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نصف جهان هنوز برای گردشگری توانخواهان مهیا نیست؛

غم مضاعف...

شهردار مطرح کرد:

 انقالب اداری 
در شهرداری اصفهان

نیاز اصفهان به 600 
دستگاه اتوبوس شهری 

تا اول مهر

برقراری بیش از 151 هزار 
تماس با آتش نشانی اصفهان 

در 3ماهه نخست امسال

روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان اعالم کرد:

ممنوعیت خریدوفروش 
سهمیه بنزین و نفت گاز  

کارت سوخت

معاون سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور: نرخ 
بیکاری در استان صنعتی 

اصفهان 12 درصد و باالتر از 
میانگین کشوری است؛

سرِ بی کاله مانده!

رهن های چندصدمیلیونی و اجاره های چندمیلیونی، 
امان مستاجران اصفهانی را بریده است؛

گزارِش یک درد

مقبره صائب محصور و تبدیل به فضایی 
همچون حافظیه می شود
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 جوانان اصفهان حاضر به مهارت آموزی
 و اشتغال در صنایع نیستند

فعالیت هزار پایگاه اوقات فراغت 
تابستانی در اصفهان

اصفهان؛ آرمان شهر؟!
 صفر تا صد شهرسازی الکترونیک در اصفهان؛

گردشگری در دسترس، نه تنها برای ناتوانان و کم توانان و افراد دارای معلولیت در طیف های مختلف باید تعریف شود، بلکه سالمندان و بانوان 
باردار و مادرانی که کالسکه فرزند خود را به همراه دارند نیز باید از این شرایط همانند شهروندان عادی، سهم برابر داشته باشند
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درخواست »بایدن« از کنگره درباره درخواست سوئد و فنالند
رییس جمهوری آمریکا از کنگره خواســت تا درخواست عضویت دو کشور ســوئد و فنالند به پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( را مورد تصویب قرار دهند.تارنمای خبری نیویورک پست باانتشار این خبر 
نوشت: اکنون کشورهای فنالند و سوئد با توجه به درخواست رسمی بایدن از کنگره آمریکا مبنی بر 

تصویب عضویت این دو کشور در ناتو، یک گام دیگر به عضویت در این پیمان نظامی نزدیک تر شدند.
تارنمای نیویورک پست در ادامه  نوشت: برای عضویت رسمی کشورهای فنالند و سوئد به ناتو نیاز است 
تا  پارلمان های تمامی کشورهای عضو دراین پیمان نظامی آن را به تصویب رسانند. نیویورک پست 

نوشت: در آمریکا باید این عضویت به تایید دو سوم مجلس سنا برسد.
 

طالبان، خواستار به رسمیت شناخته شدن بین المللی شد
به نقل از خبرگزاری رویترز، اقتصاد افغانستان در بحران به سر می برد و دولت های غربی اعتبارهای 
مالی را قطع کــرده و با جدیت تحریم هایی را اعمــال می کنند و تاکید دارند کــه دولت طالبان باید 
درخصوص حقوق بشر به ویژه برای زنان تغییر رویه دهد.شرکت کنندگان در این گردهمایی در بیانیه ای 
گفتند: ما از کشورهای منطقه ای و بین المللی، به ویژه کشورهای اسالمی می خواهیم تا »امارت اسالمی 
افغانستان« را به رسمیت شناخته، تمام تحریم ها را لغو کرده، دارایی های بانک مرکزی را آزاد کنند و از 

توسعه افغانستان حمایت به عمل آورند.
 

اخباری از شنیده شدن صدای انفجار در شهرک »سدیروت«
منابع رسانه ای عبری از شنیده شــدن صدای چند انفجار در یک شهرک صهیونیست نشین در مرز نوار 
غزه خبر دادند.صدی البلد به نقل از منابع رسانه ای عبری زبان اعالم کرد که صدای چند انفجار در شهرک 
صهیونیست نشین »سدیروت« در مجاورت نوار غزه شنیده شده است.رسانه های رژیم صهیونیستی 
لحظاتی بعد از شنیده شدن صدای انفجار مدعی شدند که این انفجارها درپی تمرینات و اقدامات ارتش 

این رژیم رخ داده است. 
 

حمایت کلینتون از بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 2024
هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا روز شنبه به وقت محلی در مصاحبه با شبکه ان بی سی 
آمریکا گفت: اگر بایدن تصمیم بگیرد دوباره نامزد شود، رییس جمهور خواهد شد.وی در پاسخ به سوال 
مجری که از او پرسید آیا از بایدن حمایت خواهید کرد؟ گفت: البته از رییس جمهوری کنونی آمریکا حمایت 
خواهم کرد. جو بایدن به پیروزی بزرگی در مقابل دونالد ترامپ در کسب رای مردم دست یافت. این پیروزی 
بسیار قابل توجه اســت.حمایت کلینتون از بایدن درحالی مطرح می شــود که گمانه زنی های زیادی در 
خصوص نامزدی دوباره بایدن که مسن ترین رییس جمهوری در تاریخ آمریکاست، مطرح شده و در همین 

حال، میزان محبوبیت او به شدت کاهش یافته است.
 

نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی: 

توافق های ابراهیم، موهبت بزرگی برای ماست
نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در اولین ســخنرانی خود از زمان انتصاب در این پست، گفت 
که توافقات عادی سازی با کشورهای عربی موسوم به»توافق ابراهیم« موهبت بزرگی برای اسراییل 
است. به نقل از روسیا الیوم، یائیر الپید، که از روز جمعه نخست وزیری موقت رژیم صهیونیستی را 
برعهده گرفته، در اولین سخنرانی خود در این سمت گفت: توافقات ابراهیم از منظر تحرکات امنیتی و 
اقتصادی حاصل شده از »اجالس نقب«که با حضور مقامات امارات، مصر، بحرین و مراکش برگزار 

شد، »نعمت بزرگی« برای اسراییل است.

اندیشکده »کوئینسی«:آیا به زودی خبر تشکیل ائتالف دفاع هوایی جدید آمریکا، اسراییل و اعراب علیه ایران اعالم می شود؟

برجام؛ راه نجات منطقه
کانر اکولــز در Responsible Statecraft وابســته به اندیشــکده 
»کوئینسی« نوشت: بنی گانتز، وزیر دفاع اسراییل، اخیرا ناظران را غافلگیر 
کرد و گفت که اسراییل و چندین کشور عربی به ائتالف دفاع هوایی تحت 
رهبری ایاالت متحده با هدف مقابله با ایران پیوسته اند. اگر بتوان حرف 
گانتز را قبول کرد، این »اتحاد دفاع هوایی خاورمیانه« )MEAD( چندان 
جدید نیست. به گفته وی، این اتحاد قبال حمالت متعدد ایران را خنثی 
کرده است که احتماال به سال گذشته بازمی گردد.به گزارش »انتخاب«؛ در 
ادامه این مطلب آمده است: این گفته ها حتی برای کنگره تازگی داشت. 
تنها دو هفته قبل از اظهارات گانتز، اعضای مجلس و سنا الیحه ای را برای 
ایجاد چیزی بسیار شبیه به MEAD ارائه کردند. منابعی در کنگره گفتند 
که در حال حاضــر فقط هماهنگی ضعیفی در پدافنــد هوایی در منطقه 
وجود دارد، که حاکی از قطع ارتباط واشــنگتن و تل آویو درباره اتفاقات 
میدانی است.در این سردرگمی یک چیز واضح است: اگر MEAD وجود 
داشته باشد، هیچ یک از اعضای دیگر آن به اندازه اسراییل تمایل به تبلیغ 
آن ندارند. هیچ منبع آمریکایی وجود آن را تایید نکرده و اسامی شرکت 
کنندگان عرب علنی نشده است )اگرچه بســیاری بر این باورند که می 
تواند شامل عربستان سعودی، قطر، مصر، امارات متحده عربی، بحرین 
و اردن باشــد که همه آنها طبق گزارش ها در نشست نظامی سطح باال با 
ایاالت متحده و اسرائیل در ماه مارس، شــرکت داشته اند(.کریستین 
کوتس اولریشسن، یکی از همکاران موسسه بیکر برای سیاست عمومی 
در دانشگاه رایس، می گوید شاید گفته های گانتز »استراتژی مدیریت 
اطالعات« پیش از سفر جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به خاورمیانه در 
ماه آینده باشد. وی افزود: »البته می تواند تالشی از سوی اسراییلی ها 
برای ایجاد فضای خبری پیرامون ایده همکاری منطقه ای با کشورهای 
عربی خلیج فارس، مانند امارات و احتماال عربستان سعودی با توجه به 
احساس تهدید مشــترکی از جانب ایران باشد«.سرگرد راب لودویک، 
ســخنگوی پنتاگون، می گوید وزارت دفاع از گفته هــای گانتز به خوبی 
آگاه اســت؛ اما از اظهارنظرمســتقیم درباره آن خودداری کرد. لودویک 
در ایمیلی گفت: »تعهد وزارت دفاع به افزایش همکاری های منطقه ای 
در برابر تهدیدهای مشترک ناشــی از ایران چیز جدیدی نیست.« وی 
افزود: »همکاری امنیتی شبکه ای همچنان یک اولویت است.«نماینده 
جمهوریخواه، دان بیکن، یکی از حامیان الیحه در مجلس، در ایمیلی گفت 
با توجه به حمالت ایران »معماری یکپارچه دفاع هوایی که از غیرنظامیان 
و زیرســاخت ها محافظت کند« باید زودتر از اینها انجام می شد. بیکن 
بدون اشاره مستقیم به ادعاهای گانتز نوشت: »من مطمئن هستم که این 
الیحه دو مجلسی و دو حزبی از منافع امنیتی ایاالت متحده محافظت 

خواهد کرد و برای حفظ صلح در خاورمیانه تالش می کند«.ما همچنین 
با کاخ سفید، وزارت دفاع اسراییل و شــانزده عضو دیگر کنگره، از جمله 
9 حامی دیگر الیحه، موسوم به قانون دفاع، تماس گرفتیم اما هیچ یک 
به سواالت مربوط به وجود MEAD یا اهداف عملیاتی فرضی آن پاسخ 
نداد.اگر MEAD واقعی باشد، جدیدترین مورد از تالش های طوالنی به 
رهبری ایاالت متحده برای ایجاد یک اتحاد نظامی رسمی در خاورمیانه 
است. آخرین تالش در سال 2017 زمانی رخ داد که دونالد ترامپ، رییس 
جمهور وقت آمریکا، ائتالف استراتژیک خاورمیانه )MESA( را راه اندازی 
 ،)GCC( کرد، که هدف آن قرار دادن شــورای همکاری خلیــج فارس
اردن، مصر و ایاالت متحده تحت یک چتر امنیتی یکسان بود.اما نهایتا 
MESA با مشکالتی مواجه شد که تمامی اتحادهای دفاع هوایی آینده 
هم با آن مواجه خواهند شد. مشارکت کنندگان بالقوه در چنین اتحادی، 
منافع امنیتی متنوع و گاهی متضاد دارند. جورجیو کافایرو از موسســه 
استیت آنالیتیکس می گوید: »این کشورها تصورات متفاوتی از تهدید 
ایران دارند«.مشارکت اسراییل بر این پیچیدگی ها می افزاید. همانطور که 
کافیرو اشاره کرد، بسیاری از کشورهای عربی تمایلی به همکاری علنی 
با اسراییل ندارند. اعضای برجسته شورای همکاری خلیج فارس مانند 
عمان و کویت هرگز روابط رسمی با تل آویو نداشته اند و عراق اخیرا قانونی 

را تصویب کرده است که می تواند به حبس ابد برای هر کسی منجر شود 
که عادی سازی با اسراییل را ترویج کند.برخی نگران نحوه برخورد تهران 
با چنین اتحادی هستند، به خصوص که عراق به تالش های خود برای 
از سرگیری مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان سعودی ادامه می 
دهد. قطر همچنین مایل است که شرایط را در منطقه صمیمانه نگه دارد، 
زیرا این کشور آماده میزبانی از دیپلمات های ایاالت متحده و ایران برای 
مذاکرات هسته ای است. باربارا اسالوین از شورای آتالنتیک با غیرعاقالنه 
خواندن ایجاد این چارچوب تحریک آمیز، گفت: »من فکر می کنم نگرانی 
در نحوه ارائه آن به عنوان ساختاری برای مقابله با ایران است.« اسالوین 
ادامه داد: »اما از سوی دیگر، واقعیت همین است. این چیزی است که 
این کشورها را گرد هم می آورد. موضوع عشق به آرمان فلسطین نیست، 
ترس از ایران است.«این اگر اعالمیه MEAD اغراق آمیز باشد، بسیاری 
در واشنگتن در تالش برای افزایش همکاری امنیتی در خاورمیانه هستند. 
اولین نشانه آن هم روند قانون دفاعی است.حامیان این الیحه می گویند 
 خواهان گنجاندن آن در بودجه دفاعی 2023 هستند، بودجه ای که در حال 
حاضر در کمیته های مجلس نمایندگان و سنا در حال بررسی است. اگر 
آنها در این تالش موفق شوند، این پیشنهاد ممکن است در نهایت مورد 

بررسی دقیق قرار نگیرد. 

نماینده اصولگرای مجلس گفت: تیم مذاکره کننده 
تالش دارد، مراقبت کند امتیازی به دشمن ندهد که 
بعد نتواند امتیازی بگیرد و در نهایت زیر سوال بروند.

جبــار کوچکی نژاد در گفــت وگو با نامه نیــوز درباره 
گزارش برجامی وزارت خارجه به مجلس  اظهار کرد: 
دولت درباره روند مذاکرات برجامی هم به کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و هم در صحن 
غیرعلنی به عموم نمایندگان گزارش داد. طرف مقابل 
از روش های مختلف اســتفاده می کند تا به اهداف 
خودش برسد، بنابراین مذاکرات پیچیده شده است.

وی درباره میزان رضایت از روند مذاکرات اظهار کرد: 
تیم مذاکره کننده تــالش دارد، مراقبت کند امتیازی 
به دشــمن ندهد که بعد نتواند امتیــازی بگیرد و در 

نهایت زیر سوال بروند، به همین دلیل روند مذاکرات 
خیلی به کنــدی پیش می رود و در واقع پیشــرفت 
آنچنانی تا به حال نداشته است.این فعال سیاسی 
اصولگرا، سیاست دولت سیدابراهیم رییسی در حوزه 
مذاکرات را درست خالف جهت سیاست دولت قبل 
خواند و اظهار کرد: دولت از روز اول اعالم کرد »نان و 
زندگی مردم را به مذاکرات گــره نمی زند«، برخالف 
چند روز گذشــته که همه زندگی ما به مذاکرات گره 
خورده است.وی افزود: مذاکرات مسیر خود را طی 
می کند و دولت برای اینکه به دنیا نشان دهد ما اهل 
مذاکره هســتیم تیم مذاکره کننده در همه جلسات 
حضور پیدا کرد؛ از آن طرف دولت تالش دارد زندگی 
مردم و اقتصاد کشور را به مذاکرات گره نزند. هرچند 

خودش یک ارتباط مستقیمی دارد چون وقتی روند 
مذاکرات کند می شود قیمت دالر و ارز باال می روند و 
وقتی خبرهای خوبی از مذاکرات می آید قیمت ارز 
و دالر کاهش پیدا می کند.ایــن نماینده مجلس با 
بیان اینکه اقتصاد به رونــد مذاکرات ارتباط پیدا می 
کند، یادآور شد: دولت تالش می کند این ارتباط را به 
حداقل برساند. در مجموع معتقدم مذاکرات به نتیجه 
نمی رســد چون روندی که االن وجود دارد یک روند 

فرسایشی است.

پیش بینی »کوچکی نژاد« از نتیجه مذاکرات: 

به نتیجه نمی رسد

یک کارشناس مسائل بین الملل:

مذاکرات شکست نخورده و ادامه دارد
یک کارشناس مسائل بین الملل اظهار   کرد: با توجه به شرایط موجود در عرصه بین الملل بهترین گزینه برای غربی ها توافق با ایران است.عماد آبشناس در گفت وگو 
با ایسنا در تحلیلی نسبت به روند مذاکرت هسته ای و آن چه درباره نتایج نشســت دوحه مطرح شد، گفت: مذاکرات شکست نخورده، تاکید می کنم مذاکرات 
ادامه دارد  البته نه آن مذاکراتی که در دوحه بود بلکه از طریق کانال های دیپلماتیک پیگیری می شود.وی افزود : نباید توقع داشته باشیم در یک جلسه مسائل 
بررسی و تمام شــود، امروز با چالش های عدیده ای مواجه هستیم، بایدن در داخل آمریکا با ضعف درونی مواجه اســت و در بسیاری از موارد تعلل می کنند. 
آمریکایی ها تالش دارند با جنگ رسانه ای فضاسازی کنند و از این طریق به ایران فشار آورند و از این کانال می خواهند ضربه وارد کنند بنابراین شاهد هستیم که 
همه رسانه های دشمن ملت ایران االن بسیج شدند که جنگ روانی علیه ایران راه بیندازند.این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: واقعیت امر این است 
مذاکرات پشت پرده در حال انجام است آمریکایی ها مجبور هستند کوتاه بیایند. در حال حاضر در روند این مذاکرت روز به روز برگ های ایران قوی تر می شود، 
آمریکایی ها تالش دارند امتیاز کمتری بدهند.وی خاطرنشان کرد: امروز شــرایط برای ایران به گونه ای است که باید دنبال امتیاز حداکثری برود و تا جایی که 

امکان دارد تیم ایرانی تحریم های بیشتری را بردارد ممکن است این شرایط در آینده دوباره پیش نیاید.

اظهار نظر  روز

وز عکس ر

دیدار 
امیرعبداللهیان 

با»بشار اسد«
حســین امیرعبداللهیان با 
بشار اســد، رییس جمهور 
سوریه بعد از ظهر روز  شنبه 

دیدار و گفت وگو کرد.

 امیرعبداللهیان: توسعه و پیشرفت روابط تهران و قاهره 
به نفع دو کشور است

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: توسعه و پیشــرفت روابط تهران و قاهره به نفع دو کشور است . 
حسین امیرعبداللهیان در نشست رهبران گروه های فلسطینی مستقر در سوریه  اظهار کرد: توسعه 
و پیشرفت روابط تهران و قاهره به نفع دو کشور ، به نفع منطقه و جهان اسالم است.وی با بیان این که 
همچنان موضوع اول جهان اسالم، مسئله فلسطین است ، تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیستی ، 

در بدترین  شرایط  امنیتی ، سیاسی و اجتماعی  خود  طی 7 دهه گذشته به سر می برد.
   

ورود نفتکش جدید ایرانی به سوریه
پایگاه خبری العهد از ورود یک نفتکش جدید ایرانی به بندر بانیاس در ســوریه خبر داد.به نقل از 
پایگاه خبری العهد، یک نفتکش جدید متعلق به ایران عصر روز شــنبه وارد بندر بانیاس واقع در 
شمال غرب سوریه شد. به گفته منابع آگاه، مواد نفتی که توسط این نفتکش به سوریه رسیده حاصل 
فعال ســازی خط اعتباری میان دمشق و  تهران اســت.العهد در ادامه گزارش داد که این نفتکش 
همزمان با سفر حسین امیرعبدللهیان وزیر امورخارجه ایران به سوریه به بانیاس رسیده  و  سومین 

نفتکشی است که طی هفته های اخیر وارد سوریه می شود.

تمام مرزهای ایران باز هستند
سفارت جمهوری اســالمی ایران در باکو بســته بودن مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ایران بر روی 
گردشگران خارجی به ویژه کشورهای همسایه را رد کرد.به دنبال انتشــار اخباری در زمینه بسته بودن 
مرزهای ایران بر  روی گردشگران خارجی و شهروندان کشورهای همسایه، سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در شهر »باکو« پایتخت جمهوری آذربایجان این اخبار را رد کرد و آن ها را »جعلی« خواند. به گزارش 
خبرگزاری »ترند نیوز« سفارت ایران در باکو در بیانیه ای بدین منظور اعالم کرد که تمامی مرزهای زمینی، 

هوایی و دریایی ایران بر روی گردشگران خارجی و شهروندان کشورهای همسایه باز است.

معاون سیاسی وزیر کشور تغییر کرد
احمد وحیدی،  وزیر کشور طی حکمی معاون سیاسی این وزارتخانه را تغییر داد. احمد وحیدی، وزیر 

کشور طی حکمی محمدرضا غالمرضا را به عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور منصوب کرد.
پیش از او محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی وزارت کشور  بود.

 

کارشناس مسائل بین الملل: مذاکرات شکست نخورده است
یک کارشناس ارشد مســائل بین الملل گفت: برخالف برخی گزارشات جهت دار، مذاکرات احیای 
برجام و رفع تحریم ها شکست نخورده اســت.رضا نصری در صفحه توئیتر خود نوشت: »برخالف 
برخی گزارشات جهت دار، مذاکرات شکست نخورده است. اما حساسیت عمومی نسبت به نتیجه 
مذاکرات نشان می دهد اگر مذاکرات شکســت بخورد دلیل این شکست باید برای افکار عمومی 

دلیلی موجه و قانع کننده باشد. دشواری کار آقای دکتر باقری همین  جاست.«
 

توئیت وزارت خارجه درباره سیاست های آمریکا
وزارت امور خارجه با انتشار توئیتی به مناسبت فرارسیدن ســالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای 
مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، نوشت: »اعطای مدال به فرمانده ناو آمریکایی، نمونه دیگری 
از رویکرد خصمانه آمریکا علیه ملت ایران اســت؛ این رویکرد خصمانه امروز نیز با ادامه سیاســت 

شکست خورده »فشار حداکثری« ادامه دارد«.

کافه سیاست

فعال سیاسی: 

 سوپرانقالبی ها 
شبیه سراب عمل می کنند

فعال سیاسی اصولگرا  گفت: االن برخی از این 
جوانــان و نوجوانان که ظاهر مناســبی ندارند 
وقتی با آنها صحبت می کنیم، عملکرد ســوپر 
انقالبی هایی را مثال می زنند که مســئولیت 
داشتند؛ اما عملکردشان با حرف شان دو تا بوده 
است. علی یوسف پور در گفت وگو با فردا درباره 
آسیب های سوپرانقالبی ها برای انقالب اظهار 
کرد: امام علی )ع( در نهج البالغه جمله ای دارد 
که می فرماید :»مسائل و موضوعات در حرف به 
وسعت آسمان ها هستند؛ اما وقتی می خواهند 
عملی شوند باید از سوراخ سوزن رد شوند« یعنی 
فاصله بین عمل با حرف به این میزان اســت.
وی افزود: کار سختی اســت که انسان بتواند 
به حرف هایش جامه عمل بپوشاند. یکسری 
افراد شعاری هستند و در هر جامعه هم وجود 
دارند ولی آنچه برای اسالم، انقالب و کشور خطر 
است، این اســت که عده ای در لباس اسالم و 
مذهب دنبال اهداف دنیایی خود هستند، سوپر 
انقالبی ها هم شاید همین باشند یعنی شعار 
می دهند؛ اما حرف شان با عمل شان دو تاست.
این فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: باید دید 
چه کسانی همچون حاج قاسم سلیمانی حرف 
شان با عمل شان در مسیر انقالب یکی است، 
این شخصیت ها را باید به مردم معرفی کنیم 
تا جامعه با الگوگیری از آنها ســره را از ناســره 
تشخیص دهند. وقتی به 43 سال بعد انقالب 
نگاه کنیم، به اهمیت و ضرورت این موضوع پی 
می بریم.وی با بیان اینکه سوپرانقالبی ها شبیه 
سراب عمل می کنند، افزود: وقتی این افراد با 
حرف یک گروه و جامعه ای را به یک نقطه ای 
می رسانند اما بعد به حرف هایشان عمل نمی 
کنند، این مسئله باعث سرخوردگی آن جامعه 
می شود.یوسف پور بیان کرد: االن برخی از این 
جوانان و نوجوانان که ظاهر مناسبی ندارند وقتی 
با آنها صحبت می کنیم، عملکرد سوپر انقالبی 
هایی را مثال می زنند که مسئولیت داشتند؛ اما 
عملکردشان با حرف شان دو تا بوده است. یعنی 
 شــعار انقالبی دادند ولی در واقع دنبال اهداف 

شخصی بودند.

بین الملل



دوشنبه 13 تیر 1401 / 04 ذی الحجه 1443 / 04  جوالی 2022 / شماره 3568
روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان اعالم کرد:

ممنوعیت خرید و فروش سهمیه بنزین و نفت گاز  کارت سوخت
رییس روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه اصفهــان درباره ممنوعیت 
خریدوفروش سهمیه بنزین و نفت گاز و واگذاری کارت هوشمند سوخت به غیر هشدار داد.بهمن 
علیپور با اشاره به ۱۲ تیرماه سالروز فرمان مقام معظم رهبری درباره مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اظهار 
کرد: خریدوفروش سهمیه فرآورده های نفتی اعم از بنزین و نفت گاز توسط دارندگان کارت هوشمند 
تحت هر عنوانی مطابق قانون ممنوع است.وی درباره اطالعیه شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران 
به تمام دارندگان کارت هوشمند سوخت اعم از بنزین و نفت گاز، توضیح داد: براساس مواد ۹ و ۱۶ 
»ضوابط اختصاصی فرآورده های نفتی« منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، خریدوفروش 
فرآورده های نفتی یارانه ای )نرخ اول و دوم( از طریق ســهمیه شخص دیگر مانند خریدوفروش 
از محل سهمیه کارت هوشمند سوخت وســایط نقلیه، ممنوع است.رییس روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان تصریح کرد: در صورت احراز تخلف از سوی مراجع 
ذی صالح رسیدگی و عالوه بر مسدودی کارت هوشمند سوخت، متخلف مشمول جریمه ای معادل 

دو تا چهار برابر ارزش فرآورده  )نرخ بین المللی ماه مربوطه( خواهد شد.
 

مصرف برق در اصفهان از تولید آن پیشی گرفت؛

 ادارات پرمصرف معرفی شدند
سخنگوی شــرکت برق منطقه ای اصفهان ضمن معرفی ادارات پرمصرف از پیشی گرفتن مصرف 
برق نسبت به تولید آن  خبر داد.سید محمدرضا نوحی گفت: روز شنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۱ و ۵۱ دقیقه 
تولید برق ۳ هزار و ۹۹۴ مگاوات و مصرف برق ۵ هزار و ۲۴۴ مگاوات بوده که با وجود پیشی گرفتن 
مصرف از تولید ۱۲۵۰ مگاوات شــبکه شهرســتانی به مصرف برق اصفهان کمک کرد. وی افزود : 
بیشترین مقدار  مصرف از ابتدای خرداد تاکنون در تاریخ ۹ تیر بوده که ۵۱۳۴ مگاوات و بیشترین 
تبادل در شبکه سراسری ۱۰ تیر ۱۳۳۰ مگاوات بوده است.به گفته نوحی، شنبه ۱۱ تیر، به ۲۵۰ واحد 
اداری و شرکت ها و سازمان ها به دلیل عدم استفاده از سقف مجاز مصرف اخطار داده شد. در برابر 
این اخطار  ۲۰۹ واحد رعایت کردند و ۴۱ واحد به علت عدم توجه برقشان قطع شد.سخنگوی شرکت 
برق منطقه ای اصفهان ادامه داد: قرار است به صورت مستمر از واحد های پرمصرف نام برده شود؛ 
در منطقه یک جهاد کشاورزی و بانک ها، منطقه سه خدمات شهری شهرداری، منطقه چهار بعضی 
از بانک ها و اداره کل محیط زیســت و در منطقه پنج بعضی از بانک ها، فروشگاه اتکا و شرکت گاز 

بیشترین مصرف را داشته اند.
 

عذرخواهی اداره برق کاشان به دلیل خاموشی های روز شنبه
مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان گفت: خاموشی های ناخواسته روز شنبه در این شهرستان ناشی 
از بار باالی شبکه توزیع برق بود.سجاد ایجادی  اظهار کرد: در برخی از نقاط شهر کاشان روز شنبه ۱۱ 
تیر خاموشی های ناخواسته فشار ضعیف ناشی از سوختن فیوز و سوختن کلید تابلو های توزیع برق 

رخ داد که باعث ناراحتی مردم شریف آن مناطق شد.
وی افزود: ضمن احترام به مردم عزیز و شــریف آن مناطق و عذرخواهی از همشهریان، به اطالع 
می رساند خاموشی های اخیر  ناشی از بار زیاد شــبکه برق ناشی از مصرف باالی برق در زمان اوج 
مصرف بوده که در چندین مورد کلید تابلو و در یک مورد تابلوی توزیع برق دچار حریق شد.به گفته 
وی، توصیه می شود همشهریان کاشانی برای گذر از مشکل خاموشی نکاتی را به صورت جدی مورد 
توجه دهند و مواردی را رعایت کنند.مدیر روابط عمومی اداره برق کاشــان گفت: کولر های گازی در 
درجه ۲۵ به باالتر و کولر های آبی با دور کند استفاده شود.ایجادی گفت: استفاده از وسایل برقی پر 
مصرف از جمله ماشین لباسشویی، اتو، جاروبرقی و سایر لوازم الکترونیکی پر مصرف در ساعات 

اوج مصرف از ۱۱ صبح تا ۱۸ عصر پرهیز شود.

رهن های چندصدمیلیونی و اجاره های چندمیلیونی، امان مستاجران اصفهانی را بریده است؛

گزارِش یک درد

 دســتورات رییس جمهور یکی پس از دیگری صادر 
می شود و در عمل آنچه مشــاهده می کنیم، باالرفتن 
افسارگسیخته اجاره ها و خم شدن بیشتر کمر مستاجران زیربار رهن 
و اجاره های گزاف اســت. پس از مشاهده پدیده پشــت بام خوابی، 
اتوبوس خوابی، واحدهای اجاره ای با چندخانواده به صورت اشتراکی، 
در روزهای اخیر انتشــار تصویری درباره آگهی »تخلیه مســتاجر« در 
فضای مجازی هم سر و صدای زیادی به پا کرد. هیچ کدام از این پدیده 
ها اما باعث نمی شود در بازار آشفته مسکن و اجاره اتفاقی رخ دهد. به 
تازگی  »ایمنا« نوشته که قیمت مسکن در منطقه۳ شهرداری اصفهان 
)خیابان هشت بهشت شرقی و غربی( هر متر ۱۷ تا ۵۰ میلیون تومان 
برای آپارتمان اعالم شده است. همچنین مبلغ اجاره در این منطقه یک 
تا ۶ میلیون تومان است.داده های پورتال یکی از دفاتر معامالت امالک 
کالن شهر اصفهان، قیمت مســکن برای واحدهای نوساز از متری ۱۷ 
میلیون تومان برای خانه ای در خیابان هشت بهشت شرقی تا متری ۵۰ 
میلیون تومان در خیابان بزرگمهر می رسد.در لیست آپارتمان های نوساز 
ارائه شــده در این منطقه عالوه بر این موارد، در یکی از دفاتر مشــاور 
امالکی واقع در خیابان هشت بهشت شرقی، آپارتمان سه خوابه ای با 
متراژ ۱۸۵ متر واقع در همان خیابــان قیمت هر متر ۴۵ میلیون تومان 

ارائه شده است.عالوه بر این موارد در لیست خانه های با قدمت باالتر 
دفتر مشــاور امالکی واقع در خیابان هشت بهشــت شرقی خانه ای با 
قدمت بیش از ۱۶ سال ارائه کرده که در ارتفاع منفی ۸۰ واقع شده است، 
قیمت هر متر از این آپارتمان ۷۰ متری ۱۷ میلیون تومان ارائه شــده و 

مبلغ نهایی آن را یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعالم کرده اند.

خانه 10 میلیاردی در  بزرگمهر
همچنین آپارتمانی با متراژ ۱۹۸ متر در خیابان بزرگمهر به قیمت هر متر 
۵۰ میلیارد تومان برای فروش ارائه شده است که مبلغ خرید نهایی آن را 
۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تعیین کرده اند. این آپارتمان نوساز نمای 
رومی داشته و طرح داخلی آن به سبک کالسیک است. حوض، آب نما، 
سیســتم صوت، باربکیو، سیستم برق نیمه هوشــمند، خواب مستر، 
البی مجلل و حمام سنگ گرانیت برزیلی ازجمله ویژگی هایی است که 
صاحب این ملک برای آن مطرح کرده است.عالوه بر این، قیمت رهن و 
اجاره در این منطقه برای یک واحد مسکونی با قدمت بیش از ۲۰ سال 
و متراژ ۲۵۰ متــر در خیابان احمدآباد ۸۰۰ میلیون تومان رهن اســت.

همچنین یک واحد مسکونی ۶۰ متری در خیابان احمدآباد ارائه شده 
اســت که مبلغ رهن آن را ۳۵۰ میلیون تومان و مبلغ اجاره یک میلیون 

تومان اســت. این واحد مسکونی یک خوابه اســت.به گفته مشاوران 
امالک، در این منطقه تعداد خانه هایی که برای رهن و اجاره در این فصل 
ارائه شده بسیار کم است. یک آپارتمان ۱۷۵ متری در خیابان احمدآباد 
به قیمت رهن ۱۵۰ میلیون تومان و اجاره هر ماه شش میلیون تومان به 

دفتر مشاور امالک واقع در همان خیابان سپرده شده است.

قیمت رهن و اجاره
عالوه بر این، قیمت رهن و اجاره در این منطقه برای یک واحد مسکونی 
با قدمت بیش از ۲۵ ســال و متراژ ۷۵ متر در خیابان هشــت بهشت 
شرقی ۶۰ میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان اجاره است.همچنین 
یک واحد مسکونی ۱۶۰ متری در خیابان هشــت بهشت ارائه شده که 
مبلغ رهن آن ۶۵۰ میلیون تومان است. این واحد مسکونی سه خوابه 

و نوساز است.
به گفته مشاوران امالک ، در این منطقه تعداد خانه هایی که برای رهن و 
اجاره در این فصل ارائه شده بسیار کم است. یک آپارتمان ۱۷۰ متری در 
خیابان هشت بهشت شرقی به قیمت رهن ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره 
هر ماه شش میلیون تومان به دفتر مشاور امالک واقع در همان خیابان 

سپرده شده است.

مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان 
گفت: جوانان استان اصفهان با وجود  فراخوان های 
زیاد، حاضر به مهارت آموزی و اشــتغال در صنایع 
نیســتند.آرش اخوان در نخســتین جلسه مهارت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه طرح مهارت آموزی 
در محیــط کار واقعی و آموزش دوگانه از ســال ۹۲ 
آغاز شــد، اظهار داشــت: تاکنون این طرح پنج بار 
ویرایش شــده و آخرین ویرایش دو ماه گذشــته 
به اســتان ها ابالغ شــده اســت.وی با بیان اینکه 

آموزش مبتنی بر محیــط کار تاثیر بســزایی دارد، 
ابراز داشت: آموزش های کالسیک به تنهایی کافی 
نیســت و باید آموزش ها در محیــط کار نیز اتفاق 
بیفتد.مدیــرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهان ادامــه داد: در آموزش محیــط واقعی کار 
۱۰۰ درصد یادگیری در محیط کار اســت، با اصناف 
و صنایع در این زمینه همکاری داریم چرا که دولت 
توان تامین فضا و امکانات برای توســعه فضاهای 
مناســب برای آموزش در محیط کار را ندارد.وی با 
بیان اینکه آموزش در محیــط واقعی کار از ۱۲ به ۱۸ 
ماه و تعداد کارآموز از سه به پنج نفر افزایش یافته 
است، گفت: همچنین کارفرما در ویرایش جدید این 
اجازه را دارد که مبلغی را به کارآمــوز پرداخت کند.

اخوان با بیان اینکه برخــی از بنگاه هایی که تمایل 
به پذیرش کارآموزان را دارند کــد کارگاهی ندارند، 
افزود: بهتر است مشــوق هایی مانند معافیت های 
مالیاتی برای این واحدهای صنفــی و صنعتی در 
نظر گرفته شود.وی با بیان اینکه در استان اصفهان 
با کمبود متقاضیان مهارت آموزی رو به رو هستیم، 
گفت: در این زمینه باید فرهنگ سازی در دستور کار 
قرار گیرد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهان افزود: در سال گذشــته دو هزار و ۷۱۹ نفر 
آموزش داشتیم که در زندان و پادگان ها نیز این امر 
دنبال شده است.وی گفت: جوانان استان اصفهان 
با وجود  فراخوان های زیاد حاضر به مهارت آموزی 

و اشتغال در صنایع نیستند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان:

جوانان اصفهان حاضر به مهارت آموزی و اشتغال در صنایع نیستند

خبر روز

 در این منطقه تعداد خانه هایی که برای رهن و اجاره در 
این فصل ارائه شده بسیار کم است. یک آپارتمان ۱۷۵ 
متری در خیابان احمدآباد به قیمت رهن ۱۵۰ میلیون 
تومان و اجاره هر ماه شش میلیون تومان به دفتر مشاور 

امالک واقع در همان خیابان سپرده شده است

استاندار اصفهان: 

 ارائه خدمات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی
 تسریع شود 

استاندار اصفهان گفت: باید روند ارائه خدمات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان تسریع  
و  پشتیبانی از حوزه های تولید و اقتصادی استان را تسهیل کنیم.ســید رضا مرتضوی در دیدار  با 
مدیرعامل بانک صادرات ایران، اظهار داشت: مدیریت استان به دنبال این است که روند پشتیبانی ها 
از حوزه های تولید و اقتصادی استان را تســهیل کند؛ باید مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی را 
که در حوزه کارگروه تسهیل و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان وجود دارد، رفع کنیم.استاندار 
اصفهان افزود: بعضی مشکالت واحدهای تولیدی استان درزمینه سرمایه ثابت است و تعدادی از 
آن ها هم از گذشته پیگیر دریافت خدمات و تسهیالت بودند که بتوانند واحدهای خود را توسعه دهند 
و گرفتاری هایی در این زمینه داشتند که این مسائل در جلســه اخیر مطرح شد. مدیرعامل بانک 
صادرات ایران نیز در این دیدار گفت:اســتان اصفهان به عنوان یکی از استان های شاخص در حوزه 
صنعت است و باید مدیران ارشدی بانکی در استان ها حضور پیدا کنند و نشست هایی را با مسئوالن 
استان ها برگزار کنند. سید ضیا ایمانی افزود: مدیران ارشد بانکی باید با حضور در استان ها مسائل 
و مشکالت واحدهای تولیدی را بررسی کنند و شبکه بانکی هم به تناسب توان و با توجه به شرایط 
نقدینگی و اعتباری تا حد توان در حل معضــالت واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای تولیدی که 
در شرایط سخت کرونا با مشکل مواجه شدند، پیشگام است.وی ادامه داد:  بانک ها به عنوان یکی 
از چرخه های اصلی در بخش تولید محسوب می شوند و این وظیفه را احساس می کنیم که تا حد 
امکان نسبت به حل مسائل و مشــکالت و مســائل نقدینگی اقدام کنیم.ایمانی با اشاره به اینکه 
بانک ها نقدینگی و سرمایه ثابت برای ایجاد واحدهای تولیدی را تامین می کنند، اظهار داشت: در 
نظر داریم که در راستای مانع زدایی از تولید، با پرداخت تسهیالت و روان تر کردن اعطای تسهیالت 

روند خدمات رسانی به واحدهای تولیدی را  سرعت ببخشیم.
   

مهرماه امسال در اصفهان؛

نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتلداری 
برگزار می شود

مجری دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دســتی، گردشگری و هتلداری اصفهان از برگزاری 
این نمایشگاه در روزهای هفتم تا یازدهم مهرماه سال جاری خبر داد. سجاد حیات بخش،  مجری 
این نمایشگاه به ایسنا گفت: با توجه به فضای استاندارد در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان 
سعی خواهدشد تا فعاالن این عرصه  از کل استان های کشور در غرفه های نمایشگاه حاضر باشند، 
ضمن اینکه مشــارکت کنندگان در این نمایشــگاه در سه حوزه اصلی گردشــگری شامل هتل ها، 
آژانس ها، بوم گردی ها و سیســتم های رزرو آنالین،  حوزه صنایع دســتی شــامل تولیدکنندگان، 
تامین کنندگان، صادرات و فروش  و حوزه هتلداری شامل تمام بخش های دخیل در ساخت، تجهیز 
و فعالیت هتل ها حضور خواهندداشــت.وی با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله جذب مشارکت 
برای این نمایشگاه هستیم، افزود: در این دوره تالش شده است تا در کنار رویدادهای تخصصی در 
این حوزه، مهمان های بین المللی ازجمله رییس شورای بین المللی صنایع دستی و سرمایه گذاران 
خارجی در بخش گردشگری و صنایع دستی را با مشارکت اتاق های بازرگانی به این رویداد دعوت 
کنیم.حیات بخش با اشــاره به اینکه تابه حال بازخوردهای بسیار خوبی از شرکت کنندگان دریافت 
کرده ایم، ادامه داد: این نمایشگاه پس از دو سال وقفه در حالی برگزار می شود که دوره قبل، با حضور 
وزیر امور خارجه و  وزیر میراث فرهنگی وقت و ۱۳ خواهرخوانده اصفهان  بســیار پربار برگزار شد و 
امید داریم که دوازدهمین دوره این نمایشگاه هم دســتاوردهای مفید و موثری برای گردشگری 
و صنایع دستی استان داشته باشد.دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی، گردشگری و 

هتل داری از هفتم تا یازدهم مهرماه ١۴٠١ در محل نمایشگاه های دائمی اصفهان برگزار می شود.

کافه اقتصاد

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: نرخ بیکاری در استان صنعتی اصفهان ۱۲ درصد و باالتر از میانگین کشوری است؛با مسئولان

سرِ بی کاله مانده!
معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: بیش از ۹۱۸ هزار فارغ التحصیل بیکار هســتند که از این تعداد ۴۸۵ هزار نفر زن و ۴۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر مرد 
هستند.علی حسین شهریور  در نخستین شورای مهارت استان اصفهان با بیان اینکه مهارت زندگی را تغییر می دهد، اظهار داشت: این موضوع در اصفهان به خوبی 
باور شده و ضروری است که جلسات شورای مهارت هر فصل یک بار برگزار شود.وی با بیان اینکه نیاز به ۳۰ هزار آزمونگر داریم، افزود: تاکنون ۱۲ هزار نفر ثبت نام 
کرده و در دست بررسی هســتند و بخش خصوصی می تواند در این زمینه همکاری کند.وی ادامه داد: اصفهان بیشترین صنعت را در کشور دارد و این در حالی 
است که بیکاری در این استان بیش از ۱۲ درصد است و تنها ۱۰ هزار و ۹۳ نفر در استان متقاضی مهارت آموزی هستند.معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش 
آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه استانداری اصفهان باید نسبت به تشکیل شورای مهارت توجه بیشــتری داشته باشد، تصریح کرد: باید جلسات به 
صورت منظم و با نظارت بهتری پیگیری شود.وی با اشاره به وجود دو هزار و ۵۰۰ دانشگاه در کشور گفت: این در حالی است که در هند و چین با جمعیت میلیاردی 

کمتر از این تعداد دانشگاه وجود دارد.

جشن شالیکاران 
 نپالی همزمان با 
فصل کشت برنج

اوایل مــاه ژوییه هر ســال مقارن با 
پانزده ماه نپالی »آسار«، کشاورزان 
نپالی به مناسبت آغاز فصل کاشت 
برنج، در شالیزار ها به رقص و پایکوبی 
می پردازنــد و بــه روی یکدیگر گل 
و الی پرتاب می کننــد. برنج غذای 
اصلی مردم نپال است و تقریبا نیمی 
از تولیدات غالت را در این کشــور به 

خود اختصاص داده است.

وز عکس ر

معاون راهبردی و نظارت بر 
بهره برداری شرکت آبفای کشور:

 کمبود آب اصفهان به حدود 
5 مترمکعب بر ثانیه رسید

معاون راهبــردی و نظارت بر بهــره برداری 
شــرکت آب وفاضالب کشــور گفت: در بدو 
ورودم شــرایط بســیار ســختی در حوزه 
آبرسانی داشتیم و رودخانه زاینده رود اولین 
سالی بود که خشــک بود و چاه های فلمن 
با ظرفیت آبدهــی ۳.۵ مترمکعب بر ثانیه 
را از دست دادیم و حدود سه متر مکعب بر 
ثانیه کمبود آب داشتیم که در سال های آخر 
به ۴.۵ تــا ۵ مترمکعب بر ثانیــه کمبود آب 
در سامانه آبرسانی را شــاهد بودیم.هاشم 
امینی، با بیان اینکــه تغییر و تحول در تمام 
ارکان طبیعت وجود دارد و جامعه سازمانی 
ما چنین اســت، اظهار کرد: خوشــبختانه 
امروز شاهدیم که این مســئولیت خطیر با 
قدمت ۵۵ ســال، به دســت باکفایت یکی 
از مهندســان متخصص این صنعت سپرده 
می شــود.وی با اشــاره به فعالیت نزدیک 
به دوازده ســال خود در جایگاه مدیرعاملی 
و همچنین حضور ۲۴ ســاله خــود در این 
شرکت از رده کارشناسی تا مدیریت، گفت: 
در بدو ورود، ما شــرایط بســیار سختی در 
حوزه آبرسانی داشتیم و رودخانه زاینده رود 
اولین ســالی بود که خشک بود و چاه های 
فلمن را با ظرفیت آبدهــی ۳.۵ مترمکعب 
در ثانیه را از دست دادیم.معاون راهبردی و 
نظارت بر بهره برداری شرکت آب وفاضالب 
کشور تاکید کرد: البته این کمبود آب باعث 
شــد تا همکاران خوش فکر مــا این تهدید 
را به فرصت تبدیل کننــد و اقدامات خوبی 
را در حوزه هــای مختلــف بــه خصوص در 
حوزه توزیــع انجام دادند و در تابســتان که 
با کمبود ۳.۵ متر مکعب بر ثانیه کمبود آب 
داشتیم،با ایجاد ســامانه های تله متری و 
خطوط انتقال مشکالت را مرتفع کردیم و در 
حوزه مشترکین نیز سرمایه گذاری داشتیم و 
با حوزه قراردادهای بیع متقابل سعی کردیم 
با همفکری و خرد جمعی، این بحران ها را 

پشت سر بگذاریم.
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آگهی

آگهی تحدید حدود عمومی 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار مردادماه 1401

4/93 پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود 
عمومی قسمتی از امالک و مســتغالت و ابتیه و رقبات زیر واقع در بخش 
های هفتگانه ثبت خوانسار از ساعت 8 صبح شروع و به شرح مواعید مقرر 

آتی الذکر در محل به عمل خواهد آمد .
بخش یک 1

310-  مرتضی کیماسی  فرزند محمود – شش دانگ یک قطعه باغ 
350/2- خانم  لیال هندوکشی فرزند قدرت اله – شش دانگ دوباب بنای 

فوقانی و صندوق خانه بر مساحت تقربی 21/40 متر مربع 
829/4 – بانو مشجر شریفی فرزند حیدر – تمامت شش دانگ هر یک دو 

باب     طویله تحتانی و یک باب انبار تو در تو 
380- وراث سکینه خاتون کتابچی – شش دانگ یک قطعه نهالستان

1199/5- خانم اکرم جواهری شش دانگ سه باب بنای فوقانی و تحتانی 
1613- سید احمد نبوی فرزند کمال – شش دانگ دکان 

1728/2 – عباس ابراهیمی فرزند محمد علی – شش دانگ یک قطعه باغ 
2076 – آقای مجید حاجی شریفی و بانوان لیال – زهرا – فاطمه همگی 
حاجی شریفی و خانم اقدس حاجی شریفی فرزند نعمت اله ، تمامت شش 

دانگ یک باب محوطه 
2076/6- آقای مجید حاجی شریفی و بانوان لیال – زهرا – فاطمه همگی 
حاجی شــریفی فرزندان علی اصغرحاجی شــریفی و خانم اقدس حاجی 
شــریفی فرزند نعمت اله – تمامت شــش دانگ یک باب خانه مساحت 
231/45 متر مربع – سهام هر یک   یک دانگ و یک پنجم مشاع از شش 

دانگ )بالمناصفه و االشاعه(  
یکشنبه 1401/5/2

3110- موقوفی مسجد موســی  بن جعفر دوراه به تولیت بر وقف عام  بر 
نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار – شش دانگ یک 

باب مغازه به مساحت 29/00 مترمربع
3111- موقوفی مسجد موســی بن جعفر دوراه بر تولیت بر وقف عام به 
نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار – شش دانگ یک 

باب مغازه به مساحت 28/47 متر مربع 
3112- موقوفه  مســجد موســی بن جعفر دوراه به تولیت بر وقف عام به 
نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان خوانسار ، شش دانگ یک 

باب مغازه به مساحت 29/84 مترمربع
3113- موقوفی مسجد موســی بن جعفر دوراه به تولیت بر وقف عام به 
نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار – شش دانگ  باب 

مغازه به مساحت 14/46 مترمربع
3114 – موقوفه مسجد موســی بن جعفر دوراه به تولیت بر وقف عام به 
تمایندگی اداره اوقاف وامور خیره شهرســتان خوانسار، شش دانگ یک 

باب مغازه 
3115 – موقوفه مسجد موســی بن جعفر دوراه به تولیت بر وقف عام به 
نمایندگی اوقاف و امور خیریه  شهرســتان خوانسار، شش دانگ یک باب 

مغازبه مساحت 28/48مترمربع
3117- آقای اســماعیل مقصودی فرزند یداله – یک دانگ و یک پنجم 
دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 519/45 مترمربع، 
محمد باقر مقصودی فرزند یداله یک دانگ و یک پنجم دانگ مشــاع از 
شش دانگ یک قطعه زمین 519/45 مترمربع، خانم زهرا مقصودی فرزند 
یداله، تمامت سه پنجم  دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین آنها محمد 
رضا مقصودی فرزند یداله تمامت یک دانگ و یک پنجم دانگ مشــاع از 
6 دانگ یگ قطعه زمین ، زهرا مقصودی به شــماره شناسنامه 168 و کد 
ملی 1229736883 تمامت ســه پنجم  دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه 

زمین ، خانم مرضیه مقصودی تمامت ســه پنجم دانگ مشاع از 6 دانگ 
یک قطعه زمین 

دوشنبه 1401/05/03
بخش دو 2 

1777- آقای محمد چلویی فرزند مجتبی و بانوان مرجان ، ملیحه-مرضیه 
– کبری ، سمانه، سمیه ، منصوره همگی چلویی فرزندان مجتبی تمامت 
2 دانگ مشــاع از 6 دانگ یک قطعه زمین به مســاحت 27/98 متر مربع 
کمافرض اله و االشاعه سهام وراث ذکور چهار نهم دانگ و ورثه دختر هر 

یک دو نهم دانگ مشاع - شش دانگ یک باب اطاق تحتانی 
 بانوان گوهر- زهــرا – فاطمه همگی چلویی فرزنــدان غالمرضا تمامت

 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین 1777 بخش 2
1779- بانوان گوهر – زهرا – فاطمــه همگی چلویی فرزندان غالمرضا 
تمامت 3 دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین – آقای محمد چلویی 
فرزند مجتبی و بانوان مرجان – ملیحه – مرضیه – سمانه ، سمیه، منصوره 
– کبری همگی چلویی فرزندان مجتبی – شش دانگ یک قطعه زمین که 

سابقا یک باب اطاق تحتانی معرفی شده است
بخش سه 3                        ))1(( اصلی

348 – عطاء سجادی فرزند عبدالحسین – همگی و تمامیت شش دانگ 
اطاق و طویله 

459 – محمد مهدی و محمد آهنگران-  ششدانگ یک قطعه زمین 
بخش سه                      ))3(( اصلی

126- وراث علی اصغر قیصری و غیره ، شش دانگ یک قطعه باغ 
497 – وراث کبری شفیعی – شش دانگ یک قطعه زمین 

بخش سه 3                   ))4(( اصلی
205 – آقای منصور پورسخی فرزند هدایت اله – همگی تمامت 10 دقیقه 

مشاع از 384 ساعت مجری المیاء قنات سونقان پالک 4 اصلی 
سه شنبه 1401/05/04

بخش سه 3                        ))5(( اصلی
1446- سید رضا سیدصالحیان فرزند سید محمد علی – همگی و تمامیت 

شش دانگ یک قطعه زمین
1447 – آقای سیدمرتضی ســیدصالحیان فرزند محمد علی – همگی و 

تمامیت شش دانگ قطعه زمین به مساحت 128 متر مربع
1448- سید امین  سیدصالحیان فرزند ســید حسین – همگی و تمامیت 

شش دانگ یک قطعه زمین 
1449- سید عباس ســیدصالحیان فرزند ســید محمد علی – همگی و 

تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین
بخش سه 3                             ))8(( اصلی 

742- ســید مهدی میرصانع فرزند محمد ، همگی و تمامیت شش دانگ 
محموطه بر مساحت 54/04 مترمربع
بخش سه 3                           ))9(( اصلی

96 – موقوفی میرزا محمد ذوالفقــاری به تولیت بر وقف عام به نمایندگی 
اداره اوقاف و امور خیریه  بر شهرستان خوانسار، شش دانگ یک قطعه زمین 

به مساحت 1526/43 مترمربع
416 – آقای اکبر شهریاری فرزند حســین ، همگی و تمامت شش دانگ 

یک قطعه باغ
شنبه 1401/05/08

366- مرتضی شــهریاری فرزند حیدر- همگی و تمامت شش دانگ یک 
قطعه زمین 

1012- خانم زهرا شــهریاری فرزند علی اکبر- همگی و تمامیت شــش 
دانگ یک قطعه زمین 

3746- یوسف شهریاری فرزند عبداله – همگی و تمامیت شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 66/40 مترمربع

بخش سه 3             ))13(( اصلی
150 – عباس سلطانی وغیره – شش دانگ یک قطعه زمین 

320- آقای سید علی ذوالفقاری فرزند صدرا- همگی و تمامیت شش دانگ 
یک قطعه زمین 

349-آقای اکبر شهریاری فرزند حسین – همگی و تمات ششدانگ یک 
قطعه زمین 

365- آقای اکبر شهریاری فرزند حسین – همگی و تمامیت شش دانگ 
یک قطعه زمین

443- غالمرضا ســلطانی فرزند نعمت اله- همگی و تمامیت شش دانگ 
یک قطعه زمین           

یکشنبه 1401/05/09
بخش چهار 4          )) 1 (( اصلی 

270- آقای حمید شــاه محمدی  فرزند مجتبی – همگی و تمامیت شش 
دانگ یک قطعه زمین 

بخش چهار 4    )) 5(( اصلی 
613- ورثه محمد عزیزی و غیره – شش دانگ یک قطعه زمین

1087 – آقای محسن دهاقین فرزند رضا – همگی و تمامیت شش دانگ 
یک قطعه زمین 

1256- خانم اختر زارع فرزند حیدر- شش  دانگ یک قطعه باغ 
1271- آقای عزت اله دهاقین فرزند حیدر –ششدانگ یک قطعه زمین 

1278- خانم کبری دهاقین – ششدانگ یک قطعه زمین 
2114-  محمد علی دهاقین فرزند محمد رضا – تمامیت شش دانگ یک 

قطعه زمین 
بخش چهار 4            ))18(( اصلی

 149- علیرضا ساعدی فرزند حسن – همگی و تمامیت شش دانگ بناهای 
تحتانی و فوقانی 

889- وراث حیدر دهاقین – شش دانگ یک قطعه زمین نهالستان
1558- علیرضا عزیزی وعبدالرضا عزیزی فرزند محمد – شش دانگ یک 

قطعه باغ- بالمناصفه و االشاعه
   دوشنبه 1401/5/10

1562- آقای محمود براتی فرزند مهدی – همگی وتمامیت شش دانگ 
بناهای تحتانی و فوقانی 

بخش چهار 4                             ))26(( اصلی
385- آقایان مجتبی حسنی و علی حسنی فرزندان محمد حسن – تمامیت 
شــش دانگ هفت باب بناهای تحتانی و فوقانی روی داالن که تحتانی و 
فوقانی به مســاحت 269/72 مترمربع و فوقانی روی داالن به مســاحت 

46/79مترمربع- بالمناصفه و االشاعه
673- آقایان مجتبی حســنی و علی حســنی فرزندان محمدحســن - 
بالمناصفه و االشاعه -تمامیت شــش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 

1468/59 مترمربع
772- ورثه سیدرضا صالحی – شش دانگ یک قطعه زمین
774- ورثه سیدرضا صالحی – شش دانگ یک قطعه زمین

911-حسن عادلی فرزد محمد  – همگی وتمامیت شش دانگ یک قطعه 
زمین 

959- عزت اله صالحی – شش دانگ یک قطعه زمین
1003- ورثه ســید رضا ســیدصالحی – شــش دانگ یک قطعه زمین 

نهالستان
1435-ورثه ســید رضا ســید صالحی – شــش دانگ یک قطعه زمین 

نهالستان
1577- نادعلی درویشــی و غیره- همگی وتمامیت شش دانگ دو باب 

بنای تحتانی وفوقانی 
1911- آقای مجتبی حسنی فرزند محمد حسن- تمامیت شش دانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 128607مترمربع
سه شنبه 1401/05/11

بخش پنج 5               ))1(( اصلی 
182- ورثه محمد مهدی مرحبی  و غیره – شــش دانگ یک قطعه زمین 

محوطه
بخش 5 :                      ))12(( اصلی 

5- حسینعلی زمانی –نیم شعیر مشــاع از 96 شعیرششدانگ آب و ملک 
مزرعه آش 

بخش پنج 5               ))15(( اصلی 
19- آقای علــی زمانی فرزند محمد تقی – تمامیت شــش دانگ مزرعه 

استراهند پالک 15 اصلی )سهام علی زمانی 3/5 شعیر از 96 شعیر (
بخش پنج 5               ))7(( اصلی 

274- آقایان ســعید و حســین و بهمن و پروانه همگی هوشمند فرزندان 
منوچهرکمافرض اله – همگی و تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین

بخش پنج 5               ))26(( اصلی 
69- سید محمد طهوری فرزند سید مجتبی  – همگی تمامیت شش دانگ 

یک باب عمارت مخروبه
بخش شش 6              ))6 (( اصلی 

69- عباسعلی نیکوفر- شش دانگ یک قطعه زمین 
185- محمد خانــی فرزند مهدی – تمامیت شــش دانگ یک قطعه باغ 

محصور به مساحت 1632/36 مترمربع
بخش شش 6               ))15(( اصلی 

1185- آقای ابوالفضل رضا سلطانی و غیره – شش دانگ یک قطعه زمین
1312- موقوفه حاج ابراهیم به تولیت بر وقف عام به نمایندگی اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرستان خوانسار – شش دانگ محل زمین )جای کارخانه(

به مساحت 985/54 مترمربع
1351- آقای تقی بحرالعلومی و مرتضی بحرالعلومی ومسعود بحرالعلومی 
و خانم زهره بحرالعلومی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 6616/23 

مترمربع 
2581- آقای جمشید رضا سلطانی فرزند امیرقلی  – شش دانگ یک قطعه 

زمین به مساحت 1382/34 مترمربع
2858- موقوفه تیدجان به تولیت بروقف عــام به تمایندگی اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان خوانسار – شش دانگ زمین محل گورستان
سه شنبه 1401/05/18

 بخش شش6               ))16(( اصلی 
 1488- خانم خورشید حشتی فرزند ســیدصدرالدین – شش دانگ یک 

قطعه زمین
1784- آقای حمید رضا و خانم ها زهرا و طاهره و فاطمه همگی هوشنگی 
فرزندان ماشا اله – کمافرض اله – همگی و تمامیت سه دانگ و سه پنج  

دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه
1958- دهیار روستای قودجان – تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین 
1959- دهیار روستای قودجان – تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین
1960- دهیار روستای قودجان – تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین
1961- دهیار روستای قودجان – تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین

بخش 7                             23 اصلی 
183- مجتبی قجه وند فرزند رضا – همگی و تمامیت شش دانگ یک باب 

خانه به مساحت 3299/40 مترمربع 
شنبه 1401/5/22

تاریخ انتشار : 1401/04/13
تاریخ تحدید : 1401/05/02

م الف: 1346081 حبیــب اکبری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک  
خوانسار 

مفاد آراء
4/86 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 3542 - 1401/04/01 هیات سوم خانم عاطفه سهرابی به 
شناسنامه شماره 4669 کدملي 1293173088 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 158/05 متر مربع از پالک شماره 1936 
فرعی و 17  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
متقاضی و حسن کوشــکی زاده و رجبعلی کوشکی زاده ســند مورد ثبت صفحه 

145 دفتر 542 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/28

م الف: 1345446  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/87 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 3908 - 1401/04/11 هیات اول آقای حســین جوانی 
جونی به شناسنامه شماره 48 کدملي 1290299935 صادره اصفهان فرزند یداله  
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 136/64 متر مربع قسمتی  از پالک 
شماره 341 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از  مالکیت صدیقه جوانی جونی از سند شماره 62756 مورخ 1371/6/12 

دفترخانه شماره 95 اصفهان
ردیف 2- راي شــماره 3906 - 1401/04/11 هیات اول آقای محسن رضائی 
برزانی به شناســنامه شــماره 80 کدملي 1290895211 صادره اصفهان فرزند 

حسینعلی  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 54/30 متر مربع قسمتی  
از پالک شماره 1075 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از  مالکیت محمد واعظ آفارانــی از مورد ثبت صفحه 503 

دفتر 597 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/28

م الف: 1345620  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

فقدان سند مالکیت
4/88 شــماره نامه: 140185602210002588- 1401/04/11 سند مالکیت 
ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 16779 فرعی از 2267 اصلی واقع در بخش 6 
ثبت اصفهان بنام منصوره بوشــهری در صفحه 327 دفتر 342 به شماره چاپی 
000066 الف/ 94 صادر و تســیلم شده است ســپس  نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتا 
140102157023000244 و رمز تصدیــق 158606  مورخ 1401/3/22  که 
به گواهی دفترخانه 71 اصفهان رسیده  مدعی اســت که  سند مالکیت آن بعلت 
جابجایی مفقود گردیده و وی درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصــره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعــی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  
م الف: 1345668  ناصر صیادی صومعه مدیــر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/89 شــماره نامه: 140185602210002591 - 1401/04/11 سند مالکیت 
ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 14901 فرعی از 2267 اصلی واقع در بخش 6 
 ثبت اصفهان بنام منصوره بوشــهری سابقه ثبت و صدور ســند به شماره چاپی

 000065 الف/ 94  در دفتر 345 صفحه 99 به شــماره ثبت 71663 دارد سپس  
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 80288 و شناسه  یکتا 140102157023000243 و رمز تصدیق 
588423  مورخ 1401/3/22  که به گواهی دفترخانه 71 اصفهان رسیده  مدعی 
است که  سند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی ملک فــوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 

اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شــد.  م الف: 1345665  ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/90 شــماره نامه: 140185602210001775- 1401/03/22 سند مالکیت 
دو دانگ مشــاع از ششــدانگ قریه ایچی  پالک  104 اصلی واقع در بخش 20 
ثبت اصفهان در صفحه 51 دفتر اول ذیل ثبت 14 بــه نام آقای ایرج  آقا جابری 
انصاری فرزند جواد ســابقه ثبت و ســند مالکیت دارد که نامبرده بموجب اسناد 
شــماره 39676 و 39677 و 39679 و 39682 و 38139 و 39673 و 39674 و 
39675 و 39683 و 39784 و 40737 و 60257 تنظیمی دفترخانه 15 اصفهان 
 جمعًا  مقدار 235/8 ســهم مشــاع از 609/57 سهم دو دانگ مشــاع مالکیت
 خود را و سپس طبق گواهی حصر وراثت شماره 3364 - 1361/8/26 شعبه 35 
دادگاه صلح تهران فوت نموده و وراث حین الفوتش دو نفر برادر بنامهای منوچهر 
و بهرام انصاری میباشــد که برابر گواهی حصر وراثت شماره 28- 1365/1/17 
شــعبه 6 دادگاه حقوقی دو اصفهان منوچهر نیز فوت شــده و وراث نامبرده نیز 
عبارتنــد از یکنفر پســر و دو نفر دختر بنامهــای جواد و مریــم و آنژلی جابری 
 انصاری و چون ایــرج قبل از فوت وصعیــت نموده که مقــداری از پالک فوق 
در ســهم علیرضا بنکدار قرار گیــرد لذا پــس از فوت وی برابــر حکم صادره 
شــماره 1084 و 1085 - 1367/8/25 شــعبه 19 دادگاه عمومی در مورد تنفیذ 
 وصیتنامه، بهرام و جواد تمامی وصیتنامه را و مریم و آنژلی یک ســوم وصیتنامه 
 را تنفیذ نموده اند در نتیجه مقدار 312/07 سهم مشاع از 609/57 سهم دو دانگ
 در ســهم علیرضا بنکدار قــرار گرفته کــه در صفحه 531 دفتــر 3 بخش 20 
 ثبت اصفهــان به نامــش ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده اســت. ســپس

 خانم آنژلی جابری انصاری )احدی از ورثه ایرج( با ارائه درخواست  کتبی بانضمام 
دو برگ استشهادیه شهود بشماره شناســه یکتا 140002155355000708 و 
 رمز تصدیق 524516 مورخ 1400/12/18 تنظیمی دفترخانه 177 بهارســتان،

 اظهار داشــته که ســند مالکیت ایرج جابری انصاری مفقود گردیده و  تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است.  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات

 خواهد شد.  م الف: 1345641   ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/91 شــماره نامه: 140185602210001335 - 1401/03/03 چون تعدادی 
 از وراث آقــای تیمور مرادی اســکندری به نام هــای مهناز و منــور و محبوبه

 و بتول شــهرت همگی مرادی با تســلیم دو برگ استشــهاد شــهود بشماره 

شناسه یکتا 14010215591700027 و شــماره ترتیب 17309 و رمز تصدیق 
 832705 مورخ 1401/01/25 تنظیمی دفترخانــه 189 اصفهان مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی 6596 فرعی از 2187 واقع در بخش 
شش ثبت جنوب شرق اصفهان که به نام مورثشــان در دفتر 102 صفحه 567 
 به شماره ثبت 31163  ســابقه ثبت و سند کاداستری بشــماره چاپی 658282 
سری ب 91 دارد می باشــند و اظهار داشته اند که ســند مالکیت مرقوم مفقود 
 گردیده و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنــی ملک فوق را نمــوده اند.   
لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 1345738  
 ناصــر صیــادی صومعــه مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک

 جنوب شرق اصفهان
تبصره 3 ماده 120

4/92 شــماره نامه: 140185602024003757 - 1401/04/11 نظر به اینکه 
 ســند مالکیت ششــدانگ پالک 4796/918 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان
 ذیل صفحه 277 دفتر 790 امالک به شــماره چاپــی 750756 به نام مصطفی 
هاشمی ثبت و سند دفترچه ای صادر و تســلیم گردیده و به موجب گواهی حصر 
وراثت 2073 مورخ 1382/04/23 شــعبه پنجم دادگاه عمومی اصفهان نامبرده 
فوت گردیده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از محســن، مهدی، معصومه، گوهر 
و مرضیه همگی هاشمی )فرزندان( و فردوس اسماعیلی )زوجه(، سپس مرضیه 
هاشــمی به وکالت از مهدی و گوهر هاشــمی ) به شــماره وکالتنامه 201736 
مورخ 1401/03/25 دفترخانه 3 قم و وکالتنامــه 16765 مورخ 1401/03/21 
دفترخانه 1372 تهران( و معصومه هاشمی برابر درخواست وارده بشماره 1074 
مورخ 1401/04/09 و نیز دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل 
رمز تصدیق 319577 مورخ 1401/04/08 گواهی دفترخانه اسناد رسمی 103 
اصفهان رسیده است درخواست صدور ســند مالکیت سهم االرث خود از پالک 
ثبتی فــوق الذکر را نموده اند و اعالم داشــته دفترچه ســند مالکیت مذکور نزد 
محسن هاشمی می باشــد، در همین راســتا به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 
 آیین نامه قانــون ثبت بدوا به نامبرده اخطار شــده که به جهــت انقضای مدت 
 ده روز از تاریخ ابالغ و عدم مراجعه و تحویل ســند مالکیت به این منطقه ثبتی،
 مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به این منطقه ثبتی 
ارائه و یا نسبت به تحویل دفترچه سند مالکیت اقدام نماید در غیر اینصورت پس 
از پایان مهلت ده  روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه دفترچه سند 
 مالکیت وراث طبق مقررات صادر و دفترچه اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.  
م الف: 1345986 مهدی شــبان مدیر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان 
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روابط عمومی انتقال خون استان خبر داد:

افزایش 11درصدی اهدای خون در اصفهان
 -AB و -O سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان از وضعیت قرمز گروه خونی
خبر داد و گفت: اهدای خون در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش 
۱۱.۹ درصدی داشته است.فرشته آرامش درخصوص وضعیت ذخیره خون استان اصفهان، اظهار کرد: 
ذخیره خون استان اصفهان درحال حاضر حدود هفت روز اســت که در حد مطلوب به سر می برد. وی 
درخصوص گروه های خونی که با کمبود بیشتری مواجه هستند، افزود: ذخیره خون گروه های O- و 
AB- با میزان ذخیره کمتر از سه روز، در وضعیت قرمز به سر می برد و فراخوان های بسیاری درخصوص 
دعوت برای اهدای خون این دو گروه خونی داده شده است.سرپرست روابط عمومی اداره کل انتقال 
خون استان اصفهان با بیان اینکه مراکز درمانی و مصرف کنندگان مستمر همیشه به خون و فرآورده های 
خونی نیاز دارند، تصریح کرد: در سه ماهه نخست ســال جاری ۴۴ هزار و ۷۳۴ نفر برای اهدای خون 
مراجعه کردند که از این تعداد ۳۶ هزار و ۱۸۴ موفق به اهدای خون شدند.وی با بیان اینکه اهدای خون در 
سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۱.۹ درصدی داشته و اهدای 
خون مستمر طی مدت مذکور برابر با ۵۴.۴۱ درصد بوده است، ادامه داد: میانگین اهدای خون بانوان در 

سه ماهه ابتدایی سال جاری، به طورمیانگین برابر با سه درصد و در خردادماه ۳.۳۹ درصد بوده است.
 

روند افزایشی بیماری کرونا در اصفهان
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: روند ابتالی قطعی به کرونا در ۱۱۰ کشور جهان 
افزایش داشته و در ایران هم به تدریج درحال افزایش است.پژمان عقدک اظهار کرد: طبق آمار ها 
روند ابتالی قطعی به کرونا در ۱۱۰ کشــور جهان افزایش داشــته که در ایران هم به تدریج در حال 
افزایش است به طوری که در جدیدترین رنگ بندی همه گیری بیماری کووید- ۱۹، به تعداد شهر های 
با وضعیت زرد افزوده شده است.وی درباره آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی استان اصفهان با 
شناسایی موارد مثبت ابتالی قطعی به کرونا، گفت: همچنان بیماری کرونا در استان روند افزایشی 
دارد و در رنگ بندی اعالم شده جدید نیز که تنها پنج شهرستان در وضعیت زرد به سر می بردند اکنون 
تعداد آن ها به ۹ شهرستان رشد داشته و به نسبت از شهر های با وضعیت آبی ها کاسته شده است.

فعالیت هزار پایگاه اوقات فراغت تابستانی در اصفهان
در تابستان ۱۴۰۱ هزار پایگاه اوقات فراغت در اســتان اصفهان فعالیت می کنند.معاون سالمت و 
تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش گفت: از ابتدای تیرماه سال جاری، هزار پایگاه اوقات فراغت 
در مدارس، اردوگاه های دانش آموزی، دارالقرآن ها، پژوهش ســرا های دانش آموزی، کانون های 
فرهنگی تربیتی، مجتمع ها و سالن های ورزشی، کانون پرورش فکری و تشکل های دانش آموزی 
برگزار می شود.آذرکیوان امیرپور با اشــاره به گرایش دانش آموزان به استفاده از فضای مجازی در 
دوران همه گیری کرونا افزود: باید تالش کرد که دانش آموزان در دوران پساکرونا اوقات فراغت خود 

را با فعالیت های جسمی پر کنند تا استعدادهایشان شکوفا شود.

 امضای توافق همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای 
و شهرک علمی و تحقیقاتی

توافق نامه توسعه فعالیت های فناورانه و تجاری سازی دســتاورد های علمی بین دانشگاه فنی و 
حرفه ای و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضا رسید. این توافق نامه به منظور کمک به توسعه 
فعالیت های فناورانه و تجاری سازی دستاورد های علمی شکل گیری استارتاپ و واحد های فناور 
فعال بین دانشگاه و شهرک منعقد شده است که شهرک در حمایت از واحد های فناور مورد پذیرش 

در مرکز رشد دانشگاه مشارکت دارد.

نصف جهان هنوز برای گردشگری توانخواهان مهیا نیست؛

غم مضاعف...

تسنیم: یکی تکیه اش به واکر است و آن دیگری بر صندلی چرخ دار تکیه 
زده. هرکدام سختی سفر را با تمام رنجی که برای شان دارد به دوش کشیده 
و گام در راهی گذاشته اند که دوستش دارند؛ مثل هر شهروند. معلوالن هم 
حق سفر دارند.این تنها بخشــی از دنیای نامناسب معبر و فرهنگ است 
برای معلوالن. برای کسانی که مثل دیگران یکی از حقوق شهروندی شان 
رفتن به سفر است؛ اما نه امکانات حمل و نقل مناسب است نه امکانات 
اماکن گردشگری. نه برای چرخ نشینان که افراد دارای معلولیت در ایران 
کمترین بهره  را می برند. گردشگری در ایران معلول است و برای معلولین... 

باید چاره ای اندیشید!

چالش  عمده معلوالن در هنگام سفر؛ مناسب سازی است
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان، در این زمینه اظهار داشت: صنعت 
گردشگری باید برای همه اقشار جامعه یکسان باشد به صورتی که بازدید از 
اماکن و حضور در فضاهای فرهنگی و تاریخی الزم است مهیا  شود.ولی ا...

نصر معتقد است؛ گردشگری در دسترس، نه تنها برای ناتوانان و کم توانان 
و افراد دارای معلولیــت در طیف های مختلف باید تعریف شــود، بلکه 
سالمندان و بانوان باردار و مادرانی که کالسکه فرزند خود را به همراه دارند 
نیز باید از این شرایط همانند شهروندان عادی، سهم برابر داشته باشند.وی، 
چالش عمده گردشگری برای افراد دارای معلولیت را نبود مناسب سازی 

و طراحی ویژه اماکن عنوان کرد و گفت: الزم اســت دستگاه های ناظر با 
همکاری یکپارچه نسبت به مناسب سازی اماکن گردشگری، حمل ونقل 
شهری و برون شهری، اقامتگاه ها، مراکز خرید، تفریح، موزه ها و ... همت 
الزم را  داشته باشــند تا این افراد بتوانند بدون کمک دیگران از خدمات و 
امکانات بهره مند شوند.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به ساخت 
هتل تراز معلولین در مشهد مقدس یادآور شد:در  این مجموعه که توسط 
یکی از خیرین و فعاالن اقتصادی به ثمر رسیده، همه امکانات در خصوص 
چگونگی طراحی، ساخت و دســترس پذیری بخش های مختلف برای 
افراد دارای معلولیت لحاظ شده است.نصر با بیان اینکه باید امکانات به 
گونه ای باشد که معلول فقط رنج سفر را داشته باشد، تصریح کرد: در آیات 
و روایات نیز به صراحت از »سیروا فی االرض« ســخن گفته شده اما آیا 
همه امکانات الزم برای افراد دارای معلولیت مهیاست؟ وی ادامه داد: باید 
استان هایی چون؛ مشهد، یزد، شیراز، اصفهان به این مهم توجه داشته و نه 
در حاشیه های شهر، بلکه در مراکز  شهری به موضوع مناسب سازی توجه 
داشته باشند. چرا که معلوالن هم مثل بقیه شهروندان اگر کسب و کار راه 
بیندازند، مالیات می دهند اما از این امکاناتی که حق هر شهروند هست، 
محروم  هستند.نصر با تاکید بر فاصله گرفتن از شعار، ادامه داد: باید از قالب 
شعار بیرون آمده و این مسیر را هموار کرد، معلولین امتیاز ویژه نخواسته اند 
بلکه تنها خواسته آنان دیده شدن همانند دیگران شهروندان است.مدیرکل 

بهزیستی استان اصفهان گفت:اگر بتوان نقشه ای برای هر شهر تدوین کرد 
تا معلوالن با ورود به شهرها از اماکن و اقامتگاه های مناسب سازی شده 
مطلع شوند، می توان باری از روی دوش معلوالن برداشت.وی با بیان اینکه 
این طرح به کمیته مناسب سازی اســتانداری پیشنهاد داده شده است، 
افزود: البته در کنار تعاریف مناسب ســازی باید نگاه فرهنگی نســبت به 
موضوع مناسب سازی داشته باشیم. چرا که برخورد جوامع با معلوالن نیز 
حائز اهمیت است، یعنی اصول انسانی که با توجه به آن ها باید با معلوالن و 
افراد کم توان رفتار کرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جامعه باید از این 
افراد با آغوش باز حمایت کند و از نظر فکری، روحی و روانی تاثیر مثبتی 

بر آن ها داشته باشد.

مناسب سازی فضا برای افراد کم توان
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان نیز موضوع مناسب ســازی را از موضوعاتی دانست که 
چندین سال است دستگاه ها از جمله میراث فرهنگی به آن توجه دارند.

حیدر صادقی افزود: استانداردهایی که برای بحث مناسب سازی از جمله 
گردشگری تعریف می شود شامل؛  سیســتم حمل و نقل، شبکه عبور و 
مرور، دسترس پذیرکردن جاذبه های گردشگری و همچنین توانمندسازی 
عوامل انسانی و سامانه های اطالع رســانی مسافران .وی ادامه داد: طی 
سال های گذشته در حوزه توانمندسازی و ارائه خدمات به معلوالن، اقدامات 
موثرتری اتفاق افتاده است. به عقیده برخی کارشناسان، می توان گفت۴۰ 
درصد استانداردســازی اماکن گردشــگری صورت گرفته است.معاون 
گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه گردشگری، ادامه داد: در 
ضوابط، استاندارد تاسیسات و اعطای گواهینامه کیفیت، فصلی با عنوان » 
مناسب سازی فضا برای افراد کم توان گذاشته شد«، در حال حاضر تعداد 
زیادی از هتل ها، سفره خانه ها و اماکن گردشــگری که دارای گواهینامه 
کیفیت خدمات گردشگری هستند موفق شدند خدمات و مناسب سازی 
اولیه را در تاسیسات لحاظ کنند.صادقی این خدمات را شامل؛ ایجاد رمپ 
برای دسترسی، آسانسور و راهنماهای خطوط بریل و صوتی و سرویس 
بهداشتی اســتاندارد در اماکن و بناهای تاریخی عنوان کرد.وی گفت: در 
سطح شهری مناسب سازی معابر کم و بیش انجام شده است که این مهم 
در اصفهان در منطقه مرکزی شــهر و محور گذر فرهنگی چهارباغ و میدان 
امام)ره(، شبکه معابر و پیاده روها می توان اشاره کرد.معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان در 
قیاس این استان با استان های گردشگرپذیر، گفت: سطح دسترس پذیر 
بودن جاذبه های گردشــگری اســتان اصفهان هم تراز با استان خراسان 
رضوی و فارس است و تفاوت چشم گیر و معنا داری در این حوزه نداریم.

صادقی در خصوص اقدامات انجام شــده، یادآور شد: اخیرا با هماهنگی 
بهزیستی و انجمن های معلوالن و همچنین با حمایت بخش خصوصی 
توانسته ایم قدم های کوچکی برداریم و بعضی از موسسات به صورت ویژه 

در حال برگزاری تور گردشگری برای افراد کم توان و معلول هستند.

با مسئولان جامعه

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: برای رفــع پدیده های نازیبایی همچون 
تکدی گــری و کارتن خوابی، ۱۲ دســتگاه متولی باید 
همانند شــهرداری در این امر شــرکت فعال و مستمر 
داشته باشند تا بتوان برای رفع آن اقدام اساسی انجام 
داد.روح ا... ابوطالبــی در دیدار با دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز استان اصفهان ضمن قدردانی از حمایت ها 
و نقش مهــم و قابل تقدیر دســتگاه قضا در خصوص 
صدور احکام در زمینه پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
اظهار کرد: مباحث پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 

در خصوص پدیده هــای نازیبایی همچون تکدی گری 
و کارتن خوابی، توســط ماموران این اداره کل به صورت 
شبانه روزی در سطح شهر در حال انجام است.وی ادامه 
داد: برای رفع پدیده های نازیبایی همچون تکدی گری 
و کارتن خوابی تمام ۱۲ دســتگاه متولــی باید همانند 
شهرداری در این امر شرکت فعال و مستمر داشته باشند 
تا بتوان برای رفع آن اقدام اساسی انجام داد.سیدمحمد 
موســویان، دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان 
اصفهان نیز در این دیدار اظهار کرد: نقش موثر مدیران در 
پیگیری درخواست ها و رفع نیازهای شهروندان توسط 
آنها بی بدیل اســت.وی ادامه داد: مدیر یک مجموعه 
با حضور خود در صحنه اجرا و مشــاهده درخواست و 

مشکالت شهروندان از نزدیک، می تواند نقش بسزایی 
در رفع نیازها و ایجاد آرامش فکری در جامعه داشــته 
باشد.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان 
تاکید کرد: اگر کار شهروندان به کاغذبازی ها و بروکراسی 
اداری گره بخورد، مردم به دلیــل اتالف وقت زیاد و دیر 
رســیدن به نتیجه مطلوب، دغدغــه و نارضایتی پیدا 
می کنند.وی با بیان اینکه بازدیدهای سرزده و به دور از 
هیاهو و سروصدا می تواند در تصمیم گیری های مطلوب، 
تاثیر بسیاری داشته باشد، اضافه کرد: پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری باید با قوت بیشتری نسبت به گذشته 
ادامه یابد و در حفظ موضوعاتی که در سطح مطلوب کار 

شده است، تالش کرد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 رفع معضل تکدی گری و کارتن خوابی
 در گرو همکاری دستگاه های ذی ربط

 شهر بین المللی نجوم در کاشان 
چشم انتظار  سرمایه گذار

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان گفت: کامو و چوگان به عنوان 
شهر بین المللی نجوم در کاشان  نیازمند ســرمایه گذاری است.احمد دانایی نیا اظهار کرد: منطقه 
کامو و چوگان نیازمند سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است تا به عنوان شهر بین المللی نجوم 

به جهانیان معرفی شود.
دانایی نیا افــزود: قابلیت های منحصربه فرد منطقه گردشــگری بناب در کامــو به عنوان یکی از 
بی نظیرین مراکز رصد ستارگان است که می تواند این منطقه را به شهر بین المللی نجوم تبدیل کند.

به گفته وی، کامو یکی از بکرترین مناطق گردشگری طبیعی در پای قله گرگش محسوب می شود 
که متاسفانه با وجود تمام این قابلیت ها همچنان ناشناخته باقی مانده است.دبیر ستاد خدمات 
هماهنگی شهرستان کاشان گفت: البته ناشناخته بودن کامو باعث شده طبیعت زیبای این منطقه 
سالم و دست نخورده باقی بماند.دانایی نیا گفت: شهر کامو و چوگان آمیزه ای از جلوه گری تاریخ، 
طبیعت، حیات وحش و تنوع بی نظیری از گیاهان دارویی است که وجود منطقه گردشگری بناب 
و رصدخانه ملی در کنار همه این قابلیت ها می تواند  از این شهر، منطقه نمونه گردشگری بسازد.

این شــهر حتی در میراث فرهنگی ناملموس هم حرف هایی برای گفتن دارد.به گفته  وی، شیوه 
سنتی پخت شیره انگور، ذوالجناح گردانی و سفره بافی بخشی از خرده فرهنگ های متنوع این 
شهر به شمار می آید. شهرستان کاشان سرشــار از خرده فرهنگ ها، آیین ها و تنوع بی نظیری از 
جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری اســت که در صورت تدوین تقویم رویداد ها و اطلس 
جامع گردشگری عالوه بر توزیع ســفر در طول چهار فصل این شهرستان می تواند تبدیل به قطب 
گردشگری رویداد محور شود.کامو و چوگان، شهری از توابع بخش قمصر شهرستان کاشان واقع 
در استان اصفهان ایران اســت که با پیوســتن دو منطقه »کامو« و »چوگان« در دی ماه ۱۳۹۲ با 
تاییدیه و مصوبٔه هیئت دولت، تشــکیل و نام آن از شهر جوشــقان و کامو به کامو و چوگان تغییر 
یافت.این شهر در دامنه کوه کرکس به زبان محلی کوه گرگش جنوب رصدخانه ملی ایران به عنوان 

سومین رصدخانه بین المللی دنیا و مورد توجه ایران و جهان قرار گرفته است.
طبق گفته معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، بهره برداری از رصدخانه ملی ایران در کالس 
چهار که تنها رصدخانه منطقه جغرافیایی از اســپانیا تا هند محســوب می شود، فخر علمی برای 

پروژه های علمی در حال اجرا در کشور است.
 

افتتاح کانون بسیج حقوق دانان نایین
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نایین گفت: کانون بسیج حقوق دانان با هدف ارائه مشاوره حقوقی 
رایگان به افراد بی بضاعت، راه اندازی شد.سرهنگ محمد حســین الیاسی اظهار کرد: هدف از 
راه اندازی کانون بسیج حقوق دانان، کمک به مردمی اســت که توان مالی ندارند؛ همچنین این 
کانون می تواند از ورود پرونده ها به مراحل قضایی کم کند و در مراحل اولیه پرونده، آن را به صلح 

وسازش ختم و از تحمیل هزینه های دادرسی بکاهد.
وی افزود: لیستی از خدماتی که کانون بسیج حقوقدانان می تواند ارائه  دهد، تهیه می شود و به 
دست مردم و ارگان های خدمات دهنده مانند بهزیستی، کمیته امداد واداره تامین وتربیت زندان 

می رسد تا جامعه هدف این کانون از خدمات آن استفاده کنند.
برگزاری کارگاه های آموزشــی در مســاجد با محوریت ۲۵ محله و ارائه خدمات مشاوره حقوقی 
رایگان از مهم ترین برنامه های این کانون اســت و به گفته الیاسی، در هفته گذشته بیش از ده ها 
نشست با حضور مشاوران استانی در محالت مختلف برگزار شده است.آیین افتتاح کانون بسیج 
حقوق دانان در هفته قوه قضاییه با معرفی مهدی پوربافرانی به عنوان مسئول این کانون و با حضور 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج، ریاست دادگستری، دادستان، ریاســت امور زندان ها، ریاست 

بهزیستی، نمایندگان نیروی انتظامی و ریاست شورای شهر نایین برگزار شد.

خبر روزشهرستان ها

معاون متوسطه آموزش وپرورش 
اصفهان خبر داد:

اتمام فرآیند هدایت 
تحصیلی و آغاز ثبت نام 

نهمی ها از 15 تیرماه
کل  اداره  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان، اظهــار 
کرد: با فرآینــد صدور فــرم هدایت تحصیلی، 
دانش آموزان پایه نهم می توانند از پانزدهم تیرماه 
با مراجعه به مدارس نسبت به ثبت نام با توجه 
به رشته های ذکر شده در فرم هدایت تحصیلی 
اقدام کنند.سیداحمد بنی لوحی پیرامون اینکه 
هدایت تحصیلی، فرآیند ارائه خدمات راهنمایی 
و مشــاوره به دانش آموزان اســت، اظهار کرد: 
این فرآینــد به دانش آمــوزان کمک می کند تا 
ضمن آشنایی با استعدادها، عالیق، توانایی ها 
و ویژگی های شــخصیتی خویش، شاخه ها، 
رشته های تحصیلی و مشاغل مورد نیاز جامعه 
را بشناسند و براســاس آن، به صورت آگاهانه 
و آزادانه شــاخه و رشته تحصیلی مناسب خود 
را انتخاب کنند.وی دربــاره اینکه فرآیند صدور 
هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم از طریق 
»سامانه همگام« و با ارسال نمرات دانش آموزان 
به این سامانه صورت می گیرد، افزود: هدایت 
تحصیلی دانش آموزان برمبنای بررســی های 
مشاوره ای و مقیاس دبیران، عملکرد تحصیلی و 
عالقه مندی، استعدادیابی دانش آموزان و معیار 
اولیا با کسب صد امتیاز سنجیده می شود.معاون 
آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش 
اســتان اصفهان اضافه کرد: براساس عملکرد 
تحصیلی نمرات پایان خردادماه دانش آموزان در 
سه پایه هفتم، هشتم و نهم خواهد بود، هفتم با 
ضریب یک، هشتم با ضریب یک و نهم با ضریب 
سه محاســبه شــده و امتیاز ورود دانش آموز 
به رشته را مشــخص می کند، برای ورود به هر 
رشــته باید دانش آموز نمره حد نصاب به آن را 
کســب کند. بنی لوحی درباره نقش مشاوران 
در موفقیــت هدایت تحصیلــی دانش آموزان 
و شــغلی، اظهار کرد: دانش آموزان با دریافت 
مشاوره ها و آزمون های هدایت تحصیلی نسبت 
به انتخاب رشــته تحصیلی خود بــا آگاهی و 

اطمینان بیشتری تصمیم خواهند گرفت.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان خبر داد:

برقراری بیش از 151 هزار تماس با آتش نشانی اصفهان در 3ماهه نخست امسال
سخنگوی آتش نشانی اصفهان، با بیان اینکه طی سه ماه ابتدایی سال جاری، ۱۵۱ هزار و ۵۹۷ تماس با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اصفهان برقرار شده است، 
گفت: طی مدت مذکور، ماموران سازمان آتش نشانی اصفهان به سه هزار و ۳۴۴ ماموریت امدادونجات و آتش سوزی اعزام شدند.فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: 
طی سه ماهه نخست سال جاری، یک هزار و ۹۹ دستگاه اطفائیه در شهر استقرار یافت و یک هزار و ۲۲۰ گشت ایمنی نیز در سطح شهر اصفهان انجام شد.وی با 
بیان اینکه در سه ماه ابتدایی امسال ۱۵۱ هزار و ۵۹۷ تماس با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اصفهان برقرار شده است، افزود: طی مدت مذکور، ماموران سازمان 
آتش نشانی اصفهان به سه هزار و ۳۴۴ ماموریت امدادونجات و آتش سوزی اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه طی مدت مذکور یک هزار و ۲۶۴ مورد حریق در سطح استان اصفهان رخ داده است، تصریح کرد: طی سه ماهه ابتدایی امسال به دو هزار و ۸۰ حادثه و 
خدمات ایمنی، خدمت رسانی شده است.وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدن ماموران سازمان آتش نشانی اصفهان به محل حریق و حوادث ۳ دقیقه و ۵۰ثانیه 
بوده است، خاطرنشان کرد: یک هزار و ۲۲۵ نفر در ماموریت های سه ماه نخست سال جاری توسط مأموران سازمان آتش نشانی اصفهان از حوادث نجات یافته اند.

افتتاح پنج پروژه  در بیمارستان سیدالشهدای اصفهان 
پنج پروژه در بیمارستان سیدالشهدای اصفهان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد. به گزارش ایرنا، طرح توسعه خدمات تخصصی، 
خدمات درمانی، بخش های بالینی، رادیو آنکولوژی  و خدمات تشخیصی در بیمارستان سیدالشهدای اصفهان افتتاح شد.  ساخت و تجهیز و راه اندازی اتاق 
تمیز به منظور آماده سازی ایمن و استاندارد داروی شــیمی درمانی با زیربنای ۶۰ مترمربع و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال با کمک خیران، احداث ساختمان توسعه 
بخش رادیو انکولوژی  با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال با زیر بنای ۱۰ هزار مترمربع، بهره برداری از دســتگاه سی تی ســیموالتور با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال و تجهیز و 
بهره برداری از بخش پیوند ســلول های بنیادی با ۶ تخت اســتاندارد با قابلیت پیوند اتولوگ و آلوژن و با زیر بنای ۵۲۰ مترمربع بــا اعتبار ۳۰ میلیارد ریال  و 
بازسازی بونکر شماره ۲ و نصب راه اندازی و بهره برداری از دستگاه شتاب دهنده ترموتراپی )Radixact۹( با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال، طرح هایی بود که با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیمارستان سیدالشــهدای اصفهان افتتاح شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بازدید از وضعیت 
بهداشت و درمان  شهرستان های شهرضا و دهاقان و افتتاحیه چند بخش از بیمارستان سیدالشــهدا به  استان اصفهان سفر کرد.دکتر بهرام عین اللهی پس 

از  اصفهان عازم آباده استان فارس شد.

آموزش صنوف برای طرح های ایمنی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از اجرای مانور صفر در بازار اصفهان در راستای ارزیابی زمان 
و توان رســیدن نیروهای امدادی به محل حادثه، مســیرهای ورودی و موانع موجود و لزوم آموزش و 
همکاری صنوف برای اجرای طرح های ایمنی، خبر داد.منصور شیشه فروش در گفت وگو با ایمنا، با بیان 
اینکه مخاطرات محور بازار ازجمله چیدمان لوازم مورداستفاده و کپسول های گاز، شناسایی شده است و 
در هشت کیلومتر محور بازار و اطراف آن حدود ۱۲ هزار واحد صنفی استقرار دارد، اظهار کرد: فعالیت این 
واحدهای صنفی می تواند ایجاد خطر کند.وی با بیان اینکه به اداره برق ابالغ شد که نسبت به استاندارد 
کردن پست های برق و شبکه فرسوده برق سراها اقدام کنند، افزود: پست سرای ملک تجار ایمن شد و 
قرار است دو سرای دیگر نیز طی سه ماه آینده ایمن شود. طی این مدت، شرکت برق حدود یک و نیم 
میلیارد تومان برای استانداردسازی شبکه ها هزینه کرده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
ادامه داد: بسیاری از معابر به علت کاربری های ایجاد شده، گرفته و مسدود است و در صورت رخ دادن 
حادثه دسترسی ها اندک است و عوامل امدادی دیر به محل حادثه می رسند؛ بنابراین موضوع اعالم شد 

که شهرداری نسبت به اجرای طرحی ترافیکی در بازار باهدف زودتر رسیدن عوامل امدادی، اقدام کند.
 

امدادرسانی هالل احمر اصفهان به بیش ۵ هزار آسیب دیده 
ناشی از حوادث

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۵ هزار و ۱۸۴ آسیب دیده 
ناشی از ۸۸۹ حادثه طی سه ماهه نخست امســال خبر داد.داریوش کریمی در خصوص وضعیت 
امدادرسانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان، گفت: طی سه ماهه نخست امسال به ۸۸۹ حادثه 
با پنج هزار و ۱۸۴ آسیب دیده امدادرسانی شد.در این بازه زمانی ۴۲۶ حادثه جاده ای، ۲۲۷ خدمت 
حضوری، ۱۰۶ حادثه شهری، ۶۶ حادثه صنعتی و کارگاهی، ۴۰ حادثه کوهستان، سه حادثه ریزش 
آوار، یک حادثه ریلی، ۱۰ حادثه سیل و آب گرفتگی، دو حادثه طوفان، یک حادثه آتش سوزی جنگل 
و مراتع و یک حادثه دریایی_ساحلی، توسط نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش 
داده شده است.وی به افزایش ۴۵.۴۴ درصدی حوادث سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته،اشاره کرد و گفت: تعداد حوادث جاده ای ۴۰.۱۳ درصد، حوادث کوهستان ۲۵ 
درصد، خدمات حضوری ۱۶۷.۶۰ درصد و حوادث صنعتی و کارگاهی ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، افزایش یافته و تعداد حوادث سیل و آب گرفتگی ۲۳ درصد، طوفان ۳۳.۳۳ درصد و 
حوادث شهری ۴.۵ درصد کاهش داشته است.کریمی با اشاره به تعداد نجات یافتگان مدت مذکور، 
اظهار کرد: در امدادرسانی به حوادث رخ داده، ۷۵۷ نفر نجات داده شدند که از این تعداد ۵۳۲ نفر 

به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۲۵ نفر خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.
 

 آزادسازی بیش از ۱۱۱ میلیون مترمربع از اراضی ملی 
در اصفهان

رییس کل دادگستری اصفهان گفت: در سال گذشــته بیش از ۱۱۱ میلیون مترمربع از اراضی ملی 
به بیت المال اعاده شده است.حجت االسالم والمسلمین اسدا...جعفری در مورد اقدامات استان 
اصفهان در یک سال گذشته درمورد آزادسازی اراضی و قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز اظهار کرد: 
۸ جلسه پیرامون حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی برگزار شده و ۳۵ مصوبه نیز 
دراین خصوص به تصویب رسیده است.با مصوبات و پیگیری های شورای حفظ حقوق بیت المال 
بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف و به بیت المال اعاده شــده 
اســت.وی افزود: همچنین در این مدت بالغ بر ۳ هزار و ۲۹۸ مترمربع حریم و بستر رودخانه ها 
آزادسازی شده است.به گفته رییس کل دادگستری اصفهان حکم قلع وقمع و خلع ید در ۴۶ پرونده 

منجر به رفع تصرف از ۵۰۳ هزار و ۶۷۵ مترمربع از اراضی ملی شده است.

چهره روزبا مسئولان

نماینده مردم شهرضا:

قطب درمانی جنوب اصفهان 
نیازمند نیروی انسانی و 
پزشک متخصص است

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: برای بیمارستان 
فوق تخصصــی امیرالمؤمنیــن)ع( نیروی 
انسانی و پزشک متخصص نیاز داریم. فقط 
شــهرضا با جمعیت ۱۷۰ هزار نفر نیســت، 
این بیمارستان به شهرســتان های دهاقان 
و ســمیرم بخش جرقویه و ایزدخواســت 
خدمات می دهد.به گزارش فارس، ســمیه 
محمودی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان 
در مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: 
در طرح توسعه بیمارســتان امیرالمومنین 
شــهرضا، تعداد تخت های این بیمارستان 

از ۹۰ تخت به ۲۵۲ تخت افزایش پیدا کرد.
محمودی با بیان اینکه طرح توسعه بیمارستان 
امیرالمومنین شــهرضا به ســرانجام رسید و 
تجهیــزات آن بــه روز شــد، گفــت: ام آرآی و 
سیتی اسکن مهم ترین نیاز بیمارستان بود، با 
پیگیری های بسیاری که از ترکیه تا گمرک آبادان 
و آمدن به شــهرضا انجام دادیم و با همراهی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بهره برداری 
قــرار گرفت.نماینده مردم شــهرضا و دهاقان 
در مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: برای 
بیمارســتان فوق تخصصی امیرالمومنین)ع( 
نیروی انسانی و پزشک متخصص می خواهیم، 
فقط شــهرضا با جمعیت ۱۷۰ هزار نفر نیست، 
این بیمارســتان به شهرســتان های دهاقان 
و ســمیرم بخش جرقویــه و ایزدخواســت 
خدمات می دهد چــون نزدیک ترین مکان به 
این شهرستان هاست؛ با این وسعت خدمات 
می دهیم. مهم تر از آن جاده ترانزیتی شــمال 
به جنوب کشور اســت که تمام تصادفات آن را 
شهرستان شهرضا پوشش می دهد.وی با تاکید 
بر اینکه باید بیمارستان امیرالمومنین شهرضا را 
برای این مجموعه گسترده دید، تصریح کرد: ما 
فقط برای این بیمارســتان پزشک متخصص 
و فوق تخصــص می خواهیم و بایــد تنها برای 
شــهرضا اختصاص پیدا کند تا دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان پزشک را جابه جا نکند. 

نظــام رتبه بنــدی الیــدن، نتایــج رتبه بنــدی 
دانشگاه های برتر دنیا در سال ۲۰۲۲ میالدی خود 
را منتشر کرد که بر اساس آن، ۴۴ دانشگاه ایرانی 
در جمع ۱۳۱۸ دانشــگاه برتر جهان قــرار گرفتند 
و ۴ دانشــگاه از اســتان اصفهان در این رتبه بندی 

جای دارند.
الیدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی 
است که هرساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس 

شــاخص های معتبر علم ســنجی مورد ارزیابی و 
رتبه بندی قرار می دهد.

در سال ۲۰۲۲، در قالب چهار معیار کلی مرجعیت 
علمی]۱[، دیپلماســی علمی]۲[، دسترسی آزاد به 
انتشــارات]۳[ و تنوع جنسیتی]۴[ مورد رتبه بندی 
قرار گرفتنــد. ایــن ارزیابی ها از تولیــدات علمی 
دانشگاه ها در ســال های ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ از پایگاه 
اطالعاتی Web of Science استفاده کرده است.

در بین کشــورهای اســالمی، ایران با حضور ۴۴ 
دانشگاه رتبه نخســت، ترکیه با ۳۲ دانشگاه رتبه 
دوم و مصر با ۱۰ دانشگاه رتبه سوم را دارند. در سال 
۲۰۲۲، دانشــگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، 
تربیت مدرس، پزشــکی شهید بهشــتی، صنعتی 
امیرکبیر، صنعتی شــریف، علــم و صنعت ایران، 

تبریز، صنعتی اصفهان، آزاد اســالمی واحد علوم 
و تحقیقات تهران، علوم پزشــکی ایران، فردوسی 
مشهد، شیراز، علوم پزشکی تبریز، شهید بهشتی، 
علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی اصفهان، 
گیــالن، اصفهان، پیام نور، شــهید باهنــر کرمان، 
ارومیه، کاشان، علوم پزشــکی کرمانشاه، سمنان، 
رازی، شاهرود، بوعلی ســینا، صنعتی نوشیروانی 
بابل، یزد، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، زنجان، 
شــهید چمران اهواز، محقق اردبیلــی، خوارزمی، 
صنعتی ســهند، کردســتان، مازنــدران، صنعتی 
مالک اشــتر، بین المللی امام خمینــی، صنعتی 
شیراز، سیستان و بلوچســتان در رتبه بندی الیدن 

حضور دارند.

۴ دانشگاه اصفهان در رتبه بندی ۲۰۲۲ الیدن
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طرح نمونه جمعیتی ایمن ترافیک در کاشان اجرا می شود
قائم مقام سازمان جهانی بهداشــت در ایران گفت: مرگ و صدمات ناشی از تصادف، در بسیاری 
از موارد قابل پیشگیری هستند و از نظر اخالقی نیز، مردم هرگز نباید هنگام استفاده از سیستم 

حمل ونقل کشته شده یا صدمه شدید ببینند.
منصور رنجبر اظهار کرد: در دنیا با وجود 
ســه برابر شــدن خودروهــا در فاصله 
سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ مرگ ومیر ناشی 
از حــوادث ترافیکــی ۵۰  پنجاه درصد 

کاهش یافته است.
وی افزود: آثــار و صدمه های شــدید 
ناشــی از تصادف در حادثــه رانندگی 
به اندازه فوت مهم اســت بنابراین تمام 
جنبه های مدیریــت ایمنی راه را باید از 

زاویه پیشگیری از مرگ و صدمه شدید بررسی کنیم.به گزارش ایسنا، قائم مقام سازمان جهانی 
بهداشت در ایران تصریح کرد: رسیدن به سیســتم ایمن که بیش از ۳۰ سال است اثربخشی آن 
در کشورهای مختلف اثبات شده، بر پایه داشتن چهار رکن  اصلی خودروی ایمن، سرعت ایمن، 

راه ایمن و کاربر ایمن است.
رنجبر تاکید کرد: تغییر رفتار در بحث ایمنی راه نیازمند ســه رکن آموزش و اعمال قانون هرکدام 
به نسبت ۱۶ درصد و بازاریابی اجتماعی با سهم ۶۸ درصد اســت که پلیس در هر سه رکن  تاثیر 

اساسی دارد.
همچنین سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشــان گفت: در حال حاضر  وضعیت خوبی از لحاظ 
ایمنی ترافیکی نداریم و حادثه های رانندگی، خسارت بسیار باالیی را بر کشور تحمیل می کند که 

امیدواریم با اجرای این طرح، خسارت ها نیز کاهش پیدا کند.
کورش ساکی  ضمن تشــکر از انتخاب کاشــان برای اجرای طرح نجات، افزود: رسیدن به شهر 
ایمن ترافیک، کار دشواری است که همکاری و فعالیت مستمر دستگاه های مختلف را می طلبد.

وی افــزود: امیدواریم کــه اجرای طــرح نمونه جمعیتــی ایمن ترافیــک، باعث تغییــر رفتار 
سیاست گذاران و مردم شود و از تحمیل خســارت های ســنگین به جامعه به ویژه نیروی مولد 
پیشگیری کند.سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی کاشــان، تصریح کرد: وجود نیروی انسانی 
متخصص و پژوهشگر و مراکز تحقیقاتی تروما، پرستاری تروما و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت 
در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و تعامل بین دانشگاه و شهر، زیرساخت های موثری برای اجرای 

این طرح در کاشان است.
ساکی گفت: اجرای طرح های پژوهشی ایمنی و ترافیک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در قالب 
تفاهم نامه، می تواند تجربیات مطلوبی را در این زمینه برای طــرح نمونه جمعیتی ایمن ترافیک 
)نجات( فراهم کند.  مشاور علمی و بین الملل پلیس راهور نیز گفت: سالمت و ایمنی، مهم ترین 
بحث سانحه ها در کشور اســت که ســاالنه ۴۰ میلیارد دالر برای ترافیک هزینه می شود و تمامی 
سطوح سنی درگیر این مشکل هستند.حمید سوری اظهار کرد: تالش های دو دهه گذشته منجر 
به کاهش حوادث ترافیکی شده به طوری که آمار مرگ ناشی از این حوادث از ۲۰ هزار نفر در سال 
به ۱۷ هزار نفر کاهش یافته اســت.وی افزود: اجرای طرح شهر نمونه جمعیتی ایمن ترافیک نیز 
میزان بروز تصادفات، آسیب و مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در ایران با رویکرد چشم انداز صفر 
این اعتقاد را به وجود می آورد که تصادف ها، قابل پیشگیری هستند و رخدادشان از نظر اخالقی 
غیرقابل قبول است.مشاور علمی و بین الملل پلیس راهور گفت: انسان در دیدگاه دورنمای صفر، 
باالترین ارزش را دارد و نظام ایمن ترافیک باید طوری طراحی شود که بروز حادثه عامل مرگ و یا 
آسیب جدی نشود و هدف از چشم انداز صفر، دستیابی به این چشم انداز است که مرگ یا صدمه 

جدی بر اثر سوانح ترافیکی به صفر برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

توجه به جایگاه آموزش و پرورش از ارکان توسعه یافتگی است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در  فرزانه افسرطه 
جمع خبرنگاران با بیان جایگاه مهم این نهاد 
در تعلیم و تربیت نســل آینده کشــور، توجه ویژه به آموزش و پرورش در 
تخصیص بودجه را از پارامترهای توسعه یافتگی عنوان کرد و از مصداق های 
فراوانی که در آیات قرآنی در وصف آمــوزگاران، مربیان علم و دانش و علم 
آموزان وجود دارد، ســخن گفت.محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با بیان جایگاه علم و علم آموزی در دین اسالم، اظهار 
کرد: در جامعه توسعه یافته، درصد بیشتری از بودجه به آموزش و پرورش، 
علم آموزی و پژوهش اختصاص می یابــد.وی، وجود حدود یک میلیون 
دانش آموز، ۴۷هزار معلم شــاغل رســمی، ۵۵هزار بازنشسته و بیش از 
۲۵هزار معلم غیررسمی در سطح استان اصفهان را حاکی از بزرگی و وسعت 
تاریخی- جغرافیایی خانواده آموزش و پرورش دانست که همچنان با نهادها 

و اعضای جامعه بطور مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارند. 

مدارس ناایمن در انتظار تخصیص بودجه
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان درباره مدارس ناایمن و غیراستاندارد 
توضیح داد: سازمان نوسازی مدارس در امر رسیدگی به وضعیت ایمنی و 
استاندارد ساختمان مدارس تصمیم گیری می کند. همچنین، در سفر رییس 
جمهور قرار شــد با تخصیص بودجه، به زودی ایمن سازی مدارس و جمع 
آوری مدارس کانکســی به ویژه در منطقه فریدن پیگیری شود. ابراهیمی 
دراشاره به تهدیدات فرونشست به دلیل عدم جریان رودخانه زاینده رود و 
تهدیداتی که در مناطق شمالی استان، شاهین شهر، برخوار و دیگر اماکن 
وجود دارد، گفت: مدارس نیز درمعرض خطرات قراردارند که سازمان نوسازی 

مدارس در بررسی مقاوم ســنجی و ایمنی مدارس شیوه نامه هایی دارد. 
وی، خالی شدن برخی مدارس از دانش آموز را در راستای اقدامات ایمنی 
عنوان کرد و افزود: در »شیوه نامه استقرار«، استانداردهای سختگیرانه ای 
درنظر گرفته شده که به دلیل کمبود فضا و نیرو، نمی توان انتظار تحقق آنها را 
داشت و الزم است استانداردها به حالت عادی بازگردند. مدیرکل آموزش و 
پرورش از ۵۳مصوبه مرتبط با این نهاد صحبت کرد که غالبا عمرانی و درباره 
فضاهای آموزشی است و  ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه براساس اولویت بین 
شهرستان ها توزیع می شود.وی در ادامه با قدردانی از خیرین مدرسه ساز 
گفت: در کل استان، ۳۰ مدرسه با پشتیبانی خیرین در دست احداث است 
که آنها تعهدات خود را عملی کرده اند و منتظر تحقق تعهدات دولت هستند 

که بعد از تخصیص بودجه، تعداد زیادی راه اندازی می شوند. 

 پرداخت دستمزد نیروهای خرید خدمت طبق قرارداد 
مدیرکل آموزش و پرورش درباره پرداخت دستمزد نیروهای خرید خدمت 
گفت: اصل روش خرید خدمت، روشی ناپایدار است ولی باید از آن استفاده 
کنیم. هرچند به دلیل عدم تامین اعتبار هنوز در اجرای آن با مشکالتی روبه رو 
هستیم. وی در ادامه افزود: بیمه نیروهای خرید خدمت تمام وقت محاسبه 
می شود و دستمزد آنها طبق قرارداد پرداخت خواهد شد. همچنین، مصوبه 
ای برای تعیین وضعیت داریم که تمام نیروهای خرید خدمت که از امتیازاتی 
مثل ایثارگری برخوردار بوده اند، استخدام می شوند. چنانچه، از اول۱۴۰۱، 
حدود ۸۰۰ نفر از خرید خدمتی ها به استخدام آموزش و پرورش درآمدند. 

سیل دانش آموزان افغانی مهاجر به اصفهان

ابراهیمی از وجود ۵۸هزار دانش آموز اتبــاع بیگانه که عمدتا مهاجران 
افغانی هســتند، خبر داد و افزود: با سیل مهاجرت جدید از افغانستان، 
در ســال تحصیلی پیش رو، بیش از ۲۰هزار دانش آموز افعانی دیگر به 
این جمع اضافه می شوند که احتماال ۱۹۰۰ کالس درس به این مهاجران 
اختصاص خواهد یافت و باید برای آنها برنامــه ریزی کنیم.  وی درباره 
کمک های کمیساریا بیان کرد: این کمک ها فقط به ۴ مدرسه اختصاص 
دارد که درمقابل خدماتی که دولت به اتباع بیگانه ارائه می دهد، بســیار 
محدود است. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان در بخش دیگری از 
سخنان خود به کاهش کیفیت آموزش به دلیل کرونا و نبود آموزش چهره 
به چهره از یک سو، تضعیف روابط و تعامالت اجتماعی و ابعاد پرورشی 
تعلیم و تربیت از ســوی دیگر پرداخت و در ادامه، از برنامه های اوقات 
فراغت در ۲هزار پایگاه ازجمله مدارس، پژوهش سراها، دارالقرآن و مراکز 
ورزشی با ۴۵۰هزار دانش آموز، برگزاری مسابقات  مختلف ورزشی برای 

همکاران، مسابقات دانش آموزی ورزشی به میزبانی اصفهان خبرداد. 

هدایت ۵۰درصد دانش آموزان به هنرستان ها
وی از رویکرد آموزش و پرورش به کارآفرینــی و مهارت آموزی دانش 
آموزان و تشویق آنها به هنرستان ها صحبت کرد و توضیح داد: از آنجایی 
که نیمی از دانش آموزان در پایه نهم هســتند، تالش می کنیم تا حدود 
۵۰درصد دانش آموزان راهی هنرستان ها شوند. همچنین، طرح احداث 
هنرستان در جوار صنعت برای صاحبان صنایع پیش بینی شده که چون 
آموزش و پرورش از خریــد تجهیزات و احداث هنرســتان بی نیاز می 
شود، حائز اهمیت است. در عین حال، نیروی کار ماهر در بخش صنعت 
تامین می شود.موضوع دیگر احداث بزرگ ترین مدرسه اوتیسم کشور 
در اصفهان است که به عنوان بزرگ ترین و به روزترین مرکز تخصصی در 
خاورمیانه خواهد بود. همچنین، مدرسه دیگری برای کودکان اوتیسم 
در ناحیه ۳ راه اندازی می شــود.وی به افتتــاح و کلنگ زنی مدارس و 
هنرستان های جدید در آینده ای نزدیک اشــاره کرد و احداث مدارس 
جدید در استان به دلیل رشد جمعیت و مهاجرپذیری را ضروری خواند.

اجبار در پرداخت شهریه، تخلف است
از دیگر مباحث مهم در نشست خبری مدیرکل آموزش و پرورش استان 
، عدم اجبار در پرداخت شهریه و ثبت نام به شــرط شهریه بود. وی، گرو 
کشیدن کارنامه و یا هر الزام دیگری برای شهریه و ثبت نام را تخلف نامید 
و یادآورشد: ۱۰ سال است که به مدارس ســرانه ای پرداخت نشده  و اگر 
سرانه دولت به مدارس پرداخت شود، هزینه های مدارس تامین می شود.

افت تحصیلی آشکار به دلیل آموزش های غیرحضوری
ســیداحمد بنی لوحی، معاون آموزش متوسطه با اشــاره آموزش های 
غیرحضوری در طول مدت کرونــا و قدردانی از تالش آمــوزگاران، تاثیر 
واهمیت آموزش حضوری را بیان کرد و گفت: اکنون شاهد افت واضحی 
در بین دانش آموزان هستیم و پایین بودن تراز علمی در امتحانات نهایی از 

نشانه های افت تحصیلی بدلیل فقدان آموزش حضوری است. 

با مسئولان جامعه

آگهی مزایده عمومی شماره 1401/01

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان - کمیسیون معامالت  م الف: 1344985

- مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
- محل دریافت اســناد: اصفهان-خیابان هزار جریب- ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان- اداره امور پیمان ها و قراردادها- اتاق ۲۵۰ و پایگاه ملی اطالع رسانی 

http://iets.mporg.ir :مناقصات به نشانی
- تاریخ بازدید: از ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

- مبلغ سپرده: ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و شصت میلیون ریال(
- مبلغ سپرده باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش نقدی مبنی بر واریز 
به حساب شــماره ۴۰۶۱۰۴۲۰۰۷۶۷۰۵۲۴ بنام تمرکز وجوه ســپرده سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران )شماره شبا 
IR ۳۱۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۴۲۰۰۷۶۷۰۵۲۴( بوده و چنانچه ضمانت نامه تسلیم گردد از تاریخ 

صدور حداقل می بایست به مدت سه ماه دارای اعتبار باشد.

نوبت اول

شرایط محل وقوع ملکاجاره بهاء ماهانه )ریال(کاربرینام ملک
ساختمان و انبار 
عرضه محصوالت 
کشاورزی و دامی

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰انبار
اصفهان- بلوار کشاورز- نبش 

خیابان دکتر حسابی

- داشتن حداقل سه سال سابقه مورد تایید در زمینه 
تولید محصوالت کشاورزی و دامی - ارائه رزومه فنی در 
خصوص توانایی انجام کار  - پذیرفتن شرایط سازمان 

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد در راستای ماده ۵ قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن، ملک با 
مشخصات زیر را به مدت سه سال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

نوبت دوم



دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی برای آماده ســازی تیم ملی برای جام جهانی در نظر دارد اردوی تیم ملی را 8 روز زودتر از  آغاز فیفا دی یعنی از 20 شهریور 
استارت بزند. این درحالی است که سازمان لیگ هنوز زمان شروع فصل بیست و دوم را اعالم نکرده و از سویی با این برنامه سرمربی تیم ملی هم روبه رو است 
و باید باشگاه های لیگ برتری را هم همسو با برنامه تیم ملی کند.نکته ای که باعث شــده تا سازمان لیگ در اعالم زمان شروع مسابقات فصل جدید تعلل کند 
برگزاری سوپر جام اســت. اگر سهیل مهدی، مسئول برگزاری مســابقات لیگ تصمیم بگیرد که سوپرجام را قبل از شــروع لیگ برگزار نکند می تواند برگزاری 
بازی ها از 21 مرداد باشد و در آن صورت برای اجرایی کردن برنامه های تیم ملی کمتر با باشــگاه ها وارد چالش می شود؛ اما اگر سازمان لیگ اصرار به برگزاری 
بازی سوپرجام قبل از شروع مسابقات کند برگزاری لیگ هم دیرتر انجام می شود و برنامه های تیم ملی هم دچار مشکل خواهند شد. اولویت فدراسیون فوتبال 
هم حمایت از برنامه های آماده سازی تیم ملی است و باید دید سازمان لیگ چگونه می خواهد ماجرای سوپرجام را مدیریت کند. سوپرجام باید بین تیم های 

نساجی قهرمان جام حذفی و استقالل قهرمان لیگ برتر برگزار شود.

سوپرجام؛ معضل جدید سازمان لیگ
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افسوس »کاپلو« به خاطر رفتن »مخیتاریان« از رم
سرمربی نامدار ایتالیایی عقیده دارد که رم بازیکن مهمی را در بازار نقل و انتقاالت از دست داد.به نقل از 
فوتبال ایتالیا، هنریک مخیتاریان، هافبک فصل قبل رم با عقد قراردادی 2 ساله به اینتر پیوست. او بعد 
از حضور در تیم های شاختار دونتسک، دورتموند، منچستریونایتد، آرسنال و رم راهی اینتر شد. اینتر 
که فصل قبل نایب قهرمان لیگ ایتالیا شد به دنبال تقویت خود است تا بتواند در فصل جدید عنوان 
قهرمانی را به دست بیاورد.فابیو کاپلو، سرمربی سابق تیم رم درباره رفتن هنریک مخیتاریان از این 
تیم گفت:  مخیتاریان، بازیکن بسیار مهمی برای رم بود، او تنوع  را در حمالت تیم به ارمغان می  آورد. 
غم انگیز است که او از تیم می رود. خاطره خوبی در رم از خود به یادگار گذاشت. اینتر بازیکن خوبی به 
دست آورد، فکر می کنم او در فوتبالی که اینزاگی می خواهد، جا بیفتد.مخیتاریان از سال 201۹ برای 
رم بازی می کند، این بازیکن فصل گذشته با رمی ها فاتح لیگ کنفرانس شد. مخیتاریان همچنین 

بهترین گلزن تاریخ تیم ملی ارمنستان است و در ماه مارس فوتبال ملی خود را به پایان رساند.
 

درآمد باورنکردنی ستارگان فوتبال در لیگ چین
فوتبال چین در ســال های اخیر مبالغ هنگفتی در فوتبــال هزینه کرده اســت.با وجود مهاجرت 
ستاره های زیادی از دنیای فوتبال به شرق آسیا اما هیچ کس نتوانســته به اندازه الوتزی از لیگ 
چین درآمد داشته باشد.طبق گزارشی که یکی از سایت ها منتشــر کرده، الوتزی با درآمد هفتگی 
۷۹8 هزار پوند از تیم هبی در رده اول پردرآمدترین بازیکنان از لیگ چین قرار گرفته است. پس از 
او، هموطنش توز با درآمد ۶۳۴ هزار پوندی و اسکار برزیلی با درآمد ۵00 هزار پوندی قرار گرفته اند.

باکامبو که از ویارئال به بیجینگ پیوسته، هالک و گراتزیانو پله هم به ترتیب با درآمدهای ۳۴1 ، ۳20 
و 2۶۳ هزار پوندی در رده های بعدی جای دارند.

 

یاغی بارسا در آستانه تمدید
روزنامه اسپورت، چاپ کاتالونیا، می گوید بارســلونا به تمدید قرارداد عثمان دمبله نزدیک شده 
و امضای او به زودی پای تمدید قــراردادش قرار می گیرد.روزنامه اســپورت، چاپ کاتالونیا، در 
خبری اختصاصی اعالم کرد باشگاه بارسلونا به تمدید قرارداد ستاره فرانسوی اش عثمان دمبله، 
بسیار نزدیک شده و می توان گفت دمبله به زودی پای برگه تمدید قرارداد را امضا خواهد کرد. بر 
اساس این گزارش، امضای تمدید قرارداد دمبله هیچگاه تا این اندازه نزدیک نبوده است.اسپورت 
می گوید دو طرف به توافق اصولی رسیده اند و تنها اختالفی جزئی بر سر مسائل مالی باقی مانده 
که ممکن است به زودی برطرف شود. روزنامه چاپ کاتالونیا می گوید دمبله قراردادش با بارسا 

را دو ساله تمدید کرده و بنابراین، تا سال 202۴ بازیکن این تیم خواهد بود.
 

چلسی آماده انتقام از بارسلونا!
بعد از آنکه بارسلونا مانع از خرید رافینیا توسط چلسی شد، به نظر می رسد باشگاه انگلیسی قصد 
دارد در سه پرونده دیگر نقل وانتقاالتی از باشگاه کاتاالن انتقام بگیرد.گزارش های اخیر حاکی از 
این بود که بارســلونا در نبرد برای جذب رافینیا موفق شده چلسی را شکست بدهد. بارسا به لیدز 
اطالع داده که مبلغ درخواســتی ۷0 میلیون یورویی برای رافینیا را خواهــد پرداخت. این ضربه 
سختی به چلسی است که  به لیدز اطالع داده بود حاضر است برای ستاره برزیلی ۶0 میلیون یورو 
بپردازد.اما رافینیا تنها بازیکنی نیست که دو باشگاه امسال تابستان برای تصاحبش شاخ به شاخ 
شده اند. اولین جبهه ای که چلســی می تواند برای انتقام انتخاب کند رابرت لواندوفسکی است. 
بارسا از چنین خبری مسلما بسیار نگران خواهد شد. دو جبهه دیگری که چلسی می تواند از بارسا 
انتقام بگیرد، دو بازیکنی اســت که در حال حاضر برای چلسی بازی می کنند. سزار آسپیلی کوئتا 

و مارکوس آلونسو؛ دو بازیکنی که بارسا خواهان جذب شان است. 

وقتی برخی بازیکنان، مربیان و هواداران؛ ابهت اعداد و ارقام را نمی دانند

توهم فوتبالی ها و ایران ۲۰۰ میلیون نفری!
از دید برخــی از اهالی فوتبال در ایــران از جمله مدیــران، مربیان و 

بازیکنان، جمعیت ایران، سه برابر جمعیت فعلی کشور است.
۴0، ۵0 و حتی ۶0 میلیون هوادار فوتبال، اعداد و ارقامی اســت که از 
چندین ســال قبل به این سمت توســط مدیران، مربیان، بازیکنان و 
پیشکسوتان تیم ها مطرح می شــود؛ به نحوی که به نظر می رسد این 

افراد، بزرگی و ابهت اعدادی از این دست را نمی دانند.
کم نیســتند تعداد افرادی که در این ســال ها بارها عنوان کرده اند که 
»تیم ما ۴0 میلیون هــوادار دارد.«این عدد گاهی تــا ۶0 میلیون نفر 
هم رفته و دیر نیســت روزی که فردی تمام مردم ایران را به نفع تیم 
محبوب خود مصادره کند و آن ها را نه تنهــا فوتبالی، بلکه طرفدار تیم 

خودش هم بداند.
در همین ســال ها، بارها طرفداران پرسپولیس، اســتقالل و تراکتور 
بین اعداد و ارقام ۳0 تا ۶0 میلیون نفر دست به دست شده است. این 
اعداد به این معنی است که وقتی ۶0 میلیون نفر طرفدار پرسپولیس 
یا اســتقالل باشــند، باید عددی را هم برای طرفداران سایر تیم ها در 

نظر گرفت.
با توجه به این که صدور گســترده کارت هواداری در ایران رواج ندارد، 
هیچ کس به صورت دقیق، آمار تعداد هواداران و حتی نســبت آنها را 
نمی داند اما به هرحال، نظرسنجی های تلویزیونی و اینترنتی در کنار 
میزان تماشــاگران، می تواند آماری تخمینی را بــه مخاطبان بدهد؛ 
هرچند که موضوع هواداری را باید به صورت طبقه بندی شــده بررسی 

کرد.
وقتی پای جمــع و تفریق این اعداد به میــان می آید، می توان با یک 
حساب سرانگشتی به این نتیجه رســید که از دید این افراد، جمعیت 

ایران در حدود 200 میلیون نفر است!
برخی پرسپولیســی ها هــواداران ایــن تیــم را ۵0 تــا ۶0 میلیون، 
استقاللی ها هواداران خود را ۴0 تا ۵0 میلیون و تراکتوری ها هواداران 
خود را ۳0 تا ۴0 میلیون نفر تخمین زده اند! حتی یک مجری اصفهانی 
تلویزیون، هواداران ســپاهان را ۷ تا 8 میلیون نفر بــرآورد کرده بود؛ 
اعدادی که بدون هیچ متــر و معیاری و صرفا بــرای بزرگ نمایی اما 
به صورت جدی بیان می شــود. اگــر  تیم هایی مانند ملــوان، فوالد 
خوزستان، مس کرمان، آلومینیوم اراک، سپیدرود رشت و ... هواداران 
خود را تخمین بزنند، بعید نیســت که جمعیت ایــران به 200 میلیون 

نفر هم برسد.
این ها گوشه ای از نظرات مسئوالن درباره تیم هاست:

ریکاردو ساپینتو: مثل ۴0 میلیون هوادار تیم اشتیاق زیادی دارم.

امیرحسین فتحی، مدیرعامل سابق اســتقالل: باشگاه ما ۳0 میلیون 
طرفدار دارد.

محمدرضــا زنوزی، مالک تراکتــور: جمعیت آذری زبان کشــور زیاد 
هســتند. با قهرمانی در جام حذفی ۳0 میلیون نفر در ایران خوشحال 

شدند.
ابراهیم شــکوری، معاون ســابق پرسپولیس: پرســپولیس ۴0، ۵0 

میلیون هوادار دارد.
علیرضا منصوریان، ســرمربی سابق تراکتور: باشــگاه ما ۳0 میلیون 

طرفدار دارد.
استراماچونی، ســرمربی سابق اســتقالل: 2۵ میلیون طرفدار پشت 

تیم هستند.
میالد میداوودی، بازیکن اسبق استقالل: چرا باید با استقاللی که ۵0 

میلیون طرفدار دارد، چنین برخوردهایی می شود.
محسن خلیلی، پیشکسوت پرسپولیس: ۵0 میلیون هوادار پرسپولیس 

مهم هستند.
علیرضا نیکبخت، پیشکسوت استقالل: آقایان خیلی راحت ۵0 میلیون 

هوادار استقالل را بازی دادند.
علی شجاعی، مدافع  چپ پرسپولیس: پرسپولیس در ایران ۷0 میلیون 

طرفدار دارد.
فیروز کریمی: اســتراماچونی با رفتنش، قلــب ۴0 میلیون هوادار را 

شکست.
سید جالل حســینی: باشــگاه هر تصمیمی بگیرد، برای ۴0 میلیون 
هوادار گرفته است. این اعداد در حالی برای جمعیت فوتبالی مطرح 
می شود که کمتر از ۵0 درصد جمعیت ایران فوتبالی هستند و به فوتبال 
اهمیت می دهند. نتایج یک نظرســنجی که توسط ایسپا انجام شده، 
نشــان می دهد که جمعیت هواداران فوتبال در ایران فقط ۳0 میلیون 
نفر است که شامل هوادار دو آتشه و هواداری که گاهی مسابقات را از 

طریق نتایج زنده دنبال می کند، می شود.
حال معلوم نیست چرا مدیران و مربیان در جایگاه های کامال رسمی، 
چنین اعدادی را به زبان می آورند. در واقع بیان این اعداد بیش از این 
که منجر به افزایش اهمیت موضوع مورد نظر مانند شــرایط مهم یک 

تیم شود، خنده شنونده این سخنان را به دنبال دارد.

خبر روز

سرمربی پیکان به پرسپولیس جواب منفی داد
هفته گذشته یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس بعد از قطعی شدن جدایی حمید مطهری از 
جمع سرخ پوشان و حضور در نساجی به بررسی انتخاب دستیار پرداخت.در روزهای گذشته بیشتر 
صحبت از این بودکه گل محمدی به دنبال دستیار خارجی است؛ اما سرمربی سرخ پوشان که سابقه 
همکاری با مجتبی حسینی را داشته در تماسی با سرمربی پیکان خواستار همکاری مجدد با او در تیم 
پرسپولیس شد؛ اما حسینی اعالم کرده که نمی خواهد وارد فاز دستیاری شود و از سوی دیگر قصد 
ترک پیکان را ندارد. به همین دلیل گل محمدی بعد از این پاسخ منفی به دنبال بررسی رزومه مربیان 

خارجی است و هنوز هم به باشگاه فرد خاصی رامعرفی نکرد است.
 

تحریم بانکی علیه پرسپولیسی شدن »کاسیانو دیاز«!
معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس می گوید تحریم های بانکی، پیوستن کاسیانو دیاز به پرسپولیس 
را به تاخیر انداخته است.پرسپولیس که پس از جذب ســتاره ها، حاال به دنبال جذب مهاجم برای 
تقویت خط حمله خود است ، در همین راستا اقدامات الزم برای کاسیانو دیاز مهاجم ۳۳ ساله برزیلی 
دنبال می کند.این بازیکن یک سال دیگر با باشگاه ویزالی پرتغال قرارداد داشت؛ اما در روزهای گذشته 
مدیران پرسپولیس موفق شدند با این باشگاه پرتغالی بر سر مبلغ رضایت نامه کاسیانو به توافق برسند.

با این حال به دلیل مشکالت انتقال پول برای رضایت نامه، کاسیانو هنوز برای عقد قرارداد رسمی راهی 
ایران نشده است.محمد محمدی در گفت وگوی  خود با رادیو تهران در این باره توضیح داد: ما قبل از 
پایان بازی ها سعی کردیم با بازیکنان مدنظر کادرفنی شروع به صحبت کنیم و خدا را شکر تا جایی که 
در توان مان بوده توانستیم بازیکنان را جذب کنیم. همانطور که هواداران می دانند در بخش فوروارد نیاز 
به جذب بازیکن داریم و در حال حاضر کارهای آقای کاسیانو را انجام می دهیم.وی افزود: توافق ها 
با باشگاه ویزال انجام شده؛ اما جابه جایی پول با توجه به تحریم ها مشکل است. در  حال انجام کارها 
هستیم و امیدواریم کاسیانو بدون مشکل جذب شود تا ببینیم بقیه نفرات مدنظر آقای گل محمدی 

چه کسانی هستند.
 

تصمیم جالب هیئت فوتبال تهران برای جلوگیری از صغر سن
کمتر پیش آمده که مســابقات زیر نظر هیئت فوتبال تهران به خصوص در بخش پایه ها با موضوع 
صغر سن و یا مشکالت پزشکی روبه رو نشده باشد. امسال برای جلوگیری از خیلی اتفاقات هیئت 
فوتبال تهران با ایفمارک مرکز ارزیابی های پزشــکی و بازتوانی فوتبال ایــران قرارداد جدیدی امضا 
کرده است و از این پس تمامی تیم هایی که زیر نظر هیئت فوتبال تهران در رده های مختلف مسابقه 
دارند ،باید ابتدا در این مرکز آزمایشات پزشکی خود را انجام دهند. با توجه به این قرارداد روزانه 2۵0 
نفر از بازیکنان تیم های مختلف در این مرکز حاضر می شوند. تست ها شامل تشخیص سن واقعی 
بازیکنان، عروقی و قلبی و موارد دیگر می شود. ایفمارک که زیر نظر دکتر زهره هراتیان اداره می شود 
برای باشگاه هایی که باید مجوز حرفه ای از AFc دریافت کنند مثل استقالل و پرسپولیس تست ها را 
طبق معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا می گیرد تا برای دریافت مجوز حرفه ای دچار مشکل بابت 

مباحث پزشکی نباشند.
 

»ساسان انصاری« شماره معروف را عوض کرد
ساسان انصاری، وینگر پرتالش فوالد دیگر شماره ۳ معروف خود را نمی پوشد. این وینگر و مهاجم اهل 
شهر نورآباد ممسنی که باز هم به کار خود با فوالد ادامه خواهد داد طی سالیان طوالنی با پیراهن شماره 
۳ به میدان می رفت که با توجه به پست او که غالبا در خط جلو بود، شماره عجیبی محسوب می شد.

با این حال پس از سال ها انصاری تصمیم به تغییر شماره گرفته و در این فصل با پیراهن ۷ به میدان 
می رود که یک شماره کالسیک برای هافبک های تکنیکی و رو به جلو در فوتبال محسوب می شود.

مستطیل سبز

موافقت اداره ورزش وجوانان 
و هیئت فوتبال با واگذاری 
امتیاز تیم فوتسال سپاهان

ایمنا نوشــت: واگذاری امتیاز تیم فوتسال 
سپاهان توســط ارگان های مربوطه ورزش 
استان اصفهان، رسما تایید و مورد موافقت 

قرار گرفت.
 بعــد از انحــالل تیم فوتســال ســپاهان

 اصفهــان و تصمیم مدیران ایــن مجموعه 
 بزرگ ورزشــی، امتیاز لیگ برتری این تیم 
 بــه تیمــی در اســتانی دیگر واگذار شــد. 
ایــن اتفــاق در حالــی رقــم خــورد کــه 
ســازمان لیگ آن را بــرای تیم هایی نظیر 

سپاهان منع کرده بود.
همان طورکــه چنــدی پیش به طــور موثق 
اعالم کردیم، امتیاز تیم فوتســال سپاهان 
به سفیرگفتمان تهران واگذار شد؛ سپاهان 
که فصل گذشــته بــا مبلغ یــک میلیارد و 
200 میلیون تومــان امتیاز اهــورا بهبهان را 
خریداری کرده بود با دریافت یک میلیارد و 
۵00 میلیون تومان آن را به نماینده فوتسال 

تهران فروخت .
طبق اسنادی که خبرگزاری ایمنا در اختیار 
دارد، هیئــت فوتبال اســتان اصفهان نیز 
موافقت خود بــا واگذاری و فروش امتیاز 
سپاهان به تیم سفیرگفتمان تهران را رسما 
اعالم کرد و از اداره ورزش وجوانان نیز همین 

مسئله را خواستار شد.
پیرو آن، پس از نامه هیئت فوتبال اســتان 
اصفهــان، اداره کل ورزش وجوانان اســتان 
اصفهــان، در نامه ای اعالم کــرد در دهمین 
جلســه کمیســیون ماده پنج اســتانی در 
تاریــخ یازدهــم تیرماه 1۴01، درخواســت 
تایید واگذاری امتیاز تیم فوتسال سپاهان 
 بــه ســفیرگفتمان تهــران مــورد موافقت

 قرار گرفت.بدین ترتیب، فوتســال اصفهان 
پس از ســه ســال دوباره تنها یک نماینده 
 در لیگ برتــر کشــور خواهد داشــت؛ باید 
 دید چــه زمانــی قرار اســت تیمــی دیگر
  از اســتان اصفهان پا به لیگ برتــر بگذارد

 و ســپس بــا کج ســلیقگی مدیــران به 
سرنوشت سپاهان دچار شود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

پرده برداری از چهره 
جدید تیم »نکونام «

تیم فوتبــال فوالد خوزســتان اولین 
تمرین خــود برای فصــل جدید را در 
تهران و دور از گرمای اهواز انجام داد. 
آنها ســعید آقایی و احســان پهلوان 
را از پرســپولیس، علی قربانــی را از 
آذربایجــان، رضا علیــاری را از مس 
رفسنجان و محمدرضا غبیشاوی را از 
نفت آبادان خریده اند تا در این فصل 
با شــرایط بهتر و برای کســب عنوان 

قهرمانی وارد میدان شوند.

به گفته سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال عراق، فدراســیون فوتبال این کشور 
مهدی مهدوی کیا و کارلــوس کی روش را برای هدایت تیــم ملی فوتبال عراق 
مدنظر دارند.در حالی که کارلوس کی روش مذاکره با فدراســیون فوتبال عراق 
برای حضور در این کشور را تکذیب کرده است، اما خبرهای غیر رسمی همچنان 
حاکی است که کی روش گزینه اول عراقی هاست.از ســوی دیگر، کمیته فنی 
فدراســیون فوتبال عراق رزومه دیگر مربیان را هم در دست بررسی دارد تا در 
صورت پاسخ منفی کی روش، این گزینه ها را در دستور کار قرار بدهد.سیدمحمد 
ناظم الشریعه، سرمربی ایرانی تیم ملی فوتســال عراق که بی خبر از اوضاع و 
احوال فدراسیون این کشور نیســت، خبر جالبی را در این خصوص اعالم کرد.

ناظم الشــریعه که به تازگی با عراق به عنوان نایب قهرمانی مسابقات فوتسال 
کشورهای عربی دست یافته است، در گفت وگو با »تهران ورزشی« مدعی شد 
مهدی مهدوی کیا و کارلوس کی روش گزینه های ســرمربیگری تیم ملی عراق 
هستند. وی گفت: چیزی که می گویم رســمی و قطعی نیست. عراقی ها با کی 

روش در تماس هستند. بحث مهدی مهدوی 
کیا را هم داشــتند پیگیــری می کردند.

ناظــم الشــریعه افــزود: وقتی به 
جلسه کمیته فنی فدراسیون 

عراق رفتم، داشتند رزومه 
مربیان را بررسی می کردند 

که نــام مهدوی کیــا و کی 
روش مطرح بود. اینکه چقــدر این مربیان 
انتخاب شوند را نمی دانم.مهدی مهدوی کیا 
در حال حاضر سرمربی تیم فوتبال امید ایران 
است و مشخص نیست آیا در صورت اجماع 
عراقی ها روی نام او، به پیشنهاد تیم ملی این 

کشور پاسخ مثبت بدهد یا نه.

    پیشنهاد خارجی برای سرمربی تیم ملی امید؛

   مهدوی کیا، رقیب کی روش شد
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اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر ناژوان
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: در حاشیه شــمال و جنوب رودخانه زاینده رود در محدوده 
ناژوان، بیش از ۶۵۰۰ متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر در حال اجراست.مهدی قائلی اظهار کرد: 
مسیر دسترسی محلی ناژوان واقع در حاشیه شمال رودخانه و بعضی از کوچه ها و معابر خیابان 

باغ فردوس بنا به درخواست شهروندان در حال مرمت و بازسازی است.
وی با اشــاره به هزینه ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی اجرای پروژه زیرســازی و آسفالت معابر، 
تصریح کرد: عالوه بر زیرسازی، ترمیم و ساماندهی معابر، بیش از ۸۰۰ تن آسفالت طی سه ماه در 
این معابر اجرا خواهد شد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: ساماندهی سرویس های بهداشتی، 
اجرای فیبر نوری محدوده ناژوان و احداث پارک محلی خیابان جالالن، از دیگر اقدامات در حال 
اجرای حوزه عمران این مدیریت اســت.وی با قدردانی از صبر و شــکیبایی شــهروندان ساکن 
محدوده نــاژوان در همراهی با اجــرای این پروژه ها، افــزود: تا پایان تیرمــاه عملیات اجرایی 

ساماندهی و روکش این معابر به اتمام خواهد رسید.
 

معاون شهردار خبر داد:

احداث تصفیه خانه های جدید پساب در اصفهان
معاون محیط زیســت و خدمات شهری شــهردار اصفهان با بیان اینکه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان 
برای احداث تصفیه خانه های جدید در ســال جاری در نظر گرفته شــده است، گفت: احداث دو 
تصفیه خانه اساسی و چند تصفیه خانه کوچک نیز باید به سرانجام برسد.مهدی بقایی اظهار کرد: 
یکی از قراردادهای مهم حوزه خدمات شهری، قراردادهای مربوط به حوزه فضای سبز است که از 
نظر گونه های گیاهی و توسعه های کیفی و کمی از اهمیت باالیی برخوردار است و انتظار می رود در 
حد مطلوب توسط پیمانکار نگهداری شــود.وی با بیان اینکه در حال حاضر با مشکل خشکسالی 
دســت وپنجه نرم می کنیم، ادامه داد: نیاز آبی عرصه های فضای ســبز اصفهان ساالنه حدود ۶۰ 
میلیون متر مکعب است که سازمان پارک ها و فضای سبز تالش کرد نوع آبیاری گونه های مختلف 
را بهینه سازی کند.معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه 
به تالش سازمان پارک ها حفظ عرصه های فضای سبز اصفهان با ۲۶ میلیون متر مکعب در سال 
میســر اســت، اما در حال حاضر حدود نیمی از این میزان آب در اختیار این سازمان است و این 

موضوع شرایط خطرناکی را برای حفظ این عرصه ها به وجود آورده است.
وی با اشاره به شرایط حساس فضای ســبز در حدود دو ماه گذشته، تصریح کرد: از هفته گذشته 
قرارگاه آب در حوزه شهرداری اصفهان تشکیل شد و به صورت روزانه وضعیت آب فضای سبز رصد 

و جلسات هفتگی برگزار می شود تا بتوانیم تنش های آبی را برطرف کنیم.

تکمیل شبکه آب رسانی پساب به صورت رینگ در اطراف شهر
بقایی با بیان اینکه از سال های گذشته اصفهان یکی از پیشتازان استفاده از پساب فاضالب شهری 
در کشور بوده است و به رغم این موضوع با مشکالتی مواجه هســتیم، افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومان برای احداث تصفیه خانه های جدید پساب در ســال جاری در نظر گرفته شده است تا دو 

تصفیه خانه اساسی و چند تصفیه خانه کوچک نیز باید به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه شبکه آب رسانی پساب به صورت رینگ در اطراف شهر ایجاد شده است و امسال 
تکمیل خواهد شد، تاکید کرد: چند تصفیه خانه در سپاهان شهر، شاهین شهر و دیگر مناطق وجود 
دارد که به این شبکه اضافه شده است و در حال حاضر برای آبیاری فضای سبز پارک های جنگلی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شــهردار اصفهان اضافه کرد: معاونت خدمات شهری و 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان روزهای پرتنشــی برای تامین آب فضای سبز 
اصفهان دارد،بنابراین از شهروندان درخواســت داریم با صرفه جویی ۱۰ درصدی آب شرب، جهت 

تامین حدود ۳۵ میلیون مترمکعب آب برای آبیاری فضای سبز در سال همکاری کنند.

 صفر تا صد شهرسازی الکترونیک در اصفهان؛

اصفهان؛ آرمان شهر؟!

شهرداری اصفهان در دوره جدید مدیریت شهری، تبلیغات 
وسیع و گسترده ای در زمینه شهرسازی الکترونیک انجام 
داده است. قاسم زاده و تیم همراهش تالش می کنند شهر را به سمت تغییر 
ســاختارهای مدیریتی پیــش ببرند. درواقع ســال های زیادی اســت 
برنامه ریزان شهری به این نتیجه رسیده اند که برای اداره هر چه بهتر شهر و 
الکترونیک سازی آن باید از ابزار فناوری اطالعات به صورت عملیاتی و بهینه 
استفاده شود تا سرعت و دقت هر فعالیت افزایش یابد.حرکت به سمت 
تحقق شــهر الکترونیک، شــهروند الکترونیک و شهرسازی الکترونیک، 
ضرورت عصر حاضر است، در نتیجه مدیران و برنامه ریزان باید برای فراهم 
آوردن بســترهای اجتماعی، فرهنگــی، ایجاد زیرســاخت های فناورانه، 
همچنین تغییر ساختار مدیریت شهری تالش کنند.»شهر الکترونیک« 
شهری است که در آن خدمات به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه شود 
و مدیران شهری اصفهان می خواهند اصفهان را به سمت این »آرمان شهر« 
ســوق بدهند. هرچند به نظر می رسد راه آســانی درپیش ندارند. همین 
چندروز پیــش برای پرداخت عوارض شــهرداری خودرو به ســراغ درگاه 
الکترونیکی شهرداری اصفهان رفتیم و پس از چندبار تالش و تقال درنهایت 
موفق به پرداخت نشدیم!به هرحال به تازگی شهرداری اصفهان با راه اندازی 
سامانه »سرای ۱۰« و اقدامات نوین دیگر گام های بلندتری برای تحقق شهر 

الکترونیک برداشته است.

امید علی اصغری، مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان است که در گفت و گو با »ایمنا« بیشتر در این 

باره توضیح داده که بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید:
 مدیریت شهرســازی الکترونیک یکی از واحدهای فعال در معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان است که زیر نظر شخص معاون 
شهرسازی و معماری اداره می شود. پیاده ســازی سامانه های مربوط به 
شهرســازی، انجام وب سرویس ها، ارتباط با دیگر ســازمان ها و ادارات و 
همچنین مدیریت واحد برون سپاری خدمات شهرسازی شهر اصفهان که 
در حال حاضر ۳۹ دفتر فعال در سطح شهر وجود دارد  و حدود ۸۰ نفر در حال 
انجام استعالمات دفترخانه و بانک ها در قالب برون سپاری هستند، به عهده 
این واحد است؛ واحد برون ســپاری از زمان آغاز به کار سامانه شهرسازی 

»سرای ۸«، فعالیت خود را آغاز کرد.
از سال ۱۳۹۵ که سامانه سرای ۸ آغاز به کار کرد، پروانه ساختمان و تمام 
خدمات شهرسازی روی این سیستم بارگذاری شد و به صورت عملی تمام 
فعالیت ها از طریق سیســتم انجام می شود؛ این ســامانه ارتباط داخلی 
شــهرداری را تقویت کرد و ارتباط با شــهروندان نیز در سامانه »سرای ۱۰« 

تقویت شد.
پروژه سامانه صدور پروانه الکترونیکی »سرای ۱۰«، ارتقا یافته سامانه 
سرای ۸ است و به عنوان یکی از پروژه های اصلی شهرسازی الکترونیک، در 

مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان اجرایی شده و قابل بهره برداری است. 
با توجه به اینکه بهره برداری از ســامانه ســرای ۱۰ اقــدام مهمی در حوزه 
شهرسازی الکترونیک بوده است، امیدواریم بتوانیم به صورت بهینه از آن 

استفاده کنیم.
یکی از موضوعات شهرسازی الکترونیک، ارتباط با دیگر نهادهاست که در 
حال حاضر ارتباط با ســازمان میراث فرهنگی و کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری برای درخواست های پروانه ساختمانی به صورت الکترونیک 

انجام می شود.
مشاهده آرشیو الکترونیکی پرونده توسط شهروند پس از محرز شدن 
هویت آن برای کارشناس بازدید، پرداخت آنالین هزینه تراکم و عوارض ها، 
امکان ارتباط دوسویه شهروند و کاربر، انجام اقدامات و فرایندها به صورت 
غیرحضوری، کاهــش مدت زمان صدور پروانه، نیاز نداشــتن به نقشــه 
معماری، ارائه شفاف محاسبات پروانه ساختمان به شهروندان، محاسبه 
حداکثر پتانسیل پالک به صورت خودکار، امکان پیگیری درخواست از طریق 
تلفن همراه و دسترسی به آرشیو پرونده بدون واسطه و از طریق سیستم، از 

جمله مزایای سامانه شهرسازی سرای ۱۰ است.
یکی از مشــکالتی که شــهروندان هنگام صدور پروانه ساختمان با آن 
دست وپنجه نرم می کردند، این بود که در زمان دریافت پروانه ساختمان در 
صورتی که آن ساختمان تخلفی داشت و گاهی در دهه های ۷۰ و ۸۰ بدون 
پروانه ساخته شده بود، ابتدا باید درخواست خود را ثبت می کردند و پس 
ارســال پرونده به کمیســیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه، قلع و قمع این 
ساختمان انجام می شد، اما در سیســتم جدید، تخلفات احتمالی پالک 
بررسی نمی شود و به صورت مستقیم برای صدور پروانه اقدام و تخلفات در 

زمان نقل وانتقال بررسی می شود.
بعضی از نقاط شهر اصفهان همچون سپاهان شهر، شهرک ولی عصر و 
محدوده های تاریخی شامل مصوبه های خاص هستند و سیستم به صورت 
خودکار حداکثر ظرفیت ارتفاعــی پالک مورد نظر را بر اســاس مصوبات 

مربوطه مشخص می کند.
my. پس از انجام ثبت نام اولیه و ثبت اطالعات شــخصی در سامانه 

isfahan.ir )قسمت درخواست پروانه ساختمانی( ، دریافت نام کاربری 
و رمز عبور، ثبت درخواست برای پالک مورد نظر طبق کد نوسازی آن انجام 
می شود و سپس بارگذاری مدارکی همچون اسناد مالکیت در این مرحله 
انجام می شود؛ پس از این اقدامات، درخواست ثبت شده و به شهرداری 
ارسال می شود که زمان بازدید پیشنهاد نیز توسط مالک قابل انتخاب است. 
کارشناس بازدید با حضور در محل، اصل مدارک را با مدارک بارگذاری شده 
در سامانه تطابق می دهد و پس از تایید آن، شهروند نیز با ورود به کارتابل 
خود در ســامانه my.isfahan.ir می تواند به صورت ۲۴ ساعته به آرشیو 
پرونده دسترسی داشته باشد. پس از ثبت درخواست توسط شهروند در 
سامانه، بازدید از محل توسط کارشــناس، عبور از مراحل طرح تفصیلی و 
کنترل کاربری و مــوارد مربوطه، تاییــد بعضی از آیتم ها توســط معاون 
شهرســازی منطقه انجام می شــود و نهایت ظرفیت ارتفاعی به رویت او 

می رسد و با تأیید آن، درخواست به کارتابل شهروند ارسال می شود. 

رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از وزارت کشور 
می خواهیــم که نــاوگان اتوبوســرانی را به صورت 
متمرکز مدیریت کند، چراکه تا اول مهر نیازمند ۶۰۰ 

دستگاه اتوبوس جدید هستیم.
عباس حاج رســولی ها در نطق میان دستور چهل و 
هشتمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر اظهار 
کرد: اکنون ۶۰۰ دســتگاه اتوبوس در ســطح شهر 
به حمل و نقل مســافران درون شــهری مشغول 
هســتند، پیشــنهاد می کنم با مدیریت آموزش و 
پرورش جلســاتی برگزار شــود تا موضوعی تحت 

عنوان سفر های آموزشــی برای ابتدای مهر در نظر 
گرفته شود.

به گفته وی، آموزش و پــرورش در مناطق محروم 
اصفهان مدیریت خوبی نداشــته اســت، حتی با 
خدمات ضعیفی قرارداد هایی با مجموعه های بسته 
که نتیجه آن افت تحصیلی دانش آموزان است. ما 
نیز مطالبه گر حق مردم ضعیف اصفهان در مناطق 

حصه و زینبیه هستیم.
حاج رسولی ها افزود: از وزارت کشور می خواهیم که 
ناوگان اتوبوسرانی را به صورت متمرکز مدیریت کند. 
تفاهم نامه هایی را با چین داشــتیم که درخواست 
داریــم طی ایــن تفاهم نامــه تعــدادی اتوبوس 

خریداری شود.
وی ادامه داد: اصفهان نیازمند حداقل ۶۰۰ دستگاه 
اتوبوس تا اول مهر است که می توان ۵ هزار دستگاه 

را نیز، نیاز کل کشور دانست.وی با اشاره به کاهش 
فشار آب در برخی مناطق شهر گفت: مردم گالیه های 
متعــددی را در این زمینه به ما منتقــل کردند که از 
آبفا می خواهیم برای حل این مشــکل تالش کند.

رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شــهر اصفهان  اظهار کرد:  ساختار 
مدارس این مناطق باید مانند دیگر نقاط شهر باشد. 
بحث مشارکت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مردم 
می تواننــد در قالب خیریه هــا کمک هایی در حوزه 

آموزش و پرورش ارائه دهند.
وی در خصوص قطار سریع السیر شیراز- اصفهان- 
قم- تهران گفت: این پروژه زیربنایی بســیار مهم 
اســت. دولت قبل در این باره اقداماتی انجام داده 
و درخواست می کنیم که این پروژه تضعیف نشود 

و زمین نماند.

عضو شورای  شهر خبر داد: 

نیاز اصفهان به 600 دستگاه اتوبوس شهری تا اول مهر

مدیر دفتر امور اجتماعی استانداری اعالم کرد:
راه اندازی سامانه شناسایی فضاهای بی دفاع شهری

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان گفت: شــهر اصفهــان دارای ۴۰۰ نقطه 
بی دفاع شهری اســت به همین جهت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، راه اندازی 
سامانه جامع شناسایی فضای بی دفاع شهری اســتان اصفهان را در دستور کار خود قرار داده است.

مسعود مهدویان فر در سومین نشست از سلسله نشســت های تفکر پیشگیرانه با موضوع اعتیاد و 
سیاست گذاری شهری، اظهار کرد: هرچند موضوع پیشگیری یکی از مباحث و رویکردهای مهم در 
کشورهای جهان است؛ اما متاسفانه به موضوع پیشگیری در کشور ما به عنوان یک واژه تزئینی نگاه 
می شود و به موضوع پیشگیری آن طور که باید در سیاست گذاری های اجتماعی توجه نمی شود.وی 
افزود: نمونه بارز کم اهمیت بودن توجه به امر پیشــگیری را می توان در اختصاص بودجه دستگاه ها 
برای امر پیشگیری مشــاهده کرد به عنوان نمونه باالترین میزان بودجه پیشگیری ستاد هماهنگی 
مبارزه موادمخدر کشور ۱۱ درصد بوده اســت درصورتی که اگر به دنبال انجام فعالیت های منطقی در 
حوزه پیشگیری هستیم باید این بودجه حداقل ۴۰ درصد از بودجه کل این ستاد باشد.مدیرکل دفتر 
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر رویکرد 
نوین شهرداری ها، تصریح کرد: ایشان در سخنان خود تاکید داشتند که »شهرداری ها باید از یک نهاد 
خدماتی به نهاد اجتماعی تبدیل شوند« به همین جهت از شهرداری ها انتظار می رود که سیاست های 
اجتماعی در راستای معضالت و کاهش های آسیب های اجتماعی اولویت دار کشور را اتخاذ شود.وی 
اضافه کرد: براساس آمایشی که از وضعیت آسیب های اجتماعی کشور صورت گرفت، اعتیاد، طالق، 
حاشیه نشینی و کودکان کار به ترتیب آسیب های اولویت دار کشور هستند که در این راستا بنا به تاکید 
مقام معظم رهبری، باید دستگاه های اجرایی برای کاهش این آسیب ها اقدام فوق العاده انجام دهند 
به همین خاطر از شهرداری و شورای شهر اصفهان با وجود اقدامات ارزنده ای که تاکنون انجام داده اند، 
انتظار می رود اقدام فوق العاده ای در کاهش این معضالت که ارتباط مستقیمی با مباحث شهری دارد، 
انجام دهند.مهدویان فر گفت: طی تحقیقی که سال های گذشته در مورد فضای بی دفاع شهری اصفهان 
صورت گرفت، مشخص شد این شهر دارای ۴۰۰ نقطه بی دفاع شهری است به همین جهت دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان بحث راه اندازی سامانه جامع شناسایی فضای بی دفاع شهری 
استان اصفهان را در دستور کار خود قرار داد؛ اما در کنار این کار دستگاه های متولی همچون شهرداری ها 

موظف هستند اقدامات موثر در کاهش بافت های فرسوده و حاشیه نشینی انجام دهند.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان مطرح کرد:
 لزوم اصالح حکمرانی بیمه های درمانی

 با حفظ تولیت وزارت بهداشت در حوزه سالمت
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان با بیان اینکه اصالح حکمرانی بیمه باید بــا حفظ تولیت کامل 
وزارت بهداشت در حوزه سالمت انجام گیرد، گفت: پرداخت مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمت از طرف 
بیمه سالمت کامال به روز است و هیچ مرکزی مطالبه ای بابت ســال ۱۴۰۰ از بیمه سالمت استان ندارد.

محمدحسین صفاری اظهار کرد: بیمه سالمت اســتان اصفهان در سال گذشته در مجموع هزار و ۳۴۸ 
میلیارد تومان در حوزه درمان استان هزینه کرده که درصد باالیی از این مبلغ در بخش های دولتی توزیع 
شده و نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد رشد داشته است. پرداخت مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمت 
از طرف بیمه سالمت کامال به روز است و هیچ مرکزی مطالبه ای بابت سال ۱۴۰۰ از بیمه سالمت استان 
ندارد.وی با اشاره به مفاد بند هفت سیاست های کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ 
گفت: چنین استنباط می شود که تولیت نظام سالمت با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است 
و مدیریت منابع ســالمت هم از طریق نظام بیمه باید با محوریت وزارت بهداشت باشد، درحال حاضر 

هیچ مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی دولتی یا خصوصی، مطالبه ای از سازمان بیمه سالمت ندارند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

شهردار مطرح کرد:

 انقالب اداری 
در شهرداری اصفهان

شــهردار اصفهان گفت: راه اندازی ســامانه 
»توسعه هوشمند شهر« و به دنبال آن صدور 
الکترونیکی پروانه ساختمانی در شهرداری 
اصفهان، یک انقــالب اداری در ارائه خدمات 
شهری است.علی قاســم زاده در گفت وگوی 
ویژه خبــری شــبکه اصفهــان در خصوص 
راه اندازی ســامانه صدور الکترونیکی پروانه 
ســاختمانی، اظهار کــرد: در صدد هســتیم 
اصفهان را بــه نفع شــهروندان آرام آرام برای 
یک زندگی بهتر آماده کنیم.وی با بیان اینکه 
شــهرداری به دلیل گســتردگی خدمات، در 
ارتقــای کیفیت زندگی شــهروندان بســیار 
تاثیرگذار اســت، ادامه داد: از ابتدای فعالیت 
مدیریت شــهری ششــم، حرکت به سمت 
تســهیلگری و روان ســازی ارائه خدمات به 

شهروندان را در دستور کار قرار داده ایم.
شــهردار اصفهان با بیــان اینکــه خدماتی 
انحصاری و اختصاصی در مجموعه شهرداری 
به شــهروندان ارائه می شــود، تصریح کرد: 
ضرب المثل ها و جمالتی را سال های زیادی 
است می شنوید که هر فردی قرار است پروانه 
ســاختمانی دریافت کند، باید کفش آهنین 
بپوشد یا آشنایی داشته باشــد تا بتواند امور 
اداری را راحت تر به ســرانجام برســاند؛ این 
استعاره ها و ضرب المثل ها در یک نگاه عمیق 
و جامع شناختی حکایت از یک رنج پنهان دارد، 
زیرا هر زمان که مردم از چیــزی آزرده خاطر 
می شوند، در قالب استعاره ها و کنایه ها مطالب 
خود را بیان می کنند و این موضوع آرام آرام به 
ادبیات جاری جامعه تبدیل می شــود.وی با 
اشاره به صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی 
در اصفهان، اظهار کرد: به منظور رفع ابهامات 
شهروندان جهت دریافت پروانه ساختمانی، 
سامانه ای هوشمند راه اندازی شد تا آنها از خانه 
به راحتی مجوز ساخت وســاز خود را دریافت 
کنند، در واقع شهروندان با ورود به این سامانه 
حق انتخاب دارند که با توجه به میزان تراکم 
منطقه نســبت به تعداد طبقــات ملک خود 

تصمیم گیری کنند.

در مراسم بزرگداشت صائب مطرح شد؛ 

مقبره صائب محصور و تبدیل به فضایی همچون حافظیه می شود
شهردار منطقه یک اصفهان از ساماندهی شرایط باغ و مقبره صائب خبر داد.مراسم بزرگداشت صائب تبریزی، شاعر برجسته شامگاه روز جمعه در محل مقبره 
این شاعر پارسی گو برگزار شد.میثم بکتاشیان، شهردار منطقه یک اصفهان در این مراسم اظهار داشت: صائب شخصیتی گران بهاست که ۸۰ سال عمر خود را 
در حوزه ادب پارسی گذاشت. او کسی است که او را کمال دهنده سبک هندی نام نهادند.وی درباره سرنوشت مقبره و باغ صائب در خیابان صائب توضیح داد: 
با پبگیری های صورت گرفته قرار بر این شده تا این مکان مانند حافظیه و سعدیه با نام صائبیه محفلی برای دوستداران شعر و ادبیات باشد. در همین راستا 
مذاکراتی با اداره کل اوقاف و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفته که این مذاکرات در مرحله جمع بندی نهایی است. در صورت طی شدن 
مراحل قانونی، وضعیت باغ صائب ساماندهی و بهتر از قبل خواهد شد.بکتاشیان گفت: باید همه بدانند که مقبره صائب جایی برای بروز و نمود فعاالن ادب 
پارسی است. نرگس گنجی، شاعر و استاد دانشگاه در بزرگداشت صائب تبریزی اظهار داشت: تیرماه ۱۳۹۸ آخرین سالی بود که در مقبره صائب گردهمایی 
با حضور دوستداران او صورت گرفت. باغ صائب تبدیل به محلی برای پیک نیک شده و به عنوان کسی که با ادبیات بزرگ شده دیدن این صحنه ها آزار دهنده 
است.وی ادامه داد: صائب، حافظ عصر صفوی است، اگر نگویم باالتر از حافظ است. این فرد را در هندوستان، پاکستان و هر کجا که ادبیات فارسی رفته بهتر 
از ایران می شناسند. باغ صائب باید مثل حافظیه دیوار داشته باشد و بلیت فروشی برای بازدید از آن وجود داشته باشد و راهنمایان گردشگری تخصصی نیز 

مستقر شوند.

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی زیرسازی و فنس کشی زمین چمن 

مصنوعی پارک حافظ به شماره ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۱۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم 

را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
- مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
- زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار)شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ ۴۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی- ۰۳۱۴۵۲۲۵۲۰۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول(

سعید ابریشمی راد- شهردار شاهین شهر م الف:1345670

چاپ اول

فراخوان عملیات اجرایی زیرسازی و فنس کشی زمین چمن مصنوعی پارک حافظ



   
صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   

مدیرمسئول: بهمن زین الدین
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

جمعی از قضات و مسؤوالن قضايی استان به مناسبت هفته قوه قضاييه از زندان 
مركزی اصفهان بازديد كردند.به گزارش روابط عمومی دادگســتری کل استان 
اصفهان؛محمد محمدی معاون قضايی رییس كل دادگســتری استان و دبير 
ستاد كاهش جمعيت كيفری زندان ها در حاشــيه اين بازديد بيان داشت: در 
ششمين روز از هفته قوه قضاييه كه به عنوان روز ترويج صلح و سازش و اصالح 
مجرمان نام گذاری شده، حدود دويست تن از قضات دادگاه های تجديد نظر و 
محاكم عمومی و دادسرا با حضور در زندان مركزی اصفهان با زندانيان مالقات 
کرده و پس از اســتماع اظهارات آنان، با بررسی درخواست و شرايط متقاضيان 
تصميمات الزم را اتخاذ کردند.وی افزود: با بررسی های انجام شده توسط قضات 
و با همكاری خيران، تعداد 108 نفر از زندانيان استان اصفهان،  آزاد و به آغوش 
خانواده های خود بازگشتند.معاون قضايی رییس كل دادگستری  اصفهان با 
اشاره به فعاليت های دادگستری استان در زمينه كاهش جمعيت كيفری زندان 
ها تصريح كرد: با توجه به سياست های مدون قوه قضاييه در خصوص اصالح 

مجرمان و حبس زدايی، دادگستری استان اصفهان با برگزاری منظم دو جلسه 
كمسيون عفو  در هر ماه، همواره در اين مســير، گام برمی دارد. محمدی ادامه 
داد: تاكيد بر استفاده حداكثری از مجازات های جايگزين حبس، سركشی به 
زندان ها و بررسی شرايط زندانيانی كه اميد به اصالح و بازگشت شان به جامعه 
به عنوان يك فرد مفيد هست را می توان از ديگر اقدامات دادگستری استان در 

جهت كاهش تعداد زندانيان استان نام برد. 

مدیریت کارآمــد صنایع در بهره برداری از منابع آبی امــروزه در همه دنیا مورد 
توجه است؛ در این زمینه فوالد مبارکه ســرمایه گذاری هایی داشته که حاصل 
آن سند ره نگاشت آب شده است.وابســتگی صنایع فوالدی به آب بسیار زیاد 
بوده و به عبارتی یــک کارخانه فوالد عمال بدون آب تعطیل اســت؛ از طرفی با 
بروز نگرانی های روز افزون در مورد تغییرات آب و هــوای دنیا اهمیت کنترل 
منابع آبی بسیار باال رفته و مقررات زیســت محیطی، صنایع فرآیندی را ملزم 
کرده تا هرچه بیشتر به مدیریت کارآمد و بهره برداری از منابع دست یابند تا با 
استانداردسازی صحیح میزان آب مصرفی آنها کاهش یابد.علی یگانه نسب، 
کارشناس اقتصادی گفت: امروزه در کشورهای صنعتی، تولید کنندگان فوالد 
مسئولیت به حداقل رساندن مصرف آب را بسیار جدی گرفته و با به کارگیری 
فناوری در پی یافتن راه های تازه برای کاهش مصرف آب و استفاده چندباره از 
آن هستند زیرا آب توانایی بازگشت دوباره به چرخه تولید فوالد را دارد هرچند 
که بهبود کیفیت آب برای استفاده دوباره و بازیافت آن هم هزینه های خود را 
دارد.این موضوع به قدری اهمیت دارد که کشورهای در حال مواجهه با بحران 
آب، سیاست های تشــویقی را در قبال صنایع دوســتدار محیط زیست اعمال 
کرده و صنایعی که بتوانند تولید یا هدر رفــت را آب صفر، مصرف حداقل آب 
تازه و افزایش هرچه بیشتر بازیافت آب را محقق کنند امتیازات ویژه ای کسب 
خواهند کرد.وی افزود: مقدار آب مصرفی برای تولید فوالد با توجه به فرسوده 
یا به روز بودن زیرساخت ها متفاوت بوده و بهره گیری هرچه بیشتر از دانش و 
ارتقای کیفیت دستگاه ها در صنایع می تواند گام مهمی در کاهش مصرف آب 
باشد بنابراین در شرایط نامناسب محیط زیســتی ایران و بیم به خطر افتادن 
روزافزون زندگی و سالمت جسمی و روانی مردم کشور که همزمان با وضعیت 
نابسامان اقتصادی کشور است، نقش شرکت های بزرگ صنعتی و اقتصادی 
در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی که به عهده دارند، بیشتر شده و 
الزم است با توجه و تمرکز بیشتر، اختصاص بودجه و سیاست گذاری مناسب 
خأل نهادهای متولی که اکنون امکان ســرمایه گذاری در حوزه محیط زیست را 
ندارند، پر کنند.این کارشــناس اقتصادی گفت: به طــور کلی می توان ایران را 
جزو مناطق خشک و کم باران جهان در نظر گرفت زیرا میانگین بارندگی کشور 
حدود 2۵0 میلی متر در ســال، یعنی کمتر از یک سوم میانگین جهانی است. 
یکی از استان های کشــور که اکنون با انواع چالش زیســت محیطی از جمله 
بی آبی دست به گریبان شــده، اصفهان اســت.وی اظهارکرد: طبق مصوبات 
شورای عالی آب مقرر شده که مصرف صنایع استان از آب رودخانه زاینده رود 
کاهش یافته و با پساب جایگزین شــود؛ بر مبنای این سیاست، شرکت آب 
منطقه ای اصفهان نیز اقدام به کاهش آب تحویلی به صنایع کرده تا این توفیق 
اجباری نصیب صنعت استان شــود که خود را ملزم به استفاده از روش های 

کم آب بــر در فرآیند تولید کنند.بر اســاس آمار شــرکت آب منطقه ای، میزان 
مصرف آب سطحی صنایع مهم اســتان از ۹0میلیون مترمکعب در دهه 70 به 
حدود 40میلیون مترمکعب درحال حاضر رســیده که نشــان از اهتمام جدی 
این صنایع در کاهش مصرف آب دارد.یگانه نسب افزود: فوالد مبارکه یکی از 
نام های شاخص در حوزه بهینه ســازی مصرف آب در میان این صنایع است 
که تالش کرده مشــکالت حوزه آب را حل کند. اهمیت موضــوع در این بنگاه 
اقتصادی بزرگ زمانی هویدا می شــود که بدانیم محدودیت های آب به دلیل 
شــرایط اقلیمی، سرتاســر حوضه آبریز زاینده رود را فراگرفته است.آنگونه که 
مدیران ارشد فوالد مبارکه می گویند، حل این چالش ها بسیاری از تصمیمات 
مدیریتی را به خود معطوف کرده است. در سال 71 که فوالد مبارکه تولید خود 
را آغاز کرد، دیماند یا مجوز برداشــت آب خام از رودخانه زاینده رود برای این 
شرکت به ازای تولید 2.4میلیون تن هزار و 260 لیتر بر ثانیه بود.وی گفت: در 
راستای کاهش وابســتگی به آب خام رودخانه پروژه های زیادی انجام شد 
تا در ســال 1400 برای تولید 7میلیون تن فوالد، 470 لیتر بر ثانیه آب برداشت 
شود. در نتیجه از سال 71 تا ســال 1400 تولید 3 برابر شده، ولی برداشت آب 
تقریبا یک سوم شده است. نکته دیگر این است که در سال 1400 برداشت آب 
از رودخانه حدود 2۵ درصد کاهش یافته اســت.در شرایطی که انگشت اتهام 
بهره برداران غیرقانونی آب زاینــده رود به  جای آنکه به ســمت بارگیری های 
غیرعلنی در سال های اخیر باشد، گاهی به سمت صنایع اصفهان است، آمارها 
به گونه ای دیگر سخن می گویند. مصرف آب خام به ازای هر تن تولید فوالد در 
شرکت فوالد مبارکه درحال حاضر 2.1 مترمکعب بوده و برداشت آب توسط این 

صنعت ملی از کل حوضه آب زاینده رود کمتر از 1.۵درصد است.

وابستگیفوالدمبارکهبهآبخامزایندهرودبهصفرمیرسد
این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: با این وجود هدف، رسیدن به عدد صفر است؛ 
در این راستا فوالد مبارکه سرمایه گذاری های زیادی کرده و پروژه های بسیاری 
را انجام داده یا در حال انجام آن هاست که حاصل آن سند ره نگاشت آب شده 
است.در صورت اجرای این سند و انتقال بخشی از آب خلیج فارس یا دریای 
عمان به فالت مرکزی قسمت دیگری از آب موردنیاز فوالد مبارکه تامین شده 
و وابســتگی فوالد مبارکه به آب خام زاینده رود به صفر خواهد رســید.گفتنی 
است؛ حجم انتقال آب دریا برای مصرف صنایع استان 200 میلیون مترمکعب 
در سال است و با اجرای طرح طبق برنامه ریزی تا سال 1404 می توان شاهد 
بهره برداری از آن بود؛ هرچند که این طــرح بیش از هرچیزی نیازمند پیگیری 
جدی مدیریت ارشد استان و تصمیم گیری یکپارچه برای نتیجه بخش بودن 

آن است.

نماینده امور ایثارگران شــرکت مهندســی آبفای کشــور روند تبدیل وضعیت 
استخدامی ایثارگران آبفای اســتان اصفهان را جهادگونه برشمرد و این امر را 
قابل تقدیردانست.آقاسی در نشســتی با معاون منابع انسانی و تحقیقات و 
مدیر امور ایثارگران آبفای استان اصفهان بیان کرد: پرونده های تبدیل وضعیت 
ایثارگران آبفای استان اصفهان بسیار دقیق، شــفاف و به دور از هر گونه ابهام 
اســت.وی تصریح کرد: انتظار می رود همان گونه که در سال جاری 64 نفر از 
کارکنان آبفای استان اصفهان در قالب ایثارگری تبدیل وضعیت شدند، زمینه 
تبدیل وضعیت بقیه ایثارگران هم فراهم شــود.نماینده امور ایثارگران شرکت 
مهندسی آبفای کشوراعالم کرد: به منظور اجرای برنامه ارائه شده وزیر نیرو در 
دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی که در آن بر سیاست های کلی نظام 
در امور ترویج و تحکیــم فرهنگ ایثار و جهاد، ســاماندهی ایثارگران و تکریم 
و پاسداری از حق ایثارگران تاکید شــده، همچنین با توجه به ابالغ بخشنامه 
مشترک سازمان اداری و استخدامی کشــور و سازمان برنامه و بودجه کشور، 

موضوع »دستورالعمل نحوه اجرای بند )د( تبصره )20( قانون بودجه سال 1400 
کل کشور« در خصوص تبدیل وضعیت اســتخدامی مشموالن ماده 21 قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای دقیق و سریع  این بخشنامه در دستور 
کار قرار گرفت.آقاســی افزود: مدیر عامل، معاونت منابع انسانی و مسئوالن 
امور ایثار گران شرکت مهندسی آبفای کشور در صدد هستند تدابیری به منظور 
تبدیل وضعیت همه ایثارگران صنعت آبفا در نظر گیرند.نماینده امور ایثارگران 
شرکت مهندسی آبفای کشور با بیان این که فرهنگ ایثارگری باید در سازما ن 
ها و شــرکت ها بیش از پیش ترویج یابد، اظهار داشت: ایثارگران صنعت آب 
و فاضالب باید با رفتار، کردار و منشی که از خود در بزنگاه های مختلف نشان 
می دهند، منجر به ترویج فرهنگ ایثارگری در شــرکت و سازمان ها شوند تا 
از این طریق بتوان بر چالش های موجود در صنعت غلبه کرد.آقاســی افزود: 
ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشــتگی در بین کارکنان امری ضروری است و 

امروزه همه ما باید در جهت احیا و زنده نگه داشتن این فرهنگ کوشا باشیم.

معاون قضايی رييس كل و دبير كاهش جمعيت كيفری دادگستری استان  خبر داد: 

آزادی 108 زندانی در هفته قوه قضاييه

نماینده امور ایثارگران شرکت مهندسی آبفای کشور:

روند تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران آبفای استان اصفهان قابل تقدیر است

تولید کنندگان فوالد، مسئولیت به حداقل رساندن مصرف آب را بسیار جدی گرفته اند
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