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گذشــته ۳ میلیــارد دالر  کــرد: در ســال  بانــک مرکــزی اعــام 
و در ۲ مــاه ابتدایــی ســال جــاری ۷۷۰ میلیــون دالر از ارز 
مــورد نیــاز بــرای واردات اقــام اعامــی وزارت بهداشــت، 
ــاس  ــت. براس ــده اس ــن ش ــکی، تامی ــوزش پزش ــان و آم درم
مصوبــه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت در ســال ۱۳۹۹ 
ــرای وزارت  مبلــغ ۲.۵ میلیــارد دالر ســهمیه ارز ترجیحــی ب
کــه بــا  بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تعییــن شــد 
گذشــته حــدود  توجــه بــه شــرایط خــاص موجــود، در ســال 
ســه میلیــارد دالر بــرای واردات اقــام اعامــی آن وزارتخانــه، 
تامیــن ارز شــده اســت. همچنیــن براســاس ســهمیه ارزی 
تعییــن شــده آن ســتاد بــرای ۶ ماهــه اول ســال ۱۴۰۰ نیــز 
مبلغ ۱.۵ میلیارد دالر برای واردات وزارت بهداشت تعیین 
ــاس  ــارد دالر آن براس ــک میلی ــش از ی ــون بی کن ــه تا ک ــده  ش
اولویت هــای اعامــی آن وزارتخانــه تخصیــص یافتــه اســت.
کســن و ۵۶۰  از ایــن مبلــغ، ۲۱۰ میلیــون دالر بــرای خریــد وا
میلیــون دالر بــرای ســایر اقــام تامیــن ارز و پرداخــت شــده 
گرفتــه در ۲ ماهــه  اســت. بنابرایــن جمــع تامیــن ارز صــورت 
کل  ــه از ۵۰ درصــد  ک ســال جــاری ۷۷۰ میلیــون دالر اســت 
ســهمیه ۶ ماهــه اول نیــز بیشــتر بــوده اســت؛ بنابرایــن عــدم 
کفایــت موجــودی برخــی اقــام، ارتباطی بــه موضوع تامین 
ــت اقــام مشــمول دریافــت  گفتنــی اســت، اولوی ــدارد.  ارز ن
میــزان  نتیجــه  در  و  تعییــن  بهداشــت  وزارت  توســط  ارز 

موجــودی اقــام مختلــف نیــز صرفــًا بــا نظــر آن وزارت خانــه 
کــه ایــن روش همــواره بــرای تامیــن  مدیریــت می شــود 

ــرخ ارز ترجیحــی انجــام شــده اســت. ــا ن واردات ب
کــرده اســت: بــه نظــر می رســد برخــی از  بانــک مرکــزی اعــام 
واردکننــدگان بــا محوریــت منافــع شــخصی بــه انتشــار اخبار 
کــرده و  و تفاســیر ناصحیــح و ســودجویانه از شــرایط اقــدام 
بــا هــدف تمرکــز بــر منافــع تجــاری خــود بــا زیــر ســوال بــردن 
فضاهــای  در  دارویــی  اقــام  ارز  تامیــن  و  واردات  فراینــد 
رســانه ای، فضــای جامعــه را نســبت بــه عملکــرد بانــک 

مرکــزی در خصــوص موضــوع مهــم دارو و درمــان ملتهــب و 
مــردم را نگــران می کننــد.  

بــا اســتناد بــه آمــار قطعی عملکــرد تامیــن ارز صــورت گرفته،  
ــای  کااله ــن ارز  ــه تامی ک ــت  ــرده اس ک ــد  کی ــزی تا ــک مرک بان
اساســی بــه ویــژه دارو، تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی را 
کامــل  طبــق مصوبــات ســتاد اقتصــادی دولــت بــه طــور 
کــرده  انجــام داده اســت. ایــن بانــک از رســانه ها درخواســت 
کننــد و از شــبهه  همــواره بــه آمارهــای صحیــح و عینــی اتــکا 

ــد. ــایعه پردازی بپرهیزن ــی و ش افکن

بانک مرکزی اعالم کرد:

تامین ارز مورد نیاز واردات بخش بهداشت
خبرربخ

هــر روز و هــر ســاعت یکــی از اقــام مصرفــی مــردم در بــازار دســتخوش گرانی  می شــود و 
درآمــد اقشــار ضعیــف و متوســط جامعــه ســنخیتی با قیمت های ســربه فلک نــدارد 
گرانی ها دالیلی را برمی شــمارند.  و در این بین مســئوالن برای طبیعی نشــان دادن 
تســنیم: ماهــی یکــی از مهم تریــن منابــع پروتئیــن بــا قابلیــت هضــم، جــذب و ارزش 
گوشــت  زیســتی باال و کاهش خطر بروز ســکته های قلبی، جایگزین مناســبی برای 
غ اســت، امــا در چنــد ســال اخیــر بــا افزایــش قیمت هــا ایــن کاالی پروئینــی  قرمــز و مــر
کــرده و نــه تنهــا در عیــد باســتانی بلکــه در طــول  کچــری جاخــوش  در ردیــف اقــام ال
ک خانواده هــای بی بضاعــت و متوســط جامعــه  ســال هــم از ســفره و ســبد خــورا
گرانــی گریبان گیــر  کــه  حــذف شــده اســت. بررســی ها نشــان می دهــد مدت هــا اســت 
کاهش  گذاشــته و با وجود  بازار اقام پروتئنی مردم شــده، قیمت ها ســر به آســمان 

تقاضــای مصرف کنندگان شــاهد افزایــش...

به دلیل گرانی:

 ماهی از سفره اصفهانی ها حذف شد

میثمبکتاشیان-شهردارباغشاد

شــهرداری باغشــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره 284 مــورخ 1399/12/17 شــورای اســامی شــهر درنظــردارد نســبت بــه فــروش یــک قطعــه زمیــن بــا 
کاربــری مســکونی بــه آدرس محلــه نوگــوران بلــوار شــهدا خیابــان شــهید بهشــتی را بــه شــرح مشــخصات ذکــر شــده در اســناد و بــا باالتریــن قیمــت 

کارشناســی بــه فــروش برســاند. پیشــنهادی براســاس قیمــت پایــه 
لذا متقاضیان میتوانند همه روزه بجز ایام تعطیل از روز 5شــنبه مورخ 1400/03/06 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 1400/03/12 

کســب اطاع از شــرایط و همچنین خرید اســناد و دریافت فرم درخواســت به واحد امور مالی شــهرداری باغشــاد مراجعه نمایند. جهت 
ماحظات:

1( ســپرده شــرکت در مزایــده بایســتی بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی یا فیش نقــدی واریــز به حســاب شــماره 021053489003 شــهرداری باغشــاد 
گــردد. نــزد بانــک صــادرات شــعبه پــل کله اقــدام 

2( سپرده برندگان نفر اول تا سوم مزایده درصورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
3( شهرداری باغشاد در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

4( سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
گانــه تا پایان  کتهای دربســته جدا 5( کلیــه پیشــنهادها و فیــش واریــزی یــا ضمانــت نامــه بانکی معتبر شــرکت کننــدگان در مزایده میبایســت در پا
وقت اداری روز پنجشــنبه مورخ 1400/03/13 به دبیرخانه حراســت شــهرداری باغشــاد تحویل داده شــود. به پیشــنهادهای ناقص، مخدوش و 

یــا تحویــل بعــد از مهلــت مذکــور ترتیب اثــر داده نخواهد شــد.
6( متقاضیان میتوانند جهت رویت و بازدید از قطعه زمین مذکور با هماهنگی شهرداری باغشاد اقدام نمایند.

گهی برعهده برنده مزایده می باشد. 1140560 / م الف7( هزینه کارشناسی زمین و چاپ آ

گهیمزایدهعمومیمرحلهاول آ

گل  مهاجمان تیم ملی فوتبال ایران و ۷۱ 
برای شکستن سد عراق و بحرین

۶

اصفهان؛ شهری زیست پذیر   و  
رقابت پذیر در افق ۱۴۰۵

با تداوم وضعیت نارنجی کرونا: 

 تاالرها و چایخانه ها در اصفهان 
اجازه فعالیت ندارند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان: 

از میدان امام)ره( تا ناژوان 
اصفهان  مسیر دوچرخه سواری 

ایجاد می شود

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری:

توزیع ۹ هزار برچسب نرخ کرایه 
کسیرانان اصفهان بین تا

وزارت بهداشت جواب بدهد:

 بیش از ۳ تن پانسمان اهدایی 
یونیسف کجاست؟

3

۳

7

3

۵

هشدار تعزیرات به اتحادیه 
نانوایان و نانوایی ها

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه:

امسال دوره طالیی روابط 
عمومی فوالد مبارکه رقم خواهد خورد

۴

8

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی استان اصفهان مطرح کرد؛2

گرانی لبنیات زمزمه  

احسانکوزهگر-شهردارآرانوبیدگل

شــهرداری آران و بیــدگل درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 29۳ مــورخ 
1۴۰۰/۰2/2۰ شــورای اسامی شــهر آران و بیــدگل درخصــوص فــروش ضایعــات 
ک واقع در طرح معابر طبق کارشناسی رسمی دادگستری  حاصل از تخریب اما
ازطریــق مزایــده عمومی اقــدام نمایــد. لــذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت بعمل 
کثــر ظــرف  می آیــد جهــت اطــاع از شــرایط، اخــذ مــدارک و شــرکت در مزایــده حدا
گهــی بــه شــهرداری آران و بیــدگل  مــدت 1۰ روز از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آ

مراجعــه نمایند.
کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

11۳۶۶۴2 / م الف

نوبت دوم
گهیمزایده)مرحلهاول( آ

علیاصغرحاجحیدری-شهردارخمینیشهر

گهی اقدام نماید: شهرداری خمینی شهر درنظردارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر ازطریق آ
موضوع مزایده: اجاره جایگاه های CNG منظریه و حافظ بمدت یک سال

مبلغ پایه ماهیانه: ۶۳8/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: ۳82/8۰۰/۰۰۰ ریال

مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/17
محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 1۰ صبح روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/18

مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 1۴۰۰/۰۳/29
اصاح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

11۳7۳۳1 / م الف

گهیتجدیدمزایده آ
چاپ دوم
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رئیــس اتحادیــه طــا و جواهر اصفهان با بیان اینکه 
قــدرت خریــد طــا توســط مــردم نســبت به گذشــته 
به یک بیســتم کاهش یافته اســت، گفت: در حال 
حاضــر بیشــتر زوج هــای جــوان تنهــا حلقــه ازدواج 
شــان را طــا خریــداری می کننــد و ســرویس طــای 
عــروس شــاید تنهــا بــه یــک آویــز و زنجیــر رســیده و یــا 

ســرویس نقــره خریــد می کننــد. 
هوشــنگ شیشــه بــران بــا ارزیابــی بــازار خریــد و 
کــرد: میــزان خریــد  فــروش طــا در اصفهــان، اظهــار 
طــا بــه میــزان نوســانات این مصنــوع ارزشــمند 
گذشــته  برمی گــردد، البتــه امســال هماننــد ســال 
شــاهد رفتارهــای هیجانــی و داللــی در خریــد و 

فــروش طــا نیســتیم.
کنــون بــازار طــا و میــزان عرضــه و  وی بــا بیان اینکــه ا
کارگاه هــای تولیدی  تقاضــای آن بیشــتر مربــوط بــه 
دیگــر  ســوی  از  افــزود:  اســت،  و...  بنکــدار  طــا، 
بنکــدار طــا باید ایــن فلــز ارزشــمند را بــه ســرعت 
کننــده  وارد بــازار و بــه دســت مغــازه داران و مصــرف 

نهایــی برســاند.

کیــد  رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر اصفهــان بــا تا
بر اینکــه در حــال حاضــر میــزان تقاضــای طــا از 
ســوی مــردم بســیار پاییــن و جزئــی اســت، تصریــح 
بــاالی طــا در  بهــای  دلیــل  بــه  کــرد: متاســفانه 
بــازار، میــزان خریــد طــا توســط عــروس دامادهــا 
و زوج هــای جــوان محــدود اســت و بــا توجــه بــه 
کاهــش قــدرت خریــد مــردم، آنهــا روی بــه خریــد 

آورده انــد. نقــره  مصنوعــات 
توســط  طــا  خریــد  میــزان  بیان اینکــه  بــا  وی 
آنهــا  مالــی  اســتطاعت  بــه  جــوان  زوج هــای 
کــرد: امــروز میــزان قــدرت خریــد  کیــد  برمی گــردد، تا

گذشــته بــه یــک  طــا توســط مــردم نســبت بــه 
اســت. یافتــه  کاهــش  بیســتم 

گفــت: بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی،  ــران  شیشــه ب
در حــال حاضــر بیشــتر زوج هــای جــوان تنهــا حلقــه 
ازدواج شــان را طــا خریــداری می کننــد و ســرویس 
طــای عــروس شــاید تنهــا بــه یــک آویــز و زنجیــر 

ــد می کننــد. ــا ســرویس نقــره خری رســیده و ی
وی افــزود: بــه دلیــل بهای بــاالی طا، تولیدات این 
ــر  گذشــته ســنگین و توُپ گرانبهــا هماننــد  مصنــوع 
ــی و  ــف، توخال ــیار ظری ــا بس ــدات ط ــت و تولی نیس
از نظــر وزنــی، ســبک اســت.  رئیــس اتحادیــه طــا و 
جواهــر اصفهــان بــا بیان اینکــه بــا توجــه بــه قیمــت 
بــاالی طــا در بــازار، دســتمزد و مالیــات بــر ارزش 
کلــی امــروز رکــود  گرانبهــا، بــه طــور  افزوده ایــن فلــز 
ــی  کــم اســت، افــزود زمان ــازار طــا حا ــر ب ســنگینی ب
کــه  می تــوان دربــاره بــازار طــا صحبــت می کنیــم 
کارگاه شــود و  شــمش و طــای ذوب شــده وارد 
بــا تبدیــل آن بــه انــواع مصنوعــات طــا، تحویــل 

بنکــداران و در نهایــت روانــه بــازار مصــرف شــود.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان: 

زوجهایجوانتنهاحلقهطالمیخرند

گزارشربخ

کارآفرینــی امیــد در مراســم  مدیرعامــل صنــدوق 
کبــود  یــاس  داروســازی  شــرکت  افتتاحیــه 
گفت: ایــن دومیــن پــروژه و بهترین پــروژه در حوزه 

گیاهــان دارویــی اســت.
اصغــر نورالــه زاده در حاشــیه مراســم افتتاحیــه 
منطقــه  در  کبــود  یــاس  داروســازی  شــرکت 
کــه نســبت بــه  روســتای علی آبــاد بــا بیان ایــن 
گذشــته ۲ برابــر حجــم تســهیات را داریــم،  ســال 
اظهــار کرد: در ســال گذشــته ۲ هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
کــه از ایــن  کردیــم  تومــان تســهیات پرداخــت 
میــزان ۲ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان در حــوزه 
کســب وکارها بــوده  اشــتغال و حمایــت مالــی از 

اســت.
گفــت:  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیرعامــل 
کبــود یکــی از بهتریــن  شــرکت داروســازی یــاس 
ــه در حــوزه تولیــد داروهــای  ک پروژه هایــی اســت 
گیاهــی تامیــن مالــی کردیــم و دو محصــول خــوب 

کارخانــه تولیــد می شــود. در ایــن 
کــه اولویــت اصلــی بــه  عنــوان  وی بــا اشــاره به ایــن 
کشــاورزی و  برنامــه ملــی دولــت، وزارت جهــاد 
گیاهــان  ســازمان برنامــه  و بودجــه ســاماندهی 
داروهایــی  بســته بندی  و  فــراوری  و  دارویــی 
گیاهــی اســت، افــزود:  هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان 
برنامــه بودجــه  بــا هماهنگــی ســازمان  منابــع 
اختصــاص  پروژه هــا  به ایــن  جهــاد  وزارت  و 

اســت. داده شــده 
گفــت: امیدواریــم تــا پایــان ســال بــا  نورالــه زاده 
را  کارخانه هــا  نــوع  کشــاورزی این  وزارت جهــاد 
کــه مهم تریــن مزیت ایــران،  توســعه دهیــم؛ چرا
کرد: ایــن  گیاهــان دارویــی اســت. وی تصریــح 
گیاهــان  دومیــن پــروژه و بهتریــن پــروژه در حــوزه 
دارویــی اســت و امیدواریــم بــا تائیــد اداره کل غــذا 
و دارو و وزارت بهداشــت بتوانیم حجم بیشــتری 
و  کنیــم  تبدیــل  بــه دارو  را  گیاهــان دارویــی  از 
ارزش افــزوده بیشــتر و ســطح اشــتغال باالتــری را 

کنیــم. بــرای محیط هــای روســتایی فراهــم 
گفــت:  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیرعامــل 
ــتایی  ــای روس ــرای طرح ه ــان ب ــارد توم ۳۰۰ میلی
بســته بندی  و  فــرآوری  حــوزه  در  خصوصــا 
اختصــاص داده  شــده چــون مهم تریــن اولویــت 

کشــاورزی در  زنجیــره محصــوالت  تکمیــل  مــا 
اســت. بســته بندی  و  فــراوری  حــوزه 

ــان  گیاه ــروژه  ــال پ ــه امس ک ــن  ــاره به ای ــا اش  وی ب
تعریف شــده  ملــی  پــروژه  عنــوان  بــه   دارویــی 
کــه اراضــی  اســت، افــزود: برنامــه دولت ایــن اســت 
گیاهان دارویی اختصاص  کشــت  شــیب دار را به 
گیاهان دارویی را به  کل  دهد و مســوولیت پروژه 

کــرده اســت. گــذار  کارآفرینــی امیــد وا صنــدوق 
وی بــا اشــاره به اینکــه، هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان 
گیاهــان دارویــی اســت،  حجــم تســهیات پــروژه 
تومــان  میلیــارد  و ۲۰۰  هــزار  کــرد:  خاطرنشــان 
کشــت و ۳۰۰ میلیــارد تومــان در حــوزه  در حــوزه 
که امیدواریم حجم  فراوری و بســته بندی اســت 
کنیــم و  کشــور ایجاد  کشــت را در  زیــادی از ســطح 
محصولی را به عنوان جایگزین برای کشــاورزان و 
روســتایان تعریــف کنیــم و بــا حجــم کشــت کمتر، 

کنیــم. درآمــد بیشــتری را بــه آن هــا تزریــق 
۲۰ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری شرکت 

داروسازی یاس کبود کاشان
ایــرج موفــق نیــز در حاشــیه این برنامــه و در جمــع 
کــرد: بالغ بــر ۲۰ میلیــارد تومــان  خبرنــگاران اظهــار 
حجــم ســرمایه گذاری شــرکت داروســازی یــاس 

کبــود اســت و خــود مجموعــه خیریــه ۱۳ میلیــارد 
تومــان ســرمایه گذاری را انجــام دهــد.

اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  مدیــرکل 
داروســازی  شــرکت  کــه  بیان ایــن  بــا  اصفهــان 
وام  تومــان  میلیــارد   ۷ حــدود  کبــود،  یــاس 
دریافــت  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  از  کم بهــره 
گفــت: در فــاز اول ۵۰ نفــر اشــتغال  کــرده اســت، 
مســتقیم بــه خــود اختصــاص داده و در فازهــای 
 بعــدی افزایــش اشــتغال تــا ۱۰۰ نفــر پیش بینــی 

کردیم.
و  غــذا  ســازمان  مســووالن  از  بابیان اینکــه  وی 
ــه  ــا هــر چــه ســریع تر پروان گرفتــه شــد ت دارو قــول 
ســاخت دارو به ایــن مجموعــه اختصــاص یابــد، 
افــزود: بعــد از مجــوز ســاخت، پروانــه بهره بــرداری 
صــادر  کبــود  یــاس  داروســازی  شــرکت  بــرای 
می کنیــم تــا بــه فعالیــت خودشــان ادامــه بدهند.

موفــق ادامــه داد: طراحــی و ســاخت این کارخانــه 
توســط تیمی متشــکل از داروسازان و مهندسین 
باتجربــه کشــور بــر مبنــای آخریــن اســتانداردهای 
کــه عــاوه برســاخت  جهانــی انجام شــده اســت 
بهینــه و بهــره وری بــاال قابلیــت تولید محصوالت 

تحــت لیســانس و محصــوالت صادراتــی را دارد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید:

دومین پروژه گیاهان دارویی کشور 
در کاشان افتتاح شد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

هــر روز و هــر ســاعت یکــی از اقــام مصرفــی مــردم 
گرانــی  می شــود و درآمــد اقشــار  در بــازار دســتخوش 
ضعیف و متوسط جامعه سنخیتی با قیمت های 
مســئوالن  بیــن  در ایــن  و  نــدارد  فلــک  ســربه 
را  دالیلــی  گرانی هــا  دادن  نشــان  طبیعــی  بــرای 
برمی شــمارند. تســنیم: ماهــی یکــی از مهم تریــن 
منابــع پروتئیــن بــا قابلیــت هضــم، جــذب و ارزش 
زیســتی بــاال و کاهــش خطــر بروز ســکته های قلبی، 
غ است،  جایگزین مناســبی برای گوشــت قرمز و مر
امــا در چنــد ســال اخیــر بــا افزایــش قیمت ها ایــن 
کچــری جاخــوش  کاالی پروئینــی در ردیــف اقــام ال
کــرده و نــه تنهــا در عیــد باســتانی بلکــه در طــول 
ک خانواده هــای  ســال هــم از ســفره و ســبد خــورا
بی بضاعــت و متوســط جامعــه حذف شــده اســت.

کــه  اســت  مدت هــا  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
گریبان گیــر بــازار اقــام پروتئنــی مــردم شــده،  گرانــی 
وجــود  بــا  و  گذاشــته  آســمان  بــه  ســر  قیمت هــا 
کاهــش تقاضــای مصرف کننــدگان شــاهد افزایــش 
بی رویــه و چنــد برابــری قیمــت ماهیــان در بــازار 

هســتیم. اصفهــان  شــهر  خرده فروشــی های 

کــه بــا ســیر صعــودی  ایــن پایــان ماجــرا نیســت، چــرا 
2 تــا ۳ برابــری نرخ هــای عجیــب و غریــب در بــازار 
برخــی  کنــون  تا گذشــته  ســال  اواخــر  از  ماهــی 
مســئوالن مرتبــط در اســتان بــا عــدم بی اطاعــی 
کرایــه  گرانی هــا، فقــط رشــد هزینه هــای  از دالیــل 
حمــل و نقــل را از علــل افزایــش نــرخ افسارگســیخته 
انــواع ماهــی در بــازار اصفهــان می داننــد و بعضــی 
دیگــر هــم بــا عــادی انــگاری رشــد سرســام آور قیمــت  
آبزیــان، عقــب ماندگــی بهای ایــن مــواد پروتیئنــی را 
کشــور از جملــه  گرانی هــای تمــام اقــام  کارنــاوال  از 

ــد. ــز می پندارن ــات ناچی گوشــت و لبنی
بــازار  در  میگــو  و  ماهــی  فروشــان  خــرده  از  یکــی 
گرفتــن نــام خــود از افزایــش 2۰۰  کتــور  اصفهــان بــا فا
تــا ۳۰۰ درصــدی قیمــت انــواع ماهــی در مقایســه بــا 
گفــت: همــه ســاله در ایــام  گذشــته خبــر داد و  ســال 
پایانــی ســال قیمــت ماهــی بــه دنبــال ازدیــاد تقاضــا 
بــرای خریــد و ســنت دیرینه ایرانیــان دســتخوش 
جــاری  ســال  طــی  امــا  می گیــرد،  قــرار  نوســاناتی 
گهانــی نــرخ انــواع ماهــی بــه  افزایــش مجــدد و نا
کــرده  نســبت اواخــر ســال قبــل مــا را هــم شــوکه 

اســت.

در  ســوخت  حامــل  کامیــون  یــک  دیــروز  صبــح 
مرز ایــران و افغانســتان دچــار حریــق شــد. ســید 
گمرک ایــران دربــاره  روح اهلل لطیفــی، ســخنگوی 
ســاعت  کــرد:  اظهــار  آتش ســوزی  جزئیات ایــن 
کامیون افغانســتانی  ۹:۳۰  سه شــنبه ۴ خردادماه، 
در  فراهــی«  »ابونصــر  گمــرک  در  ســوخت  حامــل 
اســتان فــراه افغانســتان کــه در مــرز مقابــل ماهیــرود 
در ایــران قــرار دارد، دچــار حادثــه شــد. وی افــزود: 
بافاصلــه بعــد از ایــن حادثه بــا توجه به درخواســت 

گمــرک افغانســتان از گمرک ایــران، هماهنگی هــای 
گرفــت و دو دســتگاه ماشــین آتــش  الزم صــورت 
نشــانی و پرســنل از ســمت ایران برای اطفاء حریق 

عــازم محــل شــدند.
لطیفی اظهار کرد: در مراحل ابتدایی با هماهنگی 
و  فرمانــداران  جنوبــی،  خراســان  اســتانداری 
بــرای  اقداماتــی  مــرز،  در  مســتقر  ســازمان های 
گرفــت  گســترش آتش ســوزی صــورت  جلوگیــری از 
و طــی آن، اطــراف حادثــه تخلیــه و مخازن ســوخت 

خنــک نگــه داشــته شــد.
گفــت:  گمــرک  اطاع رســانی  شــورای  دبیــر 
بــه حالــت  اطــراف  ســایر شــهرهای  آتش نشــانی 
فــورا در  نیــاز،  تــا در صــورت  آماده بــاش درآمدنــد 
گمرک ایــران  ســخنگوی  شــوند.  حاضــر  محــل 
در مــورد جریــان تبــادل تجــاری در ایــن مــرز نیــز 
گمــرک  گفــت: در ایــن حادثــه ســاختار و ســازه های 
افغانســتان از بیــن نرفتــه و مشــکل خاصی ایجــاد 

دارد. ادامــه  کاال  تبــادل  و  اســت  نشــده 

تبدیلــی و زیرســاخت مناســب در  نبــود صنایــع 
شهرســتان شــهرضا ســبب شــده پشــم تولیــدی 
عشــایر بــه قیمــت ناچیــز هــزار تومــان بــه فــروش 
کیلویــی 8۰ هــزار  کــه نــخ در بــازار  برســد در حالــی 

اســت. تومــان 
آیین هــا و اســاطیر جــزو جدانشــدنی از زندگــی بشــر 
هســتند و هیچ وقت نبوده اســت که زندگی انســان 
کــه قدمتــی  کشــورهایی  باشــد.  از این هــا  خالــی 
آیین هــا  اســاطیر،  و  دارنــد  ســاله  هــزار  چندیــن 
شــده  شــناخته  دنیــا  سراســر  در  فرهنگ شــان  و 
کشــورها می تــوان  اســت، بــه مراتــب بیــش از دیگــر 

کــرد. کهــن را در آن هــا ردیابــی  آیین هــای 
کــه همــه ســاله بــه شــیوه ای  یکــی از ایــن آیین هــا 
خــاص و بــا همــکاری اهالــی بــا یــک نــوع تعــاون 
پشــم چینی  آییــن  می شــود،  انجــام  همیــاری  و 
بــا  گوســفندان در بیــن عشــایر اســت. هــر ســاله 
گــرم شــدن هــوا، عشــایر در  شــروع فصــل بهــار و 
یــک کار فصلــی دیرینــه، اقــدام به شســتن و چیدن 
گوســفندان می کننــد. فصــل مناســب بــرای  پشــم 
شست وشــو و پشــم چینی بــه درجــه حــرارت و نــوع 
ــز  ــا نی ــن روزه ــتگی دارد، ای ــه بس ــوای منطق آب و ه
عشــایر شهرســتان های شــهرضا و دهاقان مشغول 
گوســفندان  ــه انجــام ســنت دیرینــه پشــم چینی  ب
خــود هســتند. در ایــن آئیــن ســنتی قبــل از مراســم 
پشــم چینی گوسفندان، شستشــوی دام ها انجام 
می شــود و ســپس، آئیــن پشــم چینی بــا برپایــی 

ســنت های خاصــی اجــرا می شــود.
کارگروهــی در  پشــم چینی، نمونــه بــارز تعــاون و 

بین ایــل اســت
مجیــد نــادری دره شــوری، رئیــس اداره امــور عشــایر 
گوســفندان  شــهرضا بــا اشــاره بــه آئیــن پشــم چینی 
عشــایر اظهــار داشــت: آئیــن پشــم چینی یکــی از 
بیــن عشــایر ایل  مراســمات ســنتی و دیرینــه در 
ــار در  ــل به ــاه فص ــن م ــه در آخری ک ــت  ــقایی اس قش
کــه حاصــل تجربــه بزرگان ایــل  برنامه ریــزی دقیقــی 

اســت، باشــکوه تمــام برگــزار می شــود.
گوســفند را  ــا ۲۰  گفــت: هــر نفــر در روز بیــن ۱۰ ت وی 
گوســفند بیــن یــک تــا ۲  پشــم چینی می کنــد و هــر 
کــه فروش ایــن پشــم ها می توانــد  کیلــو پشــم دارد 

کنــد، امــا دالل هــا بــا  کمــک  بــه اقتصــاد عشــایر 
قیمــت پاییــن پشــم تولیــدی را از عشــایر خریــداری 

می کننــد.
ــرد: پــس  ک رئیــس اداره امــور عشــایر شــهرضا بیــان 
ــایر در  ــده از دام عش ــد ش ــم تولی ــم چینی، پش از پش
چنــد چرخــه مختلــف قــرار می گیــرد، قســمتی از 
پشــم تولیــد شــده توســط زنــان عشــایری بــه نــخ 
تبدیل شــده و برای بافت صنایع دســتی همچون 

جاجیم بافــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
گر شــرکت های تعاونی زیرمجموعه  وی ادامه داد: ا
امــور عشــایر یک ایســتگاه مثــا در خروجــی دهاقــان 
کننــد و  بزننــد تــا محصــوالت عشــایر را خریــداری 
بــه جــای آن مایحتــاج اولیه شــان را بدهنــد بســیار 
کمــک بــه عشــایر و حتی ایجــاد  اقــدام خوبــی در 

کرده انــد. اشــتغال 
پشم چینی به کام دالل و به رنج دامدار

علی محمــد یکــی از مــردان عشــایر، می گویــد: پشــم 
ــد  ــا هــزار و ۵۰۰ تومــان از مــا می خرن را حــدود هــزار ت
کارگــر  گــر یــک  کــه اصــا صرفــه اقتصــادی نــدارد، ا
گوســفند را بچینــد بــه ازای  بخواهــم بگیــرم و پشــم 
کــه بــه صرفــه  گوســفند ۱۲ هــزار تومــان می گیــرد  هــر 
گوســفندی حــدود  نیســت. وی بــا بیان اینکــه هــر 
کار تیمی اســت  کیلو پشــم دارد، ادامه داد: این  یک 
چــون بــرای مــا ارزش افــزوده نــدارد، همســایه ها دور 
هــم جمــع می شــوند، امــروز نوبــت مــا اســت و فــردا 
گوســفندان همســایه دیگــر چیــده می شــود،  پشــم 
هــزار  راس ۱۲  یــک  بــرای  نمی کنــد  چــون صــرف 
گوســفند چیــده شــود و  تومــان بدهیــم تــا پشــم 
ــو  کیل ــخ  ــد، ن ــته باش ــودی نداش ــچ س ــم هی ــد ه بع
کیلویــی هــزار  ۸۰ هــزار تومــان اســت امــا از مــا پشــم را 
تومــان می خرنــد. علی محمــد می گفــت برخــی از 
خانوارهــای عشــایری بــه دلیل اینکــه قیمــت پشــم 
تولیــدی بســیار ناچیــز اســت حتــی پــس از چیــدن 

پشــم آن را دور می ریزنــد.
گوســفندان چیــده می شــود  کــم پشــم همــه  کــم 
پشــم  می شــوند.  جمــع  گونی هــا  در  پشــم ها  و 
گلیم،  مــاده اولیــه صنایــع دســتی عشــایر همچــون 
جاجیــم، گبــه، توبــره اســت. بخشــی از پشــم ها را به 
دالل هــا می فروشــند و بخــش دیگــری را تبدیــل بــه 

گلیــم و جاجیــم می بافنــد. ــا آن  ــخ می کننــد و ب ن

به دلیل گرانی:

 ماهی از سفره اصفهانی ها حذف شد

انفجار گمرک مرزی ایران و افغانستان 

روایت پشم هزار تومانی و نخ ۸۰ هزار تومانی:

پشمیکهچرخاقتصادعشایررانمیچرخاند

حسن توکلی اژیه - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر

کلبعلــی جهــت بهــره بــرداری بــه  اداره اوقــاف درنظــردارد یــک درب بــاغ بــه مســاحت 28۶۰ مترمربــع را از موقوفــه متصرفــی حــاج حســن ولــد مرحــوم حــاج 
گــذار نمایــد. مــدت یکســال ازطریــق مزایــده بــدون حــق بــه اجــاره وا

مراحل و شرایط شرکت در مزایده:
1( متقاضیــان بایــد بــا مراجعــه بــه حســابداری اداره اوقــاف شهرســتان خمینــی شــهر فیــش مربــوط بــه مزایــده را اخــذ و مبلــغ مندرجــه کــه 1۰ درصــد حداقل 

قیمــت پایــه کارشناســی می باشــد را بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده واریــز نماینــد.
2( متقاضــی بایــد برگــه پیشــنهاد قیمــت خــود را امضــاء و بــا درج قیمــت بصــورت عــددی و حروفــی، نــام و نــام خانوادگــی، شــماره تلفــن ثابــت و همــراه کپــی 
کــت  کــت قــرار داده و بصــورت پا کارت ملــی و آدرس محــل ســکونت و قســمت دوم فیــش واریــز شــده را جــدا و بــه همــراه برگــه پیشــنهادی خــود در داخــل پا
کــت نیــز بایــد نــام و نــام  کــه بــرروی پا سربســته و امضــاء شــده بــه دبیرخانــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه تحویــل و رســید دریافــت نمایــد. الزم بــه ذکــر اســت 

خانوادگــی را درج نمایــد.
۳( متقاضیــان می تواننــد پیشــنهادهای خــود را بــه انضمــام رســید پرداخــت وجــه ســپرده از تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/۰1 لغایــت 1۴۰۰/۰۳/19 )پایــان وقــت اداری( 
بــه دبیرخانــه اداره اوقــاف واقــع در خمینــی شــهر خیابــان شــریعتی شــمالی کوچــه 9۴ تحویــل نماینــد. مزایــده بصورت کتبی و کمیســیون مزایده ســاعت 9 
صبــح روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/22 در محــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خمینــی شــهر تشــکیل و پیشــنهادهای رســیده را بررســی و اتخاذ 

تصمیــم خواهد نمــود.
۴( کمیسیون در قبول یا رد هریک از پیشنهادها مختار میباشد.

۵( برنــده مزایــده موظــف اســت تــا ۳ روز پــس از اعــام نتایــج مزایــده توســط اداره اوقــاف، به اداره اوقاف شهرســتان مراجعه تا مقدمات تنظیم قــرارداد اجاره 
فراهــم شــود. درصــورت عــدم مراجعــه و یــا عــدم اقــدام بــه موقــع، انصــراف تلقــی شــده و ســپرده وی بــه نفــع موقوفــه ضبــط و به هیچ عنــوان عــودت نخواهد 
کتبــی ادامــه خواهــد  شــد و نفــر دوم جایگزیــن برنــده مزایــده خواهــد شــد. این موضــوع بــه صــورت ترتیبــی و بــا دعــوت اداره اوقــاف محــل بصــورت تلفنــی یــا 

11۴۰۵۴8 / م الفداشــت و درصــورت عــدم مراجعــه برنــدگان ردیف هــای اول و دوم و ســوم، مزایــده تکــرار خواهــد شــد.

گهی مزایده مرحله اول« »آ

 مبلغ سپرده
شرکت در مزایده

 قیمت پایه
کارشناسی ماهیانه آدرس شماره رقبه موقوفه وضعیت

1۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال 12/2۵۰/۰۰۰ ریال

 خمینی شهر خیابان شهید صدوقی
 انتهای کوچه بعد از قرض الحسنه

کوچه نوبهار
2۰۰۴891۵1۰۰۰۰7

 حاج حسن
 ولد مرحوم
حاج کلبعلی

باغ

خبر خبر

ــا بهــره بــرداری از معــدن ســنگ آهن چــاه پلنــگ  ب
اشــتغال مســتقیم برای ۱۵۰ نفر فراهم شده است. 
مدیرعامــل فــوالد نطنز بــا اشــاره به تکمیل زنجیره 
گفــت: معــدن ســنگ آهن  تولیــد در ایــن مجتمــع 
چــاه پلنــگ شــمالی در انــارک ناییــن بــا ذخیــره 
قطعی ۲۰ میلیون تن، ظرفیت اســتخراج ســالیانه 
۵۰۰ هــزار تــن و ســرمایه گذاری هــزار میلیــارد ریــال، 
نفــر  بــرای ۱۵۰  اشــتغال مســتقیم  موجب ایجــاد 

شــده اســت.
گفت: ساخت واحد ذوب آهن   جواد توکلی طرقی 
کیلــو ولــت و بهــره  و نــورد و احــداث پســت بــرق ۲۳۰ 
بــرداری طــرح معــدن ســنگ آهــن چــاه پلنــگ 
طرح هــای  دیگــر  و  کنســتانتره  واحــد  شــمالی، 
ــن  ــنگ آه ــد از س ــره تولی ــل زنجی ــه تکمی ــوط ب مرب
تــا  مقاطــع فــوالدی در نطنــز بــه عنــوان نمــاد خــود 

بــاوری صنعــت اســت.
گــذاری بخــش  وی بــا اشــاره بــه حجــم ســرمایه 
توســعه  بخــش  در  و  در ایــن منطقــه  خصوصــی 
فــوالد کشــور گفــت: از برکات تکمیــل چرخه تولید، 
می تــوان بــه ســرمایه گذاری بالــغ بر بیــش از ده هزار 
میلیارد ریال برای ســاخت پســت اختصاصــی ۲۳۰ 
کیلومتــر خــط انتقــال بــرق بــا آورده  کیلوولــت، ۵۵ 
شــرکت و تامیــن بخــش عمــده ای از ماشــین آالت 
کنســانتره و همچنیــن  فــوالد ســازی و خــط تولیــد 
ســرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریالی برای تکمیل 
و راه اندازی تأسیســات تصفیه فاضاب شــهر نطنز 
کــرد. مدیرعامل فــوالد نطنز افزود: بــا اجرای  اشــاره 
کامــل طــرح عــاوه بــر اشــتغال پایــدار هــزار نفــر، 
ظرفیــت تولیــد در ایــن مجتمــع نــوردی و فــوالدی 

ــد. افزایــش می یاب
مدیرعامــل نطنــز بــا بیان اینکه ایــن مجتمــع بــه 
عنــوان یکــی از بــزرگ تریــن تولیدکننــدگان مطــرح 
کشــور اســت  بخــش خصوصــی در صنعــت فــوالد 
گفت: ایــن مجتمــع بــا هدف ایجــاد یــک زنجیــره 

معــدن،  از  اســتخراج  مرحلــه  از  تولیــد  کامــل 
تــا  اســفنجی  آهــن  و  گندلــه  کنســتانتره،  تولیــد 
تولیــد شــمش فــوالدی، میلگرد هــای شــاخه در 
ســایز های ۸ الــی ۳۲ میلیمتر، کاف های صنعتی 
و ســاختمانی ســاده و آج دار در ســایز های ۵/۵ تــا 
۱۶ میلیمتر برای تامین نیاز صنایع پایین دســتی 

کنــد. فــوالد تامیــن 
ــوالد  ــن و ف ــی ذوب آه ــع صنعت ــل مجتم مدیرعام
کنونــی  گــذاری اجــرا شــده  نطنــز افــزود: ســرمایه 
بیــش از صــد هــزار میلیــارد ریــال بــوده و بــرای هــزار و 

۵۰۰ نفــر اشــتغالزایی مســتقیم داشــته اســت.
توکلــی طرقــی همچنیــن دربــاره طرح هــای توســعه 
در  مجتمــع  گفت: ایــن  نیــز  مجموعــه  آتیایــن 
راســتای تکمیــل زنجیــره تولیــد فــوالد بــا توجــه بــه 
ــمالی  ــگ ش ــاه پلن ــدن چ ــاز مع ــورداری از امتی برخ
بــه  توجــه  بــا  معــدن  غنی ایــن  بســیار  دخایــر  و 
مطالعــات اولیــه بیــش از ۲۰ میلیــون تــن مــاده 
معدنــی بــوده و در حــال حاضــر بنــا بــر مطالعــات 
گســتره این  در  هوایــی  ژئوفیزیکــی  و  کتشــافی  ا
معــدن تــا ۱۰۰ میلیــون تــن قابلیــت افزایــش خواهــد 

داشــت.
گفــت: طرح هــای توســعه آتــی شــامل واحــد  وی 
فوالدســازی بــه ظرفیــت ۲ میلیــون تــن، واحــد 
گندلــه آهــن و آهــن اســفنجی  کنســانتره و  تولیــد 
ــع  ــد مقاط ــد تولی ــن، واح ــون ت ــت ۳ میلی ــا ظرفی ب

فــوالدی بــا ظرفیــت ۸۵۰ هــزار تــن اســت.
ــرداری  گفــت: بهــره ب ــدار ناییــن هــم  نصرتــی فرمان
از ایــن معــدن و اشــتغالزایی بیــش از ۱۵۰ نفــر بــا 
نبــود امکانــات مــورد نیــاز از جملــه اتصــال نداشــتن 
کویــری  بــه شــبکه بــرق سراســری در ایــن منطقــه 

گونــه بــوده اســت. اقدامی جهــاد 
 ۱۶۰ در  و  انــارک  بخــش  در  پلنــگ  چــاه  معــدن 
کیلومتــری شــرق شهرســتان ناییــن واقــع شــده 

اســت.

ــتان  ــی اس ــع لبن ــی صنای ــرکت تعاون ــل ش مدیرعام
کیــد بر اینکــه تا ایــن لحظــه هنــوز بــه  اصفهــان بــا تا
نیافتــه  افزایــش  لبنیــات  رســمی قیمت  صــورت 
گفــت: بــه نظــر می رســد تــا اواخــر خــرداد  اســت، 
مــاه در خصــوص قیمــت لبنیــات بــه جمــع بنــدی 
نهایــی خواهیم رســید و افزایــش نهایی قیمت این 

محصــول در بــازار مشــخص می شــود. 
با ایســنا،  گفت وگــو  در  جمشــیدی  ســیاوش 
دربــاره افزایــش چــراغ خامــوش قیمــت مــواد لبنــی 
کــرد: هــر ســاله بــا توجــه بــه  در اصفهــان، اظهــار 
افزایــش نــرخ تــورم و حامل هــای انــرژی و دســتمزد، 
لبنیــات  قیمــت  افزایــش  بــرای  صحبت هایــی 
خواهیــم داشــت، امــا تا ایــن لحظــه هنوز بــه صورت 
شــرکت های  بــه  لبنیــات  قیمــت  رســمی افزایش 

صنایــع لبنــی اعــام نشــده اســت.
ــازار  گفــت: هنــوز جلســه ســتاد تنظیــم ب وی البتــه 
ــا  ــا ب ــزار نشــده، ت ــرای افزایــش قیمــت لبنیــات برگ ب
تصویــب بخشــنامه آن بــه اســتان ها ابــاغ شــود.

ــتان  ــی اس ــع لبن ــی صنای ــرکت تعاون ــل ش مدیرعام
گــذاری  کیــد بر اینکــه مبنــای قیمــت  اصفهــان بــا تا
کــه هنوز  محصــوالت لبنــی، قیمت شــیرخام اســت 
نــرخ آن مشــخص نیســت، تصریــح کرد: بــا توجه به 
تــورم ســایر بخش هــا و نهاده هــا، افزایــش دســتمزد 
افزایــش  زمزمه هــای  و....  انــرژی  حامل هــای  و 
کــه بــه طــور قطــع  قیمــت شــیر خــام شــنیده شــده 
گذاشــت،  تاثیــر خــود را بــر قیمــت لبنیــات خواهــد 
بنابرایــن بــا مشــخص شــدن قیمــت شــیر خــام از 
ســوی ســتاد تنظیــم بــازار و بعــد از جمــع بنــدی، 

قیمــت نهایــی محصــوالت لبنــی بــرای ســال ۱۴۰۰ 
مشــخص خواهــد شــد.

کیــد بر اینکــه تا ایــن لحظــه هنــوز بــه صورت  وی بــا تا
رســمی قیمت لبنیات افزایش نیافته است، گفت: 
بــه نظــر می رســد تــا اواخــر خــرداد مــاه در خصــوص 
قیمــت لبنیــات بــه جمــع بنــدی نهایــی خواهیــم 
رســید و افزایــش نهایــی قیمت ایــن محصــول در 

ــازار مشــخص می شــود. ب
جمشــیدی بــا پیــش بینی اینکــه بــه طــور قطــع 
شــاهد افزایــش قیمــت شــیر خــام خواهیــم بــود، 
دربــاره افزایــش قیمــت برخــی محصــوالت لبنــی 
همچــون ماســت، خامــه، بســتنی، پنیــر و... در 
بــازار، توضیــح داد: مــا تنهــا چهــار محصــول پنیــر 
کــم  بســته بنــدی یــو اف، شــیر پاســتیکی، ماســت 
گــذاری ســتاد  چــرب و نیــم چــرب، تابــع قیمــت 
تنظیــم بــازار هســتند و بقیــه محصــوالت لنبــی 
گرفتــن در رده  همچــون بســتنی، خامــه و... بــا قــرار 
محصوالت فانتزی، قیمت تمام شــده آنها توســط 
کارخانجــات تولیــدی مشــخص و درج می شــود 
و ایــن دســته محصــوالت لبنــی تابــع قیمت گــذاری 

ــازار نیســتند. ســتاد تنظیــم ب
چهــار  قیمــت  لحظــه  تا ایــن  کــرد:  کیــد  تا وی 
محصــول پنیــر یــو اف شــیر بســته بنــدی، ماســت 
کــم چــرب و نیــم چــرب افزایــش قیمت نداشــته اند، 
گــران شــده باشــند،  گــر بقیــه محصــوالت لبنــی  امــا ا
کارخانجــات صنایــع لبنــی  مســئولیت آن بــر عهــده 
کــه آنهــا نیــز بــر اســاس قیمــت تمــام شــده  اســت 

خــود، محصــول را بــه بــازار عرضــه می کننــد.

با تالشی جهاد گونه در نایین:

تکمیلزنجیرهتولیدازسنگآهنتافوالد
مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی استان اصفهان مطرح کرد؛

گرانیلبنیات زمزمه
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اصفهــان بــه عنــوان یکــی از شــهرهای بنــام دنیــا 
کــه حاصــل ســالیان ســال  شــناخته شــده اســت 
مدیــران،  گذشــتگان،  و اندیشــه  تدبیــر  تــاش، 
نخبــگان و خبرگان اســت بنابراین انتظار مــی رود با 
افــزودن بــر امتیازهــا و ارزش هــای موجــود، آینــده ای 

ــرای اصفهــان متصــور شــود. ــر ب بهت
از »محمدمهــدی  یادداشــتی  اســاس  بــر   :  ایمنــا 
گــروه برنامه ریــزی و ارزیابــی  توکلــی هرنــدی« رئیــس 
عملکــرد شــهرداری اصفهــان، تنظیــم برنامــه ای 
بــرای  روشــن  آینــده ای  ســاخت  و  بلندمــدت 
اصفهان، بخشــی از وظایف جدی مدیران شــهری 

بــه حســاب می آیــد.
با ایــن رویکــرد نیــز شــهرداری اصفهــان از ۲۵ ســال 
قبــل فرآینــد برنامــه ریــزی را در شــهر اصفهــان آغــاز و 
بــا تدویــن برنامــه اصفهــان +۲۲ آغازگــر راهــی بود که 

کــرد. کالبــد شــهر اصفهان ایجــاد  تحوالتــی را در 
ادامــه   ۹۰ اصفهــان  و   ۸۵ اصفهــان  برنامه هــای 
تدویــن  بــا  و   ۸۹ ســال  در  بــود؛  راه  دهنده ایــن 
برنامــه  ادامــه  در  و  اصفهــان  شــهر  چشــم انداز 
اصفهــان ۹۵ رویکــرد برنامــه ریــزان شــهری دچــار 
تحــول زیــادی شــد و از برنامــه عملیاتــی بــه ســمت 
برنامــه راهبــردی رفتنــد و فراینــد برنامه ریــزی بیش 
گرفــت. از قبــل در ادبیــات مدیریــت شــهری قــرار 

در ادامــه نیــز برنامــه اصفهــان ۱۴۰۰ ایــن فراینــد را 
ــا حرکــت از ســمت بخشــی نگــری بــه  ادامــه داد و ب
نتیجــه محــوری ســعی کرد تــا بهــره وری برنامه های 
اجرایــی را افزایــش دهــد و نتایــج مــورد انتظــار در 
ــازد. ــن س ــتیابی آن را ممک ــخص و دس ــهر را مش ش

بــا آغــاز ســال چهــارم برنامــه پنجــم توســعه شــهر 
تدویــن  فرآینــد  اصفهــان  شــهرداری  اصفهــان، 
عنــوان  تحــت  اصفهــان  توســعه  ششــم  برنامــه 
برنامــه راهبــردی »اصفهــان ۱۴۰۵« را آغــاز کــرد و ســه 
ــری« و  ــنجش پذی ــوری«، »س ــه مح ــی »نتیج ویژگ
بــه عنــوان  را  کثــری ذی نفعــان«  »مشــارکت حدا
گرفــت. برنامــه  ویژگی هــای اصلــی برنامــه در نظــر 
آســیب  بــا  ســال ۹۸  ابتــدای  در  اصفهــان ۱۴۰۵ 
شناســی پنــج برنامــه پیشــین شــهرداری اصفهــان، 
مشــکات فراینــدی و محتوایی ایــن برنامه هــا را 
کــرده و در تدویــن فراینــد برنامــه ریــزی  شناســایی 
کــرد.  در رفــع مشــکات برنامه هــای قبلــی تــاش 
در ادامه ذی نفعان شــهرداری اصفهان شناســایی 
شــده و در فراینــد تدویــن مشــارکت آنهــا جلب شــد.

تحقق مردم ساالری با در نظر گرفتن نظرات 
شهروندان در برنامه ریزی

فراینــد تدویــن برنامــه اصفهــان ۱۴۰۵ بــه ســه فــاز 
فــاز  توصیــف، تحلیــل و تجویــز تقســیم و در دو 
توصیــف و تحلیــل مشــارکت ذی نفعــان دریافــت و 
ســعی شــد جلســاتی با شــهروندان، اقشــار مختلف 
جامعــه، متخصصــان و مدیــران اجرایــی ســابق 
معاونــان،  اصفهــان،  اســتانداری  و  شــهرداری 
کارشناســان معاونت هــا، ســازمان ها و  مدیــران و 
مناطق برگزار شــده و مســائل و مشــکات در ســطح 

شــهر و شــهرداری احصــا شــوند.
یکــی از مهم تریــن ورودی هــای برنامــه اصفهــان 
۱۴۰۵ نظــرات شــهروندان در شناســایی مشــکات 
کــه در ایــن راســتا نیز جلســاتی  شــهر اصفهــان اســت 
با اقشــار مختلف شــهروندان برگزار شــد و مشــکات 
ــرار  ــایی ق ــورد شناس ــا م ــر آنه ــان از منظ ــهر اصفه ش

گرفــت.
تجربه خبرگان شهری، چراغ راه برنامه ریزی

در کشــورهای توســعه یافته معموال تجارب کســب 
شــده توســط مدیران در یک سیســتم به فراموشی 
ســپرده نمی شــود و از نظــرات آن هــا در فرایندهــای 
اصفهــان  برنامــه  در  می شــود.  اســتفاده  کاری 
غ از هرگونــه مســائل  »۱۴۰۵« نیــز ســعی شــده فــار
سیاســی، از تجــارب افراد مختلــف در تدوین برنامه 

اســتفاده شــود.
بــا  نیــز جلســات مصاحبــه ای  بــه همیــن دلیــل 
مدیــران ســابق شــهرداری در دوره هــای مختلــف 
بــا تفکــرات مختلــف و همچنیــن مدیــران ســابق 
اســتان ترتیــب داده شــد و ضمــن اخــذ نظــرات 
برنامــه  تدویــن  مختلــف  مراحــل  در  آن هــا، 

کــرد. را ایجــاد  بهبودهایــی 
دانشگاه، شرکت های دانش بنیان و 

استارتاپ ها بازوی شهرداری در برنامه ریزی

از نــکات شــاخص تدویــن برنامــه اصفهــان ۱۴۰۵ 
شــرکت های  دانشــگاهیان،  نظــرات  از  اســتفاده 
برنامــه  تدویــن  در  اســتارتاپ ها  و  بنیــان  دانــش 

اســت.
در ایــن برنامــه ســعی شــده بــرای اولین بار جلســاتی 
تحــت عنــوان هم اندیشــی برنامــه اصفهــان ۱۴۰۵ 
شــهرداری  کارشناســان  بــر  عــاوه  و  شــود  برگــزار 
از  مختلفــی  متخصصــان  شــهر،  ارگان هــای  و 
دانشــگاه های مختلــف کشــور، شــرکت های دانــش 
بنیــان و اســتارتاپ ها بــا تخصص هــای متفــاوت 
ــه  ک ــد  ــرار دهن ــل ق ــی و تحلی ــورد بررس مباحــث را م
باعــث می شــود نقــاط نهفته ایــن مباحــث بیشــتر 
و  جدیــد  همچنین ایده هــای  و  شــود  شــناخته 
گــردد که باعث ارتقا کیفیت  خاقانــه ای نیــز مطرح 

ــد. ــد ش ــه خواه برنام
جلسات هم اندیشی، خاستگاهی 

علمی اجرایی برای حل مشکالت اصفهان
فرآیندهــای  بــر  عــاوه   ۱۴۰۵ اصفهــان  برنامــه 
مشــارکتی ذکــر شــده، بــرای شناســایی نقــاط تمرکــز 
شــهرداری اصفهــان در پنــج ســال آینــده برخــی 
اقدامــات دیگــر را نیــز بــرای نخســتین بــار در فرآینــد 
برنامه ریزی شــهرداری اصفهان و حتی کانشهرها 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه برگــزاری  کــرد  اجرایــی 
جلســات هم اندیشــی بــرای نقــاط تمرکــز برنامــه کــه 
کــرد. بــا مشــارکت ذی نفعــان بــه دســت آمــد، اشــاره 
بــرای  می تــوان  کــه  ویژگی هایــی  مهم تریــن  از 
کــه  کرد ایــن اســت  برنامــه اصفهــان ۱۴۰۵ ترســیم 
ــن  ــده و در ذیل ای ــف نش ــردی متوق ــطح راهب در س
اهــداف و راهبردهــا، بــا رویکــرد مدیریــت پورتفولیــو، 
بــه تعریــف طــرح، پــروژه و اقدامــات مناســب هــم 
کــه در  گونــه ای  راســتا بــا برنامــه پرداختــه اســت؛ بــه 
ذیــل تمــام اهداف برنامه عملیاتــی تدوین و بــرآورد 

گرفــت. بودجــه مــورد نیــاز بــرای آنهــا نیــز انجــام 

اصفهان؛ شهری زیست پذیر   و  رقابت پذیر 
در افق ۱۴۰۵

خبرربخ

خبر

و  چهارمحــال  دشــت  ســفید  فــوالد  شــرکت 
اســتفاده  سیاســت  راســتای  در  بختیــاری، 
ــران  ــدگان و صنعتگ ــوان تولیدکنن ــری از ت کث حدا
ــه فروردین مــاه  داخلــی، طــی دو ســال منتهــی ب
1۴۰۰، موفــق بــه بومی ســازی بخشــی از تجهیزات 
از 2  بیــش  ارزش  بــا  و قطعــات موردنیــاز خــود 

اســت. گردیــده  میلیــون دالر 
کمیتــه بومی ســازی  مدیــر عملیــات و مســئول 
شــرکت فــوالد سفیددشــت بــا اعام ایــن مطلــب 
و  بومی ســازی  شــدن  نهادینــه  بــر  کیــد  تا بــا  و 
اســتفاده از توانمندســازی داخلــی به عنــوان یکی 
ــا  ــادآور شــد: ب از اولویت هــای مهم ایــن شــرکت، ی
کمیتــه بومی ســازی فوالد سفیددشــت  تشــکیل 
ســازمان دهی  و  شناســایی   ،1۳97 ســال  در 
قطعــات و تجهیــزات بــا قابلیــت تامیــن از داخــل 
کــه حاصل ایــن فراینــد،  گرفــت  کار قــرار  در دســتور 
بومی ســازی بیــش از 1۶۰ قطعــه و تجهیز موردنیاز 

صنعــت فــوالد بــوده اســت.

ایمــان ســلیمانی افــزود: بومی ســازی قطعــات 
بــرای شــرکت فــوالد سفیددشــت  و تجهیــزات 
از جملــه خودکفایــی،  از جنبه هــای مختلفــی 
کاهــش  داخلــی،  صنایــع  توانمندســازی 
و  بهینه ســازی  قابلیــت  ارزی،  هزینه هــای 
بازطراحی تجهیزات و قطعات، تسریع در فرایند 
خریــد و ســهولت دسترســی بــه خدمــات پــس از 

اســت. اهمیــت  فــروش، حائــز 
کمیته بومی ســازی فوالد سفیددشــت   مســئول 
 ،MV الکتروموتورهــای  ســاخت  و  طراحــی  از 
گلــوب ولوهــا، دمپرهــای الکتریکــی دمنده هــا، 
ــر،  کاریفای ــد  ــای واح گیربکس ه ــا،  ــر والوه عملگ
روتــور  مــواد،  حمــل  سیســتم  و  کاســیفایر 
 ،Stack فــن  بدنــه  ســنگین،  دمنده هــای 
برج هــای  فــن  تیغه هــای  بــاال،  پمپ هــای دور 
کــوره به عنــوان  خنک کــن و نمونه گیــر اتوماتیــک 
بومی ســازی  قطعــات  و  تجهیــزات  مهم تریــن 

کــرد. یــاد  ســال 1۳99  در  شــرکت  شــده این 
فــوالد  از  تشــکر  ضمــن  پایــان  در  ســلیمانی 
مبارکــه در خصــوص انتقــال تجربیــات در زمینــه 
کــرد بــا تدویــن  بومی ســازی، اظهــار امیــدواری 
ســند بومی ســازی و توســعه همــکاری واحدهای 
عملیــات و بازرگانــی در جهــت سیاســت گذاری 
تامیــن قطعــات واحــد فوالدســازی، بتــوان بــرای 
پیشــبرد هــر چــه بهتــر برنامــه تأمیــن تجهیــزات و 
قطعــات موردنیاز ایــن واحــد از تأمین کننــدگان 

داخلــی بهره منــد شــد.

بــا حضــور مدیــران ارشــد قضایــی، مراســم تکریــم 
ک اســتان  و معارفــه مدیــرکل ثبــت اســناد و امــا
بــا حضــور  برگــزار شــد.  در مراســمی که  اصفهــان 

مدیــران ارشــد قضایــی و اجرایی اســتان برگزار شــد، 
ــناد  ــت اس کل ثب ــش اداره  ــی، نق ــا حبیب محمدرض
ک را در تحقــق ســند تحــول قضایــی مهــم  و امــا
کــرد: یکــی از محورهــای  و اثرگــذار دانســت و بیــان 
ســند تحــول قضایــی حفــظ حقــوق عامــه اســت و 
حفــظ و صیانــت از اراضــی ملــی بــه عنــوان یــک حق 
ــتری  کل دادگس ــس  ــت. رئی ــه ای اس عمومی وظیف
کل ثبــت اســناد و  اســتان اصفهــان افــزود: اداره 
بخــش  کــردن  شناســنامه دار  بــا  اســتان  ک  امــا
عظیمــی از آن خــوش درخشــیده اســت و مجموعــه 
کــه در چنــد ســال اخیــر در ایــن خصــوص  اقداماتــی 

صــورت گرفتــه اســت، اســتان اصفهــان را در جایگاه 
ممتــاز و نمونــه قــرار داده اســت. وی افزود: ایــن 
امــر عــاوه بــر حفــظ حقــوق بیــت المــال در اراضــی 
کــم  باعــث کاهــش میــزان ورودی پرونده هــا بــه محا
خدمــات  و  زحمــات  کــه  می شــود  هــم  قضایــی 
کل  اداره  پرتــاش  و  کارکنــان خــدوم  و  مدیریــت 

ــت. ــتایش اس ــل س ــتان قاب ک اس ــا ــناد و ام اس
در این مراســم از خدمات چند ســاله علی بهبهانی 
بــا اهــدای لــوح ســپاس تقدیــر و منصــور نــادری را بــه 
ک  عنــوان رئیــس جدیــد اداره کل ثبت اســناد و اما

اســتان اصفهان معارفه شــد.

گفت: ایجــاد  اردســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
گلخانــه ای در اردســتان بــه عنــوان یکــی از  شــهرک 
کشــاورزی در  راهکارهــای رونــق تولیــد در بخــش 
گذاران ایــن  کار متولیــان اســت و از ســرمایه  دســتور 
بخــش حمایــت می کنیم. اســحاق شــفیعی، اظهار 
داشــت: کشــاورزان و دامداران شهرستان اردستان 

دامــی و  نهاده هــای  توزیــع  نحــوه  خصــوص  در 
کــه از اداره تعــاون  گایــه منــد هســتند  کشــاورزی 
روســتایی درخواســت داریم نســبت به ســاماندهی 

کنــد. نحــوه توزیــع نهــاده اقــدام 
کرد: ایجاد  کشــاورزی اردســتان تصریح  مدیر جهاد 
گلخانــه ای در اردســتان بــه عنــوان یکــی از  شــهرک 
کشــاورزی در  راهکارهــای رونــق تولیــد در بخــش 
گرفتــه اســت. کار متولیان ایــن بخــش قــرار  دســتور 
ــرای  ــود را ب ــوان خ ــام ت ــه تم ــا بیان اینک ــفیعی ب ش
کار خواهیــم  گلخانــه در اردســتان بــه  راه انــدازی 
گفــت: بــه طــور جــدی پیگیــر تســهیات  گرفــت، 
گلخانــه در شهرســتان هســتیم و هیــچ  راه انــدازی 
ــش  ــذار بخ گ ــرمایه  ــت از س ــی در حمای محدودیت

گلخانــه وجــود نــدارد.

رئیــس اداره امــور عشــایر شهرســتان شــهرضا بــا 
اشــاره بــه مشــاهده خــرس قهــوه ای در منطقــه 
گفــت: خرس هــا بــه  عشــایری شهرســتان دهاقــان 
کندوی عســل آســیب زدند و بیش از ۲۰  بیش از ۱۵ 
کردنــد. مجیــد نــادری دره شــوری،  راس دام را تلــف 
ــا اشــاره بــه مشــاهده خــرس قهــوه ای در منطقــه  ب
عشــایری شهرســتان دهاقــان اظهــار داشــت: طــی 
تمــاس تلفنــی عشــایر شهرســتان دهاقــان مبنــی بر 
مشــاهده خــرس قهــوه ای بــه همــراه رئیــس محیط 

زیســت و شــورای عشــایری شهرســتان دهاقــان 
بــه منطقــه عشــایری هرنــدی و بودجــان مراجعــه 
کردیم. رئیس اداره امور عشــایر شهرســتان شــهرضا 
کــه در مناطــق  افــزود: از چندیــن خانــوار عشــایری 
بودجــان  و  هرنــدی  مختلــف منطقــه عشــایری 
کــه جــواب آن هــا  کردیــم  اســتقرار داشــتند ســوال 
نشــان از وجــود خــرس قهــوه ای در چنــد روز اخیــر 
بیان اینکــه  بــا  اســت. وی  بــوده  در ایــن مناطــق 
کنــدوی عســل آســیب  خرس هــا بــه بیــش از ۱۵ 
گفــت:  کردنــد،  زدنــد و بیــش از ۲۰ راس دام را تلــف 

طبیعت ایــن  بــا  عشــایر  مســالمت آمیز  زندگــی 
کشــتن  کــه دســت بــه  اجــازه را بــه آن هــا نمی دهــد 
کــه جــان  گونه هــای نــادر جانــوری بزننــد؛ تــا زمانــی 
باشــد.  امــان  در  عشــایری  خانواده هــا  امنیــت  و 
نــادری بــا بیان اینکه بر اســاس شــنیده های عشــایر 
ــات  ــرس در ارتفاع ــک خ ــش از ی ــود بی ــال وج احتم
پــا،  کــرد: وجــود جــای  وجــود دارد، خاطرنشــان 
جــای خــواب و مســیر حرکــت و عائــم موجــود، 
وجــود تعــدادی خــرس را نشــان می دهــد. رئیــس 
اشــاره  بــا  شــهرضا  شهرســتان  عشــایر  امــور  اداره 
کوه هــا و ارتفاعــات  به اینکه ایــن خرس هــا بایــد در 
خشکســالی  دلیــل  بــه  و  باشــند  ســمیرم  ونــک 
کــرد: آمــدن خــرس  به ایــن منطقــه آمده انــد، بیــان 
از ارتفاعــات بــه دامنــه ســبب ایجاد تــرس و وحشــت 
در خانوارهــای عشــایری شــده اســت، از مســووالن 
محیــط زیســت و مدیریــت بحــران انتظــار داریــم 
کســازی منطقــه و برگردانــدن امنیــت تاش  بــرای پا

کننــد. بیشــتری 

بــر  نظــارت  و  مدیریــت  ســازمان  عامــل  مدیــر   
کســیرانی شــهرداری بــا اشــاره بــه افزایــش ۲۵  تا
ــهر  کانش ــی های این  کس ــه تا کرای ــرخ  ــدی ن درص
گفــت: ۹ هــزار  بــا تعرفــه ســه و چهــار نفــر سرنشــین 
کرایــه ســال ۱۴۰۰ بیــن راننــدگان  برچســب نــرخ 
کســی خطــوط گردشــی و خطــی در حــال توزیع  تا

اســت.
راننــدگان  بیان اینکــه  بــا  منوچهــری  هــادی 
ــه را در  کرای ــرخ  ــب های ن ــتند برچس ــف هس موظ
معــرض دیــد مســافران قــرار داده و طبــق مصوبــه 
کننــد، افــزود: رانندگانــی  کرایــه خــود را دریافــت 
نــرخ  تحویلــی  برچســب  خــرداد  ابتــدای  از  کــه 
قانــون  اعمــال  باشــند،  نکــرده  نصــب  را  کرایــه 
گفــت: شــهروندان در صــورت  خواهنــد شــد. وی 

مشــاهده تخلــف می تواننــد از طریــق ســامانه 
گویــا بــه شــماره  پیامکــی ۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۳، تلفــن 
نشــانی  بــه  مجــازی  فضــای  در  و   ۳۵۶۸۸۱۰۰ 
@Taxikhabar نســبت بــه اعــام مــوارد تخلــف 

ــد. کنن ــدام  اق
کرایــه بــر حســب مصوبــه  گفــت: نــرخ  منوچهــری 
کرونــا بــر اســاس ســه و چهــار سرنشــین  ســتاد 

مشــخص شــده اســت.

با استفاده از توانمندسازی صنایع داخلی ایجاد شد: 

ارزش افزوده 2 میلیون دالری با بومی سازی 
در فوالد سفیددشت

ک استان اصفهان معارفه شد  مدیرکل ثبت اسناد و امال

مدیر جهاد کشاورزی اردستان خبر داد؛

حمایت از سرمایه گذاران شهرک گلخانه ای اردستان

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری:سایه خرس قهوه ای بر چادر عشایر دهاقان

کرایه  توزیع ۹ هزار برچسب نرخ 
کسیرانان اصفهان بین تا

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کوتاه از آبفا منطقه لنجان

فرمانــدار لنجــان بــه همــراه مدیرآبفــا منطقــه 
دو  و  یــک  شــماره  از ایســتگاه های  لنجــان 
آبرســانی بــه شــهرهای باغبــادران و چرمهیــن 

کردنــد. بازدیــد 
گــزارش روابــط عمومی آبفــا لنجان، ایســتگاه  بــه 

پمپــاژ شــماره یــک واقــع درتصفیــه خانــه آب 
بابــا شــیخعلی بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــش از9۵ 
درصــد وایســتگاه شــماره دو واقــع درمدیســه بــا 
پیشــرفت فیزیکــی بیــش از۶۰ درصــد درانتظــار 
تأمیــن اعتبــار الزم جهــت تکمیــل مراحــل باقــی 

مانــده هســت.
کامل ایــن طــرح،  ــا اجــرای  ــر اســت ب ــه ذک الزم ب
آبرســانی بــا ظرفیــت آبدهــی 2۵۶ لیتــر در ثانیــه 
بــه شــهرهای زاینــده رود، باغبــادران، چرمهیــن 
کــه  و روســتاهای مســیر انجــام خواهــد شــد، 
درحال حاضرآبرســانی به شــهرهای باغبــادران، 
چرمهیــن ومجتمــع هشــت روســتا بــا ظرفیــت 

کمتــر در حــال انجــام اســت.

ــتور  ــان در دس ــا لنج ــگاه آبف ــا وتجهیزآزمایش ارتق
پایــش  مدیرمرکــز  گرفــت.  قــرار  امــور  کار ایــن 
کیفیــت آب و فاضــاب شــرکت آبفــای  کنتــرل 
اســتان اصفهــان در راســتای بــه ســازی و ارتقــای 
آزمایشــگاه  ازمحــل  لنجــان،  آب  آزمایشــگاه 
در ایــن  کــرد.  بازدیــد  نظــر  مــورد  ومکان هــای 

منطقــه  مرکــزی  آزمایشــگاه  مقررشــد  بازدیــد 
۳۰متــر  وســعت  بــه  جدیــد  درمــکان  لنجــان 
آزمایشــگاه  اســت  گفتنــی  شــود.  طراحــی 
فیزیکــی،  برآزمایش هــای  عــاوه  لنجــان  آبفــا 
شــهرهای  وشــیمیایی  فیزیــک  آزمایش هــای 

داراســت نیزعهــده  را  وشــهرضا  مبارکــه 

کارگــروه مروجیــن مصــرف  نخســتین نشســت 
بهینــه آب، در آبفــا منطقــه لنجــان برگــزار شــد.

درایــن نشسســت مقــرر شــد از ابتــدای خــرداد 
کیپ هــای 2 نفــره از  تــا پایــان شــهریور مــاه ا
واحدهای ایــن امــور، یــک روز در هفتــه وظیفــه 
مروجیــن مصــرف بهینــه آب را بــر عهــده گیرند. 
غیرمجــاز،  انشــعابات  کشــف  اســت  گفتنــی 
اســتفاده  و  پرمصــرف  مشــترکین  شناســائی 
کننــدگان پمــپ آب غیرمجــاز، فرهنــگ ســازی 
اســتراتژیک،  ذخیــره  ازمخــازن  اســتفاده 
گــزارش نشــت  کنتورهــای معیــوب،  شناســائی 

کولر، شستشــوی معابر و فرش وغیره درحیطه 
از  پــس  مــوارد  کــه  اســت  مروجیــن  وظایــف 
اخطــار و راهنمایــی، مجــدد مــورد بررســی قــرار 

می گیرنــد.

بازدید فرماندار لنجان ازخط انتقال آبرسانی 
باغبادران - چرمهین 

ارتقا و تجهیز آزمایشگاه آبفا لنجان 

کارگروه مروجین مصرف  برگزاری نخستین نشست 
بهینه آب درآبفا منطقه لنجان 

گفت: در اســتان اصفهان از نظر  اســتاندار اصفهان 
کسیناســیون وضعیــت خوبــی داریــم و منطبــق  وا
حــال  در  مختلــف  ســنین  کشــوری  پروتــکل  بــا 

کسیناســیون هســتند. وا
عبــاس رضایــی، بــا بیان ایــن که در اســتان اصفهان 
ــا از پیــک چهــارم را شــاهد  کرون ــی  فعــا شــیب نزول
کــرد: هیــچ شــهر قرمــزی نداریــم و  هســتیم، اظهــار 

وضعیــت چنــد شهرســتان هــم زرد اســت.
کثــر شــهرهای  کــه، ا اســتاندار اصفهــان بــا بیان ایــن 
بــا  امیدواریــم  گفــت:  هســتند،  نارنجــی  اســتان 
بزرگــواری مــردم، رعایــت پروتکل هــا و حفــظ فاصلــه 

اجتماعــی شــاهد پیــک پنجــم نباشــیم.
مــا  نگرانــی  مهم تریــن  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: بــه   بــرای تعطیــات ۱۴ و ۱۵ خــرداد اســت، 

کــه اصــل  منظور اینکــه بــا حفــظ ســامتی مــردم 
شــکوهمندی  انتخابــات  بتوانیــم  اســت  قضیــه 
داشــته باشــیم؛ خواهــش و توصیــه مــا بــه مــردم 
پروتکل هــای  اســت  اســتان اصفهان ایــن  فهیــم 
مختلــف بهداشــتی بــه  خصــوص فاصلــه اجتماعی 
کــه  کننــد تــا ضمــن حفــظ ســامتی مــردم  را رعایــت 

اصل قضیه اســت بتوانیم انتخابات شکوهمندی 
کــه  داشــته باشــیم. رضایــی در پاســخ به ایــن ســوال 
کسیناســیون فرهنگیــان و دانش آمــوزان در  آیــا وا
ــه در  ک ــرد: فرهنگیــان  ک ــرار دارد، تصریــح  ــت ق اولوی
کشــوری  ســن های خاصــی هســتند مثــل پروتــکل 
در  و  می شــود  تزریــق  کســن  وا ســن  اســاس  بــر 
خصــوص دانش آمــوزان هــم هیــچ نگرانــی وجــود 
کــز  نــدارد. اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه مرا
کل اســتان توســعه بیشــتری  کسیناســیون در  وا
دادیــم تــا مــردم هیچ نگرانی نداشــته باشــند، ادامه 
کسیناســیون  وا نظــر  از  اصفهــان  اســتان  در  داد: 
پروتــکل  بــا  منطبــق  و  داریــم  خوبــی  وضعیــت 
کسیناســیون  کشــوری  ســنین مختلــف در حــال وا

هســتند.

استاندار  اصفهان:

کل اصفهان را توسعه دادیم کسیناسیون در  کز  وا مرا

خبر خبر

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان 
کــه مســیر دوچرخــه  براســاس شــرایط  بــا بیان ایــن 
ــت  ــت: سیاس گف ــود،  ــی می ش ــان طراح ــک خیاب ی
طراحــی مســیر دوچرخــه بــه دو روش مســیرهای 

کشــی منعطــف خواهــد بــود. کانالیــزه و خــط 
کــرد: احداث مســیرهای  مســعود بنــده خــدا اظهــار 
دوچرخــه بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی ترافیــک 
کار شــهرداری قــرار دارد بر ایــن  اســتان در دســتور 
و  مســیر ایمن  کیلومتــر  اســت ۷۷۷  قــرار  اســاس 
پیوســته بــرای دوچرخه ســواری در شــهر اصفهــان 
گذشــته آغــاز  که ایــن مهــم از ســال  راه انــدازی شــود 

شــده اســت.
که ایــن مســیر انگیــزه شــهروندان  ــا بیان ایــن  وی ب
را بــه دوچرخه ســواری در مســیرهای ایمن افزایــش 
می دهــد، افــزود: زمانــی می توانیــم از شــهروندان 
کمتــر اســتفاده  بخواهیــم از خودروهــای شــخصی 
کــه  کوتــاه شــهری را رکاب بزننــد  کننــد و مســیرهای 
مســیرهای ایمن و پیوســته داشــته باشــیم. معاون 
حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان ادامــه داد: 
کــه دوچرخه ســواری در خیابان هــا  بــا توجــه به ایــن 
ک بــود، شــهروندان  و در دل ترافیــک بســیار خطرنــا
تمایلــی بــه اســتفاده از دوچرخــه نداشــتند و ایجــاد 
از  یکــی  دوچرخه ســواری  بــرای  مســیرهای ایمن 
مطالبــات چندیــن ســاله شــهروندان اصفهانــی 
ــه در ایــن شــرایط  ک ــا بیان ایــن  اســت. بنــده خــدا ب
کــه آلودگــی هــوا همــه جــا مشــهود اســت، بهتریــن 
بــه طــور  وســیله نقلیــه دوچرخــه اســت، افــزود: 
کیلومتــر مســیر  کــه پروژه ایجــاد ۷۷۷  حتــم زمانــی 
و عملیات ایمن ســازی  تکمیــل  دوچرخه ســواری 
آن انجام شــد، شــهروندان از این مســیرها استقبال 
خواهند کرد، شعار معاونت حمل و نقل و ترافیک 
» وظیفــه داریــم بســترهای امــن را بــرای حمــل و 
کنیــم. » نیــز در همیــن راســتا  ک فراهــم  نقــل پــا
کنار ایجاد  کــرد: در  تعیین شــده اســت. وی تصریــح 
مســیرهای دوچرخه ســواری، توســعه پیاده راه ها را 
در دســتور کار داریــم، زیــرا معتقدیم شــهر بایــد برای 
کــه در ایــن راســتا حمــل و  زندگــی زیســت پذیر باشــد 

نقــل شــهر نیــز بایــد انســان مــدار باشــد.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان 
کــه شــهر انســان محــور باشــد  کــرد: زمانــی  کیــد  تا
بــر اســاس نیازهــای شــهروندان شــکل می گیــرد 
مســیرهای  داریــم  وظیفــه  جهــت  همیــن  بــه  و 

دهیــم  توســعه  را  پیاده راه هــا  و  دوچرخه ســواری 
کنیــم در ایــن راســتا میــدان  و زیــر ســاخت را فراهــم 
ــان ســپاه پیــاده راه  ــاغ عباســی و خیاب امــام، چهارب
ــان نظــر نیــز در حــال پیــاده راه شــدن  شــده و خیاب
اســت. بنــده خــدا بــا بیان ایــن که سیاســت طراحی 
کانالیــزه  مســیر دوچرخــه بــه دو روش مســیرهای 
ــود، خاطرنشــان  کشــی منعطــف خواهــد ب و خــط 
کــرد: چنــد نــوع مســیر دوچرخه ســواری وجــود دارد 
ــان  ــه یکــی از ایــن مســیرها از ســمت راســت خیاب ک
بــا جــداول بــه صــورت فیزیکــی جــدا می شــود؛ در 
ــه توقــف  ک ــه در ســمت چــپ  خیابان هــای یکطرف
ممنــوع اســت، مســیر بــا جــداول جــدا می شــود و در 
برخــی دیگــر از خیابان ها به موازات مســیر اتوبوس، 
محــل عبــور دوچرخــه در نظــر گرفتــه شــده اســت در 
واقــع مســیر دوچرخــه بــر اســاس شــرایط آن خیابان 
طراحــی می شــود. وی افزود: قســمت عمده مســیر 
عبــور دوچرخــه بــا خــط کشی ایمن ســازی می شــود 
میادیــن  و  تقاطع هــا  در  داریــم  نظــر  در  واقــع  در 
کامــل انجــام  مســیرها را مشــخص و ایمن ســازی 

دهیــم تــا یــک محــور پیوســته داشــته باشــیم.
محــور  چندیــن  کــه  بیان ایــن  بــا  خــدا  بنــده 
دوچرخــه در ســطح شــبکه معابر ایجــاد خواهیــم 
اصلی تریــن  و  بزرگتریــن  از  یکــی  گفــت:  کــرد، 
از  و  آغــاز  اللــه  میــدان  از  مســیر دوچرخه ســواری 
تــا  و  عبــور  همــزه  و  الهــور  پرویــن،  خیابان هــای 
پــل بزرگمهــر ادامــه دارد، یکــی دیگــر از مســیرها در 
محــور تفریحــی اصفهــان مســیر دوچرخــه ممتــد 
میــدان امــام خمینــی، خیابــان ســپه، چهاربــاغ 
عباســی، حاشــیه مــادی نیاصــرم، خیابــان صائب، 
گرفتــه  پــل مارنــان و جــاده ســامت نــاژوان در نظــر 
کــه جــز  شــده اســت عملیــات اجرایی ایــن مســیر 
دوچرخــه  مســیرهای  زیباتریــن  و  مفرح تریــن 
کشــور خواهــد بــود ظــرف چنــد مــاه آینــده تکمیــل 

می شــود.

کــه دیــروز بــه دلیــل بــروز مشــکات  هفــت فــردی 
ارتفــاع  در  اصفهــان  نــاژوان  تله ســیژ  در  فنــی 
گرفتــار شــده بودنــد بــا کمــک نیروهــای  محبــوس و 
آتش نشــانی نجــات یافتنــد. ســخنگوی ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان 
گفت: ایــن حادثــه ســاعت ۱۳ و ۱۲ دقیقــه رخ داد 
کوهســتان  و نیروهــای امــداد و نجــات در ارتفــاع و 
از ایســتگاه های شــماره یــک، ســه و ۱۲ بــه محــل 
کاوه آهنگران با اشــاره به اینکه  اعزام شــدند. فرهاد 
بازشــدن نردبــان آتش نشــانی در میــان درختــان 
کاری زمانبــر و دشــوار اســت افــزود: عملیــات  نــاژوان 
امــداد و نجــات مدتــی بــه طــول انجامیــد تــا به همه 

ــود.  ــانی ش ــاع امدادرس ــدگان در ارتف ــار ش گرفت
وی ادامــه داد: همــه هفــت نفــر  کــه در ارتفــاع گرفتار 
ــانی  ــای آتش نش ــک نیروه کم ــا  ــه ب ک ــد  ــده بودن ش
پاییــن منتقــل شــدند. ســخنگوی ســازمان  بــه 
آتش نشــانی و خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان 
علت ایــن حادثــه را نقــض فنــی اعام و تصریــح کرد: 

علــت حادثــه قطعــی بــرق نبــوده اســت.
مدیــر روابــط عمومی مدیریــت طــرح ســاماندهی 
گفــت:  نــاژوان نیــز درخصــوص علــت بــروز حادثــه 
ــاد در اصفهــان و منطقــه  گرفتــن وزش ب ــا شــدت  ب
مســووالن  مربوطــه،  قوانیــن  براســاس  و  نــاژوان 
ــا  ــی آن ت ــه تخلیــه خــط و تعطیل ــبت ب ــیژ نس تله س

کردنــد. پایــان وزش بــاد اقــدام 
مهــدی دیباجــی افــزود: تنها ســه ســبد باقــی مانده 

کــه آنتــن مخابراتــی تله ســیژ بــه دلیــل وزش  بــود 
کار افتــاد و تخلیــه مابقــی ســبدها ممکــن  بــاد از 
کــرد: بــرای تخلیــه هرچــه ســریع تــر  نبــود. وی بیــان 
گرفتــار شــده در ارتفــاع از آتش نشــانی  و ایمنــی افــراد 

ــد. ــی ش امدادخواه
منطقه جنگلی نــاژوان از معــدود باغ های اصفهان 
شــهر  گســترش  و  توســعه  جریــان  از  کــه  اســت 
تا اندازه ای ایمــن مانــده و همچنــان بــه هــوای شــهر 

لطافــت و تازگــی می بخشــد.
ایــن گردشــگاه یکــی از نقاط سرســبز و خرم حاشــیه 
کثــر مادی هــای  زاینــده رود اســت و سرچشــمه ا
در ایــن  می شــود.  محســوب  اصفهــان  شــهر 
منطقــه فضاهایــی همچــون تلــه ســیژ، زمین هــای 
بــازی  زمین هــای  کمپینــگ،  اســتخر،  ورزشــی، 
اســب  ســواری،  درشــکه  کودکان، ایســتگاه های 
ســواری، قایق رانــی و محوطــه دوچرخه ســواری زیــر 
نظــر مدیریــت طــرح ســاماندهی نــاژوان وابســته بــه 
ــرای اســتفاده عمــوم فراهــم  شــهرداری اصفهــان ب

شــده اســت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان: 

از میدان امام)ره( تا ناژوان اصفهان 
مسیر دوچرخه سواری ایجاد می شود

گرفتار در تله سیژ ناژوان نجات یافتند 7 فرد 
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گزارشربخ

معــاون رییــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده 
گفــت: درپــی خاموشــی های اخیرمجــددا موجــی 
از اتهــام دربــاره اقدامــات بیــن المللــی دولــت بــه راه 
گزارش ایمنــا، معصومــه ابتــکار  افتــاده اســت.  بــه 
پــی  در   « نوشــت:  خــود  گرام  صفحه اینســتا در 
خاموشــی های اخیــر مجــددا موجــی از اتهــام دربــاره 
اقدامــات بیــن المللــی دولــت بــه راه افتــاده اســت، 
البته ایــن بــار شــاید بــا قصــد پوشــاندن اقدامــات 
غیرقانونــی ســودجویان از جملــه دکانــداران ارزهــای 
که از جمله توافق جهانی تغییرات  دیجیتال باشد 
آب و هوایــی معــروف بــه توافــق یــا تفاهــم پاریــس 
ــد.  ــرح می کنن ــرق مط ــی ب ــل قطع ــوان عام ــه عن را ب
بــه همیــن دلیــل توضیحــات معصومــه ابتــکار در 
مورد ایــن توافــق، بازنشــر می شــود. توافــق پاریــس 
ــه چنــد  ک ــی  ــوده، در حال ــه بعــد ب ــرای دوره ۲۰۲۰ ب ب
ســالی اســت این اتهــام وارد می شــود. این توافــق 
جهــت مقابلــه بــا تغییــر اقلیــم تنظیــم شــده؛ یعنــی 
از  جهــان  کشــورهای  از  بســیاری  کــه  پدیــده ای 
جمله ایران را با مشکالت جدی مانند خشکسالی 
کشــورها بــا هــم توافــق  کــرده؛ بنابرایــن  و … مواجــه 
درجــه  از ۲  بیــش  زمیــن  دمــای  نگذارنــد  کردنــد 
ســانتیگراد از قبــل از عصــر صنعتــی افزایــش یابــد. 
ممنوعیــت تولیــد انــرژی و مصرف ســوخت فســیلی 
در توافــق پاریــس نیامــده و داوطلبانــه اســت، ولــی 

موضــوع افزایــش بهــره وری و اصــالح الگــوی مصــرف 
آمــده؛ در ایــران شــدت مصــرف انــرژی باالســت و 
بــرای  نیــز  رهبــری  مقــام  کلــی  سیاســت های  در 
کاهــش شــدت  اصــالح الگــوی مصــرف ۵۰ درصــد 
کــه دولت ایــران  انــرژی ابــالغ شــده اســت. در حالــی 
فقــط ۱۲ درصــد، آن هــم در صــورت رفــع تحریم هــا 
کرد. ایــن موضــوع هیــچ ربطــی با ایجــاد یــا از  اعــالم 
کار انداختــن نیروگاه های برق ندارد. شــدت مصرف 
ــد بهــره  ــر دنیاســت و بای ــران بیــش از چهــار براب در ای
کنیم تا مشــکل  وری انرژی را زیاد و مصرف را بهینه 
بــرق برطــرف شــود. نیــروگاه جدیــد هــم ســاخته 
شــده و می شــود. ولــی بــه هــر حــال مــا از تغییــر اقلیــم 
آســیب می بینیــم و باید راه هــای ســازگاری را اجرایی 
کنیــم. همراهــی بــا جامعــه جهانــی حــق مردم ایــران 
را تبییــن می کنــد. در تنظیــم توافــق جهانــی پاریــس 
کشــور  منافــع  بــا  و  بــود  نافــذ  بســیار  نقش ایــران 

و  دولــت  در  از اینکــه  پــس  امــا  نداشــت،  تعــارض 
مجلــس توافــق پاریــس تصویــب شــد، بــه دلیــل 
جوســازی و اطالعــات نادرســت در شــورای نگهبــان 
ــس  ــق پاری ــو تواف ــران عض ــد؛ بنابراین ای ــف مان متوق
نشــده اســت. متاســفم از این همــه اطالعــات غلط و 
دروغ کــه بــا هــدف فریــب و ناامیــدی مــردم از دولت، 
کــه نشــر دهندگان ایــن  منتشــر شــده، در حالــی 
کاذیــب خودشــان عامــل قطعــی برق هســتند؛ چه  ا
که مانع نوســازی نیروگاه ها  کاســبی تحریم  از جنبه 
گرداندن دکان جدید ماینرها، آن ها  می شــود و چه 
کــه بــا جوســازی مانع دســتیابی مردم بــه منافع این 
گــزارش وزارت نیــرو نیــز  توافــق جهانــی شــده اند. 
ــرق در ســال جــاری  افزایــش ۲۰ درصــدی مصــرف ب
ــه در ســال های قبــل از حــدود  ک را نشــان می دهــد 
۱.۸ درصــد بــوده و مرتبــط بــا فعالیــت ماینرهــا و رمــز 

ــی اســت.« ارزهــای دیجیتال

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:

ماینرها یا توافق پاریس؟ دربــاره  تهــران  حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
بــه مســئوالن  نــان  افزایــش خودســرانه قیمــت 
اتحادیــه نانوایــان و همچنیــن نانوایی هــا هشــدار 
تاییــد  بــه  جدیــد  قیمت هــای  تــا  گفــت:  و  داد 
گونــه افزایــش  ســازمان های نظارتــی نرســد هــر 

اســت. تخلــف  قیمــت 
آقــای محمدعلــی اســفنانی، در پاســخ بــه ســوالی 
مبنــی بر اینکــه تعزیــرات بــا افزایــش قیمــت نــان 
کــه از حــدود ۴۵ روز پیــش آغــاز شــده اســت چــه 
برخــوردی می کننــد، افــزود: در بحــث قیمــت نــان 
شــاید دالیــل نانوایی هــا و مســئوالن اتحادیه هــا 
مبنــی بــر افزایــش نیافتــن قیمــت نــان از دو ســال 
کنــون درســت و موجــه باشــد، اما ایــن  پیــش تا
کــه  نمی دهــد  را  مجــوز  آن ها ایــن  بــه  موضــوع 

ــد. کنن ــت  ــش قیم ــه افزای ــدام ب ــان اق خودش
که افرادی  کار مثل این اســت  اســفنانی افزود: این 
بــدون  می کننــد،  حــق  ادعــای  جامعــه  در  کــه 
مراجعــه بــه مراجــع قانونــی خودشــان بــا افــراد 

کننــد. متهــم برخــورد 
ــر اتحادیه هــا نــرخ نامــه  گ گفــت: قطعــا ا اســفنانی 
کــرده مرتکــب تخلــف  جدیــدی بــه نانوایــان ابــالغ 
شــده اند و قطعــا هــر نــرخ نامــه ای بایــد بــه تاییــد 
کننــدگان و  ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف 
گفــت: هنــوز هیــچ  ســتاد تنظیــم بــازار برســد. وی 
گونــه افزایــش  نرخــی بــه مــا ابــالغ نشــده و هــر 
تعزیراتــی  برخــورد  قیمــت تخلــف و مســتوجب 
بــه  اســت. مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی تهــران 
اتحادیه هــای مربوطــه و همچنین نانوایــان تذکر و 
کــه مراجع قانونی نرخ جدید  هشــدار داد تــا زمانی 
نــان را اعــالم نکننــد حــق افزایــش قیمــت را ندارند.
چــه  بر اینکــه  مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  وی 
برخــورد  اتحادیه هــا  تخلفــات  بــا  بایــد  نهــادی 
گفت: ایــن امــر مربــوط بــه ســازمان صنعــت،  کنــد، 

روابــط  معــدن و تجــارت اســت، چــون تنظیــم 
میــان اتحادیه هــا با ایــن ســازمان اســت و مــا یــک 
مجموعه دادرســی محور شــبه قضایی هســتیم و 
گــزارش شــده از ناحیــه اتحادیه هــا  بــه تخلف هــای 

می کنیــم. رســیدگی 
گفــت: نانوایــان حــق افزایــش قیمــت را ندارنــد  وی 
گــر ۹۰ درصــد نانوا هــا هم اینــکار را  ولو اینکــه حتــی ا
کــرده باشــند تخلــف اســت و مجبوریــم بــا نانوایــان 

کنیم. متخلــف برخــورد 
بر اینکــه  مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  اســفنانی 
نانوایــان  یــا  اتحادیه هــا  ناحیــه  از  شــکایتی  آیــا 
آمــار  گفــت:  اســت؟  شــده  ارســال  تعزیــرات  بــه 
دقیقــی در ایــن خصــوص در دســت نــدارم، امــا 
افزایــش  بــر  دال  مردمی فراوانــی  شــکایت های 
قیمــت نــان بــه ما می رســد که طبــق قانون مجبور 

بــه تشــکیل پرونــده و صــدور حکــم هســتیم.
دربــاره عرضــه خــارج  بــه ســوالی  پاســخ  وی در 
گفــت:  از ســوی برخــی نانوایی هــا  آرد  از شــبکه 
کــه در یکــی  اخیــرا پرونــده قابــل توجهــی داشــتیم 
کیســه آرد  از مناطــق جنوبــی تهــران دو هــزار و ۵۰۰ 
کــه بــه صــورت عرضــه خــارج  کشــف شــد  یارانــه ای 
از شــبکه بــه افــرادی داده شــده بــود کــه اســتحقاق 
بــه  تبدیــل  تخلــف  و ایــن  نداشــتند  را  دریافــت 

ــد. ــده ش پرون
کــه آرد یارانــه ای  وی افــزود: تعــدادی از نانوایــان 
دریافــت می کننــد مــازاد بــر نیــاز خــود را عرضــه 
می کننــد  رد  آزاد  صــورت  بــه  و  شــبکه  از  خــارج 
کــه حتمــا باید ایــن موضــوع نیــز بررســی شــود تــا 
ســهمیه بــه میــزان نیــاز بــه نانوا هــا داده شــود و 
کــم  البتــه برخــی از نانوایــان نیــز از میــزان پختشــان 
می کننــد و آرد ســهمیه ای شــان را خــارج از شــبکه 
کــه حتما بــرای  و بــه قیمــت باالتــر عرضــه می کننــد 

متخلفــان حکــم صــادر می کنیــم.

اصفهــان  )عــج(  الزمــان  فرمانــده ســپاه صاحــب 
کــز  مرا بــر  حاضــر  حــال  در  دشــمن  تمرکــز  گفــت: 
آموزشــی اســت و در ایــن زمینــه اجــرای ســند ۲۰۳۰ 

اســت. چالــش جــدی 
مســتند  کــران  ا برنامــه  در  فــدا،  مجتبــی  ســردار 
ــکر  ــهدای لش ــاخص ترین ش ــی از ش ــاهمراد( یک )ش
قمــر بنی هاشــم بــا تقدیــر و تشــکر از عوامــل مســتند 
داشــت:  اظهــار  خرمشــهر  فتــح  گرامیداشــت  و 
رزمنــدگان فاتح خرمشــهر ۳۴ روز مقاومــت کردند و 

طــی یــک روز خرمشــهر فتــح شــد.
کیلومتــری  وی افــزود: در واقــع یــک مســیر ۸۰ تــا ۷۰ 
را باوجود تحریم ها، شرایط آب و هوایی نامساعد، 
پاتک هــای دشــمن و کمبود تجهیزات البتــه با ایثار 
و از جــان گذشــتگی به دســت رزمنــدگان اســالم آزاد 

شد.
فرمانــده ســپاه صاحب الزمــان )عــج( اصفهــان بــا 
بیان اینکــه ۱۹ هــزار اســیر دشــمن و ۲۳ هــزار تلفــات 
ــا  ــان م ــروی جوان ــدرت و نی ــوی ق ــا جوابگ و پاتک ه
گفــت: همیــن امــر منجــر شــد نیروهــا بــه آب  نبــود، 
کــه ۱۹ هــزار  کمــک و مــدد الهــی چنــان بــود  بزننــد و 
نیــروی دشــمن هــم نتوانســت کاری از پیــش ببــرد.

کز آموزشی تمرکز دشمن بر مرا
وی بــا اشــاره بــه ادامــه غــرض ورزی دشــمن، خاطــر 
کــرد: امروز دشــمن برنامه ریــزی زیــادی کرده  نشــان 
تــا ذائقــه و فکــر مــا را تغییر دهند و عمــده تمرکز خود 
را بــر خانــواده و فضــای مجــازی قــرار داده تــا ظرفیت 

شــهدا را بــی اثــر و بی خاصیــت کننــد.
فــدا بــا بیان اینکــه دومیــن جــای نفــوذ دشــمن 
بــه  افــزود:  اســت،  دانشــگاه ها  و  آموزشــی  کــز  مرا
وســیله نفــوذ فرهنگــی، ســند ۲۰۳۰ و دیگــر مــوارد 
کــه ظرفیــت دفاع مقــدس و  بــه دنبال ایــن هســتند 

کننــد. پشــتوانه آن را از مــردم جــدا 

کرد: ســومین جای نفوذ دشــمن  وی خاطر نشــان 
کشــورمان  اســوه ســازی بــرای جوانــان و نوجوانــان 
به وســیله فیلم، هنرمندان و سلبریتی هاســت، در 
صورتــی کــه ۲۳ هــزار شــهید اســتان و شــهدای دیگر 
کشــور  اســتان ها می توانند الگوهای بســیاری برای 
باشــند و بدانند که شــهدا دســت یافتنی هســتند و 

بــرای دفــاع از انقالب شــهید شــدند.
عرصه انتخاباتی، خرمشهر دیگر است

اصفهــان  )عــج(  صاحب الزمــان  ســپاه  فرمانــده 
ــه بــا  ک ــم  ــه داری ــم وظیف ــروز ه ــه ام ــد بر اینک کی ــا تا ب
عهــد و پیمــان بــا شــهدا در عرصــه انتخاباتــی روبــرو 
کنیــم، ادامــه داد:  خرمشــهرهای دیگــری را فتــح 
کرد  خرمشــهر بعدی شکســت اســرائیل بود و ثابت 
میدان، ایثــار، شــهادت و خــون بــر شمشــیر پیــروز 
کامــل در مقابــل  کــه دشــمنان بــا تجهیــزات  اســت 
آن هیــچ هســتند و با ۱۱ روز وحشــیگری علیــه مردم 
مظلــوم فلســطین، در اوج ذلــت مجبــور بــه عقــب 

نشــینی شــدند.
که خرمشهرها  وی با بیان اینکه امام )ره( فرمودند 
در پیــش اســت، ادامــه داد: انتخابــات ۲۸ خــرداد 
کــه دشــمن یــاس  ســال جــاری فتــح دیگــری اســت 
و نامیــدی و دل بریــدن از انقــالب را ایــن روزهــا بــه 
کــردن نقــش مــردم  کمرنــگ  دلیــل اهــداف خــود و 
ترویــج می کنــد؛ البتــه مــا منکــر مشــکالت معیشــت 
کردن ایــن شــرایط بــا قهــر بــا  نیســتیم امــا عــوض 

صندوق هــای رأی میســر نمی شــود.
فــدا یــادآور شــد: مــا بایــد بــه تاســی از حضــرت زهــرا 
کــه ۴۰ شــبانه روز خانــه بــه خانــه انصــار را بــه  )س( 
کار  کــرد، پــای  دفــاع از امیرالمومنیــن )ع( دعــوت 
بیاییــم و بــه تاســی از جانبــازان و شــهدا و آزادگان 
قشــرهای مختلــف را بــرای شــرکت در انتخابــات 

کنیــم. دعــوت 
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خبرخبر

خبرربخ

رئیــس ســازمان بازرســی گفــت: در یکــی از انبارهــای 
از آردهــای یارانــه ای  کیســه  کشــور، ۲ هــزار و ۵۰۰ 
کیســه ها بــه صــورت آزاد  کــه بــا تعویــض  کشــف شــد 
فروختــه می شــد کــه بــا عوامــل موثــر در ایــن موضوع 
ــیان  ــن درویش ــالم حس ــت االس ــد. حج ــورد ش برخ
کشــور در شــورای عالی  رئیس ســازمان بازرســی کل 
قضائی با اشاره به فرارسیدن »روز ملی جمعیت«، 
گذشــته از ســازمان بازرســی بــه دلیــل  گفــت: هفتــه 
کــه در موضــوع جمعیــت انجــام داده، بــه  اقداماتــی 
عنــوان یکــی از دســتگاه های برتر کشــور تقدیر شــد. 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه برخــی نابســامانی ها در 
بــازار آرد و نــان گفــت: در موضــوع توزیــع آرد یارانه ای 
متاســفانه بــه دلیــل برخــی بــی نظمی هــا و عــدم 
نظــارت بــر توزیــع عادالنه ایــن اقــالم بــا بازرســی های 

کشــور، ۲ هــزار و  گرفتــه در یکــی از انبارهــای  صــورت 
ــا  کــه ب کشــف شــد  ــه ای  کیســه از آردهــای یاران  ۵۰۰
کیســه ها بــه صــورت آزاد فروختــه می شــد  تعویــض 

کــه بــا عوامــل موثــر در ایــن موضــوع برخــورد شــد. 
کیــد  ــاره افزایــش قیمــت نــان نیــز تا درویشــیان درب
کــه برای ایــن موضــوع هیــچ مصوبــه ای وجــود  کــرد 
رســمی هم  صــورت  بــه  موضــوع  و ایــن  نداشــته 
بــه دســتگاه مربوطــه اعــالم شــده اســت. رئیــس 

ســازمان بازرســی کل کشور همچنین درباره انتشار 
کــردن هــزاران تــن پیــاز در  تصاویــری مبنــی بــر رهــا 
کرمــان توســط کشــاورزان  یکــی از شــهرهای اســتان 
کرد: بررســی های  به دلیل نداشــتن مشــتری اعــالم 
که این موضوع  کی از آن اســت  ســازمان بازرســی حا
صحــت داشــته، اما ایــن مشــکل تنهــا مربوط بــه آن 

منطقــه نیســت. 
کــرد: بــه دلیــل  کیــد  حجــت االســالم درویشــیان تا
عــدم برنامه ریــزی منظــم و پایــش میــزان دقیــق 
مناطقــی  و  نیــاز  مــورد  کشــاورزی  محصــوالت 
کــه ظرفیــت تولید ایــن اقــالم را دارنــد، هــر ســاله 
شــاهد این نــوع نابســامانی ها در تولیــد و عرضــه 
کــه بعضــا  کشــاورزی هســتیم  برخــی محصــوالت 
دســترنج  هدررفــت  یــا  شــدید  کاهــش  موجــب 

می شــود. کشــاورزان 

رئیس سازمان بازرسی:

کیسهآردیارانهایدرپوششآردآزاد کشف۲۵۰۰

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

ــی  ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــوع قان ــای اول و دوم موض ــادره هیئت ه ــر آراء ص براب
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 1۴ اصفهان حوزه 
ثبــت ملــک خمینی شــهر تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محــرز گردیده اســت. 
ک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم  لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال
گهی می شــود. درصورتیکه اشــخاص نســبت به  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آ
صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین 
ک محــل، تســلیم و  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــال آ
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به 

مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند.  
الف( آراء صادره از هیات شعبه اول:

کبــری  کالســه ۰1۶۴ آقــای / خانــم  1( رای شــماره ۰7۴۶ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
ــادره  ــی 18292۴9۶۵7 ص کدمل ــماره 719  ــنامه ش ــه شناس ــفادرانی ب ــدی ورنوس آقامحم
کبــر نســبت بــه 1.۵ دانــگ از ۶ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 129.۳۵  ــد ا فرزن
ک شــماره ۳۳9 و  ۳۳8.1 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه  مترمربــع پــال
ــه  ــر ۳۵ و مالحظ ــورخ ۳۴/۰۴/19 دفت ــند 12791 م ــامل س ــهر ش ــی ش ــک خمین ــت مل ثب

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
ــم ناهیــد  ــای / خان کالســه ۰1۶2 آق ــه شــماره  2( رای شــماره ۰7۴۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ ب
آقامحمــدی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 2۰۶2۶ کدملــی 18278۵7۶۵1 صادره 
کبــر نســبت بــه 1.۵ دانــگ از ۶ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی  بــه مســاحت 129.۳۵  فرزنــد ا
ک شــماره ۳۳9 و ۳۳8.1 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه  مترمربــع پــال
ــه  ــر ۳۵ و مالحظ ــورخ ۳۴/۰۴/19 دفت ــند 12791 م ــامل س ــهر ش ــی ش ــک خمین ــت مل ثب

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
کبــری  کالســه ۰۰17 آقــای / خانــم  ــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره  ۳( رای شــماره ۰7۴۴ م
ــادره  ــی 18292۴9۶۵7 ص کدمل ــماره 719  ــنامه ش ــه شناس ــفادرانی ب ــدی ورنوس آقامحم
کبر نســبت به 1.۵ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مســاحت  فرزند ا
ک شــماره 1222 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه  19۶.۳۴ مترمربــع پــال
گزارش  ثبت ملک خمینی شــهر شــامل صفحه ۴۳۶ دفتر ۵2۵ و مالحظه نقشــه ملک و 

کارشــناس مالحظــه و محــرز گردیــده اســت.
ــم فاطمــه  کالســه ۰۰1۶ آقــای / خان ــه شــماره  ۴( رای شــماره ۰7۴۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ ب
آقامحمدی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 229 کدملی 11۴1۰۳۴1۵8 صادره فرزند 
کبــر نســبت بــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت  ا
ک شــماره 1222 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه  19۶.۳۴ مترمربــع پــال
ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۴۳۶ دفتر ۵2۵ و مالحظه نقشــه ملک 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  و 
کالســه ۰1۶۳ آقــای / خانــم فاطمــه  ۵( رای شــماره ۰7۵2 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
آقامحمدی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 229 کدملی 11۴1۰۳۴1۵8 صادره فرزند 
کبــر نســبت بــه 1.۵ دانــگ از ۶ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 129.۳۵ مترمربــع  ا
ک شــماره ۳۳9 و ۳۳8.1 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش حوزه ثبت ملک  پــال
خمینــی شهرشــامل ســند 12791 مــورخ ۳۴/۰۴/19 دفتــر ۳۵ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش 
کالســه ۰۰1۴ آقــای / خانــم زهــرا  ۶( رای شــماره ۰7۳8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
کدملی 1828971۶۰1 صادره فرزند  آقامحمدی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۴۳۰ 
کبــر نســبت بــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت  ا
ک شــماره 1222 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه  19۶.۳۴ مترمربــع پــال
ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه ۴۳۶  دفتر ۵2۵ و مالحظه نقشــه ملک 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  و 
کالســه ۰۰1۵ آقــای / خانــم ناهیــد  7( رای شــماره ۰7۳9 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ بــه شــماره 
آقامحمــدی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 2۰۶2۶ کدملــی 18278۵7۶۵1 صادره 
کبر نســبت به 1.۵ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مســاحت  فرزند ا

ک شــماره 1222 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه  19۶.۳۴ مترمربــع پــال
ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۴۳۶ دفتر ۵2۵ و مالحظه نقشــه ملک 

گــزارش کارشــناس مالحظــه و محــرز گردیــده اســت. و 
ــا  ــم زهــرا آق کالســه ۰1۶1 آقــای / خان ــه شــماره  8( رای شــماره ۰7۵۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ ب
محمــدی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۴۳۰ کدملــی 1828971۶۰1 صــادره فرزنــد 
کبــر نســبت بــه 1.۵ دانــگ از ۶ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 129.۳۵ مترمربــع  ا
ک شــماره ۳۳9 و ۳۳8.1 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش حوزه ثبت ملک  پــال
خمینــی شــهر شــامل ســند 12791 مــورخ ۳۴/۰۴/19 دفتــر ۳۵ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش 
ــم زینــب  ــای / خان کالســه 2۵29 آق ــه شــماره  ــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 ب 9( رای شــماره ۰۶۵8 م
کدملــی 129۳1889۳1 صــادره فرزنــد شــکراله  بابائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره ۵۰ 
ک شــماره  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 2۳2 مترمربــع پال
9 فرعــی از 1۵۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
کارشــناس مالحظه و محرز  گزارش  طی دادنامه ایران اصفهانی و مالحظه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت.
کالســه 289۳ آقــای / خانــم طوبــی  1۰( رای شــماره ۰77۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ بــه شــماره 
حاج حیدری به شناسنامه شماره 12۴7۰ کدملی 11۴۰12۳27۰ صادره فرزند حسینعلی 
ک شــماره 171۶ فرعی  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 99.9۴ مترمربــع پــال
از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 
گــزارش کارشــناس مالحظه  2۴17۴ مــورخ ۴7/۰7/۰۴ دفتــر ۶1 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

و محــرز گردیــده اســت.
کالســه ۰28۵ آقــای / خانــم مرتضــی  11( رای شــماره 1۶۰8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/22 بــه شــماره 
مهرابــی بــه شناســنامه شــماره 9۳ کدملــی 11۴2۰۵2۴9۴ صــادره فرزنــد قربانعلــی نســبت 
ک شــماره 91 اصلــی واقــع در  بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 1981.۶1 مترمربــع پــال
اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از مالکیــت قمــر 
گردیده است. کارشناس مالحظه و محرز  گزارش  شیخ االسالم و مالحظه نقشه ملک و 

12( رای شــماره 1۵87 مــورخ 1۴۰۰/۰2/21 بــه شــماره کالســه ۰28۴ آقــای / خانــم مرتضــی 
مهرابــی کوشــکی بــه شناســنامه شــماره 9۳ کدملــی 11۴2۰۵2۴9۴ صــادره فرزند قربانعلی 
ک شــماره ۳9۰ فرعی از  کارگاه به مســاحت 911.88 مترمربع پال نســبت به ۶ دانگ یکباب 
1۰۳ اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند ۴۴8۶ 

گردیده اســت. کارشناســمالحظه و محرز  گزارش  و مالحظه نقشــه ملک و 
1۳( رای شــماره 1۶1۳ مــورخ 1۴۰۰/۰2/22 بــه شــماره کالســه ۰289 آقــای / خانــم حســین 
فرزنــد  صــادره  کدملــی ۶۶۰97۴۰798  شــماره ۶۶۰97۴۰798  شناســنامه  بــه  ادیــب 
ک شــماره  عباســعلی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 12۳1.۵۵ مترمربــع پــال
91 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواســطه 
کارشــناس مالحظه و محرز گردیده  گزارش  از قمر شــیخ االســالم و مالحظه نقشــه ملک و 

اســت.
1۴( رای شــماره 1۵8۴ مــورخ 1۴۰۰/۰2/21 بــه شــماره کالســه ۰287 آقــای / خانــم اســداله 
نوریان کوشــکی به شناســنامه شــماره 12۳ کدملی 11۴2۰۵9۳2۴ صادره فرزند ســیف اله  
ک  نســبت بــه ۶ دانــگ دو بــاب مغــازه و زمیــن متصلــه بــه مســاحت 98۳.۰۰ مترمربــع پــال
شــماره ۳98 فرعــی از 1۰۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر 
گــزارش  شــامل  ســند 17۵۴۳ مــورخ 98/۰۶/21 دفتــر 2۶۵ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه ۰288 آقــای / خانــم جــالل  1۵( رای شــماره 1۶1۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/22 بــه شــماره 
مهرابــی کوشــکی بــه شناســنامه شــماره 11۴21178۰۴ کدملــی 11۴21178۰۴ صــادره فرزنــد 
ک شــماره 91  مصطفی نســبت به ۶ دانگ یکباب باغ به مســاحت 1۰92.7۳ مترمربع پال
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مع الواســطه از  
گــزارش کارشــناس مالحظــه و محــرز گردیده  قمــر شــیخ االســالم و مالحظــه نقشــه ملــک و 

است.
1۶( رای شــماره 1۶12 مــورخ 1۴۰۰/۰2/22 بــه شــماره کالســه ۰28۶ آقــای / خانــم مرتضــی 
مهرابــی کوشــکی بــه شناســنامه شــماره 9۳ کدملــی 11۴2۰۵2۴9۴ صــادره فرزند قربانعلی 
ک شــماره 92  کارگاه بــه مســاحت 898.98 مترمربــع پــال نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مع الواســطه از 

گــزارش  ســیدرحیم موســوی ۳2۰۵7 مــورخ ۳۳/11/28 دفتــر 1 و مالحظــه نقشــه ملــک و 
گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 

17( رای شــماره ۰777 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ بــه شــماره کالســه 2892 آقــای / خانــم فــردوس 
کدملــی 11۴۰12۳89۰  ماهــوش محمــدی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 12۵19 
ک شــماره  صادره فرزند ابراهیم نســبت به ۶ دانگ خانه به مســاحت 19۰.۵۳ مترمربع پال
171۶ فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
کارشــناس تأئید  گزارش  ســند 188۳7 مورخ ۴۰/۰۴/۰۴ دفتر ۶1 و مالحظه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت. و رأی خــود را بــا حــدود ذیــل صــادر مــی نمایــد مالحظــه و محــرز 
کبــر  کالســه 2۳21 آقــای / خانــم ا 18( رای شــماره ۰272 مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۶ بــه شــماره 
کدملــی 11۴1۵۰72۴2 صــادره فرزنــد غــالم  کاظمــی فروشــانی بــه شناســنامه شــماره 19 
نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 2۰.۳۵ مترمربــع 
ک شــماره۴۰۰ فرعــی از 11۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی  پــال
شــهر شــامل  ثبت در صفحه ۳۳۰ دفتر 9 و صفحه 2۳9 دفتر ۴7۰ و مالحظه نقشــه ملک 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  و 
19( رای شــماره ۰۳۵9 مــورخ 1۴۰۰/۰1/21 بــه شــماره کالســه 2۳2۳ آقــای / خانــم مهــدی 
کدملی 11۳۰۰89۵2۵ صادره فرزند  کاظمی فروشانی به شناسنامه شماره 11۳۰۰89۵2۵ 
کبر نســبت به ۳ دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب مغازه به مســاحت 2۰.۳۵ مترمربع  ا
ک شــماره ۴۰۰ فرعــی از 11۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی  پــال
شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳۳۰ دفتــر 9 و دفحــه 2۳9 دفتــر ۴7۰ و مالحظــه نقشــه ملک 

گــزارش کارشــناس مالحظــه و محــرز گردیده اســت. و 
کالســه 1۶78 آقــای / خانــم افســانه  2۰( رای شــماره ۰8۰9 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره 
حاجی هاشــمی بــه شناســنامه شــماره 1۰219 کدملــی 11۴2۳27۰19 صــادره فرزنــد محمــد 
ک شــماره ۵۳7 فرعی  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه به مســاحت 19۵.۵۰ مترمربع پــال
از 1۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت 
ــزارش  گ ــک و  ــه مل ــه نقش ــهر و مالحظ ــی ش ــهرداری خمین ــر 1۵8 ش ــه ۳۶۴ دفت در صفح

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه 2۰71 آقــای / خانــم زهــره  21( رای شــماره ۰8۰1 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره 
کدملــی 11۴1۶۳1۳9۳ صــادره فرزنــد حیدرعلــی  عموچــی بــه شناســنامه شــماره ۳۴۶ 
ک  نســبت بــه 1 دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۶۰ مترمربع پال
شــماره ۴1۴8 فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملک خمینی شــهر 
شــامل ثبــت در صفحــه ۵9۵ و 2۳۶ دفتــر 21۶ و 27۴ و ســند 1۰27۶۰ و مالحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
خانــم   / آقــای  کالســه 2۰7۰  شــماره  بــه  مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶  شــماره ۰8۰2  رای   )22
کدملی 11۴1۵۴۳۴9۴ صادره  محمدهاشم عموچی فروشانی به شناسنامه شماره ۳2۰ 
فرزند محمدابراهیم نســبت به ۵ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 
ک شــماره ۴1۴8 فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبت  2۶۰ مترمربــع پــال
ملک خمینی شــهر شــامل ســند 1۰27۶۰ و ثبت در صفحه ۵9۵ و 2۳۶ دفتر 21۶ و 27۴ و 

گــزارش کارشــناس مالحظــه و محــرز گردیــده اســت. مالحظــه نقشــه ملــک و 
2۳( رای شــماره ۰82۳ مورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ به شــماره کالســه 2۵۶8 آقای / خانم مرتضی 
ــینعلی  ــد حس ــادره فرزن ــی 11۴۰۵۰8271 ص کدمل ــماره 1۳2۰9  ــنامه ش ــه شناس ــی ب رحمت
ک شــماره 1۳۴ فرعــی از  نســت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 29.۵9 مترمربــع پال
11۴ اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 11۶۵8 
گــزارش کارشــناس مالحظــه و محرز  مــورخ 8۳/۰1/۰7 دفتــر ۶۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیده اســت.
کالســه 177۴ آقــای / خانــم مریــم  2۴( رای شــماره ۰8۳۴ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره 
کدملــی 11۴1191۴2۳ صــادره فرزنــد  صالحیــان فروشــانی بــه شناســنامه شــماره 2277 
محمداســماعیل نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه دو طبقــه بــه مســاحت ۵1 مترمربــع 
ک شــماره ۶۴9 فرعــی از 1۰7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک  پــال
خمینــی شــهر شــامل   مــع الواســطه از ســند 17۵7۴۰ مــورخ 8۶/۰9/۰۶ دفتــر 7۳ صدیقــه 

گردیــده اســت. کارشناســمالحظه و محــرز  گــزارش  عســگری و مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه 1۶2۳ آقــای / خانــم محمــد  2۵( رای شــماره ۰811 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره 
فاتحی به شناســنامه شــماره 17۳۳۰ کدملی 11۴2۳88۰2۶ صادره فرزند نادعلی نســبت 
ک شــماره ۴88 فرعــی از  بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۵۵.8۳ مترمربــع پــال

8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه 
کارشــناس  گــزارش  از مریــم حدادیــان صفحــه ۳۳۳ دفتــر ۳۴۰( و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. مالحظــه و محــرز 
خانــم   / آقــای  کالســه 1۶21  شــماره  بــه  مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶  شــماره ۰81۳  رای   )2۶
کدملــی 11۴1۵2۳۳۶1 صــادره فرزنــد  غالمحســین صلواتــی بــه شناســنامه شــماره 12 
ک شــماره ۴88  ابراهیم نســبت به ۶ دانگ یکباب مغازه به مســاحت۳1.۶۳ مترمربع پال
فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
مــع الواســطه از مریــم حدادیــان ثبــت در صفحــه ۳۳۳ دفتــر ۳۴۰ و مالحظــه نقشــه ملــک 

ــده اســت. گردی کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ و 
27( رای شــماره ۰81۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره کالســه 1۶18 آقــای / خانــم محمــود 
کدملــی 11۴1۵۰۰9۴9 صــادره فرزنــد ابراهیــم  صلواتــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 1۳۶ 
ــه مســاحت ۶۰.1۵  ــی مســکونی. ب ــه 2 دانــگ از ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه و فوقان نســبت ب
ک شــماره ۴88 فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حوزه ثبت ملک  مترمربــع پــال
خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از مریــم حدادیــان ثبــت در صفحــه ۳۳۳ دفتــر ۳۴۰ و 

گردیــده اســت. کارشناســمالحظه و محــرز  گــزارش  مالحظــه نقشــه ملــک و 
خانــم   / آقــای  کالســه 1۶2۰  شــماره  بــه  مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶  شــماره ۰81۶  رای   )28
ــد  کدملــی 11۴111۰۶79 صــادره فرزن ــه شناســنامه شــماره 11۰8  ــی ب محمدمهــدی صلوات
ابراهیــم نســبت بــه 2 دانــگ از ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه و فوقانــی مســکونی بــه مســاحت 
ک شــماره ۴88 فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبت  ۶۰.1۵ مترمربــع پــال
ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از مریــم حدادیــان ثبــت در صفحــه ۳۳۳ دفتــر 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ ۳۴۰ و مالحظــه نقشــه ملــک و 
29( رای شــماره ۰818 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه شــماره کالســه 1۶22 آقــای / خانــم احســان 
کدملــی 11۳۰۴8۰۰89 صــادره  عموشــاهی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 11۳۰۴8۰۰89 
فرزنــد محســن نســبت بــه 2 دانــگ از ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه و فوقانــی مســکونی بــه 
ک شــماره ۴88 فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  مســاحت ۶۰.1۵ مترمربــع پــال
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از مریــم حدادیــان ثبــت در صفحــه 
گردیــده  کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ۳۳۳ دفتــر ۳۴۰ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
کالســه 1۶19 آقای / خانم احمدرضا  ۳۰( رای شــماره ۰82۰ مورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ به شــماره 
صلواتــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره ۵۵ کدملــی 11۴1۵8۵۶77 صــادره فرزنــد ابراهیــم 
ک شــماره ۴88  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 29.۴7 مترمربــع پــال
فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
مــع الواســطه از مریــم حدادیــان ثبــت در صفحــه ۳۳۳ دفتــر ۳۴۰ و مالحظــه نقشــه ملــک 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  و 
۳1( رای شــماره ۰778 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ بــه شــماره کالســه 2۶۰9 آقــای / خانــم محمــد 
کدملی 11۴۰۴8۰197 صادره فرزند حاجی  پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره 1۰۳98 
ک شــماره 27۶ و  اقــا نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۴۶1.۵7 مترمربــع پــال
۵12 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل  
ســند ۴21۴۴ مــورخ ۵۶/۰2/11 دفتــر 7۳ و ســند ۴۶899 مــورخ ۵7/۰9/۰۵ دفتــر 7۳ و 
گــزارش کارشــناس مالحظــه و محــرز گردیــده اســت. ســند ۴۰12 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

۳2( رای شــماره ۵۳2۴  مــورخ 1۳99/12/27 بــه شــماره کالســه 21۴8 آقــای / خانــم افــروز 
کدملی 11۴2۳۵111۴ صادره خمینی شــهر فرزند  عســگری به شناســنامه شــماره 1۳۶28 
اصغــر نســبت بــه 2 دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۳۵۳.1۵ مترمربــع 
ک شــماره 128 فرعــی از 121 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی  پــال
گــزارش  شــهر شــامل ســند 12۵22۰ مــورخ 99/۰7/۰7 دفتــر ۴۶ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

کارشــناس مالحظــه و محــرز گردیده اســت.
۳۳( رای شــماره ۵۳2۶ مــورخ 1۳99/12/27 بــه شــماره کالســه 21۴9 آقــای / خانــم علــی 
کدملــی 11۴112۰۰7۰ صــادره خمینــی شــهر  اصغــر علیرضایــی بــه شناســنامه شــماره 2۰۵1 
کبــر نســبت بــه ۴ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکباب خانه بــه مســاحت ۳۵۳.1۵  فرزنــد علــی ا
ک شــماره 128 فرعــی از 121 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملک  مترمربــع پــال
خمینــی شــهر شــامل ســند 12۵22۰ مــورخ 99/۰7/۰7 دفتــر ۴۶ و مالحظــه نقشــه ملک و 

گردیده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش 
گهی در صفحه ۵ ادامه آ

گهی آ



سال پنجم - شماره  11۴2 
چهار شنبه  ۵  خرداد  1۴۰۰ -  1۴ شوال  1۴۴2
2۶  می      2۰21 ۵رفهنگ

گزارشربخ

گــروه ســامت محیــط دانشــگاه علــوم  سرپرســت 
پذیرایــی  تاالرهــای  گفــت:  اصفهــان  پزشــکی 
خطــر  ُپــر  و  نارنجــی  شــرایط  در  چایخانه هــا  و 
کوویــد ۱۹ اجــازه فعالیــت در  همه گیــری بیمــاری 

ندارنــد. اســتان 
گــوی زنــده  گفــت و  ســید مهــدی میرجهانیــان در 
بــا خبرنــگاران از طریــق فضــای مجــازی، افــزود: 
در زمــان حاضــر بیشــتر شهرســتان های اســتان 
اصفهــان در وضعیــت نارنجــی و پــر خطــر کرونــا قرار 
گــروه ۳ و ۴ از جملــه  دارنــد و واحدهــای صنفــی 
ــا تعــداد  تاالرهــای پذیرایــی و چایخانه هــا حتــی ب

کــم نیــز اجــازه فعالیــت ندارنــد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه به اینکــه در چایخانه هــای 
واحدهــا  می شــود این  عرضــه  قلیــان  اصفهــان، 
حتــی در شــرایط زرد )خطــر متوســط( کرونایــی نیــز 
امــکان فعالیــت ندارنــد، زیــرا عرضــه قلیــان در ایــن 

کامــل ممنــوع اســت. شــرایط بطــور 
میرجهانیــان بــا بیان اینکــه ســالن های ورزشــی 
گــروه ۳ اجازه  بدنســازی نیز به دلیل قــرار گرفتن در 
فعالیــت در شــرایط نارنجــی ندارند، اظهار داشــت: 
برخــی  تــا  اســت  انجــام  دســت  در  اقدام هایــی 
واحدهــا ماننــد باشــگاه های ورزشــی بدنســازی و 
تاالرهــا در صــورت پایداری شــرایط نارنجی بتوانند 
کمتــر  کنتــرل شــده و محــدود بــا ظرفیــت  بطــور 
که ایــن موضــوع در  کننــد  از ۵۰ درصــد فعالیــت 
کرونــا بررســی و دربــاره آن  ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 

می شــود. تصمیم گیــری 
معاونــت  محیــط  ســامت  گــروه  سرپرســت 
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی 
گفــت: نحــوه فعالیــت برخــی از واحدهــای صنفــی 
پــس از ۲ هفتــه از تعطیلــی ناشــی از شــرایط قرمــز و 
کرونا منوط به اظهارنظر وزارت بهداشــت  نارنجی 
ــای  ــتان و مصوبه ه ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل و دانش

کروناســت. ــا  ــه ب ــتاد مقابل س
کیــد بر اینکــه بــر اســاس مصوبه هــای ملــی  وی بــا تا
کرونــا هرگونــه تخطــی از  و اســتانی ســتاد مقابلــه بــا 
کرونــا، تخلــف اســت،  شــیوه نامه هــای بهداشــتی 
گاهــی انجــام  افــزود: در مــواردی که ایــن تخلــف بــا آ

شــود، تبدیــل بــه ُجــرم خواهــد شــد.
میرجهانیان با اشــاره به اینکه خط قرمز بهداشت 

نامه هــای  شــیوه  رعایــت  اصفهــان،  محیــط 
ــرد: در وضعیــت  ک بهداشــتی اســت، خاطرنشــان 
قرمــز کرونــا در برخــی روزهــا تــا یکهــزار مورد نیــز برای 
واحدهــای صنفــی متخلــف، اخطار صادر می شــد 
اما ایــن روزهــا به کمتــر از ۱۰۰ مورد در شــهر اصفهان 

رســیده اســت.
وی همچنیــن بیشــترین مــوارد رعایــت نکــردن 
بــه  مربــوط  را  کرونــا  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
زمــان  در  داشــت:  اظهــار  و  دانســت  نانوایی هــا 
حاضــر بیشــترین نگرانــی مــا از تجمــع مــردم در 
گــروه یک شــغلی مانند رستوران هاســت که  کــز  مرا
حضــور افــراد در چنیــن فضاهایــی بایــد بــا کمترین 

خطــر و حســاب شــده باشــد.
کیــد  گــروه بهداشــت محیــط اصفهــان بــا تا مدیــر 
ــرای افــرادی  بر اینکــه رعایــت موازیــن بهداشــتی ب
ضــروری  کردنــد،  دریافــت  را  کرونــا  کســن  وا کــه 
کــه خریدهای  گفــت: از مــردم می خواهیــم  اســت، 
خــود را تــا جــای ممکــن غیر حضوری انجــام دهند 
و اقــام خریــد شــده را بــا توجــه به اینکــه از محیــط 
بیــرون و تجمعــی وارد خانــه می شــود، بطور ســاده 

کننــد یــا شســت و شــو دهنــد. تمیــز 
وی از مــردم خواســت تــا بــا توجــه به اینکــه شــرایط 
کوویــد ۱۹ همچنــان وجــود دارد  ابتــا بــه بیمــاری 
ســه نکتــه مهــم یعنــی بهداشــت فــردی، فاصلــه 

بویــژه  شــخصی  حفاظــت  و  اجتماعــی  گــذاری 
کننــد. ماســک زدن را رعایــت 

اصفهــان  آشــامیدنی  آب  دربــاره  میرجهانیــان 
کــه دربــاره آلودگــی آب  کــرد: مطالبــی  کیــد  نیــز تا
آشــامیدنی اصفهــان وجــود دارد، مردود اســت زیرا 
آب آشــامیدنی از خطــوط قرمــز شــبکه بهداشــتی 
محســوب می شــود و بطــور مرتــب آزمایش هــای 
ــر روی آن در  ــیمیایی ب ــی و ش ــنجی، میکروب کلرس
نقــاط مختلــف شــهری و روســتایی اســتان انجــام 

می شــود.
بــر اســاس آخریــن آمــار دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان در زمــان حاضــر حــدود یکهــزار و ۲۸۱ 
بیمارســتان های  در  کرونــا  عائــم  دارای  بیمــار 
اســتان بســتری هستند که ۲۶۹ نفر آنها در بخش 

مراقبت هــای ویــژه تحــت درمــان قــرار دارنــد.
ــد ۱۹ در میــان  کووی ــه  میــزان مــوارد مثبــت ابتــا ب
ــدود  ــه ح ــان ب ــتان اصفه ــا در اس کرون ــت های  تس
۲۵ درصد رســیده اســت درحالیکه در اردیبهشت 

بیــن ۳۰ تــا ۴۰ درصــد بــود.
در زمــان حاضــر شهرســتان های برخــوار، بوییــن 
کــرون، چــادگان، خوانســار،  میاندشــت، تیــران و 
خــور و ســمیرم در وضعیــت زرد )خطــر متوســط( و 
ســایر شهرســتان های اســتان در وضعیت نارنجی 

کرونــا قــرار دارنــد. )پــر خطــر( 

با تداوم وضعیت نارنجی کرونا:

 تاالرها و چایخانه هادر اصفهان 
اجازه فعالیت ندارند

گهی از صفحه ۴ ادامه آ
آقــای / خانــم  کاســه 1۴29  بــه شــماره  ۳۴( رای شــماره ۴9۴۵ مــورخ 1۳99/12/18 
رمضانعلــی رضائــی خوزانی به شناســنامه شــماره ۶۰8 کدملــی 11۴1۶81۵۵2 صــادره فرزند 
ک شــماره ۶7۴  کارگاه به مســاحت 1۴۰.۵9 مترمربع پا کرمعلی نســبت به ۶ دانگ یکباب 
فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت 
کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  در دفتــر ۴۵7 صفحــه ۵۳۵  و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کاســه 1۴28 آقــای / خانــم  ۳۵( رای  شــماره ۴917 مــورخ 1۳99/12/18 بــه شــماره 
رمضانعلــی رضائــی خوزانی به شناســنامه شــماره ۶۰8 کدملــی 11۴1۶81۵۵2 صــادره فرزند 
ک شــماره  کارگاه بــه مســاحت 2۴2.۵2 مترمربــع پــا کرمعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب 
۶7۴ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهرش 
کارشــناس ماحظه  گزارش  امل ثبت در دفتر ۴۵7 صفحه ۵۳۵ و ماحظه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت. و محــرز 
کاســه ۰۰18 آقــای / خانــم فتــح الــه  ۳۶( رای شــماره ۰991 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰8 بــه شــماره 
حســامی به شناســنامه شــماره 2 کدملــی 11298۴988۰ صــادره فرزنــد قپانــی نســبت بــه ۶ 
ک شــماره۶11.1 و ۶11 فرعی از اصلی  دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴1.77 مترمربع پــا
واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از ســند 
229۶۴ مــورخ ۵۵/۰۵/1۳ دفتــر ۶۳ و ثبــت در صفحــه ۳۰۴ دفتــر ۶۶ و ماحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کاســه 2۴9۵ آقــای / خانــم  ۳7( رای شــماره ۴887 مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره 
کدملــی 11۴11۳۴71۳ صــادره فرزنــد  ســیدعلی میرشــفیعیان بــه شناســنامه شــماره 12۴1 
ک شــماره  ســیدمرتضی نســبت به ۶ دانگ یکباب خانه به مســاحت ۵۰/8۴ مترمربع پا
7۴7 فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
کارشــناس  گــزارش  ســند 2۳917۴ مــورخ 97/11/1۳ دفتــر 7۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
۳8( رای شــماره ۴8۶۵ مورخ 1۳99/12/17 به شــماره کاســه 1۳۴۳ آقای / خانم محمد 
خلیلــی بــه شناســنامه شــماره ۳2۳ کدملــی 11۴1۳۵2۴78 صــادره فرزند فتحعلی نســبت 
ک شــماره 272 فرعــی از 82 اصلی  بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 17۶ مترمربع پــا
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 2۰9۶9۴( و 

کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیــده اســت. گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 1۰۳9 آقــای / خانــم منیــژه  ۳9( رای شــماره ۴819 مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره 
تهرانــی مقــدم بــه شناســنامه شــماره 2۰۵۶ کدملــی 11۴112۰127 صــادره فرزنــد رضا نســبت 
ک شــماره 89  به ۳ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب خانه به مســاحت 212.28 مترمربع پا
فرعــی از 11۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبــت در  
کارشــناس  گزارش  صفحه ۳۰۳ دفتر ۵۵1 دفتر ۴7 و صفحه 172 و ماحظه نقشــه ملک و 

ماحظــه و محــرز گردیده اســت.
کریــم  کاســه 1۰۴۰ آقــای / خانــم  ۴۰( رای شــماره ۴817 مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰۵12۰1۳ صــادره فرزنــد نادعلــی  کمالی اندانــی بــه شناســنامه شــماره 1۳۵۶۳ 
ک  نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 212.28 مترمربــع پــا
شــماره 89 فرعــی از 11۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر  
شــامل ثبــت در صفحــه ۳۰۳ دفتــر ۵۵1 دفتــر ۴7 و صفحــه 172 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
کاســه 218۵  آقــای / خانــم حمیــد  ۴1( رای شــماره 1۰۵۵ مــورخ 1۳99/۰2/11 بــه شــماره 
عرفانی زاده به شناســنامه شــماره ۴1۰ کدملی 11۴1۶97۳۳۵ صادره فرزند فرج اله نســبت 
ک  بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ  یکبــاب خانــه دو طبقــه بــه مســاحت 2۰۰ مترمربــع پــا
شماره 7۶9 فرعی از 1۵8 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل مــع الواســطه از شــهرداری خمینــی شــهر ثبــت در صفحــه ۶8۶ دفتــر ۳ و ماحظــه 

گــزارش کارشــناس  ماحظــه و محــرز گردیــده اســت. نقشــه ملــک و 
کاســه 218۶ آقــای / خانــم مریــم  ۴2( رای شــماره 1۰۵7 مــورخ 1۴۰۰/۰2/11 بــه شــماره 
کدملــی 11۴17272۶9 صــادره فرزنــد محمدصــادق  شــفیعی بــه شناســنامه شــماره 272 
نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه دو طبقــه بــه مســاحت 2۰۰ مترمربــع 

ک شــماره 7۶9 فرعــی از 1۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک  پــا
خمینــی شــهر شــامل  مــع الواســطه از شــهرداری ثبــت در صفحــه ۶8۶ دفتــر ۳ و ماحظــه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
کاســه ۰282 آقــای / خانــم جــواد  ۴۳( رای شــماره 1۰19 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰8 بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰18۵۶۵9 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد  مســیبی بــه شناســنامه شــماره 18۶12 
ک شــماره ۶12۶  اصغــر نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۳۳.۶۰ مترمربــع پــا
فرعــی از 1۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
مــع الواســطه از شــهرداری خمینــی ثبــت در صفحــه 8۰ دفتــر ۴18 و ماحظــه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
خانــم   / آقــای  کاســه 2۳۶1   شــماره  بــه  مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳  شــماره 1177  رای   )۴۴
کدملــی 11۴1۰۶2۴۴۵ صــادره فرزنــد حســین   مریم هاشــمی پور بــه شناســنامه شــماره 1۰9 
ک شــمار ه۵۵۳ و ۵۳۶  نســبت به ۶ دانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 2۰۰ مترمربع پا
فرعــی از 1۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع 
الواســطه از شــهرداری خمینــی شــهر ثبــت در صفحــه 8۰ و 7۶ دفتــر 1۵7 و ماحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
ــم فیــروزه  ــای / خان ــه شــماره کاســه 222۰ آق ۴۵( رای شــماره ۵۰۵2 مــورخ 1۳99/12/19 ب
مهدیقلــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره ۴۵۶ کدملــی 11۴17182۴۳ صــادره فرزند علی نســبت 
ک شماره ۶2.1 فرعی از 12۰ اصلی واقع در  به 1 سهم از 11 سهم به مساحت ۳21 مترمربع پا
اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 22987۵ مورخ 9۴/۰8/۰۳ 

دفتــر 7۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظــه و محرز گردیده اســت.
کاســه 2219 آقــای / خانــم مریــم  ۴۶( رای شــماره ۵۰۵۵ مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰19۴1۳۵ صــادره فرزنــد علــی  مهدیقلــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 19۴۵9 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰  نســبت بــه 1 ســهم از 11 ســهم  بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ 
گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز  مــورخ 9۴/۰8/۰۳ دفتــر 7۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
۴7( رای شــماره ۵۰۶۶  مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره کاســه 2218 آقــای / خانــم طاهــره 
مهدیقلــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره ۵۵۶ کدملــی 11۴1۶۶۶29۴ صادره فرزند علی نســبت 
ک شماره ۶2.1 فرعی از 12۰ اصلی واقع در  به 1 سهم از 11 سهم به مساحت ۳21 مترمربع پا
اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 22987۵ مورخ 9۴/۰8/۰۳ 

دفتــر 7۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و گزارش کارشــناس ماحظــه و محرز گردیده اســت.
کاســه 2217 آقــای / خانــم امیــد  ۴8( رای شــماره ۵۰۶۵ مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره 
کدملی 11۴1۳۵۴۵۰۰ صادره فرزند علی نســبت  مهدیقلی نژاد به شناســنامه شــماره ۵2۴ 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰ اصلــی  بــه 1 ســهم از 11 ســهم بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــا
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ مــورخ 
گردیده  کارشــناس ماحظه و محرز  گزارش  9۴/۰8/۰۳ دفتر 7۳ و ماحظه نقشــه ملک و 

اســت.
کاســه 221۶ آقای / خانم محبوبه  ۴9( رای شــماره ۵۰۶۳ مورخ 1۳99/12/19 به شــماره 
کدملی 11۴1۰72۴2۴ صادره فرزند علی نســبت  مهدیقلی نژاد به شناســنامه شــماره ۳71 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰ اصلــی  بــه 1 ســهم از 11 ســهم بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــا
واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ مــورخ 
گردیده  کارشــناس ماحظه و محرز  گزارش  9۴/۰8/۰۳ دفتر 7۳ و ماحظه نقشــه ملک و 

است.
۵۰( رای شــماره ۵۰۶2 مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره کاســه 221۵ آقــای / خانــم عصمــت 
کدملــی 11۴1۴9۴۰۳۵ صــادره فرزنــد مرتضــی   پرنــده خوزانــی بــه شناســنامه شــماره ۵9 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰  نســبت بــه 1 ســهم از 11 ســهم بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ 
گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز  مــورخ 9۴/۰8/۰۳ دفتــر 7۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کاســه 221۴ آقــای / خانــم مرتضــی  ۵1( رای شــماره ۵۰۶۰ مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره 
کدملی 11۳۰17۶8۶1 صادره فرزند علی  مهدیقلی نژاد به شناسنامه شماره 11۳۰17۶8۶1 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰  نســبت بــه 1 ســهم از 11 ســهم بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ 

گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز  مــورخ 9۴/۰8/۰۳ دفتــر 7۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 
گردیده اســت.

۵2( رای شــماره ۵۰۵7 مــورخ 1۳99/12/19 بــه شــماره کاســه 221۳ آقــای / خانــم حمیــد 
کدملــی 11۴۰۳7۳۴۶۳ صــادره فرزنــد علــی  مهدیقلــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 12۰۴۳ 
ک شــماره ۶2.1 فرعــی از 12۰  نســبت بــه 1 ســهم از 11 ســهم بــه مســاحت ۳21 مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 22987۵ 
گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز  مــورخ 9۴/۰8/۰۳ دفتــر 7۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کاســه  11۴9 آقــای / خانــم  ۵۳( رای شــماره ۵28۴ مــورخ 1۳99/12/2۶ بــه شــماره 
کدملــی 1292۰278۴۳ صــادره  حمیدرضــا حمیــدی منــش بــه شناســنامه شــماره 9979 
ک  فرزنــد حمیــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت ۳971.۴۶ مترمربــع پــا
شــماره ۴2۴ و ۴22 فرعــی از 1۰۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینی 
گــزارش  کازرونــی رجبعلــی عبدالهــی و ماحظــه نقشــه ملــک و  شــهر شــامل مــع الواســطه از 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
۵۴( رای شــماره ۵289 مــورخ 1۳99/12/2۶ بــه شــماره کاســه 27۶۶ آقــای / خانــم امیــد 
میرزایــی بــه شناســنامه شــماره 871 کدملــی 128۶۰2۴۴۳9 صــادره فرزنــد مرتضــی نســبت 
ک شــماره ۴2۵ و ۴2۴ و  بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 2۰7۳.۰۳ مترمربــع پــا
۴22 فرعــی از اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
گــزارش  کازرونــی و رجبعلــی عبدالهــی و ماحظــه نقشــه ملــک و  مــع الواســطه از علــی نقــی 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
کاســه 22۵۶ آقــای / خانــم  ۵۵( رای شــماره ۵29۵ مــورخ 1۳99/12/2۶ بــه شــماره 
محســن متقــی به شناســنامه شــماره 12۳۵ کدملــی 128۴۶72۶97 صــادره فرزند ابراهیم 
ــماره ۴2۴ و  ک ش ــا ــع پ ــاحت2۵۰9 مترمرب ــه مس ــاغ ب ــاب ب ــدانگ یکب ــمتی از شش در قس
۴22 فرعــی از اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع 
کازرونــی و ماحظــه نقشــه ملــک و  الواســطه از مالکیــت  رجبعلــی عبدالهــی و علــی نقــی 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
ــی  ــم عل ــای / خان ــه 21۶8 آق کاس ــماره  ــه ش ــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ ب ــماره 12۵۵ م ۵۶( رای ش
کبــر نســبت به  مجیــری بــه شناســنامه شــماره 1۵۶۴ کدملــی 11۴1۳2۴۶28 صــادره فرزنــد ا
ک شــماره 71۶  ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 12۵.۳2 مترمربــع پا
فرعــی از 112 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت 
کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  در صفحــه ۳۳8 دفتــر ۳۳۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
۵7( رای شــماره 12۵7 مــورخ 1۳99/۰2/1۳ بــه شــماره کاســه 21۶9 آقــای / خانــم ملیحــه 
رحمتــی بــه شناســنامه شــماره 11۳ کدملــی 11۴2۴7۶۶۵۰ صــادره فرزند مهدی نســبت به 
ک شــماره 71۶  ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 12۵.۳2 مترمربــع پا
فرعــی از 112 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت 
کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  در صفحــه ۳۳8 دفتــر ۳۳۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیده اســت.
کاســه 2787 آقــای / خانــم الهــام  ۵8( رای شــماره 127۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه شــماره 
امیــر خانــی بــه شناســنامه شــماره 29۵1 کدملــی 11۴1۳۳8۵21 صــادره فرزند حیدر نســبت 
ک  بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه دو طبقه بــه مســاحت 1۶9.۶7 مترمربع پا
شــماره77۴ و 77۴.1  فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک 
خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه  ۵9۳ دفتــر 2۵۴ و صفحــه ۵9۰ دفتــر 2۵۴ و صفحــه 
کارشــناس ماحظه و محرز  گزارش  ۳8 و ســند 198۳ و دفتر ۴9۴ و ماحظه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت.
کاســه  278۵  آقــای / خانــم قمــر  ۵9( رای شــماره 12۶8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه شــماره 
کدملی 11۴1۰۰۵9۵۶ صادره فرزند  حاج هاشمی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره ۴۴1 
محمدمهــدی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه دو طبقــه بــه مســاحت 
ک شــماره 77۴ و 1/77۴ فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهان بخش  1۶9.۶7 مترمربــع پــا
1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۵9۳ دفتــر 2۵۴ و صفحــه ۵9۰ 
گــزارش  و دفتــر 2۵۴ و صفحــه ۳8 و ســند 198۳ و دفتــر ۴9۴ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
کاســه ۰71۴ آقــای / خانــم حجــت  ۶۰( رای شــماره ۵۰2۴ مــورخ 1۳99/12/18 بــه شــماره 

کریمی بــه شناســنامه شــماره ۴۵۰ کدملــی 11۴1۶977۳۴ صادره فرزند علی نســبت  الــه ما
ک شــماره ۵۶ فرعــی از 11۴  ــا ــع پ ــه مســاحت 1۶7.۰9 مترمرب ــه ب ــه ۶ دانــگ یکبــاب خان ب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه ۳2 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  دفتــر ۴۶۶ و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه ۰۰82 آقــای / خانــم داریــوش  ۶1( رای شــماره 1279 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه شــماره 
کدملــی 127۰۴7۰۳88 صــادره فرزنــد  صادقــی پــور بــه شناســنامه شــماره 127۰۴7۰۳88 
ک شــماره  فتــح الــه نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 218.۴۳ مترمربــع پــا
۳۵1 فرعــی از 12۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
کارشــناس  گــزارش  ثبــت در صفحــه ۳۴۴ دفتــر 2۳7 ســند 1۴۶۶ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
خانــم   / آقــای  کاســه 29۴۶  شــماره  بــه  مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳  شــماره 1282  رای   )۶2
کدملــی 11۴۰98۴27۶  محمدتقــی اســماعیلی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 2۶8 
صــادره فرزنــد نوروزعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 211.7۳ مترمربــع 
ک شــماره 2۰ و 21 فرعــی از 12۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخش حوزه ثبت ملک خمینی  پــا
شــهر شــامل صفحــه ۵8۵ دفتــر 9۶ و صفحــه 287 دفتــر 9۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
کاســه 1۳22 آقــای / خانــم اعظــم  ۶۳( رای شــماره 128۶ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه شــماره 
کیانــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 1۳2۶۰ کدملــی 11۴۰۵۰877۶ صــادره خمینــی شــهر 
کرمعلــی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 198.79  فرزنــد 
ک شــماره 1۳۴ فرعــی از 11۰ اصلــی واقــع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک  مترمربــع پــا
گــزارش  خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳1۴ دفتــر 27۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
کاســه 1۳21 آقــای / خانــم ناصــر  ۶۴( رای شــماره 128۴ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه شــماره 
ــهر  ــی ش ــادره خمین ــی 11۴1۶1۶۴1۶ ص کدمل ــماره 171  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی خوزان فاتح
فرزند حســینعلی نســبت به ۳ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب خانه به مســاحت 198.79 
ک شــماره 1۳۴ فرعــی از 11۰ اصلــی واقــع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک  مترمربــع پــا
گــزارش  خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳1۴ دفتــر 27۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
۶۵( رای شــماره 129۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۵ بــه شــماره کاســه 29۰2 آقــای / خانــم مجتبــی 
کدملــی 11۴12۶1۵۴۵ صــادره فرزنــد  بــه شناســنامه شــماره 2۴۴1  صالحــی فروشــانی 
ک شــماره  حســنعلی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 92.1۴ مترمربــع پــا
111۴ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
کارشــناس ماحظــه و  گــزارش  ثبــت در صفحــه ۳77 دفتــر 28۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. محــرز 
خانــم   / آقــای   12۴1 کاســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰2/1۳ مــورخ   1182 شــماره  رای   )۶۶
محمدمهدی آذربایجانی به شناسنامه شماره 128 کدملی 11۴۰9۵1۴7۵ صادره خمینی 
ک  شــهر فرزنــد تقــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۵2 مترمربــع پــا
شــماره 2۵۴ فرعــی از 1۵9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــه 
رشامل ثبت در صفحه 1 دفتر ۳۰ مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر و ماحظه نقشه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کــرم  ۶7( رای شــماره ۳۴۶۳ مــورخ 1۳99/۰۴/1۶ بــه شــماره کاســه    2۰۰1   آقــای / خانــم ا
کدملــی 11۴۰1۴۴۳1۶ صــادره خمینــی شــهر فرزنــد  دباغــی بــه شناســنامه شــماره 1۴۵۵۶ 
حیدرعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســاختمان تجــاری بــه مســاحت 1۰۵.78 مترمربــع 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش 1۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 1۵8 اصل ــماره 1۴۳2 فرع ک ش ــا پ
گــزارش  خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 2۴۵ دفتــر 278 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
۶8( رای شــماره 1۳۳۶ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره کاســه 2۶11 آقــای / خانــم اســماعیل 
عشــقی بــه شناســنامه شــماره 1۵18 کدملــی 11۴111۴771 صــادره فرزنــد عزیزالــه نســبت بــه ۳ 
ک شــماره 1222  دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب تجــاری بــه مســاحت ۶۴.۴1 مترمربــع پــا
فرعــی از 82 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در 
گردیــده  کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  صفحــه 1۵۴ دفتــر ۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
گهی در صفحه 7 ادامه آ

گهی آ

خبر خبر

کار تدوین دانش نامه ایران شناســی به زبان روســی 
شــد.  آغــاز  »دانش نامه ایرانیســتیکا«  عنــوان  بــا 
موسســه مطالعات ایــران و اوراســیا »ایــراس« اعــام 
کرد پروژه بزرگ نخســتین دانش نامه ایران شناســی 
بــه زبــان روســی را بــا همــکاری دانشــگاه دولتــی 
کلیــد زده اســت.  ســن پترزبورگ و دانشــگاه تهــران 
بنــا بــر اعام ایــن موسســه، در تدوین ایــن دانــش 
شــناخت ایران  منبــع  اصلی تریــن  بــه  کــه  نامــه 
بــرای روس زبانــان جهــان تبدیــل خواهــد شــد، 
سرشــناس ترین استادان ایران شناســی در داخــل 
کشــور و ایران شــناس های روس همــکاری خواهنــد 

داشــت.
»دانش نامه ایرانیســتیکا«  عنــوان  بــا  پــروژه  ایــن 

موسســه ایراس  میــان  تفاهم نامــه  امضــای  بــا 
کار  چهارشــنبه  روز  از  ســن پترزبورگ  دانشــگاه  و 
ــی  ــد و مداخل ــورت رســمی آغاز می کن ــه ص ــود را ب خ
کــه توســط طرفیــن تهیــه می شــوند، بــه مــرور در 
قــرار  روســی  زبــان  بــه  وب ســایت این دانش نامــه 

شــد. خواهنــد  داده 
چهارشــنبه  روز  تفاهم نامــه  امضای ایــن  مراســم 
پنجــم خردادمــاه ۱۴۰۰ ســاعت ۱۶ بــه وقــت تهــران با 
حضــور »مهــدی ســنایی« رئیــس موسســه ایراس، 
»نیــکای کروپاچــف« رئیــس دانشــگاه دولتــی ســن 
پترزبــورگ، »محمــود نیلــی احمدآبــادی« رئیــس 
دانشــگاه تهــران و ســایر اعضــای پــروژه بــه صــورت 

آنایــن برگــزار خواهــد شــد.

بیتــا نیکبخــت مدیــر صفحــه محمــود نیکبخــت 
که ایــن شــاعر از  گرام او خبــرداد  در صفحه اینســتا

دنیــا رفتــه اســت.
در   ۱۳۳۰ مــرداد   ۱۰ متولــد  نیکبخــت  محمــود 
اصفهــان بــود. وی منتقــد ادبــی، شــاعر و مترجــم 
معاصر ایرانــی و از چهره هــای سرشــناس جنــگ 
ادبیــات  از  را  آثــاری  او  بــود.  اصفهــان  ادبــی 
انگلیســی، فرانســه و ایتالیایی، ترجمه و مقاله ها 
و ترجمه هایــی از شــعرها و مقاله هــای شــاعرانی 
کتاویــو پــاز را  ماننــد ازرا پاونــد، تــی. ای. هیــوم، ا
در ُجنــگ اصفهــان و مجله هایــی چــون رودکــی، 

ــود. ــرده ب ک ــر  ــنبه و… منتش ــر پنجش ــک، عص کل
بــا جنــگ  نیکبخــت نحــوه ی آشــنایی خــود را 
اصفهان این گونــه شــرح داده بــود: »تا قبــل از ورود 
بــه نشســت های ُجنــگ، بــا برخــی از اعضــای آن 
دوســت بــودم. آشــنایی مــن بــا آن هــا از ســال های 
۴۴ و ۴۵ آغــاز شــده بــود؛ بــه عنــوان نمونــه بــا آقــای 
حقوقی در دبیرســتان ادب آشــنا شــدم. من سال 
کتابخانــه  آخــر دبیرســتان بــودم و ایشــان مســئول 
بودنــد. بــا بعضــی از دوســتان هم ســن و ســال تر 
ُجنــگ مثــل رضــا فرخفــال و … نیــز بعــدًا آشــنا 
شــدم. در ســال های دهــه ی ۵۰ هــم بــا ُجنــگ 
در ارتبــاط بــودم. در ســال ۶۰ نیــز در نشســت های 
ُجنــگ شــرکت می کــردم در آن دوران، شــعرهایی 

از جوزپــه اونگارتــی بــه شــکل غیردقیــق و پــر از 
مشــکل و حتی اضافات و تغییر و تصرف، ترجمه 
می شــد. حتــی نــادر نادرپــور ســطری بــه یکــی از 

کــرده بــود. شــعرهای اصلــی اضافــه 
مــن شــعرهایی را از ایــن شــاعر ایتالیایی بــه همــراه 
کــه در مجلــه  کــردم  مطالبــی دربــاره او ترجمــه 
هم ایــن  انقــاب  از  بعــد  شــد.  منتشــر  رودکــی 
جوزپــه  »زندگــی  عنــوان  بــا  کتابــی  در  کارهــا 
و  ُجنــگ  در  حضــور  شــدند.  چــاپ  اونگارتــی« 
ــه  ــدم، مــرا ب ــه می دی ک ــوع نگاه هــای اشــتباهی  ن
کــه نقــد چــه  کار نقــد برانگیخــت و متوجــه شــدم 
ضرورتــی دارد. نــوع برخــورد افــراد بــا آثــار، فاقــد 
ــا  ــه، نیم ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــق ب ــق و تعمی تدقی
شناســی محمــد حقوقــی دچــار اشــکال بــود یــا 
بدایــع  و  »بدعت هــا  در  ثالــث  اخــوان  مهــدی 
نیمــا یوشــیج«، وزن نیمایــی را »مــادر بدعت هــا 
و بدایــع وی« می دانــد، در حالی کــه نیمــا خــود 
می گویــد، طــرز کار )تکنیــک( مــن، اســاس بدعــت 
مــن اســت. چنیــن جابه جایی هایــی رخ مــی داد 
کــه می خواســتم به ایــن مباحــث پاســخ  و مــن 
بدهــم، خــود بــه خــود بــه ســمت نقــد می رفتــم. 
گاه گاه زمانــی  کار اصلــی مــن نبــود و  ترجمــه هــم 
کار  آن  انتشــار  و  ترجمــه  بــه  ضــرورت  ســر  از 

می پرداختــم.«

تدوین دانش نامه ایران شناسی به زبان روسی بازمانده ُجنگ ادبی اصفهان درگذشت

خبرربخ

خبرربخ

مســتند »مادرانــه« بــه روایــت زندگــی ســردار شــهید 
امــام   ۱۴ لشــکر  فرمانــده  خــرازی  حســین  حــاج 
حســین )ع( اصفهــان از زبــان مــادر وی )حاجیــه 

می پــردازد. تابــش(  خانــم 
ایــن مســتند بــا همــکاری حــوزه هنــری اصفهــان و 
شــهرداری این شــهر در ســاعت ۱۶ روز چهارشــنبه 
ــان  ــع در خیاب ــعدی واق ــالن س ــفندماه در س ۲۰ اس
گذرســعدی عمارت تاریخی ســعدی،  اســتانداری، 
ســاختمان مرکزی حوزه هنری اســتان اصفهان به 

نمایــش در می آیــد.
مســتند مادرانــه توســط شــهرداری اصفهــان تولیــد 
شــده اســت و به روایت زندگی شــهید حاج حســین 
خــرازی فرمانــده لشــکر حضرت امام حســین )ع( به 
زبــان مادر ایشــان حاجیــه خانــم طیبــه تابــش و 
توجه ایــن فرمانــده بــزرگ بــه جایگاه و ســاحت مادر 

از زبــان هــم رزمان ایــن شــهید اختصــاص دارد.
ــه مناســبت ســالروز شــهادت حــاج  ایــن مســتند ب

هنــری  حــوزه  در  اســفندماه  در  خــرازی  حســین 
می شــود. کــران  ا اصفهــان  اســتان 

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری 
کــه بــه  از ارســال نامــه ای بــه دانشــگاه ها خبــر داد 
موجــب آن روش هــای جایگزیــن بــرای امتحاناتــی 
کــه بــه دلیــل قطعــی بــرق ناتمــام مانــده پیشــنهاد 

ــت. ــده اس ش
کی صدیــق درباره تدابیــر وزارت علوم  آقــای علــی خا
تحقیقــات و فنــاوری بــا توجــه بــه ناتمــام مانــدن 
امتحانــات مجــازی برخــی دروس دانشــگاه ها بــه 
گفــت:  دالیلــی همچــون قطعــی بــرق و اینترنــت 
کید  کــه در آن تا نامــه ای بــه دانشــگاه ها ارســال شــد 
گــر امتحانــات دانشــجویان بــه دلیــل قطعــی  شــده ا
بــرق ناتمــام مانــده باشــد ســاز و کاری طراحی کنند 
ــه دانشــگاه اطــاع  ــا دانشــجویان این موضــوع را ب ت

دهنــد.
وی ادامــه داد: در صــورت احــراز شــدن قطعــی برق، 
اســتادان می تواننــد امتحــان مذکــور را مجــدد برگــزار 
کنند یا اینکه اســتادان می توانند ارزشــیابی مستمر 
را کــه در طــول تــرم انجــام داده انــد بــه جای امتحان 

قــرار دهنــد. معــاون آموزشــی وزیر علــوم افزود: یعنی 
گــر ارزیابــی مســتمری در طــول تــرم برگــزار شــده  ا
باشــد، می تواننــد نمــره آن را بــه جــای امتحــان 

کننــد.  مذکــور لحــاظ 
گریبان دانشــجویان  مشــکل قطعی برق ایــن روز ها 
گرفتــه اســت و همزمــان بــا امتحانــات آنایــن  را نیــز 
دانشــگاه ها اتفــاق می افتــد. برخــی از دانشــجویان 
بــا انتقــاد از قطعــی بــرق در زمــان امتحانــات آنایــن 
قطــع  بــرق  وقتــی  کرده انــد:  اعــام  تــرم  پایــان 
می شــود، اینترنت هــم قطــع شــده و نمی تواننــد در 

کننــد. امتحانــات برخــط پایــان تــرم شــرکت 

کران مستند »مادرانه« در اصفهان ا

باتوجهبهناتمامماندنامتحاناتمجازیبرخیدروسدانشگاهها:

پیامد های قطعی برق برای دانشجویان
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دو بازیکــن تیــم فوتبــال ســپاهان بــه اردوی تیــم 
ــی  ــابقات مقدمات ــه مس ــرکت در ادام ــرای ش ــی ب مل
و  نیازمنــد  پیــام  شــدند.  دعــوت  جهانــی  جــام 
احســان حــاج صفــی از تیــم فوتبــال ســپاهان بــه 
همــراه علیرضا بیرانونــد، امیر عابــدزاده، محمدرضا 

محمدحســین  خلیــل زاده،  شــجاع  اخبــاری، 
کنعانی زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، ســیدمجید 
حســینی، صادق محرمی، میــاد محمدی، جعفر 
ســلمانی، دانیــال اســماعیلی فر، احمــد نوراللهــی، 
وحیــد  کامیابی نیــا،  کمــال  عزت اللهــی،  ســعید 
ــی قلــی زاده، ســامان قــدوس، علیرضــا  امیــری، عل
طارمــی،  مهــدی  ترابــی،  مهــدی  جهانبخــش، 
کریــم انصاری فــرد و  کاوه رضایــی،  ســردار آزمــون، 
مهــدی قایــدی بــه اردوی تیــم ملــی دعوت شــدند.

ــه  کریمی ب امیــد نورافکــن بازیکــن ســپاهان و علــی 
کنار گذاشــته  دلیــل مصدومیت از لیســت تیم ملی 

شــدند.

ــی  ــم مل ــای تی ــام اعض ــای تم کرون ــش  ــه آزمای نتیج
والیبال ایــران منفــی شــد. این آزمایــش هنــگام ورود 
گرفتــه شــده بــود. تیــم ملــی والیبال ایــران  به ایتالیــا 
بــرای شــرکت در لیــگ ملت هــا وارد ریمینی ایتالیــا 
کاروان ۲۵ نفره ایــران، از تمــام  شــد. پــس از ورود 
امیــر  شــد.  گرفتــه  کرونــا  آزمایــش  تیــم  اعضــای 
خوش خبر سرپرســت تیم ملی والیبال ایــران گفت: 
نتیجــه آزمایــش تمــام اعضای تیم ملی منفی شــد. 

اما با توجه به اینکه نتیجه آزمایش مرتضی شریفی 
کرونــا بــوده، از ایــن بازیکــن  منفــی ولــی مشــکوک بــه 

گرفتــه شــده اســت. ــاره آزمایــش  دوب

ــرش آرای  ــال، ف ــیون فوتب ــی فدراس ــه انضباط کمیت
کرد.  گیتی پسند را جریمه  مشهد و چند عضو تیم 
گیتی پســند اصفهــان و فــرش آرای  دیــدار دو تیــم 
مشــهد از ســری رقابت هــای لیــگ برتــر فوتســال، ۹ 
اردیبهشــت مــاه در اصفهــان برگــزار شــد و از ســوی 
هــر دو تیــم، تخلفاتــی صــورت گرفــت. بر این اســاس 
ــه شــرح زیــر  ــدار را ب کمیتــه انضباطــی، آرای ایــن دی
گیتی پســند  کــرد: حمیــد مشــیری، مربــی  اعــام 
ــه اخــراج  ــه منجــر ب ک ــه داوری  ــه دلیــل اعتــراض ب ب
ــه دو جلســه  و تکــرار تخلــف از روی ســکوها شــد، ب
محرومیــت از همراهــی تیم و مبلغ ۶۰ میلیون ریال 
جریمــه نقــدی محکــوم شــد )قابــل تجدیــد نظــر(.

گیتی پســند  احــد شــمس از عوامــل اجرایــی تیــم 
بــه دلیــل اهانــت بــه مقامــات رسمی مســابقه، بــه 
دو جلســه محرومیــت از همراهــی تیــم و حضــور در 
محــل برگــزاری مســابقات تیــم مربوطــه و پرداخــت 
مبلغ ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد. 
)قابــل تجدیــد نظــر( تیم گیتی پســند به دلیــل عدم 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و حضــور غیرمجــاز 
گر در ســالن، بــه پرداخــت مبلــغ ۵۰ میلیــون  تماشــا

ریــال جریمــه نقــدی محکــوم شــد )قطعــی(.
گیتی پســند بــه دلیــل  کشــیان، سرپرســت تیــم  هوا
بدرفتــاری در قبــال مقــام رسمی مســابقه )داور(، 
کتبــی و درج در پرونــده محکــوم شــد.  بــه توبیــخ 
)قطعــی( تیــم فــرش آرا بــه دلیــل ترک زمین مســابقه 
ادامــه  در  وقفــه  ســبب  کــه  اعتــراض  به عنــوان 
ــوءرفتار  ــه داور و س ــراض تیمی ب ــد و اعت ــابقه ش مس
تیمــی، بــه پرداخــت مبلــغ ۷۰ میلیون ریــال جریمه 

نقــدی محکــوم شــد )قطعــی(.

کشــتی بلغارســتان با حضور  مســئوالن فدراســیون 
ــر رئیــس و حمیــد  ــا علیرضــا دبی کشــتی ب ــه  در خان
ســوریان نایب رئیس فدراســیون کشــتی کشورمان 

کردنــد. گفتگــو  دیــدار و 
کــه بــا حضــور آرمــان نازاریــان قهرمــان  در ایــن دیــدار 
کشــتی فرنگــی المپیــک و جهــان  چندیــن دوره 
برگزار شد، مسئوالن فدراسیون کشتی بلغارستان 
در مورد چگونگی برگزاری اردوهای مشــترک بحث 

کردنــد. و تبــادل نظــر 
کشــتی  تیم هــای  حضــور  مــورد  در  همچنیــن 
یکدیگــر  تورنمنت هــای  در  و ایــران  بلغارســتان 
و ایجــاد شــرایطی بــه منظــور عــدم دریافــت ورودیه و 

گــو شــد. گفــت و  اســکان 

اعالمبازیکناندعوتشدهبهاردویتیمملی:

دعوت از دو بازیکن تیم فوتبال سپاهان 
به اردوی تیم ملی

نتیجه آزمایش کرونای اعضای تیم ملی والیبال ایران 
منفی شد

اعالم آرای دیدار 
گیتی پسند و فرش آرا

نشست مسئوالن کشتی 
بلغارستان و ایران 

برگزار شد

گزارشربخ

گزارشربخ
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خبرربخ

خبرربخ

باشــگاه پرســپولیس بــا حضــور مربی ایــن تیــم 
کادر فنــی تیــم ملــی بــه طــور موقــت موافقــت  در 

کــرد.
کــه در دیدارهای گذشــته  تیــم ملــی فوتبال ایــران 
مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر نتوانســته بود 
کســب  ــا مــارک ویلموتــس  ــی ب ــل قبول نتایــج قاب
کنــد، خــرداد سرنوشــت ســازی را در پیــش دارد و 
بایــد چهــار دیــدار حســاس و مهــم را برابر کامبوج، 
ــرایط  ــا ش ــد و ب کن ــزار  ــن برگ ــراق و بحری ــام، ع ویتن
کــه هــر چهــار  نــدارد جز ایــن  موجــود چــاره ای 

دیــدار خــود را بــا پیــروزی پشــت ســر بگــذارد.
بــا پیشــنهاد  کــرد:  اعــام  باشــگاه پرســپولیس 
رســمی از ســوی فدراســیون فوتبــال و موافقــت 
مدیریــت باشــگاه پرســپولیس و بــا هماهنگــی 
کوتــاه، در  کریــم باقــری بــرای مدتــی  کادرفنــی، 
کشــورمان حضــور پیــدا  اردوی تیــم ملــی فوتبــال 
کنــار  می کنــد تــا در راه صعــود بــه جــام جهانــی در 

کنــد. گان اســکوچیچ فعالیــت  درا
کــه پیشــنهاد مســئوالن فدراســیون  بعــد از آن 
پرســپولیس  باشــگاه  مدیرعامــل  بــه  فوتبــال 
در  پیشــنهاد  ابعاد ایــن  تمــام  بررســی  رســید، 
گرفــت. در ایــن مســیر، از یحیــی  دســتورکار قــرار 
بــه  بنــا  و  شــد  نظرســنجی  نیــز  گل محمــدی 
تیمی کــه  بــه  کمــک  ملــی،  مصلحت اندیشــی 
ــگاه  ــت و ن ــی اس ــون نفر ایران ــه ۸۵ میلی ــق ب متعل
ملــی کــه همــه پرسپولیســی ها در طــول تاریــخ بــه 
ــه صــورت موقــت  کشــورمان داشــتند، ب فوتبــال 
انتخابــی جــام  پایــان دور مقدماتــی  تــا  و تنهــا 
جهانــی، باقــری بــه عنوان دســتیار اســکوچیچ به 

کادرفنــی تیــم ملــی اضافــه می شــود.
مقابــل  خــرداد   ۱۳ روز  کشــورمان  ملــی  تیــم 
 ۲۱ بحریــن،  برابــر  خــرداد   ۱۷ روز  هنگ کنــگ، 
خــرداد مقابــل کامبــوج و در نهایــت سه شــنبه ۲۵ 
گــروه ســوم رقابت هــای  خــرداد مــاه بــا عــراق در 
کــرد و بعــد  انتخابــی جــام جهانــی بــازی خواهــد 
بــه  باقــری  کریــم  اتمام ایــن چهــار مســابقه،  از 
کنعانــی زادگان، مهــدی  همــراه محمدحســین 
و  کامیابی نیــا  کمــال  نوراللهــی،  احمــد  ترابــی، 
وحیــد امیــری از اردوی تیــم ملــی بــه تمرینــات 

بازمی گردنــد. پرســپولیس 

برایدیدارهایسرنوشتساز:
موافقت باشگاه 

پرسپولیس با حضور 
کادر فنی  کریم باقری در 

تیم ملی آمــاری که مهاجمــان تیم ملی فوتبال ایــران در این 
فصــل از مســابقات باشــگاهی خــود ثبــت کرده اند، 
می توانــد نویدبخــش روزهــای خــوب در دیدارهای 

ســخت برابر عــراق و بحرین باشــد.
در  حضــور  بــرای  فوتبال ایــران  ملــی  تیــم  اردوی 
مرحلــه دوم انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر و 
انتخابــی جــام ملت هــای ۲۰۲۳ آســیا از دیــروز آغــاز 
شــد. در فهرســت تیــم ملی ایــران نــام پنــج مهاجــم 
کــه در ایــن فصــل از مســابقات  بــه چشــم می خــورد 
گلــزن ظاهــر شــدند  باشــگاهی خــود تاثیرگــذار و 
ــد تیــم ملــی را در دیدارهــای ســخت  و ایــن می توان
برابــر عــراق و بحریــن در راه صعــود بــه مرحله نهایی 

کنــد. کمــک  انتخابــی جــام جهانــی 
طارمی و ۲۳ گل برای پورتو

بهتریــن  از  یکــی  شــک  طارمی بــدون  مهــدی 
لژیونرهــا و بازیکنــان فوتبال ایــران در فصــل جــاری 
کــه از تیــم ریــوآوه راهــی پورتــو شــده  بــوده اســت. او 

بــود، در اولیــن فصــل حضــورش 
در پورتــو موفــق شــد ۲۳ بــار 

کنــد.  گلزنــی  برای ایــن تیــم 
و  لیــگ  در  بــار  طارمــی ۱۶ 

حذفــی  جــام  در  بــار   ۵
حریفــان  دروازه  پرتغــال 

کــرد و دو گل هــم در لیگ قهرمانان اروپا  پورتــو را بــاز 
بــه ثمــر رســاند. عــاوه بر این، طارمــی ۱۱ پــاس گل در 
لیــگ پورتــو داد و چنــد پنالتــی بــرای تیمــش گرفــت 
تــا نشــان بدهــد همــه جــوره مهاجــم کاملــی اســت.

آزمون و ۱۹ گل برای زنیت سنت پترزبورگ
ســردار آزمون ایــن فصــل را هــم در تیــم زنیــت ســنت 
پترزبــورگ روســیه بــه پایــان رســاند. آزمــون بــا لبــاس 
گــر در بــازی آخر ایــن تیــم  کــرد و ا گلزنــی  زنیــت ۱۹ بــار 
گل هــای  غایــب نبــود، می توانســت حتــی تعــداد 
گلــی روســیه را  کنــد و عنــوان آقــای  خــود را بیشــتر 
از دســت ندهــد. آزمــون البتــه در لیــگ قهرمانــان 
اروپــا دقایــق زیــادی بــرای زنیــت بــازی نکــرد و در 
مقطعــی دچار آســیب دیدگی شــد؛ بنابرایــن در این 

کنــد. گلزنــی  رقابت هــا نتوانســت 
ک کریم انصاری فرد و ۱۴ گل برای آ. ا

ــم  ــرد ه ــاری ف ــم انص کری ــی،  ــون و طارم ــار آزم کن در 
داشــت.  یونــان  ک  ا آ.  تیــم  بــا  خوبــی  روزهــای 
کاپیتان هــای تیــم ملــی  کــه یکــی از  انصــاری فــرد 
فوتبال ایــران هــم محســوب می شــود، در تیــم آ. 

کــه  کــرد  گلزنــی  بــار  ک ۱۴  ا
گل در لیــگ یونــان   ۱۳

فــرد  انصــاری  بــود. 
بــه صــورت مشــترک 
در رده دوم برتریــن 
لیــگ  گلزنــان 

ن  نــا یو

گل انصــاری فــرد  گرفــت. شــاید مهــم تریــن  قــرار 
در ایــن فصــل در مرحلــه مقدماتــی لیــگ اروپــا و 
ــث  ــید و باع ــر رس ــه ثم ــان ب ــبورگ آلم ــل ولفس مقاب
ک بــه مرحلــه گروهی ایــن مســابقات صعود  شــد آ. ا

کنــد.
کاوه رضایی و ۸ گل برای شارلوا

کاوه رضایــی یکــی از لژیونرهــای فوتبال ایــران در 
کــه در اصــل بازیکــن تیــم  کشــور بلژیــک اســت. او 
کاب بــروژ محســوب می شــود، این فصــل را هــم 
کاوه در  بــا لبــاس تیــم شــارلوا بــه میــدان رفــت. 
هفته هــای نخســت لیــگ بلژیــک عملکــرد خیلــی 
کــرد و نتوانســت  خوبــی داشــت امــا بــه تدریــج افــت 
باشــد.  داشــته  را  خــود  فصــل  اول  درخشــش 
کاوه در ایــن رونــد بــی تاثیــر نبود. ایــن  مصدومیــت 
گل در لیگ و یک  مهاجم توانست در این فصل ۷ 
گل هــم در مرحلــه مقدماتی لیــگ اروپا برای شــارلوا 
بــه ثمــر رســاند و عامــل صعــود تیمــش بــه مرحلــه 

مقدماتی ایــن بازی هــا شــد.
مهدی قایدی و ۷ گل برای استقالل

مهــدی قایــدی جوان تریــن مهاجــم دعــوت شــده 
در ایــن لیســت تیــم ملــی فوتبال ایــران اســت. او در 
تیم استقال عملکرد چشمگیری داشته و یکی از 
پایه هــای اصلــی تیــم اســتقال در ایــن فصــل بــوده 
گرفتــن  گل و  ــاس  گل، دو پ ــا ســه  ــدی ب اســت. قای
کنــار چهــار  یــک پنالتــی در لیــگ قهرمانــان آســیا در 
ــر  گرفتــن دو پنالتــی در لیــگ برت گل و  ــاس  گل، ۶ پ
کننــده ای داشــته اســت و بــه نظــر  نقــش تعییــن 
می رســد می تواند ایــن عملکــرد را در تیــم ملــی هــم 

از خــود نشــان بدهــد.
هنــوز مشــخص نیســت در لیســت نهایــی تیم ملی 
کــه قــرار  چــه نفراتــی حضــور دارنــد و آیــا ســه بازیکنــی 
ــوند  ــته ش گذاش ــار  کن ــی  ــم مل ــت تی ــت از فهرس اس
شــامل مهاجمان هم می شــوند یا خیــر؛ اما آمــار ۷۱ 
گل از مهاجمان تیم ملی در این فصل از مسابقات 
باشــگاهی خــود می توانــد آمــار امیدوارکننــده ای 
بــرای تیــم ملــی باشــد؛ بــه خصــوص بــرای دو بــازی 
ســخت و ســنگین برابــر بحریــن و عــراق. عــاوه 
گلــزن  بر ایــن، تیــم ملی ایــران بازیکنــان هجومــی و 
ســامان  جملــه  از  دارد  اختیــار  در  هــم  دیگــری 
قــدوس، علــی قلــی زاده، مهــدی ترابــی و علیرضــا 

می تواننــد  کــه  جهانبخــش 
گــره  نیــاز،  صــورت  در 

خــط  مشــکات  از 
حمله ایــران بــاز 

کننــد.

مهاجمان تیم ملی فوتبال ایران و ۷۱ گل 
برای شکستن سد عراق و بحرین

گزارشربخ

از  اصفهــان  انتظامی اســتان  فرمانــده  جانشــین 
دستگیری عوامل پرتاب ترقه به اتوبوس پرسپولیس 
محمدرضا هاشــمی فر، ســرهنگ  داد.   خبــر 

بــا اشــاره بــه برخــی از حواشــی  ایجــاد شــده در بــازی 
پرســپولیس ذوب آهــن اظهــار داشــت: پرتــاب ترقــه 
بــه اتوبــوس حامــل بازیکنــان پرســپولیس در محــور 
بــا  وی  بــود.  حــوادث  جملــه  ایــن  از  فوالدشــهر 
گاهــی از ایــن موضــوع در دســتور  بیان اینکــه پــس از آ
کار قــرار گرفــت، افــزود: در یک عملیات ضربتی افراد 
خاطــی در ایــن زمینــه دســتگیر شــدند. جانشــین 

کــرد:  اضافــه  اصفهــان  انتظامی اســتان  فرمانــده 
عامــان پرتــاب ترقــه به جرم خــود اعتــراف و مراحل 

گرفــت. کار قــرار  رســیدگی آن در دســتور 

جانشینفرماندهانتظامیاستاناصفهان:

عامالن پرتاب ترقه به اتوبوس پرسپولیس 
دستگیر شدند

خبر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون  آ
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰7۰

تاریخ: 1۴۰۰/۰۳/۰2
موضــوع  اول  هیــات   1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰۴۵ شــماره  رای  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــی  واحــد  در  رسمی مســتقر  ســند  فاقــد 
ــای اســفندیار  ــه بامعــارض متقاضــی آق ــات مالکان ــدن تصرف فری
ــادره از داران  ــنامه ۵ ص ــماره شناس ــکندر بش ــد اس ــی فرزن دهقان
بــه  مربوطــه  تاسیســات  و  گاوداری  ســاختمان  یکبــاب  در 
ک 1 فرعــی از 8 اصلــی واقــع  مســاحت ۵۰۰۰ مترمربــع مفــروز از پــا
از مالــک  اراضــی محلــه آشــجرد خریــداری  در فریــدن - داران 
لــذا  اســت.  گردیــده  محــرز  دهقانــی  ابوالقاســم  رســمی آقای 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند  گهــی می شــود درصورتــی  آ
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ 
ــن  ــود را به ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب گه ــن آ ــار اولی انتش
از  مــاه  یــک  اخــذ رســید، ظــرف مــدت  از  پــس  و  اداره تســلیم 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر  عــدم وصــول  و 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/2۰

موسی الرضا امامی
ک فریدن رئیس ثبت اسناد و اما

11۴۰۰۴۴ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
آقــای حامــد  شــماره: 2۶۰۰8۵۵۶، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/۳، چــون 
ک  پــا ششــدانگ  مالــک  یحیــی  فرزنــد  دهقــی  راســخ  ثابــت 
1۰7۳1 فرعــی از 1۳9۰۰ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
امضــاء  و  هویــت  کــه  محلــی  استشــهاد  بــرگ   2 تســلیم  بــا 
خمینــی   ۳8 دفتــر  تاییــد  بــه  و  شــده  گواهــی  رســمًا  شــهود 
ــتند  ــا مس ــوق ب ــند مالکیــت ف ــه س ک ــی اســت  ــیده مدع ــهر رس ش
مالکیــت 112۴۳۰، 1۳97/12/۰8 دفتــر 8 اصفهــان بــه شــماره 
الکترونیــک  دفتــر  در  کــه   97 ســال  ب  ســری   9۳۳1۰7 چاپــی 
ــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند  1۳972۰۳۰2۰2۶۰۳8918 بــه ن
ک  ــا ــر ام ــی دفت گواه ــق  ــده و طب گردی ــلیم  ــادر و تس ــت ص مالکی
معاملــه دیگــری انجــام نشــده اســت، محدودیــت و رهنــی نــدارد 
گردیــده اســت و تقاضــای صــدور  و بــه علــت جابجایــی مفقــود 
ــی  ــک اصاح ــره ی ــق تبص ــد. طب ــی نموده ان ــت المثن ــند مالکی س
کــه  گهــی می شــود  مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر  هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد 
و  مراجعــه  اداره  به ایــن  روز  ده  تــا  گهــی  آ انتشــار این  تاریــخ  از 
ــه اصــل ســند مالکیــت و ســند  ــًا ضمــن ارائ کتب اعتــراض خــود را 

معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی  گــردد. ا کننــده مســترد  بــه ارائــه 
ــه نگــردد المثنــی  ــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائ نرســد و ی
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
ک شــمال  محمدعلــی فــاح رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا

اصفهــان - 11۳9779 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/۳/2 تاریــخ:   ،2۰27۰۰۵2۶1 شــماره: 
کافــی موســوی فرزنــد ســیدمحمود شــماره شناســنامه  ســیدعلی 
دارای  اصفهــان  از  صــادره   1۳۵9/۰۶/2۴ تولــد  تاریــخ   ۴۰۳9
ســهم  کل  از   ۶ ســهم  جــزء  بــا   12882۴77۰2 ملــی  شــماره 
ثبتــی  ک  پــا اعیــان  و  عرصــه  دانــگ  شــش  مالــک  بعنــوان   ۶
مســتند  شــماره  بــا  اصفهــان  ثبــت   ۵ بخــش   1۵19۰/2۰۵۶2
اســناد  دفترخانــه   1۳9۴/۰۵/1۰ تاریــخ   1۰227۶ مالکیــت 
رسمی شــماره ۶۰ شــهر اصفهــان اســتان اصفهــان موضــوع ســند 
 9۳ ســال  د  ســری   ۴7۳۶29 چاپــی  بشــماره  اصلــی  مالکیــت 
کــه   O الکترونیکــی 1۳9۴2۰۳۰2۰27۰۰۶۴2۳  دفتــر  بــا شــماره 
ک جلــد 2۵1 ذیــل شــماره ۴۵81۳  امــا در صفحــه 8۳ دفتــر 
گردیــده اســت و مدعــی اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثــر  ثبــت 
تقاضــای  کنــون  ا و  گردیــده  مفقــود  و  رفتــه  ازبیــن  جابجائــی 
بــه  مراتــب  لــذا  اســت.  نمــوده  المثنــی  مالکیــت  ســند  صــدور 
اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون 
کســی مدعــی  گهــی می شــود. چنانچــه  آ نوبــت  یــک  ثبــت در 
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت 
گهــی ظــرف مــدت ده  نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا  روز اعتــراض خــود را 
ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
کننــده مســترد  صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا  گــردد. بدیهــی اســت ا
ــه  ــا ســند معاملــه ارائ ــت ی ــند مالکی ــل س ــراض اص ــورت اعت درص
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات 
ک  امــا و  اســناد  ثبــت  رییــس  شــبان  مهــدی  شــد.  خواهــد 

الــف منطقــه شــرق اصفهــان - 11۳92۰۴ / م 
گهی فقدان سند مالکیت آ

بــرگ  دو  پیوســت  بــه  آرانــی  و شــادی  فاطمــه ســلطان  خانــم 
گواهــی  کــه هویــت و امضــا شــهود رســما  استشــهادیه محلــی 
ــه یــک فقــره ســند مالکیــت ششــدانگ  ک ــده مدعــی اســت  گردی
از  مجــزا  و  مفــروز  فرعــی   1۶ ک  پــا شــماره  بــه  خانــه  یکبــاب 
بیــدگل  و  آران  ثبتــی  حــوزه   ۳ بخــش  در  واقــع  اصلــی   1828
شــماره  بــه   171 دفتــر   197 صفحــه   ۳۳7۰۳ شــماره  ذیــل  کــه 
ســریال ۴۳22۳7 د/9۳ ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم 
گردیــده دراثــر جــا بــه جایــی مفقــود و اینــک درخواســت صــدور 
ــذا طبــق تبصــره یــک مــاده 12۰  ســند مالکیــت المثنــی نمــوده ل
گهــی تــا هرکــس مدعــی  اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت 
لغایــت ده روز  گهــی  آ انتشــار این  تاریــخ  از  نــزد خــود می باشــد 
کتبــا ضمــن ارائــه اصــل  به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت 
ــردد. چنانچــه  گ کننــده مســترد  ــه  ــه ارائ مجلــس و اصــل ســند ب
صــورت  در  یــا  نگــردد  واصــل  اعتراضــی  مقــرر  مهلــت  ظــرف 
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی اســناد مالکیــت مزبــور 
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رییــس ثبــت اســناد  صــادر و ب
ک آران و بیــدگل - حامــد فکریــان - 11۳9۳2۵ / م الــف و امــا

گهی تحلیلآ

و  بیســتم  هفته هــای  معوقــه  بازی هــای 
خلیــج  جــام  فوتبــال،  برتــر  لیــگ  بیســت ویکم 
فوتبــال  تیــم  رقابت هــا  از ایــن  یکــی  در  فــارس 
ذوب آهــن اصفهــان در ورزشــگاه فوالدشــهر مقابل 
پرســپولیس بــا نتیجــه 2 بــر یــک شکســت خــورد.

بازی هــای  حســاس ترین  از  یکــی  در  ذوب آهــن 
معوقــه هفتــه بیســت ویکم مقابــل پرســپولیس 
بــه میــدان رفــت و پذیــرای شکســتی تلــخ شــد تــا 
عــاوه بــر از دســت دادن ۳ امتیــاز حســاس دیگــر، 
آژیــر خطــر برای ایــن تیــم بــار دیگــر بــه صــدا درآیــد. 
ذوبی هــا در حالــی مقابــل پرســپولیس بــه میــدان 
کــه بــه خوبــی می دانســتند بــا توجــه  رفتــه بودنــد 
کمیتــه انضباطــی دربــاره  بــه شــرایط جــدول و رای 
بــازی تیم هــای ســایپا و پیــکان، بــرای حفــظ و 
بهبــود جایگاهشــان بــه ۳ امتیاز ایــن دیــدار نیــاز 
می تواننــد  پیــروزی  صــورت  در  و  مبرمی دارنــد 
صعــود یــک پله ای را تجربه کنند، امــا در عمل این 
اتفــاق رخ نــداد تــا سبزپوشــان اصفهانی باز هــم در 

منطقــه خطــر قــرار بگیرنــد.
دیگــر  بــرای  دیــدار  نتیجه ایــن  دیگــر  طــرف  از 
مدعیــان قهرمانــی، بــه ویــژه ســپاهان اهمیــت 
باالیــی داشــت؛ پرســپولیس تنهــا ۳ امتیــاز بــا صدر 
جــدول فاصلــه داشــت و پیــروزی در ایــن دیــدار، 
ــاز  ــپاهان هم امتی ــا س ــدی را ب گل محم گردان  ــا ش
را  شــانس این  پایتخــت  سرخ پوشــان  و  می کــرد 
کســب پیــروزی پــرگل بــه  کــه در صــورت  داشــتند 
گرچــه پرســپولیس  ا نیــز برســند.  صــدر جــدول 
گل الزم بــرای صدرنشــینی را  نتوانســت تفاضــل 
بــه دســت آورد امــا پیــروزی قرمزپوشــان آن هــا را 
کــرد تــا معــادالت قهرمانــی  بــا ســپاهان هم امتیــاز 

پیچیده تــر از قبــل شــود.
گذشــته بــازی قابــل قبولــی بــه  ذوب آهــن شــب 
ــه  ــازی را ب ــاز هــم نتیجــه ب ــا ب گذاشــت ام نمایــش 
در  کــه  حســینی  باخــت.  خــودش  اشــتباهات 
نیم  فصــل دوم ذوب آهــن را بــا آرایــش ۴-2-۳-1 
کــردن فاصلــه بیــن  کــم  بــه زمیــن می فرســتاد و بــا 
ــه دنبــال تجمــع در زمیــن  ــی، ب ــاع و میان خــط دف
گل نخــوردن و اســتفاده از ضدحمــات  خــودی، 
بــود، در مقابــل پرســپولیس نیز تیمــش را با همان 
آرایــش بــه میــدان فرســتاد و بــه دنبــال ارائــه یــک 

کنش گرایانــه بــود.  بــازی درگیرانــه و وا
گرفتــن از برتــری  حســینی قصــد داشــت بــا بهــره 
تعداد هافبک هــای خــود، نیمــه میانــی را شــلوغ 
غیبــت  از  پرســرعت،  ضدحمــات  در  و  کــرده 
ســیدجال حســینی و  ضعــف پرســپولیس در 
کــه بــا  عمــق خــط دفاعــش بهــره ببــرد. اتفاقــی 
توجه ســرعت انتقال توپ باالی پرسپولیســی ها 
حســینی  گردان  شــا دقیــق  شــناخت  کنــار  در 
رخ  عمــا  ذوب آهــن،  قــوت  و  ضعــف  نقــاط  از 
دوم  نیمــه  در  اصفهانــی  سبزپوشــان  و  نــداده 

کــه مطابــق میــل  کردنــد  گونــه ای بــازی  دقیقــا بــه 
قرمزپوشــان بــود.

بــازی  شــیوه  از  دقیقــی  آنالیــز  پرسپولیســی ها 
ذوبی هــا داشــته و در طــول بــازی بــه خصــوص 
تمــام راه هــای نفوذ ایــن تیــم را بســته و نیــروی 
کردنــد. از  کنتــرل  هجومی ذوبی هــا را بــه خوبــی 
طــرف دیگــر مشــکل همیشــگی ذوبی هــا یعنــی 
فرصت طلــب  و  شــش دانگ  مهاجــم  نداشــتن 
کار، در ایــن بــازی  گــره خــوردن  بــرای مواقــع لــزوم و 
کــرده و سبزپوشــان اصفهانــی  بــاز هــم نمــود پیــدا 
از انــدک موقعیت هایشــان هــم نتوانســتند از آنهــا 

ــد.  کافــی ببرن بهــره 
گردان حســینی در ایــن دیــدار عملکــرد خوبــی  شــا
نداشــته و در تمام خطوط، ضعیف ظاهر شــدند. 
یکــی از نــکات منفــی ذوب آهــن در ایــن بــازی، گیج 
انجــام  تیــم در  بازیکنان ایــن  بــودن  و ســرگردان 
ــود و بازیکنــان، درک درســتی از  ــه ب وظایــف محول

خواســته های ســرمربی خــود نداشــتند.
ذوبی هــا مقابــل پرســپولیس، برخــاف بازی هــای 
قبلــی خــود پاس هــای اشــتباه متعــددی را رد و 
کــرده و عــاوه بــر آن، زیــاد بــودن فاصلــه بیــن  بــدل 
خطــوط موجــب شــده بــود تــا فضاهــای بســیاری 
در اختیــار بازیکنــان پرســپولیس قرار گرفتــه و بارها 

روی دروازه ذوب آهــن خطرســاز شــوند.
یکــی دیگــر از مشــکات بــارز ذوب آهــن در بــازی، 
تمرکــز  افــت  و  فــردی  اشــتباهات  زیــاد  تعــداد 
رونــد  در  ذوب آهــن  بازیکنــان  بــود.  بازیکنــان 
کورس هــای فــردی را بــه  بــازی، بارهــا دوئل هــا و 
کــرده و تحــت فشــار پــرس ســنگین  گــذار  رقیــب وا
پرسپولیســی ها مرتکــب اشــتباهات فــردی زیادی 
که تاثیر بارز آن روی هر 2 گل سرخ پوشــان  شــدند 

مشــخص بــود.
ــه  ــه ارائ گردان حســینی در نیمــه نخســت رو ب شــا
گذار  کنش گرایانــه آورده و تاش کردند بــا وا بــازی وا

کــردن مالکیــت تــوپ و میــدان بــه پرســپولیس، 
گرفتــه و بــا  کنتــرل فضاهــای زمیــن را در دســت 
اســتفاده از دفــاع فشــرده و بــازی تخریبــی مانــع 
گلزنــی پرســپولیس شــوند و در ضدحمــات بــه 
گلزنــی باشــند. ذوبی هــا در نیمــه نخســت  فکــر 
بــه مــرور بــه بــازی مســلط شــده و از اولیــن اشــتباه 
کــرده و بــه گل  خــط دفاعــی پرســپولیس اســتفاده 

رســیدند.
نیمــه  در ایــن  ذوبی هــا  عملکــرد  منفــی  نکتــه 
گلزنــی  از  عقب نشــینی بازیکنان ایــن تیــم پــس 
ــا  کــه بــه پرســپولیس فرصــت را داد ت بــود؛ اتفاقــی 
ذوبی هــا را بــه شــدت تحــت فشــار قــرار دهــد و 
ــاال رفتــن ضریــب اشــتباهات  همیــن امــر باعــث ب
گــر بی دقتــی مهاجمــان  مدافعــان شــده و شــاید ا
پرســپولیس نبــود، شــرایط بــرای تیــم حســینی 

می شــد. ســخت تر 
بــازی  یــک  ارائــه  بــه  رو  دوم  نیمــه  در  ذوبی هــا 
دفاعــی و بســته آوردنــد و تــاش داشــتند بــا اجــرای 
یــک بــازی فشــرده و تخریبــی از اندوختــه خــود 
کتیــک و  کننــد امــا پرسپولیســی ها از تا محافظــت 
انســجام تیمی بیشــتری برخوردار بوده و  با اتکا به 
تکنیــک باالتــر بازیکنانــی ماننــد امیری، عالیشــاه، 
ترابــی، مغانلــو و عبــدی بــه بــازی مســلط شــدند و 

گل رســیدند. در نهایــت بــه 
کــه ذوب آهن  نگاهــی بــه آمار بازی نشــان می دهد 
کتورهــای فوتبالــی از جملــه مالکیــت  در بیشــتر فا
و  شــوت  تعــداد  پــاس،  دقــت  و  تعــداد  تــوپ، 
شــوت های درون چارچــوب عملکــرد ضعیف تری 
گذاشــته اســت.  نســبت بــه پرســپولیس به جــای 
برابــر  ذوب آهــن  شکســت  دالیــل  مجمــوع  در   
کتیــک  تا انتخــاب  در  می تــوان  را  پرســپولیس 
هماهنگــی  عــدم  فــردی،  اشــتباهات  اشــتباه، 
چارچوب شــناس  مهاجــم  فقــدان  و  بازیکنــان 

کــرد. خاصــه 

کاوی دالیل شکست ذوب آهن برابر پرسپولیس وا
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بیمــاری پروانــه ای یــک بیمــاری ژنتیکــی پــر درد 
کــه  اســت. آن هــا بــه پانســمان هایی نیــاز دارنــد 
کــم اســت؛ امــا مدتــی پیــش یونیســف  معمــوال 
داد.  هدیــه  به ایــران  را  آن  از  بیشــماری  تعــداد 
هدیــه ای کــه از سرنوشــت همــه آن خبــری نیســت.

کــه در ایــران آن را بــا نــام   E.B عصر ایــران؛ بیمــاری
ــه ای می شناســیم. یــک بیمــاری ژنتیکــی پــر  پروان
درد اســت. در ایــن بیمــاری پوســت مثــل بال هــای 
که  یک پروانه، آنقدر شــکننده و آســیب پذیر اســت 
فقــط یک ضربــه کوچــک الزم دارد تا خونریــزی آغاز 
گــر ضربــه ای هــم وارد نشــود، تاول هــا دمــار  شــود. ا
کــه  از روزگار بیمــار در می آورنــد. بــرای همیــن اســت 
ــه E.B زخمــی و  همیشــه بــدن یــک بیمــار مبتــا ب
حتــی خون آلــود اســت. در دنیــا از هــر یــک میلیــون 
نفــر، پنــج هــزار نفــر به ایــن بیمــاری مبتــا هســتند. 
شناســایی  در ایــران  نفــر  کنــون ۸۵۰  تــا  هرچنــد 
شــده اند امــا پیش بینــی می شــود جمعیت شــان 
کی  حــدود ۱۲۰۰ نفــر باشــد. کســانی کــه بــا رنــج دردنا
از  می شــد  البتــه  کــه  رنجــی  می کننــد.  زندگــی 

ــرد. ک ــم  ک ــای آن  درده
پانســمان های  دارنــد.  نیــاز  پانســمان  بــه  آن هــا 
کــه بــه دلیــل تحریم هــای یک جانبــه  مخصوصــی 
آمریــکا، به ایــران وارد نشــد و باعــث شــد ذخایــر 
دوبــاره  ذخایــر  اما ایــن  شــود.  تمــام  در ایــران  آن 
بــه همــت یونیســف، صنــدوق  پــر شــد؛ آن هــم 
کــه در زمینــه غــذا،  کــودکان  حمایــت بین المللــی 
دارو و بهداشــت هــم فعالیــت می کنــد. تعــداد ش 
پانســمان  ذخایــر  آنچــه  امــا  نیســت،  مشــخص 
کــرد، وزنــی نزدیــک بــه حــدود  کــودکان ای بــی را پــر 
همــه  پانســمان  تامیــن  یعنــی  داشــت.  تــن   ۶
کنــون ۲  ــا  ــا ۳ ســال. از ایــن مقــدار ت بیماران ایــران ت
تــن آن تحویــل انجمــن ای بی ایــران داده شــده امــا 
دیگــر از مابقــی آن خبــری نیســت و هیــچ پاســخی 

نمی شــود. داده  آن  دربــاره  هــم 

یــک پزشــک اورژانــس و مدیــرکل روابــط عمومــی 
 ســازمان نظــام پزشــکی دربــاره چالش هــای قطعــی 
کســیژن  بــرق در بیمارســتان ها و ایجــاد مشــکل در ا

رســانی بــه بیمارســتان ها توضیــح داد.
کرمانپــور، دربــاره مشــکل قطعــی  دکتــر حســین 
کــه بــرای بیمارســتان ها ایجاد  بــرق و چالش هایــی 
کرونا  کــه در دوره  می کنــد، گفــت: یکــی از معضاتــی 
کــه در  کســیژن بــود. بــه طــوری  پدیــدار شــد، بحــث ا
بســیاری از بیمارســتان ها، بــه دلیــل حجــم بــاالی 
کســیژن بیــش از میزان  کــه وجــود دارنــد، ا بیمارانــی 
کــه بــرای هــر بیمارســتان محاســبه شــده  مصرفــی 
ــا طبیعــی بــود، مــورد  کرون بــود و در شــرایط قبــل از 
نیــاز اســت. بــا توجــه به اینکــه بیمارســتان ها بــر 
اســاس یکسری اســتانداردها ساخته شــده بودند، 
کرونــا  بســیاری از بیمارســتان ها در دوره همه گیــری 
کســیژن مواجــه  بــه ویــژه در اوج پیک هــا بــا کمبــود ا
کمــک خیریــن و  کــه البتــه بعــد از آن بــا  می شــدند 
دولــت مقداری ایــن مشــکل بیمارســتان ها رفــع 
شــد. حــال دیگــر فکــر نمی کردیــم کــه بــا وجود اینکــه 
کســیژن فراهــم شــده، یــک روز بــرق هــم قطــع  ا

می شــود.
کسیژن  کاهش محسوس در فشار ا

وی افزود: البته بیمارســتان های ســطح شــهرهای 
کان اغلــب بــه برق اضطراری و دیزل ژنراتور مســلح 
هســتند. منتها خروج برق از برق شــهری و ورود به 

بــرق اضطــراری مــدت زمانــی را دارد و تا زمانیکه این 
کاهــش محســوس در فشــار  اتفــاق بیفتــد، یــک 
لحظــه  یــک  بــرق  زیــرا  می کنــد؛  کســیژن ایجاد  ا

مــی رود و مجــددا برقــرار می شــود.
لزوم تمهیداتی برای بیمارستان ها 

کرمانپــور ادامــه داد: همین موضوع باعث می شــود 
ــرای  کســیژن خصوصــا ب ــه اوال ســطح فشــار الزم ا ک
گاهــی همیــن  کــه  کاهــش می یابــد  آی ســی یوها 
برســاند.  آســیب  بیمــاران  بــه  موضــوع می توانــد 
گــر برنامــه ای وجــود داشــته باشــد و بــرای  حــال ا
بیمارســتان مشخص باشــد که در چه ساعتی باید 
ــی انجــام داد.  ــوان تمهیدات ــرق قطــع شــود، می ت ب

نگرانی از تخریب زیرساخت های میلیاردی 
بیمارستان ها 

که قطعی های  کرد: نکته دوم این اســت  کید  وی تا
کثــر  ا در  کــه  زیرســاخت هایی  بــه  باتوجــه  مکــرر 
بیمارســتان ها قدیمی هســتند، خودش به وسایل 
قیمت هــای  کــه  می رســاند  آســیب  ابــزاری  و 
میلیــاردی دارنــد. بــه هــر حــال در وضعیــت تحریــم، 
نداشــتن ارز بــرای خریــد تجهیــزات پزشــکی و اینکــه 
کنیــم، مشکل ســاز  خودمــان هــم صدمــه ای وارد 
می شــود. این پزشــک اورژانــس بــا بیان اینکــه بایــد 
بــه تمام ایــن مــوارد فکر شــود، گفــت: در حــال حاضر 
گر وزارت  به این موضوعات فکر نشــده اســت. واقعا ا
کــه با ایــن قطعــی در آینــده هــم  نیــرو فکــر می کنــد 
مواجهیــم، بایــد بنشــینند و بــا بیمارســتان ها اعــم 

کننــد تــا تمهیــدات  از دولتــی و خصوصــی صحبــت 
هــم  گذشــته  ســال  در  شــود.  الزم اندیشــیده 
مشــکاتی بابت قطعــی برق در تابســتان ایجاد شــد 
ــا بیمارســتان ها  کــه شــرکت بــرق صحبت هایــی را ب
ــرده و راه حل هایــی  ک انجــام داد و باهــم همفکــری 
انجــام شــد. حتــی برخــی بیمارســتان ها بــا شــرکت 
کــه  کــه در ســاعاتی اجــازه دهنــد  کردنــد  بــرق توافــق 

ــا بــرق شــهر تامیــن شــود. برق شــان قطــع شــود ت
لزوم وجود تهویه و دمای مناسب

کــه برخــاف  کــرد  کــرد: بایــد توجــه  کیــد  کرمانپــور تا
کــه  گفــت  ادارات دولتــی، نمی تــوان بــه بیمارســتان 
کــن؛ زیــرا در ایــن صــورت حــرارت  کولــرت را خامــوش 
بــدن بیمــار بــاال رفتــه و بــه بیمــار ضربــه می زنــد. 
مــا مجبوریــم همــه دماهــا را در حــد متعــارف ۲۴ 
درجــه نگــه داریــم. در عیــن حــال تهویــه بایــد حتمــا 
ــاران،  ــا بیم ــت ت ــب اس ــد و واج ــتان باش در بیمارس
بیمــاری را بــه یکدیگــر منتقــل نکننــد؛ بنابرایــن 
هم افزایشــی،  و  هماهنگــی  یــک  بــا  می تــوان 
ســاعت هایی را که بیمارســتان ها در پیک نیستند 
را  کار  روند، ایــن  ژنراتــور  دیــزل  روی  می تواننــد  و 
انجــام دهنــد تا شــرکت های برق، بتوانند برق شــهر 
را تامیــن کننــد و در مقابــل ســاعات هایی کــه پیــک 
کار بیمارســتان ها اســت، برق شــان قطــع نشــود.

کسیژن ساز  آسیب به بیمارانی که در خانه از ا
استفاده می کنند

کــه قطعــی بــرق ممکــن  کرمانپــور دربــاره مشــکاتی 
کســیژن مصرف  کــه در منزل ا اســت بــرای بیمارانــی 
گــر بیمــاران در منــزل  گفــت: ا کنــد،  می کنند، ایجــاد 
از کپســول های معمولی ســنتی استفاده می کنند، 
کاری ندارنــد.  اتفاقــی نمی افتــد؛ زیــرا بــه قطــع بــرق 
کــه  آنجایــی  از  کــه  هســتند  هــم  بیمارانــی  امــا 
ــد از  ــا بای ــا مدت ه ــوده، ت ــاد ب ــان زی ــیب ریوی ش آس
کننــد و آن   کسیژن ســاز اســتفاده  دســتگاه های ا
کنند. این هــا بــرق نیــاز  ــا اجــاره  کــرده ی را خریــداری 
کســیژن این بیمــاران  گــر بــرق قطــع شــود، ا دارنــد و ا
را  شــان  آســیب  می توانــد  و  می شــود  قطــع  هــم 
جــدی کنــد. در عیــن حــال برخی بیمــاران به دلیل 
کاهــش تخت هــای آی ســی یــو، در خانــه تحــت 
ــه  ک ــوژی  ــد و بخشــی از تکنول ــرار می گیرن مراقبــت ق
گــر  بــاالی سرشــان در منــزل اســت، برقــی اســت و ا
بــرق قطــع شــود، نمی تــوان وضعیت آن ها و ســطح 
کــرد و ممکــن اســت  کســیژن خــون و... را رصــد  ا
آســیب جــدی بــه آن هــا وارد شــود و آن هــا جــدا 

ــد. ــترس دارن اس

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی:

کسیژن در بیمارستان ها با قطعی برق چالش جدی ا
خبرربخ

گهی از صفحه ۵ ادامه آ
۶9( رای شــماره 1۳۳7 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره کاســه 2۶12 آقــای / خانــم زینــب 
کریمی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 1۰2۰8 کدملــی 11۴2۳2۶9۰1 صــادره فرزنــد صادق 
ک  نســبت به ۳ دانگ مشــاع از ۶ دانگ یکباب تجاری به مســاحت ۶۴.۴1 مترمربع پا
شــماره 1222 فرعــی از 82 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی 
کارشــناس   گــزارش  شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 1۵۴ دفتــر ۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

ماحظــه و محــرز گردیــده اســت.
7۰( رای شــماره 1۳۳8 مورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ به شــماره کاســه 2۶1۳  آقای / خانم رســول 
عشــقی به شناســنامه شــماره ۴9۵ کدملی 1289۳8971۳ صادره فرزند عزیزاله نســبت 
ک شــماره 1222 فرعی از 82  به ۶ دانگ یکباب تجاری به مســاحت 7۰.9۳ مترمربع پا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل ثبــت در صفحه 
گردیده است. کارشناس ماحظه و محرز  گزارش  1۵۴ دفتر ۵ و ماحظه نقشه ملک و 
کاســه 2۶1۴ آقــای / خانــم علــی  71( رای شــماره 1۳۳9 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره 
کدملــی 11۴2۳۶۴۰۳8 صــادره فرزنــد عزیزالــه  عشــقی بــه شناســنامه شــماره 1۴9۳۰ 
ک شــماره 1222  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب تجــاری بــه مســاحت ۵7.۳1 مترمربــع پــا
فرعــی از 82 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت 
کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  در صفحــه 1۵۴ دفتــر ۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
72( رای شــماره 1۳۵۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره کاســه 2۰۶۵ آقــای / خانــم یــداهلل 
کدملــی 11۴۰9۳1792 صــادره فرزنــد  ملکوتــی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 2۳ 
ک  علی نســبت به ۴ ســهم از 7 ســهم  یک درب باغ به مســاحت 7۴۳9.2۶ مترمربع پا
شــماره 1۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
کارشــناس  گــزارش  ســند 1۰۶871 مــورخ 77/۰7/21 دفتــر 7۳ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

ماحظــه و محــرز گردیــده اســت.
7۳( رای شــماره 1۳۴9 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره کاســه 2۰۶۶  آقــای / خانــم فــروغ 
کدملــی 11۴۰99۰۶8۳ صــادره  ملــک زاده ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۴8۵ 
ــاغ بــه مســاحت 7۴۳9.2۶  فرزنــد فــرج اهلل نســبت بــه ۳ ســهم از 7 ســهم  یــک درب ب
ک شــماره 1۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبت ملک خمینی  مترمربــع پــا
شــهر شــامل  ســند 1۰۶871 مورخ 77/۰7/21 دفتر 7۳ و ماحظه نقشــه ملک و گزارش 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
7۴( رای شــماره 1۳۶۳ مــورخ 1۴۰۰/۰2/18 بــه شــماره کاســه 1۳79 آقــای / خانــم مقتــدا 
کدملــی 11۴۰۵1۵۴11 صــادره فرزنــد  یوســفیان خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 1۴2۰۳ 
مصطفــی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه 
ک شــماره 2۴7 فرعی از 82 اصلی واقع در ســکه  اعیانی به مســاحت 18۳.۵9 مترمربع پا
الزهــر خــوزان  بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر ماحظــه و محــرز گردیــده اســت.
7۵( رای شــماره 1۳۶۵ مــورخ 1۴۰۰/۰2/18 بــه شــماره کاســه 1۰28 آقــای / خانــم اعظــم 
حیــدری بــه شناســنامه شــماره 1۳ کدملــی 129۰818177 صــادره فرزنــد رضــا نســبت بــه 
۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیه اعیانی به مســاحت 
ــوزان  ــر خ ــکه الزه ــع در س ــی واق ــی از 82 اصل ــماره 2۴7 فرع ک ش ــا ــع پ 18۳.۵9 مترمرب
بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از اقــدس زرگــری ثبــت 
گــزارش کارشــناس ماحظــه و محرز  در صفحــه ۴1۰ دفتــر ۴۴8 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
7۶( رای شــماره 1۳۶8 مورخ 1۴۰۰/۰2/18 به شــماره کاســه 2۳17 آقای / خانم مجید 
کدملی 11۴228۵۰91 صادره فرزند رجبعلی نســبت  زمانی به شناســنامه شــماره ۵7۰۶ 
ک شــماره  بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانه به مســاحت 189.9۳ مترمربع پا
1۵22 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
کارشــناس  گــزارش  ســند 2۰9۶92 مــورخ 9۰/12/17 دفتــر 72 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیده اســت. ماحظــه و محرز 
77( رای شــماره 1۳۶7 مورخ 1۴۰۰/۰2/18 به شــماره کاســه 2۳18 آقای / خانم راضیه 
کدملــی 11۳۰28۶1۰1 صــادره  حاجیــان فروشــانی بــه شناســنامه شــماره 11۳۰28۶1۰1 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــاع از ۶ دانــگ یکب ــه ۳ دانــگ مش ــبت ب ــی نس ــد محمدتق فرزن

ک شــماره 1۵22 فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حوزه  189.9۳ مترمربــع پــا
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 2۰9۶92 مــورخ 9۰/12/17 دفتــر 72 و ماحظــه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
78( رای شــماره 1۵۳7 مورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ به شــماره کاســه ۰۰1۳ آقای / خانم مرتضی 
ریاحی فر به شناســنامه شــماره ۶2 کدملی 128۴۶2891۴ صادره فرزند حســن نســبت 
ک شــماره 9 فرعــی از1۰۰  بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ  بــه مســاحت 1۶۰1.۳9 مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل مع االوســطه 
گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز  از عبدالرحمــن وطنخــواه و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
ــم لیــا  کاســه ۰292 آقــای / خان ــه شــماره  79( رای شــماره 1۴9۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ ب
کیانــی خوزانــی به شناســنامه شــماره 7118 کدملــی 11۴229۶199 صــادره فرزند خــداداد 
ک شــماره ۵۰1  ــع پــا ــه مســاحت 1۳7.۵۶ مترمرب ــه  ب ــه ۶ دانــگ یکبــاب خان نســبت ب
فرعــی از 8۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 
22۳۶1۵ مــورخ 9۳/۰۴/19 دفتــر 7۳ و ســند 2۳۶2۰۵ مــورخ 9۶/1۰/28 دفتــر 7۳ و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
8۰( رای شــماره 18۵2  مورخ /1۴۰۰/۳۰۰2 به شــماره کاســه ۰۳11 آقای / خانم محســن 
کدملــی 12922۴192۶ صــادره فرزنــد  نــادری درباغشــاهی بــه شناســنامه شــماره 89۰۳ 
ک شــماره 9۴  عزیزالــه نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 9۳۴.1۴ مترمربع پا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از 
مالکیــت صفرعلــی ســلطانی ســند ۵۴88۰ مــورخ ۵1/۰۴/18 دفتــر 29 و ماحظــه نقشــه 

گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیــده اســت. ملــک و 
81( رای شــماره 1۵79 مورخ 1۴۰۰/۰2/21 به شــماره کاســه ۰2۳۶ آقای / خانم بهجت 
کدملی 11۴1۴77۳8۶ صادره فرزند حبیب  پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره 211 
ک  الــه نســبت بــه ۶ دانــگ یکباب زمیــن دارای اعیانی به مســاحت ۴۶7.۶1 مترمربع پا
شــماره ۵۳ فرعــی از 8۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر 
شــامل ســند 1۳۴۴2۶ مــورخ 2۶/11/2۵ دفتــر ۴۶ مــع الواســطه از حســن پیمانــی و 

گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت. ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه ۰228 آقــای / خانــم یدالــه  82( رای شــماره 17۰8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/27 بــه شــماره 
کدملــی 11۴2۰212۶2 صــادره فرزنــد قدمعلــی   کرمی هرســتانی بــه شناســنامه شــماره 2 
ک شــماره 2۳78 فرعی  نســبت به ۶ دانگ یکباب خانه به مســاحت 1۴۶.۵۰ مترمربع پا
از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  1۵۵۳8 و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه ۰281 آقــای / خانــم  8۳( رای شــماره 172۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/27 بــه شــماره 
رجبعلــی علــی اصغــری ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۵۰۰ کدملــی 11۴1۶8۰۴7۵ 
ک شــماره  صــادره فرزنــد  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 7۶۳ مترمربــع پا
19۰ فرعــی از 1۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر 
کدملــی 11۴۰1۴۴۳1۶ صــادره  کــرم دباغــی بــه شناســنامه شــماره 1۴۵۵۶  آقــای / خانــم ا
خمینــی شــهر فرزنــد حیدرعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســاختمان تجــاری بــه 
ک شــماره 1۴۳2 فرعــی از 1۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان  مســاحت 1۰۵.78 مترمربــع پــا
بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 1۴۳۳۴9 مورخ 97/۰7/۰1 دفتر 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه ۰798 آقــای / خانــم  8۴( رای شــماره 178۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/27 بــه شــماره 
کدملــی 11۴21۵۴۶۳7 صــادره فرزنــد  بــه شناســنامه شــماره 1۵9  ســلمان رضایــی 
محمدعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه مخروبــه بــه مســاحت 22۵.۳2 مترمربــع 
ک شــماره ۶۳۴۳ و 1۳8 فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت  پــا
ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 11۵7۵2 مــورخ 97/۰9/۰8 دفتــر ۴۶ و ســند 11۶۴۵7 
مــورخ 97/11/۰1 دفتــر ۴۶ و ســند 11۶۴1 مــورخ 97/۰9/28 دفتــر ۴۶ و ماحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
8۵( رای شــماره 1۵77  مــورخ 1۴۰۰/۰2/21 بــه شــماره کاســه ۰17۳ آقــای / خانــم جعفر 
کدملی 11۴۰۴8۵921 صادره فرزند محمد نسبت  پیمانی به شناسنامه شماره 1۰979 
ک شــماره  بــه ۶ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت ۴79.۶1 مترمربــع پــا
۵۳ فرعــی از 8۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
مــع الواســطه از مالکیــت شایســته پیمانــی ســند ۳19۳۰ مــورخ 98/۰7/1۶ دفتــر ۳22 و 

گــزارش کارشــناس    ماحظــه و محــرز گردیــده اســت. ماحظــه نقشــه ملــک و 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/2۰

ک خمینی شهر رئیس اداره ثبث اسناد و اما
11۳97۶۵ / م الف

گهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ک مهردشت ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امال

ــون تعییــن  ــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2177۰۰۰992 مورخــه 1۳99/12/1۳ هیــات قان 1( براب
ــای  ــارض آق ــه و بامع ــند رســمی تصرفات مالکان ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س تکلیــف اراض
کبــر بشــماره شناســنامه 1217۳ تهــران و شــماره ملــی  مســعود زمانــی علویجــه  فرزنــد علــی ا
ک 2۰۰۳  فرعــی واقــع در علویجــه  ۰۰۵82۳۴71۳ در ششــدانگ یکــدرب بــاغ ششــدانگ پــا
1 اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۶7۵/۳۵ مترمربــع انتقالــی از مالــک 

گردیــده اســت. کبر زمانــی علویجــه محــرز  رســمی ا
2( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰2۰ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
ــای  ــارض آق ــه و بامع ــند رســمی تصرفات مالکان ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س تکلیــف اراض
مهــدی کریمی علویجــه فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۰۳1۳ اصفهــان و شــماره ملــی 
ک ۳۴۰2   128289۵782 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی قســمتی از پــا
فرعــی واقــع در علویجــه 1 اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 271/9۵ مترمربــع 

گردیــده اســت. کریمی محــرز  ــی از مالــک رســمی رضا  انتقال
۳( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰21 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای نــور 
علی احمدی  فرزند قنبرعلی بشماره شناسنامه 8  داران و شماره ملی 11۵9۶929۵۵  در 
ک 9۳۳  فرعــی واقــع در علویجــه 1 اصلی بخــش 1۵  ششــدانگ یکبــاب مغــازه قســمتی از پــا
ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۳7/19 مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی ناصر شــفیعی محــرز 

گردیــده اســت.
۴( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰19 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
ــای  ــارض آق ــه و بامع ــند رســمی تصرفات مالکان ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س تکلیــف اراض
ــماره  ــاد و ش ــف آب ــنامه 1۶ نج ــماره شناس ــب بش ــد ابوطال ــدی فرزن ــی دره بی ــا طالب علیرض
ک ۴۶۳  فرعــی واقــع در  ملــی ۵۴998۵۳۶۰۶  در ششــدانگ یکبابخانــه قســمتی از پــا
علویجــه 1 اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 1۰۳/۳۶ مترمربع انتقالــی از مالک 

ــده اســت. گردی ــی علویجــه محــرز  ــین صادق رسمی حس
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تایید  ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکــور، آرائــی 
گردیــده و در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز  انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن  منتشــر می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی 
انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم نمــوده و در مهلت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و ادامــه عملیــات ثبتــی منــوط بــه ارائــه  و ارائــه 
حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســندمالکیت صــادر خواهــد شــد و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1۴۰۰/۰2/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/۰۵
ک مهردشت سرپرست اداره ثبت اسناد و اما
محمدعلی ناظمی

11۳1۳۳۴ / م الف

گهی ابالغ اجرای ماده 1۴9 قانون ثبت آ
شــماره: 2۰27۰۰197۶، تاریــخ: 1۴۰۰/2/29، دراجــرای مــاده 1۴9 قانــون ثبــت، آقــای 
ک ثبتــی 1۰۶۳۰ واقــع در بخــش ۵ ثبــت  گلــی و شــرکا مالکیــن ششــدانگ پــا عبــاس 

اصفهــان مبلــغ ۵۳7/۴97 ریــال طــی فیــش شــماره ۰۰1۰۵2۶8898۶788۴ مــورخ 
نفــع وراث  بــه  فــوق  ک  پــا بابــت 177/۶۰ مترمربــع اضافــه مســاحت   1۴۰۰/۰1/۳۰
ک مزبــور بــه حســاب ســپرده  عبدالمحمــد رزاق زادگان فرزنــد عبدالــرزاق مالــک اولیــه پــا
کــه جهــت دریافت مبلــغ فوق  ثبــت تودیــع نمــوده اســت لــذا بدینوســیله ابــاغ می گــردد 
بــه حســابداری ثبــت شــرق اصفهــان واقــع در اصفهــان خیابــان پرویــن جنــب بازارچــه 
گیاهــان دارویــی مراجعــه نماینــد. بدیهــی اســت عــدم مراجعــه وی جهت دریافــت وجه 
درمدتــی زایــد بــر 1۰ ســال از تاریــخ اصــاح ســند، اعــراض محســوب و وجــه بــه حســاب 
درآمــد اختصاصــی ثبــت واریــز خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییس منطقــه ثبت اســناد و 

ک شــرق اصفهــان - 11۳8819 / م الــف امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

آبــادی فرزنــد حســن  آقــای محمــد ســراج نجــف  شــماره: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۳۰۰۰۳۰۴۳، 
که هویت و امضاء شهود  بشماره شناسنامه 2۴912  باستناد دو برگ استشهاد محلی 
ک  رســما گواهــی شــده مدعــی اســت که ســند مالکیــت یکدانگ مشــاع از ششــدانگ پا
ثبتــی شــماره 1 فعلــی از 78۶ اصلــی واقــع در قطعــه ۰7 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان 
ک ذیــل ثبــت 11۵9۶۰ بنــام نامبــرده  مســبوق بــه  ثبــت  کــه در صفحــه ۵۳ دفتــر ۴9۴ امــا
گم  و ســند  مالکیت بشــماره ۰۶1۵۳۴ بوده و ســند فوق الذکر مفقود شــده اســت. نحوه 
شــدن یــا ازبیــن رفتــن: بــه علــت جابجایــی منــزل از بیــن رفتــه اســت. چــون درخواســت 
صدورالمثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 12۰ آیین 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــراز آنچــه  گهــی می شــود  نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکرشــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مذکــور نــزد خــود باشــد از  در ایــن آ
کتبــا ضمــن  ــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  گهــی ت تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل 
گــر ظرف مهلت مقــرر اعتراضی نرســید یــا درصورت  ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. ا
ــه متقاضــی  ــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و ب اعتــراض اصــل ســند ارائ
تســلیم خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰۳/۰۴ - مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر واحد 

ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک نجــف آبــاد ازطــرف هــدی چاوشــی - 11۳9۳۵1 / م الــف

گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آ
رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰11۰
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/۳1

کــه دراجــرای  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو  مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهــی می شــود تــا شــخص  کثیراالنتشــار و محلــی آ نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ یــا اشــخاصی 
گهــی در محــل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به 
اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات 
کــه اعتــراض در مهلــت  ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننماید 
اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰88۵، 1۳99/12/1۶، آقــای یعقــوب حمیــدی فرزنــد 
ک  ــاغ پــا ســعدون تمامــت 1۴21 ســهم مشــاع از 2۳22/۵ ســهم ششــدانگ یــک درب ب
شــماره ۴79 فرعــی از 12۴ اصلــی واقــع در اراضــی برآفتــاب دهاقــان بــه مســاحت ششــدانگ 
2۳22/۵ مترمربــع انتقــال عــادی بــه رســمی مع الواســطه ازطــرف خانــم تــاج مــاه یزدانــی 

مالــک اولیــه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/۰۵
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

112۶28۰ / م الف

گهی آ

خبر

پینه ی پوســت در اثر فشــارهای مکرر بر نقطه ای از 
پوســت ایجاد می شــود. الیه هــای اضافــی پوســت، 
تا اینکــه  می کننــد  رشــد  موردنظــر  ناحیــه  روی 
ســفت و ســخت شــده و بــه صــورت برآمدگــی دیــده 
کار را بــرای محافظــت  می شــوند. بــدن شــما این 
از پوســتتان در برابــر تخریــب و محرک هــا انجــام 

می دهــد.
ک نیســت و اغلــب در قســمت  پینــه معمــوال دردنــا
پیــدا  زانوهــا  و  پــا  انگشــتان  پــا،  کــف  پاشــنه ها، 
کفش هــای تنــگ، پابرهنــه  می شــود. پوشــیدن 
ــی  ــزار و خیل ــک اب ــا ی ــدام ب ــتفاده ی م ــن، اس راه رفت
چیزهــای دیگر می توانند عامل ایجاد پینه پوســت 

باشــند.
پینــه نشــان دهنده ی مشــکل خاصــی در ســامتی 
کنیــد؛  نیســت و دلیلــی نــدارد بــه پزشــک مراجعــه 
گــر پینــه ای داشــته  امــا ظاهــری ناخوشــایند دارد و ا
آن  از  کــه  هســتید  دنبال ایــن  بــه  حتمــا  باشــید 
بــه  خــاص شــوید. در ایــن مطلــب راهکارهایــی 
که پینه هایتــان را برطرف  شــما پیشــنهاد می کنیم 

کنیــد.
آب گرم

کنیــد، قســمت  پیــش از اینکــه هــر راهــی را امتحــان 
گــرم قــرار دهیــد.  مــورد نظــر را بیســت دقیقــه در آب 
کردیــد،  بعــد از اینکــه پوســت را بــا حولــه خشــک 
ببینیــد می توانیــد بــه آرامی الیــه ای از پینــه را بــا 
کار  انگشــتتان برداریــد. بعــد از چنــد بــار تکرار ایــن 
کامــا  شــاید بتوانیــد بــه یــک بــار الیــه ی پینــه را 
اولیــن  ســاده،  گــرم  آب  همیــن  پــس  برداریــد. 

ــه شــما پیشــنهاد می کنیــم. ــه ب ک راهــکاری اســت 
پدهای مخصوص پینه

و  ســیلیکون  حــاوی  پینــه،  مخصــوص  پدهــای 
ــه می توانیــد آن هــا را در  ک چســب مایمی هســتند 
کار ببریــد و روی آن جــوراب  قســمت پینــه دار بــه 
ــا  ــد ی ــتکش بگذاری ــید، دس ــش بپوش کف ــید،  بپوش
کمــک می کننــد  لباســتان را بپوشــید. این پدهــا 
پینــه در حیــن التیــام، تحریــک نشــود. بهتــر اســت 
کــه اســید سالیســیلیک دارنــد اســتفاده  از پدهایــی 
کــه می تواند پوســت را  نکنیــد چــون مــاده ای اســت 

کنــد. تخریــب 
ــرای بریــدن پینــه و  ــا وســیله ای تیــز ب ــز از تیــغ ی هرگ
جــدا کــردن آن از پوســت اســتفاده نکنیــد چون این 
کرده و باعث عفونت  کار می تواند پوست را تخریب 
گــر ناحیــه موردنظــر همچنــان  شــود، خصوصــا ا

تحــت فشــار یــا تحریــک باشــد.
سرکه سیب

محتــوای اســیدی ســرکه ســیب می توانــد پوســت 
کنــد. بــا مقــداری ســرکه ســیب  ســخت پینــه را نــرم 
کنیــد و پینــه  و چهــار برابــر آن آب، محلولــی درســت 
را بــه مــدت 2۰ دقیقــه در آن بگذاریــد. بعــد از آن 
ممکــن اســت بتوانیــد یــک یــا دو الیــه از پینــه را جدا 

کنید.
صبــور باشــید و بــا پینــه نجنگیــد. تخریــب پوســت 
اطــراف یــا روی پینــه می توانــد باعــث عفونت شــود.

روغن کرچک
بــرای  طبیعــی  کننــده ای  روان  کرچــک  روغــن 
جــدا  را  پینــه  داریــد  ســعی  گــر  ا اســت.  پوســت 

کنــد.  کمــک  کنید ایــن روغــن می توانــد بــه شــما 
گــرم و پنــج قاشــق روغــن  پینــه را در ترکیبــی از آب 
کرچــک قــرار دهیــد. روغــن کرچــک پوســت ســخت 

پینــه را نــرم می کنــد.
سنگ پا

کــه پینــه در قســمت  ســنگ پــا خصوصــا وقتــی 
پاشــنه یا آرنج هاســت به راحتی اســتفاده می شــود. 
کامــا خیســاندید، ســنگ پــا را  بعــد از اینکــه پینــه را 
روی آن بکشــید و با حرکات دورانی بســابید. ســعی 
نکنیــد بــه یــک بــاره تمــام الیه هــای پینــه را جــدا 
کار بایــد طــی چنــد مرحلــه انجــام شــود. کنید. ایــن 

جوش شیرین و آب لیمو
ایــن راهــکار شــامل ترکیــب یــک اســید بــا یــک مــاده 
کنــش داده و پینه  شــیمیایی می شــود که بــا هــم وا
را نــرم می کننــد تــا راحت تــر جــدا شــود. شــما نیــاز 
گــرم و دو تــا ســه قاشــق آبلیمــو داریــد. بعــد  بــه آب 
از چنــد دقیقــه خیســاندن پینــه در ایــن ترکیــب، 
کنیــد. دانه هــای جــوش  جــوش شــیرین را اضافــه 
داده  نشــان  آبلیمــو  بــا  کــه  کنشــی  وا و  شــیرین 
می توانــد مــاده ای حل کننــده بــرای پینــه باشــد.

وازلین
کــردن  نــرم  بــرای  ســاده  بســیار  راه  یــک  وازلیــن 
کــه دوش می گیریــد  پینــه ی پوســت اســت. زمانــی 
یــا حمــام می کنیــد، پوســت شــما رطوبــت آب را 
ــن  ــد تمام ای ــک می کن کم ــن  ــد. وازلی ــذب می کن ج
رطوبــت در پوســت حفــظ شــود. فــورا بعــد از حمــام 
ــان وازلیــن بزنیــد، ســپس روی آن  ــه پینه ت کــردن ب
را بــا نایلــون بپوشــانید و بگذاریــد یــک شــب بمانــد.

بهترین راهکارها برای رفع پینه پوست
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عالقه منــدان بــه پدیده هــای نجومی طــی هفتــه 
تــا دو پدیــده  جــاری فرصــت خواهنــد داشــت 
کننــد. در تاریــخ ۲۵  گرفتگــی و ابرمــاه را رصــد  مــاه 
مــه ســال ۲۰۲۱ برابــر بــا ســه شــنبه ۴ خــرداد ۱۴۰۰ 
ــا ســیاره  کــره مــاه بــه نزدیک تریــن فاصلــه خــود ب
کــه باعــث جــزر و مدهــای زیــادی  زمیــن می رســد 

عالقه منــدان  شــب  در ایــن  شــد.  خواهــد  نیــز 
آســمان  در  ابرمــاه  پدیــده  شــاهد  می تواننــد 

باشــند.
کــه مــاه در مــدار  ابرمــاه هنگامــی رخ می دهــد 
بیضــوی خــود بــه دور زمیــن در نزدیــک تریــن 
گفتنــی اســت  فاصلــه بــا ســیاره مــاه قــرار بگیــرد. 
ــه شــکل دایــره  ــه دور زمیــن ب مــدار حرکــت مــاه ب

کامــل نبــوده و بلکــه دارای یــک حالــت بیضــی 
اســت و بــه همیــن دلیــل کــره مــاه گاهــی بــه زمین 
ــز از ایــن ســیاره دور می شــود. گاهــی نی نزدیــک و 
رصد ماه گرفتگی در روز سه شنبه و چهارشنبه

کردنــد عالقه منــدان  کارشناســان نجــوم اعــالم 
بــه پدیده هــای نجومــی در اقیانوســیه، هاوایی، 
در  می تواننــد  جنــوب  قطــب  و  آســیا  شــرق 
شــب های ۲۵ تــا ۲۷ مــاه مــه ۲۰۲۱ برابــر بــا ســه 
خــرداد ۱۴۰۰  پنجشــنبه ۶  تــا  خــرداد  شــنبه ۴ 
گرفتگــی را همزمــان بــا  در آســمان پدیــده مــاه 
نزدیــک شــدن مــاه بــه زمیــن رصــد کنند. ایــن ماه 
که  گرفتگــی دو روز بــه طــول خواهد انجامیــد؛ چرا
کــه قابل رصــد اســت از خط روزگــردان  منطقــه ای 

ــرد. ک ــد  ــور خواه عب
گرفتگــی یــا خســوف زمانــی  گفتنــی اســت مــاه 
کــره مــاه در حالــت بــدر و در  کــه  رخ خواهــد داد 
زمــان ســایه  و در ایــن  باشــد  وضعیــت مقابلــه 
زمیــن روی آن قــرار بگیــرد؛ بــه بیانــی دیگــر زمانــی 
کــه مــاه وارد مخــروط ســایه زمیــن شــود یــا ســیاره 
زمیــن بیــن کره ماه و خورشــید قرار بگیــرد، پدیده 

خســوف اتفــاق خواهــد افتــاد.

چندیــن ســال از عرضــه آخریــن نســل از آیپــاد تــاچ 
می گــذرد و حــاال رندرهایــی از آیپــاد تــاچ جدیــد 
ــول در  ــن محص ــانگر عرضه ای ــه نش ک ــده  ــر ش منتش

آینــده نزدیــک اســت.
کــه شــاهد ارائــه نســخه بــروز  چنــد ســالی می شــود 
ظاهــرا  حــاال  و  نبوده ایــم  تــاچ  آیپــاد  از  شــده ای 
گرفتــه اســت نســخه جدیــدی از ایــن  اپــل تصمیــم 

کنــد.  دســتگاه را بــه زودی عرضــه 
بــر اســاس گزارش هــا و رندرهــای منتشــر شــده، اپــل 
در حــال تــالش بــرای عرضــه نســل بعــدی آیپــاد تاچ 

است.
تــاچ  آیپــاد  از  رندرهایــی   Macrumers وب ســایت 
ک  کاربــر توییتــر بــه اشــترا جدیــد را بــه واســطه یــک 
گذاشــته اســت. بــر اســاس رندرهــای منتشــر شــده، 
آیپــاد تــاچ جدیــد شــباهت زیــادی بــه ســری آیفــون 
کــردن  ۱۲ خواهــد داشــت و از Face ID بــرای بــاز 
 iPod کــرد. طراحــی قفــل دســتگاه اســتفاده خواهد 
ــول  ــن محص ــل پنجم ای ــه نس ــان عرض Touch از زم
ــود  ــده ب ــود ندی ــه خ ــادی را ب ــر زی ــال ۲۰۱۲ تغی در س
کــه پــس از ۸ ســال شــاهد  ــار اســت  و بــرای اولیــن ب

چنیــن چیــزی هســتیم.
بایــد منتظــر مانــد و دیــد اپــل بــه جــز اســتفاده از  
فنــاوری تشــخیص چهــره، چــه برنامــه ای بــرای 
کــردن آیپــاد تــاچ خواهــد داشــت. مــا انتظــار  بــه روز 

کــه ســایز دســتگاه از ۴ اینــچ بــه  داریــم 
ــدازه  ــا هم ان حــدود ۵.۴ اینــچ برســد ت

ــود. ــی ش ــون ۱۲ مین آیف
اپــل چنــد ســال پیــش جــک صــدای 
آیفون هــای  از  را  میلی متــری   ۳.۵
توجــه  بــا  امــا  کــرد؛  حــذف  خــود 
ــیقی  ــی موس ــاد محصول ــه آیپ به اینک
که ایــن  محــور اســت، انتظــار داریــم 
تــاچ  آیپــاد  جدیــد  نســل  در  جــک 
حضــور داشــته باشــد. البتــه هنــوز 
اطالعــات دیگــری از مشــخصات این 

گجــت منتشــر نشــده اســت.
حاضــر  حــال  در  کــه  تاچــی  آیپــاد 
برچســب  دارد،  قــرار  دســترس  در 
ــد و  ــدک می کش ــی ۱۹۹ دالر را ی قیمت
کــه آیــا آیپــاد  هنــوز مشــخص نیســت 
ــا همیــن برچســب  ــز ب ــد نی ــاچ جدی ت

قیمتــی عرضــه خواهــد شــد یا اینکــه شــاهد افزایش 
البتــه  بــود.  خواهیــم  جدیــد  نســل  در  قیمــت 
انتشــار رندرهــای آیپــاد تــاچ جدیــد لزومــا بــه معنــی 

گجــت از ســوی اپــل نیســت. عرضه ایــن 

ماه گرفتگی و ابرماه خرداد را از دست ندهید

رندرهای آیپاد تاچ جدید اپل منتشر شد

نجومربخ

فناوریربخ

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه:

امسال دوره طالیی روابط عمومی فوالد مبارکه رقم خواهد خورد

مکعب خدمت آبفای اصفهان پیشگام در توسعه دولت الکترونیک

گفــت:  مدیــر روابــط عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه 
انشــااهلل تــا پایان ســال دوره طالیــی روابط عمومی  
رقــم خواهــد خــورد و فوالدمبارکــه در قلــه اطــالع 

رســانی خــود را نشــان خواهــد داد.
جلســه هم اندیشــی صمیمی مدیــران گــروه روابط 
گرامیداشــت  ــه مناســبت  ــه ب عمومی فــوالد مبارک
هفتــه روابــط عمومــی و ارتباطــات بــا شــعار »روابــط 
دکتــر  بــا حضــور  تولیــد«  و  پشــتیبانی  عمومــی، 
مــردم شهرســتان مبارکــه در  نماینــده  صالحــی 
مجلــس شــورای اســالمی و تعــدادی از معاونیــن 
شــرکت فــوالد مبارکــه اعــم از معــاون بهره بــرداری، 
معــاون اجــرای پروژه هــای توســعه فوالد مبارکــه در 

شــرکت فــوالد مبارکــه برگــزار شــد.
ــرکت  ــط عمومی ش ــر رواب ــژاد، مدی ــی ن ــادی نبات ه
فــوالد مبارکــه در ایــن هم اندیشــی صمیمی گفــت: 
در هــر دوره از روابــط عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه 
و  اســت  گرفتــه  صــورت  ارزشــمندی  اقدامــات 
تــالش  واحــد  کارشناســان این  و  مدیــران  همــه 
کرده انــد تــا تصویــر رســانه ای فــوالد مبارکه در شــأن 
ــات  ــا دارد از زحم ــد و ج ــرکت باش ــن ش تولیدات ای
ــات  ــه اقدام ک ــرکت  ــط عمومی ش ــی رواب ــر قبل مدی
ــم. ــژه نمای ــد تشــکر وی ســازنده ای را انجــام داده ان

استفاده از همه ظرفیت ها برای گسترش 
ارتباطات

وی افــزود: بــا حضــور بنــده بــه عنــوان مدیــر روابــط 
عمومی هــم قــرار شــد ظــرف زمــان کوتاهــی فضــای 
کنــد و از  روابــط عمومــی و اطــالع رســانی تغییر پیدا 
تمامی ظرفیت هــای فــوالد مبارکــه اســتفاده کنیم 

و ارتباطــات رســانه ای خــود را گســترش دهیــم.
چندین گام رو به جلو؛ نگاه داخلی و 

خارجی به فوالدمبارکه تغییر کرده است
کــه  گذشــته  وی ادامــه داد: از بهمــن مــاه ســال 

ــا اعتمــاد مهنــدس عظیمیــان بنــده در جایــگاه  ب
قــرار  عمومی فوالدمبارکــه  روابــط  مدیریــت 
کــه روابــط عمومــی را در  گرفتــم، تــالش بر ایــن بــود 
گام به جلــو به پیش  بخشــهای مختلف چندیــن 
ببــرم، البتــه شــرکت فوالدمبارکــه دچــار حواشــی 
ــه ناحــق مســائلی راجــع بــه شــرکت  ــود و ب شــده ب
مطــرح می شــد و وظیفــه مــا بود کــه در خط مقدم 
قرار بگیریم و بجنگیم و این تصویر را تغییر دهیم. 
خوشــبختانه بــر اســاس جمــع بنــدی و نظراتــی 
کــه دوســتان مطــرح می کننــد از منظــر داخلــی و 
خارجــی نــگاه بــه مجموعــه فوالدمبارکــه در ایــن 

کــرده اســت. مــدت تغییــر 
ارائه تصویر واقعی از دستاوردهای فوالد 

مبارکه
خاطرنشــان  مطالــب  بیان ایــن  بــا  نــژاد  نباتــی 
کوتــاه ارتباطــات وســیعی  کــرد: در همیــن مــدت 
عمومی شهرســتان  و  تخصصــی  رســانه های  بــا 
کردیــم  مبارکــه، اصفهــان و رســانه های ملــی برقــرار 
از هــزاران خبــر  بیــش  و دســتاوردها، رکوردهــا و 
کثــر قریــب بــه اتفــاق  از شــرکت فــوالد مبارکــه در ا

کشــور منتشــر شــد. رســانه های 
بــه  مبارکــه  فــوالد  عمومی شــرکت  روابــط  مدیــر 
کــرد و  جلســه دیــدار بــا فرمانــدار مبارکــه اشــاره 
کــه بــا فرمانــدار مبارکــه  گفــت: در جلســه ای ای 
کــرد بــه پــاس تالش هــای  داشتم ایشــان عنــوان 
گذشــته مشــکالت  شــرکت فــوالد مبارکــه در ســال 
در  رســیده  حداقــل  بــه  مبارکــه  شهرســتان  در 
کــه قبــاًل به ایــن شــکل نبــوده اســت و ایــن  صورتــی 
کــه همه همــکاران روابط  نشــان دهنده این اســت 
عمومــی در خــط جبهــه مقــدم در تــالش هســتند 
تــا تصویــر واقعــی فــوالد مبارکــه بــه درســتی دیــده 

شــود.

با حمایت مدیر عامل تا آخر سال گام های 
بلندتری بر می داریم

گام هــای  وی افــزود: مــا بنــا داریــم تــا آخــر ســال 
بلندتــری در روابــط عمومی فــوالد مبارکــه برداریــم 
و تــا بتوانیــم واقعی تــر و شــفاف تر دســتاوردهای 
 ایــن مجموعــه عظیــم صنعتــی را به افــکار عمومی 

کنیــم.  معرفــی 
نباتــی نــژاد بــه حمایت های بــی دریــغ مدیر عامل 
گفــت: در تمــام  کــرد و  شــرکت فــوالد مبارکــه اشــاره 
دریــغ  بــی  حمایت هــای  بنــده،  حضــور  مــدت 
مهنــدس عظیمیــان شــامل حــال روابــط عمومــی 
 بوده و هر درخواســتی با موافقت و حمایت ایشــان 
نشــان دهنده  که ایــن  اســت  شــده  همــراه 
فــوالد  عمومی شــرکت  روابــط  بــه  اعتماد ایشــان 
مبارکــه اســت و البته ایــن موضــوع مســئولیت مــا را 
ســنگین تر می کنــد و مــا باید فعالیت مان را بیشــتر 
گــر حمایت هــای پدرانــه مهنــدس  کــه ا کنیــم چــرا 
عظیمیــان مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکــه نبــود، 
که در مجموعه رخ داده اســت؛  خبری از اتفاقاتی 

وجــود نداشــت.
وی ضمن تشــکر از اقدامات صورت گرفته توســط 
فعــاالن و مدیــران در حــوزه روابــط عمومی گفــت: 
روابــط  بخــش  بــرای  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 
عمومــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و در 
کــم  حا نــگاه  گر ایــن  عمومی ا روابــط  حوزه هــای 
باشــد، بــه طــور قطــع موفقیــت در ایــن بخــش 

افزایــش خواهــد یافــت.
به دنبال تثبیت فوالد مبارکه به عنوان 

یک ارزش و سرمایه ملی برای جمهوری 
اسالمی هستیم

شــرکت  لــوای  تحــت  مــا  افــزود:  نــژاد  نباتــی 
تا ایــن  تــالش می کنیــم  و  فوالدمبارکــه هســتیم 

ــرای  ــرمایه ای ب ــک ارزش و س ــوان ی ــه عن ــرکت ب ش
نظــام جمهــوری اســالمی ایران مطــرح باشــد و 
اســم اشــخاص خیلــی در ایــن زمینه مهم نیســت.

تشریح ۱۴ اقدام جدید در روابط 
عمومی فوالد مبارکه

بــه  مبارکــه  فــوالد  عمومی شــرکت  روابــط  مدیــر 
ــان  ــدت زم ــه در م گرفت ــورت  ــات ص ــریح اقدام تش
گفــت: از  حضــورش در روابــط عمومی پرداخــت و 
همــکاران خــود و مدیــران روابــط عمومی تشــکر 
کارهــا  کــه در ایــن مــدت بــا تــالش خــود  می کنــم 
مــاه  ســه  در ایــن  مــا  و  رســاندند  ســامان  بــه  را 
توانســتیم عــالوه بــر تغییــر روندهــای اساســی در 
کارهــای جــاری را هــم بــه شــکل  روابــط عمومــی، 
کارهــا در ۱۴ اقــدام  که ایــن  کنیــم  مطلــوب دنبــال 

می شــود. خالصــه 
برترین انیمیشن صنعتی ساخته شده در 

جهان
وی افــزود: اولیــن اقــدام مهــم ســاخت انیمیشــن 
بــود  بــه مــدت ۵۰ دقیقــه  تــا رنــگ«  »از ســنگ 
کارشناســان یکــی از بهتریــن  کــه بــر اســاس نظــر 
حــوزه  در  کنــون  تا کــه  اســت  انیمیشــن هایی 
صنعــت ســاخته شــده اســت و حتــی بــه نقــل 
صنعتــی  انیمیشــن  برتریــن  شــاید  آن  ســازنده 
ســاخته شــده در جهــان باشــد. زیــرا بــا واقعیــت 
هیــچ تفاوتــی نــدارد و قابــل اســتناد اســت. این 
انیمیشــن قــرار اســت از شــبکه مســتند نیــز پخــش 
شــود و ایــن یکــی از تولیــدات فاخــر شــرکت فــوالد 

مبارکــه در ایــن مــدت بــوده اســت.
۱۰۰ ثانیه؛ فوالد مبارکه در هفته ای که 

گذشت
وی ادامــه داد: از ۳ هفتــه گذشــته تهیــه نماهنــگ 
کــه  بــا عنــوان »۱۰۰ ثانیــه« آغــاز شــد؛ به ایــن شــکل 

در طــول هفتــه اخبــار فــوالد مبارکــه در مــدت زمان 
۱۰۰ ثانیــه آمــاده شــده و در بســتر فضــای مجــازی 
ــیمای  ــدا و س ــا ص ــت ب ــرار اس ــود و ق ــر می ش منتش
رســانه  در  کــه  برســیم  توافــق  بــه  نیــز  اصفهــان 
ــدی  ــز پخــش شــود و ظرفیــت جدی ــی نی تلویزیون
کــه بــه فوالدمبارکــه اضافــه شــده اســت و  اســت 
بازخــورد  اجتماعــی  شــبکه های  در  در  کنــون  تا

بســیار مثبتــی داشــته اســت.
برنامه تلویزیونی »برخط« و پخش آنالین 

برنامه ها
تلویزیونــی  برنامــه  تولیــد  گفــت:  نــژاد  نباتــی 
»برخــط« کــه به صورت هفتگی از شــبکه اصفهان 
بــه مــدت ۷ دقیقــه پخــش می شــود یکــی دیگــر از 
بــوده  عمومی فوالدمبارکــه  روابــط  در  اقدامــات 
اســت. همچنیــن امــروز جلســه روابــط عمومی بــه 
صــورت آنالیــن و زنــده پخــش شــد و قــرار اســت 
ســایر برنامه هــای فوالدمبارکــه اعــم از همایش هــا 
و ســیمنارها، نشســت ها و… بــه صــورت مســتقیم 

ــود. ــش ش ــده پخ ــاط زن و ارتب
تور بازدید ۳۶۰ درجه فوالدمبارکه

وی ادامــه داد: تــور بازدیــد ۳۶۰ درجــه فوالدمبارکه 
کــه می تــوان بــه آن  نیــز از دیگــر مــواردی اســت 
کــه خطــوط تولیــد  کــرد. به ایــن صــورت  اشــاره 
فوالدمبارکــه بــه صورت مجــازی قابل رؤیت اســت 
ــوان از آنهــا بازدیــد  و از طریــق ســایت شــرکت می ت

کــرد.
ایراسین؛ مرجعی برای همه صنایع کشور

مدیــر روابــط عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه افــزود: 
صــورت  بــه  خبری ایراســین  پایــگاه  پــس  از ایــن 
می کنــد؛  فعالیــت  فوالدمبارکــه  رســمی برای 
گذشــته نیــز فعالیــت  ــگاه خبــری در  البته ایــن پای
داشــته اســت و بنــده شــما را بــه بازدیــد از ایــن 

کــه در ایــن  ســایت خبــری دعــوت می کنــم؛ چــرا 
حــوزه  در  تخصصــی  تیــم  یــک  خبــری  پایــگاه 
صنعــت در حوزه تولید محتوا وجــود دارد و چتری 
روی همــه صنایــع بــاز کــرده تــا بــه یک مرجــع برای 

مباحــث خبــری تبدیــل شــود.
تبدیل شدن به برترین پایگاه خبری 

تخصصی در کشور
وی ادامــه داد: پایــگاه خبری ایراســین متعلــق بــه 
کل گــروه فوالدمبارکــه اســت و مــا بنــا داریــم تا پایان 
ســال آن را بــه برتریــن پایــگاه خبــری تخصصــی در 

کنیم. کشــور تبدیــل 
تجهیز سالن اجتماعات شهدای فوالد 

مبارکه و ایجاد نمایشگاه مدرن دائمی
روابــط  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  دیگــر  از  وی 
گفــت: احــداث و  عمومی را ایــن چنیــن برشــمرد و 
تجهیــز ســالن اجتماعــات شــهدای فــوالد مبارکــه 
بــرای بازدیدهــا و دورهمی هــا و همچنین ایجــاد 
نمایشــگاه دائمی فــوالد مبارکــه در ورودی خــط 
گرفتــه در ایــن  گــرم از دیگــر اقدامــات صــورت  نــورد 
کنــون تمــام اطالعــات خطــوط  مــدت اســت و ا
تولیــد و بخش هــای مختلــف در ایــن نمایشــگاه 
کــس بخواهــد از  گنجانــده شــده و از ایــن پــس هــر 
کنــد ابتــدا از ایــن نمایشــگاه  فــوالد مبارکــه بازدیــد 
کــرده و پــس از آن وارد خطــوط تولیــد فوالد  بازدیــد 

مبارکــه می شــود.
ساخت ۲ مستند ورزشی و همکاری با 

رسانه ملی
باشــگاه  درخواســت  بــه  بنــا  افــزود:  نــژاد  نباتــی 
فرهنگی ورزشــی ســپاهان ســاخت ۲ مستند یکی 
بــرای ورزشــگاه بــزرگ نقــش جهــان بــا همــکاری 
رســانه ملــی و دیگــری مســتند ورزشــگاه شــهید 
کلیــد  کاپیتــان اســبق ســپاهان را از امــروز  قاضــی 

آینده ایــن  مــاه   ۳ در  امیدواریــم  و  زد  خواهیــم 
مســتندها ســاخته شــود.

۱۴ اقدام جدید در راستای تغییر چهره فوالد 
مبارکه

افزود: ایــن  مبارکــه  عمومی فــوالد  روابــط  مدیــر 
چهــره  تغییــر  بــرای  اخیــر  مــاه   ۲ در  اقــدام   ۱۴
فوالدمبارکــه انجــام شــده و شــاید بیــش از ۱۰ هــا 
کمــک همــه ظرفیت هــای خبــری و  ــا  هــزار خبــر ب

گشــته اســت. رســانه ای تولیــد 
تحقق جهش تولید و اشاره رهبری در پیام 

نوروزی
مــا  گفــت:  عمومی فوالدمبارکــه  روابــط  مدیــر 
که توانستیم صحبتهای مقام معظم  خرسندیم 
رهبــری را تحقــق بخشــیم؛ زیرا ایشــان در پیــام 
نــوروزی خــود بــه جهش تولید در ۳ صنعت اشــاره 
کــه یکــی از آنهــا در فــوالد مبارکــه بــوده و الزم  کردنــد 

کنیــم. کــه آن را اعــالم  دانســتیم 
تا پایان سال دوره طالیی روابط 

عمومی رقم خواهد خورد
کنیــم تــا  گفــت: البتــه بایــد تــالش  وی در پایــان 
کار وجــود دارد برطــرف شــود و بــا  گر ایــرادی در  ا
همیــاری همــکاران انشــااهلل تــا پایــان ســال دوره 
و  خــورد  خواهــد  عمومی رقــم  روابــط  طالیــی 
فوالدمبارکــه در قلــه اطــالع رســانی خــود را نشــان 

داد. خواهــد 
البتــه ۱۰ ظرفیــت جدیــد بــرای روابــط عمومــی و 
رســانه در دســت بررســی و ایجــاد شــدن اســت. 
کــه در تولیــد قطــب صنعــت فــوالد  زیــرا همانطــور 
هســتیم، در فــوالد مبارکــه بایــد قطب رســانه ایران 
کــه بــا همراهــی مدیــران و  و حتــی جهــان باشــیم 
مســئوالن و حمایــت نماینــده محتــرم مبارکه ایــن 

مســیر را ادامــه خواهیــم داد.

حفــظ  هــدف  بــا  کاغــذی  قبــوض  حــذف 
محیــط زیســت و صیانــت از منابــع طبیعــی 
برنامه هــای  اهــداف  تحقــق  در  اقدامی موثــر 
و  اجتماعــی  مســئولیت  الکترونیــک،  دولــت 
پیشــبرد اهــداف شــهر هوشــمند اســت؛ چــرا 
کــه دولــت الکترونیکــی مقدمــه ای بــرای عدالت 
کــه بــا شــفافیت فرآیندهــا و  اجتماعــی اســت 
کارآمد، توسعه پایدار جامعه را تسهیل  نظارت 

می کنــد. 
در ایــن مســیر، رونــد حــذف قبــوض کاغــذی آب 
بهــای آبفــا در اســتان اصفهــان ســرعت یافــت و 
اســتفاده از انــواع فناوری هــای نویــن در دســتور 
کــه پــس  گرفــت بــه نحــوی  کار ایــن شــرکت قــرار 
از  لــزوم جلوگیــری  و  ویــروس  کرونــا  از شــیوع 
ترددهــای غیرضــروری، آبفــای اســتان اصفهان 
ــر  گام هایــی فرات ــا برداشــت  ــا ب ــر آن داشــت ت را ب
بــه  تهدیــدات  تبدیــل  و   1۴۰۰ چشــم انداز  از 
علــم  پتانســیل های  از  اســتفاده  بــا  فرصــت 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و ایجــاد بســتر 
درگاه هــای امــن، خدمــات شــرکت را در قالــب 
روشــهای »غیرحضــوری مکعــب خدمــت« در 
کمتریــن زمــان و در نهایــت ســرعت و کیفیت به 
کند. ایــن طــرح بــا هــدف  مشــترکین خــود ارائــه 
فراهم ســازی امــکان اســتفاده ســهل و آســان 
از فنــاوری اطالعــات بــه صــورت مســتقیم و 2۴ 
ســاعته، بدون تعطیلی و به منظور تامین رفاه 
حــال شــهروندان و رعایــت شــیوه نامه هــای 
بهداشــتی در تمــام منــازل مشــترکین اصفهانی 

پیاده ســازی شــد.
  در همیــن زمینه ســید محســن صالــح، معاون 
خدمــات مشــترکین آبفــای اســتان اصفهــان 
معتقــد اســت که مکعــب غیرحضــوری خدمت 
آبفــا براســاس ســالیق، تجهیــزات الکترونیکــی 
ابــداع  اســتان  در  شــهروندان  توانایی هــای  و 
شــده و شــیوه ها و زیرســاخت هایی را فراهــم 
کــه متقاضیــان بتوانند هر چه ســریع تر  می کنــد 
کننــد.  و ســاده تر بــه خدمــات دسترســی پیــدا 

*   ورود به پرتال آب و فاضالب استان 
اصفهان و ورود به قسمت میز خدمت

اســتان  آبفــای  مشــترکین  خدمــات  معــاون 
شــدن  عملیاتــی  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  اصفهــان 
مراجعــات  خدمــت«  »مکعــب  نویــن  فنــاوری 
حضــوری اربــاب رجــوع بــه ادارات آبفــا در ســطح 

گفــت:  اســتان را بــه حداقــل ممکــن می رســاند، 
مکعب خدمت شــامل شــش روش غیرحضوری 
دریافــت خدمــات و رفــع مشــکالت مشــترکین 
از  یکــی  در  کــه  اســت  اســتان  آبفــای  مرتبــط 
شــیوه ها متقاضیــان بــا دسترســی به اینترنــت 
 www.abfaesfahan.ir ســایت  وب  طریــق  از 
گزینــه میزخدمــت  پــس از ورود بــه پرتــال شــرکت 
مجــازی  صــورت  بــه  و  انتخــاب  را  الکترونیــک 
پیگیــری  یــا  و  ثبــت  را  خــود  درخواســت های 

می کننــد.
*   نصب اپلیکیشن همراه آبفا اصفهان  

صالــح،  نصب اپلیکیشــن abfaesfahan.ir را یکی 
از سهل ترین روش های فناوری مکعب خدمت 
کــرد: در ایــن روش متقاضیــان  دانســت و بیــان 
بــا دانلــود اپلیکیشــن همــراه آبفــای اصفهــان بــر 
را  خــود  درخواســت های  گوشــی های اندروید، 
ثبــت و پیگیــری می کننــد. شــایان ذکــر اســت، 
آبفــای  همــراه  خدمــات  نســخه اندرویدی 
از  رایــگان  به طــور  کنــون  اصفهــان هم ا اســتان 
ــس و  ــران اپ ــه بازار، ای کاف ــگاه های اینترنتی  فروش
مایکــت قابــل دریافــت و نصــب روی تلفن هــای 

ــت. ــراه اس هم
*   ارسال کد دستوری 1۵1۵22#*۶۶۵۵* 

توسط تلفن همراه
میثــم اعالیــی، مدیر خدمات مشــترکین آبفای 
اســتان اصفهــان نیــز اظهارداشــت: متقاضیانی 
گوشــی هوشــمند و اینترنــت  ــه  کــه دسترســی ب
ندارنــد می توانند با شــماره گیری کد دســتوری 

شــماره  ثبــت  بــه  اقــدام   *۶۶۵۵*1۵1۵22#
گفتنــی  کننــد.  کنتــور واحــد مســکونی خــود 
ــد  ــتوری نیازمن ــای دس کده ــتفاده از  ــت اس اس
نصــب هیــچ نرم افــزاری نیســت و متقاضیــان 
کــد دســتوری یــاد شــده  گرفتــن  می تواننــد بــا 
بــا تلفــن همــراه خــود، خدمــات غیرحضــوری 
را  اصفهــان  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 

ــد.  کنن ــت  دریاف
*   تماس با سامانه 1۵22 با تلفن همراه یا 

ثابت بدون گرفتن پیش شماره
اعالیــی خدمــات غیرحضــوری 1۵22 را یکــی 
و  ارتباطــات  فنــاوری  روش  شــش  از  دیگــر 
اســتان  آبفــای  خدمــت  مکعــب  اطالعــات 
ســامانه  گفت: ایــن  و  کــرد  معرفــی  اصفهــان 
گویــای 2۴ ســاعته آمــاده  بــا اتصــال بــه تلفــن 
دریافــت و ثبــت درخواســت های متقاضیــان 
اســت و هــدف آن حــذف مراجعــه شــهروندان 
بــه ادارات آبفــا و ارائــه خدمــات فــروش و پــس از 

فــروش بــه صــورت تلفنــی اســت.
*   برچسب آبفا رمزینه)در حال توزیع در بین 

مشترکان(
بــه  اتصــال  راه هــای  ســریع ترین  از  یکــی 
اســتان  آبفــای  خدمات رســان  ســرویس های 
اصفهــان در مکعــب خدمــت اســتفاده از طــرح 
کــه  کــد( یــا رمزینــه اســت  QR CODE )کیــو آر 
گفتــه مدیــر دفتــر خدمــات مشــترکین در  بــه 
کــه  ک یــا برچســب  اجرای ایــن طــرح یــک پــال
نقــش رمزینــه )کــد( بر روی آن حک شــده اســت 

ــی  ــا در محل ــرد ت ــرار می گی ــترک ق ــار مش در اختی
کــه بــه راحتــی قابــل رویــت باشــد،  مناســب 

کنــد.  داخــل منــزل نصــب 
مشــترکین دارای گوشــی تلفن همراه هوشمند 
و  به اینترنــت  اتصــال  از  پــس  می تواننــد 
کــردن  اســکن این برچســب، بــدون نیــاز بــه وارد 
ارایــه  مجــازی  صفحــه  وارد  نشــانی اینترنتی، 
خدمــات پرتــال شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
شــده و هرکــدام از خدمــات مــورد نیــاز خــود را 

کننــد.  ثبــت و دریافــت 
اســتان  آبفــای  مشــترکین  خدمــات  مدیــر 
در  مشــکل  بزرگتریــن  درباره اینکــه  اصفهــان، 
جوامــع امــروزی نقــل و انتقــاالت مســتاجران 
 QR اســت، متذکــر شــد؛ در اســتفاده از طــرح
کــد( یــا رمزینــه دیگــر احتیاجــی  CODE )کیــو آر 
بــه جابه جایــی شناســه قبــض توســط مالــک و 
مستاجر نیست و فقط مشترکین با اسکن این 
در  آبفــا  شــرکت  پرتــال  بــه  ورود  و  برچســب 
قســمت تغییــر تلفــن همــراه، موبایــل خــود را در 

ســایت شــرکت ثبــت می کننــد.  
*   مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت

به عنــوان  را  پیشــخوان  دفاتــر  از  اســتفاده  وی 
مکعــب  غیرحضــوری  روش   ۶ آیتــم  آخریــن 
خدمت مشترکین آبفای استان اصفهان معرفی 
ــا عــدم دسترســی  کــه برخــی افــراد ب می کنــد چــرا 
گوشــی های هوشــمند و ســن بــاال  به اینترنــت، 
نمی تواننــد درخواســت های خــود را در ســامانه 
آبفا عملیاتی نمایند و مجبور هســتند با مراجعه 
بــه دفاتــر پیشــخوان منتخــب دولــت در ســطح 
کــه بــا آنهــا تفاهم نامــه ای از طــرف شــرکت  اســتان 
منعقــد شــده، خدمــات مــورد نظــر خــود را ثبــت و 

کننــد.    پیگیــری 
مدیــر دفتــر خدمــات مشــترکین آبفــای اســتان 
در  مــا  تــالش  تمــام  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان 
ویــروس  شــیوع  از  ناشــی  اضطــراری  شــرایط 
کرونــا حفــظ ســالمت عمــوم شــهروندان اســت 
و اولویــت را تــا حدامــکان بــر اجــرای اقدامــات 
از  پیشــگیری  هــدف  بــا  مختلــف  راه هــای  از 
اظهــار  داده ایــم،  قــرار  ویــروس  گســترش این 
ــطح  ــا در س کرون ــیوع  ــری ش ــا همه گی ــت: ب داش
جامعــه، فنــاوری مکعــب خدمــت شــرکت آبفــا 
توانســته بــه طــور مطلوبــی موقعیــت ارتباطــات 

کنــد. غیرحضــوری خــود را پیــدا 

گزارش

گزارش
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