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رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان قنــد، پولک و نبات اصفهان گفــت: بزرگ ترین 
مشــکل تولیدکننــدگان مــا افزایش قیمت مــواد اولیــه و عدم ثبات در این قیمت ها اســت و ما 

مجبوریــم به دلیــل پاییــن آمــدن قــدرت خرید مــردم ســودمان را در فــروش کاهش بدهیم.
باوجود اینکــه صنــف پولــک و نبــات در اســتان اصفهــان جــزو پرمخاطب تریــن اصنــاف 
به شــمار مــی رود و مــردم اســتقبال زیــادی از ایــن کاال مخصــوص اصفهان دارند اما متاســفانه 
کــه مهم تریــن آن هــا،  تولیدکنندگان ایــن صنــف بــا مشــکالتی دســت و پنجــه نــرم می کننــد 

عــدم ثبــات در قیمــت مــواد اولیــه اســت.
کم تریــن انتظــار تولیدکنندگان ایــن صنــف از دولــت، حمایــت اســت تــا بتواننــد وضعیــت 
ســرمایه و دســتگاه های خــود را بهبــود ببخشــند امــا مثل اینکــه متاســفانه حمایــت از تولیــد 

فقــط درحــد یــک شــعار باقی مانــده و اقــدام موثــری صــورت نگرفتــه  اســت.

۳

زاینده رود از دولت ها خیری ندید :

مرگ آبزیان در رودی که دیگر زاینده نیست

کــودک اصفهــان  رئیــس شــورای اجرایــی شــهر دوســتدار 
گفــت: یکــی از اهداف تشــکیل شــورای مشــورتی کــودکان 
بیــان  بــرای  کــودکان  بــه  دادن  فرصــت  نوجوانــان،  و 
نیازهای خود از طریق نمایندگان خود در شــورا و بهبود 

مهارت هــا و توانایی هــای آنهــا اســت.
ســید احمــد حســینی نیا در نخســتین جلســه مجــازی و 
کــودکان و نوجوانــان، ضمــن  ــر خــط شــورای مشــورتی  ب
ابــراز خرســندی از فرآینــد انتخابــات و شــور و اشــتیاق 
ــه  ــگاه آنهــا ب ــوع ن ــه ن ــا توجــه ب ــودکان ب ک ــم در بیــن  ک حا
کــودکان  کــرد: شــورای مشــورتی  شــهر اصفهــان اظهــار 
کــودکان بــرای  و نوجوانــان بــا هــدف فرصــت دادن بــه 
بیــان نیازهــای خــود از طریــق نماینــدگان خــود در شــورا، 
بهبــود مهارت هــا و توانایی هــای آنهــا، توســعه بهبــود 
گــذاری، تصمیم ســازی و تصمیم گیــری  نظــام سیاســت 
کیفیــت  کــودکان و در نهایــت ارتقــا  از طریــق مشــارکت 
کارگروهی  مســئولیت پذیری، روحیه مشــارکت پذیری و 
در بیــن کــودکان و نوجوانــان بــا سیســتم انتخابــات بــرای 

اولیــن بــار تشــکیل شــده اســت.
 ۵۵۰ و  هــزار  یــک  مشــارکت  دوره،  در ایــن  افــزود:  وی 
بودیــم  را شــاهد  رأی  هــزار  ثبــت حــدود ۲۴  و  کــودک 
کــودکان و عالقــه و  از اســتقبال خــوب  که ایــن نشــان 
تعهــد آنهــا در ســاختن شــهری زیبــا بــرای کودکان اســت، 
بنابرایــن در آینــده جلســات بــا حضــور منتخبــان و بــا 
مشــورت و همفکــری آنها در راســتای اقدامــات مصوب و 
برنامه هــای ارائــه شــده توســط یونیســف و وزارت کشــور، 

برگــزار خواهــد شــد.
کیــد  معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان تا
کــودکان و  کــرد: بی شــک اجرای ایــن برنامــه دریچــه دیــد 
نوجوانــان نســبت به مباحــث عمرانی، شــهری، ترویجی 
گــذار را متفــاوت خواهــد  و طراحــی برای ایــن قشــر تأثیــر 

کــرد.
کــرد: بــر اســاس برنامــه  حســینی نیا اظهــار امیــدواری 
اصفهــان،  شــهر  شــورای  در  مصــوب  اجرایــی  اقــدام 
تاییدیــه وزارت کشــور و یونیســف و برنامــه ســنجش پذیر 
شــهردار اصفهــان، از لحــاظ زیرســاختی و فرهنگــی بــا 
کــودکان و نوجوانــان، ســعی بــر  مشــورت و همفکــری 
گــذاری منطبــق بــا دیــدگاه قشــر بهره بــردار را  سیاســت 

داریــم.
کوتــاه توســط  گــزارش  در ایــن جلســه آنالیــن پــس از ارائــه 
دبیــر شــورای اجرایــی پیرامــون شــورای مشــورتی، اعضــا 
از  انتظــارات خــود  بیــان  بــه معرفــی و  انتخــاب شــده 
که ایجــاد بســتر حمایتــی و  شــورای مشــورتی پرداختنــد 
مناســب بــرای فعالیــت و اســتفاده درســت از اســتعدادها 
و توانایی هــای اعضــا از بارزتریــن خواســته های اعضــا 
کــودکان و نوجوانــان شــهر اصفهــان  شــورای مشــورتی 

بــود.

رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک 
اصفهان مطرح کرد:

استقبال کودکان اصفهانی 
برای ساخت شهری زیبا

خبرربخ

سرپرســت اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ســمیرم 
گفــت: خانوارهــای عشــایری که زودتــر از تقویــم کوچ)واخر 
اردیبهشــت( وارد مراتــع ییالقــی شــوند جریمــه خواهنــد 

شــد.
مســووالن این  بازدیــد  حاشــیه  در  جبــاری  میثــم 
شهرســتان از مرزهــای عشــایری جنــوب ســمیرم، اظهــار 
ــوچ  ک ــم  ــی تقوی ــان قانون ــت زم ــر رعای ــا ب ــد م کی ــت: تا داش
بهــاره یعنــی ۲۵ اردیبهشــت مــاه اســت تــا نیــازی بــه 
تشــکیل پرونده قضایی برای هیچ خانواری هم نباشــد.

گفتــه وی هــر چنــد وضعیــت بارش هــای فصــل بهــار و  بــه 
فروردیــن مــاه در این شهرســتان مطلــوب نبوده امــا مراتع 
کامــل ســبز نشــدند بنابرایــن  همچنــان تــازه روییــده و 
چــرای دام در ایــن عرصه هــا آســیب جــدی بــه پوشــش 

گیاهــی وارد می کنــد.
ــا  سرپرســت اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ســمیرم ب
گذشــته چهــار  بیان اینکه ایــن اداره از اواخــر اســفندماه 
کرد، اظهار داشــت:  گلوگاه های مرزی مســتقر  پاســگاه در 
هــر پاســگاه بــا چهــار نیــروی یــگان حفاظت ایــن اداره 
تــا زمــان ورود عشــایر بــه مناطــق ییالقــی در مرزهــای 

عشــایری حضــور خواهنــد داشــت.
جبــاری هــدف از ایــن اقدام هــا را عالوه بر جلوگیــری از ورود 
ــری از  ــن جلوگی ــرای دام و همچنی ــایر، چ ــگام عش زودهن
تخریــب طبیعــت برشــمرد و افــزود: امســال موضــوع کرونــا 
کــه  کــوچ زودهنــگام در ایــن وضعیــت  نیــز مطــرح اســت و 
شــرایط ســمیرم بحرانــی اســت، خطــر و ریســک بیشــتری 

دارد.
ــاه ۳۰  کوت ــه مــرور و در یــک دوره  ــد ب وی افــزود: عشــایر بای
ــا ۴۰ روزه در مســیر قشــالق بــه ییــالق بــه شــکل ســنتی  ت
کننــد تــا بــه ییــالق برســند و در یوردهــای )محــل  حرکــت 
برپا کردن ســیاه چادرهای عشــایری( خود مســتقر شــوند 
نه اینکــه یــک یــا ۲ روزه بــه شــکل خودرویــی خــود را بــه 

ییــالق برســانند.

سرپرســت اداره منابــع طبیعــی ســمیرم خاطرنشــان کرد: 
کــوچ از ســه دهــه پیــش تــا امــروز  کنتــرل و مدیریــت  طــرح 
اجــرا می شــود و همــه از آن مطلــع هســتند بنابرایــن بهتــر 
ــن  ــد تا ای کنن ــوچ  ک ــان  ــن زم ــود در بهتری ــایر خ ــت عش اس
اداره مجبــور بــه برخــورد یــا اقــدام خاصــی بــه منظــور 

کــوچ زودهنــگام نباشــد. جلوگیــری از 
مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان ســمیرم نیــز در همیــن 
ــا  کرون ــا تصمیــم ســتاد مدیریــت  ــرد:  ب ک ــد، تصریــح  پیون
کــه وارد ییالق شــوند غربال گــری کرونا  تــک تک عشــایری 

خواهنــد شــد.
و  ســمیرم  وضعیــت  گفــت:  صبوحــی  علی اصغــر 
بیمارســتان این شهرســتان قرمــز اســت و ورود جمعیــت 
حــدود ۲۰ هــزار نفــری عشــایر در ایــن فصــل بــه شهرســتان 

بــه یک بــاره احتمــال ریســک ابتــال را بــاال می بــرد.
وی افــزود: همیــن امــروز ۳۷ نفر و روز گذشــته ۴۳ مبتال به 
بیمــاری کوویــد-۱۹ داشــتیم و مجمــوع مبتالیــان بــه ســه 

هــزار و ۱۸۶ نفــر رســیده اســت.
مدیــر شــبکه بهداشــت ســمیرم بــا یــادآوری غربالگــری 
گذشــته جامعــه عشــایری این شهرســتان،  کرونــای ســال 
ــرد: امســال نیــز همــکاری بســیج، امــور عشــایر،  ک کیــد  تا
هــالل احمــر، منابــع طبیعــی و دیگــر ســازمان ها برای ایــن 

اقــدام ضــرورت دارد.
افــزون بــر چهــار هــزار و ۷۰۰ خانــوار عشــایری ایل قشــقایی 
شــامل طایفه هــای دره شــوری، عملــه، فارســیمدان و 
شــش بلوکــی، هــر ســال بــه ییــالق و ســرحدات ییــالق 
کــوچ می کننــد و افــزون بــر ۷۰۰ هــزار راس دام را بــا  ســمیرم 

ــد. ــع ییالقــی می آورن ــه مرات خــود ب
گــرس میانــی  شهرســتان ســمیرم در ضلــع شــمالی دنــا و زا
بــا ۱۵۰ روســتا و آبــادی، شــش شــهر و چهــار بخــش و افزون 
بــر 9۰ هــزار نفــر جمعیــت روســتایی، شــهری و عشــایری، 
بــا ۴۵۵ هــزار هکتــار عرصه هــای ملــی و طبیعــی در ۱۶۰ 
کیلومتــری شــمال  کیلومتــری جنــوب اصفهــان و ۱۶۴ 

یاســوج واقــع اســت.

خبرربخ

سرپرست منابع طبیعی سمیرم:

کوچ جریمه می شوند عشایر با رعایت نکردن تقویم 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

ــر( را ازطریــق  ــه شــرح زی ــد خدمــات مشــاوره )ب ــد بهارســتان درنظــردارد فراخــوان خری شــرکت عمــران شــهر جدی
ــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد  کلیــه مراحــل برگ ــد.  ــزار نمای ــدارکات الکترونیکــی دولــت برگ ســامانه ت
فراخــوان تــا تهیــه فهرســت مشــاوران دارای صالحیــت، ارســال درخواســت پیشــنهاد RFP و RFQ )ارائــه پیشــنهاد 
 www.setadiran.ir کت ها ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس  مشــاوران و بازگشــایی پا
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مشــاوران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و 
ک عمــل جهــت بررســی  گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در فراخــوان محقــق ســازند. مــال دریافــت 
ــام  ــت تم ــنهاددهندگان می بایس ــد. پیش ــی( می باش ــال )الکترونیک ــاء دیجیت ــر و امض ــتاد و مه ــامانه س ــناد س اس

ــا مهــر و امضــاء دیجیتــال در ســامانه بارگــذاری نماینــد. مــدارک و مســتندات خــود را ب
خ 1۴۰۰/۰2/۰۵ می باشد. گهی در سامانه از ساعت 1۴ مور تاریخ انتشار آ

خ 1۴۰۰/۰2/13 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 17 مور
خ 1۴۰۰/۰2/21 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 17 مور

خ 1۴۰۰/۰2/22 کت ها در سایت: ساعت 1۰ صبح مور زمان گشایش پا
کــت و نحــوه مهــر و امضــاء  گــران درصــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد فراخــوان و ارائــه پا مناقصــه 
کــت در ســامانه ســتاد بــه آدرس زیــر تمــاس حاصــل نماینــد. )توجه:  الکترونیکــی )دیجیتالــی( اســناد و بارگــذاری پا
ک  کیــد می گــردد مــال گــران می بایســت بــه دقــت شــرایط فراخــوان و پیــش فراخــوان را مطالعــه نماینــد(. تا مناقصــه 
عمــل جهــت بررســی اســناد ســامانه ســتاد و مهــر و امضــاء دیجیتــال )الکترونیکــی( میباشــد. پیشــنهاددهندگان 

می بایســت تمــام مــدارک و مســتندات خــود را بــا مهــر و امضــاء دیجیتــال در ســامانه بارگــذاری نماینــد.
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه و یــا هرگونــه ســوال درخصــوص امضاء و 

مهــر دیجیتالــی )الکترونیکــی(: مرکــز تمــاس ۴193۴، ۰21، دفتر ثبــت نــام: 889۶9737 و 8۵1937۶8

گهی فراخوان عمومی انتخاب مشاوره آ
نظارت کارگاهی بر پروژه های اقدام ملی در سطح شهر جدید بهارستان 

)آماده سازی و تاسیسات شهری و پروژه های عمرانی روبنایی - ابنیه(

112۶۵۶8 / م الف

مدت مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

 گروه -
تخصص

 گواهینامه صالحیت
مشاوره موضوع فراخوان شماره مناقصه ردیف

2۴ ماه
 RFP در اسناد(

 مشخص 
می گردد(.

مشاوره می بایست دارای 
گروه راه و  صالحیت: حداقل پایه 2 
گرایش راه سازی و حداقل  ترابری، 
گرایش تاسیسات آب و  پایه 3 آب، 

فاضالب باشد.

انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط 
کارگاهی بر پروژه های اقدام  برای نظارت 

ملی در سطح شهر جدید بهارستان 
)آماده سازی و تاسیسات شهری(

2۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰۰1 1

2۴ ماه
 RFP در اسناد(

 مشخص 
می گردد(.

مشاوره می بایست پایه یک در 
گروه معماری و شهرسازی با 

گرایش ساختمانهای مسکونی، 
تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و 

گرایش ساختمانهای آموزشی، 
بهداشتی، ورزشی و درمانی 

بصورت همزمان

انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط 
کارگاهی بر پروژه های اقدام  برای نظارت 

ملی در سطح شهر جدید بهارستان 
)پروژه های عمرانی روبنایی - ابنیه(

2۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰۰2 2

بزرگ ترین مشکل تولیدکنندگان قند و پولک و 
نبات، افزایش قیمت مواد اولیه است

وزنه برداری قهرمانی آسیا - ازبکستان؛ 

کیانوش رستمی به مدال طالی مجموع 
رسید

۶

کشور  مادر صنعت نساجی 
چشم انتظار حمایت دولت

استمداد از رئیس قوه قضائیه: 

تجمع جوانان مبارکه برای پیگیری 
مطالبه استخدام بومی در صنایع  

یک فعال حوزه مشاغل خانگی: 

تولیدات مشاغل خانگی قابلیت 
صادرات دارد

گرانی   تورم و 
کاالها   بیش از ۱۰۰ درصدی 

گذشته در ماه 

همراهان درخواست مالقات نداشته باشند؛

راه اندازی کلینیک های تنفسی 
در اصفهان

2

2

۴

2

۳

ادای احترام وزیر راه و شهرسازی در گلزار شهدای اصفهان:  

استقبال وزیرراه و شهرسازی 
از مدل و برنامه بازآفرینی همت آباد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اعالم کرد 

افزایش ۱۷ درصدی پسماندهای 
کرونا عفونی در اصفهان با همه گیری 

۳

۴
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خبر

کار بــا بیان اینکــه حق مســکن  عضــو شــورای عالــی 
هنــوز در هیــات دولــت تصویــب نشــده اســت، 
گفت: طوالنی شــدن فرایند تصویب حق مســکن 
نشــان  اقتصــادی،  ســخت  شــرایط  در  هــم  آن 
کارگــری  جامعــه  بــه  اهمیتــی  دولــت  می دهــد 

نمی دهــد.
گفت وگــو بــا  مهــر در مــورد آخریــن  ناصــر چمنــی در 
دولــت،  در  مســکن  حــق  تصویــب  وضعیــت 
دائــم در حــال پیگیری ایــن  مــا  اظهــار داشــت: 
کــه مســئوالن بــه مــا  موضــوع هســتیم و پاســخی 
می دهند ایــن اســت که حق مســکن در دســتورکار 
هیأت دولت اســت و مشــخص نیســت چه زمانی 

تصویــب شــود.
ــد در نظــر  کار افــزود: البتــه بای ــی  عضــو شــورای عال
کار، زمــان  کــه طبــق مصوبــه شــورای عالــی  داشــت 
و  اســت  مــاه  فروردیــن  از  مســکن  حــق  اجــرای 
گر ایــن مؤلفــه دیرتــر هم تصویب شــود کارفرمایان  ا

ــه پرداخــت مابه التفــاوت هســتند. موظــف ب
وی بــا بیان اینکــه طوالنــی شــدن فراینــد تصویــب 
کــه دولــت اهمیتی  حــق مســکن بیانگر ایــن اســت 
گفــت: در ســالی  کارگــری نمی دهــد،  بــه جامعــه 
کــه تحــت عنــوان ســال تولیــد، مانع زدایی هــا و 
پشــتیبانی ها نام گذاری شــده، شــاهد هســتیم که 

کارگــران دغدغــه نــدارد. دولــت بــرای معیشــت 
ــر دولــت در ایــن شــرایط ســخت  گ چمنــی افــزود: ا
اقتصــادی بــه فکــر جامعــه کارگــری بــود، به محض 
کار، حــق مســکن  دریافــت مصوبــه شــورای عالــی 
را تصویــب می کرد. ایــن مســائل فقــط بیانگــر نــوع 

کارگــری اســت. نــگاه دولــت بــه جامعــه 
کارگــری  گفــت: جامعــه  کار  عضــو شــورای عالــی 
کرونایــی، بــاز هــم بــه  حتــی در ایــن شــرایط ســخت 
صورت ســه شــیفت در واحدهای تولیدی و ســایر 
کار اســت امــا دولــت آنگونــه  بخش هــا مشــغول بــه 

کــه بایــد توجهــی به ایــن قشــر نــدارد.

عضو شورای عالی کار اعالم کرد؛
کارگری منتظر  جامعه 

تصویب حق مسکن
خبرربخ

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان قند، 
گفــت: بزرگ تریــن مشــکل  پولــک و نبــات اصفهــان 
تولیدکننــدگان مــا افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و 
عــدم ثبــات در ایــن قیمت هــا اســت و مــا مجبوریــم 
به دلیــل پاییــن آمــدن قــدرت خرید مردم ســودمان 

کاهــش بدهیــم. را در فــروش 
اســتان  در  نبــات  و  پولــک  صنــف  باوجود اینکــه 
اصفهــان جــزو پرمخاطب تریــن اصنــاف به شــمار 
کاال  از ایــن  زیــادی  اســتقبال  مــردم  و  مــی رود 
متاســفانه  امــا  دارنــد  اصفهــان  مخصــوص 
تولیدکنندگان ایــن صنــف بــا مشــکالتی دســت و 
کــه مهم تریــن آن هــا، عــدم  پنجــه نــرم می کننــد 

اســت. اولیــه  مــواد  قیمــت  در  ثبــات 
از  صنــف  تولیدکنندگان ایــن  انتظــار  کم تریــن 
دولــت، حمایــت اســت تــا بتوانند وضعیت ســرمایه 
امــا  ببخشــند  بهبــود  را  خــود  دســتگاه های  و 
مثل اینکه متاســفانه حمایــت از تولید فقــط درحد 
صــورت  موثــری  اقــدام  و  باقی مانــده  شــعار  یــک 

نگرفتــه  اســت.
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان قنــد 
گفت وگــو بــا خبرنــگار  و پولــک و نبــات اصفهــان در 
تســنیم، بــا اشــاره بــه عــدم افزایــش قیمــت پولــک 
اظهــار  رمضــان  مبــارک  مــاه  به مناســب  نبــات  و 
داشــت: معمــوال هــر ســال پــس از آغــاز ســال بــه 
کارگــری و قیمــت مــواد  نســبت افزایــش حقــوق 
اولیــه، قیمــت پولــک و نبــات افزایــش پیــدا می کنــد 
بــه خاطــر مــاه مبــارک رمضــان مقــداری  امــا مــا 
کــه  تبدیلــی  هزینــه  و  کــرده  را  مــردم  مراعــات 
کنند را نگرفتیم تا بعد  تولیدکنندگان باید دریافت 
از مــاه مبــارک بــا محاســبه دقیــق، افزایــش هزینه ها 

اعمــال شــود.
تولیدکننــدگان  داد:  ادامــه  شــیروانی  علیرضــا 
برای ایجــاد رفــاه بهتــر مــردم، پــس از مــاه مبــارک 
کــه اعمــال نشــده  اســت را  رمضــان افزایــش قیمتــی 

می کننــد. اعمــال 
وی افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و عــدم ثبــات در این 
تولیدکننــدگان  مشــکل  بزرگ تریــن  را  قیمت هــا 
کــرد: قیمــت مــواد اولیــه ثبــات  دانســت و عنــوان 
نداشــته و در اغلب مواد صد درصد افزایش قیمت 
وجــود دارد بــرای مثــال قیمــت مقــوای موردنیــاز 
بــرای جعبــه در یــک ســال از حــدود 87۰۰ تومــان بــه 
172۰۰ تومــان، ســلفون از حــدود 38 هــزار تومــان به 
۶۰ هــزار تومــان و شــکر نیــز از ۶۵۰۰ تومــان بــه 11۵۰۰ 
تومــان رســیده  اســت، ازطرف دیگر حقــوق کارگر نیز 
ــرق،  ــرده و هزینه هــای ب ک ۴۰ درصــد افزایــش پیــدا 
کــه بــا توجــه  گاز، تلفــن و اجــاره مغــازه هــم اســت 
به ایــن افزایــش هزینه هــای ناخواســته تولیدکننــده 

بایــد مقــداری افزایــش قیمــت داشــته باشــد.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان قنــد و پولــک و نبــات 
گــران شــدن شــکر  اصفهــان افــزود: البتــه مســئله 

بــرای مــا مســئله نیســت بلکــه دو نرخــی بــودن آن 
مشــکل اصلــی اســت، قیمــت تمــام شــده شــکر 
بــرای  نقــل   و  حمــل  هزینه هــای  احتســاب  بــا 
تولیدکننــده 12 هــزار تومــان اســت امــا شــکر مصــرف 
خانــوار بــا قیمــت 87۰۰ تومــان بــه مــردم عرضــه 
بــه همیــن خاطــر مــا عمــال رودرروی  می شــود و 

گرفتیــم. مــردم قــرار 
کــرد:  کارگــران بیــان  وی بــا اشــاره بــه افزایــش حقــوق 
کارگــران ۴۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت  حقــوق 
گــر در تمام ایــام ســال حضــور  کارگــر حتــی ا و یــک 
یافته و تعطیلی نداشــته باشــد، با احتســاب دوماه 
عیــدی، یــک مــاه ســنوات و یــک مــاه مرخصــی 
ــه  کنــد و ب ــد 1۶ مــاه حقــوق دریافــت  ــا حقــوق بای ب
کارگــران برای  همیــن علــت در واقــع افزایش حقــوق 

ــت. ــد اس ــا 8۰ درص ــدود ۶۰ ت ــدگان ح تولیدکنن
شــیروانی ادامــه داد: تولیدکننــدگان اذعــان دارنــد 
کارگــران بــا توجــه بــه تــورم جامعــه بــرای  کــه حقــوق 
معیشــت آن هــا کافــی نیســت و از طــرف دیگــر وقتی 
کارگــر دغدغــه ذهنــی و گرفتاری داشــته باشــد طبعا 
بــازده کار او هــم کــم می شــود و مــا تمامی ایــن مــوارد 
را درک می کنیــم و بــه همیــن دلیل بــا وجود کاهش 

کارگــران را پرداخــت می کنیــم. ســود، حقــوق 
و  تولیدکننــدگان  وضعیــت  بــا  ارتبــاط  در  وی 
ــا  کرون ــا شــروع بیمــاری  فروشــندگان این اتحادیــه ب
ــم و  ــردم را می دانی ــد م ــرایط روز و درآم ــا ش ــت: م گف
کاال تولیــد  خودمــان هــم بــا وجود اینکــه یــک قلــم 
کنیــم  می کنیــم امــا در روز بایــد صــد قلــم خریــداری 
و بــا افزایــش قیمــت و تــورم دســت و پنجــه نــرم 
کــه  می کنیــم، مــا از مــردم جــدا نیســتیم و با ایــن 
کاهــش فــروش داشــته ایم  ــا ۴۰ درصــد  تقریبــا 3۰ ت
امــا دســتمزد کارگران را تمامــا پرداخت کرده و حتی 

ــر تعدیــل نیــرو نکردیــم. کارگ یــک 
رئیــس اتحادیه فروشــندگان و تولیدکنندگان قند و 
گــر بخواهیــم تمــام  پولــک و نبــات اصفهــان افــزود: ا
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه را بــر اجنــاس اعمــال 
کاهــش یافتــه اســت و  ــد مــردم  کنیــم، قــدرت خری

گــر  کار را نمی دهــد بــرای مثــال ا بــه مــا اجازه ایــن 
کیلوگــرم پولــک و  یــک واحــد صنفــی مــا در روز 2۰۰ 
کنــون بــه خاطــر افزایــش  نبــات می فروختــه اســت ا
قیمت هــا تولیدکننــده بــه حــق خــود نرســیده و 
چــون  نیســت  خریــد  بــه  راغــب  کننــده  مصــرف 

مشــکل مالــی دارد.
ــرای بهبــود تولیــد  ــه ب ک ــه وام هایــی  ــا اشــاره ب وی ب
در دولت هــای قبلــی بــه تولیدکننــدگان اختصــاص 
فکــر  آینــده  دولــت  داشــت:  اظهــار  می شــد  داده 
کنــد، قبــال وامی بــا بهــره 9 درصــد  بــه  حــال تولیــد 
کوچــک  تولیــدی  تولیدکننــدگان واحدهــای  بــه 
ــد و  ــرمایه، خری ــش س ــا از آن در افزای ــد ت داده می ش
کننــد  ــوازم مــورد نیــاز تولیــد اســتفاده  بــروز شــدن ل
گرفــت و  و در آن زمــان تحولــی در اصنــاف صــورت 
تولیدکنندگان توانســتند دســتگاه های خود را بروز 
کارشان را بهبود ببخشند. کرده و از نظر بهداشتی 

گونــه  کنــون هیــچ  شــیروانی ادامــه داد: متاســفانه ا
حمایتــی از تولیــد صورت نمی گیــرد، تولیدکننده ها 
گرفتار هســتند و باید ســرمایه خود را افزایش دهند 
بــرای مثــال چنــد مــاه قبــل یک تــن شــکر را با هزینه 
ــم  ــداری می کردی ۶ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان خری
کنــون بــه 12 میلیــون بــا احتســاب هزینه هــای  امــا ا
حمل و نقل رســیده اســت و عمال باید دو برابر پول 
کن بــوده در صورتــی  بدهیــم و ایــن یــک ســرمایه ســا

کــه ســود مــا نصــف شــده  اســت.
کارگر بیمه  کارگاهی بــا 3۵  کــرد: مــا  وی خاطرنشــان 
کرونــا هیــچ  کــه در ایــام شــیوع  شــده داشــته ایم 
کــدام را تعدیــل نکــرده، عیــدی و حقــوق و پــول 
کــرده  اســت و مــا  تمــام قراردادهــا را هــم پرداخــت 
کارفرمــا اســت امــا درآمــد  که ایــن وظیفــه  معتقدیــم 
او جوابگوی ایــن پرداخت هــا نیســت و برمبنــای 

ــرده  اســت. ک کمــک  ــران خــود  کارگ ــه  انســانیت ب
مــی رود  انتظــار  اصفهــان  از  تســنیم  به گــزارش 
حمایــت دولــت از ایــن صنــف بیشــتر شــود تا ایــن 
کاالی  ــبد  ــی از س ــنتی اصفهان ــوب و س کاالی محب

نگــردد. مــردم حــذف 

بزرگ ترین مشکل تولیدکنندگان قند و پولک و نبات، افزایش قیمت مواد اولیه است
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کــه  گذشــته بــه نحــوی بــوده  افزایــش تــورم در مــاه 
کاال و خدمــات بیــن ۲۰ تــا ۱۱۰ درصــد نســبت بــه 
پارســال افزایــش قیمــت داشــته اســت و »روغــن و 

گرانــی قــرار دارد. چربی هــا« در صدر ایــن 
بــه گزارش ایســنا، پایــان فروردیــن مــاه ســال جــاری 
بــا افزایــش تــورم و ثبــت ارقــام بــاال در ایــن شــاخص 
کاال و خدمــات در  کــه  بــه طــوری  بــود؛  همــراه 
مقایســه بــا اســفندماه ۲.۷ درصــد )تــورم ماهانــه( 
افزایــش قیمــت داشــت. از ســویی تــورم نقطــه 
کــه نشــان داد  بــه نقطــه ۴۹.۵ درصــد اعــام شــد 
هزینــه خانوارهــا بــه طــور متوســط تــا مــرز ۵۰ درصد 
نســبت به فروردین ماه ســال ۱۳۹۹ افزایش دارد و 
از ســویی تــورم ۱۲ ماهــه منتهی به فروردیــن ۳۸.۹ 

گــزارش شــد. درصــد 
ــا و  کی ه ــد خورا ــه خری ــدی هزین ــش ۶۳ درص افزای

آشــامیدنی ها
فروردیــن  در  تــورم  جزئیات ایــن  بررســی  امــا 
و  کی هــا  خورا کــه  دارد  حکایــت  از ایــن  مــاه 
آشــامیدنی های مــورد اســتفاده مــردم تــا بیــش 
از ۶۳ درصــد نســبت بــه پارســال و ۲.۹ درصــد در 
مقایســه بــا اســفندماه افزایــش قیمــت دارد. در 
کی هــا ۶۲.۹ درصــد افزایــش تــورم  بیــن آنهــا خورا

اســت. داشــته 

کاال و خدمــات در شــاخص تــورم ماهانــه  در بیــن 
ــه »هتــل و رســتوران«  ــوط ب باالتریــن افزایــش مرب
کیــان« ۵.۸  و ما قرمــز  بــا ۶.۲ درصــد، »گوشــت 
گــروه »گوشــت قرمــز و ســفید و  درصــد و همچنیــن 

فرآورده هــای آن« بــا ۵.۵ درصــد اســت.
فقط سبزیجات ارزان شده است

کــه در فروردین ماه  ســبزیجات تنهــا کاالیی اســت 
گــروه  ارزان شــده و تــورم منفــی ۰.۲ درصــد دارد و 
غ« نیــز جــز اقــام بــا کمترین  »شــیر، پنیــر و تخــم مــر

تــورم ماهانــه بــا ۰.۲ درصــد
روغن تا ۱۱۰ درصد گران شد

در فروردیــن مــاه باالتریــن افزایــش قیمــت نســبت 
گــروه »روغــن و چربی هــا« بــا ۱۰۹.۳  بــه پارســال بــه 
گــروه »شــیر، پنیــر  درصــد اختصــاص دارد بعــد از آن 
ــروه  گ ــن  ــد و همچنی ــا ۷۷.۴ درص غ« ب ــر ــم م و تخ
»چــای، قهــوه و نوشــابه« بــا ۷۵.۱ درصــد قــرار دارد.
کمتریــن افزایــش قیمــت نســبت بــه فروردیــن مــاه 
ــا  ــوخت« ب ــرق و س ــروه »آب، ب گ ــرای  ــال ۱۳۹۹ ب س

۲۰.۴ درصــد ثبــت شــده اســت.
بررســی جریان تورم ســاالنه نیز از این حکایت دارد 
کــه بیشــترین تــورم بــرای میــوه و خشــکبار بــا ۵۴.۹ 
گــروه »روغــن و چربی هــا« و همچنیــن  و بعــد از آن 
غ« بــا حــدود ۵۳ درصــد  »شــیر، پنیــر و تخــم مــر

اســت.

امــروز  از  آب وبــرق  تعرفــه  ۷درصــدی  افزایــش 
بــرای عمــوم مشــترکان خانگــی اعمــال می شــود 
امــا مشــترکان پرمصــرف عــاوه بر ایــن افزایــش 
۷درصــدی شــاهد افزایــش ۱۶درصــدی تعرفــه از 
ابتــدای خــرداد و افزایــش مجــدد ۱۰درصــدی در 

تابســتان خواهنــد بــود.
ــال 97،  ــت در س ــت دول ــه هیئ ــاس مصوب ــر اس ب
ــدای  ــی از ابت ــال متوال ــومین س ــرای س ــال ب امس
ــرق  ــه آب وب ــه تعرف ــد ب ــاه، 7 درص ــت م اردیبهش

عمــوم مــردم اضافــه می شــود.

مــردم  عمــوم  بــرای  کــه  تعرفــه  افزایــش  ایــن 
از  پرمصــرف،  مشــترکان  بــرای  بــود،  خواهــد 
ابتــدای خردادمــاه بــا افزایــش 1۶درصــدی تکــرار 
نیــز  پرمصــرف  مشــترکان  واقــع  در  می شــود، 
همچــون دیگــر مشــترکان، از امــروز بــا افزایــش 
تعرفــه 7درصــدی مواجــه می شــوند امــا به ایــن 
 1۶ خردادمــاه  ابتــدای  از  7درصــدی،  رشــد 
درصــد اضافــه می شــود و مشــترکان پرمصــرف 
گذشــته  بــا رشــد 23درصــدی تعرفــه نســبت بــه 

مواجــه خواهنــد شــد.
در  دولــت  هیئــت  مصوبــه  دیگــر،  ســوی  از 

ســال 99 در خصــوص آب وبــرق امیــد، فرصتــی 
تــا  داد  پرمصــرف  مشــترکان  بــه  را  شــش ماهه 
بــه بهینه ســازی مصــرف خــود اقــدام  نســبت 

کننــد و از قرارگیــری در زمــره مشــترکان پرمصــرف 
بــه  امــروز  نیــز  فرصــت  که ایــن  شــوند  خــارج 
از ایــن  کــه  مشــترکانی  و  اســت  رســیده  پایــان 
پــس، مصــرف آب وبــرق آنهــا، در زمــره مشــترکان 
گیــرد، عــاوه بــر رشــد 7درصــدی  پرمصــرف قــرار 
تعرفــه از ابتــدای اردیبهشــت و رشــد 1۶درصدی 
تعرفــه از ابتــدای خــرداد، بــا رشــد 1۰درصــدی 
کــه  تعرفــه در تابســتان نیــز مواجــه می شــوند 
در مجمــوع، مشــترکان پرمصــرف شــاهد رشــد 
ــرق خواهنــد  33درصــدی تعرفــه مصــرف آب وب

بــود.

گــر  بــه اعتقــاد یــک فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی، ا
آمــوزش متقاضیــان فعالیــت در حــوزه مشــاغل 
خانگــی اصولــی و کامل باشــد، تولیدات این حوزه 

کشــور را دارد.  قابلیــت صــادرات بــه خــارج 
ــا اشــاره به اینکــه دارنــده  الهــام ســادات تربتیــان ب
کــرد: در  موسســه صنایــع دســتی اســت، اظهــار 
ــروزه،  حــوزه مشــاغل خانگــی در زمینــه چــرم، فی
کاری، مینیاتور و مجســمه ســازی به صورت  مینا

گروهــی فعالیــت می کنــم.
وی بــا ارزیابــی قوانیــن و مقــررات موجــود در حــوزه 
ــن  ــفانه این قوانی ــت: متاس گف ــی،  ــاغل خانگ مش
بــه جــای تســهیل امــور، موجــب ســنگ اندازی در 
حــوزه مشــاغل خانگــی شــده اســت و بعضــا بــرای 
تمدید و صدور مجوزها مشــکل تراشــی می کنند، 
کــه امســال از ســوی مقام معظم رهبری  در حالــی 
زدایی هــا  مانــع  پشــتیبانی ها،  تولیــد،  ســال 

نامگــذاری شــده اســت.
ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی در اصفهــان 
بــا اشــاره به اینکــه در توســعه مشــاغل خانگــی 
کــرد:  کیــد  حــوزه آمــوزش در اولویــت قــرار دارد، تا
ــا آمــوزش  متاســفانه امــروز افــراد تصــور می کننــد ب
ــاه مــدت، اســتادکار هســتند،  کوت ــا  دو ســاعته و ی
کیفیــت را  در حالیکــه در عمــل تــوان تولیــدات بــا 
ندارنــد، بنابرایــن بــه اعتقــاد مــن، آمــوزش صحیح 
و درســت در توســعه مشــاغل خانگــی در اولویــت 

اســت.
و  بازاریابــی  آمــوزش،  از  بعــد  بیان اینکــه  بــا  وی 
توســعه مشــاغل  بــه  فــروش، می توانــد  شــبکه 
کــه افــراد در  گفــت: زمانــی  کنــد،  کمــک  خانگــی 
حــوزه مشــاغل خانگــی فــروش داشــته باشــند، بــه 
ــا  ــی رود و تنه ــهیات نم ــت تس ــال وام و دریاف دنب
کارگاه خــود بــه دنبــال  کار و  گســترش  در زمــان 

دریافــت تســهیات هســتند.
تربتیــان بــا اشــاره بــه فرصت هــا و ظرفیت هــای 

گفــت: اصفهــان  مشــاغل خانگــی در اصفهــان، 
گــر افــراد در ایــن زمینــه وارد  شــهر هنــر اســت و ا
شــوند، می تواننــد در حــوزه مشــاغل خانگــی و 

توســعه آن موفــق شــوند.
گــر آمــوزش متقاضیــان فعالیــت  کــرد: ا کیــد  وی تا
کامــل باشــد،  در حــوزه مشــاغل خانگــی اصولــی و 
ــه خــارج  تولیدات ایــن حــوزه قابلیــت صــادرات ب

کشــور را دارد.
ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی در اصفهــان بــا 
کســب و  کــه وارد  اشــاره بــه نقطــه ضعــف افــرادی 
کارهــای مشــاغل خانگی می شــوند، گفــت: اولین 
که ایــن دســته افــراد از  نقطــه ضعف ایــن اســت 
خانواده هــای آســیب دیــده و بــه دنبــال درآمــد 
ســریع هســتند، بــه همیــن دلیــل نــه تنها آمــوزش 
کیفیــت تولیدات خــود را  دقیــق نمی بینند، بلکه 

ــد. پاییــن می آورن
وی بــا اشــاره بــه مشــکات پیــش روی توســعه 
گفــت: متاســفانه در ایــن حــوزه  مشــاغل خانگــی، 
و  نمی دهنــد  کامــل  اطمینــان  پیشــران ها  بــه 

وعده هــا تنهــا در قالــب حــرف باقــی می مانــد.
توســعه  ملــی  طــرح  خصــوص  در  امــا  تربتیــان 
مشــاغل خانگــی، توضیــح داد: ایــن طــرح بســیار 
کــه یــک زن خانــه دار می توانــد  خــوب اســت، چرا
در منــزل و بــدون نیــاز بــه مجــوز بــه اشــتغال و 
داشــت  نظــر  در  بایــد  امــا  یابــد،  دســت  درآمــد 
نبایــد هماننــد دیگــر طرح هــا در  که ایــن طــرح 

نطفــه خفــه شــود.

کاالها  گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی  تورم و 
در ماه گذشته

جزئیاتافزایشتعرفهآبوبرق؛

 افزایش ۱۶درصدی تعرفه برای پرمصرف ها از ابتدای خرداد

یکفعالحوزهمشاغلخانگی:

تولیدات مشاغل خانگی قابلیت صادرات دارد

گزارشربخ

مــادر  عنــوان  بــه  اصفهــان  کریــل  پلی ا کارخانــه 
کشــور بــا قرارگرفتــن در آســتانه  صنعــت نســاجی 
تعطیلــی بــا حمایــت  دولــت در مســیر رونــق قــرار 

اســت. گرفتــه 
کریــل در اصفهــان بــا بیــش از چهــار  کارخانــه پلی ا
حــدود  دســت کم  اشــتغال زایی  و  فعالیــت  دهــه 
کشــور  یکهــزار و ۸۰۰ نفــر، مــادر صنعــت نســاجی 
مهمتریــن  می آیــد؛  بشــمار  اصفهــان  اســتان  و 
و  نــخ  کریلیــک،  ا الیــاف  کارخانــه،  تولیدات ایــن 
کــه به عنــوان مــواد اولیــه  الیــاف پلی اســتر اســت 
در شــرکت های نســاجی و تولیــد فــرش و پتــو مــورد 

می گیــرد. قــرار  اســتفاده 
گذشــته  این مجموعه بزرگ صنعتی در ســال های 
و ۹۶  ســال های ۹۵  در  و  مالــی  مشــکالت  دچــار 
خطــوط تولیــد آن متوقف شــد، امــا با حمایت های 
پرداخــت  و  امنیتــی  و  دولــت، دســتگاه قضایــی 
تنخــواه، تعــدادی از خطــوط تولیــدی آن فعال شــد 

کار بازگشــتند. کارگــران بــه ســر  و 
مــاده ۲  بنــد ج  اجــرای  کارخانــه در جهــت  ایــن 
قانــون حمایــت صنعتــی و جلوگیــری از تعطیلــی 
تحــت   ۱۳۹۵ تابســتان  در  کشــور  کارخانه هــای 
ــرار  ــع ق ــت از صنای ــات حمای ــارت هی ــت و نظ حمای
گرفــت و از ســال ۱۳۹۶ بــا حمایــت مالــی دولــت و 
پرداخــت تنخــواه، تولیــد آن به صورت محــدود آغاز 
شــد و بــه تدریــج افزایــش یافــت بطوریکــه در زمــان 
کامــل و تولیــد  حاضــر تولیــد پلــی اســتر بــا ظرفیــت 

کریلیــک بــا ظرفیــت محــدود انجــام می شــود. ا
همچنین در ســال ۹۸ با دســتور اســتاندار اصفهان 
گــروه ویــژه ای بــرای بررســی مســائل و مشــکالت 
کریــل در اســتانداری تشــکیل شــد تــا  کارخانــه پلی ا
تصمیم هایــی بــرای رفــع آن هــا و برنامه ریــزی بــرای 
گرفتــه شــود و هیــات  کارخانــه  کثــر بهــره وری از  حدا
کارخانــه بــا حکــم شــورای  مدیــره منتخــب بــرای 
تامین اســتان تعیین شــد تا اینکه پس از انتخابات 
ــال ۹۹،  ــاه س ــل در دی م کری ــی ا ــع عمومی پل مجم

هیــات مدیــره جدیــد آن انتخــاب شــد.
کریل در  با تعیین هیات مدیره جدید شرکت پلی ا
گــذاری مدیریــت  ماه هــای اخیــر مباحثــی دربــاره وا
کارخانــه از هیــات اجرایــی حمایــت از صنایــع بــه 
هیــات مدیــره منتخــب مجمــع عمومی مطــرح 
کیــد دارنــد  شــده اســت و در ایــن پیونــد مســووالن تا
که ایــن کار بایــد طبــق روال قانونــی و با حفظ منافع 

کارگــران انجــام شــود. ســهامداران و 
کریــل  کارخانــه پلــی ا پــس از آنکــه آخریــن وضعیــت 

اصفهــان در جلســه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 
دوم  و  بیســت  مــورخ  اصفهــان  اســتان  تولیــد 
فروردیــن امســال بررســی شــد، اســتاندار اصفهــان 
گفت: ایــن جلســه بــا اولویــت ادامــه و افزایــش روزانــه 
کریــل برگــزار شــد و همزمان  کارخانــه پلــی ا تولیــد در 
کارگــران بــه هیــچ وجــه نبایــد خدشــه  بــا آن مســائل 
دار شــود و بــر روی ایــن موضــوع بســیار حســاس 

هســتم و اصــرار دارم.
کیــد بر اینکــه حفــظ منافــع  عبــاس رضایــی بــا تا
گــردش چــرخ  کارگــران و  ســهامداران، بیــکار نشــدن 
کریــل اســت،  تولیــد دغدغه هــای مهــم مــا در پلــی ا
مالکیــت  و  ســهامداران  بحــث  و  مســاله  افــزود: 
کنــار آن بایــد بــر  کارخانــه بایــد حفــظ شــود و در 

اســاس قانــون پیــش رفــت.
کــرد: در جلســه  اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان 
ــاره  ــتان درب ــد اس ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس س
کــه  گرفتــه شــد  کریــل تصمیماتــی  مســائل پلــی ا
تامیــن  شــورای  بــه  نهایــت  در  آن  جمع بنــدی 
اســتان یــا شهرســتان می آیــد و ســپس بر ایــن مبنــا، 
کــرده و همــه مــوارد در  اقدامــات نهایــی را احصــا 

لحــاظ می شــود. زمــان مشــخص 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع 
ــای  ــه تالش ه ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی ــتانداری اصفه اس
مجموعــه مدیریــت اســتان بــرای بهبــود وضعیــت 
مــاه  از ۱۸  داشــت:  اظهــار  کریــل،  ا پلــی  کارخانــه 
کریــل در اســتانداری  کاری پلــی ا گــروه  کــه  گذشــته 

کــه  بــود  ما ایــن  غــم  و  هــم  همــه  شــد  تشــکیل 
مدیریــت مجموعــه مذکــور به گونــه ای اصالح شــود 
کار به دســت صاحبان اصلی  که در نهایت آرامش، 
کارگــران و ســرمایه  کریــل یعنــی ســهامداران،  پلــی ا

گــذاران بیفتــد.
اولویت نخست، حفظ اشتغال کارگران 

کریل است پلی ا
کیــد بر اینکــه بــه هیــچ  حســن قاضــی عســگر بــا تا
کارخانه  که آرامش موجود در  وجه حاضر نیســتیم 
از بین برود و تولید آن آســیب ببیند، افزود: اولویت 
کارگــران و ادامــه تولیــد  نخســت مــا، حفــظ اشــتغال 
کثــر تــوان و ظرفیت کارخانه اســت و تا کنون  بــا حدا

در ایــن جهــت خــوب پیــش رفته ایــم.
ــا بیان اینکــه در آخریــن جلســه ســتاد تســهیل  او ب
تصمیم هایــی  اصفهــان،  تولیــد  موانــع  رفــع  و 
کریــل بــا رعایــت همــه جوانــب  دربــاره کارخانــه پلــی ا
کرد: ایــن تصمیم هــا در  گرفتــه شــد، خاطرنشــان 
هفته هــای آتــی نهایــی شــده و مجموعــه مدیریــت 

تحویــل منتخبــان ســهامداران خواهــد شــد.
کیــد بر اینکــه هیــات  معــاون اســتاندار اصفهــان بــا تا
اجرایی حمایت از صنایع بصورت موقت مدیریت 
کــردن آن از  کریــل را بــا هــدف خــارج  کارخانــه پلــی ا
ــه  ک ــود  ــرار نب گرفــت و ق ــه دســت  ــی ب شــرایط بحران
گــذاری  کــرد: در عیــن حــال وا دائمی باشــد، تصریــح 
مدیریــت آن بایــد بــا برنامــه ریــزی و حســاب شــده 

انجــام شــود تــا خطــوط تولیــد آســیبی نبیننــد.

قاضــی عســگر بــا اشــاره به اینکــه خطــوط تولیــد 
ســال   ۵۰ فناوری هــای  بــا  کریــل  ا پلــی  کارخانــه 
اســت  الزم  کــرد:  کیــد  تا می کننــد،  کار  گذشــته 
کارخانــه خطــوط جدیــد  هرچــه ســریعتر در ایــن 
تولیــدی مبتنــی بــر فناوری هــای جدید ایجاد شــود 
کارگــران آمــاده انجــام  و امیدواریــم ســهامداران و 

کار بزرگــی باشــند. چنیــن 
بــا بیان اینکــه هنــوز واردات زیــادی در بخــش  او 
کریلیک به کشــور داریــم، اضافه  الیــاف پلــی اســتر و ا
کریــل می تواند با توســعه و بهره  کارخانــه پلــی ا کــرد: 
کثــر بهــره وری  ــد و حدا گیــری از فناوری هــای جدی

کنــد. کشــور را تامیــن  کل  نیــاز 
کریلو نیتریل خبر خوش برای آغاز تولید ا

معــاون امور هماهنگی اســتانداری اصفهان گفت: 
کریــل  خبــر خوشــی نیــز بــرای ســهامداران پلــی ا
کریلــو  گــذار مطمئنــی بــرای تولیــد ا داریــم و ســرمایه 
کریلیــک اســت،  کــه مــاده اولیــه الیــاف ا نیتریــل 
کــرده و در حــال اخــذ  فراینــد تولید ایــن مــاده را آغــاز 

مجوز هــای مربوطــه اســت.
از اینکــه  امیــدواری  اظهــار  بــا  عســگر  قاضــی 
ــام  ــذار انج گ ــرمایه  ــن س ــی از ای ــای خوب حمایت ه
نیــز در حــال  افــزود: پتروشــیمی اصفهان  شــود، 
و  اســت  خــود  اوج  روز هــای  بــه  شــدن  نزدیــک 
بــرای خطــوط  می توانــد مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
کنــد و ۲ زنجیــره اصلــی  کریــل را فراهــم  تولیــد پلــی ا
تامیــن مــواد اولیــه شــیمیایی در اســتان تکمیــل 

خواهــد شــد.
کریل  تصمیم گیری درباره مدیریت کارخانه پلی ا

با حفظ تولید و اشتغال باشد
کارخانــه  اســالمی کار  شــورای  اعضــای  از  یکــی 
کارگران ایــن  اولویــت  نیــز  اصفهــان  کریــل  پلی ا
مجموعه را وضعیت اشــتغال، درآمد و تداوم تولید 
خوانــد و اظهــار کرد: کارگران از مســووالن کشــوری و 
کریل  اســتانی تقاضا دارند که تولید و اشــتغال پلی ا
ــرای مدیریــت آن  ــه ب حفــظ شــود و هــر تصمیمی ک
کارخانــه را در نظــر  کارکنــان  گرفتــه می شــود، منافــع 

بگیرنــد.
کارگران پلی  کید بر اینکــه  احمدرضــا شــفیع زاده با تا
ــا ۹۷ شــرایط دشــواری را  کریــل در ســال های ۹۴ ت ا
کامــل حقــوق و دســتمزد  بدلیــل پرداخــت نشــدن 
آرامــش در  کنــون  ا افــزود:  کردنــد،  خــود، ســپری 
کارگــران  دیــون  همــه  حکمفرماســت،  کارخانــه 
کریــل بــه  پرداخــت شــده و آن هــا بــه بازگشــت پلــی ا

روز هــای اوج خــود امیدوارنــد.
او بــا اشــاره بــه ســخنان اســتاندار اصفهــان مبنــی بــر 
کریل،  کارخانه پلی ا اولویت حفظ اشــتغال و تولید 
هــر  کــه  امیــدوار هســتند  کارگــران  کــرد:  تصریــح 
تصمیمی دربــاره مدیریــت کارخانــه گرفته می شــود 

شــرایط آن رو بــه رشــد باشــد.
شــفیع زاده بــا بیان اینکــه الزم اســت بیــن ارکان 
کریــل،  کارخانــه پلــی ا اساســی در زمینــه مدیریــت 
همراهــی و تعامــل باشــد، افــزود: مــا در زمــان حاضــر 

گذشــته نیازمند وفاق هســتیم تا وضعیت  بیش از 
کریــل بهبــود یابــد. پلــی ا

اختــالف  از  بایــد  راه  در ایــن  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  او 
و ایجاد فضای ۲ قطبی پرهیز شــود، اظهار داشــت: 
موضــوع  دربــاره  تصمیم هــا  بهتریــن  امیدواریــم 
گرفتــه شــود و بــه ســمتی رود  کارخانــه،  مدیریــت 
کــه هرچــه زودتــر دربــاره مالکیــت آن تعییــن تکلیــف 

شــود.
کریل با مسئوالن  سهامداران و کارگران پلی ا

همراه باشند
بین الملــل  امــور  عمومــی و  روابــط  کل  اداره 
کارگــران  اســتانداری اصفهــان نیــز از ســهامداران، 
به منظــور  تــا  خواســت  کریــل  پلی ا مدیــران  و 
گونــه ســوء اســتفاده احتمالــی  پیشــگیری از هــر 
گذشــته  افــراد خــاص و بــا صبــر و حوصلــه هماننــد 
همراهــی الزم را بــا مســووالن اســتان داشــته باشــند 
کــردن تمــام  تــا مســئوالن در فضایــی آرام بــا لحــاظ 
شــرایط و بــا دقــت و ســرعت الزم بتواننــد در حداقل 
ــع و تنگنا هــای  ــه رفــع موان زمــان ممکــن نســبت ب
باقیمانده و طی کردن مســیر قانونی اســتقرار ارکان 
ــت- ــام ظرفی ــتفاده از تم ــا اس ــرکت ب ــی ش کمیت حا

 های قانونی موجود و در ســایه تعامل و همکاری و 
ــد. کنن ــدام  ــی اق هماهنگ

پلــی  بــر  عــالوه  اصفهــان  کریــل  ا پلــی  کارخانــه 
کــه محصــول اســتراتژیک  کریلیــک  اســتر، الیــاف ا
در صنعــت نســاجی محســوب می شــود، تولیــد 
کریلیــک از مهمتریــن و پرمصرف تریــن  می کنــد؛ ا
الیــاف مصنوعــی به شــمار می رود؛ ایــن نــوع از الیاف 
جایگزیــن پشــم اســت و در تهیــه فــرش ماشــینی، 
پتــو، لباس هــای زمســتانی و کشــباف های ضخیــم 

بــه مصــرف می رســد.
کریلیــک اســت،  کارخانــه دارای ۲ خــط تولیــد ا ایــن 
کــه بــرای تامیــن مــاده اولیــه  امــا بدلیــل مشــکالتی 
کریلــو نیتریــل و واردات آن وجــود دارد در زمــان  ا

کار می کنــد. ــم  ک ــا ظرفیــت  حاضــر خطــوط آن ب
کریــل  کارخانــه پلی ا نگاهــی بــه آخریــن وضعیــت 
بخــش  حاضــر  زمــان  در  کــه  می دهــد  نشــان 
ــن در  ــا تولیــد ۱۶۰ ُت ــا همــه ظرفیــت ب پلی اســتر آن ب
کریلیــک ۲ نیــز بــا ۲۰ درصــد ظرفیــت در  روز و خــط ا

کار اســت. حــال 
کارخانه دی ام تی یکی از زیرمجموعه های شــرکت 
اولیــه موردنیــاز  مــواد  کریــل و تولیدکننــده  ا پلــی 
گفتــه مدیــران  کــه بــه  خــط تولیــد پلــی اســتر اســت 
کارخانــه در زمــان حاضــر بــا همــه  کریل ایــن  پلی ا

ظرفیــت خــود در حــال فعالیــت اســت.

مادر صنعت نساجی کشور چشم انتظار حمایت دولت
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رودخانــه  خشــک  بســتر  در  مانــده  آب  انــدک 
ــا موجــودات زنــده نیمه جانــی  زاینــده رود، حــاال ب
امیــد جریــان  بــا  بــه ســختی  کــه  مواجــه شــده 
گــذران عمــر  دوبــاره زاینــده رود در اردیبهشــت، بــه 
از جریــان  امیــد  بــا قطــع  می پرداختنــد و حــاال 

می گذراننــد.  را  خــود  آخــر  روزهــای  دوبــاره، 
کنــون تقریبًا 7 مــاه از آخرین موج های زاینــده روِد  ا
همیشــه آرام می گــذرد و بســتر خشــک رودخانــه، 
ــه یــک ســالگی خشــکی اش نزدیــک  رفتــه رفتــه ب
همیشــه  زاینــده روِد  جانــداران  و  می شــود..... 
و  غیرکارشناســانه  رفتارهــای  بــا  کــه  پرفــروغ 
تصمیمــات بــدون پشــتوانه علمی دولت ها، ایــن 

روزهــا نفس هــای آخــر را می کشــند...
کــه بــا بســته  گذشــته بــود  28 شــهریور ســال 
آخریــن  زاینــده رود،  ســد  دریچه هــای  شــدن 
قطــرات آب، بــر بســتر این رودخانــه جــاری شــد 
گاوخونــی  کشــاورزان شــرق اصفهــان، تــاالب  و 
بــار،  آخریــن  بــرای  نصف جهــان،  مردمــان  و 
جریان ایــن رودخانــه دائمی خــود را بــه چشــم 
دیدنــد.  حــاال امــا در آســتانه ســالروز َتکــراِر ِتکــرار 
کــه  جمهــوری  رئیــس  انتخــاب  بــرای  مــردم 
مهم تریــن وعــده اش بــه مــردم اصفهــان، جریــان 
گفتــه  دائمــی و همیشــگی زاینــده رود بــود و بــه 
احیای ایــن  بــرای  را  تــاش  کمتریــن  بســیاری 
رودخانــه انجــام داد، خشــکی این رودخانــه، بــه 
مهم تریــن دغدغه ایــن روزهــای مــردم اصفهــان 
بهمــن  رئیس جمهــور 1۵  اســت.  تبدیــل شــده 
ســال 93 در ســفر به اصفهان و در جمع مردمی که 
اســتماع  منظــور  بــه  نقش جهــان  میــدان  در 
گردهــم جمــع شــده بودنــد، قولــی  ســخنان او 
گفــت:  جــدی بــرای احیای ایــن رودخانــه داد. او 
»بنــده در همیــن جــا بــه وزیــر نیــرو و اســتاندار 
زاینــده رود  هــم  گــر  ا می دهــم  دســتور  اصفهــان 
کافــی نباشــد، زاینــده رود نبایــد  آب آن به انــدازه 
خشــک شــود. بــا دل و جــان بــا همــه تــوان تــاش 
می کنیــم تــا اصفهــان آبــاد و ســرزنده را هــم از نظــر 
بــه  از نظــر ســایر نیازمندی هــا  آب و هــوا و هــم 
کــه همــه شــما خوشــحال و  نقطــه ای برســانیم 
ــت 139۶  ــی 2۴ اردیبهش ــید.« روحان ــرور باش مس
در  اصفهــان  بــه  خــود  تبلیغاتــی  ســفر  در  هــم 
بــا شــعارهای مثبــت و  کنــش بــه مردمی کــه  وا
منفــی خــود خواســتار جریــان هــر چــه ســریع تر 
گفــت: »مــا در  گونــه  زاینــده رود شــده بودند، ایــن 

دولــت یازدهــم برای هورالعظیــم و دریاچه ارومیه 
کردیم ایــن بــار نوبــت زاینــده رود  ســرمایه گذاری 
اســت. اصفهــان بــه زنــده بــودن زاینــده رودش 
اســت، اصفهان افتخار همبســتگی تمدن، ایران 

و اســام اســت.«
اعتمــاد  دوره  دومیــن  آســتانه  در  امــا  امــروز 
مردم ایــران و اصفهــان بــه قــول حســن روحانــی 
عجیب تریــن  و  تلخ تریــن  زاینــده رود،  دربــاره 
صحنه هــای زیســت محیطی و انســانی و اخاقــی، 
در بســتر این رودخانــه همیشــه جــاری بــه چشــم 
کــه از دولت هــا خیــری ندیــده  می خــورد. رودی 
و مردمانــش حــاال چشــم به  آســمان دوخته انــد 
گــذران زندگــی خــود، از زاینــده رود رزق و  تــا بــرای 

بگیرنــد. روزی 
 کشاورزان شرق اصفهان آرام و قرار ندارند 

بــا وجود اینکــه مقــرر شــده بــود جریــان رودخانــه 
کشــاورزان  کشــت بهــاره  زاینــده رود بــه منظــور 
اصفهانــی، اردیبهشــت امســال بــار دیگــر محقــق 
شــود، بی توجهــی به ایــن موضــوع و وضعیــت 
شــده  باعــث  زاینــده رود،  ســد  نامناســب 
که ایــن اتفــاق صــورت نگیــرد. همیــن موضــوع 
کشــاورزان اصفهانــی از بی توجهــی  دغدغه هــای 
بــه وضعیــت آنهــا را بــه بیشــترین حــد ممکــن 

رســانده تــا آنهــا بــا تجمعــات مختلــف، اعتراضات 
کننــد. کنونــی اعــام  خــود را نســبت بــه وضعیــت 

کــه زنــان و مــردان  گذشــته بــود  همیــن هفتــه 
کشــاورز شــرق اصفهــان، بســاط آش نــذری جریــان 
دوبــاره زاینــده رود را بــر بســتر خشــک این رودخانــه 
کردنــد تــا با ایــن حرکــت نمادیــن، اعتــراض  فراهــم 

خــود را بــه وضعیــت زاینــده رود نشــان دهنــد.
هوشــنگ مایــی، رئیــس حوضــه آبریــز زاینــده رود 
شــامگاه جمعــه 2۰ فروردیــن در اولیــن جلســه 
تغییــرات  کــه  بیان ایــن  بــا  زاینــده رود  حوضــه 
کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده و  اقلیمی شــرایط 
گفــت: تنهــا راه  آب زیرزمینــی بیــان منفــی دارد، 
حل ایــن مشــکات اســتفاده از تــوان و ظرفیــت 
داخلــی و همــه مشــترکین اســت. خوشــبختانه 
کنــون دو پتانســیل خــوب در مســیر حــل  هــم ا
کم  مشــکات یعنی نقشــه راه و برنامه ســازگاری با 
کــه البتــه بایســتی بــه روز رســانی  آبــی وجــود دارد 
شــوند امــا می تواننــد کمــک بزرگی برای ما باشــند.

 محیط زیست اصفهان متولی ندارد؟! 
زاینــده رود  از  ســخن  بــار  هــر  کــه  اســت  آن  درد 
اصفهــان  شــرق  کشــاورزان  می آیــد،  میــدان  بــه 
بــه  بیشــتری  شــدت  حــاال،  کــه  اعتراضاتــی  و 
ــوی  ــی از س ــل توجه ــش قاب کن ــا وا ــه و ب گرفت ــود  خ

مســئوالن مواجــه نشــده، مطــرح می شــوند. البتــه 
و  حقابــه داران  اصفهــان،  شــرق  کشــاورزان  کــه 
ســهم آبه داران و ســایر ذینفعان ایــن حوضــه آبریــز، 
گیرنــد امــا ســئوال این  بایــد همــه مــورد توجــه قــرار 
ــون،  ــر اســاس قان ــا در تخصیــص آب ب ــه آی ک اســت 
اســتان  زیســتی این  محیــط  حقابــه  بــه  کســی 
توجهــی نشــان می دهــد؟ مایــی، رئیــس حوضــه 
آبریــز زاینــده رود بــا اشــاره بــه قوانیــن و مصوبــات 
قبلــی درباره ایــن حوضــه افــزود: مصوبــات خوبــی 
ــن  ــی از ای ــی خیل ــم ول ــه داری ــن حوض ــه با ای در رابط
را  آنهــا  بایــد  کــه  نشــده اند  اجرایــی  مصوبــات 
ــه  ــس حوض ــاره رئی ــم. اش کنی ــی  ــی و عملیات اجرای
آبریــز زاینــده رود بــه حقابه هــای زیســت محیطی 
ســالیان  طــی  یــک  هیــچ  کــه  اســت  زاینــده رود 
گــوار  گذشــته تخصیــص پیــدا نکــرده و وضعیــت نا
زیســت محیطی زاینــده رود، ناشــی از ایــن موضــوع 
از  زیســت  محیــط  قانــون،  اســاس  بــر  اســت. 
زاینده رود 313 میلیون متر مکعب در سال حقابه 
کــه از این میزان، تــاالب گاوخونی 17۶  قانونــی دارد 
میلیــون متــر مکعــب ســالیانه و محیــط زیســت 
اســتان هــم نزدیــک بــه 137 میلیــون متــر مکعــب 
تــاالب  احیــای  بــرای  کــه  هرچنــد  دارد.  حقابــه 
گاوخونــی، امــروز چیزی نزدیک به یک میلیارد متر 

کــه عمــًا هیــچ اتفاقــی  مکعــب آب مــورد نیــاز اســت 
در ایــن خصــوص صــورت نگرفتــه اســت. در بنــد 
ــده  ــی آب آم ــورای عال ــاده ای ش ــات 9 م دوم مصوب
کــه بارگــذاری جدیــد بــر منابــع آب زاینــده رود تــا 
پیــش از تعییــن تکلیــف تخصیص هــای هر اســتان 
و شفاف ســازی مصــارف آب در ایــن حوضه ممنوع 
می باشــد و وزارت نیــرو بــا همــکاری اســتانداری 
اصفهــان مســئول اجرایی ایــن مصوبــه هســتند. 
مســئوالن  بی  توجهــی  بــا  عمــًا  کــه  موضوعــی 
مختلــف مواجــه شــد و امــروز شــاهد بارگزاری هــای 
بــرای  کان  بودجه هــای  تخصیــص  و  جدیــد 
تکمیــل هرچــه ســریعتر این طرح هــای انتقــال آب 

هســتیم. بین حوضــه ای 
 وزارت نیرو 7۵۰ میلیون متر مکعب آب به 

حوضه آبریز زاینده رود بدهکار است 
گفتــه ســید مســعود خاتمــی، رئیــس مجمــع  بــه 
اعــان  تابلــوی  براســاس  اصفهــان  نماینــدگان 
مصــارف و منابــع حوضــه زاینــده رود، وزارت نیــرو 
7۵۰ میلیــون مترمکعــب بــه حــوزه آبریز زاینــده رود 
کــه بایــد جبــران شــود اما ایــن مهــم  بدهــکار اســت 
انجــام نشــده و حتــی شــاهد بارگذاری هــای جدید 
گرچــه اولویــت  بــا عنــوان بــن - بروجــن هســتیم. ا
دوم تأمیــن آب پــس از آب آشــامیدنی، حقابــه 

ــچ  ــد هی ــر می رس ــه نظ ــا ب ــوده ام ــت ب ــط زیس محی
کــس اقــدام عملیاتــی بــرای آن صــورت نمی دهــد.

 تاالبی که به مرگ نزدیک است 
کبــری، معــاون پایش و نظــارت حفاظت  بــه گفتــه ا
کنــون 97  محیــط زیســت اســتان اصفهــان،  هم ا
اســت،  خشــک  گاوخونــی  تــاالب  پهنــه  درصــد 
اظهــار داشــت: بســتر تــاالب تنهــا در یکــی دو لکــه 
کــه وســعت آن هــا نیــز بســیار  رطوبــت مختصــر دارد 
محــدود اســت. در طــول ســال 1399 بــه رغــم همــه 
ــا وجود اینکــه  کــه انجــام دادیــم و ب پیگیری هایــی 
گذشــته تــا پایــان تابســتان آب  نیمــه اول ســال 
کشــاورزی  بــرای  رودشــتین  ســد  تــا  رودخانــه 
کــه  جــاری بــود، حقابــه زیســت محیطــی تــاالب 
بــر اســاس قانــون بعــد از شــرب اولویــت دوم اســت 
متأســفانه تأمیــن نشــد و ســال 99 هیــچ آبــی بــه 
گاوخونــی بــا  گاوخونــی رهاســازی نکردنــد.  ســمت 
وســعت ۴7 هــزار هکتــار در نقطــه پایانــی زاینــده رود 
در جنــوب شــرقی اســتان اصفهــان و 2۰ کیلومتری 
شــهر ورزنه قرار دارد. روند خشــکی تاالب گاوخونی 
از ســال 1378 شــروع شــروع شــد و در 2 دهــه اخیــر 
بــه دلیــل نبــود آب، بســیاری از زیســتمندان این 
تــاالب از جملــه ماهی هــا، ُوحــوش، خزنــدگان و 

ــد. ــن رفته ان ــی آن از بی ــدگان بوم ــواع پرن ان
 بستر زاینده رود در شهرستان مبارکه خشک 

شد  
گذشــته، انــواع و اقســام اتفاقــات  در ســال های 
بــرای زاینــده رودی که این روزها متولی مشــخصی 
نــدارد، بــه وقــوع پیوســته و مــرگ خامــوش هــزاران 
در  رودخانــه  بســتر این  در  زنــده  موجــود  هــزار 
در  کــه  گواریســت  نا اتفــاق  مبارکــه،  شهرســتان 
گذشــته بــه چشــم  گذشــته بیــش از  هفته هــای 
خــورده اســت. نه ایــن ماهی هــا اولیــن موجــودات 
زنده ای هســتند که مرگشــان در بستر خشک این 
رودخانــه رقــم خــورده و نه ایــن مرثیه ســرایی ها 
کشــور را  ــز  کــه خشــکی اش مرک ــرای آینــده رودی  ب
تحت الشــعاع قــرار داده، نتیجه ای به دنبــال دارد.
بــه  کــه  آب  عالــی  شــورای  مصوبــات 9مــاده ای 
رفــع  چــاره  تنهــا  اســتان،  وقــت  مدیــران  گفتــه 
مشــکل زاینــده رود اســت، عمــًا بــه تاریخ پیوســته 
حقــوق  پیگیــری  بــرای  مشــخصی  متولــی  و 
چشــم  بــه  اصفهــان  اســتان  زیســت محیطی 
نمی خــورد و زاینــده رود، هــر روز تنهاتــر از روز قبــل، 
کــه بــا دولت هــا بــه  بــه انتظــار معجــزه ای نشســته 

سرانجامی نمی رســد...
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مرگ آبزیان در رودی که دیگر زاینده نیست
خبرربخ

خبرربخ

خبر

مدیــر دفتــر خدمــات مشــترکین آبفــای اســتان 
گیرانــه بــر  اصفهــان از نظــارت دقیــق و ســخت 
مصــرف آب در کاربری هــای مختلف خبــر داد. 
پایش هــای  طــرح  گفــت:  اعایــی  میثــم 
دوره ای محســوس و نامحســوس انشــعابات 
آب بــا هــدف نظــارت بــر انطبــاق مصــرف آب بــا 
کاربری های تعیین شــده و استفاده متناسب 
از ظرفیــت مشــخص شــده، بــا قــدرت در حــال 

اجــرا اســت.  
منظــور  بــه  طــرح  که ایــن  بیان ایــن  بــا  وی 
عملیاتــی  شــهروندان  حقــوق  از  صیانــت 
می شــود، اظهارداشــت: الزم است مشترکین، 
کاربری  آب شــبکه توزیــع را فقــط مطابــق بــا در 
کننــد در غیر ایــن  مجــاز تعریــف شــده مصــرف 
صــورت بــر اســاس ضوابــط و اختیــارات قانونــی 

موجــود، بــا متخلفــان برخــورد می شــود. 
کــه مصــرف آب  نکتــه  بر ایــن  کیــد  تا بــا  وی 
ــری تعریــف  کارب ــه غیــر از  ــری ب کارب ــوع  در هــر ن
گذاری انشــعاب آب ممنوع  شــده در قرارداد وا
از  اســتفاده  تنهــا  نــه  داشــت:  بیــان  اســت، 
ــرای مــواردی همچــون ســاخت و  آب شــرب ب
ســاز، غیرمجــاز اســت، بلکــه نمی تــوان از آب 
کاربری هــای خانگی بــرای مصارف غیرخانگی 
و  کــرد  اســتفاده  نیــز  تجــاری  کــن  اما نظیــر 

کار خــاف قانــون اســت.   انجام ایــن 
گیرانــه  ســخت  سیاســت  بــه  ادامــه  در  وی 
گــذاری  شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــرای وا
ماننــد  غیــر مســکونی  کــن  اما بــه  انشــعاب  
کاربری هایــی از ایــن  کارواش، اســتخر و  بــاغ، 
کــه  دســت پرداخــت و افــزود: بــا توجــه به ایــن 
بــه دلیــل وقــوع خشکســالی های مســتمر، بــا 
کــم آبــی در اســتان مواجــه هســتیم،  بحــران 

مدیریــت مصــارف آب شــرب و بهداشــت در 
اســتان از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت و 
گــذاری آب بــه مصــارف غیــر  کــه وا سال هاســت 
کارگروه  مســکونی مشــروط به اخذ تاییدیــه در 

تخصیــص آب شــرکت اســت.
گــذاری  کــه وا اعایــی ادامــه داد: در مــواردی 
کاربری هــای غیرمســکونی انجــام  انشــعاب بــه 
شــود، ظرفیــت تخصیــص یافتــه فقــط در حــد 
آن  کارکنــان  بهداشــت  و  شــرب  آب  تامیــن 
مجموعــه خواهــد بــود و شــرکت آب و فاضــاب 
تعهــدی در خصــوص تامیــن آب در مصــارف 

ــدارد. ــر از شــرب و بهداشــت ن غی
اســتان  آبفــای  مشــترکین  خدمــات  مدیــر 
ــود  ــان در بخــش دیگــری از ســخنان خ اصفه
گیــری  گذشــته  همــه  افــزود: در ســال            
ــزام بــه رعایــت  کوییــد 19 و ال و شــیوع ویــروس 
بیشــتر نــکات بهداشــتی از جملــه شستشــوی 
مکــرر دســت ها باعــث شــد تــا متوســط مصرف 
کــه شــیب  آب اســتان پــس از حــدود یــک دهــه 
نزولــی داشــت، بــا افزایــش 2۰ درصــدی مواجــه 

شــود.
کــرد: بــا وجود ایــن همچنــان  اعایــی تصریــح 
مشــترکین  از  درصــد   8۰ گذشــته  ســال  در 
کمتــر از 2۰ متــر مکعــب آب مصــرف  خانگــی 
کردنــد و تنهــا 1.2 درصــد از مشــترکین مصــرف 

باالتــر از ۴۰ مترمکعــب در مــاه داشــتند. 
خــاص  شــرایط  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  وی 
تابســتان پیــش رو، از مشــترکین این شــرکت 
تقاضــا کــرد همچــون گذشــته بــا بهینــه ســازی 
خــود  خدمتگــزاران  بــا  مصــرف،  مدیریــت  و 
اســتان اصفهــان  فاضــاب  و  در شــرکت آب 
کــم آبــی تابســتان 1۴۰۰  در مدیریــت بحــران 

همــکاری تنگاتنــگ داشــته باشــند.

اجرای طرح پیمایش انشعابات آب مطابق 
گذار شده کاربری های وا با 

خبرربخ

ده هــا نفــر از جوانــان شهرســتان مبارکــه صبــح 
امــروز بــا حضــور در محــل دفتــر نماینــده مردم ایــن 
اســامی و  شــورای  مجلــس  در  شهرســتان 
فرمانــداری، نســبت بــه عــدم اجــرای اســتخدام 
نیروهــای بومــی در صنایع مبارکه اعتــراض کردند. 
ده هــا نفــر از جوانــان شهرســتان مبارکــه بــا حضــور 
شهرســتان  مردم ایــن  نماینــده  دفتــر  محــل  در 
فرمانداری ایــن  اســامی و  شــورای  مجلــس  در 
شهرســتان، نســبت بــه عــدم اجــرای اســتخدام 
شهرســتان  صنایع ایــن  بومــی در  نیروهــای 
کردند. ایــن جوانــان بــا در دســت داشــتن  اعتــراض 
کاغذ نوشــته ها و بنرهایی، نســبت بــه عدم تحقق 
قــول مســئوالن شهرســتان مبارکــه و شــرکت فــوالد 
مبارکــه دربــاره اســتخدام نیروهــای بومی در ایــن 

کردنــد. شــرکت اعتــراض 
جوانان ایــن  از  تجمــع  چندمیــن  تجمــع،  ایــن 
کــه بــا مطالبه گــری، خواســتار  شهرســتان اســت 
اســتخدام نیروهــای بومــی در شــرکت فــوالد مبارکه 
بــه عنوان قطب صنعت این شهرســتان هســتند.
چنــد مــاه پیــش بــود کــه مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
استخدامی ســال  آزمــون  در  کــرد  اعــام  مبارکــه 
99 ایــن شــرکت، درصــد بومی پذیــری مــد نظــر قــرار 

گرفت.همچنین نماینده مردم مبارکه در  خواهد 
کــرد  گذشــته اعــام  مجلــس شــورای اسامی ســال 
کــه در ایــن دوره اســتخدامی، 13۰ نفــر از جوانــان 
شهرســتان مبارکــه وارد ایــن شــرکت خواهــد شــد.

دفتــر  محــل  در  حضــور  بــا  مبارکــه  جوانــان 
شــورای  مجلــس  در  شهرســتان  نماینده ایــن 
اســامی، نســبت بــه عــدم توجــه بــه تحقق ایــن 
ــا  ــه صحبــت ب ــد امــا موفــق ب کردن وعــده اعتــراض 

نشــدند. شهرســتان  نماینــده 
پــس از آن، ایــن جوانــان راهــی فرمانــداری مبارکــه 
شــدند تــا اعتراض خود را نســبت به موضــوع اعام 
کننــد. در نهایــت چنــد نماینــده از ایــن جوانــان 
بــا حضــور در دفتــر فرمانــدار شهرســتان، نســبت 
بــه عــدم تحقق ایــن خواســته و شــفاف شــدن 

کردنــد. موضــوع، مطالبه گــری 
اشــاره  بــا  از درخواســت این جوانــان  در بخشــی 
بــه مطالبه گــری و حق طلبــی، خواســتار مقابلــه 
مســئله  در  فســاد  و  رانــت  و  تبعیــض  بــا  قاطــع 
استخدامی شرکت فوالد مبارکه شدند.همچنین 
در حاشــیه این تجمع، نامــه اعتراضی این جوانان 
پیگیــری  منظــور  بــه  قــوه قضاییــه  ریاســت  بــه 
شفاف ســازی  و  شــرکت  بومی در ایــن  اســتخدام 

نحــوه اســتخدام این شــرکت امضــا شــد.

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
کــه زمیــن  گفــت: بــه افــرادی  اســتان اصفهــان 
کردنــد  بــرای احــداث شــهرک صنعتــی تملــک 
کــه  امــا اقدامی انجــام ندادنــد هشــدار می دهــم 
در ســال 1۴۰۰ نیــز 3۰ قــرار داد فســخ و خلــع یــد 

می شــود.
محمــد جــواد بگــی ظهــر امــروز در جلســه ســتاد 
ســرمایه گذاری و رفــع موانــع تولیــد در شهرســتان 
توســعه  منظــور  بــه  داشــت:  اظهــار  گلپایــگان 
گــذاری ۷۵  وا گلپایــگان  صنعتــی  شــرکت های 
هکتــار زمیــن بــرای اســتقرار صنایــع تــا رده ســه 
کــه ۵۰  زیســت محیطــی در دســتور کار قــرار گرفــت 
کــه در محــدوده معادن شهرســتان بود  هکتــاری 
گــذار شــد  در شــورای معــادن اســتان اصفهــان وا
کســر و توســط  کــه بــه زودی از محــدوده معــادن 
اداره راه و شهرســازی بــه شــرکت شــهرک صنعتــی 

گلپایــگان اضافــه خواهــد شــد.
وی افــزود: در ســال ۱۴۰۰ بــرای شــرکت شــهرک 
گلپایــگان حــدود ۴۵ میلیــارد تومــان  صنعتــی 
کــه ۳۵ میلیــارد تومــان  گرفتیــم  اعتبــار در نظــر 
آن در راســتای ایجاد شــبکه جمــع آوری پســاب 
و تصفیــه خانــه تخصصــی فاضــاب انســانی و 
صنعتی شــهرک به منظور بازچرخانــی آب، ایجاد 
تهویــه  بــرای  غیرمثمــر  ســبز  فضــای  سیســتم 
مناســب هــوای شــهرک، حفــظ محیــط زیســت 
و ایجــاد زیــر ســاخت الزم بــرای ســرمایه گذاری در 
شــهرک های صنعتــی جدیــد صــرف می شــود.
بگــی بــا اشــاره بــه تعییــن تکلیــف زمین هــای 
گلپایــگان  بااســتفاده مانــده در شــهرک صنعتــی 
کــه زمین بــرای احداث شــهرک  گفــت: بــه افــرادی 
صنعتــی تملــک کردنــد امــا اقدامی انجــام ندادنــد 
کــه مراحــل احــداث را انجــام  هشــدار می دهــم 
دهنــد، در ســال ۱۴۰۰ نیز ممکن اســت ۳۰ قــرارداد 

فســخ و خلــع یــد شــود.
افــزود: در اســتان اصفهــان، در ســه ســال  وی 
کــه از دهــه ۷۰ تــا ســال ۹۸  گذشــته زمین هایــی 
کاری  حتــی بــه صــورت دیوارکشــی و فنداســیون 
بــود، خلــع یــد و در اختیــار شــرکت شــهرکت های 
گــذاری به ســرمایه گذاران  صنعتی اســتان برای وا
گرفــت، در اســتان اصفهــان ســال ۹۹  جدیــد قــرار 
ــد  ــع ی ــتفاده خل ــن بااس ــار زمی ــراژ ۷۰ هکت ــه مت ب
گلپایــگان نیــز طــی ســه ســال  شــده اســت، در 

گذشــته ۱۱ مــورد زمیــن خلــع یــد شــده اســت.
گــذاری ۲۰ هکتــار زمیــن برای ایجــاد پــارک علم و  وا

گلپایگان فناوری در 
در ادامه حسین یارمحمدیان فرماندار گلپایگان 
گلپایــگان در ردیــف شهرســتان های  کــرد:  اظهــار 
ــی  ــهرک صنعت ــعه ش ــرای توس ــن ب ــی زمی متقاض
کــه بــرای توســعه  کارخانجــات اســت  و احــداث 
کــه از ســوی  گلپایــگان قــرار شــد  شــهرک صنعتــی 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان از مردادمــاه 

گــذار شــود. زمیــن بــه متقاضیــان وا
وی افــزود: بــه منظــور توســعه شــهرک صنعتــی 
ســعیدآباد ظــرف مدت یک هفته منابع طبیعی 
بــرای قابلیــت جانمایــی  اقدامــات تحقیقاتــی 
توســعه شــهرک صنعتــی را انجــام می دهــد تــا 

گیــرد. گــذاری زمیــن صــورت  ســپس وا
فرمانــدار گلپایــگان بــا بیان اینکــه در کشــور، پــارک 
کــز اســتان ها ایجاد شــده  علــم و فنــاوری در مرا
اســت امــا در اســتان اصفهان ایــن امــر مهــم در 
گلپایــگان نیز ایجاد می شــود، تصریح  شهرســتان 
و  علــم  پــارک  نخســت  فــاز  اجــرای  بــرای  کــرد: 
فناوری به زودی راه و شهرسازی ۲۰ هکتار زمین 
کــه عاقمنــدان در حــوزه دانــش  گــذار می کنــد  وا
بنیــان می تواننــد بــه شــهرک علمــی و فنــاوری 

کننــد. مراجعــه 

گاز مــورد نیــاز در کشــور در  بیــش از ۴۰ درصــد بانــد و 
اســتان اصفهــان تولید می شــود.

ــه فرخــی مدیــر نظــارت و ارزیابــی تجهیــزات  ریحان
گفــت:  اســتان  داروی  و  غــذا  معاونــت  پزشــکی 

اســتان اصفهــان ســومین قطــب تولیــد تجهیــزات 
گازاستریل در کشور است. پزشکی از جمله باند و 

کارخانــه تجهیــزات پزشــکی در اصفهــان  رییــس 
کارخانــه ســاالنه بیــش از ۴۵۰ هــزار  گفــت: در ایــن 
گاز اســتریلی و  گــرم الیــاف مــواد اولیه بــه باند و  کیلــو 

تجهیــزات پانســمانی تبدیــل می شــود.
علــی متقیــان بــا بیان اینکــه با ایــن میــزان تولیــد 
کشــور  از  ارز  دالر  میلیــون  از ۲۷  بیــش  خــروج  از 
محصوالت ایــن  گفــت:  می شــود  جلوگیــری 
کارخانــه بــا آخریــن اســتاندارد های روز دنیــا تولیــد 

می شــود.
در ایــن  اســتفاده  مــورد  اولیــه  مــواد  گفــت:  وی 

اســت. داخــل  تولیــد  کارخانــه 

استمداد از رئیس قوه قضائیه: 

تجمع جوانان مبارکه برای پیگیری مطالبه استخدام 
بومی در صنایع   

خلع ید 7۰ هکتار زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی اصفهان

تولید محصوالت پانسمانی با کیفیت در اصفهان 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

وزیــر راه و شهرســازی بــه منظــور شــرکت در مراســم 
بزرگداشــت ســومین روز شــهادت ســردار ســرافراز 
حجــازی و بازدیــد از چنــد پروژه  عمرانی وارد اســتان 
اصفهان شــد. وزیر راه و شهرســازی در جریان ســفر 
نیمــروزی خــود بــه اســتان اصفهــان پس از رســیدن 
بــه فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی از پــروژه 

کــرد. احــداث ســالن خارجی ایــن فــرودگاه بازدیــد 
وی ضمــن بازدیــد از پــروژه بازآفرینــی محلــه همــت 
آبــاد، از ایــن طــرح و برنامــه بعنــوان یــک الگــوی ملی 
کــرد و راهکارهــای  در حــوزه بازآفرینــی اســتقبال 
عملــی بــرای تکمیــل آن را ارائــه داد.   اســامی با 
بیان اینکــه همت آبــاد، همــان بافــت فرســوده ای 
غیررســمی در  اســکان  پیشــینه  بــا  کــه  اســت 
کرد: ایــن  اظهــار  اســت  گرفتــه  شــکل  اصفهــان 
ــرای اســکان  پــروژه ضمن ایجــاد فضــای مناســب ب
شــهروندان، دسترســی های بهتری بــه بزرگراه های 
اطــراف و همچنیــن عبــور و مرور ایجــاد می کنــد. 
در  اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
کــرد: پــروژه همت آبــاد  حاشــیه این بازدیــد تشــریح 
اصفهــان، مــدل و برنامــه ای از بازآفرینــی در وســعت 
کــه نخســتین بلــوک بازســازی منــازل  بــزرگ اســت 
آن بــا ظرفیــت ۲۴ واحــد تکمیــل شــده اســت. وی 
افــزود: حــدود 7۵ هکتــار از بافــت فرســوده اصفهــان 
مربــوط بــه محلــه همــت آبــاد اســت و ایــن پــروژه 
یکــی از مهمتریــن پروژه هــای بازآفرینــی در شــهر 
و  حمایــت  بــا  کــه  می شــود  محســوب  اصفهــان 
اعتمــاد مــردم بــه خوبــی در حــال پیشــرفت اســت. 
وزیــر راه و شهرســازی درادامه ایــن ســفر بــا حضــور 
گلزار شــهدای اصفهان ضمن شــرکت در مراســم  در 
گرامیداشــت ســومین روز شــهادت ســردار ســرافراز، 
محمــد  ســید  پاســدار  ســرتیپ  عالیقــدر  جانبــاز 
ــهدای  ــامخ ش ــام ش ــه مق ــازی، ب ــین زاده حج حس
کــرد. آرمیــده در ایــن مــکان مقــدس ادای احتــرام 

ادای احترام وزیر راه و شهرسازی 
در گلزار شهدای اصفهان:

استقبال وزیرراه و 
شهرسازی از مدل 
و برنامه بازآفرینی 

همت آباد

یونیزاســیون چمبــر ضخامت ســنج های خطــوط 
نــورد شــرکت فــوالد مبارکــه بومی ســازی شــد.

مدیــر بازرســی فنــی و اتوماســیون و ابــزار دقیــق 
ــورت  ــون، در ص کن ــت: تا گف ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ش
قطعــه  دتکتورهــا،  در  خرابــی  و  اشــکال  بــروز 
بــا  اقــدام،  و ایــن  می شــد  تعویــض  و  خریــداری 
ــه فــروش  ــم و ب ــه مشــکات ناشــی از تحری توجــه ب
کــه  اصلــی  ســازندگان  از  قطعــات  نرســیدِن این 
عمده آن ها شــرکت های آمریکایی هستند، بسیار 
زمانبــر بــود و هزینــه بســیار زیــادی در برنداشــت بــه 
همیــن دلیــل، تصمیــم بــه بومی ســازی این ابــزار 

گرفتــه شــد.
به اینکه ایــن  توجــه  بــا  افــزود:  شــیرانی  بهــزاد 
دتکتور هــا از فــن آورِی بســیار خــاص و پیشــرفته 

برخوردارنــد، الزم بــود تمــام اطاعــات عملکــردی 
تجهیــز از نظــر اطاعــات ورودی، فراینــد پــردازش 
تجهیــز  خروجــی  ســیگنال های  و  اطاعــات 
از  پــس  به نحوی کــه  شــد؛  آنالیــز  و  شناســایی 
ســاخت و بهینه ســازی تجهیز، امکان استفاده از 
آن در انــواع دیگــر ســامانه های ضخامت ســنج بــا 

خروجی دتکتور آنالوگ و دیجیتال وجود داشــته 
گذشــت حــدود چهــار  باشــد. وی افــزود: پــس از 
مــاه عملیــات مهندســِی معکــوِس ســخت افزاری و 
نرم افزاری، ایــن قطعــه ســاخته و با موفقیت نصب 

و راه انــدازی شــد.
ــزار دقیــق در  مدیــر بازرســی فنــی و اتوماســیون و اب
ادامــه بــه صرفه جویــی حاصــل از بومی ســازی این 
کــرد و گفــت: در حــال حاضر، ســه عدد  طــرح اشــاره 
از نمونــه بومی سازی شــده، نصــب شــده اســت؛ 
در ایــن میــان، بــا توجــه به اینکــه قیمــت نمونــه 
ــه  ــود و نمون خارجــی حــدود ۹۰۰ میلیــون تومــان ب
ارتقایافتــه بومی ســازی شــده حــدود ۳۰۰ میلیــون 
تومــان هزینــه در برداشــت، صرفه جویــی حــدود 
۱۹ میلیــارد تومانــی بــرای فــوالد مبارکــه رقــم خــورد.

باز هم بومی سازِی ابزاری دیگر در فوالد مبارکه 
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جامعه ۴

خبر مدیرکل بیمه سالمت اصفهان:

طرح حذف دفترچه بیمه سالمت به همراهی 
مردم و پزشکان نیاز دارد

جریمه بیش از ۸ هزار خودرو در تخطی از محدودیت های کرونایی:

کاهش ۱۰ درصدی تردد در جاده های اصفهان

همراهان درخواست مالقات نداشته باشند؛

کلینیک های تنفسی در اصفهان  راه اندازی 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: صــدور  مدیــرکل بیمــه ســامت اصفهــان 
نســخه الکترونیــک و حــذف دفترچه بیمه ســامت 
بــه عنــوان یــک طــرح نوپــا و اجــرای مراحــل اولیــه آن 
ــاز  ــی نی ــز درمان ک ــه همراهــی مــردم، پزشــکان و مرا ب

دارد.
حســین بانک در گفــت و گو با ایرنا افــزود: اجرای این 
طــرح ممکــن اســت در مراحــل اولیــه بــا نواقصــی 
کز طرف  همراه باشــد بهمین دلیل از پزشــکان و مرا
قــرارداد بیمــه ســامت می خواهیم که در این مســیر 

همــکاری و ســعه صبر داشــته باشــند.
کیــد بر اینکــه هرگونــه تغییــر در ابتــدا بــا  وی بــا تا
اظهــار  اســت،  همــراه  مشــکاتی  یــا  مقاومــت 
داشــت: مــردم هیچگونــه نگرانــی در زمینــه حــذف 
گــر دفترچــه  دفترچه هــای بیمــه نداشــته باشــند و ا
کــد ملــی خدمــات  آنهــا تمــام شــد می تواننــد بــا 
گــر پزشــکی نتوانســت  کننــد و ا درمانــی را دریافــت 
کنــد می توانــد آن را روی  نســخه الکترونیــک صــادر 

کنــد. ســربرگ مطــب تجویــز 
بانــک بــا اشــاره بــه مجموعه اقدامات بیمه ســامت 
کــردن زیرســاخت های الزم  اصفهــان بــرای فراهــم 
جهــت اجرایــی کــردن طــرح حــذف دفترچــه بیمــه، 
توضیــح داد: آموزش هــای گســترده ای در این زمینه 
بــه بخش هــای مختلــف از جملــه دفاتر پیشــخوان، 
مطب هــا، بیمارســتان های خصوصــی و دولتــی و 

مدیــران مالــی آنهــا داده شــد.
وی بــا بیان اینکــه قبــل از عملیاتــی کردن ایــن طــرح 
در بیمــه ســامت، نقــاط ضعــف و قــوت اجــرای آن 
در بیمــه تامیــن اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گرفت، 
افــزود: عــاوه بر آموزش، زیرســاخت های دیگر مانند  
ــتان  ــزاری در اس ــرم اف ــزاری و ن ــی، ســخت اف مخابرات
ســامت  بیمــه  مدیــرکل  شــد.  بررســی  اصفهــان 
اصفهــان، توانایی ایــن اســتان بــرای اجــرای طــرح 
کــرد و ادامــه  حــذف دفترچــه بیمــه را خــوب ارزیابــی 
داد: پیامک هــای اطــاع رســانی در ایــن زمینــه بــرای 

بیمــه شــوندگان ارســال خواهــد شــد.
ــا اشــاره به اینکــه مرحلــه نخســت طــرح ملــی  وی ب
نســخه الکترونیک و حــذف تدریجی دفترچه بیمه 

سامت از روز چهارشنبه یکم اردیبهشت در استان 
آغــاز شــد، اظهــار داشــت: این طــرح در جهــت تحقق 
اهــداف دولــت الکترونیــک و تســهیل ارائــه خدمــات 

درمانــی بــه مــردم اجــرا می شــود.
ــه نخســت، دفترچــه   ــا بیان اینکــه در مرحل بانــک ب
ــگان چــاپ نمی شــود،  ــی رای بیمــه ســامت همگان
می تواننــد  شــوندگان  بیمــه  از  دســته  افزود: ایــن 
در  را  درمانــی  خدمــات  خــود،  ملــی  کــد  ارائــه  بــا 
بخش هــای مختلــف دولتــی و دانشــگاهی دریافــت 
بیمــه  دفترچــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی  کننــد. 
ــت  ــر جمعی ــزار نف ــر ۲۰ ه ــهرهای زی ــتاییان و ش روس
نیــز از خــرداد و ســایر بیمه شــدگان شــامل کارمنــدان 
دولــت، ســایر اقشــار و بیمــاران خاص ایرانیــان نیــز از 

تیــر امســال چــاپ نمی شــود.
بــا بیان اینکــه  مدیــرکل بیمــه ســامت اصفهــان 
می تواننــد  هســتند  دفترچــه  دارای  کــه  افــرادی 
کننــد،  اســتفاده  از آن  امســال  پایــان شــهریور  تــا 
گفــت: بــا اتمــام دفترچه هــای موجــود و بــا توجــه 
چــاپ  جدیــد  دفترچــه  بعــد  بــه  از ایــن  به اینکــه 
کــد  نمی شــود، بیمــه شــدگان می تواننــد بــا ارائــه 
ملــی یــا صفحــه نخســت دفترچــه خــود از خدمــات 
درمانــی بهــره بگیرنــد. بانک تصریــح کــرد: در صورت 
کــز  فراهــم نبــودن نسخه نویســی الکترونیــک در مرا
درمانــی، پزشــکان می تواننــد تــا اطــاع ثانــوی بــرای 
بیمه شــدگان فاقد دفترچه با ســربرگ مرکز درمانی، 
کلینیــک  کــز پارا دارو تجویــز کننــد و داروخانه هــا و مرا
نیــز مجــاز به پذیرش بیمــار و ارائه خدمت با ســربرگ 

بــه بیمه شــدگان هســتند.
مختلــف  موسســه های  و  مــردم  کــرد:  بیــان  وی 
کــه در اجــرای طــرح  هرگونــه پرســش یــا مشــکلی 
ــماره  ــا ش ــد ب ــد می توانن ــه دارن ــه بیم ــذف دفترچ ح

تلفــن ۱۶۶۶ تمــاس بگیرنــد.
کل بیمــه شــدگان بیمــه ســامت در  وی تعــداد 
اســتان اصفهــان را حــدود یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
گفــت: از بیــن آنهــا حــدود ۳۵۰ هــزار  کــرد و  نفــر اعــام 
نفــر دارای دفترچــه بیمــه همگانــی رایــگان هســتند 
که از یکم ادیبهشت مشمول طرح حذف دفترچه 

بیمــه شــدند.

معــاون فنــی و راه هــای روســتایی اداره کل راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان از ثبــت 
تخلف ممنوعیــت تردد کرونایــی بــرای 8 هــزار و ۵۴1 
خــودرو از زمــان اعــام محدودیت های تردد در ســال 

جــاری تــا پایــان فروردیــن خبــر داد. 
 ۱۴۰ فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  صلواتــی  محمدعلــی 
ــردد شــمار در اســتان اصفهــان،  دســتگاه ســامانه ت
اظهــار داشــت: از زمــان ابــاغ محدودیت هــای تــردد 
کرونــا اســتان  کرونــا در ســال جــاری توســط ســتاد 
اصفهــان، بــه طــور متوســط در هــر ســاعت ۲۴۹ 
خــودرو از محورهــای مواصاتــی اســتان اصفهــان  

کرده انــد. عبــور 
معــاون فنــی و راه هــای روســتایی اداره کل راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان افــزود: 
مقایســه ترددهــا از ۲۰ تــا ۳۱ فروردین ماه در مقایســه 
کاهــش  کــی از  بــا مــدت مشــابه در همیــن مــاه حا
ــی  ــردد در محورهــای مواصات حــدود ۱۰ درصــدی ت

اســتان اصفهــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۱۴۵ ســامانه ثبــت تخلــف 

هوشــمند در محورهای مواصاتی اســتان اصفهان 
تخلــف  ثبــت  بــر  عــاوه  ســامانه ها  گفت: ایــن 
ممنوعیــت تــردد، ۴۵ هــزار و ۶۹ تخلــف ســرعت 
ــه پلیــس راه  ــون ب ــرای اعمــال قان توســط را ثبــت و ب

کرده انــد. ارســال 
ــز مدیریــت راه هــای  ــرد: مرک ک ــی خاطرنشــان  صلوات
بــه  خدمت رســانی  راســتای  در  اصفهــان  اســتان 
مــردم بــه طــور ۲۴ ســاعته پاســخگوی تلفن هــای 
مردمی بــوده و در ایــن مــدت بــه بیــش از ۲ هــزار و ۴۸ 
ــا ممنوعیــت و محدودیت هــای  تمــاس در رابطــه ب

تــردد پاســخ داده اســت.

از  گفــت:  اصفهــان  غرضــی  بیمارســتان  رئیــس 
درخواســت  کــه  می خواهیــم  بیمــاران  همراهــان 
ماقــات بــرای بیمــاران را نداشــته باشــند. خود ایــن 
موضــوع می توانــد در انتشــار بیمــاری بســیار موثــر 

اســت. 
کرونــا، انتشــار ویــروس  منحــوس  در مــوج چهــارم 
گرفتــه اســت.  شــدت و ســرعت باالیــی در پیــش 
گرفتار ایــن  اصفهــان نیــز از  ماننــد دیگــر اســتان ها 
ســرعت شــده و هــر روز آمــار فوتی هــای بیشــتر بــه 

می بینــد. خــود 
مطابــق بــا آخریــن اعــام علــوم پزشــکی اصفهــان 
2237 مبتــای جدیــد در اســتان شناســایی شــدند 
و ۴۰ بیمــار حــاد تنفســی جــان باختنــد و آمــار نشــان 
کرونایــی  می دهــد میانگیــن ســن بستری شــدگان 
کمتــر شــده و بــه ۵8 ســال رســیده  حــدود 2۰ ســال 

اســت.
رئیــس بیمارســتان غرضــی اصفهــان در ایــن بــاره 
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بیمارســتان غرضــی 

کویــد  بــا بیــش از ظرفیــت خــود در خدمــت بیمــاران 
ــن  ــده و س ــاد ش ــیار زی ــاران بس ــه بیم ــت مراجع هس
مبتایــان کاهــش پیــدا کرده، ســرعت انتشــار بســیار 
زیــاد شــده و ایــن باعث شــده که ورودی بیمارســتان 

بســیار زیــاد شــود.
آرش علیــزاده افــزود: مــا در قســمت های مختلــف 
کردیــم تــا بتوانیــم بیمــاری را پوشــش  تخــت اضافــه 
دهیم و از طرفی کلینیک های تنفسی راه انداختیم 
بــه صــورت ســرپایی و  را  عــده ای  بتوانیــم  تــا  کــه 
ــاه مــدت دارنــد را  کوت کــه نیــاز بــه بســتری  عده ایــی 

ــم. ــش دهی پوش
وی بیــان کــرد: از طرفــی میــزان ورودی آی ســی یو ها 
کــرده اســت  چهــار برابــر در بیمارســتان افزایــش پیــدا 
و کادر درمانــی بــا وجــود خســتگی تمــام تــاش خــود 
را بــرای خدمت رســانی بــه بیمــاران انجــام می دهنــد 
گــر پروتکل هــای  کــه ا امــا مســئله مهم ایــن اســت 
بهداشــتی رعایت نشــود پاســخگویی بســیار سخت 

می شــود.
از  گفــت:  اصفهــان  غرضــی  بیمارســتان  رئیــس 
درخواســت  کــه  می خواهیــم  بیمــاران  همراهــان 
ماقــات بــرای بیمــاران را نداشــته باشــند. خود ایــن 
موضــوع می توانــد در انتشــار بیمــاری بســیار موثــر 
کــه پــس از بســتری شــدن  اســت و ســبب می شــود 
بیمــاری یکــی دیگــر از نزدیــکان پــس از 2 هفتــه 
کنتــرل بیمــاری را بســیار  بســتری شــود و ایــن مــورد 

می کنــد. ســخت 

گزارشربخ

و  حقــوق  افزایــش  و  شــغلی  جایــگاه  ارتقــای 
مهمتریــن  از  دارویــی  خدمــات  تعرفه هــای 
ــت  ــان اس ــازان اصفه ــی داروس ــته های صنف خواس
آنــان مســووالن وزارت بهداشــت،  کیــد  بــه تا کــه 
بایــد  داروســازان  انجمــن  و  دارو  و  غــذا  معاونــت 
بــه  داروســازان  کننــد.  تــاش  آن  تحقــق  بــرای 
از ارکان اساســی نظــام بهداشــت و  عنــوان یکــی 
کــه در داروخانه هــا،  درمــان، متخصصانــی هســتند 
تحقیقاتــی،  کــز  مرا و  شــرکت ها  بیمارســتان ها، 
کارخانه هــا در زمینه هــای راهنمایــی  دانشــگاه ها و 
تولیــد  و  فرموالســیون  تحقیقــات،  مشــاوره،  و 
محصــوالت دارویــی انســانی و دامــی و فرآورده هــای 
امــروزه  می کننــد.  فعالیــت  بهداشــتی  و  آرایشــی 
رشــته  بــرای  دانشــگاهی  تحصیــات  زمینــه 
شــده  فراهــم  کشــورمان  سراســر  در  داروســازی 
جملــه  از  بســیاری  مباحــث  داروســازان  اســت، 
ــوژی و  کالبدشناســی، شــیمی و بیوشــیمی، فیزیول
گیاه شناســی، ســم شناســی، آنالیز  پاتوفیزیولــوژی، 
دســتگاه ها،  کاربــرد  کیفــی،  کمــی و  تشــخیص  و 
تولیــد صنعتی، مدیریــت و اقتصاد را فــرا می گیرند و 
پــس از دانش آموختگــی می تواننــد در بخش هــای 
پژوهشــی  علمــی و  تولیــدی،  دارویــی،  مختلــف 
کار شــوند. همچنیــن داروســازان بــه  مشــغول بــه 
ــت  ــد دارو دس ــه تولی ــی در زمین ــای بزرگ موفقیت ه
از  درصــد   ۹۷ حــدود  حاضــر  زمــان  در  و  یافتنــد 
داروهــای مــورد نیاز به همت داروســازان کشــورمان 
گفتــه  بــه  و  می شــود  تولیــد  و  تهیــه  داخــل  در 
مســووالن وزارت بهداشــت، ظرفیــت تولیــد دارو 

کشــور اســت. در ایــران چهــار تــا ۴.۵ برابــر نیــاز 
ــر اســاس آمــار و اطاعــات موجــود ســاالنه حــدود  ب
کشــور  دانشــگاه های  در  داروســاز   ۵۰۰ و  یکهــزار 
گفتــه فعاالن ایــن  دانــش آموختــه می شــوند امــا بــه 
حرفــه، محدودیت هــای بســیاری بــرای داروســازان 
جهــت اشــتغال وجــود دارد و برغــم ظرفیت هــای 
بسیار در بخش های مختلف، فرصت های شغلی 
که بیشــتر معطوف به داروخانه هاســت  محدودی 
ــرای آنهــا وجــود دارد از طــرف دیگــر داروســازان در  ب
گذشــته بــا مشــکات اقتصــادی زیــادی  ســال های 
مواجــه شــدند و مجموع ایــن عوامــل باعــث شــد تــا 
شــماری از داروســازان در روزهــای اخیــر خواســته ها 
کننــد و خواهــان  و مســائل صنفــی خــود را مطــرح 

رســیدگی مســووالن بــه آن شــوند.
یکــی از داروســازان در اصفهــان، افزایــش حقــوق را 

از جملــه خواســته های اصلــی فعاالن ایــن حرفــه 
ــده  ــف ش ــای تعری ــه تعرفه ه ک ــت  گف ــرد و  ک ــوان  عن
و میــزان دســتمزد داروســازان متناســب بــا شــرایط 
کــه  اقتصــادی روز نیســت بهمیــن دلیــل الزم اســت 

اصــاح شــود.
گــو بــا خبرنگار ایرنــا بــا  گفــت و  بزرگمهــر دادخــواه در 
گذرانــدن هفــت  کیــد بر اینکــه داروســازان پــس از  تا
ســال دوره تحصیلــی در دانشــگاه بــا مــدرک دکترای 
اجبــاری،  طــرح  ســال   ۲ همچنیــن  و  حرفــه ای 
کار می شــوند، افــزود: بســیاری از آنهــا در  وارد بــازار 
کــه در دســترس تریــن  زمــان حاضــر در داروخانه هــا 
مرکــز درمانــی در جامعــه بشــمار می آیــد مشــغول 
کار هســتند امــا میــزان حقــوق آنهــا متناســب بــا 
بــا  وی  نیســت.  می دهنــد  ارایــه  کــه  خدماتــی 
تعرفــه خدمــات  گذشــته  بیان اینکــه در ۲ ســال 
ــرد:  ک ــان  دارویــی افزایــش نیافتــه اســت، خاطرنش
بــا توجــه بــه پیگیری هــای انجــام شــده و آخریــن 
شــنیده ها، موضــوع افزایــش تعرفه هــا در دســتور 
کار وزارت بهداشــت قــرار دارد و امیدواریــم هرچــه 
بــه عنــوان  کــه  ســریعتر محقــق شــود. دادخــواه 
اســتان  داروخانه هــای  از  یکــی  فنــی  مســوول 
موضــوع  گفت: ایــن  می کنــد،  فعالیــت  اصفهــان 
بــه انجمــن داروســازان ایران نیــز منتقــل شــد و آنهــا 
کــه بــا اصــاح تعرفه هــا، دســتورالعمل  کردنــد  اعــام 

کــرد. پرداخــت حقــوق نیــز تغییــر خواهــد 
داروخانه هــا  در  اقتصــادی  بحــث  وی  گفتــه  بــه 
پیچیــده اســت زیــرا از طرفــی بــا ســود پاییــن بــرای 
فــروش اقــام دارویــی مواجــه هســتند امــا از طــرف 
دیگــر بــا توجــه به نظارت متخصصــان داروســازی بر 
روی آن بایــد ســود بیشــتری بــرای حــق فنــی در نظر 
گر هزینه هــا در داروخانه ها  گرفته شــود، همچنیــن ا
تامیــن نشــود پرداخــت حقــوق بــا مشــکل مواجــه 

شــده و ممکــن اســت بــه بــی قانونــی منجــر شــود.
ضرورت ارتقای جایگاه شغلی داروسازان

وی یکــی دیگــر از خواســته های صنفــی داروســازان 
کــز مرتبط  را ارتقــای جایــگاه شــغلی آنهــا در همــه مرا
کــرد: شــماری از داروســازان این  عنــوان و اضافــه 
کردنــد  انتقــاد را بــه انجمــن داروســازان ایران وارد 
کــه بایــد بــه عنــوان یــک نهــاد صنفــی بیــش از پیــش 

پیگیر ایــن موضــوع باشــد.
در  مثــال  عنــوان  بــه  داد:  توضیــح  دادخــواه 
داروســازی ها در بســیاری از مــوارد شــاهد هســتیم 
کــه بــه جــای اســتخدام داروســاز از متخصصــان 
در  یا اینکــه  می شــود  اســتفاده  دیگــر  رشــته های 

بیمارســتان ها بــه ازای هــر ۳۰ تخــت بایــد یــک دکتــر 
داروســاز فعــال باشــد تــا بــر روی تجویــز دارویــی و 
کنــد اما ایــن شــاخص در  کنتــرل داروهــا نظــارت 

کشــورمان بســیار پاییــن اســت.
خدمات داروساز در جامعه شناخته شده 

نیست
کــه یــک داروســاز  کیــد بر اینکــه خدماتــی  وی بــا تا
می توانــد بــه بخش هــای مختلــف جامعــه ارایــه 
کشــورمان چنــدان شــناخته شــده  کنــد هنــوز در 
تصریــح  نمی شــود،  توجهــی  آنهــا  بــه  و  نیســت 
کــرد: دانشــجویان رشــته های داروســازی دروس 
کار  بــازار  وارد  وقتــی  امــا  می خواننــد  را  گونــی  گونا
می کننــد از بســیاری از آنهــا اســتفاده ای نمی شــود 
گیــری آن وجــود نــدارد و ما ایــن  زیــرا زمینــه بــکار 
کــه  کردیــم  پرســش را از انجمــن داروســازان مطــرح 

چرا ایــن جایگاه هــا خالــی مانــده اســت.
کــه دانشــجویان این  ایــن داروســاز یکــی از دروســی 
و  عنــوان  دارویــی  گیاهــان  را  می خواننــد  رشــته 
کــرد: داروســازان می تواننــد درزمینــه  خاطرنشــان 
گیاهــان دارویــی مشــاوره های خوبــی  اســتفاده از 
دهنــد زیرا ایــن مــواد نیــز عارضه هــای خــاص خــود 
کشــورمان  از ایــن ظرفیــت در  امــا  بهمــراه دارد  را 
کــه  دانشــی  ســایر  بــه  وی  نمی شــود.  اســتفاده 
ماننــد  مختلــف  زمینه هــای  در  داروســازان 
محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی دارنــد نیــز اشــاره 
کــرد و گفــت: بســیاری از این ســرمایه ها و ظرفیت ها 
مغفــول مانــده و مــردم نیــز آنها را مطالبه نمی کنند. 

دانشــجویان  پذیــرش  بیان اینکــه  بــا  دادخــواه 
داروســازی در دانشــگاه ها بیشــتر از نیــاز موجــود 
اســت، افــزود: مگــر مــا چقــدر می توانیــم در شــهرها 
کــه به ســراغ  کنیــم بلکــه الزم اســت  داروخانه ایجــاد 
بکارگیــری  بــرای  ظرفیت هــا  ســایر  کــردن  فعــال 

تخصــص داروســازان برویــم.
کارخانه هــای داروســازی در  گفتــه وی، بیشــتر  ــه  ب
کــردن فرموالســیون داروهــا بــه  کشــورمان بــا وارد 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــوز بخ ــد و هن ــد می پردازن تولی
مــواد اولیــه از خــارج وارد می شــود بهمیــن دلیــل 
ماننــد  رشــته هایی  تخصــص  از  کــه  اســت  نیــاز 
ــار آن از  کن ــه دارو و در  ــواد اولی ــد م ــیمی برای تولی ش
تخصص داروســازی برای تولید انواع دارو اســتفاده 

ــود. ش
فرهنگ ارایه خدمات مشاوره توسط داروساز 

در داروخانه ایجاد شود
ایــن داروســاز با اشــاره به اینکه جمعــی از داروســازان 
گذشــته بــا مراجعــه بــه معاونــت  اصفهــان هفتــه 
علــوم پزشــکی اصفهــان  غــذا و داروی دانشــگاه 
کردنــد،  مطــرح  را  خــود  صنفــی  خواســته های 
خواســته های  از  دیگــر  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان 
مطــرح شــده، تقویــت بازرســی از داروخانه هــا بــا 
ــود. دادخــواه  ــگاه واقعــی آنهــا ب هــدف ارتقــای جای
داروخانه هــا  در  بایــد  داروســازان  بیان اینکــه  بــا 
حضــور فعــال داشــته باشــند و خدمــات راهنمایــی 
و مشــاوره ارایــه دهنــد، افــزود: درخواســت جمعــی از 
کــه بــر روی این موضــوع نظارت  داروســازان این بــود 

کــه در ایــن راه از  کردنــد  بیشــتری شــود و پیشــنهاد 
نیروهــای داروســاز که در حــال گذرانــدن دوره طرح 

ــود. ــتفاده ش ــتند، اس ــاری هس اجب
کیــد بر اینکــه داروخانــه بایــد از  ایــن داروســاز بــا تا
محــل صــرف داروفروشــی بــه جایــگاه باالتــر و همــراه 
گذاشــتن وقــت بیشــتر در  بــا خدمــات مشــاوره و 
کننــدگان ارتقــا یابــد،  اختیــار بیمــاران و مراجعــه 
کار مزیت هــای بســیاری ماننــد  کرد: ایــن  تصریــح 

کنتــرل مصــرف دارو بهمــراه دارد.
دادخــواه بــا اشــاره به اینکــه فرهنــگ ارایــه خدمــات 
و  داروخانه هــا  در  داروســازان  توســط  مشــاوره 
مطالبــه آن از ســوی مــردم باید ایجــاد شــود، اظهــار 
کــه  گــر در مــواردی مشــاهده می کنیــم  داشــت: ا
برخــی از مســووالن فنــی داروخانه هــا توضیحــات 
الزم را بــه مــردم ارایــه نمی کنند ممکن اســت انگیزه 
کار نداشــته باشــند و از طرفــی نیــز  کافــی برای ایــن 
گاهــی، آن را مطالبه نمی کنند. مــردم بدلیــل عدم آ
نائــب رییــس انجمــن داروســازان ایران نیــز در گفــت 
ــا دربــاره خواســته های صنفــی  گــو بــا خبرنگار ایرن و 
کار با  داروســازان توضیح داد: متناســب نبودن بازار 
تعــداد دانش آموختگان رشــته داروســازی از جمله 
ــرا وقتی ایــن تناســب  ــود زی مســائل مطــرح شــده ب
کار اشــباع شــده و بــرای بســیاری از  نباشــد، بــازار 

داروســازان مشــکل ایجاد می شــود.
۸۰ درصد داروسازان جذب داروخانه ها 

می شوند
ســید علــی فاطمی بــا بیان اینکــه بیشــتر دانــش 

آموختگان داروســازی در کشــورمان در داروخانه ها 
جــذب می شــوند، افــزود: حــدود ۸۰ درصــد آنهــا 
جــذب داروخانه هــا می شــوند درحالیکــه در دنیــا 
۵۵ درصــد داروســازان جــذب داروخانه هــا و ۴۵ 
درصــد آنهــا جــذب بخش هــای دیگــر یعنی صنعت 
کــه میــزان جــذب در  و بیمارســتان ها می شــوند 
کشــورهای پیشــرفته ۳۵ درصــد  داروخانه هــا در 
اســت. دبیــر انجمــن داروســازان اصفهــان بــا اشــاره 
کار مطمئنــی بــرای داروســازان  به اینکــه هنــوز بــازار 
کــرد: بــرای تعــداد  کشــورمان نداریــم، تصریــح  در 
دارد  وجــود  شــاخص هایی  دنیــا  در  داروســازان 
بطوریکــه در کشــوری مانند ژاپــن به ازای هــر ۱۰ هزار 
نفــر جمعیــت ۲۲ داروســاز و در میانگیــن جهانــی ۶ 
کشــورمان  داروســاز وجــود دارد اما ایــن شــاخص در 

ــا ۴.۵ نفــر اســت. ۳.۵ ت
کشــورمان  وی بــا بیان اینکــه مدیــران داروســازی 
کــرد:  نیــز بــا مشــکاتی مواجــه هســتند، اضافــه 
پیــش  مســائل  بدلیــل  اخیــر  ســال های  در 
صــادرات  میــزان  ظالمانــه،  تحریم هــای  و  آمــده 
کاهــش یافتــه بنابراین  کارخانه هــای داروســازی مــا 
وضعیت تحقیق و توســعه در آنها چندان مطلوب 
کار  بایــد  صنایــع  داروســازان  درحالیکــه  نیســت 
کوچــک  پژوهشــی نیــز انجــام دهنــد امــا بــه دلیــل 
کشــور، زمینــه چندانــی  بــودن بــازار دارویــی داخــل 
بــرای آن وجــود نــدارد و داروســازان در داروســازی ها 
کیفیــت اســتخدام می شــوند. کنتــرل  بیشــتر بــرای 

دبیــر انجمــن داروســازان اصفهــان همچنیــن بــا 
اشــاره به اینکــه در بیمارســتان ها نیــز می تــوان از 
کــرد،  خدمــات داروســازان بیشــتر و بهتــر اســتفاده 
گفــت: بــر اســاس شــاخص های جهانــی بــه ازای هــر 
یکصد بیمار در بیمارســتان باید ســه داروساز فعال 
کاهــش یابــد اما ایــن  باشــند تــا خطاهــای دارویــی 
کمتــر از نیــم داروســاز اســت  کشــورمان  شــاخص در 

کــه نیــاز بــه اصــاح دارد.
تنوع مشاغل برای داروسازان در کشور محدود 

است
فاطمی بــا بیان اینکــه امــکان بکارگیــری داروســازان 
کــز دیگــر ماننــد پارک هــای علــم و فنــاوری  در مرا
نیــز وجــود دارد امــا تنــوع مشــاغل بــرای داروســازان 
داشــت:  اظهــار  اســت،  محــدود  کشــورمان  در 
بمنظــور رفع ایــن مشــکل، ســند جامــع اشــتغال 
ــال  ــازان ایران س ــن داروس ــط انجم ــازان توس داروس
ــه فرهنگســتان علــوم پزشــکی  گذشــته تدویــن و ب
کــه به ایــن ســند، عنایــت  ارایــه شــد و الزم اســت 

الزم داشــته و پایبنــد باشــند. نائــب رییــس انجمــن 
داروســازان ایران یکــی دیگــر از مشــکاتی که توســط 
داروســازان مطــرح شــده را تعرفه هــای خدمــات 
دارویی و حقوق آنها دانســت و گفت: این خواســته 
آنهــا منطقــی اســت زیــرا تعرفــه خدمــات دارویــی و 
کنــون افزایــش نیافتــه  داروخانه هــا از ســال ۹۷ تــا 
درحالیکــه در ایــن مــدت ســایر نرخ هــا و تعرفه هــا 
افزایــش داشــته اســت. وی بــا بیان اینکه ایــن امــر 
اقتصــادی داروخانه هــا منجــر  تــوان  کاهــش  بــه 
کــرد: بــا پیگیری هایــی صــورت گرفتــه،  شــد، اضافــه 
تعرفه هــای خدمــات دارویــی در  افزایــش  موانــع 
ســال ۱۴۰۰ برداشــته شــد و امیدواریم با اقدام وزارت 
بهداشــت این موضــوع محقــق و تــا اردیبهشــت 

امســال تعرفه هــای جدیــد اعمــال شــود.
فاطمی ادامــه داد: ایــن روزهــا اشــتغال بــه یکــی از 
ــیوع  ــده و ش ــل ش ــورمان تبدی کش ــی  ــائل اصل مس
ویــروس کرونــا نیز در یک ســال گذشــته بــر روی این 
گذاشــته امــا الزم اســت مشــکات  موضــوع تاثیــر 
بصــورت ریشــه ای حــل شــود. وی بــا بیان اینکــه 
بــرای حــل  در زمــان حاضــر خــوش بینی هایــی 
مشــکات داروســازان وجود دارد، اظهار امیدواری 
کــه تعرفه هــای خدمــات دارویی بعد از ۲ ســال  کــرد 
اصــاح شــود. ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کــه تعــدادی  گفــت  اصفهــان نیــز بــه خبرنگار ایرنــا 
فنــی  مســووالن  و  داروســازی  دانشــجویان  از 
داروخانه هــا در جلســه ای بــا مســووالن معاونــت 
غــذا و داروی ایــن دانشــگاه خواســته های صنفــی 
کــه جلســه های  کردنــد و مقــرر شــد  خــود را مطــرح 
دیگــری نیــز بــرای پیگیــری مطالبــات آنهــا برگــزار 
داروســازان  بیان اینکــه  نجیمی بــا  آرش  شــود. 
انجمــن  مدیــران  بــه  را  خــود  خواســته های 
کردنــد، افــزود: معاونــت  داروســازان نیــز منتقــل 
غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی و انجمــن 
بــه دنبــال حــل مســائل و  داروســازان اصفهــان 
خواســته های  تحقــق  و  داروســازان  مشــکات 
منطقــی آنهــا هســتند. ۹۷ درصــد داروی مــورد نیاز 
کشــور در ۱۲۰ شــرکت داروســازی شــیمیایی و ۱۳۰ 
گیاهــی داخلــی تولیــد می شــود  شــرکت داروســازی 
کــه ۲۵ شــرکت از بیــن آنهــا در اســتان اصفهــان 
فعالیــت می کننــد؛ ســهم اصفهــان از تولیدهــای 

کشــور ۱۰ درصــد اســت. دارویــی 
کــه حــدود  اســتان اصفهــان ۸۷۰ داروخانــه دارد 
مســتقر  اصفهــان  کان شــهر  در  آن  از  واحــد   ۴۰۰

دارد. داروســاز  یکهــزار  اســتان  هســتند. این 

کردند: کید  جمعی از داروسازان تا

رسیدگی به مشکالت خواسته  داروسازان اصفهانی از مسووالن

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
کرونــا  گیــری  اصفهــان بــا اعام اینکــه از زمــان همــه 
گســترده ای در میــزان پســماند تولیــدی  تغییــرات 
گفــت: بــه طــور متوســط  بیمارســتان ها ایجاد شــد، 
کاهــش ۱۵ درصــدی پســماندهای عــادی و  شــاهد 
افزایــش ۱۷ درصــدی پســماندهای عفونــی و تیــز و 

برنــده در بیمارســتان های اســتان هســتیم.  
ک، اظهار  ایــرج حشــمتی بــه مناســبت روز زمین پــا
ــه  ــا ۲ اردیبهشــت مــاه ب ــرد: ۲۲ آوریــل مصــادف ب ک
ک بــا شــعار احیــای  عنــوان روز جهانــی زمیــن پــا
زمیــن و افزایــش بهــره وری بــرای توســعه پایــدار ) 

Restore Our Earth( نامگــذاری شــده اســت. 
ک فرصتــی مغتنــم  وی افــزود: روز جهانــی زمیــن پــا
از  نگهــداری  و  حفاظــت  فرهنــگ  ترویــج  بــرای 
کــه در آن زندگــی  زیســت بوم و زیســتگاهی اســت 
بشــری به رشــد و بالندگی خواهد رســید و توجه به 
آن نقــش انکارناپذیــری در نهادینــه ســاختن بــاور و 
اراده انســان بــرای داشــتن و حفــظ محیطــی ســالم 

دارد.
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان 
ک تنهــا یــک روز  کیــد براینکــه روز زمیــن پــا بــا تا
نیســت، بلکــه یــک جنبــش محیط زیســتی اســت، 
کــرد: امســال نیــز ماننــد هــر ســال در ایــران  تصریــح 
گرامی داشــته می شــود  همراه با سراســر دنیا این روز 
تــا همــگان از اهمیــت زمیــن و موهبت هــای آن و 
کــه می تواننــد بــرای حفــظ آن بردارنــد،  گام هایــی 

ــوند. گاه ش آ
اســتان  در  بیان اینکــه  بــا  ادامــه  در  حشــمتی 
زبالــه خانگــی  تــن  اصفهــان روزانــه ۳ هــزار و ۶۲ 
تولیــد می شــود، افــزود: ۷۰ درصد ایــن زباله هــا بــه 
کارخانــه  صــورت مکانیــزه جمــع آوری و از طریــق ۶ 
کمپوســت موجــود در اســتان، مدیریــت می شــود.
اصفهــان  اســتان  در  افــزود:  همچنیــن  وی 
شــامل  پزشــکی  پســماند  تــن  حــدود ۱۶  روزانــه 

پســماندهای عفونــی و تیــز و برنــده و پســماندهای 
کز  شــیمیایی و دارویی در بیمارســتان ها و ســایر مرا

می شــود. تولیــد  اســتان  درمانــی 
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان 
ــا از اســفند ســال  کرون ــه شــیوع ویــروس  ــا اشــاره ب ب
گفــت: بــا شــیوع ویــروس  کشــور،  کنــون در  ۹۸ تا
پســماند  میــزان  در  گســترده ای  تغییــرات  کرونــا 
تولیــدی بیمارســتان ها ایجاد شــد. بــه طــور مثــال 
کرونــا،  در بیمارســتان های اختصاصــی )ریفــرال( 
کل پســماندها و در بیمارســتان های غیــر ریفــرال، 
کل پســماند بخش هــای مخصــوص کرونــا، عفونــی 
کــه  تلقــی می شــود. بنابرایــن میــزان پســماند ویــژه 
نیــاز بــه بــی خطرســازی داشــته افزایــش یافتــه و 
ــتان ها  ــادی بیمارس ــماند ع ــزان پس ــع آن می ــه تب ب

کاهــش یافتــه اســت.   
کرونــا  شــیوع  زمــان  از  بیان اینکــه  بــا  حشــمتی 
درصــدی  کاهــش ۱۵  شــاهد  متوســط  طــور  بــه 
پســماندهای عــادی در بیمارســتان های اســتان 
هســتیم، افــزود: در همیــن مــدت شــاهد افزایــش 
۱۷ درصــدی پســماندهای عفونــی و تیــز و برنــده و 
افزایــش ۱.۵ درصــدی پســماندهای شــیمیایی و 

بوده ایــم. دارویــی 
پزشــکی،  پســماندهای  مدیریــت  پیرامــون  وی 
توضیــح داد: پســماندهای عفونــی و تیــز و برنــده 
ــی خطرســازی  ۶۶ بیمارســتان اســتان اصفهــان ب
پســماند  مخصــوص  لندفیل هــای  در  ســپس  و 

می شــود. دفــن  پزشــکی 
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان 
در خصــوص مدیریــت ماســک ها و دســتکش های 
گفــت: شــهرداری های اســتان  اســتفاده شــده نیــز 
اقدامــات قابــل توجهــی را انجــام داده انــد، از جملــه 
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان که 
ــه فرهنگ ســازی  ــا نســبت ب کرون از ابتــدای شــیوع 
از طریــق صــدا و ســیما، رســانه ها و فضــای مجــازی 

بــا مضمــون نگهــداری ماســک ها و دســتکش های 
کیســه های در بســته اقــدام  اســتفاده شــده درون 
بــا  اصفهــان  شــهرداری  همچنیــن  اســت.  کــرده 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت 
کووید  و جمع آوری پسماندهای بیماران مبتا به 
کــه در قرنطینــه خانگــی هســتند از طریــق تمــاس با 

شــماره ۱۳۷ همــکاری مؤثــری داشــته اســت.
کــرد: بــه مناســبت روز زمین  حشــمتی خاطرنشــان 
بازیافــت  شــرکت های  از  برخــی  ســال ۱۴۰۰  ک  پــا
اســتان، دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان و صنایع 
کلیــپ بــا موضــوع »روز  اســتان نســبت بــه تهیــه 
ک« در راســتای مســئولیت اجتماعی برای  زمین پا
کرده انــد. همچنیــن  حفــظ محیــط زیســت اقــدام 
و  اســتان  صنعتــی  متوســط  و  بــزرگ  واحــد   ۷۰
شــهرداری ها و شــرکت های بازیافت تحت پوشــش 
آنهــا بــه اجــرای برنامه هــای بــرون و درون ســازمانی 
ک  پــا زمیــن  روز  شــعار  بــا  متناســب  برنامه هــای 

کرده انــد. ماموریــت پیــدا 
کارگاه آموزشــی بــا مخاطــب؛ فعــاالن  وی برگــزاری 
صنعتــی و اعضــای ســازمان های مــردم نهــاد در 
زمینــه مدیریــت پســماندهای صنعتــی و ویــژه را نیز 
از دیگــر برنامه هــای پیــش بینــی شــده این اداره کل 

ک برشــمرد. بــه مناســبت روز زمیــن پــا
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان 
پســماندهای  )لندفیــل(  دفــن  محــل  افتتــاح 
صنعتــی و ویــژه یکــی از واحدهــای صنعتــی اســتان 
در شــرق اصفهــان را از اقدامــات نمادیــن پیــش 
ک امســال اعــام کرد. بینــی شــده بــرای روز زمیــن پا

و  اقدامــات  کــرد:  خاطرنشــان  حشــمتی 
کل  اداره  توســط  شــده  انجــام  پیگیری هــای 
حفاظــت محیط زیســت اســتان باعث شــده کــه در 
گرفتــه از ســوی ســازمان حفاظــت  ارزیابــی صــورت 
محیــط زیســت، اســتان اصفهــان بــه عنوان اســتان 
برتــر در زمینــه مدیریــت پســماند معرفــی شــود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اعالم کرد

افزایش ۱۷ درصدی پسماندهای عفونی در اصفهان با همه گیری کرونا



سال پنجم - شماره  111۶ 
 شنبه  ۴  اردیبهشت  1۴۰۰ -  11 رمضان  1۴۴2
2۴  آوریل    2۰21 ۵رفهنگ

خبرربخ

کرونــا  ویــروس  شــیوع  خــاص  شــرایط  هرچنــد 
فرصــت برگــزاری برنامه های عرصه محــور در »هفته 
فرهنگی اصفهان« را از سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان گرفته، اما این ســازمان 
بــرای دومیــن ســال متوالــی ســامت شــهروندان را 
در اولویــت قــرار داده اســت و برنامه هــای خــود را در 

فضــای مجــازی برگــزار می کنــد.
مهــدی تمیــزی، معــاون فرهنگــی هنــری ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
بــا اشــاره بــه تــدارک نزدیــک بــه ۸۰ عنــوان برنامــه 
ــه  ــی در »هفت ــی و ورزش ــری، اجتماع ــی، هن فرهنگ
برنامه هــا  تشــریح این  بــه  اصفهــان«  فرهنگــی 
کــرد: برنامــه »هفــت شــب،  پرداخــت. وی اظهــار 
هفــت موســیقی« از ســوی هنــر ســرای خورشــید 
ســازمان  موســیقی  تخصصــی  مرکــز  عنــوان  بــه 
گرام  کــه از صفحه اینســتا تــدارک دیــده شــده اســت 
isfahanfarhang پخــش می شــود. معــاون فرهنگــی 
ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  هنــری 
نخســت این  شــب  افــزود:  اصفهــان  شــهرداری 
برنامــه بــه مناســبت وفــات حضــرت خدیجــه )س( 
بــه پیش واقعه خوانی به سرپرســتی منصــور قربانی 
اختصــاص دارد و در شــب های بعــد ضرب نــوازی 
کاغــذ رنگــی بــه سرپرســتی شــهریار  گــروه  کــودکان 
گــروه پیشکســوتان اصفهــان  بلوچســتانی، اجــرای 
گروه معلوالن  به سرپرســتی آقای چناریان، اجرای 
بــه سرپرســتی بهرنــگ کوفگــر، کوارتــت )چارنــوازی( 
کوارتــت  زهــی بــه سرپرســتی فریــد اســماعیلی و 
فلوت به سرپرســتی آقای داوودی و اجرای ارکســتر 
ــا  ــه سرپرســتی مرتضــی شــفیعی ب ملــی اصفهــان ب
قطعاتی به مناســبت هفته اصفهان بخشــی از این 

برنامــه اســت.
تمیــزی ادامــه داد: دفتــر تخصصــی ســینما نیــز در 
برنامــه »اصفهــان در قاب ســینما« به معرفی هفت 
کتر  کارا که شهر اصفهان به عنوان  فیلم سینمایی 
همچنیــن  می پــردازد.  دارد  وجــود  آن  در  اصلــی 
برگزیــده  آثــار  نمایــش  قالــب  در  ک  پــژوا برنامــه 
فســتیوال تــک گویــی از جمله برنامه هــای تاالر هنر 

در ایــن هفتــه اســت.
بــه رونمایــی مجــازی محصــوالت  بــا اشــاره  وی 
فرهنگــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
کتاب هــای  کــرد:  تصریــح  اصفهــان،  شــهرداری 
حــوزه ســینما، تئاتــر و ادبیــات از جملــه »ســینما 
و  مســتند  ســینمای  موضــوع  بــا   »۳ توگــراف 
کــودک و  »ســینما توگــراف ۴« بــا موضــوع ســینمای 
نوجــوان، »ســینما هشــت« شــامل روایت هایــی از 

ســینمای آزاد اصفهــان، »تاریــخ ســینما از ما شــروع 
نمی شــود« شــامل مجموعــه گفت وگوهــا، مقــاالت 
و یادداشــت هایی از زاون قوکاســیان در ۵۰ ســال 
گذشــته، »مرمــت خیــال«، »جمالــزاده ۲«، »مــن 
یــک نگارگــرم« و »ســاعد« از ســوی دفتــر تخصصــی 
ســینما، دفتــر تخصصــی تئاتــر )تــاالر هنــر( و دفتــر 
تخصصــی ادبیــات )مرکز ادبی قلمســتان( رونمایی 
ســازمان  هنــری  فرهنگــی  معــاون  می شــود. 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا 
گفــت: در ایــن  اشــاره بــه اجــرای برنامــه »راز بــازی«، 
برنامــه نمایشــنامه ای بینارشــته ای در حــوزه تئاتــر 
محســنی  ســعید  تجسمی نوشــته  هنرهــای  و 
نویســنده نام آشــنای اصفهانــی بــه صــورت تله تئاتــر 
گرام اصفهان فرهنــگ و  ضبــط و از صفحه اینســتا

تــاالر هنــر پخــش می شــود.
تمیــزی »آداب مهــرازی« و »آب و رنــگ علیقلــی 
ــی  ــه علیقل گرماب ــوزه  ــای م ــن برنامه ه ــا« را عناوی آق
ــه  ــت و اضاف ــان دانس ــی اصفه ــه فرهنگ ــا در هفت آق
کــرد: در برنامــه »آداب مهــرازی« هفــت پادکســت 
ــاره معمــاری اصفهــان از صفحــه  ۳۰ دقیقــه ای درب
پخــش  عاقه منــدان  بــرای  اصفهان فرهنــگ 
می شــود و برنامــه »آب و رنــگ علیقلــی آقــا« نیــز در 
قالــب ورک شــاپ مجــازی آبرنــگ بــا تدریــس اســتاد 
محمــد مقدســی برگــزار می شــود. تــور مجــازی مــوزه 
برنامه هــای  دیگــر  از  اصفهــان  معاصــر  هنرهــای 
عاقه منــدان  کــه  بــوده  اصفهــان  هفتــه  هنــری 
آثــار  منتخــب  تماشــای  بــه  مجــازی  صــورت  بــه 

می پردازنــد. مــوزه  گنجینه ایــن 
وی بــا اشــاره بــه رونمایــی از تابلوهــای تبلیغاتــی 
گالری هــای خصوصــی از ســوی دفتــر  شــهری بــرای 
تقاطــع  محــل  تجســمی در  هنرهــای  تخصصــی 
گلدســته و ســید علیخــان تصریــح  خیابــان بــاغ 

کــرد: رونمایــی از آلبــوم مداحی هــای مرحــوم حــاج 
کانون مداحان اصفهان  احمد معظم با مشــارکت 
برنامه هــای  از  یکــی  معظــم«  »نــوای  عنــوان  بــا 
دفتــر تخصصــی هنرهــای آئینــی ســنتی ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
گرام  کــه هفتــم اردیبهشــت از صفحه اینســتا اســت 

اصفهان فرهنــگ قابــل مشــاهده اســت.
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی 
پرتــال  از  رونمایــی  ورزشــی شــهرداری اصفهــان، 
از  رونمایــی  اصفهــان،  شــهرداری  کتابخانه هــای 
پایــگاه اطاع رســانی اصفهان شناســی و رونمایــی 
از بخــش نشــریات جدیــد و قدیــم اصفهــان، انتشــار 
موضــوع  بــا  دیریــن  دیریــن  برنامــه  قســمت  دو 
ــه  ــر فضل ال ــتند دکت ــار مس ــی و انتش ــاب، رونمای کت
صلواتــی، رونمایــی از تفاهم نامــه منعقدشــده بــا 
کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامی ایران، رونمایــی 
کتابخانــه ملــی  کتاب هــای اهدایــی  از نمایشــگاه 
بــه کتابخانــه مرکــزی و گشــایش تاالرهــای پژوهــش 
کتابخانــه مرکــزی بــه نــام اســاتیدی چــون منوچهــر 
صلواتــی  فضل الــه  و  تیمــوری  مرتضــی  قدســی، 
کتابخانه هــای  امــور  اداره  برنامه هــای  جملــه  را 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری در 
کــرد. تمیــزی  »هفتــه فرهنگــی اصفهــان« عنــوان 
ــه  ــنامه خوانی ب ــرد: اجــرای برنامــه نمایش ک ــه  اضاف
گفت وگــو  و  »تیــارت«  عنــوان  بــا  اصفهانــی  زبــان 
تاریــخ اصفهــان )دوره  کیــوان دربــاره  بــا مهــدی 
مشــروطیت( از جملــه برنامه های عمــارت هنرمند 

در هفتــه فرهنگــی اصفهــان اســت.
ســخنوران  »تذکــره  کتاب هــای  از  رونمایــی  وی 
اصفهــان« و »چــه وخــدی بــود )اصفهــان دیــروز 
الکترونیکــی  نســخه  از  رونمایــی  و   « امــروز(  و 
صدر هاشــمی با  محمــد  مقــاالت  مجموعــه 

ســوی  از  اصفهــان«  »صدر هاشــمی و  عنــوان 
مرکــز اصفهان شناســی و خانــه ملــل و رونمایــی 
انتشــارات  ســوی  از  قدســی  منوچهــر  کتــاب  از 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی را از دیگــر 
کــرد. عنــوان  فرهنگــی  هفتــه  برنامه های ایــن 

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه برنامــه 
تقدیــر از برگزیــدگان برنامــه بــه وقــت نوجوانــی از 
گفــت: رونمایــی از  ســوی فرهنگســرای نوجــوان، 
ــز  تولیــدات آســترو مینارهــای نجومــی از ســوی مرک
آمــوزش نجــوم ادیب و رونمایی از ســه عنوان کتاب 
ــز  ــودک نی ک کارت هــای  ــودک و رونمایــی از فلــش  ک
کــودک در هفتــه فرهنگــی اصفهــان  از ســوی خانــه 

انجــام می شــود.
گفت وگــو«  تمیــزی ادامــه داد: برنامــه »یــک شــهر 
شــامل جلســات گفت وگــو با شــهروندان بــه صورت 
مجــازی بــا مشــارکت جهــاد دانشــگاهی، پخــش 
کبانــان،  پا دربــاره  شــهر«  »احــوال  مســتندهای 
ــته  ــی از دو بس ــرانان و رونمای ــیرانان و اتوبوس کس تا
گفت وگــو در خانــواده  گفت وگــوی ســالم و  آموزشــی 
پرســش  فرهنگســرای  برنامه هــای  از جملــه  نیــز 

اســت.
نیــز  ســازمان  فرهنگی ایــن  اداره  وی،  گفتــه  بــه 
ــا« ویــژه والدیــن  رونمایــی از بســته آموزشــی »پابه پ
دارای فرزنــد تــا ۴ ســال، پخــش موســیقی در مــدح 
طاهریــان  محمــد  صــدای  بــا  )ع(  حســن  امــام 
فرهنگــی،  کــز  مرا معرفــی  کــودک،  دو  اجــرای  و 
اجتماعی و ورزشــی ســازمان در ۵ قســمت و پخش 
موزیک ویدئــو کودکان درباره پیشــگیری از ابتاء به 

کار دارد. کرونــا را نیــز در دســتور 
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان رونمایی از بســته های 

آموزشــی کارآفرینــی را برنامــه خانــه جــوان در »هفته 
کــرد: انتشــار  فرهنگــی اصفهــان« دانســت و اظهــار 
گفت وشــنود  مجموعــه آموزشــی دربــاره مهــارت 
ــواده و مجموعــه نظریه هــای انســان ســالم  در خان
ــو ســرای  ــه دکتــر اصغــر آقایــی برنامه هــای بان ــا ارائ ب
آفتــاب و رونمایــی چهــار بســته آموزشــی بــا موضــوع 
ســواد رســانه ای از ســوی فرهنگســرای تخصصــی 
رســانه از دیگــر برنامه هــای هفتــه فرهنگی اصفهان 

اســت.
تمیــزی بــا اشــاره بــه برنامه هــای ورزشــی و تفریحی، 
گفــت: برگــزاری مســابقات شــطرنج مجــازی میــان 
دو شــهر خواهرخوانــده ســن پترزبورگ و اصفهــان از 
ســوی اداره ورزش های همگانی و محات و برنامه 
ترکیبی تلویزیونی »شهر قشنگ« کاری از اداره امور 
تفریحــی ســازمان از جملــه برنامه هــای معاونــت 
ورزشــی تفریحی در هفته فرهنگی اصفهان اســت.
آوا،  کار  جشــنواره  اختتامیــه  کــرد:  تصریــح  وی 
رونمایــی از نشــریه معرفــی مادی هــای اصفهــان 
آژانــس داران  اتحادیــه  بــا  تفاهم نامــه  امضــای  و 
ویــژه  دانش افزایــی  کارگاه  برگــزاری  اصفهــان، 
ــا رویکــرد افزایــش ســرمایه اجتماعــی در  ســمن ها ب
کســی و رونمایی  قالــب یــک وبینــار، افتتــاح رادیــو تا
نوجــوان در حــوزه  و  کــودک  کتــاب  از ۷۰ عنــوان 
شــهروندی و اختتامیــه چهارمیــن مســابقه بــزرگ 
شــهروندی بــا ۵۰۰ برنــده، رونمایــی از وب ســایت 
ــی از  ــالمند« و رونمای ــتدار س ــهر دوس ــان ش »اصفه
ــا رویکــرد بررســی  اطلــس ســامت شــهر اصفهــان ب
وضعیــت ســامت جســمانی، روانــی و اجتماعــی 
شــهر اصفهــان و تولیــد برنامــه »زیــر ســایه اصفهان« 
با تکنیک ســایه بازی از جمله برنامه های معاونت 

مردمی اســت. مشــارکت های  و  اجتماعــی 
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه تــدارک ۲۳ 
عنــوان برنامــه از ســوی ادارات فرهنگــی اجتماعــی 
گانــه شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان  مناطــق ۱۵ 
کــرد: اداره کل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهــان نیــز در ایــن هفتــه دو عنــوان برنامه تــدارک 
کتــاب اصفهــان و  دیــده اســت؛ در ایــن برنامه هــا از 
کتــاب آداب دیپلماتیــک  خواهرخوانده هایــش و 
کــه دوســتش  و همچنیــن تیــزر »اصفهــان شــهری 

دارم« رونمایــی می شــود.
فرهنگــی  هفتــه  برنامه هــای  اســت؛  گفتنــی 
در  مــاه  اردیبهشــت  نهــم  تــا  ســوم  از  اصفهــان 
کــه عاقــه منــدان  فضــای مجــازی برگــزار می شــود 
بــرای کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــه ســایت 

کننــد. مراجعــه   esfahanfarhang.ir

برنامه های فرهنگی »هفته اصفهان« اعالم شد
خبر

جانشــین فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی گفت: رژیــم غاصــب صهیونیســتی 
جای جــای  در  مقاومــت  گروه هــای  کــه  بدانــد 
کنــار مقرهــای شــما قــرار دارد و هــر  کــی در  کــره خا
لحظــه شــما را بــه افــول نزدیک تــر می کننــد.  ســردار 
گرامیداشــت  مراســم  در  فــاح زاده  محمدرضــا 
شــهید ســردار ســید محمد حجازی اظهار داشــت: 
اصفهان در دوران انقاب اسامی، صفحات زرینی 
در تاریــخ خــود بــه ثبــت رســانده و مجاهدت هــای 
فراوانــی را از مــردم شــهید پرور ایــن اســتان شــاهد 
بوده ایــم. در دوران دفــاع مقــدس 23 هــزار شــهید 
تقدیم اســام کرد و ســرداران و بزرگانی چون شــهید 
کاظمی متولــد  خــرازی، شــهید همــت و شــهید 
اصفهان هســتند. وی افزود: شــهید واالمقام ســید 
محمــد حجــازی نیــز از ســتارگان مولــود در اصفهــان 
کنــون در کنــار دیگــر شــهیدان، میهمــان  کــه ا اســت 
ســفره حضرت سیدالشــهدا)ع( اســت. شهید سید 
کــرم)ص(  محمد حجازی همچون جدش رســول ا
معلــم و اســوه اخــاق و مــروج همــه خوبی هــا بــود. 
نــگاه  بــه چشــم پســت و مقــام  بــه وظایفــش  او 
نمی کــرد؛ بلکــه آنهــا را مســئولیت خــود در قبــال 
مــردم و انقــاب می دانســت.  جانشــین فرمانــده 
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی با 
بیان اینکــه ســردار شــهید ســید محمــد حجــازی 
گفــت:  متواضعانــه در خدمــت مــردم و اســام بــود، 
ــود. وی در  ــداری ب ــان، مردم ــای بارز ایش از ویژگی ه
ــه مــدت  ســپاه پاســداران و بســیج مســتضعفین ب
کــرد. بســیج ســازندگی و  1۰ ســال بــه مــردم خدمــت 
ــدازی  ــی را راه ان ــادی محرومیت زدای ــای جه گروه ه
ــتضعفان  ــه مس ــور ب کش ــاط  ــن نق ــا در دورتری ــرد ت ک
روحیــه  داد:  ادامــه  وی  شــود.  خدمت رســانی 
بصیرت طلبــی، بصیرت افزایــی و دشمن شناســی 
او نیــز قابــل ســتایش اســت. در پیــش از انقــاب 
اســامی، شــهید حجــازی بــه مصــاف بــا دشــمنان 
خــدا رفــت و ایــن راه را تا شــهادت خــود ادامــه داد. او 
مدتــی هــم در ســیاه چاله های رژیــم طاغــوت همراه 
ــا بــرادرش شــهید احمــد حجــازی محصــور شــده  ب
بــود.  خاطــرات عجیبــی را از مبــارزات و دوران زندان 
خــود بــرای مــا تعریــف می کــرد. ســردار فــاح زاده 
کــرد: وی در اولیــن روزهــای دفــاع مقــدس،  تصریــح 
در میــدان نبــرد حاضــر بــود و در بیشــتر عملیات هــا 
ــه  ــدر، در جنــوب و غرب ایــران ب همچــون خیبــر و ب

مبــارزه بــا رژیــم بعــث می پرداخــت. مردم ایــران و 
امــت اســام از داشــتن چنیــن شــهید واالمقامی بــه 
ــاع مقــدس،  خــود می بالنــد. انقــاب اســامی و دف
چنیــن ســربازانی را تقدیــم اســام کــرد و یکبــار دیگر، 
ــرای امــت اســام زنــده ســاخت.  وقایــع عاشــورا را ب
هیچکــس بــه خاطــر خــود در میدان هــای نبــرد 
گمنــام بســیاری بودنــد  حاضــر نشــد. بســیجیان 
کــه در شــب های تیــره و تــار بــه مصــاف دشــمنان 
حجــازی  شــهید  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی  رفتنــد. 
می کــرد،  خدمــت  مــردم  بــه  عرصه هــا  همــه  در 
گمنامی تمــام بــه مــدت  گفــت: ســردار حجــازی در 
۵ ســال بــا همــان بینــش بلنــد و تفکــر متعالــی و 
کامــل، در ســوریه و لبنــان حاضــر شــد و  بصیــرت 
گــر فرماندهــی  بــه مصــاف دشــمنان خــدا رفــت. ا
ســردارانی چــون شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و 
شــهید ســید محمــد حجــازی در مناطــق اشــغال 
شــده نبــود، آمریــکای جهانخــوار و رژیــم غاصــب 
صهیونیســتی، مجالــی بــه امــت اســام نمی دادنــد 
کشــورها را یکــی پــس از دیگــری در می نوردیدنــد.  و 
جانشــین فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران 
کــه  کــرد: همــه آن چیــزی  انقــاب اســامی تصریح 
شــهید حجــازی را متمایــز می کــرد؛ والیت مــداری 
او بــود. او تابــع محــض والیــت مطلــق فقیــه بــود. 
گــر در تمامی میدان هــای نبــرد حاضــر شــد و در  ا
بــه  اجتماعــی،  و  عرصه هــای مختلــف فرهنگــی 
کمــک مــردم می شــتافت، به تبعیــت از رهبر معظم 
انقــاب و امــام خمینــی)ره( بــود. وی افــزود: او امــام 
خمینــی)ره( و وظایفــش را می شــناخت و بــا ادامــه 
ــه خوبــی عمــل  ــه وظایفــش ب دادن راه امــام)ره(، ب
ــهادت  ــه ش ــا لحظ ــی ت ــردار از دوران نوجوان ــرد. س ک
بــه دنبــال عملــی کــردن وظایــف خــود و خدمــت بــه 
کجــا وارد می شــد، افــراد را مجــذوب  مــردم بــود. هــر 
ــا او بیشــتر معاشــرت  ــه ب ک ــرد. هــر روزی  خــود می ک
می کــردم، عشــق و ارادتــم به ایشــان و والیــت بیشــتر 
می شــد. او هیــچ چیــزی را بــرای خود نمی خواســت 
و راضــی بــه رضــای خــدا بــود. در نهایــت همچــون 
اجــداد بلنــد مرتبــه اش، جانــش را در راه خدمــت به 
کــرد. ســردار فــاح  مــردم و والیــت بــه اســام تقدیــم 
که از الگویی  کرد: وظیفه ماســت  زاده خاطرنشــان 
چــون شــهید بزرگــوار ســید محمــد حجــازی درس 
بگیریــم. دشــمنان انقــاب اســامی باید بداننــد مــا 

وارث پیامبــر و ائمــه مظلــوم هســتیم. 

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه: 

گروه های مقاومت   کنار مقرهای رژیم صهیونیستی 
قرار دارند 

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

برابــر آراء صــادره هیئتهــای اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی نجــف آبــاد 
گردیــده اســت. لــذا مشــخصات  تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز 
ح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبت  ک موردتقاضــا بــه شــر متقاضیــان و امــا
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند  گهــی می شــود. درصورتــی  بــه فاصلــه 1۵ روز آ
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ک محــل  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را در اداره ثبــت اســناد و امــا آ
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 

دادخواســت خــود رابــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــد  ــیء فرزن ــم مصطف ــای محمدکاظ ــه 1399/1۰/۰۶ آق ــماره ۶۰۵۴ مورخ 1( رأی ش
مترمربــع   2۴۴/۶۵ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  محمدحســن 
ک شــماره ۵32 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ــادی  2( رأی شــماره ۶۰۴7 مورخــه 1399/1۰/۰۶ آقــای علیرضــا طوســی نجــف آب
فرزنــد عبدالمحمــود در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 9۰/7۰ مترمربــع 
ک شــماره 3۴۴ اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

ــد. ــاعی می باش ــک رسمی مش ــی مال ــان متقاض اصفه
3( رأی شــماره ۶۰۵1 مورخــه 1399/1۰/۰۶ خانــم عفــت صالحــی نجــف آبــادی 
فرزنــد محمدعلــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 129/7۰ مترمربــع 
ک شــماره 3 و ۴ فرعــی از 98۰ اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11  قســمتی از پــا

حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۴( رأی شــماره ۶۵79 مورخــه 1399/11/۰۴ خانــم اسماءالســادات اســمعیلیان 
نجــف آبــادی فرزنــد ســیداحمد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۰۶/2۵ 
ک شــماره 7۴7 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه  مترمربــع قســمتی از پــا

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ــف  ــجادی نج ــم س ــای محمدکاظ ــه 1399/1۰/29 آق ــماره ۶۴3۰ مورخ ۵( رأی ش
آبــادی فرزنــد رضــا در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 128/۶۴ مترمربــع 
ک شــماره 7۴7 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

ــد. ــاعی می باش ــک رسمی مش ــی مال ــان متقاض اصفه
۶( رأی شــماره ۶۵82 مورخــه 1399/11/۰۴ خانــم فرشــته منتظــری نجــف آبــادی 
ــع  ــه مســاحت ۴8/32 مترمرب ــد علــی محمــد در ششــدانگ یکبــاب مغــازه ب فرزن
ک شــماره ۴ فرعــی از 717 اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــا

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
7( رأی شــماره ۶۵87 مورخــه 1399/11/۰۴ آقــای فرهــاد مهــدوی نجــف آبــادی 
فرزنــد مهــدی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۰7/۴1 مترمربــع قســمتی 
ک شــماره 79۰ اصلــی واقــع در قطعــه 1۰  بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهان  از پــا

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
8( رأی شــماره 73۰۵ مورخــه 1399/12/11 آقــای غامرضــا جالــی نجــف آبــادی 
فرزنــد محمدمهــدی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۴7/۶۶ مترمربــع 
 11 واقــع در قطعــه 7 بخــش  اصلــی  از 977  فرعــی  ک شــماره 3  پــا از  قســمتی 
حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از مالــک 

رســمی غامرضا و محمــود و حســن همگــی معینــی.
فرزنــد  فاضــل   ابراهیــم  آقــای   1399/۰9/29 مورخــه   ۵7۶۵ شــماره  رأی   )9
 132/2۵ مســاحت  بــه  ســفتکاری  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  حســینعلی 
ک شــماره 8۵2 اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه  مترمربــع قســمتی از پــا

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ملــک  ثبــت 
1۰( رأی شــماره ۵۶۵1 مورخــه 1399/۰9/2۴ آقــای محمدرضــا بدیهیــان نجــف 
آبــادی فرزنــد حســین در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 39/2۰ مترمربــع 
ک شــماره 1 فرعــی از 7۴۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــا

ــک رسمی مشــاعی می باشــد. ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مال
فرزنــد  عروجعلیــان  محمــد  آقــای   1399/1۰/3۰ مورخــه   ۶۴۶1 شــماره  رأی   )11
مترمربــع   88/7۴ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  محمدحســین 
ک شــماره 391 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان 
نجــف  حیدریــان  نســرین  خانــم   1399/۰8/29 مورخــه   ۵۰9۰ شــماره  رأی   )12
 173/۴۵ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  عباســعلی  فرزنــد  آبــادی 
ک شــماره 1۴ فرعــی از 1۵ اصلــی واقــع در قطعــه 9 بخــش  مترمربــع قســمتی از پــا

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. ملــک اصفهــان متقاضــی  ثبــت  11 حــوزه 
13( رأی شــماره ۵777 مورخــه 1399/۰9/29 خانــم خدیجــه شــیرزادی قلعــه 
شــاهی فرزنــد فتــح الــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 17۵/۴1 مترمربــع 
ک شــماره 1۰139 فرعــی از 391 اصلــی واقــع در بخــش 9 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــا

ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
فرزنــد  احمــدی  محمــد  آقــای   1399/11/۰۴ مورخــه   ۶۵8۶ شــماره  رأی   )1۴
ابراهیــم در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 88/32 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 1 فرعــی از 8۵3 اصلــی واقــع در قطعــه 8 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  پــا

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. اصفهــان متقاضــی 
1۵( رأی شــماره ۶۵97 مورخــه 1399/11/۰۵ آقــای یوســف مختــاری دهکــردی 
ــه مســاحت 2۰3 مترمربــع قســمتی  ــه ب ــد محمــود در ششــدانگ یکبــاب خان فرزن
11 حــوزه  بخــش   1۰ واقــع در قطعــه  اصلــی  از 1۵31  فرعــی  ک شــماره 23  پــا از 
مالــک  از  عــادی  نامــه  مبایعــه  موجــب  بــه  متقاضــی  اصفهــان  ملــک  ثبــت 

نی و ر ی ها ســمی عید ر
1۶( رأی شــماره 7129 مورخــه 1399/12/۰۴ خانــم طاهــره افضلــی اســفیدواجانی 
فرزنــد ســیدعلی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 373/3۵ مترمربــع 
ک شــماره 217 اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

ــک رسمی مشــاعی می باشــد. اصفهــان متقاضــی مال
فرزنــد  چاوشــی  شــهین  خانــم   1399/11/۰۴ مورخــه   ۶۵88 شــماره  رأی   )17
غامحســین در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵3/۴۵ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره 223 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهان  از پــا

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
نجــف  کارشــناس  مهــدی  آقــای   1399/11/۰1 مورخــه   ۶۵32 شــماره  رأی   )18
آبــادی فرزنــد حســن در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴۴/9۵ مترمربــع 
ک شــماره ۴۰9 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
نجــف  احمــدی  محمــد  آقــای   1399/۰۶/۰۶ مورخــه   3۴2۵ شــماره  رأی   )19
آبــادی فرزنــد فتــح الــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 83/8۰ مترمربــع 
ک شــماره ۶۶3 اصلــی واقــع در قطعــه ۵ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
2۰( رأی شــماره ۶۶۰۰ مورخــه 1399/11/۰۵ خانــم رضــوان ربانیــان نجــف آبــادی 
فرزنــد رضــا در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 13۶/2۴ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره ۶ اصلــی واقــع در بخــش 12 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی  از پــا

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ــادی  ــه نجــف آب 21( رأی شــماره ۶۰۵9 مورخــه 1399/1۰/۰۶ خانــم شــهین مهدی
مترمربــع   1۴1/99 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  براتعلــی  فرزنــد 
ک شــماره ۴۰۵ اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ناصر هاشــمی جوزدانی  آقــای   1399/۰9/2۵ مورخــه   ۵۶87 شــماره  رأی   )22
مترمربــع   1۰۵/۵۰ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  قربانعلــی  فرزنــد 
ک شــماره 1228 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــا
مالــک  از  خریــداری  عــادی  قولنامــه  موجــب  بــه  متقاضــی  اصفهــان  ملــک 

الواســطه. مــع  صــورت  بــه  ذکریــا  رسمی شــهناز 
23( رأی شــماره 7۵99 مورخــه 1399/12/17 خانــم زهــرا شــفیعیان نجــف آبــادی 
فرزنــد یدالــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 218/۵۵ مترمربــع قســمتی 

ک 3۵7  ک شــماره 3۵8 و 3۵7 اصلــی )کــه قســمت واقــع شــده بــرروی پــا از پــا
بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی می باشــد( واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه 

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
2۴( رأی شــماره ۶98۵ مورخــه 1399/11/29 آقــای اصغــر جــوزی نجــف آبــادی 
فرزنــد محمــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 121/9۰ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره 9۶9 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  از پــا

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
2۵( رأی شــماره ۶۰۶۴ مورخــه 1399/1۰/۰7 آقــای مهــدی یزدانــی فــرد فرزنــد 
ــمتی از  ــع قس ــاحت 17۵/۴۰ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــی در شش نادعل
ک شــماره 9۵9 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــا
متقاضــی بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از مالــک رســمی مهدی هادی

فرزنــد  آقــای عبداالمیــر مظفــری  2۶( رأی شــماره ۶۰۴۶ مورخــه 1399/1۰/۰۶ 
عبدالصاحــب در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 7۶/9۵ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره 37 اصلــی واقــع در قطعــه 9 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  از پــا

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
27( رأی شــماره ۶۵33 مورخــه 1399/11/۰1 آقــای فتــح اهلل مــرادی نجــف آبــادی 
مترمربــع   ۴99/98 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  مرتضــی  فرزنــد 
ک شــماره ۶7۵ فرعــی از 1۰1۴ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11  قســمتی از پــا

حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
28( رأی شــماره 3۵۰7 مورخــه 1399/۰۶/12 خانــم مریــم عرشــی نجــف آبــادی 
مترمربــع   323/1۵ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  حســین  فرزنــد 
ک شــماره 3 فرعــی از 1۰۵8 اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــا

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
فرزنــد  احمــدی  مهــدی  آقــای   1399/11/29 مورخــه   ۶99۴ شــماره  رأی   )29
بــه مســاحت 1۵۵/3۰ مترمربــع قســمتی از  اصغــر در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره ۴12 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــا

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی 
3۰( رأی شــماره ۶۶29 مورخــه 1399/11/۰۶ خانــم ســیده معصومــه حســینی 
فرزنــد سیدابوالقاســم در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴3/79 مترمربــع 
ک شــماره ۶37 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
31( رأی شــماره 1288 مورخــه 1399/۰2/3۰ آقــای محمــود مهدیــه نجــف آبــادی 
مترمربــع   18۰/82 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  براتعلــی  فرزنــد 
ک شــماره 29۶ اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای علیرضــا حاجــی حســینی  32( رأی شــماره ۶989 مورخــه 1399/11/29 
فرزنــد احمــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 73/۴۰ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره ۴۶9 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  از پــا

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
گلــدره  لیــا عبداللهــی  33( رأی شــماره ۵79۰ مورخــه 1399/۰9/3۰ خانــم ام 
مترمربــع  بــه مســاحت 12۶/3۵  یکبــاب خانــه  ابوطالــب در ششــدانگ  فرزنــد 
ک شــماره 3۶۰۴ فرعــی از 391 اصلــی واقــع در بخــش 9 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــا

ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
3۴( رأی شــماره 7۵۵۴ مورخــه 1399/12/1۴ خانــم محتــرم طالبــی نجــف آبــادی 
فرزنــد عبدالخالــق در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 133/۶9 مترمربــع 
ک شــماره 3۰ فرعــی از ۴91 اصلــی واقــع در قطعــه 8 بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــا

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
نجــف  نیــا  عــادل  منیــژه  رأی شــماره ۵۰88 مورخــه 1399/۰8/29 خانــم   )3۵
ــع  ــه مســاحت 1۶1/1۵ مترمرب ــه ب ــد احمــد در ششــدانگ یکبــاب خان ــادی فرزن آب
ک شــماره ۴3۵ اصلــی واقــع در قطعــه ۵ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
نجــف  ســلطانی  حســین  آقــای   1399/12/1۰ مورخــه   72۵۴ شــماره  رأی   )3۶
آبــادی فرزنــد احمــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 218/۵8 مترمربــع 

ک شــماره 2۰8 و 2۰8/1 اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــا
ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.

37( رأی شــماره 7۴۵7 مورخــه 1399/12/13 خانــم زهــرا محمــدی نجــف آبــادی 
فرزنــد علــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴2/۰۴ مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 389 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــا

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
38( رأی شــماره ۵797 مورخــه 1399/۰9/3۰ آقــای حیدرعلــی نصراللهــی نجــف 
ــع  ــاحت 189/۵۵ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــی در شش ــد عل ــادی فرزن آب
ک شــماره ۴۰7 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

ــک رسمی مشــاعی می باشــد. اصفهــان متقاضــی مال
39( رأی شــماره ۶۴31 مورخــه 1399/1۰/29 خانــم فاطمــه اقابابائیــان نجــف 
آبــادی فرزنــد مصطفــی در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۶۰ مترمربع 
ک شــماره 792 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۴۰( رأی شــماره ۶۵72 مورخــه 1399/11/۰۴ خانــم ملــک مــوذن صفایــی فرزنــد 
ششــدانگ  ســهم   17۶71872/72 از  مشــاع  ســهم   1182/۶9 در  عبدالرســول 
ک شــماره 1 فرعــی از 391 اصلــی واقــع در بخــش 9 )کــه بــه شــماره 391/1۰33۴  پــا
استانداردســازی شــده اســت( متقاضــی موردتقاضــا را بــه موجــب قولنامــه عــادی 
از مالــک رســمی علی جمشــیدیان بصــورت مــع الواســطه خریــداری نمــوده اســت.
۴1( رأی شــماره ۶333 مورخــه 1399/1۰/2۴ خانــم عظیمــه پورحســن نجــف 
آبــادی فرزنــد محمــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 119/87 مترمربــع 
ک شــماره 721 و722 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــا

ــک رسمی مشــاعی می باشــد. ملــک اصفهــان متقاضــی مال
جعفــرزاده  اهلل  نعمــت  آقــای   1399/11/۰۴ مورخــه   ۶۵71 شــماره  رأی   )۴2
کشــاورزی  کاربری  قهدریجانــی فرزنــد قاســم در ششــدانگ یــک واحــد مرغــداری با 
ک شــماره  گوشــتی( بــه مســاحت 9389/37مترمربــع قســمتی از پــا )مرغــداری 
8۶ فرعــی از 39۵ اصلــی واقــع در بخــش 9 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک 
گــرد نجــف آبــادی  ۴3( رأی شــماره 7۶۰۵ مورخــه 1399/12/17 خانــم الهــه صحرا
مترمربــع   13۶/98 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  حســین  فرزنــد 
ک شــماره 9۵9 اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۴۴( رأی شــماره ۶99۵ مورخــه 1399/11/29 آقــای ابراهیــم پورپیرعلــی فرزنــد 
صفرعلــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 131/۵۵مترمربــع قســمتی از 
ــی واقــع در بخــش 12 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی  ک شــماره ۶ اصل ــا پ

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک 
۴۵( رأی شــماره 7187 مورخــه 1399/12/۰۶ خانــم مریــم دقیقــی فرزنــد خــداداد 
ک  در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 17۴/3۰ مترمربــع قســمتی از پــا
اصفهــان  ملــک  ثبــت  حــوزه   11 بخــش   3 قطعــه  در  واقــع  اصلــی   8۴3 شــماره 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی 
۴۶( رأی شــماره 7277 مورخــه 1399/12/11 آقــای منصــور دیانــی  نجــف آبــادی 
مترمربــع   ۴3/۴8 مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  در  اســداله  فرزنــد 
ک شــماره 11۶3 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــا

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ملــک 
ســورانی  الســادات  بهــاره  خانــم   1399/۰9/19 مورخــه   ۵۵۰8 شــماره  رأی   )۴7
فرزنــد ســیدمنصور در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی 
ک شــماره 3۰۰ اصلــی واقــع در قطعــه  بــه مســاحت ۶7/1۰ مترمربــع قســمتی از پــا
۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
فرزنــد  یکتایــی  محمــود  آقــای   1399/12/۰۵ مورخــه   71۵8 شــماره  رأی   )۴8
حســین در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 37/۰7 مترمربــع قســمتی 
ملــک  ثبــت  حــوزه   11 بخــش   2 قطعــه  در  واقــع  اصلــی   1۵37 شــماره  ک  پــا از 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان 
گهی  در صفحه 7 ادامه آ

گهی آ
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کشــتی نوجوانــان و جوانــان  گذشــته تیــم  هفتــه 
اســتان اصفهــان پــس از ســال ها در رقابت هــای 
تیمــی ۴  ســوم  عنــوان  کســب  بــا  تیــم  انتخابــی 

ســهمیه هــم در تیــم ملــی بدســت آورد.
دبیــر هیئــت کشــتی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
ــوص  ــه خص ــا ب ــه ورزش ه ــال ۹۹ هم ــد در س هرچن
بــا  یــا  کرونــا تعطیــل  تاثیــر  رشــته مشــتی تحــت 
محدودیــت مواجــه بودنــد گفت: قبل از مســابقات 
انتخابــی تیــم ملــی مــا فقــط یــک مــاه فرصت آمــاده 
کــه در ایــن رقابت هــا حضــور پیــدا  ســازی داشــتیم 

کنیــم.
محمدجــواد قائــدی افــزود: تیــم اســتان اصفهــان 

کشــور حضــور داشــت و  کنــار ۲  در ایــن رقابت هــا در 
با ۱۴ ورزشــکار در دو رشــته آزاد و فرنگی شــرکت کرد.
کــه حکــم انتخابــی  گفــت: در ایــن رقابت هــا  قائــدی 
گیــران اســتان اصفهــان  تیــم ملــی را داشــت کشــتی 

توانســتند با ایســتادن بــر ســکوی ســوم ۴ ســهمیه 
کســب  هــم در تیم هــای ملــی نوجوانــان و جوانــان 

کنند.
کشــتی اســتان اصفهــان افزود: ایــن  دبیــر هیئــت 
عنــوان و ســهمیه های تیم هــای ملــی افتخــاری 
کــه پــس از ســال ها  کشــتی اســتان اســت چرا بــرای 

کشــتی اصفهــان رخ داده اســت. در 
کشــتی نوجوانــان و جوانــان امســال قــرار  تیــم ملــی 
برگــزاری  بــودن شــرایط  اســت در صــورت فراهــم 
مســابقات در رقابت های جهانی و آســیایی شرکت 
گیــران اصفهانــی هــم مطمنــا در آن  کشــتی  کننــد و 

ســهم ارزنــده ای خواهنــد داشــت.

ُکشتی اصفهان امیدوار به روز های اوج گذشته... 

کســب  از  پــس  جهــان  و  کشــتی ایران  ســتاره 
کــرد همچنان  قهرمانــی در آســیا بــار دیگــر اعــام 
مشــتاق اســت تــا قبــل از بازی هــای المپیــک 
در مســابقات رســمی و تدارکاتــی دیگــری هــم 

کنــد. شــرکت 
حســن  می شــد  پیش بینــی  کــه  همانطــور 
رقبــای  برابــر  در  اقتــدار  بــا  توانســت  یزدانــی 
آســیایی خــود ظاهــر شــود و در نهایــت عنــوان 

کنــد. خــود  آن  از  را  کهــن  قــاره  قهرمانــی 
آســیا  قهرمانــی  رقابتهــای  در  یزدانــی  حســن 
تمامی حریفــان خــود را بــا نتیجــه ۱۰ بــر صفــر 
کشــتی او یــک  کاس  کــرد  شکســت داد و ثابــت 
ــاره اســت. ــر از مدعیان ایــن ق ــردن باالت گ ســر و 
بــر   ۱۰ را  ژاپــن  از  ابتدا هایاتو ایشــیگورو  او 
کــرد. ســپس بــا همیــن نتیجــه  صفــر مغلــوب 
مصطفــی العبیــد از عــراق را بــه راحتــی بــرد و در 
ک پونیــا از هنــد را شکســت  فینــال هــم دیپــا
داد. ایــن آزادکار هنــدی همــان حریفــی اســت 
کــه در فینــال رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ قزاقســتان 
بــه دلیــل مصدومیــت از رویارویــی بــا حســن 
یزدانــی خــودداری و بــدون مبــارزه بــه مــدال 

کــرد. نقــره جهــان بســنده 
کــه حســن  امــا نکتــه جالــب توجه اینجاســت 
یزدانــی همچنــان بعــد از رقابتهــای قهرمانــی 
بــاالی  حساســیت  بــه  توجــه  بــدون  آســیا 
روزهــای باقیمانــده تــا المپیــک، تشــنه حضــور 
اســت. رسمی بیشــتر  و  تدارکاتــی  میادیــن  در 
کــرد  یزدانــی بعــد از فینــال آســیا صراحتــًا اعــام 
ــا المپیــک حتمــًا در تورنمنــت  گــر الزم باشــد ت ا
دیگــری شــرکت می کنــد تــا بــه آمادگــی بیشــتری 

مــدال  بــا خوشــرنگ ترین  نهایــت  برســد و در 
کنــد. کشــورمان را خوشــحال  المپیــک، مــردم 
کشــتی جهــان و المپیــک بــه ســطح  قهرمــان 
گفت:  کــرد و  رقابتهــای قهرمانی آســیا نیز اشــاره 
»بایــد در حــد آســیا از حریفان ایــن قــاره انتظــار 
فنی تــر  مــا  آزادکاران  اســت  بدیهــی  داشــت. 
هســتند و تمرینــات بیشــتر و بهتــری نســبت 
کاس  ــد  ــتند. بی تردی ــیایی داش ــای آس ــه رقب ب
در  البتــه  آسیاســت.  از  باالتــر  کشــتی ایران 
ــه بچه هــای  ک خ داد  ــی ر بعضــی از اوزان اتفاقات
مــا نتوانســتند شایســتگی و تــوان واقعــی خــود 
در  هــم  آنهــا  امیــدوارم  کــه  دهنــد  نشــان  را 
کنند.« مســابقات بعــدی بتواننــد موفــق عمــل 
کنــش بــه  کشــتی هــم در وا اتحادیــه جهانــی 
قهرمانــی حســن یزدانــی در آســیا، در صفحــه 
رقابت هــا  در ایــن  از عملکــرد وی  رســمی خود 
کــرد و نوشــت: »مســابقات قهرمانــی  تمجیــد 
آســیا بــرای حســن یزدانــی به عنوان سوپراســتار 
کشــتی جهــان، فقــط یــک قــدم در راه آمــاده 
یعنــی دومیــن  او  بــرای هــدف نهایــی  شــدن 
مــدال طــای المپیــک اســت. یزدانــی دوبــاره 
کــرد بــه تنهایــی، یک کاس مبارزه اســت  ثابــت 

و بــی دلیــل او را بهتریــن نمی نامنــد.«
کشــتی بــی صبرانــه منتظــر  بــه هــر حــال اهالــی 
حضــور حســن یزدانــی در بازی هــای المپیــک 
را  او  دیدنــی  مبــارزات  دیگــر  بــار  تــا  هســتند 
شــاهد باشــند. بــه خصــوص، نبــرد احتمالــی او 
ــار از ســد  کــه پیــش از ایــن دو ب ــد تیلــور  ــا دیوی ب
گذشــته و او مدتهاســت بــرای انتقــام از  یزدانــی 
رقیــب توانمنــد آمریکایــی خــود لحظــه شــماری 

می کنــد.

کیانوش رســتمی نماینده دســته ۸۹ کیلوگرم تیم 
کشــورمان بــه مــدال طــای  ملــی وزنــه بــرداری 

رقابتهــای قهرمانــی آســیا دســت یافــت.
وزنه بــرداری  کیلوگــرم   ۸۹ دســته  پیکارهــای 
قهرمانی آســیا از عصر امروز در تاشــکند ازبکســتان 
کــه طــی آن کیانــوش رســتمی به مــدال  برگــزار شــد 
نقــره یکضــرب، مــدال نقــره دوضــرب و طــای 

مجمــوع رســید.
کیانــوش رســتمی در حرکــت اول یــک ضــرب، ۱۶۷ 
کــرد. در حرکــت دوم بــه عنــوان  کیلوگــرم را مهــار 
آخریــن وزنــه بــردار روی تختــه آمــد پشــت وزنــه 
کــه وزنــه را از دســت داد  گرفــت  کیلوگــرم قــرار   ۱۷۶
و ســه چــراغ قرمــز دریافــت کــرد. او در حرکت ســوم، 
دوبــاره پشــت وزنــه ۱۷۶ کیلوگرم ایســتاد امــا دوباره 

وزنــه را انداخــت و بــه نقــره یــک ضــرب رســید.
کیلوگــرم  »ادیلتولــی« از قزاقســتان بــا مهــار ۱۶۹ 
و  کــرد  کســب  را  یک ضــرب  طــای  مــدال 
کیلوگرم به مدال  »ظفریانف« از ازبکســتان با ۱۶۶ 

برنــز رســید.
رســتمی در اولیــن حرکت دوضــرب ۲۰۶ کیلوگــرم را 

باالی ســر برد و داوران به او چراغ ســفید دادند اما 
هیــأت ژوری وزنــه را قبــول نکرد و به رســتمی چراغ 
قرمــز داد. او در دومیــن حرکــت دوضــرب وزنــه 
کــرد. رســتمی در  کیلوگــرم را بــه درســتی مهــار   ۲۰۶
آخریــن حرکــت نیــز بــرای جابجایــی رکــورد بــه وزنه 
کــرد اما ایــن وزنــه را انداخــت. ۲۱۶ کیلوگــرم حملــه 
کشــورمان در ایــن  علــی میــری دیگــر ملــی پــوش 

دســته در اولیــن حرکــت یــک ضــرب، وزنــه ۱۶۰ 
کیلوگــرم را بــاالی ســر بــرد. او در دومیــن 

گرفــت  حرکــت، پشــت وزنــه ۱۶۵ قــرار 
میــری  را انداخــت.  وزنــه  که ایــن 
دوبــاره  خــود  آخــر  حرکــت  بــرای 

ــرم را مهــار  کیلوگ ــه ۱۶۵  ــد وزن بای
کــه توانســت موفــق  می کــرد 
شــود و وزنــه را بــاالی ســر بــرد. 
او در یــک ضــرب چهــارم شــد.

دو  حرکــت  اولیــن  در  میــری 
بــا  را  کیلوگــرم   ۱۹۸ وزنــه  ضــرب 

موفقیــت بــاالی ســر بــرد اماحرکــت دوم 
و  را انداخــت  کیلوگــرم  وزنــه ۲۰۴  میــری 
کــرد.  از ناحیــه پــا نیــز احســاس ناراحتــی 

میــری بــا همیــن مصدومیــت پشــت وزنــه ۲۰۵ 
گرفــت اما ایــن وزنــه را هم انداخــت.  کیلوگــرم قــرار 
بدیــن ترتیــب علــی میــری بــا رکــورد 
۱۶۵ یــک ضــرب، ۱۹۸ دوضــرب 
کیلوگــرم در رده  و مجمــوع ۳۶۳ 

گرفــت. پنجــم آســیا قــرار 

ســخت ترین  نســاجی،  مقابــل  امشــب  پیــروزی 
کــه  پیــروزی در طول ایــن فصــل بــود؛ ســه امتیــازی 

کشــیده شــد. ــا مشــقت از دهــان ببــر بیــرون  ب
ســوت آغــاز بــازی نســاجی و ســپاهان و لــو رفتــن 
نصیــب  را  فرصــت  میدان، ایــن  میانــه  در  توپــی 
گریــز عمقــی و یــک  ــا یــک  ــا ب کــرد ت محمــد محبــی 
دروازه  روی  را  خطــر  اولیــن  ک  خطرنــا شــوت 
ــت  ــی دو موقعی ــد از یک ــا بع ــد؛ ام کن ــاجی ایجاد  نس
چنــگ  از  را  بــازی  کــه  بــود  نســاجی  اولیه، ایــن 
ــرد. ک ســپاهان در آورد و شــروع به ایجــاد موقعیــت 

دقایقــی بعــد امــا ســپاهان بــه بــازی مســلط شــد و 
ــای  ــه زیب ــا ضرب ــه ب ک ــود  ــم ب ــات ه ــن لحظ در همی
گل رســید و از ایــن بــه بعــد  احســان حاج صفــی بــه 
گــر  گذاشــت؛ ا گل  تمــام توانــش را بــرای حفظ ایــن 
چــه پیــش از 1۰ نفــره شــدن در ثانیه هــای پایانــی 
گلزنــی مجــدد  نیمــه اول موقعیت هایــی هــم بــرای 
داشــت. ســپاهان اما در دقیقه ۴۵+3 روی خطای 
پشــت محوطه جریمه با اخراج محمد نژادمهدی 
ــا  کمتــر و ب ــار  ــا یــک ی ــا در نیمــه دوم ب 1۰ نفــره شــد ت
ــه  ک ــی  ــود، جای ــن ش ــگام وارد زمی ــی زودهن تعویض
گئورگی ولســیانی باتجربه که ســابقه یکسال حضور 
رفیعــی  ســروش  جــای  دارد،  هــم  را  نســاجی  در 
کــه دوســت  کمربنــد میانــی ســپاهان  گرفــت تــا  را 
دارد یــک تیــم تهاجمــی و رو بــه جلــو باشــد، محکــم 

ــود. بش
 آن ها در نیمه دوم فشار بسیار سنگینی را از سوی 
حریــف تحمــل کردنــد و هــر لحظــه بیــم آن می رفــت 
کــه دروازه ایــن تیــم رو پاشــنه آن بچرخــد امــا در روز 
خــوب پیــام نیازمنــد، عــزت پورقــاز و ولســیانی هــم 
کار کردنــد و البتــه امیــد نورافکــن و دانیال  بی نقــص 
ــود موفــق  ــازمانی خ ــز در پســت س اســماعیلی فر نی
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ظاهــر شدند.ســپاهان البتــه ب
گلزنــی  بــرای  هــم  دوم  نیمــه  در  خــود  نیمکــت 

ناامیــد هــم نبــود و چندبــاری روی دروازه نســاجی 
کــه در مهم تریــن صحنــه  کــرد  خطراتــی را ایجــاد 
ــک را از  ــه ت ــک ب ــرایط ت ــی ش ــاده نجف ــکل فوق الع ت
گرفت؛ ایــن بــازی در لحظاتــی هــم  محمــد محبــی 
ــر  ــبی ه ــش نس ــه آرام ک ــد  ــیده ش کش ــونت  ــه خش ب
کــرد. کمــک  دو نیمکــت در نهایــت بــه ادامــه بــازی 
ــی  ــا تیپ ــروز ب ــه ام ک ــا  ــرم نویدکی ــود مح ــرای خ ــا ب ام
کنــار زمیــن حاضــر بــود، فعــل و انفعــاالت  جدیــد در 
کمــی از آن جلــد آرام خــود  بــازی باعــث شــد تــا او 
بیــرون بیایــد و بــه جوش و خروش بیشــتری در کنار 
ــورش در  ــه در دوران حض ک ــزی  ــردازد؛ چی ــن بپ زمی
ــم اما ایــن قاعــده  ــده بودی کمتــر از وی دی ســپاهان 

بــازی مربیــان موفــق در لیــگ برتــر اســت.
تیــم او از زیــر یــک فشــار ۴۵ دقیقــه ای در زمیــن 
ســخت نســاجی بیــرون آمــده و حــاال احســاس 
گرفتــه  می کنــد بــا شایســتگی در صــدر جــدول قــرار 
اســت، این اتفــاق بــه خصــوص یــک هفتــه قبــل از 
کــه آن هــا یــک  ــا پرســپولیس و در شــرایطی  بــازی ب
دشــوار در مقابــل خوشــه طایــی را هــم بایــد در 
جــام حذفــی پشــت ســر بگذارنــد، نویــدی بــرای مرد 
کــه تیمــش آموختــه  محبــوب سپاهانی هاســت 
»مفــت بــاز و ســهل انگار« نباشــد.آن ها یکبار ایــن 
ظرفیــت را در بــازی بســیار ســخت مقابــل ســایپا 
هــم نشــان داده و توانســتند از گل زودهنــگام خــود 
کننــد، در شــرایطی  نزدیــک بــه 9۰ دقیقــه مراقبــت 
گلزنی از همه  که ســایپا هم به مانند نســاجی برای 

ــرد. ک توانــش اســتفاده 
کــه از ســه بــازی ســخت مقابــل  محــرم نویدکیــا 
تیم های جدولی )نســاجی، نفت مسجدســلیمان 
ــد خــود را  و ســایپا( نســبتا موفــق بیــرون آمــده، بای
کــه  کنــد، جایــی  آمــاده دور جدیــدی از رقابت هــا 
گرفتــه از نبردهــای  پرســپولیس احتمــاال روحیــه 
اصفهــان  بــه  نقش جهــان  فتــح  بــرای  آســیایی 

می آیــد.

تا قبل از بازی های المپیک؛

اشتهای سیری ناپذیر یزدانی 
برای حضور در میادین تدارکاتی

وزنه برداری قهرمانی آسیا - ازبکستان؛

کیانوش رستمی به مدال طالی مجموع رسید

نویدکیا و سخت ترین برد فصل؛

فوت و فن؛ سپاهان چگونه به صدر جدول لیگ 
رسید؟

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

مهــدی مرنــدی، لیبــروی تیــم ملــی والیبــال قــرارداد 
کــرد.  خــود بــا ســپاهان را تمدیــد 

مهــدی مرنــدی لیبــرو تیــم والیبــال فــوالد مبارکــه 
ســپاهان قــرارداد خــود را با ایــن باشــگاه بــه مــدت ۳ 

کــرد.  فصــل دیگــر تمدیــد 
مرنــدی بــا تیــم ملــی در ســال ۲۰۱۵ در مســابقات 
لیــگ جهانــی والیبــال حضــور داشــته و در ســال 
۲۰۱۶ نیــز در مســابقات لیــگ جهانــی، المپیــک 
ریــو و همچنیــن انتخابــی المپیــک ژاپــن شــرکت 

کــرده اســت. همچنیــن فــرزاد مابهرامی پاســور تیــم 
والیبال ایــن باشــگاه، بــا حضــور در دفتــر محمدرضــا 
کت مدیرعامــل باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان،  ســا

بــا  بــا وی قــرارداد خــود را  کــره  پــس از انجــام مذا
کــرد. ســپاهان تمدیــد 

و  نقــل  فصــل  در  باشــگاه  فعالیت ایــن  ادامــه  در 
انتقــاالت والیبــال، رضا اصانی لیبرو فصل گذشــته 
شــهرداری ورامیــن بــه جمع طایی پوشــان والیبال 

فــوالد مبارکــه ســپاهان اضافــه شــد.
پیــش از ایــن امیــر غفــور، ســامان فائــزی، مســعود 
غامــی و فرهــاد قائمی به ســپاهان پیوســته بودند و 
مجتبی میرزاجانپور و علی رضا مباشــری نیز قرارداد 

کــرده بودنــد. خــود را بــا طایی پوشــان تمدیــد 

ملی پوشی دیگر با سپاهان تمدید کرد
گزارشربخ

خبر

ــتانه  ــی در آس ــورد اصفهان ــان، هیمالیان ــن دهق امی
اصفهــان  ورزش  بــرای  جدیــد  رکــورد  یــک  ثبــت 

اســت.
امیــن دهقــان متولــد ســال ۱۳۵۸، متاهــل و دارای 
کارشــناس  دو فرزنــد اســت. مــدرک تحصیلــی او 
ارشــد مهندســی عمران اســت. همچنیــن، نگارش 
کتــاب صعــود بــه بــام قــاره اروپــا و بــام قــاره آفریقــا 
کارنامــه خــود  )انتشــارات واژیــران ســال ۱۳۹۴( را در 

کــرده اســت. ثبــت 
کنــون به عنــوان  ایــن هیمالیانــورد اصفهانــی هم ا
کسپدیشــن ۲۰۲۱ اورســت  تنهــا نماینده ایــران، در ا
در نپــال حضــور دارد. او در مســیر صعــود بــه قلــه 
اورســت پاســخگوی ســواالت مــا بــود. از روزی گفت 
کوه هــای اطــراف اصفهــان آغــاز  کوهنــوردی را از  کــه 
ــا اهتــزاز پرچم ایــران در اورســت  کــه ت ــا امــروز  کــرده ت

راهــی نــدارد.
عالقه به کوهنوردی از چه زمانی در شما ایجاد 

شد؟
پدربنــده بازنشســته آمــوزش و پــرورش هســتند. بــه 
کوهــی نزدیــک خانه مــان  یــاد دارم، پــدرم مــن را بــه 
کشــاورز محلــه قائمیــه، بــرای دیــدن  ــی بلــوار  حوال
بــاران  باریــدن  از  بعــد  کــه  فصلــی  چشــمه های 
بســیار  دوران  آن  از  می بــرد،  می آمــد  وجــود  بــه 

کــوه و طبیعــت شــدم. عاقه منــد بــه 
از همان دوران هم به صورت حرفه ای این رشته 

را دنبال کردید؟
خیر. تقریبا از ۲۷ ســال پیش، کوهنوردی را شــروع 
کــردم، ولــی بــه صــورت حرفــه ای و علمــی از یــازده 
کــردم. ســال پیش، ایــن رشــته ورزشــی را پیگیــری 

آیا خانواده تان در این مسیر همراهی تان کردند؟
بلــه، همســرم ســال ۱۳۹۵، همــراه مــن به بــام آفریقا 
آمــد. مــا چهــار زوج اصفهانــی بودیم کــه از اصفهان، 
کلیمانجــارو را فتــح کردیم.  بــه آفریقــا و تانزانیــا، قلــه 
کتابــی بــه نــام »صعــود  همچنیــن پــس از آن صعــود 

بــه بــام آفریقــا و صعــود بــه بــام اروپــا« نوشــتم.
کارنامــه  در  کــه  موفقیت هایتــان  دیگــر  درمــورد 
کرده ایــد بیشــتر توضیــح دهیــد  ورزشــی خــود ثبــت 
بنــده بــه قلــه البــروس )روســیه(، بــام قــاره اروپــا و 
کلیمانجارو )تانزانیا(، بام قاره آفریقا در ســال۱۳۹۴و 
کاالپاتــار )نپــال( و قلــه ۶۲۰۰ متــری آیلندپیــک  قلــه 

هیمالیــا )نپــال( در ســال ۱۳۹۵دســت یافتــم.
بــه صــورت انفــرادی بــرای اولیــن بــار در ایــران بــه 
کــه  گــوا بــا ارتفــاع ۶۹۶۲ متــر )آرژانتیــن(  کونکا قلــه آ

قــاره  بــام  بلندتریــن قلــه غیــر آســیایی جهــان و 
کــردم. همچنین به  آمریــکای جنوبی اســت صعود 
قلــه لنیــن ۷۱۳۴ متــر )قرقیزســتان( در ســال۱۳۹۷ 
متــری  قلــه ۸۱۶۳  و  )گرجســتان(  کازبــک  قلــه  و 
کــردم. در پاییــز ســال ۱۳۹۸ بــه  ماناســلو صعــود 
کوه  عنوان نخســتین اصفهانی به قله ای در رشــته 
هیمالیــای نپــال دســت یافتــم و مــدال نقــره جهــان 

کــردم. کســب  را 
آیا شیوع ویروس کرونا بر تمرینات و صعود های 

شما تاثیر گذار بوده است؟
بلــه، متاســفانه شــیوع ویروس کرونــا، تاثیــرات بدی 
کشــور های  در  ورزشــی  رشــته های  همــه  روی 
گذا شــته اســت. مــن پارســال قــرار بــود  مختلــف 
کشــور نپــال ورودی نداشــت، بــه  اعــزام شــوم، ولــی 
علت اینکه کشــور ضعیف و فقیری اســت و مســائل 
کننــد ورودی  بهداشــتی را نمی توانســتند مدیریت 
قبــول نکردنــد و امســال هــم انجــام چنــد تســت 
کاتمانــدو پایتخــت  کرونــا، قبــل و بعــد از رســیدن بــه 
نپال، از جمله قوانین بســیار ســختی است که باید 

انجــام دهیــم.
در این رشته ورزشی با چه سختی هایی روبرو 

هستید؟
کــه می دانیــد ۵۲ فدراســیون ورزشــی  همان طــور 
میــان  در ایــن  کــه  هســتند  فعــال  مــا  کشــور  در 
و  ریســک ترین  پــر  مــن  نظــر  بــه  هیمالیا نــوردی 
ورزش  مظلوم تریــن  متاســفانه  و  ک تریــن  خطرنا
شــاخه های  زیــر  از  یکــی  هیمالیانــوردی  اســت. 
کــه مــا از مناطــق مــرگ عبــور  کوهنــوردی اســت 
و  کســیژن  ا کمبــود  بــا  ارتفــاع  در  مــا  می کنیــم. 

امکانــات روبــرو می شــویم. مســابقات و تمرینــات، 
کنار ساحل و در سالن سرپوشیده  که  ورزش هایی 
برگــزار می شــود، دارای تیــم پزشــکی، پلیــس و امداد 
و نجــات اســت. همــه مســتقر هســتند، تــا از وقــوع 
کننــد. ولــی مــا هیــچ امکاناتــی  حادثــه جلوگیــری 
نداریــم، خودمــان بایــد بــه داد خودمــان برســیم و 
ــا مــرگ مــا می شــود.  کوچکتریــن قصــور مصــادف ب
گر اشــتباه کند، در نهایت در مســابقه  فوتبالیســت ا
کوه نــورد  گــر یــک  مــورد نظــر برنــده نمی شــود، ولــی ا
و مخصوصــا یــک همالیا نــورد دچــار شــتباه شــود 

منجــر بــه فــوت او می شــود.
گر کسی آرزوی فتح قله اورست را داشته باشد  ا

امکان پذیر است؟
کســی آرزوی فتــح قلــه اورســت را داشــته  گــر  بلــه ا
اصــل  بایــد  ابتــدا  در  نیســت.  غیرممکــن  باشــد 
بــه مــرور زمــان  کنــد یعنــی  بــار را رعایــت  اضافــه 
کنــد و  قلــل داخل ایــران را در تمــام فصــول فتــح 
دوره هــای آموزشــی را بگذرانــد. بعــد از آن بــه قلــل ۵ 
هــزار متــری و ۶ هــزار متــری، در خــارج از ایران صعود 
کنــد. همچنیــن بایــد بــا زبــان انگلیســی آشــنایی 
کامــل داشــته باشــد و با صعود معمولی ۶ هــزار متر، 

کنــد. ــر حرکــت  ــه ســمت ارتفــاع باالت ب
از هزینه های صعود بگویید،  این هزینه ها را 

چطور تأمین می کنید؟
مــن  بــه  لحظــه  تا ایــن  کمکــی  هیــچ  مســئوالن 
نکردنــد. حــدود ۹ صعــود بــرون مــرزی داشــتم و این 
دهمیــن صعــود بــرون مــرزی مــن اســت. ارزان تریــن 
کــه  پکیــج قلــه اورســت، ۳۵ الــی ۴۰ هــزار دالر اســت 
کــه در کشــور مــا حکــم فرماســت،  بــا وضعیــت مالــی 

یــک میلیــارد و ۱۰۰میلیــون تومــان می شــود. ۶۵۰ 
میلیــون تومــان را خــودم تهیه کــردم و ۴۵۰ میلیون 

کردنــد. تومــان را هــم اسپانســرهایم پرداخــت 
نگاه مسئوالن به این رشته چگونه است؟

کشــوری و اســتانی می خواهــم نــگاه  از مســئوالن 
ویــژه ای بــه ورزش هیمالیانــوردی داشته باشــند. 
مــن، امیــن دهقــان نبایــد ۹ صعــود بــرون مــرزی را بــا 

هزینــه شــخصی انجــام دهــم.
بــرای یکــی از صعود هــا مجبــور بــه فــروش اتومبیــل 
ــر  ــین ۱۰ براب ــان ماش ــت هم ــدم و االن قیم ــود ش خ
شــده اســت. بــرای صعــود بــه اورســت، اسپانســر ها 
کتــاب  کــه متوجــه شــدند مــن نویســنده دو  زمانــی 
در ایــن  خاصــی  توانایی هــای  و  هســتم  مربــی  و 
کردنــد؛  رشــته دارم بخشــی از هزینه هــا را پرداخــت 

بنابرایــن نبایــد ورزش مــا مهجــور باشــد.
پس معتقد هستید که بین رشته های ورزشی 

تبعیض وجود دارد 
بلــه. بــه عنــوان مثــال در فوتبال اینطــور نیســت. در 
فوتبــال هزینه هــای میلیــاردی صــورت می گیــرد. 
کــه صــرف فوتبــال  گــر یــک ســال این هزینه هایــی  ا
ــق  ــی تعل ــیون های ورزش ــر فدراس ــه دیگ ــد ب می کنن
بگیــرد و فدراســیون فوتبــال بــا هزینــه خــودش اداره 
شــود مشــکات دیگر فدراســیون های ورزشــی حل 

می شــود. 
کالم آخر شما 

عزیز ایــران،  مــردم  همــه  و  شــما  از  پایــان  در 
کــه بــرای ســرباز خودشــان دعــا کننــد تــا  می خواهــم 
بتوانــم پرچــم خــوش رنگ ایــران را روی بــام دنیــا بــه 

اهتــزاز در بیــاورم.

گفتگو با نخستین اورست نوردنصف جهان؛

فتح اورست یک میلیارد تومان هزینه دارد
گفت و گوربخ و  انگیــزه  تیمــی،  همبســتگی  کتیک پذیــری،  تا

تــاش بازیکنــان و پرهیــز از مباحــث حاشــیه ای 
راهبــرد اصولــی تیم سبزپوشــان اصفهانی اســت که 
گام هــای صعــود در لیــگ برتــر فوتبــال  بــا برداشــتن 

گرفتــه اســت. روی ریــل موفقیــت قــرار 
و  کــش  بــا  اصفهــان  آهــن  ذوب  فوتبــال  تیــم 
قوس هــای فــراوان درون تیمــی در فصــل بیســتم 
کار خــود را  لیــگ برتــر بــا هدایــت رحمــان رضایــی 
آغــاز کــرد ولی توانســت نتایج مــورد انتظار مجموعه 
کنــد و از ۱۴  ذوب آهــن و هواداران ایــن تیــم را کســب 
کنــد و فقــط  کســب  بــازی خــود توانســت ۱۱ امتیــاز 
توانســت یــک پیــروزی مقابل نســاجی مازنــدران به 
دســت آورد و در رده چهاردهم لیگ ۱۶ تیمی ایران 

گیــرد. قــرار 
کــه قبــل از  گذشــت  با ایــن حــال نبایــد از ایــن نکتــه 
هدایــت ذوب آهــن توســط رضایی بازیکنانی نظیر، 
محمــد نژادمهــدی، دانیــال اســماعیلی فر،مهدی 
مهدی پــور، احســان پهلــوان، بوحمــدان از این تیم 
جدا شدند و بازیکنانی همچون عبداهلل حسینی، 
میــاد جهانــی و همچنیــن نفراتــی دیگــر جــذب 
کســب  شــدند ولــی تاش ایــن تیــم اصفهانــی بــرای 

نتایــج مطلــوب بــی ثمــر بــود.
گفتــه  کرونــا و بــه  مشــکاتی نظــر شــیوع ویــروس 
برخی هــا قضاوت هــای داوری در ادامه راه تغییراتی 
در مجموعــه ذوب آهــن باعث شــد رحمــان رضایی 
بــا هشــت مســاوی، پنــج شکســت و تنهــا یــک 
مســابقات  چهاردهــم  هفتــه  پایــان  در  پیــروزی 
لیــگ برتــر از ایــن تیــم جــدا شــود و در  یــک دیــدار 

کــه در مقابــل تیــم مس رفســنجان  بــدون ســرمربی 
ــد. ــل ش ــری متحم ــت دیگ شکس

در همین پیوند، سید مجتبی حسینی ۲۸ بهمن 
۱۳۹۹ بازیکــن و ســرمربی ســابق این تیــم بــه عنــوان 
انتخــاب و معرفــی  ســرمربی جدیــد سبزپوشــان 
شــد. حســینی ســابقه هدایت تیم هــای ذوب آهن 
اصفهــان و نفــت مســجد ســلیمان و دســتیاری در 
تیم هــای ذوب آهــن اصفهــان، نســاجی مازنــدران، 
کارنامــه خــود  نفــت تهران،پرســپولیس تهــران را در 

داشــت.
کــه در فصــل جــاری هدایــت تیــم  ایــن ســرمربی 
فوتبــال نفــت مســجد ســلیمان را برعهــده داشــت 
و در نیــم فصــل بــا ۱۸ امتیــاز در رده دهــم لیــگ 
شــناخت  دلیــل  بــه  حســینی  گرفــت.  قــرار  برتــر 
ــم فوتبال ایــن  درســت از مجموعــه ذوب آهــن و تی
باشــگاه بــه خوبــی توانســت ارتبــاط و هماهنگــی 
مطلوبی را بین بازیکنان فراهم آورد و در نخستین 
کارفنــی  مصاحبه هــای خــود از تمریــن مــداوم و 

گفــت. درســت بــرای موفقیــت در تیــم ســخن 
شــاید مهمترین شــاخصه حســینی پس از هدایت 
کــه در دیدارهــای  ایــن تیــم چــه در لیــگ  ذوب آهــن 
ــر و جــام حذفــی بــه خــوب قابــل مشــاهده بــود  برت
کتیک پذیری  رویکرد دوری از حاشیه و تغییرات تا
کــه در  فنی ایــن تیــم بــرای خــروج از بحــران بــود 

کســب نتایج ایــن تیــم تاثیرگــذار بــوده اســت.
رده  امتیــاز در  بــا ۱۸  کنــون  ا تیــم در حالــی  ایــن 
که توانســت با هدایت  ســیزدهم لیگ برتر قرار دارد 
حســینی ۲ شکســت مقابــل  فــوالد خوزســتان و 

پیــکان تهــران و ۲ پیــروزی مقابــل ماشــین ســازی 
کنــد و یــک  کســب  تبریــزو صنعــت نفــت آبــادان 
تســاوی نیــز مقابــل پدیــده خراســان در مشــهد بــه 
دســت آورد از پنــج بــازی هفــت امتیــاز کســب کنــد و 

ــه آینــده بشــد. امیــدوار ب
پدیــده  توانســت  نیــز  تیــم در جــام حذفــی  ایــن 
خراســان را بــا نتیجــه ۲ بر یک از پیش رو بــردارد و به 
مرحلــه یک هشــتم نهایی جــام حذفی صعود کند 
و حریــف اســتقال تهــران در مرحلــه یــک هشــتم 

نهایــی شــود.
با ایــن حــال بایــد دیــد سبزپوشــان نصــف جهــان 
در ادامــه راه لیــگ برتــر و جــام حذفــی چــه نتایجــی 
ارمغــان  بــه  فوتبــال دوســتان اصفهانــی  بــرای  را 
خواهنــد آورد ولــی آن چــه از شــواهد امــر پیداســت 
کتیــک پذیــری، رویکــرد فنــی  هماهنگــی خــوب، تا
بــاال، تــاش بازیکنــان همــراه بــا یکدلــی و صــرف 
دســتورات  بــه  توجــه  بــا  همــراه  خواســتن  فعــل 
کادرفنــی می تواند امیدبخــش روزهای خــوب برای 
که دور از دســترس  سیزپوشــان نصف جهان باشــد 
تجربه هــای  سبزپوشــان  از ایــن  بیــش  و  نیســت 

ــتند. ــی داش ــن الملل ــی و بی ــوب داخل خ
ذوب آهن پس از همشــهری خود ســپاهان دومین 
کــه بــه فینــال مســابقات لیــگ  تیم ایرانــی اســت 
قهرمانــان آســیا در ســال ۲۰۱۰ میــادی راه یافتــه و بــا 
کســب چهــار عنــوان قهرمانــی در جــام حذفی، یکی 
از تیم هــای پرافتخار ایــن جــام بــه حســاب می آیــد.
کنــون چهار بــار به عنــوان نایب قهرمانی  ایــن تیــم تا

لیــگ برتــر را کســب کرد.

لیگ برتر؛

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان روی ریل موفقیت لیگ



سال پنجم - شماره  111۶ 
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2۴  آوریل    2۰21 7اطالع رسانی

گهی از صفحه ۵ ادامه آ
۴9( رأی شــماره 71۶8 مورخــه 1399/12/۰۶ آقــای اســماعیل شــریفیانا نجــف 
آبــادی فرزنــد علــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 111/8۵ مترمربــع 
ک شــماره 331 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۵۰( رأی شــماره 729۵ مورخــه 1399/12/11 آقــای شمســعلی رضائــی حیــدری 
مترمربــع   221/۵۵ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  جمــال  فرزنــد 
ک شــماره 1۰139 فرعــی از 391 اصلــی واقــع در بخــش 9 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــا

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. اصفهــان متقاضــی  ملــک 
۵1( رأی شــماره ۶۴۶9 مورخــه 1399/1۰/3۰ آقــای سیدحســن غیــوری نجــف 
 1۶1/۴۰ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  ســیدمحمد  فرزنــد  آبــادی 
ک شــماره 232 اصلــی واقــع در قطعــه 11 بخــش 11 حــوزه  مترمربــع قســمتی از پــا

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ج  ۵2( رأی شــماره ۶۶19 مورخــه 1399/11/۰۵ آقــای علــی رضــا ســورانی فرزنــد فــر
الــه در ششــدانگ یــک ســاختمان ســفتکاری بــه مســاحت 1۵7/9۴ مترمربــع 
ک شــماره ۴۰۰ اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آبــادی  نجــف  گلــی  علــی  آقــای  رأی شــماره 7۵۶۵ مورخــه 1399/12/1۴   )۵3
مترمربــع   11۵/۰۵ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  جعفرقلــی  فرزنــد 
ک شــماره 9۶۶ اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان 
فرزنــد  همتیــان  کــرم  ا خانــم   1399/12/۰۵ مورخــه   71۵1 شــماره  رأی   )۵۴
مترمربــع   212/2۴ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  محمدحســن 
ک شــماره 9۰۶/38 و 9۰۵/۴ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11  قســمتی از پــا

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ملــک  ثبــت  حــوزه 
آقــای جعفــر عبدالعظیمی فرزنــد  رأی شــماره ۶۵81 مورخــه 1399/11/۰۴   )۵۵
ــع قســمتی از  ــاحت 1۵9/98 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــین در شش حس
ک شــماره 1۰۰ فرعــی از 888 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت  پــا

ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۵۶( رأی شــماره ۶۶28 مورخــه 1399/11/۰۵ آقــای حســینعلی حکیمی نجــف 
آبــادی فرزنــد نعمــت الــه در ششــدانگ قســمتی از یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره 8 فرعــی از 739 اصلــی واقــع در قطعه 3  ۴2/۰7 مترمربــع قســمتی از پــا
بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.

فرزنــد  انتشــاری  رســول  آقــای   1399/1۰/29 مورخــه   ۶۴17 شــماره  رأی   )۵7
مصطفــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 13۶/۰8 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 1 فرعــی از ۴۴۴ اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  پــا

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۵8( رأی شــماره 73۰۶ مورخــه 1399/12/11 آقــای غامحســین قیصــری جــال 
آبــاد فرزنــد ابوالقاســم در ششــدانگ یکبــاب خانــه ســفتکاری بــه مســاحت 18۴/28 
ک شــماره 3۰ فرعــی از ۴91 اصلــی واقــع در قطعــه 8 بخش 11  مترمربــع قســمتی از پــا

حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای حســنعلی صالحــی نجــف  ۵9( رأی شــماره ۵8۰۶ مورخــه 1399/۰9/3۰ 
آبــادی فرزنــد اســداله در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 18۰/78 مترمربــع 
ک شــماره 1۰۰۰ اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــا

ــد. ــاعی می باش ــک رسمی مش ــی مال ــان متقاض اصفه
۶۰( رأی شــماره 7۴9۴ مورخــه 1399/12/13 آقــای آرمیــن دینارونــد فرزنــد علــی 
صفــدر در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵۰/۴3 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 78۵ اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــا

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۶1( رأی شــماره ۶۴8۰ مورخــه 1399/11/۰1 خانــم فاطمــه مومنــی نجــف آبــادی 
فرزنــد رضــا در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵2/81 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 28۰ اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــا

ــک رسمی مشــاعی می باشــد. متقاضــی مال
۶2( رأی شــماره 7۵۵9 مورخــه 1399/12/1۴ خانــم خورشــید پورمحمــدی فرزنــد 
بــه مســاحت 12۴/8۰ مترمربــع قســمتی از  یدالــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 328 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــا
متقاضــی بــه موجــب قولنامــه عــادی خریــداری از مالــک رســمی رجبعلی ملــک 

زاده بــه صــورت مــع الواســطه.
فرزنــد  ســلطانی  خدایــار  آقــای   1399/1۰/۰۶ مورخــه   ۶۰۴۵ شــماره  رأی   )۶3
رحمــن در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 12۶/۴۰ مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره ۵3۶ اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــا

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی 
نجــف  جوزقیــان  مریــم  خانــم   1399/1۰/۰7 مورخــه   ۶۰۶7 شــماره  رأی   )۶۴
بــه مســاحت 1۰1/9۰  آبــادی فرزنــد عبدالمحمــود در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 118 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه  ــا ــع قســمتی از پ مترمرب
ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی بــه موجــب قولنامــه عــادی خریــداری از مالــک 

نــژاد. یوســفی  رسمی عباســعلی 
نجــف  آقــای محســن محمــدی  رأی شــماره 71۴9 مورخــه 1399/12/۰۵   )۶۵
 11۶/۵7 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  محمدرضــا  فرزنــد  آبــادی 
ک شــماره 111۰ و1111 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11  مترمربــع قســمتی از پــا
حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از 
ک 1111 و خدیجــه ماخــداداد نســبت  مالــک رســمی مهدی نادعلــی نســبت بــه پــا

ک 111۰ بــه صــورت مــع الواســطه. ــه پــا ب
۶۶( رأی شــماره ۶287 مورخــه 1399/1۰/21 آقــای حســین محمــودی فرزنــد 
ــه مســاحت 183/۴۵ مترمربــع قســمتی  ــه ب نوروزعلــی در ششــدانگ یکبــاب خان
ک شــماره ۶ اصلــی واقــع در بخــش 12 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی  از پــا

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
فرزنــد  انتشــاری  جمــال  آقــای   1399/11/۰1 مورخــه   ۶۴88 شــماره  رأی   )۶7
عباســعلی در ششــدانگ دو بــاب مغــازه بــه مســاحت ۶۰/18 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 1۵۰ اصلــی واقــع در قطعــه 11 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــا

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی 
۶8( رأی شــماره ۶۴32 مورخــه 1399/1۰/29 خانــم اعظــم الســادات متفکــران 
بــه مســاحت 1۶۴/12 مترمربــع  فرزنــد ســیدجواد در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 773 اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــا

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ملــک 
نجــف  محمــدی  ابراهیــم  آقــای   1399/1۰/21 مورخــه   ۶293 شــماره  رأی   )۶9
بــه مســاحت 32۰/89  یکبــاب خانــه  فرزنــد محمدعلــی در ششــدانگ  آبــادی 
ک شــماره 77۶ و777 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11  مترمربــع قســمتی از پــا

حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
نجــف  رحیمیــان  محمــود  آقــای   1399/1۰/۰7 مورخــه   ۶۰۶3 شــماره  رأی   )7۰
 ۶۰/9۰ مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  در  حســینعلی  فرزنــد  آبــادی 
 11 بخــش   ۵ قطعــه  در  واقــع  اصلــی   298 شــماره  ک  پــا از  قســمتی  مترمربــع 
حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی بــه موجــب بایعــه نامــه عــادی خریــداری 
کــی )۰/13( دانــگ بــرای مالــکان  از مالــک رســمی احمدرضا بیگــی و شــهناز خا

باقیســت. رســمی مالکیت 
71( رأی شــماره ۶99۶ مورخــه 1399/11/29 آقــای نصــرت الــه تواضعــی فرزنــد 
ک  رضــا در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 9۶ مترمربــع قســمتی از پــا
ملــک  ثبــت  11 حــوزه  بخــش  واقــع در قطعــه ۶  اصلــی  از ۴91  فرعــی  شــماره ۵ 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان 
کبــر ســلیمی فرزند حســین  72( رأی شــماره ۶992۶ مورخــه 1399/11/29 آقــای ا

ک  در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 23۶/۶۴ مترمربــع قســمتی از پــا
اصفهــان  ملــک  ثبــت  حــوزه   11 بخــش   ۶ قطعــه  در  واقــع  اصلــی   ۵۶۴ شــماره 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی 
الحســینی  خــادم  زهــرا  خانــم   1399/12/۰۶ مورخــه   7183 شــماره  رأی   )73
نجــف آبــادی فرزنــد سیدهاشــم در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 9۰/81 
ک شــماره 1۶3 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه  مترمربــع قســمتی از پــا

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
7۴( رأی شــماره 71۰7 مورخــه 1399/12/۰۴ آقــای جمــال خســروی نجــف آبــادی 
فرزنــد علــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵7 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 8۵7 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــا

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
7۵( رأی شــماره ۶۴2۰ و ۶۴21 مورخــه 1399/1۰/29 و 1399/1۰/29 خانــم نیــره 
صالحــی نجــف آبــادی فرزنــد محمدباقــر در ســه دانــگ مشــاع و آقــای محمدرضــا 
صالحــی نجــف آبــادی فرزنــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 211 اصلــی واقــع در  بــه مســاحت 22۵/2۵ مترمربــع قســمتی از پــا
ــادی  ــه ع ــب قولنام ــه موج ــان ب ــان متقاضی ــت اصفه ــوزه ثب ــش 11 ح ــه ۴ بخ قطع

خریــداری از مالــک رســمی غامرضا حبیبــی بــه صــورت مــع الواســطه.
7۶( رأی شــماره ۶۴2۶ و ۶۴2۵ مورخه 1399/1۰/29 و 1399/1۰/29 آقای عباس 
علــی بافقــی نجــف آبــادی فرزنــد محمــود در ســه دانــگ مشــاع و خانــم زهــرا مــداح 
نجــف آبــادی فرزنــد عبــاس در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 3۵3 اصلــی واقــع در قطعــه 7  مســاحت 1۴1/1۰ مترمربــع قســمتی از پــا

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
77( رأی شــماره ۵۶۶8 و ۵۶۶7 مورخــه 1399/۰9/2۴ و 1399/۰9/2۴ خانــم 
بتــول پورشــبانان نجــف آبــادی فرزنــد اســداله نســبت بــه یــک و صــد و ســی - صــد و 
ســی و یکم دانگ مشــاع و آقای ســیدنصراله حســینی عســکرانی فرزند علی نســبت 
بــه چهــار و یــک – صــد و ســی و یکــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 871 اصلــی واقــع در قطعــه 3  مســاحت 138/28 مترمربــع قســمتی از پــا

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای   1399/۰۶/13 و   1399/۰۶/13 مورخــه  و3۵۵۰   3۵۵1 شــماره  رأی   )78
ــزه  ــم فائ ــاع و خان ــگ مش ــه دان ــی در س ــد مجتب ــادی فرزن ــف آب کاظمی نج ــعید  س
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــر در س ــد مظاه ــادی فرزن ــف آب ــفی نج یوس
از  فرعــی   ۴ شــماره  ک  پــا از  قســمتی  مترمربــع   1۰3/83 مســاحت  بــه  خانــه 
8۶۴ اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خانــم   1399/12/۰۶ و   1399/12/۰۶ مورخــه   718۵ و   718۴ شــماره  رأی   )79
مهــری شــهیدی  و خانــم  دانــگ مشــاع  در ســه  احمــد  فرزنــد  مریــم شــهیدی 
فرزنــد محمدعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره ۴7۵ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش  213/۶۵ مترمربــع قســمتی از پــا

11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
8۰( رأی شــماره ۶۶۰۴ و ۶۶۰۵ مورخه 1399/11/۰۵ و 1399/11/۰۵ آقای مظاهر 
ــردوس  ــم ف ــد رجبعلــی در ســه دانــگ مشــاع و خان ــادی فرزن عبدالغامی نجــف آب
بهمــن پــور فرزنــد محمــود در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 3۶7 اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 138/۴۴ مترمربــع قســمتی از پــا

7 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای   1399/۰9/22 و   1399/۰9/22 مورخــه   ۵۶1۰ و   ۵۶۰9 شــماره  رأی   )81
حســین مشــاوری فرزنــد مصطفــی در ســه دانــگ مشــاع و خانــم زهــرا فخــاری زاده 
نجــف آبــادی فرزنــد محمــود در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 3۶3 اصلــی واقــع در قطعــه 3  مســاحت 98 مترمربــع قســمتی از پــا
بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضیــان بــه موجــب قولنامــه عــادی خریــداری از 

ــه بــه صــورت مــع الواســطه. ــه مهدی مالــک رســمی فتح ال
خانــم   1399/11/۰۶ و   1399/11/۰۶ مورخــه   ۶۶31 و   ۶۶3۰ شــماره  رأی   )82
آقــای  مشــاع  دانــگ  ســه  در  ســیدجعفر  فرزنــد  آبــادی  نجــف  حســنی  راضیــه 
مجیــد ســمندری نجــف آبــادی فرزنــد اســداله در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــی  ــماره ۴ فرع ک ش ــا ــمتی از پ ــع قس ــاحت 127/2۰ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
ــک  از 889 اصلــی واقــع در قطعــه 9 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مال

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خانــم   1399/12/۰۵ و   1399/12/۰۵ مورخــه   71۵۴ و   71۵7 شــماره  رأی   )83
مریــم رجایــی ریــزی فرزنــد حســینعلی در 2/۴ دانــگ مشــاع و آقــای علــی منــزه 
نجــف آبــادی فرزنــد جعفرقلــی در 3/۶ دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 2 فرعــی از 112 اصلــی واقــع در  مســاحت 128/9۰ مترمربــع قســمتی از پــا
قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.

آقــای   1399/11/29 و   1399/11/29 مورخــه   ۶983 و   ۶98۴ شــماره  رأی   )8۴
گوینــده نجــف آبــادی فرزنــد رجبعلــی در ســه دانــگ مشــاع و آقــای مهــدی  محمــد 
بــه  یکبــاب خانــه  از ششــدانگ  دانــگ مشــاع  رجبعلــی در ســه  فرزنــد  گوینــده 
ک شــماره 1۶3 اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 123/۰۵ مترمربــع قســمتی از پــا

1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
خانــم   1399/۰9/19 و   1399/11/12 مورخــه   ۵۵1۰ و   ۶۶9۶ شــماره  رأی   )8۵
بــه ســه دانــگ و یــک -  آبــادی فرزنــد مرتضــی نســبت  مرضیــه ربانیــان نجــف 
ســیزدهم دانــگ مشــاع و آقــای ســعید عابدینــی فرزنــد اســداهلل نســبت بــه دو 
دانــگ و دوازده - ســیزدهم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره 2۴8 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11  1۶9/۶۰ مترمربــع قســمتی از پــا

حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
8۶( رأی شــماره ۶29۰ و ۶291 مورخــه 1399/1۰/21 و 1399/1۰/21 خانــم زهــره 
کــرم غیــور نجــف  عســگرپور نجــف آبــادی فرزنــد رضــا در ســه دانــگ مشــاع و خانــم ا
آبــادی فرزنــد عباســعلی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ک شــماره ۵2۶ اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 312/۵۰ مترمربــع قســمتی از پــا

8 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
 1399/۰8/1۴ و   1399/۰8/1۴ مورخــه   ۴۴2۶ و   ۴۴2۴ شــماره  رأی   )87
آقــای عبدالحســین لطفــی فرزنــد عزیزالــه در ســه دانــگ مشــاع و خانــم رضــوان 
ــادی فرزنــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  ماخــداداد نجــف آب
ک شــماره 1 فرعــی  خانــه نیمــه ســاز بــه مســاحت 9۶/۶8 مترمربــع قســمتی از پــا
از 7۶8 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
آقــای  88( رأی شــماره 7۵۶7 و 7۵۶8 مورخــه 1399/12/1۴ و 1399/12/1۴ 
علیرضــا حــاج علــی عســگری نجــف آبــادی فرزنــد قدیرعلــی در ســه دانــگ مشــاع 
و خانــم فهیمــه محمــدی نجــف آبــادی فرزنــد حســن در ســه دانــگ مشــاع از 
ک شــماره  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 13۰/۴۰ مترمربــع قســمتی از پــا
۴۰۵ اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خانــم   1399/1۰/29 و   1399/1۰/29 مورخــه   ۶۴18 و   ۶۴19 شــماره  رأی   )89
کــرم صداقــت نجــف آبــادی فرزنــد حســنعلی در ســه دانــگ مشــاع و آقــای حســن  ا
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه  در  حســینعلی  فرزنــد  آبــادی  نجــف  حجتــی 
ک شــماره ۶28/1 و  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 192/8۵ مترمربــع قســمتی از پــا
۶27/1 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خانــم   1399/12/1۴ و   1399/12/1۴ مورخــه   7۵۶3 و   7۵۶2 شــماره  رأی   )9۰
و  مشــاع  دانــگ  چهــار  در  محمدعلــی  فرزنــد  آبــادی  نجــف  امیرخانــی  ناهیــد 
آقــای میثــم حاجــی امینــی نجــف آبــادی فرزنــد عبدالــه در دو دانــگ مشــاع از 
ک شــماره  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 13۰/۵۶ مترمربــع قســمتی از پــا
837 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
آقــای   1399/۰۶/2۵ و   1399/۰۶/2۵ مورخــه   377۴ و   3782 شــماره  رأی   )91

محمــد صالحــی نجــف آبــادی فرزنــد محمــود در ســه دانــگ مشــاع و خانــم شــهیده 
نمازیــان فرزنــد مهــدی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
ک شــماره ۴ فرعــی از ۴7۵ اصلــی واقــع در قطعــه ۶  2۵7 مترمربــع قســمتی از پــا

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
92( رأی شــماره 1317 و 131۶مورخــه 1399/۰2/31 و 1399/۰2/31 خانــم عــزت 
همتیــان نجــف آبــادی فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع و خانــم زینــب قربعلــی 
نجــف آبــادی فرزنــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 923 و 92۴ اصلــی واقــع در  مســاحت 1۶۵/7۵ مترمربــع قســمتی از پــا
قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.

آقــای   1399/11/29 و   1399/11/29 مورخــه   ۶991 و   ۶99۰ شــماره  رأی   )93
آبــادی فرزنــد محمدعلــی در دو دانــگ مشــاع و خانــم  حســین مهدیــه نجــف 
ــادی فرزنــد حســین در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ  مریــم شــماعی نجــف آب
ک شــماره 3 فرعــی  ــا ــع قســمتی از پ ــه مســاحت 1۴۰/۵۴ مترمرب ــه ب یکبــاب خان
از ۴1۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
و   1399/12/17 مورخــه   7۶3۴ و   7۶33 و   7۶32 و   7۶31 شــماره  رأی   )9۴
فرزنــد  نصرالهــی  مجیــد  آقــای   1399/12/17 و   1399/12/17 و   1399/12/17
حســن در یــک دانــگ مشــاع و آقــای مهــدی نصراللهــی فرزندحســن در یــک دانــگ 
مشــاع و خانــم اشــرف دیانــی فرزنــد حســین در یــک دانــگ مشــاع و آقــای حســن 
نصراللهــی فرزنــد محمــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره ۵3۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۵  مســاحت 1۴8/1۰ مترمربــع قســمتی از پــا

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
9۵( رأی شــماره ۶۵7۰ و ۶۵۶9 مورخــه 1399/11/۰۴ و 1399/11/۰۴ خانــم زهــرا 
مومنــی فرزنــد تیمــور در ســه دانــگ مشــاع و آقــای حمیدرضــا عطائــی فرزنــد احمــد 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا اعیانــی احداثــی بــه 
ک شــماره 1۰۰ فرعــی از 79۰ اصلــی واقــع  مســاحت 117۶/۴7 مترمربــع قســمتی از پــا
در قطعــه 8 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضی مالک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای   1399/۰۶/۰2 و   1399/۰۶/۰2 مورخــه   33۶1 و   33۶۰ شــماره  رأی   )9۶
محمدعلــی نادعلــی نجــف آبــادی فرزنــد حســینعلی در دو دانــگ مشــاع و خانــم 
صدیقــه محمــدی نجــف آبــادی فرزنــد یدالــه در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ک شــماره 1۴ فرعــی  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۰2/۴8 مترمربــع قســمتی از پــا
ــک  ــی مال ــان متقاض ــت اصفه ــوزه ثب ــش 11 ح ــه 3 بخ ــع درقطع ــی واق از 83۵ اصل

می باشــد. رسمی مشــاعی 
97( رأی شــماره ۶۵91 و ۶۵92 مورخــه 1399/11/۰۵ و 1399/11/۰۵ آقــای نصرالــه 
پیرمرادیــان نجــف آبــادی فرزنــد رضــا در ســه دانــگ مشــاع و خانم مهنــاز پیرمرادیان 
نجــف آبــادی فرزنــد نصرالــه در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 1 فرعــی از ۴9 اصلــی واقــع در  مســاحت 2۰۰/۵۴ مترمربــع قســمتی از پــا
قطعــه 9 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.

آقــای   1399/11/۰۵ و   1399/11/۰۵ مورخــه   ۶۶22 و   ۶۶21 شــماره  رأی   )98
مهــدی وثوقیــان فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع و خانــم اعظــم صالحــی 
نجــف آبــادی فرزنــد حســینعلی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه به 
ک شــماره 13۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۶  مســاحت 221/8۴ مترمربــع قســمتی از پــا

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای   1399/۰9/22 و   1399/۰9/22 مورخــه   ۵۶۰۶ و   ۵۶۰7 شــماره  رأی   )99
مهــدی پورملــک نجــف آبــادی فرزنــد غامعلــی نســبت بــه 1/۵ دانــگ مشــاع 
از  مشــاع  دانــگ   ۴/۵ در  قاســمعلی  فرزنــد  آبــادی  جــال  لطفــی  زهــرا  خانــم  و 
ک شــماره  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 13۵/۵۰ مترمربــع قســمتی از پــا
۴21 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
1۰۰( رأی شــماره 7۶23 مورخــه 1399/12/17 آقــای محمــد حبیــب الهــی نجــف 
 1۵۰/73 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  حســینعلی  فرزنــد  آبــادی 
ک شــماره 1 و ۵ فرعــی از 1۰۵9 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰  مترمربــع قســمتی از پــا
بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.

آقــای   1399/11/۰۵ و   1399/11/۰۵ مورخــه   ۶۶17 و   ۶۶18 شــماره  رأی   )1۰1
بنیامیــن عباســی فرزنــد مرتضــی قلــی در ســه دانــگ مشــاع و آقــای مهــدی عباســی 
فرزنــد مرتضــی قلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره ۶ اصلــی واقــع در بخــش 12 حــوزه ثبــت  191/9۵ مترمربــع قســمتی از پــا

ــد. ــاعی می باش ــک رسمی مش ــی مال ــان متقاض اصفه
1۰2( رأی شــماره 7139 و 713۵ مورخــه 1399/12/۰۵ و 1399/12/۰۵ خانــم نــدا 
عامی یاســه چاهــی فرزنــد محمــود در ســه دانــگ مشــاع و آقــای اســحاق بهارلوئــی 
یاســه چاهــی فرزنــد احمــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 899 اصلــی واقــع در قطعــه ۴  مســاحت 1۵8/۴۵ مترمربــع قســمتی از پــا

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای   1399/1۰/۰7 و   1399/1۰/۰7 مورخــه   ۶۰۶۶ و   ۶۰۶۵ شــماره  رأی   )1۰3
وحیــد خســروی نجــف آبــادی فرزنــد محمدحســن در ســه دانــگ مشــاع و خانــم 
ســمانه جالــی فــر فرزنــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 288 اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 1۴۰/۶2 مترمربــع قســمتی از پــا

1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
1۰۴( رأی شــماره 712۰ و 7121 مورخــه 1399/12/۰۴ و 1399/12/۰۴ آقــای روح 
اهلل شــریفیانا نجــف آبــادی فرزنــد حســن در چهــار دانــگ مشــاع و خانــم الهــه 
عابدینــی فرزنــد محمدکریــم در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره ۵83 و ۵83/3 اصلــی واقــع  مســاحت 181/۶2 مترمربــع قســمتی از پــا
در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی و 

قهــری ارثــی از مالــک رسمی حســن شــریفیانا می باشــد.
1۰۵( رأی شــماره ۵۶81 و ۵۶82 مورخــه 1399/۰9/2۵ و 1399/۰9/2۵ خانــم 
کاظمی نجــف  اســراء یوســفی فرزنــد احمــد در دو دانــگ مشــاع و آقــای علــی اصغــر 
آبــادی فرزنــد حســینعلی در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 791 اصلــی واقــع در قطعــه ۶  مســاحت 1۴3/۴۰ مترمربــع قســمتی از پــا

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
1۰۶( رأی شــماره ۴۴۵7 و ۴۴۵8 مورخــه 1399/۰8/1۵ و 1399/۰8/1۵ آقــای 
آبــادی فرزنــد محمدصــادق در چهــار دانــگ  محمــد حاجــی صادقیــان نجــف 
ــد حســن در دو دانــگ مشــاع از  ــادی فرزن ــم زهــرا منتظــری نجــف آب مشــاع و خان
ک شــماره  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 17۴/۶2 مترمربــع قســمتی از پــا
731 اصلــی واقــع در قطعــه  1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
1۰7( رأی شــماره ۵3۵۴ و ۵3۵3 مورخــه 1399/۰9/1۵ و 1399/۰9/1۵ آقــای 
مجیــد حجتــی نجــف آبــادی فرزند هاشــم نســبت بــه ســی و دو حبــه و یکصــد و 
شــصت و نــه هــزار و چهارصــد و هشــتاد - دویســت و بیســت و دو هــزار و نهصــد و 
ســی و هفتــم حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ و خانــم مریــم الســادات قریشــی 
فرزنــد ســیدجواد نســبت بــه ســی و نــه حبــه و پنجــاه و ســه هــزار و چهارصــد و 
پنجــاه و هفــت - دویســت و بیســت و دو هــزار و نهصــد و ســی و هفتــم حبــه مشــاع 
از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۰۵/9۶ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره 8۵۴ اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان  از پــا

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
1۰8( رأی شــماره 7۶29 و 7۶3۰ مورخــه 1399/12/17 و 1399/12/17 خانــم 
آقــای مجیــد  آبــادی فرزنــد احمــد در ســه دانــگ مشــاع و  مریــم فقهــی نجــف 
امیرخانــی فرزنــد محمدعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره ۴1/1 و۴۰ اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 2۶9 مترمربــع قســمتی از پــا

8 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
1۰9( رأی شــماره 31۶۰ مورخــه 1399/۰۵/21 آقــای مهــدی نجفیــان نجــف آبــادی 
بــه مســاحت 11۰/9۵ مترمربــع  فرزنــد حســینعلی در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 3 فرعــی از 1۵1 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــا

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای   1399/12/1۰ و   1399/12/1۰ مورخــه   72۶۶ و   72۶۵ شــماره  رأی   )11۰
ــد مرتضــی در ســه دانــگ مشــاع و خانم هاجــر صالحــی  محمــد حبیــب الهــی فرزن
نجــف آبــادی فرزنــد اســداله در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 27۴ اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 12۰/8۵ مترمربــع قســمتی از پــا

8 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای  و 1399/۰8/2۰   1399/۰8/2۰ مورخــه   ۴۵۶9 و  رأی شــماره ۴۵۶3   )111
جــواد خلیلیــان نجــف آبــادی فرزنــد مرتضــی نســبت بــه ســه دانــگ و چهــل و ســه 
– چهارصــد و هشــتاد و ششــم دانــگ مشــاع و خانــم طیبــه زمانیــان فرزنــد یدالــه 
نســبت بــه دو دانــگ و چهارصــد و چهــل و ســه – چهــار صــدم دانــگ مشــاع از 
ک شــماره  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 139/8۰ مترمربــع قســمتی از پــا
2۴۶ اصلــی واقــع در قطعــه 3 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
112( رأی شــماره ۶۵29 و ۶۵3۰ و ۶۵21 مورخــه 1399/11/۰1 و 1399/11/۰1 و 
1399/11/۰1 خانــم صبــا میرعباســی نجــف آبــادی فرزنــد محمــد نســبت بــه یــک 
و هفــت - نهــم دانــگ مشــاع بــه اســتثناء بهــای یــک - هشــتم اعیانــی و آقــای 
آریــا میرعباســی نجــف آبــادی فرزنــد محمــد در دو و دو - نهــم دانــگ مشــاع بــه 
کهریزســنگی فرزنــد  اســتثناء بهــای یــک - هشــتم اعیانــی و خانــم مریــم صالحــی 
مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  دو  در  غامرضــا 
ک شــماره 3۵۴ اصلــی واقــع در قطعــه ۵ بخــش 11  7۶/۰۵ مترمربــع قســمتی از پــا

حــوزه ثبــت اصفهــان - متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
خ 1399/1۰/21 پیــرو رای شــماره  113( رای اصاحــی شــماره ۶29۵ و ۶29۴ مــور
1۰۶۴2 و  1۰۶۴3مالکیــت آقــای ســعید فرقانــی فرزنــد عبــاس در دو دانــگ مشــاع 
و آقــای مســعود فرقانــی فرزنــد عبــاس در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره 3 فرعــی  ــرروی قســمتی از پــا ــع ب ــه مســاحت 13۶/8۵ مترمرب ــه ب خان
ثبــت اصفهــان -  آبــاد بخــش 11  ک ۵۵1 اصلــی واقــع در قطعــه 3 نجــف  پــا از 

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
خ 1399/12/۰۴ پیــرو رای شــماره  11۴( رای اصاحــی شــماره 7128 و 7123 مــور
کاظمی نجــف آبــادی فرزنــد مهــدی در ســه  71۵1 و 7۰89 مالکیــت خانــم زهــره 
ــد عبــاس در ســه دانــگ  ــادی فرزن کاظمی نجــف آب دانــگ مشــاع و آقــای اســداله 
بــرروی  مترمربــع   2۰8/2۶ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع 
ک ۴97 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰  ک شــماره ۴ و ۵ فرعــی از پــا قســمتی از پــا
نجــف آبــاد بخــش 11 ثبــت اصفهــان متقاضــی طبــق قولنامــه عــادی از مالــک 

نمــوده. خریــداری  نبــی  فهیمــه  کاظمــی و  رســمی حمیدرضا 
خ 1399/11/۰۵ پیــرو رای شــماره 112۶7  11۵( رای اصاحــی شــماره ۶۶۰1 مــور
ششــدانگ  در  غامعلــی  فرزنــد  آبــادی  نجــف  بهجتــی  احتــرام  خانــم  مالکیــت 
ثبتــی  ک  پــا شــماره  بــرروی  مترمربــع   18۰/81 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب 
۶7۶ واقــع در قطعــه ۶ نجــف آبــاد بخــش 11 ثبــت اصفهــان - متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خ 1399/12/1۴ پیــرو رای شــماره 1۰۰91  11۶( رای اصاحــی شــماره 7۵۴8 مــور
مالکیــت آقــای مهــدی محمــدی نجــف آبــادی فرزنــد رمضانعلــی در ششــدانگ 
ک شــماره  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 191/98 مترمربــع بــرروی قســمتی از پــا
مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ثبــت   11 بخــش  آبــاد  نجــف   ۴ قطعــه  در  واقــع   ۶۵1

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خ 1399/11/۰۵ پیــرو رای شــماره 3۵31  117( رای اصاحــی شــماره ۶۶27 مــور
بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  قربانعلــی  فرزنــد  غیــور  مریــم  خانــم  مالکیــت 
ک شــماره 8۵2 واقــع در قطعــه 3 نجــف  ــرروی پــا ــع ب مســاحت 118/73 مترمرب

ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. آبــاد بخــش 11 
پیــرو رای شــماره ۵۰17  خ 1399/11/۰۵  مــور 118( رای اصاحــی شــماره ۶۶۰۶ 
مالکیــت خانــم عــزت جالــی فرزنــد مصطفــی قلــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک   ک شــماره 2 فرعــی از پــا بــه مســاحت 9۴/۶۰ مترمربــع بــرروی قســمتی از پــا
299 اصلــی واقــع در قطعــه 3 نجــف آبــاد بخــش 11 ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
نوبت اول 1۴۰۰/۰۲/۰۴
نوبت دوم 1۴۰۰/۰۲/19

مهدی صادقی وصفی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد

112۶۵71 / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
رای  موجــب  بــه  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/۰1/28 تاریــخ:   ،2۶۰۶۵۰۵8 شــماره: 
خ 1398/11/2۶ و رای اصاحــی بشــماره  مــور شــماره 1398۶۰3۰2۰2۶۰2۰۵72 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  هیــأت   1399/۰۶/2۵ خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰1۶۵۵1
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 1۵182/1۶۰۰9 مفــروز و مجــزی  ــا ــع تحــت پ بمســاحت 83/7۶ مترمرب
شــده از 1۵182/۴ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان در مالکیــت آقای علی روســتایی 
کدملــی ۴۶2۰82۴933  کبــر بشــماره شناســنامه ۴27 و  کائــی فرزنــد علــی ا کا چــم 
گردیــد و پرونــده ثبتــی فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود  صــادره از شــهرکرد مســتقر 
میباشــد. لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون فــوق الذکــر و طبــق تقاضــای 
ــاعت 9  ــه 1۴۰۰/۰2/2۵ س ــنبه مورخ ــوم در روز ش ــک مرق ــدود مل ــد ح ــک تحدی مال
کلیــه  گهــی بــه  صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و بــه موجب ایــن آ
روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور  تــا در  اعــام میگــردد  مالکیــن و مجاوریــن 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود و فقــط تــا )3۰( روز پذیرفتــه خواهــد شــد و 
گواهی تقدیم  معتــرض طبــق مــاده 8۶ آئیننامــه قانــون ثبــت بایــد از تاریــخ تســلیم و 
ــد و درغیراینصــورت متقاضــی  ــه نمای دادخواســت را اخــذ و به ایــن واحــد ثبتــی ارائ
گواهــی عــدم  ــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و  ــد ب ــی وی میتوان ــا نماینــده قانون ثبــت ی
ــدون  ــت ب ــد و اداره ثب ــلیم نمای ــت تس ــه اداره ثب ــت و ب ــت را دریاف ــم دادخواس تقدی
توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه میدهــد. تاریــخ انتشــار 
ک منطقــه  خ 1۴۰۰/۰2/۰۴ - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا گهــی: روز شــنبه مــور آ

شــمال اصفهــان فــاح - 112۴39۴ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۶۰۴۶192، تاریــخ: 1۴۰۰/۰1/3۰، نظربه اینکــه بــه موجــب رای شــماره 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  هیــأت   1398/12/21 خ  مــور  1398۶۰3۰2۰2۶۰22۵8۵
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی ششــدانگ یکبابخانــه 
ک شــماره 1۵9۰1 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 1۵182 اصلــی واقــع در  تحــت پــا
بخــش ۵ ثبــت اصفهــان در مالکیــت آقــای یوســف ترابــی پــوده فرزنــد محمــود 
گردیــد و پرونــده ثبتــی فاقــا ســابقه تحدیــد حــدود میباشــد. لــذا بــه اســتناد  مســتقر 
تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون فــوق الذکــر و طبــق تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود 
ملــک مرقــوم در روز شــنبه مورخــه 1۴۰۰/۰3/۰1 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اعــام  گهــی بــه  بــه عمــل خواهــد آمــد و بــه موجب ایــن آ
میگــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن 
مجلــس  صــورت  تنظیــم  تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   2۰ مــاده  مطابــق  مجاوریــن  و 
ــاده  ــق م ــرض طب ــد و معت ــد ش ــه خواه ــا )3۰( روز پذیرفت ــط ت ــدود و فق ــد ح تحدی
گواهــی تقدیــم دادخواســت  8۶ آئیننامــه قانــون ثبــت بایــد از تاریــخ تســلیم و 
یــا  را اخــذ و به ایــن واحــد ثبتــی ارائــه نمایــد و درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت 
گواهــی عــدم تقدیــم  نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه 
بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه میدهــد. تاریــخ انتشــار 
ک منطقــه  خ 1۴۰۰/۰2/۰۴ - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا گهــی: روز شــنبه مــور آ

شــمال اصفهــان فــاح - 112۵371 / م الــف

گهی آ
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یادگیــری مهارت هــای مختلــف در هــر ســنی لــذت 
بخــش می باشــد و یادگیــری مهارت هــای جدیــد 
ــد زندگــی فــرد را  کــم تریــن زمــان ممکــن می توان در 

کنــد. متحــول 
مهارت هــای زیــادی بــرای یادگیــری وجــود دارنــد 
ــرای  ــند ب ــر باش ــان ب ــا زم ــا و ماه ه ــاید هفته ه ــه ش ک
کــه عالقــه منــد به آشــپزی اســت، باید  مثال:مــردی 
کــه ماه هــا طول میکشــد  هنــر غــذا پختــن را بیامــوزد 
بنابرایــن یــک هنرمند به مــرور زمان بــر توانایی خود 
گرچــه بعضــی از مهارت هــا  تســلط پیــدا میکنــد ا
ندارند ایــن  نیــاز  یادگیــری  بــرای  زیــادی  زمــان 
مهارت هــا بــه شــما کمــک میکنــد،در زندگــی روزانــه 
کنیــد و بایــد بدانیــد  خــود بهتــر و عاقالنــه تــر عمــل 
کوتــاه تریــن زمــان  که ایــن مهارت هــای زندگــی در 

قابــل یادگیــری هســتند..
چگونه چرخ پنچر را عوض کنیم :

پــس  کــردم  اشــاره  بــاال  در  موضــوع  به ایــن  مــن 
توانایــی شــماره 1 محســوب  لیســت من ایــن  در 
میشــود،وقتی بــا ماشــین خــود در حــال رانندگــی 
هستید، باید با مشکالت کوچک ماشین خود نیز 
آشــنا باشــید، شــاید بــه نظــر مهــم نباشــد ولــی شــما 
نمیدانیــد کی نیاز بــه تعویض چــرخ دارید،پس فکر 
نکنیــد کــه موضــوع مهمی نیســت، باید بلد باشــید 
چــرخ ماشــین خــود را عــوض کنید! این مهــارت را با 

یکبــار نــگاه و تســت خواهیــد آموخــت.
میوه های تازه را شناسایی کنید:

کننــده اســت وقتــی پــول زیــادی  خیلــی ناراحــت 

صــرف خریــد میــوه میکنیــد و بعــد پــی بــه فاســد 
بــودن آن میبرید. ایــن اتفــاق در مــورد تــوت فرنگــی 
و پرتغــال صــادق اســت ,قبــل از خریــد میــوه ان را 
گــر ظاهــر ســالم داشــتند و بــوی خوبــی  کنیــد، ا بــو 
نمیدادنــد، میــوه ی خوبــی نخواهنــد بــود بهتریــن 

کــردن آن اســت. روش خریــد میــوه بــو 
این چند مهارت را در ۵ دقیقه بیاموزید

تند خوانی :
کنــد  کــه بــا صــدای بلنــد مطالعــه میکننــد،  کســانی 
خــوان هســتند پــس یــاد بگیریــد بــا چشــمان خــود 
کــه در هــر مکانــی  کنیــد اول به ایــن دلیــل  مطالعــه 
قــادر بــه بلنــد خوانــدن نیســتید و اینکــه مطالعــه بــا 
چشــم ســریع تر اســت تند خوانی یک مهارت عالی 
کار محسوب میشود و شما را نسبت به  در محیط 
همکارانتان متمایز میکند ؛چه کسی از یک »نمره 
ی مثبــت« در محیــط کار خوشــایند نخواهد شــد؟

هنر بسته بندی :
بــرای بیشــتر ما ســخت اســت که کیــف خــود را برای 
کــه بــا 2 یــا 3  یــک تــور 3 تــا ۵ روزه ببندیــم، افــرادی 

کیف در تورهای کوچک شرکت میکنند کل گروه را 
آزار میدهند پس بهتر اســت این مهارت را بیاموزیم 
یوتیــوب  در  موجــود  کلیپ هــای  از  میتوانیــد 
اســتفاده کنیــد کــه مملــو از انــواع بســته بندی ها ی 

اقــالم متفــاوت اســت.
چطوری پیتزا را ترد نگه داریم :

تــرد بــودن پیتــزا بــا مانــدن در یخچــال از بیــن میــرود 
درســته؟ خیلــی آزار دهنــده اســت، چــون لــذت 
خــوردن پیتــزا بــه تــرد بــودن آن اســت ؛ هنگامی کــه 
میخواهیــد پیتــزای خــود را داخــل مایکرو بــرای گرم 
ــار آن  کن ــم در  ــوان آب ه ــک لی ــد، ی ــرار دهی ــردن ق ک
بگذاریــد در ایــن حالــت آب اشــعه مایکــرو را جــذب 
کــرده و موجــب تــردی پیتــزا میشــود. آب ماننــد یک 

بلــع انــرژی عمــل میکنــد.
سریع خوابیدن :

پــردازی  رویــا  بــه  شــروع  میکشــید،  دراز  وقتــی 
ــا  ــه ســراغ م ــواب ب ــد خ ــاس میکنی ــد و احس میکنی
نمی آید، ایــن فکــر اشــتباه اســت چــون در مســیر 
گرفته ایــد و فقــط از آن ســرپیچی  اصلــی خــواب قــرار 
ــد  ــذت را ببری ــام ل ــود تم ــردازی خ ــا پ ــد از روی میکنی
بــه چیــز دیگــری فکــر نکنیــد مطمئنــا متوجــه زمــان 

خــواب خــود نمیشــوید.
عصبانیت خود را کاهش دهید :

کــدام از مــا در بعضــی شــرایط عصبــی میشــویم،  هــر 
آدامــس جویــدن خیلــی کمــک کننــده اســت وقتــی 
احســاس میکنیــد موضوعی شــما را عصبی میکند 
کنیــد تــا عصبانــت شــما  شــروع بــه جویــدن آدامــس 

کنــد. کــش  فــرو 

مهارتهایی که در عرض ۵ دقیقه می توان آموخت !

ــایل  ــا وس ــاس ی ــزدن لب ــد ن ــرای بی ــن ب ــر از نفتالی گ ا
رنــج  آن  بــد  بــوی  از  و  می کنیــد  اســتفاده  خانــه 
بــوی  طبیعی ایــن  مــواد  بــا  می توانیــد  می بریــد، 
ناخوشــایند را از ســطوح مختلف و دســت ها از بین 
ببریــد. بــرای از بیــن بــردن بــوی نفتالیــن از محیط و 

کمــک بگیریــد: لباس هــا و... از روش هــای زیــر 
از بین بردن بوی نفتالین با بخور دارچین

مانــدن  امــان  در  بــرای  نفتالیــن  از  هنگامی کــه 
لباس هــا از بیــد زدگــی اســتفاده می کنیــد، ممکــن 
اســت بــوی ناخوشــایند آن نــه تنهــا در البســه بلکــه 
در محیــط اطــراف نیــز باقــی بمانــد. بــرای رفــع بــوی 
می توانیــد  خانــه  محیــط  و  لباس هــا  از  نفتالیــن 
البــالی لباس هــا چوب دارچین قــرار داده و یــا درون 
مقداری آب دارچین ریخته و اجازه دهید بجوشــد 
گین کــرده و  تــا بخــور دارچین فضــای اطراف را عطرآ

بــوی نفتالیــن از بیــن بــرود.
از بین بردن بوی نفتالین با استفاده از چوب 

سدر
چــوب ســدر بــه راحتــی بــوی نفتالیــن محیــط و 
کافــی اســت در  تنهــا  بیــن می بــرد  از  را  لباس هــا 
گرفتــه  کــه بــوی نفتالیــن بــه خــود  کنــار لباس هایــی 
کــه لباس هــا قــرار دارنــد، مقــداری  کمــد و جایــی  و 

چــوب ســدر قــرار دهیــد.
شستشوی البسه با سرکه سفید روشی برای 

رفع بوی نفتالین
گــر درون لباس هــای زمســتانیتان نفتالیــن قــرار  ا
داده ایــد و لباس هــا بــوی نفتالیــن را بــه خود گرفته، 
قبــل از اســتفاده مجــدد از آنهــا لباس هــا را بــا دســت 
یــا ماشــین لباسشــویی بشــویید ولی بــه جــای پودر 

کنیــد. رختشــویی از ســرکه ســفید و آب اســتفاده 
کنــار  گــر امــکان شستشــوی لباس هــا را نداریــد  ا
ــد،  ــن می ده ــوی نفتالی ــه ب ک ــی  ــا و محیط لباس ه
در ظرفــی مقــداری ســرکه ریختــه و بگذاریــد تــا بــوی 

نفتالیــن از بیــن بــرود.
رفع بوی نفتالین با استفاده از زغال فعال

ــه  ک ــی  ــد و اتاق کم ــی  ــا و حت ــن لباس ه ــوی نفتالی ب
لباس هــا در آن قــرار دارنــد را در بــر می گیــرد. بــرای از 
بیــن بــردن بــوی نفتالیــن از وســایل خانــه و البســه 
مقداری زغال فعال را در ظرفی ریخته و درون اتاق 
کنــار البســه آغشــته بــه بــوی نفتالیــن قــرار دهیــد.  و 
زغــال فعــال باعــث جذب تمامی بوها به خود شــده 

و بــو نفتالیــن را از بیــن می بــرد.
قرار دادن لباس ها در محیط بیرون روشی برای 

رفع بوی نفتالین
برای اینکــه بــوی نفتالیــن از لباس هــا از بیــن بــرود، 
کــه بــوی نفتالیــن بــه خــود  تمامی لباس هایــی را 
گرفته انــد را زیــر آفتاب و در هــوای آزاد قرار دهید. باد 
و هــوای بیــرون می توانــد بــه طــور طبیعی این بــو را از 
کنیــد تــا بــوی  بیــن ببــرد. درب و پنجــره خــود را بــاز 
نفتالیــن درون خانــه نیــز از بیــن بــرود. پــس از اینکــه 

ــوی نفتالیــن لباس هــا با ایــن روش از بیــن رفــت،  ب
کمتــر استشــمام  خواهیــد دید ایــن بــو در خانــه نیــز 

می شــود.
رفع بوی نفتالین و جایگزین نمودن بوی خوش 

قهوه
گــر می خواهیــد درون کمــد شــما کــه بــوی نفتالین  ا
کنیــد،  گرفتــه بــوی خــوش قهــوه را حــس  بــه خــود 
درون کاســه ای مقــداری قهــوه بریزید و داخل کمد 
کــه بــوی نفتالیــن می دهــد قــرار  کنــار لباس هایــی  و 
دهیــد، تــا بــه جای بــوی نفتالین بوی خــوش قهوه 

کنید. را حــس 
چگونه بوی نفتالین دست ها را از بین ببریم؟

می دهــد،  نفتالیــن  بــوی  دســت هایتان  گــر  ا
ــش از  ــن بخ ــه ی ای ــده در ادام ــه ش گفت ــای  روش ه

اســت: کارســاز  ک  نمنــا زندگــی  ســبک 
رفع بوی نفتالین دست ها با جوش شیرین

گرفتــه  گــر دســت هایتان بــوی نفتالیــن بــه خــود  ا
اســت، بــرای از بیــن بردن ایــن بــو مقــداری جــوش 
کــرده تــا خمیــری شــوند،  شــیرین و آب را ترکیــب 
کنیــد  ســپس دســت ها را به ایــن خمیــر آغشــته 
دســتتان  روی  کوتاهــی  مــدت  دهیــد  اجــازه  و 
بمانــد ســپس دســت های خــود را بــا آب و صابــون 

بشــویید.
رفع بوی نفتالین دست ها با آب گوجه فرنگی

از  بــوی ناخوشــاید نفتالیــن  بــردن  بیــن  از  بــرای 
فرنگــی  گوجــه  آب  مقــداری  خــود  دســت های 
بــه  آن  درون  را  دســت ها  و  ریختــه  ظرفــی  در  را 
مــدت ۵ دقیقــه قــرار دهیــد تــا بــوی بــد نفتالیــن 

بــرود. بیــن  از  دســت هایتان 
رفع بوی نفتالین دست ها با خمیر دندان

می توانیــد بــرای از بیــن بــردن بــوی ناخوشــاین 
نفتالیــن از دســت های خود مقداری خمیــر دندان 
روی دســت ها بمالیــد امــا خمیــر دنــدان شــما نباید 
از نــوع ژلــه ای باشــد. خمیردنــدان را ماننــد صابــون 
بــه دســت ها مالیــده ســپس دســت های خــود را بــا 

آب بشــویید.
رفع بوی نفتالین دست ها با لیمو

بــد  بــوی  و  دارد  دلپذیــری  و  خــوب  بــوی  لیمــو 
لیمــو  مقــداری  و  بشــویید  را  دســت ها  نفتالیــن 
کــرده و دوبــاره  روی آن بمالیــد، چنــد دقیقــه صبــر 
بــا  می توانیــد  یا اینکــه  و  بشــویید  را  دســت ها 
کــه اســانس لیمــو دارنــد،  مایــع ظرفشــویی هایی 

بشــویید. را  دســت ها 

کار تاثیــر  نحــوه چیدمــان میــزکار در منــزل یــا محــل 
کار شــما دارد. بــا رعایــت  کیفیــت  بســیار زیــادی در 
کارتــان،  میــز  در  شــویی  فنــگ  قواعــد  و  اصــول 

ببینیــد. را  تاثیــر  می توانید ایــن 
متریال میز کار

کار از مــوادی ماننــد چــوب،  بــرای ســاخت یــک میــز 
شیشــه، المینــت، فلــز و... اســتفاده می شــود.

شــما  فضــای  بــه  را  طبیعــی  انــرژی  چوبــی  میــز 
کیفیت باال و پر طراوت انرژی را ســبب  بخشــیده و 
می شــود و به عنوان عنصر تغذیه کننده محســوب 

می شــود.
ــب  ــویی مناس ــگ ش ــرای فن ــه ای ب ــای شیش میزه
نیســتند زیــرا شــکننده می باشــند و احتمال ایــن 
کــه وســایل شــما حیــن انجــام کار از روی میــز پاییــن 

بریزنــد، بیشــتر اســت.
گــر بــه آن عالقــه مندیــد، می توانــد  میــز فلــزی، ا
انتخــاب خوبــی بــرای شــما باشــد زیــرا وضــوح و 
دقــت عنصــر فنــگ شــویی را نشــان می دهد،بــه 

گــر عنصــر تولــد شــما آب یــا فلــز باشــد. ویــژه ا
رنگ و جنس میز

کار می شــود،  هنگامی کــه صحبــت از انتخــاب میــز 
ــادی در فنــگ شــویی  ــر بســیار زی مــواد و رنــگ تاثی
دارنــد. بــه طــور عمومی رنــگ قهــوه ای یکدســت و 
کمی ســنگین از جنــس چــوب، شــاید ایده آل تریــن 
کار باشــد. همچنیــن بایــد قبــل از  رنــگ بــرای میــز 
کــه بــه چــه میــزی عالقــه  کنیــد  خریــد به ایــن دقــت 
بیشــتری داریــد. رنــگ و جنــس میــز بایــد طبــق 

کتور هــای مختلــف انجــام شــود. فا
شکل میز کار

فنــگ شــویی معمــواًل شــکل های خیلــی زیــادی 
بــرای میــز کار نــدارد امــا مهــم تریــن نکتــه ای که باید 
کــه میــز شــما متناســب بــا  کنید، ایــن اســت  رعایــت 

فضــا باشــد. 
میــز نبایــد بیــش از حــد بــرای محیــط بــزرگ باشــد 
ــه شــما نتوانیــد  ک کوچــک باشــد  ــه آنقــدر  ک یا ایــن 

وســایل خــود را روی آن هــا جــای دهیــد.
میــز معمولــی مســتطیلی شــکل، در فضــا انــرژی 
گســترش ایجاد  زمینــی را بــه همــراه عنصــر رشــد و 
می کنــد. بخــش جلــوی میزتــان بهتــر اســت بــاز 
باشــد زیرا اینگونــه می توانیــد جریــان انــرژی را بــاز 

کنــد. نگهداریــد تــا براحتــی در فضــا حرکــت 
بهترین پوزیشن فنگ شویی برای میز کار

پوزیشــن نیــز نقــش مهمــی در فنــگ شــویی دارد 
کــدام  و در  میــز چگونــه  کــه  به ایــن معناســت  و 
قســمت قرار بگیرد. هم زمان باید بتوانید قســمت 
کامــاًل  اشــراف  بدون اینکــه  ببینیــد؛  را  ورودی  در 
مســتقیمی به بیــرون در داشــته باشــید. بــه همیــن 
دلیــل معمــوال میز را به حالــت اریب قــرار می دهند.

گــر بــه در ورودی اشــراف خوبــی نداریــد،  همچنیــن ا
کنیــد تــا بتوانیــد بازتــاب  می توانیــد از آینــه اســتفاده 

گــر  عملکــرد در را روی آینــه ببینیــد. همچنیــن ا
مجبــور هســتید مســتقیم روبــه روی در بنشــینید، 
کریســتالی فنــگ شــویی  می توانیــد از توپ هــای 
هــم اســتفاده کنیــد تــا با باز شــدن در، حواســتان به 

بیــرون از اتــاق پــرت نشــود.
روشنایی محل کار

بــرای دســتیابی بــه فنــگ شــویی خــوب و رفــاه 
کاریتان باید یک منبع نور مناســب داشــته باشید. 
همیشــه نــور طبیعــی ارجحیــت باالتــری نســبت به 
کاری خــود را بــا منبــع  نــور مصنوعــی دارد. فضــای 

نــور خورشــید تغذیــه نماینــد.
گــر از نــور مصنوعــی اســتفاده می کنید، منبــع نوری  ا
ــگ  ــن فن ــه بهتری ــیدن ب ــرای رس ــان را ب ــورد نظرت م
که منبع  کار خود  شــویی در ســمت باال و چپ میز 

ثــروت در فنــگ شــویی می باشــد، قــرار دهیــد.
لوازم فنگ شویی روی میز

قــرار  میــز  روی  لوازمــی را  می توانیــد  همچنیــن 
ــود و  ــما می ش ــزه ش ــش انگی ــث افزای ــه باع ک ــد  دهی
انرژی هــای مختلــف دارد در ایــن قســمت تعــدادی 

از آن هــا را بــه شــما معرفــی می کنیــم:
کــه  گیــاه ســرزنده، شــاداب و ســبز  • قــرار دادن یــک 

نشــان دهنــده رشــد اســت.
نــور و  بــا  گیــاه بایــد متناســب باشــد و  ســایز این 

کنــد. هماهنگی ایجــاد  منــزل  فضــای 
کننده هوا مانند سرخس  گیاهان مناسب تصفیه 
و بامبــو، بــرای هر فضــای کاری ضروری می باشــند. 
گیــاه پــر انــرژی و زیبــا را بــا یــک  شــما می توانیــد یــک 
گلــدان خیــره کننــده و جالب ســت کنیــد تا اثــر آن بر 

کثر ممکن برســد. روی میــز کارتــان بــه حدا
• همچنیــن می توانید یک کریســتال مــورد عالقه را 
روی میــز قــرار دهیــد که تمرکز و هوشــمندی شــما را 

افزایــش می دهــد.
کــه بــه آن عالقــه  گ ســرامیکی  • قــرار دادن یــک مــا
کــه از تــکان آن  داریــد بــا یــک زیــر لیوانــی ثابــت 
کــه  جلوگیــری می کنــد، نشــان دهنده ایــن اســت 
شــما از خودتــان مراقبــت می کنیــد و انــرژی خوبــی 
گ را تمیــز  را بــه شــما انتقــال می دهــد. همیشــه مــا

نگــه داریــد.
فنگ شویی و شلوغی

کــه می توانیــد رعایــت کنید، ایــن  بهتریــن راهــکاری 
کار خــود را همیشــه تمیــز نگــه دارید.  کــه میــز  اســت 
کــه شــلوغی  گفتیــم  ک  در بخش هــای قبلــی نمنــا
گاهــی اوقــات  حــواس شــما را پــرت می کنــد؛ البتــه 
کــه اصــال بــد نیســت امــا  میزتــان شــلوغ می شــود 
گــرد و غبــار روی میــز باقــی بمانند  نبایــد آلودگی هــا و 

زیــرا جریــان انــرژی مثبــت را متوقــف می کنــد.
پــس همیشــه قبــل و بعــد از شــروع کار، حتمــًا زمــان 
بگذاریــد و میــز خــود را مرتــب کنیــد و آن را تمیــز نگــه 
کســازی می شــود  کار ذهنتان پا دارید. با انجام این 

و از چیزهــای بیهــوده نیــز خالی خواهد شــد. 

رفع بوی نفتالین با مواد کامال طبیعی کار؛ چیدمان انرژی و خالقیت فنگ شویی میز 

خانه داریدنیای مد  

اســت  کاشــان  از غذاهــای محلــی  لوبیــا  گوشــت 
کــردن عاشــقش  بــا یــک بــار امتحــان  کــه قطعــا 

. ید می شــو
مواد الزم برای تهیه گوشت لوبیا:

گوســفندی بــا دنبــه )ماهیچــه و قلــم(:  گوشــت   •
گــرم  ۵۰۰

• لوبیا سفید: ۳۰۰ گرم
• پیاز بزرگ: یک عدد

• نمک و فلفل: به مقدار الزم
• زردچوبه: به مقدار الزم

• دارچین برای سرو: به مقدار الزم
طرز تهیه و دستور پخت گوشت لوبیا:

کنید  گرفته و بصورت نگینی خرد  ۱. پیاز را پوســت 
و داخل قابلمه بریزید. 

گوشــت ها را بشــویید و بــه همــراه لوبیاهــا بــه   .۲
ــه لذیــذ  کنیــد. )دنبــه در ایــن غــذا ب قابلمــه اضافــه 

کمــک می کنــد(. شــدن آن 
۳. ادویــه را هــم بریزیــد و مقــداری آب بــه آن اضافــه 

کنیــد و بگذاریــد بپــزد.
تــا  کنیــد  زیــاد  را  کمی شــعله  پخــت  ابتــدای   .۴

کمی بجوشــد و قــل بخــورد، بعــد حــرارت را کــم کرده 
ــد. ــود بپزی ــرم ش ــال ن کام ــا  گوشــت و لوبی ــی  ــا وقت و ت
۵. هــر چنــد وقــت یک بــار در قابلمــه را برداریــد و غــذا 
کم شــده بود مقداری به آن  گر آب آن  را هم بزنید، ا
کنیــد و درآخــر آن را بچشــید و ادویه هــا را  آب اضافــه 

کنید. بســته به طبعتان تنظیم 
۶. گوشــت لوبیای شــما آماده اســت، آن را در ظرف 

مخصــوص بریزیــد و زمانــی کــه می خواهید گوشــت 
را بکوبیــد مقــداری دارچین بــه آن اضافه کنید.

کنــار  گوشــت پختــه شــده را هــم می تــوان در   .۷
کــرد. شــویدپلو ســرو 

گوشــت کوبیده این غــذا بــا نــان  گوشــت و  ۸. آب 
ــبزی  ــی، س ــاز، سیرترش ــراه پی ــه هم ــازه ب ــنگک ت س

خــوردن وترشــی بســیار لذیــذ می شــود.

کاشان گوشت لوبیا؛ غذای محلی  طرز تهیه 
دستپختربخ

موفقیتربخ

کامپیوتــر آل ایــن وان جدیــد اپــل  آی مــک 2۴ اینــچ 
کــه رنگ بنــدی متنوعــی  بــا پردازنــده ی M1 اســت 
ــد آی  ــه زودی عرضــه می شــود. نســل جدی دارد و ب
مــک درمقایســه با آل این وان هــای وینــدوزی چــه 

ــن دارد؟ گفت ــرای  ــی ب حرف های
کــه صفحه نمایــش ۲۴ اینــچ  مــدل جدیــد آی مــک 
می کنــد،  اســتفاده   M1 پردازنــده ی  از  و  دارد 
کامپیوتر هــای  بــرای  را  متعــددی  تغییــرات 
مــی آورد.  به همــراه  اپــل  محبــوب  آل ایــن وان 
ــز  ــدوزی نی ــتگاه های وین ــدگان دس ــه تولیدکنن البت
آل این وان می فروشــند و شــماری از این دســتگاه ها 
ــدوزی  ــای وین ــا آل این وان ه ــد. آی کیفیت ان ــا با واقع
می تواننــد در حــد و انــدازه ی آی مــک 2۴ اینــچ اپــل 

ظاهــر شــوند؟
PC World می گویــد نگاهــی نزدیک به مشــخصات 
بــا  را  آن  و  اپل انداختــه  جدیــد  کامپیوتــر  فنــی 
آل این وان هــای عرضه شــده توســط تولیدکنندگان 
کــرده اســت. البتــه مشــخصات  بــزرگ PC مقایســه 
کامپیوترهــا را به طــور  فنــی به تنهایــی نمی توانــد 
کنــد؛ بااین حــال حداقــل از روی  دقیــق مقایســه 
ظاهــر ماجــرا به ایــن نتیجــه می رســیم نســل جدیــد 
آی مــک می توانــد دســتگاه های مشــابه وینــدوزی 

را بــه چالــش بکشــد. 
ارزش خرید

یکایــک  قیمــت  نمی توانیــم  حاضــر  حــال  در 
کانفیگ هــای آی مــک 2۴ اینــچ را بفهمیــم، چــون 
آی مــک جدیــد تــا چنــد روز دیگــر بــرای پیش خریــد 
مــی ۲۰۲۱  مــاه  تــا  و  نمی گیــرد  قــرار  دســترس  در 
عرضــه  بــازار  بــه   )۱۴۰۰ خــرداد  و  )اردیبهشــت 
کــه انتظــار داشــتیم،  نمی شــود. البتــه همان طــور 
اپــل قیمــت پایــه ی زیــادی را بــرای محصــول در نظر 

گرفتــه اســت.
کانفیــگ پایــه ی آی مــک 2۴  پردازنــده ی M1 در 
کانفیــگ دیگر اندکی ضعیف تر اســت.  درمقایســه با 
گیگابایــت حافظــه ی رم  کــه هشــت  کانفیــگ پایــه 
گیگابایــت درایــو ذخیره ســازی SSD دارد  و ۲۵۶ 
بــا قیمــت ۱۳۰۰ دالر عرضــه می شــود. در حرکتــی 
کــه شــاید صرفــا از ســوی اپــل ســر بزنــد، ظاهــرا 
کانفیــگ پایه ی آی مک 2۴ اینچ حتــی درگاه اترنت 
گیگابیتی و درگاه های USB-A ندارد. این موضوع 
اصــال خوشــایند نیســت؛ زیــرا درگا ه هــای USB-A و 
اترنــت در حــال حاضــر بــه قابلیتــی اســتاندارد بــرای 
تبدیــل  تولیدشــده  تمامی کامپیوترهــای  تقریبــا 
شــده اند. بــا پرداخــت ۱۷۰۰ دالر بــه نســخه ی اندکی 

گیگابایــت  قوی تــر پردازنــده ی M1، همــان هشــت 
گیگابایــت حافظــه ی  حافظــه ی رم به همــراه ۵۱۲ 

ذخیره ســازی SSD دســت پیــدا می کنیــد. 
خریــد  ارزش  عمومــا  وینــدوزی  آل این وان هــای 

دارنــد مــک 2۴ اینــچ  آی  نســبت به  بیشــتری 
کامپیوترهــای آل ایــن وان وینــدوزِی قابل قیــاس بــا 
آی مــک بســیار ارزشــمندتر هســتند، بااین حــال 
کــه آل این وان هــای رده پاییــن  کنیــم  بایــد اعتــراف 
کثــر  وینــدوزی اصــال جــذاب به نظــر نمی رســند. ا
همچنــان  دالری   ۵۰۰ آل ایــن وان  کامپیوترهــای 
عرضــه  کم ســرعت  قدیمــی و  درایوهــای  با هــارد 
کارشناس PC World پیشنهاد می کند  می شــوند. 
کــه صرفا هــارد درایــو  کامپیوتــری  هرگــز ســراغ خریــد 

دارد نرویــد.
 Dell Inspiron کامپیوتــر بــا همه ی این ها نگاهی به 
27 7۰۰۰ بــا صفحه نمایــش ۲۷ اینــچ، پردازنــده ی 
 ۳۲ 11۶۵G7 اینتــل،   Core i7 یازدهمــی نســل 
درایــو  ترابایــت  یــک  رم،  حافظــه ی  گیگابایــت 
ذخیره ســازی NVMe SSD، یــک ترابایــت درایــو 
HDD و برچســب قیمت ۱۴۴۰ دالر نشــان می دهد 
آنچه دل ســاخته بســیار ارزشــمندتر از آی مک اپل 

اســت.
گفتــه بدیــن  کارشــناس PC World می گوید ایــن 
کــه تمــام آل این وان هــای وینــدوزی  معنــی نیســت 

بســیار باارزشــند. آل ایــن وان قدرتمنــد ســرفیس 
ــه ی ۳۵۰۰  ــت پای ــا قیم ــافت ب ــتودیو 2 مایکروس اس
کامپیوتــر یــک ترابایــت  دالر عرضــه می شــود. این 
ــه ی رم،  ــت حافظ گیگابای ــراه ۱۶  ــو SSD به هم درای
پردازنــده ی نســل هفتمــی 782۰HQ-Core i7 و 

گرافیــک GeForce GTX 1۰۶۰ دارد. کارت 
چــه  اپــل  کــه  ببینیــم  و  بمانیــم  منتظــر  بایــد 
عرضــه  2۴ اینــچ  مــک  آی  از  را  کانفیگ هایــی 
ــا همه ی این هــا انتظــار نداشــته باشــید  می کنــد. ب
کانفیگ هــای دیگــر هــم ارزش زیــادی داشــته  کــه 

باشــند. 
صفحه نمایش

ــش  ــل دارای صفحه نمای ــک اپ ــد آی م ــل جدی نس
۲۴ اینــچ رتینــا بــا وضــوح ۴.۵K )معــادل ۴۴۸۰ در 
کــه روشــنایی ۵۰۰ نیــت را  ۲۵۲۰ پیکســل( اســت 
ارائــه می دهــد و ایــن یعنــی بســیار پرنــور بــه نظــر 
ــه نــدرت در قبــال صفحه نمایــش  می  رســد. اپــل ب
ــم کاری می کنــد و به همیــن دلیــل  ک محصوالتــش 
کــه صرفــا بهتریــن آل این وان هــای  شــکی نداریــم 
بــه  نزدیــک  عملکــرد  می تواننــد  وینــدوزی 
کیفیــت آی مــک 2۴ اینــچ ارائــه  صفحه نمایــش با

دهنــد.
کــه مجــددا در نقــش رقیــب آی مــک  محصولــی 
گران قیمــت ســرفیس  ظاهــر می شــود، آل ایــن وان 

اســتودیو 2 مایکروســافت اســت که صفحه نمایش 
۲۸ اینــچ پیکسل ســنس دارد و محتــوا را بــا وضــوح 
۴۵۰۰ در ۳۰۰ پیکســل نمایــش می دهــد. ســرفیس 
لمــس  و  لمســی  قلــم  از  همچنیــن   2 اســتودیو 
کــه اپــل بــه  پشــتیبانی می کنــد؛ دو مشــخصه ای 
ــه آی مک هــا اضافــه  کنــون ب دالیــل نامشــخص تا

نکــرده.
کانفیــگ پایــه  کثــر آل این وان هــای وینــدوزی در  ا
از صفحه نمایــش فــول HD )معــادل ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ 
پیکســل( اســتفاده می کننــد و در مدل هــای بهتــر 
ســراغ پنــل ۴K می رونــد. آل ایــن وان Envy اچ پــی 
ــا وضــوح ۴K UHD و  صفحه نمایشــی ۳۱٫۵ اینــچ ب
کــه  روشــنایی ۶۰۰ نیــت دارد. بــه صراحــت بگوییــم 
گــر به دنبــال آل این وانــی بــا پیکســل های بیشــتر  ا
می گردیــد بایــد ســراغ آی مــک 27 اینــچ قدیمی اپــل 
)معــادل   ۵K رتینــای صفحه نمایــش  کــه  برویــد 
۵۱۲۰ در ۲۸۸۰ پیکســل( دارد. البتــه تولیــد مــدل 
قدیمــی آی مــک همچــون ســرفیس اســتودیو 2 
مایکروســافت احتمــاال بــه زودی متوقف می شــود.
کلــی بــا درنظرگرفتــن ســابقه ی درخشــان  به طــور 
نداریــم آی مــک  پنــل، شــکی  اپــل در زمینــه ی 
2۴ اینــچ از لحــاظ نمایش محتــوای بصری عملکرد 
تنهــا  و  می دهــد  نشــان  خــود  از  فوق العــاده ای 
بهتریــن آل این وان هــای وینــدوزی می تواننــد بــا 

کننــد. کیفیــت صفحه نمایــش آن رقابــت 
طراحی ظاهری

می رونــد  آل ایــن وان  تهیــه ی  ســراغ  کــه  کســانی 
کــه  به طــور معمــول به دنبــال محصولــی هســتند 
نه چنــدان  پکیجــی  در  را  بزرگــی  صفحه نمایــش 
کثــر مواقع  بــزرگ قــرار دهد. ایــن افــراد همچنیــن در ا
بــه طراحــی ظاهــری آل ایــن وان اهمیــت زیــادی 
می دهنــد. از زمــان معرفــی آی مــک جدیــد افــراد 
زیــادی دربــاره ی طراحــی ظاهــری محصــول نظــر 
ــا حاشــیه ی پایینــی مشــکل  ــد؛ بعضی هــا ب داده ان
دارنــد و بعضــی دیگــر طراحــی آی مــک را مــدرن و 

می داننــد. جــذاب 
آی مــک 2۴ اینــچ صفحه نمایشــی بســیار باریــک 
باعــث می شــود ظاهــر  و همیــن مشــخصه  دارد 
بــاالی رنگ بنــدی  مدرنــی داشــته باشــد. تنــوع 
ــدازد.  ــک می ان ــل اول آی م ــاد نس ــا را ی ــول م محص
آل این وان هــای وینــدوزی بســیار متنــوع هســتند 
مثــل  فوق العــاده ای  و  رده بــاال  محصــوالت  از  و 
اچ پــی   Envy آل ایــن وان  و  اســتودیو 2  ســرفیس 
تــا مدل هــای ارزان تــر را شــامل می شــوند. بخــش 
کامــال ســلیقه ای اســت و شــاید  طراحــی ظاهــری 
بــرای  بــرای شــما جــذاب اســت،  کــه  محصولــی 

دوســت تان جــذاب بــه نظــر نرســد.
قدرت پردازشی

را  2۴ اینــچ  مــک  آی  مشــخصه ی  مهم تریــن 
 M1 نانومتــری  پنــج  پردازنــد ه ی  می توانیــم 
آرم  پایــه ی معمــاری  بــر  کــه  بیاوریــم  به حســاب 
بهتریــن  بــا  می توانــد  و  اســت  شــده  ســاخته 
رقابــت  و اینتــل   AMD مرکــزی  پردازنده هــای 
کنــد. M1 بــرای نمایــش بهتریــن عملکــرد خــود 
احتمــاال  و  دارد  بومی نیــاز  اپلیکیشــن های  بــه 
آل این وان هــای  کثــر  ا درمقایســه با  می توانــد 
دهــد.  ارائــه  خوبــی  بســیار  عملکــرد  وینــدوزی 
کثــر  ــر از ا ــد اپــل قوی ت ــم آی مــک جدی انتظــار داری
دارای  کــه  وینــدوزی  اقتصــادی  آل این وان هــای 
و   Pentium ارزان  و  کم ســرعت  پردازنده هــای 
Core i3 هســتند ظاهــر شــود. آی مــک به لطــف 
M1 پردازش هــای متنــوع را بــه شــکل روان انجــام 
می دهــد، امــا ضعیف تــر از آل این وان هایــی مثــل 
انتظــار  HP Envy 32 عمــل می کنــد همچنیــن 
داریــم آی مــک جدیــد در رقابــت بــا آل این وان های 
میــان رده ی وینــدوزی کــه در اغلــب مواقــع به جای 
پردازنده هــای  دارای  دســکتاپ  پردازنده هــای 
کالس لــپ تــاپ هســتند عملکــرد نســبتا خوبــی 
ارائــه دهــد. دلیل اینکــه اپــل از آی مــک 2۴ اینــچ 

یــاد  وینــدوزی  آل این وان هــای  قاتــل  به عنــوان 
مدل های ایــن  از  برخــی  در  کــه  اســت  نکرد ایــن 
کامپیوترهــا می توانیــد بــه قــدرت بســیار زیــادی 
کــه باالتــر   HP کنیــد. مثــال آل ایــن وان دســت پیــدا 
به آن اشــاره کردیم از پردازنده ی هشــت هســته ای 
گرافیــک  کارت  دو  از  یکــی  و   1۰7۰۰-Core i7
 2۰8۰  GeForce RTX یــا   2۰7۰  GeForce RTX

می کنــد.  اســتفاده 
هنــگام  بــه  اپــل  سرســخت  طرفــداران  قطعــا 
 M1 زیــاد  قــدرت  روی  مشــخصات،  دیدن ایــن 
کیــد ویــژه ای می کننــد، امــا تضمیــن می دهیــم  تأ
کــه HP Envy 32 بســیار قوی  تــر از آی مــک 2۴ اینــچ 
گــر واقعــا بــه قــدرت پردازشــی  اپــل ظاهــر می شــود. ا
در دســکتاپ اهمیــت می دهید، آل ایــن وان نخرید 

کیــس برویــد.  و به جــای آن ســراغ تهیــه ی 
ارتقاء قطعات داخلی

کامپیوتــر عالقه منــد  گــر بــه ارتقــاء قطعــات داخلــی  ا
هســتید احتماال اصال نباید ســراغ خرید آل این وان 
امــکان  صرفــا  آل این وان هــا  از  برخــی  در  برویــد. 
تعویــض حافظــه ی رم و حافظــه ی ذخیره ســازی 
دو  حتی ایــن  مــک 2۴ اینــچ  آی  در  دارد.  وجــود 
کامپیوتــر  قطعــه نیــز قابل تعویــض نیســتند، چــون 
مــورد اشــاره ی اپــل رم و حافظــه ی ذخیره ســازی 

دارد. لحیم شــده 
در بخــش پایانــی مقالــه ســراغ معیــاری می رویــم 
ــه می توانیــم از آن  به عنــوان قابلیــت برجســته ی  ک
کنیــم: مشــخصه ی صوتــی.  آی مــک 2۴ اینــچ یــاد 
منظورمــان از خــوب بــودن قابلیت هــای صوتــی 
کیفیــت صرفــا صــدای اســپیکرها  آی مــک 2۴ اینــچ 
ــدرت  ــا ق ــدا ب ــش ص ــان پخ ــه منظورم ــت. بلک نیس
بســیار زیــاد از طریــق اســپیکرهای آی مــک اســت. 
سیســتم- مشــابه  عملکــرد  بــا   M1 پردازنــده ی 
را  زیــادی  بســیار  قــدرت  آیفون هــا  روی-چیــپ 
کمی تولیــد  گرمــای  ارائــه می دهــد و در عیــن حــال 
می کنــد. گرمــای بســیار کــم به معنــی صدای بســیار 

کــم فــن خنک کننــده اســت.
اپــل ادعــا می کنــد نســل جدیــد آی مــک صرفــا 
۱۰ دســی بل صــدا تولیــد می کنــد. اساســا صــدای 
کامپیوتــر را اصــال نخواهیــد شــنید، حتــی در وظایف 
گفتــه را نمی توانیــم بــه تمــام  کاری ســنگین. این 
ــم.  ــم دهی ــدوزی تعمی ــد وین ــای جدی آل این وان ه
مــک  آی  از  کندتــر  یــا  وینــدوزی  آل این وان هــای 
یــا  تولیــد می کننــد  بیشــتری  و صــدای  هســتند 
قوی تــر از آی مــک هســتند و همچنــان صــدای 

بیشــتری تولیــد می کننــد.

HTC می گویــد هدســت واقعیــت مجــازی جدیــد 
کــه اخیــرا تصاویــر آن فــاش شــده ، صرفــا طــرح   Vive
نشــان  را  هدســتی  تصاویــر  مفهومی اســت. این 
کاربــر اســت و  کــه متمرکــز بــر تناســب اندام  می دهنــد 
Vive Air نــام دارد. اچ تــی ســی به تازگــی بــه تصاویری 
کــه بــه هدســت واقعیــت مجــازی جدید ایــن شــرکت 
بــا تمرکــز بــر تناســب اندام نســبت داده شــده بودنــد، 
کنش نشــان داده اســت. به گزارش ورج، اوایل این  وا
کــه  هفتــه تصاویــر و جزئیــات مربــوط بــه هدســتی 
وایو ایــر )HTC Vive Air( نــام داشــت از طریــق یــک 
وب ســایت فــاش شــد. HTC می گوید ایــن هدســت 
 HTC .مورد اشــاره »صرفا یک طرح مفهومی« اســت
کــرده  کــه بــرای UploadVR ارســال  در اطالعیــه ای 
اســت، می گویــد: »هیجان انگیــز اســت کــه می بینیم 
طــرح مفهومی مــا یعنــی VIVE Air یکــی از جوایــز 
مســابقات طراحــی iF را بــرده اســت. درحالی که صرفا 
یــک طرح مفهومی اســت، زبــان طراحــی آن المان ها 
کــه در دیگــر محصوالتمــان  الهامــی دارد  و منابــع 
مــا دســت روی دســت  کــرد.  مشــاهده خواهیــد 
ــی  ــزه اتفاقــی عال ــده شــدن این جای ــم. برن نمی گذاری
اســت؛ امــا مــا تجارتی داریم که باید مشــغول فعالیت 
کــه شــما را در روزهــای ۱۱ و  در آن شــویم. امیدواریــم 
 ViveCon ۱۲ مــی )۲۱ و ۲۲ اردیبهشــت( در مراســم
کامــل  ببینیــم.« بیانیــه ی مطبوعاتــی HTC به طــور 
 HTC Vive Air احتمال ســاخت محصوالتی شــبیه
را منتفــی نمی کنــد. بــه  نظــر می رســد HTC به شــدت 
در تــالش اســت جزئیات ایــن زمینــه را مبهــم نگــه 
دارد. ایــن شــرکت طــی چنــد وقــت اخیــر اشــاراتی بــه 
 ViveCon کــه می خواهــد در کــرده اســت  هدســتی 
کنــون فــاش  کــه تا کنــد. تصاویــر و اطالعاتــی  معرفــی 
 HTC شــده اند، نشــان می دهنــد هدســت جدیــد
به جای اینکه دســتگاهی برای تناســب اندام کاربران 
عــادی باشــد، متمرکــز بــر ســازمان ها اســت. ایده ی 
ســاخت هدســتی ســبک و قابــل  شست و شــو بــرای 
انجــام حرکــت ورزشــی بســیار عالــی بــه  نظــر می رســد. 
کــه کســب و کار  گرفتن ایــن حقیقــت  البتــه بــا در نظــر 
مصرفــی HTC دوران رکــود را ســپری می  کنــد،  شــاید 
تولیــد هدســت این چنینی در حــال حاضــر چنــدان 

منطقی نباشــد. 

آی مک 2۴ اینچ دربرابر آل این وان های ویندوزی چه حرف هایی برای گفتن دارد؟  :HTC
 Vive Air تصاویر

صرفا هدستی مفهومی را 
نشان می دهند
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