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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 مدیر گروه روانشناسی سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مشکالت جدیدی 
که »روان شناس نما«ها برای مردم ایجاد می کنند، می گوید؛

از چاله به چاه!

در نشست »مسئولیت اجتماعی و 
سالمندی« مطرح شد:

اصفهان باید برای مواجهه با 
موج سالمندی آماده شود

در جلسه مدیران مترو و فضای سبز 
بررسی شد؛

علت ریزش آب به تعدادی از 
 ایستگاه های متروی
 اصفهان چیست؟

معاون استاندار:
1000 مگاوات انرژی خورشیدی 

 سال آینده در اصفهان  وارد 
مدار می شود

کاخ موزه 
چهلستون، 

میزبان کتیبه ها و 
سنگ های تاریخی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید 
واردات خودرو به این زودی ها بعید است؛

ابهام، ِاشکال، انتظار...

حجم آب پشت سد زاینده رود به 14۷ میلیون مترمکعب 
رسیده که برابر 12 درصد از حجم سد است؛

وضعیِت نزارِ  زاینده رود
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مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

بانوان تا ۵0 سالگی می توانند بیمه شوند

افزایش حقوق ها از اول مهرماه 
اعمال می شود

چاره ای نیست!
»جان پناه پل خواجو« از تردیدها تا بایدها؛ 

               فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 
   شركت گازاستان 

اصفهان 

شرکت گاز  استان اصفهانم الف:1395005

نوبت اول

   شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

موضوع: اجرای کامل تعمیرات و کالیبراسیون کنتورهای دیافراگمی جزء در شرکت گاز استان اصفهان
به شماره فراخوان ) 2001091138000008۵( مورخ 1401/0۷/09 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 

اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه 

را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ۵3128۷40  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ  0۷/28/ 1401  می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 می باشد.

• زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  30: 09  دو شنبه تاریخ 1401/08/09 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,000,000,000  ریال می باشد.

-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد ۷  از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در 

خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک-  امور قراردادها و تلفن )داخلی 3769( 031-38132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 - 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

 آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی
 محدوده مطالعاتی کرون واقع در استان اصفهان

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان

م الف:1395138

پیرو آگهی ممنوعیت شماره 97/44532/700 مورخ 97/10/16 ، بر اساس نتایج مطالعات و بررسیهای به عمل آمده، افت سطح آب زیرزمینی و 

کســری حجم مخزن در محدوده مطالعاتی کرون همچنان ادامه دارد، لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده یاد 

شده و نیز حفظ سیستم قنوات منطقه، به موجب ماده 4 قانون توزیع عادالنه آب، ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هر گونه 

افزایش بهره برداری از منابع آب ) به استثنای موارد مندرج در آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 

مصرف آن در موارد معین و ماده 57 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 و در حد سقف تخصیص آب ابالغ شده( در محدوده 

مطالعاتی مذکور طبق نقشــه های موجود دفتر حوضه آبریز زاینده رود و جنوب غربی فالت شــرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه 

ای فارس از تاریخ اتمام آگهی فوق الذکر )1402/01/05( به مدت 7 سال دیگر تا تاریخ 1409/01/05 با حدود اربعه به شرح ذیل تمدید می گردد.

 شــمال: از خط الراس کــوه اوره در امتداد مــرز محــدوده مطالعاتی به کوه هــای دقوزی، چشــمه بغل و پلنگ گالــون و از آنجا تا کوه ســرریز 
)نقطه ارتفاعی 3279( 

غرب: از خط الراس کوه ســرریز )نقطه ارتفاعی 3279( در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه داالن ســپس به محــل تالقی مرز محدوده های 
مطالعاتی کرون، دامنه- داران و چادگان و در ادامه در امتداد مرز مذکور تا محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی کرون، چادگان و بن- سامان 

جنوب: از محل تالقی فوق در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به خط الراس کوه های بزی نو )نقطه ارتفاعی 2952( ، مســتان و پرپر )نقطه ارتفاعی 
2953( و در ادامه تا محل تقاطع جاده اصلی نجف آباد – داران با مرز محدوده مطالعاتی 

شــرق: از محل تقاطع فوق در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به خط الراس کوه بلند و در ادامه در امتداد مرز مذکور پس از عبور از محل تقاطع جاده 
علویجه- کرون با مرز محدوده مطالعاتی تا خط الراس کوه اوره

شهرداری نطنز در نظر دارد تامین نیروی انسانی الزم به منظور انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی کارگری )خدمات شهری و فضای سبز و غیره( طبق 

نیاز و اعالم کارفرما عمومی به مدت یکسال به متقاضیان از طریق مناقصه واگذار نماید.

بهای پایه: حداکثر سود پیشنهادی به ازای حقوق پایه، حق مســکن، خوار و بار، بن و حق اوالد و بیمه و سنوات و عیدی و اضافه کار و تعطیل کار و غیره طبق قانون 
کار )کلیه پرداختی ها بر اساس قانون کار و تائید شهرداری( هر نیرو 5 درصد خواهد بود. تضمین شرکت در مناقصه معادل 300/000/000 ریال می باشد که به یکی 

از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شــود: 1- ضمانتنامه معتبر بانکی، 2- فیش بانکی واریزی به حساب شماره 

0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز ) به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( 

سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات 

تا ساعت 19 روز شنبه 1401/08/14 و از طریق سامانه ستاد می باشد.     تلفن تماس: 031-۵4222119 

آگهی تجدید مناقصه عمومی

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز م الف  : 1395183

شهرداری نطنز در نظر دارد بهره برداری از جایگاه سوخت CNG شــهرداری نطنز به نشانی میدان دفاع مقدس ابتدای خروجی جاده قدیم اصفهان را از 

طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال به متقاضیان واگذار نماید. 

بهای پایه: برآورد اولیه مزایده: 40% در آمد ناخالص حاصل از فروش هر متر مکعب گاز طبیعی که تفاوت بین قیمت فروش گاز و قبض آن می باشد.  تضمین شرکت 
در مزایده معادل 200/000/000 ریال می باشد که به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود: 1- ضمانتنامه معتبر 

بانکی، یا  فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز ) به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک 

یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول 

و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شــهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز شنبه 1401/08/14 و از طریق سامانه ستاد می باشد.

تلفن تماس: 031-۵4222119 

آگهی مزایده عمومی

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز م الف :  1395189  

شهرداری نطنز در نظر دارد پاک کردن کله پاچه های روزانه کشتارگاه را از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی به مدت یکسال  به متقاضیان واگذار نماید. 

بهای پایه:  به ازای هر کله پاچه مبلغ 40/000 ریال می باشد.  تضمین شرکت در مزایده معادل 10/000/000 ریال می باشد که به یکی از صورت های مشروحه ذیل 
همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شــود: 1- ضمانتنامه معتبر بانکی، یا  فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری 

نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز و یا مطالبات مورد تائید واحد مالی شهرداری ) به پیشــنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به 

انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل 

https://setadiran.ir و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز شنبه 1401/08/14 و از طریق سامانه ستاد می باشد.  آدرس سامانه ستاد

تلفن تماس: 031-۵4222119 

آگهی تجدید مزایده عمومی

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز م الف:1395194   

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

7

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری خبر داد:

کاشت گل های داوودی در 
 مناطق پانزده گانه شهری 

و باغ گل  های اصفهان

یمنا
س: ا

عک
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 کشته شدن 100 تروریست در حمله جنگنده های روس
 به شمال سوریه

وزارت دفاع روسیه از کشته شدن حدود ۱۰۰ تروریست در حمله جنگنده های روس به شمال سوریه خبر 
داد. سرلشکر اولیگ ایگوروف، نایب رییس مرکز روسی آشتی ملی در سوریه از حمله جنگنده های روس 
به یک پایگاه آموزشی تروریست های مسلح در سوریه خبر داد.بر اساس این گزارش، این نظامی روس 
افزود که در حمله جنگنده های روس حدود ۱۰۰ تروریست کشته شدند.به گفته ایگوروف، در مناطق شمال 
غربی سوریه که تحت سیطره ترکیه قرار دارد، درگیری بین تروریست های مسلح در دو منطقه عفرین 
و اعزاز ادامه خواهد داشت.این مقام روس ادامه داد: نیروی هوایی روسیه به منظور مقابله با گروه های 

تروریستی حمالت هوایی را به پایگاه آموزشی تروریست ها در شمال شرقی منطقه قطمه انجام داد.
 

قدیروف: 

هیچ یک از سالح های ناتو نمی تواند مانع حضور در عملیات 
نظامی روسیه شود

رمضان قدیروف، رییس جمهور چچن اعالم کرد هیچ یک از ســالح های ناتو نمی تواند جلوی حضور 
نیرو های جمهوری چچن در را در عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین بگیرد.به گزارش پایگاه اینترنتی 
روسیا الیوم، قدیروف طی سخنانی در جمع نیرو های چچنی کمی قبل از شرکت در عملیات ویژه نظامی 
روسیه گفت:هیچ سالحی از ســالح های ناتو نمی تواند مانعی در مقابل نیرو های ما برای مشارکت در 
عملیات نظامی ویژه روسیه باشــد.قدیروف این ســخنان را زمانی ایراد کرد که در حال سان دیدن از 
نیرو های ویژه در یک پایگاه نظامی در گروزنی پایتخت چچن بود.وی افزود این نیرو ها جزو بهترین 
جنگجویانی هستند که امور و اصول نظامی را به خوبی می دانند. آنان همچنین آمادگی دارند مانند دیوار 

در مقابل نازی ها بایستند.
 

آغاز رزمایش  کره  جنوبی با آمریکا در سایه نگرانی از تحرکات 
کره  شمالی

نیروهای کره جنوبی رزمایش دفاعی ساالنه »هوگوک« خود را آغاز کردند که هدف از آن تقویت توانایی ها 
در واکنش به تهدیدات هسته ای و موشکی کره شــمالی در بحبوحه تنش ها بر سر فعالیت های نظامی 
است.به نقل از خبرگزاری رویترز، این رزمایش ها که قرار است روز شــنبه به پایان برسند، جدیدترین 
مانورهای نظامی کره جنوبی در هفته های اخیر اســت که شامل فعالیت های مشترک با ایاالت متحده 
و ژاپن هم می شود.تازه ترین آموزش های میدانی سئول در حالی انجام می شود که کره شمالی در سال 
جاری میالدی با سرعت بی سابقه ای دست به آزمایش های تسلیحاتی زده و در آخرین مورد، روز جمعه 
یک موشک بالستیک کوتاه برد و صدها گلوله توپخانه ای را در نزدیکی مرز بین کره که به شدت نظامی 

است، شلیک کرد.
 

کاهش محبوبیت »بایدن« در  آمریکا
نظرسنجی های انجام شده در آمریکا نشان می دهد تنها یک سوم مردم این کشور از جو بایدن، رییس 
جمهور مستقر در کاخ سفید حمایت می کنند.به نقل از فاکس نیوز، براساس نظرسنجی انجام شده تنها 
۳۳ درصد مردم آمریکا اعالم کردند اگر هم اینک انتخابات ریاست جمهوری در این کشور انجام شود به 
بایدن رای خواهند داد.این نظرسنجی که از سوی دو نهاد بیکن ریسرچ و شاو اند کمپانی ریسرچ انجام 
شده است نشان داد ۵۴ درصد رای دهندگان تمایل دارند به نامزدی دیگر برای سکانداری کاخ سفید رای 
دهند.نظرسنجی های مشابه در دوران ریاست جمهوری سایر رهبران آمریکا باالتر از بایدن بود. پایین ترین 

حمایت از ترامپ در زمان ریاست جمهوری ۳۵ درصد و باراک اوباما ۳۹ درصد بود.

هاآرتص:پیام همکاری آشکار »بن سلمان« و »پوتین« برای آمریکا؛

بایدن؛ بدون متحد در اوپک
»آلن پینکاس« در هاآرتص نوشت: جو بایدن در نزدیک به دو سالی که 
ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت، دستاورد های چشمگیری در 
سیاست خارجی داشته، اما افسوس که روابط با عربستان سعودی یکی از 
آن ها نیست. بایدن در حین طراحی و اجرای موفقیت آمیز سیاستی برای 
مقابله با جنگ طلبی و تهاجم آخرالزمانی والدیمیر پوتین به اوکراین، عزم 
و شکیبایی سرسختانه ای از خود نشان داد. در این فرآیند، ناتو را متحد 
کرده و گسترش داد و قدرت بازدارندگی این پیمان را با بعد از سال ها احیا 

و یک رژیم تحریمی گسترده و موثر علیه روسیه ایجاد کرد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: به عنوان بخشی از 
سیاست خود در چین، بایدن از تجدید حیات ناتو به عنوان لنگری برای 
تقویت و گسترش اتحاد به ویژه در منطقه وســیع هند و اقیانوس آرام 
استفاده کرد که از هند تا شــبه جزیره کره، تایوان، دریای چین جنوبی و 
جزایر اقیانوس آرام امتداد دارد. او نتوانست توافق هسته ای ایران را احیا 

کند، اما دلیلش عدم تالش نبود.
عربســتان ســعودی و تا حدودی امارات متحده عربی، موضوع بعدی 
بودند. بایدن نسبت به سعودی ها، به ویژه محمد بن سلمان »مطرود«، 
شدیدا موضع داشت. در زمینه سیاســت، او نسبت به کسانی که معتقد 
بودند باید روابط ایاالت متحده و عربستان ترمیم شود، زیرا از وابستگی 
یکجانبه عربستان، حاال به تنش و اختالف منافع رسیده، بی توجه بود. 
در عوض، واشنگتن وانمود کرد که ما در دهه ۸۰ یا ۹۰ هستیم، اما بی پروا 

نشانه های ریاض را نادیده گرفت.
اکنون اوپک پالس وارد شده است، ائتالفی متشکل از ۲۳ عضو اوپک و 
تولیدکنندگان مستقل نفت، به ویژه روسیه - اتحادی علیه منافع آمریکا. 
این اتحاد تصمیم دارد تولید نفت خود را ۲ میلیون بشکه در روز یعنی ۲ 
درصد از مصرف روزانه جهان، کاهش دهد. بدون احتساب روسیه و ایاالت 
متحده، بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده، اوپک حدود ۸۲ درصد از 

ذخایر جهانی نفت و ۴۰ درصد از تولید آن را در اختیار دارد.
بدون وارد شدن بیش از حد به ژئوپلیتیک انرژی، کاهش واقعی حدود 
۹۵۰۰۰۰ بشکه خواهد بود، زیرا بسیاری از اعضای اوپک در حال حاضر کمتر 
از اهداف سهمیه ای خود تولید می کنند؛ اما موضوع این نیست. تصمیم 

واقعی عربستان و روسیه – و بله، امارات – این است.
دو تفسیر ناسازگار از این تصمیم وجود دارد. اول، این یک تصمیم صرفا 
تجاری به دلیل رکود جهانی قریب الوقوع است. یا، دوم، این یک اقدام 
آشکارا ضد آمریکایی ناشی از تبانی عربستان و روسیه است. در حالی که 
دیدگاه اول ممکن است انگیزه های سعودی ها را توضیح دهد و دیدگاه 
دوم با منافع روسیه ســازگار اســت، این دو واقعا به یک اندازه معتبر 

نیستند. همانطور که محافظه کاران سیاســت خارجی آمریکا همچنان 
مدعی اند عربستان سعودی یک متحد است.

اعضای اوپک پالس برخالف ویدئو کنفرانســی که در ابتدا برنامه ریزی 
شــده بود، به صورت فیزیکی در ویــن مالقات کردند. چــرا اصرار برای 
مالقات؟ چرا عجله برای کاهش ۲ میلیون بشکه ای؟ اوپک در تاریخ خود 
هرگز تولید را در این مقیاس و به این سرعت کاهش نداده بود. تقاضای 

نفت کاهش نیافته است، ذخایر کامال پر نشده اند.
اگر نفت به ۱۰۰ دالر در هر بشکه برسد )در زمان نوشتن این مقاله ۸۹ دالر 
بود(، این رقم همچنان کمتر از ۱۳۰ دالر در ژوئن و قبل از ســفر نادرست 

بایدن به جده خواهد بود.
 اما روند کاهش تدریجی قیمت ها در آمریکا ممکن است یک ماه قبل از 
انتخابات میان دوره ای معکوس شود. در حالی که میانگین قیمت بنزین 
در سراسر ایاالت متحده ۳.۸۹ دالر به ازای هر گالن )تقریبا ۳.۸ لیتر( 
است، در ساحل غربی به دلیل تعمیر و نگهداری پاالیشگاه و کمبود خطوط 
لوله انتقال نفت به کالیفرنیا، باالی ۶ دالر است.اوپک پالس در بیانیه خود 
به»ابهاماتی که دورنمای اقتصاد جهانی و بازار نفت را احاطه کرده است« 
اشاره کرد. به طور غیررســمی، به کاهش پیش بینی قیمت نفت توسط 
گلدمن ساکس در ســال ۲۰۲۳ )که ارزش این پیش بینی ها داستان 

دیگری است( از ۱۲۵ دالر به ۱۰۸ دالر در هر بشکه اشاره کرد. اوپک پالس 
استدالل می کند که این اقدام پیشــگیرانه قابل توجیه است، اما اینطور 
نیست. این یک سیاستی بزرگ تر از سوی سعودی ها و روس هاست. 
اولی ها بدبین هســتند و قصد افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد را 
دارند. آن ها در روابط خود با ایاالت متحده هم قدرناشــناس هستند. 
اما در مورد روس ها، مسئله ایجاد اختالف بین ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپاست به این امید که اتحادیه اروپا اوکراین را برای پذیرش الحاقات 

توسط روسیه و دستیابی به آتش بس تحت فشار قرار دهد.
 ایاالت متحده و اتحادیــه اروپا اکنون باید یک واقعیت اســتراتژیک را 
 درک کنند: آن ها هیــچ متحدی در اوپــک ندارند. از نظــر تاریخی، در 
 مواقــع بحــران، غرب یــک متحد قابــل اعتماد داشــت. در شــوک
  نفتــی و تحریــم ۱۹۷۳، ایــران شــریک بــود. در ســال ۱۹۷۹، در
  جریان انقالب اســالمی ایران و دوباره در ســال ۱۹۹۰، پــس از حمله

 صدام حسین به کویت، عربستان سعودی متحد پیشرو ایاالت متحده 
بود.اما دیگر اینطور نیست. این باید درس مهمی برای ایاالت متحده و 
متحدانش باشد: کشور های خلیج فارس متحد قابل اعتمادی نیستند. 
از تظاهر به خالف این مسئله و تکرار کلیشه های دهه ۹۰ درباره »همپیمان 

سعودی ما« دست بردارید.

خبر روز

عکس خبر 

صدور تملک ۵0 
ساله یک ساختمان 
برای سفارت بوسنی 

در تهران
هیئت وزیــران بــه وزارت امور 
خارجه اجــازه داد اقدامات الزم 
برای استمالک یک پالک ثبتی 
واقــع در بخش )۱۱( تهــران، از 
سوی ســفارت دولت بوسنی و 
هرزگوین را در قالب اجاره )۵۰( 

ساله انجام دهد.

 ادامه شایعه سازی رسانه های ضدایرانی؛ این بار انفجار 
در برج میالد!

ایرنا نوشت: بر خالف شایعات رسانه های ضدایرانی، انفجاری در برج میالد رخ نداده و صدای شنیده 
شده مربوط به بخشی از اجرای نمایش »۴۱۰« با موضوع دفاع مقدس است.روابط عمومی برج میالد 
اعالم کرد: صدای شنیده شــده انفجار در محوطه این مجموعه، مربوط به بخشی از اجرای نمایش 

»۴۱۰« با موضوع دفاع مقدس است که با همکاری حوزه هنری در این مجموعه اجرا می شود.
بر اساس اعالم روابط عمومی برج میالد، قابل توضیح است که گروه نمایشی ۴۱۰ در پارکینگ شماره 
۳ مجموعه میالد مشغول به تمرین بوده و صدای انفجار مربوط به بخشی از این اجراست. اجرای این 
نمایش به مدت ۲۰ شب با حضور تماشاگران و عالقه مندان به هنر نمایش در برج میالد اجرا می شود.

روابط عمومی این طرح پیش تر اعالم کرده بود که فصل اول سینمایش »۴۱۰« به تهیه کنندگی علیرضا 
کوهفر و کارگردانی کوروش زارعی از روز دوشنبه ۲۵ مهر در برج میالد تهران اجرای خود را آغاز می کند.

 

 رایزنی »بورل« با »امیرعبداللهیان« درباره زندانیان
 اروپایی در اوین

مسئول سیاســت خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا اعالم کرد که با وزیر امور خارجه ایران در خصوص 
شرایط زندانیان اوین به ویژه زندانیان اروپایی گفت وگو کرده است.جوزف بورل در صفحه شخصی خود 
در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: در حال دنبال کردن گزارش های تکمیلی در خصوص شرایط زندان 
اوین هستم.وی افزود: مقامات ایرانی مسئول جان تمامی زندانیان این زندان از جمله شهروندان 
اتحادیه اروپا هستند.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: نگرانی عمیق خود را در این 
خصوص به حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران اعالم کردم.بورل تصریح کرد: ما خواستار 

شفافیت حداکثری در خصوص شرایط زندان اوین هستیم.

معاون اول قوه قضاییه:

 باید تحقیقات گسترده ای در پرونده لیدرهای اغتشاشات 
صورت گیرد

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه لیدرهای اغتشاشــات اقدام به آتش سوزی بانک ها، خودروهای 
پلیس و آمبوالنس ها می کنند، گفت: باید در پرونده لیدرهای اغتشاشات تحقیقات گسترده ای صورت 
گیرد تا قاضی هنگام رسیدگی به اتهام، دالیل کافی در اختیارش باشد.حجت االسالم والمسلمین محمد 
مصدق در جریان بازدید از دادسرای شهید مقدس در گفت و گو با دادستان عمومی و انقالب تهران و قضات 
رسیدگی کننده به پرونده های امنیتی و رییس سازمان زندان ها در جریان آخرین وضعیت پرونده های 
متهمان اغتشاشات اخیر و نیز افراد بازداشت شده قرار گرفت.معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه 
انتظار مردم این است که با عوامل مخل نظم و امنیت و آرامش جامعه برخورد شود، تصریح کرد: پرونده 
افرادی که مبادرت به حمل سالح کرده، اقدام به تخریب اموال عمومی کرده اند و یا با ایجاد ناامنی موجب 

هراس مردم شده اند در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

حمایت مشاور امنیت ملی آمریکا از ناآرامی های اخیر در ایران
مشاور امنیت ملی آمریکا در گفت وگویی اذعان کرد که برای حمایت از ناآرامی ها در ایران دیداری با فعاالن 
ایرانی خارج از کشور داشته است.جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا  در گفت وگویی با »سی ان 
ان« مدعی شد که واشنگتن گام هایی برای حمایت از ایرانیانی که در ناآرامی های اخیر شرکت داشته اند، 
اتخاذ خواهد کرد.وی در ادامه افزود که دیداری با فعاالن ایرانی خارج از کشور داشته تا پیشنهادات آن ها 

درخصوص کارهایی که آمریکا می تواند برای حمایت از ناآرامی ها انجام دهد را بشنود.

کافه سیاست

روایت نماینده مجلس از 
اظهارات قالیباف درباره طرح 

آمریکا برای مقابله با ایران
سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی با اشاره 
به جلسه این فراکسیون گفت: رییس مجلس 
طرح واکنشــی آمریکا برای مقابله با ایران را، 
بی ثبات سازی داخلی دانســت و پیش بینی 
کرد این طراحی هم شکســت خواهد خورد.
ابوالفضل عمویی اظهار کرد: این جلســه برای 
بررســی اتفاقات اخیــر در کشــور و تحلیل و 
شفاف سازی موضوعات پیش آمده و رسیدن 
به راهکارهای درست تشــکیل شد. در ابتدای 
این نشست، رییس کمیســیون امنیت ملی 
گزارشی از اقدامات مجلس در حوادث جاری 
ارائه کرد و بر وظیفه مجلس در آسیب شناسی 
ریشــه ها و زمینه های بروز بحران تاکید کرد.

وی افزود: نمایندگان عضو فراکسیون در ادامه 
نشست نظرات خود را مطرح کردند، نمایندگان 
به افزایش سواد رســانه ای در جامعه، تقویت 
تولیدات فرهنگی، مسئولیت پذیری مسئوالن، 
تربیت نسل جوان، نشاط اجتماعی، برگزاری 
کرسی های آزاداندیشی، توجه به اصل۲۷ قانون 
اساسی و برگزاری تجمعات، ساماندهی فضای 
مجازی، احترام بــه عواطف ملی، تمییز تجمع 
از اغتشــاش و برخورد جدی با اغتشاشگران، 
برقراری گفتمان عقالنی، ساماندهی معیشت 
مردم، اجرای وعده های رییس جمهور در حوزه 
اقتصادی، مدیریت کارآمــد و بازبینی دوره ای 
نقش صدا و ســیما و نهادهای فرهنگی اشاره 
کردند.سخنگوی فراکســیون انقالب اسالمی 
مجلس تصریح کرد: آقــای قالیباف، رییس 
فراکســیون انقالب مجلس هم با ارائه تحلیل 
جامع از اقدامات دشمنان در سال های گذشته 
برای ضربه به نظام اســالمی، تاکید کرد که با 
وجود شیطنت های دشــمن، انقالب اسالمی 
در ۴۳ ســال گذشــته، جلو رفته و روز به روز 
قدرتمندتر شده است و این سوءاستفاده های 
اخیر هم عکس العملی به حرکت رو به جلوی 
کشور است.عمویی یادآور شد: رییس مجلس 
با ارائه تحلیلی از پیشرفت های جبهه مقاومت 
در منطقه، طرح واکنشی آمریکا برای مقابله با 

ایران را، بی ثبات سازی داخلی دانست.

بین الملل
پادشاه سعودی در جدیدترین اظهارات خود، خواستار همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.»ملک سلمان عبدالعزیز« پادشاه سعودی در اظهاراتی 
به مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی واکنش نشان داد.وی درباره بازار انرژی جهانی گفت: ریاض در چارچوب استراتژی نفتی خود سخت تالش می کند 
تا از ثبات و تعادل در بازار جهانی نفت حمایت کند. این موضع ملک سلمان احتماال واکنشی است به تنش های اخیر میان آمریکا و عربستان سعودی در زمینه 
تصمیم اوپک پالس برای کاهش ۲ میلیون بشکه ای تولید نفت که از حمایت کامل ریاض برخوردار بود.هفته گذشته بود که سازمان اوپک پالس اعالم کرد تولید 
نفت خود را کاهش می دهد. در پی اعالم این تصمیم، »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا در مصاحبه با شــبکه »سی ان ان« گفت این اقدام عواقبی برای روابط 
واشنگتن و ریاض در پی خواهد داشت.ملک سلمان در بخش دیگری از اظهارات خود از صلح و ثبات در عراق حمایت کرد و گفت: امنیت و ثبات عراق رکن اساسی 
امنیت و ثبات منطقه است.وی با اشاره به بحران های جهانی، حمایت کشــورش را از تالش های بین المللی با هدف یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به 
بحران اوکراین اعالم کرد.پادشاه سعودی همچنین افزود: ما از جامعه بین المللی می خواهیم تالش های خود را برای جلوگیری از گسترش سالح های کشتار 
جمعی و تضمین عاری بودن خاورمیانه از این سالح ها تشدید کند.ملک سلمان در ادامه ادعاهای این کشور علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران گفت: از ایران 

می خواهیم که فورا به تعهدات هسته ای خود عمل کند و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد.

اظهارات پادشاه عربستان؛ از واکنش به تنش های اخیر با آمریکا تا تعیین تکلیف برای ایران!

جلســه ســتاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی 
بــا موضــوع »آخرین وضعیــت توســعه مکران و 
دســتاوردهای ســفر معاون اول رییس جمهور به 
روسیه« به ریاست مهدی صفری، معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ستاد 
مرکب از مدیران دستگاه های ذی ربط برگزار شد.در 
این جلسه ســفر  معاون اول ریاســت جمهوری به 
روسیه و دستاوردهای آن مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت.معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت خارجه، 
این سفر را بســیار موفق ارزیابی کرد و افزود: سفر 
اخیر با اولویت مباحث اقتصادی کشورهای حاشیه 
دریای خزر صورت گرفته است.به گفته صفری، تمام 
پیشنهادات اجرایی ایران در این سفر با موافقت طرف 
روسی و سایر همسایگان خزر همراه بوده است؛ از 

جمله ایجاد منطقه آزاد تجاری خزر، ترانزیت مشترک 
در دریای خزر، رفع موانــع گمرکی و ایجاد دبیرخانه 
برای پیگیری مصوبات. همچنین مقرر شــد ایران 

میزبان بعدی اجالس همسایگان خزر باشد.
وی این سفر را از منظر دســتاوردهای دوجانبه نیز 
حائز اهمیت دانســت و افزود: معــاون اول رییس 
جمهور در این سفر با نخست وزیر روسیه، قزاقستان 
و تاجیکســتان دیدار داشــته و بحث هایی از جمله 
خرید غالت، صادرات محصوالت کشاورزی، سواپ 
نفت و گاز و پیگیری و رفع موانع مبادالت دوجانبه در 
دستور کار بوده اســت.معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امور خارجه در ادامه افزود: در دیدار آقای مخبر 
با ۱۷ استاندار و رؤسای محلی مناطق روسیه مقرر 
شد مبادالت و ارتباط های استانی بین ایران و روسیه 

برقرار شود. همچنین مباحث آموزشی، پروژه های 
انرژی و هوافضا نیز در این ســفر مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفته است. در ادامه این نشست پیگیری 
مصوبات کمیسیون مشترک ارمنستان در دستور کار 
قرار گرفت.به گفته معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه، کمیسیون مشــترک ارمنستان و ایران 
در زمینه ترانزیت، حمل و نقل، صادرات محصوالت 
کشــاورزی و صدور خدمات مهندسی موفق عمل 

کرده است.

برگزاری کمیسیون مشترک ایران و روسیه در مسکو



سه  شنبه 26  مهر  1401 /  21  ربیع االول  1444  /  18   اکتبر   2022 / شماره 3649 

اجرای طرح هادی در ۷36 روستای استان اصفهان
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: از مجموع ۹۳۵ روستای باالی ۲۰ خانوار 
استان اصفهان تاکنون دستکم طرح هادی در ۷۳۶ روستا از طریق ۸۰۰ پروژه اجرا شده و یا در دست 
اجراست.غالمحسین خانی اظهار کرد: طرح هادی از جمله بهسازی محیط روستا ها یکی از اقدامات 
مهم و تاثیرگذار بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در سطح روستا های استان است.وی 
ادامه داد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان تاکنون عملیات نقشه برداری و تهیه طرح 
هادی را در یک هزار و ۵۰۵ روستا انجام داده است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان با 
اشاره به روســتا های باالی ۲۰ خانوار دارای طرح هادی استان بر اساس سرشماری سال ۹۵ اظهار 
داشت: تهیه طرح هادی در ۹۱۹ روستا، تهیه طرح بازنگری در ۵۶۹ روستا و تهیه طرح بازنگری مجدد 
در ۱۱۴ روستا انجام شده است.وی  اضافه کرد: تمام روســتا های باالی ۲۰ خانوار استان اصفهان با 
تامین اعتبارات استانی و ملی تا پایان سال ۹۹ دارای طرح هادی شدند و تاکنون برای حدود ۱۳۲ 
روستای زیر ۲۰ خانوار استان نیز طرح تعیین محدوده تهیه شده است.خانی بیان کرد:بازنگری طرح 
هادی در ۱۵۶ روستای استان سال گذشته انجام شد.وی خاطرنشان کرد: طرح هادی بافت با ارزش 
نیز در ۶ روســتای هنجن، کمجان، طره، یارند، برز و ابیانه اجرا شده و طرح بافت با ارزش روستای 
نشلج نیز در دست اجراست.استان افزون بر پنج میلیون نفری اصفهان دارای ۱۱۰ شهر و یک هزار و 

۹۳۴ روستا و آبادی با جمعیت نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر است.
 

در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان محقق شد؛

 تولید مخازن نوین تصفیه فاضالب با صرفه جویی
 ۵ میلیون دالری

شرکتی دانش بنیان در اصفهان با ساخت مخازن نوین تصفیه ی فاضالب، امکان حذف آالینده های 
زیست محیطی را فراهم کرده است.به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرعامل این شرکت دانش 
بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گفت:این مخازن که فاضالب را در ظرفیت های ۵ 
تا ۱۰ هزار متر مکعب درشبانه روز تصفیه وتبدیل به آب قابل استفاده کشاورزی می کند، با دانش بومی 

متخصصان داخلی وقابلیت سیستم های نوین و روزآمد طراحی وتولید می شود.
حسین فرهادیان اصفهانی با بیان اینکه تولید این مخازن ســاالنه ۵ میلیون دالر برای کشور درآمد 
ارزی می تواند به همراه داشــته باشــد، افزود: قابلیت حمل و نصب آســان، کم مصرف در انرژی 
وهزینه ها، افزایش بهره وری و حذف پساب هاو آالینده های زیست محیطی ازجمله مزایای کاربرد 

تولید دانش بنیان است.
 

در شش ماهه اول سال جاری صورت گرفت؛

 بازرسی از ۵3۷ دستگاه ترازو و باسکول واحد های
 صنفی در کاشان

در شش ماهه اول سال جاری ۵۳۷ دستگاه ترازو و باســکول واحد های صنفی بازرسی شده اند.
رییس اداره استاندار منطقه کاشان گفت: در این بازرســی ها ۴۶ مورد مردود و تعهد اصالح و تعمیر 
اخذ شد.غالمحسین بخردی با اشاره به اینکه امسال ۱۲۲ مورد بازرسی نیز از آسانسور های مستقر 
در اماکن مسکونی و مجتمع های اداری و تجاری صورت گرفته است، افزود: در این بازرسی ها ۴۹ 
گواهینامه ایمنی آسانسور صادر شد.وی گفت: از ۲۸۵ دستگاه تجهیزات شهر بازی ها و مراکز رفاهی 
تفریحی هم بازرسی و دو شهربازی نیز به دلیل رعایت نکردن ایمنی و نداشتن مجوز های الزم مهر 
و موم شدند.رییس اداره استاندار منطقه کاشان افزود: شــهروندان گرامی می توانند با استفاده از 
سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ و با استفاده از کد درج شده زیر عالمت استاندارد و پیامک به این سامانه از اصالت 

و اعتبار پروانه استاندارد مطلع شوند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: واردات خودرو به این زودی ها بعید است؛

ابهام، ِاشکال، انتظار...

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد اســت کــه آیین نامه واردات 
خودرو، واردات را با اما و اگرهای بسیاری مواجه کرده و بعید است که 
با این شیوه و به این زودی ها شــاهد واردات خودرو به کشور پس از 

چهار سال و نیم باشیم.
مهدی دادفر در رابطه با گمانه زنی ها برای واردات خودروهای کره ای و 
ژاپنی اظهار کرد: تصور اینکه قرار باشد خودروهای کره ای و ژاپنی وارد 
شوند، بسیار خوش بینانه اســت. فرآیند وارداتی که در این آیین نامه 
تبیین شده، بعید به نظر می رسد که منتج به واردات خودرو شود؛ چه 

برسد به اینکه قرار باشد خودروهای کره ای و ژاپنی وارد شوند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افــزود: از همین رو اینکه با توجه به 
رفتار کره ای ها و ژاپنی ها و موضع گیری سیاســی آن ها، آیا خللی در 
واردات خودرو از این کشــورها ایجاد خواهد شــد، همه بسته به این 
اســت که آیا واردات واقعا صورت خواهد گرفت یــا خیر. اگر واردات 
خودرو به قطعیت برســد، واردکنندگان نیز درخواســت خود را اعالم 
خواهند کرد اما متاســفانه با آیین نامه ابالغی، واردات خودرو کالفی 

سردرگم خواهد بود.
وی خاطر نشــان کرد: ضمن اینکه با فرض انجــام واردات، مگر چه 

تعداد خودرو وارد خواهد شــد که بخواهد دســت اشــخاص خاص 
باشــد یا واردکنندگان حقیقی؟ فراموش نکنیم که هدف از آزادسازی 
واردات خودرو، تنظیم بازار و کاهــش قیمت بود. حال آیا با حدود ۱۰۰ 
هزار دستگاه خودرو آن هم براســاس این آیین نامه، می توان بازار را 
تنظیم کرد یا منتظــر کاهش قیمت ها بود؟ ایــن موضوع خود جای 

بحث بسیار دارد.
وی تاکید کــرد: واردات خودرو مســتلزم رفع ابهامــات آیین نامه و 
مشخص شــدن تکلیف ماده ۲ این آیین نامه است. این در حالیست 
که در آیین نامه مذکور، میزان سود، عوارض گمرکی، تعداد خودروهای 
اسقاطی و بسیاری از موارد دیگر برای واردکنندگان مشخص نیست. 
به طور مثال مــا هنوز نمی دانیــم همچون روال پیــش از ممنوعیت 
واردات، برای واردات باید گواهی اســقاط ارائه داد یا تغییراتی در نظر 

گرفته شده است.
دادفر ضمن اشــاره به اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
برای تایید نهایی دو شــرکت واردکننده تا هفته ابتدایی مهر ماه گفت: 
براســاس آیین نامه تدوین شــده برای واردات، به نظر می رسد هیچ 
شرکتی واجد شــرایط واردات نباشــد. در حقیقت این دستورالعمل، 

واردات را با اگر و اماهای بسیار مواجه کرده است و همانطور که اشاره 
شد، بعید اســت که با این شــیوه و به همین زودی ها شاهد واردات 

خودرو به کشور پس از چهار سال و نیم باشیم.
دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو در رابطه با تاکیــد وزارت صمت بر 
واردات تا پایان مهرمــاه و امکان تحقق آن گفــت: از خردادماه مقرر 
شده که واردات صورت گیرد و این وعده به تیرماه و شهریور و مهر هم 
رســید، باید فعال منتظر ماند.همچنین مهلت ارسال و تکمیل مدارک 
 برای واردکننده های خــودرو که تا پیش از این، تا پایان شــهریور ماه 
 در نظر گرفته شــده بود، تــا پایان مهر ماه تمدید شــد. گفته شــده 
 حداکثر تا پایان مهر ماه اســامی تمام شــرکت های واجد شــرایط 

اعالم خواهد شد.
روز شنبه نیز ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس، ضمن 
اشاره به قول وزارت صمت، تاکید کرد: براساس آنچه که وزارت صنعت 
و معدن قول داده است باید ظرف دو هفته آینده واردات خودرو صورت 
گیرد. قطعا بر اساس قانون مصوب مجلس باید تا پایان سال جاری، تا 
سقف یک میلیارد دالر خودروی خارجی وارد شود. مجلس در بودجه 

سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف به واردات خودرو کرده است.

مدیر تامین مسکن و امورمهندسی ساختمان کمیته 
امداد اســتان اصفهان گفت: طی ۶ ماهه نخســت 
امســال ۸۲ میلیاردتومان اعتبار برای برای خرید، 
احداث و تعمیر ۸۶۵ واحد مســکونی مددجویان 
اصفهان پرداخت شد.به گزارش مهر، سید مصطفی 
انــوری، مدیــر تامین مســکن و امور مهندســی 
ســاختمان کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان، با اشــاره به اینکه تامین مسکن از جمله 

خدمات پرهزینه برای توانمندســازی مددجویان 
اســت، اظهار داشــت: با برنامه ریــزی و اقدامات 
انجام شده، طی ۶ ماهه نخست امسال ۸۶۵ مورد 
ســاخت، تعمیر، تکمیل، احداث فضــای جانبی، 
بهسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان استان 
اصفهان انجام شده اســت.وی با اشاره به پرداخت 
اعتباری بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان برای تامین این 
خدمات، ادامه داد: با همکاری گروه های جهادی، 
سپاه و بنیاد مســتضعفان در این مدت، ۲۰۴ واحد 
مسکونی تکمیل و به بهره برداری رسیده است.مدیر 
تامین مســکن و امور مهندسی ســاختمان کمیته 

امداد اســتان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری 
۹ واحد مســکونی برای خانوارهای تحت حمایت 
خریداری شــده، افزود: تعمیرات و بازسازی ۵۸۱ 
مسکن مددجویی نیز با هدف مقاوم سازی انجام 
و در ۷۱ ســاختمان مســکونی، فضاهای جانبی از 
جمله )آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و…( 
احداث شده است.وی بیان داشت: در حال حاضر 
۱۳۸ واحد مســکونی دیگر نیز در دست پیگیری و 
تکمیل مراحل اولیه است که امیدواریم با مساعدت 
نیکوکاران و خیران مسکن ســاز هرچه سریع تر به 

بهره برداری برسند.

طی ۶ ماه نخست امسال صورت گرفت؛

پرداخت82میلیارد تومان اعتبار برای مسکن مددجویان 
کمیته امداداصفهان

خبر روز

و  آیین نامه  بهامات  ا رفع  واردات خودرو مستلزم 
مشخص شدن تکلیف ماده ۲ این آیین نامه است. این 
در حالیست که در آیین نامه مذکور، میزان سود، عوارض 
گمرکی، تعداد خودروهای اسقاطی و بسیاری از موارد 

دیگر برای واردکنندگان مشخص نیست

افزایش حقوق ها از اول مهرماه اعمال می شود
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در تشــریح گزارش این کمیسیون درباره 
الیحه افزایش حقوق ها گفت: طبق مصوبه کمیسیون آموزش یک میلیون تومان به حقوق شاغالن و ۹۰۰ 
هزار تومان برای بازنشستگان اضافه می شود همچنین کمک هزینه معیشتی برای جانبازان و رزمندگان 
معسر پیش بینی شده است.محمدمهدی مفتح در گفت وگو با ایسنا، در توضیح گزارش کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اســالمی درباره الیحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری 
گفت: دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشــور و افزایش قیمت ها الیحه ای را تقدیم مجلس کرد که تا 
حدودی افزایش قیمت ها جبران شود و به موجب آن حقوق کارمندان افزایش یابد.وی ادامه داد: از طرف 
دیگر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چندی پیش افزایش حقوق داشتند؛ اما این موضوع شامل 
بازنشستگان کشوری و لشکری نشد همه این شرایط باعث شد که دولت الیحه ای را تقدیم مجلس شورای 
اسالمی کند، این الیحه برای بررسی به کمیسیون برنامه ارجاع شد و کلیات این الیحه در مجلس به تصویب 
رسید و قرار شده مجددا جزییات آن در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.سخنگوی کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه قرار شده ۳۰۰۰ امتیاز 
برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شود و معادل ریالی آن امتیاز به کارمندان 
مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت شود پس متناسب با آن حقوق کارمندان شاغل دولت افزایش 
پیدا می کند. همچنین ۲۱۰ امتیاز برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها اضافه می شود.مفتح در ادامه گفت: 

برای کارمندان دولت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه اوالد و عائله مندی هم در نظر گرفته شده است.
 

فروش تخم مرغ باالی 90 هزار تومان تخلف است
رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران گفت: قیمت تخم مرغ هنوز در مرغداری ها افزایش نیافته 
و بنابراین فروش تخم مرغ با قیمت های باالی ۹۰ هزار تومان در حال حاضر تخلف است.حمید کاشانی 
با بیان اینکه هنوز قیمت تخم مرغ تغییری نکرده است،اظهار کرد: دولت در اردیبهشت ماه قیمت هرکیلو 
تخم مرغ در مرغداری را ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و طی جلساتی که با مسئوالن کشور داشتیم این 
وعده داده شد که اول شهریورماه قیمت ها اصالح شود و قیمت واقعی را اعالم کنند.وی ادامه داد: متاسفانه 
دولت هنوز به وعده  خود عمل نکرده که البته پیگیر این موضوع هستیم. همچنین نهاده هایی که مرغداران 
طلب داشتند تحویل نشده و مشوق های صادراتی نیز هنوز داده نشده  است.رییس هیئت مدیره اتحادیه 
مرکزی مرغداران میهن اضافه کرد: تصمیماتی مبنی بر واردات تخم مرغ گرفته شده بود که جلوی آن گرفته 
شد، زیرا قیمت هرکیلو تخم مرغ در مرغداری ۳۵ هزارتومان و قیمت تخم مرغ در ترکیه نیز ۵۰ هزارتومان 
است و اگر قرار بود واردات صورت بگیرد، رقابت با بخش خصوصی ایجاد می شد.وی تصریح کرد: قیمت 

پیشنهادی ما به دولت برای هرکیلو تخم مرغ در مرغداری ۴۸ هزار تومان است.
 

یک کارشناس نفت:

نمی توان صادرات گاز به عراق را متوقف کرد
یک کارشناس نفت گفت: اگر به تعهدات خود در قراردادهای صادرات گاز عمل نکنیم با جریمه های سنگین 
مواجه می شویم، بنابراین حتی اگر قرار است صرفه جویی انجام شود، تامین گاز باید به نحوی باشد که 
خللی در انجام تعهدات گازی با کشور عراق ایجاد نشود.محمدعلی خطیبی درخصوص صادرات گاز به عراق، 
اظهار کرد: قراردادهای گازی بلندمدت است؛ یا باید وارد مسیر صادرات گاز نشویم یا اگر شدیم، به طورکامل 
به تعهدات خود عمل کنیم.وی تصریح کرد: زمانی که خط لوله ایجاد می شود یعنی قراردادی بلندمدت بوده 
و ایران نیز باید به تعهدات خود در قبال صادرات عمل کند؛ اگر قرارداد عملی نشود به اندازه قرارداد بسته 
شده طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند، اگر عمل نشود امکان شکایت و حتی در یافت جریمه نیز وجود 
دارد.این کارشناس نفت تاکید کرد: در دولت قبل به دلیل تاخیری که از سوی ایران در بعضی از دوره ها 
پیش آمده بود، ایران ناچار به پرداخت جریمه های سنگین شد. بنابراین حتی اگر قرار است صرفه جویی 

انجام شود، تامین گاز باید به نحوی باشد که خللی در انجام تعهدات گازی با کشور عراق ایجاد نشود.

کافه اقتصاد

حجم آب پشت سد زاینده رود به ۱۴۷ میلیون مترمکعب رسیده که برابر ۱۲ درصد از حجم سد است؛اخبار

وضعیِت نزارِ  زاینده رود
براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، میزان کل ورودی آب به سدهای کشور، ۱۸ درصد کاهش داشته و ۰.۶۰ میلیارد مترمکعب در بازه زمانی 
یکم تا بیست وسوم مهرماه است.براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا بیست ودوم مهرماه ارتفاع کل ریزش های جوی 
کشور معادل ۱.۳ میلی متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت )۴.۸ میلی متر( ۷۲ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 
)۳.۷ میلی متر( ۶۴ درصد کاهش را نشان می دهد.همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور در این بازه زمانی ۱.۳۹ میلیارد مترمکعب بوده و نسبت به سال گذشته ۱۸ 
درصد کاهش یافته است. در مدت زمان مشابه سال گذشته میزان کل خروجی سدهای کشور ۱.۶۹ میلیارد مترمکعب بوده است.میزان کل ورودی آب به سدهای کشور، 
۱۸ درصد کاهش داشته و ۰.۶۰ میلیارد مترمکعب در بازه زمانی یکم تا بیست وسوم مهرماه است.همچنین حجم فعلی آب موجود در مخازن ۱۸.۳۲ میلیارد مترمکعب 
بوده که در سال گذشته ۱۸.۳۵ میلیارد مترمکعب بوده است. با توجه به اینکه ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب بوده، اکنون پرشدگی سدها به ۳۷ درصد 
رسیده است.براساس این گزارش، موجودی مخزن ۲۰ سد در کشور کاهش داشته که از این بین می توان به کاهش ۳۶ درصدی حجم »سد ۱۵ خرداد« در حوضه قمرود، 
کاهش ۵۳ درصدی حجم سدهای چاه نیمه در استان سیستان وبلوچستان و کاهش ۱۸ درصدی حجم مجموع سدهای پنج گانه تهران اشاره کرد.حجم آب پشت سد 

زاینده رود به ۱۴۷ میلیون مترمکعب رسیده که برابر ۱۲ درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش را ثبت کرده است.

خشک کردن میوه در 
 روستاهای کهگیلویه

 و بویر احمد
روستاییان یاســوج و سی سخت همه 
ســاله در اوایل فصل پاییــز میوه هایی 
مثل آلو، سیب، انگور، هلو را خشک کرده 
و از این طریق امرار معــاش می کنند.

خشــک کردن میوه یکــی از مهم ترین 
روش ها برای ماندگاری بیشــتر است 
این فرآیند سال های متمادی است که 
در این اســتان انجام می شود و تبدیل 

به بخشی از فرهنگ مردم شده است.

وز عکس ر

کاهش نرخ بیکاری 
در اصفهان با رفع 

محدودیت های کرونا
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان گفت:نرخ بیکاری اســتان اصفهان در 
تابستان امســال به ۱۰.۶ درصد رسید و نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ۲ درصد کاهش 
یافت.محمدرضــا قاســمی  اظهار کــرد: نرخ 
بیکاری اســتان اصفهان در تابســتان امسال 
به ۱۰.۶ درصد رسید و نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۲ درصد کاهش یافت.وی بابیان 
اینکه ســهم اشــتغال در اســتان اصفهان در 
بخش خدمات ۵۰ درصد، صنعــت ۴۰ درصد 
و کشــاورزی ۱۰ درصد اســت، اظهار داشت: با 
توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مشــاغل 
در بخش خدماتی است، رفع محدودیت های 
ناشــی از کرونا در امســال  باعث رونق کار در 
بسیاری از آن ها شــد.وی اضافه کرد: ازجمله 
مشاغلی که طی ۲ سال گذشته به دلیل شیوع 
کرونا با محدودیت و کاهش فعالیت همراه بود 
می توان به هتل داری، رســتوران، باشگاه های 
ورزشی و آموزشگاه ها اشاره کرد که  امسال  به 
چرخه کار بازگشتند.رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان ادامه داد: ارزیابی ها 
و آمارگیری از نیروی کار نشان می دهد که درصد 
قابل توجهی از بازگشــت و فعال شدن مجدد 
مشاغل در تابستان امســال به این دلیل بوده 
است.قاسمی بابیان اینکه عوامل دیگری نیز 
در این زمینه تاثیر داشــت، خاطرنشان کرد: با 
توجه به تخصیص تسهیالت تبصره ۱۸ باهدف 
حفظ و ایجاد اشــتغال و حمایت از واحدهای 
تولیدی دربخش های مختلف نیز اعتبار خوبی 
در اســتان اصفهان توزیع شد.رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان افزود: 
به ازای این میزان تسهیالت، تعدادی مشاغل 
ایجادشده به طوری که می توان گفت به ازای هر 
۵۰۰ میلیون تومان یک فرصت شغلی جدید به 
وجود آمده است.نتایج طرح آمارگیری نیروی  
کار تابستان سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که نرخ 
بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر استان اصفهان 
در مقایسه با بهار امسال نیز که ۱۲.۳ درصد بود، 

معادل ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

عکس: ایرنا
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داران؛ افسونگری در دامنه های زاگرس

شهر داران مرکز شهرستان فریدن در استان اصفهان یکی از آن ناشناخته هاست که راز از طبیعتی بی نظیر در دل رشته کوه های زاگرس را به روی ما می گشاید. زبان غالب مردم در این منطقه 
کوهستانی فارسی است؛ اما روستاهای زیر مجموعه آن مردمانی با لهجه های لری، ترکی، بختیاری و ارمنی در خود جای داده است.

شاید برای تان جالب باشد که بدانید داران یکی از مرتفع ترین و در نتیجه سردترین مناطق ایران است. این منطقه با وسعتی برابر ۵ کیلومتر در باختر استان اصفهان واقع شده است. درختان 
پراکنده بلوط، گون، کرفس کوهی و گز پوشش گیاهی غالب این شهرستان را تشکیل می دهد. متاسفانه این شهر با وجود اینکه در دوران ایران باستان با نام های پرتیکان و پاری تاکن خوانده 
می شده و از اهمیت بسزایی برخوردار بوده؛ اما در حال حاضر به دلیل درگیری با فقر و محرومیت شاهد مهاجرت مردمان آن هستیم. شهر داران از لحاظ جغرافیایی در غرب استان اصفهان و 
در منطقه ای کوهستانی در دل رشته کوه های زاگرس جا خوش کرده است.داران مرکز شهرستان فریدن است که در ناحیه غربی استان اصفهان واقع شده، منطقه فریدن و داران طبیعت زیبا 
و چشمگیری دارد و البته زیبایی طبیعت در زمستان به علت بارش برف دوچندان  می شود. آبشار پشــندگان، آبشار دورک، آبشار طرزه از جمله جاذبه های طبیعی این منطقه است. پیست 

اسکی داران در فصل زمستان مسافران زیادی را به این می کشاند . در ادامه با دیدنی های داران بیشتر آشنا می شویم.

کلیسای سنت نشان فریدن
کلیسای سنت نشان مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهرستان فریدن، بخش مرکزی، دهستان ورزق جنوبی، روستای غرغن، 12 کیلومتری شهر داران واقع شده و این اثر در تاریخ 22 

آبان 1386 با شماره ثبت 19862 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کلیسای گئورگ فریدن
کلیسای حضرت گئورگ مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فریدن، بخش مرکزی، دهستان ورزق جنوبی، روستای سواران، 1۵ کیلومتری شهر داران واقع شده و این اثر در تاریخ 22 

آبان 1386 با شماره ثبت 198۵7 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

دشت الله های واژگون
منطقه گردشگری دشت الله های واژگون یک جاذبه گردشگری در نزدیکی شهر داران است که طبیعت حیرت آوری را در بهار و تابستان به نمایش می گذارد. این گل های زیبا و نایاب عالوه بر 
این منطقه تنها در سمیرم و خوانسار یافت می شوند. یکی دیگر از جاذبه های این منطقه پارک جنگلی پرتیکان در دامنه است که آبشاری مصنوعی دارد و در ورودی شهر واقع شده و میزبان 

گردشگران و مسافران جاده خوزستان و لرستان است.

بیشه زارهای سرسبز فریدن
در شهرستان فریدن رودخانه پالسجان واقع شده که یک منطقه مستعد گردشگری است. این رودخانه از سمت شهرســتان فریدون شهر در جهت غرب به شرق و به سمت رودخانه زاینده 
رود در جریان است. با توجه به اینکه این رودخانه در جهت خود آب چشمه لنگان و خدنگستان را انتقال می دهد در تمام فصل های سال جریانی پرآب دارد. از آنجایی که رودخانه پالسجان 

با جهت پرپیچ و خم از میان روستاها و بیشه زارهای زیادی می گذرد، یک منطقه مستعد گردشگری با چمن زارهای زیبا برای طبیعت دوستان در حاشیه این رودخانه به وجود آورده است.

منطقه حفاظت شده داالنکوه
منطقه حفاظت شده داالنکوه با مساحت حدود 34 هزار هکتار در غرب پناهگاه حیات وحش قمیشلو و جنوب شرقی شهر داران واقع شده است. این منطقه دارای سیمای کوهستانی بوده 
که از سال 1388 خورشیدی به عنوان منطقه شکار ممنوع و از سال 1389 خورشیدی به عنوان منطقه حفاظت شده مطرح است. گونه شاخص گیاهی این منطقه عبارتند از کما، جاشیر، بادام 
وحشی، انواع گون، گزانگبین، موسیر، آنقوره و ریواس.گونه های شاخص جانوری این منطقه نیز شامل مواردی همچون قوچ و میش، کل و بز، گورکن، کبک، تیهو، گرگ، کاکایی ارمنی، پرستوی 

دریایی، کشیم بزرگ، کشیم کوچک، باکالن، اردک سیاه کاکل می  شود.

مفاد آراء
7/126 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7462 - 1401/07/02 هيات دوم آقای محمد مستاجران 
گورتانی به شناسنامه شــماره 54 کدملي 1289901635 صادره فرزند رمضان در 
ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 233/11 متر مربع پالک شماره  1 فرعی از 
37  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 

محمد مستاجران گورتانی فرزند رمضان ثبت در صفحه 443 دفتر 209 تاييد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/26

م الف: 1387143  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/127 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6835 - 1401/06/14 هيات چهارم آقای خليل طاهری قلعه 
اخالصی به شناسنامه شماره 57 کدملي 6219972511 صادره داران فرزند جليل 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان  به مساحت 102/51 متر 
مربع پالک شماره  2412 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از جعفر ملک محمدی سند 99227 مورخ 54/8/18 

دفترخانه دو اصفهان
رديف 2- راي شماره 6834 - 1401/06/14 هيات چهارم خانم گل عنبر حسينی 
به شناسنامه شــماره 530 کدملي 6219510811 صادره بوئين و مياندشت  فرزند 
نصرت نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 102/51 
متر مربع پالک شماره  2412 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از جعفر ملک محمدی سند 99227 مورخ 

54/8/18 دفترخانه دو اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/26

م الف: 1387168  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/128 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شــماره 140160302031000689 - 1401/7/2 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک نايين تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالحسين 
توسلي فرزند محمد تقي بشماره شناسنامه 69015 صادره ازاصفهان در شش دانگ 
مفروزی يکباب خانه و باغچه  به مساحت 1630 مترمربع پالک ثبتی قسمتی از 52 
اصلي واقع در مزرعه شاهکوه بخش 17 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نايين نسبت به 
قسمتی از مالکيت مشاعی متقاضی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/07/11
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/26

م الف: 1385908 اباذر مهيمن  رييس ثبت اسناد و امالک نايين
مفاد آراء

7/129 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  2469 14016030200700 مــورخ 08 / 06 / 1401  هيــات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی آقای عليرضا احمدی موســيانی فرزند حســن بشماره شناســنامه 5 وکدملی 
 1111863989 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک بــاب دامداری به مســاحت

  50 / 2959 مترمربع پالک 14 اصلی واقع در موســيان خريداری مع الواســطه ازمالک 
رســمی آقای قنبرعلی احمدی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/07/11
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/26

م الف: 1386516 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

7/130 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  2574 14016030200700و 140160302007002577 و 
140160302007002575 مــورخ 14 / 06 / 1401  هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی 
 حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقايــان مرتضی 
جان بزرگی فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 1288 وکد ملی 1111908907صادره از 
فالورجان وپرويز جان بزرگی فرزند محمد حسين بشناسنامه 97 وکدملی 1950784101 
صادره از بندرماهشهر ومحمد جان بزرگی فرزند محمد حســين بشماره شناسنامه 608 
وکدملی 1285770498 صادره از اصفهان هرکدام نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ يک 
باب خانه  به مساحت  174 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شرودان فالورجان خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسين دولت آبادی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 

 در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 
خواهد شد .

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/07/11
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/26

م الف: 1386741 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

7/131 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای اصالحی شماره 1852 مورخ 1401/6/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان مربوط به تقاضای  خانم زهرا گلشن، مساحت ملک مزبور از 195/70 متر 
به 196/74 متر مربع تغيير می يابد. رای صادره قبلی )207 مورخ 1398/1/25( با رعايت 

اصالحات فوق قابل   اجرا می باشد.  
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11

م الف: 1394095  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/132 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 2050 مورخ 1401/6/23 هيــات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکيت آقای رضا توکلی 
افجدی  به شناسنامه شــماره 63 کدملی 1288553358  صادره اصفهان فرزند ابراهيم 
در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 94/24 متر مربع مفروزی از  پالک شماره 392 
 فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
 بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم فاطمه سلطان متقی )مالک رسمی( خريداری

 گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11

م الف: 1394166  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/133 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 

داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شــماره 4818 - 1401/04/28 هيات اول رضــا رحيم زاده مورد 
تقاضا قسمتی از پالک شماره 966 فرعی از پالک 25 اصلی که از پالک 25/171 
و 25/172/1 که در اجرای استانداردسازی به پالک 3197 فرعی تبديل شده است 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان می باشد صحيح می باشد که در رای شماره  5683- 
1400/12/24 هيات اول آقای رضا رحيم زاده به شناســنامه شماره 515 کدملی 
1285555473 صادره اصفهان فرزند وهاب در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 305/88 متر مربع قسمتی از پالک شماره 622 فرعی از 
25 اصلی مجزی شده از 25/3197 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت غالمرضا اورک شيرانی از سند شماره 19791 مورخ 1322/6/21 
 دفترخانه شماره 19 اصفهان و دادنامه شماره 1040 مورخ 1351/12/12 شعبه دوم

 دادگاه بخش اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 4819 - 1401/04/28 هيات اول خانم زهرا اورک شيرانی  
مبنی بر صدور سندمالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان  قسمتی 
از پالک شــماره 966 فرعی از پالک 25 اصلی که از پالک 25/171 و 25/172/1 
که در اجرای استانداردســازی به پالک 3197 فرعی تبديل شــده اســت واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان تحت بررسی است صحيح است که در رای شماره  5682- 
1400/12/24 هيات اول خانم زهرا اورک شيرانی به شناسنامه شماره 456 کدملی 
1284632857 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 305/88 متر مربع قسمتی از پالک شماره 622 فرعی از 
25 اصلی مجزی شده از 25/3197 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت غالمرضا اورک شيرانی از سند شماره 19791 مورخ 1322/6/21 
دفترخانه شماره 19 اصفهان و دادنامه شماره 1040 مورخ 1351/12/12 شعبه دوم 

دادگاه بخش اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11

م الف: 1394322  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/134 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000318 مورخ 1401/06/27 آقای محمود اشرف زاده 
ريزی فرزند يوسف شش دانگ يکباب خانه به مساحت 142/55 متر مربع مفروز از پالک 
106- اصلي واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک رسمي يداله جعفری
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11

م الف: 1393821 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
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مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

بانوان تا ۵0 سالگی می توانند بیمه شوند
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: بانوان از سن ۱۸ تا ۵۰ سال می توانند بیمه 
شوند در غیر این صورت نیازمند سابقه بیمه هستند.مرتضی حاجی کاظمیاظهار کرد: بحث بیمه زنان 
خانه دار از رده سنی ۱۸ تا ۵۰ سال است که می توانند یکی از ۳ نرخ را انتخاب و بیمه شوند.وی گفت: 
بانوان می توانند تحت پوشش پدر یا همســر قرار بگیرند و از این طریق سابقه بیمه برای خودشان 
اعمال و بعد از مستمری آن اســتفاده کنند. افرادی که سن آن ها از ۵۰ بیشتر است فقط در صورتی 
می توانند بیمه شوند که سابقه داشته باشند.حاجی کاظمی معتقد است بانوان برای اخذ بیمه می 
توانند در سامانه بیمه تامین اجتماعی ثبت نام و قرار داد خود را ببندند. اگر افراد مشکلی در سامانه 

داشتند با ۱۴۲۰ تماس بگیرند.
 

 افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه کاشان
 به  216 رشته گرایش

مدیر مطالعات راهبردی، برنامه و بودجه دانشگاه کاشان از افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه 
کاشان به ۲۱۶ رشته گرایش خبر داد.مهدی محمدزاده  گفت: با موافقت شورای گسترش آموزش 
عالی با ایجاد رشته تحصیلی ریاضیات و کاربرد ها گرایش گراف و ترکیبات در دوره کارشناسی ارشد، 
تعداد رشته های این دانشگاه به ۲۱۶ رشته گرایش افزایش یافت.وی، افزایش ۱۰ رشته تحصیلی 
در سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ را یادآور شد و تصریح کرد: هفت رشــته در دوره کارشناسی ارشد، ۲ 
رشته کارشناسی و یک رشته دکترا به مجموعه رشته های دانشگاه کاشان افزوده شده است.به گفته 
محمد زاده، جغرافیا، علوم و مهندسی محیط زیســت در دوره کارشناسی پیوسته، مرمت و احیای 
ابنیه و بافت های تاریخی گرایش مرمت وحفاظت میراث شهری، ریاضی کاربردی گرایش رمز و کد، 
ریاضی کاربردی گرایش معادالت دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، فیزیولوژی ورزشی گرایش 
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب، شیمی 
گرایش شــیمی کاربردی، ریاضیات و کاربرد ها گرایش گراف و ترکیبات در دوره کارشناسی ارشد و 

رشته هنر های اسالمی را در دوره دکترا از رشته های جدید این دانشگاه است.
مدیر مطالعات راهبردی، برنامه و بودجه دانشگاه کاشــان اظهار کرد: حدود ۹ هزار دانشجو در ۲۱۶ 
رشته گرایش )۵۳ کارشناسی، ۱۱۶ کارشناسی ارشد و ۴۷ دوره دکترا( در دانشگاه کاشان مشغول 

به تحصیل هستند.
 

 تاثیر طرح همیاران پلیس، در کاهش 18 درصدی
 تخلفات رانندگی در اصفهان

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت:طرح همیاران پلیس به میزان ۱۸ درصد در کاهش تخلفات 
رانندگی دراستان اصفهان موثر بوده است.ســرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: طرح همیاران 
پلیس یکی از طرح های موفق پلیس راهور به شمار می آید که باعث شده ما داخل هر خودرو یک 
پلیس کوچک داشته باشــیم تا در مواقع الزم به راننده خودرو تذکر دهد.وی با بیان اینکه رانندگان 
خودرو به این پلیس های کوچک احترام گذاشته و به تذکرات او توجه می کنند، گفت: بررسی های 
علمی کارشناسان پلیس راهور نشــان می دهد طرح همیاران پلیس به میزان ۱۸ درصد در کاهش 
تخلفات رانندگی در اصفهان موثر بوده است.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با بیان 
اینکه بانوان، کالم نافذتر دارند و دستورات آنان نیز برای رانندگان قابلیت اجرایی بیشتری دارد، گفت: 
پلیس راهور در ادامه طرح همیاران پلیس، طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک را در دستور کار خود قرار 
دارد تا از ظرفیت بانوان شاغل در ادارات، معلمان خانم، همسران، مادران و خواهران در زمینه کاهش 

تخلفات و حوادث رانندگی استفاده کند.

مدیر گروه روانشناسی سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مشکالت جدیدی که 
»روان شناس نما«ها برای مردم ایجاد می کنند، می گوید؛

از چاله به چاه!

بر اساس اعالم ســازمان بهداشت جهانی  الهه صالحی
صرف سالمت جسمانی دلیل بر سالمت فرد 
نیست و شخص باید به لحاظ روانی هم سالم شناخته شود و حتی سالمت 
روان مهم تر از سالمت جسم است. تا چندی پیش، کارشناسان بهداشت و 
طب رایج معتقد بودند افرادی که گرفتار هیچ یک از بیماری های جسمی 
نیستند سالم به شمار می آیند، اما مدتی است به این نتیجه رسیده اند که 
سالمت روان هم به همان اندازه سالمت جسم و حتی بیشتر، حائز اهمیت 
است.در واقع اگر روزگاری، بیماری های جسمی را علت بسیاری از مرگ و 
میر ها می دانســتند امروز معتقدند روح بیمار، جسم را به بیماری و مرگ 
سوق می دهد. آنچه که روان را بیمار یا دچار اختالالت می کند نه ویروس و 
باکتری بلکه پیامد های تغییر سبک زندگی، فشار ها و نگرانی های روزمره، 
کاهش تاب آوری و مواردی از این دست است که برای درمان آن باید اقدام 
کرد، چون تاثیری مستقیم در موفقیت و شکســت افراد دارد. اگر کسی 
سالمت روان خود را از دست بدهد شــاید به ظاهر زنده باشد، اما زندگی 

نمی کند.

نشانه های سالمت روان را بشناسیم
به گزارش خبرنگار »باشــگاه خبرنگاران جوان«؛ سید غفور موسوی مدیر 
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اولین نشانه سالم بودن را 

روان امیدواری است، دانست و توضیح داد: روان امیدواری به این معناست 
که اگر کسی اکثر مواقع ناامید است سالمت روان او زیر سوال می رود.وی 
ادامه داد: هدف داری )فرد برای رشــته تحصیلی و شغل آینده اش هدف 
داشته باشد(، رو به رشــد و پویایی )فرد ســالم زندگی معنا داری دارد(، 
هشــیاری و خودآگاهی )حواس مان باشــد چه می گوییم، در چه مرحله 
از زندگی هستیم، آیا کاری که قرار اســت انجام دهیم کار درستی است( و 
مهربانی و عشق ورزی )اطرافیان خود را دوســت داشته باشیم( از دیگر 
نشانه های سالمت روان است.مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، صبوری در مشکالت را از دیگر نشانه های سالمت روان دانست و 
گفت: فرد سالم کسی است که در ســختی ها بتواند مقاومت کند و درگیر 
بحران هایی مانند اعتیاد نشود، همچنین تاب آوری به این معنا که فرد اگر 
در مشکلی گیر کرد بتواند خود را از آن رها کند و سقوط نکردن در مشکالت هم 
از دیگر نشانه هاست.موسوی با بیان اینکه فرد سالم به لحاظ روانی، منطق 
پذیری باالیی دارد و اهل گفتمان است، اظهار کرد: فرد چارچوب مشخصی 
دارد و به نظامی ارزشی پای بند است؛ از برخی بدی هایی که در حق او شده 
گذشت و چشم پوشی می کند، تفریح ســالم دارد و با دیگران، صمیمی 
است به این معنا که دیگران را با افکار و ویژگی های مختلف دوست دارد.وی  
افزود: فردی که روان سالم دارد در زمان حال زندگی می کند؛ خودسانسوری 
نمی کند، وسعت نظر دارد و خود را در مسائل کوچک قفل نمی کند و می تواند 

از دارایی های خود بگذرد.شکوفا کننده بودن، دیگر ویژگی است که مدیر گروه 
روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از آن نام برد و اضافه کرد: فرد 
ســالم باید بتواند به هر جایی که رفت آنجا را فعال، شاداب و سرحال کند، 
انعطاف پذیر باشد و خود را با شرایط مختلف وقف دهد و با مهرورزی و بدون 
کینه توزی، دارای روحیه سازنده باشد.موسوی، تعادل در امور نباتی )خوردن 
و خوابیدن( را نشانه دیگری از سالمت روان بیان کرد و ادامه داد: بی شیله و 
پیله بودن، پذیرش اینکه انسان جایزالخطاست و به دنبال جلب توجه نبودن 

موارد دیگری در این زمینه است.

به زیستی؛ اولین بعد سالمت روان
رضا باقریان، مدیر گروه روانشناسی سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: اولین زاویه سالمت روان »به زیســتی« است یعنی فرد سعی کند 
زندگی بهتر و به دور از هیجان، استرس و افسردگی داشته باشد.وی با بیان 
اینکه انسجام درونی یکی دیگر از ابعاد ســالمت روان شناخته می شود، 
افزود: کسی که دارای انسجام درونی است زندگی هدفمند و رو به رشدی را 

تجربه خواهد کرد و به نوعی رضایتمندی شخصی می رسد.

روانشناس نما ها ؛ عامل ایجاد مشکالت جدید
مدیر گروه روانشناسی ســالمت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
یکی از مشکالتی که در حوزه ســالمت روان وجود دارد حضور روانشناس 
نما ها و روانشناس هایی اســت که صالحیت درمان ندارند مردم گرفتار به 
آن ها مراجعه می کنند و به جای دریافت خدمت درســت، مشکالت شان 
افزایش می یابد.باقریان افزود: عمده این روانشــناس ها کسانی هستند 
که در دانشگاه هایی که صرفا کارشان پول گرفتن است نه تدریس؛ تحصیل 
کرده اند. وی  گفت: در سال های آینده اختالالتی دیده خواهد شد که ناشی از 
دوران همه گیری بیماری کروناست.مدیر گروه روانشناسی سالمت دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان توضیح داد: بیماری کرونا افسردگی، اضطراب و 
اختالالت شناختی را افزایش می دهد و روی حافظه و یادگیری تاثیر منفی 
می گذارد.باقریان ادامه داد: بر اســاس اعالم ســازمان بهداشت جهانی، 

افسردگی بعد از بیماری کرونا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

سالمت روان مقصد نیست؛ مسیر است
سالمت روان هدف نیست که بخواهیم به آن برسیم، بلکه مسیری است که 
تا آخر عمر باید در آن حرکت کنیم. این را منصور شیری، مدیرگروه سالمت 
اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت.وی افزود: سالمت 
روان وابسته به عوامل اجتماعی و بهداشت روان به معنی سالمت هیجانی و 
روانشناختی است؛ فرد سالم باید بداند در چه مواردی استعداد دارد و بتواند 

از تفکر و توانایی های خود استفاده کند و در جامعه عملکرد داشته باشد.
مدیرگروه سالمت اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
به ۵ میلیون نفر جمعیت زیر پوشــش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در 
هزار خانه بهداشت، خدمات سالمت روان ارائه می شود.به گفته شیری، در 
تمام این مراکز خدمات جامع سالمت، روانشناس مستقر است و خدمات 

مشاوره روانشناسی ارائه می شود.

با مسئولان جامعه

فقدان سند مالکیت
7/135 شــماره نامه: 140185602024007393- 1401/07/07  نظر به اینکه سند 
مالکیت المثنی سه دانگ مشــاع از  ششدانگ پالک ثبتی شــماره 10 فرعی از 3102 
اصلی واقــع در بخش پنج اصفهــان ذیل ثبــت 2592 در  صفحــه 136 دفتر امالک 
جلد 345 به نام خانباز محمدی خشــوئی تحت شــماره چاپی 365482 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده اســت یک دانگ مشــاع از ششــدانگ به غیر انتقال گردیده است و دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ بعد از نقل و انتقاالت مع الواسطه طی ســند انتقال 97034 
مورخ 1381/06/17 دفترخانه اســناد رســمی 10 اصفهان به آقای مســعود محمدی 
خشوئی انتقال گردیده  ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 1390 
مــورخ 1401/07/07 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل 
شــماره 327798 مورخ 1401/06/22 به گواهی دفترخانه 281 اصفهان رسیده است 
مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده اســت و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره 
یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئیــن نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 

می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1394198 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

مزایده اتومبیل
پرونــده:  شــماره   140103902002000224 آگهــی:  شــماره   7 /136
139904002003005100 آگهی مزایده خــودرو پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 
9905282 یک دســتگاه اتومبیل  هاچ بک پژو 206 مدل 1389 به رنگ سفید روغنی 
و به شــماره انتظامی ایران 93- 178 و 43 به شــماره موتور 14189030359 و شماره 
شاســی  NAAPO3EDXAJ135598  بــه آدرس : اصفهــان- پارکینگ نصر 
)فجر ســابق( و بموجب مهریه مندرج در ســند ازدواج 60 ، تاریخ سند: 1398/05/06، 
 دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شــماره 219 شــهر اصفهان اســتان اصفهان 
) هدیه یک جلد کالم ا... مجید و یک شــاخه نبات جمعًا به ارزش یک میلیون و پانصد 

هزار ریال و یک جام آینه و شــمعدان نقره به ارزش پنجاه میلیون ریال و تعداد چهارده 
عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و ســفر دور دنیا به ارزش یک میلیارد ریال و مبلغ 
پنج میلیارد ریال بابت بهای شــش دانگ منزل مســکونی( در قبال طلب خانم استاتیرا 
تقاء ، نــام پدر: کیکاوس، تاریخ تولد: 1369/01/18 ، شــماره ملــی: 1270456301 ، 
شــماره شناســنامه: 1270456301 و حقوق دولتی متعلقه در پرونده به شماره بایگانی 
9905282 بازداشت گردیده اســت که طبق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری 
وضعیت موجود خودرو در هنگام بازدید: نوع خودرو ســواری، ظرفیت جمعا 5 نفر، تعداد 
محور 2- نوع ســوخت بنزین، تعداد چرخ4 ، وضعیت موتور: بر اثــر تصادف جا خورده 
خسارت دیده است، وضعیت اتاق: خسارت کلی دیده، ســایر مشخصات بر اثر تصادف 
خسارت دیده اســت و به موجب نامه مورخه 84312/72642765 مورخ 1399/12/28 
پلیس راهنمائی و رانندگی شهرســتان اصفهان توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز 
شــنبه مورخ 1401/08/07 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان تاالر 
نبش میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان طبقه دوم به 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 600/000/000 ریال  )شصت میلیون تومان( 
 شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. 

الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
 از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود  چاپ اصفهان مورخ 1401/07/26 درج و منتشــر می گــردد که خریداران 
جهت شــرکت در مزاید ه باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را پرداخت نمایند برنده مزایده 
مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف  مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد، 
الزم به ذکر اســت کلیه هزینه های قانونی اعم از بدهی و عوارض مالیاتی، شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینــه های فوق از محل 
 مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. 

م الف: 1393730 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
انجمن های اولیا و مربیان در مدارس تصمیم ســاز 
هستند به گونه ای که در شورای مدرسه نماینده دارند 
و تمام امورات مالی مدرسه باید با تایید انجمن اولیا 
و مربیان مدارس انجام شود.محمدرضا ابراهیمی 
اظهار کرد: فرآیند تربیت عناصــر متعددی دارد که 
مهم ترین آن خــود دانش آموز، اولیای دانش آموز 
و اولیای مدرســه هســتند و اگر بخواهیم این سه 
عنصر اصلی رخ دهد، باید این سه با هم هماهنگ 
باشند و ارتباط بین مدرســه و خانواده بسیار مورد 

تاکید است.وی با بیان اینکه این هفته به نام پیوند 
اولیــا و مربیان نام گذاری شــده اســت، گفت: بر 
اساس ســند تحول بنیادین، اگر پیوند میان اولیا 
و مربیان رخ دهد، مدرســه ای پویا، خالق و اثرگذار 
خواهیم داشــت.ابراهیمی با بیان اینکــه از ۲۴ تا 
۳۰ مهرماه به نــام هفته پیوند اولیــا و مربیان نام 
گــذاری شــده،اضافه کرد:روز هــای مختلف این 
هفته بــه نام های مختلفی نام گذاری شــده اند که 
۲۵ مهرماه به نام والدین و ســواد رســانه، ۲۶ مهر 
به نام خانواده، مشــاوره و آموزش، ۲۷ مهر به نام 
تحکیم بنیاد خانواده و جوانی جمعیت، ۲۸ مهر به 
نام خانواده و هویت ایرانــی، ۲۹ مهر به نام اقتصاد 
خانواده و حمایت از کاالی ایرانــی و ۳۰ مهر به نام 

خانواده، مســئولیت تربیتی و حفظ محیط زیست 
که هرکدام از این واژه ها توســط خانواده و مدرسه 
در ذهن دانش آموز تعریف شــود، می توانیم شاهد 
جامه سالمی باشــیم.مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: در استان اصفهان 
و کل کشــور، مدارســی که باالی ۱۰ نفر دانش آموز 
دارند، دارای انجمن اولیا و مربیان هستند و بیش 
از ۲۵ هزار نفر در اســتان اصفهان در انجمن اولیا و 
مربیان مدارس عضویت دارند.وی بیان داشــت: 
انجمن های اولیا و مربیان در مدارس تصمیم ســاز 
هستند به گونه ای که در شورای مدرسه نماینده دارند 
و تمام امورات مالی مدرسه باید با تایید انجمن اولیا 

و مربیان مدارس انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت:در سال گذشــته عملیات اجرایی تولید ۱۰۰۰ 
مگاوات انرژی پاک )انرژی خورشیدی( در سطح 
اســتان اصفهان آغاز شــده و امیدواریم تا ابتدای 

سال ۱۴۰۲ این میزان انرژی به مدار برسد.
مهران زینلیان در حاشــیه نشست کارگروه انرژی 
با اشــاره به اینکه این کارگروه ذیل شورای فنی و 
برای نخستین بار تشکیل شــده است، اظهار کرد: 

یکی از اهداف ایــن کارگروه تشــویق و توصیه به 
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مثل آب، برق، 
گاز، دستگاه های سازنده مسکن مانند شهرداری و 
راه و شهرسازی به استفاده از آخرین فناوری های 

نوین در حوزه انرژی است.
وی ادامــه داد: اگــر این مهــم اتفــاق بیفتد، در 
صرفه جویی مصرف انرژی و در بهینه مصرف کردن 
انرژی در اســتان اصفهان شــاهد تحول ویژه ای 

خواهیم بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
بیان کرد: بهینه سازی انرژی در دو حوزه مسکونی 
و بخــش صنعت مــورد توجه کارگروه قــرار دارد. 
همچنین دستگاه های اجرایی نیز در تامین، توزیع 

و مصرف انرژی باید برنامه های خود را ارائه کنند.
وی تصریح کرد: در ســال گذشته عملیات اجرایی 
تولید یک هــزار مــگاوات انرژی پــاک )انرژی 
خورشیدی( در سطح استان آغاز شده و امیدواریم 
تا ابتدای ســال ۱۴۰۲ این میزان انــرژی به مدار 

برسد.
زینلیان گفــت: همچنین در این کمیته مقرر شــد 
هرگونه توسعه خطوط انتقال انرژی مورد مطالعه 
قــرار گیرد؛ بــه عنوان مثال بررســی شــود برای 
گازرســانی به مناطق صعب العبــوری که در حال 
حاضر در شبکه برق وجود دارد، چه راهکار هایی را 
داریم و ممکن است به این جمع بندی برسیم که 

از شبکه برق نیز استفاده کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

انجمن های اولیا و مربیان در مدارس تصمیم ساز 
هستند

معاون استاندار:

 1000 مگاوات انرژی خورشیدی سال آینده در اصفهان
 وارد مدار می شود

کشف انبار مواد غذایی احتکار شده از یک منزل مسکونی در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف مقادیر زیادی اقالم خوراکی احتکار شده در یک منزل مسکونی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در اصفهان 
خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی با اشاره به اجرای طرح تشدید مبارزه با احتکار کاال های اساسی در اصفهان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان از 
احتکار محموله روغن خوراکی در یک منزل مسکونی در شهرستان اصفهان مطلع شده و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران 
پس از بررسی صحت و سقم موضوع، با هماهنگی مرجع قضایی به همراه کارشناسان جهاد کشاورزی محل مذکور را بازرسی کردند.این مقام انتظامی گفت: 
در این بازرسی ۷ هزار و ۱۳۵ لیتر روغن خوراکی، ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شکر، ۲۵۰ بسته چای، ۲ هزار و ۱۴۰ کیلوگرم برنج ایرانی و خارجی، ۳۷ گالن ۳ لیتری 
شوینده، هزار بسته ماکارونی و مقادیر زیادی اقالم خوراکی تاریخ گذشــته کشف شد.رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان، ارزش اقالم مکشوفه 
را براساس ارزیابی کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه محل مذکور در سامانه جامع انبار ها و موجودی انبار ثبت نشده بود، مشمول 
جرم احتکار شده و ضمن توقیف کاال های مکشوفه محل نیز با دستور مرجع قضایی پلمب و پرونده پس از تکمیل برای سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیمات 

مقتضی تحویل سازمان تعزیرات حکومتی شد.

شیوع بیماری سالک در  11 شهرستان استان اصفهان
مدیرگروه پیشگیری از بیماری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شیوع بیماری سالک در  ۱۱ شهرستان استان اصفهان خبر داد.رضا فدایی  در ارتباط با شیوع 

بیماری سالک در سطح استان اصفهان اظهار داشت: در سطح کشور حداقل ۱۷ استان با موضوع سالک درگیرند و استان اصفهان هم از جمله آنهاست.
وی افزود: در سطح استان اصفهان شهرستان  های ورزنه، کوهپایه، هرند، نطنز، اردستان، شاهین شهر، برخوار، جرقویه و به ندرت اصفهان و نیز آران و بیدگل و 
کاشان که متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند، مواردی از این بیماری را دارند.مدیر گروه پیشگیری از بیماری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره 
به اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از گسترش بیماری بیان کرد: ما برای کنترل مخزن این بیماری که انواع موش های صحرایی هستند هر سال از 
فروردین تا شهریور النه های جوندگان را با سموم مجاز طعمه گذاری می کنیم تا مخزن بیماری از مناطق مسکونی فاصله بگیرد؛ همچنین عملیات سم پاشی 
و مه پاشی برای کنترل پشه هایی که ناقل این بیماری هستند، هر سال انجام می شود.وی در ارتباط با اقدامات الزم االجرا توسط مردم برای جلوگیری از ابتال 
به بیماری سالک تصریح کرد: مقداری لوازم دافع حشرات در اختیار مردم در مناطق سالک خیز قرار می گیرد تا با آنها آشنا شوند و بقیه نیازشان را خودشان از 

داروخانه تهیه کنند؛ آموزش های الزم هرساله در مناطق سالک خیز به مردم داده می شود.



آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره پرونده های دو باشگاه لیگ برتری و یک تیم دســته اولی فوتبال کشور منتشر شد.به نقل از سایت 
فدراسیون فوتبال، تازه ترین آرای مربوط به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان اعالم شد که به این شرح است:1-با توجه به شکایت رضا رحیمی ورزقانی 
از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 1۸۲ میلیون و ۴1۳ هزار و ۳۲ ریال بابت اصل قرارداد و مبلغ ۲۵ میلیون و ۷۲۴ هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
۲- در پی شکایت عبدالصمد احمدی از باشگاه خوشه طالیی ثنا ساوه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۷۹ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1۲ میلیون و ۶۲۲ 
هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴۹۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

۳- در پرونده شکایت غالمرضا زمان پور از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشــگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1۷ میلیون و 
۴۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

۴- با توجه به شکایت محمد حیدری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1۰۰ 
میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

آرای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان برای دو باشگاه لیگ برتری
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جدیدترین خبر از رابطه جنجالی »پیکه«
رابطه جرارد پیکه و نامزد جدیدش کالرا چیا روز به روز قوی تر می شود. آنها خوشحال هستند،با وجود  اینکه 
مدت زیادی از باهم بودن شان نگذشــته رابطه محکمی برقرار کرده اند و از سروصدای زیاد گزارش های 
مختلف درباره جدایی پیکه از شکیرا اجتناب می کنند. تا حدی که طبق گفته یوردی مارتین )مشهورترین 
خبرنگار پاپاراتزی(، پیکه ممکن است تصمیمی بگیرد که باعث ناراحتی خواننده کلمبیایی شود.برنامه 
»تلسینکو پروگرم« یک ویژه برنامه انحصاری با اطالعات یوردی مارتین منتشر کرد. آنها در این برنامه 
گفتند: »این موضوع چیزی است که شکیرا را آزار خواهد داد زیرا شکیرا و پیکه زیاد در این باره صحبت 
کرده بودند. این یکی از مواردی بود که آن دو بر سر آن به توافق نرسیدند.« به طور دقیق تر، این موضوعی 
است که پیکه و شکیرا سال ها در مورد آن اختالف نظر داشــتند. مجری برنامه »نوریا مارتین« پرسید: 
»عروســی؟« اما این نبود. موضوع چیز دیگری ا ست. واقعیت این اســت که جرارد پیکه، باز هم طبق 
اطالعات یوردی مارتین، می خواهد فرزند دیگری داشته باشــد، این بار با کالرا چیا.در واقع، آرزوی این 
فوتبالیست برای داشتن فرزند سوم به سال ۲۰1۶ برمی گردد، زمانی که در مصاحبه ای فاش کرده بود: 
»همیشه دوست داشتم سه فرزند داشته باشم. اگر ســومی هم بیاید، از آن استقبال می کنم.« با این 

حال شکیرا درخواست او را نپذیرفت. «
 

معرفی رسمی میزبان جام ملت های آسیا 2023
در رای گیری کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که صبح دوشنبه در مقر آسیایی در کواالالمپور 
پایتخت مالزی برگزار شد، کشور قطر به عنوان میزبان هجدهمین دوره جام ملت های آسیا در سال 
۲۰۲۳ انتخاب شد. این در حالی است که قطر حدود یک ماه دیگر میزبان مسابقات جام جهانی است 
و بعد از آن، خود را آماده میزبانی در جام ملت های آسیا می کند.انتخاب قطر در شرایطی صورت گرفت 
که پیش از این قرار بود کشور چین میزبان جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا باشد؛ اما این کشور به دلیل آنچه 
که نگرانی از شیوع ویروس کرونا عنوان شد، از این میزبانی انصراف داد.در ادامه کشورهای اندونزی، 
قطر و کره جنوبی برای میزبانی این رقابت ها مدارک و مستندات خود را برای کنفدراسیون آسیا ارسال 
کردند و در نهایت AFC قطر را به جای کشور چین انتخاب کرد.کشور قطر در دوره گذشته این مسابقات 

در سال ۲۰1۹ به عنوان قهرمانی دست یافته بود.
 

توقف دو ماهه لیگ عربستان
لیگ عربستان به خاطر حضور تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی ۲۰۲۲ به مدت دو ماه متوقف 
شد.به نقل از اسپورت، عربستان یکی از کشورهایی است که در جام جهانی قطر حضور دارد.تیم ملی 
فوتبال عربستان باید با تیم های آرژانتین، مکزیک و لهستان در جام جهانی ۲۰۲۲ رقابت کند. لیگ 
عربستان بعد از برگزاری هفته هشتم به مدت دو ماه متوقف شد تا تیم ملی فوتبال این کشور با هدایت 
هرو رنار به خوبی خود را آماده جام جهانی کند.در لیگ عربستان بعد از گذشت هشت هفته الشباب با 
۲۲ امتیاز در صدر قرار دارد. النصر با 1۹ امتیاز و االتحاد هم با 1۸ امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم 
جای دارند و این درحالی است که الهالل، مدافع عنوان قهرمانی با 1۷ امتیاز در رده چهارم جای دارد.

قرار است که هفته نهم لیگ عربستان 1۵ دسامبر برگزار شود.

اسطوره فوتبال ژاپن کفش هایش را آویخت
شنسوکه ناکامورا، اسطوره فوتبال ژاپن در ۴۴ سالگی تصمیم گرفت از فوتبال خداحافظی کند.شنسوکه 
که روز گذشــته خداحافظی خود از فوتبال در پایان این فصل لیگ ژاپن را اعالم کرد، تاکنون دو جام 
ملت ها را با تیم ملی کشورش باالی سر برده و ۳ قهرمانی لیگ اسکاتلند را در کارنامه دارد ؛اما به دلیل 
قوانین عجیب AFC در عدم مشمولیت فوتبالیست های لژیونر برای جایزه مرد سال آسیا، هرگز توپ 

طالی قاره را به دست نیاورد.

درباره برکناری آجورلو از استقالل؛

کودتای ساعت 20 با حضور »پوالدگر«

برکناری ناگهانــی مصطفی آجورلو از مدیریت باشــگاه اســتقالل و 
جایگزینی علی فتح ا...زاده حواشی زیادی را حول این باشگاه ایجاد 

کرده است.
به گزارش»ورزش سه«، امکان ندارد برکناری مدیرعامالن دو باشگاه 
استقالل و پرســپولیس فرمولی جز این داشته باشــد؛ اینکه در ابتدا 
شــایعه برکناری از ســوی برخی از مجاری به رســانه های رسمی و 
غیررسمی درز داده می شود و سپس به آرامی تغییرات شکل می گیرد.

در مورد مصطفی آجورلو نیز همین اتفاق افتاد. مدیرعامل اســتقالل 
که شنبه شب از سمت خود کنار رفت، پس از نزدیک به ۲۰ روز شایعه 
جای خود را به علی فتح ا... زاده داد؛ در حالی که دالیل مختلفی درباره 

او مطرح شده است.
موضوع کنار گذاشته شــدن مصطفی آجورلو از ساعت ۲۰ شب رنگ  و 
روی واقعی به خود گرفت. زمانی کــه وزارت ورزش با احضار اعضای 
هیئت مدیره استقالل و برگزاری جلسه از آنها امضای برکناری آجورلو 
را گرفت. هنوز کســی نمی داند که دقیقا چند نفر از این ۵ نفر زیر نامه 
برکناری را امضا کرده اند. اما ظاهرا پرویــز مظلومی، حجت کریمی و 
افضلی در جلســه ای که با حضور محمد پوالدگر، معاون وزیر ورزش 

برگزار شــده، روی تصمیم وزارتخانه مبنی بر برکنــاری آجورلو صحه 
گذاشته اند و جالب اینکه خود آجورلو به عنوان رییس هیئت مدیره به 

این جلسه دعوت نشده است.
این کودتا در شرایطی انجام شــد که در طول دو هفته گذشته و بعد از 
آغاز ماجراهای مربوط به حواشی بستن مچ بندهای مشکی به دست 
فوتبالیست ها شــایعاتی در این زمینه مطرح شده بود. با این حال به 
نظر می رسد مسئله برکناری آجورلو داستانی فراتر از این مسائل داشته 
باشد و به ارتباط شخصی بین او و وزیر ورزش و عدم تعامل دوطرفه با 
حمید سجادی باز می گردد. اگر در این باره از نزدیکان دوطرف سوال 
کنید از آنها خواهید شــنید که آجورلو چندان وزیر را در جریان کارهای 
خود نمی گذاشته و کارها را با نظر شخصی پیش می برده که البته این 

مسئله پیشینه ای مهم دارد.
 در زمان مدیرعاملی آجورلو در باشــگاه پاس تهران، حمید سجادی 
مســئول بخش دوومیدانی این باشگاه بوده و شــاید آجورلو در پس 

ذهن خود امربری از سجادی را برنمی تابیده است.
در عین حال گفته می شود مســائل مربوط به راه ندادن دوربین ها و 
موضوع حق پخش تلویزیونی یکی از مهم ترین مسائلی است که باعث 

برکناری آجورلو شده است. اگر به خاطر داشته باشید در ابتدای فصل و 
در بازی های استقالل مقابل سپاهان مسئوالن باشگاه تهرانی مصرانه 
به دنبال راه ندادن دوربین های صداوســیما بودند و این مسئله برای 
آجورلو که به دنبال دریافت حقوق مالی فروش حق پخش تلویزیونی 

باشگاه بود، گران تمام شده است.
البتــه از کانال هــای نزدیک بــه وزیر هم این شــایعه بیــرون آمده 
که مســائل مربوط به قــرارداد بازیکنــان و به اصطالح گران شــدن 
مبالغ امســال نیز از دالیل ایــن تصمیم از ســوی وزارت ورزش بوده 
 اســت. تصمیمی که در شــرایط فعلی کشــور بســیار دور از انتظار به 

نظر می آمد.
همه اینها در شــرایطی اســت که آجورلــو بعد از یک ســال حضور در 
اســتقالل، آبی ها را به مقام قهرمانی لیگ رســانده و تیم را به عنوان 
صدرنشین به علی فتح ا... زاده تحویل می دهد. نکته ای که کارنامه ای 
بســیار مثبت برای این مدیرعامل سابق دو باشــگاه پاس و تراکتور 
محسوب می شود. البته باید دید باشــگاهی که آجورلو سعی در اداره 
آن به روش خود داشت،  نسبت به این تصمیم باالدستی چه واکنشی 

نشان خواهد داد.

خبر روز

درخواست عجیب سایپا برای برگزاری یک دیدار در لیگ یک
باشگاه سایپا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال چند درخواست عجیب را از مسئوالن سئول نشین 
درخواست کرد.از هفته نهم مســابقات لیگ یک،امروز جدال مهمی صورت می گیرد. سایپا با سفر به 

قزوین مقابل شمس آذر قرار می گیرد و هدفی جز کم کردن فاصله با صدرنشین مسابقات ندارد.
در همین راستا باشگاه سایپا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال، دو درخواست مهم را مطرح کرده 
است. آن ها از کمیته داوران خواسته اند تا داور وسط و کمک داور با تجربه و لیگ برتری برای قضاوت این 
مسابقه در نظر بگیرند تا اشتباه تاثیر گذاری در این بازی انجام نگیرد.درخواست دوم سایپا نیز فرستادن 
ماموران دوپینگ برای این بازی به قزوین است. گویا مدیران این باشگاه پرداخت هزینه رفت و آمد و 
انجام آزمایش دوپینگ را هم بر عهده گرفته اند تا این کار انجام شود.شاگردان محمود فکری در حال 

حاضر با دوازده امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارند و در فاصله ای پنج امتیازی با شمس آذر هستند.
 

تمجید یک رسانه تحلیلی از درخشش »طارمی«
آتش بازی طارمی در لیگ قهرمانان و پرتغال سوژه شد. مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان در این 
فصل به همراه پورتو عملکرد درخشانی داشته است.طارمی در بازی آخر پورتو در لیگ قهرمانان اروپا موفق 
شد مقابل بایرلورکوزن ۲ گل به ثمر برساند تا تیمش با نتیجه ۳ بر صفر برنده شود.در همین رابطه سایت 
»Total Football Analysis« به تمجید از عملکرد ستاره ایرانی پرداخت و نوشت: مهدی طارمی در 
این فصل برای پورتو در لیگ قهرمانان اروپا و لیگ پرتغال آتش بازی کرده اســت.ملی پوش ایرانی از 
مجموع ۳۳ شوت ۶ گل غیر پنالتی در تمامی رقابت ها به ثمر رسانده است.درخشش بی نظیر طارمی به 
همراه پورتو باعث شده تا آرسنال صدرنشین لیگ برتر انگلیس به دنبال شکار ستاره تیم ملی ایران باشد. 

 

دلیل برکناری »آجورلو« چه بود؟
 مشکالت مالی و شــفاف نبودن پرونده های مالی دلیل برکناری آجورلو از مدیریت استفالل بود.علی

 فتح ا... زاده به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقالل جانشین مصطفی آجورلو شد. برکناری آجورلو در 
شرایطی رقم خورد که شایعاتی پیرامون مشکالت مالی و شفاف نبودن پرونده های مالی باشگاه مطرح 
شده است. از طرفی بدهی سنگین باشگاه استقالل به ســازمان لیگ بابت تبلیغات محیطی که رقمی 
حدود ۹۰ میلیارد تومان است صدای باشگاه ها و از جمله مسئوالن سازمان لیگ را نسبت به تعهدات آجورلو 
بلند کرد و این مسئله نیز در تصمیم وزارت ورزش و جوانان تاثیر داشته است.در نهایت محمد مومنی، عضو 
هیئت مدیره باشگاه استقالل تهران به دنبال تغییرات مدیریتی در این باشگاه از سمتش کناره گیری کرد و 
شنیده ها حاکی از آن است که یک عضو دیگر هیئت مدیره هم به زودی از سمتش کناره گیری خواهد کرد.

 

واکنش »گرشاسبی« به شایعه اختالفش با وریا غفوری
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان پیرامون وریا غفوری و شایعاتی که در خصوص این مسئله مطرح شد، 
اظهار داشت: وریا غفوری را به این دلیل که در لیست سرمربی بود، گرفتم خودش و خانواده اش می دانند 
به چه شکل از وی حمایت کردیم. در این میان افرادی پیدا شدند که اینطور شانتاژ رسانه ای کنند. حمیدرضا 
گرشاسبی افزود: اخبار مطرح شده کذب محض است. یکسری موارد به بحث باشگاه و مسائل ورزشی 
مربوط و یکسری مسائل هم خارج از حیطه باشگاه است. بنابراین این که بگویند با هماهنگی کسی فالن 
موضوع انجام شده،کذب محض است. کسی احضاریه یا نامه ای داشته باشد، یا بخواهند از او سوال و 
جوابی داشته باشند سراغ آن فرد می روند. یعنی چه هماهنگی؟ من که خودم او را آوردم و در تیم ما حضور 
دارند. نه تنها وریا، یکی از بچه های تیم بیاید بگوید من درباره مسائل غیر ورزشی یک کلمه با آنها حرف 
زده ام؟وی درباره گالیه جواد نکونام بابت بی تفاوتی مدیران فوالد به اشتباهات داوری در حق این تیم، 
گفت: با او صحبت کردم. نکونام گفت که اعصابم خراب بوده است. چطور می شود که من مسائل داوری 

و مربوط به تیم را پیگیری نمی کنم؟ 

مستطیل سبز

واکنش محبی به پیش بینی ها 
در مورد آینده »حسن یزدانی« 

و »کامران قاسم پور«
سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد در رابطه با 
اینکه برخی معتقدند در فاصله کمتر از دو سال تا 
المپیک ۲۰۲۴ پاریس باید کامران قاسم پور در 
وزن ۸۶ کیلوگرم محک بخورد، اظهار داشت: دلم 
می خواهد هر اتفاقی که قرار است رخ دهد، روی 
تشک بیفتد. ســنی از من گذشته و نگاهم این 
است که هر کدام از این دو عزیز زحمت زیادی 
کشیده اند و ما که قبال زندگی قهرمانی را پشت 
سر گذاشتیم، می دانیم چقدر باید تالش کرد تا به 
جایگاهی رسید که امثال حسن یزدانی و کامران 
قاسم پور در آن قرار دارند. ضمن اینکه معتقدم 
نباید بــا قهرمانان مان برخورد قهری داشــته 
باشــیم، یکی را بکوبیم و دیگری را باال ببریم.

محبی در رابطه با اینکه برخی معتقدند قاسم پور 
می تواند بهتر از یزدانی با دیوید تیلور آمریکایی 
کشتی بگیرد؟، گفت: نه، به این راحتی نیست. نه 
اینکه حسن یزدانی یا کامران قاسم پور را دست 
کم بگیرم، اما دیویــد تیلور قهرمان اول جهان و 
المپیک شده و به راحتی تسلیم نمی شود. امتیاز 
گرفتن از او سخت است، راحت خاک نمی شود، 
نفس باالیی هم دارد و کشتی گرفتن با او برای 
هیچ کســی کار راحتی نیســت. قاسم پور هم 
کشتی گیر خیلی خوبی است، مسابقه انتخابی 
همیشــه بین مدعیان ما بوده و تکرار شــده و 
اکنون هم وضعیت همین است.وی درخصوص 
اینکه حســن یزدانی چطور باید بعد از قبول ۴ 
شکست مقابل تیلور به لحاظ روحی خود را برای 
مبارزه مجدد با این کشتی گیر آماده کند، یادآور 
شد: بعد از ۴ باخت کار کمی برای حسن یزدانی 
سخت شده؛ خدا نکند فضای مجازی علیه کسی 
باشد. حسن یزدانی حتما طوری زندگی کرده که 
توانسته ۸ مدال جهانی و المپیک بگیرد و اعتقاد 
دارم حداقل تا ۳۲ یا شــاید ۳۵ سالگی بتواند 
باز هم کشــتی بگیرد؛ هرچند اخــوی بزرگ تر 
ما به من و برادرم حســین می گفت باید تا ۴۵ 
 سالگی کشتی بگیرید! کسی که این همه مدال 
گرفته حتما مسائلی را در زندگی خصوصی اش 
 مراعــات کرده کــه بعــد از این هــم مراعات 

خواهد کرد. 

 به نظر می رسد مسئله برکناری آجورلو داستانی فراتر 
از این مسائل داشته باشد و به ارتباط شخصی بین او و 
وزیر ورزش و عدم تعامل دوطرفه با حمید سجادی باز 
می گردد. اگر در این باره از نزدیکان دوطرف سوال کنید 
از آنها خواهید شنید که آجورلو چندان وزیر را در جریان 

کارهای خود نمی گذاشته است

فوتبال جهان

وز عکس ر

از محدودیت تا قهرمانی
علیرضا مختــاری متولد ســال 1۳۵۶ در 
هشــت ماهگی به خاطر تزریــق آمپول 
پنی سیلین دچار معلولیت شد. او از سال 
1۳۷۲ ورزش را در رشته والیبال شروع کرد، 
ولی به خاطر شرایطی که داشت نتوانست 
ادامه دهد و وارد دو و میدانی و پرتاب وزنه 
شد. این ورزشکار بعد از کسب اولین مدال، 
انگیزه بیشتری برای ادامه ورزش پیدا کرد. 
مختاری افتخارات زیادی در ورزش داشته 
که آخرین آنها، کسب مدال نقره رقابت های 

پارالمپیک توکیو است.

چهار دروازه بان در اردوی تیم ملی ایران حضور دارند 
تا احتمال خط خوردن هر یک از اســامی مطرح در 
آســتانه جام جهانی ۲۰۲۲ بیــش از پیش تقویت 

پیدا کند.
دومین اردوی ارزیابی فنی تیــم ملی فوتبال ایران 
در حالی با حضور بازیکنان منتخب داخلی در حال 
پیگیری است که محمدرضا اخباری، دروازه تراکتور 
تبریز به جمع بازیکنان دوره قبلی اضافه شــد تا در 
کنار علیرضا بیرانوند، ســید حسین حسینی و پیام 

نیازمند برای سفر به کشور قطر تمرین کند.
اخبــاری که عملکرد تحســین برانگیــزی در اکثر 

هفته های این فصل از لیگ برتر داشــت به عنوان 
تنها ورودی جدیــد در حالی به جمع ملی پوشــان 
اضافه شــد که کی روش با وجود امیر عابدزاده در 
تیم پونفرادینا بایــد دو دروازه بــان داخلی را برای 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در لیســت قرار دهد.دعوت 
از اخباری تهدید جدی برای سه سنگربان تیم ملی 
ایران است که خطر دور شدن از هواپیمای تیم ملی 
به مقصد مهم تریــن تورنمنت ملی ســال ۲۰۲۲ را 
بیشتر از همیشه احســاس می کنند.از سوی دیگر 
آسیب دیدگی بیرانوند از ناحیه کمر شاید دلیلی برای 
ترس کی روش باشــد تا اخباری به عنوان شگفتی 

در لیست نهایی کی روش قرار بگیرد.اخباری مانند 
نیازمند و حســینی 11 گل خورده در ۹ بازی داشته 
است تا نشان دهد همچون تمام فوتبالیست های 
داخلی حریص بازی کردن مقابل انگلیس، آمریکا و 
ولز است.تیم ملی فوتبال ایران در گروه B مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ با تیم های انگلیس، آمریکا و ولز 

بازی می کند.

 سایه »اخباری«برای خروج یک اسم مطرح از لیست
 تیم ملی ایران

عکس: ایمنا
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 تولید و توزیع ۷2 هزار تن آسفالت توسط سازمان 
عمران شهرداری اصفهان

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: در شش ماهه نخست امسال ۷۲ هزار تن آسفالت 
توسط سازمان عمران شــهرداری اصفهان تولید و توزیع شده اســت.امیرعباس رحمتی با اشاره به 
استمرار طرح های آسفالت و بهسازی معابر شهری اصفهان،اظهار کرد: این عملیات با هدف تسهیل 
در تردد شهروندان در دستور کار ســازمان قرار گرفته است.وی افزود: در شش ماهه نخست امسال 
بیش از ۷۲ هزار تن آسفالت توسط اکیپ های دستی و فینیشر سازمان، در معابر و پروژه های سازمان 
که در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان قرار دارد، پخش شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه مدیریت شــهری به کیفیت آســفالت معابر به عنوان یکی از مطالبات جدی 
شهروندان توجه ویژه دارد، افزود: رفع نیاز شــهروندان اولویت مدیریت شهری بوده است و در طرح 
نهضت آسفالت، بسیاری از معابر و خیابان های مناطق پانزده گانه کالنشهر اصفهان بهسازی می شود.

وی رضایت شهروندان را مهم ترین و بزرگ ترین سرمایه مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: تحقق 
این موضوع در اولویت اقدامات سازمان عمران شهرداری اصفهان است.

 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

 کاشت گل های داوودی در مناطق پانزده گانه شهری 
و باغ گل  های اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان از کاشت ارقام مختلف گل داوودی در 
مناطق پانزده گانه شهری و باغ گل ها خبر داد و گفت: گل داوودی یک گل پاییزی است و به دلیل تنوع 
ارقام می تواند جلوه های زیبای بصری برای شهر و شهروندان خلق کند.مجید عرفان منش در گفت وگو 
با ایمنا، اظهار کرد: عملیات کاشــت گل داوودی پاییزه در میادین سطح شهر اصفهان و در محیط باغ 
گل ها رو به پایان است.وی با بیان اینکه گل داوودی یک گل دائمی و چند ساله بوده است، ادامه داد: 
با توجه به زمان گل دهی گل داوودی که در فصل پاییز کاشــته می شود، پس از پایان دوره گل دهی از 
سطح باغچه های اصلی جمع آوری و به باغچه های گل دائمی مناطق انتقال داده می شود.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با اشاره به کاشت وسیع ارقام مختلف داوودی در 
محیط پاییزی باغ گل ها، خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند از تاریخ بیست وپنجم مهرماه از این 
مجموعه زیبا در باغ گل ها به مدت دو هفته بازدید کنند.وی ادامه داد: گل داوودی جزو گل های بادوام 
و دائمی به شمار می رود و در راستای سیاست سازمان پارک ها جهت جایگزینی گونه های مقاوم به 

کم آبی با گونه های پرنیاز به آب تولید و در سطح شهر کاشته می شود.
 

در جلسه مدیران مترو و فضای سبز بررسی شد؛

 علت ریزش آب به تعدادی از ایستگاه های متروی
 اصفهان چیست؟

جلسه هم اندیشی مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان با مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری به منظور بررسی و رفع مشکالت مشترک برگزار شــد.روابط عمومی شرکت متروی 
منطقه اصفهان اعالم کرد: جلسه هم اندیشی به میزبانی علیرضا خورزنی، مدیرعامل شرکت متروی 
منطقه اصفهان با مجید عرفان منش، مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 
همچنین مدیران عمران و فضای سبز مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان به منظور کنترل و کاهش 
آب ریزش های ناشــی از فضای سبز در محدوده ایســتگاه ها و تونل خط یک متروی این کالن شهر 
برگزار شد.در این جلسه مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان ضمن قدردانی از همکاری های 
بیش ازپیش سازمان های مذکور، بر رفع مشکالت ناشی از آبیاری فضای سبز در تونل و ایستگاه های 

خط یک مترو به منظور حفظ و صیانت از اموال عمومی تاکید کرد.

»جان پناه پل خواجو« از تردیدها تا بایدها؛ 

چاره ای نیست!

همه چیز از آخرین ســفر وزیر میراث فرهنگی به شهر  ایمنا
اصفهان شــروع شــد، بازدیدی از پل خواجو که در آن 
عزت ا... ضرغامی به شکایت یکی از حادثه دیدگان سقوط از پل خواجو اشاره 
و به اهمیت اجرای پروژه جان پناه تاکید کرد؛ پروژه ای که هرچند برای حفظ 
جان افراد در حال اجراست؛ اما تردیدهای فراوانی را به همراه دارد.به گزارش 
خبرنگار ایمنا، این روزها اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان 
اقدام بــه نصب جان پنــاه در بخش هایی از پل خواجو کــرده و بحث های 
مختلفی در محافل فرهنگی و تمدنی به راه انداخته است.بحث و نظرهایی 
در رابطه با ایجاد جان پناه که سرفصل آن حفظ اصالت این پل تاریخی است 
و البته بر حفظ جان آدمیان تاکیدی مضاعف دارند. اما عده ای نگران هستند 
که این اثر تاریخی ارزشمند اصفهان همچون بناهای تاریخی دیگر اصفهان از 
جمله مسجد امام)ره( دچار آسیب های جبران پذیر شوند، آسیبی که باعث 

خدشه دار شدن تاریخ، فرهنگ و هنر این شهر خواهد شد.

جزییات اجرای پروژه جان پناه
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان در رابطه بــا اجرای پروژه »جان پناه پل خواجــو« به خبرنگار ایمنا 
می گوید: پــل خواجو با سی وســه پل از لحاظ مرمــت تفاوت هایی دارد و 
بخشی های از این اثر تاریخی در سالیان گذشته بتن ریزی شده و استحکام 
بهتــری دارد.وی می افزاید: برای اجرای این طرح قرار اســت، ســازمان 

عمران شــهرداری اصفهان، طرح ایجاد »جان پناه« را دنبال کند، همچنین 
استحکام بخشی پل خواجو با همکاری شهرداری در آینده نزدیک عملیاتی 
خواهد شــد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان تصریح می کند: با ورود سازمان عمران شهرداری اصفهان به عنوان 
مجری طرح، مرمت این ســازه تاریخی در کوتاه ترین زمــان ممکن آغاز 
می شود.وی تصریح می کند: پل خواجو در زمان گذشته محل تردد و تفرج به 
شکل امروزی نبوده است، اما قسمت هایی از آن که امکان سقوط افراد در آن 
محل ها وجود دارد، قرار است ایمن شود و در پشت ستون های آن، میله هایی 
که کمترین دید را داشته باشد، به وسیله سیم بکسل نصب شود.ایزدی تاکید 
می کند: با این اقدام، کمترین آسیب بصری را شاهد خواهیم بود و جان افراد 
و گردشگران نیز حفظ می شود و به خطر نمی افتد.وی می گوید: چندی قبل 
چند گردشگر در این محل حاضرشده و پاهای خود را آویزان کرده بودند، که 
من با مشــاهده این صحنه به آن ها در مورد خطر احتمالی سقوط هشدار 
دادم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
تصریح می کند: اگر حادثه ای برای جان شهروندان و گردشگران در این سازه 
تاریخی روی بدهد، بازخورد بسیار بدی در موضوع سالمت گردشگران شهر 
تاریخی اصفهان خواهد داشت.وی ادامه می دهد: درواقع کاری که پشت هر 
ستون پل خواجو انجام می دهیم به این شکل است که یک میله با عمق کم 
نصب می شود تا خطر سقوط به حداقل ممکن برسد. این سیم کشی ها و امور 
حفاظتی در تعامل سازنده با سازمان عمران شهرداری تا چند روز آینده انجام 

می شود تا بروز خطر احتمالی را نداشته باشیم.وی با اشاره به ساماندهی 
کف پل، پی ها، جداره ها و قلوه ها تصریح می کند: پل خواجو در این بخش ها 
به ویژه قلوه ها وضعیت خوبی ندارد و در نخستین فرصت بازسازی آن انجام 
می شود.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
می افزاید: در عمق چهار سانتی متری سی وسه پل به الیه ای از بتن می رسیم 
که استحکام بخشی بهتری برای نفوذناپذیری در برابر رطوبت دارد، اما در پل 
خواجو تداخل های کمتری نسبت به سی وسه پل داشته ایم.وی با ابراز نگرانی 
از تداوم وضعیت خشک سالی در اصفهان، به موضوع مرمت قلوه گاه ها در 
پل خواجو اشاره می کند و می گوید: این کار باعث از بین رفتن بافت تاریخی 
پل نمی شود، چراکه قلوه گاه ها تاریخی نیست و چند سال قبل نیز مرمت و 
بازسازی شده اســت.ایزدی بابیان اینکه تردد برای عابران پیاده از روی پل 
خواجو سخت شده است، تاکید می کند: از شهرداری خواسته ایم به موضوع 
مرمت کلی پل خواجو ورود کند تا بتوانیم به وضعیت کنونی آن سروسامان 

بهتری بدهیم.

لزوم توجه به مستندات تاریخی برای اجرای پروژه جان پناه

آزاده حریری، کارشــناس معماری و مرمت و نویسنده کتاب های قاجاری 
اصفهان، در این رابطه به خبرنگار ایمنا می گوید: همه مســتندات قدیمی 
از جمله عکس هــا باید با وضع موجود پل خواجو قیاس شــود. وقتی این 
بررســی ها را انجام می دهیم، متوجه شویم در گذشــته نیز جان پناه هایی 
وجود داشــته اند.وی می افزاید: بنابراین اگر در گذشته این نمونه از عناصر 
موقت وجود داشته و در زمانی که قرار اســت دوباره جان پناه ساخته شود، 
باید به مستندات قبل رجوع کنند و طبق همان سوابق تاریخی پیش بروند.

این کارشناس معماری و مرمت ادامه می دهد: اگر مستندات تاریخی حاکی 
از آن بود که پیش از این جان پناهی وجود نداشته اســت، اما امروز نیاز به 
احداث جان پناه برای حفظ جان افراد ضروری و اجتناب ناپذیر است، ایجاد 
یا احداث این جان پناه باید به گونه ای باشــد که دخل و تصرفی در ساختار 
بصری پل ایجاد نکند.وی خاطرنشان می کند: اگر ایجاد جان پناه در گذشته 
سابقه نداشته باشد، باید تالش شــود از نظر بصری به شکلی خنثی رفتار 
شود، تا ساختار این سازه تاریخی چند صدساله دوره صفویه به هم نخورد 
و نمای اصلی سازه حفظ شــود.حریری تصریح می کند: طرحی که امروز 
شاهد اجرای آن هستیم، به طور حتم بنا به ضرورت ایمنی برای کاهش خطر 
سقوط احتمالی افراد و گردشگران انجام شده است.وی با تاکید بر اهمیت 
موضوع رفتارشناسی افراد جامعه در مواردی از این دست، می افزاید: می توان 
با رویکرد فرهنگی این مسائل را دنبال کرد و حتی می توان مدتی به شکل 
کالمی یا با پیام و نوشته هایی از بازدیدکنندگان خواست هنگام حضور روی 
این پل تاریخی، بیشتر مراقب باشند و در قســمت هایی از این سازه تردد 
نکنند.حریری اکید می کند: فضاها و طراحی ها باید همه شمول باشد، یعنی 
برای همه رده ها و گروه های سنی و قشری جامعه ایمن باشد. به عنوان مثال 
ممکن است گردشــگر یا بازدیدکننده ای معلولیت ذهنی داشته یا کودک 
خردسال باشد و لحظه ای از والدین خود جدا شود؛ در این شرایط است که 

ضرورت مرمت یا مداخالتی به شکل احداث جان پناه دوچندان می شود.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گفت: 
۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی برای توسعه 
کسب و کارهای مربوط به صنعت گردشگری در ایام 

پسا کرونا اختصاص یافت.
ســعید اوحدی اظهار کرد: بــا توجه بــه توافق به 
عمل آمده بــا کمیته تســهیالت مجلس شــورای 
اســالمی درباره تخصیص ۱۰۰ هــزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی به زودی شاهد ارائه این تسهیالت 

به فعاالن گردشــگری کشــور خواهیم بود.وی در 
مراسم افتتاح یک هتل در شهر اصفهان افزود: طی 
سه سال گذشته با موج های پی درپی کرونا مواجه 
بودیم بنابراین فعاالن گردشــگری در ایران همانند 
دیگر کشــور ها دچار آســیب های فراوانی شدند.

اوحدی با بیــان اینکه معتقدیم دولــت باید از این 
فعاالن در حد توان خود حمایت کند، اظهار داشت: 
برای نخستین بار در تاریخ حیات صنعت گردشگری 
ایــران، طــی رایزنی های متعــدد بــا کمیته های 
اقتصادی مجلس به ویژه کمیته تسهیل در اشتغال، 
موفق به جلب حمایت نماینــدگان مجلس درباره 
تخصیص ۱۰۰هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور توسعه 
کسب وکار های مربوط به صنعت گردشگری در ایام 

پسا کرونا شــدیم.وی تصریح کرد: امیدواریم تا در 
سال مالی ۱۴۰۱ بتوانیم این تسهیالت را در اختیار 
فعاالن گردشگری به ویژه ســرمایه گذاران در حوزه 
گردشگری و در قالب تســهیالت بانکی قرار دهیم.
همچنین با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت میراث فرهنگی ۲ هتل در محور تاریخی شهر 
اصفهان با ظرفیت ۲۰۰ تخت افتتاح شــد.بیش از 
یک هزار و ۳۰۰ مجموعه گردشگری در قالب هفت 
جامعه هتلــداران، مهمان پذیــران، دفاتر خدمات 
مســافرتی، اقامتگاه های بومگردی، مناطق نمونه 
گردشگری، سفره خانه های سنتی و مراکز تفریحی 
در پهنه استان اصفهان به گردشگران خدمات رسانی 

می کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان میراث در مراسم افتتاح یک هتل در شهر اصفهان اعالم کرد: 

اختصاص 100 هزار میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن گردشگری کشور

در نشست »مسئولیت اجتماعی و سالمندی« مطرح شد:

اصفهان باید برای مواجهه با موج سالمندی آماده شود
در نشست »مسئولیت اجتماعی و سالمندی« با هدف بررسی نقش ایفای مسئولیت اجتماعی اشخاص 
و شرکت ها در شهر دوســتدار ســالمند، الزامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای مواجهه با پدیده 
سالمندی در شهر اصفهان تشریح شــد.به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان، 
مسعود مهدویان فر، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان در این نشست با بیان اینکه 
از سال ۱۴۱5 تا ۱۴۲۰ با موج سالمندی در استان و شــهر اصفهان مواجه می شویم، اظهار داشت: پیش 
از مواجهه با این پدیده باید تمهیدات اجتماعی الزم را بیندیشیم و اقتضائات الزم را اتخاذ کنیم. این امر 
نیازمند همکاری با کنش گران اجتماعی و فعاالن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.وی افزود: جمعیت 
سالمندان کشور در طول ۴۳ سال گذشته دو برابر شده که در مقایسه با سایر کشورهای دنیا با شتاب روبه رو 
بوده است؛ درحالی که این اتفاق در سایر کشورها ۷۰، 9۰ یا ۱۲۰ سال به طول انجامیده است. از طرف دیگر 
تا سال ۱۴۳5 یک سوم جمعیت شهر اصفهان سالمند هستند، بنابراین پیش از مواجه شدن با این پدیده 
باید تمهیدات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی الزم را بیندیشیم.وی با بیان اینکه سالمندی ذاتا پدیده ای 
منفی نیست، گفت: این امر نشان از ارتقای شاخص های سالمتی دارد، اما مدیریت این مسئله الزامات 
خاصی را می طلبد. از طرفی در گذشته جمعیت سالمندان کشور و استان بیشتر در روستاها و جمعیت 
جوان در شهرها متمرکز بودند که در آینده این روند معکوس می شود. همچنین در آینده با پدیده سالمندان 
تنها به ویژه زنان سالمند تنها روبه رو هستیم.مهدویان فر با اشاره به آمار پسران و دخترانی که به سن تجرد 
قطعی رسیده اند، خاطرنشان کرد: این افراد در زمان سالمندی فرزندی ندارند که از آنها نگهداری کند که 
منجر به رشد پدیده سالمندان تنها می شود. هم اکنون نزدیک به 55 هزار سالمند تنها در استان داریم که 
۳۰ هزار نفر آنها در شهر اصفهان زندگی می کنند که نیازمند برنامه ریزی های الزم در حوزه های اجتماعی و 
فرهنگی است.وی خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز نگهداری روزانه از سالمندان به جای مراکز نگهداری ۲۴ 
ساعته، سرمایه گذاری فعاالن اقتصادی در حوزه نیازمندی های سالمندان، ارائه آموزش های سالمندی 
موفق به جوانان و میان ساالن، ترویج و قبح زدایی از ازدواج سالمندان و ازدواج میان ساالن، ایجاد محیط 
 های دوستدار ســالمند و تربیت نیروی متخصص حوزه ســالمندی باید مورد توجه قرار گیرد و در این 
زمینه نمی توان از دولت ها انتظار زیادی داشــت و بخش های گوناگون باید پای کار بیایند.مدیرکل امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه گاهی نسبت به قانون جوانی جمعیت حرف های 
غیرکارشناسی و احساسی بیان می شود، گفت: باید به جوانی جمعیت توجه بیشتری داشته باشیم و 

نخبگان، رسانه ها و فعاالن اجتماعی در این زمینه اقدامات اغنایی انجام دهند.

زوج های سالمند زندگی بهتری دارند
سیدرضا اسحاقی، فلوشیپ سالمندان و عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با اشاره به 
برهم خوردن توازن جمعیتی با اجرای دست کاری های جمعیتی در گذشته اظهار داشت: با ادامه روند 
کنونی عالوه بر برهم خوردن توازن جمعیتی جوانان در سن ازدواج، به زمانی می رسیم که به ازای هر مرد 
سالمند 6 زن سالمند وجود دارد و این امر به تشدید تنهایی سالمندان زن می انجامد.وی با بیان اینکه 
مطالعات نشان می دهد زوج های سالمند در مقایسه با سالمندان تنها، کیفیت زندگی باالتری را تجربه 
می کنند، تصریح کرد: بنابراین باید برخی ســخت گیری ها در ازدواج جوانان، میان ساالن، سالمندان و 
افرادی که به هر دلیل طالق را تجربه کرده اند را کنار بگذاریم تا در دوره ســالمندی زندگی بهتری داشته 
باشند.اســحاقی گفت: گاهی اســتفاده ســالمندان از داروهای متعدد ضرورتی ندارد و باید به سمت 
درمان های اجتماع مدار و درمان های بومی برویم و در این راستا مفهوم پزشک سالمندی باید جا بیفتد. 
همچنین دنیا پس از ۱5۰ ســال به این نتیجه رسیده که به جای بیرون کشــیدن سالمندان از خانه ها و 
فرستادن آنها به مراکز نگهداری سالمندان باید تا حد امکان در محیط زندگی خود باقی بمانند و امکانات 
الزم برای زیست بهتر آنها در محل زندگی خودشان فراهم شود.وی با بیان اینکه عمده ترین تبعیض ها در 
جامعه متوجه سالمندان است، اضافه کرد: متاسفانه اکثر سالمندان هم به این تفکرات تن داده اند، در 
صورتی که مشارکت اجتماعی سالمندان یکی از راه های جلوگیری از بیماری های دوران سالمندی است.

با مسئولان

خبر روزگزارش

شهردار مطرح کرد:

تدوین طرح اطلس 
سرمایه گذاری شهر  بافران

احسان شــریف النسبی،  ایسنا
شهردار بافران  اظهار کرد: 
شهر بافران اولین شهر ورودی استان اصفهان 
از سمت استان یزد اســت و به عنوان ویترین 
نمایشــی از این اســتان، فرهنگ و هنر این 
منطقه را در معرض دید هر مســافر قرار داده 
اســت.وی افزود: یکی از این ویترین ها قلعه 
تاریخی رستم اســت که روی تپه های عظیم 
رسی بنا شــده  معماری و نحوه ساخت آن به 
گونه ای است که در امتداد قلعه های عاشورگاه 
محمدیه و شــهر تاریخی انارک قرار دارد و از 
برجک های آن برای عالمت دادن به یکدیگر 
استفاده شده است.شهردار بافران گفت: عالوه 
بر این قلعه رســتم در امتداد ســه قلعه دیگر 
بافــران، قلعه ریگ در قســمت جنوب غربی 
بافران، قلعه رضی یا بر بند و در جنوب شرقی و 
قلعه علی آباد در شمال شرقی بافران قرار دارد 
و نگهبانان بافران از برجک های قلعه های ذکر 
شده کار محافظت از شهر را بر عهده داشته اند.

در داخل این زیارتگاه، پایابــی وجود دارد که 
مردم این منطقه بر این باورند که حضرت امام 
رضا)ع( در سفر به شهر طوس، در کنار درختی 
که وجود دارد وضو و اقامه نماز کرده اســت.

مسجد جامع بافران از دیگر مکان های تاریخی 
این شهر است که شــهردار بافران در این باره 
گفت: این مســجد تاریخی بر اساس الگوی 
مساجد چهار ایوانی بنا شده و مساحتی قریب 
به ۸۰۰ متر مربع دارد. شریف النسبی در ادامه 
گفت: محله تاریخی دجله بافــران از ویژگی 
منحصر به فردی برخوردار اســت چــرا که از 
خانه های ســاخته شده با دســت کند بوده و 
برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا توجه ویژه ای 
به ایــن منطقه صورت پذیرد.وی با اشــاره به 
تدوین طــرح اطلــس جامــع فرصت های 
سرمایه گذاری در این شهر گفت: اطلسی تهیه 
شده که به ســرمایه گذاران شهر بافران کمک 
بســیاری کرده، چرا که تمام ارزش های شهر 
بافران را به نمایش گذاشته و کمک شایانی در 
راســتای رســیدن به اهــداف شــهر و رونق 

اقتصادی داشته است .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان از افتتاح اولین نمایشگاه دائم کتیبه ها و ســنگ های تاریخی در مجموعه جهانی کاخ 
چهلستون خبر داد.علیرضا ایزدی گفت: از حدود ۱۰۰ سال قبل، بخش هایی از باغ بزرگ و تاریخی جهان نما محل استقرار سنگ های مختلفی از بنا های تاریخی 
اصفهان بود که به هر دلیل ویران شــده بود و بخش هایی از تزیینات سنگی این بنا ها به کاخ چهلســتون منتقل و نگهداری می شد.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان اصفهان ادامه داد: تزیینات ســنگی بعضی بنا های شــاخص تاریخی همچون کاخ آیینه خانه و یا خانه های تاریخی و 
منحصربه فرد اصفهان و یا برخی مساجد تاریخی در این مجموعه نگهداری می شود،بنابراین مدیریت و همکاران پایگاه جهانی کاخ چهلستون در یک طرح 
ابتکاری اتاق شاه عباسی در ضلع شمال غرب تاالر اصلی کاخ چهلســتون را پس از مرمت و نورپردازی مناسب به عنوان نمایشگاه دائم کتیبه ها و سنگ های 
تاریخی موجود در این کاخ آماده سازی کردند.وی افزود: این نمایشگاه به صورت دوره ای ســنگ های تاریخی موجود در کاخ چهلستون را برای اولین بار در 
معرض دید گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی قرار می دهد.اولین نمایشگاه دائم کتیبه ها و سنگ های تاریخی کاخ چهلستون اصفهان همه روزه از ساعت 

9 الی ۱6 پذیرای دوست داران میراث فرهنگی و گردشگری است

کاخ موزه چهلستون، میزبان کتیبه ها و سنگ های تاریخی

وز عکس ر

عکس: ایسنا

آرامستان ارامنه 
اصفهان

»گورســتان ارامنــه« را یکــی از 
قبرســتان های قدیمی اصفهان 
می نامنــد. این گورســتان که در 
جنوب شــهر و دامنه کــوه صفه 
قراردارد در سال ۱۳۸۰ در فهرست 
آثار ملی کشــور به ثبت رسید.بر 
اساس پژوهش های انجام شده، 
قدیمی ترین قبرهــای متعلق به 
قبرستان ارمنیان جلفا، متعلق به 

سال ۱55۱ میالدی است. 
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برای اولین بار اجرای شــبکه فاضالب در شهرک 209 اردســتان با مشارکت 
شــهرداری و یکی از خیرین  عملیاتی شد.مدیر آبفای اردســتان  اعالم کرد: 
اجرای پروژه شــبکه فاضالب شهرک 209 اردســتان به طول 1400 متر اواسط 
شهریور آغاز شد و پیش بینی می شود این پروژه تا روزهای پایانی مهر ماه به 
اتمام برســد.رضا دهقانی به ضرورت اجرای شبکه فاضالب در منطقه شهرک 
209 پرداخت و اظهار داشــت: این شهرک در باالدست چاه شــماره یک ،که 
یکی از منابع مهم تامین کننده آب شــرب اردستان اســت قرار دارد، در نتیجه 
 عدم اجرای شــبکه فاضــالب در این منطقــه باعث آلودگــی منابع آب های

 زیر زمینی می شود.
مدیرآبفای اردســتان با بیان اینکه هم اکنون 40 درصدجمعیت شهر اردستان 
تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند، عنوان کرد: از سال 1376 تاکنون حدود 
40 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر اردستان اجرا شده است، این درحالیست که 
می توان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت سایر دستگاه ها اجرای 
شبکه فاضالب در شهر اردستان را تکمیل کرد.دهقانی با اشاره به اینکه در حال 

حاضر 2 هزار و 800 فقره انشعاب فاضالب به مشترکین در شهر اردستان واگذار 
شده، تصریح کرد: اگر 10 کیلومتر دیگر لوله گذاری شبکه فاضالب با مشارکت 
بخش خصوصی در شهرک هایی با تراکم 70 درصد به باال اجرایی شود، می توان 

700 فقره دیگر  انشعاب فاضالب  به متقاضیان واگذار کرد.
 وی با بیان اینکه فاز یک تصفیه خانه فاضالب اردستان در سال 1385 در مدار 
بهره برداری قرار گرفت، خاطر نشان ساخت: در حال حاضر 14لیتر درثانیه میزان 
پساپ تولیدی در اردستان است که این میزان پساب  برای بیابان زدایی در  این 
منطقه کویری استفاده می شود؛ اما طبق مطالعات صورت گرفته ظرفیت تولید 

پساب در اردستان 85 لیتر درثانیه برآورد شده است.
 مدیرآبفــای اردســتان تکمیل شــبکه فاضــالب در این منطقــه را ضروری 
برشــمرد و عنوان کــرد: منطقه اردســتان دارای 64 رشــته قنات اســت که 
یکی از تامیــن کننــده های اصلــی آب کشــاورزی  به شــمار مــی آیند و 
 بعضی از این قنوات بــرای تامین آب شــرب مردم در فصول گرم ســال نیز 

استفاده می شود. 

آیین امضــای تفاهم نامه میان شــرکت فــوالد مبارکه و شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان برگزار شــد. ایــن تفاهم نامه که به امضای محمد یاســر 
طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه و قاســم مصلحی ریییس شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان رسید، منجر به افزایش ســطح همکاری ها برای ارتقای 
زیست بوم فناوری و نوآوری اســتان اصفهان خواهد شــد.یحیی پالیزدار، 
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، در 
حاشــیه این مراســم درباره اهمیت این تفاهم نامه اظهار کــرد: المان ها و 
پارامترهای مختلفی در زیســت بوم فنــاوری و نوآوری بالــغ وجود دارد که 
یکی از آن ها شــهرک ها و پارک های علمی و فناوری است.وی گفت: در این 
پارک ها نیروهای خوش فکر، توانمند و کارآفریــن حضور پیدا می کنند و در 
نهایت هسته های اصلی شرکت های فناور و دانش بنیان در این پارک ها شکل 
می گیرد. هرچه این پارک ها از ســوی فوالد مبارکه تقویت شوند و تعامالت 
ســازنده افزایش یابد، می توانیم شــاهد افزایش کمی و کیفی شرکت های 
خدمت دهنده به فوالد مبارکه باشــیم. همچنین این شرکت ها می توانند در 
توسعه فناوری به فوالد مبارکه یاری رســانند و خدماتی فناورانه را به صنعت 
فوالد کشــور ارائه کنند.مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی و توســعه فناوری و 
نوآوری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با هدایت هســته های فناور، حمایت 
از شــرکت های در حال تاســیس و همکاری مناسب با شــرکت های بالغ 
دانش بنیان، فعالیت های این شــرکت ها در راستای منافع و نیازمندی های 
فوالد مبارکه شــکل خواهد گرفت.وی تصریح کرد: در قالب این تفاهم نامه 
قرار است به پارک های مختلف دایر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
کمک الزم جهت تخصیص منابــع حمایتی به شــرکت ها و گروه های فناور 
تازه تاســیس صورت پذیرد.پالیزدار تاکید کرد: این تفاهم نامه در حوزه های 
معدن و صنایع فوالد اســت و حوزه های دیگر شــامل آب و محیط زیست، 
انرژی، تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی و حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
را نیز شامل می شود.وی بیان کرد: فوالد مبارکه همواره در صنعت فوالد کشور 
پیشــرو بوده و در این همکاری، افق های بلندی را برای زیست بوم فناوری و 
نوآوری اســتان متصور است. این شرکت در تالش اســت تا با حمایت های 
مادی و معنوی خود، زمینه تبدیل زیســت بوم فناوری و نوآوری اصفهان به 

بالغ ترین زیست بوم فناوری و نوآوری کشور را فراهم آورد.

فوالد مبارکــه می توانــد الگویی شــاخص در حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان باشد

قاسم مصلحی، رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در این زمینه 
اظهار کرد: شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یکی از شهرک های پیشرو در 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان در کشور اســت و هم اکنون حدود 620 

شرکت را در این شهرک تحت پوشش قرار داده است.
وی گفت: این میزان از فعالیت ها به لطف الهی و تالش جوانان این مرزوبوم 
روبه رشد است، ولی اگر بخواهیم این حرکت سریع تر انجام شود و اثرگذاری 
بیشتری در کشــور داشته باشــد، باید اجزای مختلفی در این زمینه شریک 

شوند و به این جریان مهم در کشور کمک کنند.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: فوالد مبارکه از اعتبار زیادی 
در صنعت و اقتصاد کشــور برخوردار اســت و به همین دلیل، شــرکت های 
زیادی با این مجموعــه مهم تولیدی همــکاری دارنــد. در نتیجه افزایش 
حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری اســتان، فوالد مبارکه به الگویی برای 
دیگر شرکت ها تبدیل شــده و برای همین دیگران نیز از چنین حرکت هایی 

استقبال می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: با عقد چنین تفاهم نامه هایی، جهش قابل توجهی در 
زیســت بوم فناوری صورت می پذیرد و به لطف الهی تاکنون توافقات خوبی 
در این زمینه انجام شــده تا برای ایجاد شــرکت های دانش بنیان فعال در 
زمینه های صنعت فوالد و برخی دیگر از موضوعات، حمایت های الزم از سوی 

فوالد مبارکه انجام شود.
مصلحی تصریح کرد: امیدواریم با ادامه روند این حمایت ها از ســوی فوالد 
مبارکه، اصفهان به پایتخت تکنولوژی فوالد و صنایع مرتبط در کشــور تبدیل 
شود که این موضوع باعث می شود شــاهد ایجاد بستری برای رشد در دیگر 

موضوعات نیز باشیم.

رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان کاشــان از جذب اعتبارات تملک 
دارایی های ســرمایه ای سال 1400 این شهرســتان به مبلغ 30 میلیارد تومان 
خبر داد.مجتبی آراسته با اشــاره به جذب بی نظیر اعتبارات راه و شهرسازی 
شهرستان کاشان اظهار داشــت: با پیگیری های به عمل آمده اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای ســال 1400 این شهرستان به مبلغ بیش از 30 میلیارد 
تومان جذب شد.  وی با بیان اینکه این اقدام طی چهار دهه اخیر بی سابقه بوده، 
اذعان داشت: منابع تامین این اعتبار شامل ساخت و توسعه، سرمایه استانی، 
قانون متوازن از امکانات کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سایر 

منابع و ... بوده است.  
  رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان بیان داشت: از منبع تامین اعتبار 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ســایر منابع، در مجموع 270 میلیون 

تومان جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران در پروژه های روکش آسفالت محور 
بادرود – خالدآباد – کاشــان و پروژه روکش آسفالت محور بادرود – خالدآباد 

در نظر گرفته شد.  
 وی با بیان اینکــه یکی از اولویت های این اداره فعال کــردن پروژه های نیمه 
کاره و سرعت بخشــی به اجرای پروژه های عمرانی است، گفت: از دیگر منابع 
تامین اعتباری که ذکر شــد )ســال 1400( بیش از 9 میلیارد تومان برای باند 
دوم کاشــان- بادرود، افزون بر 20 میلیارد تومان جهت احداث بزرگراه مشهد 
اردهال- بــرزک- ورکان- موتــه و 500 میلیون تومان برای بهســازی تقاطع 
غیرهمسطح محور قمصر جذب شده اســت.   آراسته عنوان کرد: عالوه بر این 
موارد اعتبار تهیه طرح تفصیلی شــهر قمصر از محل منابع اعتباری سال 1400 

مبلغ 200 میلون تومان بوده است.  

برای اولین بار در منطقه اردستان صورت گرفت؛

اجرای شبکه فاضالب در اردستان با مشارکت شهرداری

اقدامی بی سابقه در کاشان طی چهار دهه اخیر؛

جذب اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی راه و شهرسازی شهرستان کاشان

با امضای تفاهم نامه میان شرکت فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام خواهد شد؛

نقش آفرینی کلیدی فوالد مبارکه برای ارتقای زیست بوم فناوری استان اصفهان

منبع: بازار 
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