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عضو هیئت مدیــره نظام صنفی کشــاورزی شهرســتان اصفهان با اشــاره به رســیدن آب 
به کانال های آبیاری کشــاورزان شــرق، گفت: بــا توجه بــه اینکه از فصل کشــت جو عبور 
 کرده ایم، تنها امکان کشت گندم وجود دارد و در مناطق رودشتین نیز بیشتر مایل به کشت 

گلرنگ هستند.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

کشاورزان شرق اصفهان قادر به 
ارائه تسهیالت برای کشت گندم و گلرنگ هستند

 کاهش قیمت مسکن 
در اصفهان

صادرات چای ۱ دالر، 
واردات ۵ دالر!

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

چرخه بومی سازی 
بیش از پیش نیازمند 

پویایی است
مدیرعامل نخستین »شهرک تخصصی رمز ارز« 

پیشرفت 90 درصدی 
مراحل اولیه شهرک 

تخصصی رمز ارز فریدن 

به مناسبت دهه فجر :

۱۴ طرح گازرسانی 
در استان اصفهان به 
بهره برداری می رسد
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افزایش ۱۷۶ درصدی قیمت  لوازم خانگی 
با اعالم باشگاه سپاهان؛

رشید مظاهری به سپاهان پیوست
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دیدار مسئوالن دادگستری 
اصفهان با مردم در مساجد 

از سال ۹۷ ؛

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه ) ریال(

مبلغ برآورد 
اولیه به ریال )بر 
اساس فهرست بها 

سال 1400(

نوبت 
مناقصه

1

تهیه و اجرای عایق رطوبتی 
پیش ساخته مدارس وپروژه 
های آموزشی و پرورشی 
سطح  استان اصفهان در 

قبال تحویل وکیوم باتوم از 
پاالیشگاه

اول35/۱4۷/000/000۱02/92۷/559/98۷ ماه2000004038000054

2

پروژه تهیه و اجرای روکش 
آسفالت مدارس وپروژه 
های آموزشی و پرورشی 
سطح  استان اصفهان در 

قبال تحویل وکیوم باتوم از 
پاالیشگاه

اول48/435/000/00022۶/۷۱3/438/082 ماه2000004038000055

1( دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2( موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3( تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 1400/11/18 لغایت مورخ 1400/11/20  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1400/12/04
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز پنجشنبه مورخ  1400/12/05 در محل سالن جلسات  

ــه  ــاختمان و ابنی ــته س ــکار در رش ــه پیمان ــقف رتب ــا س ــتی ب ــًا بایس ــکار الزام ــنهادی پیمان ــت پیش د( قیم
ــد. ــته باش ــت داش مطابق

نشــانی تحویــل اســناد مناقصــه: اصفهــان خیابــان بــاغ گلدســته مقابــل درب شــرقی بــازار هنــر اداره کل 
نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان )تلفــن تمــاس: 32222889(

شــماره  شــبای  بــه  )واریــز  ســپرده  الــف(  مناقصــه:   در  شــرکت  قبــول  قابــل  تضمیــن  نــوع   )4
780100004061030607670085 تمرکــز وجــوه ســپرده بانــک مرکــزی ب( ضمانتنامــه معتبــر بانکی

5( مــدت اعتبــار پیشــنهادها: ســه مــاه پــس از گشــایش پیشــنهادهای مالــی و ایــن مــدت بــرای یــک بــار و 
برابــر ســه مــاه قابــل تمدیــد مــی باشــد.

ــت  ــل روی ــي  www.nosazimadaresisf.ir و  iets.mporg.ir  قاب ــگاه اینترنت ــه در پای ــن مناقص ــن ای مت
مــي باشــد و کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
www.setadiran.بازگشــایی پاکتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

ir  انجــام خواهــد شــد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 
نوبت چاپ اول26545 مورخ 1400/11/13

1273520 / م الف
1270224  / م الفمجتبی ولی پناه - شهردار قمصر

نوبت دومآگهی مزایده )مرحله اول(
شهرداری قمصر با استناد مصوبات شورای اسالمی شهر و ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها در نظر دارد بخشی از امالک و 

مستغالت تحت تصرف خود را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به صورت اجاره واگذار کند.

وضعیتمحل مورد مزایدهردیف
قیمت پایه هرماه 

)ریال(
مساحت )حدود(مبلغ سپرده )ریال(قیمت کل در سال )ریال(

1
محوطه فضای سبز ابتدای 

بلوار شهید قزاانی
محل استقرارکیوسک اغذیه 

فروشی
8/000/0009۶/000/0004/800/00025

2
محوطه بوستان گالب ابتدای 

خیابان گل آذین
محل استقرارکیوسک کیف 

وکفش
8/000/0009۶/000/0004/800/00025

3
محوطه بوستان گالب روبرو  

بخشداری
محل استقرارکیوسک اغذیه 

فروشی
8/000/0009۶/000/0004/800/00025

4
بخشی ازمحوطه بوستان بام 

بهشت )آالچیق(
راه اندازی رستوران و ارائه 

مواد خوراکی
20/000/000240/000/000۱2/000/0002228

5
مغازه تجاری بلوارامام )ره( 

قبل از داروخانه
۱3/000/000۱5۶/000/000۷/800/0002۷/50مشاغل غیر مزاحم

سایر شرایط:
1( پیشنهاددهندگان بایستی رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2( پیشنهاددهندگان بایستی مبلغ سپرده موردتقاضا )طبق مبلغ جدول فوق( را به حساب 3100005117003 شهرداری قمصر نزد بانک ملی 
ایران شعبه قمصر واریز و یا ضمانت نامه بانکی به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3( پیشنهاددهندگان می توانند جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم لغایت 
1400/11/28 در اوقات اداری به شهرداری قمصر مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

4( پیشنهاددهندگان بایستی پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده در پاکت مهر شده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخه 1400/11/30  به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.

5( به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6( کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7( پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 1400/12/1 در محل ساختمان اداري شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور 
پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد می باشد.

8( کمیسیون می توانند درصورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه آنرا اعالم نماید.
9( کلیه هزینه های کارشناسی محل مزایده ، انتشار آگهی روزنامه و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.

10( سپرده نفرات اول و دوم  و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت 
روز از انعقاد قرارداد خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و از نفر بعدی دعوت بعمل خواهد آمد بدیهي است چنانچه نفرات دوم و سوم 

نیز ظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهرداری حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
11( سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مناقصه مندرج است.

12( پیشنهاددهندگان می بایستی رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف، مدارک شرکت کننده )کپی شناسنامه و کارت ملی( را در 
پاکت ب و پیشنهاد خود را در پاکت ج قرار دهند.

نوبت چاپ دومآگهی مزایده نوبت اول

1270220 / م الفحسن حجتی- شهردار تیران

شــهرداری تیــران درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 1400/100/965 مــورخ 1400/11/06 شــورای اســالمی شــهر تیــران نســبت به اجــاره محل اســتقرار 

کانکــس هــای اغذیــه فروشــی واقــع در پــارک آزادگان، پــارک شــهروند و جنــب اورژانــس بهنیــا ازطریــق مزایــده عمومــی بــا شــرایط منــدرج در آگهــی اقــدام نماید.

متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ و تحویــل فــرم شــرکت در مزایــده از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی بــه شــهرداری تیــران مراجعــه نماینــد. الزم 

بذکــر اســت مهلــت تحویــل اســناد بــه دبیرخانــه محرمانــه حراســت شــهرداری تیــران پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ 1400/11/28 مــی باشــد.

شش اثر از اصفهان در چهلمین جشنواره :

 همۀ نمایندگان اصفهان 
در جشنوارۀ تئاتر فجر



سال پنجم - شماره 21347
 دوشنبه  18  بهمن 14۰۰ - 5 رجب 1443

اقتصاد 7 فوریه     2۰22
توسعه مشاغل خانگی درگرو 

حمایت از پیشران هاست

یک فعال حـوزه مشـاغل خانگـی در اصفهان 
بـا اشـاره بـه قوانیـن سـختگیرانه پرداخـت 
تسـهیالت مشـاغل خانگـی، گفـت: توسـعه 
مشـاغل خانگی درگرو حمایت از پیشـران ها و 

بازاریابـی اصولـی اسـت.
رضـوان عابـدی بـا بیـان اینکـه در حیطـه 
صنایع دستی و تولید مکرمه، در حوزه مشاغل 
خانگی فعالیت می کنم، اظهار کرد: طی پنج 
سـال گذشـته با آمـوزش هنرجویان بسـیاری 
به عنـوان پیشـران در حـوزه مشـاغل خانگـی 
فعالیت می کنم و اکنون با پنـج هنرجو به طور 

مسـتقیم در این حـوزه فعالیـت دارم.
وی بـا اشـاره بـه طـرح ملـی توسـعه مشـاغل 
خانگی، گفت: آشـنایی با جهاد دانشـگاهی 
در آمـوزش و کمـک بـه پیشـران های مشـاغل 
خانگی می تواند منجر به توسـعه این دسته از 

مشـاغل به ویـژه در بیـن بانوان شـود.
این فعال حوزه مشـاغل خانگـی در اصفهان، 
به نمایشگاه مشاغل خانگی در خیابان حکیم 
اصفهان اشـاره کرد و گفت: اگرچه برپایی این 
نمایشـگاه مفید اسـت، اما معتقدم کـه مکان 
آن زیـاد منجر به جـذب مخاطبان نمی شـود، 
البتـه فعالیـت جهـاد دانشـگاهی در برپایـی 
این نمایشگاه در پنجشـنبه هر هفته مطلوب 

اسـت.
وی با اعتقـاد بر اینکـه قوانیـن و مقـررات برای 
دریافت تسهیالت مشاغل خانگی سختگیرانه 
اسـت، توضیـح داد: بانک هـا همـواره در 
پرداخـت وام هـای خود اشـتغال سـختگیرانه 

عمـل می کننـد.
عابـدی بـا بیـان اینکـه بـرای توسـعه مشـاغل 
خانگی در اولویت نخست، آموزش هنرجویان 
و حمایت از پیشـران ها اهمیـت دارد، توضیح 
داد: زمانـی کـه از پیشـران ها حمایـت شـود، 
به طورقطـع آنهـا نیـز می تواننـد هنرجویـان 
و افـراد زیرمجموعـه خـود را تشـویق و راضـی 

نگـه دارند.
وی همچنیـن ادامـه داد: توجـه بـه بازاریابی و 
فـروش نیـز در توسـعه مشـاغل خانگـی نقش 

مؤثـری دارنـد.
وی تأکیـد کـرد: دیـده شـدن فعـاالن حـوزه 
مشـاغل خانگـی و وجـود بـازار فـروش بـرای 
محصوالت و همچنین برپایی نمایشگاه های 
مشـاغل خانگـی می توانـد بـه توسـعه ایـن 
مشـاغل کمـک کنـد و مـردم بـا هنـر دسـت 

شـاغالن ایـن حـوزه آشـنا می شـوند.
ایـن فعـال حـوزه مشـاغل خانگـی بـا اعتقـاد 
بر اینکـه تولیـدات باکیفیت مشـاغل خانگی 
حتـی قابلیـت صـادرات بـه دیگـر کشـورها را 
دارد، گفـت: متأسـفانه بازاریابـی نامناسـب و 
غیراصولـی مانـع ایـن کار می شـود و بـه نظـر 
می رسـد امـروز پیشـران ها در حـوزه آمـوزش 
مشاغل خانگی بیشـتر موفق عمل می کنند.
وی گفـت: اگـر بازاریابـی و فـروش مناسـبی 
در حـوزه مشـاغل خانگـی نداشـته باشـیم، 
به طورقطـع افـراد تـازه کار بـا دلسـردی و 
سـرخوردگی از این حوزه زود خارج می شوند، 
چراکـه بـه امیـد کسـب سـود و درآمـد وارد این 

حیطـه شـده اند.
اینکـه  بـر  انتقـاد  بـا  همچنیـن  عابـدی 
اطالع رسـانی در حـوزه مشـاغل خانگـی 
ضعیف اسـت، اظهار کرد: به طورقطع برپایی 
نمایشگاه های مشاغل خانگی موجب کسب 
تجربه در زمینه بازاریابـی و فروش و آشـنایی با 

فعـاالن ایـن حـوزه می شـود.

ارائه تسهیالت برای کاهش 
قیمت مسکن در اصفهان

معـاون مسـکن و سـاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: خودمالکین 
اسـتان اصفهان برای بهره مندی از تسهیالت 
سـاخت بـا شـرایط آسـان، در سـامانه ثمـن 
ثبت نام کنند.امیـر زاغیـان درباره زمـان آغاز و 
پایان ثبت نام در طرح تسهیالت خودمالکین، 
اظهـار کـرد: تسـهیالت خودمالکـی از نیمـه 
دوم دی مـاه در اسـتان اصفهـان آغـاز شـده و 
تا اطـالع ثانـوی ادامـه دارد، بنابراین مـردم در 
تمام شهرهای استان اصفهان که دارای زمین 
بوده و برای آن پروانه سـاختمانی اخذ کرده اند 
saman.mrud. می توانند با مراجعه به سامانه

ir و ثبت نام در این سامانه از تسهیالت مقرر در 
طرح نهضت ملی مسکن )کالنشهر اصفهان 
۴۰۰ میلیـون تومان، سـایر شـهرهای اسـتان 
۳۰۰ میلیـون تومـان و روسـتاها ۲۵۰ میلیون 

تومـان( برخوردار شـوند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفــت: برخی از محصــوالت لوازم 
خانگی از مرداد ســال ۹۷ تا مــرداد ۱۴۰۰, 

حدود ۱۷۶ درصد افزایش قیمت داشتند.
محمــد مهــدی بــرادران در گفتگو بــا خبر 
نیمروزی افــزود: از مرداد ســال ۹۷ تا مرداد 
۱۴۰۰ یخچال و لباسشــویی تا ۱۶۸ درصد 
افزایش قیمت و تلویزیون ۱۳۱ درصد افزایش 

قیمت داشت.
وی گفت: در برخی از مقاطع در ســال های 
گذشــته بازار لوازم خانگی تــا ۸۵ درصد در 
انحصار تولیدکننده خارجی بود و در دو سال 
گذشته هم شاهد انحصار برخی از محصوالت 

از سوی تولیدکنندگان داخلی بودیم.
برادران افزود: از ابتدای مرداد امسال، پایش 
هفتگی بازار لوازم خانگــی را انجام دادیم و از 

۱۸ دی ماه نیز کمیته تنظیم بازار این اقالم را 
مشمول قیمت گذاری کرد، ما اکنون تعامل 
خوبی با صنایع داریم و نظارت ها را هم تشدید 
کرده ایم به طوری که از ابتدای دولت تالش 
کردیم تا بــا درج قیمــت تولیدکننده جلوی 
افزایش قیمت هــا را بگیریــم.وی گفت: در 
ماه های اخیــر ورق فــوالدی کاهش قیمت 
داشته و نرخ ارز هم تغییرات چندانی نداشته، 
که این موضوعات باعث شد تولید نیز به ثبات 
برسد و موارد نادری از محصوالت که افزایش 
قیمت داشتند، قیمت آن ها را به قیمت ابتدای 
دولت سیزدهم بازگرداندیم.معاون وزیر صمت 
افزود: هفته آینده طرحی را برای زوج ها اجرا 
می کنیم که محصوالت لوازم خانگی را با ۱۸ 
درصد کاهش قیمت در قالب جهیزیه و یا برای 

اقشار خاص دریافت کنند.

از سال ۹7 ؛

افزایش 1۷۶ درصدی قیمت لوازم خانگی 

خبرخبر  یک بام و دو هوای جریان زاینده رود
 و طرح های انتقال آب

جریــان ۱۰ روزه زاینــده رود برای 

گزارش
کشــاورزان، اگرچــه موجــب 
خوشحالی زودگذر اصفهانی ها 
شــده، اما این اتفاق واکنش هایی را در استان های 

مجاور به همراه داشته است.
خروجی سد زاینده رود ۱۲ بهمن ماه برای مدت دوازده 
روز برای تحویل حقابه کشاورزان شرق اصفهان باز 
شد، اگرچه کشاورزان اصفهان از این اتفاق رضایت 
اندکی دارند و تنها امکان کشــت ۳۰ درصد اراضی 
خود را دارند، اما هنوز نمایندگان استان هم جوار این 

تصمیم را اشتباه می دانند.
به اعتقاد نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن 
و سامان در مجلس، بازگشایی زاینده رود یک تصمیم 
غلط و این بازگشایی یک تصمیم یک طرفه و غلط بود، 
این گالیه به وزارت نیرو انعکاس داده شــده است و 
قطعًا تذکرات الزم را به وزیر نیرو خواهیم داد، حقوق 
مردم این اســتان به صورت ویژه توســط مسئوالن 

پیگیری می شود
البته احمد راستینه به مردم اســتان خود گفت که 
نگرانی از بابت کمبود آب نداشــته باشند، ۱,۰۰۰ 
میلیارد تومــان برای پــروژه آبرســانی بن-بروجن 
تخصیص پیدا کرده است، با تکمیل این پروژه تا پایان 
سال ۱۴۰۱ مشکل تنش آبی در این استان حل و کام 

مردم شیرین خواهد شد.
این درحالی است که معاون امور عمرانی استانداری 
اصفهان در این باره به ایســنا گفته بود که »تصمیم 
بازگشایی سد زاینده رود برای کشت کشاورزان شرق 
اصفهان براساس کار کارشناسی، جلسات متعدد 
و بســته های احیای زاینده رود گرفته شــده است و 

اصفهان نیز در این چارچوب اقدام کرد«.
   انتقاد به طرح های انتقال آب

از ســوی دیگر ۱۰ بهمن امســال نماینده اهواز در 
مجلس شورای اسالمی درباره طرح های انتقال آب به 
حوضه زاینده رود گفت: خواسته و مطالبه نمایندگان 
و مردم خوزســتان و حتی مردم استان همجوار این 
است که هرگونه طرح انتقال آب ملغی شود و به مراحل 

اجرایی نرسد.
سیدکریم حســینی با اشــاره به آخرین تالش های 
انجام شده در خصوص متوقف کردن فعالیت پروژه 
تونل انتقال آب بهشت آباد، تأکید کرد: صحبت همه 
نمایندگان استان خوزستان و نیز نمایندگان استان 
چهارمحال و بختیاری این است که راه حل برای تأمین 
آب استان هایی که دچار مشکل هستند، انتقال آب 
نیست، بلکه مدیریت منابع آبی است و این مسئله را 

رئیس جمهور نیز تکرار کرد.
وی ادامه داد: بنابراین خواسته و مطالبه نمایندگان و 
مردم خوزستان و حتی مردم استان همجوار این است 
که هرگونه طرح انتقال آب ملغی شــود و به مراحل 

اجرایی نرسد.
وی درباره وعده یکی از مســئوالن استان اصفهان 
مبنی بر بهره برداری از ســامانه دوم آبرسانی و آماده 
بودن تونل ســوم کوهرنگ، گفت: دو پروژه یا طرح 
بود که به دنبــال آن بودند؛ یکی تونل بهشــت آباد و 
دیگری سد بهشــت آباد که آبرســانی از آن صورت 
می گیرد. کوهرنگ ۳ از قبل شروع شده بود اما اینکه 
به بهره برداری می رسند یا نه را باید پیگیری کنیم که بر 

چه اساسی این مطلب گفته شده است.
   سرانجام طرح تونل سوم کوهرنگ و گالب دو

این درحالی اســت که مهران زینلیــان، معاون امور 
هماهنگی اســتانداری اصفهان دی ماه امسال در 
نشست خبری خود، اعالم کرد که پروژه گالب یکی 
از پروژه هایی است که ازنظر پدافند غیرعامل افتتاح 
شده و در آن آب شرب حدود پنج تا شش میلیون نفر 

تأمین می شود. کشاورزان نیز اعالم کردند مشکلی 
با تأمین آب شــرب مردم ندارند. پیگیر این موضوع 
هستیم و امیدواریم فاز اضطرار به مدار بیاید. در این 
خصوص در دوره های قبــل قول هایی به مردم داده 
شده، اما محقق نشــده اســت و امیدواریم در سال 

۱۴۰۰ این اتفاق بیافتد.
وی تأکید کرد: در بسته راهکارهای احیای زاینده رود 
به مصوبات باالدستی توجه شده تا تأمین منافع تمام 
استان ها در نظر گرفته شود. تونل سوم کوهرنگ آماده 
بهره برداری است اما مسائل اجتماعی در این پروژه 
وجود دارد که امید اســت توسط مسئوالن کشوری 
در استان مجاور حل شود و بتوانیم آبرسانی سریع را 
انجام دهیم و مکاتباتی در این زمینه با وزیر کشور و 
وزیر نیرو انجام شده و امیدواریم که در اسرع وقت این 

موضوع حل شود.
  طرح های انتقال آب و تأثیر بر زاینده رود

در این خصوص مدیرکل ســازمان زمین شناسی و 
اکتشــافات معدنی اصفهان در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به پیشروی فرونشست زمین در اصفهان و به ویژه 
مناطق مسکونی آن، اظهار کرد: ما موافق ملغی شدن 
طرح های انتقال آب هستیم و باید توجه داشت که 
بود و نبود طرح های انتقال آب آن چنان تأثیر به سزایی 
در آورد آب به زاینده رود نداشته و متأسفانه طی این 
سال ها مصارف این حوضه دو تا سه برابر منابع آبی 

آن شده است.
رضا اســالمی تأکید کرد: طرح های انتقــال آب و 
تخصیصی به شهرکرد، طرح انتقال آب به یزد، طرح 
گالب و همچنین پروژه غیرقانونی بن-بروجن، منوط 
به این بوده که آب از تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد 
وارد حوضه زاینده رود و اصفهان شود و بعد طرح های 

انتقال آب به دیگر استان ها اجرا شود.
وی تأکید کرد: نمی شــود که یک بام و دو هوا رفتار 
کرد و دم از ملغی شدن و مخرب بودن این انتقال آب 
از کوهرنگ ۳ برای محیط زیســت زد و درعین حال 
برای انتقال آآب از بن به بروجن از حوضه بحران زده 
زاینده رود حمایت کرد. اگر انتقال آب بد است همه 

جا بد است.
   بدون انتقال، آب را از زاینده رود بردند

مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
اصفهان گفت: در بحث طرح های انتقال متأسفانه 
نه تنها آبی از این طرح ها وارد اصفهان نشده، بلکه آبی 
هم رفته است که وزارت نیرو برای تخصیص های جدید 

خود از حقابه محیط زیست برداشت کرده است.

وی ادامه داد: اگرچه صنایع اصفهان همچون فوالد 
مبارکــه، ذوب آهن، نیــروگاه، پاالیشــگاه و ... ملی 
هستند، اما آب موردنیاز آنها به صورت ملی تخصیص 
داده نشده و ســهم آبه آنها از حقابه محیط زیست و 

کشاورزان داده می شود.
اسالمی تصریح کرد: اگر اصفهان در طرح های انتقال 
آب منفعت می دید، امروز نباید دچار فرونشست زمین 
می شد و متأسفانه امروز در مناطق مختلف اصفهان 
به ویژه مناطق مســکونی آن شــاهد آثار و پیشروی 
پدیده فرونشست زمین هستیم که اگر هر چه زودتر 
فکری بــرای آن نکنند، کنتــرل آن در آینده نزدیک 

غیرقابل جبران خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه فرونشست زمین امروز به عنوان 
معضلی بزرگ، گریبان گیر اصفهان شده است، گفت: 
راهکار جلوگیری از این اتفــاق ورود آب به آبخوان و 
تغذیه آن است و از ســوی دیگر نباید آبی از آبخوان 
برداشت شود، درحالیکه طی سال های گذشته نه 
تنها ورودی آب به آبخوان اصفهان کمتر شده، بلکه 
خروجی از آبخوان دشت اصفهان- برخوار چندین 

برابر شده است.
  ۵۰ هزار سال زمان برای پر شدن آبخوان

مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
اصفهان با بیان اینکه برداشت آب از چاه ها به خصوص 
در فصل تابستان به نوعی برداشت آب از آبخوان است، 
گفــت:  وضعیت الیه هــای خاک آبرفــت اصفهان 
به صورت یک الیه ساندویچی است، بدین صورت که 
دو تا پنج متر رویی رس ریزدانه و زیر آن یک ضخامت 
۰ ۲۰ تا ۲۵۰ متری شــن شسته شــده درشت دانه 
است که هر چه به سمت شمال شهر برویم ضخامت 
آن کمتر خواهد شد و در زیر آن الیه رس ریزدانه وجود 
دارد که ضخامت آن در بیشترین نقاط به  ۲۰ تا ۲۵ 
متر می رسد و امروز برداشت چاه ها از الیه سوم خاک 
که همان خاک ریزدانه است، انجام می شود و تحکیم 
نیز در همین الیه اتفاق می افتد، بنابراین زمانی که 
زاینده رود جاری می شود در نخستین گام الیه های 

شنی زمین آبگیری می کند.
وی گفت: با توجه به اینکه زمان زیادی از خشــکی 
زاینده رود می گذرد، به دلیل اینکه این رودخانه آبگیری 
نکرده است، بعد از جریان رودخانه الیه شنی خاک از 
قسمت های جنوبی اصفهان آبگیری کرده و به مرور 
قسمت های شمالی این دشت تا نزدیکی ورزشگاه 
نقش جهان تغذیه می شوند. وجود این الیه شنی برای 
آبخوان اصفهان نعمت بسیار بزرگی است، چراکه اواًل 

تحکیم در آن خیلی کم صورت می گیرد و بسیار زود به 
جریان آب زاینده رود واکنش داده و آبگیری می کند.

اسالمی گفت: در حال حاضر ما تقریبًا آخرین آب های 
این الیه شنی را برداشــت می کنیم و اگر زاینده رود 
به طور مداوم جریان داشته باشد و هیچ برداشت آبی از 
آبخوان نداشته باشیم، حدود پنج سال زمان می برد تا 
این الیه شنی با ضخامت متوسط ۱۵ متر به طور کامل 

آبگیری کرده و پرآب شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ضریب نفوذپذیری آب 
در خاک رس بسیار کم است، به گفته کارشناسان ۵۰ 
هزار سال زمان می برد تا آبخوان به طور کامل پر شود، 
البته باید توجه داشت که به دلیل برداشت های بی رویه 
آب، این الیه رس بسیار  بهم فشــرده شده است که 

معتقدم اینکار بیش از اینها زمان خواهد برد.
  نباید بارگــذاری جدید بر زاینده رود داشــته 

باشیم
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
اصفهان گفت: امروز برای جلوگیری از فرونشست 
زمین در اصفهان مهم ترین اصل، کم شدن برداشت 
از آبخوان و تغذیه دوباره آن با جریان دوباره و دائمی 
زاینده رود است، از سوی دیگر نباید بارگذاری جدید 

بر زاینده رود داشته باشیم.
وی اظهار کرد: مشکل بزرگ اصفهان این است که 
حتی تأمین آب شــرب آن وابســته به آبخوان دشت 
اصفهان-برخوار است و به دلیل مشکل کم آبی و ... 
در تابستان های گذشته ناچار به برداشت از آبخوان  از 
طریق حفر چاه های اضطراری آب شده ایم و اکنون 
برای تأمین آب شرب جمعیت ۲.۵ میلیون نفری دچار 

مشکل هستیم.
اسالمی تاکید کرد: شرایط موجود نشان می دهد که 
طرح های انتقال آب بین حوضه و ... نه تنها هیچ نفعی 
برای اصفهان و محیط زیست نداشته، بلکه اصفهان 

یک نمونه ناموفق از طرح های انتقال آب است.
وی با بیان اینکه درباره وضعیت سد زاینده رود پیش 
از طرح های انتقــال و بعد از طرح هــای انتقال یاد 
جمله ای از عباس در فیلم آژانس شیشه ای می افتم 
که می گفت »قبــل از جنگ مو ســرزمین بــودم با 
تراکتور بعد از جنگ هم ســر همون زمین رفتم بی 
تراکتور« امروز حوضه زاینده رود قربانی همین نوع 
تصمیم گیری هایی شده است که در بیرون استان 
برای آن می گیرند و مانند گوشت قربانی شده که هر 
بار به عناوین مختلف که کلمه »تأمین آب شرب« وجه 

مشترک همه آنهاست و یک تکه از آن را می گیرند.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی 

خبر
کشاورزی شهرستان اصفهان با 
اشــاره بــه رســیدن آب بــه 
کانال های آبیاری کشاورزان شرق، گفت: با توجه 
به اینکه از فصل کشــت جو عبــور کرده ایم، تنها 
امــکان کشــت گنــدم وجــود دارد و در مناطق 
رودشتین نیز بیشتر مایل به کشت گلرنگ هستند.
حسین محمدرضایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اینکه آب به کانال های آبیاری کشاورزان شرق 
اصفهان رســید، اظهار کرد: مطابق تصمیمات 
قرار اســت ۵۴ میلیون مترمکعــب در این مدت 
۱۲ روزه آب از ســد زاینــده رود رها شــود و طبق 
پیش بینی های کارشناسان شرکت آب منطقه ای 
حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب در ســد آبشــار 

تحویل کشاورزان خواهد شد.
وی با بیان اینکه در زمان فعلی و با میزان آب موجود 
تنها امکان کشت غله و گلرنگ وجود دارد، افزود: 
با توجه به اینکه از فصل کشت جو عبور کرده ایم، 
تنها امکان کشــت گندم وجود دارد و در مناطق 
رودشتین نیز بیشتر مایل به کشت گلرنگ هستند، 
چراکه میزان احتیاج آب آن نسبت به گندم کمتر 

است.
عضو هیئــت مدیــره نظــام صنفی کشــاورزی 

شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه با میزان آب 
موجود تنهــا امکان کشــت در ۳۰ درصد اراضی 
کشاورزی شرق اصفهان وجود دارد، گفت: آب به 
شرق اصفهان رسیده و آب از دریچه ها  و کانال های 

کشاورزان برای آبیاری تقسیم شد.
وی درباره اینکه آیــا ۳۰ میلیون مترمکعب آب به 
کشاورزان شرق اصفهان می رسد یا خیر؟ توضیح 
داد: این موضوع بستگی به رفتار رودخانه دارد و 
اگرچه در این مسیر برداشت آب کشاورزی وجود 
ندارد، اما از یک سو شــاهد نفوذ آب داخل زمین 
هستیم و از ســوی دیگر قرار بود صنایع برداشت 
آبی نداشته باشند، اما گزارش شد که فوالد مبارکه 
دریچه های برداشت آب خود را باز کرده و از سوی 
دیگر میزان آبــی نیز به داخل دریاچــه قایقرانی 
ذوب آهن وارد می شود که این موجب رسیدن سهم 

کمتری آب به دست کشاورزان خواهد شد.
محمدرضایی دربــاره اینکه تا چــه زمانی آب در 
رودخانه جریان دارد، گفت: قرار بود دریچه های 
ســد زاینده رود از بامداد دوازدهــم بهمن ماه باز 
شود که متأسفانه آب از ساعت ۱۰ صبح دوازدهم 
بهمن ماه و با حجم کمتری رها شد و به مرور حجم 
آب افزایش یافت که معتقدیــم این تأخیر باید در 

زمان بستن شدن دریچه های سد لحاظ شود.

وی با بیــان اینکه قــرار بود خط قرمــز تأمین آب 
شرب از ۱۲۰ میلیون مترمکعب به ۱۱۰ میلیون 
مترمکعــب در نظرگرفته شــود، اظهار کــرد: در 
جلســات مختلف ایــن عــدد بــه ۱۲۰ میلیون 
مترمکعب رسید و بعضًا اعالم می شود به جای ۵۴ 
میلیون، ۵۰ میلیون مترمکعــب در این مدت آب 
رهاسازی شود، اما خواسته کشاورزان این است که 
آب به میزانی که سد به خط قرمز می رسد با توجه به 

بارش های احتمالی، رهاسازی شود.
عضو هیئــت مدیــره نظــام صنفی کشــاورزی 
شهرستان اصفهان درباره تحویل آب به کشاورزان 
شــرق اصفهان در نوبت دوم، اظهار کرد: تحویل 

آب در نوبت دوم بستگی به بارش ها دارد و اگر طی 
اسفندماه در شرق اصفهان شاهد بارندگی مؤثر 
باشیم، می توان آبیاری در نوبت دوم را به تأخیر به 
اوایل فروردیــن ۱۴۰۱ بیندازیم، اما اگر بارندگی 
نباشــد در اســفندماه آب باید تحویل کشاورزان 

شرق شود.
وی درباره تحویل آب به کشاورزان غرب اصفهان، 
اظهار کرد: در جلسه سازگاری با کم آبی و با حضور 
و نظر نمایندگان کشاورزان غرب اصفهان دراین باره 
تصمیم گیری خواهد شــد و هر موقــع که غرب 
اصفهان نیاز آبی داشته باشد وزارت نیرو مکلف به 

پرداخت حق آبه آنها است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

کشاورزان شرق اصفهان قادر به کشت گندم و گلرنگ هستند  
در حال حاضر هــر کیلوگرم چای بــا ۱ دالر از 
کشــورصادر و با ۵ دالر وارد می شــود. فعاالن 
حوزه تولید و بازار چــای معتقدند با بکارگیری 
راهکارهای مناســب می توان از حجم واردات 
چای کاســت و ورق را بــه نفع تولیــد داخلی 

برگرداند. 
به گزارش اقتصادآنالین، چای یکی از اصلی 
ترین نوشیدنی های ایرانیان است. آمار نشان 
می دهد حجم باالیی از نیاز کشــور به چای از 
طریق واردات با خروج مقادیر زیادی ارز و گران 
تامین می شــود. به همین جهت افزایش بهره 
وری در تولید و اقدامات موثر در افزایش تولید 
می تواند هزینه ارزی واردات چای به کشــور را 
کاهش دهد، عالوه بر آن این امر با اشتغال زایی 

به اقتصاد کشور کمک کند.
محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای 
کارخانجات چای شــمال، از راه های افزایش 
بهره وری در تولیــد را بهزراعی باغــات چای و 
بهســازی کارخانجات عنوان کــرد و افزود: با 
این راهکارها حداقل ۵۰ درصد بر تولید چای 

خشک کشور افزود می شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر به طور میانگین 
ســاالنه حدود ۶۰ هزار تن وارد کشــور شده و 
میانگین رقم تولید حدود ۳۰ هزار تن بوده است 

و ســاالنه حدود ۵ هزار تن نیز صادرات صورت 
گرفته است.

مدیر اجرایــی ســندیکای کارخانجات چای 
شمال، میزان نیاز کشور به چای را ساالنه حدود 

۸۰ هزار تن عنوان کرد.
حسنی نرخ چای صادراتی از کشور را یک دالر و 
واردات را ۵ دالر اعالم کرد و افزود: یکی از نتایج 
افزایش بهره برداری، کاهش وارداتی است که 

میزان زیادی ارز از کشور خارج می کند.
وی دیگر نتایج مثبت افزایش بهره وری در تولید 
چــای را افزایش درآمد کشــاورزان و همچنین 
ایجاد اشــتغال برشــمرد که همگی بــر بهبود 
اقتصاد در استان های چای خیز کشور منجر 

خواهد شد.

صادرات چای 1 دالر، واردات 5 دالر! 

 معاون درآمد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشــور گفت: برآورد ما از فرار مالیاتی و اجتناب 

مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. 
محمد مســیحی معاون درآمد های مالیاتی در 
نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد 
افزود: برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی 
در رابطه با فرار مالیاتی ارقامی را مطرح می کنند 
که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی نیست و بعضا 

تا ۲۰۰ درصد انحراف دارد. 
مسیحی درباره آخرین وضعیت دریافت مالیات 
از معامله گران ارز گفت: تاکنــون بانک مرکزی 
اطالعات اولیه ۱۰۰۷ مودی را به ســازمان امور 
مالیاتی ارسال کرده که برخی از افراد اصال پرونده 
مالیاتی نداشتند و قرار شد برای این افراد پرونده 

تشکیل شود.
وی اضافه کرد: اگر می خواهیم دریافت مالیات به 
وضعیت مطلوبی برسد باید در قوانین و نرخ های 
مالیاتی کــه غیرواقعــی هســتند اصالحاتی 
صورت گیرد.معاون درآمد های مالیاتی سازمان 
امــور مالیاتی در خصــوص دریافــت مالیات از 
خودرو های لوکس نیز گفت: تا کنون برای ۲۷۲ 
هزار نفر مالیات بیش از۵۷۰ هزار خودرو محاسبه 
شده که تا پایان بهمن ماه این افراد مهلت دارند 

مالیات خودروهایشان را بپردازند.
مســیحی در مورد ســاماندهی کارتخوان های 

بانکی گفت:به طور متوســط هر مــودی ۴ تا ۵ 
دســتگاه کارتخوان به نام خود دارد که در حال 
حاضر یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کارتخوان 
درخواست اتصال به پرونده مالیاتی را داشتند 
و همچنیــن دو میلیون و ۱۵۰ هــزار کارتخوان 

درخواست غیرفعال شدن را داشتند.
وی ادامــه داد: ۱۴۴ هزار مــودی اصاًل پرونده 

مالیاتی نداشتند که شناسایی شده اند.
معاون درآمد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با 
اشاره به اینکه برای سه هزار واحد مسکونی خالی 
برگ تشخیص مالیات صادر شده است افزود: در 
سری اول برای این تعداد برگ تشخیص مالیات 
صادر شــده و همچنین اطالعات سری دوم، از 
وزارت راه و شهرسازی دریافت شــده و در حال 

پاالیش است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

فرار مالیاتی به 100 هزار میلیارد تومان رسید

رئیس سازمان توســعه تجارت گفت: در سال 
۱۴۰۱ رایزنان، مراکز تجاری، مجریان نمایشگاه 
و شــرکت های EMC براســاس ســامانه های 
نرم افــزاری )CRM( توســط صادرکننــدگان 
ارزیابی شــده و مطابق شــاخص های رضایت 

مخاطبان، رتبه بندی خواهند شد.
  علیرضــا پیمان پــاک در صفحــه توئیتر خود 

نوشــت: »در ســال ۱۴۰۱ رایزنــان، مراکــز 
تجــاری، مجریان نمایشــگاه و شــرکت های 
نرم افــزاری  EMC براساس ســامانه های 
)CRM( توســط صادرکنندگان ارزیابی شده 
و براساس شــاخص های رضایت مخاطبین، 
رتبه بندی خواهند شد؛ حفظ حدنصاب الزم، 

عامل اصلی ادامه فعالیت خواهد بود.«

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

رتبه بندی رایزنان و مراکز تجاری در سال 1401

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران گفــت:  نامناســب ترین مولفــه امنیت 
سرمایه گذاری عمل نکردن مسئوالن به وعده ها 
اســت. صدها وعده عملی نشــده و حتی گاه 
برخالف قول ها عمل کردن، سرمایه گذاران را از 
شروع کار دلسرد کرده است.  مسعود خوانساری 
در صفحه توئیتر خود نوشت: »گزارش تازه ای 

که از پایش امنیت سرمایه گذاری منتشر کرده 
نشــان می دهد نامناســب ترین مؤلفه امنیت 
ســرمایه گذاری که فعاالن اقتصادی را بیش از 
همه آزار می دهــد، عمل نکردن مســئوالن به 
وعده ها است. صدها وعده عملی نشده و حتی 
گاه برخالف قول ها عمل کردن، سرمایه گذاران 

را از شروع کار دلسرد کرده است.«

رئیس اتاق تهران:

وعده های عملی نشده، سرمایه گذاران را دلسرد 
کرده است
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به مناسبت دهه فجر :

 14 طرح گازرسانی در استان اصفهان 
به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهــان گفــت: ۱۴ طــرح 
گازرســانی بــا هزینــه بالغ بر 
۶۲۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیــون ریال در دهه فجر 
امســال افتتاح و عملیات اجرایــی ۲ طرح نیز 

آغاز می شود.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
اصفهان ، ســیدمصطفی علوی افزود: در این 
ایام، بهره برداری از هفت طرح بزرگ گازرسانی 
به صنایع شامل شرکت فوالد آپادانا در شهرستان 
شهرضا، نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ 
۴۵ ایستگاه CGS/TBS و عمده در اصفهان، 
۱۲۰ گلخانه روســتاهای مبارکه، ۹ گلخانه در 
شهر قلعه سرخ فالورجان، بهره برداری از خط 
تغذیه گلخانه هاشم شــهر علویجه، گازرسانی 
به مرغداری های شهر کمشــچه و بهره برداری 
از خط تغذیه شهرک صنعتی ورزنه در ُزمره این 

طرح هاست.
وی ادامه داد: ۲ طرح گازرســانی در شــهرضا 
از جملــه واحدهای تولیــدی منطقــه چغاد و 
شبکه گذاری شهرک صنعتی جمبزه و همچنین 
نصــب و راه انــدازی کنتورهای آلتراســونیک 
ایستگاه فوق عمده استان تا پایان سالجاری نیز 

به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان خاطرنشان کرد: 
تاکنون واحدهای تولیدی زیادی در چارچوب 
این طرح های صنعتــی از جمله مرغداری ها، 
گلخانه هــا و دامداری ها در ســطح اســتان از 
نعمــت گاز طبیعــی بهره مند شــده اند.وی با 

اعالم اینکه روســتای »خان ســنجد« از توابع 
شهرستان اصفهان و روســتای »لشکرکوه« از 
توابع شهرستان اردستان نیز در دهه فجر امسال 
گازدار خواهند شــد، گفت: برای گازرسانی به 
این روستاها بالغ بر  هشت میلیارد ریال هزینه 

شده است.
علوی، بهره برداری از ســاختمان ُپست امداد 
شهرک شــهید کشــوری با اعتبار بالغ بر چهار 
میلیــارد ریال و گازرســانی بــه گام)فــاز( دوم 
شــهرک عالمه امینی هرنــد را از دیگــر پروژه 
هــای آماده افتتــاح در ایــام دهه فجــر عنوان 

کرد و افــزود: با تــالش کارکنان این شــرکت، 
باردیگر شــاهد دســتاوردهای جدید و تحقق 
آرمــان های انقــالب اســالمی ایــران و تحول 
 در شــهرها و روســتاهای محروم خواهیم بود.

وی همچنین با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی 
خــط ۱۶ اینــچ ایســتگاه شــهرک صنعتــی 
بــادرود نطنــز اظهــار داشــت: در ایــن پروژه 
حــدود ۹ کیلومتر خــط تغذیــه ۱۶ اینچ، یک 
ایستگاه TBS به ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب و 
یک ایستگاه CPS برای گازرسانی به این شهرک 
همزمان بــا چهل و ســومین ســالگرد پیروزی 

انقالب کلنگ زنی خواهد شد.
وی، همچنین در بــاره عملیــات اجرایی خط 
۶ اینچ کارخانه کاشــی ســاالر ناییــن بعنوان 
دیگر پروژه دهه فجر امســال افــزود: برای این 
پروژه نیز حــدود ۲۰ متر شــبکه توزیــع و یک 
ایســتگاه TBS با ظرفیت ۲ هــزار و ۵۰۰ متر 

مکعب احداث خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان با اشاره به توزیع 
ساالنه حدود ۲۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
در سطح اســتان و بهره مندی ۹۹.۵ درصدی 
جمعیت آن از نعمت گاز طبیعی خاطرنشــان 
کرد: تمام تالش کارکنان این شرکت بهره مندی 
۱۰۰ درصدی جمعیت استان در هر سه بخش 

خانگی، صنعتی و عمومی است.
به گزارش ایرنا، در زمان حاضر از یک هزار و ۲۳۸ 
روستای استان اصفهان که مشمول گازرسانی 
هستند به یک هزار و ۶۰ روستا گاز رسانی شده 
و بقیه روســتاها بدلیل فاصله زیــاد از خطوط و 
غیراقتصادی بــودن هزینه ها تاکنــون گازدار 

نشده اند.
بیش از یک  میلیون و ۸۷۰ مشــترک در استان 
اصفهان از شــبکه گاز برخوردارند که میانگین 

مصرف آنها ۶۰ میلیون مترمکعب است.
استان اصفهان پس از تهران، رتبه دوم کشوری 

را در زمینه توزیع گاز طبیعی دارد.
هم اکنون شبکه های گازرســانی در همه جای 
اصفهان گســترده اســت و بطــور تقریب تمام 
روستاهای دارای ۲۰ خانوار واجد شرایط استان 

از نعمت گاز بهره مند هستند.

مدیر منطقــه هفت شــهرداری اصفهــان از 
برگزاری بیش از ۲۳ عنوان برنامه در این منطقه 
به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد 
و گفت: در این ایام، ۹ برنامه فرهنگی به همت 
اداره فرهنگی و اجتماعــی منطقه به منظور 
افزایش نشــاط اجتماعی شــهروندان برگزار 

می شود.
علی اصغر شاطوری  ضمن تبریک ایام الله دهه 
فجر و تاکید بر ضرورت گرامیداشت این ایام، 
اظهار کرد: باید از فرصت جشن های دهه فجر 

برای تبیین مبانی انقالب اسالمی برای مردم 
استفاده کرد.

وی با اشاره به بهره برداری از ۱۰ پروژه عمرانی 
در منطقه هفت به مناسب دهه فجر انقالب، 
افزود: در این ایــام ۹ برنامه فرهنگی به همت 
اداره فرهنگــی و اجتماعی منطقــه با هدف 
افزایش نشــاط اجتماعی شــهروندان برگزار 

می شود.
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به شیوع سویه جدید کرونا با نام 
“اومیکرون”، برنامه های فرهنگی این منطقه 
در فضای باز و با رعایت کامل شــیوه نامه های 

بهداشتی برگزار می شود.
وی با اشاره به اجرای برنامه های مشارکتی در 
شــهر همگرا، تصریح کــرد: در رویکرد جدید 
شــهرداری، برنامه های فرهنگــی تبلیغی با 
مشــارکت نهادهــای مردمــی، کانون هــای 
فرهنگی، پایگاه های مقاومت بســیج برگزار 
می شود و در این راستا منطقه هفت شهرداری 
اصفهان از ۱۴ عنوان برنامه با بیش از ۱۰۰ اجرا 

در سطح منطقه حمایت می کند.

میزان فاضــالب ورودی و خروجی ایســتگاه 
های پمپاژ و تصفیه خانه های فاضالب مبارکه 
به صورت هوشــمند و برخط کنتــرل و پایش 

می شوند.
مدیــر آب و فاضالب مبارکه گفــت: هم اکنون 
فرایند تصفیه و انتقال فاضالب در ۶ ایستگاه 
پمپاژ و دو تصفیه خانــه فاضالب این منطقه از 

راه دور بررسی و پایش می شود. 
مرتضی یادگاری با بیان این که با اجرای سامانه 
تله متــری، اطالعات و داده های تاسیســات 
فاضــالب در منطقــه مبارکه  برای پــردازش و 
نظارت به مرکز ارســال می شود، تصریح کرد: 
حجم پساب تولیدی در منطقه مبارکه در حدود 
۳۵۰ لیتر در ثانیه است که از طریق سامانه تله 
متری؛ کیفیت و کمیت پساب به صورت برخط 

ارزیابی می شود.
وی به مزیت های اجرای سامانه های تله متری 
و تله کنترل در تاسیسات فاضالب اشاره کرد و 
گفت: شــاخص هایی نظیر کیفیت فاضالب، 
محاســبه دقیق میزان حجم ورودی پساب به 
تاسیسات، عدم نیاز به حضور در محل، صرفه 
جویی در زمان به واســطه حــذف جمع آوری 

دســتی اطالعات، صرفه جویــی در هزینه ها 
و دسترســی آســان به محل های مورد پایش 
در نقاط دوردست، داشــتن اطالعات برخط 
واقعی، امکان واکنش ســریع جهت رسیدگی 
به حوادث و در نهایت کاهش حوادث ناشــی 
از پس زدگی فاضــالب از مزایــای اجرای این 

سامانه هاست.
تلــه متری بــه فرآیند انــدازه گیری شــاخص 
های کمــی و کیفی، جمــع آوری اطالعات از 
ایستگاه های دور از دسترس و انتقال داده ها 
از طریق یک ارتباط تمام اتوماتیک برای واحد 

مانیتورینگ و ارزیابی گفته شود. 

مدیر منطقــه دو شــهرداری اصفهان بــا بیان 
اینکه با استقرار شورای ششــم و گروه مدیریت 
شــهری جدید ارتقای ســطح کیفی محالت و 
محله محوری مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: 
امیدواریم با یک برنامه ریزی مشخص و همکاری 
مردم و معتمدان محلی بتوانیم در ســال های 
آینده برای هر محله اقدامات خوبی انجام دهیم.
محمد صیرفی نژاد ضمن تبریک چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی ایران، اظهار 
کرد: ایــن منطقه دارای شــهروندانی متدین و 
انقالبی است که امیدوارم با مشارکت آنها برای 
بهبود وضعیت منطقه بیش از پیش تالش کنیم.
وی تأکید کــرد: منطقه دو شــهرداری از قطار 
توسعه شهری بازمانده و این عقب ماندگی در دل 
محالت آن مشهود است؛ رسیدگی به وضعیت 
آن جز با یک کار جهادی ویژه همراه با برنامه ریزی 

و مشارکت مردم انجام نخواهد شد.
مدیر منطقــه دو شــهرداری اصفهان بــا بیان 
اینکه با استقرار شورای ششــم و گروه مدیریت 
شــهری جدید ارتقای ســطح کیفی محالت و 
محله محوری مورد تأکید قرار گرفت، ادامه داد: 

از ابتدای قبول مسئولیت در این منطقه به صورت 
هفتگی همــراه با کارکنان منطقــه در محالت 
مختلف حضور یافتیم و با همراهی مردم موفق به 

بررسی مشکالت محله ها شدیم.
وی ادامــه داد: امیدواریــم با یــک برنامه ریزی 
مشــخص و همکاری مردم و معتمدان محلی 
بتوانیم در سال های آینده برای هر محله اقدامات 
خوبی انجام دهیم تــا ارتقای کیفــی را در آنها 

شاهد باشیم.
صیرفی نژاد با بیان اینکه هفته گذشته با حضور 
هیئت امنای محله انصارالمهدی مشــکالت 
ایــن محلــه نیز احصا شــد، تصریــح کــرد: 
موضوعاتــی ماننــد گذرهــا و ســرانه ها برای 
محله انصارالمهدی وجــود دارد کــه برخی از 
آن ها تحقق پیداکرده اســت، اما باید اقدامات 
دیگری انجام شود تا شاهد اتفاقات خوشایند 

در محله بابوکان و منطقه دو شهرداری باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: در فصل تصویب بودجه 
۱۴۰۱ شهرداری سعی کردیم اولویت بندی های 
الزم را برای بهبود وضعیت زندگی در منطقه دو 

شهرداری انجام دهیم.

به مناسبت دهه فجر انقالب برگزار می شود؛

اجرای بیش از 23 عنوان برنامه در منطقه ۷

مدیر آبفای مبارکه خبر داد؛ 

 فراهم شدن کنترل و پایش هوشمند تاسیسات  
فاضالب مبارکه

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان:

ارتقای سطح کیفی محالت اولویت مدیریت شهری است

تمامی روستاهای خور 
و بیابانک از انرژی برق 

برخوردارند
سرپرســت امــور بــرق شهرســتان خور و 
بیابانــک گفــت: یکــی از بخش هایی که 
خدمات رسانی آن به مردم بسیار چشمگیر 
و ملموس بوده حوزه برق است به گونه ای 
تمامی روســتاهای این منطقه دارای این 

انرژی هستند.
محمد مهــدی ســلطان افزود: بــه برکت 
انقالب اسالمی ضریب برق رسانی در خور 
و بیابانک افزایش چند برابری داشته است 
بطوری که قبل از انقالب فقط یک روستا با 
پنج ساعت اولیه شب برق داشت؛اما امروز 
تمامی نقاط این شهرســتان از روشــنایی 

برخوردار است.
وی با بیان اینکه با خدمــات ویژه دولت در 
این شهرســتان ۲۰هزار نفری روســتایی 
بدون برق نداریــم اظهار داشــت: قبل از 
انقالب بــرق شهرســتان از طریــق دیزل 
ژنراتور بــرای ســاعات کوتاهی در شــب 
تامین می شــد روند اضافه شدن دیزل ها 
تا سال ۱۳۸۰ ادامه داشــت تا اینکه  این 
 شهرســتان به برق سراســری متصل شد.
ســلطان ادامــه داد: قبل از انقــالب این 
شهرستان فقط چهار کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف داشــت اما اکنون این رقم به ۳۳۱ 

کیلومتر افزایش یافته است.
به گفته وی قبل از انقالب تعداد پایه چراغ 
های روشنایی این شهرستان ۱۴۲ عدد بود 
و در زمان حاضر بیش از ۱۲ هزار پایه چراغ 
روشنایی  احداث شده اســت و ۹۶ واحد 
صنعتی، ۲۱۸ واحد کشــاورزی و بیش از 
۱۱ هزار مشترک در بخش خانگی و سایر از 
 نعمت برق شبانه روزی برخوردار هستند.

ســلطان افــزود: همچنیــن امــور بــرق 
شهرســتان توانســت در مــدت ۱۰ ماهه 
امســال افــزون بــر ۶ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیــون ریــال بــرق پایــدار و مطمئــن 
 را بــرای مشــترکان خــود تامیــن کنــد.

سرپرســت امــور بــرق خــور و بیابانــک 
به تولیــد انرژی پاک اشــاره کــرد: در این 
شهرســتان بــا داشــتن ۳۵۴ روز آفتابی ، 
۱۵۱ نیــروگاه خورشــیدی کوچــک و 
 بزرگ خانگــی و کارگاهی فعالیــت دارد.
سلطان بیان کرد: کویری بودن شهرستان 
باعث شــد تا ۱۵۱ نیروگاه کوچک و بزرگ 
خانگی و کارگاهی بــا ظرفیت هزار و ۹۰۰ 
کیلــو وات به منظــور تولید بــرق از انرژی 
 خورشید در این شهرستان راه اندازی شود.
وی خاطرنشــان کــرد: در شــهر جندق و 
مزرعه زیتون روستای چاهملک ۴ نیروگاه 
۱۰۰ کیلوواتی بــا کمک بخش خصوصی 
به بهره برداری رسیده است که برق تولید 
 شــده به شــبکه توزیع فروخته می شود.
وی گفــت: وزارت نیرو با عقد قــراردادی 
۲۰ ساله برق تولید شــده خورشیدی را به 
صورت تضمینی به قیمت هر کیلو وات هزار 
و ۴۵۶ و هــزار و ۲۷۴ تومان خریداری می 

کند که این رقم هر سال افزایش می یابد.
سلطان با بیان اینکه افزایش نرخ ارز موجب 
کاهش سرمایه گذاری در این بخش شده 
است افزود: بازگشت ســرمایه در بهترین 
شرایط چهار تا پنج سال زمان نیاز دارد که 
این رقم در خور و بیابانک به علت روزهای 

زیاد آفتابی کمتر از سایر مناطق است.
سرپرست امور برق خور و بیابانک همچنین  
ترویج و فرهنگ مدیریت مصرف در سطح 
مدارس و دانشــگاه و ادارات را مورد تاکید 

قرار داد.

افتتاح طرح های مختلف 
به مناسبت دهه فجر

همزمــان با دهه مبــارک فجــر، ۱۸ طرح 
عمرانی و کشاورزی در برخوار افتتاح شد.

فرماندار شهرستان برخوار در آیین با بیان 
اینکه این طرح ها شامل ۱۵ طرح در جهاد 
کشــاورزی و ســه طرح عمرانی در کمیته 
امداد امــام خمینــی )ره( اســت، گفت: 
این طرح ها شــامل ۱۱ طــرح آبیاری کم 
فشار در ۳۵۰ هکتار از اراضی برخوار، سه 
طرح الیروبی و مرمت قنات در روستا های 
جهان آباد، حاجی آباد و شورچه و احداث 
هزار و ۱۰۰ متر کانــال در مزرعه الله آباد با 
هزینه بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال و سه طرح 
احداث محرومان در شهر سین و روستای 
علی آباد مالعلــی با هزینــه ای بیش از ۵ 

میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است.
محمد رضا قربانی افزود: زمین این منازل 
متعلــق به خــود محرومان بــوده و کمیته 
امداد امام خمینــی )ره( و بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی بــرای احــداث آنها، دو 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیون ریال تســهیالت 
بالعــوض و یــک میلیــارد و ۷۰۰ میلیون 
ریال تســهیالت با ســود کم از پرداخت و 
 مالکان هم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

 هزینه کرده اند.

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: بومی سازی 
تجهیزات در فوالد مبارکه نیازمند تجاری سازی 
است، به گونه ای که قطعه یا تجهیزی که در این 
شرکت بومی سازی می شود، باید به دیگر صنایع و 
تولیدکنندگان کشور که به آن نیاز دارند نیز معرفی 

شود تا در صورت لزوم به تولید انبوه برسد. 
به گزارش خبرنگار ما ، مدیرعامل و معاونین فوالد 
مبارکه در ادامه سلسله بازدیدهای خود از خطوط 
و نواحی تولید، از واحد خدمات فنی و پشتیبانی 
این شرکت بازدید کردند و پس از آن در نشستی با 
مدیران بخش های مختلف واحد خدمات فنی و 
پشتیبانی، در جریان فعالیت های این بخش ها 
قرار گرفتند و مدیــران مربوطه نیــز دغدغه ها و 

دیدگاه های خود را به سمع و نظر آنان رساندند.
محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در 
جمع مدیران بخش های مختلف واحد خدمات 
فنی و پشتیبانی این شرکت اظهار کرد: این واحد 
به خوبی توانســته پارامترهای کیفــی را در کنار 
توسعه های زیرساختی ارتقا دهد و به عنوان نقطه 

قوت فوالد مبارکه شناخته شود.
وی با بیان اینکه واحد خدمات فنی و پشتیبانی 
فوالد مبارکه دارای گنجینه ارزشمندی از نیروهای 
متخصص، متعهد و دانشی است، افزود: اگر کار 
به درستی به این نیروهای دانشی سپرده شود، 
قطعا خروجی و راندمان به مراتب بهتری را از آنان 

شاهد خواهیم بود.
ضرورت تســری چرخــه بومی ســازی در همه 

بخش های فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اهمیت جایگاه 
واحد تعمیرات مرکزی این شرکت پس از واحدهای 
مرتبط با بومی ســازی خاطرنشــان کرد: واحد 
تعمیرات مرکزی فوالد مبارکه بیشترین ارتباط را با 

کلیه واحدهای تولیدی این شرکت دارد.

وی با بیان اینکه بومی سازی در فوالد مبارکه شامل 
بخش های فنی و تولیدی این شرکت و همچنین 
شرکت های دانش بنیان اســت، اذعان داشت: 
چرخه بومی سازی در فوالد مبارکه بیش ازپیش 
نیازمند پویایی و فعال بودن اســت و باید در همه 

بخش های این شرکت تسری پیدا کند.
بومی ســازی تجهیزات در فوالد مبارکه نیازمند 

تجاری سازی است
طیب نیا با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت 
فوالد مبارکــه در بومی ســازی تجهیزات تصریح 
کرد: بومی ســازی تجهیــزات در فــوالد مبارکه 
نیازمند تجاری سازی است؛ به گونه ای که قطعه 
یا تجهیزی که در این شرکت بومی سازی می شود 
باید به دیگر صنایع و تولیدکنندگان کشــور نیز 
معرفی شــود تا در صــورت نیاز و لــزوم، به تولید 

انبوه برسد.
وی در پایان با بیان اینکه فوالد مبارکه باید پیشران 
بومی سازی قطعات و تجهیزات صنعتی در کشور 
باشد، ابراز داشــت: نقش و ســهم فوالد مبارکه 
باید در بومی سازی کشور به درستی تبیین شود 
تا منافع آن برای این شــرکت تا ســال های سال 

باقی بماند.

خبرخبر
مدیرعامل نخستین »شهرک تخصصی رمز ارز« 

پیشرفت ۹0 درصدی مراحل اولیه 
شهرک تخصصی رمز ارز فریدن 

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

چرخه بومی سازی بیش از پیش نیازمند 
پویایی است 

شــهردار اصفهان گفت: هفته 
گذشته دســتگاه TBM ضلع 
غربی خط دو متــروی اصفهان 
از ایستگاه کهندژ به ایستگاه شهید خرازی رسید 
تا در ادامه به ســمت ایســتگاه آیت الله کاشــانی 

حرکت کند.
علــی قاســم زاده در برنامــه رادیویــی »ســالم 
اصفهان«اظهــار کــرد: اصفهان روزهای شــاد و 
ســرزنده ای را پشت ســر می گذارد و جاری شدن 
آب در زاینده رود باعث افزایش نشاط و شادابی در 
بین شهروندان شده اســت که امیدواریم در مدت 
طوالنی تر و برای همیشه جریان آب در زاینده رود 

را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکــه آذین بندی های انجام شــده به 
مناسبت ایام الله دهه فجر انقالب اسالمی، شهر 
را به ویژه در شب ها جذاب و دیدنی تر کرده است، 

افزود: با توجه به برگزاری جشن های مختلف در دل 
محالت شهر، شاهد افزایش شادابی شهروندان 

هستیم.
شــهردار اصفهان ادامه داد: آرام آرام بــوی بهار و 

خریدهای نوروزی در شهر استشــمام می شود و 
مردم آماده استقبال از یک بهار بدون کرونا خواهند 
شــد؛ امیدواریم این موج را نیز به عنوان موج آخر 
بیماری پشت سر بگذاریم تا سال جدید در شرایط 

بهتری آغاز شود.
وی با اشــاره به انجام عملیات حفــاری تونل های 
خط دو متروی اصفهــان، گفت: هفته گذشــته 
دستگاه TBM ضلع غربی خط دو متروی اصفهان 
از ایستگاه کهندژ به ایستگاه شهید خرازی رسید 
تا در ادامه به ســمت ایســتگاه آیت الله کاشــانی 

حرکت کند.
قاسم زاده ادامه داد: در زیر شهر، شهری در جریان 
است و کارگران و مهندسان تالش می کنند تا خط 
دو متــرو را آرام آرام مهیا کرده و بخشــی از ترافیک 
آزاردهنده را از سطح شهر به زیر زمین انتقال دهند.

وی با بیان اینکه در این ایام بودجه شهرداری با نگاه 
متفاوت و رویکرد محله محوری در حال تدوین است، 
گفت: امیدواریم از ســال آینده کیفیت زندگی در 
بعضی از محالت شهر که از امکانات شهری کمتری 

برخوردار بوده اند، ارتقا یابد.

خبر

مدیرعامل نخســتین »شــهرک تخصصی رمز ارز« 
کشور در استان اصفهان گفت: مراحل اول و دوم این 
شهرک، شامل مزرعه استخراج ارز دیجیتال )فارم( در 
زیربنای سه هزار مترمربع باالی ۹۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد. 
امین خانجانی از اعالم آمادگی افتتاح مرحله اول این 
مجموعه صنعتی در ایام الله دهه فجر امسال خبر داد و 
افزود:  بهره برداری از مرحله نخست شهرک تخصصی 
رمز ارز فریدن منوط به اخذ آخرین جواز و به تعبیری 
 مجوز نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت.
وی ادامــه داد: در صــورت تأییدیــه نهایــی در 
ســایت »بهیــن یــاب« یــا همــان درگاه اطالعات 
و خدمــات صنعــت، معــدن و تجــارت، فــاز 
 اول در ایــن ایــام بهره بــرداری خواهــد شــد.
این فعال صنعتی اضافه کرد: بااین وجود عملیات 
اجرایی در شهرک متوقف نشده و با جدیت در حال 
پیشرفت است، اکنون مراحل اول و دوم شهرک شامل 
مزرعه استخراج ارز دیجیتال )فارم( در زیربنای سه 
 هزار مترمربع باالی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل نخســتین »شــهرک تخصصی رمز ارز« 
کشور در شهرســتان فریدن بابیان اینکه تجهیزات 
موردنیاز همچون دســتگاه های تخصصی و دیگر 

وسایل مانند قفسه ها، هواکش، َپنل های موردنیاز 
و دیگر مــوارد به صورت ۱۰۰ درصدی تأمین شــده 
اســت تصریــح کــرد: نصــب وســایل و ادوات از 
 حدود یــک ماه قبل آغــاز و در نهایت تکمیل شــد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باهدف تأمین بهینه انرژی 
موردنیاز، اتاق برق مرتبط با نخستین ُپست برق ۲۰ 
 کیلوولت شهرک به صورت کامل نصب  شده است.
خانجانی با اشــاره به مرحله دوم شــهرک صنعتی 
شــامل کارخانــه تولیــد دســتگاه ها و تجهیزات 
بــه  )ماینــد(  دیجیتــال  ارز  اســتخراج کننده 
مســاحت چهار هــزار مترمربع گفــت: این بخش 
از پروژه حــدود ۷۰ درصد پیشــرفت دارد و قابلیت 
 بهره بــرداری تــا ۲ مــاه آینــده را خواهد داشــت.
وی به مســاحت ۷۸ هــزار مترمربعی کل شــهرک 
اشــاره کرد و افزود: دیوارکشــی اطــراف مجموعه 
صنعتی رمــز ارز در ابعــاد هفت هــزار مترمربع )با 
احتساب ارتفاع( انجام گرفته است و همچنین ۱۵ 
هــزار مترمربــع جاده ســازی بــا جابه جایــی 
 بالغ بر ســه هزار کمپرســور خــاک انجــام گرفت.
مدیرعامل نخســتین »شــهرک تخصصی رمز ارز« 
کشــور در شهرســتان فریدن با اشــاره به مباحث 
علمی و آموزشــی مرتبط با این فناوری خاطرنشان 
کــرد: ازآنجاکه گســترش علمی مرتبــط با جهان 
رمــز ارزهــا و فناوری هــای نــو مانند بــالک چین 
)Blockchain( ازجملــه برنامه هــای جــدی ما به 
شــمار مــی رود ، عملیــات اجرایی تأســیس پارک 
علمی فنــاوری بــالک چیــن و دانشــگاه علمی 
 کاربــردی مرتبــط در مــاه جــاری آغاز می شــود.
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به بخش دیگری 
از پــروژه گفت: مزرعه اســتخراج هشــت هکتاری 
مجموعه صنعتی شــهرک نیز ۵۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.

 شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« خبر داد:

ایستگاه آیت اهلل کاشانی، مقصد بعدی TBM خط 2 متروی اصفهان

عضــو هیئت مدیــره نظــام صنفی کشــاورزان 
اصفهان: آب رودخانه زاینده رود حدود ســاعت 
چهار صبــح شــنبه )۱۶ بهمن( بــه زمین های 

کشاورزی شرق اصفهان رسید.
حســین وحیدا عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان افزود: با حجم آبی که در این 
نوبت رهاسازی شــده، فقط در ۲۰ تا ۳۰ درصد 
از زمین های کشــاورزی کشــت خواهد شــد و 
کشــاورزان نمی توانند تمامی زمین های خود را 

زیر کشت ببرند.
وی گفت: به کمک آبی که اکنون رهاسازی شده 
اســت، در حــدود ۳۰ درصد از زمین ها کشــت 

خواهد شد.
آقای وحیدا گفت: برای رعایِت خِط قرمِز شرب، 
امکان آبرسانی بیش از ۱۲ روز امکان پذیر نیست 
و کشاورزان در همین مدت کشت انجام خواهند 
داد.پس از ماه هاانتظار ، خروجی سد زاینده رود 
افزایش یافت و آب روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ 

در بستر خشــک این رود خانه در شهر اصفهان 
جاری شد.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان، بازه 
زمانی افزایش خروجی آب ســد زاینده رود را ۱۲ 
روز اعالم کرد و گفت: طبق برنامه ریزی ۹ روز برای 
کشت  کشاورزان شرق اصفهان آب در شبکه های 

آبیاری جریان دارد.
بنابر توافق اســتانداری، آب منطقــه ای، جهاد 
کشاورزی و صنف کشاورزان، دوازدهم بهمن ماه 
۱۴۰۰ آب زاینده رود برای کشت کشاورزان شرق 
اصفهان رهاسازی شد. در این توافق همچنین 
مقرر شــد که کشــاورزان غرب اصفهان در نوبت 

بعدی آب دریافت کنند.
حسن ساسانی، حجم ذخیره کنونی سد زاینده 
رود را ۱۶۳ میلیون متر مکعــب بیان کردو افزود: 
حجم آب ورودی به این سد حدود ۱۲ و خروجی 
آن حدود ۱۱.۵ متر مکعب بر ثانیه است که به مرور 

افزایش می یابد.

زاینده رود در شرق اصفهان جاری شد



سال پنجم - شماره 41347
 دوشنبه  18  بهمن 14۰۰ - 5 رجب 1443

جامعه 7 فوریه     2۰22
تزریق دز سوم واکسن 

کرونا به حدود 30 درصد از 
اصفهانی ها 

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفــت: ۲۸.۹۵ درصد افراد باالی ۱۸ ســال 
در اســتان اصفهان دز سوم واکســن کرونا را 

تزریق کردند. 
 پژمــان عقــدک درخصــوص آخریــن آمار 
واکسیناســیون کوویــد ۱۹ بــرای جمعیت 
مــورد هــدف اســتان، گفــت: درصــد کل 
پوشــش واکسیناســیون نوبــت اول ۸۵.۱۰ 
درصــد و نوبــت دوم ۷۵.۰۶ بــرای افــراد 
 بــاالی ۱۲ ســال گــزارش شــده اســت.
نوبــت  واکسیناســیون  پوشــش  درصــد 
پوشــش  درصــد  و   ۸۶.۹۴ ایرانــی  اول 
واکسیناســیون نوبــت دوم ایرانــی ۷۷.۱۵ 
 برای افراد باالی ۱۲ ســال انجام شده است.
پوشــش  او مجمــوع درصــد  بــه گفتــه 
واکسیناســیون نوبــت اول گــروه نوجوانان 
۱۲ تــا ۱۸ ســال ۸۲.۲۶ درصــد و مجمــوع 
آمــار واکسیناســیون نوبــت دوم ایــن گروه 
 ســنی ۶۹ درصــد اعــالم شــده اســت.

عقدک در مورد درصد پوشش واکسیناسیون 
نوبت ســوم افــراد باالی ۱۸ ســال اســتان، 
گفــت: درمجمــوع ۲۸.۹۵ درصــد افــراد 
باالی ۱۸ ســال در اســتان اصفهان دز سوم 
واکســن کرونا را تزریق کردند و درصد پوشش 
واکسیناســیون نوبت ســوم ایرانی این گروه 
 ســنی نیز ۳۰.۴۵ درصد اعالم شــده است.
درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول افراد 
باالی ۹ تــا ۱۱ ســال ۳.۵۹ درصــد و درصد 
پوشش واکسیناســیون نوبت اول ایرانی این 

گروه سنی ۳.۷۷ درصد گزارش شده است.

ارائه خدمات الکترونیکی 
در باغ رضوان 

اسناد پیش خرید قبر در آرامستان باغ رضوان 
اصفهان الکترونیکی شد.

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان از الکترونیکی کــردن خدمات این 
آرامســتان خبر داد و گفت: در گام نخست، 
نسخه فیزیکی اسناد پیش خرید قبر یا پیش 
مجوز دفن کامل حــذف و الکترونیکی ارائه 

می شود.
علی حاجیان افزود: یکی از درخواست های 
شهروندان اصفهانی در مراجعه به آرامستان 
باغ رضوان پیش خرید قبور است که در مواقع 

الزم بتوانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: تا پیش از این، افراد به آرامســتان 
بــاغ رضــوان مراجعــه و محــل مد نظــر را 
انتخاب و مــدارک مربوط را به قســمت امور 
متوفیان ارائه می کردند. در نهایت، سازمان 
آرامستان های شــهرداری اصفهان، پس از 
تشریفات اداری، نسبت به صدور سند پیش 
مجوز دفن اقدام می کرد و پــس از آن، افراد 
به سازمان آرامســتان ها مراجعه و سند خود 
را دریافت مــی کردند.مدیرعامل ســازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان ادامه داد: 
به منظور تسهیل و تســریع در ارائه خدمات 
به شهروندان، ارائه خدمات الکترونیکی در 
اولویت قرار داده شد و در اولین قدم، صدور 
اسناد پیش مجوز دفن )پیش خرید قبور( به 

صورت الکترونیکی اجرایی شد.
وی گفت: پس از مراجعه افراد به آرامســتان 
و تکمیل مراحل اداری، یک لینک اینترنتی 
به اشخاص ارسال می شود که از این طریق و 
بدون نیاز به مراجعات حضوری، می توانند با 
وارد کردن شماره ملی و شماره سند در وبگاه 
اینترنتی سازمان آرامســتان ها، سنِد پیش 

مجوز خود را مشاهده کنند.
حاجیان با تاکیــد بر اینکه ارائــه خدمات به 
صورت الکترونیکی از اولویت های سازمان 
آرامســتان هــا اســت، گفــت: در اقدامات 
بعدی، سایر خدماِت این ســازمان که الزام 
به حضور اشخاص نداشته باشد، به صورت 

الکترونیکی ارائه خواهد شد.

معاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان از امدادرســانی بــه ۲۹۰ 
آســیب دیده ناشــی از ۶۰ حادثه به وســیله 
۷۳ تیم عملیاتی ایــن جمعیت در هفته دوم 

بهمن ماه خبر داد.
داریــوش کریمــی درخصــوص وضعیــت 
امدادرســانی جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهــان، اظهار کرد: پوشــش امدادی ۶۰ 
حادثه در هفته قبل انجام شده است و ۲۹۰ 
آسیب دیده ناشــی از حوادث در این مدت از 
خدمات امدادی این جمعیت بهره مند شدند؛ 
البته حوادث جاده ای بــا ۲۸ مورد همچنان 
بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

وی درمورد حوادث تحت پوشش این جمعیت 
از روز شــنبه ۹ تا جمعه پانزدهــم بهمن ماه، 
اضافه کــرد: در این بــازه زمانــی ۲۸ حادثه 
جاده ای، ۱۱ خدمت حضوری، شش حادثه 
شهری، ۱۰ حادثه برف و کوالک، یک حادثه 
کوهســتان و چهار حادثه صنعتی به وسیله 
نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان 

پوشش داده شده است.
معاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در 
امدادرســانی بــه حــوادث رخ داده، تعداد 
نجات یافتگان ۴۸ نفر بودند که از این تعداد 
۳۳ نفر به بیمارســتان ها منتقل شدند و ۱۵ 

نفر خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.
وی تصریــح کــرد: ۱۸۶ نیــروی عملیاتی 
نجاتگــر و امدادگر ایــن جمعیــت در قالب 
۷۳ تیم عملیاتی با به کارگیری ۵۳ دســتگاه 
خودروی امدادی و همراه داشتن تجهیزات 
الزم امدادی در این تعداد عملیات یاد شــده 
فعالیت داشته اند و در این مدت پنج عملیات 
رهاسازی به وســیله نیروهای این جمعیت 

انجام شده است.
کریمی گفت: از شــهروندان تقاضا می شود 
با رعایت نکات ایمنی در صورت بروز هرگونه 
حــوادث احتمالی، بالفاصله بــا تلفن ۱۱۲ 
 نــدای امداد جمعیــت هالل احمــر تماس

 بگیرند.

شـهروندان اصفهانـی مراقبـت پیام هـای 
از  جعلـی  هـای  لینـک  حـاوی  ارسـالی 
شـماره های نامشـخص ومتفرقـه باشـند.

اصفهـان  اسـتان  فتـا  پلیـس  رئیـس 
گفـت: کالهبـرداران بـا اعمـال رمـز پویـا 
لینک هـای  ارسـال  و  بانکـی  شـبکه  در 
بـه  بدافـزار  ایجـاد  هـدف  بـا  آلـوده 
شـهروندان  همـراه  تلفـن  گوشـی های 
 در صـدد سـرقت رمز هـای پویـا هسـتند.
سـرهنگ سـید مصطفـی مرتضـوی افـزود: 
درصورتیکـه بـرای مشـترک تلفـن همـراه 
پیامـی بـا محتـوای ارسـال ابالغیـه امنیـت 

یـا شـکوائیه دادگسـتری همچنیـن قبـض 
الکترونیکـی بـرق وگاز ارسـال شـد حتمـا به 
سرشماره پیامک ارسالی توجه جدی داشته 
باشـید و دقت کنیـد کـه پیام های ارسـالی از 
دسـتگاه های دولتـی حـاوی دامنـه دات آی 
آر باشـد درغیـر اینصـورت از فشـردن لینـک 

ارسـالی پرهیـز کنیـد.
وی گفـت: شـهروندان عـالوه بـر اجتنـاب 
از بـاز کـردن لینـک هـای آلـوده ارسـالی از 
شـماره هـای شـخصی،موضوع را از طریـق 
تلفن۰۹۶۳۸۰ به بخش فوریتهای سـایبری 

پلیـس فتـا گـزارش دهنـد.

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

امدادرسانی به 2۹0 آسیب دیده در ۶0 حادثه هفته 
دوم بهمن ماه

توصیه رئیس پلیس فتا به مشترکان تلفن همراه:

 کالهبرداری با ارسال لینک های آلوده وجعلی 
در اصفهان 

خبراخبار  رشد 51درصدی وام های ضروری 
دانشگاه اصفهان 

معــاون دانشــجویی دانشــگاه 
اصفهان با اشــاره به اینکه برای 
۳۷۹ نفــر از دانشــجویان وام 
ضروری ثبت شده است، گفت: این تعداد نسبت 
به ترم مشابه سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته است، 
همچنین وام دکترا ویژه صندوق با تعداد ۳۴۴ نفر 
نسبت به ترم مشــابه ســال قبل حدود ۴۰ درصد 

افزایش داشته است. 
رضاعلــی نوروزی، معاون دانشــجویی دانشــگاه 
اصفهان اظهار کرد: هم اکنون با مطالعه عمیق تر 
و دقیق تر به دنبال تدوین برنامه یک ســاله در افق 
۱۴٠۱ برای حل مســائل و معضالت دانشجویان، 
برنامه پنج ســاله گذر از وضع موجود و دستیابی به 
افق دانشگاه برتر در سطح کشور در حوزه معاونت 
دانشــجویی و برنامه ۱٠ ســاله دســتیابی به افق 

دانشگاه برتر در سطح بین المللی هستیم.
 آمادگــی فعــال شــدن تمــام خوابگاه های 

دانشجویی را داریم
وی در خصوص ارتقای فعالیت اداره امور خوابگاه ها 
به لحاظ کمی و کیفی توضیح داد: شرایط را برای 
اســکان دانشــجویان در تمام مقاطع مهیا کردیم 
و آمادگی بــرای فعال شــدن تمــام خوابگاه های 
دانشجویی وجود دارد، البته این مسأله با توجه به 
مالحظات بهداشتی ستاد کرونا و تصمیمات آن ها 

صورت خواهد گرفت.
نوروزی تصریح کرد: همچنیــن اداره خوابگاه ها 
به  دنبال فعال ســازی ســالن قرائت خانه خوابگاه 
علم الهدی، بازســازی و بهینه ســازی نورپردازی 
محیطی فضاهای منتهی به خوابگاه ها، در صورت 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی جداسازی محوطه 
خوابــگاه خواهران و ایجــاد باغ بانــوان در آینده، 
ارتقای فعالیــت اداره تغذیه به لحاظ کمی و کیفی 
و ارتقای فعالیــت اداره رفاه دانشــجویان به لحاظ 
کمی و کیفی است.معاون دانشــجویی دانشگاه 
اصفهان با بیــان اینکه بر اســاس آیین نامه جدید 
پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی در سال 
تحصیلی، انواع وام ها و شرایط آن نسبت به سنوات 
قبل تغییراتی پیدا کرده اســت، گفــت: از جمله 
این تغییرات حذف وام ضروری کمک هزینه لوازم 
آموزشی، وام تحصیلی هسته ای دانشجویان رشته 
مهندسی فیزیک و هسته ای، عدم ارائه وام عتبات 
)با توجه به شیوع کرونا و لغو سفرهای زیارتی (، عدم 

ارائه وام به دانشجویان شاغل و.... است.
ثبت نام ۳۷۹ دانشــجو بــرای دریافــت وام 

ضروری
وی با اشــاره به اینکه برای ۳۷۹ نفر از دانشجویان 

وام ضروری ثبت شده است، یادآور شد: این تعداد 
نسبت به ترم مشابه سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته 
است، همچنین وام دکترا ویژه صندوق با تعداد ۳۴۴ 
نفر نسبت به ترم مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد 
افزایش داشته است، با این حال در تالش هستیم 
که این روند صعودی را ترم دوم هم داشــته باشــیم 
و بســترهای متفاوتی را نیز برای دانشجویان مهیا 
کنیم تا صرفا وابسته به وام های دانشجویی سازمان 

دانشجویی نباشیم.
کمیســیون موارد خــاص در صــدد کاهش 
مشکالت تحصیلی و کوتاه کردن فرآیندها است
نوروزی با بیان اینکه محور دیگر اقدامات ساماندهی 
دبیرخانه کمیته انضباطی و اصالح چارت سازمانی 
طبق ســازمان امور دانشــجویان و ارتقای فعالیت 
کمیســیون موارد خاص دانشــجویان بــه لحاظ 
کمی و کیفی بوده اســت، گفت: شــتاب دادن به 
تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی های کمیسیون 
موارد خاص با تأکید بر حل دغدغه های دانشجویان 
و در عین حال تأکید بر رعایت قانون و نظم بخشی و 
سامان دهی به فعالیت آن ها که با همراهی و همدلی 
معاونت آموزش میســر شده است بخشــی از این 

فرایند بوده است.
معــاون دانشــجویی دانشــگاه اصفهــان تأکید 
کرد: در این راســتا تغییرات مدیریتی از یک ســو و 
برنامه ریزی ها در جهت بازسازی ساختار و برگزاری 
کارگاه های آموزشــی کــه ادامه خواهــد یافت در 
دستورکار است تا شاهد کاهش مسائل دانشجویان 
باشیم؛ شــورای کمیســیون موارد خاص در صدد 
کاهش مشــکالت تحصیلی و کوتاه کردن فرآیند 

ارجاع پرونده به کمیسیون استانی و دانشگاهی و 
ارتقای کیفیت عملکرد است تا با بازخوردهای مثبت 

مورد استقبال قرار گیرد.
وی تصریح کرد: سلسله برنامه های قطب جغرافیای 
پزشکی و جغرافیای سالمت به عنوان همایش های 
بین المللی با مرجعیت و قطبی شــدن دانشــگاه 
اصفهان به عنوان مجری ســاالنه جزو موارد بسیار 

کلیدی و مهم در حال پیگیری است.
 عــدم تأکیــد بــر بودجــه صرفــا دولتــی از 

اولویت های دانشگاه اصفهان است
نوروزی خاطرنشان کرد: عدم تأکید بر بودجه صرفا 
دولتی و گذر از این سطح، به سمت ارتباط با نخبگان 
استانی و تعامل با مدیران استانی در جهت جذب 
منابع مالی پایدار با هدف فعال سازی دانشگاهیان 
در سطح استان رفته و جلساتی را با مدیران مختلف 

برگزار کرده ایم که این روند ادامه خواهد داشت.
معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه 
این مســأله با تالش برای ارتباط دادن دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی و اعضای هیأت علمی با مراکز 
تولیدی و صنعتی جهت انجام پروژه ها و طرح های 
تحقیقاتی با همراهــی معاونت پژوهشــی و دفتر 
ارتباط با صنعت صورت می گیــرد، گفت: در این 
مسیر حضور، حمایت و همدلی سرپرست دانشگاه 
بسیار نافذ بوده است، همچنین حمایت و پیگیری 
معاونت پژوهشی دانشــگاه می تواند در این مورد 
راهگشا و مؤثر باشد و امیدوارم این همدلی تقویت 

و تسریع شود.
 حمایت از فرایندهای کارآفرینانه دانشجویان

وی با اشــاره به حمایــت از نــگاه کارآفرینانه در 

دانشــگاه تصریح کــرد: حمایــت از فرایندهای 
کارآفرینانه دانشجویان در دستور کار این معاونت 
قرار گرفته و اقداماتی در زمینه بسترسازی بهینه 
انجام شده است که به مرور توسعه کمی و کیفی 
خواهد یافــت و از همین جا از همه دانشــجویان 
دانشگاه اصفهان در همه مقاطع و همه رشته ها 
دعوت می کنم که ظرفیت های خود را به ســمت 

کارآفرینی سوق دهند.
  معاونت دانشــجویی آمادگــی کامل برای 

بازگشایی دانشگاه را دارد
نوروزی با اشاره به آمادگی دانشگاه برای حضوری 
شدن دانشگاه خاطرنشــان کرد: تصمیم گیری 
در این زمینه به شــرایط بهداشتی و عوامل دیگر 
بســتگی دارد و عمدتا در حوزه معاونت آموزشی 
تعریف می شــود ولی معاونت دانشجویی در ترم 
گذشته و ترم حاضر با حداکثر آمادگی ممکن، خود 
را برای خدمات دادن به دانشــجویان با بازتعریف 
امکانات و ظرفیت های موجود آماده کرده است و 

این روند ادامه دارد.
معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان در پایان عنوان 
کرد: هر چند دغدغه های جدی وجود دارد اما با 
وجود همین دغدغه ها، سعی مدیریت بر تحقق 
دستورات مقامات باالدستی به صورت مؤثر و بهینه 
است و در این راستا از هیچ تالش و کوششی دریغ 
نخواهد کرد و امیدواریم هر چه ســریع تر شرایط 
مهیا شود تا دانشجویان و به تبع آن شور و نشاط را 
در دانشگاه ببینیم، البته دغدغه های خانواده ها 
و همــکاران را درک می کنیم و از حساســیت ها و 

پیگیری های آن ها تشکر می کنیم.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان: 

سرپرست ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی اصفهــان از 
تعیین و تصویب هشت طرح 
کالن پژوهشــی خبر داد و گفت: این طرح ها 
اولویت های پژوهشی اســتان بشمار می آیند 
که در زمینه های مختلف مانند محیط زیست، 

گردشگری و اشتغال تعریف شدند. 
محمدرضا قاسمی افزود: فهرست اولویت های 
پژوهشــی مصوب کارگروه آموزش، پژوهش، 
فناوری و نوآوری استان اصفهان در سال جاری 
به دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی 
بــرای دریافت طرح هــا و پیشــنهادها جهت 

اجرای آنها اعالم شده است.
وی با بیــان اینکه اعتبار این طــرح ها از محل 
تجمیع اعتبار پژوهشی دستگاه های اجرایی 
اســتان اصفهان تامین شــده اســت، اولویت 
های پژوهشی استان را “تعیین پتانسیل غبار 
خیزی پهنه  های کانون بحرانی ســجزی )فاز 
اول(، سنجش و پایش فرسایش بادی )فاز دوم( 
و تعیین کارایی و اثربخشی روش های کنترل 
فرسایش بادی و گردوغبار )فاز سوم("، "کنترل 
و کاهــش میــزان آالیندگی واحدهــای آجر، 
گچ و واحدهای صنعتی آالینده با اســتفاده از 
سیستم غبارگیر و روش های نوین" و “ شناسایی 
آالینده ها و ناخالصی های ایجاد شده توسط 
آزمایشگاه ها و کارگاه های تولیدی طال و نقره و 
ارائه راهکارهایی جهت کاهش آنها" عنوان کرد.

قاســمی ســایر طرح هــای کالن پژوهشــی 
اصفهان را "بازنگری و روزآمد کردن طرح جامع 

گردشگری استان اصفهان )با رویکرد سرمایه 
گذاری("، " رصد و پایش آفالتوکسین در شیر 
خام اســتحصالی از گاوداری ها و مراکز جمع 
آوری شــیر اســتان اصفهان به منظور کشف و 
رهگیری منابع آلودگی"، " ارائه راه حل احیای 
زاینده رود و چالش های پیش رو به شیوه »اقدام 
پژوهی مشــارکتی«"، "  تدوین سند خدمات 
الکترونیکی استانداری اصفهان به ذینفعان " 
و " ارزیابی و تحلیل عملکرد تسهیالت اعطایی 
به طرح توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق 

توسعه ملی در استان اصفهان" برشمرد.
سرپرســت ســازمان مدیریت و برنامــه ریزی 
اصفهان گفت: با توجه به بند ب ماده ۶۴ قانون 
برنامه ششم توســعه و دســتورالعمل اجرایی 
بند)ه( تبصــره ۹ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ ، 
شورای برنامه  ریزی و توســعه استان اعتبارات 
یک درصد پژوهشی ۲۲ دستگاه  اجرایی استان 
را تجمیع کرد و برای تصمیم گیری و هزینه کرد 
در اختیار کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و 

نوآوری استان قرار داد.
قاســمی با اشــاره به اینکه اولویت  طرح  های 
پژوهشی اصفهان در ۲ سطح احصا شده است، 
اضافه کرد: در سطح طرح های پژوهشی کالن 
پس از بررســی ۵۰ طرح که از دســتگاه های 
اجرایی اســتان دریافت شــد و مطابقت آنها با 
اســناد باال دســتی از جمله آمایش سرزمین، 
تعداد هشــت طرح نهایی و تصویب و توســط 

دانشگاه اصفهان به فراخوان گذاشته شد.

وی بــا بیــان اینکــه در ســطح دوم، عنــوان 
طرح های پژوهشــی در قالــب پایان نامه مورد 
بررسی قرار گرفت و ۶۴ عنوان از دستگاه های 
اجرایــی دریافت شــد، اظهار داشــت: مقرر 
شــد عنوان پایان نامه ها توســط دانشگاه ها و 
موسسه های آموزش عالی به دانشجویان برای 

انتخاب رساله اطالع رسانی شود.
قاســمی ادامه داد: هزینه این دسته طرح ها 
از محــل اعتبــارات پژوهشــی دانشــگاه هــا 
و کمک هــای جزیــی دســتگاه های  مربوطه 

پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به علمکرد پژوهشی سال گذشته 
خاطرنشان کرد: بر اســاس بند )ب( ماده ۶۴ 
قانون برنامه ششــم توســعه و بند )ز( تبصره ۹ 
قانون بودجه به منظــور هدفمند کردن بودجه 
پژوهشــی اصفهان در ســال ۱۳۹۹ با مصوبه 
شورای برنامه ریزی استان مقرر شد بخشی از 
اعتبار پژوهشی اختصاص یافته به دستگاه های 
اجرایی به صورت تجمیعی در اختیار کارگروه 
آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری قرار گیرد تا 
بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی پژوهشی و 
اولویت های پژوهشی کالن استان هزینه شود.
وی با بیان اینکه در ســال گذشــته پنج طرح 

بعنوان اولویت های پژوهشــی دستگاه های 
بــه تصویــب  اجرایــی اســتان اصفهــان 
رســید، ایــن طــرح هــا را مطالعــه ارزیابی 
زیرســاخت  های پروژه  های پیشــران فناوری 
در اســتان اصفهــان و تاثیــر آنها در توســعه 
اقتصادی و فناوری اســتان )اســتانداری(، 
مــدل ســازی انتشــار و توزیــع آالینده های 
هوا و تعیین ســهم منابع و ارائــه راهکارهای 
کاهــش آلودگی براســاس مالحظــات فنی، 
اجتماعــی و اقتصــادی در اســتان اصفهان 
)هواشناســی(، ســاخت و طراحــی برنــد 
واحــد گردشــگری اســتان اصفهان)میراث 
فرهنگی(، بررســی فاکتورهــای بالینــی و 
آزمایشــگاهی بیمــاران بســتری مبتــال بــه 
کووید۱۹ تحــت درمان بــا پالســمای افراد 
بهبود یافته در شــهر اصفهان )انتقال خون( 
و ارائه مدل ســواد رســانه ای به منظور ادراک 
از امنیــت فرهنگــی درمیان کاربران شــبکه 
 های اجتماعی ) فرهنگ و ارشــاد اســالمی( 

عنوان کرد.
اصفهان با بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
جمعیت یکی از استان های پیشران کشور در 

بخش پژوهش و فناوری بشمار می آید.

خبر

هشت طرح کالن پژوهشی استان 
اصفهان مشخص شد

خبر

رئیـس کل دادگسـتری، دادسـتان عمومـی 
و انقـالب و تنی چنـد از معاونان دادگسـتری 
بـا حضـور در مسـجد صاحـب الزمـان محلـه 
حصه و مسـجد المهدی محلـه دارک با مردم 

ایـن مناطـق دیـدار کردند.
حجت االسالم اسـدالله جعفری، رییس کل 
دادگسـتري اسـتان اصفهان در جمـع مردم 
این مناطق، مردم را نقش آفرینان و صاحبان 
اصلـی ایـن انقـالب دانسـت و گفـت: هدف 
همه انبیا الهی ایجـاد تحول و رهایی انسـان 
از بند طاغـوت و طاغوتیـان و نزدیکی هر چه 
بیشـتر بـه خداونـد متعـال بـود و امـام راحل 
)ره( نیز بـا الهام از انقـالب بـزرگ پیامبر اکرم 
)ص( یعنـی بعثت، سـتون های ایـن انقالب 

را پایـه ریـزی کردند.
وی بـه بیـان ابعـاد شـخصیتی امـام خمینی 
)ره( پرداخـت و گفت: مهمترین خصوصیت 
امـام )ره( عبـارت بـود از مرجعیـت ایشـان و 
اینکـه مویـد بـه تأییـدات الهـی بودنـد و ایـن 
موضوع باعث کسـب اعتماد عمومی به امام 
شـد و به این ترتیب، اصل انقـالب به بهترین 

شـکل پایه ریزی شـد و بـه پیروزی رسـید.
حجت االسـالم جعفـری در پایان، رسـیدگی 
به نیازهـا و انتظارات مـردم به خصوص قشـر 
مسـتضعف جامعه را وظیفـه و اولویت اصلی 

مسـئوالن اعـالم کـرد و ابـراز امیـدواری کـرد 
دولـت انقالبـی بـا تدبیـر الزم در ایـن مسـیر 

حرکـت کند.
وی گفـت: دسـتگاه قضایـی در سـال های 
اخیـر بـا وجـود کمبودهـا و کاسـتی های 
فـراوان، مأموریت هـای خـود را بـر اسـاس 

قانـون بـه انجـام رسـانده اسـت.
بر اسـاس اعالم روابـط عمومی دادگسـتری 
کل اسـتان، همزمـان بـا فـرا رسـیدن دهـه 
اسـتان  قضایـی  عالـی  مسـئوالن  فجـر، 
بـا حضـور در ۱۰ مسـجد مناطـق محـروم 
و حاشـیه اصفهـان در ۱۰ شـب، بعـد از 
نمـاز مغـرب و عشـا بـا مـردم دیـدار و گفتگـو 

. می کننـد

 دیدار مسئوالن دادگستری اصفهان
 با مردم در مساجد 

اجرای ۹ مرحله طرح امنیت اجتماعی ذوالفقار در اصفهان 
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: امسال 
۹ مرحله طرح ذوالفقار، پنج مرحله طرح محرم و 
پنج مرحله طرح قدس به منظور ارتقای امنیت 
اجتماعی اســتان اجرا شــده اســت.  سردار 
محمدرضا میرحیدری گفت: امسال ۹ مرحله 
طرح ذوالفقار، پنج مرحله طــرح محرم و پنج 
مرحله طرح قدس با همکاری و تعامل دستگاه 

قضائی، بسیج و دستگاه اطالعاتی به منظور 
ارتقای امنیت اجتماعی استان اجرا شده که 
دســتاوردهای خوبی به همراه داشت و میزان 
جرایم به ویژه سرقت به طور قابل توجهی کاهش 
یافته اســت.او این موضوع را  در دیدار با امام 
جمعه اصفهان عنوان کــرد و گفت: مجموعه 
انتظامی استان بر اساس رسالت سنگینی که 

بر عهده دارد در حراست از ارزش های انقالب 
همچنان گــوش به فرمان ولی امر مســلمین 
جهان است و از هیچ تالش و کوششی در این 
راستا دریغ نمی کند.به گفته فرمانده انتظامی 
استان اصفهان امسال در حوزه جرایم خشن 
نسبت به سال قبل ۴۳ درصد کاهش داشته ایم، 
همچنین در این مدت سرقت خشن از منازل 

۳۴ درصد، مغازه هــا ۳۱ درصد، خــودرو ۱۸ 
درصد و موتورسیکلت ۱۶ درصد کاهش داشته 

است.
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رئیـس اداره میـراث فرهنگـی آران و بیـدگل 
گفت: بازگشـایی شـهر زیرزمینی طسمیجان، 
دومین شهر زیرزمینی اصفهان و ایران، نیازمند 
اقدامـات فـوری شـورای شـهر و شـهرداری 

سفیدشـهر اسـت. 
شهرسـتان کویـری آران و بیـدگل دو شـهر 
زیرزمینـی دارد کـه اولـی اویی نـوش آبـاد، برای 
دوسـتداران میـراث فرهنگـی و گردشـگران 
شـناخته شـده تر اسـت و دومـی طسـمیجان 
سفیدشـهر اسـت که با معمـاری دسـتکند، زیر 

سفیدشـهر قـرار دارد.
پرونـده ثبتـی شـهر زیرزمینـی طسـمیجان 
اواخـر سـال ۱۳۹۶ آمـاده و ارسـال شـد و لـوح 
ثبـت ایـن اثـر تاریخـی بـه شـماره ۳۲۳۴۹ آبان 
 امسـال بـه دسـتگاه های اجرایـی ابـالغ شـد.

شروع کاوش طسمیجان از چهارسال پیش
سـید حسـین چاکـری رئیـس اداره میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی آران 
و بیـدگل گفـت: کاوش در شـهر زیـر زمینـی 
طسـمیجان سفیدشـهر و مطالعات آن، دی ماه 
۹۶ از یک سـرداب تاریخی آغاز شـد و تاکنون در 

دو مرحلـه انجـام شـده اسـت.
به گفتـه او فصل سـوم کاوش باسـتان شناسـی 
شهر زیرزمینی طسمیجان پس از ارائه پیشنهاد 

طرح و تامیـن اعتبار آغاز می شـود.
در مراحل اولیه دو بنای محراب از دوره ساسانی 
بـا کاربـری صـرف مذهبـی دارای معمـاری 
چلیپایـی و مجموعـه دسـتکند سفیدشـهر 

همزمـان کشـف و کاوش شـد.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی آران و بیـدگل معتقـد اسـت: 
محراب به دلیل مسـدود شـدن جلوی آن نیاز به 
مطالعات و بررسـی های باسـتان شناسـی برای 
سـنجش امـکان بهسـازی و سـاماندهی دارد.

نیازمنـد  زیرزمینـی،  شـهر    گشـایش 
آزادسـازی طرح هـای 

چاکـری می گویـد: در بـاالی محـراب، خانه ای 
کوچک با ورثه شخصی اسـت که باید خریداری 
و آزادسازی شـود که پیگیر این امر و رفع مشکل 
تملـک، تخصیـص اعتبـار و قیمـت گـذاری 
کارشناسـی خانه های روی مجموعه دسـتکند 

هم هسـتیم.
به گفتـه او شـهرداری سفیدشـهر پارسـال برای 
نماسازی و استحکام بخشی محراب و دستکند 
شـهر زیرزمینی بـه کمک میـراث فرهنگـی آمد 
و اگـر همچنـان شـورا و شـهرداری بـرای ادامـه 
مرمت همـکاری کننـد ایـن مجموعه باسـتانی 

بـرای بازدیـد گردشـگران آماده می شـود.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی آران و بیـدگل می گویـد: پیگیر 
واگذاری حـق بهره برداری دسـتکند زیرزمینی 
سفیدشـهر و محراب بـه شـهرداری بـرای آماده 
سـازی و بهره برداری در نـوروز هسـتیم که البته 
ایـن امـر نیازمنـد اقدامـات مجموعـه مدیریـت 

شـهری اسـت.
  دستکند های زیرزمینی، الگوی معماری 

باستانی در فالت مرکزی
مجیـد منتظـر ظهـوری سرپرسـت فصـل دوم 
زیرزمینـی  شـهر  شناسـی  باسـتان  کاوش 
طسـمیجان، گفـت: مجموعـه دسـتکند های 
زیرزمینی از شـیوه های معماری در فـالت ایران 
به خصوص در منطقـه مرکزی به شـمار می رود.

مجموعه دستکند زیرزمینی در مرکز سفیدشهر 
و ۲۱ کیلومتری شـمال غربی آران و بیدگل، زیر 
بافت مسـکونی واقع شـده و یکـی از نمونه های 
بـارز معمـاری دسـتکند شـهری در اسـتان 

اصفهـان اسـت.
بـه گفتـه او در کارگاه نخسـت کاوش، نزدیک به 
۱۰۰ مترمربع فضای دسـتکند در چهار سـطح 
با کد هـای ارتفاعی متفـاوت از ۲ تا هشـت متر و 
عرض متغیـر راهرو ها از ۸۰ سـانتیمتر تـا ۲ متر 

شناسـایی شد.
طـول فضـای چلیپایـی شـکل در محـور اصلی 
کاوش شـده ۱۵ متـر و در محـور دیگـر ۹ متـر و 
عـرض هـر صفـه آن ۲۴۰ سـانتیمتر و ارتفـاع 

صفه هـا ۲۴۰ سـانتیمتر اسـت.
ایـن فضـای چلیپایـی در بخـش مرکـزی دارای 
سـقفی مـدور و گنبدگـون بـا خیـز کـم و در مرکز 
گنبـد یـا آسـمانه آن نورگیـری مـدور قـرار دارد و 

ارتفـاع آن تـا کـف پنـج متر اسـت.
عضو هیئت علمـی دانشـگاه تهـران می گوید: 
سـاختار فضایی و کالبدی دسـتکند بـه صورت 
راهروهـا، فضا هـای بـزرگ و کوچـک و متصل به 
همدیگر اسـت و برخـی از فضا ها طـوری تعبیه 
شـده که نشـانه حرمت حریم افراد سـاکن بوده 
اسـت.به گفتـه منتظـر ظهـوری، دسترسـی به 
سـطوح غیـر همسـطح از طریـق نردبان هـای 
چوبـی امـکان پذیـر اسـت، هـر چنـد در بدنـه 

دیواره هـا جـای پـا تعبیه شـده اسـت.
او می گویـد: شـواهد زیـادی از سـازه های 
حرارتـی و آثـار سـوختگی روی بدنـه شـمالی 
فضـای الحاقـی دسـتکند دیـده می شـود کـه 
ایـن فضا هـا نیـز در دوره هـای متاخر، اسـتفاده 
شـده ایجـاد  آن  در  خشـتی  دیوار هـای   و 

 است.
  کشف سـفالینه های فیروزه ای متعلق به 

قـرون میانی هجری
در کارگاه اول کاوش مجموعـه دسـتکند یـک 
قطعـه کاشـی زریـن فـام و سـفال هایی از قـرون 
ششـم و هفتـم هجـری از جملـه سـفال های 
فیروزه قلم مشکی و سـفال های لعاب تک رنگ 
فیـروزه ای بـا لبـه چکشـی، همچنیـن قطعاتی 
از سـفال های نقاشـی زیـر لعاب اسـت کـه روی 
برخـی از آن هـا بخش هایـی از کتیبه هـای 

اسـالمی دیـده می شـود.
اسـتادیار گروه باستان شناسـی دانشگاه تهران 
می گویـد: سـفال های مربـوط بـه قـرون میانی 

اسـالمی تا دوره صفوی و قاجار نیز از یافته های 
کارگاه دوم فضـای چلیپایـی اسـت که نقوشـی 
همچـون صلیـب، خورشـید و سـرو روی آن هـا 
دیـده می شـود و تاییدی بـر آیینی بـودن فضای 

چلیپایی اسـت.
بـه گفتـه منتظـر ظهـوری بـا توجـه بـه شـواهد 
معمـاری دسـتکند زیرزمینـی از جملـه فضـای 
چلیپایی با هورنـو )نورگیر( و چـاه آب »دو عنصر 
مقـدس« بـه نظـر می رسـد بنـا مذهبـی بـوده و 
پیوندی با آیین های ایران باسـتان داشته است.
او معتقد اسـت: در مجموع بر اسـاس مطالعات 
باسـتان شـناختی، جغرافیایـی، یافته هـای 
سـفالی و سـایر اشـیاء و این مجموعه دسـتکند 
زیرزمینی می توان گفت کاربـردی پناهگاهی و 
مسـکونی در قرون ششـم و هفتم هجری ایجاد 

شـده است.
سرپرسـت فصـل دوم کاوش باسـتان شناسـی 
شـهر زیرزمینی طسـمیجان، می گویـد: تعداد 
یافته های سـفالی و تنوع گونه هـای آن و به ویژه 
ظـروف نشـانه زندگی مسـمتر در ایـن مجموعه 
دسـتکند اسـت که تـا قـرون متاخـر اسـالمی با 

فراز و فـرود مـورد اسـتفاده بوده اسـت.
   مسـدود شـدن مسـیر های دسترسی به 

شـهر زیرزمینی
او می گویـد: ادامه کاوش هـا در ۲ جبهـه کارگاه 
بخش شمالی و جنوبی به شناسایی بخش های 
دیگـری از دسـتکند منجـر، امـا رونـد توسـعه 
شـهری سـبب تخریـب راه هـای ارتباطـی در 
ایـن بخش هـا شـده و ادامـه کاوش را بـه تعویـق 

انداختـه اسـت
سرپرسـت فصـل دوم کاوش باسـتان شناسـی 
شـهر زیرزمینـی طسـمیجان می گویـد: بخش 
دیگـری از مسـیر دسترسـی بـا آوار و نخاله های 

شـهری مسـدود شـده است.
  بازگشایی شهر زیرزمینی، ظرفیتی برای 

جذب گردشگر
سـجاد حمامـی مسـئول کمیته هـای میـراث 
فرهنگی، ورزش و کشـاورزی شـورای اسـالمی 
سفیدشـهر گفـت: فصـل اول کاوش بـا حـدود 
۳۰۰ میلیون تومان هزینه و فصـل دوم به خوبی 

پیـش رفت.

او می گویـد: شـهرداری توانسـته اسـت ملـک 
شـخصی مرتبـط بـا مهرکـده را خریـداری کنـد 
و شـورای اسـالمی شـهر نیـز بـه دنبـال ایجـاد 

زیرساخت هاسـت
ایـن عضـو شـورای شـهر، بازگشـایی شـهر 
بـرای  ظرفیتـی  را  طسـمیجان  زیرزمینـی 
جـذب گردشـگر، اشـتغالزایی و درآمدزایـی 
نشسـت های  می گویـد:  و  می دانـد 
هم اندیشـی و مشـاوره بـا حضـور متخصصـان 
بـرای تحقـق زیـر سـاخت های و برنامه هـای 
کویرنـوردی،  تور هـای  جملـه  از  اجرایـی 
برداشـت محصـوالت کشـاورزی بـه ویـژه پنبـه 
 و رصـد آسـمان شـب کویـر برگـزار شـده اسـت.
   سفیدشـهر دروازه ورودی کویـر مرکـزی 

ایران
حسـن نظـری رئیـس سـابق شـورای اسـالمی 
سفیدشـهر نیز بـه خبرنگار مـا گفـت: همراهی 
شـهرداری و شـورای قبلـی بـا میـراث فرهنگـی 
در مرمت شهر زیرزمینی طسـمیجان و مهرکده 
نرسـه موجـب شـد ماهیت ایـن ۲ اثـر حفـظ و از 

تخریـب آن هـا جلوگیری شـود.
او معتقد اسـت: مهرکده نرسـه کلیسـایی است 
کـه در کشـور نظیـر نـدارد و یـک محـراب در زیر 

زمین داشـته اسـت.
دو ساختمان به نام چهارطاقی در مجاورت شهر 
زیرزمینی طسمیجان و مهرکده نرسه وجود دارد 
کـه از طریق راهـی از داخـل چهارطاقی هـا وارد 

شـهر و محرابه زیر زمین می شـدند.
رئیس سابق شورای اسالمی سفیدشهر معتقد 
اسـت: ایـن شـهر دروازه ورود بـه کویـر مرکـزی 
ایـران از طریـق آزادراه و دسترسـی بـه نـوش 
آبـاد، کویـر مرنجـاب، سـیازگه و حتی روسـتای 
مصـر است.سفیدشـهر آران و بیـدگل بـا شـهر 
زیرزمینـی طسـمیجان هویتـی باسـتانی دارد 
کـه اگـر همـراه بـا جاذبه هـای طبیعـی متعـدد 
منطقـه بـه گردشـگران معرفـی شـود نـه تنهـا 
بـه پیشـرفت اقتصـادی شـهر کمـک می کنـد 
بلکه در همراهـی بـا دیدنی های تاریخـی دیگر 
شهرسـتان های آران و بیـدگل و کاشـان سـبب 
رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه شمال استان 

اصفهـان می شـود.

اسـتان  نمایشـی  هنرهـای  انجمـن  رئیـس 
اصفهـان گفـت: شـش اثـر از اصفهـان بـه 
چهلمیـن جشـنوارۀ تئاتر فجـر راه یافته اسـت. 
محمد ترابی گفت: در مقایسـه با سال گذشته، 
امسال آثار کمتری از اصفهان به جشنوارۀ تئاتر 

فجر راه پیدا کرده اسـت.
او ادامـه داد: دو اثـر، کاندیـدای ورود بـه بخـش 
رقابتـی چهلمیـن جشـنواره تئاتـر فجـر بـود، 
کـه متأسـفانه هیچکـدام از ایـن آثـار بـه بخـش 
رقابتی راه پیدا نکرد و تئاتر »دکتر هاشمیان« به 
کارگردانی و نویسـندگی محمد جـواد صرامی، 
تنها اثر اصفهان اسـت که به بخـش غیر رقابتی 

»تئاتـر صحنـه ای« راه یافته اسـت.
اسـتان  نمایشـی  هنرهـای  انجمـن  رئیـس 
اصفهـان تصریح کـرد: آثـار اصفهانـی راه یافته 

بـه بخـش »تئاتـر خیابانـی« نیـز شـامل »۲۵ 
متر آرزو« بـه کارگردانی و نویسـندگی سـید پویا 
امامی، »تلـه مـن« بـه نویسـندگی و کارگردانی 
هیـام احمـدی و »روده درازی هـای یـک مـرده 
بی صاحب« بـه نویسـندگی و کارگردانی هادی 

کیانـی می شـود.
ترابـی یـادآور شـد: در بخـش »رادیـو تئاتـر«، 
نویسـندگی  بـه  ربـاب«  »زخمـه  اثـر  دو 
سـید محسـن موسـوی و کارگردانـی محمـد 
علـی یـاری و »معمـای شـام« بـه نویسـندگی 
کارگردانـی  و  خوزانـی  جعفـری  مصطفـی 
جشـنواره  در  اصفهـان  از  رادمهـر   محمـد 

حضور دارند.
او خاطر نشـان کرد: با توجه به تغییرات شـرایط 
کرونایـی و ابـالغ بخشـنامۀ تعطیلـی، احتمال 
اجرای عمومی در جشنواره کم است، اما پیگیر 
خواهیم بـود تـا بـا رعایـت پروتکل هـا اجراهای 

کم جمعیـت انجام شـود.
اسـتان  نمایشـی  هنرهـای  انجمـن  رئیـس 
اصفهـان افـزود: اگـر قـرار بـر تعطیلـی تئاتـر 
اصفهـان در ایـام جشـنواره باشـد، باید شـرایط 
و محدودیت هـا برابـر بـرای همـۀ اسـتان ها 
برقرار باشـد تـا بـا رعایـت پروتکل ها و تعـداد کم 
تماشـاچیان، هنرمنـدان اصفهـان هـم کمتـر 

متضـرر شـوند.

شش اثر از اصفهان در چهلمین جشنواره :

همۀ نمایندگان اصفهان در جشنوارۀ تئاتر فجر
رئیس دانشکده معماری و 

هنر دانشگاه کاشان: 

دانشگاه کاشان 2 نشان 
مرغوبیت صنایع دستی 

گرفت 

رئیس دانشـکده معماری و هنر دانشـگاه 
کاشـان از دریافت ۲ نشـان ملی مرغوبیت 
صنایـع دسـتی توسـط اسـتاد فتحعلـی 
قشـقایی فر عضو هیات علمی گروه فرش 
دانشـگاه کاشـان در رشـته نمد خبر داد. 
هنرمنـدان  گفـت:  جـاوری  محسـن 
داوری  دوره  ششـمین  در  کاشـان 
صنایع دسـتی  مرغوبیـت  ملـی  نشـان 
دریافـت  یـزد  اسـتان  میزبانـی  بـه 
کردنـد کـه ۲ نشـان آن توسـط اسـتاد 
از  قشـقایی فر  فتحعلـی  هنرمنـد 
شـد. دریافـت  کاشـان   دانشـگاه 

آثـار  و داروی  ارزیابـی  ششـمین دوره 
 ۷ منطقـه  اسـتان های  صنایع دسـتی 
کشـور بـا بررسـی و داوری بیـش از ۲۰۰ 
اثـر در رشـته های بومی، شـامل زیـورآالت 
زیلوبافـی،  بافـی،  دارایـی  سـنتی، 
صنایـع چـوب، بافته هـای داری و سـایر 
رشـته ها بـا رویکـردی جدیـد و متناسـب 
باسـلیقه روز بـازار از اسـتان های یـزد، 
اصفهـان، قـم و چهارمحـال و بختیـاری 
به منظـور دریافـت نشـان ملـی مرغوبیـت 
 ۲۶ تـا ۲۸ دی مـاه در یـزد برگـزار شـد.

او می گویـد: اسـتاد قشـقایی فر یکـی 
از هنرمنـدان تـراز اول در زمینـه انـواع 
کـه  اسـت  سـنتی  بافت هـای  دسـت 
هـر سـاله آثـار و تولیـدات وی در هنـگام 
 داوری موفـق بـه کسـب مقـام می شـود.

بنـا بـه گفتـه او، قشـقایی فر گذشـته از 
تسـلط کامـل در زمینـه فـرش، در زمینـه 
بافـت انـواع گلیـم و نمـد نیـز از تبحـر 
خاصـی دارد بـه طوریکـه بـا ابتـکارات 
جدیـدی در زمینـه نمـد توانسـته اسـت 
بـه  مزیـن  فاخـر  بسـیار  محصـوالت 
 نقـوش منحصـر بـه فـردی را خلـق کنـد.

گـروه  مدیـر  و  علمـی  هیـات  عضـو 
گفـت:  نیـز  کاشـان  دانشـگاه  فـرش 
هنـر نمـد یکـی از کهن تریـن هنر هـای 
قدمـت  هزارسـال  چنـد  بـا  ایـران 
اسـت، امـا بـه در سـال های اخیـر بـه 
و  نـوآوری  نبـود  توجهـی،  بـی  دلیـل 
 خالقیـت در آن، رو بـه افـول نهـاده بـود.

اسـتاد فتحلـی قشـقایی فـر گفـت: افول 
رشـته نمدمالـی عامـل شـد تـا بـه عنـوان 
یک کار پژوهشـی جدی گرفته و با مطالعه 
میدانـی و بررسـی های زیـاد در سـبک و 
شـیوه های مختلف نمد مالی به شـناخت 
ارزشـمندی در ایـن زمینـه دسـت یابـد و 
پـس از آزمـون و خطـا همچنیـن مطالعـه 
تمریـن و کار هـای زیـادی کـه انجـام داده 
 بـه صـورت خودآمـوز ایـن هنـر را فراگیرد.

او می گویـد: ۱۰ سـال اسـت کـه نمـد 
در  تفـاوت  بـا  حرفـه ای  صـورت  بـه  را 
ظرافـت، نـو و خالقانـه بـودن بـه عنـوان 
کار می کنـد. ایـران   نماد هـای سـنتی 
 ۱۳۹۰ سـال  در  قشـقایی فر  اسـتاد 
ظریف تریـن نمـد را تولیـد کـرده و در 
مـدت هشـت سـال گذشـته ۱۳ نشـان 
ملـی و یـک نشـان یونسـکو در زمینـه 
 نمـد، گلیـم و فـرش دریافـت کرده اسـت.

قشـقایی فر بـه دلیل گسـتردگی هنـر نمد 
در ایجـاد خالقیت و نـوآوری زیاد توانسـته 
بیـش از ۳۰ محصـول کاربـردی در ایـن 
رشـته را ابـداع و تولیـد و بـا توجه بـه ایجاد 
نوآوری هـای در ایـن زمینـه بـا هنرمنـدان 
 نمـد در سـطح بیـن المللـی رقابـت کنـد.

هر دو سـال یـک نوبـت داوری نشـان ملی 
مرغوبیـت صنایع دسـتی با اهـداف ترویج 
نـوآوری، ارائـه خدمـات آموزشـی، ایجـاد 
اسـتاندارد های دقیـق، ایجـاد زمینه های 
الزم بـرای پایـداری، ایجـاد رقابـت سـالم 
میـان هنرمنـدان صنایع دسـتی کشـور، 
ایجاد انگیزه مناسـب برای بروز استعداد، 
نوآوری و خالقیت در تولید صنایع دستی، 
کمک به بازاریابی صنایع دسـتی، تسهیل 
در شناسـایی و معرفـی آثـار برگزیـده برای 
شرکت در برنامه داوری نشـان بین المللی 
مرغـوب صنایع دسـتی، کاربـردی کـردن 
آثـار با حمایـت از خالقیـت فـردی و ابتکار 
در طراحـی تولیدات صنایع دسـتی برگزار 

می شـود.

صنایع دستی ثبت ملی دومین شهر زیرزمینی :جشنواره

آیا در های طسمیجان به روی گردشگران 
نوروزی باز می شود؟ 

گروه هـای سـرود اصفهـان بـدون محدودیـت 
سـنی می تواننـد از شـنبه تـا ۳۰ بهمـن، آثـار 
خود را به دیبرخانه نخستین جشنواره استانی 

»سـرود فجر« ارسـال کنند.  
دبیر نخستین جشنواره اسـتانی »سرود فجر« 
در یـک نشسـت خبـری گفـت: عالقه منـدان 
بایـد آثـار خـود را از طریـق درگاه الکترونیکـی 
بـه    http://www.festivalsorood.ir
دبیرخانـه جشـنواره بفرسـتند. محمد رهنمـا 
ادامـه  داد: این جشـنواره در سـه بخـش  تولید 
کاپال(  سـرود، همخوانـی بـدون موسـیقی)آ
و بازخوانـی سـرودهای تولیدشـده برگـزار 

می شـود.
وی موضوعـات این جشـنواره را شـامل امید به 
آینـده، ائمـه اطهـار)ع) ،شـخصیت های ملـی 
و مذهبـی، نوجـوان ایرانـی، آینده سـاز ایـران، 
سـبک زندگی ایرانـی اسـالمی، کاالی ایرانی، 
اقتصـاد مقاومتـی و رونـق تولیـد، مقاومـت و 
تمدن نوین اسالمی، مقابله با استکبار جهانی 
و صیهونیسم، ایران در مسیر پیشرفت و اقتدار، 
مقابلـه بـا کرونـا، شـهدا و مدافعـان سـالمت، 
خانواده، جمعیت، بیانیه گام دوم، ظرفیت ها، 

عدالت پـروری و… اعـالم کـرد.
دبیـر  نخسـتین جشـنواره اسـتانی سـرود فجر 
گفت: آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط 

یک هیات سـه نفره داوری متشـکل از اسـاتید 
بنام حـوزه سـرود و موسـیقی اصفهـان ارزیابی 
می شـود.وی اضافه کـرد: در گام دوم ۲۰ تا ۳۰ 
گروه برتـر منتخب هیـات داوران بصـورت زنده 
در حضور هیـات داوران اجـرای برنامه خواهند 
داشـت و در نهایـت سـه گـروه برتـر بـه مرحلـه 

کشـوری راه خواهنـد یافت.
رهنمـا خاطرنشـان کـرد: آثار پنـج گروه سـرود 
برتـر از در ایـام نـوروز ۱۴۰۱ از شـبکه اسـتانی 
اصفهان پخـش و یـک گـروه دیگـر نیـز بعنوان 
ُمنتخـب آرای مردمـی بـه مرحلـه کشـوری راه 

می یابـد.
وی بـا بیان اینکـه بیـش از ۵۰۰ گـروه  سـرود در 
استان ثبت شده اسـت، گفت: این حجم گروه  
سرود اسـتانی از نظر کمیت و کیفیت در سطح 

کشـور بی نظیر است.
دبیر  نخسـتین جشـنواره استانی سـرود فجر، 
افزایش سـهمیه گروه های سـرود بـرای حضور 
در جشـنواره ملـی را یکـی از اهـداف دبیرخانه 

اسـتانی این رویـداد فرهنگی برشـمرد.
رهنمـا خاطرنشـان کـرد: مراسـم پایانـی ایـن 
جشـنواره ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ همزمان با شـب 
والدت امام حسـن مجتبی)ع( برگزار می شـود 
و ُمنتخبان اسـتانی معرفی و به جشـنواره ملی 

راه پیـدا خواهنـد کرد.

 فراخوان نخستین جشنواره استانی " سرود فجر" 
در اصفهان اعالم شد

جشنواره

بازیگـر فیلـم سـینمایی »دسـته دختـران« از 
رونمایـی از پوسـتر شـخصیت خـود در این فیلم 
خبـر داده اسـت.هدی زین العابدیـن بـا انتشـار 
عکسی در صفحه شـخصی خود در اینستاگرام 

آورده اسـت:
“رونمایی از پوستر شخصیت هدی زین العابدین 

در دسته دختران
هـدی  نقـش  ایفـای  از  تصویـر  نخسـتین 

زین العابدین در فیلم سینمایی »دسته دختران« 
تازه تریـن سـاخته منیر قیـدی بـه تهیه کنندگی 
محمدرضا منصوری رونمایی شد.زین العابدین 
در کنـار سـایر دختـران در روایـت نبـرد دختـران 
قهرمان ایران در روزهای آغازین جنگ تحمیلی 

عـراق علیـه ایـران حضـور دارد.
ایـن فیلـم محصـول مشـترک بنیـاد سـینمایی 

فارابـی و سـازمان سـینمایی سـوره اسـت.

 رونمایی از پوستر هدی زین العابدین در
 »دسته دختران«

سینما

ازســوی انتشــارات مدرســه، مســابقه بزرگ 
کتابخوانی بــر مبنــای محتوای کتــاب »مرد 
بهاری« نوشــته داوود امیریان ویژه گروه سنی 

نوجوان و بزرگسال برگزار می شود.
ازســوی انتشــارات مدرســه و بــه مناســبت 
چهل وســومین ســالگرد پیــروزی انقــالب 
شکوهمند اسالمی، مسابقه بزرگ کتابخوانی 
بر مبنــای محتــوای کتــاب »مــرد بهــاری« 
برگزار می شــود. زمان این مســابقه کــه برای 
گروه ســنی نوجوان و بزرگســال طراحی شده 
اســت، بیســت ودوم بهمــن تا بیست وســوم 
اســفندماه ۱۴۰۰ اســت و برگزیــدگان در روز 
بیســت وچهارم اســفندماه اعالم خواهدشد.

کتاب »مرد بهاری« نوشته داوود امیریان، روایت 
 داســتانی از زندگی مردمان روستای آق کندی

 است.
 زمستان سال ۱۳۵۶ در روستای »آق کندی« 
کــه در محاصــره بــرف اســت حادثــه ای رخ 

می دهد. مــردی از کوهســتان های برف گیر 
از راه می رســد. ایــن شــخص وقتــی متوجه 
می شــود که ارتباط شهر با روســتا قطع شده، 
خود را دهدار جدید معرفی می کند و زمام امور 
روستا را برعهده می گیرد و همه کسانی را که به 
مردم ســتم می کرده اند تنبیه می کند. هنگام 
 بهار وقتی که جاده ها باز می شــود مرد ناپدید 

می شود.
همچنیــن انتشــارات مدرســه در ایــام دهــه 
فجر، برنامه های متنوع دیگــری مانند تجهیز 
۱۰ کتابخانــه در مناطق محروم کشــور، ارائه 
تخفیف ویژه ۲۰ درصدی در تمام فروشــگاه ها 
و نمایندگی هــا، رونمایــی از ۲۳ عنوان کتاب 
جدید مؤسســه، رونمایی از یک کتاب صوتی 
جدید و اعالم آغاز اجــرای طرح چاپ کتاب بر 
اساس تقاضا را تدارک دیده است. این برنامه ها 
از دوازدهــم بهمن آغاز شــده و تابیســت ودوم 

بهمن ماه ادامه دارد.

مسابقه سینما
 رونمایی از تیزر فیلم

 »خائن کشی«
 مسابقه کتابخوانی بر محور کتاب 

»مرد بهاری« برگزار می شود

بازیگر فیلم سینمایی »خائن کشی« از رونمایی از 
تیزر فیلم »خائن کشی« خبر داده است.

امیر آقایی با انتشــار ویدیویی در صفحه شخصی 
خود در اینستاگرام آورده است:

“رونمایــی از تیزر »خائن کشــی« بــه کارگردانی 
مســعود کیمیایی و تهیــه کنندگی علــی اوجی 

منتشر شد.
در آستانه نمایش خائن کشی در خانه جشنواره، 

تیزر این فیلم که توسط شهریار کلیری سلخته شده 
است، رونمایی شد.

داســتان آخرین فیلم مســعود کیمیایــی درباره 
رفاقت و مردم داری است و گذری به ماجرای ملی 
شدن صنعت نفت دارد که سکانس های مربوط به 
این رخداد تاریخی در روزبیســت ونهم اسفندماه 
همزمان با روز ملی شدن صنعت نفت فیلم برداری 

و به پایان رسید.
امیر آقایی، پوالد کیمیایی، ســارا بهرامی، پانته آ 
بهرام، اندیشــه فوالدوند، حمیدرضا آذرنگ، سام 
درخشــانی، نرگس محمدی، رضا یزدانی، الهام 
حمیدی، نسیم ادبی، فریبا نادری، شکیب شجره، 
پردیس پورعابدینی، با حضور فرهاد آییش، اکبر 
معززی، سعید پیردوست، امیررضا دالوری، ایوب 
آقاخانی، سام نوری، ســپند امیرسلیمانی، ایلیا 
کیوان، کیانوش گرامی، بهرام بهرامیان، ســامان 
سالور، جواد طوسی با هنرمندی مهران مدیری از 

بازیگران این فیلم هستند.”

گالری های اصفهان با برگزاری نمایشــگاه های 
مختلفی از هنرهای تجسمی و مفهومی، عاملی 

برای جاری بودن رنگ و بوی هنر در شهر است.
گالری های شهر اصفهان همواره شاهد خلق آثاری 
است که موجب گسترش ارتباط، پرورش دیدگاه 
هنری و خاطره تاریخی فرهیختگان می شــود. 
اصفهان در هفته پیش رو شــاهد به اوج رسیدن 
فعالیت گالری ها در زمینه هنرهای تجسمی در 

قالب نمایشگاه های انفرادی و گروهی است.
در ادامه می توانید برنامه گالری های اصفهان در 

این هفته را مطالعه کنید.
نمایشگاه آثار "شما چیزی شنیده اید؟ “

آثاری از: ژینوس تقی زاده
زمان برگزاری: تا اول اسفندماه

ساعت: ۱۱ تا ۱۹
مکان: گالری امروز، واقع در اصفهان، آبشار دوم، 

بن بست فرشید )شماره دو(، پالک ۳۲۴
نمایشگاه آثار "مستند زنده”
آثاری از: منوچهر سلطانی

زمان برگزاری: تا ۲۱ بهمن ماه

ساعت: ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰:۳۰
مکان: گالــری گذار، واقــع در اصفهان، خیابان 
حکیم نظامــی، کوچه ســنگتراش های غربی، 

روبه روی بن بست الله، پالک ۱۵
نمایشگاه آثار "مرور”

آثاری از: عارفه جعفرپیشه، نفیسه جوانی، سارا 
کلباسی، محدثه معصومی، فاطمه اسکندری، 

زهره مرتضوی، پریسا قارایی
زمان برگزاری: تا ۲۰ بهمن

ساعت: ۱۷ تا ۲۰
مکان: گالری اکنــون، واقع در اصفهان، خیابان 
خاقانی، کوچه افشــین )۱۴(، بن بســت حریر، 

پالک ۹
نمایشگاه آثار "خیلی نزدیک”

آثاری از: نسیم صالحی
زمان برگزاری: تا ۹ اسفند

ساعت: ۱۶ تا ۲۰
مکان: گالــری تام، واقــع در اصفهان، حکیم 
نظامی، کوچه کلیسا وانک، روبه روی دانشگاه 

هنر

گالری گردی در اصفهان 

گالری
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ورزش 7 فوریه     2۰22
۶ طرح ورزشی به مناسبت 

دهه فجر در اصفهان به 
بهره برداری رسید

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان از افتتاح 
۶ طرح ورزشــی در ســه شهرســتان این 

استان به مناسبت دهه فجر خبر داد.
ســید محمــد طباطبایــی افــزود: ایــن 
طرح های ورزشی شامل زمین های چمن 
مصنوعــی در شهرســتان های اصفهان، 
شهرضا و ِسمیُرم، در کل به مساحت هفت 

هزار و ۲۰۰ متر مربع است. 
وی ادامه داد: احــداث و بهره برداری این 
پروژه های ورزشی بالغ بر سه میلیارد تومان 
هزینه داشــت که ۷۵۰ میلیون تومان آن 
اعتبارات ملی و بقیه نیز اعتبارات استانی 

بود. 
مدیــرکل ورزش و جوانــان اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: در کنــار طرح هــای 
عمرانی در دهه فجر امســال یــک هزار و 
۹۲۰ عنوان برنامه در محورهای فرهنگی، 
قهرمانی، همگانی، روســتایی و جوانان 

برگزار می شود. 
طباطبایی اظهارداشــت: ایــن برنامه ها 
فرصت مناســبی بــرای توســعه فرهنگ 
پهلوانــی، روحیــه قهرمانــی، توجــه به 
ورزش همگانی و روستایی، ایجاد فرصت 
برای جوانان و آشــنا نمودن نســل جوان 
با ارزش هــا و آرمان های انقالب و اســالم 

است. 
اســتان اصفهان با جمعیت بیش از پنج 
میلیون نفر دارای ۲۸ شهرستان، حدود 
۳۷۵ هزار ورزشــکار ســازمان  یافته و بالغ  

بر یک هزار و ۷۰۰ باشگاه ورزشی است. 

دونده 400 متر ایران تا 
رسیدن به رکورد ملی یک 

صدم ثانیه کم آورد
سجاد هاشــمی دونده ایران در مسابقات 
بین المللــی ترکیــه عنوان نخســت ماده 

۴۰۰متر را کسب کرد.
در جریان برگزاری رقابت های بین المللی 
دوومیدانی داخل سالن ترکیه که در شهر 
بورسا برگزار شد، ســجاد هاشمی دونده 
سرعتی ایران موفق شد با ثبت حد نصاب 
۴۶.۹۶ ثانیــه در  جایگاه نخســت رقابت 

ماده ۴۰۰ متر این مسابقات قرار گیرد.
این حــد نصاب در حالی توســط ســجاد 
هاشمی به دست آمد که رکورد ملی ایران 
در این ماده با زمان ۴۶.۹۵ثانیه در اختیار 
علی خدیور است و هاشــمی با ثبت این 

زمان تنها یک صدم ثانیه فاصله دارد.

تعویق لیگ تکواندو تا 
اطالع ثانوی

با اعالم ســازمان لیگ و با توجه به مصوبه 
ســتاد مبارزه با کرونــا مبنی بــر لغو تمام 
مسابقات ورزشی، لیگ تکواندو تا اطالع 

ثانوی به تعویق افتاد.
بــه گــزارش روابــط عمومی فدراســیون 
تکواندو با توجه به مصوبه ســتاد مبارزه با 
کرونا مبنی بر لغو تمام مسابقات ورزشی به 
دلیل شیوع این بیماری در سطح کشور، 
مسابقات لیگ تکواندو تا اطالع ثانوی به 

تعویق افتاد.
بــر همیــن اســاس رقابت هــای لیــگ 
نوجوانان دختر و پســر و لیگ برتر و دسته 
یک پومسه مردان و زنان به تعویق افتاد و 
هر گونه تغییر در برنامه ریزی اعالم شده، 

اطالع رسانی خواهد شد.
همچنین درخصوص ادامــه برگــزاری 
رقابت های لیگ برتر تکواندو »جام خلیج 
فارس«، لیگ دســته یــک تکواندو »جام 
نقش جهان« و لیگ تکوانــدو زنان »جام 

کوثر« تصمیم گیری و ابالغ می شود.  

تست PCR دو بازیکن 
ملی پوش ذوب آهن مثبت 

شد
ارسالن کاظمی و ســجاد مشایخی به دلیل 
مثبت شدن تست COVID-۱۹ در تمرینات 

تیم ملی حضور نخواهند داشت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون 
بســکتبال، بازیکنــان و اعضــای کادر فنی 
 PCR تیم ملی کشورمان پس از انجام تست
تمرینــات خــود را در تاالر بســکتبال آزادی 

آغاز کردند.
تســتPCR ارســالن کاظمــی و ســجاد 
مشایخی مثبت اعالم شــد؛ به همین دلیل 
تا بهبود کامل در تمرینــات تیم ملی حاضر 
 ۱۹-Covid نخواهد بود. با منفی شدن تست
این دو بازیکن، بالفاصله در تمرینات تیم ملی 

شرکت خواهند کرد.
همچنین امیرحسین آذری طبق تشخیص 
پزشک معالج، با توجه به مصدومیتی که دارد، 

نمی تواند به تیم ملی ملحق شود.

مهاجم تیم فوتبال نفت مســجد ســلیمان پس 
از توافــق با باشــگاه ذوب آهن، شــاگرد مهدی 

تارتار شد.
سجاد آشــوری مهاجم تیم فوتبال نفت مسجد 
سلیمان پس از توافق با باشگاه ذوب آهن اصفهان 
و انجام تست های پزشــکی با قراردادی به مدت 

نیم فصل به جمع گاندوهای اصفهانی پیوست.
در کارنامــه این بازیکن، تیم های نفت مســجد 
ســلیمان، گل گهر، نســاجی مازندران و پیکان 

تهران به چشم می خورد.
آشوری اولین خرید ذوب آهن در نقل و انتقاالت 
زمســتانی اســت و باید دید در روزهــای آینده 

کدام یــک از مهره هــای مدنظر تارتار از ســوی 
مسئوالن باشگاه جذب خواهند شد.

عید باقرپسند، دومین خرید ذوب آهن در پنجره 
نقل وانتقاالت زمستانی است.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان در پنجره نقل و 

انتقاالت زمستانی فعالیتی نداشت، اما باالخره 
از نخستین خریدش رونمایی کرد و سجاد آشوری 

با قراردادی به مدت نیم فصل ذوب آهنی شد.
براساس آخرین اطالعات، سعید باقرپسند که 
دیگــر گزینه مدنظــر ذوب آهــن بود بــه جمع 
ذوب آهن خواهد پیوست تا دومین خرید سبزهای 
اصفهانــی در پنجره نقــل و انتقاالتی نیم فصل 
لقب بگیرد. مدت قرارداد باقرپسند با ذوب آهن 

یک ونیم ساله است.
گفتنــی است باقرپسند تابســتان امســال 
در ســومقاییت آذربایجان توپ مــی زد و پس از 
جدایی از این تیم به جمع گاندوها اضافه خواهد 

شد.

در فاصله پنج هفتــه مانده به پایان مســابقات 
فوتسال باشگاه های برتر کشــور، فاصله گیتی 
پســند با تیم دوم جدول به چهار امتیاز افزایش 

یافت.
هفته بیست و یکم مسابقات فوتسال باشگاه های 
برتر کشوربا برتری خارج از خانه و ۶ گله ی گیتی 
پسند به پایان رســید تا این تیم اصفهانی با ۵۲ 

امتیاز در صدر جدول مسابقات باقی بماند.
تیــم دوم  امتیــاز  بــا ۴۸  مــس ســونگون 
جــدول اســت و تیم هــای کــراپ الونــد و 
 مقاومــت البــرز هــم ۴۶ امتیــازی هســتند.

از رقابت های لیگ برتر فوتســال تنها پنج هفته 
دیگر باقی مانده اســت و اگر گیتی پسند، قدر 

فرصت بداند، می تواند به قهرمانی های متوالی 
 مس سونگون پایان داده جام را به اصفهان بیاورد.
سپاهان، دیگر تیم اصفهانی با ۲۶ امتیاز در رده 

هفتم جدول قرار دارد.

سجاد آشوری به ذوب آهن پیوست

 سعید باقرپسند با ذوب آهن
 یک ونیم ساله بست!

فاصله گیتی پسند با تیم دوم بیشتر شد

خبرخبر

از غیبت بازیکنان ذوب آهن در تمرینات تا انفعال 
در بازار نقل و انتقاالتی

خبری از انسجام و اتحاد الزم در جمع گاندوها نیست 

تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان از اول هفته گذشــته 
برای نیم فصل دوم آغاز شده اما 
خبری از انسجام و اتحاد الزم در 

جمع گاندوها نیست.
پس از یــک نیم فصــل پر فــراز و نشــیب برای 
ذوب آهــن اصفهــان و حضور در جمع هشــت 
تیــم پایین نشــین لیــگ با کســب فقــط ۱۸ 
امتیاز، گاندوها بــرای نیم فصــل دوم لیــگ 
بیســت و یکم آماده می شــوند و تمریناتشان را 
پس از یک هفته اســتراحت از نهم بهمن ماه از 

سر گرفته اند.
اما تمرینات ذوب آهن با غایبان متعددی در یک 
هفته اخیر دنبال می شود؛ مرتضی خراسانی، 
شهاب گردان و بابامحمدی از جمع شاگردان 

تارتار جدا شده اند .
ضمن اینکــه تکلیــف چنــد تــن از بازیکنان 
ذوب آهن که از قضــا برخی از آنــان مهره های 
تأثیرگذار گاندو های اصفهانــی در نیم فصــل 
نخســت هم بودند، همچنان مشخص نیست 
و حتــی در تمرینــات هــم حاضر نشــده اند؛ 
مسئله ای که باعث شــده برخی بازیکنان رده 
امید در تمرینات بزرگســاالن حاضر شوند. در 
ادامه به موضوعاتی که باعث شــده این شرایط 

برای گاندوها پیش بیاید می پردازیم:
شنانی و جهانی به سمت درب خروجی باشگاه

حسین شــنانی که دومیــن فصــل حضورش 
را در ذوب آهن ســپری می کنــد، حتی در اکثر 
بازی هــای نیم فصــل اول جایــی در لیســت 
۱۸ نفره تارتار نداشــت و شرایط مبهمی دارد و 
در تمرینات ذوب آهن حاضر نمی شود. به نظر 
می رسد با توجه به شرایط فوق، شنانی به زودی 
از جمع گاندوها جدا خواهد شد. از طرف دیگر 
حسین ابراهیمی نیز طبق شــنیده ها به دلیل 
ابتالء به ویروس کرونا هنوز به تمرینات ذوب آهن 

اضافه نشده است.
میالد جهانی دیگر بازیکنی است که در تمرینات 
ذوب آهن نیست. جهانی پس از کش وقوس های 
فراوان باالخره از ذوب آهن رفتنی شده و با یکی از 
بازیکنان تراکتور تبریز یا فوالد خوزستان معاوضه 
خواهد شد. الزم به ذکر اســت جهانی با تعداد 
بازی های کمتر در جمع بهترین های نیم فصل 
اول لیگ قرار گرفته اســت. البته گفته می شد 

این وینگر ۳۲ ساله در هفته گذشته هم به دلیل 
جراحی و ایمپلنت دندان در تمرینات ذوب آهن 

شرکت نکرده است.
  ابراهیــم زاده در پی دریافــت مطالبات؛ 

خدابنده لو به زودی اضافه می شود
مســعود ابراهیم زاده درحالی که سومین فصل 
حضورش را در سبزپوشان اصفهانی پشت سر 
می گذارد، همچنان مطالبات سال گذشته اش را 
از ذوب آهن دریافت نکرده است؛ به همین خاطر 
حاضر به شــروع تمرینات با ذوب آهن نشــده و 
باید دید چه زمان کاپیتان این فصل گاندوها به 

تمرینات برمی گردد.
محمد خدابنده لو که در آغاز لیگ بیست ویکم 
بــا تارتار بــه ذوب آهــن آمــد، یکــی از بهترین 
بازیکنان گاندوهای اصفهانــی در نیم فصــل 
اول بود و تأثیرات زیادی در نتایج خوب این تیم 
داشت و پیشنهادات متعددی از سایر تیم های 
لیگ دارد، هنــوز در تمرینــات ذوب آهن برای 
نیم فصل دوم حاضر نشده است؛ اما از این هفته 
با درخواســت های مکرر مدیــران ذوب آهن به 

جمع سایر هم تیمی هایش می پیوندد.
   ذوب آهن و انفعال در بازار نقل و انتقاالت!
مهدی تارتار پــس از پایان نیم فصل نخســت و 

بعد از دیــدار با صنعت نفت آبــادان، اعالم کرد 
لیست بازیکنان مدنظرش را به باشگاه داده تا 
خریدهای مورد نیاز توسط هیئت مدیره باشگاه 
انجام شــود؛ اما هنوز خبــری از توافق با هیچ 
بازیکنی نشده و لیســت ورودی های ذوب آهن 
به مانند یک کاغذ سفید است. ذوبی ها حسین 
پورامینــی، نادر محمدی، سعید باقرپســند و 
سجاد عاشوری را برای نقل و انتقاالت زمستانی 

در نظر داشتند.
پورامینــی بعد از دست دســت کــردن مدیران 
ذوب آهن به مس رفســنجان پیوســت، تکلیف 
نادر محمدی هنوز مشخص نیست و درحالی که 
منجنیق معروف لیگ به ذوب آهن چراغ ســبز 
نشان داده تالشــی برای جذب او نشده است. 
این در حالی اســت که پنجره نقــل و انتقاالت 
زمســتانی لیگ برتر از بیست و ششــم دی ماه 
آغاز شده و فقط تا بیست و سوم بهمن ماه ادامه 
خواهد داشــت؛ یعنی کمتر از چند روز دیگر تا 

پایان پنجره نقل و انتقاالتی زمان باقی است.
ذوب آهــن هــم با توجــه بــه کمبــود بازیکن و 
ضعف های فراوان در امر گلزنی، بازی ســازی و 
بخش دفاعی، نیاز مبرمی به تقویت شدن دارد.

ضمن اینکه به نظر می رسد مدیرعامل ذوب آهن 

به شدت با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند 
و بخش مدیریتی باشگاه هم از کار افتاده است. 
شــاید دلیل توقف پروســه مذاکــره و توافق با 

بازیکنان نیز همین باشد.
   دست خالی تارتار برای نیم فصل دوم

ذوب آهن در جــدول رده بندی لیگ برتر ســر و 
ســامان خوبی ندارد و با توجه به فرسایشــی تر 
شــدن نیم فصل دوم، قطعًا نیازمنــد تقویت و 
رسیدگی است. دســت تارتار به شــدت خالی 
اســت، نه تنهــا بازیکنــان مدنظــرش جــذب 
نمی شــوند بلکه مهره هــای کلیــدی اش نیز 
به دلیــل وضعیت نه چنــدان جالــب حاکم در 
بخش ســبزرنگ اصفهــان به دنبال تــرک دیار 
زاینــده رود هســتند و پیشــنهادات خوبی هم 
دارند. همه این نقاط ضعف باعث شده ذوب آهن 
روزبه روز ضعیف تر شــود و راه حلی هم برای آن 

نیندیشیده اند.
در واقع هر تدبیری که الزم است و هر کاری که 
باید انجام شــود، تا کمتر از دو هفته آینده باید 
به اجرا دربیاید تا پیش از شــروع نیم فصل دوم 
جان تازه ای به ذوب آهن داده شــود؛ وگرنه این 
راهی که طی می شود مانند دو فصل گذشته به 

ترکستان خواهد بود!

خبر

باشگاه سپاهان با صدور بیانیه ای به صحبت های 
مجید صدری واکنش نشان داد.

به گــزارش روابط عمومی باشــگاه ســپاهان، در 
یک برنامه اینترنتی »مجیــد صدری« مدیرعامل 
سابق باشــگاه پرســپولیس، درخصوص نحوه 
پیوســتن شــهریار مغانلــو از ســانتاکالرا به 
باشگاه فوالدمبارکه سپاهان اظهاراتی داشت که 
یا نشــان از بی اطالعی وی از این موضــوع دارد یا 
سعی دارند با فرافکنی و متوسل شدن به اظهارات 
خالف واقع، سرپوشی بر عدم اقدام مناسب خود 
در بازار نقل و انتقاالت و بحران های اداری و اجرایی 
پرسپولیس که میراث مدیریت ایشان در این باشگاه 
است، بگذارند و بار دیگر اذهان هواداران باشگاه 

پرسپولیس را که کماکان از عدم اخذ مجوز حرفه ای 
این باشــگاه بزرگ و حذف از آسیا، مکدر اســت، 

منحرف کند.
همان گونه که پیش تر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
در جهت تنویر افکار عمومی، جزئیات انتقال شهریار 
مغانلو را از ســانتاکالرا به سپاهان، به طور شفاف 
رسانه ای کرده بود، یادآور می شود که شهریار مغانلو 
و محمد محبی طبق توافق دو باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان و سانتاکالرا در نقل و انتقاالت تابستانی 
معاوضه شده اند و باشگاه سپاهان هیچ مبلغی برای 
دریافت رضایت نامه مغانلو به سانتاکالرا پرداخت 
نکرده است. این در حالی است که محمد محبی 
فقط یک فصل دیگر با طالیی پوشان اصفهان و 
شهریار مغانلو با تیم پرتغالی دو سال دیگر قرارداد 
داشت، در پی آن و پس از مذاکرات متعدد فی مابین 
دو باشگاه و بازیکن، شهریار مغانلو با قراردادی سه 

ساله به سپاهان پیوست.
نحوه انتقال شهریار مغانلو به باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان، گواهی بر ابتکار و اقدام مناسب این باشگاه 
در بازار نقل و انتقاالت است که بدون پرداخت حتی 
یک دالر، یکی از بهترین مهاجم های کشور را از اروپا 

به ایران ترانسفر می کند.

رقابت های ســوارکاری در ماده پرش با اسب جام 
نقش جهان و بزرگداشت ایام الله دهه فجر با معرفی 
برترین ها به پایان رســید.دبیر هیئت سوارکاری 
استان گفت: در پایان این رقابت ها علی کریمی، 
محمدمتین آزیدهاک و امیرصدرا اختر به ترتیب 
در رده های سنی بزرگساالن، نوجوانان و نونهاالن 
عنوان قهرمانی را کســب کردند.مهدی آصالح با 
بیان اینکه این رقابت ها هرساله در اصفهان برگزار 
می شود و در تقویم فدراسیون سوارکاری گنجانده 
شده افزود: این مسابقات عالوه بر محک سوارکاران 
در رده های مختلف یک امتیاز ویژه هم در رنکینگ 
کشوری سوارکاران خواهد داشت. وی گفت: در 

این دوره از رقابت ها بیش از ۵۰ سوارکار برتر از استان 
اصفهان و چند سوارکار هم از اســتان فارس در ۳ 
رده سنی نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن حضور 
داشتند.آصالح با اشاره به برگزاری این رقابت ها در 
سطح کامال حرفه ای در یک مانژ کامال استاندارد 
با موانعی با ارتفاع های در سطح بین المللی افزود: 
برگزاری این رقابت ها ما را به آینده سوارکاری استان 
اصفهان هم امیدوار کرد چراکه در رده های سنی 
 پایه سوارکاران مستعد و خوبی را شناسایی کردیم.
دبیر هیئت سوارکاری استان گفت: در پایان این 
رقابت ها به رنکینگ کشوری ســوارکاران برتر ۱۷ 

امتیاز اضافه شد.

خبرخبر
واکنش باشگاه سپاهان به صحبت های 

سرپرست سابق پرسپولیس
معرفی سوارکاران برتر رقابتهای پرش با 

اسب جام نقش جهان

مربــی بانــوان تیــم ملــی دو 
ومیدانی جوانــان و نوجوانان 
تاکید کرد که نســبت به کسب 
مــدال در رقابت های جهانی، 

امیدوار هستیم.
زهرا نبی زاده فرد شیرازی در گفت و گو با ایسنا، 
گفت: تیم بانوان جوانان و نوجوانان دو ومیدانی 
جمهوی اسالمی ایران، در حال تمرین آمادگی 
برای رقابت های تابستان ۱۴۰۱ جوانان جهان 

در کلمبیا است.
نبــی زاده که به عنــوان مربی "پــرش" دختران 
ملی پوش تیــم دو میدانی جوانــان و نوجوانان 
را در اردو همراهــی می کند، گفــت: اکنون در 
مجموعه ورزشی آفتاب انقالب تهران، مشغول 

تمرین هســتیم و شرایط ورزشــکاران نیز بسیار 
خوب است.

او گفت: "سارینا ساعدی" آماده کسب عناوین 
برتر دنیاست. او توانســت با ثبت رکورد ۱۲ متر و 

۸۸ سانتی متر در پرش ســه گام جواز حضور در 
رقابت های قهرمانی جوانان جهان را کسب کند 

و اکنون تمریناتش را با انگیزه دنبال می کند.
نبی زاده افزود: قطعا برگزاری مسابقات گوناگون 

در رده های ملی و بین المللی یکی از مهمترین 
فاکتورهــا برای رشــد ورزشــکاران در رشــته دو 
ومیدانی خصوصا در رده جوان و نوجوان است؛ 
باید نیــاز به برگزاری مســابقات برآورده شــده و 
تمرینات و اردوها نیز به شکل منظم دنبال شود؛ 
با این روش قطعا می توانیم قهرمانان بیشتری را 

در این رشته داشته باشیم.
زهرا نبــی زاده فرد شــیرازی، کــه بــه تازگی از 
سوی کمیته ملی المپیک به عنوان برترین مربی 
بااخالق دوومیدانی ایران برگزیده شــده است، 
متولد بهمن ۱۳۶۲ و همســر هادی ســپهرزاد، 
رکورددار و قهرمان دوومیدانی ایران و آسیا و برارد 
زاده منصور نبــی زاده، داور بازنشســته فوتبال 

ایران است.
نبی زاده خــود عضو تیــم ملــی دومیدانی بود 
و کســب مدال طالی مســابقات داخل ســالن 
قهرمانی آسیا و شکستن چند باره رکورد در ماده 

پرش ارتفاع را در کارنامه دارد.

مربی تیم ملی جوانان دو ومیدانی بانوان:

امیدوار به کسب مدال در رقابت های جهانی هستیم

گزارش

اسطوره والیبال ایران پس از ملحق شدن به لیگ 
ترکیه و بازی برای فنرباغچه می گوید که سعی 

خواهد کرد به تیم جدیدش عادت کند.
به گزارش ایسنا، هفته هجدهم لیگ والیبال 
ترکیه برگزار شد که در یکی از مهمترین رقابت 
ها تیم والیبال فنرباغچه به مصاف آلتکما رفت. 
تیم والیبال فنرباغچه در یــک بازی یک طرفه 
 توانســت با نتیجه قاطع ۳ بر صفر به پیروزی

 برسد.
این دیدار در سه ست و به ترتیب با نتایج ۲۵ بر 
۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به سود فنرباغچه به 

پایان رسید.
سعید معروف، ستاره والیبال ایران که به تازگی 
تصمیم گرفته در لیگ ترکیه بازی کند، در این 
رقابت برای فنرباغچه اولین بازی خود را انجام 
داد. معروف در ایــن رقابت عملکرد خوبی را از 

خود نشان داد و توانست ۳ امتیاز برای تیمش 
به دست بیاورد.

پاســور والیبال ایــران پــس از ایــن پیــروزی 
گفت: برای این برد بســیار خوشــحالم. باید 
اعتراف کنم کــه در طول بازی با مشــکالتی 

روبرو شدیم.
او در خصــوص هماهنگــی خــودش بــا تیم 
جدید توضیح داد: یک هفتــه از آمدن من به 
اینجا )ترکیه( می گذرد.   سعی می کنم به تیم 
جدیدم عادت کنم. ما سعی می کنیم ریتم تیم 
را پیدا کنیم و طبق آن بازی هــای خود را جلو 
ببریم. باید بگویم که اولین بازی آسان نبود چرا 
که دو باخت داشتیم و باید در این بازی پیروزی 

می شدیم.
معروف در پایان به رسانه باشگاه گفت: خیلی 

خوشحالم که بردیم.

معروف: سعی می کنم به تیم جدیدم عادت کنم

شید مظاهری با قراردادی یک و نیم ساله به تیم 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پیوست.

به گــزارش روابط عمومی باشــگاه فوالد 
مبارکه سپاهان؛ رشید مظاهری با حضور 

در دفتر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
پس از انجام مذاکره با محمدرضا 

ساکت مدیرعامل این باشگاه 
با عقد قــراردادی یک و نیم 

ســاله به جمع شــاگردان 
محــرم نویدکیا پیوســت.

این دروازه بان باتجربه سابقه 
حضور در تیم های استقالل 
اهواز، فوالد خوزستان، ذوب 

آهن اصفهان، تراکتور تبریز و استقالل تهران را 
در کارنامه خود دارد.

 اولین واکنش مظاهری بعد از پیوستن 
به سپاهان

رشید مظاهری دروازه بان نام آشنای فوتبال 
کشورمان پس از پیوستن به سپاهان 
در فضای مجازی به حضور در جمع 
شــاگردان نویدکیــا واکنــش 
نشــان داد.مظاهری پس از 
این قرارداد با انتشار پستی در 
اینســتاگرام به حضور در جمع 
زردپوشــان اصفهانی واکنش 

نشان داد.

با اعالم باشگاه سپاهان؛

رشید مظاهری به سپاهان پیوست
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 ۷ راه آسان ارتقاء سالمت روان با استفاده
 از تلفن همراه 

کشــف این گونه از ویروس حاکی از آن است که 
میکروب های پاتوژنیک )بیمــاری زا( همواره در 

جهت مالیم تر شدن متحول نمی شوند. 
دانشــمندان ســویه جدیدی از ویروس »اچ آی 
وی« را در هلند کشف کرده اند که مسری تر است 
و به سالمتی فرد لطمه بیشــتری وارد می کند. 
این کشف حاکی از آن اســت که میکروب های 
پاتوژنیک )بیماری زا( همواره در جهت مالیم تر 

شدن متحول نمی شوند.
پژوهشگران از جمله محققان دانشگاه آکسفورد 
بریتانیا می گویند سویه جدید »وی بی« - مخفف 
شــده واژه های حاد و ســویه دوم – در مقایسه با 
افرادی که به ســویه های دیگــر اچ آی وی مبتال 
شده اند، نمایانگر تفاوت های چشمگیری پیش 

از درمان با دارو های »رتروویروسی« ]ضدویروس[
است.

بنا به پژوهشی که روز پنجشنبه در مجله علمی 
»ساینس« منتشر شــد، افرادی که به این سویه 
مبتال شده اند دارای بار ویروسی ۳.۵ و ۵.۵ برابر 

بیماران مبتال به دیگر سویه ها بوده اند.
پژوهشگران در گذشته اظهار نگرانی کرده بودند 
که ویروس »اچ آی وی -۱« که تاکنون ۳۸ میلیون 
نفر در جهان را مبتال کرده و باعث مرگ ۳۳ میلیون 
نفر شده اســت، می تواند جهش هایی کند که 
پیامد قابل توجهــی بر قابلیت ســرایت ویروس 

داشته باشد.
تجزیه وتحلیل روی ۱۰۰ بیمار حاکی از آن است 
که سویه »وی بی« تعداد ویروس ها را در خون فرد 
افزایش می دهد و آن ها را برای سرایت به دیگران 

مستعدتر می کند.
توییت ویلم ون شــایک: یــادآوری بــرای آن که 
میکروب های پاتوژنیک لزوما با تکامل مالیم تر 
نمی شوند: یک سویه بسیار حاد اچ آی وی -۱ در 

هلند در گردش است.
اما پژوهشــگران می افزایند که با آغــاز درمان، 
مبتالیان به ســویه »وی بی«همــان روند بهبود 
سیستم ایمنی و ادامه حیات را که بیماران مبتال به 

دیگر سویه های ویروس داشته اند، دارند.

یک درخت بومی خاورمیانــه در امارات متحده 
عربی به جلوگیری از گسترش بیماری سرطان 

کمک می کند. 
درخت یوســور بــرای صد هــا ســال حضوری 
حمایت گرانــه در منطقــه داشــته و دارو هــای 
سنتی و منبع پربار روغن برای مصریان باستان و 

بادیه نشینان اردن فراهم کرده است.
 Moringa اکنون این درخت کــه با نام علمــی
peregrina شــناخته می شــود، بــه دلیــل 
قابلیت های احتمالی که در کشتن سلول های 
سرطانی دارد می تواند منبعی کلیدی در عصر 

مدرن باشد.
طی تحقیقات آزمایشگاهی، محققان دانشگاه 
امارات متحده عربی در العین دریافتند که عصاره 

این درخت می تواند از تکثیر سلول های سرطان 
پســتان و ســرطان روده بزرگ جلوگیری کنند. 
عصاره ها همچنین ســلول های ســرطانی را از 

بین می برند.
محققان در مجلــه Horticulturae یک عصاره 
از برگ هــا و ســاقه های این درخــت را این گونه 
توصیف کرده اند کــه توانایی »قابل توجهی« در 
جلوگیری از تکثیر سلول ها و ایجاد آپوپتوز، شکل 

برنامه ریزی شده مرگ سلولی نشان داده است.
این آزمایش ها بر روی رده های سلولی سرطانی 
که جمعیت هایی از سلول ها هستند که در اصل 
از تومور های انسانی مشتق شده اند و هنگامی که 
در آزمایشگاه رشــد می کنند تکثیر می شوند، 

انجام شده است.

کشف گونه جدید ویروس اچ آی وی 

درخت باستانی به کمک سرطان ها می آید 

ساده ترین راهکار ها برای 
کنترل فشار خون باال 

متخصصان می گویند افرادی که فشار خون باال 
دارند، باید موارد مختلفی را در این زمینه رعایت 
کنند. فشار خون باال یکی از بیماری های زمینه ای 
و جدی است که می تواند سبب بروز بیماری های 
مرگبار دیگر همچون سکته مغزی، حمله قلبی و 
مشکالت کلیوی شود. از این رو، افرادی که به این 
بیماری مبتال هستند؛ باید به طور دائمی فشار 
خون خود را مورد سنجش قرار داده و آن را کنترل 
کنند. به طور میانگین روزانه بیش از یک هزار و صد 
تن به دلیل فشار خون باال جان خود را از دست 
می دهند.متخصصان توصیه های زیادی به افراد 
مبتال به فشار خون باال ارائه کرده اند که مهمترین 

آن ها شامل موارد ذیل می شوند:
۱- سطح فشار خونتان را در منزل کنترل 

کنید
بسیاری از افراد برای کنترل فشار خونشان 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند. این در 
حالی است که تحقیقات نشان داده اند فشار 
خون کنترل شده در این مراکز دقیق نیست. 
یافته های محققان نشان می دهد در ۶۵ درصد 
موارد این سنجش فشار خون دقیق نبوده است.

این در حالی است که نتایج تحقیقات حاکی از 
آن است که سنجش فشار خون در منزل بسیار 
دقیق تر از مراکز درمانی است. برای سنجش 
دقیق تر فشار خون در منزل توصیه می شود در 

ابتدا ۵ دقیقه سکوت کنید.
۲- دارو های کنترل فشار خون را شب 

مصرف کنید
پیش تر به دلیل آن که تصور می شد سطح فشار 
خون افراد در طول روز افزایش می یابد، باید 
قرص های فشار خون در صبح مصرف شوند. 
با این حال، تحقیقات جدید دانشمندان نشان 
می دهند مصرف این قرص ها در شب می تواند 
به طور موثرتری سطح فشار خون باال را کاهش 
دهد.دانشمندان می گویند مصرف قرص فشار 
خون در شب با کاهش سطح فشار خون افراد، 
خطر مرگ، بروز حمله قلبی، نارسایی قلبی و 
سکته مغزی را کاهش می دهد. با این وجود، 
برخی از قرص های فشار خون ادرارآور هستند. 
در این موارد بهتر است این قرص ها را در اول صبح 

مصرف کنید تا دچار اختالالت خواب نشوید.

فشار خون ویروس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات سه آقای 
منوچهر عیوضی به شناسنامه شماره ۳ کدملی ۵۱۲۹۸۶۹۴۴۳ صادره از دهاقان 
فرزند الیاس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۴/۳۲ مترمربع 
پالک شماره ۱۴۹۱۵/۱۲۶ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان از سند ۳۶۸۶۷، ۷۷/۰۷/۰۸ دفترخانه ۶۲ اصفهان تایید گردید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۶۴۱۷۳ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات 
یک خانم زهره صحراگرد طوقچی به شناسنامه شماره ۶۸۶۳۹ کدملی 
۱۲۸۱۷۸۵۴۳۱ صادره اصفهان فرزند رضا بصورت سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۲/۶۱ مترمربع پالک شماره ۳۳ فرعی 
از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۲۰۴۰۰۲ مورخ ۸۸/۱۲/۰۱ 
دفتر ۲ اصفهان تایید گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۳۸ مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات یک آقای اصغر نساج پور اصفهانی به شناسنامه شماره 
۲۸۵۴ کدملی ۱۲۸۶۸۵۱۱۵۷ صادره اصفهان فرزند یداله بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۲۲/۶۱ مترمربع از پالک 
شماره ۳۳ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۲۰۴۰۰۲ 
مورخ ۸۸/۱۲/۰۱ دفتر ۲ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۶۴۱۰۷ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۶۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ خانم 
آزاده سوفسطائی به شناسنامه شماره ۶۰۳۳۷ کدملی ۱۲۸۱۰۳۰۵۹۷ 
صادره از اصفهان فرزند اکبر بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
ک شماره ۱۳۹۰۰  باب ساختمان به مساحت ۲۲۶/۲۷ مترمربع از پال
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت محمد صدری موضوع 
سند انتقال ۲۳۳۸ مورخ ۲۴/۸/۲۹ دفتر ۶۷ اصفهان و رای شماره 
سعید  آقای   ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۶۷۸
بطالنی اصفهانی به شناسنامه شماره ۱۵۹۵ کدملی ۱۲۸۷۹۷۸۴۲۸ 
صادره اصفهان فرزند غالمرضا بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
ک شماره ۱۳۹۰۰  باب ساختمان به مساحت ۲۲۶/۲۷ مترمربع از پال
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت محمد صدری موضوع 
۶۷ اصفهان رای شماره  ۲۴/۸/۲۹ دفتر  ۲۳۳۸ مورخ  انتقال  سند 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ خانم مریم هاشمی 
دهنوی به شناسنامه شماره ۳ کدملی ۶۳۳۹۸۲۹۶۸۶ صادره فرزند سیف 
اله بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۳/۲۲ مترمربع از پالک 
شماره ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت طیبه و 
صدیقه امیدیان موضوع سند انتقال ۵۲۴۸ مورخ ۴۰/۰۷/۰۲ دفتر ۳۱ 
اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱۲۶۴۱۸۹ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۴۳۰۶ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ آقای عظیم اسماعیلی آرا فرزند سوخته 
زار ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱۲۴/۷۳ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱  
فرعی از ۴۶۲ اصلی واقع در قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۳۶۹۱/ م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل  آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۵۲۳۳  و 
۵۲۳۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ خانم نسرین علی اکبری نجف آبادی فرزند 
جمشید نسبت به دو دانگ مشاع و آقای احسان نادرخانی فرزند اسماعیل 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰۸/۸۰ 
مترمربع قسمتی از پالک شماره ۶۵۶  اصلی واقع در قطعه ۴ بخش ۱۱ حوزه 
ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۳۵۸۹/ م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ هیات دو 
آقای احمد پیکان پور به شناسنامه شماره ۱۱۵ کدملی ۱۲۸۶۹۳۲۰۷۶ صادره 
اصفهان فرزند منصور بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۰ مترمربع 
از پالک شماره ۳۳۴ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی تایید گردید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ - رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۷۳۱۹۴ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات سه 
آقای بهروز خداپرست به شناسنامه شماره ۸۲۶ کدملی ۱۱۲۹۰۷۵۲۶۵ صادره 
برف انبار فرزند علی بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۳/۷۸ 
مترمربع از پالک شماره ۱۲۸ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت 
رسمی نعمت اله نیک بخت موضوع سند انتقال ۲۰۱۰۱ مورخ ۵۲/۱۲/۴ دفتر 
۸۲ اصفهان واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۷۳۳۷۸ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ آقای ابراهیم 
ابروی به شناسنامه شماره ۳۳ کدملی ۱۲۹۱۰۱۳۸۲۲ صادره فرزند علی داد 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۱/۳۸ 
مترمربع از پالک شماره ۶۱۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالک رسمی غالمرضا کدخدائی موضوع سند 
انتقال ۱۲۸۴۶۸ مورخ ۷۸/۴/۹ دفتر ۱۰۳ اصفهان خریداری برابر قباله عادی 
مع الواسطه به متقاضی واگذار گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۱۴ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ آقای علی مومنی دهنوی به شناسنامه شماره ۱۷ کدملی 
۱۱۱۱۱۳۱۵۴۶ صادره فرزند قربانعلی بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت۱۲۱/۳۸ مترمربع از پالک شماره ۶۱۸ فرعی از ۴۵۲ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالک 
رسمی غالمرضا کدخدائی موضوع سند انتقال ۱۲۸۴۶۸ مورخ ۷۸/۴/۹ دفتر 
۱۰۳ اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه به متقاضی واگذار گردید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۷۳۳۵۰ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۱۱۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، برابر رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۰۹۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد 
و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس عالف 
زاده فرزند حاجی رضا بشماره شناسنامه ۱۶۲۱ صادره از اصفهان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۷۷/۳۳ مترمربع مفروزی از پالک ۶۱۰۱ اصلی واقع در 
بخش ۲ ثبت اصفهان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، حسین زمانی علویجه رییس ثبت اسناد و 

امالک مرکزی اصفهان – ۱۲۷۳۰۸۴ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ هیات یک 
آقای میالد صادقی فر به شناسنامه شماره ۷۵۹۸ کدملی ۳۹۳۴۴۸۶۳۶۳ 
صادره مالیر فرزند بهمن نسبت به ۵۷/۱۷ سهم مشاع از ۳۴۳ سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۳۴۲/۹۵ مترمربع از پالک ۴۱۳ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت متقاضی 
موضوع سند انتقال ۲۱۱۶۹، ۹۵/۱۲/۷ دفتر ۳۵۷ اصفهان تایید گردید. رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ هیات یک آقای 
پیمان صادقی فر به شناسنامه و کدملی ۵۱۰۰۰۹۸۰۱۵ صادره شاهین شهر 
فرزند بهمن نسبت به ۸۵/۷۵ سهم مشاع از ۳۴۳ سهم ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۳۴۲/۹۵ مترمربع از پالک ۴۱۳ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت متقاضی موضوع 
سند انتقال ۲۱۱۷۰، ۹۵/۱۲/۷ دفتر ۳۵۷ اصفهان تایید گردید. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ هیات یک آقای حمیدرضا 
حقیقی امین آبادی به شناسنامه شماره ۲۵۴۲ کدملی ۱۱۴۱۱۶۱۲۰۶ صادره 
خمینی شهر فرزند محمد نسبت به ۵۷/۱۷ سهم مشاع از ۳۴۳ سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۳۴۲/۹۵ مترمربع از پالک ۴۱۳ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت متقاضی 
موضوع سند انتقال ۲۱۱۶۹، ۹۵/۱۲/۷ دفتر ۳۵۷ اصفهان تایید گردید. رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ هیات یک آقای 
بهمن صادقی فر به شناسنامه شماره ۷ کدملی ۶۱۷۹۶۴۹۷۵۸ صادره اراک 
فرزند حسن بصورت ۱۴۲/۹۱ سهم مشاع از ۳۴۳ سهم ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۳۴۲/۹۵ مترمربع از پالک ۴۱۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت متقاضی موضوع سند 
انتقال ۲۱۱۷۰، ۹۵/۱۲/۷ دفتر ۳۵۷ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
 ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی

 – ۱۲۷۳۲۷۴ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ هیات سه آقای 
یحیی شیخان شمس آبادی به شناسنامه شماره ۱۷۶۰ کدملی ۱۲۸۶۰۶۰۳۱۱ 
صادره اصفهان فرزند عباس بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۹۳/۵۰ مترمربع از پالک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت 
رسمی خانم اشرف مسعود موضوع سند انتقال ۲۳۳۸ مورخ ۲۴/۰۸/۲۹ دفتر 
۶۷ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱۲۷۳۴۶۱ / م الف

آگهی تغییرات شرکت عمران زرین فریدن سهامی خاص به شماره 
ثبت ۷4۱ و شناسه ملی ۱۰۲6۰۱۲۵۵8۳ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۷ اساسنامه بدین شرح اصالح شد: تعیین 
نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک ها و بروات و سفته ها و سایر 
اوراق تجارتی و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیات مدیره تعیین خواهد 
نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری فریدن )۱۲۷۴۱۷۱(

آگهی تغییرات شرکت روستایی عدل شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱ 
و شناسه ملی ۱۰86۱۲۳64۰۲ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و به استناد 
نامه شماره ۲۰۵/۳/۳۴۲/۷۴۰/۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ اداره تعاون 
روستایی تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز رحیمی به شماره 
ملی ۵۴۹۹۵۰۱۶۲۹ و حسین نامداری به شماره ملی ۵۴۹۹۵۰۵۶۹۱ به 
سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و 

کرون )۱۲۷۴۱۷۲( 

آگهی انتقالی شرکت سهامی خاص ساختمانی ساتان به شناسه ملی 
۱۰۲6۰۲۰۷۹۵8 و به شماره ثبت ۲۰۱8 

به موجب آگهی تغییرات مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی مبارکه به واحد ثبتی اصفهان به 
نشانی اصفهان به نشانی شهر اصفهان محله هزارجریب خیابان شیخ کلینی خیابان 
استقالل جنوبی پالک ۱۶ طبقه همکف کدپستی ۸۱۶۸۹۵۳۸۵۱ انتقال یافت و در 
واحد اصفهان تحت شماره ۲۰۱۸ به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )۱۲۷۴۱۵۷( 

آگهی

سرطان

۷ راه آسان ارتقاء سالمت روان 
با اســتفاده از تلفن همراه که 
کارشناسان تضمین می کنند. 
خواه بالفاصلــه پس از آنکــه از خــواب بیدار 
می شوید، حساب اینستاگرام تان را چک کنید 
و خــواه در تعطیالت آخر هفتــه ایمیل تان را با 
گوشی چک کنید، تلفن های ما به بخش جدایی 
ناپذیر زندگی روزمره مان تبدیل شده اند. با این 
حال، در بســیاری موارد، تلفن مان شبیه باری 
روی دوش مان اســت. اما خبر خوبی برای تان 
داریم! وقتی احســاس غم و اندوه و افسردگی 
دارید، ممکن است گوشی تلفن تان کلید بهبود 
ســریع خلق و خوی شما باشــد! می خواهید 
بدانید چطور؟ در این مطلب همراه مان باشید! 
راه های بهبود سالمت روان با استفاده از تلفن 

همراه را بشناسید. 
 یک برنامه مدیتیشن هدایت شده دانلود کنید

اگر برای یک جلسه درمانی یا کالس یوگا وقت 
ندارید، برنامه های مدیتیشــن هدایت شــده 
روی تلفن تان می توانند به شما کمک کنند تا از 
احساس آرامش عمیق و سریع برخوردار شوید.

و  روانشــناس  برگمیســتر،  الکســاندر 
بنیانگذار  The Narcissistic Life، می گوید: 
 Calm یــا Headspace برنامه هایــی ماننــد“
نسخه های کاملی از اســکریپت های مراقبه یا 
مدیتیشــن هدایت شــده را ارائه می دهند که 
می توانند به همه چیز از اضطراب گرفته تا عزت 

نفس و درد مزمن کمک کنند. 
یوتیوب نیز منابــع رایگان بی شــماری را برای 
مدیتیشن ارائه می دهد. ” حتی  ۱۰ تا ۱۵ دقیقه 

مدیتیشن در روز می تواند تفاوت فوق العاده ای 
در احساس شما ایجاد کند.

   برای ارتقاء ســالمت روان به موســیقی 
بهبود دهنده خلق و خو گوش بدهید

فرقی نمی کند که کدام نوع موســیقی به شما 
آرامــش می دهد، به هــر حال گــوش دادن به 
موســیقی مورد عالقه تــان می تواند به شــما 
کمک کند که ذهن تان را از چیزی که شما را آزار 
می دهد دور کنید و خلق و خویتان را به سرعت 

تغییر دهید.
    یک جلسه درمان  از راه دور تنظیم کنید

هرچند قبال پیدا کــردن درمانگری کــه از راه 
دور مشاوره بدهد دشــوار بود، اما این بیماری 
همه گیر دسترسی خدمات درمانی از راه دور را 

افزایش داده است.
   برای بهبــود ســالمت روان تــان با یک 

دوست که درک تان می کند گپ بزنید
گاهی اوقات، فقط داشــتن یک گوش شنوار 
– حتی اگر یــک درمانگر نباشــد – می تواند به 
 کاهش مشــکل و ســطح ناراحتی تــان کمک

 کند.
 صحبــت کردن و چــت کــردن می تواند مفید 
باشــد، زیرا راهی برای برقراری ارتبــاط و ابراز 
احساسات در مورد چیز هایی است که در زندگی 
شما می گذرد.   همیشه بهتر است احساسات 
خود را هنــگام مواجهه با مشــکالت مربوط به 
سالمت روان بیان کنید، به جای اینکه آن ها را 

در دل تان نگه دارید.

   محتوای صفحات طنز و مثبت رسانه های 
اجتماعی را ببینید

بنا به گفته کارشناســان، هرچند رســانه های 
اجتماعــی می تواننــد به شــیوه های مختلف 
سالمت روان شما را بدتر کنند، اما در عین حال 
می توانند ابزاری برای ارتقاء ســالمت روان هم 
باشــند.دنبال کردن صفحاتی کــه می توانند 
باعث شــکل گیری مقایســه های ناســالم در 
شما شــوند، می توانند احســاس بدتری را در 
شما ایجاد کنند. ســعی کنید حساب هایی را 
دنبال کنید که به شما الهام می دهند، شادتان 

می کنند یا حس مثبتی به شما می دهند.
   برنامه هایی که بــه دردتان نمی خورند را 

حذف کنید
گاهی اوقات، فقط یک حساب رسانه اجتماعی 
نیست که حال شما را بد می کند. در صورتی که 
متوجه شــدید که برخی از اپلیکیشن ها باعث 
می شــوند احســاس بدی نســبت به خودتان 
داشــته باشــید یا زمان زیادی را صــرف آن ها 

می کنید، خیلی راحت حذف شان کنید.
برای ارتقاء سالمت روان تان گوشــی تان را در 

خانه بگذارید
گاهی اوقات، بهترین راه برای بهبود ســالمت 
روان با استفاده از تلفن این است که به سادگی 

دستگاه خود را بگذارید خانه و تمام!
به پیاده روی برویــد و گوشــی تان را برندارید. 
باور کنید یا نه، مردم ســابقا همین کار را انجام 
می دادند.  به جای اینکه مدام به تلفن تان نگاه 
کنید، “زمانی را صرف توجه به تنفس و محیط 

اطراف تان کنید.

سالمت روان

دانشــمندان آمریکایی دلیل 

دانستنی ها
بــه  ابتــال  خطــر  افزایــش 
بیماری های قلبی – عروقی به 

دلیل مصرف گوشت قرمز را کشف کردند. 

محققان در مطالعات خود مشاهده کردند افرادی 
که رژیم غنی از گوشت قرمز دارند باعث افزایش 
نوع خاصی از باکتری ها در روده خود می شوند 
که ماده مغذی به نام "کارنیتیــن" را به یک ماده 

 )TMAO( شیمیایی خطرناک به نام تی ام ای او
تبدیل می کند. این ماده شیمیایی باعث تشدید 
خطر بروز پالک در خون و گرفتگی عروق می شود.

بنابر گزارش وب ام دی، دانشمندان آمریکایی 
دانشگاه کلیولند می گویند: ما در روده افرادی 
که گوشت قرمز فراوان مصرف می کردند شاهد 
افزایش تولید ماده شــیمیایی خطرناکی بودیم 
که خطر ابتال به بیماری های قلبــی – عروقی را 

تشدید می کند.
در مقابل رژیم غذایی ناســالم غنی از گوشــت 
قرمز، رژیم غذایی مدیترانه ای قرار دارد که خطر 
بروز بیماری های قلبی و سکته مغزی در افراد را 
به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این رژیم 
غذایی سرشــار از گوشت ســفید حاوی ماهی 
 و نیز میــوه، ســبزیجات، روغن زیتــون و آجیل 

می شود.

چرا گوشت قرمز خطر سکته مغزی و قلبی را 
افزایش می دهد؟ 



هشدار مایکروسافت در 
مورد بدافزار خطرناک 

رایانه های مک

مایکروسافت در مورد از راه رسیدن یک بدافزار 
خطرناک برای آلوده کردن رایانه های مک هشدار 

داده است. این بدافزار آپدیت ایجنت نام دارد.
این بدافزار به طور خاص برای سرقت اطالعات 
رایانه های مک طراحی شــده و از اواخر ســال 
۲۰۲۰ فعالیــت تخریبــی خــود را آغــاز کرده 
اســت، اما حاال برای انتشــار انبوه آگهی های 
تبلیغاتی مزاحم نیز به کار گرفته می شود.یکی از 
جدیدترین و خطرناک ترین ویژگی های بدافزار 
UpdateAgent، امکان دور زدن سیستم امنیتی 
داخلی اپل موســوم به گیت کیپراست که تنها 
به برنامه های قابل اعتماد اجــازه می دهد تا در 

رایانه های مک اجرا شوند.
این بدافزار یک نرم افزار تبلیغاتی مزاحم و پایدار 
به نام Adload را بــر روی رایانه های مک نصب 
می کند که بــرای توزیع داده هــای خطرناک 
دیگــر در آینــده هــم قابل اســتفاده اســت. 
بررســی های مایکروســافت حاکی است این 
 CloudFront وS۳ داده هــا در ســرویس های
تحت وب آمازون مخفی شــده و برای کاربران 
آنها مشکل ایجاد می کنند.این بدافزار اولین بار 
در شهریورماه سال قبل شناسایی شد و پس از 
سرقت اطالعات در یک بازه زمانی پنج ماهه، 
چندین بار ارتقا یافت تا پایــداری خود را بهبود 
ببخشــد و بتواند پس از ورود به دســتگاه های 

آسیب دیده، در آنها باقی بماند.

فناوری

سحرخیز بودن کار آسانی نیست و نیازمند این 
است که یکسری باید ها و نباید ها برای خودتان 
تعیین کنید تا از لذت و امتیاز سحرخیز بودن 

بهره ببرید. 
  زود و با کیفیت بخوابید

سحرخیز  براید  شما  حرکت  مهم ترین 
بودن، زود و با کیفیت خوابیدن است. شما 
نمی توانید بدون داشتن خواب کافی در شب 
سحرخیز و سرحال باشید و برای بدست آوردن 
سرحالی اول صبح به چای و قهوه پناه ببرید.

   ساعت کوک کنید
درست است که بدن ما خودش یک ساعت 
طبیعی دارد که طبق آن ما را خواب یا بیدار 
می کند. اما از کوک کردن ساعت و آالرم 
موبایل تان غافل نشوید. بهتر است زنگی را 
انتخاب کنید که با آرامش بیدارتان کند و به 

شما شوک وارد نکند.
قرارهایتان را به صبح زود منتقل کنید

جای  به  را  دوستانه  یا  و  کاری  قرلر های 
ظهر به صرف ناهار و یا عصر و به صرف 
 عصرانه به صبح و خوردن صبحانه منتقل

کنید.
صبحگاهی  قرار  یک  لذت  هم  اینطوری 
را می چشید هم می بینید که چقدر زمان 
اضافی و بیشتری در طول روز برای انجان 

فعالیت هایتان دارید.

   برنامه های هیجان انگیز صبحگاهی 
بگذارید

اگر عادت به بیداری در صبح زود ندارید باید 
برای خودتان ایجاد رغبت کنید. شب ها به این 
فکر کنید که چطور یک صبح هیجان انگیز 
داشته باشید که شما را به بیداری در ساعات اول 
صبح تشویق کند. شاید کوه، شاید یک پیاده روی 
صبحگاهی، شاید شرکت در برنامه ورزشی در 
پارک های اطراف خانه، شاید هم خودتان بتوانید 
یک مناسک صبحگاهی جذاب تدارک ببینید که 
لذت زود بیدار شدن را تقویت کند. خواندن نماز 
قضا، دعای عهد هم از جمله پیشنهاداتیست که 

حال روح و روان تان را جا می آورد.
  قانون ۱۰ دقیقه را رعایت کنید

وقتی آالرم تلفن همراه شما را بیدار می کند اولین 
بار بهترین بار برای بیدار شدن است آن را به عقب 
نیندازید. به این فکر کنید خواب آلودگی که دارید 
فقط ۱۰ دقیقه نیاز است تا از شما دور شود. پس 
تعلل نکنید و هرچه سریعتر خودتان را به شیر 
آب برسانید صورتتان را بشویید و بساط چای و 
صبحانه را فراهم کنید. ۱۰ دقیقه بعد خواهید 
دید که خواب آلودگی از چشمانتان دور شده. 
حتی اگر بلند شدن برایتان سخت است. تلفن 
همراهتان را در دست بگیرید و سعی کنید چیزی 
در آن بخوانید که چشمانتان را مشغول کند تا 

حس خواب آلودگی دور شود.

چند راهکار ساده برای سحرخیزی و کامروایی 

سبک زندگی کشور های مختلف چگونه جلوی جاسوسی از کاربران خود 
در اینترنت را می گیرند؟ 

با توجه بــه اهمیــت داده های 
شــخصی کاربران، کشور های 
مختلف برای حفظ این داده ها در 
سرور های داخلی قانون گذاری کرده اند و خاطیان 

را جریمه می کنند. 
هرچه پیش می رویــم فضای مجــازی و اینترنت 
گستردگی بیشتری پیدا می کند و میزان نقش آن ها 
در زندگی روزمره ما و حتی ساده ترین فعالیت ها نیز 
افزایش پیدا می کند. بر اساس آخرین اطالعاتی که 
شرکت آماری »استاتیستا« منتشر کرده، در حدود 
۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون کاربر در سراسر جهان از 
اینترنت اســتفاده می کنند. رقمی که معادل ۴۱ 
درصد از جمعیت زمین است و نشان از گستردگی 
این فناوری دارد.با در نظر گرفتن این گستردگی و 
تعداد چشمگیر کاربران اینترنت و فضای مجازی، 
می توان نتیجه گرفت که به صورت روزانه داده های 
زیادی از سوی کاربران به اشتراک گذاشته می شود. 
داده هایی که جزئی تریــن اطالعات کاربــران از 
حساب های بانکی گرفته تا اطالعات فردی را شامل 
می شود. این اطالعات شخصی، توسط شرکت های 
فناوری جمع آوری می شــوند و بــه همین خاطر 
می توان گفت که حریم خصوصی کاربران دائما در 

معرض خطر است.
  داده هــای خصوصی شــامل چه مــواردی 

می شود؟
در ابتدا شاید بخواهید بدانید که حریم خصوصی در 
اینترنت چیست و چه اتفاقاتی داده های خصوصی 
شما در فضای مجازی تهدید می کنند. همانطور که 
گفتیم شاید یکی از مهمترین بخش های داده های 
شــخصی کاربران اطالعــات مالی آن ها باشــد. 
موارد دیگری مثل اطالعات پزشکی هم در دسته 
داده های خصوصی قرار می گیرند. البته در بستر 
اینترنت اطالعاتی مثل پســت های الکترونیک و 
تلفن ها کاربران بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و 

توسط شرکت های فناوری جمع آوری می شوند.
یکی از رسوایی های شرکت های فناوری در زمینه 
جمع آوری داده های کاربران در فضای مجازی که 
جنجال های زیادی را به پا کرد، متعلق به فیسبوک 

اســت. در پی این رسوایی مشــخص شد شرکت 
فیسبوک که اکنون به متا تغییر نام داده، اطالعات 
۸۷ میلیون کاربر خود را بدون اجازه آن ها در اختیار 
شرکت کمبریج آنالیتیکا قرار داده است. اطالعاتی 
که در انتخابات سال ۲۰۱۶ به نفع دونالد ترامپ و 
به منظور هدف قرار دادن کاربران به تناسب ویژگی 
شــخصیتی آن ها جمع آوری شــد.این رسوایی 
جریمه های متعددی از جمله یک جریمه ۵ میلیارد 
دالری را برای فیســبوک به همراه داشــت و باعث 
شد کشــور ها و ســازمان های مختلف، اقداماتی 
 را بــرای پیشــگیری از رخ دادن دوبــاره این اتفاق 

انجام دهند.
اقدام کشــور ها و ســازمان ها برای حفاظت از 

داده های کاربران
  اتحادیه اروپا

کشور ها و سازمان های متعددی در این زمینه قانون 
گذاری داشته اند و یکی از وجوه اصلی این قانون ها 
اجرای محلی سازی داده هاست. به عبارت دیگر 
داده های کاربران به جز در مواردی خاص و استثنا 
 نباید از مرز کشور یا سازمان مورد بحث خارج شود.
پارلمان اروپا به عنوان نهاد قانون گذاری در اتحادیه 
اروپا، در ســال ۲۰۱۸ مقــررات عمومی حفاظت 
از داده اتحادیــه اروپــا )GDPR( را اجرا می کند. 
قانونی که در مورد حفاظــت از داده و محرمانگی 

همه اشخاص و خروج داده در اتحادیه اروپا و منطقه 
اقتصادی اروپا وضع شده است. اعمال این قانون 
نیازمند تصویب قانون جداگانه در کشور های عضو 
اتحادیه نیست و به طور پیشفرض در همه کشور های 
عضو اتحادیه اروپــا باید اجرا شــود.در این قانون 
پردازش داده های شخصی کاربران مجاز نیست، 
مگر آنکه مقدمــات و دلیل قانونی بــرای آن وجود 
داشته باشــد. در GDPR جریمه های سنگینی 
برای شرکت هایی که از این قانون تبعیت نمی کنند 
گنجانده شده و اگر قوانین را به درستی اجرا نکرده 
باشند باید بین ۲ الی ۵ درصد از گردش مالی جهانی 
خود یا ۲۰ میلیارد دالر را به عنوان جریمه بپردازند. 
شرکت های آمازون، فیســبوک، واتساپ و گوگل، 
تاکنون جریمه هایی را بابت تخطی از مفاد این قانون 

پرداخت کرده اند.
  چین

چین یکی دیگر از کشــور هایی اســت کــه برای 
محافظت از حریم شخصی کاربران خود به تازگی 
قوانینی را وضع کرده است. قانون حفاظت از حریم 
اطالعات شخصی چین شرایطی را برای جمع آوری 
اطالعات از سوی شرکت ها تعیین می کند که از بین 
آن ها می توان به دستیابی به رضایت کاربران اشاره 
کرد.عالوه بر آن باید دستورالعملی برای تضمین 
حفاظت از اطالعات هنگام انتقال آن ها به خارج 

از کشور ایجاد شــود. در قانون مذکور اشاره شده 
که شیوه کنترل اطالعات خصوصی کاربران باید 
شفاف و به دالیل معقول باشد. همچنین جمع آوری 

اطالعات باید محدود شود.
  روسیه

در سال ۲۰۱۴ روسیه هم برای تقابل با بحران حفظ 
داده های شخصی کاربران دست به کار شد. مجلس 
سفالی مجمع فدرال روسیه، قانونی را به تصویب 
رساند که بر اساس آن شرکت های فناوری خارجی 
باید اطالعات کاربران روسیه را در مرز های این کشور 
نگه دارند. اما روسیه به همین موضوع بسنده نکرد.

در سال ۲۰۲۱ خدمات فدرال نظارت بر ارتباطات، 
فنــاوری اطالعات و رســانه های جمعی روســیه 
)Roskomnadzor( بر اساس قانون کنترل فعالیت 
طرف های خارجی در اینترنت، ۱۳ شرکت فناوری 
آمریکایی را به ایجاد یک دفتر در خاک کشور روسیه 
ملزم کرد که در غیــر این صورت بــا محدودیت یا 

ممنوعیت کامل در این کشور مواجه خواهند شد.
    هند

در سال ۲۰۱۱ هم به قانون فناوری اطالعات هند، 
قوانین سختگیرانه ای در زمینه حریم خصوصی 
داده ها اضافه می شود. این قوانین شرکت ها را ملزم 
می کند قبل از جمع آوری و استفاده از داده های 
شخصی کاربران، مجوز کتبی از آن ها دریافت کنند.

فناوری
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روزنامه اقتصادی اجتماعی دوشنبه  18  بهمن 14۰۰ - 5 رجب 1443 -  7 فوریه   2۰22

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

1( شــرکت آب  فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای ، بــه شــرح جــدول 
زیــر را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید. 

تضمین شماره مرجعموضوعردیف
)ریال(

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

۱

خرید دیوار پیش ساخته 
بتنی یک طرف نما و متعلقات 

جهت حصارکشی  سایت 
ایستگاه پمپاژ شماره ۱ 

کوهپایه)فاز۱(

400 - 4 – 23۷/324۶.000.000200000۱4340000۶۷

2( کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایه پیشــنهاد مناقصــه گران و بازگشــایی 
پاکتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس:www.setadiran.ir انجــام 
ــام در ســایت  خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت ن
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریخ انتشــار 

مناقصــه در ســامانه: تاریــخ 1400/11/17 مــی باشــد. 
تاریخروزساعتعنوان

۱400/۱۱/20چهار شنبه۱3:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه
۱400/۱۱/30شنبه۱3:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

۱400/۱2/۱یکشنبه08:00زمان بازگشائی پاکتها

3( اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه 
و ارایــه پاکتهــای الــف:

3-1( آدرس: اصفهــان، خیابــان شــیخ کلینــی، خیابــان جابرابــن حیــان، دبیرخانــه معامــالت شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان اصفهــان، تلفــن: 8-36680030-031، اتــاق )292( 
4( اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1( مرکز تماس: 021-41934
4-2( دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5( اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش ثبــت 
نــام / پروفایــل / تامیــن کننــده / مناقصــه گــر موجــود اســت.

نام روزنامه: سیمای شهر

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی
نوبت اول یک  مرحله ای

تاریخ انتشار: 1400/11/18

ــان  ــتان اصفه ــی اس ــات بازرگان ــه و خدم ــه اداره کل غل ــاند ک ــی رس ــتحضار م ــه اس ب
درنظــردارد امــور حفاظــت فیزیکــی ســاختمانهای اداری و ســایر انبارهــا و ســیلوها 
را ازطریــق مناقصــه بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان مــی 
ــت  ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــه س ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــت کس ــد جه توانن

www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مذکور: 1400/11/5

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/11/11
مهلت ارسال پیشنهادات: 1400/11/21

زمان بازگشایی پاکتها: 1400/11/25
آدرس: اصفهان خیابان سعادت آباد جنب اداره کل راه، مسکن و شهرسازی

آگهی مناقصه

روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان
1274114 / م الف

 1400/09/15 مورخ   15 شماره  مصوبه  باستناد  رود  طرق  شهرداری 
درنظردارد اقدام به برگزاری مناقصه تامین نیروی انسانی الزم جهت انجام کلیه 
امور پشتیبانی و خدماتی کارگران )خدمات شهری و فضای سبز وغیره( طبق 

شرایط اعالمی در اسناد مناقصه نماید.
الف: شرایط شرکت کنندگان

1( شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت 
و  مجلس  نمایندگان  و  وزرا  مداخله  منع  رعایت  باید  شهرداریها  و  دولتی 
داشته  را  شهرداریها  و  دولتی  معامالت  در  شهرداریها  و  دولت  کارمندان 

باشند.
2( دارای توان مالی ارایه پنج درصد مبلغ اعتبار جهت شرکت در مناقصه و 10 
درصد مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکی یا واریز مبلغ 
مربوط به حساب 0112985427005 نزد بانک ملی بنام شهرداری طرق رود 

باشد. )چک موردقبول نمی باشد(.
ب: نحوه شرکت در استعالم:

1( متقاضیان واجد شرایط بند الف می توانند جهت شرکت در استعالم و اخذ 
مدارک مربوط تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/12/02 به امور مالی 

شهرداری مراجعه و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
2( متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه 

مورخ 1400/12/05 طبق مدارک دریافت شده در سه پاکت جداگانه )الف و 
ب و ج( الک و مهر شده درقبال اخذ رسید به دبیرخانه محرمانه شهرداری 

تحویل نمایند.
3( پیشنهادات رسیده در ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1400/12/08 در 
کمیسیون معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده 

یا نماینده آن با هماهنگی قبلی در کمیسیون بالمانع است.
4( به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونی و مغایر با بند 

3 و یا آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
به  و  است  مختار  پیشنهادات  کلیه  یا  یک  قبول  یا  رد  در  کمیسیون   )5
پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 2 رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6( هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

تمامی  از  آگاهی  و  بیشتر  اطالعات  توانند جهت کسب  7( متقاضیان می 
شرایط، اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری طرق رود و یا با شماره 
تلفن 54333422، 031 داخلی 4 و یا با شماره تلفن همراه 09103618041 

تماس حاصل فرمایید.
تاریخ  در  دوم  نوبت  و  روزنامه  در   1400/11/18 تاریخ  در  اول  نوبت   )8

1400/11/25 در روزنامه چاپ خواهد شد.

 آگهی تجدید مناقصه واگذاری
 امور خدمات شهری

1274076 / م الفمرتضی فروزانفر- شهردار طرق رود

نوبت اول

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان  اصفهان


