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گذشــته مســئوالن ســازمان امــور مالیاتــی از اعــام لینــک و آدرس ســامانه های مرتبــط بــا  در حالیکــه در اواخــر ســال 
قانــون الــزام مشــاغل بــه نصــب کارتخــوان در ابتــدای ســال جــاری خبــر داده بودنــد، طبــق گفتــه معــاون ســازمان امور 
مالیاتــی دو ســامانه مربوطــه هنــوز آمــاده نشــده اند و بــا آمادگــی و اعــام آدرس آن هــا تــا ابتــدای اردیبهشــت مــاه مردم 
کننــد.  ســازمان امــور مالیاتــی از شــهریور ســال ۱۳۹۸ معــادل ۱۵  می تواننــد در ایــن ســامانه ها بــرای ثبــت نــام اقــدام 
کرد تا برای شــفاف  شــدن درآمد، جلوگیری  که حدود ۵۰ شــغل می شــوند را دســته بندی  گروه از فعاالن اقتصادی 
کمک به فرآیند حسابرســی مالیاتی مکلف به ثبت نام در ســامانه پایانه فروشــگاهی و اســتفاده از  از فرار مالیاتی و 
کارتخــوان باشــند.  امــا فراهــم نشــدن مقدمــات اجــرای قانون پایانه هــای فروشــگاهی و آماده نبودن ســامانه های 
مرتبــط بــرای ثبــت نــام فعــاالن اقتصــادی موجــب شــد کــه اجرای ایــن قانــون در ســال گذشــته بــه ســرانجام نرســد 
و در طــول پارســال بانــک مرکــزی در راســتای اجــرای مــاده ۱۱ قانــون پایانه هــای فروشــگاهی، اقداماتــی چــون ارائــه 
کــردن دریافــت  کارتخــوان و درگاه پرداخــت بــه ســازمان امــور مالیاتــی، ملــزم  اطاعــات چهــار میلیــون و ۷۰۰ هــزار 
کارتخــوان و درگاه  کارتخــوان و درگاه پرداخــت جدیــد بــه داشــتن پرونــده مالیاتــی و قطــع دو میلیــون و ۱۰۰ هــزار 

کــه فاقــد پرونــده مالیاتــی بودنــد، را انجــام داد. کنــش  پرداخت اینترنتــی غیرفعــال یــا کم ترا

۳

گزارشی از روند اجرای طرحی کالن:

پایانعملیاتعمرانی۱۲ایستگاهخطدومتروکالنشهراصفهان

روابطعمومیشرکتبرقمنطقهاصفهان

شرکت مناقصه گذار:شرکت برق منطقه ای اصفهان

شــبا  شــماره  بــه  نقــد  وجــه  واریــز  فیــش  یــا  معتبــر  ضمانتنامــه  مناقصــه:  در  شــرکت  تضمیــن  نــوع 
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــام ش ــه ن ــوق ب ــدول ف ــق ج ــزی مطاب ــک مرک ــزد بان IR ۳۳۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴۳۰2۳۰298 ن

اصفهــان
نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قــرارداد، 
بــا مراجعــه بــه »ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد 

بــود. تمــاس بــا کارفرمــا، در صــورت لــزوم در ســاعات اداری روزهــای کاری بــا شــماره ۳۶27۰82۰، ۰۳1(
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 1۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/۰9

کثـــر تا ســاعت  کات:  نســخه الکترونیکــی کلیــه مــدارک و مســتندات؛ بایســتی حدا مهلــت و محــل تحویــل پــا
1۴:۰۰ روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بارگــذاری و نســخه 
کــت الــف( آن نیــز در موعــد مذکــور بــه آدرس: اصفهان، خیابــان چهارباغ باال، دبیرخانه شــرکت برق  فیزیکــی )پا

گــردد. منطقــه ای اصفهــان تحویــل 
کات مناقصــه: ســاعت 1۰:۰۰ صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/21 ســالن  ــا زمــان و محــل بازگشــایی پ

کمیســیون معامــات ســاختمان معاونــت مالــی و پشــتیبانی شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان
شرایط مناقصه:  

1( سایر شرایط و اطاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
کــه فاقــد تضمیــن یــا امضاء، مشــروط و مخدوش بــوده و یا پــس از انقضاء مدت مقــرر در  2( بــه پیشــنهادهایی 

گهــی واصــل شــود ترتیب اثــر داده نخواهد شــد. آ
گهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید ضمنًا می توانید این آ

http://iets.mporg.ir          www.tavanir.org.ir          www.erec.co.ir          www.setadiran.ir

گهیتمدیدمناقصهعمومیباارزیابیفشردهشماره99۰/1۰18 آ
)شماره2۰99۰۰1188۰۰۰۰7۰و2۰99۰۰1188۰۰۰۰71درسامانهستاد(
نوبت اول  

11227۳۶ / م الف

شرط ورود مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال( موضوع مناقصه شماره مناقصه

 داشتن
 حداقل

 رتبه ۵ نیرو
 از سازمان
 مدیریت و

 برنامه ریزی
کشور

۴.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰

 نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع
 نیروی برق تحت بهره برداری شرکت برق منطقه ای

  اصفهان در سال 1۴۰1 -  1۴۰۰
)گروه 1 - حوزه انتقال نیرو مرکز اصفهان(

گروه یک

99۰/1۰18

۶.۴89.۰۰۰.۰۰۰

نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع 
نیروی برق تحت بهره برداری شرکت برق منطقه ای 

 اصفهان در سال 1۴۰1 -  1۴۰۰ 
)گروه 2 - سه حوزه انتقال نیرو شمال اصفهان، غرب 

اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

گروه دو

مشاغل باید از اردیبهشت برای نصب کارتخوان اقدام کنند

مهاجم گلزن ایرانی زنیت: 

گلی نه،  قای   آ
سومین قهرمانی پیاپی را می خواهم

۶

شرایط اخذ مالیات از خانه ها

استاندار اصفهان: 

دغدغه ما تداوم تولید 
کریل است در پلی ا

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان: 

قیمت محصوالت ایران خودرو 
و سایپا افزایش یافته است

افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت 
تولید محصوالت 

در فوالد سنگ

استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان: 

سوءمدیریت، 
رودخانه زاینده رود را 

کرد خشک 

2

۳

۴

2

۳

آب زاینده رود فقط برای مصرف شرب است:  

اصفهان تعهدی برای تأمین آب 
صنعت استان های دیگر ندارد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

با تعطیلی نصفه نیمه و تعارفات، 
کرونا فروکش نمی کند موج سرکش 

۳

۴

سیدمحسنتجویدی-شهرداردستگرد

بدینوســیله شــهرداری دســتگرد درنظــردارد باتوجــه بــه مصوبــه شــورای اسامی شــهر دســتگرد 
درخصــوص تأمیــن نیــرو جهــت انجــام خدماتــی و پشــتیبانی )فضــای ســبز و خدمــات شــهری 
لــذا شــرکت  گــذار نمایــد.  و...( ازطریــق مناقصــه عمومی بــه شــرکت های واجــد شــرایط وا
ــی شــهرداری  ــه واحــد مال کننــدگان در مناقصــه می تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه ب
ــا تاریــخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ نســبت بــه تحویــل  تــا آخــر وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ مراجعــه و ت

اســناد بــه واحــد حراســت اقــدام نماینــد.

1119۴29 / م الف

نوبت دوم
گهیمناقصهمرحلهدوم آ

عنوان ردیف
  تأمین نیرو جهت انجام خدماتی و پشتیبانی

)فضای سبز و خدمات شهری و...( 1

مجتمعطالیموته

مجتمــع طــای موتــه درنظــردارد »انجــام خدمات ایــاب و ذهــاب پرســنل و امــور حمل و نقل ســبک در مجتمع طای 
موته )نوبت دوم(« را ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به شــماره ثبت ســتاد 2۰۰۰۰۰1۵۴۶۰۰۰۰۰1 و با 
 جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصه و با تضمین شــرکت در مناقصه )فرآینــد ارجاع کار( بــه مبلــغ 1/7۶2/۴۰۰/۰۰۰ ریال 
 )یــک میلیــارد و هفتصــد و شــصت و دو میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال( بصــورت )واریــز نقــدی یــا ضمانتنامــه بانکــی( 

برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰1/22

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰1/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/11
کت ها: ساعت 1۰ روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/12 تاریخ بازگشایی پا

گواهــی امضــای الکترونیکــی بــا شــماره های  عاقمنــدان شــرکت در مناقصــه می بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت 
دفتــر ثبــت نــام 889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8، ۰21 و مرکــز 27۳1۳1۳1، ۰21 تمــاس حاصــل نماینــد و یــا بــه آدرس اینترنتــی 

WWW.SETADIRAN.IR مراجعــه نماینــد.
1121۵۵۰ / م الف

گهیمناقصهعمومییکمرحلهای آ
همراهباارزیابیکیفی)فشرده(شماره99/۴۴۴)نوبتدوم(
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کلیــدی بــرای درج  وزارت راه و شهرســازی نــکات 
ک و اســکان را اعــام و بــر  اطاعــات در ســامانه امــا
کــه در شــهرهای بــزرگ  اخــذ مالیــات از خانه هایــی 

کــرد. کیــد  بیــش از ۱۲۰ روز خالــی باشــند، تا
گزارش وزارت راه و شهرســازی، معاونت مســکن  به 
و ســاختمان بــه بخشــی از ســواالت سرپرســتان 
در  مســکونی  واحدهــای  مالــکان  و  خانوارهــا 
خصــوص الــزام درج اطاعــات ملکــی و ســکونتی در 
کشــور، پاســخ داد. ک و اســکان  ســامانه ملــی امــا
بــرای  زیــر  نــکات  بــه  توجــه  گــزارش،  بر ایــن  بنــا 
ک و  ــی امــا ــه ســامانه مل ــه ب ک ــوار  سرپرســتان خان

دارد: ضــرورت  می کننــد،  مراجعــه  اســکان 
 Mozilla یــا Google Chrome از مرورگرهــای بــه روز -
و  ک  امــا ملــی  ســامانه  بــه  ورود  بــرای   Firefox

ــد. کنی ــتفاده  ــکان اس اس
گزینــه  کــردن روی  کلیــک  - مشــخصات ملــک را بــا 

کنیــد. افــزودن ملــک ثبــت 
ــرده  ک ــر  ــک تغیی ــکونت مل ــت س ــه وضعی - چنانچ
ــار  کن ــت در  ــت مالکی ک تح ــا ــمت ام ــت در قس اس
کن  گزینــه ثبــت یا تغییر ســا ردیــف ملــک خــود روی 
کــرده و وضعیت جدید ســکونت ملک خود  کلیــک 

کنیــد. را ثبــت 
که اقامتگاه خود را در سامانه نمی بینند  - افرادی 
گزینه افزودن اقامتگاه  در قسمت اقامتگاه ها روی 

کنید. کرده و مشخصات آن را ثبت  کلیک 
کــه می خواهنــد اقامتــگاه خــود را تغییــر  - افــرادی 
ردیــف  کنــار  در  اقامتگاه هــا  قســمت  در  بدهنــد 
گزینــه اتمــام ســکونت  اقامتــگاه قبلــی خــود روی 
ــان ســکونت در آن را درج  ــخ پای ــرده و تاری ک کلیــک 
کنیــد. ســپس مشــخصات اقامتــگاه جدیــد خــود را 

کنیــد. ثبــت 
کــه بیــش از ۵ واحــد مســکونی خالــی  - افــرادی 
که واحدهای مســکونی در یک  دارند مهم نیســت 
شــهر باشــد یا در شــهرهای مختلــف، به هر حــال در 
صورتیکــه مالــک بیــش از ۵ واحــد مســکونی خالــی 

باشــد، مشــمول مالیــات دو برابــری می شــود.
گر ۱۲۰ روز واحد مســکونی خالی و در اختیار یک  - ا
کــه اقامتــگاه دیگــری دارد، مشــمول  مالــک باشــد 

مالیــات می شــود.
ک عــدم شــمولیت در مالیــات  - فرســودگی، مــا
نیســت و بــه هــر حــال ملک مشــمول مالیــات خانه 

خالــی می شــود.
- بعــد از آنکــه مالــک اخطــار مربــوط بــه مشــمول 
کــرد  مالیــات بــودن خانه هــای خالــی را دریافــت 
ک و اســکان جهــت  بایــد بــه ســامانه ملــی امــا

کنــد. مراجعــه  خوداظهــاری 
بیشــتر بخوانیــد: نحــوه ثبــت اطاعــات در ســامانه 

ــات ــکان + جزئی ک و اس ــا ام
بخشــی از ایــن ســواالت و پاســخ های آنهــا بــه شــرح 

زیــر اســت:

برای افرادی که اولین بار می خواهند وارد سامانه 
شوند و یا رمز عبور خود را فراموش کرده اند در 

صفحه سماوا کد ملی را وارد می کنند اما کد ملی 
وارد نمی شود، چه باید بکنند؟

روز  بــه  مرورگرهــای  از  کنیــد  حاصــل  اطمینــان 
اســتفاده   Mozilla Firefox یــا   Google Chrome

. می کنیــد
چگونه مشخصات ملک در سامانه افزوده 

شود؟
گزینــه  مالکیــت روی  تحــت  ک  امــا در قســمت 
افــزودن ملــک کلیک کرده و مشــخصات آن را ثبت 

کننــد.
وضعیت سکونت ملک تغییر کرده برای ثبت 
ک و اسکان چه مراحلی باید  در سامانه امال

طی شود؟
کنــار ردیــف  ک تحــت مالکیــت در  در قســمت امــا
کن کلیک  گزینــه ثبت یا تغییر ســا ملــک خــود روی 
کــرده و وضعیــت جدید ســکونت ملک خــود را ثبت 

کنند.
افرادی که اقامتگاه خود را در سامانه نمی بینند 

چه اقدامی باید انجام بدهند؟
گزینه افزودن اقامتگاه  در قسمت اقامتگاه ها روی 

کنند. کرده و مشــخصات آن را ثبت  کلیک 
افرادی که می خواهند اقامتگاه خود را تغییر 

دهند، چه کارهایی باید انجام دهند؟
کنــار ردیــف اقامتــگاه  در قســمت اقامتگاه هــا در 
قبلــی خــود روی گزینه اتمام ســکونت کلیــک کرده 
کنیــد. ســپس  و تاریــخ پایــان ســکونت در آن را درج 

کننــد. مشــخصات اقامتــگاه جدیــد خــود را ثبــت 
آیا واحد مسکونی بایستی ۱۲۰ روز به صورت 

متوالی خالی باشد یا اینکه خالی بودن به 

صورت غیرمتوالی نیز مشمول مالیات خواهد 
بود؟

کــه ملــک بــه مــدت ۱۲۰ روز غیــر متوالــی  در صورتــی 
هــم  بــاز  باشــد،  خالــی  مالیاتــی  ســال  طــول  در 

مشــمول مالیــات بــر خانــه خالــی خواهــد شــد.
در خصوص افرادی که بیش از ۵ واحد مسکونی 

ک در یک شهر  خالی دارند، آیا باید تمامی امال
واقع باشند؟

کــه واحدهای مســکونی در یک شــهر  مهــم نیســت 
باشــد یــا در شــهرهای مختلــف، بــه هــر حــال در 
کــه مالــک بیــش از ۵ واحد مســکونی خالی  صورتــی 

باشــند، مشــمول مالیــات دو برابــری می شــود.
گر ملکی در طول سال، ۱۲۰ روز خالی بماند،  ا

اما مالک آن را فروخته باشد، به طوری که 
بخشی از ۱۲۰ روز زمان خالی ماندن، در 

اختیار مالک اول و مابقی در اختیار مالک 
دوم باشد، در این صورت آیا مشمول مالیات 
گر بله چه کسی بایستی مالیات را  می شود؟ ا

پرداخت کند؟
گــر ۱۲۰ روز از زمــان خالــی بــودن در اختیــار یــک  ا

مالیــات می شــود. باشــد، مشــمول  مالــک 
چنانچه ملکی به دلیل فرسودگی قابلیت اجاره 

دادن نداشته باشد، آیا مشمول مالیات خانه 
خالی می شود؟

مالیــات  در  شــمولیت  عــدم  ک  مــا فرســودگی، 
نیســت و بــه هــر حــال ملک مشــمول مالیــات خانه 

می شــود. خالــی 
پس از اینکه، مالک اخطار مربوط به مشمول 
مالیات خانه خالی بودن را دریافت کرد، چه 

کاری باید انجام دهد؟
به سامانه جهت خوداظهاری مراجعه کند.

شرایط اخذ مالیات از خانه ها 
خبرربخخبرربخ

خبرربخ

ــا انتقــاد از اینکــه  رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان ب
کــز حمــل و  کنــون بانک هــا، شــهرداری ها، مرا ا
ــه  ــر پیشــخوان دولتــی و... ب نقــل عمومــی، دفات
گســترش  کــز تجمعــی بــزرگ و عامــل  عنــوان مرا
ــه اصنــاف  ک ــی  گفــت: در حال ــاز هســتند،  ــا ب کرون
کســبه را  تعطیــل هســتند و بانک هــا، چک هــای 

برگشــت می زننــد. 
ــیاری از  ــودن بس ــاز ب ــاره ب ــری درب ــول جهانگی رس
گــروه ۲، ۳ و ۴ بــا وجــود وضعیــت قرمز  مغازه هــای 
اصفهــان بــه لحــاظ شــیوع کرونــا، اظهــار کرد: ایــن 
موضــوع بــزرگ بینی اســت و گاهی مــردم اطالعی 
گــروه یک کدام رســته ها قــرار دارند. کــه در  ندارنــد 

اصنــاف  تمکیــن  وضعیــت  کــرد:  کیــد  تا وی 
کشــور  در ایــن تعطیلــی ۱۰ روزه نســبت بــه تمــام 
بهتــر اســت، بــازار اصفهــان و تمــام پاســاژهای 
تعطیــل  پیــش  از ســه شــنبه هفتــه  اصفهــان 
گــروه  اســت. همچنیــن بــاالی ۹۰ درصــد مشــاغل 
۲، ۳ و ۴ تعطیــل هســتند، البتــه در هــر صنــف و 
کــه بــا  گریــزی وجــود دارنــد  رســته ای افــراد قانــون 

آنهــا برخــورد می شــود.
رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان در پاســخ به ایــن 
و  ک  امــال مشــاوران  دفاتــر  آیــا  کــه  سوال ایســنا 
ــروه  گ ــز در  ــی ها نی ــاس فروش ــان و لب ــه فروش پارچ
مشــاغل  داد: ایــن  توضیــح  دارنــد؟  قــرار  یــک 
گــروه یــک قــرار ندارنــد و بــه طــور حتــم بــا آنهــا  در 

می شــود. برخــورد 
وی درباره اینکــه بــا وجــود قرمــز بــودن اصفهــان، 
پارچــه فروشــان خیابــان ابــن ســینا، عبدالــرزاق 
و بســیاری از مغازه هــای ســبزه میــدان اصفهــان 
کــرد: امــروز بــه رئیــس  هنــوز بــاز هســتند، تصریــح 
اتحادیــه پارچــه فروشــان اصفهــان در ایــن بــاره 

تذکــر داده ام.
گــر مغــازه ای در ایــن ســه گروه  جهانگیــری گفــت: ا

ــورت  ــود و در ص ــر داده می ش ــدا تذک ــد ابت ــاز باش ب
تکــرار، فــورا پلمــب خواهــد شــد.

کیــد بر اینکــه بــا وجــود وضعیــت  وی در ادامــه بــا تا
ــر رعایــت پروتکل هــای  قرمــز اصفهــان و اعتقــاد ب
اصنــاف  بســتن  مخالــف  کرونــا،  بهداشــتی 
هســتم، تصریــح کرد: مهمترین دلیــل اوج گیری 
کرونــا ســفرهای نــوروزی و ارتباطــات و  ویــروس 
دورهمی هــای خانوادگــی بود، باید توجه داشــت 
کســبه فعــال بودنــد  کــه تــا پیــش از نــوروز تمــام 
کرونــا شــکل نگرفــت، از ســوی  و مــوج چهــارم 
کرونــا براســاس اعــالم وزارت  دیگــر میــزان انتقــال 
بهداشــت از طریــق اصنــاف ۱۰ درصــد اســت و ۹۰ 
درصــد عامــل انتقــال ویــروس، بخش هــای دیگــر 

اســت.
داد:  توضیــح  اصفهــان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
امــروز اصنــاف را بــه عنــوان تابلــو اعــالم خطــر، 
ویتریــن  اصنــاف  معتقدنــد  و  می کننــد  بلنــد 
که ایــن ویتریــن بســته  شــهر هســتند و زمانــی 
کرونــا احســاس خطــر  باشــد، مــردم بابــت شــیوع 

. می کننــد
در  اصنــاف  متاســفانه  بر اینکــه  انتقــاد  بــا  وی 
کرونــا، تــاوان اعــالم خطــر را پــس  شــرایط فعلــی 
کنتــرل رونــد  گفــت: بهتــر بــود بــرای  می دهنــد، 
کشــور، دولــت از روز شــنبه تــا  کرونــا در  بیمــاری 
اعــالم  سراســری  تعطیــل  را  هفتــه  جمعه ایــن 

می کــرد.
کرد: در حال حاضر بانک ها،  جهانگیری تصریح 
کــز حمــل و نقــل عمومــی، دفاتر  شــهرداری ها، مرا
کــز تجمعــی  پیشــخوان دولتــی و... بــه عنــوان مرا

بــزرگ و عامــل گســترش کرونــا باز هســتند.
اصنــاف  کــه  حالــی  در  متاســفانه  گفــت:  وی 
کســبه را  تعطیــل هســتند، بانک هــا، چک هــای 
ــه  ــه بزرگــی ب کار ضرب ــه با ایــن  ک برگشــت می زننــد 

کشــور وارد خواهــد شــد. اقتصــاد 

کار و  کارآفرینــی اداره کل  تعــاون،  معــاون اشــتغال و 
گفــت: نرخ بیکاری  رفاه اجتماعی اســتان  اصفهان 
اســتان اصفهــان در بهــار و تابســتان ۹۹ باالتــر از 
ــی در پاییــز و زمســتان از  ــود ول کشــوری ب میانگیــن 

ــر آمــد. کشــوری پایین ت میانگیــن 
کارآفرینــی اداره  حســین باقــری معــاون اشــتغال و 
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان  کل تعــاون، 
جوان،گفــت:  خبرنــگاران  باشــگاه  بــا   گفتگــو  در 
زیــرا  نداریــم،  اســتان  در  بیــکاری  معضــل  مــا 
دالیــل  بنابــر  کــه  داریــم  شــغلی  فرصت هایــی 
دالیــل  از ایــن  یکــی  هســتند.  خالــی  مختلــف 
می توانــد بحــث مهــارت باشــد کــه گاهــی افــراد فاقد 

هســتند. الزم  مهارت هــای 
او افــزود: از دالیــل دیگــر در بعضــی مشــاغل انگیــزه 
کــه بــه عنــوان مثــال کارگــر بایــد  شــغلی پاییــن اســت 
کنــد تــا حداقــل دســتمزدی  مســیر طوالنــی را طــی 
کنــد و همچنیــن موضــوع دیگــر نگــرش  را دریافــت 
کــه تمایــل دارنــد در مشــاغل  افــراد بیــکار اســت 
کار شــوند؛ بنابرایــن مــا بیــکاری  راحــت مشــغول بــه 
در جامعــه داریــم، امــا بــه عنــوان معضــل تلقــی 

کــه وضعیــت  نمی شــود، امــا برآینــد ما ایــن هســت 
اقتصــادی امســال بهتــر خواهــد شــد. باقــری بــا 
اشــاره بــه جمعیــت شــاغالن اســتان در ســال ۹۹ 
گفــت: نســبت اشــتغال ســال ۹۹ در بهــار ۳۶.۳، 
تابستان ۳۷.۴، پاییز ۳۶.۶ و زمستان ۳۷.۳ بوده 
اســت و خوشــبختانه تعــداد شــاغالن در زمســتان 
وضعیــت  کــرد:  تصریــح  او  اســت.  داشــته  رشــد 
رویکرد هــای  از  متاثــر  جدیــد  ســال  در  اشــتغال 
ــه در  ک ــط تجــاری اســت. همانطــور  سیاســی و رواب
کــه  گذشــته در بعضــی از واحد هایــی  ســال های 
رکود داشــتیم مانند صنعت ســاختمان، ســرامیک 
و...، چــون نــرخ دالر افزایــش پیدا کرد رونق گرفتند 
و محصوالتشــان صــادر شــد و از حالــت رکــود خــارج 
کــه متاثــر از فعالیت هــای اقتصــادی اســت. شــدند 

اصفهــان  خــودرو  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
بــه  توجــه  بــا  امســال  فروردین مــاه  از ۱۴  گفــت: 
ــودرو در  ــد قیمــت خ ــرار ش ــت ق ــورای رقاب ــالم ش اع
کارخانــه ۳۰ درصــدی افزایــش یابد که به دنبــال آن 
خودروهــای ســایپا ۵ تــا ۱۰ میلیونــی و ایران خــودرو 
۱۰ تــا ۱۵ میلیــون افزایــش قیمــت در بــازار داشــته 

اســت.
کــرد: از  گفت وگــو بــا  ایمنــا اظهــار  علیرضــا قنــدی در 
گذشــته قــرار بــود هــر ۳ مــاه یــک  بــار قیمــت  ســال 
بــه دلیــل  امــا  یابــد  افزایــش  کارخانــه ای خــودرو 
تفــاوت قیمــت کارخانــه و بــازار ۶ مــاه پایــان ســال بــا 

افزایــش قیمــت موافقــت نشــد.
وی افــزود: حــال از ۱۴ فروردین مــاه امســال بــا توجه 
بــه اعــالم شــورای رقابــت قرار شــد قیمت خــودرو در 
کارخانــه ۳۰ درصــدی افزایــش یابد که به دنبــال آن 
خودروهــای ســایپا ۵ تــا ۱۰ میلیونــی و ایران خــودرو 
۱۰ تــا ۱۵ میلیــون افزایــش قیمــت در بــازار داشــته 
بــا شــرایط نامطلوبــی  بــازار  اســت و ایــن چنیــن 

مواجــه شــد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو اصفهان ادامه 
ــت پــس از  ــه رئیــس شــورای رقاب ک ــه طــوری  داد: ب
کــه فعــاًل  کــرد  وقــوع اتفاقــات اخیــر، مجــددًا اعــالم 

گرفتــه  بــرای تغییــر قیمــت خــودرو تصمیــم قطعــی 
نشــده اســت.

کــرد: از ســویی افزایــش یــک بــاره  قنــدی تصریــح 
قیمــت و از طرفــی بســته بــودن بازارهــا و تحویــل 
کارخانه هــا بــه بــازار،  نشــدن خودروهــا از ســوی 
موجــب بــه وجــود آمــدن مشــکالتی در ایــن بخــش 
ــر دولــت تصمیمی می گیــرد  گ ــه ا ک ــی  شــد در صورت
کارخانــه و  بایــد رانتخــواری و اختــالف قیمت هــای 

ــه آنکــه شــرایط دشــوارتر شــود. ــازار از بیــن رود ن ب
وی در رابطــه بــا میــزان اســتقبال مــردم نســبت بــه 
کاالی  گفــت: بــه هــر حــال خــودرو  خریــد خــودرو 
کــه افــراد به ایــن وســیله  فرسایشــی اســت زمانــی 
نیازمنــد باشــند مجبــور بــه تهیــه آن می شــوند، امــا 
مســئله قابل تأمــل رضایــت خریــدار و فروشــنده 
کــه  رانتخواری هایــی  و  نــدارد  وجــود  کــه  اســت 

در ایــن بیــن، بیشــتر می شــود.

رئیس اتاق اصناف اصفهان: 

بانکها،چکمغازههایتعطیلرابرگشتمیزنند
خ بیکاری در پاییز و زمستان ۹۹؛  کاهش نر
اصفهانمعضلبیکاریندارد!

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان: 

قیمتمحصوالتایرانخودرووسایپا
افزایشیافتهاست

گزارشربخ

کــه  آزادســازی ســهام عدالــت از اتفاقاتــی بــود 
گذشــته پــس از ســال ها وعــده تحقــق  در ســال 
کــه بنــا بــر اعتقــاد  یافــت موضوعــی خوشــایند 
بــازار  در  نشــیب هایی  و  فــراز  باعــث  عــده ای 

بــورس شــد.
ورود  و  عدالــت  ســهام  آزادســازی  سیاســت 
کــه اغلــب آنهــا ســواد مالــی  ســهامداران خــرد 
گــذاری را نداشــته اند  الزم در خصــوص ســرمایه 
بــه بــازار ســرمایه در ریــزش شــاخص بــورس تأثیــر 
ــی را در  گذاشــته و مباحــث فراوان ــادی  بســیار زی
ــال  ــدود ۱۵ س ــهامی که ح ــت؛ س ــته اس ــی داش پ
اختیــار  از عمــر آن می گذشــت و همچنــان در 
دولــت بــود ولــی از مردادمــاه ســال ۹۹ به طــور 
با ایــن هــدف  آغــاز شــد  آزادســازی آن  پلکانــی 
ــدگان ســهام عدالــت شــود و  ــه دارن کمکــی ب ــه  ک

گیــرد. رونقــی هــم در بــازار بــورس شــکل 
امــا پــس از آزادســازی ۶۰ درصــد از ســهام عدالــت 
کارشناســان بخشــی از ریــزش  کــه برخــی  بــود 
کردنــد با ایــن  بــازار بــورس را به ایــن اقــدام مرتبــط 
ــی ســهامداران در  ــه رفتارهــای هیجان ک توجیــه 
فــروش سهامشــان باعــث بروز خلل و برهــم زدن 
تعــادل در بــازار بــورس شــد و در مقابــل، عــده ای 
کــه ریــزش بــازار بــورس  کیــد بر ایــن  دیگــر نیــز بــا تأ
دالیلــی قوی تــر از فــروش ســهام عدالــت داشــته، 
کســب و  کــه بســیاری از  معتقدنــد در شــرایطی 
کرونــا دچــار رکــود شــده  کارهــا بــه علــت شــیوع 
بــود و مــردم در شــرایط معیشــتی دشــواری قــرار 
ــه  داشــته اند آزادســازی ســهام عدالــت، اقــدام ب

جایــی از ســوی دولــت بــوده اســت.
تأثیر فروش سهام عدالت بر بازار بورس

از  بــورس  بــازار  در  هیجانــی  رفتارهــای  ایجــاد 
مطــرح  دالیلــی  جملــه  از  گاه  نــاآ افــراد  ســوی 
می شــود که ایــن بــازار را در اوج روزهــای رونقــش، 
کــرد همچنین انتقــال مالکیت  بــا ریــزش مواجــه 
بــه  عدالــت  ســهام  فــروش  و  خریــد  مســتقیم 
کمــی در خصــوص خریــد و  کــه اطاعــات  افــرادی 

کــرد. فــروش ســهام داشــتند شــرایط را بدتــر 
کــه نه تنها  گــر چــه دیــدگاه عــده ای هــم آن بــوده  ا
مشــکلی بابــت افــراد تــازه وارد بــه بــورس وجــود 
نــدارد بلکــه آزادســازی ســهام عدالــت پتانســیل 
می شــود، این  محســوب  بــازار  بــرای  جدیــدی 
تعــداد  عدالــت  ســهام  عرضــه  بــا  کــه  چنیــن 
ــی  کننده هــا افزایــش می یابــد، در حال مشــارکت 
کــه بایــد اجــازه خریــد و فــروش ســهام به افــراد نیز 

داده شــود تــا در مســیر شــرکت های بــا ســودآوری 
بیشــتر قــرار بگیرنــد و ایــن موضــوع فرصتــی را 
ــد  کــه بتوان ــازار ســهام قــرار می دهــد  در اختیــار ب
کــرده و رشــد خــود  نقدینگــی بیشــتری را جــذب 

ــد. کن ــه دار  را ادام
کارشــناس بــازار ســرمایه  در ایــن بــاره رضــا حقــی، 
می گویــد: اوایــل خــرداد ماه ســال گذشــته وزارت 
کــه دارنــدگان ســهام عدالــت  کــرد  اقتصــاد اعــام 
خــود  ســهام  از  درصــد   ۳۰ فــروش  بــه  مجــاز 
هســتند و پــس از آن هــم در نوبت هــای متوالــی 

ــد. ــی آزاد ش ــد مابق ۶۰ درص
اطاعیــه  انتشــار این  بــا  می کنــد:  اضافــه  وی 
اســتقبال نســبت بــه فــروش ســهام زیــاد بــود 
صف هــای  ســهام  درصــد   ۳۰ فــروش  بــرای  و 
هــم  دیگــر  نوبت هــای  در  شــد  طوالنی ایجــاد 
چنیــن بــود؛ بر ایــن اســاس برخــی را به ایــن بــاور 
کــه یکــی از دالیــل اختــال بــازار بــورس  رســانید 

آزاد ســازی ســهام عدالــت بــوده اســت.
کارشــناس یــادآور می شــود: امــا بــا وجــود  ایــن 
کــه در رابطــه بــا آزاد ســازی ســهام  مشــکاتی 
مطــرح  ســرمایه  بــازار  بــر  آن  تأثیــر  و  عدالــت 
کــه  کــه وجــود دارد ایــن اســت  می شــود نکتــه ای 
تعــداد فروشــندگان ســهام و میزان ایــن ســهام 
ــتن  ــادل نداش ــث تع ــه باع ک ــت  ــوده اس ــدر ب چق
آنکــه  دیگــر  مــورد  باشــد؛  شــده  بــورس  بــازار 

دولــت بــا چنیــن اقدامی باعــث تحقــق بخشــی از 
کــه همــواره از  وعده هــای خصوصــی ســازی شــد 

گفتــه اســت. آن ســخن 
حقــی خاطرنشــان می کنــد: تأثیــر روانــی فــروش 
ســهام عدالــت بر بــازار بورس بیــش از تأثیر واقعی 
گر با  آن بــوده اســت وگرنــه فروش ســهام عدالــت ا
گاهانــه انجــام شــود نقدینگــی  روش صحیــح و آ

بیشــتری جــذب بــازار خواهــد شــد.
وی اظهــار می کنــد: بهتــر اســت بــرای ممانعــت 
کننــده ای عرضــه و تقاضــای  از هــر اتفــاق نگــران  
توســط  خــرد  ســهامداران  جــای  بــه  ســهام 
مشــکات  بــروز  از  تــا  شــود  انجــام  کارگزاری هــا 

احتمالــی در ایــن مســیر جلوگیــری شــود.
حرفه ای ها بیشترین استفاده را بردند

کارشــناس اقتصــادی  ــور،  محمدرضــا شــهنام پ
کــه آزادســازی  در ایــن بــاره می گویــد: مشــکلی 
کــه افــرادی  کــرد آن بــود  ســهام عدالت ایجــاد 
و  گاهــی  آ هیــچ  کــه  شــدند  بــورس  بــازار  وارد 
طریــق  از  و  نداشــتند  بخــش  با ایــن  آشــنایی 
اطاعــات ناقــص خریــد و فــروش بــورس را انجــام 
کــه قبــل از هرچــه بایــد فرهنــگ  دادنــد در حالــی 
انجــام  اولیــه  زمینه ســازی های  و  ســهامداری 

می شــد.
وی ادامــه می دهــد: بــا آزادســازی ســهام عدالــت 
کافــی افــرادی  گاهی هــای الزم و  بدون ایجــاد آ

که متضرر شــده و ســهام  وارد بــازار بــورس شــدند 
خــود را هــم بــا ضــرر فروختنــد امــا حرفه ای هــا 
کثــر اســتفاده را بردنــد و حتــی  از ایــن مــوج حدا

دارایــی خــود را تــا ۵ برابــر هــم رســاندند.
کارشــناس اقتصــادی می گویــد: بــه عبارتــی  ایــن 
برخــورد غیرحرفه ای هــا بــا بــازار بــورس ماننــد 
کــه ماهانــه ســود ثابتــی  بانــک بــود با ایــن تصــور 
کــرد. آنــان بــر طبــق آنچــه  را دریافــت خواهنــد 
و  آمدنــد  بــورس  بــه  انجــام می دادنــد  لیدرهــا 
ــارج  ــی خ ــتم تحلیل ــورس را از سیس ــم ب مکانیس
کردنــد و در ایــن میــان یکســری از افــراد هــم از 
نهایــت  وارد،  تــازه  ســهامداران  گاهی ایــن  ناآ
کنــون  کــه تا کردنــد بــه طــوری  سوءاســتفاده را 
۴۰۰ پرونــده تخلــف از ســوی بــورس اعــام شــده 
اســت. حقــی تصریــح می کنــد: به ایــن ترتیــب بــه 
تدریــج ریــزش بــازار بــورس آغــاز شــد و حباب هــا 
کــه پس از فراز و نشــیب های  خالــی شــد تــا کنون 
زیــاد، تقریبــًا بــورس بــه قیمــت واقعــی رســیده 
اســت؛ زیــرا وضعیــت بودجــه مشــخص شــده 
اســت، نــرخ ثابــت تــورم بــه دســت آمــده اســت و 
از طرفــی هــم حقوق هــا و دســتمزدها مشــخص 
شــده اســت و ایــن عوامــل موجب شــرایط نســبتًا 
خوبــی در بــازار بــورس شــده زیــرا تقاضــا را در ایــن 
کــه امیدواریــم تــداوم  بــازار افزایــش داده اســت 

داشــته باشــد.

سهام عدالت چه تاثیری بر بازار بورس گذاشت؟
مســئوالن  گذشــته  ســال  اواخــر  در  حالیکــه  در 
آدرس  و  لینــک  اعــام  از  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
ســامانه های مرتبــط بــا قانــون الــزام مشــاغل بــه 
کارتخــوان در ابتــدای ســال جــاری خبــر داده  نصــب 
گفته معاون ســازمان امور مالیاتی دو  بودند، طبق 
ســامانه مربوطــه هنــوز آماده نشــده اند و بــا آمادگی و 
اعــام آدرس آن هــا تــا ابتــدای اردیبهشــت مــاه مردم 
می تواننــد در ایــن ســامانه ها بــرای ثبــت نــام اقــدام 

کننــد.  
گزارش ایســنا، ســازمان امــور مالیاتــی از شــهریور  بــه 
گــروه از فعــاالن اقتصــادی  ســال ۱۳۹۸ معــادل ۱۵ 
کرد تا  که حدود ۵۰ شــغل می شــوند را دســته بندی 
برای شــفاف  شــدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی 
کمــک بــه فرآینــد حسابرســی مالیاتــی مکلــف بــه  و 
ثبت نام در ســامانه پایانه فروشــگاهی و اســتفاده از 

کارتخوان باشــند. 
قانــون  اجــرای  مقدمــات  نشــدن  فراهــم  امــا 
پایانه های فروشــگاهی و آماده نبودن ســامانه های 
مرتبــط بــرای ثبــت نــام فعــاالن اقتصــادی موجــب 
گذشــته بــه  کــه اجرای ایــن قانــون در ســال  شــد 
ســرانجام نرســد و در طــول پارســال بانــک مرکــزی 
پایانه هــای  قانــون   ۱۱ مــاده  اجــرای  راســتای  در 
فروشــگاهی، اقداماتــی چــون ارائــه اطاعــات چهــار 
کارتخــوان و درگاه پرداخــت  میلیــون و ۷۰۰ هــزار 
کــردن دریافــت  بــه ســازمان امــور مالیاتــی، ملــزم 
داشــتن  بــه  جدیــد  پرداخــت  درگاه  و  کارتخــوان 
هــزار  و ۱۰۰  میلیــون  دو  قطــع  و  مالیاتــی  پرونــده 
یــا  کارتخــوان و درگاه پرداخت اینترنتــی غیرفعــال 
کــه فاقــد پرونــده مالیاتــی بودنــد، را  کنــش  کم ترا

داد. انجــام 
 ســرانجام طبــق اعــام معــاون ســازمان مالیاتــی در 
گذشــته، بــا آمــاده شــدن دو پلتفــرم  اواخــر ســال 
ســامانه مودیان و پایانه های فروشــگاهی از ابتدای 
ســال جدیــد پذیــرش فعــاالن اقتصــادی صــورت 
می گیــرد و اجــرای قانــون از ابتــدای خــرداد ۱۴۰۰ آغــاز 

می شــود.
جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل

گفتــه وی، لینک ســامانه های  همچنین براســاس 
مــورد نیــاز در ایــن زمینــه بــه زودی از طریق رســانه ها 
ــام فعــاالن اقتصــادی اعــام می شــود  ــرای ثبــت ن ب
تــا برای ایــن افــراد بــر مبنــای اطاعــات و شــماره 
ــک  ــاب های الکترونی ــورت حس ــرد ص ــا ف ــر ب منحص

صــدور شــود.  
عــاوه برایــن، معــاون فنــی و حقوقــی ســازمان امــور 
مالیاتــی جرائــم درنظرگرفتــه شــده بــرای فعــاالن 

اقتصــادی در ایــن زمینــه را عــدم پذیــرش صــورت 
حســاب های فعــاالن اقتصــادی متخلــف و عــدم 
صــدور صــورت حســاب بــرای آن هــا و اعمــال جریمه 

ــود.  ــرده ب ک ــام  ــراد اع ــن اف ــزان فروش ای ــر می ب
گفت وگــوی  حــال، محمــود علیــزاده در تازه تریــن 
خــود با ایســنا دربــاره آخریــن وضعیــت آمــاده ســازی 
ــای  ــون پایانه ه ــرای قان ــا اج ــط ب ــامانه های مرتب س
)ســامانه  مذکــور  ســامانه  دو  گفــت:  فروشــگاهی 
مودیــان و پایانه هــای فروشــگاهی( در ایــن زمینــه 
اختیــار  در  و  هســتند  آمــاده  کارکــردی  لحــاظ  از 
واحــد فنــاوری اطاعــات ســازمان امــور مالیاتــی قــرار 
ــا تســت های امنیتــی روی آن هــا انجــام  گرفته انــد ت

شــود.
طبــق اعام ایــن مقــام مســئول در ســازمان امــور 
مالیاتــی، هنوز ایــن دو ســامانه بــرای اجــرای قانــون 

مــورد نظــر آمــاده نشــده اند. 
اول  تــا  تســت ها  انجــام  بــا  بنابرایــن،  افــزود:  وی 
آدرس ایــن  و  لینــک  ســالجاری  مــاه  اردبیشــهت 
ســامانه ها بــرای ورود مــردم بــه آن هــا و ثبــت نــام در 
جهــت انجــام فرآیندهــای الزم در اختیــار افــراد قــرار 

می گیــرد. 
کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 

کــه بایــد برای  گــروه شــغلی  الزم بــه ذکــر اســت کــه ۵۰ 
کننــد، بدیــن  اتصــال بــه ســامانه فروشــگاهی اقــدام 

شــرح هستند:
۱. وکا

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی

ک ۴. مشاورین اما
چلوکبابی هــا،  رســتوران ها،  پذیرایــی،  تــاالر   .۵
فودی هــا،  فســت  و  فروشــی ها  اغذیــه  کبابی هــا، 

شــاپ ها،  کافــی  و  ســنتی  خانه هــای  ســفره 
خانه هــا،  قهــوه  غذاهــا،  تهیــه  و  کترینگ هــا 
ســالن های غذاخــوری و بــاغ تاالرهــا، بــاغ ســراها، 
کتــه  طباخی هــا، آش و حلیــم پزی هــا، جگرکی هــا، 
مشــابه مشــاغل  و  فروشــی ها  بریانــی  کبابی هــا، 

۶. مرکــز اقامتــی از قبیــل هتل ها، هتــل آپارتمان ها، 
مهمــان پذیرهــا، مهمــان ســراها، مهمــان خانه هــا، 
بیــن  اقامتگاه هــای  ویاهــا،  بــاغ  مســافرخانه ها، 

ــا ــی و متل ه راه
۷. نمایشــگاه ها و فروشــگاه های وســایط نقلیــه 
راهســازی،  آالت  ماشــین  اســتثنای  موتوری)بــه 

کشــاورزی( و  ســاختمانی 
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه

اســتثنای  )بــه  فروشــی ها  خشــکبار  و  آجیــل   .۹
مشــمولین ماده )۸۱( قانون مالیات های مســتقیم 

و واردکننــدگان(
میــوه  آب  شیرینی فروشــی ها،  و  قنادی هــا   .۱۰

فروشــی ها فالــوده  و  بســتنی  فروشــی ها، 
۱۱. میــوه و تــره بــار فروش هــای مســتقر در میادیــن 
میــوه و تــره بــار، بــار فروشــی های میــوه و تــره بــار، 

میوه فروشــی ها
۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی

)بــه  افزارفروشــی ها  نوشــت  و  تحریــر  لــوازم   .۱۳
کننــدگان( وارد  و  کننــدگان  تولیــد  اســتثنای 

۱۴. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها
خدمــات  )دفتــر  ارتباطــی  خدمــات  دفاتــر   .۱۵
مشــترکین تلفــن همــراه و ثابــت و خدمات پســتی(، 
دفاتــر  جملــه  )از  الکترونیکــی  خدمــات  دفاتــر 
پلیــس+۱۰، دفاتــر خدمــات الکترونیــک شــهر، دفاتــر 
خدمــات پیشــخوان دولــت و خدمــات الکترونیــک 

قضایــی(

کنند کارتخوان اقدام  مشاغل باید از اردیبهشت برای نصب 
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معــاون توســعه و پیش بینــی هواشناســی اســتان 
اصفهــان گفت: اردیبهشــت مــاه به علت کاهش 
اثــر منفــی پدیــده جــوی النینــا بارش هــای خوبــی 
کــم بارشــی  در اســتان رخ خواهــد داد امــا جبــران 

یــک ســال زراعــی نیســت.
گفت وگــو بــا مهــر دربــاره  نویــد حاجی بابایــی در 
کاهــش بارش هــا در ســال زراعــی ۱۳۹۹-  علــت 
علت هــای  بارشــی  کــم  داشــت:  اظهــار   ۱۴۰۰
مختلفــی دارد و پدیــده نــادری نیســت. یکــی از 
علــل آن پدیــده النینــا »La Niña« اســت و در 
کــم می شــود  بــر جــو حا کــه النینــا  دوره هایــی 
کشــور و به تبع آن اســتان  برپایه آمارهای موجود 
کاهــش فعالیــت ســامانه های جــوی  اصفهــان بــا 

رو می شــود. روبــه 
کشــور و اســتان  ــر  وی ادامــه داد: النینــا امســال ب
کــم اســت و ســازمان هواشناســی از ابتــدای  حا
کــه ســال زراعــی جــاری  کــرد  گذشــته اعــام  پاییــز 

ــی نخواهیــم داشــت. ــارش خوب ب
ک متأثر از  کم بارشی و توفان های گردوخا

الگوی جوی النینا
معاون توســعه و پیش بینی سازمان هواشناسی 
ســامانه های  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  اســتان 
کافــی نیــز  جــوی در چنیــن شــرایطی رطوبــت 
ندارنــد، خاطرنشــان کــرد: نمونه بــارز آن فروردین 
ناپایداری هــا  شــدت  اســت.  داده  رخ  امســال 
ــذر و  گ ــل  ــه فص ک ــن  ــا فروردی ــفند ت ــال از اس هرس
جابــه جایــی اســت، افزایــش می یابــد از ایــن رو 
ــر  ــدت غی ــن م ــدید در ای ــای ش ــوع ناپایداری ه وق
کمبــود رطوبــت متأثــر  طبیعــی نیســت امــا بــر اثــر 
از پدیــده النینــا، ســامانه های جــوی فروردیــن 
بــارش نداشــتند و انرژی ایــن امــواج بــه صــورت 

وزش شــدید بــاد و توفــان تخلیــه شــد.
در  شــرایط  بیان اینکه ایــن  بــا  بابایــی  حاجــی 
مناطــق خشــک و نیمــه خشــک وجــود دارد و 
در ســال های خشکســالی سیســتم های جــوی 
داشــت: این  ابــراز  دارنــد،  همــراه  بــه  بــاد  وزش 
شــرقی  نیمــه  جملــه  از  مناطقــی  در  وضعیــت 
گــرد  بــا  دارد  خشــک تری  اقلیــم  کــه  اســتان 
بــه  و  اســت  همــراه  بیشــتری  ک هــای  خا و 
بهــار  جــوی  سیســتم های  قــدرت  دلیل اینکــه 
کــه بــه طــور عمــده  زیــاد اســت ســرعت بادهایــی 
از ســمت جنــوب غــرب می وزنــد شــدید بــوده 
ــر  کیلومتــر ب ــا ۱۰۰  گاهــی بیــن ۸۰ ت و شــدت آن هــا 

می رســد. ســاعت 
بهــار  در  توفان هــا  وقــوع  بیان اینکــه  بــا  وی 
کیــد  امســال غیــر طبیعــی و بحرانــی نیســت، تا
 ۹۹ و   ۹۸ بهــار  ماننــد  قبــل  ســال های  کــرد: 
امــا  داشــتند  رطوبــت  جــوی  سیســتم های 
ــرده  ک ــر اعــام  ســال جــاری چنیــن نبــود، پیش ت
ــه فروردیــن ۱۴۰۰ وزش بادهــای شــدید  ک ــم  بودی
کمتــر از نرمــال را خواهیــم داشــت. و بارش هــای 

معاون توســعه و پیش بینی سازمان هواشناسی 
کرد: ایــن وضعیــت  اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
و  گذشــته  زمســتان  و  پاییــز  در  بارشــی  کــم 
کنــون  فروردیــن مــاه امســال اتفــاق افتــاده و تا
میانگیــن بارشــی در بســیاری از مناطــق اســتان 
ــر  ــا در سراس ــوع بارش ه ــال و در مجم ــر از نرم کمت
وی  اســت.  یافتــه  کاهــش  درصــد   ۳۰ اســتان 
ــمه های  ــی در سرچش ــم بارش ک ــت  ــزود: وضعی اف
کوهرنــگ نیــز وجــود دارد و تــا ۲۰  زاینــده رود در 
فروردیــن بــارش حــدود ۳۵ درصــد کمتــر از نرمــال 
کــه اثــر منفــی بــر حجــم ســد داشته اســت و  بــوده 
شــرایط خشکســالی و مشــکات بســیاری را برای 

کــرده اســت. اســتان ایجاد 
بهبود وضعیت بارشی استان در اردیبهشت

حاجــی بابایــی بــا بیان اینکــه براســاس تجربــه 
بارش هــا  اســت  کــم  حا النینــا  کــه  ســال هایی 
گفــت:  عمدتــًا دقیقــه ۹۰ و بــا تأخیــر می رســد، 

علت ایــن امــر کاهــش اثــر منفی النینا بر جو اســت 
از ایــن رو اردیبهشــت مــاه وضعیــت بارندگی هــا 

بهبــود خواهــد یافــت.
معاون توســعه و پیش بینی سازمان هواشناسی 
پایــان  تــا  به اینکــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان 
رخ  اســتان  در  توجهــی  قابــل  بــارش  فروردیــن 
نخواهــد داد و بــه صــورت رگباری هــای زودگــذر 
خواهــد بــود، اظهــار داشــت: اردیبهشــت را بــه 
تاریکــی فروردیــن نمی بینیــم و علــت آن از بیــن 
کــه در پاییــز،  رفتــن اثــر منفــی پدیــده النینــا اســت 
زمســتان و فروردیــن مانــع رطوبــت ســامانه های 

ــود. ــوی ب ج
گهانی در ســاعات  احتمــال وقــوع ســیاب های نا

شــب در مناطــق شــمال، شــرق و جنــوب اســتان
کرد: اردیبهشــت ماه  حاجــی بابایی خاطرنشــان 
وقــوع بارش هــای نرمــال و حتــی فراتــر از نرمــال را 
در بســیاری از نقاط اســتان انتظار داریم، از این رو 
بارش هــای رگبــاری همــراه بــا رعد و بــرق، صاعقه، 
گهانــی  نا ســیاب های  وقــوع  و  تگــرگ  ریــزش 
محلی به ویژه در ســاعات اوایل شــب در مناطق 
مســتعد از جمله ارتفاعات شــمال، نواحی شــرق 
و جنــوب اســتان در مــاه اردیبهشــت پیش بینــی 

می شــود.
دربــاره  هشــدارها  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
ناپایداری هــا و احتمــال حــوادث جــوی ماه پیش 

رو بــه مدیریــت بحران اعام شــده اســت، در عین 
کــرد: بارش هــای اردیبهشــت  حــال خاطرنشــان 
کننــده نیســت؛ وضعیــت  مرهــم اســت جبــران 
بارش هــای رگبــاری اردیبهشــت خیلــی بهتــر از 
هفــت مــاه گذشــته اســت امــا در مجمــوع جبــران 
کــم بارشــی یــک ســال زراعــی  کمبــود و  کننــده 

نخواهــد بــود.
دما در فروردین تا ۲ درجه فراتر از نرمال رفت

معاون توســعه و پیش بینی سازمان هواشناسی 
اســتان اصفهــان دربــاره وضعیــت دمایــی اســتان 
ابــراز داشــت: دمــا در مــاه  در بهــار امســال نیــز 
گرم تــر از نرمــال بــود و یــک تــا دو درجــه  فروردیــن 
گرمــا در اردیبهشــت  ــر از نرمــال رفــت اما ایــن  فرات
کاهــش می یابــد و بــه دمــای نرمــال بــر می گــردد.

به رغــم  به اینکــه چــرا  بابایــی درپاســخ  حاجــی 
ــر از نرمــال، اســتان در برخــی  افزایــش دمــای فرات
کــرد؟  کاهــش تــا ۱۰ درجــه دمــا را تجربــه  روزهــا 
کــه بــارش نیســت و هــوا  اظهــار داشــت: ماه هایــی 
خشــک اســت نوســانات و اختــاف دمــای زیادی 
رخ می دهــد و فروردیــن امســال نیــز بــه دلیــل 
کمبــود رطوبــت بیشــینه دمــا افزایش یافته اســت 
امــا رطوبــت ســامانه های جــوی پیــش رو شــرایط 

دمــا را نیــز بهبــود می بخشــد.
النینــا )La Niña( و ال نینــو )El Niño( الگوهــای 
تغییــرات  بــه  مربــوط  و  و هوایــی  پیچیــده آب 

دمایــی در اقیانوس هــای زمیــن اســت. چرخــه 
اقلیمی ایــن جریان هــا در اقیانــوس آرام و معمــواًل 
در چرخه هــای زمانــی دو تــا هفــت ســاله اتفــاق 

می افتــد.
النینــا نیــز در زبــان اســپانیایی بــه معنــی »دختــر 
کوچــک« و چرخــه مخالــف ال نینــو اســت. رویداد 
النینــا نشــان دهنده ســرد شــدن تناوبــی ســطح 
دریــا در مرکــز شــرقی خــط اســتوا روی اقیانــوس 
آرام اســت. در زمــان رخ دادن النینــا زمســتان در 
گرم تــر از همیشــه و در نیم کــره  نیم کــره جنوبــی 

شــمالی ســردتر از ســال های دیگــر می شــود.
چرخــه نوســانات جنوبــی ال نینــو )ENSO( بــه 
نوســانات دمایــی بیــن اقیانــوس و اتمســفر در 
کــه روی خــط اســتوا قرار  قســمتی از اقیانــوس آرام 

گفتــه می شــود.  دارد 
میــزان انحــراف از ایــن دمــای طبیعــی می توانــد 
تأثیراتــی روی فرآیندهــای اقیانوســی و در نتیجــه 
زمیــن  هــوای مناطــق مختلــف  و  و آب  اقلیــم 

داشــته باشــد. 
فرآینــد ال نینــو و النینــا هــر بــار حــدود ۹ تــا ۱۲ 
از یــک ســال هــم  مــاه و بعضــی اوقــات بیــش 
طــول می کشــد و بــرای مدتــی ناهنجاری هــای 
اقلیمی مثــل توفــان، خشکســالی و ســیل را بــه 
کارشناســان می گوینــد بعیــد  وجــود مــی آورد. امــا 
بــه نظــر می رســد این چرخه هــا بــا جریان هــای 

باشــند. ارتبــاط  آب و هوایی ایــران در 
النینــا  و  اقیانوســی  گــرم  جریانــات  ال نینــو 
ــا تغییــر  کــه ب جریان هــای ســرد اقیانوســی اســت 
فشــار ســطحی هــوا در بخــش غربــی خــط اســتوا 

می دهــد. رخ  آرام  اقیانــوس  روی 
»پســر  معنــی  بــه  اســپانیایی  زبــان  در  ال نینــو 
کوچــک« اســت و اولیــن بــار ماهیگیــران حاشــیه 
آمریــکای جنوبــی در قــرن هفدهــم میادی ایــن 
تغییــر آب و هوایــی را تشــخیص دادنــد. معمــواًل 
گــرم شــدن غیرعــادی  اولیــن نشــانه آغــاز ال نینــو 
رخ  پاییــز  اواخــر  در  کــه  اســت  اقیانــوس  آب 
و  همیشــه  از  بلندتــر  مدهــای  بــروز  می دهــد. 
کشــاورزان  بــرای  تخریب کننــده  توفان هــای 
نشــانه های دیگــر بــروز ال نینــو اســت. معمــواًل 
ــکای  ب و هوایــی آمری

ّ
ال نینــو روی جریان هــای آ

شــمالی و غربــی و کانــادای مرکزی تأثیرگذار اســت 
ــوس آرام  ــی اقیان ــمال غرب ــه در ش ــرات ثانوی و تأثی
پدیــدار می شــود و بارش هــای فراوانــی بــه دنبــال 

دارد.

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان اصفهان:

بارش های اردیبهشت مرهم خشکسالی اصفهان است
خبرربخ

خبر

خبر

شــیوه  رعایــت  بــه  موظــف  کارکنــان  کلیــه 
نامه های بهداشــتی به ویژه اســتفاده از ماســک 
کار هستند  و حفظ فاصله اجتماعی در محیط 
ودر صــورت رعایــت نکــردن شــیوه نامه هــا، بــه 
ــا  کمیتــه انضباطــی معرفــی و مطابــق مقــررات ب

آنــان برخــورد می شــود.
کرونــای شــرکت  دومیــن جلســه ســتاد مدیریــت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در ســال 1۴۰۰ 

برگــزار شــد.
کــه ســیزدهمین نشســت این  در ایــن جلســه 
گزارشــی از وضعیــت  ســتاد بــود، ضمــن ارائــه 
از  گزارشــی  دراســتان،  بیمــاری  شــیوع 
اقدامــات  و  ارائــه  گرفتــه  نظارت هــای صــورت 

رســید. تصویــب  بــه  نیــاز  مــورد 
بــر اســاس مصوبات ایــن جلســه بــا توجــه بــه 
کرونــا در ســطح اســتان،  شــرایط خــاص بیمــاری 
بانــوان  و  خــاص  بیمــاران  معــزز،  جانبــازان 
باردار)بــا تأییــد واحدهای ایمنــی و درمــان( و نیــز 
افــراد دارای بیماری هــای خــاص زمینــه ای در 
گرفتنــد و یــک ســوم  قیــد اولویــت دورکاری قــرار 
کارکنــان نیــز بنــا بــه تشــخیص معاونــت مربــوط و 
نیــز مدیــران مناطــق خودگــردان و تأییــد حــوزه 
دورکاری  شــرایط  از  انســانی  منابــع  معاونــت 
اســتفاده می کننــد. همچنیــن بایــد تدابیــر الزم 
کــم افــراد در هــر اتاق باید  در خصــوص کاهــش ترا
اتخــاذ شــود، بطوریکــه حداقــل فاصلــه افــراد در 

ــاق ۶ متــر باشــد. یــک ات
همچنین مقرر شــد مدیران مناطق خودگردان 
ــوی  ــاع ثان ــا اط ــز، ت ــق قرم ــل مناط ــایر عوام و س
شــنبه  روزهــای ســه  در  ســتاد  بــه  مراجعــه  از 
کننــد، ضمن اینکــه تــا عــادی شــدن  خــودداری 
شــرایط، جلســات ماقــات مردمــی در روزهــای 

دوشــنبه بــه صــورت حضــوری لغــو می گــردد.
شــیوه  رعایــت  بــه  موظــف  کارکنــان  کلیــه 
نامه های بهداشــتی به ویژه اســتفاده از ماســک 
کار هستند  و حفظ فاصله اجتماعی در محیط 
ودر صــورت رعایــت نکــردن شــیوه نامه هــا، بــه 

ــا  کمیتــه انضباطــی معرفــی و مطابــق مقــررات ب
آنــان برخــورد می شــود.

در  انســانی  نیــروی  کــم  ترا بــه  توجــه  بــا 
بــودن  نامســاعد  و  1۵22و122  ســامانه های 
کار از لحــاظ رعایــت شــیوه نامه هــای  شــرایط 
ــوی و اصــاح  بهداشــتی، مقــرر شــدتا اطــاع ثان
و بهبــود شــرایط محیطی)نصــب فــن تهویــه هــوا 
ــا نظــر معاونــت  و متحــرک نمــودن پنجره هــا(، ب
ــا حــوزه معاونــت منابــع  مربوطــه و هماهنگــی ب
ظرفیــت  درصــد   ۵۰ از  تحقیقــات،  و  انســانی 
نیــروی انســانی اســتفاده شــود و بقیــه در منــزل 

انجــام وظیفــه نماینــد.
در بنــد دیگر ایــن مصوبــات آمــده اســت، فعالیت 
کــم  کانــون بازنشســتگان بــه دلیــل ترا پزشــک 
بــه  ابتــاء  خطــر  احتمــال  و  مراجعیــن  بــاالی 
کوویــد- 19، تــا اطــاع ثانــوی ممنــوع  بیمــاری 
کنتــرل  کلیــه مراجعیــن و  گردیــده و تــب ســنجی 
درب هــای ورودی شــرکت و مناطــق خودگــردان 
توســط پرســنل انتظامــات بــا جدیــت بیشــتری 

گیــرد. صــورت 
در خصــوص برگــزاری جلســات داخلــی نیــز مقــرر 
شــد، جلســات به شــرط رعایت شــیوه نامه های 
کثــر ۳۰ نفــر، در  بهداشــتی در مناطــق زرد بــا حدا
مناطــق نارنجــی 2۰ نفــر و در مناطــق قرمــز بــا 

کثــر تعــداد 1۵ نفــر برگــزار شــود. حدا
غیــر  اداری  مأموریت هــای  همــه  همچنیــن 
ضــروری بــه مناطــق قرمــز و نارنجــی و بــر عکــس 
تشــخیص  بــا  عملیاتــی  مأموریت هــای  و  لغــو 
کســب مجوزهــای  معاونــت و مدیــر مربوطــه و 

گیــرد. صــورت  الزم 
گندزدایــی ســطوح فضــای  ــان مقــرر شــد  در پای
اداری بــا نظــارت اداره ایمنــی و رابطــان بســیج 
گیرد و فعالیت باشــگاه  کار قرار  دوباره در دســتور 
شــرکت  سرپوشــیده  ســالن های  و  ورزشــی 
مطابــق تصمیمــات ســتاد اســتانی مدیریــت 

کرونــا انجــام شــود.
شــایان ذکــر اســت حضــور کارآمــوزان در شــرکت تا 

اطــاع ثانــوی ممنوع اســت.

کرونا آبفا  مصوبات دومین جلسه ستاد مدیریت 
در سال 1۴۰۰

خبرربخ

اصفهــان  شــهر  شــورای  و  شــهرداری  باحمایــت 
۳۰ درصــد از مجمــوع ســازه وســیویل و عملیــات 
کانشــهراصفهان  عمرانــی مــورد نیــاز خــط دو متــرو 

ــت. ــان یاف ــتگاه پای ــا ۱۲ ایس ب
گفــت:  مدیرعامــل ســازمان قطــار شــهری اصفهــان 
از ابتــدای ســال ۹۸ عملیــات حفــاری خــط دو متــرو 
اصفهــان در قالــب تونل هــای دو چشــمه بــه قطــر ۶ 
ونیــم متــر بــا اســتفاده از تــی. بــی. ام هایــی از جبهــه 
شــمال شــرق آغــاز شــد و ایســتگاه ها یکــی پــس از 

دیگــری در در دســت احــداث اســت.
دو  خــط  در  بنکدار هاشــمی افزود:  محمدرضــا 
متــرو اولویــت نخســت اجــرا از سمت ایســتگاه دارک 
)شــمال شــرق اصفهــان( تا ایســتگاه مــدرس نجفــی 
)بخــش غــرب اصفهــان( بــه طــول ۱۴ و نیــم کیلومتر 

ــا ۱۶ ایســتگاه برنامه ریــزی شــده اســت. ب
جبهــه  از  ام  بــی  تــی  دســتگاه های  گفــت:  وی 
ــه ســمت زینبیــه،  شــمال شــرق از ایســتگاه دارک ب
کــرده و  عاشــق اصفهانــی و عمــان ســامانی حرکــت 
تــا یــک مــاه آینده نخســتین تــی بــی ام وارد ایســتگاه 
به ایســتگاه  ام  بــی  تــی  ورود  بــا  و  می شــود  اللــه 
الله، ایســتگاه پنجــم را از ســمت شــمال شــرق خــط 

ــرد. ک ــم  ــح خواهی ــرو فت دو مت
تــا  زینبیــه  حدفاصــل  اصفهــان،  متــرو   ۲ خــط 

خمینــی شــهر بــه طــول بیــش از ۲۴ کیلومتر اســت.
از  اصفهــان  قطارشــهری  دوم  خــط  محــدوده 
شــهرک امــام حســین در محلــه دارک شــروع شــده 
ــه  ــه، الل ــاری زینبی ــت اهلل غف ــان آی ــور از خیاب و باعب
شــمالی، اللــه جنوبــی، عامــه مجلســی، میــدان 
امــام علــی )ع(، هاتــف، نشــاط، فلســطین، آمــادگاه 
گلدســته به ایســتگاه میــدان امــام حســین  و بــاغ 
)ع( می رســد.  خــط دوم در ایــن قســمت از زیرخــط 
یــک متروعبورکــرده و بــا عبــور از خیابــان طالقانــی، 
شــهید  بزرگــراه  زیــر  و  روضــات  صاحــب  خیابــان 

کهنــدژ می شــود. خــرازی واردخیابــان 
مرحلــه نخســت خــط دو قطــار شــهری در اصفهــان 
کیلومتــر مســافت دارد و برای ایــن  حــدود ۱۴ ونیــم 
کــه  گرفتــه شــده  بخــش از خــط ۱۶ ایســتگاه در نظــر 
عملیــات عمرانــی ۱۲ ایســتگاه از ایــن خــط در حــال 

احــداث اســت.

و  راه  کل  اداره  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی اســتان اصفهان گفت: در ســال گذشته 
تعــداد ۹۳۲ پروانــه اشــتغال بــه کار جدید ســازندگان 
صــادر و ســاخت و ســاز تعــداد ۴۵۶ پــروژه در ســطح 
گرفــت.  اســتان مــورد بازدیــد و نظــارت عالیــه قــرار 
امیــر زاغیــان بــا بیان اینکه جامعه مهندســی اســتان 
کــرد: در ســال  بیــش از ۳۲ هــزار عضــو دارد اظهــار 
کار جدیــد  ۱۳۹۹ تعــداد ۹۳۲ پروانــه اشــتغال بــه 
صــادر، یکهــزار و ۹۹۷ مــورد تمدیــد و یکهــزار و ۲۹۷ 
مــور نیــز ارتقــا یافــت. وی افــزود: در ســال گذشــته ۲۵ 
پروانــه اشــتغال بــه کار معمــاران تجربــی و ۳۵ پروانــه 
و مجــوز فعالیــت در حرفه های مرتبط با ســاختمان 

کار مهندســی ســاختمان  بــه  اشــتغال  قالــب  در 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اعــم از آزمایشــگاه های 
ســاختمان،  و  مســکن  ســازندگان  ســاختمانی، 
شــرکت های طراحــی و مهندســان مشــاور و غیــره 
صــادر شــده اســت. معــاون مســکن و ســاختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان عنوان کرد: 
کاهــش تخلفــات ســاختمانی و ارتقــای  بــه منظــور 
کیفیــت ســاخت و ســازها، نظــارت عالیــه بــر ســاخت 
و ســازهای اســتان بــه تعــداد ۴۵۶ پــروژه با متــراژ ۸۲۰ 
هــزار و ۵۵۴ متــر مربــع انجام پذیرفت که ۹۰ مــورد آن 
مربــوط بــه شــکایت های واصلــه از ســامانه )شــهراه( 
ــا اشــاره بــه ضــرورت تســهیل  بــوده اســت. زاغیــان ب
در نحــوه ارائــه خدمــات مهندســی در اجــرای طــرح 

اقدام ملی تولید مســکن اســتان گفت: بهره مندی 
از ظرفیت هــا و پتانســیل های موجــود در جامعــه 
افزایــش  زمینه ســاز  می توانــد  اســتان  مهندســی 
ســرعت و تســهیل در ارائــه خدمــات بــه متقاضیــان 

طــرح اقــدام ملــی مســکن شــود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
مســیرهای  راه انــدازی  و  با ایجــاد  پلیــس  گفــت: 
مخالــف  اصفهــان  کانشــهر  در  دوچرخه ســواری 
نیســت بلکــه خواهــان اصــاح و ایمن ســازی برخــی 

از نقــاط آن اســت.
گــو  و  گفــت  در  محمــدی  محمدرضــا  ســرهنگ 
با ایرنا افزود: پلیس راهور اصفهان از توســعه ســریع 
ســواری  دوچرخــه  مســیرهای ایمن  قــدرت  بــا  و 
کانشــهر اصفهــان اســتقبال می کنــد زیــرا نیــاز  در 

دارد. آن وجــود  مبرمی بــه 
وی بــا بیان اینکــه برخــی از مســیرهای دوچرخــه 
ــا نواقــص و  کانشــهر اصفهــان ب ــد در  ســواری جدی
مشــکاتی همــراه بــود، اظهــار داشــت: پلیــس راهــور 
اصفهــان بــا ارســال نامــه ای بــه شــهرداری خواهــان 
رفع ایــن ِاشــکال ها و ایمــن ســازی هرچه بیشــتر آنها 
کــه در ایــن جهــت اقداماتــی انجــام شــده و در  شــد 

حــال اجراســت.
بــه گفتــه وی، برخــی از ایــن مســیرها ماننــد خیابان 
توحیــد نیــاز بــه اصــاح دارد، تعــدادی از مســیرها در 
تقاطــع رها می شــود درحالیکه باید پیوســته باشــد 
کــم عــرض بــوده یــا تعــدادی دیگــر  و برخــی مســیرها 
بــه قــدری عریــض اســت که باعث ایجــاد ترافیــک در 
ــه رســیدگی  که ایــن نقــاط نیــاز ب ــان می شــود  خیاب
دارد تــا مســیرهای موجــود بــه طــور پیوســته ایمن و 

اســتاندارد شوند.
خیابان هــای  ترافیــک  بــه  اشــاره  بــا  محمــدی 
کیــد  تا شــهر  مرکــزی  هســته  در  بویــژه  اصفهــان 
خودروهــای  راننــدگان  و  موتورســواران  گــر  ا کــرد: 
کننــد عــاوه  تــک سرنشــین از دوچرخــه اســتفاده 
و  ترافیــک  از  آنهــا  بــرای  بیشــتر  بر ایجاد ایمنــی 

می شــود. کاســته  کانشــهر  آلودگی ایــن 
ــدازی پلیــس راهــور دوچرخــه ســوار در  ــه راه ان وی ب
هســته مرکــزی اصفهان نیز اشــاره و اضافــه کرد: این 

کار بــا هــدف فرهنگ ســازی هرچــه بیشــتر بــرای 
تشــویق مــردم بــه دوچرخــه ســواری و همچنیــن 

خدمــات رســانی بهتــر بــه مــردم انجــام شــد.
بــا بیان اینکــه در  رییــس پلیــس راهــور اصفهــان 
زمــان حاضــر حــدود ۲۰ پلیــس راهور دوچرخه ســوار 
کانشــهر فعال هســتند، ادامه داد: در صدد  در این 
افزایش تعداد آنها هســتیم. وی همچنین تصریح 
کــه وســیله های  کــرد بــا موتورســواران و راننــدگان 
ســواری  دوچرخــه  مســیرهای  در  را  خــود  نقلیــه 

ــارک می کننــد، برخــورد خواهــد شــد. اصفهــان پ
 کانشــهر اصفهــان حــدود ۲ میلیــون نفــر جمعیــت 
دارد و در گذشــته بــه شــهر دوچرخه هــا نیــز خوانــده 
بــرای  اصفهــان  شــهرداری  مســووالن  می شــد. 
توســعه فرهنــگ اســتفاده از دوچرخــه در این خطه 
کیلومتــر مســیر دوچرخــه  از ۷۷۰  بیــش  از ایجــاد 
کنــون حــدود ۵۰ ایســتگاه  ســواری خبــر دادنــد و تــا 

ــر شــده اســت. دوچرخــه دای

استاندار اصفهان گفت : حفظ منافع سهامداران، 
تولیــد  چــرخ  گــردش  و  کارگــران  نشــدن  بیــکار 
کریــل اســت. جلســه  دغدغه هــای مهــم مــا در پلــی ا
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان اصفهــان 
شــرکت  وضعیــت  آخریــن  بررســی  کار  دســتور  بــا 
ــد.  ــزار ش ــتانداری برگ ــنبه در اس ــل روز یکش کری پلی ا
گفــت:  نشســت  حاشــیه این  در  رضایــی  عبــاس 
جلســه امــروز بــا اولویــت ادامــه و افزایــش روزانــه تولید 
کارگران  در این شــرکت برگزار شــد و همزمان مســائل 
بــه هیــچ وجــه نبایــد خدشــه دار شــود و بــر روی ایــن 
موضــوع بســیار حســاس هســتیم و اصــرار داریــم. 
کــه مســاله و بحــث  اســتاندار اصفهــان  بــا بیان ایــن 

کارخانــه بایــد حفــظ شــود،  ســهام داران و مالکیــت 
کنار ایــن مســائل بایــد براســاس قانــون  گفــت: در 
ــه  ک ــزود: در خصــوص مســائلی  پیــش رفــت. وی اف
مطــرح شــد تصمیماتی گرفته شــد کــه جمع بندی 
آن در نهایت به شــورای تامین اســتان یا شهرســتان 
نهایــی  اقدامــات  مبنــا  بر ایــن  ســپس  و  می آیــد 
کــه مشــخص  زمانــی  تمامی مــوارد در  و  احصــا  را 
فــارس،  گــزارش  بــه  می شــود.  لحــاظ  می کنیــم 
کریــل در اصفهــان بــا بیــش از چهــار  کارخانــه پلی ا
دهــه فعالیــت و اشــتغال زایی دســت کم حــدود یــک 
هزار و ۸۰۰ نفر، مادر صنعت نساجی کشور و استان 
اصفهــان بشــمار می آیــد؛ مهمتریــن تولیدات ایــن 
کریلیــک، نــخ و الیــاف پلی اســتر  کارخانــه، الیــاف ا
شــرکت های  در  اولیــه  مــواد  به عنــوان  کــه  اســت 
نســاجی و تولیــد فــرش و پتــو مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرد. ایــن مجموعــه بزرگ صنعتی در ســال های 
ســال های  در  و  مالــی  مشــکات  دچــار  گذشــته 
بــا  ۹۵ و ۹۶ خطــوط تولیــد آن متوقــف شــد امــا 
حمایت هــای دولــت، دســتگاه قضایــی و امنیتــی و 
پرداخــت تنخــواه، تعــدادی از خطــوط تولیــدی آن 

کار بازگشــتند. ــران بــه ســر  کارگ فعــال شــد و 

گزارشی از روند اجرای طرحی کالن:

پایان عملیات عمرانی ۱۲ ایستگاه خط دو مترو 
کالنشهر اصفهان 

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

کار سازندگان در استان اصفهان صدور ۹۳۲ پروانه اشتغال به 

پلیس خواهان اصالح مسیرهای دوچرخه سواری دراصفهان شد

استاندار اصفهان: 

کریل است دغدغه ما تداوم تولید در پلی ا

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

شــرکت فوالدســنگ مبارکــه بــه عنــوان یکــی از 
شــرکت های زیرمجموعــه فــوالد مبارکــه، در ســال 
کلکســیونی از رکوردهــا توانســت  جهــش تولیــد بــا 
نقــش پــر رنگــی در پشــتیبانی و تامیــن مــواد اولیــه 

کشــور از خــود بــه جــا بگــذارد.  صنعــت فــوالد 
گــزارش روابــط عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه،  بــه 
از اقدامــات الزم جهــت تقویــت صنعــت  یکــی 
همچــون  اولیــه ای  مــواد  بــه  توجــه  فــوالد، 
اســت  و...  دولومیــت  و  آهــن  آهــک،  ســنگ 
قــوس  کوره  هــای  اولیــه  مــواد  از مهم تریــن  کــه 
کل فــوالد خــام محســوب   الکتریکــی و بــه طــور 

می شود.
در همیــن راســتا شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان 
بزرگتریــن شــرکت ایرانی فعــال در صنعــت فــوالد با 
درک ایــن نیــاز ملــی و در راســتای پشــتیبانی از این 
گســترده  ای  صنعــت پــر اهمیــت، ســرمایه گذاری 
کتشــاف و تامیــن پایــدار مــواد اولیــه  در زمینــه ا
مــورد نیــاز خود و صنعت فوالد کشــور انجــام داده 

اســت.
جایی ایســتاده  مبارکــه  فــوالد  حاضــر  حــال  در 
کل زنجیــره  اســت از ســنگ تــا رنــگ و نــه تنهــا 
کامــل  فــوالد از ســنگ آهــن تــا ورق رنگــی بــه طــور 
در این مجموعه تولید می شــود؛ بلکه پشــتیبانی 
آنهــا  اولیــه  مــواد  تامیــن  و  صنایــع  از  بســیاری 
ــا شــرکت های زیرمجموعــه  توســط این شــرکت ی

انجــام می شــود. آن 
یکــی از ایــن شــرکت ها در زنجیــره توانمنــد فــوالد 
مبارکــه، شــرکت » فوالدســنگ مبارکــه « اســت 
کننــده ســنگ  کــه بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد 
گــروه فوالد  آهــک در کشــور، مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
کشــور را  کلــی صنعــت فــوالد  مبارکــه و بــه طــور 
تامین می کند و توانســته اســت در ســال گذشــته 
ــذارد. ــا بگ ــه ج ــود ب ــا را از خ ــیونی از رکورده کلکس
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در  خصــوص  همیــن  در  فقیهیــان،  مهــرداد 
گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا بــا بیان اینکــه قــرارداد فــاز 
۳ توســعه شــامل احــداث دو کــوره ۶۰۰ تــن در ایــن 
شــرکت مبادلــه شــد، اظهــار کرد: این رویــداد مهم 
کلســینه را بــه بیــش از  ظرفیــت تولیــد محصــول 
ــر افزایــش می دهــد و شــرکت فــوالد  دو و نیــم براب
ســنگ را نــه تنهــا به عنوان تنهــا نماینده ایــران در 
اتحادیــه جهانــی آهــک، بلکه به عنــوان بزرگترین 

آهــک ســاز خاورمیانــه تثبیــت می کنــد.
ــزود:  ــه اف مدیرعامــل شــرکت فــوالد ســنگ مبارک
ابــاغ و تعییــن فعالیت هــای شــرکت فوالد ســنگ 
در زمینــه مــواد معدنــی شــامل خریــد، تملــک، 
کتشــاف، اســتخراج، فــرآوری و بهــره بــرداری از  ا
معــادن ســنگ آهــن، ســنگ آهــک، دولومیــت و 
ســایر مــواد معدنــی مــورد نیــاز صنعــت فــوالد خبــر 
از ایجــاد یکــی از بزرگترین هلدینگ های معدنی-

کشــور می دهــد. صنعتــی 
گذشــته  گفت: این شــرکت توانســت در ســال  وی 
ــت  ــه ثب ــت اش ب ــخ فعالی ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ب
رکــورد حفــاری بــه میــزان ۸.۴۷۸ متــر، اســتخراج 
و حمــل از معــدن بــه میــزان ۱۷۰ هــزار تــن و تولیــد 
محصــول اصلــی دانه بنــدی شــده بــه میــزان ۹۸ 

کنــد. هــزار و ۳۲۵ تــن در مــاه دســت پیــدا 
کــرد: یکــی دیگــر از برنامه هــای  فقیهیــان اضافــه 
مهــم ســال گذشــته تکمیــل ســاخت و راه انــدازی 
کــه در  کی بــود  کوره هــای منحصــر بــه فــرد چیســا
ســال جهــش تولیــد توانســتیم به ایــن فــن آوری 

کنیــم. هــم دســت پیــدا 
جابجایی رکورد تولید ماهیانه آهک کلسینه

فقیهیــان به بومی ســازی و تغییــرات در طراحی و 
کــرد و افــزود: بومی ســازی در  فراینــد تولیــد اشــاره 
شــرکت فوالدســنگ مبارکــه اصفهــان باعــث اخــذ 
کوره ها شــد و زمینه ثبت  ظرفیت اســمی تولید از 
رکــورد ماهانــه تولیــد آهــک کلســینه بــه میــزان ۲۲ 

کــرد. هــزار و ۹۷۹ تــن را فراهــم 
شــایان ذکــر اســت رونــد رو بــه رشــد این مجموعــه 
نشــان می دهد، شــرکت فوالد مبارکه در راســتای 
ــر  ــه مقادی ــتیابی ب ــدی و دس ــرایط تولی ــظ ش حف
ــردی  ــند راهب ــد در س ــده تولی ــن ش ــش تعیی از پی
کوشــیده و درصــدد اســت عــاوه بــر  خــود بــه جــد 
کامــل نیازهــای فوالدی ایــران، بخشــی از  تامیــن 
نیــاز جهانی به این محصــول ارزشــمند را در قالب 

کنــد. صــادرات تامیــن 
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سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان 
گفــت: آبــی کــه در حال حاضر از ســد زاینــده رود خارج 
ــه  ک ــربی  ــان و ش ــرب اصفه ــارف ش ــه مص ــود ب می ش
بــرای یــزد بــر اســاس منابــع و مصــارف تعریــف شــده 
اســت و اصفهــان تعهــدی بــرای تأمیــن آب صنعــت 
ــا فــارس  ــو ب ــدارد. حســن ساســانی در گفت وگ ــزد ن ی
بــا اشــاره بــه وضعیــت ســد زاینــده رود اظهــار داشــت: 
کــه در حــال حاضــر از ســد زاینــده رود خــارج  آبــی 
ــه  ک ــربی  ــان و ش ــرب اصفه ــارف ش ــه مص ــود ب می ش
بــرای یــزد بــر اســاس منابــع و مصــارف تعریــف شــده 
اســت، می رســد. سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای 
ــا آب  کــه آی اســتان اصفهــان در پاســخ به ایــن ســؤال 

زاینــده رود بــرای صنعت اســتان یزد بازگشــایی شــده 
و ســبب اعتــراض کشــاورزان شــده اســت، گفت: ایــن 
خبــر صحــت نــدارد و برای صنعت یــزد آب زاینــده رود 
بــاز نشــده اســت و اصفهــان تعهــدی برای تأمیــن آب 

کــه در گذشــته  صنعــت یــزد نــدارد و صرفــًا تعهــدی 
انجــام شــده بــرای مصــارف شــرب بــوده اســت. وی 
درخصوص بازگشایی سد زاینده رود در بهار افزود: با 
توجــه به اینکه پیش بینــی بارش هــا در فروردیــن ماه 
امســال و زمســتان ســال گذشــته تحقق پیدا نکرد و 
کاهــش چشــمگیر حجــم ســد زاینــده رود،  بــه دلیــل 
امیــدوار هســتیم بارش هــا در فصــل اردیبهشــت 
مطلــوب باشــد و پــس از پایــش میــزان بارش هــا و 
کارگــروه  حجــم ســد زاینــده رود در آینــده در جلســات 
ســازگاری بــا کــم آبــی مطرح و تصمیم گیری می شــود 
و در حال حاضر تصمیم خاصی برای بازگشایی سد 

زاینــده رود اتخــاذ نشــده اســت.

آب زاینده رود فقط برای مصرف شرب است:

اصفهان تعهدی برای تأمین آب صنعت استان های دیگر ندارد 
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خبر مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( استان اصفهان 
منصوب شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

با تعطیلی نصفه نیمه و تعارفات، 
موج سرکش کرونا فروکش نمی کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

گرفت  حوادث جاده ای اصفهان جان ۳۵۱ نفر را 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

 در حکــم رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام)ره(، 
تــورج حاجــی رحیمیــان بــه عنــوان مدیــر کل ســتاد 
اجرایــی فرمــان امــام اســتان اصفهــان منصــوب 

شــد.
کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان، مدیــرکل  مدیــر 
کشــور )  نظــارت و بازرســی منطقــه ۴ دانشــگاه آزاد 
اســتان های اصفهــان، چهارمحــال بختیــاری و یزد 
(، مشــاور عالی شــهردار و مدیر پروژه ســالن اجالس 
)ســالن همایش هــای بیــن المللــی امــام خامنــه ای 
شــهرداری  معاونیــن  شــورای  عضــو  اصفهــان،   )

ــم مقــام شــهردار اصفهــان در حــوزه  اصفهــان و قائ
رســانه، مدیــر امــور فرهنگــی - پرورشــی از ســوابق 

مدیــرکل جدیــد اســت.
نیازســنجی  و  مطالعــات  کل  مدیــر  همچنیــن  
آموزشــی و جانشــین مدیــر بازرســی در دانشــگاه 
در  فعــال  و  موثــر  عضــو  اشــتر،  مالــک  صنعتــی 
شــورای های مرکــزی بســیج دانشــجویی، بســیج 
و   اصفهــان  اســتان  اســاتید  بســیج  مهندســین، 
دبیــر شــورای ثبــت وقایــع حیاتــی و دبیــر شــورای 
راهبردی جمعیت اســتان اصفهان از دیگر ســوابق 

اســت. وی 

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، شــاه 
کلیــد جلوگیــری از رونــد پرشــتاب و مــوج بلنــد کرونــا 
کن شــدن جمیعــت و بــه حداقــل رســاندن  را ســا
گفــت: نیازمنــد  ترددهــا و اجتماعــات دانســت و 
رعایــت صــد در صــدی پروتکل هــای بهداشــتی و 
پایبندی به محدودیت های وضع شــده هســتیم، 
ولــی بــا تعطیلــی نصفــه نیمــه و تعارفات ایــن مــوج 

ســرکش فروکــش نمی کنــد.
گــو با ایســنا، بــا اشــاره بــه  گفــت و  آرش نجیمــی در 
 اینکــه تعــداد بیمــاران بســتری در بیمارســتان های 
بــه  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  حــوزه 
کــرد: ظرفیــت عــادی  ۱۸۰۰ بیمــار رســید، اظهــار 
بیمارســتان الزهــرا)س( تقریبــا پــر شــده و تــالش 
ــا ۲۰۰  ــا ۱۵۰ ت ــتان را ب ــن بیمارس ــم ظرفیت ای می کنی
تخــت جدیــد افزایش دهیــم، درحالی که بــا روند پر 
شــتاب بیماری، ایــن افزایش تخت نهایتــا می تواند 

ــا چنــد روز آینــده پاســخگو باشــد. ت
وی بــه افزایــش تعداد تســت های کرونا اشــاره کرد و 
گفــت: برخــی روزهــا بیــش از ۵ هــزار تســت می گیریــم 
کــه بیــن ۲ هــزار تــا ۲۶۰۰ بیمــار شناســایی می کنیــم، 
ضمن اینکــه نــرخ مثبــت شــدن تســت ها نیــز بیــش 
کــه رقــم باالیــی اســت و نشــان  از ۴۵ درصــد اســت 
می دهــد شــیوع ویــروس در جامعــه بســیار زیــاد 
اســت. سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
ــد۱۹ در اســتان  کووی ــا بیان اینکــه تعــداد بیمــاران  ب
می گیــرد،  خــود  بــه  بیشــتری  شــتاب  روز  بــه  روز 
کوویــد در  گذشــته ۳۸۰ بیمــار  افــزود: در ۲۴ ســاعت 
ــه رقــم  ک ــم  کردی بیمارســتان های اســتان بســتری 
باالیــی اســت و بــا ادامه ایــن رونــد کــم کم به آســتانه 
تحمــل بخــش درمانــی و بیمارســتان ها می رســیم 

کــه امیدواریم ایــن اتفــاق نیفتــد.
کوویــد در  وی همچنیــن از افزایــش فــوت بیمــاران 
اســتان اصفهــان خبر داد و گفت: تعــداد فوتی های 
روزانــه از عــدد ۲۰ باالتــر رفته، ایــن درحالــی اســت 
کــه با ایــن تعــداد بیمــار احتمــاال هفته هــای آینــده 
حتــی  و  بگیــرد  تصاعــدی  رونــد  فوتی هــا  تعــداد 

احتمــال دارد فــوت روزانــه ۵۰ بیمــار در آبــان مــاه 
ــم. کنی ــته را رد  گذش ــال  س

کــه بــا  نجیمی ادامــه داد: ایــن احتمــال وجــود دارد 
تعــداد بیشــتر بیمــاران و نیاز بــه افزایش تخت حتی 
خارج از بیمارســتان ها، کیفیت مراقبت از بیماران 
کنــد و مــوارد فوت را تحت تاثیر قــرار دهد. نیــز تغییر 

پروتکل هــای  رعایــت  بــر  نظــارت  تشــدید  از  وی 
کــرد  بهداشــتی در اســتان خبــر داد و ابــراز امیــدواری 
که ایــن نظارت هــا تغییراتــی در تــردد افــراد، بــاز بودن 
و  ادارات  فعالیــت  و ۴،  گروه هــای ۲، ۳  مشــاغل 
کــه شــاه کلید جلوگیری  ســازمان ها ایجاد کنــد، چرا
کاهــش حضــور افــراد  کرونــا  از ایــن رونــد و مــوج بلنــد 

کن شــدن جمیعــت اســت. در جامعــه و ســا
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
کم جمعیت از ۱۵ اســفند ســال  افزایش ترددها و ترا
کرونــا  گفت: ایــن مــوج بلنــد  گذشــته را یــادآور شــد و 
بــه خاطر تغییــرات، جابجایی ها و تحــرکات بیش از 

حــد جمعیــت از نیمــه اســفند بــه بعــد بــود.
پروتکل هــای  رعایــت  وضعیــت  مــورد  در  وی 
بهداشــتی در اســتان نیز گفت: نســبت به دو هفته 
گذشــته وضعیــت رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
از ســوی مــردم بهتــر شــده، ولــی هنــوز بــه حــد قابــل 
قبولــی نرســیده که بتواند جلوی این تعــداد بیمار و 

شــیوع بیمــاری را بگیــرد.
محدودیت هــای  براینکــه  کیــد  تا نجیمی بــا 
ــح  ــود، تصری ــرا ش ــه اج ــه نیم ــد نصف ــی نبای کرونای
کــرد: بــرای جلوگیــری از ایــن مــوج بلنــد بــه رعایــت 
صد در صدی پروتکل های بهداشــتی و پایبندی 
کامــل مــردم بــه محدودیت هــای وضــع شــده نیــاز 

داریــم.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
بیان اینکــه بــا تعطیلــی نصفــه نیمــه و تعارفات ایــن 
کــرد:  مــوج ســرکش فروکــش نمی کنــد، خاطرنشــان 
کامــل و جــدی حداقــل بــه  نیــاز داریــم بــه طــور 
کنیــم،  مــدت ۱۰ تــا ۱۴ روز محدودیت هــا را حفــظ 
در غیر ایــن صــورت بعیــد اســت به ایــن زودی رونــد 

کاهــش دهیــم. بســتری و فــوت بیمــاران را 

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گذشــته بــر اثــر حــوادث جــاده ای در  گفــت: در ســال 
ســطح اســتان ۳۵1 نفــر در صحنــه تصــادف فــوت 

کردنــد و ۴ هــزار و 7۴۰ نفــر مجــروح شــدند.
بــا  فــارس  بــا  گفت وگــو  منصــور شیشــه فروش در 
گذشــته بــر اثــر حــوادث  اشــاره به اینکــه در ســال 
نفــر در صحنــه  جــاده ای در ســطح اســتان ۳۵۱ 
ــد و ۴ هــزار و ۷۴۰ نفــر مجــروح  کردن تصــادف فــوت 
شــدند، اظهــار داشــت: حــوادث جــاده ای در ســال 
گذشــته ۱۳ درصــد در مــوارد فوتــی و ۱۸ درصــد در 
آمــار مجروحــان نســبت به ســال ۹۸ کاهش داشــته 

اســت.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کیلومتــر طــول راه هــای  ــا اشــاره به اینکــه ۱۲ هــزار  ب
اســتان اصفهان اســت، افزود: ۱۰۹ نقاط حادثه خیز 
کمیتــه ای توســط  در اســتان شناســایی شــد و در 
کــه ۶۷ نقطــه  پلیــس راه و راهــداری بررســی شــد 
کشــوری دارد و بیــش از نیمی از ایــن نقــاط  مصوبــه 

ــت. ــده اس ــازی ش ــالح و بازس اص
اداره  گذشــته  ســال  در  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
بــه اصــالح و  راهــداری اســتان اصفهــان نســبت 
از راه هــا از جملــه  کیلومتــر  بازســازی حــدود ۸۰۰ 
کــرد،  اصــالح شــیب شــیروانی و شــانه  راه هــا اقــدام 
افــزود: طرح هــای راهداری زمســتانی و تابســتانی با 

هــدف پیگشــیری از تصادفــات هــر ســال در اســتان 
می شــود. اجرایــی 

گذشــته  ــا اشــاره به اینکــه در ســال  شیشــه فروش ب
کمبــود آب، بــرق و گاز را پشــت ســر گذاشــتیم، بیــان 
کــرد: ســتاد پیشــگیری هماهنگــی و فرماندهــی 
عملیات پاســخ به بحران اســتان در قالب مدیریت 
بحــران در همــه شــهرها و روســتاها فعــال اســت 
راســتای  در  مخاطــرات  پایــش  و  رصــد  ضمــن  و 
کنتــرل حــوادث و مخاطــرات اقــدام  پیشــگیری و 

می کنــد.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
ــه  ــا ورد ب ــان ب ــته همزم گذش ــال  ــرد: در س ک ــوان  عن
گرمایشــی غیــر  پاییــز و زمســتان اســتفاده از وســایل 
اســتاندارد را در ســطح اســتان داشــتیم و در طــول 
اســتفاده  از  ناشــی  حادثــه  مــورد  ســال ۹۹، ۵۰۵ 
گــزارش  گازســوز در ســطح اســتان  غیرایمــن وســایل 
که ایــن تعــداد حادثــه ۱۶ فوتــی و ۴۸۹ نفــر  شــد 

گذاشــت. مصــدوم بــر جــای 

خبر

گزارشربخ

گفــت:  گــروه جغرافیــا دانشــگاه اصفهــان  اســتاد 
مدیریــت رودخانــه زاینــده رود ســبب خشــکی آن 
کــه  اســت  مســأله این  مهم تریــن  اســت،  شــده 
کــه خــود را متولی آب می داننــد، نباید خود  کســانی 

را صاحــب آب بداننــد.
فــارس  بــا  گفت وگــو  در  رامشــت  محمدحســین 
اظهــار  زمیــن  فرونشســت  پدیــده  بــه  اشــاره  بــا 
می دهــد  نشــان  جدیــد  مطالعــات  داشــت: 
ــه  ــه اصطالحــًا ب تحــرکات پوســته ای بســیار آرامی ک
گفتــه می شــود عامــل اصلــی  آن تکتونیــک ُجنبــا 

اســت. دشــت های ایران  در  فرونشســت 
افــزود:  گــروه جغرافیــا دانشــگاه اصفهــان  اســتاد 
پدیــده فرونشســت پدیــده بســیار قدیمی اســت بــه 
کرمــان حداقــل بیــش از ۱۰۰  کــه در یــزد و  طــوری 
کــه مــردم بــا پدیــده فرونشســت زمیــن  ســال اســت 
روبــه رو بوده انــد و بــا آن آشــنایی داشــته اند و بــرای 
زمان هــای  در  بومی نیــز  خــاص  اصطالحــات  آن 
کرمــان بــه آن  کار می گرفتنــد، مثــاًل در  قدیــم بــه 

گفتــه می شــود. »درام« و در یــزد بــه آن »شــق« 
وی بــا بیان اینکــه پدیــده فرونشســت زمین حاصل 
تحــرکات پوســته ای زمیــن اســت، گفــت: مطالعات 
کــه در ســه الگــوی دشــتی  تداخل ســنجی راداری 
)دشــت های ممنــوع بــا بیــالن منفــی، دشــت های 
متعــادل و دشــت های بــا بیــالن مثبــت( در ایــران 
کــه مرکــز دشــت ها  انجــام شــده، نشــان می دهــد 
کوه هــای  در حــال فرونشســت اســت و در مقابــل 
اطــراف آن، در حــال بــاال آمــدن اســت و ایــن دو 
کــه ضــد یکدیگــر  حرکــت بیانگــر حرکــت دوال اســت 

عمــل می کننــد.
رامشــت بــا بیان اینکــه پدیــده فرونشســت زمیــن 
داشــته  وجــود  عمیــق  چاه هــای  از اینکــه  قبــل 
افــرادی  گفــت:  اســت،  می افتــاده  اتفــاق  باشــد، 
ســال  از ۱۰۰  باالتــر  ســن  کــه  یــزد  ابراهیم آبــاد  در 
داشــته و هنــوز در قیــد حیــات  هســتند، شــق ها را 
می شناســند و عنــوان می کردنــد بــه دلیــل وقــوع 
شــق ها در زمانی دور نمی توانســتند کشــاورزی را در 

آن بخش هــا را ادامــه دهنــد.
ــاره  ــا اش ــان ب ــا دانشــگاه اصفه ــروه جغرافی گ ــتاد  اس
کرمــان  یــک اصطالحــی در  کــه  به اینکــه »درام« 
پدیــده در آن خطــه  از همیــن  اســت و حکایــت 
کرد: ایــن  دارد، ســابقه بســیار قدیمــی دارد، بیــان 
چــاه  نــه  کــه  شــده  وضــع  زمانــی  اصطالحــات 
ــی و  ــای دیزل ــه مکینه ه ــته و ن ــود داش ــی وج عمیق

یــا الکتریکــی که بتوانند از ســفره های زیرزمینــی آب 
کننــد. اســتخراج 

از  برخــی  بــا  بایــد  انســان  بر اینکــه  کیــد  تأ بــا  وی 
کنــار بیایــد و بــا آن زندگــی  پدیده هــا در طبیعــت 
کــرد: حــرکات پوســته زمیــن یعنــی  کنــد، عنــوان 
حــرکات ُجنبــا بــه شــکل طبیعــی رخ می دهــد و در 
گذشــته بــه دلیــل  اینکــه دســتگاه های شناســایی 
 ایــن پدیده هــا را در اختیــار نداشــتیم، مطالعــات  
دقیــق نبــود امــا امــروزه تصاویــر راداری و روش هــای 
دقیق اینســار و تداخل ســنجی موجــی میزان ایــن 
بــاال آمدگی هــا و یــا فرونشســت ها را بــا دقــت حــدود 

یــک ســانت در ســال نشــان می دهــد.
می شــد  تصــور  گذشــته  در  داد:  ادامــه  رامشــت 
کوه هــا همیشــه ثابــت هســتند امــا در حــال حاضــر 
گــرس در  متوجــه تحــرک آن هــا شــده اند، مثــاًل زا
ســال بیــش از ۳۰ ســانتی متر بــاال آمدگــی دارد یــا 
امــام خمینــی)ره( در دوره ای  فــرودگاه  تهــران  در 
کوتاهی دچار فرونشســت بیش از ۳۰ ســانتی متری 

شــده اســت. 
حال خوب مردم نتیجه حال خوب طبیعت 

است
گــروه جغرافیــا دانشــگاه اصفهــان با اشــاره به  اســتاد 
گفــت: احیای رودخانه  احیــای رودخانه زاینده رود 
حــوزه  در  بســیاری  مثبــت  تأثیــرات  زاینــده رود 
کمکی به فرونشست  محیطی دارد، اما احیای آن 

کــه دارای رودخانــه  زمیــن نمی کنــد؛ هــر منطقــه ای 
کــه بــه آن قلمــرو نفــوذ  اســت، یــک قلمــروی دارد 
رودخانــه می گویند، ایــن قلمــرو ســفره های مجــاور 
و پاییــن دســت خــود را تغذیــه می کنــد و در حــال 
حاضــر رودخانــه زاینــده رود ســه تــراس دارد، هــر 
کــدام از تراس هــای زاینــده رود یــک ســفره بســیار 
گاه زاینــده رود آب داشــته  خــوب آبــی اســت و هــر 

باشــد این ســفره ها نیــز آب دار خواهنــد بــود.
جلگه هــای  دســت،  پاییــن  در  داد:  ادامــه  وی 
کــه  کــه ســفره هایی هســتند  زاینــده رود را داریــم 
کــه آب  از ایــن رودخانــه تغذیــه می شــوند و هــرگاه 
باشــد،  داشــته  جریــان  زاینــده رود  رودخانــه  در 
جریــان حیــات در منطقــه اســتمرار پیــدا می کنــد 
و حــال اصفهــان نیــز خــوب می شــود، بــر اســاس 
کــه در  کــرده  یــک تحقیــق جدیــد، پلیــس اعــالم 
کــه زاینــده رود آب داشــته اســت تعــداد  ۶ ماهــی 
دعواهــا، تصادفــات و منازعــات خیابانــی نســبت به 
کــه رودخانه آب نداشــته، بســیار کمتر  چنــد ماهــی 
بــوده اســت، این یعنــی وقتــی حــال طبیعــت خــوب 

نباشــد، حــال مــردم هــم خــوب نخواهــد بــود.
آب ارزشمند است اما هر چیز ارزشمندی کاال 

تلقی نمی شود
گــر چــه آب ارزشــمند اســت  رامشــت بــا بیان اینکــه ا
کــرد  امــا هــر چیــز ارزشــمندی را نمی تــوان کاال تلقــی 
گفــت:  ــرد،  ک ــد و فروشــش اقــدام  ــه خری و ســپس ب

مدیریــت رودخانــه زاینــده رود ســبب خشــکی آن 
کــه  اســت  مســأله این  مهم تریــن  اســت،  شــده 
کــه خــود را متولــی آب می داننــد نبایــد خود  کســانی 
کردیــم  کاال تلقــی  گــر آب را  را صاحــب آب بداننــد، ا
دیگــران  بــه  داشــته ایم  آنچــه  برابــر  چنــد  را  آن  و 
فروختیم، نتیجه آن، مشــکالت بســیاری است که 

بعــدًا قــادر بــه پاســخگویی آن نخواهیــم بــود.
ادامــه  اصفهــان  دانشــگاه  جغرافیــا  گــروه  اســتاد 
کــه چنــد میلیــارد  داد: بایــد از وزارت نیــرو پرســید 
مترمکعــب آب وارد ســد زاینــده رود شــده و چقــدر 
کســی  کــه هیــچ  خــارج شــده اســت؟ خواهیــد دیــد 

جــواب درســتی بــه شــما نمی دهــد.
مصــارف  کــه  می شــود  عنــوان  کــرد:  بیــان  وی 
ــا ۷ درصــد آب مصــرف  شــهری و صنعتــی بیــن ۵ ت
که ایــن آمــار درســت نیســت،  می کننــد، در صورتــی 
کشــاورزی  گفتــه می شــود ۷۵ درصــد آب در  بــاز 
مصــرف می شــود و ۷۰ درصــد آب هــدر مــی رود، 
در واقــع میــزان مصــرف آب در صنایــع و شــهر بــه 
ــی  ــا وقت ــت، ت ــای اعالمی اس ــتر از آماره ــب بیش مرات
کــه یــک منبع ثــروت  کــه نگاه مــان بــه آب ایــن اســت 
کســی بایــد از ایــن ثــروت بهره منــد شــود  اســت و 
و آن دولــت یــا وزارت نیــرو و یــا صاحبــان صنایــع 

هســتند، این مشــکالت بــه وجــود می آیــد. 
کشاورزان صاحبان اصلی و قانونی آب 

زاینده رود هستند

کــرد: تبلیغــات ســوئی می کننــد  رامشــت تصریــح 
کــه  کشــت نکنیــد، آب هــدر مــی رود در صورتــی  کــه 
ــن  ــو آه کیل ــک  ــد ی ــرای تولی ــید ب ــا پرس ــد از آن ه بای
چنــد لیتــر آب مصــرف می شــود، آن وقــت خواهیــد 
دیــد کــه یــک کیلــو آهنــی که امــروز چنــد هــزار تومان 
خریــد و فــروش می شــود پــول آب مصرفــی آن هــم 
نمی شــود  رســمی آورده  منبــع  نیســت، در هیــچ 
کیلــو وات  کیلــو آهــن و یــا یــک  کــه بــرای تولیــد یــک 
بــرق چــه میــزان آب مصــرف می شــود، امــا مــدام 
گنــدم، هندوانــه، برنــج و امثــال آن  کــه  می شــنویم 
چقــدر آب مصــرف می کننــد و همه این هــا تبلیغات 
کشــاورزان یــا صاحبــان اصلــی و قانونــی  ســوء بــرای 

آب زاینــده رود اســت.
گــروه جغرافیــا دانشــگاه اصفهــان گفت: ایــن  اســتاد 
کــه آب بــه عنــوان  تبلیغــات اشــتباه بــرای آن اســت 
کشــاورز باشــد،  یــک ثــروت ملــی وقتــی مربــوط بــه 
کشــاورزان  را  آب  از  عمــده ای  بخــش  یــک  بایــد 
بایــد  چــرا  می گوینــد  آن هــا  و  کننــد  اســتفاده 

منافع ایــن منبــع ملــی بــه جیــب آن هــا بــرود.
وی اضافــه کرد: ایــن اتفــاق مانند داســتان عشــایر و 
که اداره جنگلبانی  جنگل  نشینان است، از زمانی 
کــه در جنگل هــا بودنــد   ایجــاد شــد تمــام عشــایری 
و صاحبــان اصلــی و حافظــان اصلــی منابع جنگلی 
مــا بشــمار می رفتنــد بــا هــزار ترفنــد و بــه بهانــه 
حفاظــت  از جنگل هــا بیــرون رانــده شــدند و در 
اتاقک هــای ۵۰ تــا ۶۰ متــری در حاشــیه شــهرها 
گفتــه شــد شــما  ــه آن هــا  ســکونت داده شــدند و ب
بــه جنگل هــا آســیب می رســانید و از آن  طــرف ۲۰۰ 
هکتــار، ۲۰۰ هکتار جنگل هــا را به  بخش خصوصی 
گــذار تــا از منافــع مالــی چــوب آن هــا قشــرهای  وا

خاصــی بهــره منــد شــوند.
کــرد: در واقــع  ایــن جنــگ،   رامشــت خاطرنشــان 
جنــگ منافــع اســت و چــون محیــط یــک منبــع 
بــرای منافــع اشــخاص و  مالــی اســت، دولت هــا 
گروه هــای خاصــی بــه آن دســت اندازی و خــود را 
مالک ایــن منابــع قلمــداد می کننــد، آب در ایــران 
کــه همــه حرف هــا  هــم یــک منــع بــزرگ مالــی اســت 
کســی بایــد  کــه چــه  و تالش هــا بــر ســر آن اســت 
اصلی ایــن  صاحبــان  البتــه  و  باشــد  آن  صاحــب 
کشــاورزان بایــد خلــع یــد شــوند تــا  منابــع یعنــی 
نتواننــد بیــش از ۱۲۰ میلیــون تــن در ســال محصول 
ملی داشــته باشــند، این خطر بزرگی برای سیســتم 
گــردش ســرمایه و طرفداران ایــن سیســتم  در تمــام 

دنیــا اســت.

استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان:

سوءمدیریت، رودخانه زاینده رود را خشک کرد

پــرورش  آمــوزش و  کل  معــاون ســوادآموزی اداره 
ــا بیان اینکــه یکــی از مشــکالت  اســتان اصفهــان، ب
مــا در حــوزه ســوادآموزی مهاجرپذیــر بــودن و اتبــاع 
گفــت: آمــار بــی ســوادی  خارجــی در اســتان اســت، 
در اســتان تقریبــا هــر ســال تکــرار می شــود، چــون 
بــا وجــود باســواد شــدن افــراد، ورودی هــای جدیــد 

ــم. داری
کــرد:  گــو با ایســنا، اظهــار  گفــت و  نســرین باباپــور در 
در ســال تحصیلــی جــاری ۶ هــزار و ۲۸۲ ســواد آمــوز 
کــه  در ســطح اســتان تحــت پوشــش قــرار دارنــد 
نســبت بــه هدفی کــه وزارت آمــوزش و پــرورش برای 
کــرده بــود، پوشــش نزدیــک بــه ۷۲  مــا مشــخص 

درصــدی داریــم.
گــروه ســنی تحــت پوشــش ســوادآموزی را ۱۰ تــا  وی 
کــرد و افزود: بیشــترین ســوادآموزان  ۴۹ ســال اعــالم 
گــروه ســنی ۳۰ تــا ۴۰ ســال قــرار دارنــد  در اســتان در 
و بیشــترین اســتقبال از ســوادآموزی را زنــان دارنــد.

پــرورش  آمــوزش و  کل  معــاون ســوادآموزی اداره 
اســتان اصفهان، با بیان اینکه آموزش ســوادآموزان 
شــکل  بــه  محدودیت هــا  و  کرونایــی  شــرایط  در 
گفــت:  غیرحضــوری و مجــازی انجــام می شــود، 
کــه ســوادآموز بــه امکانــات و تجهیــزات  در جایــی 
آمــوزش مجــازی دسترســی نــدارد آموزش ها بیشــتر 
ــه  ــرد ب ــوزش ف ــا آم ــی و ی ــترهای آموزش از طریــق بس

فــرد برنامــه ریــزی شــده اســت. 
بــه صــورت  آموزشــی  تمــام محتــوای  همچنیــن 
الکترونیــک آمــاده و در اختیــار آمــوزش دهنــدگان 
قــرار گرفتــه تــا ســوادآموزان از ایــن محتواها اســتفاده 

کننــد.
وی بــا اشــاره به اینکــه اهمیــت ســوادآموزی امســال 
بیــش از پیــش در جامعــه خــود را نشــان داد، افــزود: 

کنونــی افــراد بیشــتر متوجــه اهمیــت  در شــرایط 
و ضــرورت ســوادآموزی بــه عنــوان یکــی از حقــوق 
بنیادیــن بشــر و پایــه یادگیــری مــادام العمــر پــی 
کــه یکــی از عوامــل مهــم در پیشــرفت یــا  بردنــد، چرا
تــرک تحصیــل دانش آموزان بــه ویژه در همه گیری 
کرونــا و آمــوزش غیرحضــوری، ســواد والدین اســت و 
کافــی نداشــته اند  کــه والدیــن ســواد  در مــواردی 
بــه ویــژه در پایــه اول، دانــش آمــوزان دچــار مشــکل 
کــه در برخــی  شــده و آســیب های زیــادی دیده انــد 
مــوارد حتــی منجــر بــه تــرک تحصیــل شــده اســت.

کــرد: امســال والدیــن در زمینــه  باباپــور خاطرنشــان 
پیگیــری و نظــارت بــر عملکــرد دانــش آمــوزان نقش 
کــه اثــر قطعــی  زیــادی داشــتند، این در حالــی اســت 
ســطح ســواد والدیــن بر پیشــرفت یــا افت تحصیلی 
کامال خود  و حتی مشــکالت رفتــاری دانش آمــوزان 

را نشــان می دهــد.
وی یکــی از اقدامــات مؤثر و تحول آفریــن در آموزش 
بــا  و پــرورش را تغییــر مفهــوم ســواد و پیونــد آن 
مهارت هــا بــرای زندگی بهتر دانســت و افزود: بســته 
کــز یادگیــری محلــی اجــرا  تحولــی ســوادآموزی در مرا
کــه از ۱۶ مرکــز یادگیــری محلــی، ۴ مرکــز  می شــود 
مجــری طــرح پیونــد طــرح ســواد و زندگــی هســتند 
کــه در ایــن طــرح هــم بــه بحــث آمــوزش و باســواد 
کــردن افــراد پرداختــه می شــود و هــم مهارت هــای 
کــه بتواننــد در  عمومــی، اجتماعــی و حرفه هایــی 

کنــار ســوادآموزی یــاد بگیرنــد.
پــرورش  آمــوزش و  کل  معــاون ســوادآموزی اداره 
اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه یکــی از مشــکالت 
مــا در حــوزه ســوادآموزی مهاجرپذیــر بــودن و اتبــاع 
کــرد: آمــار بــی  خارجــی در اســتان اســت، تصریــح 
ســوادی در اســتان تقریبــا هــر ســال تکــرار می شــود، 

ــا وجــود باســواد شــدن افــراد، ورودی هــای  چــون ب
ــم. ــد داری جدی

وی بــا اعالم اینکــه در حــال حاضــر جــزو ۵ اســتان 
ــگاه  گفــت: جای کشــور هســتیم،  باســواد در ســطح 
کشــور داریــم و پوشــش باســوادی  خوبــی در ســطح 

در اســتان ۹۷ درصــد اســت.
کیــد براینکــه شناســایی و جــذب ۳  باباپــور بــا تا
کار بســیار  درصــد بــی ســواد باقــی مانــده در اســتان 
ــی  ــتا طرح های ــن راس ــت: در ای گف ــت،  ــختی اس س
از جملــه طــرح ســوادآموزش اولیــای بــی ســواد 
کــز یادگیــری  دانــش آمــوزان در مــدارس، طــرح مرا
تفاهــم  و  دســتگاه ها  مشــارکت  طــرح  محلــی، 
کــم  نامه هــای بیــن بخشــی بــرای معرفــی افــراد 
ســواد یــا بــی ســواد و برنامــه ریــزی بــرای آن هــا 
حمایــت  مــا  جــدی  مطالبــات  از  یکــی  داریــم. 
کمــی و  دســتگاه های مختلــف در تحقــق اهــداف 

کیفــی ســوادآموزی اســت.
پــرورش  آمــوزش و  کل  معــاون ســوادآموزی اداره 
ســوادآموزی  موانــع  مهمتریــن  اصفهــان  اســتان 
ســوادآموزان ۱۰  اطالعــات  بــه  دسترســی  عــدم  را 
در  کــه  اطالعاتــی  افــزود:  و  برشــمرد  تــا ۴۹ ســال 
اختیــار داریــم هــم مربــوط بــه سرشــماری ســال ۹۵ 
و براســاس خــود اظهــاری افــراد اســت و مســتنداتی 
کــم ســواد یــا بــی ســواد اســت  دال بر اینکــه فــرد 
کــم شــدن اســتقبال کم  نداریــم. وی همچنیــن بــه 
کالس هــای آموزشــی در  ســوادان یــا بــی ســوادان از 
کنونی به دلیل نداشتن امکانات و وسایل  شرایط 
کــرد: فقــر فرهنگــی،  مــورد نیــاز اشــاره و خاطرنشــان 
مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی یــا عــدم احســاس 
نیــاز بــه مقولــه ســواد از دیگــر موانــع ســوادآوزی 

اســت.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان:

آمار بی سوادی در استان اصفهان هر سال تکرار می شود

کانــون وکالی دادگســتری اصفهــان در  رئیــس 
نامــه ای خطــاب بــه رئیــس اتحادیــه سراســری 
خواســتار  دادگســتری ایران  وکالی  کانون هــای 
حیثیــت  عامدانــه   تخدیــش  شــائبه   بررســی 
کانون هــای وکالی دادگســتری در جریــان تعویــق 

آزمــون وکالــت شــد.
در نامــه لیــال رئیســی خطــاب بــه رئیــس اتحادیــه 
دادگســتری ایران  وکالی  کانون هــای  سراســری 
)اســکودا( آمــده: ضــروری اســت احتمــال وجــود 
دســت های پنهــان در تخریــب چهــره و جایــگاه 
نهــاد وکالــت و نیــز شــائبه وجــود هرگونــه تعمــدی 
وکالی  کانون هــای  حیثیــت  تخدیــش  در 
دادگســتری در جریــان وقایــع اخیر آزمــون وکالت، 
بــه صــورت جــدی بررســی و بــا جدیــت برخــورد 

شــود.
پذیــرش   ۱۳۹۹ ســال  آزمــون  وی  گفتــه  بــه 
کانون هــای  کارآمــوزی وکالــت  متقاضیــان پروانــه 
بــرای  و  دیگــر  بــار  دادگســتری ایران،  وکالی 
ســومین مرتبــه بــه تعویــق افتــاد و نوعــی تبعیــض 
و اســتاندارد دوگانه در تصمیمات اداری ســازمان 
ســنجش نســبت بــه آزمــون وکالــت وجــود داشــته 
کــه در صــورت صحت ایــن فرضیــه، بــدون تردیــد، 
عملــی خــالف قانــون و مســتوجب پیگــرد قانونی 

رخ داده اســت.
کانــون وکالی دادگســتری  در ادامــه نامــه رئیــس 
ســنجش  کــه  شــده  مطــرح  چنیــن  اصفهــان 
کشــور بــه عنــوان نهــاد متولــی برگــزاری  آمــوزش 
آزمــون وکالــت، هماننــد هــر نهــاد دولتــی دیگــری، 
در قبــال آثــار زیانبــار عمــدی یــا غیرعمــدی اعمــال 
ــذا ضــروری اســت  خــود مســئولیت اداری دارد، ل

کــه نســبت بــه بــروز برخــی آثــار مخــرب تصمیمات 
خــود دربــاره تعویــق چندبــاره آزمــون وکالــت ســال 

۱۳۹۹ پاســخگو باشــد.
ایــن جانــب بــا توجــه بــه تضییــع حقــوق عامــه 
کثیــری از داوطلبــان و متقاضیــان شــرکت  جمــع 
در آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ و نیز مسئولیت های 
دادگســتری  وکالی  کانــون  اجتماعــی  و  ذاتــی 
ــر خــود الزم دانســتم، پیگــرد  اســتان اصفهــان، ب
مسئوالن و مباشران در وقایع متخلفانه اخیر در 
جریــان برگــزاری آزمــون وکالــت را خواســتار شــوم.
کثیــری از داوطلبــان در تــب و تــاب شــرکت  جمــع 
گرفتــه و بــا اعــالم دیرهنــگام  در آزمــون وکالــت قــرار 
خبــر لغــو و بــه تعویــق افتــادن آزمــون، فشــار روانــی 
و ســرخوردگی وصــف ناپذیــری بر ایشــان تحمیــل 

شــده اســت.
بــا فــرض تصمیــم ســازمان ســنجش و ســتاد ملی 
مقابلــه بــا کرونا بــر لغو آزمــون و به تعویق انداختن 
کــه هیچ گونــه تغییــر معنــاداری  آن، چــرا وقتــی 
کرونــا در روزهــای  در وضعیــت شــیوع ویــروس 
گزارش نشــده، اعالم خبر  منتهــی بــه ۲۰ فروردین 
لغــو و تعویــق آزمــون بایــد به ســاعات پایانی پیش 

از برگــزاری آن موکــول شــود؟
کــه تعــداد قابــل توجهــی از از  پــر واضــح اســت 
داوطلبــان، روز قبــل از برگــزاری آزمــون، خــود را 
بــه شــهرها و حوزه هــای محــل آزمــون رســانده 
ــر  ــا اعــالم دیرهنــگام خبــر لغــو آزمــون، عــالوه ب و ب
ــا  آســیب های ناشــی از ُبعــد مســیر و جابجایــی ب
همه گیــری  شــرایط  عمومــی در  نقلیــه  وســایل 
ویــروس، از نظــر روحــی نیــز آســیب های جــدی 
و جبــران ناپذیــری بــر آنــان تحمیــل شــده اســت.

نامه کانون وکالی دادگستری استان اصفهان به اسکودا
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کــه در روزهــای پایانــی زمســتان بــرای  کارگردانــی 
فیلــم »خانــه روشــنان« جایــزه مســتند برگزیــده 
کــرد،در روزهــای  جشــنواره مهــر ســامت را دریافــت 
ابتدایی بهار از خاموشــی چراغ امید مستندســازان 

اصفهــان می گویــد.
کــه در یک  قصــه »خانــه روشــنان« درباره زنی اســت 
ــا ننشســته و چراغــی را روشــن  محیــط تاریــک، از پ
کــرده اســت. شــاید پرداختــن بــه اهمیــت حفــظ 
ســامت روان فــردی را بتــوان علــت برگزیــده شــدن 
مســتند زهــرا نیــازی در جشــنواره مهــر ســامت 
گفت وگــوی  دانســت. این بانــوی مستندســاز، در 
کبریــت »نقــد« را  خــود  بــه امیــد تغییــر عملکــرد، 

کــرده اســت: روشــن 
بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی ســینما از دیــد شــما 
وضعیــت مستندســازان در اصفهان چطور اســت؟

در  گویــی  نیســت.  خــوب  بگویــم،  صادقانــه 
گــوش  بــه  صدایمــان  و  می زنیــم  فریــاد  خــواب 
کســی نمی رســد. چنــدی پیــش در تهــران یکــی 
ــه  ــان هزین ــون توم ــج میلی ــرای پن ــا ب ــکاران م از هم
از  را  جانــش  و  کرونــا  دل  در  رفــت  معــاش،  امــرار 
گمانم ایــن وضعیــت خیلــی از مــا  دســت داد. بــه 
مستندســازان اســت. خواهــش می کنــم برویــد و از 
کــدام افســرده و  کــه هــر  دیگــر مســتند ســازان شــهر 
گویــی زمــان نوشــتن  گیــر شــده اند بپرســید.  گوشــه 

اســت. رســیده  فــرا  وصیت نامه هــا 
ــا در بــه وجــود آمدن ایــن  کرون فکــر می کنیــد ســهم 

وضعیــت چقــدر اســت؟
ویــروس کرونــا بــه تمــام اقشــار مــردم آســیب زده، امــا 
کــه بایــد راویان ایــن دوره برای  برای مستندســازانی 
نســل های آینده باشــند ســختی دو چندان داشته 
اســت؛ از طرفــی ارتبــاط مســتقیم و بی واســطه بــا 
کرونــا،  مــردم، بــه جــان خریــدن خطــر ابتــاء بــه 
ــن  ــرآورد پایی کاری، ب ــای  ــر در پروژه ه ــف و تأخی توق
ــی، ناامیــدی  بودجه هــای تولیــد، بیــکاری، بی پول
کــه بایــد دســت مریزاد  و … چنــان امانمــان را بریــده 
از  را  کم جانــش  تــن  صبــح،  آنکــه  هــر  بــه  گفــت 
رختخــواب می کنــد و افتــان و خیــزان بــه زندگــی 
کرونــا،  و ســوای  از طــرف دیگــر  ادامــه می دهــد، 
ــه  ــه اســتخوان رســیده اســت. ب کارد ب در اصفهــان 
اســم حمایــت از هنرمنــدان بودجه های میلیاردی 
کــه مــن  مصــوب می شــود ولــی الاقــل تــا جایــی 
کــه در  مطلــع هســتم هیچ کــدام از مســتند ســازان 
انجمــن صنفــی مستندســازان خانــه ســینما عضــو 

هســتند از ایــن بودجــه بهره منــد نشــده اند.

تئاتــر  از هنرمنــدان  بودجــه حمایــت  منظورتــان 
کــه شــورای شــهر  کروناســت  و ســینما در دوران 

کــرد؟ لحــاظ  ســال ۱۳۹۹  بودجــه  در  اصفهــان 
اصفهــان  شــهر  شــورای  اعضــای  از  یکــی  بلــه؛ 
کــه بــرای  کــرد  گذشــته اعــام  ۲۳ شــهریور ســال 
از  حمایــت  بــرای  الزم  بودجــه  بــار  نخســتین 
تولیــدات ســینمایی و تئاتــر در شــهرداری اصفهــان 
اســت  مــاه  چندیــن  کــه  چرا تخصیص یافتــه، 
امــر  و ایــن  تعطیل شــده  فرهنگــی  رویدادهــای 
هنرمنــدان را در مضیقــه قــرار داده است. ایشــان 
گفــت بیــکاری هنرمنــدان را در جلســاتی بــا حضــور 
کرده انــد و  معــاون فرهنگــی شــهرداری پیگیــری 
در ایــن زمینــه حمایــت از تولیــدات ســینمایی را در 
کار قرار خواهند داد. تمام ســال منتظر این  دســتور 
کمیســیون فرهنگــی شــورای  و  بودیــم  حمایــت 
که ایــن بودجــه چقــدر  شــهر بایــد جوابگــو باشــد 
بــوده، صــرف چــه اهدافــی شــده و دقیقــًا بــه چــه 
کســانی رســیده اســت؟ باید پرســید مستندســازان 
شــده اند؟  دیــده  ماجــرا  کجای ایــن  حرفــه ای 
چرا ایــن بودجه هــا صــرف تولید و کمک به ســاخت 
کــه الاقــل بــه تن ایــن شــهر اثــری بمانــد؟  نمی شــود 
مدیــر دفتــر تخصصــی ســینمای ســازمان فرهنگــی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان، ســوم  اجتماعــی 

کــرد  گویــی اظهــار  گفــت و  مهرمــاه ســال ۱۳۹۹ در 
کمیســیون فرهنگــی شــورای  گذشــته  کــه ســال 
کــرده و شــورای شــهر، این  شــهر طرحــی مطــرح 
طــرح را بــرای حمایــت از هنرمنــدان تئاتــر و ســینما 
فرهنگــی  ســازمان  به این ترتیــب  کــرد.  تصویــب 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان جلســاتی 
برگــزار و شــورای حمایــت از تولیــد فیلــم تشــکیل 
داد. ایــن  ارائــه  فراخوانــی  طــرح  برای ایــن  و  شــد 
گفــت رســالت شــهرداری در دوران شــیوع ویــروس 
کرونــا حمایــت از فیلم ســازان اســت امــا بایــد پاســخ 

کجــا اتفــاق افتــاد؟ بدهند ایــن حمایــت 
از  یکــی  ســاخت  حمایــت  جلــب  بــرای  مــن 
بارهــا  شــورا،  از ایــن  خــارج  البتــه  مســتندهایم، 
حــس تحقیــر و ناامیــدی را در بــاال و پاییــن رفتــن از 

کــردم. تجربــه  شــهرداری  پله هــای 
از  فراخــوان  انتشــار  بــا  ســینما  تخصصــی  دفتــر 
فیلم ســازان خواســت طرح هــای خــود را ارائــه کنند 
و در صــورت پذیــرش در مرحلــه داوری، مشــمول 

حمایــت شــوند. شــما با ایــن شــیوه مخالفیــد؟
ببینیــد فراخــوان حمایــت از تولیــد فیلــم در قالــب 
یــک فراخــوان عمومی منتشــر شــد و ســوال ما ایــن 
کــه  کســانی  کــه چــرا عمومــی؟ مگــر نبایــد  اســت 
و  خورده انــد  را  میــدان  ک ایــن  خا سال هاســت 

تعــداد  باشــند؟  اولویــت  در  زحمت کشــیده اند 
کــه بــا ســابقه ای بیــش از ۱۰  مستندســازان این شــهر 
ســال فعالیــت دارنــد بــه تعــداد انگشــتان نمی رســد 
چطور ایــن تعداد انــدک بــه شــرکت در یــک فراخــوان 

می شــوند؟ داده  عمومی ارجــاع 
عــاوه بر اینکــه از بیــن شــورایی هــم بــرای داوری 
در ایــن فراخــوان تشــکیل شــد، هیچ یــک از داوران، 
ــد و  ــینما نبودن ــه س ــی خان ــن صنف ــردان انجم کارگ
شــاید تــا حــدودی همیــن نــوع نــگاه و انتخــاب هــم 
گــذار بــود تــا هیچ کــدام از همــکاران طرحــی  تأثیــر 

به ایــن شــورا ندهنــد. 
کــه  در چنــد مــاه اخیــر دو تــن از مستندســازانی 
جوایــز معتبــری از جشــنواره های ملی و بین المللی 
گرفته انــد در گفتگــو بــا رســانه ها انتقاداتی را نســبت 

کرده انــد. به ایــن رویــه مطــرح 
مستندســاز  پــروازه،  عــزت اهلل  می شــوم  یــادآور 
گفتــه بــود امیــدوار اســت بودجــه  اصفهانــی آذرمــاه 
مصــوب شــورای شــهر بــا ســلیقه های شــخصی و 
غیرتخصصی به سمت وســوی دیگر هدایت نشــود 
مستندســازان  به خصــوص  فیلم ســازان  حــق  و 

گذشــته پایمــال نشــود. مســتقل ماننــد 
رســول انتشــاری، دیگر مستندســاز شــهر نیز همان 
کــرده بــود کــه مستندســازان اصفهانی  زمــان اظهــار 

در شــهر خــود غریــب هســتند و ارگان هــای مختلــف 
کرده انــد  گرایــش پیــدا  کمیــت فیلم هــا  بــه حفــظ 
کیفیــت توجــه می کننــد. متأســفانه  کمتــر بــه  و 
کــه  مدیــران فرهنگــی هیــچ گاه تــاش نکرده انــد 
آن هــا  بــا  و  کــرده  نزدیــک  قشــر  به ایــن  را  خــود 

کننــد. مشــورت 
و  می گــذرد  مصاحبه هــا  انتشــار این  از  ماه هــا 
و  شــهرداری  مدیــران  بــا  مختلفــی  گفتگوهــای 
کردیــم، امــا دریــغ از یــک  اعضــای شــورای شــهر 
خــط جوابیــه منطقــی یــا تغییــر عملکــرد. فریــاد 
دادخواهــی مــا در تاریــخ و زمانــه ثبــت می شــود. 
کــه امــروز پشــت میزهــا نشســته اند و پنبــه  کســانی 
در گوش هایشــان کرده انــد را بــه خاطر می ســپاریم. 
کرده انــد  را در ایــن خفقــان عاصــی  مــا  کــه  آنــان 
باالخــره روزی از پشــت میزهــای معلقشــان بیــرون 
می آینــد. فریــدون مشــیری چــه خــوب می گویــد: 
مــن دچــار خفقانــم، خفقــان، مــن به تنــگ آمــده ام 
از همه چیــز، بگذاریــد هــواری بزنــم، آی بــا شــما 

کنیــد... هســتم، این درهــا را بــاز 
ــارد  ــه میلی ــهر س ــورای ش ــال ۱۴۰۰، ش ــه س در بودج
و ۹۰۰ میلیــون تومــان بــرای حمایــت از هنرمنــدان 
کــرده، امــا به  ســینما و تئاتــر در دوران کرونــا مصــوب 
کمیســیون فرهنگــی ورزشــی شــورای  گفتــه رئیــس 
کــه  شــهر اصفهان ایــن خواســت خــود شوراســت 
بودجــه بایــد بــه شــیوه نشــر فراخــوان عمومی بــه 
طرح هــای منتخــب هنرمنــدان اختصــاص داده 

شــود.
امیدواریــم امســال اشــتباه ســال قبــل را تکرار نکنند 
و یادشــان باشــد تعــداد مستندســازان حرفــه ای 
اصفهــان آن قــدر زیاد نیســت که در شــهر خودشــان 
در یــک فراخــوان عمومی شــرکت داده شــوند. این 
بودجــه نبایــد تنهــا مختــص اســتعدادیابی شــود 
کمــدی افتخــار  و حمایــت از ســاخت برنامه هــای 

کاران آن باشــد.  دســت اندر 
بودجــه به منظــور حمایــت از هنرمنــدان تئاتــر و 
گرفته شــده و باید در  کرونا در نظر  ســینما در دوران 

همیــن راه هــم صــرف شــود. 
کــه شــهرداری اصفهــان می توانــد  کمکــی  بهتریــن 
کنــد در درجــه اول  بــه ســینمای مســتند اصفهــان 
کمــک بــه ســاخت و تولیــد مســتندهای مانــدگار و 
کارگاه هــای انتقــال  حرفــه ای و بعــد از آن برگــزاری 
تجربــه، جلســات نمایــش فیلــم مســتند و برپایــی 
کنــار آن اســت بلکــه به واســطه این  جشــنواره ای در 
بسترســازی پویایــی مستندســازان حفــظ شــود و 

از ایــن رخــوت و خمودگــی بیــرون بیاینــد.

خاموشی چراغ امید مستندسازان اصفهان

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

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیاتهــای  آراء  برابــر 
اصفهــان  شــمال  منطقــه  ثبتــی  واحــد  رســمی در  ســند  فاقــد  ســاختمانهای 
گردیــده اســت. لــذا مشــخصات  تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز 
ح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو  ک موردتقاضــا بــه شــر متقاضیــان و امــا
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور  گهــی میشــود. درصورتــی  نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار 
ک  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت اســناد و امــا اولیــن آ
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلم اعتــراض 
ــورت  ــت درص ــی اس ــد. بدیه ــم نمای ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
آقــای   1۳99/11/27 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴1۰۳ شــماره  رای   )1
کدملــی 11297۰18۳2 صــادره  سیدمیرزا هاشــمی بزمــه بــه شناســنامه شــماره 2 
فریدونشــهر فرزنــد موســی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
از 1۴91۵  فرعــی  ک شــماره 117  پــا بــه مســاحت 19۰.۴۳ مترمربــع  ســاختمان 
ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

ســورانی ها اســداله  رســمی حاج  مالــک  مالکیــت  از  خریــداری 
جمیلــه  خانــم   1۳99/11/27 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴1۰۴ شــماره  رای   )2
صــادره   11۵9۶۶1۴۰۵ کدملــی   1۴ شــماره  شناســنامه  بــه  خویگانــی  ســلیمانی 
یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  عوضعلــی  فرزنــد  فریــدن 
از 1۴91۵  فرعــی  ک شــماره 117  پــا بــه مســاحت 19۰.۴۳ مترمربــع  ســاختمان 
ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

ســورانی ها اســداله  رســمی حاج  مالــک  مالکیــت  از  خریــداری 
الــه  روح  آقــای   1۳99/12/2۰ خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۵2 شــماره  رای   )۳
کدملــی 12872۶1۶۴7  ــه شناســنامه شــماره ۳۵۰۳  ــادی ب داســتانپور حســین آب
بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  محمدحســن  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ک 1۵۰82 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  مســاحت ۵۴.۶۰ مترمربــع از پــا
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  ثبــت اســناد و امــا
محمــد  آقــای   1۳99/۰9/۰8 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰227 شــماره  رای   )۴
 128۶۳1۴۴1۰ کدملــی   1۵۰1 شــماره  شناســنامه  بــه  ســیداحمدیانی  شــهبازی 
ــار  ــاختمان انب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــود نس ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص
ک شــماره 1۵189 اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 87۳.۳۰ مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری از مالکیــت مالــک  بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

رســمی حاج حســن صــدری نیــا
خ 1۳99/11/1۳ آقــای محمــد علــی  ۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳97 مــور
کدملــی 1288127۶۶9 صــادره  رنجکــش آدرمنابــادی بــه شناســنامه شــماره 21۰۶ 
اصفهــان فرزنــد مســیب نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 8۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در  بــه مســاحت ۶7.۴۰ مترمربــع از پــا
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

مالــک رسمی میباشــد.
زهــرا  خانــم   1۳99/11/1۳ خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳98 شــماره  رای   )۶
 1287۳9۵7۶7 کدملــی   ۵۴۴۳ شــماره  شناســنامه  بــه  شــهرضائی  طالبیــان 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره 8۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی  خانــه بــه مســاحت ۶7.۴۰ مترمربــع از پــا
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

رسمی میباشــد. مالــک  متقاضــی 
کبــر  خ 1۳99/۰9/۰9 آقــای علــی ا 7( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰2۴۳ مــور
کدملــی 11898۴۰۵۰2 صــادره اردســتان  شــبانی نهوجــی بــه شناســنامه شــماره ۵ 
فرزنــد حیــدر بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۴۰ مترمربــع از 

ک شــمال  ک 1۵189 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا پــا
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 

حســن  آقــای   1۳99/1۰/28 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۰۴ شــماره  رای   )8
کدملــی ۴۶792۵۶97۴ صــادره فارســان  کوهــی بــه شناســنامه شــماره 1۴۳2  ها
فرزنــد آقــا خــان بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۶7.۵۰ مترمربــع 
ک شــماره ۶2 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش اداره ثبــت  از پــا
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  ک شــمال اصفهــان خری اســناد و امــا

ــی زاده ــی نجف ــیخ علینق ــت ش مالکی
کبــر شــیرانی  خ 1۳99/12/2۰ آقــای ا 9( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۵۴ مــور
کدملــی 1291۴1۶218 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین  بــه شناســنامه شــماره ۳2 
ک 1۳9۰۰  ــا ــع از پ ــاحت ۶۰.1۳ مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــورت شش بص
کــه  ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
عبــاس  آقــای   1۳99/11/۰7 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۰۵7 شــماره  رای   )1۰
 ۵۶۵9۴9۵۳۶2 کدملــی   2۴ شــماره  شناســنامه  بــه  آبــادی  علــون  محمــدی 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــا نس ــد رض ــه فرزن کوهپای ــادره  ص
ک شــماره 778۰ فرعــی از 1۴91۵  ســاختمان بــه مســاحت 1۶۵.7۰ مترمربــع از پــا
کــه  ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
کبــری  خانــم   1۳99/11/۰7 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۰۵8 شــماره  رای   )11
صــادره   ۵۶۵9۵۳۳272 کدملــی   ۶۳ شــماره  شناســنامه  بــه  جبلــی  شــریفی 
یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  علــی  فرزنــد  اصفهــان 
ک شــماره 778۰ فرعــی از 1۴91۵  ســاختمان بــه مســاحت 1۶۵.7۰ مترمربــع از پــا
کــه  ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

رسمی میباشــد. مالــک  متقاضــی  خــود 
کورنگ  خ 1۳99/۰9/1۰ خانم عزت  12( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰2۵1 مور
کدملــی 128۵۳1۴۵۴9 صــادره اصفهــان  بهشــتی بــه شناســنامه شــماره 7۳7 
ــه بــه مســاحت 218.۵۶ مترمربــع از  کریــم بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان ــد  فرزن
ــت  ــش ۵ اداره ثب ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 1۵177 اصل ــماره ۵۳ فرع ک ش ــا پ

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــا
خ 1۳99/12/1۳ خانــم فاطمــه  1۳( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۳۶ مــور
اصفهــان  صــادره   1272187111 کدملــی  و  شناســنامه  بــه  قهســاره  محمــود 
فرزنــد خســرو نســبت بــه ۳۵ ســهم مشــاع از 1۴8.8۵ ســهم ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت 1۵۰.۶۳مترمربــع )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی آن( از 
ک شــماره 118 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۵ اداره ثبــت  پــا
ــادی  ــورت ع ــع بص ــدار 2۳ مترمرب ــداری مق ــان خری ــمال اصفه ک ش ــا ــناد و ام اس
مــع الواســطه از مالکیــت حســن زارعــی بــه زهــرا صفــری و مقــدار 12۶ ســهم مشــاع 
گواهــی  ــه بموجــب  ک ــی(  ــه خســرو محمــود قهســاره )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیان ب
حصــر وراثــت  اصفهــان فــوت وراث عبارتنــد از زهــرا صفــری )همســر( فاطمــه و 
)مادر(کــه  قهســاره  ســعیدی  البنیــن  ام  )فرزنــدان(،  قهســاره  محمــود  علیرضــا 

نامبــرده یــک ششــم ســهم االرث خــود را بــه زهــرا صفــری انتقــال نمودنــد.
زهــرا  خانــم   1۳99/12/1۳ خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۳۵ شــماره  رای   )1۴
کدملــی 11898۴9۴۳7 صــادره اردســتان فرزنــد  صفــری بــه شناســنامه شــماره 1۶ 
ــه ۴۳.8۵ ســهم مشــاع از 1۴8.8۵ ســهم ششــدانگ یکبــاب  حســنعلی نســبت ب
ســاختمان بــه مســاحت 1۵۰.۶۳ مترمربــع )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی 21 ســهم 
ک شــماره 118 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  مشــاع ( از پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری مقــدار 2۳ متــر مربــع  ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
ــه زهــرا صفــری و مقــدار  بصــورت عــادی مــع الواســطه از مالکیــت حســن زارعــی ب
اعیانــی(  بهــا ثمنیــه  بــه خســرو محمــود قهســاره )باســتثناء  12۶ ســهم مشــاع 
گواهــی حصــر وراثــت اصفهــان فــوت وراث عبارتنــد از زهــرا صفــری  کــه بموجــب 
ســعیدی  البنیــن  ام  )فرزنــدان(،  قهســاره  محمــود  علیرضــا  و  فاطمــه  )همســر( 
کــه نامبــرده یــک ششــم ســهم االرث خــود را بــه زهــرا صفــری  قهســاره )مــادر( 

انتقــال نمودنــد.

خ 1۳99/12/1۳ آقــای علیرضــا  1۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۳8 مــور
اصفهــان  صــادره   127۴1۰۰۴9۶ کدملــی  و  شناســنامه  بــه  قهســاره  محمــود 
فرزنــد خســرو نســبت بــه 7۰ ســهم مشــاع از 1۴8.8۵ ســهم ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت 1۵۰.۶۳مترمربــع )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی آن( از 
ک شــماره 118 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  پــا
ــادی  ــورت ع ــع بص ــدار 2۳ مترمرب ــداری مق ــان خری ــمال اصفه ک ش ــا ــناد و ام اس
مــع الواســطه از مالکیــت حســن زارعــی بــه زهــرا صفــری و 12۶ ســهم مشــاع بــه 
گواهــی حصــر  کــه بموجــب  خســرو محمــود قهســاره )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی( 
وراثــت اصفهــان فــوت وراث عبارتنــد از زهــرا صفــری )همســر( فاطمــه و علیرضــا 
کــه نامبــرده یــک  محمــود قهســاره )فرزنــدان( ام البنیــن ســعیدی قهســاره )مــادر( 

ــد ــال نمودن ــری انتق ــرا صف ــه زه ــود را ب ــهم االرث خ ــم س شش
توزیــع  شــرکت   1۳99/11/۰7 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳12۴ شــماره  رای   )1۶
بصــورت   1۰8۶1۳7۵8۴۳ ملــی  شناســه  بــه  اصفهــان  شهرســتان  بــرق  نیــروی 
ک ۳۰9 اصلی  ششــدانگ ســاختمان پســت بــرق بــه مســاحت ۴9.71 مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری  واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت موسســه تامیــن مســکن بســیجیان

کبــر  ا آقــای   1۳99/12/19 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۴۶ شــماره  رای   )17
کدملــی 128۶77۶۰۴1 صــادره اصفهــان  شــفیعیان بــه شناســنامه شــماره ۳9۳ 
فرزنــد محمــد شــفیع نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک 1۴9۴1 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  مســاحت 1۵8.11 مترمربــع از پــا
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  ثبــت اســناد و امــا

فاطمــه  خانــم   1۳99/12/19 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۴۵ شــماره  رای   )18
کدملــی 128۶9۴۰99۰ صــادره اصفهــان  مســجدی بــه شناســنامه شــماره 1۰1۶ 
بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  محمــد  فرزنــد 
ک 1۴9۴1 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  مســاحت 1۵8.11 مترمربــع از پــا
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  ثبــت اســناد و امــا

عبدالعلــی  آقــای  خ 1۳99/1۰/12  مــور شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰21۶87  رای   )19
کدملــی 128۴217۳۶1 صــادره اصفهــان فرزنــد  توکلــی بــه شناســنامه شــماره 88 
ک شــماره ۳۴  رضــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 81 مترمربــع پــا
ک شــمال  فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و اما
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت علــی امیــن الرعایــا

خ 1۳99/12/1۴ آقــای محمدعلــی  2۰( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۰۳ مــور
کدملــی ۶۶۰977۶229 صــادره  رســتمی شــاپورآبادی بــه شناســنامه شــماره ۳۳ 
برخــوار و میمــه فرزنــد حســن نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره ۴۶9 فرعــی از 1۴87۴ اصلــی  خانــه بــه مســاحت 2۶۰.۴۴ مترمربــع از پــا
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
مهیــن  خانــم   1۳99/12/1۴ خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۰2 شــماره  رای   )21
کدملــی ۶۶۰9797۳۶۶ صــادره دولــت  صادقــی درمیانــی بــه شناســنامه شــماره 2 
ابــاد فرزنــد رضــا  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره ۴۶9 فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در  مســاحت 2۶۰.۴۴ مترمربــع از پــا
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

مالــک رسمی میباشــد.
ســعید  آقــای   1۳99/11/۰۶ خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22981 شــماره  رای   )22
کدملــی ۴۶8972۵8۴۵ صــادره  عباســی هفشــجانی بــه شناســنامه شــماره 17 
مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  محمدقلــی  فرزنــد  کیــار 
ک  ک 1۴۰17 اصلــی »کــه دراجــرای استانداردســازی بــه پــا 1۰7.18 مترمربــع از پــا
1۴۰17.2۰۴ تبدیــل شــده اســت« واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و 
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت  امــا

عبدالرحیــم شــیرانی
علــی  آقــای   1۳99/11/1۳ خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳8۴ شــماره  رای   )2۳
ابــاد  کدملــی 1۰9197۰79۳ صــادره نجــف  بــه شناســنامه شــماره 117  کانتــری 
فرزنــد براتعلــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

ک شــماره 1 فرعــی از 1۴۰17 اصلــی واقــع در  بــه مســاحت 2۴۰.۵۳ مترمربــع از پــا
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

رسمی میباشــد. مالــک 
خ 1۳99/11/1۳ آقــای غامرضــا  2۴( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳8۳ مــور
ابــاد  کدملــی 1۰91998۵7۴ صــادره نجــف  کانتــری بــه شناســنامه شــماره 78 
فرزنــد براتعلــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ک شــماره 1 فرعــی از 1۴۰17 اصلــی واقــع در  بــه مســاحت 2۴۰.۵۳ مترمربــع از پــا
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

رسمی میباشــد. مالــک 
خ 1۳99/۰8/18 و رای اصاحــی  2۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰19۶۳۰ مــور
ســلطان  مــاه  خانــم   1۳99/12/17 خ  مــور     1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰18 شــماره 
کدملــی ۵۴99۶۰۶۶۵1 صــادره  غامــی قلعــه ناظــری بــه شناســنامه شــماره 2۵ 
تیــران فرزنــد نادعلــی بصــورت چهــار و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره ۴78 فرعــی از  خانــه، ششــدانگ بــه مســاحت 1۰8.۰۵ مترمربــع از پــا
99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ حــوزه ثبــت ملــک شــاهین شــهر خریــداری 

ــتی ــفید دش ــی س ــع الواســطه از مالکیــت عل ــادی م مبایعــه نامــه ع
حمیــد  آقــای   1۳99/1۰/28 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۰2 شــماره  رای   )2۶
کدملــی 1292199۶87 صــادره  یــادگاری بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره ۴۶87 
بــه مســاحت  کارگاه  اصفهــان فرزنــد عبدالحســین بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره 11 فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۴۴9.7۰ مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا

کریــم مهرعلــی الواســطه از مالکیــت 
خ 1۳99/۰9/27 آقــای مرتضــی  27( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰7۰۳ مــور
کدملــی 1291۰27۵21 صــادره اصفهــان فرزنــد  پورســینا بــه شناســنامه شــماره 129 
بــه مســاحت  کارگاه  بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  اصغــر نســبت 
ک شــماره 11 فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ــا ــع پ 27۰.۰1 مترمرب
مالــک  مالکیــت  از  خریــداری  اصفهــان  شــمال  ک  امــا و  اســناد  ثبــت  اداره   1۶

دهنــوی  قدوســی  رســمی ابوالفضل 
ســعید  آقــای   1۳99/۰9/27 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰7۰2 شــماره  رای   )28
کدملــی 129۰277۶72 صــادره اصفهــان  مســتأجران بــه شناســنامه شــماره 2۵ 
بــه  کارگاه  یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  مرتضــی  فرزنــد 
ک شــماره 11 فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در اصفهــان  مســاحت 27۰.۰1 مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری از مالکیــت مالــک  بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا

رســمی ابوالفضل قدوســی دهنــوی
عبــاس  آقــای   1۳99/1۰/28 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۰۶ شــماره  رای   )29
ــد محمــد  کدملــی 127227۴۵8۶ صــادره اصفهــان فرزن ــه شناســنامه و  کریمــی ب
مهــدی بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی( بــه 
ــع در  ــی واق ــی از 1۴۴۵8 اصل ــماره ۳۰۰ فرع ک ش ــا ــع از پ ــاحت 1۰1.79 مترمرب مس
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه  اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت ســیف الــه امینــی ازادانــی
اشــرف  خانــم   1۳99/11/۰7 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳1۳۰ شــماره  رای   )۳۰
 128۶88۶۶۴۳ کدملــی   ۳۳۴8 شــماره  شناســنامه  بــه  الــه  میرلطــف  صادقــی 
صــادره اصفهــان فرزنــد قاســم نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره 7۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی  ــع از پــا ــه مســاحت 1۳9.72 مترمرب ــه ب خان
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
خ 1۳99/11/۰7 آقــای حجــت الــه  ۳1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳129 مــور
کدملــی ۵۶۵9۵7۵۵۴۴ صــادره  رحیمــی بــاد افشــانی بــه شناســنامه شــماره ۳ 
ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  ــد علــی محمــد نســبت ب اصفهــان فرزن
ک شــماره 7۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی  ــع از پــا ــه مســاحت 1۳9.72 مترمرب ــه ب خان
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
گهی در صفحه 7 ادامه آ

گهی آ

خبر

گفــت:  اصفهــان  اســتان  هنــری  حــوزه  رئیــس 
کرونــا و  بزرگ تریــن معضــل در حــوزه هنــر بیمــاری 

کــران اســت. بحــث ا
هنــری  حــوزه  رئیــس  شــاهمرادی  مجتبــی 
اســتان اصفهــان در گفتگــو با باشــگاه خبرنــگاران 
جوان،بــا اشــاره به اینکــه در ایــام عیــد ســینما ها بــا 
ــران داشــته  ک ظرفیــت ۳۰ درصــد می توانســتند ا
گفــت: متأســفانه تئاتر هــا اجــازه اجــرا  باشــند، 
نداشــتند؛ امــا در بهترین قالبی که می توانســتند 
فعالیــت کننــد تئاتر های خیابانی بــود، به همین 
کــران تئاتــر در محوطــه  ترتیــب در حــوزه هنــری ۲ ا
کامــل شــیوه نامه ها انجــام شــد. ــا رعایــت  ــاز و ب ب

بــا بیان اینکــه اصلی تریــن مشــکل در حــوزه  او 
گفــت:  کــران اســت،  کرونــا و بحــث ا هنــر، بیمــاری 
بــرای نمایــش نباشــد، تمــام  امــکان اجــرا  گــر  ا
کــه بــه بحــث نمایــش متصــل هســت  زنجیــره ای 
کــه  نیــز دچــار اختــال می شــود. الزم بــه ذکراســت 
کرونــا  کــه وضعیــت  قبــل از ســال ۱۴۰۰ در حالتــی 
کردیــم  ــا در خواســت  کرون بحرانــی نبــود از ســتاد 
کــه هماننــد ســینما ها بــا ظرفیــت محــدود البتــه 
کــران  کــه ســقف ها ارتفــاع دارد ا در ســالن هایی 
کــه در حــال حاضر ایــن شــرایط بــه  داشــته باشــیم 
طــور ویــژه در ســالن ســعدی حــوزه هنــری فراهــم 
بــه وضعیــت  بــا توجــه  هســت؛ امــا متأســفانه 

ــران صــادر نشــده اســت. ک کنونــی هنــوز اجــازه ا
رئیــس حــوزه هنــری اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
که بتوانیم از طریق  کران هستیم  پیگیر معضل ا
کرونــا بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی  ســتاد 
کنیــم؛ زیــرا بــا حــل  کــران را راه انــدازی  چرخــه ا
کــران می تــوان بــرای مســائل دیگــر تئاتــر  مشــکل ا

گام هــای بهتــر و جدی تــری برداشــت. هــم 

او در خصــوص خســارت های وارده بــه چرخــه 
اقتصــادی حــوزه نمایــش در اثــر محدودیــت در 
کرانــی وجــود  کــرد: قطعــًا زمانی کــه ا کــران، بیــان  ا
نداشــته باشــد، چرخــه اقتصــادی حــوزه نمایــش 
گذشــته  کــه متأســفانه ســال  هــم فعــال نیســت 
لطمه هــای ســنگینی به ایــن حــوزه وارد شــده 
اســت، بــه همیــن ســبب در تــاش هســتیم تــا 
کــران راه انــدازی شــود بــه  عــاوه بر اینکــه چرخــه ا

تقویــت زیــر ســاخت های تئاتــر هــم بپردازیــم.
شــاهمرادی در رابطــه بــا درخشــیدن هنرمنــدان 
اصفهــان در جشــنواره تئاتــر مقاومــت و جشــنواره 
بــا وجــود محدودیت هــای  گفــت:  تئاتــر فجــر، 
جشــنواره  در  اصفهــان  هنرمنــدان  موجــود 
تئاتــر مقاومــت و جشــنواره تئاتــر فجــر خــوش 
که ایــن موضــوع نشــان دهنده این  درخشــیدند 
ظرفیــت  تئاتــر  زمینــه  در  اصفهــان  کــه  اســت 
گــر حمایــت شــود می تــوان  ا کــه  ویــژه ای دارد 

اتفاقــات خیلــی خوبــی را رقــم زد.
او بــا اشــاره بــه در مضیقه بــودن هنرمنــدان در 
کــرد: تئاتری هــا بــه  دوران همه گیــری کرونــا، بیــان 
ــن  ــد، با ای ــه بودن ــختی مواج ــن س ــژه با ای ــور وی ط
حــال امیــدوار بودیــم که با مســاعد شــدن شــرایط 
کــه  کنیــم  کار در ایــن حــوزه را بــاز  مقــداری فضــای 
کرونا ایــن  متأســفانه بــا وضعیــت قرمــز موجــود 

امــکان فراهــم نشــد.
ــا  ــزود: ب ــان اف ــتان اصفه ــری اس ــوزه هن ــس ح رئی
کــران خیابانــی  وجود اینکــه در ســال ۱۴۰۰، چهــار ا
را  خوبــی  بســیار  برنامه هــای  داشــتیم،  خــوب 
کــه  ــه نحــوی  ــم ب کردی ــرای امســال پیش بینــی  ب
ــًا محدودیت هایــی هــم وجــود داشــته  گــر احیان ا

باشــد، چرخــه تئاتــر متوقــف نشــود.

رئیس حوزه هنری استان اصفهان:

کران های هنری در اصفهان کرونا سدی در برابر ا
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کــه فوتبــال زنان ایــران در آســتانه رویداد  در حالــی 
مهــم جــام ملت هــای زنــان آســیا قــرار دارد، تیــم 
ســرمربیان این  و  ملی پوشــان  و  تعطیــل  ملــی 
تیــم هــم در لیــگ دســته یــک مشــغول فعالیــت 

هســتند.
بالتکلیفــی و بی توجهــی بــه تیــم ملــی فوتبــال 
ــان  ــا پای ــا ملی پوشــان ب ــران باعــث شــده ت زنان ای
تــوپ  بــه  پــا  یــک  لیــگ دســته  برتــر، در  لیــگ 
و  زیــر ۱۶ ســال  ملــی  تیــم  و ســرمربیان  شــوند 
کننــد. در  بزرگســال هــم در ایــن ســطح تیــم داری 
کمتــر از ۶ مــاه دیگــر بایــد  حالیکــه تیم ایــران تــا 
ــان  ــای زن ــام ملت ه ــی ج ــای مقدمات در رقابت ه
آســیا بــه میــدان بــرود، امــا بی توجهــی مســئوالن 
فدراســیون فوتبــال باعــث شــده تــا زنــان در نبــود 

تیــم ملــی بــه دســته یــک وارد شــوند.
بهنــاز  ســربالی،  زهــرا  چهکنــدی،  ســمانه 
متولــی،  ملیــکا  بهشــت،  شــبنم  طاهرخانــی، 
گل لیــگ  فاطمــه متولــی، افســانه چترنور)خانــم 
برتــر فوتبــال زنان ایــران(، عارفــه ســیدکاظمی، 
ژالــه  همچنیــن  و  برازجانــی  امینــه  فاطمــه 
بازیکنــان  لیــگ ســاحلی(  گل  طوفانپور)خانــم 
کــه  هســتند  یــک  لیــگ  در  حاضــر  ملی پــوش 
رقابت هــای آن در حــال برگــزاری اســت. از طرفــی 
مریــم آزمــون ســرمربی تیــم ملــی بزگســاالن ایران 
در مقدماتــی انتخابــی المپیــک و شــادی مهینی 
مربــی تیــم زیــر ۱۶ ســال هــم هدایــت دو تیــم از 

گرفته انــد. یــک را برعهــده  لیــگ 
ایــن اتفــاق در پــی اوضــاع اســفبار فوتبــال زنــان 
ــه تیــم ملی ایــران  ک ــاری  افتــاده اســت؛  آخریــن ب
در یــک مســابقه رســمی به میــدان رفــت بــه  ۲۰ 

فروردیــن ۱۳۹۸ و مرحلــه دوم انتخابــی المپیــک 
کــه بــا شکســت چهــار بــر یــک برابــر  برمی گــردد 
چیــن تایپــه از صعــود بــه مرحلــه نهایــی بازمانــد 
و حــذف شــد. از آن زمــان تیــم ملــی تعطیــل شــد 
و هیــچ فعالیتــی نداشــت تا اینکــه ۲۸ آذر ۹۹ از 

رنکینــگ فیفــا هــم بیــرون رفــت. 
ــد در اردوی  ــه بای ک ــی  ــان در حال ــان و مربی بازیکن
آمــاده ســازی تیــم ملــی بــرای جــام ملت هــای 
آســیا باشــند، درگیر لیگ یک شــده اند که نتیجه 
بی توجهــی مســئوالن فدراســیون اســت. شــهره 
فدراســیون  رئیــس جدید ایــن  نایــب  موســوی 
ظاهــرا بــه جــای برنامه ریــزی بــرای فوتبــال زنــان 
باشــگاه و شــرکت  کاری خــود در  مشــغله های 

بازاریابــی خــود را در اولویــت قــرار داده اســت. 
کــه یــک بــار در لیــگ فوتبــال و یــک بــار در لیــگ  او 

فوتســال با دســته گل راهی ورزشــگاه شــد، نشان 
داده در زمینــه تبلیغــات بــه خوبی عمل می کند، 
امــا مثل اینکــه سررشــته ای از فوتبــال و فوتســال 
که اندکــی  زنــان نــدارد، چــون هــر مدیــر ورزشــی 
گاهــی  از ایــن بخــش شــناخت و از مشــکالت آن آ
در  ملــی  تیــم  کنــون  ا می دانــد  باشــد،  داشــته 
موقعیتــی حســاس قــرار دارد و بایــد هــر چــه زودتــر 
نســبت بــه تشــکیل آن و آغــاز اردوهــا اقــدام شــود. 
دفتــر  در  کمتــر  روزهــا  که ایــن  موســوی 
کــه  فدراســیون حضــور دارد وحتــی شــنیده شــده 
کار خــود  فعالیت هــای فوتبــال زنــان را بــه دفتــر 
کــرده اســت بــا  در شــرکت بازاریابــی اش منتقــل 
ــم  ــازی را از تی ــت آماده س ــود فرص ــی خ ــی توجه ب
ملــی می گیــرد و بــه رســم مدیــران ســابق هــم 

نیســت. پاســخگوی عملکــرد خــود 

شاهکاری دیگر از فدراسیون؛

سقوط فوتبال ملی زنان به لیگ یک!

ــوان مــس  ــی تیــم فوتســال بان ســنگربان اصفهان
گفــت: اشــتیاق زیــادی بــرای بــازی  رفســنجان 
همــه  پاالیــش  برابــر  بــازی  در  و  داشــتم  کــردن 
کردند. کار  کار دفاعی و هجومی خوب  بچه ها در 
گــو بــا  ایمنــا، در خصــوص  گفــت و  کرمــی در  زینــب 
کــرد: از اول فصــل  مصدومیــت خــودش اظهــار 
کشــیدگی عضلــه پــای  درگیــر مصدومیــت بــودم و 
مــن تبدیــل بــه پارگی شــد و بــا وجــود مصدومیت 
کــه  چنــد هفتــه ای از مســابقات دور بــودم تا ایــن 

گذشــته رســیدم. آمــاده شــدم و بــه بــازی روز 
کیلیــن شــیت برابــر پاالیــش  وی در خصــوص 
کار دفاعــی  نفــت آبــادان، افــزود: همــه بچه هــا در 
کار  دســت  یــک  و  کردنــد  کار  هجومی عالــی  و 
کــه چنــد هفتــه از مســابقات  کردیــم. از آنجایــی 
کــردن  دور بــودم، اشــتیاق زیــادی بــرای بــازی 
داشــتم و مــن فقط وظیفــه خودم را انجــام دادم 
کیلین شــیت و ثبــت بــرد برای  کــه منجــر بــه یــک 

تیــم شــد.
کرمــی در ارتبــاط بــا شــرایط فنــی تیــم مــس ادامــه 
داد: از ابتــدای مســابقات بــا مشــکالتی ماننــد 

کرونــا مواجــه شــدیم و  مصدومیــت و ابتــالء بــه 
همیــن اتفاقــات باعــث شــد، بازی هــای مهــم 
گــذار کنیــم امــا بــه لطــف خدا توانســتیم  خــود را وا
پیــروز شــویم  را  بازی هــای مهــم خــود  از  یکــی 
ــا توجــه بــه صعــود دو تیــم بــه مرحلــه بعــد،  کــه ب
صعــود ما مشــخص نیســت. ســنگربان تیم مس 
رفســنجان در خصوص شرایط فنی لیگ امسال 
تصریــح کرد: ســطح مســابقات پاییــن آمده بــود و 
تیم هــای ســایپا، خراســان، ملــی حفــاری، مــس 
رفســنجان، آبــادان و رهیــاب خــوب هســتند و 
بقیــه تیم هــا ســطح پایینــی دارنــد امــا تیم هایــی 
گفتــم رقابــت ســنگینی داشــتند و در ادامــه  کــه 

ــت. ــد داش خواهن

گفت:  کوهنوردی اســتان اصفهان  رئیس هیأت 
در راســتای نظــم بخشــیدن بــه منطقــه، رئیــس 
کوهنــوردی شــهر درچــه نیــز تــا پیــش از  هیــأت 
شــروع مــاه مبــارک رمضــان منصــوب خواهد شــد 
تــا ورزشــکاران بتواننــد بــا نظــم و مدیریــت بهتــر از 

کننــد. منطقــه صخره  نــوردی درچــه اســتفاده 
گفت وگــو بــا فــارس،  مهــدی نصــر اصفهانــی در 
اصــول  از  خــارج  مجــدد  اســتفاده  پیرامــون 
کوهنــوردی درچــه اظهار  صخره نــوردان از ســایت 
کــه ســال گذشــته در این  داشــت: پــس از اتفاقــات 
منطقه رخ داد، جلســات متعددی با مســوؤالن 
منطقه برگزار شــد و تصمیماتی جهت عدم تکرار 

اتفاقــات اتخــاذ شــد.
رئیــس هیــأت کوهنوردی اســتان اصفهــان ادامه 
بخشــیدن  نظــم  راســتای  در  همچنیــن  داد: 

شــهر  کوهنــوردی  هیــأت  رئیــس  منطقــه،  بــه 
درچــه نیــز تــا پیــش از شــروع مــاه مبــارک رمضــان 
ــا  ــا ورزشــکاران بتواننــد ب منصــوب خواهــد شــد ت
ــوردی  ــه صخره  ن ــر  از منطق ــت بهت ــم و مدیری نظ

کننــد. درچــه اســتفاده 
و  ورزشــکار  چنــد  حضــور  خصــوص  در  وی 
صخره نــوردی  ســایت  در  غیرقانونــی  فعالیــت 
کــرد:  گذشــته تشــریح  درچــه در طــی چنــد روز 
ــه  کلی ــت  ــت فعالی ــررات جه ــط و مق تمامی ضواب
ــالم  ــن اع ــش از ای ــتان پی ــوردی اس کوهن ــگاه  باش
ــه فعالیــت  ــت آن ب ــا رعای ــز ب ــده و باشــگاه ها نی ش
خــود ادامــه می دهنــد؛ موضــوع چند روز گذشــته 
نیــز توســط افــراد محلــی بــه مــا اطــالع داده شــد و 
کــه صــورت پذیرفــت مشــخص  بــا اســتعالم های 
از  یــک  کــدام  هیــچ  عضــو  خاطــی  افــراد  شــد 
در  نبوده اند، ایــن  رسمی اســتان  باشــگاه های 
ــه تیم هــای بازرســی هیــأت اســتان  ک حالیســت 
بــه شــکل مرتبــط از ســایت های مختلــف اســتان 

بازدیــد بــه عمــل  می آوردنــد.
کرد: ایــن افــراد بــه صــورت  نصــر اصفهانــی تشــریح 
شــخصی وارد ســایت صخره نــوردی شــدند و بــه 
فعالیــت پرداختنــد؛ امیدواریــم بــا شــکل گیری 
کوهنــوردی شــهر درچــه دیگــر شــاهد این  هیــأت 

موضوعــات در ایــن منطقــه نباشــیم.

مســابقات وزنــه بــرداری قهرمانــی اروپــا بــا رکــورد 
ــوق  ــته ف ــتانی در دس گرجس ــول  ــدد غ ــکنی مج ش
گزینشــی  ســنگین به پایان رســید. این مســابقات، 
المپیــک بــا درجــه طالیــی محســوب می شــود. 
در ایــن دوره از مســابقات و در دســته بــه اضافــه ۱۰۹ 
کیلوگــرم الشــا تاالخــادزه بــا رکــورد شــکنی توانســت 

ــت  ــد. وی در حرک کن ــود  ــال را از آن خ ــدال ط ــه م س
کیلــو  کیلوگــرم توانســت ۲  یــک ضــرب بــا مهــار ۲۲۲ 
رکورد ایــن دســته را ارتقــا دهــد. او همچنیــن ۲۶۳ 
کــرد تــا در مجمــوع بــا مهــار ۲۸۵  کیلوگــرم را مهــار 
کیلوگــرم رکــورد جدیــدی در دنیــای فــوالد ســرد را از 
کیلوگــرم  کنــد. هــر چنــد وی بــا مهــار ۳۶۳  آن خــود 
نتوانســت رکــورد دوضــرب خــود را ارتقا دهــد اما این 
نابغــه وزنــه بــرداری چنــدی پیــش بــا مهــار ۲۶۵ 
کیلوگــرم بــه صورت غیــر رســمی رکورد را جابجــا کرد. 
کیلوگــرم در اختیــار الشــا  رکــورد دو ضــرب بــا ۲۶۴ 
تاالخــادزه اســت. در ایــن دســته، »گــور میناســیان« 
بــا رکــورد ۲۱۶ یــک ضــرب، ۲۴۸ دوضــرب و مجموع 
کیلوگــرم )۳ مــدال نقــره( و »الالیــان« بــا رکــورد   ۴۶۴
۲۰۵ یــک ضــرب، ۲۴۰ دوضــرب و مجمــوع ۴۴۵ 

کــرد. کســب  کیلوگــرم )۳ مــدال برنــز( 

گفــت: فدراســیون  نایــب رئیــس فدراســیون کشــتی 
کشــتی بدهی هــای خــود بــه اتحادیــه جهانــی را 
ــوریان  ــد س ــرد.  حمی ک ــت  ــل پرداخ کام ــورت  ــه ص ب
کشــتی  گــو بــا روابــط عمومی فدراســیون  گفــت و  در 
کشــتی مبلــغ 2۵8 هــزار  اظهــار داشــت: فدراســیون 
فرانــک ســوئیس بابــت حــق حضــور در مســابقات، 
برگــزاری  و  شــرکت کننده(  نفــرات  )الیســنس 
رقابت هــای بین المللــی بــه اتحادیه جهانی کشــتی 
بدهــکار بــود و بــا توجــه بــه مخاطراتــی که این بدهی 

کــه هرچــه  بــه دنبــال داشــت در پــی آن برآمدیــم 
زودتــر بدهــی خود را پرداخت کنیــم. وی ادامــه داد: 
بــا توجــه به تصمیم فدراســیون مبنی بر تســویه این 
بدهی هــا بــا اتحادیــه جهانــی قبــل از رقابت هــای 
گزینشــی المپیــک، آخریــن مرحلــه از قســط بدهــی 
کشــورمان پیــش از  فدراســیون، توســط نماینــده 
گزینشی المپیک در قزاقستان  برگزاری رقابت های 
پرداخت شــد. براین اساس بدهی های فدراسیون 
ــه بیــش از 7  ک کشــتی  ــی  ــه جهان ــه اتحادی کشــتی ب
کامــل تســویه شــد. میلیــار تومــان بــود، بــه صــورت 

کل ورزش و جوانــان اســتان  معــاون ورزش اداره 
گفــت:  چنــد بــار بــه فدراســیون لیســت  اصفهــان 
دادیــم و آنهــا نفــرات را تغییــر دادنــد، امــا قــرار شــده 
گر  در اواســط مــاه آینــده آخریــن لیســت را بدهیــم و ا
دوبــاره از طــرف فدراســیون ژیمناســتیک مشــکلی 
کنیــم. حســین  درســت نشــود انتخابــات را برگــزار 
گــو با ایمنــا، در رابطه با به تعویق  زیبایــی در گفــت و 
افتــادن مجمــع انتخاباتــی هیئــت ژیمناســتیک 
اســتان اصفهان، اظهــار کرد: این مجمع انتخاباتی 
بــه خاطــر دخالت هــای فدراســیون ژیمناســتیک 
بــه تعویــق افتــاده، چنــد بــار بــه فدراســیون لیســت 
دادیــم و آنهــا نفــرات را تغییــر دادنــد، امــا قــرار شــده 
گر  در اواســط مــاه آینــده آخریــن لیســت را بدهیــم و ا

دوبــاره از طــرف فدراســیون ژیمناســتیک مشــکلی 
کنیــم. وی ادامــه  درســت نشــود انتخابــات را برگــزار 
داد: فدراســیون ها اجــازه دخالــت در امــور اســتان ها 
را نــدارد که ایــن موضــوع را معــاون وزیــر هــم چنــد بار 
ــود  ــای خ ــه مهره ه ــا برای اینک ــت، ام ــر داده اس تذک

رأی بیاورنــد دســت بــه تغییــر افــراد می زننــد.

خــود  اصلــی  هــدف  زنیــت  گلزن ایرانــی  مهاجــم 
کســب قهرمانــی در لیــگ روســیه  در ایــن فصــل را 

گلــی. دانســت تــا آقــای 
تیــم فوتبــال زنیت مدافع عنوان قهرمانی بــا دو گل 
ســردار آزمــون ســوچی را ۲ بــر یــک شکســت داد تا به 
قهرمانــی در ایــن فصــل لیــگ برتــر روســیه نزدیک تــر 

شود.
بهتریــن  عنــوان  بــه  دیــدار  از ایــن  بعــد  ســردار 
کوتاهــی بــا  بازیکــن زمیــن انتخــاب شــد و صحبــت 

داشــت. خبرنــگاران 
ســردار، پیــروزی، زدن دو گل در ایــن دیــدار را تبریک 
ک به ســمت  می گویــم. شــما چندین ضربه خطرنا
گرفــت. آیــا مصمــم بــه  کــه دروازه بــان  دروازه زده ایــد 

کســب ۳ امتیــاز بودید؟

- در فوتبــال هــر اتفاقــی می توانــد بیفتــد. بعضــی 
اوقــات بــه ســمت دروازه خالــی ضربــه می زنیــد و 
گاهــی هــر ضربــه شــما بــه  تــوپ از دســت مــی رود و 
گل تبدیــل می شــود. این مســئله  گل و  یــک پــاس 
کــه بازیکــن  اصلــی نیســت - نکتــه اصلی ایــن اســت 
همچنــان بــه خــودش، بــه بــازی و شــانس خــود 

کار خــود ادامــه دهــد. اعتقــاد داشــته باشــد و بــه 
-در پایــان دو گل در یــک دیــدار بــا ضربــه ســر زدیــد. 

آیا ایــن اولین بــار اســت بــرای شــما رخ می دهــد؟
گل زده ام!  - یــادم نیســت، مــن قبالً ایــن همــه 

)می خنــدد(
گلزنــان لیــگ  گل زده در صــدر جــدول  - بــا ۱۵ 
ــوب  ــی محس گل ــای  ــانس اول آق ــتید و ش هس

می شــوید.
- قهرمانــی تیــم بــرای مــن از اهمیــت بیشــتری 

قهرمانــی  عنــوان  ســومین  تــا  اســت،  برخــوردار 
کنیــم  و  متوالــی را کســب 
کــه  اصــاًل مهــم نیســت 
بهتریــن  کســی  چــه 
گلزن شود. مهمترین 
چیــز قهرمانــی اســت.

سنگربان اصفهانی تیم فوتسال بانوان مس رفسنجان:

که منجر به پیروزی و   وظیفه خود را انجام دادم 
کیلین شیت شد

پایان فعالیت های غیرقانونی صخره نوردی؛

منطقه کوهنوردی شهر درچه ساماندهی می شود

»تاالخادزه« با رکوردشکنی 
برای المپیک خط و نشان کشید

نایب رئیس فدراسیون کشتی: 

بدهی های فدراسیون 
به اتحادیه جهانی کشتی صفر شد

 معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان: 
فدراسیون ها اجازه دخالت 

در امور استان ها را ندارند

مهاجم گلزن ایرانی زنیت:

قای گلی نه، سومین قهرمانی پیاپی را می خواهم  آ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبر

از  بعــد  گفــت:  اصفهــان  میدانــی  و  دو  پدیــده 
شکســتن آن رکورد ۴۵ ســاله به خودباوری رســیدم 
ــم و در  کن ــت  ــتری ثب ــای بیش ــم رکورد ه ــه می توان ک

آســیا و جهــان مطــرح بشــوم.
ریحانــه مبینی پدیــده دوومیدانی اســتان اصفهان 
کــه در رشــته پــرش طــول فعالیــت می کنــد یکــی 
کــه  از پرچــم داران آینــده ورزشــی اصفهــان اســت 
توانســته در مســابقات جایزه بــزرگ رکــورد پــرش 
کنــد، رکــورد قبلــی  طــول را پــس از ۴۵ســال جابه جــا 
ــا ثبــت پــرش  کــه مبینــی توانســت ب ــود  ۶.۱۴متــر ب
نیــز در  گذشــته  را بشــکند و هفتــه  ۶.۱۷متــر آن 
مشــهد بــا بهبود ایــن رکــورد مجــددا بــا ۶.۲۶متــر آن 
را به نام خود ارتقا بخشــید. برای آشــنایی بیشــتر با 

گفت وگویــی داشــتیم. او 
چرا به دوومیدانی و رشته پرش طول روی 

آوردی؟
از بچگــی اهــل دویــدن، ورزش کــردن و بســیار فعــال 
بــودم، بــه زنگ های ورزش در مدرســه بســیار عالقه 

داشتم.
چگونه به صورت حرفه ای وارد این رشته شدی؟

اســتعدادم در همــان مدرســه شناســایی شــد و 
بــرای مســابقات شهرســتانی آران وبیــدگل انتخــاب 
کنــم. پــس از آن در  کســب  شــدم و توانســتم مقــام 
کــردم و توانســتم مقام  رقابت هــای اســتانی شــرکت 

ــدم. ــناخته تر ش ــب ش ــم و بدین ترتی کن ــب  کس
چرا رشته پرش طول را انتخاب کردی؟

اســتعداد خاصــی در پــرش طــول داشــتم و حتــی 
کشــوری اول شــدم،  بــدون تمریــن در مســابقات 
شــده ام،  ســاخته  رشــته  برای ایــن  می کنــم  فکــر 
همیــن توانایــی ام باعــث دوچندان شــدن انگیــزه ام 

بــرای ادامــه راه شــد.
حامیان تو در این عرصه چه کسانی بودند؟

بودنــد،  اصلــی ام  مشــوق  مــادرم  و  پــدر  ابتــدا  از 
ــا  مکان هایــی بــرای تمریــِن مــن آمــاده می کردنــد ت
ــی  ــک مرب ــز ی ــالگی نی ــم، از ۱۱ س کن ــر ورزش  راحت ت
کمــک  ــا به اینجــا همــراه مــن اســت و  کــه ت داشــتم 

کردنــد تــا به ایــن مرحلــه برســم.
پس از اینکه ورزش را انتخاب کردی، با 

مخالفت هایی روبروی شدی؟
اوایــل خیلی هــا بــه مــن می گفتنــد دختــر نبایــد 
کنــد، مــا یــک شــهر مذهبــی داریــم، بایــد  ورزش 
بــروی؛ امــا مــن هــردو را پیــش  به دنبــال دانــش 
گرفتم و واقعا ورزش مانعی برای پیشــرفت نیســت؛ 

حتــی هرکســی بایــد آن را بــه جزئــی جدایی ناپذیــر از 
کنــد. زندگــی اش تبدیــل 

از شکستن رکورد پرش طول ایران پس از ۴۵ 
سال بگو؟

رکــورد  از ۴۵ســال  پــس  توانســتم  گذشــته  ســال 
کل  بشــکنم، این اتفــاق بســیارخوبی بــرای مــن و 
خانواده دوومیدانی شــد؛ این طوالنی تریــن رکوردی 
کــه شکســته نشــده بــود. بعــد از شکســتن  بــود 
می توانــم  کــه  رســیدم  خودبــاوری  بــه  رکــورد  آن 
کنــم و در آســیا و جهــان  رکورد هــای بیشــتری ثبــت 
مطرح بشــوم. آن لحظه شــیرین ترین و خاص ترین 

اتفــاق دوران ورزشــی ام تا اینجــا بــوده اســت.
این رکورد را خودت دوباره پس از ۷ماه ارتقا 

دادی، به شکستن رکورد عادت کردی؟
نتیجــه  و  می کنــم  تمریــن  منســجم تر  و  بیشــتر 
تالش هایــم باعــث شــد مجــددا در مســابقه هفتــه 

گذشــته در مشــهد آن رکــورد را ارتقــا بدهــم.
به دنبال شکستن رکورد های دیگر و همچنین 

رسیدن به المپیک هستی؟
فعــال ســعی می کنــم در هــر مرحلــه ای از مســابقات 
رکــورد قبلــی خــودم را بشــکنم و بــا خــودم رقابــت 
می کنــم. درحــال حاضــر قهرمانــی آســیا بیشــتر از 
شکســتن رکــورد مدنظــرم اســت. المپیــک آخریــن 
فکــر  هــم  آن  بــه  و  اســت  ورزشــکاری  هــر  هــدف 
می کنــم؛ امــا تمرکــز مــن بــرروی مســابقات آســیایی 

ســال آینــده اســت.
الگوی ورزشی ات چه کسی است؟

بــا  اســت  جهــان  قهرمانــان  از  یکــی  بــخ  مارینــا 

بهتریــن رکورد هــا اســت و الگــوی ورزشــی مــن در 
رشــته پــرش طــول هســتند، البتــه الگــوی مــن آن 
کــه در ذهنــم ســاخته ام و تــالش  فرد ایده آلی اســت 

می کنــم هــرروز بــه آن نزدیک تــر بشــوم.
دلت می خواهد لژیونر شوی؟

خانــم  اســت،  خوبــی  خیلــی  تجربــه  قطعــا 
هــم  مــن  گــر  ا و  دادنــد  انجــام  را  فصیحی اینــکار 
برایــم  حتمــا  بزنــم  رقــم  را  اتفــاق  بتوانم ایــن 
فوق العــاده خواهــد بود. شــرایط تمرین شهرســتان 
گــر بتوانــم در یک مکان  خیلــی پیشــرفته نیســت و ا
کــه از مــن خیلــی بهتــر  افــرادی  بــا  حرفه ای تــر و 
کنــم انقالبــی در من ایجــاد خواهــد  هســتند تمریــن 

شــد.
فکر می کنی بتوانی به المپیک توکیو برسی؟

بزنــم  را  و ۵۰ســانتی متر  رکــورد ۶متــر  بتوانــم  گــر  ا
بــه  رنکینگ آســیا  از طریــق  بتوانــم  ممکن اســت 
المپیــک برســم، در مســابقات جایزه بــزرگ آینــده 
بــه  طریــق  آن  از  شــاید  تــا  کــرد  خواهــم  شــرکت 

برســم. المپیــک 
ممکن است روزی با پرچم کشور دیگری 

مسابقه دهی؟
ــا به حــال به ایــن موضــوع فکــر نکــرده ام و چنیــن  ت
قصــدی نــدارم، ورزش قهرمانــی خوشــحال کردن 
اطرافیــان اســت و فکــر می کنم خارج از کشــور حس 
کشــور  افتخــار وجــود نــدارد و دوســت دارم بــرای 

کنــم. خــودم افتخارآفرینــی 
اهداف بزرگت در این حرفه چیست؟

پلــه بــه پلــه می خواهــم بــه اهدافــم برســم، قهرمانی 

آســیا و جهان، ســپس رســیدن به المپیک و کسب 
حرفــه ای  ورزش  در  مــن  اهــداف  آنجــا  در  مقــام 

اســت.
چه مشکالتی در این راه وجود دارد که 

می خواهی برطرف شوند؟
کــه شــرکت می کنیــم، و حتــی رکــورد  در مســابقاتی 
می شــکنیم هیــچ فیلمــی از مــا ثبــت نمی شــود، این 
باعــث می شــود آن لحظــه هیــچ گاه ثبــت نشــود 
صــورت  اقدام هــا  آن  بــرای  تحلیلــی  طبیعتــا  و 
نمی گیــرد. خانــواده مــن هیچوقــت مســابقاتم را 
ندیده انــد و حتــی مربــی ام اجــازه ورود و همراهــی ام 
موقعیــت  گــر  ا نــدارد.  مســابقات  پیســت  بــه  را 
انجام ایــن اتفــاق فراهــم می شــد خیلــی خــوب بود.

چه درخواستی از مدیران و مسئولین داری؟
ای کاش فدراســیون شــرایطی را مهیــا می کــرد تــا 
بانــوان،  بــرای  خصوصــا  دوومیدانــی  مســابقات 
پوشــش داده شــود. اسپانســر ها قــدم بگذارنــد و 
مســابقات مــا از تلویزیــون پخــش شــود تــا دیگــران 
نیــز بیــش از پیــش جــذب دوومیدانــی شــوند و ایــن 

ــود. ــناخته ش ــردم ش ــه م ــرای هم ــته ب رش
توصیه ات به کسانی که می خواهند وارد ورزش 

و رشته دوومیدانی شوند؟
نــا امیــد نشــوند، هــر ورزشــکاری مثــل خــودم دوران 
فــراز و فــرود زیــادی داشــته، زمانی کــه در اوج هســتی 
ــه داری  ک ــه شــرایطی  ــد ب ــد غــرور بگیــری و نبای نبای
راضــی باشــی، بایــد صبــر داشــته باشــی و بــا اتفاقــات 
بــه  کنــی و  تــا بتوانــی از آن هــا عبــور  کنــار بیایــی 

درجــات باالیــی برســی.

کرد: کشور را بعد از ۴۵ سال جابجا  که رکورد پرش طول  گفتگو با دختری 

لژیونرمیشومامازیرپرچمدیگرینمیروم
گفت و گوربخ گفــت:  رئیــس هیئــت ووشــو اســتان اصفهــان 

کرونــا بــه هیئت هــای ورزشــی  بزرگ تریــن آســیب 
گســترده مربیــان بــود. بیــکاری 

 ، تســنیم  بــا  گفت وگــو  در  روناســی  محســن 
را  گذشــته  ســال  در  ووشــو  هیئــت  عملکــرد 
گذشــته بــا  کــرده و اظهــار داشــت: ســال  تشــریح 
کــه وجــود  کرونایــی  توجــه بــه محدودیت هــای 
داشــت، بیشــتر فعالیت هــای هیئــت متوقــف 
گذشــته مســابقات  شــده بــود. متأســفانه ســال 
بــه  مســابقات  بیشــتر  و  نشــد  برگــزار  چندانــی 

صــورت مجــازی برگــزار شــد.
مــدت  در ایــن  وجــود  با ایــن  داد:  ادامــه  وی 
اســتان  نــام آوران  و  ورزشــکاران  کردیــم  ســعی 
گذشــته مــدال آور بوده انــد  کــه در ســال های  را 
کنیــم. ســال گذشــته در بخــش بازی ها،  معرفــی 
مســابقات فضــای مجــازی را برگزار کردیــم؛ عالوه 
بــر آن رقابت هــای انتخابــی اعــزام دانشــجویان 
کــه نماینــدگان مــا موفق شــدند مقام  برگــزار شــد 
گذشــته لیــگ  نخســت را بــه دســت آورنــد. ســال 
ووشــو بانــوان بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
برگــزار شــد و تیــم ســپاهان بــه مقــام نخســت 

رســید.
رئیــس هیئــت ووشــو اســتان اصفهــان دربــاره 
ســال  در  هیئــت  آموزشــی این  فعالیت هــای 
بــا  گذشــته  کــرد: ســال  گذشــته، خاطرنشــان 
کرونایــی، تمرکز بیشــتری روی  توجــه بــه شــرایط 
بــر  و  داشــتیم  هیئــت  آموزشــی  فعالیت هــای 
کارتابل هــای  همیــن اســاس در فضــای مجــازی 
کردیــم. عــالوه بــر آن مســابقات  آموزشــی را فعــال 
کالس های مربیگری و داوری را در فضای  دان، 

ــم. کردی ــزار  ــازی برگ مج
کــه  کــوراش 2 ســالی اســت  روناســی افــزود: رشــته 
بــه زیرمجموعــه فدراســیون ووشــو آمــده و یکــی 
ــام  ــب مق کس ــته،  گذش ــال  ــوب س ــات خ از اتفاق
مســابقات  در  اصفهــان  تیــم  توســط  نخســت 
کــوراش  کشــوری بــود. ســال گذشــته رقابت های 
کــه مهد ایــن رشــته  در اســتان خراســان جنوبــی 
ــبختانه  ــد و خوش ــزار ش ــد، برگ ــاب می آی ــه حس ب
بــار  نخســتین  بــرای  اصفهــان  اســتان  تیــم 

رقابت هــا شــد. قهرمان ایــن 
وی تجهیــز خانــه ووشــو را یکــی دیگــر از اقدامــات 
گفــت:  ــد و  ــته خوان گذش ــال  ــم هیئــت در س مه
 1۰۰ هزینــه   بــا  شــدیم  موفــق  گذشــته  ســال 
را  ووشــو  خانــه  ســالن  کــف  تومــان  میلیــون 

ــم.  کنی ــت  ــازی آن را درس ــرده و زیرس ک ــض  تعوی
که 2 مجموعه خانه  نخســتین هیئتی هســتیم 
کالن شــهر اصفهــان در اختیــار داریــم  ووشــو در 
ــه هــر دوی آنهــا فعــال هســتند و یکــی دیگــر از  ک
اقدامــات موثــر هیئــت، اســتفاده از مربیــان در 

اســت. ووشــو  خانه هــای 
رئیــس هیئــت ووشــو اســتان دربــاره آســیب های 
کــرد:  کرونــا به ایــن رشــته، خاطرنشــان  شــیوع 
مربیگــری تنهــا ممــر درآمــد بیشــتر مربیان ووشــو 
محســوب می شــود و متأســفانه ســال گذشــته با 
کشــور، بخــش بزرگــی  کرونایــی  توجــه بــه شــرایط 
ــا بحران هــای اقتصــادی  از مربیــان مــا بیــکار و ب
و مالــی زیــادی مواجــه شــدند و ایــن بزرگتریــن 
کرونــا بــه هیئت هــای ورزشــی  کــه  آســیبی بــود 
از  پــس  کرونــا  مــن  نظــر  بــه  اســت.  کــرده  وارد 
بــه  را  آســیب  بیشــترین  گردشــگری،  صنعــت 

کــرد. رشــته ها و باشــگاه های ورزشــی وارد 
روناســی دربــاره تقویــم ســال آینــده هیئت ووشــو 
تقویــم  اســاس  بــر  مــا  تقویــم  گفــت:  اســتان، 
فدراســیون بوده و متأســفانه با توجه به شــرایط 
کشــور، هنوز بالتکلیف هســتیم و  کرونا در  فعلی 
شــرایط آینده نامعلوم اســت و تقویم فدراســیون 
هنــوز تدویــن نشــده و بــه همیــن خاطــر مــا نیــز 
هنــوز تقویــم ســال جــاری را نبســته ایم. با ایــن 
ســال  برنامــه  طبــق  می کنیــم  ســعی  وجــود 
گذشــته پیــش برویــم، بــه طــور مثــال ۳۵ بازیکــن 
بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت شــده اند و تــالش 
داریــم اردوهــای تیــم ملــی در اصفهــان برگــزار 

شــود.
وی در پاســخ به اینکــه بــه عنــوان رئیــس هیئــت 

ووشــو از مســئوالن ورزش اســتان چــه انتظــاری 
گفــت: بزرگتریــن خواســته مــا از مســئوالن  دارد، 
ورزش اســتان، رســیدگی بــه ورزشــکاران قهرمان 
کاملــی از  و مــدال آور اســت. متأســفانه حمایــت 
قهرمانــان و مــدال آوران اســتان صورت نمی گیرد 
ــه هــر  ــتیم. ب ــیب هس ــار آس و در ایــن بخــش دچ
ــکار  ــک ورزش ــی ی ــا وقت ــای دنی ــه ج ــال در هم ح
کســب می کنــد،  آســیایی  یــا  و  مــدال جهانــی 
بــه حــال خــودش رهــا نمی شــود امــا متأســفانه 
بیشــتر قهرمانــان مــا بــه حــال خودشــان رهــا 
شــده اند و بیــکار هســتند و بــا مشــکالت مالــی 
زیــادی مواجــه هســتند. بــه نظــر مــن اولویــت 
از  و  باشــد  قهرمان پــروری  بایــد  مــا  نخســت 
مســئوالن ورزش درخواســت دارم تا از قهرمانان 

اســتان حمایــت بیشــتری انجــام دهنــد.
برخــی  از  اســتان  ووشــو  هیئــت  رئیــس 
کــرد و  تصمیم گیری هــا در حــوزه ورزش انتقــاد 
گفــت: برخــی از ایــن تصمیمــات اشــتباه اســت، 
جــاری  هفتــه  از  می دانیــد  کــه  همان طــور 
بــاز  کرونایــی اعمــال شــده  و  محدودیت هــای 

شــد.  تعطیــل  ورزشــی  باشــگاه های  هــم 
ایــن مســئله بــه ورزش آســیب شــدیدی می زند، 
کشــور مباحثی مانند مشــکالت  کــه در  در حالــی 
کــه موجــب صف هــای  غ داریــم  مربــوط بــه مــر
طوالنــی می شــود امــا مســئوالن بــا بــروز اولیــن 
دســت  باشــگاه ها  تعطیلــی  روی  مشــکل، 
می گذارنــد و موجــب بیــکاری مربیان می شــوند، 
بــا رعایــت  کــه باشــگاه ها می تواننــد  در حالــی 
پروتکل هــا فعــال باشــند و مشــکل و آســیبی بــه 

وجــود نیایــد.

رئیس هیئت ووشو اصفهان:

بزرگترین آسیب کرونا بیکاری گسترده مربیان بود
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ســدیم می توانــد فشــار خــون را افزایــش دهــد. 
متوجــه  حتــی  کــه  بدون ایــن  بســیاری  افــراد 
باشــند، بیــش از حــد ســدیم مصــرف می کننــد.

ابتــا بــه فشــار خــون بــاال لزومــا بــه معنــای آن 
کــه فــرد بایــد غذاهایــی خــاص را از رژیــم  نیســت 
پرهیــز  جــای  بــه  کنــد.  حــذف  خــود  غذایــی 
یافتــن  و  اعتــدال  رعایــت  بــر  بایــد  فــرد  آنهــا،  از 

شــود. متمرکــز  ســالم  جایگزین هایــی 
افــراد بســیاری در سراســر جهــان بــه فشــار خــون 
می توانــد  شــرایط  هســتند. این  مبتــا  بــاال 
خطــر بیمــاری قلبــی، ســکته مغــزی و مشــکات 

ســامت دیگــر را افزایــش دهــد.
رژیــم  نیــوز تودی«،یــک  گــزارش »مدیــکال  بــه 
کنتــرل  فــرد در  بــه  غذایــی مناســب می توانــد 

کنــد. کمــک  ســطوح فشــار خــون خــود 
1-۶. غذاهای شور

ســدیم می توانــد فشــار خــون را افزایــش دهــد. 
متوجــه  حتــی  کــه  بدون ایــن  بســیاری  افــراد 
باشــند، بیــش از حــد ســدیم مصــرف می کننــد.

ــه طــور  غذاهــای فــرآوری شــده و فســت فودهــا ب
کــه  معمــول حــاوی مقادیــر زیــاد ســدیم هســتند 
اغلــب بیــش از میــزان توصیــه شــده 2,۳۰۰ میلــی 

ــه ســدیم اســت. ــرای مصــرف روزان گرمی ب
توصیــه می شــود برچســب ارزش غذایــی روی 
محصــوالت غذایــی بــا دقــت بررســی شــود زیــرا 
بــه طــور معمــول ســالم در  کــه  کی هایــی  خورا
گرفتــه می شــوند، ماننــد آب ســبزیجات نیــز  نظــر 
ممکــن اســت حــاوی میــزان زیــاد ســدیم باشــند.
ســدیم  بــاالی  ســطوح  بــا  غذاهایــی  جملــه  از 

کــرد: اشــاره  زیــر  مــوارد  بــه  می تــوان 
- نان های رول و انواع دیگر نان

- پیتزا
- ساندویچ ها

- گوشت های پروده و کالباس ها
- سوپ های کنسروی

کوها و بوریتوها - تا
7-11. غذاهای شیرین

کمــی را ارائــه  غذاهــای شــیرین فوایــد ســامت 
وزن  افزایــش  خطــر  می تواننــد  و  می کننــد 
همچنیــن،  دهنــد.  افزایــش  نیــز  را  ناخواســته 
کی هــای شــیرین ممکــن اســت بــه  مصــرف خورا

فشــار خــون بــاال منجــر شــود.
که غذاهای  مطالعه ای در ســال 2۰1۴ نشــان داد 

شــیرین ممکن اســت فشــار خون را حتی بیشــتر 
از نمــک افزایــش دهند. ایــن مطالعــه از غذاهــای 
حــاوی شــربت ذرت بــا فروکتــوز بــاال بــه عنــوان 
کــه می توانــد فشــار خــون را افزایــش دهد،  عاملــی 

نــام بــرد.
کــه ممکن اســت  مــوارد زیــر نمونه هایــی هســتند 

حــاوی شــربت ذرت بــا فروکتــوز بــاال باشــند:
- دسرهای فرآوری شده

- وعده های غذایی از پیش بسته بندی شده
کرها - کرا

- گرانوال بارها یا موارد مشابه دیگر
- کره بادام زمینی

فــرد بایــد بســته بندی ایــن غذاهــا را بــرای حصول 
کــه فاقــد شــربت ذرت بــا فروکتــوز  اطمینــان از ایــن 

بــاال هســتند، بررســی کند.
12-17. گوشت قرمز

گوشــت قرمــز می توانــد فشــار خــون فــرد را افزایــش 
گوشــت قرمــز در بــدن  دهــد. رونــد متابولیســم 
کــه فشــار  کنــد  ممکــن اســت ترکیباتــی را منتشــر 

خــون را هرچــه بیشــتر افزایــش دهنــد.
گوشــت قرمــز  از جملــه نمونه هــای  زیــر  مــوارد 

هســتند:
- گوشت گاو

- گوشت گوسفند
- گوشت خوک

- گوشت گوساله
- گوشت آهو

- گوشت بز
گوشــت قرمــز تــا  کــردن مصــرف  فــرد بایــد محــدود 
کــم چربــی از  ــا انتخــاب برش هــای  حــد امــکان ی
گوشــت را مــد نظــر قــرار دهــد. هرچه رنگ گوشــت 
قرمزتــر باشــد، احتمــال بیشــتری دارد که ســطوح 

فشــار خــون را افزایــش دهــد.
18-19. نوشیدنی های شیرین

گاه نوشیدنی های  گاه به  که مصرف  در شرایطی 
شــیرین مشکل ســاز نیســت، امــا مصــرف زیــاد 
نوشــیدنی های شــیرین شــده بــا قنــد ممکــن 

اســت فشــار خــون را افزایــش دهــد.
افزون بر این، بســیاری از نوشــیدنی های شــیرین 
کــه می توانــد فشــار خــون  دارای کافئیــن هســتند 

را هرچــه بیشــتر افزایــش دهد.
اســت  ممکــن  کــه  شــیرین  نوشــیدنی های  از 
فروکتــوز  بــا  ذرت  شــربت  یــا  کافئیــن  حــاوی 
گازدار و  بــه نوشــابه های  بــاال باشــند می تــوان 

کــرد. اشــاره  آبمیوه هــا 
2۰. الکلنوشــیدن الکل می تواند موجــب افزایش 
فشــار خــون فــرد شــود. همچنیــن، مصــرف الــکل 
ممکــن اســت یــک عامــل خطــر مســتقل بــرای 

بیمــاری قلبــی باشــد.
همچنیــن، الــکل می توانــد حــاوی مقــدار زیــادی 
کالــری خالــی باشــد. مصــرف آن ممکــن اســت 
موجــب افزایــش وزن ناخواســته یــا جایگزینــی بــا 

ــود. ــالم ش ــی س ــای غذای گزینه ه
21-۴۴. چربی های اشباع

کاهــش فشــار خــون یــا خطــر  کــه بــرای  فــردی 
فشــار خــون بــاال تــاش می کنــد، بایــد مصــرف 

کنــد. را محــدود  اشــباع  چربی هــای 
کــه  بــرای بیشــتر افراد، ایــن بــه معنــای آن اســت 
کالری هــای روزانــه خــود  بیــش از ۵ تــا ۶ درصــد از 
کــه در غذاهــای مختلــف،  را از چربی هــای اشــباع 
ماننــد شــیرینی ها و غذاهــای پختــه وجــود دارند، 

دریافــت نکنند.
نمونه هایــی از غذاهــای حــاوی چربــی اشــباع 

شــامل مــوارد زیــر می شــوند:
- دسرها، مانند شکات، تافی، کیک ها، 

پودینگ ها، بیسکوئیت ها، و پای ها
- گوشت های فرآوری شده، مانند سوسیس ها، 

برگرها، بیکن ها، و کباب ها

کــره، چربــی  - چربی هــای پخــت و پــز، ماننــد 
چربــی  پیــه،  غــاز،  چربــی  مارگاریــن،  خــوک، 

حیوانــی
- روغن هــا، از جملــه روغــن و خامــه نارگیــل و 

روغــن پالــم
- محصــوالت لبنــی پر چرب، مانند خامه، شــیر، 

ماســت، پنیر و سرشیر
۴۵. غذاهای فرآوری شده و بسته بندی شده

ــه ممکــن اســت  ک غذاهــای بســته بنــدی شــده 
ســالم بــه نظــر برســند، ماننــد وعده هــای غذایــی 
گوشــت، ممکــن اســت  مبتنــی بــر ســبزیجات و 
عطــر و طعــم خــود را از ســطوح بــاالی ســدیم 

ــد. کنن ــت  دریاف
پرهیــز از ایــن غذاهــا تــا حد امکان یا بررســی دقیق 
که  برچسب ارزش غذایی و انتخاب محصوالتی 
کــم برخوردار هســتند،  از محتــوای ســدیم نســبتا 

بایــد مــورد توجه قــرار بگیرد.
۴۶-۴9. چاشنی ها

ــا  ــدارد ت ــازی ن ــاال نی ــون ب ــار خ ــه فش ــا ب ــرد مبت ف
کنــد. با ایــن وجــود،  از همــه چاشــنی ها پرهیــز 
بررســی برچســب روی محصول اهمیت دارد زیرا 
برخــی از آنهــا می تواننــد حــاوی مقادیــر زیــاد قنــد 

یــا ســدیم باشــند.
کــرد زیــرا  همچنیــن، نبایــد تنهــا بــه مــزه اعتمــاد 

کــه طعــم شــوری ندارنــد  حتــی چاشــنی هایی 
ممکــن اســت حــاوی ســدیم زیــاد باشــند.

کــه ممکــن اســت حــاوی  از جملــه چاشــنی هایی 
نمــک یــا شــکر زیــاد باشــند می تــوان بــه مــوارد زیــر 

کــرد: اشــاره 
- سس گوجه فرنگی

- سس چیلی
- سس سویا

- چاشنی های ساالد
بــا بررســی برچســب روی محصــول می توانیــد 
کمتــر  شــکر  و  نمــک  حــاوی  کــه  محصوالتــی 

کنیــد. انتخــاب  را  هســتند 
۵۰. کافئین

کافئیــن می توانــد بــه طــور موقــت فشــار خــون را 
افزایــش دهــد و موجب خوانش های فشــار خون 

بســیار بــاال شــود.
کافئیــن خــود را  کــه قصــد دارنــد مصــرف  افــرادی 
محــدود کننــد ممکــن اســت مصــرف کمتــر قهــوه 
کافئیــن را  عــادی یــا جایگزینــی آن بــا قهــوه بــدون 

مــد نظــر قــرار دهنــد.
افــرادی بــا ســابقه فشــار خــون بســیار بــاال ممکــن 
کاهش یا  اســت الزم باشــد با پزشــک خود درباره 

حــذف مصــرف کافئین صحبــت کنند.
غذاهایی که باید به رژیم غذایی اضافه کرد

مصــرف یــک رژیــم غذایــی متنــوع سرشــار از مــواد 
کاهــش فشــار خــون  غذایــی مغــذی می توانــد بــه 

کنــد.  بــاال کمــک 
رژیــم  بــه  کــه می توانیــد  گزینه هایــی  از جملــه 
کنیــد می تــوان بــه مــوارد زیــر  غذایــی خــود اضافــه 

ــرد: ک ــاره  اش
- غات کامل

ســبزیجات  جملــه  از  ســبزیجات،  و  میوه هــا   -
و میوه هــای خانــواده  آووکادو، توت هــا  برگــدار، 

مرکبــات
غ و  گوشــت های بــدون چربــی، از جملــه مــر  -

ــی ماه
عــدس،  ماننــد  دیگــر،  پروتئینــی  منابــع   -

توفــو و  کینــوآ،  مغزدانه هــا، 
ایده های جایگزینی

جایگزینــی غذاهــای فــرآوری شــده بــا نمونه هــای 
دوســتدار قلــب را مــد نظــر قــرار دهیــد. بــه عنــوان 
مثــال، بــه جــای میــان وعده هــای شــیرین ماننــد 
کلوچــه می توانیــد میوه هــا را انتخــاب  کیــک و 

کنید.
گازدار یــا طعــم دار بــه  همچنیــن، انتخــاب آب 
جای نوشــابه ها بهتر اســت. به جای چاشــنی ها 
نیــز می توانیــد از فلفل هــای خــرد شــده اســتفاده 

کنید.

عادات روزانه
بــه  زندگــی می تواننــد  تغییــرات ســبک  برخــی 
کاهــش فشــار خــون و بهبــود ســامت بدن کمک 
کــه از آن جملــه می تــوان به مــوارد زیر اشــاره  کننــد 

کــرد:
گر فرد سیگاری است - ترک سیگار، ا

- رسیدن به وزن مناسب و حفظ آن
ــترس،  ــت اس ــرای مدیری ــی ب ــن راهبردهای - یافت

ماننــد مدیتیشــن
همچنیــن، فــرد بایــد در صــورت امــکان به انــدازه 
افــراد ممکــن اســت  کنــد. برخــی  کافــی ورزش 
کوچــک داشــته و ســپس  الزم باشــد تــا آغــازی 
بــه تدریــج فعالیت هــای ورزشــی خــود را افزایــش 

دهنــد.
همچنیــن، افــراد ممکن اســت نیاز باشــد تــا برای 

مدیریــت فشــار خــون خــود دارو مصــرف کنند.
عوارض

فشــار خــون بــاال خطــر ابتــا بــه برخــی مشــکات 
ســامت از جملــه مــوارد زیــر را افزایــش می دهــد:

- سکته مغزی
- حمله قلبی

- مشکات بینایی
- اختــال در عملکــرد جنســی، ماننــد اختــال 

نعــوظ
- بیماری کلیوی

بیمــاری  ماننــد  خــون،  گــردش  مشــکات   -
محیطــی ســرخرگ 

- لخته های خون
- مشــکات ســامت قلــب، ماننــد فیبریاســیون 

دهلیزی
گــر فشــار  کنیما چــه زمانــی بــه پزشــک مراجعــه 
خون سیســتولیک یا عدد باال بیش از 18۰ باشــد 
ــا عــدد پاییــن  ــر فشــار خــون دیاســتولیک ی گ ــا ا ی
بیــش از 12۰ باشــد، فشــار خــون باال یک وضعیت 

گرفتــه می شــود. اضطــراری در نظــر 
گــر بــا مــوارد زیــر مواجــه هســتید بایــد بــا یــک  ا

کنیــد: مشــورت  پزشــک 
- فکر می کنید به پرفشاری خون مبتا هستید

- بــه رغــم تغییــرات ســبک زندگی و غذایی، فشــار 
خــون بــاال باقــی مانده اســت

ادامــه  افزایشــی خــود  رونــد  بــه  - فشــار خــون 
هــد می د

عــوارض جانبــی ناشــی از داروی فشــار خــون را 
می کنیــد. تجربــه 

خطر بیماری قلبی و سکته مغزی در کمین مبتالیان؛

کی ممنوع برای پرفشاری خون ۵۰ خورا
خبرربخ

گهی از صفحه ۵ ادامه آ
خانــم   1۳99/1۰/2۴ خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۴2۴ شــماره  رای   )۳2
کدملــی   8۴۶7 شــماره  شناســنامه  بــه  خوراســگانی  ابراهیمیــان  عصمــت 
بــه ششــدانگ یکبــاب  128۳78۶۴۵1 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت 
ک شــماره 1۵178 اصلــی واقــع  ســاختمان بــه مســاحت 7۶.۶۵ مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری از  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کفــر پا الــه  مالــک رســمی فضل  مالکیــت 
خ 1۳99/11/1۳ خانــم پروانــه  ۳۳( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳99 مــور
کدملــی 11۵9۶87۴98 صــادره داران فرزنــد  رســتمی بــه شناســنامه شــماره ۳۵ 
رجبعلــی نســبت بــه پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 
ک شــماره 1۶۴ و 1۶۳ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در  ۳۴.79 مترمربــع از پــا
خریــداری  اصفهــان  شــمال  ک  امــا و  اســناد  ثبــت  اداره   ۵ بخــش  اصفهــان 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت علــی یخچالــی و نورالــه ذوالفقــاری
خ 1۳99/11/1۳ آقــای عبــاس  ۳۴( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۴۰۰ مــور
صــادره   129۳۰۵2۵۴1 کدملــی   1۵29 شــماره  شناســنامه  بــه  ســوادکوهی 
اصفهــان فرزنــد منوچهــر نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
از  فرعــی   1۶۳ و   1۶۴ شــماره  ک  پــا از  مترمربــع   ۳۴.79 مســاحت  بــه  مغــازه 
ک شــمال  1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت علــی یخچالــی 

و نورالــه ذوالفقــاری
خ 1۳99/1۰/28 آقــای علیرضــا  ۳۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵12 مــور
صــادره   ۵11۰18228۰ کدملــی   1۶۳۳ شــماره  شناســنامه  بــه  دلیگانــی  آتــش 
برخــوار فرزنــد ابوالقاســم بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ک شــماره 1۴۰ فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان  ۳2۴.۵۰ مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان مالکیــت رســمی موضوع  بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا
ســند صلــح مشــروط باینکــه منافــع و اختیــار فســخ صلــح نامــه در زمــان حیــات 
مصالــح، مختــص او و در صــورت فــوت مصالــح و عــدم فســخ رســمی صلحنامه، 

منافــع تابــع عیــن خواهــد بــود.
آقــای   1۳99/11/21 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳7۳7 شــماره  رای   )۳۶
کدملــی ۴۶89۵7۶7۴2  علیقلــی مــرادی نیــک بــه شناســنامه شــماره ۳۰۳ 
صــادره اردل فرزنــد نجفقلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از 99  فرعــی   711 ک شــماره  پــا مترمربــع   21۳.7۵
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  امــا ثبــت اســناد و  اداره  بخــش 1۶ 

رسمی میباشــد. مالــک 
خ 1۳99/1۰/28 آقــای حســن  ۳7( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۰1 مــور
صــادره  کدملــی 111۰71982۵  شــماره 128  شناســنامه  بــه  القریشــی  کرمانــی 
ــه مســاحت 7۵.81  ــه ب ــد رضــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان فاورجــان فرزن
ک شــماره 1 فرعــی از 1۵1۵۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵  ــع از پــا مترمرب
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  اداره ثبــت اســناد و امــا
الواســطه از مالکیــت فتــح الــه زارعــی فرزنــد علــی پنــاه موضــوع اظهارنامــه ثبتــی
خانــم   1۳99/11/۰8 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳182 شــماره  رای   )۳8
ــی 11712۴71۰9  کدمل ــه شناســنامه شــماره ۶227  ــی ب عاطفــه صادقی هاردنگ
صــادره زریــن شــهر فرزنــد صفرعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ک ۳۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶  ــع از پــا مســاحت 227.۶2 مترمرب
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  اداره ثبــت اســناد و امــا

ــی ــی تیران ــه فرقان ــت فاطم ــطه از مالکی الواس
بهــزاد  آقــای  خ 1۳98/11/۳۰  ۳9( رای شــماره 1۳98۶۰۳۰2۰2۶۰21۰9۵ مــور
صــادره   128۳۵۶8721 کدملــی   19۳۰ شــماره  شناســنامه  بــه  فــرد  امینــی 
بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  صفرعلــی  فرزنــد  اصفهــان 
ک شــماره 1۳879 اصلــی واقــع در اصفهــان  پــا مســاحت ۵۴.78 مترمربــع 
کــه خــود متقاضــی مالــک  ک شــمال اصفهــان  بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

رسمی میباشــد.
ــم نرگــس  خ 1۳99/12/۰9 خان ۴۰( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴۶۴۵ مــور
ــی 129۳2۴1۴2۳  کدمل ــماره 1878  ــنامه ش ــه شناس ــفیدواجانی ب ــاری اس افش
صــادره اصفهــان فرزنــد محمدرضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه 
ک شــماره 27۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع  مســاحت 182.9۰ مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

ازمالکیــت مالــک رســمی عصمت نجفــی
خ 1۳99/12/1۳ خانــم بــی بــی  ۴1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۳۰ مــور
کدملــی ۵1298۰821۵ صــادره  یزدانــی بخــش پــوده بــه شناســنامه شــماره ۳7 
کبــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت  دهاقــان فرزنــد علــی ا
 ۵ بخــش  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   1۳8۵۳ شــماره  ک  پــا مترمربــع   2۰.۶۶
مالــک  ازمالکیــت  خریــداری  اصفهــان  شــمال  ک  امــا و  اســناد  ثبــت  اداره 

خوابجانــی الرعایائــی  امیــن  رسمی عباســعلی 
آقــای   1۳99/12/27 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵1۴9 شــماره  رای   )۴2
کدملــی ۵7۵9۶۰۵1۵1 صــادره  ســیدعبداله موســوی بــه شناســنامه شــماره 8 
فریــدن فرزنــد ســیدعزیز بصــورت ششــدانگ یکبــاب تعمیــرگاه بــه مســاحت 
ک شــماره 2۳ فرعــی از 1۴۰۳9 اصلــی واقــع در اصفهــان  7۰.2۶ مترمربــع پــا
ــداری مبایعــه نامــه  ک شــمال اصفهــان خری بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

عــادی مــع الواســطه از مالکیــت محمــد حســین مارانــی
منصــور  آقــای   1۴۰۰/۰1/21 خ  مــور  1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۰811 شــماره  رای   )۴۳
کدملــی 129۳19۵1۵۴ صــادره اصفهــان  بــه شناســنامه شــماره ۴27  صالــح 
بــه مســاحت 192  بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  فرزنــد حســین نســبت 
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   1۴87۴ از  فرعــی   ۴۵9 شــماره  ک  پــا مترمربــع 
کــه خــود متقاضــی مالــک  ک شــمال اصفهــان  بخــش۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

رسمی میباشــد.
بدیهــی اســت درصــورت طــی شــدن مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰1/2۴     
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/۰8  

شماره ثبت در دبیرخانه:2۶۰۰19۰1
ک شمال اصفهان رئیس ثبت اسناد و اما
محمدعلی فاح

11218۵1 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۰۳2
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/17

ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
و  اســت  گردیــده  صــادر  نامــه  آییــن   8 مــاده  و  قانــون   1 مــاده  دراجــرای  کــه 
روزنامــه  ازطریــق  روز   1۵ فاصلــه  بــه  نوبــت  دو  در  قانــون   ۳ مــاده  دراجــرای 
آراء  بــه  کــه  اشــخاصی  یــا  تــا شــخص  گهــی می شــود  آ و محلــی  کثیراالنتشــار 
گهــی و در روســتاها  مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
بــه اداره ثبــت  تــا دو مــاه اعتــراض خــود را  گهــی در محــل  از تاریــخ الصــاق آ
ــد ظــرف یکمــاه  ــد و معتــرض بای محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمای
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل  بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و 
ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم 
ــل  ــی واص ــت قانون ــراض در مهل ــه اعت ک ــی  ــود. درصورت ــد ب ــی دادگاه خواه قطع
ــد  ــه ننمای ــل ارائ ــه دادگاه مح ــت ب ــم دادخواس ــی تقدی گواه ــرض  ــا معت ــود ی نش
نمــود. صــدور ســند  مالکیــت خواهــد  بــه صــدور ســند  مبــادرت  ثبــت  اداره 

مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

کیــان  1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰7۳8، 1۳99/11/12، آقــای مصطفــی 
ک شــماره ۳1۴  پــا بــاغ  یــک درب  از  فــر فرزنــد یوســف ششــداتگ قســمتی 
ک ۳1۰ فرعــی جمعــًا تشــکیل  کــه بانضمــام قســمتی از پــا فرعــی از 12۳ اصلــی 
ــع واقــع در خلــف جمبــد  ــه مســاحت 8۴1/9۶ مترمرب یــک واحــد را می دهــد ب
دهاقــان انتقــال عــادی مــع الواســطه ازطــرف یوســف مقنــی دهاقانــی فرزنــد 

حســن
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1۴۰۰/۰1/2۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1۴۰۰/۰2/۰8
داود جعفری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان
ازطرف علی جبرئیلی یلمه

11198۳۴ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
سیدهاشــم   ،1۴۰۰/۰1/۰7 تاریــخ:   ،1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰۰۰1۰ نامــه:  شــماره 
کدملــی 11۴1۵7۵191 بــه اســتناد یــک  ابطحــی فرزنــد ســیدرضا بــه ش ش 99 و 
گواهــی شــده مدعــی  کــه هویــت و امضــا شــهود رســمًا  بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه ســند مالکیــت ســی و شــش حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ قطعــه  اســت 
ک شــماره 1۰۴2 فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش  ملــک پــا
ک 9۳ صفحــه ۳99 بنام ایشــان ثبــت ســند  کــه در دفتــر امــا 1۴ ثبــت اصفهــان 
کــه ســند مالکیتشــان دراثــر جابــه  گردیــده و اظهــار داشــته اند  صــادر و تســلیم 
جایــی مفقــود شــده اســت و معاملــه دیگــری نیــز انجــام نگردیــده اســت چــون 
درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یــک 
کــه هرکــس  گهــی می شــود  اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا  مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز  وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت  به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت  گــردد. ا کننــده مســترد 
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 
ک خمینــی شــه  متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا

ــه یزدانــی - 1121۵۴۰ / م الــف نبــی ال

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۰2۶
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/1۵

ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
و  اســت  گردیــده  صــادر  نامــه  آییــن   8 مــاده  و  قانــون   1 مــاده  دراجــرای  کــه 
روزنامــه  ازطریــق  روز   1۵ فاصلــه  بــه  نوبــت  دو  در  قانــون   ۳ مــاده  دراجــرای 
آراء  بــه  کــه  اشــخاصی  یــا  تــا شــخص  گهــی می شــود  آ و محلــی  کثیراالنتشــار 
گهــی و در روســتاها  مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
بــه اداره ثبــت  تــا دو مــاه اعتــراض خــود را  گهــی در محــل  از تاریــخ الصــاق آ
ــد ظــرف یکمــاه  ــد و معتــرض بای محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمای
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل  بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و 
ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم 
ــل  ــی واص ــت قانون ــراض در مهل ــه اعت ک ــی  ــود. درصورت ــد ب ــی دادگاه خواه قطع
ــد  ــه ننمای ــل ارائ ــه دادگاه مح ــت ب ــم دادخواس ــی تقدی گواه ــرض  ــا معت ــود ی نش
نمــود. صــدور ســند  مالکیــت خواهــد  بــه صــدور ســند  مبــادرت  ثبــت  اداره 

مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
فاطمــه  خانــم   ،1۳99/11/21  ،1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰781 شــماره  رای   )1

احمدیــان فرزنــد محمدرضــا تمامــت ۵12/۵ ســهم مشــاع از 1۶۴۰/۶ ســهم 
اراضــی  در  واقــع  اصلــی   122 از  فرعــی   ۶۵ شــماره  بــاغ  درب  دو  ششــدانگ 
ــادی  ــال ع ــع انتق ــدانگ 1۶۴۰/۶ مترمرب ــاحت شش ــه مس ــان ب ــاد دهاق حیدرآب
بــه رســمی مع الواســطه ازطــرف ســیدرضا مرتضــوی دهاقانــی )مالــک رســمی(

تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1۴۰۰/۰1/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1۴۰۰/۰2/۰8

داود جعفری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان
1119۰89 / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/1/1۵ تاریــخ:   ،1۴۰۰/2۰27۰۰۰۶1۶ شــماره: 
 ۵ بخــش  در  واقــع   11۵۴8/۳۵1۳ ک  پــا شــماره  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
فرزنــد  گنجعلــی  محمدعلــی  بنــام  ثبتــی  پرونــده  طبــق  کــه  اصفهــان  ثبــت 
خ  مصطفــی درجریــان ثبــت اســت و رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰128۵۰ مــور
تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  99/۰۶/2۳ هیــات حــل اختــاف موضــوع 
و  اســناد  ثبــت  در  رسمی مســتقر  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی 
گردیــده اســت  ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر  امــا
اصلــی   11۵۴8 ک  پــا اولیــه  حــدود  تحدیــد  از  ســابقه ای  به اینکــه  باتوجــه  و 
مشــاهده نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد 
ــروع  ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب ــخ 1۴۰۰/۰2/2۰ س ــوم در تاری ــک مرق ــدود مل ح
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن  گهــی بــه  و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
ــات  ــد. اعتراض ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق ــه در روز و س ک ــردد  ــار میگ اخط
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم  مجاوریــن و صاحبــان امــا
صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام 
ح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت  گواهــی طــر و 
ــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه  متقاضــی ثبــت و ی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد.  و 
ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات 
ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰1/2۴ - مهــدی شــبان رییــس ثبــت 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 1119۰97 / م الــف اســناد و امــا
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

علیرضــا  آقــای  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/1/17 تاریــخ:   ،2۰27۰۰۰88۵ شــماره: 
اتحــادی فرزنــد نادعلــی دراجــرای مقــررات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ســند  صــدور  رســمی تقاضای  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی 
ک ۴۰17 فرعــی  مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه شــماره پــا
شــماره  رای  و  نمــوده  را  مذکــور  اصلــی  از  شــده  مجــزی  اصلــی   1۰۳9۳ از 
موضــوع  اختــاف  حــل  هیــات   99/۰8/17 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۵22۴
کنــون  ک اولیــه تا کــور نســبت بــه آن صــادر شــده و تحدیــد حــدود پــا قانــون ما
ــدود  ــد ح ــر تحدی ــوق الذک ــون ف ــاده 1۳ قان ــره م ــق تبص ــذا طب ــده، ل ــل نیام بعم
ک شــماره ۴۰17 فرعــی از 1۰۳9۳ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه  پــا
نــام نامبــرده نســبت بــه ششــدانگ در روز دوشــنبه 1۴۰۰/۰2/2۰ از ســاعت 9 
کلیــه  گهــی بــه  صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
ــی  گه ــن آ ــرر در ای ــاعت و روز مق ــه در س ک ــردد  ــار می گ ــن اخط ــن و مجاوری مالکی
در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکیــن مجــاور مطابــق مــاده 2۰ قانــون 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 
اعتــراض بــه تقاضــای تحدیــد حــدود بایســتی توســط معتــرض ظــرف مــدت 
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه 
مرجــع ذیصــاح قضائــی صــورت پذیــرد. تاریــخ انتشــار: ســه شــنبه 1۴۰۰/۰1/2۴ 
 - اصفهــان  شــرق  ک  امــا و  اســناد  ثبــت  منطقــه  رئیــس  شــبان  مهــدی   -

الــف 11198۴9 / م 

گهی آ
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سه شنبه  2۴  فروردین  1۴۰۰ -  3۰ شعبان  1۴۴2 - 13  آوریل    2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

گــروه خودروســازی بهمــن،  جدیدتریــن محصــول 
کوپــه ســاخت دانــگ فنــگ چیــن  کــراس اور  یــک 
لیتــر   ۵/۱ پیشــرانه  بــا  مــدل  بود. ایــن  خواهــد 
توربوشــارژ، بــرای رقابــت بــا جــک S۵ و چــری تیگو 7 
آمــاده می شــود و ۷۴۹ میلیــون تومان قیمــت دارد.

و  مشــهور  محصولــی  دور،  نه چنــدان  روزگاری 
گــروه  مونتــاژ  خــط  در   ۳ مــزدا  مثــل  کیفیــت  با
بهمــن وجــود داشــت و بــا قیمتــی در حــدود ۱۰۰ 
میلیــون تومــان فروختــه می شــد. حــاال بــا رســیدن 
بــه زمســتان ۱۳۹۹ و نــرخ ۲۵ هــزار تومــان بــرای 
ژاپنــی  خودروهــای  از  اثــری  نه تنهــا  دالر،  یــک 
بلکــه  نمی شــود؛  دیــده  کارخانه های ایرانــی  در 
و هــاوال   B۳۰ بســترن  مثــل  چینــی  مدل هــای 
بــا اجــرای تحریم هــای امریــکا، از ســبد  H2 هــم 
گــروه بهمــن حــدف شــده اند. با ایــن  محصــوالت 
شــرایط، شــرکت های ایرانی مثــل بهمــن موتــور، 
مجبــور بــه عقــد قــرارداد بــا خودروســازان چینــی 
کم تــر شــناخته شــده، مثــل دانــگ فنــگ هســتند 
تــا شــاید بتواننــد خطوط مونتــاژ را فعال نگــه  دارند.

محصــوالت،  قیمــت  و  فنــی  کیفیــت  نظــر  از 
نمی تــوان دانــگ فنــگ را معــادل چــری و جیلــی 
دانســت. احتمــاال بــه همیــن دلیــل، دانــگ فنــگ 
خودروهــای  کالس  در  فعالیــت  ادامــه  ضمــن 
اقتصــادی چیــن، برنــد جدیــدی به نــام فنگــون 
کــرده اســت تــا  )Fengon یــا Fengguang ( معرفــی 
کیفیت باالتر و امکانات اضافی  محصوالتی ویژه با 
در ســبد داشــته باشــد. جالب تر اینکه، دانگ فنگ 
موتــور در ســال ۲۰۰۳ بــا گــروه صنعتــی ســوکان چین 
کــه  وارد همــکاری و ســرمایه گذاری مشــترک شــده 
ــام دانــگ فنــگ  حاصــل آن، شــرکت جدیــدی به ن
ــژه از  ســوکان )DFSK( اســت. حــاال محصــوالت وی
برنــد فنگــون، توســط دانــگ فنــگ ســوکان تولیــد 
کارخانــه ای متفــاوت از دانگ  می شــوند که ظاهــرا، 

ــور اســت. فنــگ موت
مشــابه دیگــر غول هــای خودروســازی چیــن، برنــد 
کــه  فنگــون هــم محصــوالت متنــوع در ســبد دارد 
کثر آن ها، کراس اور هســتند. دو مدل شــامل  البته ا
iX۵ و iX7 مهم تریــن تولیــدات فنگــون محســوب 
می شــوند و بــرای صــادرات به کشــورهای مختلف، 
مثــل روســیه طراحــی شــده اند. براســاس اخبــار 
موجــود و تیزرهــای منتشــر شــده در شــبکه های 
گــروه خودروســازی بهمــن،  اجتماعــی مرتبــط بــا 
دانــگ فنــگ iX۵ بــه زودی با نام دیگنیتــی در ایران 

رونمایــی و مونتــاژ خواهــد شــد.

پیشرانه و شرایط فنی
پکــن  نمایشــگاه  در   ۲۰۱۸ ســال   ،iX۵ فنگــون 
معرفــی شــد و همچنــان تولیــد می شــود. پیشــرانه 
لیتــر   ۵/۱ متوســط،  کراس اور انــدازه  اصلی ایــن 
کــه قــدرت ۱۵۰ اســب بخار در ۵  توربوشــارژ اســت 
گشــتاور ۲۲۰ نیوتن متــر از ۱۵۰۰  هــزار دوربردقیقــه و 
 iX۵ تــا ۴۰۰۰ دوربردقیقــه تولیــد می کنــد. فنگــون
بــا جعبه دنــده دســتی ۶ ســرعته یــا CVT عرضــه 
کــه البتــه مــدل دنده خــودکار مخصــوص  می شــود 
دیگــر  مشــابه  محصــول،  اســت. این  صــادرات 
ــو  ــیل جل ــا دیفرانس ــی، صرف ــی بلندهای چین شاس
ســوخت ۵/۷  مصــرف  میانگیــن  و  بــود  خواهــد 
کیلومتــر )براســاس بنزیــن اســتاندارد  لیتــر در ۱۰۰ 
ــرای  ــرد. پیشــرانه فرعــی ب ک چیــن( فراهــم خواهــد 
ــا قــدرت  فنگــون iX۵، موتــور ۵/۱ لیتــر توربوشــارژ ب
اســت  نیوتن متــر  گشــتاور ۲۷۰  و  اســب بخار   ۱۸۰
کــه احتمــاال در ایــران، عرضــه نخواهــد شــد. ظاهــرا، 
شــرایط فنی دانگ فنگ iX۵ مشــابه چری تیگو 7 
اســت امــا احتمــاال نمی توانــد عملکــرد فنی معــادل 
ــری دارد و  ــه بزرگ ت ــون، بدن ــد. فنگ ــته باش آن داش
کیلوگــرم  کیلوگــرم، حــدود ۲۰۰  بــا وزن خالــص ۱۶۳۰ 
ســنگین تر از تیگــو 7 اســت. همچنیــن جعبه دنــده 
CVT در فنگون iX۵ هم احتماال ســرعت عملکرد 
را فراهــم  کالچ تیگــو 7  نمونــه ۶ ســرعته و دبــل 
کــرد. با ایــن شــرایط، ســرعت گیری صفــر تــا  نخواهــد 
کیلومتربرســاعت iX۵، بیشــتر از زمــان ۱۱ ثانیــه   ۱۰۰

ــود.  ــد ب ــو 7 خواه ــری تیگ در چ
طراحی بدنه و کابین

مــزدا  تأثیــر  تحــت   ،iX۵ فنگــون  جلــو  نمــای 

می رســد.  به نظــر  تــا ۲۰۱۲  ســاخت ۲۰۰۶   7-CX
به تنهایــی  طــرح جلوپنجــره و حجم دهــی ســپر 
جذابیت هایــی دارنــد امــا در ترکیــب بــا چراغ هــا و 
دیگــر اجــزا، نســبتا ســاده و ناهماهنــگ بــا ادوات 
کراس اورهــای مــدرن هســتند. نمــای  موجــود در 
تــا  اســت  کوپــه  و  اســپرت   ،iX۵ فنگــون جانبــی 
همــراه چرخ هــای ۱۸ اینــچ آلومینیــوم و تایرهایــی با 
پهنای ۲۳۵ میلی متر، جوان پســند و مد روز جلوه 
کند. ایــن خــودرو بــا طــول ۴,۶۸۵ میلی متــر، عــرض 
ــر  ــر و ارتفــاع ســقف ۱,۶۴۵ میلی مت ۱,۸۶۵ میلی مت
عرضــه  میلی متــر   ۲,۷۹۰ محورهــای  فاصلــه  بــا 
می شــود. از پشــت، می تــوان بــه فنگــون iX۵ در 
ــدازه متوســط، نمــره  کراس اورهــای چینی ان کالس 
قبولــی داد. پیوســتگی بیــن چراغ هــای LED عقب 
بــا حجم دهــی چشــم نواز درپــوش صنــدوق و ســپر، 
گزوزهــای دوقلــو  هماهنگــی بســیار خوبــی دارد. ا
کم تریــن اســتفاده از پالســتیک  در طرفیــن ســپر بــا 
ســیاه رنگ و ارزان قیمــت، دیگــر نکتــه مثبــت در 

طراحــی نمــای عقــب فنگــون iX۵ اســت.
در فضــای داخلــی فنگــون iX۵، نوعــی الگوبــرداری 
دیــده  چینــی  لوکــس  کراس اورهــای  دیگــر  از 
کــه  می شــود. این خــودرو، تیپ هــای متنوعــی دارد 
کامل تریــن نمونــه، مجهــز بــه نمایشــگر لمســی  در 
۲۵/۱۰ اینــچ و صفحــه دیجیتــال تمــام رنگــی بــرای 
پنــل پشــت فرمــان اســت. صندلــی برقــی بــرای 
راننــده، پوشــش چــرم صندلی هــا و تــودری، ســقف 
پانورامیک برقی، اســتارت دکمه ای، سیســتم ورود 
کلیــد و فرمــان D شــکل اســپرت و اســتارت  بــدون 
 iX۵ کابیــن فنگــون دکمــه ای، مهم تریــن امکانــات 

هســتند. این خــودرو، فضــای بســیار خــوب ۷۷۹ 
لیتــر بــرای صنــدوق بــار فراهــم می کنــد کــه می توانــد 
ــده،  ــای جمع ش ــت صندلی ه ــر در حال ــا ۱۴۲۰ لیت ت

اضافــه شــود.
مجموعــه امکانات ایمنــی و رفاهــی فنگــون iX۵ در 

ــد از: کامل تریــن مــدل عبارت ان
EBA و ترمز کمکی ABS ترمز ضد قفل •

کنتــرل پایــداری EBD، PEPS و  • سیســتم های 
TCS

• حفظ خودرو در شیب
• کیسه هوا راننده و سرنشین

• کیسه های هوای جانبی
• کمربندهای قابل تنظیم ارتفاع

• هشدار کمربند
• دزدگیر ضد سرقت

• ایزوفیکس
• حسگرهای پارک جلو و عقب
• قفل مرکزی با کنترل از راه دور

• روشنایی پیش واز و بدرقه
ک کن خودکار با حسگر باران • برف پا

• یخ زدا شیشه جلو
• آینه های برقی قابل تنظیم و تاشو الکتریکی

• شیشه های برقی جلو و عقب
• آنتن باله کوسه

• بالچه عقب
• شارژ ۱۲ ولت جلو و عقب

• صندلی های اسپرت
• گرم کن صندلی های جلو

• قابلیت تنظیم چهار جهت صندلی عقب

USB رابط •
• بلوتوث

• نمایشگر ۱۰.۲۵ اینچی
• ۶ بلندگو

• حسگر روشنایی
• نشانگرهای LED پویا
• مه شکن جلو و عقب

• تهویه مطبوع خودکار با میکروفیلتر
عقــب  سرنشــینان  بــرای  تهویــه  دریچه هــای   •

)مرکــزی(
• ورود بدون کلید

• دوربین پارک
ک کن شیشه عقب • برف پا

• استارت دکمه ای
• ترمز دستی الکترونیکی

قیمت نهایی و مقایسه با رقبا
روســیه،  بــازار  در   iX۵ فنگــون صادراتــی  نســخه 
دنــده  مــدل  بــرای  دالر  هــزار  قیمــت ۱۴  آســتانه 
کامل، حدود ۲۰ هزار دالر  دســتی دارد و با امکانات 
فروختــه می شــود.  قیمــت دیگنیتــی ۷۴۹ میلیــون 
ــر  کیلومت ــزار  ــا صده ــال ی ــه س ــی س گارانت ــا  ــان ب توم
کرده اســت و از ســاعت ۱۰ تا ۱۶ روز ســه شــنبه  اعالم 

می شــود. پیش فــروش  فروردین مــاه ۱۴۰۰   ۲۴
در بــازار کراس اورهــای لوکــس چینــی، چــری تیگو 7 
گزینــه اســت و فــروش بســیار  از ســال ها پیــش، تنهــا 
البتــه  ادامــه می دهــد.  را  رقیــب  نبــود  در  خــوب 
خدمــات پــس از فــروش مطلــوب مدیــران خــودرو 
کیفیــت قابــل قبــول تیگــو 7، فــروش فنگــون  و 
کــرد. شــاید از نظــر ظاهــری  iX۵ را مشــکل خواهــد 
و فنــی، بتــوان iX۵ و تیگــو 7 را مشــابه دانســت؛ امــا 
کــراس اور چــری، جذابیــت بیشــتری  نمــای داخلــی 
ــر  و  ــه بزرگ ت دارد. در ســمت دیگــر ماجــرا، iX۵ بدن
کــه بــا طراحــی اســپرت،  آپشــن های بیشــتری دارد 
فضــای جادارتــر بــرای سرنشــینان فراهــم می کنــد.

کاهــش شــدید عرضــه  کشــورمان بــا  بــازار خــودرو 
پــول  ارزش  افــت  اســت.  رو بــه رو  تقاضــا  برابــر  در 
ملی ایــران و فقــدان واردات خودروهــای ژاپنــی یــا 
بــه ســمت مدل هــای چینــی  را  کــره ای، خریــدار 
محصــوالت  درحالی که انــدک  می کنــد؛  هدایــت 
کرمــان موتــور و مدیــران خــودرو نیــز،  موجــود از 
پاســخگوی بــازار نیســتند. با ایــن شــرایط، فنگــون 
ــع واردات و عرضــه  گــذر از موان iX۵ هــم در صــورت 
بــه بازار ایــران، حتــی با قیمت یک میلیــارد تومانی، 
متقاضیــان پرتعــداد و پیش فــروش موفــق خواهــد 

ــد. ش

 7 Ryzen ــده ی شــتاب یافته ی ذن ۳ ســزان پردازن
ــده  ــورت رســمی معرفی نش ــوز به ص ــه هن ک  ۵7۰۰G
و مخصــوص دســکتاپ اســت، بــه  دســت رســانه ای 

رســیده و تصویــری از آن فــاش شــده اســت.
پردازنده هــای  مــدل دســکتاپ  ام دی هرگــز  ای 
ســری رایــزن ۴۰۰۰ موســوم بــه رنــوار را در بــازار عرضــه 
غیررســمی آن ها  عرضــه ی  شــاهد  )البتــه  نکــرد 
کــه بــه   کســانی  کثــر  بودیــم( و بــه  همیــن دلیــل ا
ــر  کامپیوت ــا ارتقــاء  دنبــال بســتن سیســتم جدیــد ی
فعلی شــان هســتند، بــا  دقــت روی بــازار نظــارت 
پردازنده هــای  سرنوشــت  ببینــد  تــا  می کننــد 
شــتاب یافته ی ســری رایزن ۵۰۰۰ موســوم به ســزان 

کجــا ختــم می شــود. بــه 
شــانس  می نویســد،  تامز هــاردور  کــه  آن طــور 
عرضــه ی مســتقل پردازنده هــای شــتاب یافته ی 
ســزان وجــود دارد و اخیــرا اعــالم شــده اســت که یک 
وب سایت به ۵7۰۰G 7 Ryzen دسترسی یافته و از 

گرفتــه اســت. آن عکــس 
هشــت  پردازنــده ای   ۵7۰۰G  7  AMD Ryzen
پایــه ی معمــاری ذن ۳ محســوب  بــر  هســته ای 
بــه   بوســت  و  پایــه  ک  کال ســرعت  کــه  می شــود 
گیگاهرتــز دارد و بــه  گیگاهرتــز و ۴٫۶  ترتیــب ۳٫۸ 
کــش L۳ مجهــز اســت.  ۱۶ مگابایــت حافظــه ی 
گرافیکــی  گفتــه می شــود ۵7۰۰G 7 Ryzen واحــد 
ک  کال وگا 8 بــا ۵۱۲ پردازنــده ی جریانــی و ســرعت 
تراشــه ی  تامز هــاردور می گویــد  گیگاهرتــز دارد.   ۲
کــه بــه دســت Chiphell رســیده،   ۵7۰۰G 7 Ryzen
تراشــه ای »در ســطح تولید« است؛ بدین معنی که 

هنــوز آمــاده ی فــروش یــا اســتفاده نشــده.
 7  Ryzen می دهــد  نشــان  فاش شــده  تصویــر 
۵7۰۰G مثــل دیگــر پردازنده هــای خانــواده ی رایزن 
کــد OPN آن ۰۰۰۰۰۰2۶۳-1۰۰  بــه نظــر می رســد و 
 ۵7۰۰G 7 Ryzen ــد ــان می ده ــه نش ک ــده  ــالم ش اع

در دســته ی APU-هــای ســری Pro قــرار نمی گیــرد. 
ارائــه ی  ضمــن   CPU-Z اسکرین شــات های 
مشــخصات عمومی تراشــه، تأییــد می کننــد بــا یکی 
از پردازنده های خانواده ی ســزان مواجه هســتیم. 
 Ryzen چنــد بنچمــارک روی پردازنــده ی Chiphell
در  پردازنــده  اســت. این  کــرده  اجــرا   ۵7۰۰G  7
بنچمــارک CPU-Z بــه امتیــاز تــک تــردی ۶۳۱٫۳ 
ــرد و  ک ــدا  ــردی ۶۷۸۲٫۴ دســت پی ــد ت ــاز چن و امتی
 Chiphell .برابــر ۶۰۴۰ بــود Cinebench امتیــاز آن در
 AIDA Cache همچنیــن ســراغ بررســی بنچمــارک
نبــود  دلیــل  بــه  متأســفانه  رفــت.   & Memory
)امتیازهایــی  مقایســه  بــرای  دقیــق  امتیازهایــی 
کــه در شــرایط مشــابه ثبــت شــده باشــند(، غیــر 
ممکــن اســت بتوانیــم نتیجه گیری هایــی دربــاره ی 
عملکــرد تراشــه ی ۵7۰۰G 7 Ryzen انجــام بدهیم. 
بــه   تراشــه  نداریم ایــن  شــکی  همه ی این هــا  بــا 
از  قوی تــر  ذن ۳،  معمــاری  از  بهره منــدی  دلیــل 

تراشــه های ذن 2 و ذن 1 ظاهــر می شــود.
گزارش هایــی  انتشــار  اخیــر شــاهد  مــاه  در چنــد 
تراشــه  بودیم. ایــن   ۵7۰۰G  Ryzen محوریــت  بــا 
اتفــاق  و ایــن  شــد  ثبــت   USB-IF وب ســایت  در 
نشــان داد ۵7۰۰G Ryzen ســاخته شــده اســت و 
بــا مشــخصه ی USB ســازگاری دارد. مدتــی بعــد 
۵7۰۰G Ryzen در Cinebench رؤیــت و مشــخصات 
فنــی اش فــاش شــد و ســپس در eBay حضــور پیــدا 
کــرد. چنــد بــار شــاهد افشــای تصاویــر نمونــه ی 
اما ایــن  بودیــم؛  نیــز  پردازنــده  مهندســی این 
 7 Ryzen کــه مــدل نهایــی نخســتین بــار اســت 

می شــود.  رؤیــت  واقعــی  دنیــای  در   ۵7۰۰G
 AMD در حــال حاضــر به طــور قطعــی نمی دانیــم
کالس  ســزان  شــتاب یافته ی  پردازنده هــای 
دســکتاپ را به صــورت مســتقل هــم عرضــه می کند 
ــده ی  ــرکت های تولیدکنن ــار ش ــا را در انحص ــا آن ه ی

ــی دارد.  ــه م ــاده نگ ــر آم کامپیوت
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فناوریربخ ۵7۰۰G 7 AMD Ryzen فاش شد

فناوریربخ

رســیدن به انــدام متناســب و وزن ایــده آل یــک شــاه 
کلیــد دارد و آنهــم رعایــت نــکات مهــم تغذیــه ای 
کــه در غالــب اصلــی تریــن توصیــه  اســت، نکاتــی 
ــه شــده اســت. ــد ارائ ــرای ســال جدی کاهــش وزن ب

1- غذاهای آماده و رستورانی را فراموش کنید
کــه بــرای  گفته ایــم و بازهــم تکــرار می کنیــم  بارهــا 
داشــتن تناســب اندام، جلوگیــری و رفــع چاقــی و 
اضافــه وزن و ســالمتی تــا حــد ممکــن از مصــرف 
کنیــد، بهتــر اســت زمانــی  غذاهــای آمــاده پرهیــز 
ــم چــرب در  ک را خــاص تهیــه غــذای ســالم و البتــه 
کــه بــه  منــزل درنظربگیریــد و بــاور داشــته باشــید 
ــود  ــالمت و وزن خ ــر در س ــه تغیی ــان متوج ــرور زم م

خواهیــد شــد.
2- نوع شیرهای مصرفی را گسترش دهید

امــروزه تنــوع در طعــم و مــزه ی شــیر بــه شــما این 
گــر نســبت بــه مصــرف  کــه ا امــکان را داده اســت 
شــیر ســاده حساســیت داریــد بــه راحتــی طعم های 
کــه  کنیــد، بــرای شــمایی  مختلــف آن را امتحــان 
تناســب اندام هــدف ســال جدیدتــان اســت شــیر 

ــود. ــادام بهتریــن مــورد خواهــد ب ســویا و شــیر ب
۳- قند نوشیدنی ها را تا حد امکان کم کنید

برای ایــن مــورد یــک قــدم مهــم می تــوان برداشــت 
و آن هــم حــذف تمــام نوشــیدنی های صنعتــی و 
کالم نوشــیدنی های  فــرآوری شــده اســت ؛ در یــک 
طبیعــی خانگــی را میل کنید تا نگــران افزایــش وزن 

و قنــد نباشــید.

 ۴- سه وعده اصلی غذا باید مصرف شود
کــه بــا نخــوردن شــام زودتــر الغــر  گــر فکــر می کنیــد  ا
کامــال در اشــتباه هســتید، نخــوردن ۳  می شــوید 
وعــده اصلــی غــذا نــه تنهــا موجــب تناســب اندام 
ــری از چاقــی  نخواهــد شــد بلکــه عــوارض جــدی ت
نشــان  تحقیقــات  آورد.  خواهــد  بــار  بــه  برایتــان 
کــه غــذای منظــم می خورنــد و از  می دهــد افــرادی 
ــد احتمــال بیشــتری  ــذت می برن غذاهــای ســالم ل
بــرای انتخــاب غــذای ســالم در طــول روز دارنــد 
نخــوردن  از  ناشــی  گرســنگی  رفــع  بــرای  دیگــر  و 
کیــک و بیســکوئیت را انتخــاب  ــا ناهــار  ــه ی صبحان

نمی کننــد. 
۵- رنگ نان مصرفی خود را تیره تر کنید

ــن  ــا از بهتری ــور م ــد و منظ ــری دارن کال ــا  ــام نان ه تم
کالری نیســت  نان برای الغری به معنای نداشــتن 
بلکــه بحــث ارزش غذایــی و ســالمت آنهــا در میــان 
کامــل  گــر در یــک رژیــم الغــری هســتید نــان  اســت. ا
کنید. فیبر موجود در نان  یا ســبوس دار را انتخاب 
کامــل یــا ســبوس دار در شــما احســاس ســیری بــه 
وجــود مــی آورد و باعــث می شــود بــه علــت احســاس 

کنیــد. پــس  کمتــری مصــرف  کالــری  کل  ســیری در 
یــک انتخــاب عالــی، نــان کامــل یــا ســبوس دار برای 
گــر بــه دنبــال بهتریــن نــان بــرای  الغــری اســت. ا
الغــری هســتید نــان ســبوس دار را در رژیــم غذایــی 

کنیــد. خــود امتحــان 
غ را خالص تر مصرف کنید ۶- گوشت قرمز و مر

کــه حتما پزشــک متخصــص رژیــم درمانی  مــوردی 
به شــما پیشــنهاد کرده اســت،مصرف گوشت قرمز 
گوشــت مصــرف  گــر از ایــن  را بــه حداقــل برســانید وا
می کنیــد تــا حدممکن چربــی آن را گرفته بعد طبخ 
غ هــم بــدون پوســت  گوشــت مــر کنیــد ؛ در مــورد 
کــه رژیــم الغــری دارد  بــودن آن اهمیــت دارد فــردی 
غ  و تصمیــم بــه کاهــش وزن گرفته نباید پوســت مر
کنــد. البته ایــن مــورد بــرای تمامی افــراد  مصــرف 

توصیــه می شــود.
7- در رژیم غذایی خود اصل تنوع را رعایت کنید

گــر مــدام نــان ســبوس دار و ســبزیجات بخوریــد  ا
وزن  کاهــش  بــرای  خــود  تصمیــم  از  زود  خیلــی 
کنــار  را  روش  پس ایــن  شــد  خواهیــد  منصــرف 
کــی  ــا مصــرف مــواد خورا گذاشــته و تنــوع غذایــی ب

مناســب چربــی ســوز را پیــش بگیریــد.
8- پروبیوتیک ها را جدی تر مصرف کنید

خــوردن غداهــای پروبیوتیــک بســیار پیشــنهاد 
کــه غذاهــای  می شــود. مطالعــات نشــان می دهــد 
حاوی ایــن مــاده، باعــث چربــی ســوزی می شــوند. 
لبنیــات دارای پروبیوتیــک بیشــتر از غذاهــای دیگــر 

موثــر اســت.

توصیه ی کاربلدها برای کاهش وزن

ســرکه ســفید یــک مــاده ضد عفونی کننده اســت 
کــه می توانیــد از ترکیــب آن بــا مــواد دیگر بــه عنوان 
کننــده قــوی در نظافــت انــواع ســطوح  ک  یــک پــا

کنید. منزل اســتفاده 
بســیاری از افــراد می خواهنــد از مــواد شــیمیایی 
کننــده  تمیــز  محصــوالت  در  ســاینده  ســمی و 
کننــد. ســرکه ســفید، چــه بــه  تجــاری اجتنــاب 
تنهایــی و چــه در انــواع مخلوط هــای طبیعــی، 
هــر  جایگزیــن  تقریبــا  موثــر  طــور  بــه  می توانــد 
ک کننــده شــیمیایی در خانــه شــود. ترکیبــی از  پــا
محلولهــای مایــع برای تمیز کردن ســطوح صاف 
ــت  ــی درس کاش ــه و  ــوازم، شیش ــد، ل ــز، مانن و تمی

کنیــد.
کمی نیــاز داریــد، خمیــر  کــه بــه ســاینده  زمانــی 
می توانیــد  حتــی  کنیــد.  درســت  بــردار  الیــه  و 
مبلمــان و ظــروف فلــزی را بــا اســتفاده از محلــول 

کنیــد. ســرکه تمیــز 
1. سرکه برای تمیز کردن سطوح مختلف

آب و ســرکه را در یک بطری اســپری به یک اندازه 
صــورت  در  و  ســفید  ســرکه  از  کنیــد.  مخلــوط 
امــکان، آب مقطــر و یــا تصفیــه شــده اســتفاده 
گــر آن را نداشــته باشــید، آب شــیر هــم  کنیــد. ا
خــوب اســت. آن هــا را در یــک بطــری اســپری 
خالــی بریزیــد، و ترکیــب را بــه طــور مختصــر تــکان 

دهیــد.
گاز،سطوح  این مخلوط را در آشپزخانه و حمام، 
کفپــوش، و تقریبــا هــر ســطح  کاشــی،  توالــت، 
کــه می خواهیــد اســپری بکنیــد. آن را بــا  صــاف 

کنیــد. ک  کاغــذی یــا اســفنج پــا دســتمال 
محلول هــای ســرکه و آب می تواننــد کثیفــی، کف 
ک و آب ســخت را از  صابــون، چیزهــای چســبنا

بیــن ببرند.
کتری ها با محلولو سرکه و  2.از بین بردن با

لیمو
آب لیمــو را بــه ســطوح ضــد عفونــی اضافــه کنیــد. 
یــک عصــاره لیمــو، یــک قســمت ســرکه ســفید و 
دو قســمت آب را در یــک بطــری اســپری مخلــوط 
را در  تــکان دهیــد. محلــول  را  کنیــد. و بطــری 
ســطوح صافــی که می خواهیــد ضد عفونی کنید 
ــن  ــا حمام. ای ــپزخانه ی ــد آش ــد، مانن کنی ــپری  اس
کتری هــا  مخلــوط بــه طــور معمــول 99 درصــد از با
را از ســطوح از بیــن می بــرد و آن را بــرای اصــول 

بهداشــتی ایده آل می ســازد.
۳.رفع لکه های فرش با سرکه و صابون

فــرش  مانــدگار روی  لکه هــای  بــرای  را  صابــون 
گــر محلــول ســرکه و آب لکــه فــرش  کنیــد. ا اضافــه 
را از بیــن نبرنــد، یــک قاشــق چــای خــوری صابون 
را بــه بطــری اســپری اضافــه کنید. و تــکان دهید، 

ســپس آن را مســتقیما روی لکــه اســپری بکنیــد. 
ــا حــدود دو دقیقــه خیــس  ــه آن اجــازه دهیــد ت ب
بخــورد و ســپس بــا یــک حولــه یا اســفنج تمیــز، به 

کنیــد ک  آرامی لکــه را پــا
۴.سرکه برای تمیز کردن دوده و لکه های 

سخت
بــا لکه های ســخت و دوده با ســرکه مبــارزه کنید. 
کــردن آلودگی هــا و رســوبات معدنــی،  بــرای تمیــز 
کنار بگذارید واز پارچ  اســپری آب و ســرکه سفید را
ــا  کنیــد. محلــول روی آلودگــی بریزیــد ب اســتفاده 
یــک بــرس یا اســفنج تمیز کنیــد و با آب بشــویید.
کــردن جرم های  ک  از محلول هــای قــوی بــرای پــا
کنیــد. بــرای توالت هــا،  حمــام، ســطوح اســتفاده 

یــک راســت ســرکه را در کاســه بریزیــد.
کنیــد بــا اســتفاده از ســرکه، تخته هــای  ســعی 
کــه بــرای ســالمت  کنیــد  گوشــت را ضدعفونــی 

خانــواده نیــز مهــم اســت.
کرویو و اجاق گاز با سرکه ۵.تمیز کردن ما

کرویــو  کاســه بریزیــد تــا ما ســرکه و آب را در یــک 
کنیــد. بطــور مســاوی ســرکه  ــز  گاز را تمی و اجــاق 
کنیــد و ســپس آن هــا را در  ســفید و آب را مخلــوط 
کاســه را در مایکروویــو و یــا فــر  کاســه بریزیــد.  یــک 
معمولــی قــرار دهیــد. مایکروویــو را به انــدازه کافــی 
گــرم نگــه داریــد تــا آن را بجوشــانید. بگذاریــد قبــل 

کمی خنــک شــود. کنیــد  از اینکــه در را بــاز 
کــردن غــذا  بوهــا از بیــن خواهنــد رفــت و تمیــز 

آســان تــر خواهــد شــد.
ک کننده شیشه ۶.سرکه و الکل پا

ک  کنیــد، تــا پــا ســرکه را بــا الــکل و آب مخلــوط 
کنیــد. یــک فنجــان )12۰  کننــده شیشــه درســت 
میلــی لیتــر(از الــکل پزشــکی، 1 فنجــان )12۰ میلی 
لیتــر(آب و 1 قاشــق ســوپ خــوری ســرکه ســفید را 
مخلــوط کنیــد. آن هــا را در بطری اســپری بریزید. 
کاشــی های  آینــه،  شیشــه،  روی  را  مخلــوط 
ســرامیک و روکش هــای فلــزی اســپری بکنیــد 
ک  کاغــذی و یــا دســتمال پــا و ســپس بــا حولــه 

کنیــد.
این مخلوط برای تمیز کردن ســطوح شیشــه ای 

موثر اســت.
بــرای یــک رایحــه مطبــوع، یــک یــا دو قطــره روغن 

اســانس پرتغــال بــه مخلــوط اضافه کنید.

موفقیــت  یعنــی  آن  حفــظ  و  مشــتری  جــذب 
راه هــای  از مهمتریــن  بازاریابی.یکــی  و  در شــغل 
موفقیت و کســب درآمد،جذب مشــتریان جدید و 

قدیمی اســت. مشــتریان  حفــظ 
1. اهداف خود را برای جذب مشتریان جدید 

تعیین کنید
تعییــن اهــداف بــرای هــر شــغلی بســیار مهــم اســت 
و می  توانــد بــه شــما انگیــزه دهــد. بــرای تعییــن 
اهــداف خــود نــکات زیــر را در نظــر داشــته باشــید :

انجــام دهیــد،  کــه مــی  خواهیــد  را  آنچــه  •  هــر 
بنویســید.

کاملــی از  کنیــد تــا بتوانیــد لیســت  •  خــوب فکــر 
اهــداف خــود بــه دســت آوریــد.

امــکان  و  کــرده  تحلیــل  و  تجزیــه  را  نکتــه  هــر    •
کنیــد. تعییــن  را  آن  در  موفقیــت 

•  اهداف موجود در لیست را اولویت بندی کنید.
زمانــی  محدودیــت  هــدف،  هــر  تحقــق  بــرای    •

کنیــد. تعییــن 
•  از اهداف کوتاه مدت شروع کنید تا آن ها به شما 

در رسیدن به اهداف بلند مدت کمک کنند. 
2. مشتریان خود را بشناسید

کســانی  کــه مشــتریان شــما چــه  گــر نمی  دانیــد  ا
و  شــوید  موفــق  بــازار  در  نمی  توانیــد  هســتند، 
بنابرایــن قبــل از پیشــبرد هــر برنامــه ای، شــخصیت 
بــه آن معناســت  و ایــن  کنیــد  بررســی  را  خریــدار 
کــه مشــخصات مشــتری ایده آل شــرکت خــود را 
شناســایی و تعییــن کنیــد. بازاریابان با تجربــه برای 
ــرار دادن بازاریابــی خــود به ایــن اطالعــات  هــدف ق
کننــد. شناســایی شــخصیت خریــدار  اعتمــاد مــی  
ــود را  ــداف خ ــا اه ــد ت ــکان را می ده ــما این ام ــه ش ب
کار موفــق  گــر شــما در انجام ایــن  بهبــود ببخشــید. ا
کســب اطالعــات بیشــتر در زمینــه  شــوید، قــادر بــه 

ــود.  شــغلی خــود خواهیــد ب
۳. به دنبال کانال های مناسب برای جلب 

مشتری های جدید باشید
بــا جمــع آوری اطالعــات و تجزیــه و تحلیــل داده هــا 
در مــورد چگونگــی جذب مشــتریان جدید تحقیق 
کار را بــرای  کانــال مناســب بــرای انجام ایــن  کــرده و 
از  اســت  ممکــن  کار  که ایــن  کنیــد  خود ایجــاد 
طریق ایمیــل، رســانه های اجتماعــی، نامــه و یــا هــر 
کــه برای  چیــز دیگــری باشــد. بهتریــن راه این اســت 
جلب مشــتریان خــود، از چندین طریــق وارد عمل 

شــوید. 
۴. روند خرید را درک کنید

می  تواننــد  چگونــه  تــان  مشــتریان  کــه  بنگریــد 
کننــد. وقتی ایــن  را خریــداری  محصــوالت شــما 
ضعــف  نقــاط  می  توانیــد  فهمیدیــد،  را  موضــوع 
کنیــد. در صــورت مشــکل بــودن  خــود را مشــخص 
درک ایــن مســئله بــه ســواالت زیــر پاســخ دهیــد.

پیــدا  را  شــما  ســایت  وب  چگونــه  مشــتریان    •

؟ می کننــد 
•  آیا ایــن امــر از طریــق رســانه های اجتماعــی و یــا 

ســایر سیســتم ها انجــام می  شــود؟
کاری  •  آن هــا، پــس از ورود بــه صفحــه شــما چــه 

انجــام می  دهنــد؟
•  آن هــا قبــل از خریــد بــه دنبــال چــه محتوایــی در 

صفحــه شــما هســتند ؟ 
۵. کارمندان با استعدادی استخدام کنید

کارمنــد خــوب می  توانــد 1۰ مشــتری جدیــد بــه  یــک 
کــه یــک کارمند  شــرکت شــما اضافــه کنــد، در حالــی 
بــد می  توانــد 1۰ تــن از مشــتریان شــما را از دســت 
بدهــد و عــالوه بر ایــن، شــما بــه تنهایــی قــادر بــه 
جامــه عمــل پوشــاندن بــه تمامی اهدافی که در ســر 
کار بــه متخصصــان  داریــد نخواهیــد بــود. برای ایــن 
ماهــر، بــا تجربه و آمــوزش دیده نیاز خواهید داشــت 
و بنابرایــن بــرای پیشــرفت کــردن در عرصه تجــارت، 

کارمندانــی بــا تجربــه اســتخدام کنیــد. 
۶. رقبای خود را بشناسید

تجزیــه و تحلیــل رقابتــی بــه یــک بخــش اساســی در 
هــر تجارتــی تبدیــل شــده اســت. شــناخت رقبــای 
شــما بــه معنــای ســرقت ایده های آن هــا نیســت 
ــه معنــای شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت  ؛ بلکــه ب
کمــک مــی   آن هــا اســت. شــناخت آن هــا بــه شــما 
کنــد تــا در عملکــرد خــود بــا اعتمــاد بــه نفــس عمــل 
ــد  ــه و تحلیــل رقبــای خــود بای کنیــد. هنــگام تجزی
کــه بــه دنبــال چــه چیــزی در آن هــا هســتید  بدانیــد 
کــه می  توانــد به تجارت شــما کمک کنــد. بنابراین،
گزارش هــای صنعتــی آن هــا را تجزیــه و تحلیــل    •

کنیــد.
شــبکه های  در  آن هــا  قــوت  و  ضعــف  نقــاط    •

کنیــد. بررســی  را  اجتماعــی 
ــل و  ــا را تحلی ــوای آن ه ــی محت ــتراتژی بازاریاب •  اس

کنیــد.  تفســیر 
7. کیفیت وب سایت خود را ارتقاء دهید

»آیــا کیفیــت ســایت من خوب اســت ؟« این ســوالی 
کــه صاحــب یــک وب ســایت  کســی  کــه هــر  اســت 
کــه آیــا وب ســایت او  اســت بایــد از خــود بپرســد 
توانایــی جلــب مشــتریان جدیــد را دارد یــا خیــر. 
کمبــود  کــه دارای  کثــر وب ســایت ها از آن جایــی  ا
نقص هــای  دارای  هســتند،  کیفیــت  بــا  منابــع 
مختلفــی مــی  باشــند. ســهولت اســتفاده از وب 
ســایت شــما، از اهمیــت باالیی برخــوردار اســت زیرا 
هــر چــه یــک وب ســایت قابــل دســترس تــر باشــد، 
تعامــل بیشــتری در آن انجــام خواهــد شــد. هــدف 
کــه آیــا  اصلــی از شناســایی این مســئله این اســت 
کاربــران می  تواننــد بــه راحتــی بــه ســایت دسترســی 
کننــد یــا خیــر. همچنیــن  کــرده و در آن خریــد  پیــدا 
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه وب ســایت شــما در هر 
صفحــه دارای هماهنگــی الزم بــه بقیه مــوارد حرفه 

تــان اســت یــا خیــر. 

ک کننده همه فن حریف سرکه ای مخصوص  پا
در نظافت منزل

تکنیک مهم جذب مشتری را یاد بگیرید

خانه داریموفقیت

تناسب اندام ربخ

محمد طرمه فروشان طهرانی - شهردار سین

کمیســیون  شــهرداری ســین درنظــردارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 8۰8 مــورخ 1۳99/12/۰۵ شــورای محتــرم اسالمی شــهر ســین و صورتجلســه 
گذاری خدمات امور شــهر ســین ازقبیل جمــع آوری و حمل  معامــالت مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۰ شــهرداری ازطریــق برگــزاری مناقصه عمومی نســبت به وا
پســماند تر و ســبز، جمع آوری نخاله های ســاختمانی و غیرســاختمانی، نظافت معابر و شستشــوی جداول، دیوارها، نرده ها، عالئم راهنمایی و 
رانندگــی و همچنیــن بــرف روبــی، رفــع آبگرفتگــی معابــر و الی روبــی جوی هــا، حفاظــت، نگهــداری، کوددهی، ســم پاشــی، آبیاری و توســعه فضای 
ســبز ســطح شــهر و نگهبانــی ســاختمان اداری را بــه مبلــغ 12/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )دوازده میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال( از محــل اعتبــارات 
شــهرداری براســاس قیمــت مقطــوع بــدون تعدیــل، ازطریق مناقصه و با شــرایط پیوســت به پیمانــکار واجد شــرایط دارای صالحیــت و رتبه بندی 
کننــدگان بایــد جهــت اخــذ مــدارک تــا آخــر وقــت اداری روز پنــج شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۶ بــه ســامانه  گــذار نمایــد. لــذا شــرکت  از مراجــع ذیصــالح وا
کثر تا پایان روز ســه شــنبه  تدارکات الکترونیک دولت )ســتاد( مراجعه و نســبت به دریافت مدارک مربوطه اقدام نموده و پیشــنهادات خود را حدا

مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰7 بــا حضــور کلیــه اعضــا کمیســیون عالــی معامــالت کــه در محــل شــهرداری تشــکیل می گــردد بــاز و قرائــت خواهــد شــد. 
هیچگونه مبلغی بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمی گیرد و کلیه کسورات قانونی )مطابق قوانین شهرداری( به عهده برنده استعالم می باشد.

شهرداری هیچگونه تعهدی درقبال پیش پرداخت نخواهد داشت.
جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالی شهرداری مراجعه و یا با شماره ۴۵8۳۴۵1۶، ۰۳1 تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس: 7، ۴۵8۳۴۵1۶، ۰۳1
WWW.SH-SEEN.IR :1119۴۶9 / م الفآدرس پرتال شهرداری

نوبت چاپ دوم
گهی مناقصه عمومی نوبت دوم آ
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