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نماینده استان تهران با اشاره به ابرچالش فرو نشست تهران و اصفهان درسایه خشکسالی هشدارداد:

سانت سانت به سمت زیر زمین!

کرونا هر روز با جهشی نوظهور اصفهان
را قرمزتر می کند!

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
استان اصفهان:

گذرگاه های عابرپیاده،
روشن میشود

3

5
رییس شورای شهر اصفهان:

شهرداری اصفهان را بدون
پرداخت معوقه به کارکنان،
تحویل میدهیم

ایست تحریمها به تسریع
واکسیناسیون
5

7

طرح تحول دیجیتال در
خدمت محیط زیست
«شرکت فوالد مبارکه»

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری تشریح کرد:

افتتاح  ۷۰پروژه شهری
با اعتباری بالغ بر ۲۰هزار
میلیارد ریال
7

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان :متاسفانه قانونی برای ثبات اجاره امالک وجود ندارد

3

وقتی مالکان مصوبه اجاره بها را دورمیزنند
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نماینده اهواز:

آقایان هنوزدنبال صدورمجوزانتقال آب هستند
نماینده اهوازدرمجلس درخصوص طرحهای انتقال آبگفت :رییس سازمان حفاظت محیط زیست

چرا پس از انتخابات احزاب غیب می شوند؟

گفته استکه اصفهان نه تنها به آب شرب بلکه به آبکشاورزی هم نیازندارد اما هنوزدرمخیله آقایان
و برنامهریزان ،پیگیری صدورمجوززیست محیطی برای انتقال آب وجود دارد.

خواب زمستانی احزاب!

سید کریم حسینی در جلسه ستاد مدیریت بحران و شورای کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد:
همه چیزدرمورد مشکالت خوزستان مشخص است؛ خوزستان استانی ثروتمند با مردمی فقیرو در
فقرنگه داشته شده است .این خون دل خوردنها مربوط به یک سالگذشته استکه این صحبتها
مطرح میشود.حسینی افزود :ما نمیگوییم به استانهای دیگررسیدگی نشود؛ اما این چه مدیریتی
است که همزمان با بحران آب در خوزستان ،آب در زایندهرود رهاســازی شود و نمکی بر زخم مردم
خوزستان باشد و داد مردم دربیاید.

فاطمه تورانلو

از قدیــم گفتهاند که انتخابــات بهار فعالیت
احزاب و محفلی برای شــکوفایی آنهاست؛

همین جمله هم بهانهای شد تا در این گزارش به فعالیت احزاب در کشور به

واکنش ایران به درگیریهای پراکنده مرزی میان جمهوری
آذربایجان و ارمنستان
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به تداوم درگیری های پراکنده مرزی میان نیروهای مرزی
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان ،بر ضرورت دســتیابی هر چه ســریع تر به صلح پایدار در منطقه
قفقاز جنوبی تاکید کرد.خطیب زاده با اشــاره به تداوم درگیریهای پراکنده مرزی میان نیروهای
مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان ،با ابراز تاســف از کشته و زخمی شدن افرادی از دو طرف ،بر
خویشتنداری طرفین و لزوم حل و فصل مسالمت آمیزاختالفات مرزی دوکشورتاکیدکرد.
سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین با تاکید برلزوم عبوردوکشورازتنشها و درگیریها و ضرورت
دستیابی هرچه سریعتربه صلح پایدار درمنطقه قفقازجنوبی ،آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای
هرگونهکمک به طرفین برای دستیابی به صلح پایداررا مورد تاکید قرارداد.

فروپاشی برجام نزدیک است؟
شرق نوشــت :گویی آمریکا کمکم احتمال بههمخوردن مذاکرات با دولت آینده را جدی و جدیتر
میبیند .منبعی آگاه و البته بدون ذکر نام از مقامــات آمریکا به رویترز گفته دولت ایاالت متحده در
راستای آمادهکردن خود برای رویارویی با احتمال عدم بازگشت تهران به میزمذاکرات ،درحال بررسی
موضوع مسدودکردن راه فروش نفت ایران به چین است .با رسانهایشدن این موضوع البته احتماال
به دنبال ارسال پیامی به جانشینان حسن روحانی و محمدجواد ظریف در ریاستجمهوری و وزارت
خارجه نیزبودهاند؛ «اگربه توافق برنگردید ،حتی به چین هم نمیتوانید نفت بفروشید».

احمد خاتمی به رییسی:

اینترنت را محدود کنید
عضو فقیه شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران گفت :متاسفانه این دولت اقدام تاثیرگذاری در
زمینه مقابله با فضای مجازی آلوده انجام نداد؛ تقاضای ما ازدولت منتخبکه طی دو هفته آینده شکل
خواهدگرفت این استکه درزمینه مقابله با فضای مجازی آلوده مقابلهکند.
امام جمعه موقت تهرانگفت :ازفضای مجازی پاک دفاع میکنیم؛ چون فضای مجازی آلوده دقیقا
قتلگاه اخالق و منش جوانان ماست.ســید احمد خاتمی همچنین با بیان اینکــه برگزاری یادواره
شهدا حتی در زمان شــیوع ویروس کرونا و با جمعیت کم و محدود باید برگزار شود ،عنوان کرد :حق
نداریم مجالس شهدا را تحت هیچ شرایطی تعطیل کنیم؛ توصیه من به مسئوالن این است که این
مراســمات را حتی با جمعیت کمتر برگزار کنند چرا که برگزاری این مراسمات خود یک «جهاد در راه
خدا» محسوب میشود.

خصوص قبل و بعد از انتخابــات بپردازیم.از زمان شــکل گیری احزاب در
کشورمان حدودا صد ســالی میگذرد و آغاز شکل گیری آنها تقریبا به زمان
مشروطه بازمیگردد؛ اما با این حال باید دید که از آن زمان تاکنون احزاب تا
چه میزان توانستهاند در فعالیتهای سیاسی کشورمان تاثیر گذار باشند؟
حسین خوش اقبال معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداریکرمانشاه
درباره نقش احزاب درکشورماگفته استکه احزاب با واکاوی مسائل مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می توانند نقش بسزایی در بهبود
فضای اجتماعی و اعتماد متقابل حاکمیت و مــردم ایفا کنند.محمدخون
چمن ،فعال سیاسی اصالح طلب هم درباره نقش احزاب در کشور توضیح
داده است که برای تحقق جمهوریت نظام اسالمی و مشاركت مردم در امور
سیاسی نیازمند حضور موثر احزاب هســتیم .وی تاکید کرده است که ایام
انتخابات بهار فعالیت های حزبی در ایران است و پس از آن فعالیت احزاب
با كاهش محســوس مواجه می شــود ،در حالی كه این مجموعه ها برای
تاثیرگذاری سیاسی درنظام اسالمی باید درتمام طول سال فعالیت مستمر
داشته باشند.باشگاه خبرنگاران جوان نوشت :این صحبت محمد خون چمن
ما را برآن داشت تا در ابتدا به فعالیت احزاب در این دوره از انتخابات نگاهی
داشته و سپس به مسئولیت آنها پس از زمان انتخابات بپردازیم.حمیدرضا
ترقی ،عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره نقش احزاب در سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته است که احزاب با وجود اینکه چندان
جایگاهی درساختارقدرت نداشتند و انتظاری هم ازآنها نمیرفت تا بیش از
اختیارات خود عمل کننــد؛ امــا در ائتالفهای اخیر به خصــوص ائتالف
اصولگرایان توانستند نقش فعالی را در افزایش مشارکت مردم ایفا کنند و
رای مطلوبی را هــم در میان مردم ایجاد کردند .اللــه افتخاری ،عضو جبهه
پیروان خط امام و رهبری هم درباره نقش احزاب درانتخابات  ۱۴۰۰به ماگفت
که در این انتخابات همه احزاب و گروهها پای کار آمدند و نقش خوبی را هم
ایفاکردند .حتی شاهد بودیمکه برخی ازاحزاب نظیرموتلفه اسالمی دربرخی
مواقع بدون نام آمده و بدون هیچ سهم خواهی ایفای نقشکردند تا به لطف
خدا نتیجهای برخالف میل دشمنان حاصل شود.با این تفاسیربه نظرمی رسد
که نقش احزاب در این دوره از انتخابات قابل قبول بوده است؛ اما حال و با
رویکارآمدن رییس جمهورمنتخب آیا فعالیت احزاب هم به پایان می رسد؟
احزاب شب انتخاباتی ازاحزاب اصیل جدا شوند
محمدرضا امیری ،رییس شــوراى ادارى شهرستان شــیراز در این باره

تاکید کرده است که تحکیم پایههای نظام مردمساالری دینی با حضور

وی درباره نقشکمیسیون ماده  ۱۰احزاب درباره برخورد با چنین احزابی

جریانها و بازیگران عرصههای مختلف امکانپذیر است و یقینا یکی از

هم خاطرنشانکرد :معتقدمکه برخی مسائل به وسیله قانون و مقررات

بازیگران وکارگردانان عرصه سیاسی جامعه ،تشکلها و احزاب سیاسی

حل و فصل نخواهند شد ،بلکه باید فرهنگ سازی مناسب صورت بگیرد

هســتند .نماینده عالی دولت در شهرستان شــیراز با بیان اینکه فصل

تا در نهایت این مردم باشند که چنین احزاب شب انتخاباتی را از احزاب

انتخابات بهار احزاب سیاسی است؛ اما فعالیت احزاب نباید محدود به

اصیل تشخیص داده و بدانندکه ازافراد تحت حمایت آنها اقدام مناسبی

زمان انتخابات باشد ،افزود :انتظار است که احزاب سیاسى در برهههای

برای آنها صــورت نخواهد گرفت.و اما علیرضا خجســته پور ،قائم مقام

مختلف زمانى در مباحث مختلف ایفاى نقش کنند و معتقدیم که این

جامعه اسالمی مهندسین هم این موضوع را اینگونه تشریح کرده است

نشستها و گفتوگوها دامنه و وســعتش در سطح جامعه ترویج داده

که درکشورما پاسخگویی حزبی وجود ندارد ،زیرا نظام انتخاباتی ما حزبی

شود.حمیدرضا ترقی،عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اما در این باره

نیست ،اما نقش مطالبه گری باید وجود داشته باشد و احزاب در همین

به مشکالت احزاب اشارهکرده وگفته استکه متاسفانه احزاب فاقد آن

دولت منتخب هم میتوانند این نقش را به خوبی ایفاکرده و مطالبات را

هستندکه بتوانند پس ازانتخابات هم درسیاست فعال باشند.

به سطح قوای سهگانه منتقلکنند و ازآنها هم توقع پاسخگویی داشته

الله افتخاری ،عضو جبهه پیروان خط امــام و رهبری درباره راهکارهای

باشند.در پایان باید گفت همانطور که در گزارش به آن اشاره شده است

پررنگتر شــدن نقش احزاب در انتخابات گفته اســت که احزاب باید

امروزدرکشورما فعالیت احزاب صرفا به یک فعالیتهای شب انتخاباتی

در طول سال فعال بوده و کادرسازی داشــته باشند ،مردم هم باید آگاه

تبدیل شده و پس از آن کم کم از دور خارج میشوند تا انتخابات بعد؛ در

باشند و ازاحزاب وگروه های شب انتخاباتی دوریکنند؛ زیرا این احزاب

حالیکه اگراحزاب ادعای حضوردرعرصه سیاسیکشوررا دارند باید پل

معموال اگر به قدرت هم برسند پاســخگوی اعمال خود نیستند چرا که

ارتباط میان مردم و حاکمیت بوده و درتمام مشکالت مردم حضورفعال

فاقد ریشه هستند.

داشته باشند اما آیا به راستی امروزاینگونه است؟

خبر روز

طرح ضد اینترنت نمایندگان مجلس به کجا رسید؟
ایلنا نوشت :درصحن مجلس شورای اسالمی طرح «صیانت ازحقوقکاربران درفضای مجازی» بررسی میشود.مجلس شورای اسالمی درهفته جاری روزهای دوشنبه،
سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت که رسیدگی به گزارش کمیســیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دوفوریتی الزام دستگاههای اجرایی برای
پاسخگویی به تذکراتکتبی و شفاهی نمایندگان ،رسیدگی بهگزارشکمیسیون اقتصادی درمورد الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاقکاال و ارز(اعاده شده ازشورای نگهبان) و
همچنینگزارشکمیسیون قضایی و حقوقی درمورد الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل درامورمدنی بین ایران و برزیل و الیحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و
برزیلکه هردو این لوایح ازشورای نگهبان برگشت داده شده است دردستورجلسه علنی امروزقراردارد.گزارشکمیسیون قضایی و حقوقی درمورد الیحه پروتکل همکاری
درزمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته دردریای خزرالحاقی به موافقت نامه همکاری درزمینه امنیت دریای خزر،گزارشکمیسیون انرژی درمورد الیحه نحوه واگذاری
اموال ،تاسیسات ،ماشین آالت و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضالب،گزارشکمیسیونکشاورزی درمورد طرح تقویت امنیت قضاییکشورو رفع موانع
تولیداتکشاورزی وگزارشکمیسیون برنامه و بودجه مبنی برتصویب تقاضای تحقیق و تفحص ازپرداخت حقوقهای نامتعارف دردستگاههایی اجرایی دردستورجلسه
علنی مجلس قراردارد.کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی به مدت  ۳روزبا حضوربرخی ازمقامات اجرایی و مسئوالن دستگاهها جلسه خواهند داشت.کمیسیون
صنایع و معادن ازوزیرصمت دعوتکرده است تا روزسه شنبه با حضوردراینکمیسیون به سواالت تعدادی ازنمایندگان پاسخ دهد.کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
نیزرسیدگی به طرح شفافیت آرای نمایندگان را ادامه میدهد و درکمیسیون اصل  ۹۰بررسی طرح اصالح موادی ازقانون دیوان محاسباتکشورادامه خواهد داشت.

عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام:

دولت رییسی راهی جز
ادامه برجام ندارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد
تصویــب  FATFگفت :اگــر FATFتصویب
نشــود همچنان با روابط بانکی و کشــورهای
دنیا مشکل داریم و تجارت خارجی ما مشکل
جدی خواهد داشت .بسیاری از اقدامات باید
به صورت غیر رســمی و با هزینه بسیار بسیار
زیاد انجام بگیــرد که میلیاردهــا دالر خواهد
بود و کســانی که چنین هزینــه ای را به بیت

مقامات امنیتی مصر با حزبا...کانال ارتباطی محرمانه زدند؛

المال مسلمانان ایرانی تحمیل می کنند باید
پاسخگو باشند«.سید محمد صدر» ،در رابطه

محورگفت وگو ایران است

با تاثیر دولت جدید و تیم جدید وزارت خارجه
بر برجام و مذاکرات گفت :سیاست خارجی

منابع مصری اعالم کردند ،مسئوالن دستگاه اطالعات

گفته منابع ،پروندههای آتشبــس غزه و بحران لبنان

این کشور کانالهای ارتباطی محرمانهای را با حزبا...

بخش بیشتری از گفتوگوهای اخیر مسئوالن مصری

لبنان فعــال کردهاند.منابع مصری به ســایت العربی

و نعیم قاســم را به خود اختصاص داده بود .مسئوالن

الجدیدگفتند ،مسئوالن پرونده لبنان دردستگاه اطالعات

مصری رهبری حزبا ...را به هماهنگی درباره اوضاع غزه

مصر اخیرا کانالهای ارتباطی محرمانهای را با حزبا...

و ممانعت از تشدید اوضاع در زمان کنونی دعوت کردند.

تصمیم گیرنده باشــد ،میداند.این منابع اعالم کردند،

لبنان فعال کردهاند .بــرای اولین بار پــس از مدتها

این منابع میگویند فعال سازیکانالهای ارتباطی میان

مصر مایل اســت نه تنها در پروندههــای خاورمیانه در

تماس مستقیمی میان مسئول ارشــد این دستگاه و

مصرو حزبا ...در راستای آغازتماسهای مصر با ایران

مقابلگروههای غربی برگ برندههایی داشته باشد بلکه

نعیم قاســم ،معاون دبیرکل حزبا ...لبنان برقرار شد

برای روند جدیدی از روابط میان دو کشــور است.منابع

میخواهد برگ برندههایی داشته باشدکه دستاوردهای

و دو طرف درباره پروندههای مشترک مثل اوضاع نوار

اعالم کردند ،اخیرا پژوهش کاملــی درباره پروندهها از

قاهره را در مقابل شرکایش در شورای همکاری خلیج

غــزه و میانجیگری مصر میان گروههای فلســطینی

جمله پرونده حزبا ...و تاثیررویکردهایش برمنافع مصر

فارس افزایش دهــد .مصر خــودش را میانجیگری

که از حمایت حزبا ...برخوردارند و اشــغالگری رژیم

و لزوم فعال سازیکانالهای ارتباطی با آن صورتگرفت

میداندکه روابط میان دو محورایرانی و شورای همکاری

صهیونیســتی گفتوگو کردند .همچنین درباره پرونده

به ویژه اینکه مصر میزان تاثیر حزبا ...بر فلسطین را از

خلیج فارس را اداره میکند.به گفته منابع ،تماس میان

سوریه و نقش حزبا ...درکنارنظام سوریه و اوضاع لبنان

طریق روابط محکمش با گروههای فلسطینی که باعث

مسئوالن مصری و نعیم قاسم درباره امکان فراهمکردن

در سایه بحران اقتصادی و تشکیل دولت بحث شد.به

میشود در برخی مواقع درباره تنش با طرف اسراییلی

فضا برای تشکیل دولت جدید لبنان نیزبود.

یک مسئله ملی است و مربوط به کل کشور و

روسیه دست آمریکا درافغانستان را روکرد:

مدارک مهمی دراختیارداریم

شماری از فعاالن سیاسی افغان و وزارت خارجه روســیه اعالم کردند تعدادی از کشورهای غربی با
تقویتگروه تروریستی داعش درافغانستان منطقه را به سوی بحران عمیقی میکشانند.
بهگفته «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه ،مسکو به مدارک مهمی دست یافتهکه نشان
می دهد آمریکا با داعش درافغانستان همدست است .وی با بیان اینکه مدارک به دست آمده دقیق و
با جزئیاتکامل است افزود :این اسناد و مدارک نشان دهنده همکاری نزدیک آمریکایی ها و داعش
است«.احمدضیا رفعت» عضو ســابق جبهه متحد ملی افغانستان و استاد دانشگاه درباره نشست
اخیرآمریکا و اتحادیه اروپا درشهررم ایتالیاگفتکه دراین نشست شرکتکنندگان برتشکیل دولت
فراگیر ،حق انتخاب رهبران سیاسی ،حمایت از حقوق بشر ،حقوق زنان ،جوانان و اقلیتها ،تعهد در
مورد مبارزه با تروریسم تاکید شده استکه این روند زمانبراست درحالیکه باید برقراری آتش بس
دائمی و دستیابی به توافق سیاسی دراولویت قرار گیرد.وی تاکید بر موضوعات مدنی و دموکراتیک
از سوی شرکت کنندگان در نشست رم را تالشی برای فریب افکار عمومی دانست و اظهار کرد :تاکید
کشورهای غربی بر دولت انتقالی فروپاشی سیاسی افغانستان و سرازیر شدن گروهای تروریستی
داعش و القاعده درکشوراست.این استاد دانشگاه تاکیدکردکه اگرآمریکا ریگی درکفش ندارد چرا
با برگزاری انتخابات زودهنگام زیرنظرسازمان ملل موافقت نمیکند.

به هیچ وجه نبایــد وارد دعواها و رقابت های

«بایدن» با یک بیماری جدی مواجه است

نزدیک به دو ســال مذاکره به نتیجه رسید و

پزشک سابق کاخ سفید در دورههای ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ پیشبینی کرد

برجام چیزی بود که وقتی شروع شد بعد از
منافع جمهوری اســامی ایران را تامین می
کرد و باعث شــد از تحریم های بین المللی
و هفت قطعنامــه تحریمی شــورای امنیت
ســازمان ملل و امنیتی بودن ایران برای دنیا
بگذریم و فروش نفت ،شــروع شــود.وی
خاطرنشان کرد :روند بهبود اوضاع اقتصادی
و این وضعیت ادامه داشــت و یک سری از
مشکالت اقتصادی در حال حل شدن بود ؛اما
متاسفانه رقبای دولت از اینکه دولت در این

فلزی استان اصفهان

از کلیه اعضا دعوت میگردد در اولین مجمع عمومی انجمن که راس ســاعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  1400/06/01در محل اصفهان،

خیابان شریعتی ،نبش بن بست مسعود ،پالک  ،148کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل کاالی استان
اصفهان با دستور کار ذیل برگزار میگردد حضور به هم رسانند.

هیات مدیره

در میان  ۱۴قانون گذار جمهوریخواه است که خواهان آزمایشات سالمتی جامع از رییس جمهوری
آمریکا شدهاند ،اعالم کرد در صورتی که بایدن اســتعفا ندهد قانون بیست و پنجم آمریکا شامل او
خواهد شد که عدم صالحیت ریاست جمهوری بایدن را تایید میکند .از قانون بیست و پنجم آمریکا
زمانی استفاده میشود که رییس جمهوری این کشور فوت شود ،استعفا دهد و یا عدم صالحیت او
تایید شده باشد.وی دریک برنامه تلویزیونیگفت :بایدن با یک مشکل جدی مواجه است و وضعیت
او بدتر خواهد شد .این دیگر یک آبرو ریزی نیست .وی گیج است و گم شده به نظر میرسد .او به
ندرت میتواند یک جمله پیوسته و کامل بگوید .بایدن باید یک آزمایش جامع انجام دهد و نتیجه

باید برخوردی ملی ،صورت می داد و برجام را

ولخرجی میلیون دالری امارات برای البیگری دردولت «ترامپ»

و نباید باعث تحریک رقبا می شــد ولی این
کار صورت گرفت و رقبای دولت وارد این فاز
شدند که به هر قیمت ممکنی برجام را از بین
ببرند.وی با تاکید براینکه رییسی برای بهبود
اوضاع کشــور راهی جز ادامه برجــام ندارد،
گفت :دولت جدید یا می داند یا خواهد فهمید
خارجــی قابل حل نیســت بلکه مشــکالت

-2گزارش بازرس

شد پیش از پایان دوره مسئولیتش استعفا دهد.به گزارش «دیلی میل آنالین» ،رانی جاکسون که

زمینه موفقیت هایی به دســت آورد چندان

که بدون برجام نه تنها مشــکالت سیاســت

-1گزارش عملکرد هیات مدیره

که جو بایدن ،رییس جمهوری کنونی این کشــور با یک بیماری جدی مواجه است و مجبور خواهد

آن را منتشر کند.

برای کل ایران می دانســت نه تنها برای خود

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی مراکز جمعآوری اسقاط و بازیافت قطعات خودروهای فرسوده و ضایعات

پزشک سابقکاخ سفید:

حزبی ،داخلی و گروهی بشــویم .مســئله

خوشحال نبودند این اشکال دولت نیز بود که

آگهی دعوت مجمع عمومی

-3انتخابات هیات مدیره و بازرس

اخبار

اقتصادی داخلی هم حل نمی شود.

پس ازبازداشت فرد نزدیک به رییس جمهورسابق آمریکا به اتهام البیگری برای امارات ،موسسهای
آمریکایی فاش کردکه ابوظبی میلیونها دالربــرای تاثیرگذاری درتصمیمات خارجی ترامپ هزینه
کرده است.یک موسسه آمریکایی فاشکردکه امارات عربی متحده برای تاثیرگذاری بردولت سابق
آمریکا میلیونها دالرخرجکرده است .وبسایت افشاگر«امارات لیکس» به نقل از«اپن سکرتس»
گزارش داد که «امارات برای گروههای فشار در آمریکا طی دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ 100
میلیون دالر هزینه کرده بود ».بر اساس گزارش این موسسه و آمارهای رسمی اعالم شده ،این کار با
هدف تاثیرگذاشتن برتصمیمات دولت دونالد ترامپ بوده است.رسانههای آمریکایی ازبازداشت «تام
باراک» ،مشاور دونالد ترامپ در ارتباط با کشورهای عربی خبردادند .باراک به جاسوسی و البیگری
برای عربستان سعودی و امارات عربی متحده متهم بوده و گفته شده است که او اطالعات محرمانه
کاخ ریاست جمهوری را دراختیاراین دوکشورعربی قرارمیداده است.

کافهاقتصاد

دوشنبه  04مرداد  15 / 1400ذی الحجه  26 / 1442جوالی  / 2021شماره 3310

قطعه سوم محورشریانی طبس-اصفهان آسفالت شد
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان طبس از اتمام عملیات اجرای روکش
آسفالت گرم قطعه سوم محور شریانی طبس _ اصفهان خبرداد.

نیمی از شهرکهای صنعتی استان اصفهان به ظرفیت نهایی رسید؛

محسن حیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشــت :این عملیات عمرانی با رویکرد بهسازی رویه
آسفالتی،بازیابی قابلیت ترافیکی و بهبود ویژگی های عملکردی در مقاطع آسیب دیده این محور

ظرفیت تقریبا تکمیل است!

حساس و پرتردد جاده ای در شرف انجام است.
وی افزود :طی سال گذشته برای دو مقطع آسیب دیده این محور به طول  ۹کیلومتر و در روزهای
اخیر نیز قطعه سوم اجرایی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اظهار داشت:
همچنین  ۶شــهرک صنعتی شــامل ناحیه صنعتی پادنای سمیرم،
ناحیه صنعتی جندق ،شــهرک صنعتی کاشــان ســه ،ناحیه صنعتی
ماهیان زینتی ،ناحیه صنعتی گلســتان و شــهرک صنعتی تبدیالت
گازی در حال ساخت در این استان وجود دارد که مصوبات قانونی آنها
گرفته شده و عملیات تامین زیرساختهای آنها در دست اقدام است.
وی اضافه کرد :هشت شهرک صنعتی در استان شامل ناحیه صنعتی
زنده رود لنجان ،ناحیــه صنعتی ابوزید آباد و یــزد دل آران و بیدگل،
شــهرک صنعتی فوالد در لنجان در جوار ذوب آهــن ،ناحیه صنعتی
چرمهین در شهرستان لنجان ،ناحیه صنعتی خلج در شهرستان فریدن
با گرایش غذایی و ناحیه تخصصی رمز ارز در حال پیگیری اســت که
کارهای قانونی آنها در حال انجام است و عملیات اجرایی آنها در آینده
ای نزدیک آغاز خواهد شد.
بگی خاطرنشان کرد :اکنون هشت شهرک و ناحیه صنعتی خصوصی
فعال شامل شــهرک صنعتی خصوصی محمود آباد ،شهرک صنعتی
خصوصی کرون در تیران و کرون ،ناحیه صنعتی رحمت آباد خوانسار،
شــهرک صنعتی خصوصی فوالد در لنجان ،شهرک صنعتی خصوصی
نقش جهان در لنجان ،شــهرک صنعتی خصوصی نیوان ابتکار سایپا
و شهرک صنعتی خصوصی فتح المبین کاشان (پارس زاگرس) در
اصفهان وجود دارد و این استان دارای بیشــترین شهرک خصوصی
در کشور است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان گفت ۵۰ :درصد

وی اضافه کرد :سال گذشته یک هزار و  ۲۶۹قرارداد با مساحتی حدود

شــهرکهای صنعتی اصفهان به ظرفیت نهایی رسیده است و به طور

 ۷۶۰هکتار امضا شــد که رکورد کشور در  ۳۵ســال گذشته شکسته و

تقریبی در کمتر از پنج درصد آنها زمین برای واگذاری وجود دارد.

شــرکت شــهرکهای صنعتی اصفهان برای اولین بار از نظر تحصیل

محمدجواد بگی با بیان اینکــه امکان واگذاری زمیــن در  ۵۰درصد

منابع و شهرک سازی رتبه اول را کسب کرد و استان تهران را که همواره

شــهرکهای صنعتی اســتان وجود ندارد ،افزود :بیش از  ۵۰درصد

در سالهای گذشته رتبه اول را در اختیار داشت با حدود  ۳۰۰میلیارد

واگذاریها در شــهرکهای صنعتی اســتان به بهره برداری رسیده

اختالف پشت سر گذاشت.

است.

بگی خاطرنشان کرد :استان اصفهان سال گذشته حدود یک هزار و ۱۰۰

وی ادامــه داد :زمین در اختیار شــرکت شــهرکهای صنعتی برای

میلیارد ریال تحصیل منابع داشت و تهران با حدود  ۷۰۰میلیارد ریال

واگذاری به متقاضیان با احتساب شــهرکهای خصوصی و شهرک

تحصیل منابع ،استان دوم کشور در این زمینه شد.

های جدید حدود  ۱۷هزار هکتار است که زمینه را برای جذب سرمایه

وی ادامه داد :حدود  ۱۱هزار قرار داد در شــهرکهای صنعتی استان

گذاری در استان فراهم کرده است.

اصفهان وجود دارد که از این تعداد  ۶هزار و  ۵۰۰قرارداد با اشتغالزایی

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی اصفهان اظهار داشت :این

بیش از  ۱۴۰هزار نفر به بهره برداری رسیده است.

استان طی  ۲سال گذشته رتبه اول کشــور را در جذب سرمایه گذار در

به گفته وی ۷۶ ،شهرک صنعتی مصوب در این استان وجود دارد که از

شهرکها و نواحی صنعتی کسب کرد.

این تعداد  ۷۰شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری است.

ذره بین

وی بیان کرد :هشت شهرک خصوصی نیز شــامل شهرک تخصصی
فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی ،شهرک صنعتی خصوصی پیشرو
دیزل ،شهرک صنعتی خصوصی فجر تیران ،ناحیه تخصصی نساجی
تک نصرآباد اصفهان ،شــهرک خصوصی مهرتاک ،شهرک خصوصی
کاویان دهاقان ،شهرک خصوصی طالخونچه مبارکه و ناحیه صنعتی
خم پیچ خوانسار در این استان در دست اجراست.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت :در
مجموع حدود یکصد ناحیه و شــهرک صنعتی دولتــی و خصوصی
در اســتان وجود دارد که در زمان حاضــر از این تعداد  ۹۰شــهرک و
ناحیه صنعتی ایجاد شــده و یا در حال ایجاد است که مطالعات فنی،
اقتصادی و زیســت محیطی آنها به اتمام رســیده و منتظر دریافت
مصوبات کمیسیون زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان است.
وی تصریح کرد :این استان از نظر تعداد شــهرکها ونواحی صنعتی
رتبه اول کشــور را داراست و اســتان دوم حدود  ۳۰شــهرک و ناحیه
صنعتی کمتر از استان اصفهان دارد.

خبر روز

نماینده استان تهران با اشاره به ابر چالش فرو نشست تهران و اصفهان در سایه
خشکسالی هشدار داد:

سانت سانت به سمت زیرزمین!

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اســامی گفت :بحران بی آبی از پایتخت
تا زاینده رود امروزه بیش از هر زمان دیگری در سرســبزترین جلگه جنوب کشــور خوزســتان
نمایان تراســت که در سایه بی تدبیری
ها بهشــت  ۱۲۰هزار هکتاری کشور را به
سمت خشکی کشاند.
اقبــال شــاکری در مورد فقــر آبی در
پایتخت اظهــار کرد :خشکســالی که
امروزه شــاهد آن هســتیم محصول
عملکرد نادرســت دولتهــا در حوزه
مدیریت آبی کشور بوده است که در ماه
های اخیر خود را به صورت بحران نشان
داده اســت ،یکســری تدابیری برای
کاهش این بی آبی وجود دارد که به صورت برنامههای راهبردی به وزارت نیرو ارائه شده است.
نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود :مصرف
سنگین آب های سفرههای زیرزمینی ،کاهش بارندگی ،سد سازی بی برنامه ،اجرای پروژههای
نامناسب با شرایط اقلیمی کشور در کنار ســوء مدیریت موجب خشکی کشور شده است که یکی
از عواقب این خشــکی ها خود را در قالب فرو نشست زمین در کالنشــهرهایی همچون تهران و
اصفهان نشان داده است ،مقرر شد کمیسیون عمران در راســتای مقابله با فرونشست پایتخت
جلساتی را برگزار کنند.
پساب ها یکی ازمهم ترین منابع آبی کالنشهرها هستند
وی ادامه داد :در حال حاضر پســابها یکی از مهمترین منابع آبی در کالنشــهرها محســوب
میشوند ،در شهرهای توسعه یافته جهان شبکه موازی با آب خانگی مثل شبکه آب خاکستری
تشکیل شده است که از تصفیه آبهای فاضالب خانگی و صنعتی شکل میگیرد .در کشور ما هم
نباید پساب فاضالبهای خانگی و صنعتی به دشتها و بیابانها هدایت شوند ،بلکه باید از همه
آنها به درستی استفاده کنیم به ویژه برای اســتحمام و آبیاری فضای سبز؛ در حال حاضر نه تنها
پایتخت بلکه کل ایران به خصوص شهرهای جنوبی با بحران آب مواجه هستند.
نماینده مردم تهران با اشاره به زیرســاختهای پایتخت در جهت هدایت آبها افزود :پوشاندن
جوی آبها ،آسفالت شدن آنها مسیری برای نفوذ آبها قرار نداده است ،پایتخت در کنار فقر بی
آبی با تهدید فرونشست هم روبه رو خواهد بود ،باید در راستای حل این مشکل اقدامات اساسی
صورت پذیرد .در چنین شرایطی باید مصرف بهینه آب را بیش از اندازه فرهنگ سازی کنیم.
انرژی هدررفت را دریابید
شــاکری تصریح کرد :در کشــور آب تولید میکنیم و مقداری بســیاری از آن به هدر میرود که
اصطالحا به انرژی بدون درآمد و هدر رفت اطالق میشــود که به علت خــراب بودن اتصاالت و
شیرآالت این میزان آب بیشــتر هدر میرود ،نکته قابل توجه اینجاست که ما در تالش هستیم
تا آب تولید کنیم به دست مصرف کننده برسد اما به فرسودگی شــبکه آبرسانی که منجر به هدر
رفت بسیار آب میشود توجه ای نداریم .میزان هدر رفت آب تولیدی به میزان  ۲۰درصد است که
در جای خود حجم زیادی از آب تولیدی را در برمیگیرد ،باید به شبکه فرسوده سیستم آبرسانی
در حوزه خانگی و شهری توجه ویژهای شــود ،تمام این اقدامات در زیر مجموعه مدیریت منابع
آبی کشور قرار میگیرد.

رییس سابق کمیسیون ویژه حمایت
از تولید ملی مجلس:

اصفهان درتوسع ه یافتگی
عقب است

رییس سابق کمیســیون ویژه حمایت از تولید
ملی مجلس گفت :اصفهان همچنان در توسعه
یافتگی عقب اســت و اعتبــارات بودجهای که
متناسب با درآمدهای این استان باشد را دولت
تامین نکرده اســت.حمیدرضا فوالدگر با اشاره

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان طبس ادامــه داد :این پروژه حدفاصل
کیلومتر  ۲۵تا  ۲۸و همچنین کیلومتر  ۳۷تا  ۳۸محور مذکور بوده که به بهره برداری رسیده است.

تولید  ۷۶۶میلیون کیلووات ساعت انرژی
درنیروگاه اصفهان
نيروگاه حرارتی اصفهان تا پایان تیرماه سال جاری بیش از  ۷۶۶میلیون كيلووات ساعت ،انرژی
الكتريكي تولید و به شبكه سراسری برق كشور انتقال داد.
سرپرست شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان با بیان این مطلب ،افزود :این مقدار تولید برق با
لحاظ متوســط مصرف ماهیانه  ۲۰۰کیلووات برای هر خانوار ،معادل مصرف ماهیانه بیش از سه
میلیون و  ۳۴۸هزار خانوار است.
«عباس کریمی» ادامه داد :نیروگاه اصفهان دارای پنج واحد بخــاری مولد برق با ظرفیتهای
متنوع و مجموع توان اسمی تولید  ۸۳۵مگاوات اســت که در صورت تامین آب و سوخت مورد
نیاز ،قادر به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان در اکثر فصول سال خواهد بود.

نماینده استان در مجلس مطرح کرد:

کمبود آذوقه و خشکسالی ،بالی جان دام های مولد
با وجود پیگیریهای مکرر و قولهای مسئوالن ،هنوز توزیع نهادههای دامی روند مناسبی به خود
نگرفته و کشتار دامهای مولد ادامه دارد.
کمبود آذوقه منجر به کشتار زود هنگام دامهای مولد شده که خسارتی جبرانناپذیر دارد .افزایش
چند برابری قیمت علوفه و نهادههای دامی و باال رفتن هزینههای تولید ،دامداران را خسته کرده
اســت .دامداران در تامین غذایی مردم سهم ویژهای دارند و ادامه مشــکالت آنان مسیر را برای
جوالن دالالن در بازار لبنیات و گوشت هم بازتر میکند.
حجت االسالم محمدتقی نقدعلی ،عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی در جمع
خبرنگاران با اشاره به مشــکل نهادههای دامی ،گفت :امروز مشکل نهادهها تا حدود زیادی حل
شده و  ۴۰درصد از مواد مصرفی خوراک دام ،نهادههایی است که از بازار و مواد وارداتی مثل سویا،
ذرت و جو تامین میشود.
وی افزود ۶۰ :درصد از مواد تغذیهای بحث کاه ،کله و مواد خشــبی اســت که مصرف میشود و
متاسفانه خشکسالی و کمبود تولید این مواد کار را برای دامداران سخت کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان تخلیه نهادههای دپو شده در بندر بیان
کرد :وضعیت نهادههای تحویلی به دامداران صنعتی و تا حدود زیادی ســنتی خیلی بهتر شده و
اگر این مقدار وارداتی هم نبود ،اوضاع دامداران بسیار بدتر میشد .نماینده مردم خمینیشهر در
مجلس شورای اسالمی ادامه داد :یک مقدار اســتانهای همجوار در قضیه کاه و کله سختگیری
میکنند و طی مذاکرهای که اخیرا با معاون وزیر انجام گرفت ،مقرر شــد اســتان اصفهان حتی
دامداریها نیمه صنعتی و سنتی هم معادل سهمیه دامداریهای صنعتی تخصیص بدهند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان :متاسفانه قانونی برای ثبات اجاره امالک وجود ندارد

وقتی مالکان مصوبه اجاره بها را دورمیزنند

رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان گفت :مشکل اصلی افزایش اجاره بها ،بی توجهی مالکان و نبود قانونی اســت که بتواند پایه قیمت را مشخص کند.رسول
جهانگیری اظهار کرد :متاسفانه قانونی برای ثبات اجاره امالک وجود ندارد ،فقط پارسال و امسال ،ستاد ملی مبارزه با کرونا افزایش قیمت اجاره برای کالن شهر تهران
را  ۲۵درصد ،برای سایر کالن شهرها  ۲۰درصد و برای شهرســتانها  ۱۵درصد تصویب کرد.وی ادامه داد :این قانون شامل کسانی میشود که از قبل در خانه اجارهای
سکونت داشته باشند نه کسانی که بخواهند اجاره کنند.رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان در رابطه با اینکه مالکان به مصوبه افزایش  ۲۰درصدی اجاره بها توجه
نمیکنند ،بیان کرد :ضامن اجرای این مصوبه قوه قضاییه است ،اگر مستاجر تمام شروط مبنی بر پرداخت به موقع اجاره بها ،شاکی نبودن همسایهها و اذیت نکردن
موجر را رعایت کرده باشد ،شکایت صاحب خانه به دادگستری رد و قرارداد با  ۲۰درصد اضافه تمدید میشود.جهانگیری افزود :شرط مهم دیگر این است که اگر موجر
یا فرزندان او نیاز شخصی برای اسکان داشته باشند و موضوع توسط شورای حل اختالف احراز شود ،مستاجر باید خانه را تخلیه کند.وی عنوان کرد :مشاوران امالک
هیچ دخالتی در افزایش  ۲۰درصدی اجاره بها ندارند ،حتی مشوق اصلی کم کردن قیمت هستند تا بتوانند مالک و مستاجر را راضی نگه دارند.

به اولویتهای رییس جمهور جدید نســبت به
استان اصفهان اظهار داشــت :استان اصفهان
را باید بــا همه ظرفیتهایش مد نظــر قرار داد

امام جمعه اصفهان:

و مســائل مهمی مانند احیای زاینده رود ،رفع

افزایش حقوق باعث افزایش تورم میشود

مشکالت کشــاورزی ،ســرمایهگذاری و عقب
افتادن اصفهان ازسایراستانها درشاخصهای
بهبودکسب وکاررا به صورت ویژه بررسیکرد.وی

را بیمه تامین اجتماعی نکردند و خودشــان صندوق

و نمیتوان انتظار داشــت شیر گران نشــود .آیتا...

بیمه برای نیروی انسانی خود ایجادکردند .وی افزود:

طباطبایی نژاد دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره

افزایش حقوق باعث افزایش تورم میشــود و دولت

به ضرورت رسیدگی به مشکالت دامداران وکشاورزان،

باید مانع این رشد تورم شود .افزایش حقوق در حالی

گفت :بیتدبیریو تحریمهای ظالمانه غرب مشکالتی

امام جمعــه اصفهان گفــت :افزایش حقــوق باعث

که تورم همــواره مازاد بر این افزایش اســت در عمل

را برای جامعه و مردم ایجادکرده و ضربههای بسیاری

افزایش تورم میشود و دولت باید مانع این رشدتورم

مشکلی ازجامعه حل نخواهدکرد .نماینده ولی فقیه در

به کشور وارد کرده است .در ادامه این نشست مدیرکل

شود .افزایش حقوق در حالی که تورم همواره مازاد بر

استان اصفهان با اشاره به افزایش قیمت محصوالت

تامین اجتماعی اســتان اصفهان ،با بیان اینکه طرح

این افزایش است درعمل مشکلی را حل نمیکند.

مختلف و زیان دیدن تولید کننــدگان به علت قطعی

همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام شده است،

آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد در دیدار مدیرکل

برق و تعطیلی واحدهای تولیدی،گفت :دامداران برای

گفت :نسبت به اسفند سال گذشته حداقل حقوقها

تامین اجتماعی استان اصفهان ،اظهار داشت :اشتباه

هرگاو روزانه حداقل  ۵۰هزارتومان باید هزینهکنند ،در

را  ۲برابر کردیم البته این مبلغ نسبت به تورم و گرانی

برخی صنایع و مجموعهها این بود که نیروهایشــان

چنین شرایطی هزینههای بسیاری را متحمل میشوند

موجود ناچیزاست؛ اما توان ما درهمین حد بوده است.

افزود :اصفهان به رغم توسعه یافتگی برخی از
مناطق آن اما همچنان درتوسعه یافتگی حاشیه
شهر و سایر مناطق عقب است و از سویی دیگر
اعتبارات بودجهای که متناســب با درآمدهای
این استان باشــد را دولت تامین نکرده است.
رییس سابق کمیســیون ویژه حمایت از تولید
ملی مجلس گفت :اکثریت افراد و مســئوالن
قابلیتها و شایستگیهای اصفهان را قبول دارند
و این درحالی استکه جایگاه فعلی آن شایسته
نیســت؛ از این رو مهمترین مســئله شناخت
قابلیتها ،استعدادها و توانمندیهای استان
است.وی با تاکید بر وضعیت نامطلوب استان
و مشــکالت و چالشها ،گفت :بر اساس علم
به این مشکالت باید برنامهریزی صورت گیرد
چراکه اصفهان به لحاظ اهمیت از یک وزارتخانه
در سطح ملی کمتر نیست.فوالدگر با بیان اینکه
بهرهگیری از قابلیتهای استان اصفهان برای
سایر استانها نیز ســودمند خواهد بود ،خاطر
نشان کرد :اســتان اصفهان اســتعداد رشد و
توسعه دارد بنابراین نباید مانع رشد آن شد تا از
نتایج آن برای سایر استانها نیز استفاده شود
و اینگونه عدالت را محققکرد.وی همچنین سه
مطالبه اصلی آب ،قطارسریعالسیروگردشگری
را به عنوان محورهای اصلی عنوان کرد و افزود:
در یک بسته پیشنهادی اقتصادی مشکالت و
موضوعات مربوطه به استان اصفهان برای ارائه
به رییس جمهورجدید آماده شده است .

عکس روز
برداشت انگوراز
تاکستان های غزاویه
شهرستان کارون یکی از قطب های
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مفاد آراء
 5/31آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی مســتقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان
تصرفانه مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود ودر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا
را به این منطقه ثبتی ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 -1رای شــماره  140060302210000257مــورخ  1400/01/21مالكيــت
خانم پروين ملكوتي خواه به شناســنامه شــماره  38178كدملي 1282309234
صادره اصفهان فرزند شير علي در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین
محصور با بنای احداثی به مســاحت  1238/76مترمربع مفروزی از پالك شماره
 107اصلــي (انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقای حاج عباس خوراســکانی
که بعدا بــه دانش پناه تغییــر یافته موضوع ســند انتقال شــماره  31456مورخ
 1318/10/22دفترخانه  2اصفهان) واقــع در اصفهان بخش  20حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -2رای شــماره  140060302210000258مــورخ  1400/01/21مالكيــت
آقاي جعفر ملكوتي خواه به شناســنامه شــماره  586كدملــي 1288720807
صادره اصفهان فرزند حسن در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین
محصور با بنای احداثی به مســاحت  1238/76مترمربع مفروزی از پالك شماره
 107اصلــي (انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقای حاج عباس خوراســکانی
که بعدا بــه دانش پناه تغییــر یافته موضوع ســند انتقال شــماره  31456مورخ
 1318/10/22دفترخانه  2اصفهان) واقــع در اصفهان بخش  20حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -3رای شــماره  140060302210001198مــورخ  1400/02/05مالكيــت
آقاي اصغر دهقان به شناســنامه شــماره  1كدملي  1199543012صادره فرزند
عبدالرحيم در ششــدانگ یکــدرب باغ با بنــای احداثی به مســاحت 921/79
مترمربع مفروزی از پالك شــماره  103اصلي (انتقال عادی مع الواسطه از طرف
آقای فرج اله شــیروانی هرچگانی موضوع ســند انتقال شــماره  20880مورخ
 1324/09/29دفترخانه  20اصفهان) واقع در اصفهان بخش  20حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -4رای شــماره  140060302210002228مورخ  1400/02/30مالكيت خانم
صديقه زارعيان بغدادآباد به شناســنامه شــماره  56284كدملي 0034551816
صادره از تهران فرزند ميرزامحمد در قســمتي از یکباب خانه به مساحت 124/40
مترمربع مفروزی از پالك شماره  1104اصلي (انتقال عادی مع الواسطه از طرف
آقای عبدالخالق صیام پور اشکاوندی فرزند ابوالحسن موضوع سند انتقال شماره
 779مورخ  1316/11/17دفترخانه  25اصفهان)واقع در اصفهان بخش شش حوزه
ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -5رای شــماره  140060302210002229مورخ  1400/02/30مالكيت آقاي
احمد نيل فروش زاده به شناسنامه شــماره  6442كدملي  1282847252صادره
از اصفهان فرزند عباســعلي در ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 1158/72
مترمربع مفروزی از پالك شــماره  386فرعــي از  2191اصلــي (انتقال عادی
مع الواسطه از طرف آقای سید عباس موسوی موضوع سند انتقال شماره 86733
مورخ  1346/10/02دفترخانه  14اصفهان) واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -6رای شماره  140060302210002230مورخ  1400/02/30مالكيت آقاي فتح
اله حسن پور به شناسنامه شماره  10كدملي  5759858599صادره چنارود فرزند
جمعه در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مســاحت  108/16مترمربع مفروزی
از پالك شــماره  1051اصلي انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای قاسم دودی
فرزند علی ( ثبت در صفحه  184دفتر امالک جلد  ) 18واقع در اصفهان بخش شش
حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -7رای شــماره  140060302210002380مورخ  1400/03/08مالكيت آقاي
احمدرضا افتخاري به شناســنامه شــماره  2375كدملي  1288927118صادره
اصفهان فرزند محمد در ششدانگ یک درب باغ به مســاحت  686/73مترمربع
مفروزی از پالك شماره  165فرعي از  139اصلي (موضوع سند انتقال قطعی شماره
 22634مورخ  1397/10/16دفترخانه  412اصفهان) واقع در اصفهان بخش 20
حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -8رای شــماره  140060302210002381مــورخ  1400/03/09مالكيــت
آقاي شهروز مؤيدفر به شناسنامه شــماره  2896كدملي  1290786194صادره
اصفهان فرزند محمد در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســوله و انبار
بــه مســاحت  570/11مترمربع مفروزی از پالك شــماره  87فرعــي از 2251
اصلي (انتقــال عادی بالواســطه از طرف آقای غالمرضــا صادقی طبق صفحه
 479دفتر امــاک جلــد  ) 58واقع در اصفهان بخش شــش حــوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -9رای شــماره  140060302210002382مــورخ  1400/03/09مالكيــت
آقاي اميرمســعود تاكي به شناســنامه شــماره  12146كدملي 1292049553
صادره اصفهان فرزند رحمت اله در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب سوله و
انبار به مســاحت  570/11مترمربع مفروزی از پالك شــماره  87فرعي از 2251
اصلي (انتقــال عادی بالواســطه از طرف آقای غالمرضــا صادقی طبق صفحه
 479دفتر امــاک جلــد  ) 58واقع در اصفهان بخش شــش حــوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -10رای شــماره  140060302210002415مــورخ  1400/03/13و رای
اصالحــی شــماره  140060302210002798مــورخ  1400/04/10مالكيت
آقاي مرتضي صبوري به شناسنامه شــماره  199كدملي  1287466753صادره
فرزند مصطفي در ششــدانگ یکباب ساختمان مســکونی به مساحت 634/44
مترمربع مفروزی از پالك شماره  99اصلي (انتقال عادی بالواسطه از طرف آقای
حسن اســماعیلی دنارتی فرزند محمد موضوع ســند انتقال شماره  47113مورخ
 1354/11/25دفترخانه  86اصفهان) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -11رای شماره  140060302210002416مورخ  1400/03/17مالكيت آقاي
سيد رضا ابن ابراهيم خواجوئي به شناسنامه شماره  1533كدملي 1287668925
صادره اصفهان فرزند سيدعلي در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی
در آن به مســاحت 119/40مترمربع مفروزی از پالك شــماره  99اصلي (انتقال
عادی مع الواسطه از طرف آقای عباس اسماعیلی موضوع سند انتقال  6873مورخ
 1348/03/19دفترخانه  89اصفهان) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -12رای شماره  140060302210002417مورخ  1400/03/17مالكيت آقاي
مجيد جعفري به شناسنامه شماره  47351كدملي  1280362855صادره اصفهان
فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  148/56مترمربع مفروزی از
پالك شــماره  68فرعي از  2248اصلي (انتقال عادی مع الواسطه از طرف خانم
مهری موسوی موضوع سند انتقال شماره  54978مورخ  1363/02/23دفترخانه
 31اصفهان مربوط به صفحه  477جلد  21دفتــر امالک) واقع در اصفهان بخش
شش حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -13رای شماره  140060302210002424مورخ  1400/03/17مالكيت آقاي

سيدرحمان فضل اللهي به شناسنامه شماره  1790كدملي  1288048424صادره
اصفهان فرزند ســيدفضل اله در دو دانگ مشاع از ششــدانگ باستثناء بهاء ثمنیه
اعیانی یکباب کارگاه و ســوله به مســاحت  1029/33مترمربع مفروزی از پالك
شــماره  87فرعي از  2251اصلي (انتقال عادی مع الواســطه از طرف خانم زینب
بختیار فرزند اســد مربوط به صفحه  485جلد  58دفتر امــاک) واقع در اصفهان
بخش شش حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -14رای شماره  140060302210002416مورخ  1400/03/17مالكيت آقاي
سيدفضل اله فضل اللهي به شناسنامه شماره  304كدملي  1283969378صادره
اصفهان فرزند سيدعباس در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ باستثناء بهاء ثمنیه
اعیانی یکباب کارگاه و ســوله به مســاحت  1029/33مترمربع مفروزی از پالك
شــماره  87فرعي از  2251اصلي (انتقال عادی مع الواســطه از طرف خانم زینب
بختیار فرزند اســد مربوط به صفحه  485جلد  58دفتر امــاک) واقع در اصفهان
بخش شش حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -15رای شماره  140060302210002439مورخ  1400/03/19مالكيت آقاي
سيد خليل سيراني فروشاني به شناسنامه شــماره  5055كدملي 1292944153
صادره اصفهان فرزند سيد نوراله در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200/01
مترمربع مفروزی از پالك شماره  99اصلي (انتقال عادی مع الواسطه از طرف بانو
تاجماه روئین تن وشاره موضوع سند انتقال شماره  666270مورخ 1354/02/03
دفترخانه  3اصفهان) واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملك جنوب شرق
اصفهان
 -16رای شماره  140060302210002437مورخ  1400/03/19مالكيت خانم
ميترا كيوان تاش به شناسنامه شماره  685كدملي  1285492668صادره اصفهان
فرزند نصراله در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  21مترمربع مفروزی از پالك
شماره  472فرعي از  2248اصلي (موضوع سند انتقال قطعی شماره  107878مورخ
 1363/03/27دفترخانه  7اصفهان) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -17رای شماره  140060302210002438مورخ  1400/03/19مالكيت خانم
ميترا كيوان تاش به شناسنامه شماره  685كدملي  1285492668صادره اصفهان
فرزند نصراله در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  22مترمربع مفروزی از پالك
شماره  472فرعي از  2248اصلي (موضوع سند انتقال قطعی شماره  107878مورخ
 1363/03/27دفترخانه  7اصفهان) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -18رای شماره  140060302210002574مورخ  1400/03/24مالكيت آقاي
سعيد جعفري به شناسنامه شماره  9كدملي  1291777946صادره اصفهان فرزند
عباسعلي در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  341/28مترمربع مفروزی از پالك
شــماره  1212اصلي (انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقای رمضان صیام پور
اشکاوندی موضوع سند انتقال شــماره  5862مورخ  1327/06/02دفترخانه 62
اصفهان و طبق صفحه  252دفتر امالک جلد  ) 11واقع در اصفهان بخش شــش
حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -19رای شــماره  140060302210002575مــورخ  1400/03/24مالكيــت
آقاي ســعيد خليليان به شناسنامه شــماره  1254كدملي  5419008521صادره
مباركه فرزند احمد در ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی و چــاه متصله به
مساحت  19863/62مترمربع مفروزی از پالك شــماره  92اصلي (انتقال عادی
بالواسطه از طرف آقای احمد خلیلیان موضوع ســند انتقال شماره  36709مورخ
 1344/01/15دفترخانه  15اصفهان) واقع در اصفهان بخش بیست حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -20رای شماره  140060302210002631مورخ  1400/03/30مالكيت آقاي
علي رضواني به شناسنامه شماره  620كدملي  1285574966صادره اصفهان فرزند
مهدي در ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بهاء ثمنيه اعياني آن به مساحت
 188/50مترمربع مفروزی از پالك شماره  516اصلي (انتقال عادی مع الواسطه از
طرف آقای حسین ردانی پور ردانی فرزند محمد موضوع سند انتقال شماره 74319
مورخ  1364/05/07دفترخانه  86اصفهان) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت
ملك جنوب شرق اصفهان
 -21رای شماره  140060302210002632مورخ  1400/03/30مالكيت آقاي
رسول جان نثاري الداني به شناسنامه شــماره  51كدملي  1290137625صادره
اصفهان فرزند مهدي در ششــدانگ يک درب باغ ويال به مســاحت 1032/44
مترمربع مفروزي از پالك شماره  6فرعي از  2190اصلي واقع در اصفهان (انتقال
عادي معالواســطه از طرف آقاي براتعلي قنبري حيدر آبادي موضوع تقسيم نامه
شماره  87080مورخ  1346/12/16دفترخانه  14اصفهان ذيل صفحه  488دفتر
امالک جلد  ) 18بخش شش حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -22رای شماره  140060302210002633مورخ  1400/03/30مالكيت آقاي
ياسر سعيد پور به شناسنامه شــماره  12235كدملي  1293015970صادره فرزند
حسين در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  206/06مترمربع مفروزي پالك
شماره  1186فرعي از  2248اصلي (انتقال عادي مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم
مونس چم انگيز مقدم) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملك جنوب شرق
اصفهان
 -23رای شــماره  140060302210002637مــورخ  1400/03/30مالكيــت
خانم زينت آغا چلمقاني به شناسنامه شــماره  14كدملي  5129858573صادره
فرزند كريم در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت  203/30مترمربع مفروزي
از پالك شــماره  1186فرعي از  2248اصلي (انتقال عادي مع الواسطه از طرف
ورثه مرحوم مونس چم انگيز مقدم) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -24رای شماره  140060302210002638مورخ  1400/03/31مالكيت آقاي
خانم خسرو انصاري به شناسنامه شــماره  2796كدملي  1209549451صادره از
ونك فرزند عباس در ششدانگ یک درب باغ با بنای احداثی به مساحت 565/56
مترمربع مفروزی از پالك شماره  111اصلي باقیمانده (انتقال عادی مع الواسطه از
طرف خانم مرضیه کازرونی مربوط به صفحه  381دفتر امالک جلد اول) واقع در
اصفهان بخش بیست حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -25رای شماره  140060302210002639مورخ  1400/03/31مالكيت آقاي
محمد مصيبي به شناسنامه شــماره  45كدملي  5129775821صادره از دهاقان
فرزند عبدالحسين در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت  296/90مترمربع
مفروزی از پالك شماره  1186فرعي از  2248اصلي (انتقال عادی مع الواسطه از
طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت
ملك جنوب شرق اصفهان
 -26رای شماره  140060302210002640مورخ  1400/03/31مالكيت آقاي
محمد ساكتي به شناسنامه شماره  2767كدملي  1286880831صادره از اصفهان
فرزند اكبر در ششــدانگ یک درب باغ به مســاحت  1098/46مترمربع مفروزی
از پالك شــماره  1184فرعي از  2188اصلي (انتقال عادی مع الواسطه از طرف
آقای علیرضا جهرامی فرزند ناصر موضوع ســند انتقال شــماره  118569مورخ
 1387/03/12دفترخانه  10اصفهان) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -27رای شماره  140060302210002641مورخ  1400/03/31مالكيت آقاي
خانم افسانه شريفي به شناسنامه شــماره  227كدملي  2992054550صادره از
کرمان فرزند علي در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  142/75مترمربع
مفروزی از پالك شماره  1186فرعي از  2248اصلي (انتقال عادی مع الواسطه از
طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت
ملك جنوب شرق اصفهان
 -28رای شماره  140060302210002700مورخ  1400/04/06مالكيت آقاي
سينا پايدار به شناسنامه شــماره  1270571400كدملي  1270571400صادره از
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اصفهان فرزند عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور با
بنای احداثی به مساحت  1438/32مترمربع مفروزی از پالك شماره  1831فرعي
از  2248اصلي (موضوع سند انتقال شــماره  6555مورخ  1394/02/21دفترخانه
 326اصفهان مربوط به صفحه  398دفتر امالک جلد  )289واقع در اصفهان بخش
شش حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -29رای شماره  140060302210002701مورخ  1400/04/07مالكيت خانم
صبا پايدار به شناسنامه شــماره  1272015807كدملي  1272015807صادره از
اصفهان فرزند عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور با
بنای احداثی به مساحت  1438/32مترمربع مفروزی از پالك شماره  1831فرعي
از  2248اصلي (موضوع سند انتقال شــماره  6555مورخ  1394/02/21دفترخانه
 326اصفهان مربوط به صفحه  450دفتر امالک جلد  )461واقع در اصفهان بخش
شش حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -30رای شماره  140060302210002703مورخ  1400/04/07مالكيت آقاي
بهروز رمضاني به شناسنامه شــماره  1كدملي  1290052409صادره از اصفهان
فرزند محمدعلي در ششدانگ یک درب باغ محصور به مساحت  1144/30مترمربع
مفروزی از پالك شماره  8فرعي از  2188اصلي (انتقال عادی مع الواسطه از طرف
آقایان حیدرعلی رحیمی و رضا قلی جعفری بموجب اسناد انتقال شماره  26149و
 26155مورخ  1344/03/08دفترخانه  29اصفهان) واقع در اصفهان بخش شش
حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
 -31رای شــماره  140060302210002793مــورخ  1400/04/10مالكيــت
خانم همدم غالمي به شناســنامه شــماره  66كدملــي  5419468581صادره
از مباركه فرزند ابراهيم در ششــدانگ یکباب ساختمان مســکونی سه طبقه به
مساحت  276/71مترمربع مفروزی از پالك شــماره  1719اصلي (انتقال عادی
مع الواسطه از طرف آقای رمضان صیام پور اشکاوندی فرزند اسماعیل مربوط به
صفحه  102دفتر امالک جلد  ) 10واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -32رای شــماره  140060302210002795مــورخ  1400/04/10مالكيــت
آقاي ابوالقاسم عابدي اشكاوندي به شناسنامه شماره  17كدملي 1291752994
صادره از اصفهان فرزند محمد در ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه
به مساحت  172/73مترمربع مفروزی از پالك شماره  1466اصلي (موضوع سند
انتقال شــماره  110879مورخ  1386/03/12دفترخانــه  65اصفهان مربوط به
صفحه  258دفتر امالک جلد  ) 252واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -33رای شــماره  140060302210002796مــورخ  1400/04/10مالكيــت
آقاي وجيه اله نيك آئين به شناســنامه شــماره  9كدملي  5519888930صادره
از اشكذر فرزند جواد در ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت  2347/31مترمربع
مفروزی از پالك شماره  2171اصلي (موضوع ســند انتقال شماره  28157مورخ
 1377/01/05دفترخانه  78اصفهان) واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملك
جنوب شرق اصفهان
 -34رای شماره  140060302210002797مورخ  1400/04/10مالكيت آقاي
سعادت فروغي قهنويه به شناسنامه شماره  2715كدملي  1289750211صادره از
اصفهان فرزند مصطفي در ششدانگ یک درب باغ ویالیی به مساحت 1525/07
مترمربع مفروزی از پالك شماره  646فرعي از  2190اصلي (موضوع سند انتقال
شماره  19561مورخ  1396/12/05دفترخانه  384اصفهان) واقع در اصفهان بخش
شش حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان
تاریخ انتشار اول 1400/04/20 :
تاریخ انتشــار دوم 1400/05/04:
م الف 1160852 :ناصر صیادی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جنوب شرق
اصفهان
مفاد آراء
 5/32آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صــادره هيات هاي 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 اســت لذا مشــخصات متقاضيان و
امالک مورد تقاضا به شــرح 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شــماره  1989مورخ  1400/02/21هيات دوم خانم فریبا رحیمی
آخوره علیائی به شناســنامه شــماره  4669کدملي  1128877007صادره فرزند
حیات قلی در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت  100متر مربع قسمتی از
پالک شماره  809فرعي از  40اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک
غرب اصفهان نســبت به دو پنجم مورد تقاضا از مالکیت محمد جعفر شعربافیون
طبق اظهارنامه و نسبت به ســه پنجم مورد تقاضا از مالکیت امیر آقا امیر کیوان به
نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اســامی که بموجب دادنامه شماره 275
مورخ  1358/4/21مصادره شده است  1398/11/21دفترخانه  335اصفهان بنام
متقاضی و عبدالحسین بازدار بارده
تاريخ انتشار نوبت اول1400/04/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/05/04 :
م الف 1161789 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 5/33آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صــادره هيات هاي 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 اســت لذا مشــخصات متقاضيان و
امالک مورد تقاضا به شــرح 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شماره  2448مورخ  1400/03/03هيات چهارم خانم فاطمه جعفری
فودانی به شناســنامه شــماره  4کدملي  1111796122صادره فالورجان فرزند
لطف اله در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  149/78متر مربع پالک 365
فرعي از  12اصلي واقــع در اصفهان بخش  14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان
مع الواسطه از مالک رسمی حسین حیدری جونی طبق سند انتقالی  13664مورخ
 1342/12/27دفترخانه  26اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول1400/04/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/05/04 :
م الف 1161761 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 5/34آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صــادره هيات هاي 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 اســت لذا مشــخصات متقاضيان و
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15
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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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شــماره  2190مورخ  1400/02/26هيات دوم خانم الهه کامران
کوهانستانی به شناسنامه شماره  22206کدملي  1292375302صادره اصفهان
فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 148/70
متر مربع قسمتی از پالک  266فرعي از  14اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه
ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات  8و  61دفاتر  403و  320امالک
رديف  -2راي شــماره  2189مورخ  1400/02/26هيات دوم آقای حسین کریم
پور کوهانستانی به شناسنامه شماره  5352کدملي  1292207302صادره اصفهان
فرزند مصطفی در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت
 148/70متر مربع قســمتی از پالک  266فرعي از  14اصلــي واقع در اصفهان
بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات  8و  61دفاتر 403
و  320امالک
تاريخ انتشار نوبت اول1400/04/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/05/04 :
م الف 1161660 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 5/35آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صــادره هيات هاي 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 اســت لذا مشــخصات متقاضيان و
امالک مورد تقاضا به شــرح 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شــماره  2300مورخ  1400/02/28هيات دوم خانم ویدا کریمی
جونی به شناسنامه شماره  16742کدملي  1292320249صادره اصفهان فرزند
مجید در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  112/40متر
مربع قسمتی از پالک شــماره  16فرعي از  36اصلي واقع در اصفهان بخش 14
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مقدار  75متر مربع از مالکیت بهرام نصیری از سند
شماره  37658مورخ  1357/2/24دفترخانه شــماره  103اصفهان کسر و مقدار
 47/40متر مربع هم بعنوان مجهول المالک طبق مــاده  13قانون فوق پذیرش
ثبت صورت گیرد.
رديف  -2راي شــماره  2299مورخ  1400/02/28هيات دوم آقای یاشار حیدری
به شناسنامه شماره  1278155562کدملي  1278155562صادره اصفهان فرزند
فرهاد در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 112/40
متر مربع قسمتی از پالک شــماره  16فرعي از  36اصلي واقع در اصفهان بخش
 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مقدار  75متر مربع از مالکیت بهرام نصیری از
سند شماره  37658مورخ  1357/2/24دفترخانه شماره  103اصفهان کسر و مقدار
 47/40متر مربع هم بعنوان مجهول المالک طبق مــاده  13قانون فوق پذیرش
ثبت صورت گیرد.
تاريخ انتشار نوبت اول1400/05/04 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/05/19 :
م الف 1168660 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 5/36آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صــادره هيات هاي 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 اســت لذا مشــخصات متقاضيان و
امالک مورد تقاضا به شــرح 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شماره  2285مورخ  1400/02/28هيات سوم آقای اصغر محمدی
رنانی به شناسنامه شــماره  8838کدملي  1283197693صادره اصفهان فرزند
حسین در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  207/95متر مربع پالک شماره
 4004فرعي از  18اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
مورد ثبت صفحات  55الی  64دفتر  749و صفحه  229دفتر  380امالک
رديف  -2راي شماره  2042مورخ  1400/02/22هيات چهارم آقای محمد رحیم
زاده به شناسنامه شماره  179کدملي  1290739714صادره اصفهان فرزند محمود
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  114/40متر مربع پالک شماره 2960
فرعي از  18اصلي واقــع در اصفهان بخش  14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان
مــع الواســطه از مالــک رســمی ربابــه بیگــم حســینی طبــق صفحه 32
دفتر  1079امالک
رديف  -3راي شماره  0857مورخ  1400/01/29هيات دوم خانم معصومه صادقیان
رنانی به شناسنامه شــماره  10151کدملي  1283210851صادره اصفهان فرزند
اسماعیل در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  312/12متر مربع قسمتی از
پالک شماره  714فرعي از  18اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک
غرب اصفهان از مالکیت فاطمه صغری صادقیــان از مورد ثبت صفحه  227دفتر
 41امالک
تاريخ انتشار نوبت اول1400/05/04 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/05/19 :
م الف 1168636 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 5/37شماره نامه 1400/04/07 -140085602210002541 :سند مالکیت سه
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره  15666فرعی از  2187اصلی
واقع در بخش  6ثبت اصفهان که بموجب ســند انتقال قطعی بشــماره -44930
 1393/7/22تنظیمی دفترخانه  110بهارســتان اصفهان بــه مالکیت حمیدرضا
برنون درآمده و ســند بشــماره چاپی  -100963و ( 98تک برگی) ،بشماره دفتر
امالک الکترونیکی  139920302210015429صادر و تســلیم وی شده است و
سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء
شهود آن ذیل شــماره یکتا  140002155843000182و رمز تصدیق 210255
مورخ  1400/4/3که به گواهی دفترخانه  140بهارســتان رسیده مدعی است که
سند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و وی درخواست صدور سند مالکیت
المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام
به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف1168477 :
ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
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روزانه  ۲۰هزارنفردراصفهان دربرابرکرونا واکسینه میشوند
مدیرمرکزبیماریهای واگیرمرکزبهداشت استان اصفهان با بیان اینکه واکسیناسیون افراد  ۶۰سال

کاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن
رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیل
اجرایینشدنکند!
اصفهان را قرمزتر می
کرونا هر روز با جهشی نوظهور

به باال در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال انجام است ،گفت :به

نوسانات تولیدی
ایستملی
ریل
واکسیناسیون
چالشتسریع
درمها به
تحری

صورت میانگین روزانه  ۲۰هزار نفر در این شهرستانها واکسن کرونا را دریافت میکنند .رضا فدایی
با بیان اینکه تاکنون در مجموع  ۴۹۰هزار نفر در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان دز اول واکسن کرونا را دریافت کردهاند ،ابراز داشت ۱۳۴ :هزار نفر نیز هر دو دز واکسن کرونا
را دریافت کردهاند.مدیر مرکز بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون

عکس :؟؟؟

تزریق دارو در این مراکز فراهم است.با اینکه روند واکسیناسیون کرونا در
اصفهان نسبت به هفته گذشته شــتاب گرفته ؛ اما هنوز هم باید چشم به
محموله های جدید تولید داخلی و واردات واکسن داشته باشیم .روزانه
بالغ بر  ۱۵هزار نفر در اصفهان نسبت به کرونا واکسینه می شوند و حدود
 ۷.۵درصد دوز اول واکســن کرونا را دریافت کرده انــد و تنها  ۲.۵درصد
جامعه واکسن با واکسنکامل ایمن شــده اند و زمان طوالنی تا پایان راه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باقی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز می گوید :با پیش فرض
تامین واکسن و واکسیناسیون روزانه  ۳۰هزار نفر ،دو ماه و نیم طول می
کشد که اصفهان به ایمنی کافی در برابر کرونا دســت یابد و این اتفاق به
سهولت دست یافتنی نیست! بهروزکلیدری ،با بیان اینکه تمام بیمارستان
های شهر اصفهان متاثر از کروناســت ،می افزاید :بیمارستانهای غرضی،
شریعتی ،امین ،عیسی بن مریم ،خورشید ،میالد ،عسگریه ،زهرای مرضیه
و خانواده به بیماران مبتال بهکرونا خدمات رسانی میکنند و با همین روند
تا چند روز آینده بیمارستان الزهرا هم به طور کامل به کرونا اختصاص می
یابد و هیچ بیمارســتانی یارای خدمت رســانی به بیماران غیرکرونایی را
حاال دیگرزاینده رود نیستکه ازرمق افتاده،

می کنند .این درحالی اســت که مردم از نظر روحی خسته اند .امیدوارم

کادر درمان هم خســته اند .یک سال و نیم

واکسیناسیون شتاب بگیرد تا این بحران هم مهار شود ۱۵.شهر در استان

می شــودکهکرونا اصفهان را درحالت رکود قرارداده است .این باربا موج

اصفهان دروضعیت قرمزقراردارد .سویه دلتا ،واریانت غالب درموج پنجم

پنجم کرونا؛ موجی که منشــأ آن را واریانت دلتا می دانند که هم سرعت

کروناست که شهر اصفهان را به مرز سقوط رسانده است .تمام بیمارستان

انتقالش افزایش یافته و هم تا دو هفته آینده تاثیرآن برتعداد مرگ و میر

های استان اصفهان درمدارخدمت رسانی به بیمارانکرونایی قراردارند.

عاطفه علیان

نمایان می شود .پس از  ۱۰ماه خشکی ،ده روزی زاینده رود جاری شد و
هرگوشه ای از حاشیه زاینده رود عده ای دور هم نشسته یا سردرگوشی یا
قلیان به دست شدند که همین یکی از عوامل شیوع گسترده دلتاکرونا در
اصفهان بود.خانواده محبی از معدود افرادی هستند که زیلویی در چمن
های حاشیه زاینده رود انداخته اند ماسک شان در بین جمعیت به چشم
می زند! پدرخانوادهکارمند بازنشسته بانک است.
دستی به ســبیلش می کشــد که مانند دم عقرب باال آمده است.وی به
خبرنگارخبرآنالین میگوید :مدت هاست نتوانستم داماد و عروس هایم را
با هم مهمانکنم؛ تا اینکه جاری شدن زاینده رود بهترین بهانه ای شد برای
دورهمی و دیدن عزیزانم .مردم خسته اند ،نمی شود مدام مردم را متهم
و مقصر وضعیت کنونی دانست ،وقتی که دنیا به سرعت در حال واکسینه
شدنکروناست.دخترشکه پرستاربیمارستانی دردل شهراست ،به میان
صحبت های پدر می دود و می گوید :کادر درمان هم خسته اند؛ وضعیت
بیمارستان ها هیچ خوب نیست و مسئوالن هم به اعالم رنگ بندی بسنده

 ۵بیمارستان با تمام ظرفیت دراختیارکرونا
رییس بیمارستان عیسی بن مریم می گوید :بیمارستان های خورشید،
امین ،غرضی ،شــریعتی و صدوقی با تمام ظرفیت بــه بیماران مبتال به
کرونا اختصاص یافته اند .امین رضا طباطبایی ،ادامه می دهد ۳۰ :درصد
بیمارستان های عیسی بن مریم ،کاشانی ،فیض ،چمران هم به خدمت
رسانی به بیماران مبتال بهکرونا اختصاص یافته اند و بقیه خدمات بایستی
برای بیماران غیرکرونایی و اورژانسی و زایمان باشد که در فضای مجزا از
بیماران مبتال بهکرونا قراردارند.
طباطبایی می گوید :تخت خالی در بیمارستان عیسی بن مریم نیست و
بیشترین سنین بستری بین  ۵۰تا  ۷۰سال هستندکه با درگیری خانوادگی
مراجعه می کنند.وی که به بســتری بیماران سرپایی در کلینیک دی هم
گریزی می زند ،اظهارمیکند :روزانه بالغ بر ۷۰بیمارسرپایی به این مراکز
مراجعه میکنندکه منجربه تشکیل  ۲۰پرونده سرپایی می شود و امکان

نخواهد داشت.

 ۶۱درصد از سالمندان استان اصفهان در برابر کرونا واکســینه شدهاند ،افزود :باید توجه داشت که
در مجموع تاکنون  ۹.۸درصد از جمعیت اســتان اصفهان یک دز و  ۲.۶درصد از مردم استان دو دز
واکسن کرونا را دریافت کردهاند.وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها واکسیناسیون بیماران خاص،
کادردرمان و سالمندان درحال انجام است ،ابرازداشت :درخواستهایی برای واکسیناسیون افرادی
که ارتباطات روزمره زیادی دارند و همچنین نیروهای پلیس راهور را داشتهایم که البته با انجام آن
هنوز موافقت نشده است.

ارسال نقشه راه احیای زاینده رود به دولت
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اظهار کرد :کیفیت هوا در کالن شــهر اصفهان در روز
یکشــنبه  ،با قرارگرفتن روی شاخص  ۸۹در وضعیت زرد و ســالم ثبت شده است.منصور شیشه
فروش افزود :روز شنبه نیزمیانگین شاخص کیفی هوا در این شــهر با قرار گرفتن روی شاخص
 ۲۰۹در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت .تا پایان تیرماه  ۸۳روز هوای اصفهان سالم بود
و  ۴۱روز ناسالم را گذراندیم.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت :با توجه به شرایط
خشکسالی شدید حاکم بر استان اصفهان ،تاالب گاوخونی به سمت خشکی کامل و تبدیل شدن
به کانون گردوغبار شتاب گرفته اســت.وی اضافه کرد ۱۶ :کانون گردوغبار شناسایی شده در تاالب
گاوخونی  ۵استان کشور را تحت تاثیر قرار می دهد ۹۸ .درصد از مساحت استان اصفهان مواجه با
شرایط خشکسالی شدید است.شیشه فروش ،ذخیره ســد زاینده رود را  ۳۳۱میلیون مترمکعب

سرعت ابتال به کرونا دراصفهان حیرت انگیزاست
وی اظهار می کند :سرعت ابتال به کرونا در اصفهان حیرت انگیز است و در
این دوسال چنین وضعیتی را نداشتیم .برآورد ما این استکه طی چندروز
آینده به سه هزار بستری هم خواهیم رســید و تمام ظرفیت های استان
اصفهان در حوزه ســامت و درمان از دســت خواهد رفت.کلیدری ادامه
می دهد :اگر شهر اصفهان تعطیل نشود ،تردیدی نیست که در این هفته
بیمارســتان الزهرا هم به طور کامل در مدار کرونا قرار می گیرد و وضعیت
فاجعه بار خواهد شــد.وی عامل پیک پنجم کرونا را سویه دلتا می داند و
توضیح می دهد :واریانت دلتا،گونه ای استکه برای نخستین باردرکشور
هند جهش یافت و با سرعت انتقال باال راهی کشور شد و در مدت ده روز
استان اصفهان را دربرگرفت.
در همین ارتباط «مینو محرز» می گوید :تحریم ها یکی از عوامل مهم در
به تعویق افتادن واکسن تولید داخل بوده چراکه واکسن سازی فرآیندی
بسیارپیچیده است و ماده اصلی آن درتمام دنیا درانحصارشرکت اروپایی
خاص است که حتی واکسن سازهایی نظیر فایزر هم به آن ماده وابسته
است وکارشکنی های موجود باعث شدکه این ماده دیربه ایران تحویل داده
شودکه منجربه تاخیرتولید واکسن های داخلی است؛ وگرنه تمام مراحل
تولید واکسنکوبرکت ازابتدا درداخلکشورانجام شده است.

اعالم کرد و افزود ۷۳ :درصد مخزن این سد خالی است و وزارت نیرو موظف است درراستای تامین
منابع آبی حوضه زاینده رود اقدام کند .نقشه راه احیای زاینده رود تهیه شده و نیاز است مانند احیای
دریاچه ارومیه این رودخانه هم هرچه سریع تر احیا شود.

آسیب دیدگی  ۷۹۹نفردرحوادث اصفهان
معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان با اشاره به گزارش عملکرد تیر ماه نیروهای
امداد و نجات استان اصفهان برای امدادرسانی به حوادث مختلف گفت :در این بازه زمانی در استان
اصفهان  ۳۱۲حادثه رخ داده است .داریوش کریمی افزود ۱۸۴ :حادثه جادهای ۳۹ ،حادثه شهری،
 ۳۸حادثه صنعتی و کارگاهی ۳۵ ،خدمات حضوری ۱۲ ،حادثه کوهستانی ،دو حادثه ساحلی ،یک
حادثه سیل و آبگرفتگی و یک حادثه زلزله درتیرماه امسال به مرکزفرماندهی عملیات هالل احمر
استان اصفهان گزارش شده است.معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان با بیان
اینکه مجموع حادثه دیدگان این حوادث  ۷۹۹نفر بوده اســت ،ابراز داشت :از این تعداد  ۷۶۶نفر
آسیب دیده بودند که  ۲۰۴نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی با بیان اینکه  ۸۷نفر به صورت ســرپایی درمان شــده و به  ۷۳نفر نیز اسکان موقت داده شد،
افزود ۲۹۱ :نفر از این حوادث نیز نجات یافتند.کریمی با اشــاره به اعزام  ۳۰۴دستگاه آمبوالنس و
 ۳۶۵تیم عملیات امداد و نجات برای امدادرسانی به حوادث استان اصفهان در تیرماه ابراز داشت:
 ۹۵۶نیروی امدادی نیز به این عملیات اعزام شدند که این افراد  ۲۱مورد رهاسازی و دو مورد اطفای
حریق را نیز انجام دادهاند.

اصفهان ،امنترین نقطه کشورازلحاظ زلزله است

مدال نقره جهانی المپیاد زیست شناسی برگردن دانش آموزاصفهانی

مدیرگروهکارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه درحال حاضر ۸۳درصد شهرهایکشوردرمعرض خطرزلزله هستند،گفت :اکثرشهرها

دانش آموزاصفهانی مدال نقره سی و دومین المپیاد جهانی زیست شناسی راکسبکرد.ادیب وفا فالح پور ،دانش آموزدبیرستان شهید اژهای ناحیه  ۳اصفهان به عنوان

درپایگسلهای لرزه زا ساخته شده اند .درحال حاضرامنترین جایکشوربه لحاظ مرکزاستان ،اصفهان است .محسن پورکرمانی درخصوص وضعیت تهران از

عضو تیم ملی جمهوری اسالمی درسی و دومین مسابقات المپیاد علمی زیست شناسی مدال نقره این مسابقات راکه به میزبانیکشورپرتغال برگزارشد،کسبکرد.

نظروقوع زلزله افزود :به طورکل ایران به لحاظ علم زمین شناسی یککشورتحت فشاراست؛ یعنی درزاگرس فشاردریای سرخ را داریمکه به اصطالح به آن صفحه

سی و دومین المپیاد جهانی زیست شناسی ( ،)۲۰۲۱ IBOاز ۲۷تیرتا  ۱مردادماه  ۱۴۰۰درلیسبون پرتغال برگزارشد.دراین مسابقات تیمهایی از ۷۷کشورجهان برای

عربی میگوییمکه زاگرس را به سمت شمال فشارمیدهد.وی بیانکرد :اکثرگسلها درکشورما،گسل معکوس هستند ،اینگسلها ازنظرزلزله بسیارخطرناک

کسب مدال طال ،نقره و برنزحضورداشتند.ادیب وفا فالح پور ،دانش آموزنخبه دبیرستان شهید اژهای  ۱اصفهان ،درمسابقات انتخاب تیم ملی ایران برای شرکت در

هستند؛ چون دوره بازگشت طوالنی دارند .یعنی باید مدتها انرژی جمع شود تا یکگسل معکوس فعال شود؛ بنابراین اکثرگسلهای ما درایران معکوس و رانده و

المپیاد جهانی زیست ،رتبه نخست را ازآن خودکرد و به سی و دومین المپیاد جهانی زیست شناسی ()۲۰۲۱ IBOراه یافت.دراین مسابقات ،علی درستی ازدبیرستان

خطرناکاند.پورکرمانی با بیان اینکه درحال حاضر ۸۳درصد شهرهایکشوردرمعرض خطرزلزله هستند،گفت :اکثرشهرها درپایگسلهای لرزه زا ساخته شده اند.

عالمه حلی  ۱۰تهران رتبه دوم ،دانیال آزادی ازدبیرستان عالمه حلی  ۱تهران رتبه سوم و زهرا حسینی نیا ازدبیرستان فرزانگان اردبیل رتبه چهارم را ازآن خودکردند.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان:

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان:

گذرگاه های عابرپیاده ،روشن
میشود
رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان
اصفهان اظهار کــرد :برابر با مصوبات ســتاد ملی
و اســتانی مقابله با کرونا تا روز دوشــنبه ،چهارم
مردادماه(امــروز) طرح محدودیــت های تردد
برقرار می شود.
ســرهنگ محمدرضا محمدی افزود :ورود پالک
های غیربومی به اســتان ها و شهرستان هایی که
وضعیت قرمز و نارنجی دارند بــه اصفهان ممنوع
اســت و همچنین از خروج وســایل نقلیه دارای
پالک بومی استان اصفهان که در وضعیت پرخطر
قرار دارند جلوگیری به عمــل خواهد آمد.رییس
پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان تصریح
کرد :در صورت لزوم به افراد بیمار برای مراجعه به

مراکز درمانی اجازه ورود داده خواهد شد.

کرد :تاکنون بیش از  ۲۰نقطه درمناطق پانزده گانه

وی با اشــاره بــه همکاری مــردم در عــدم تردد

اصفهان به همت شــهرداری اصفهان و به صورت

غیرضروری در شهر گفت :در صورت رعایت نکردن

پایلوت به سیســتم روشــنایی مجهز شده است

ممنوعیــت های تردد عالوه بــر جریمه  ۵۲۵هزار

که در تعدادی از گذرگاه ها با تاریکی هوا ،روشــن

تومانی و یک میلیــون و  ۵۰هــزار تومانی از ورود

خواهند شــد و تعدادی دیگر با نزدیک شدن عابر

پالک های غیربومی مذکور جلوگیری می شــود.

پیاده به محل ورودی گذرگاه روشــن می شــود

ثبت تخلفات توســط ســامانه های الکترونیکی

و عابر پیاده مــی تواند با ایمنــی و آرامش خاطر

انجام می شود و بخشودنی نیست چراکه سالمتی

عبور کند.

جامعه به خطر افتاده است.

وی با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک  ۸۰گذرگاه

سرهنگ محمدی در ادامه با اشاره به اینکه گذرگاه

دیگر نیز به این سیســتم مجهز می شــوند ،ادامه

ها عابر پیاده روشن می شــود ،گفت :گذرگاه های

داد :کنترل ترافیک هســته مرکزی شهر اصفهان

عابر پیاده کالن شهر اصفهان برای نخستین بار در

توســط پلیس دوچرخه ســوار انجام می شود و

کشور روشن می شود و هدف از اجرای این طرح

پلیس همواره در چهارجوب قانون از توسعه ۷۷۷

کاهش تصادفــات عابرین پیاده اســت.رییس

کیلومتر مسیر دوچرخه سواری ایمن و استاندارد

پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان تصریح

حمایت می کند.

تحدید حدود اختصاصی
 5/38شماره نامه  1400/04/28-140085602024004871 :نظر به اینکه به
موجب رای شماره  140060302024000122مورخ  1400/01/17هیات قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  242/75متر مربع تحت شــماره فرعی  4822از
اصلی  4483مفروز و مجزی شــده از شــماره  46فرعی از اصلی مزبور واقع در
بخش  5ثبت اصفهان در مالکیت آقای مرتضی رحیمی فرزند عباسعلی معروف به
امیر مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد
تبصره ذیل ماده  13قانون فوق الذکــر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک
مرقوم در روز شنبه مورخ  1400/05/30ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق

ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ
تســلیم اعتراض به این اداره ،ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید،
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد
م الف 1167452 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ
 5/39شــماره نامه 1400/04/28-140085602210003103 :دراجرای ماده
 149قانون ثبت ،مالکین ششــدانگ پالک ثبتــی  2248/1291واقع در بخش
 6ثبت اصفهان بوکالت آقای ســید علی موسوی فرزند ســید شاداب به ش.ش

کرونا و افزایش هزینهها مهم ترین مشکالت پژوهش
دردانشگاه است
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
گفت :شــیوع ویروس کرونا ،افزایــش هزینهها و
مسائل ارزی از مهم ترین مشکالتی است که بر سر
راه پژوهش در دانشــگاهها قرار دارد.بهــروز ارباب
شــیرانی افزود :شــیوع ویروس کرونا در حدود ۲
ســال گذشــته و محدودیتهای پس از آن باعث
شد تا حضور دانشجویان و فعالیتهای گروهی در
دانشگاهها محدود شود و همین امربخش پژوهش
را تحت تاثیر قــرار داد.وی با بیان اینکه بخشــی از
پژوهشها در دانشــگاه صنعتی اصفهان به صورت
نظری انجام میشد که بیشــتر آنها مربوط به برخی
ازشاخههای علوم پایه است ،اظهارداشت :اما عمده
کارهای پژوهشی در این دانشگاه به صورت تجربی

و از طریق امور آزمایشــگاهی ،کارگاهــی و میدانی

اساس ردیفهای ابالغی،کمک و تسهیالت خوبی در

انجام میشــود که دوران کرونا ،مشــکالت ارزی و

اختیاردانشگاه صنعتی اصفهان برای خرید تجهیزات

باالرفتن قیمتها برای آنها مشــکالتی ایجاد کرد.

آزمایشگاهی قرار گرفت.ارباب شیرانی همچنین با

ارباب شیرانی با اشاره به اینکه این مشکالت بیشتر

اشاره به مهم ترین دستاوردهای پژوهشی و فناوری

برای استادان و دانشــجویانی که برای کار پژوهش

دانشگاه صنعتی اصفهان در سالهای اخیر ،گفت:

با مواد و تجهیــزات مختلف ســر و کار دارند ،پیش

این دانشــگاه طبق رتبهبندی های بیــن المللی در

آمد ،خاطرنشــان کرد :با وجودیکه منابع دانشگاه

بازه های زمانی پنج ســاله از  ۲۰۱۰تا  ۲۰۲۰میالدی

صنعتی اصفهان محدود بود؛ اما امسال تالشکردیم

از نظر کیفیت مقاله های بین المللــی (  ،)ISIرتبه

این مشــکالت را با افزایش میزان پژوهانه اساتید

نخست را در بین دانشگاههای برتر کشور کسب کرد.

(اعتبار پژوهشی) برطرف کنیم.وی با تاکید بر اینکه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

تعدیل قیمتها کمک بســیاری به رفع مشــکالت

به جایگاه تاثیرگــذاری مقالههای پژوهشــی این

بخش پژوهش میکنــد ،تصریحکرد :وزارت علوم،

مرکز در رفــع معضالت جامعه اشــاره و اضافه کرد:

تحقیقات و فناوری نیز در قالب بودجههای سنواتی

میزان قراردادهای پژوهشی این دانشگاه در ارتباط

برای ارتقای فعالیتهای پژوهشــی در دانشگاهها

با صنعت در  ۲سال گذشــته پنج برابر شد و به ۱۲۵

کمک میکند و عالوه بر آن طی  ۲ســال گذشته بر

میلیارد تومان رسید.

 1271276690طی وکالتنامه های شماره  1399/04/11-1068دفتر 7چناران
و شــماره  1399/11/06-527دفتر  84زاهدان ،مبلغ  11/680/000ریال بابت
 29/20متر مربع اضافه مســاحت پالک موصوف بنفع خانم رباب عباد سیچانی
فرزند امین اله به ش.ش  381بعنوان مالک اولیه پالک مزبور به حســاب سپرده
ثبت طی فیش شماره  1400/04/27-894964تودیع نموده است لذا بدینوسیله
به خانم رباب عباد سیچانی فرزند امین اله ابالغ می گردد که جهت دریافت مبلغ
فوق به حسابداری اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان واقع در
بهارستان -بلوار بهشت -روبروی دریاچه زیتون مراجعه نمایند .بدیهی است عدم
مراجعه وی جهت دریافت وجه در مدتی زاید بر  10ســال از تاریخ اصالح سند ،با
استناد مفاد ماده مذکور اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت
واریز خواهد شــد .م الف 1168244 :ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

اعالم مفقودی

بــرگ ســبز و کلیــه مــدارک خــودروی
ســواری پ رایــد هــاچ بــک تیــپ  111مــدل 1391
بــه رنــگ ســفید -روغنــی بــه شــماره پــاک
ای ران  373-67س  83و شــماره موتــور  4539689و
شــماره شاســی  S5430090082272و شناســه ملی
خــودرو  IRPC91R2UPJ082272به نام خانم فرزانه
برهانی شیدانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

مستطیلسبز
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نظارت برلیگ دسته اول فوتبال کم است
و نتایج غیرعادی رقم میخورد!

به این تیم امیدوار شدیم؛

کارشناس فوتبال و مربی لیگ یکی گفت :متاسفانه هنوز نظارت و رصد بر لیگ یک آنقدر کم
است که همچنان باید شاهد اتفاقات عجیب و نتایج غیر عادی باشیم.رقابتهای این فصل

«معروف»تر از کاپیتان؛ او رهبرتیم است

از لیگ دسته اول به تازگی به پایان رســیده و فجر سپاسی به همراه هوادار با پیشی گرفتن از
 ۱۶تیم دیگر جواز حضور در لیگ برتر را پیدا کردند .همچنین سه تیم نود ارومیه ،چوکا تالش
و گل ریحان البرز هم به رقابتهای لیگ دسته دوم سقوط کردند.
احمد تقوی ،کارشــناس فوتبال و مربی لیگ یک که در هفتههــای پایانی روی نیمکت رایکا
بابل نشست  ،اظهار داشت :اخیرا شاهد هســتیم در خصوص یکسری بحثها در لیگ دو و
نتایج عجیبی که در این مسابقات به دست آمده بحثهایی صورت گرفته است .در صورتی که
در لیگ یک هم از این مباحث کم نداریم و کافی است در نتایج و روند یکسری مسابقات ریز
شویم تا به خیلی از مسائل پی ببریم.
کارشناس فوتبال بیان داشت :بدون آنکه نامی از تیمی بیاورم ،تنها به یکسری نتایج عجیب
اشاره میکنم .در این فصل از مسابقات لیگ یک تیمهایی داشتیم که هنوز بازی شروع نشده
بود گل میخوردند ،پنالتی میدادند و یا در همان دقایــق اولیه بازی گلهای زیادی دریافت
میکردند که همه اینها مشکوک بود.
پیشکسوت فوتبال تصریح کرد :متاســفانه همه نظرها بعد از تیم ملی فقط به لیگ برتر و آن
هم بیشتر به اســتقالل و پرسپولیس معطوف است و عموم رســانهها از لیگ یک و لیگ دو
غافل شدهاند.

نمایش درخشان والیبالیستها  ،امیدها را برای قرار
گرفتن ایران روی یکی از سکوهای سه گانه المپیک

بیش از گذشته کرده است .زمانه ا گر بدسلیقگی

نداشته باشد  ،باید برای این نسل پرافتخار ایران فرش

قرمز را پهن کند

همین کمبود نظارت و رصد نشــدن این بازیها به اندازه کافی باعث میشود مسائل اخالقی
هم در حد فاحشی نزول کند.تقوی یکی دیگر از آسیبهای فوتبال را جابه جایی زیاد مربیان
دانست و گفت :البته این یکی تنها برای لیگهای پایین نیســت و ما در لیگ برتر هم چنین
اتفاقاتی را شاهد بودیم؛ اما در لیگهای پایینتر بیشتر شــاهد رفت و آمد مربیان هستیم.
مربیانی که به راحتی تیمهای خود را تغییر میدهند و باعث بر هم خوردن نظم فوتبال و ایجاد
خلل در روند مسابقات میشوند.
وی تاکید کرد :نباید مثل کبک سرمان را زیر برف کنیم و واقعیتها را نبینیم .در فوتبال ایران و
به خصوص در لیگهای پایینتر تبانی ،شرط بندی ،زد و بند یا هر اتفاق غیر اخالقی را ممکن
است شاهد باشیم.
کاپیتان ســابق تیمهای راه آهن و صبای قم بیان داشــت :شــاید نظیر ایــن اتفاقات را در
فوتبال دنیا هم شاهد باشــیم ،اما قطعا حجم آن به اندازهای نیست که ما در فوتبال خودمان
شاهد هســتیم .به هیچ وجه قصد ســیاه نمایی نداریم و تنها واقعیتها را بر اساس آسیب
شناســیهایی که صورت گرفته بیان میکنیم تا کارشناسان و تصمیم ســازان فوتبال بتوانند
آن را برطرف کنند.

پیام باشگاه زنیت به «مورینیو»:

«آزمون» را نادیده بگیر!

تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ روز شــنبه در هفته نخست لیگ روسیه موفق شد با نتیجه
 ۳بر یک حریفش را شکســت بدهد .یکی از گلهای زنیت را سردار آزمون مهاجم ایرانی این
تیم به ثمر رساند؛ آنهم در روزی که خبر تالش باشگاه آ .اس رم ایتالیا با هدایت ژوزه مورینیو
برای جذب این مهاجم ایرانی رسانهای شد و بازتاب گستردهای در رسانههای روسیه ،ایران و
ایتالیا داشت.توئیتر باشگاه زنیت بعد از گلزنی آزمون در مسابقه با خیمکی ،با انتشار پیامی
کوتاه در واکنش به هواداری که خواهان امضای قرارداد رم با مهاجم ایرانی شده بود ،به شوخی
نوشت« :مورینیو؛ آزمون را نادیده بگیر».

نبرد روز شنبه ایران برابر لهستان در روز اول

دو بر یک پیش انداخت .نمایش درخشان سعید معروف در ستهای

لهســتانی که در زیر تور و در منطقه  2تیم لهستان بودند .توپ در ارتفاع

رقابتهــای والیبــال المپیــک  ،یکی از

دوم و ســوم که با دریافتهای خوب ،فضا را برای بازیســازی او برای

کم و در شــرایط ســخت و در لبه تور به کاپیتان تیم رسیده بود،شرایط

زیباترین رقابتهای تاریخ والیبال ایران بــود ،روزی که کاپیتان تیم ،

مهاجمان ایران فراهم میکرد ،لهستان را زمین گیر کرد تا بلند قامتان

فیزیکی او در رسیدن توپ مناسب نبود  ،ضمن این که حمله وران تیم

نقشش را فراتر از همیشه بازی کرد .رقابت تیمهای ملی والیبال ایران

ایران با روحیه تر از قبل شوند.

نیز در مناطق مناسب زمین نبودند ،جا خالی کاپیتان در بین پنج بازیکن

و لهســتان در روز اول دور مقدماتی رقابتهای المپیک 2020توکیو با

لهستان ست چهارم را در نبردی که امتیازهای آن تا اواخر ست نزدیک

لهستانی به هر زحمتی بود به زمین نشست تا محمد موسوی به منطقه

هیجان باالیی برگزار شد و در پایان ایران موفق شد برابر لهستان یکی از

به هم بود با نتیجه  25بر  22به نفع خود کرد تا همه چیز به ســت آخر

سرویس برود .

مدعیان همیشگی این رشته با نتیجه 3بر 2پیروز شود.جدا از بازی کم

کشیده شود .ستی که در آن نمایش درخشان کاپیتان تیم را دیدیم  .او

دفاع عالی عبادی پوربرابرضربه محکمکورک ایران را به امتیاز22رساند.

نقص تیم ملی ایران ،که یکی ازروزهای خوب ایران دردریافتها و دفاع

در این ست فراتر از یک کاپیتان بود .کافی است یک بار دیگر این ست

سرویس دوباره موسوی و بازگشت توپ به زمین ایران شرایط پاس را

روی تور بود  ،لحظات حساس این بازی گره خورده بود به بازی کم نظیر

را از امتیاز اول دوباره مرور کنیم  .تمامی بازیکنان تیم بعد از هر عملکرد

برایکاپیتان ایران فراهمکرد .معروف با تجربه  ،بهترین انتخاب را ازبین

کاپیتان ایران سعید معروف که روز بزرگی را سپری کرد.ست اول دیدار

خوب خود درزمین مسابقه برای تقسیم شادی به دنبال معروف بودند.

میثم صالحی  ،امیر غفور و عبادی پور برگزید .عبادی پور روحیه گرفته

با سرویسهای عالی لئون کوبایی االصل و اسپکهای کورک با نتیجه

میمیک صورت معروف و صحبتهای او با این حرکات با بازیکنان که

برابر دفاع توپ برابر کورک در امتیاز قبلی ضربه آخر را زد تا ایران در یکی

 25بر  18به نفع لهســتان به پایان رسید .ســتی که ایران مثل تمامی

بعضا با تشــکر و ایراد فنی همراه بود به همراه پاسهای درخشــان او

از بهترین نمایشهای تاریخ خود برابر لهستان پیروز شود.

تورنمنتهای این ســالها خــوب نبود و حس باخت را بــه بینندگان

برای مردان خط حمله ایران که با تنوع پاس برای تمامی حمله وران تیم

نمایش درخشــان والیبالیســتها  ،امیدها را برای قرار گرفتن ایران

تلویزیونی القا میکرد .ازست دوم بازی  ،نمایشی دیگرازایران را دیدیم.

امیرغفور ،میالد عبادی پور ،میثم صالحی ،محمد موسوی و علی اصغر

روی یکی از ســکوهای ســه گانه المپیک بیش از گذشته کرده است.

دفاعهای بی نقص روی تور که بعضا تک دفاعه برابر لئون و کورک بود،

مجرد همراه بود ،دفاع لهستان را برابر انتخابهای متعدد معروف از کار

زمانه اگر بدسلیقگی نداشته باشد  ،باید برای این نسل پرافتخار ایران

به همراه دریافتهای خوب میثم صالحی  ،مرندی و میالد عبادی پور

انداخت و ایران قدم به قدم با لهستان در ست پنجم تا امتیاز 21بر 20به

فرش قرمز را پهن کند تا مهم ترین نتیجه تیمی ورزشهای توپی ایران

محمدرضا تقی خانی

برای پاسور بی نظیر ایران ورق را به نفع تیم ملی ایران برگرداند.

سود لهستان مبارزه کرد.

در رقابتهای المپیک رقم بخورد و این نســل تا ابد در تاریخ این مرزو

دو پیروزی 25بر 22درستهای دوم و سوم ایران را ازلهستان با نتیجه

امتیاز  21برای ایران با شــاهکار کاپیتان  ،آب ســردی بود به پیکر پنج

بوم ماندگار شوند.

خبر روز

تیم ملی فوتسال ایران ،میزبان جام جهانی را درهم کوبید
بان تیم ملی آسیب دید و جای خود را به سینا پرکاس داد.لیتوانی میزبان مسابقات جام جهانی فوتسال است که شهریور و مهر امسال برگزار میشود.تیم ملی

پژمان  -مازیار؛ پایان
حسرت ملوان

فوتسال ایران در تورنمنت تایلند عالوه بر لیتوانی ،با مصر و تاجیکستان هم گروه است.دیدار مصر و تاجیکستان هم اخیرا برگزار شد و مصر با یک گل به پیروزی

ملــوان بندرانزلی بعــد از ســالها به آن

تیم ملی فوتسال ایران در نخستین بازی خود در تورنمنت بین المللی فوتسال تایلند به مصاف لیتوانی رفت و با نتیجه  ۵بر صفر به پیروزی رسید.در این بازی
سعید احمدعباسی و مهدی جاوید (هرکدام دوگل) و علی اصغرحسن زاده برای ایرانگلزنیکردند.در ۱۲دقیقه پایانی بازی درنیمه دوم ،علیرضا صمیمی دروازه

رسید.ایران در دومین بازی خود با تاجیکستان بازی میکند.

احترامو کالســی کــه هدفشــان بوده،
نزدیک میشود .اسطورههای فوتبال انزلی
که یکی در قامت مدیر و دیگری در جایگاه
فنی به دنبــال موفقیت ملوان هســتند،

چهارتیم با شرایط خاص به دنبال جام
با پایان یافتن مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی

اســت و ملوان نیز پس از اســتقالل ،پرسپولیس،

کشــور و اضافه شــدن ملوان به جمع  ۳تیم دیگر،

ذوب آهن و ســپاهان با  ۴بار حضــور در فینال و ۳

حاال تنها استقالل ،ملوان ،فوالد و گل گهر هستند که

قهرمانی ،پنجمیــن تیم پر افتخــار در جام حذفی

در ســی و چهارمین دوره جام حذفی فوتبال کشور

است.آخرین قهرمانی ملوان در جام حذفی به سال

هرچند در لیگ از این هدف دور ماندند اما

حذفی ،تنها  ۱۳تیم قهرمانی این مسابقات را تجربه
کردهاند که نام گل گهر و فوالد در بین این تیمها قرار

این تیم در فینال به سال  ۹۰باز میگردد که در فینال

برای دســتیابی به دومین قهرمانــی خود در این

ندارد و در صورتی که هر یــک از این دو تیم قهرمان

مغلوب تیم پرسپولیس شد.

مسابقات زمان زیادی صبر کردند و  ۱۸سال بعد از

سی و چهارمین دوره جام حذفی کشور شوند ،این

اولین قهرمان حذفی :ملوان اولیــن قهرمان جام

اولین قهرمانی ،در سال  ۷۵دومین قهرمانی خود را

افتخار را برای اولین بار تجربه میکنند .فوالد و گل

حذفی کشور است که در فینال این مسابقات با غلبه

به دست آوردند .آنها در سال  ۷۵و با دو پیروزی در

گهرنه تنها قهرمانی درجام حذفی ،بلکه حتی حضور

بر تراکتور به این عنوان رسید .استقالل که پر افتخار

دو بازی رفت و برگشت فینال مقابل برق شیراز به

در دیدار نهایی این مسابقات را هم تجربه نکردهاند.

ترین تیم در این مسابقات اســت ،برای اولین بار

این مقام رسیدند.تیم استقالل در سالها ،۷۵ ،۵۷

اســتقالل و  ۱۲بار حضــور در فینال :اســتقالل پر

در دومین دوره این مســابقات که در ســال ۱۳۵۷

 ۹۱ ،۸۷ ،۸۱ ،۷۹و  ۹۷جمعا  ۷بار به مقام قهرمانی

افتخارترین تیم در تاریخ مســابقات جام حذفی با

برگزار شــد پس از غلبه بر تیم هما در فینال ،به این

رسید ه و درسالهای  ۹۵ ،۸۳ ،۷۸ ،۶۹و  ۹۹نیزپس

 ۱۲بار حضور در فینال و  ۷قهرمانی در این مسابقات

افتخار رسید.

از شکست در فینال ،قهرمانی را از دست دادهاست.

هیجان و استرس زیادی از سوی هر دو تیم
و خصوصا ملوانیها در خانه و اســتادیوم
تختی انزلی دنبال میشد ،در نهایت مازیار
سیرجان ،فوالد و استقالل اضافه شدند و
در جســت وجوی شــانس بزرگ تر برای
رویای هیجانانگیز خود هستند.
مازیــار زارع این بار روی درخشــش رضا
حیدری دروازهبان خود توانســت از ســد
شاگردان محســن عاشــوری عبور کند و
کاری کند تا انزلی بعــد از مدتها تا صبح
شود.
آنها که بــرای حضور در این مرحله از ســد
تیمهایی چون ویســتاتوربین و نســاجی
عبور کرده بودند ،شاید به کمی شانس نیاز
داشته باشند تا با عدم برخورد به استقالل

پاداش پای سکوی
جواد فروغی پرداخت
شد
پــاداش  ۱۰۰۰۰یورویــی کمیته ملی
المپیک به عنوان پاداش پای سکوی
مدال آوران طالی المپیک ظهر دیروز
و در محل سفارت جمهوری اسالمی
ایــران در توکیــو به جــواد فروغی،
قهرمان المپیکی کشورمان در ماده
تپانچه  ۱۰متر بادی اهدا شد.

اسپانیایی است که در المپیکهای  2012 ،2008 ،2004و  2016حضور داشته است .او دارنده مدال
نقره المپیک پکن است .لوکاس روسی نیز دارنده مدال طالی المپیک  2016در ریودوژانیرو است
که در المپیک  2012لندن نیز شرکت کرده بود.

مسابقات اســکیت بازیهای المپیک ،با گرفتن طال تاریخ ساز شد.اســکیت برای اولین بار در
المپیک  ۲۰۲۰وارد شد و ورزشکاران این رشته فرصت رقابت در باالترین سطح را پیدا کردند و در
نهایت یوتو هوریگوم یک طالی دیگر برای میزبان رقابتها به دســت آورد .ورزشکار برزیلی نقره
گرفت و آمریکا در رده سوم ایستاد و مدال برنز کسب کرد ۸.نفر در بخش فینال این دسته فعالیت
کردند که هوریگوم با امتیاز  ۳۷.۱۸عنوان قهرمانی المپیک را به دست آورد.

قهرمانی شناگرژاپنی برای تلگرام نخست وزیر

زارع و شاگردانش بودند که به جمع گل گهر

بیدار باشد و در بندر جشــن پیروزی برپا

عکس روز

که ورزشــکار اســپانیایی به دلیل گرمازدگی تحت درمان بود .دیوید آلگره یک ورزشکار باتجربه

بعد از ســالها این تیم را به موفقیت قابل

بعد از یک ماراتن سخت  ١٢٠دقیقهای که با

شــانس قهرمانی دارند .در  ۳۳دوره پیشین جام

آلگره اســپانیایی حمله کرد و با چوبهاکی بر ســرش کوبید .این حمله در حالی صورت گرفت

ورزشــکار ژاپنی به اولین مدال طالی تاریخ اسکیت در المپیک رســید .یوتو هوریگوم ژاپنی در

برتری حاضر باشند و چشم به جام بدوزند.

شکست داد و به این افتخار رسید و آخرین حضور

لوکاس روسی،هاکیباز آرژانتینی به صورت هدفمند در جریان مسابقات المپیک توکیو به دیوید

در جام حذفی و جایی که ملوانیها صاحب

توجهی برســانند و در کنار ســه تیم لیگ

 ۶۹باز میگــردد که در ضربات پنالتی اســتقالل را

المپیک  2020توکیو؛ حمله با چوبهاکی به حریف!

ژاپن ،برنده اولین طالی تاریخ اسکیت درالمپیک شد

جایگاه خاصی در آن هستند ،موفق شدند

 ۱۸ســال انتظار برای تکرار قهرمانی :آبی پوشــان

کو�تاه از المپیک2020

در قرعه میزبانی قرار گیرند.
با توجه به اینکه استقالل در بازی قبلیاش
مهمان بوده و هر سه حریف این مرحله به
عنوان میزبان صعود کرد هاند ،هر تیمی به
اســتقالل بخورد در آزادی باید به مصاف
شاگردان فرهاد مجیدی برود.
با این حال حضور ســه سرمربی هم نسل
(جواد نکونــام ،فرهاد مجیــدی و مازیار
زارع) در کنــار امیر قلعهنویــی میتواند از
جهــات مختلف جذابیت خاصی داشــته
باشد و باید دید کدام یک قادر خواهند بود
جام را از آن خود کند.

ژاپن روز یکشنبه با داغ شدن تنور رقابتها در توکیو پس از پیروزی یوی اوهاشی در ماده  400متر
مختلط زنان دومین طالی المپیک خود را به دســت آورد.این مدال امید برگزارکنندگان المپیک
را برای بازگشت با تاخیر شور و شوق مسابقات المپیک در بین عموم مردم ژاپن که تحت شرایط
اضطراری در پایتخت در میان موارد افزایش یافته ابتال به کرونا مشــغول کار هســتند ،افزایش
میدهد.
یوشیهیده سوگا ،نخست وزیر ژاپن ،روز یکشنبه با نوشــیدا تاکاتو ،جودوکار ژاپنی ،پس از اینکه
قهرمان ســه گانه جهان با پیروزی مقابل یانگ یونگ وی از تایــوان اولین مدال طالی ژاپن را به
دســت آورد ،تماس گرفت تا به او تبریک بگوید.ســوگا در این تماس گفــت« :این مدال طال به
بسیاری از کودکان و نوجوانان امید و رویا میدهد .همچنین گزارشهایی وجود دارد که بسیاری
از خانوادهها از این موفقیت واقعا خوشحال شده اند».

مادربزرگ استرالیایی به دنبال مدال طال
مسنترین ورزشکار شرکت کننده در المپیک توکیو  ،2020ماریهانا ،سوارکار استرالیایی  66ساله،
روز شــنبه گفت که همچنان قصد دارد تا در المپیک  2024نیز شرکت کند مگر اینکه بدنش دیگر
جواب ندهد.هانا نماینده کشور خود در درساژ ،یکی از سه رشته سوارکاری است که در مسابقات
المپیک بدون تفکیک جنسیتی برگزار میشود و اغلب ورزشکاران باالی  50سال در باالترین سطح
شرکت میکنند.هانا پس از شــرکت در رقابتهای مقدماتی روز شنبه گفت« :اگر این کار را نکنم
نمیدانم که باید با خودم چکار کنم! من خیلی وقت است که به این کار مشغولم .ببنید سوارکاری
یکی از آن ورزشهای فوق العاده ای است که شما میتوانید آن را بدون توجه به سن و سال تان
و یا جنسیت تان انجام دهید».
در پاسخ به این سوال که آیا امیدوار اســت به رقابتهای  2024پاریس ،که هفتمین حضور او در
المپیک خواهد بود ،راه یابد ،گفت « :بله .قطعا .فقط ســه سال دیگر مانده .مگر اینکه بدنم دیگر
واقعا جواب ندهد ...مــن قطعا حضور در پاریس را هدف گرفته ام».هانــا که چهار نوه دارد و 54
سال از جوان ترین شرکت کننده در المپیک توکیو ،هند زازا دختر  12ساله سوری شرکت کننده در
تنیس روی میز ،مسن تر است ،امید به بردن مدال در این رقابتها دارد.

بامسئولان
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اجرای طرح ایجاد خطوط تند روی اتوبوس
درمنطقه سه شهرداری

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تشریح کرد:

طرح ایجاد خطوط تند روی اتوبوسهای حمل و نقل عمومی درخیابانهای ولیعصر(عج) و عبدالرزاق
شهراصفهان درحال اجراست.مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهانگفت :دراین طرح فضای سبزمیانی

افتتاح  ۷۰پروژه شهری با اعتباری بالغ بر  ۲۰هزار میلیارد ریال

به منظورتعریضکردنگذرحذف شده و با اصالح هندسی مطلوب توقف اتوبوس درایستگاهها ،عرض
کمتری ازخیابان را اشغالکرده و درنتیجه باعث جلوگیری ازترافیک دیگرخودروهای عبوری میشود.
حسینکارگرافزود :ساماندهی مسیراتوبوس ویژه عبدالرزاق -ولیعصر(عج) با  ۷۰میلیارد ریال هزینه

شهرداری اصفهان درادامه سیاستهای نوسازی و بهسازی ناوگان حمل
عکس :ایمنا

و نقل عمومی و اتوبوسرانی برای خدمت رسانی هرچه بهتربه شهروندان
است.حجتی ادامه داد :در حوزه فرهنگی ،مجموعه فرهنگی ورزشی ۱۸
هزارمترمربعی شاهنامه درمنطقه هفت با اعتبار ۱۵۶میلیارد ریال شامل
کتابخانه ،فرهنگسرا ،سالن ورزشی ،بوستان و … افتتاح خواهد شد.
وی به  ۴۳پــروژه خطوط اصلــی و کلکتورها ،مخــازن ذخیره ،تصفیه
خانههای تکمیلی و ایســتگاههای پمپاژ برای انتقال و ذخیره پســاب
تصفیه شــده در همه مناطق شهری از ســوی معاونت خدمات شهری
شهرداری اصفهان اشارهکرد و افزود :این پروژهها به ارزش  ۲,۶۸۰میلیارد
ریال برای همه مناطق شــهری با هدف توجه به محیط زیست ،آبیاری
فضای سبزشهربا آبهای خاکستری درشرایطکم آبی و کمک به بهینه
سازی منابع آب پایدارشهرتعریف شده است .ازجمله این پروژهها بهره
برداری ازکلکتورو خط انتقال پساب تصفیه شده ازسپاهان شهربه صفه
در منطقه  ۵شهرداری اصفهان است .افتتاح خیابان نظام ،آغاز عملیات
اجرایی خانه موسیقی و افتتاح پاتوق شهریگنجینه حسین آباد ازدیگر
پروژههای منطقه  ۵با مجموع اعتباری بالغ بر ۱,۴۵۰میلیارد ریال است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان افتتاح بازار گل

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه

که درشب عید سعید قربان با فرمان شهرداراصفهان به صورت رسمی به

پروژههای خدماتی ،فرهنگی ،عمرانی زیــادی در بخشهای مختلف

بهره برداری رسید تا به زیباسازی و افزایش حس نشاط درشهرکمککند.

مدیریت شهری به همت مدیران و کارمندان شهرداری اصفهان تکمیل

وی با بیان اینکه همچنین درشب عید سعید قربان ،آغازعملیات اجرایی

شــده و آماده افتتاح اســت ،اظهار کرد :بــه دلیل تعدد ایــن پروژهها،

خانه کودک را در راستای سیاستهای شــهر دوستدار کودک و احداث

افتتاحیههای هفتگی شــهرداری اصفهان از رویداد «هر یکشــنبه یک

مجموعه فرهنگی شهرک رسالت را درمنطقه دو شاهد بودیم ،اضافهکرد:

افتتاح» فراتر رفته و یک سلســله رویداد و افتتاحیه تحت عنوان «عید

دربخش ارتباطات و پروژههاییکه ازجنس ارتباط با شهروندان و رسیدگی

تا عید» برگزار خواهد شد.ایمان حجتی ادامه داد :در فاصله اعیاد سعید

به حل مشکالت مردمی است ،از اپ «جهان نما» برای انعکاس و اطالع

قربان تا غدیر ،افتتاحیههــا و رویدادهای زیادی را تقدیم شــهروندان

رسانی بهترمشکالت شهربه  ۱۳۷ازسوی شهروندان با اعتباریک میلیارد

خواهیم کرد؛ البته به خاطر شــرایط کرونا این برنامههــا بدون حضور

ریال رونمایی و بهره برداری شــد ،همچنین اتاق گفت وگو در شهرداری

شهروندان برگزار میشــود ،این افتتاحیهها و رویدادها شامل بیش از

مرکزی با تالش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان

 ۷۰پروژه با ماهیتهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،خدماتی و عمرانی

افتتاح شد تا دسترسی شــهروندان برای انتقال مسائل خود به مدیران

است.مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اصفهان تصریحکرد:

شهری و همچنین میزان رضایت آنان افزایش یابد.مدیر کل ارتباطات و

در مجموع در قالب این پروژهها ،چهار بوستان و هفت خیابان در مناطق

امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت :در بخش حمل و نقل عمومی،

مختلف شهربهرهبرداری میشود.حجتی درتشریحکلیات این پروژهها،

بهره برداری و رونمایی از  ۲۵دســتگاه اتوبوس جدیــد ایران خودروی

اظهار کرد :بهرهبرداری از  ۱۵پروژه جدید نورپردازی شهر اصفهان شامل

دیزل  ۱۲متری با هزینهای بالغ بر یک هزار میلیارد ریال و  ۲۰دســتگاه

نورپردازی برخی از پلهای تاریخی ،گذر ســعدی ،کتابخانه مرکزی ،پل

اتوبوس جدید اسکانیا به ارزش  ۱,۲۰۰میلیارد ریال برای ورود به ناوگان

دفاع مقدس ،پل شهید سلیمانی ،برخی تکایای مجموعه تخت فوالد و…

حمل و نقل عمومی اصفهان و بهبود خدمت رسانی درحوزه اتوبوسرانی را

با اختصاص اعتباری بالغ بر  ۲۲۰میلیارد ریال از جمله پروژههایی است

خواهیم داشتکه ازجمله پروژههای مهم معاونت حمل و نقل و ترافیک

ارغوان ازسوی سازمان میادین میوه و تره بارو ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری اصفهان را از دیگر پروژههای « عید تا عید» عنوان کرد و افزود:
این مجموعه به وسعت  ۶۴۰۰مترمربع شــامل  ۳۶غرفه با اعتبار ۱,۸۰۰
میلیارد ریال احداث شده است .حجتی اظهار کرد :در منطقه یک افتتاح
پارکینگ اردیبهشت و خیابان شــهید کالهدوزان با اعتباری بالغ بر ۷۰۰
میلیارد ریال را شاهد خواهیم بود .ازدیگرپروژههای مهم مناطق ،افتتاح
پروژه بزرگ میدان شهدای هستهای ،خیابان ســازی میدان ارغوانیه،
خیابان روشن دشت و خیابان سلمان فارسی در منطقه چهار شهرداری
اصفهان با اعتباری بالغ بر  ۷,۰۰۰میلیارد ریال اســت که پس از سالها
ساماندهی این نقطه از شهر ،رفع گرههای ترافیکی و همچنین سهولت
تردد و دسترسی دراین بخش ازمنطقه را طبق درخواست و مطالبه مردم
به دنبال خواهد داشت و پروژه بسیار با ارزشــی برای شهر و شهروندان
منطقه چهار اســت .وی در تشــریح پروژههای منطقه  ۱۳در مجموعه
افتتاحیههای « عید تا عید»گفت :درمنطقه  ۱۳پروژه تعریض پل یزدآباد
(زندان) با اعتباری بالغ بر  ۱۳۰میلیارد ریال با هدف تسهیل تردد در این
نقطه ازشهرتکمیل شده و دراختیارشهروندان قرارمیگیرد .آغازعملیات
اجرایی سه پروژه شامل زیرگذراندیشه ،قسمتی ازحلقه حفاظتی شهرکه
دراین منطقه واقع شده و همچنینکلنگ زنی مرکزجدیدکنترل ترافیک
شهراصفهان ازدیگرپروژههایی استکه دراین منطقه آغازخواهد شد.

خبر روز

خبر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

کنگره ملی مکتب اخالقی اصفهان برگزارمیشود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در نشســت خبری کنگره ملی مکتب اخالقی
اصفهان در ســالن کنفرانس مجتمع فرهنگی فرشــچیان ضمن تبریک به مناسبت اعیاد قربان و
غدیر ،اخالق را یکی از محورهای اساسی
سازندگی انسانها دانست و خاطرنشان
کرد :انجمــن مفاخر اســتان و اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،دانشگاه
اصفهان و حــوزه علمیه بر آن شــدند تا
اولین همایش و کنگــره مکتب اخالقی
اصفهان را برگزار کنند.
حجت االسالم و المسلمین «رمضانعلی
معتمدی» اظهار داشــت :امیدوارم همه
سالهکنگره ملی مکتب اخالقی اصفهان با
موضوعات مختلف اخالقی و معرفی شخصیتهای اخالقی و علمی استمرارداشته باشد و الگوهای
خوب را به جامعه به ویژه جوانان معرفی کند .وی افزود :اســاس برگــزاری کنگره مکتب اخالقی
اصفهان بر تجلیل و معرفی از علمای اخالق و الگویی برای جوانان و استمرار مبانی اخالقی در سطح
جامعه است.دبیر کنگره ملی مکتب اخالقی اصفهان اظهار کرد :در برگزاری این همایش از ظرفیت
حوزههای علمیه و دانشــگاه برای معرفی مکتب اخالقی اصفهان استفاده خواهیم کرد تا مفاخر،
اندیشمندان و علما به عموم جامعه معرفی شوند.به گفته وی ،امروزه مردم به صورت عام ،طالب،
دانشگاهیان و دانشجویان باید با داشتههای اخالقی اصفهان از قبل و بعد صفویه و در دوران معاصر
آشنا شوند .حجت االســام معتمدی گفت :معرفی شــخصیتها و ویژگیهای اخالقی و معرفی
تالشهای علما و بزرگان آنها در سازندگی اخالق جامعه از اهداف برگزاری این همایش است.وی
با اشاره به برنامههای کنگره ملی مکتب اخالقی اصفهان اظهار کرد :این کنگره قرار بود سال گذشته
برگزار شود؛ اما به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تصریح کرد :قرائت پیام آیت ا...العظمی مظاهری،
سخنرانی آیت ا ...استادی ،ســخنرانی آیت ا ...طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه اصفهان ،ســخنرانی اســتاندار اصفهان و  ۲نفر از افرادی که مقاالت خود را ارائه کرده اند ،از
بخشهای این کنگره خواهد بــود .دبیر کنگره ملی مکتب اخالقی اصفهــان بیان کرد :رونمایی از
کتب و منشورات کنگره ملی مکتب اخالقی اصفهان از جمله برنامههای این کنگره است.وی افزود:
از دیرباز اصفهان به عنوان شــهری که حوزه علمیه آن دایر بوده و بیش از هزار ســال قدمت حوزه
علمیه دارد ،فعالیتهای دینی را در این اســتان به ویژه در شهر اصفهان انجام داده و اندیشمندان،
دانشمندان و علمای بزرگی در این استان و شهر پرورش یافتهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان تصریح کرد :تربیت نسلهای مختلف در حوزه
علمیه اصفهان انجام شده تا این فرهنگ نسل به نسل درجامعه و این استان تقویت شود.وی اضافه
کرد :مکاتب مختلفی از جمله مکتب اخالقی اصفهان ایجاد شده تا عالوه بر کرسی درسهای فقه
و اصولی که الزمه تاسیس و حیات و ادامه حوزههای علمیه بوده است ،مسائل اخالقی رواج یابد.
حجت االسالم معتمدی اظهار داشــت :قبل از دوران صفویه علمایی مانند ابن سینا و ابن مسکویه
و عصر حاضر علمای در قید حیات مانند آیت ا ...العظمــی مظاهری و آیت ا ...ناصری از ذخایری
هستند که در اصفهان زیستند و مردم این استان از برکات وجودی آنها استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه اخالق ازجمله مسائلی استکه هرجامعه باید به آن بپردازد،گفت :هرجامعه اخالق
مدار دارای رشد ،پویایی و اعتالی ارزشهای اسالمی است.دبیر کنگره ملی مکتب اخالقی اصفهان
ش میدهد
خاطرنشان کرد :امروزه جامعه بشریت نیازمند اخالق الهی است اخالقی که به آنها آموز 
تا در مقابل انسان چگونه رفتار کند.

رییس شورای شهر اصفهان:

شهرداری اصفهان را بدون
پرداخت معوقه به کارکنان،
تحویل میدهیم
رییس شورای اســامی شــهر اصفهان در
یکصد و هشــتادمین جلســه علنی شورای
اســامی شــهر اصفهان با بیان این که تیم

تاکنون  ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی پیش بینی خط عبوراختصاصی یا خط پرش در
تقاطعها را یکی از تسهیالت مهم برای عبور اتوبوسها بیان کرد و گفت :با امکان هوشمندسازی عبور
اتوبوسها ازطریق شناسایی اتوبوس وارد شونده به تقاطع و ارتباط باکنترلگرهای چراغ راهنمایی برای
سبزشدن مسیرعبورفراهم میشود.

اصفهان ،پاکیزهترین شهرایران
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهانگفت :همکاران ما ،درتمام مناطق ۱۵گانه و ناژوان مرتب بازدید
و بررسی دارند و آلودگیهای موجود ،توســط تیمهای مستقر در مناطق پاکسازی میشود .حسین
امیری اضافه کرد :مردم نیز اگر در سطح شهر آلودگی مشاهده کردند ،میتوانند با شماره  ۱۳۷تماس
بگیرند تا همکاران ما در سریعترین زمان ،محیط را پاکسازی کنند.معاون خدمات شهری شهرداری
اصفهان در خصوص پاکسازی انهار ،گفت :انهار نیز توســط گروههای معاونت خدمات شهری مرتب
بازدید ،نظافت و پاکسازی میشوند.امیری درخصوص ساعت جمع آوری زبالهها عنوانکرد :با توجه
به تقویمی که به ساکنان هر منطقه اعالم شده از ساعت  ۱۱شب ،گروههای خودرویی شروع به جمع
آوری زبالهها میکنند و از ساعت یک بامداد تا  ۶صبح ،گروههای نفری به نظافت و پاکسازی محیط
میپردازند.وی اضافه کرد :بازرسی و پاکســازی محیطهای آلوده توسط معاونت خدمات شهری و
حساسیت باالی مردم نسبت به آلودگیها ،باعث شده تا ازنظرپاکیزگی ،اصفهان درکشور ،نمونه باشد.

رشد بودجه شهرداری اصفهان ،نشان ازمشارکت مردم در
ساخت و اداره شهراست
رییس کمیسیون پایش ،نظارت و پیگیری شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان این که اقدامات
شهرداری مبتنی بربودجه مصوب شورای شهربوده و هرمیزانیکه بودجه ساالنه مصوب شود ،میتوان
برای شهر پروژه تعریف کرد ،اظهار کرد :سال  ۹۱بودجه مصوب شهرداری اصفهان  ۵۷۹میلیارد تومان
بود که این رقم در سال جاری بدون محاسبه سازمانهای تابع شهرداری به هفت هزار و  ۸۱۹میلیارد
تومان رسیده است.فتحا...معین با تاکید براینکه این رشد بودجه نشان میدهدکه مردم درساخت
و اداره شهر مشارکت مطلوبی داشتند ،افزود :شهرداری بودجه دولتی ندارد و دولت تنها در بخشی از
هزینههای مترو و اتوبوسرانی به مدیریت شــهری کمک میکند.رییس کمیسیون پایش ،نظارت و
پیگیری شورای اسالمی شهراصفهان با بیان اینکه صاحب نظران درباره پروژههای بزرگ و و زیربنایی
که باید درشهرایجاد شود نظرات مشابهی دارند ،تصریحکرد :درشورای پنجم دنبال این بودیمکه این
نظرات را به مشارکتگرفته و آن را نهادینهکنیم تا بستری فراهم شودکه همه مردم درمورد مسائل شهر
نظر بدهند.وی با بیان این که این مشارکت برای ما مغتنم بوده و از آن استقبال میکنیم ،خاطرنشان
کرد .:اگرمردم دراین رابطه نظربدهند و بدانندکه پروژهها با نظرخود آنها انجام میشود قطعا اعتماد و
مشارکت شان بیشترجلب شده و آثارآن نیزبیشتردرشهردیده خواهد شد .معین ادامه داد :مدیریت
شهری دردوره چهارم شورای شهر ،به دنبال آن بودکه بودجه را محله محورکند اما صرفا این موضوع به
یک عنوانکلی محدود میشد و راهکاری اجرایی برای آن ارائه نمیشد تا اینکه درسال جاری اعتباری
به پیشنهاد شهرداری با عنوان بودجه مشارکتی اختصاص یافت.

به همت کانون خدمت رضوی سایهبان اصفهان انجام میشود؛

طبخ روزانه شش هزارغذای گرم دردهه والیت

مسئول کانون خادمیاری رضوی سایه بان از طبخ روزانه حدود شــش هزار غذای گرم در دهه والیت توسط خادمیاران این کانون خبر داد و اظهار داشت :این
کانون عالوه بر طبخ ۶هزار غذا ،در روز عید غدیر هزار وصد بسته معیشتی رایگان شامل برنج ،حبوبات ،روغن ،رب ،ماکارونی ،ماسک ،شیرینی و نوشیدنی به
خانوادههای نیازمند اهدا میکند .محمد ربانی ،اذعان داشت :در محلههای مختلف اصفهان از طریق رابطهای خادمیاران ،نیازمندان شناسایی شده و نسبت
به تراکمیکه درهرمنطقه وجوددارد،کمکها دراختیارآنان قرارمیگیرد.ربانی با بیان اینکه سالگذشته هجده روزطبخ غذای متبرک درایام دهه والیت انجام
شد ،خاطر نشان کرد :امسال براساس شرایط کرونا ،این برنامه را به مدت ده روز خواهیم داشت که قریب به یک میلیارد تومان برای این دهه توسط خیرین
و خادمیاران رضوی هزینه شده است .مسئول کانون خادمیاری رضوی سایه بان در حسینیه پامنار اصفهان تصریح کرد :یکی از افتخارات ما این است که در
همه مناسبتهای والدت و شهادت اهل بیت(ع) در طول سال ،سنت حسنه طبخ و توزیع غذا را به صورت متبرک بین نیازمندان داریم.

فعلی مدیریت شــهری روزهای پایانی دوره
خود را طــی میکند ،اظهار کــرد :از چند ماه

شبی درکنارپیشکسوتان طنزنصف جهان

پیش از انتخابات تاکید کردیم و باز هم تاکید
میکنیمکه تالش وکوشش مدیریت شهری
تــا روزهای پایانی بــر ادامه یافتــن اجرای
پروژهها و برنامههــا بــوده و باانگیزه کارها
پیش خواهــد رفت.علیرضــا نصراصفهانی
افزود :ما مســئول هســتیم که تا روزهای
پایانی ،با امید و صالبت کار کنیم که این اتفاق
در شــهرداری و شورای شــهر جاری است؛
امیدواریم پروژههای آمــاده بهرهبرداری با
ســرعت در خدمت مردم قرار گرفته و کلنگ
اجرای پروژههای پیشبینی شده در بودجه
 ۱۴۰۰هم بر زمین زده شــود تا در اســتمرار
مدیریت شهری شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح
کرد :حجم پروژههای در دست افتتاح زیاد
است که امیدوارم با مشــکل مواجه نشویم
و طبق آنچــه در مناطق برنامهریزی شــده،
کارها پیش بــرود.وی تاکید کــرد :اهتمام
شــهرداری در پرداخــت حقــوق کارگــران
و کارکنان قابــل تقدیر اســت و آنچه انجام
شــده ،مایه سرافرازی اســت زیرا مدیریت
شــهری در حالی تحویل داده میشــود که
معوقهای در پرداخت حقوق و مزایای کارگران
و کارکنان شهرداری نداشتهایم و امیدواریم
شاهد اســتمرار این روند در ادوار آتی باشیم
و به ســنت جاری شــهرداری تبدیل شود.
نصراصفهانی خاطرنشــان کرد :یکی از دیگر
موضوعات مهم در مســائل مالی شهرداری،
پرداختهای ماهیانه حقوق و مزایای مربوط
به شــرکت اتوبوســرانی بود که در گذشته با
مشــقت زیادی همراه میشــد ولی اکنون
با حداقل زحمت در مدت اخیر انجام شــده
است.

اولین شب طنز حضوری با نام «خوش مِ زه» توسط
دفتر طنز حوزه هنری اصفهان برگزار میشود .رسول

شاکرین ،طنزپرداز اصفهانی و مدیر دفتر طنز حوزه
هنری استان اصفهان با اشــاره به رویکرد جدید در
برگزاری برنامههای شب طنز حوزه هنری گفت :در
این برنامهکه اولین شب طنزحضوری درسال جدید
است با دیدگاهی جدید به اجرای شب طنز خواهیم
پرداخت.وی افزود :این برنامه به مناسبت عید غدیر
خم در بعدازظهر روز سه شنبه  ۵مردادماه ساعت ۱۸
الی  ،۲۰در فضای باز عمارت سعدی واقع در خیابان

اســتانداری ،گذر ســعدی ،عمارت تاریخی سعدی

برنامهای متفاوت را ارائه خواهد داد .یکی ازآیتمهای

برگزار میشــود.مدیر دفتر طنز حوزه هنری استان

متفاوت این برنامه نســبت به دیگر شبهای طنز،

اصفهان با اشاره به نگاه متحوالنهای که در شبهای

بیان خاطره طنز دفاع مقدس از ســیدعلی موسوی

طنز حوزه هنری دنبال خواهد شــد ،ابراز داشت :در

یکی از رزمندگان جنگ تحمیلی از شهر درچه است.

این برنامه آیتمهای متنوع و متفاوتی داریم ازجمله

مدیر دفتر طنــز حوزه هنری اســتان اصفهان اظهار

اجرای برنامه روحوضی ،اســتندآپ کمدی ،اجرای

کرد :در این برنامه ســعید آزاد یکی از پیشکسوتان

موســیقی طنز ،خاطرهگویی طنز دفــاع مقدس،

طنز اصفهان به شــعر خوانی خواهد پرداخت ،علی

شعرخوانی و خوانش نثر طنز و ...که امیدواریم مورد

سلیمیان از زرین شهر ،شعری با لهجه زرین شهری

توجه عالقهمندان قرار گیرد.شــاکرین مطرح کرد:

میخواند ،مرضیه کریمی نیز به لهجه اصفهانی شعر

اولین شــب طنز «خوش مزه» با تکیه بر لهجههای

خود را خواهد خواند ،رســول شــاکرین نیز نثر طنز

اصفهانی ،شهرضایی ،زرین شهری و دیگر شهرهای

میخواند ،احمدرضا خاکســار از شهرضا نیز با لهجه

اطراف اصفهان با موضوع ازدواج و مســائل اصفهان

شــهرضایی به اجرای نمایش طنز و موسیقی طنز

ازجمله زاینــده رود برگزار میشــود.وی تاکید کرد:

میپردازد و عالوه بر اجرای موسیقی در اولین شب

محمد حسن دست پاک ،مجری این برنامه خواهد

طنز حضوری در سال جدید ،گروه «چمچماالن» به

بود که با اجرای استندآپهای کوچک در طول اجرا

اجرای روحوضی طنزخواهند پرداخت.

عکس روز
آسیاب آبی «درده»
درشهرتاریخی
تیرانوکرون
بنا بر نظر کارشناسان و شواهد
موجود ،آســیاب آبی«درده»
در اواخــر دوران قاجار و اوایل
دوران پهلــوی اول در ضلــع
شــرقی مســجد خــان و در
مجاورت رودخانه مرغاب که از
وسط شهر تیران عبور میکند،
بنا شده است.
عکس :توریسم آنالین
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چاپخانه :شاخه سبز آدرس:جاده قدیم قم -کاشان ،خیابان امیرکبیر دوم ،بوستان سوم ،آخرین کارخانه سمت راست ،چاپخانه شاخه سبز

سازههای شگفتانگیزجهان را بشناسید ()2
سد سه دره :سد سهدره یا سد سه دهانه ،یکی از بزرگترین

ساحلی دبی اضافه خواهد شد و بیش از  ۱۰۰هتل لوکس،

میشــوید فقط  ۲دقیقه به طول میانجامد البته در هربار

ســدهای جهان اســت که روی رود یانگتســه در چین

 ۱۰،۰۰۰ویالی لوکس ســاحلی ۵،۰۰۰ ،آپارتمان و همچنین

قابلیت جابه جایی  ۵۰نفر را دارد .این پروژه از سال ۱۹۹۹

ساخته شدهاست .نیروگاه برقابی ساختهشده در این سد،

دهها پارک آبی ،مارینا ،رســتوران ،مرکــز خرید ،امکانات

شروع و در سال  ۲۰۰۲برای عموم بازگشایی شد.

بزرگترین نیروگاه جهان (در بیــن همه انواع نیروگاهها)

تفریحی و ورزشی ،اسپا ،سینما و مراکز ویژه غواصی را به

پل آکاشی کای کیو :پل آکاشی کای کیو ،شناخته شده به

است و از نظر برق تولیدی سالیانه بعد از سد ایتایپو در رتبه

وجود میآورد.نخل جمیرا دارای  ۱۷شاخه عظیم است که

نام پل مروارید ،با دهانه مرکــزی به طول  ۱۹۹۱متر بزرگ

دوم قرار دارد.کار ساخت بدنه این ســد ،در سال  ۲۰۰۶به

توسط یک حصار  ۱۲کیلومتری حفاظت میشود  .ساخت

ترین دهانه مرکزی را در بین پلهای معلق در اختیار دارد،

پایان رسید ،ولی هنوز همه توربینهای آن نصب نشدهاند.

این جزیره در سال  ۲۰۰۱آغاز شده و در سال  ۲۰۰۸به پایان

این پل در ژاپن قرار گرفته و در سال  ۱۹۹۸میالدی ساخته

پس از تکمیل ،نیروگاه این سد شامل  ۳۲ژنراتور هر یک با

رسید .مســاحت این جزیره  ۵در  ۵کیلومتر است و دارای

شده است .این پل با گذشــتن از روی تنگه آکاشی ،شهر

توان  ۷۰۰مگاوات خواهد بود.

 ۸۶۰ویالی ساحلی است.

کوبه در هونشو را به ایوایا درجزیره آواجی متصل میکند.

این سد عالوه بر تولید برق ،ظرفیت کشــتیرانی رودخانه

نخل دیره بزرگترین مجمعالجزایر از مجموعه جزیرههای

این پل سه دهنه دارد؛ دهنه مرکزی  ۱۹۹۱متر و دو قسمت

یانگتسه را افزایش داده و همچنین پتانسیل وقوع سیل

نخلی دبی است و بیش از  ۸،۰۰۰ویالی مسکونی و لوکس

دیگر نیز هر کدام  ۹۶۰متر است.

در پاییندست را بهکمک فراهم کردن فضای ذخیره سیل

روی آن ساخته خواهد شد که هر کدام دسترسی خصوصی

این پل در کل  ۳۹۱۱متر درازا دارد .در واقع در طراحیها دو

جزایر نخلی :جزیرههای نخلی سه مجمع الجزایر ساخت

به ســاحل خواهند داشــت .نخل جبل علی  ٪۵۰از جمیرا

دهنه با طول ۱۹۹۰متر در کنار هم بودند ،ولی زمینلرزه کوبه

بزرگتر اســت و شامل  ۶مارینا (ســاحل تفریحی) ،یک

در  ۱۷ژانویه  ۱۹۹۵دو دهنه را جابه جا کرد (در آن زمان فقط

بشر است که در شهر دبی ،امارات متحده عربی در آبهای

پارک آبی ،دهکده دریا و موجشکنهاست.

کاهش داده است.

دو دهنه ساخته شده بود) طوری که یک متر به طول هریک

آسانســور بیلونگ :بیلونــگ ،بلندترین و ســنگینترین

اضافه شد .این پل با سیســتم تیر نگهدارنده دو مفصلی

درخت نخل نزدیک هستند ،نخل جمیرا ،نخل دیره و نخل

آسانسور در فضای باز محسوب میشود .این آسانسور در

طراحی شده که این ســاختار به آن اجازه مقاومت در برابر

جبل علی نام دارند .کاربرد این جزایر مسکونی ،سرگرمی

چین ساخته شده و به هزار اژدها شهرت دارد .ارتفاع آن به

باد تا سرعت  ۲۸۶کیلومتر بر ساعت ،زلزله تا اندازه  ۸٫۵در

و تجاری اســت .با تکمیل این پروژه ۵۲۰ ،کیلومتر به خط

 ۳۳۰متر میرسد و مدت زمانی که از روی زمین به باال برده

مقیاس ریشتر و جریان آب دریا را میدهد.

خلیج فارس قرار دارد .این ســه جزیره که به شمایل یک

آشپزی

سیب پلو کرمانشاهی
مواد الزم :ران مرغ  ۲عدد ،شوید تازه  ۲۰۰گرم،سیب زمینی
متوسط  ۲عدد،پیاز بزرگ یک عدد،زعفران دم کرده نصف فنجان،برنج۳
پیمانه،نمک ،فلفل سیاه و زردچوبه به میزان الزم،روغن  ۵قاشق غذاخوری

طرزتهیه :داخل یک ماهیتابه مناسب پیازهای خرد شده را تفت دهید .ران مرغ را روی
پیازها بچینید و نمک ،فلفل سیاه ،زردچوبه و کمی زعفران آب کرده روی آن بریزید .درب
ماهیتابه را ببندید و آن را روی اجاق گاز با شعله متوسط قرار بدهید تا کم کم پیاز آب بیندازد.
توجه داشته باشید که به این مرغ آب اضافه نکنید .بعد از یک ساعت در ماهیتابه را بردارید و مرغ
را پشت و رو کنید تا هر دو طرف آن کامال پخته شود .شعله اجاق را کم کنید و یک ساعت دیگر زمان
بدهید تا مرغ آماده شود .شوید را خوب بشویید و بعد از اینکه آب اضافی آن گرفته شد ،با یک چاقوی
تیز خرد کنید و کنار بگذارید .سیب زمینی را بشویید و پوست بکنید .سپس به صورت مکعبی برش
بزنید .داخل یک ماهیتابه دیگر دو قاشق روغن بریزید و سیب زمینیها را به آن اضافه کنید و تفت
بدهید .نیازی به سرخ کردن کامل سیب زمینی نیست؛ زیرا سیب زمینی الی برنج هنگام دم
کشی کامال پخته میشود .حاال یک قابلمه مناسب بردارید و تا نیمه پر از آب کنید .وقتی آب
جوش آمد ،برنج را در آن بریزید و بگذارید بجوشد .وقتی برنج جوشید و آب برنج تقریبا
خشک شد ،شوید خرد شده را به همراه نمک به آن اضافه کنید .حاال دو قاشق
غذاخوری روغن و یک قاشق غذاخوری زعفران دم کرده روی برنج بریزید
و سیب زمینیها را اضافه کنید و دوباره هم بزنید تا با برنج مخلوط
شوند .در انتها یک دمکنی روی در قابلمه بگذارید و اجازه
بدهید برنج با شعله متوسط دم بکشد.

 ۱۵درصد ازفصل دوم «نجال» مقابل
دوربین رفت

فیلمبرداری «کمو شیمیایی»
آغازشد

مهدی آذرپندار ،مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما از

فیلمبرداری مستند «کمو شیمیایی» به تهیهکنندگی و کارگردانی

شروع فیلمبرداری فصل دوم سریال «نجال» به کارگردانی خیرا...

پیمان راد و بازی ما لک سراج پس از شیراز ،در تهران آغاز

تقیانیپور و به تهیهکنندگی سعید سعدی خبر داد و عنوان کرد :این

شد.شخصیت اصلی مستند «کمو شیمیایی» محمدرضا

سریال از ماه گذشته تصویربرداری خود را آغاز کرده و تقریبا  ۱۵درصد

حاجیپورجانبازشیمیایی استکه درحال حاضر ،مدیرعامل انجمن

از سکانسهای آن مقابل دوربین رفته است .این سریال قصهای

دفاع از حقوق جانبازان و قربانیان سالحهای شیمیایی استان فارس و

عاشقانه را در فضای آغاز جنگ روایت میکند.

فعال در حوزه دیپلماسی ایثار است.

طرح تحول دیجیتال درخدمت محیط زیست «شرکت فوالد مبارکه»
یکی از ارکان شــرکت فوالد مبارکه همزمان با توســعه کمی در
ظرفیتها و افزایش تنوع و کیفیــت محصوالت تولیدی ،بهبود
مستمروضعیت زیست محیطی شرکت فوالدمبارکه است.
در همین ارتباط ســید امیر طباطبائیان ،مدیر انرژی و سیاالت
شــرکت فوالد مبارکه در گفتوگــوی ویژه خبری که از شــبکه
اصفهان پخش شد ،به تشریح عملکرد زیست محیطی شرکت
فوالد مبارکه پرداخت و اظهار کرد :شرکت فوالد مبارکه به عنوان
یکی از صنایع پرمصرف انرژی از ســال  ۱۳۷۷با تشکیل کمیته
عالی انرژی ،سیاســت تامین انرژی پایدار در این شــرکت را
هدفگذاری کرد.
رویکرد دیگر این کمیته ،سیاســت گذاری در راســتای ارتقای
شــاخصهای مصرف انرژی شــرکت فوالد مبارکــه منطبق با
استانداردهای روز دنیا بوده اســت.وی با اشاره به بهینه سازی
شاخصهای مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت در شرکت
فوالد مبارکه ادامه داد :حفظ شــاخصهای زیست محیطی و
استقرارپایش نظامهای مدیریت انرژی ازدیگراقدامات زیست
محیطی این شرکت است.
دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی توسط شرکت

فوالد مبارکه

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در توضیح اقدامات
زیســت محیطی این شرکت در ســالهای اخیر گفت :از سال
 ۹۴شــرکت فوالد مبارکه موفق به دریافت گواهینامه استاندارد
مدیریت انرژی شده اســت و باید این نکته را مدنظر قرار داد که
پایش انرژی توسط شرکتهای بین المللیکارآسانی نیست و به
کنترل ،پایش و رصد کامل مصرف انرژی در تمام مراحل فرآیند
تولید فوالد وابسته است.
کاهش مصــرف انرژی شــرکت فوالد مبارکه معــادل مصرف
سالیانه  ۴۵۰منزل در شهر اصفهان است.وی اضافه کرد :نتیجه
اقدامات زیست محیطی شــرکت فوالد مبارکه این است که در
سال گذشته مصرف انرژی در تمام بخشهای این شرکت ۳.۶
میلیون گیگاژول کاهش یافت که معــادل مصرف انرژی ۴۵۰
منزل در شهر اصفهان در طول یک سال است.
کاهش  ۱۴۰هزارتن گازدی اکسید کربن
طباطبائیان به پروژههای شــاخص زیست محیطی در شرکت
فوالد مبارکه هم اشــاره ای کرد و توضیح داد :یکی از مهم ترین
پروژه زیست محیطی در این شــرکت ،پروژه بازیافت حرارت از
نیروگاهگازی جهتکاهش آالیندهها و تبدیل به بخارو تولید برق
استکه دستاورد این پروژه بهکاهش  ۱۴۰هزارتنگازدی اکسید
کربن و همچنینکاهش مصرفگازطبیعی به میزان  ۱۲۰۰۰نرمال
متر مکعب در ساعت خالصه میشود.
وی ،تاکید بر کاهش مصرف انرژی در تمام حوزههای شــرکت

فوالد مبارکه را مهم دانست و تصریح کرد :برای کاهش مصرف
انرژی گاز ،افزایش راندمان در فرآیند احیای مســتقیم برنامه
ریزی شده است که منجر به کاهش مصرف  ۲۰درصدی انرژی
گاز در این واحدها میشود.
بهرهگیری ازسنسورهای کنترل هوشمند انرژی الکتریکی

درقالب طرح تحول دیجیتال

مدیر انرژی و ســیاالت شــرکت فوالد مبارکه ،بهــره گیری از
سنســورهای کنترل هوشــمند انرژی الکتریکی در تجهیزات
انرژی برق در قالب طــرح تحول دیجیتال را بــه عنوان برنامه
زیست محیطی پیش روی شــرکت فوالدمبارکه مطرح کرد و
افزود :امیدواریــم انقالب صنعتی چهــارم در خدمت اقدامات
محیط زیســتی شــرکت فوالد مبارکه و کاهش مصرف انرژی
برق قرار بگیرد.
اقدامات زیرســاختی ،کاهش مصرف آب سالمت اهالی

لنجان و مبارکه را ارتقا بخشید

وی در ادامه بر اقدامات بنیادین و زیرســاختی شــرکت فوالد
مبارکه در راســتای کاهش مصرف آب پرداخت و توضیح داد:
از ســال  ۹۲تاکنون ،این شــرکت پروژه احداث شــبکه جمع
آوری ،خطوط انتقال و تاسیســات تصفیه خانــه فاضالب در
شهرســتانهای مبارکه و لنجان را در قالب قرارداد بیع متقابل
با شرکت آبفای استان اصفهان و با سرمایه گذاری  ۵۰۰میلیارد
تومانی پیش بردکه منافع این طرح شامل ارتقای استانداردهای
زیســت محیطی منطقه ،افزایش سطح بهداشــت عمومی و
حفاظتکیفی از منابع آبهای زیرزمینی وکاهش بارگذاری آب

مصرفی مورد نیاز صنعت در رودخانه زاینده رود است.
طباطبائیان به پروژههای متعدد دیگر در دســت اقدام کاهش
مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاری  ۲۵۰میلیارد
تومانی اشــاره کرد و گفت :پروژههای کاهــش مصرف آب در
شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر بهره گیری از آبهای تجدیدپذیر
و جایگزینی آن با آبهای خام هدف گذاری شده است.
کاهش یک میلیون مترمکعب آب درسال درواحد احیای

مستقیم

رویکرد برد-برد شرکت فوالد مبارکه با جامعه
در ادامــه گفت وگــوی خبری ویژه شــبکه اصفهان حســین
مدرســیفر ،مدیر بهداشــت حرفهای ایمنی و محیط زیست
شرکت فوالد مبارکه ،درتوضیح مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد
مبارکه با تاکید بر اقدامات زیســت محیطی اظهار کرد :شرکت
فوالد مبارکه با رویکرد برد-برد همواره در راستای ارتقای محیط
زیست و خدمت به جامعه تالش کرده است.
به کارگیری تکنولوژیهای روزدنیا درخدمت محیط زیست

وی به طرحهای زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه در آینده

توسط شرکت فوالدمبارکه

نزدیک پرداخت و اظهار کرد :پروژههــای متعددی در کاهش

وی افزود :این شــرکت از بدو تاسیس با ســرمایه گذاری کالن

مصرف آب درشرکت فوالد مبارکه اجرا شده است و درطرحهای
آتی درصدد هســتیم میزان مصرف آب در فرآیندهای تولیدی
را کاهش دهیم که به جایگزینی برجهــای هیبریدی میتوان
اشــاره کرد که مناقصه آن در حال برگزاری اســت و امیدواریم
تا یک ماه آینده کلنگ زنی شــود چراکه این پروژه میتواند به
کاهش یک میلیــون مترمکعب آب در ســال در واحد احیای
مستقیم بیانجامد.
مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه گفت :طرح دیگری
که بر کاهش مصــرف آب در فرآینــد تولید در واحــد ریخته
گری متمرکز اســت هم به زودی به مناقصه گذاشته میشود.
پروژههای کاهش هدررفت آب با تعویض سیستمهای فرسوده
آبرسانی هم در دست اقدام اســت و تاکنون  ۵۰کیلومتر از این
خطوط تعویض شده و جمع آوری آبهای سطحی و بارشی در
حوضچههای تعبیه شده هم از برنامههای آینده شرکت فوالد
مبارکه در خصوص کاهش مصرف آب است.

تکنولوژی دوستدار محیط زیســت را به خدمت گرفت و همواره
به عنوان شرکت دوستدار محیط زیســت سیاستهای خود را
تعریفکرده است.مدیربهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست
شرکت فوالد مبارکه به اقدامات این شرکت درکاهش آلودگی هوا
هم گریزی زد و گفت :تکنولوژیهای به کار رفته در این شــرکت
با هدف کاهش آلودگی هوا انتخاب شــده اســت که میتوان
به اســتقرار  ۶۰الی  ۷۰غبارگیر به روز دنیا اشاره کرد که خروجی
این غبارگیرها به صورت پایش برخط (آنالین) توسط سازمان
محیط زیستکشورو ادارهکل محیط زیست استان اصفهان رصد
میشودکه طبق اعالم این سازمانها میزان خروجی آالیندههای
جوی این شرکت ،کمتر از استانداردهای جهانی است.
توسعه  ۴۵درصدی فضای سبزدرشرکت فوالد مبارکه
وی به توسعه فضای ســبز به عنوان یکی از پارامترهای زیست
محیطی در شرکت فوالد مبارکه هم اشاره ای کرد و گفت :حدود

 ۱۶کیلومترمربع از مســاحت  ۳۵کیلومترمربعی شرکت فوالد
مبارکه به فضای سبز اختصاص یافته اســت یعنی چیزی در
حدود  ۴۴تا  ۴۵درصد کل مســاحت فــوالد مبارکه به فضای
سبز اختصاص پیدا کرده و توسعه فضای سبز با انواع گونههای
گیاهی از بدو تاسیس این شرکت در دســتور کار قرار گرفته که
ســالیانه هزینه نگهداری این فضای ســبز بالغ بر  ۴۰میلیارد
تومان است.
نظارت سازمان محیط زیســت برروند دفن و بازچرخانی

پسماند

مدرسیفر به اقدامات سازنده شرکت فوالد مبارکه در راستای
کاهش آلودگی منابع خاکی پرداخت وگفت :تمام پسماندهای
شرکت فوالدمبارکه شناسنامه دار هســتند و نظارت دقیقی و
برخط (آنالین) توسط سازمان محیط زیست کشور روی چرخه
و بازگشت و دفن این پسماندها به طبیعت انجام میشود.
همکاری با دانشگاههای معتبرکشوردرراستای حفظ منابع

خاکی

وی به همکاری شرکت فوالدمبارکه با دانشگاههای مرجعکشوردر
راستای حفظ منابع خاکی هم اشاره ای کرد و گفت :در همکاری
پنج ساله با دانشگاههای معتبر و بی طرف در کشور مطالعات و
نتایج اقدامات زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه درخصوص
حفاظت از منابع خاکی بررسی میشــود که اکنون با دانشکده
زمین شناسی دانشگاه شیرازاین مطالعات درحال انجام است و
نتایج این مطالعات در سازمان محیط زیست کشور ثبت شده که
نشان از حفاظت منابع خاکی توسط شرکت فوالد مبارکه است.

