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مدیــر منطقــه دو شــهرداری اصفهان گفت: امســال یکی 
از اقدامــات عمرانــی در ایــن منطقــه ســاماندهی بدنــه 
کــه بــرای اجــرای آن حــدود  بزرگــراه شــهید خــرازی اســت 

۱۶۰ میلیــون تومــان اعتبــار پیش بینــی شــده اســت.
کــرد: بــا  گــو بــا  ایمنــا، اظهــار  گفــت و  کاووس حقانــی در 
توجــه به اینکــه مادی هــا عــاوه بــر اهمیــت تاریخــی و 
فرهنگــی، در طــراوت و زیبایــی شــهر، نقــش مهمی ایفــا 
می کننــد، ســاماندهی این شــریان های حیاتی در ســطح 

گرفتــه اســت. کار قــرار  منطقــه در دســتور 
وی ادامــه اجــرای عملیــات احــداث مجموعــه فرهنگــی 
رســالت را از دیگــر پروژه هــای منطقــه دو در ســال جــاری 
برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: بــرای اجرای این پــروژه که در 

محلــه رســالت واقع شــده، بالغ بر ۲۳ میلیــارد ریال اعتبار 
در نظــر گرفتــه شــده اســت.

کــرد:  تصریــح  اصفهــان  شــهرداری  دو  منطقــه  مدیــر 
مناسب ســازی برخــی معابــر منطقــه از جمله مســیرهای 

بهداشــتی  ســرویس های  پارک هــا،  در  عبــوری 
اســت. اقــدام  دســت  در  اتوبــوس  و ایســتگاه های 

وی بــا اشــاره بــه پروژه هــای آســفالت معابــر، افــزود: در 
ــه  ــاز ب ــه نی ک ــری  ــام معاب ــاری تم ــال ج ــت س ــه نخس نیم
آســفالت دارد، بــر اســاس اولویت بنــدی آســفالت خواهــد 

شــد.
کــرد: در راســتای حفــظ ســامت  حقانــی خاطرنشــان 
و تأمیــن رفــاه حــال شــهروندان و پیشــگیری از شــیوع 
ماقــات،  حضــوری  امــکان  بــر  عــاوه  کرونــا،  بیمــاری 
همچنیــن  و  تصویری اینترنتــی  ماقات هــای  امــکان 
ارتبــاط تلفنــی مســتقیم بــا شــهردار منطقــه بــا شــماره 
۳۳۳۷۷۳۳۴ در روزهــای دوشــنبه از ســاعت ۹ صبــح تــا 

۱۲ ظهــر فراهــم شــد.

ســخنگوی ســتاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
کرونــا در  در بیشــتر شــهرهای این اســتان از پیــک چهــارم 
حــال عبــور هســتیم و رونــد شــیوع این بیمــاری نزولــی شــده 

اســت.
بــه گزارش ایرنــا، حجت اهلل غامی در حاشــیه جلســه ســتاد 
ــا حضــور اســتاندار در ســالم  ــه ب ک ــا  کرون ــا  ــه ب اســتانی مقابل
در  افــزود:  خبرنــگاران  جمــع  در  اســتانداری  اجتماعــات 
زمــان حاضــر شــهرهای دهاقــان، خمینــی شــهر، شــهرضا و 
اصفهــان وضعیــت مطلوبــی ندارند کــه امیدواریم بــا رعایت 
دقیــق دســتورالعمل های بهداشــتی رونــد شــیوع بیمــاری 

کاهــش یابــد.
وی بــا توجــه به اینکــه روند شــیوع بیمــاری در اســتان نزولی 
بــوده امــا تعــداد بســتری ها بــا تعــداد ترخیــص شــدگان بــه 
ــد از  ــون ۳۸ درص کن ــه داد: ا ــت، ادام ــر اس ــی براب ــور تقریب ط
ــر  کــه پیش ت تســت ها مثبــت می شــود و ایــن در حالیســت 

کرونــا در اســتان مثبــت بــود. ۴۵ درصــد تســت های 
کرونــا در  گفتــه ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابلــه بــا  بــه 
اصفهــان اظهــار داشــت: هنــوز تعــداد فوتی هــای ناشــی 
کرونــا رونــد نزولــی پیــدا نکــرده و امیدواریــم بــا رعایــت  از 
دســتورالعمل های بهداشــتی شــاهد کاهــش رونــد بیماری 

و تعــداد فوتی هــا باشــیم.
کنــون طــرح شــهید ســلیمانی چهــار گام  کــرد: تا وی اضافــه 
گام پنجــم طــرح بــا تفاهــم نامــه بیــن  کــرده و امــروز  را طــی 
بســیج و بهداشــت و درمــان آغــاز شــد و عــاوه بــر رهگیــری، 
گام  رصــد، مراقبــت، نظــارت و حمایــت محلــه محــور در 
گســترده و مشــارکت اجتماعــی و اســتفاده  پنجــم آمــوزش  

ــیم. ــت ادارات باش ــات محافظ ــری از امکان کث حدا
کسیناســیون با همکاری بسیج و بهداشت  غامی گفت: وا
و درمــان در قالــب طــرح شــهید ســلیمانی ادامــه می یابــد و 
کادر بهداشــت و درمــان افــرادی کــه در جبهــه مقــدم شــیوع 
کنــون وارد بخــش  کســن هســتند و ا هســتند در اولویــت وا
که تا پایان اردیبهشــت  ســنین باالی هشــتاد ســال شــدیم 

تمــام خواهــد شــد.
کــه در قالــب ســند  کــرد بــا برنامــه ای  وی ابــراز امیــدواری 
کسیناســیون تدویــن و ابــاغ شــده تــا پایــان شــهریور  ملــی وا
کشــور  تمامی رده هــای ســنی تــا ۶۰ ســال و تــا پایــان دی کل 
کســن بــه  کننــد البتــه منــوط بــه واردات وا کســن دریافــت  وا
کســن بیمــاران زمینــه ای از ســنین ۱۶ تــا ۶۶  کافــی وا تعــداد 
ســال از خــرداد از طریــق بهداشــت و درمــان آغــاز می شــود.

ســخنگوی ســتاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
گزارش دانشــگاه علوم پزشــکی بیش از ۹۲ درصد  براســاس 
مــردم اســتان پرونــده ســامت دارنــد بــه همیــن دلیــل بــرای 
کز بهداشــتی مراجعه نکنند تا  کســن بــه مرا تعییــن نوبت وا
فراخــوان شــوند و هشــت درصــد بقیــه به نزدیکتریــن پایگاه 

بهداشــت محلــه یا با شــماره ۳۱۱۳ تمــاس بگیرند.
ــات  ــزاری مراســم شــب قــدر براســاس مصوب گفــت: برگ وی 
کثــر ۲ ســاعت زمــان  جلســه قبــل در فضــای بــاز بــا حدا
برگــزاری و اســتفاده از وســایل شــخصی ماننــد ســجاده، 
زیرانــداز، قــرآن و مفاتیــح و خــودداری از پخــش نــذورات 

امــکان پذیــر خواهــد بــود.
کــرد: امتحانــات دانــش آمــوزان پایــه  غامی خاطرنشــان 
نهــم از ۲۷ اردیبهشــت تــا ۱۸ خــرداد و پایــه دوازدهــم از ۲۷ 
اردیبهشــت تــا ۲۴ خــرداد بــه صــورت حضــوری و بــا رعایــت 

گــذاری بهداشــتی برگــزار خواهــد شــد. فاصلــه 

امتحانــی  حــوزه  هــر  بــرای  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
کرونــا  محیط ایزولــه پیــش بینــی شــده و افــراد مشــکوک بــه 
در ایــن فضــا امتحــان خواهنــد داد از ایــن رو نگرانــی بــرای 

برگــزاری امتحانــات دانــش آمــوزان وجــود نــدارد.
کرونــا در اصفهــان  ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
ــه ابــاغ دســتورالعمل جامــع هوشــمند،  ــا توجــه ب افــزود: ب
محدودیــت اصنــاف ادامــه دارد امــا پیشــنهاداتی مبنــی بــر 
نحــوه فعالیــت مشــاغل ۲ و ســه در ایــن جلســه بیــان شــد.

بــا توجــه به اینکــه  گفتــه وی پیــش بینــی می شــود  بــه 
گرفتنــد  تعــدادی از شهرســتان ها در وضعیــت نارنجــی قــرار 

گــروه یــک و ۲ مجــاز باشــد. فعالیــت مشــاغل 
براســاس آخریــن اعــام وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
کشــور ۲۰ هــزار و ۷۳۲  گذشــته در  پزشــکی طــی ۲۴ ســاعت 
بیمــار کرونایــی جدیــد شناســایی شــده و در این مــدت ۳۹۱ 

نفــر جــان باختند.
کشــور  کنــون بــه یــک میلیــون و ۲۵۱ هــزار و ۸۹۹ نفــر در  تا

ــت. ــده اس ــق ش ــا تزری کرون ــن  کس وا
در اســتان اصفهان امور بهداشــتی و درمانی ۲۲ شهرســتان 
بــا حــدود چهــار میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر زیــر نظــر دانشــگاه 
کاشــان و آران و  علــوم پزشــکی اصفهــان و ۲ شهرســتان 
بیــدگل بــا حــدود ۵۰۰ هــزار نفــر جمعیــت زیــر نظــر دانشــگاه 

کاشــان اســت. علــوم پزشــکی 

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان:

بدنه بزرگراه شهید خرازی ساماندهی می شود

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان: 
کرونا در اصفهان نزولی شد روند شیوع 

خبرربخ

خبرربخ

پژوهشــگر حوضــه زاینــده رود بــا انتقــاد از اینکــه متأســفانه حوضــه آبریــز زاینــده رود امــروز 
بــه جــای مدیریــت علمــی، دچــار سیاســت زدگی شــده اســت، می گویــد: چــاره ای جــز 
کــم بــر دانــش آب شناســی و رعایــت مصوبــات قانونــی نداریــم و بــا  تبعیــت از قوانیــن حا

کــرد.  شــعارها و تبلیغــات سیاســی نمی شــود بحــران زاینــده رود را حــل 
به ایســنا، توضیــح  زاینــده رود  ارزیابــی حوضــۀ پرچالــش  بــا  انتخابــی  حشــمت اهلل 
می دهــد: حوضــه زاینــده رود، شــرایط اقلیمی ویــژه ای دارد، از دیرزمــان تــا بــه امــروز 
کنــش زمانــی ، مکانــی بارندگــی، ارتفــاع، آب و هــوا و...  در ایــن حوضــه بســته از نظــر پرا

تفاوت هــای فاحشــی وجــود داشــته و دارد.
کــه  وی در مــورد شــرایط حوضــه آبریــز زاینــده رود، توضیــح می دهــد: حوضــه زاینــده رود 
تأمین کننــده اصلــی آب تــاالب بین المللــی گاوخونی اســت، از نظــر آب و هوایــی در یک 

اقلیــم فراخشــک، خشــک و نیمه خشــک قــرار دارد.

۳

چغاله بادام جایی در صادرات دارد؟

نوبربیبربرایکشاورزان

محمدرضااحتشامزاده-شهردارخورزوق

خ 1399/11/18 )مصوبــه شــماره 193( شــورای محتــرم اسامی شــهر خــورزوق،  شــهرداری خــورزوق درنظــردارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 99/2۵۵/ش/۵ مــور
نســبت بــه اجــرای روشــنایی بلــوار آزادگان حــد فاصــل میــدان امــام خمینــی )ره( تــا روبــروی پمــپ بنزیــن خــورزوق بــا اعتبــاری بــه مبلــغ -/۴/1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از 
محــل اعتبــارات بودجــه ســال 1۴۰۰ شــهرداری خــورزوق مطابــق ارقــام پیوســت )ارقــام مــورد تائیــد اداره بــرق شهرســتان برخــوار - دولــت آبــاد( ازطریــق انجــام مناقصه 
عمومی اقــدام نمایــد. شــرکت های واجــد صاحیــت می تواننــد تــا پایــان مهلــت اعتبــار ذکــر شــده شــرکت نماینــد. شایســته اســت بارعایــت صرفــه و صــاح شــهرداری، 

مناســب تریــن و آخریــن قیمــت پیشــنهادی خــود را بــدون درنظرگرفتــن ارزش افــزوده اعــام نمائیــد.

گهــی و دســتور تحویــل و همچنیــن ســایر شــرایط قــرارداد و تایید مهندس ناظر پــروژه مطابق  هــرگاه اقــام خریــداری شــده دارای شــرایط اســتاندارد و مطابــق بــا شــرایط آ
صورتجلســه تحویــل باشــد وجــه آن قابــل پرداخــت می باشــد. درغیراینصــورت مــورد تاییــد نبــوده و ضــرر و زیان ناشــی از آن برعهده فروشــنده می باشــد.

کتها ازطریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(  گران و بازگشــایی پا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه   )1
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.  گــران مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 

گــران محتــرم می تواننــد ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت نســبت بــه خریــد اســناد مناقصه اقــدام نمایند. مناقصــه 
2( شرایط عمومی پیمان جزء الینفک قرارداد محسوب می شود.

3( مالیات بر ارزش افزوده در جمع کل محاسبه نگردد، درصورت شمولیت بعد از ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد شد.
کارکنــان دولــت در معامــات دولتــی مصــوب 22 دیمــاه 1337 حــق مشــارکت در ایــن اســتعام  کلیــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی مشــمول قانــون منــع مداخلــه   )۴

گردیــد. رانداشــته و درصــورت احــراز شــمولیت، در هــر مرحلــه از اســتعام یــا در زمــان عقــد قــرارداد مطابــق قوانیــن و مقــررات بــا وی رفتــار خواهــد 
۵( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

۶( نظارت بر حسن اجرای عملیات بعهده مسئول واحد عمران شهرداری خورزوق می باشد.
که پیشــنهادات دهنده می بایســت در مهلت  7( مهلت دریافت پیشــنهادات تا مورخ 1۴۰۰/۰2/18 تحویل پیشــنهادات تا پایان وقت اداری 1۴۰۰/۰2/28 می باشــد 
تعییــن شــده پیشــنهادات خــود محتــوی ضمانتنامــه بانکــی و یــا فیــش واریــزی نقــدی معــادل -/2۰7/۵۰۰/۰۰۰ ریــال واریــز بشــماره حســاب 31۰۰۰۰۰819۰۰3 نــزد بانک 
کــه بایــد بــه عــدد و  ملــی بنــام شــهرداری خــورزوق بابــت ۵% ســپرده شــرکت در مناقصــه، مــدارک و اســناد ثبتــی شــرکت و آخریــن تغییــرات آن و بــرگ پیشــنهاد قیمــت 

حروف نوشــته شــود.
8( درصورت ناقص بودن مدارک درخواستی دربسته الف، بسته ب باز نمی شود و نام شرکت از مناقصه حذف خواهد شد.

گــردد و صورتجلســه تهیــه شــود )تســویه حســاب بــا برنــده مناقصه منوط بــه ارائه صورتجلســه تحویل  کلیــه اجنــاس برکنــار شــده می بایســت تحویــل انبــار شــهرداری   )9
اجنــاس برکنــار شــده بــه انبار شــهرداری می باشــد(.

کننــدگان می بایســت جــزو لیســت پیمانــکاران مــورد تائیــد شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان بــود و از آن شــرکت تائیدیــه اخــذ و تحویــل شــهرداری نمایــد  1۰( شــرکت 
درغیراینصــورت ضمانتنامــه شــرکت بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.

11( کلیه اجناس مصرفی می بایست مورد تائید شرکت توزیع برق استان اصفهان باشد.
12( به پیشنهادات مبهم و مخدوش و مشروط ترتیب اثر نخواهد شد.

13( هیچگونه مبلغی بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمی گیرد و کلیه کسورات قانونی )مطابق قوانین شهرداری( بعهده برنده استعام می باشد.
1۴( شهرداری هیچگونه تعهدی درقبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

کار  کثــر تــا 7 روز از تاریــخ ابــاغ نظــر کمیســیون بــا تکمیــل اســناد قــرارداد و مهــر و امضــاء قــرارداد و تســلیم ضمانــت نامه حســن انجــام  1۵( برنــده مناقصــه می بایســت حدا
نســبت بــه تنظیــم و مبادلــه قــرارداد اقــدام نمایــد. درغیراینصــورت ســپرده شــرکت در مناقصــه به نفع شــهرداری ضبــط و با برنــده دوم و یا ســوم قرارداد تنظیــم می گردد.
کار خــود بایــد بــه میــزان 1۰% از مبلــغ بــرآوردی قــرارداد را بصــورت ســپرده وجــه نقــد واریــزی بــه  1۶( هنــگام امضــاء قــرارداد طــرف قــرارداد بــرای تضمیــن حســن انجــام 

کارفرمــا ارائــه نمایــد. حســاب شــماره 31۰۰۰۰۰819۰۰3 نــزد بانــک ملــی بــا عنــوان حســاب ســپرده شــهرداری یــا ضمانــت نامــه مــورد قبــول 
کــه در محــل شــهرداری خــورزوق تشــکیل می گــردد بــاز  کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری  17( پیشــنهادات رســیده در ســاعت 1۵ روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/28 در 
و قرائــت می گــردد. ضمنــا برنــده مناقصــه پــس از بررســی های الزم و تشــخیص کمیســیون بــا درنظرگرفتــن رعایــت صرفــه و صــاح شــهرداری و همچنیــن رعایــت ضوابــط 

تعییــن و اعــام می گــردد.
18( ارائه پیشنهادات پس از مهلت تعیین شده فاقد اعتبار بوده و به پیشهادات مبهم، مخدوش، مشروط و فاقد امضاء و سپرده ترتیب اثر نخواهد شد.

19( ســپرده نفــرات اول و دوم و ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا نفــر اول در شــهرداری باقــی خواهــد مانــد. چنانچــه برنــده اول مناقصــه از انعقــاد قــرارداد تــا پایــان مهلت قانونی، 
گردیــد و درصورتیکه برنــدگان دوم و ســوم نیز ظرف مهلت هفــت روز پس  خــودداری نمایــد ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا برنــده بعــدی منعقــد خواهد 

از زمــان قانونــی حاضــر بــه عقــد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان بــه نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد.

گهیمناقصه آ
نوبت دوم

11282۶۴ / م الف

ضریب پیشنهادی کل برآورد جمع  برآورد هزینه دستمزد و حمل جمع برآورد  مصالح

کل  مبلغ 
پیشنهادی

پژوهشگر حوضه زاینده رود؛

حوضه زاینده رود دچار سیاست زدگی است

سرمربی تیم پرسپولیس: 

کمین چند ستاره ما هستند  قطری ها در 
۶

ابالغ شیوه نامه چک های 
موردی از سوی بانک مرکزی 

درج اطالعات سکونتی 
ک  در سامانه امال

برای همه کد ملی ها آزاد شد

گرانی مسکن و بازار سیاهی 
برای فروش امتیاز مسکن ملی 

قائم مقام وزیر صمت:

گران نمی شود شکر 

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:

کم  اهدای 1۰۰ درصدی رشد ترا
به سازندگان ساختمان 

در اصفهان

2

2

3

2

۳

هشت پروژه فعال ساختمان های 
دولتی و تاسیسات عمومی 

در اصفهان

نماینده مردم اصفهان: 

امنیت شغلی 
کارگران است مهمترین مطالبه 

۳

۴
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خبر

رئیــس اتحادیــه ســازندگان مســکن اصفهــان گفــت: 
کاری ســاختمان هــر  کنــون فقــط هزینــه ســفت  ا
متــر دو میلیــون تومــان بــوده و هزینــه ســاخت کامل 
ســاختمان بــا توجه به متریــال اســتفاده شــده در آن 
از چهــار میلیــون تومــان شــروع شــده و بــه هــر متــر ۸ 
میلیــون تومــان نیز می رســد. اصغــر ریاحــی راد اظهار 
کرد: افزایش قیمت مصالح ســاختمانی هزینه های 
ــت،  ــش داده اس ــدت افزای ــه ش ــکن را ب ــاخت مس س
پیــش از ایــن قیمــت ســاخت هــر متــر مســکن دو 
میلیون تومان اعالم می شــد، البته قیمت ســاخت 
بــا توجــه بــه تعــداد طبقــات ســاختمان متغیر اســت 
و هــر چقــدر تعــداد طبقــات بیشــتر شــود، در قیمــت 
ســفت کاری و نــازک کاری هــر واحــد تأثیرگــذار اســت. 
رئیــس اتحادیــه ســازندگان مســکن اصفهــان گفــت: 
ســاختمان بیــش از ســه طبقه نیازمنــد دیوار برشــی 
کــه آلماتــور اضافه تــری بــرای آن مصــرف شــده  اســت 
کنــون فقــط  اســت بنابرایــن قیمــت بیشــتری دارد، ا
کاری ســاختمان هــر متــر دو میلیــون  هزینــه ســفت 
کامــل ســاختمان  تومــان بــوده و هزینــه ســاخت 
بــا توجــه بــه متریــال اســتفاده شــده در آن از چهــار 
میلیــون تومــان شــروع شــده و بــه هــر متــر ۸ میلیــون 
ســاخت  معمــواًل  افــزود:  وی  می رســد.  تومــان 
ســاختمان چنــد ســال رونــق داشــته و چنــد ســال 
کنــون وضعیت اقتصادی کشــور  وارد رکــود می شــود ا
تحــت تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا اســت و بســیاری از 
کارگــران و اســتادان بنــا فعالیــت نمی کننــد زیــرا نگران 
سالمتی خود هستند، البته ساخت و ساز در برخی 
مناطق همواره به صرفه است و هر چقدر هزینه آن 
زیاد شــود برای ســازنده ارزشــمند اســت زیرا مشتری 
انبــوه ســازان  دارد بنابرایــن ســازندگان مســکن و 
همچنان فعال هســتند. رئیس اتحادیه ســازندگان 
مســکن اصفهان گفت: نمی توان قیمت مســکن را 
کــرد، بــرای ســاخت و ســاز  در ســال ۱۴۰۰ پیــش بینــی 
مسکن نیازمند خرید میلگرد، سیمان و.. هستیم، 
با افزایش هزینه مصالح ساختمانی قیمت ساخت 
کــه منجــر بــه افزایــش  و ســاز نیــز افزایــش می یابــد 
محــدوده قیمــت مســکن نیــز خواهــد شــد بنابرایــن 
کنتــرل قیمــت مصالــح  کاری بــرای  گــر دولــت ســاز و  ا
گیرد، می توان به کاهش قیمت  کار  ســاختمانی به 

مســکن امیــدوار بــود.

رئیس اتحادیه سازندگان مسکن 
اصفهان:

قیمت ساخت 
هر متر مسکن بیش از 
۴ میلیون تومان است

خبرربخ

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  مقــام  قائــم 
کــرد کــه تغییری  کیــد  )صمــت( در امــور بازرگانــی تا
در نــرخ شــکر ایجاد نمی شــود، امــا زیــر بــار پنــج 
کــه  گفــت  نرخــی بــودن شــکر در بــازار نرفــت و 

اســت.  متفــاوت  نرخ هــا  مبنای ایــن 
اخیــرا دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی از 
ــود،  ــازار خبــر داده ب پنــج نرخــی شــدن شــکر در ب
ــرای  ــرخ مصــوب ۶۶۵۰ تومــان ب ــه ن ک ــه طــوری  ب
ــان  ــوب۸۷۰۰ توم ــرخ مص ــدی، ن ــای تولی واحده
کننــده، نــرخ مصــوب ۱۱هــزار و ۵۰۰  بــرای مصــرف 
بنکــداری  آزاد  نــرخ  بنکداری هــا،  بــرای  تومــان 
کیســه های ۵۰  ۱۳هــزار و۵۰۰ تومــان بــه صــورت 
گفتــه  کــه  کننــده هــم  کیلویــی و نــرخ آزاد مصــرف 
می شــود تــا ۱۴ هزارتومــان هــم رســیده و بعضــا 
گرانفروشــی در ایــن بخــش بــه بیــش از ۹۰ درصــد 

ــیده اســت. ــم رس ه
کــه شــکر آزاد بــه وفــور در  گفتــه بــود  او همچنیــن 
بــازار هســت، امــا اولویــت دولــت تامیــن شــکر 
تنظیــم بــازاری بــرای فروشــگاه های زنجیــره ای 
فروشــگاه ها  به ایــن  مــردم  همــه  امــا  اســت، 
ــت  ــه وزارت صم ک ــی  ــد. موضوع ــی ندارن دسترس
نیــز آن را تاییــد کرده و در این رابطه محمدصادق 
مفتــح، قائم مقــام وزیر صمت در امــور بازرگانی در 
یــک برنامــه تلویزیونــی اظهار کرد: منســجم ترین 
شــبکه توزیــع، فروشــگاه های زنجیــره ای اســت 
کــه بــدون هیــچ محدودیــت شــکر در آنجــا عرضــه 
کــه در صنــف  می شــود البتــه به ایــن معنــا نیســت 
توزیــع نمی شــود بلکــه در صنــف لبنیــات و خــوار 
ــبکه ای  ــی ش ــود، ول ــع می ش ــکر توزی ــم ش ــار ه و ب
کــه تنظیــم و تعــادل بــازار را انجــام می دهــد در 

فروشــگاه های زنجیــره ای اعمــال می شــود.
شکر از نظر صمت چند نرخ دارد!؟ 

بیان اینکــه  بــا  همچنیــن  مســئول  مقــام  ایــن 
بایــد نــرخ شــکر در بخــش صنــف و صنعــت جــدا 
شــود، تصریــح کرد: قیمت شــکر در بخــش خانوار 
کــه در حــال حاضــر اعمــال  ۸۷۰۰ تومــان اســت 
کرایــه حمــل، هزینه هــای بانکــی،  گــر  می شــود.  ا
خــرده فروشــی و عمــده فروشــی را در نظــر بگیریــم 
نــرخ شــکر اعــالم شــده صحیــح اســت. شــکر بــا 
قیمــت ۶۳۰۰ تومــان بــه واحدهــای بســته بنــدی 
می رســد که ایــن واحدهــا بــا در نظــر گرفتــن هزینه 
بــه قیمــت ۸۷۰۰  مالــی، بســته بنــدی و غیــره 
کننــده می رســانند و  تومــان بــه دســت مصــرف 
ــزار و ۵۰۰  ــز ۱۱ ه ــت نی ــف و صنع ــکر صن ــت ش قیم

تومــان اســت.
بــدون  شــکر  توزیــع  بیان اینکــه  بــا  مفتــح 
محدودیــت انجــام می شــود، تصریــح کرد: یکــی از 
اقالمی کــه در ایــام عیــد و ماه مبــارک رمضان پیک 
گزارشــات  مصــرف دارد شــکر اســت و بــر اســاس 

تــا امــروز مشــکلی در توزیــع نیســت. بــه عبــارت 
دقیق تــر در بــازار شــکر کمبــود عرضــه وجــود نــدارد 
کــه شــکر بــه واحــد بســته بندی می رســد  و زمانــی 
و  می شــود  محاســبه  آن  بنــدی  بســته  هزینــه 

قیمــت دوم پیــدا می کنــد.
نرخ شکر تغییر نمی کند

کــه تغییــری در نــرخ  کــرد  کیــد  مفتــح در ادامــه تا
شــکر ایجاد نمی شــود چــون هیچکــدام از عوامــل 
کننــده نــرخ، تغییــر نکــرده اســت و توزیــع  تعییــن 
گســترده ادامــه خواهــد داشــت  هــم بــه شــکل 
و مشــکلی وجــود نــدارد. از طــرف دیگــر پیــک 
مصــرف شــکر در ایــام عیــد و مــاه رمضــان اســت که 
کننــدگان قبــل از مــاه رمضــان و ایــام  عمــده تولیــد 
عیــد ســهمیه را دریافــت می کننــد.  شــکر جــزو 
کــه در توزیــع آن مشــکلی وجــود  کاالهایــی اســت 

ــدارد. ن
کــه دبیــر اتحادیــه بنکــداران  همچنیــن در حالــی 
مــواد غذایــی بــا حضــور در ایــن برنامــه مجــددا 
کــرد،  موضــوع پنــج نرخــی بــودن شــکر را مطــرح 
ــی اظهــار  ــر صمــت در امــور بازرگان ــم مقــام وزی قائ
کــرد کــه قیمــت اعــالم شــده و پنــج نــرخ برای شــکر 
صحیح نیســت، بلکه مبنای آن متفاوت اســت. 

محدودیتــی در توزیــع شــکر وجــود نــدارد.
مصرف شکر از نظر صمت ساالنه ۱.۷ میلیون 

تن! 
اســتراتژیک  بــه ذخایــر  مــازاد شــکر  افــزود:  وی 
افــزوده شــده اســت و لزومــًا جمــع واردات و تولیــد 
داخلی، مصرف نیست بلکه بخشی از آن ذخایر 
کاالهــا  همــه  در  کــه  اســت  کشــور  اســتراتژیک 
مصــرف  میانگیــن  بنابرایــن  می شــود.  اعمــال 
کشــور حــدود یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار  شــکر در 

تــن اســت.
بــا  بازرگانــی  امــور  در  صمــت  وزیــر  مقــام  قائــم 
ــا نــرخ  بیان اینکــه شــکر تولیــد داخــل و وارداتــی ب
شــرکت بازرگانــی دولتــی توزیــع می شــود و بخــش 
فروختــه  شــرکت  به ایــن  داخــل  تولیــد  عمــده 
می شــود، دربــاره برنامــه ریــزی بــرای بــازار شــکر 
گفــت: برنامــه ریــزی بــر اســاس روال ســابق اســت 
کنــون ابتــدای فصــل برداشــت نیشــکر و  البتــه ا
چغنــدر بهــاره در خوزســتان اســت و در پایــان 
البتــه  می آینــد.   بــازار  بــه  چغندرهــا  تابســتان 

ــود  کمب ــت و  ــده اس ــن ش ــی تامی ــودی خوب موج
بازارهــای  از  تــن  میلیــون   ۱.۵ تــا  یــک  حــدود 
آن  از  بخشــی  کــه  شــده  خریــداری  خارجــی 
ترخیــص شــده و بخــش دیگــر در حــال ترخیــص 
کشــور اســت.  واردات بــرای بخــش  ــا حمــل بــه  ی
خصوصــی نیــز با ارز نیمایی در حال انجام اســت.
شــکر بــا دالر ۴۵ هــزار تومانــی بــه دســت مصــرف 

کننــده می رســد! 
در ادامه ایــن برنامــه قاســمعلی حســنی، دبیــر 
اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی بــا بیان اینکــه 
دولــت اجــازه دهــد تاجر شــکر را وارد کند و نظارت 
کــه بزرگتریــن و بهتریــن پلیــس رقابــت  کنــد، چرا
ــودن شــکر  ــاره پنــج نرخــی ب ــار دیگــر درب اســت، ب
گفــت: نرخ هــای امــروز بــازار شــکر ۶۶۵۰  در بــازار 
تومــان، ۸۷۰۰ تومــان، ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان، ۱۳ 
هــزار و ۵۰۰ تومــان و ۱۵ هــزار تومــان اســت که شــکر 
بــا قیمــت ۸۷۰۰ تومــان در برخــی فروشــگاه ها 
کــه برخــی فروشــگاه های زنجیــره ای  نیســت. چرا
بســته شــکر  تنهــا دو  کرونایــی  در ایــن شــرایط 
می دهنــد، امــا بایــد توزیــع بــه صــورت گســترده تــر 

انجــام شــود.
وی بــا بیین اینکــه در مــواردی شــکر بــا قیمــت 
۱۳ هــزار ۵۰۰ تومــان توســط بنکــداران بــه فــروش 
می رســد و بــا قیمــت ۱۵ تــا ۱۶ هــزار تومــان بــه 
کــرد:  کننــده می رســد، تصریــح  دســت مصــرف 
کــه بــا دالر ۲۳ هــزار  هــر تــن شــکر ۳۸۴ دالر اســت 
تومان قیمت شــکر ۷۳۵۰ تومان اســت. بنابراین 
وقتی ایــن قیمــت بــه ۱۶ هــزار تومــان می رســد 
یعنــی بــا دالر ۴۰ تــا ۴۵ هــزار تومــان بــه دســت 
کننــده می رســد. در حــال حاضــر در ۱۱۰۰  مصــرف 
ــه  ــر ۱۵ هــزار تومــان در بخــش آزاد ب شــهر شــکر زی
کننــده نمی رســد. از طــرف دیگــر  دســت مصــرف 
گذشــته هفــت بــار قیمت هــا تغییــر  در ســه ســال 

کــرده اســت. پیــدا 
مصرف شکر از نظر وزارت جهاد ساالنه ۲.۲۵ 

میلیون تن! 
پیمــان حصادی مجری طرح چغندرقنــد وزارت 
کشــاورزی نیــز در ایــن برنامــه از افزایــش  جهــاد 
تولیــد شــکر خبــر داد بــه طــوری کــه در ســال ۱۳۹۹ 
کشــور مجموعــًا یــک میلیــون و ۵۷۰ هــزار تــن  در 
شــکر تولیــد شــده، امــا در ســال ۱۳۹۸ تولیــد شــکر  
گذشــته  بــوده اســت. در ســال  تــن  ۹۸۷ هــزار 
تقریبــًا یــک میلیــون و ۱۱۷ هــزار تــن و در ســال 
۱۳۹۸ حــدود یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن شــکر 

ــت. ــده اس ــور ش کش وارد 
او همچنیــن بــا بیان اینکــه مصرف ســرانه شــکر بر 
کشــور را  کیلوگــرم اســت،  نیــاز ســاالنه  مبنــای ۲۷ 
حــدود دو میلیــون و ۲۵۰ هــزار تــن و ماهانــه ۱۸۵ 

کــرد. هــزار تــن نیــاز عنــوان 

قائم مقام وزیر صمت:

شکر گران نمی شود

گزارشربخ

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
کشــور بــا  گفــت: اولیــن شــهرک رمــزارز  اصفهــان 
فریــدن  در  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 

شــد.  خواهــد  کلنگ زنــی  بــه زودی 
خبــری  نشســت  در  قاضی عســکر  سیدحســن 
بــا اصحــاب رســانه دربــاره شــهرک رمــزارز فریــدن 
گذشــته پیگیــر  کــرد: از یــک ســال و نیــم  اظهــار 
بــا  و  هســتیم  فریــدن  در  شــهرک  احداث ایــن 
همــکاری ســازمان صمــت اســتان، محیط زیســت 
و شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان مجوزهــای 
الزم بــرای احداث ایــن شــهرک صــادر شــده و بــا 
ک بــه  زودی  ســرمایه گذاری شــرکت تدبیر افــزار پژوا

کلنگ زنــی خواهــد شــد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهــان ادامــه داد: ایــن طــرح شــامل، مزرعــه 
کارخانــه تولیــد و مونتــاژ دســتگاه  تولیــد رمــزارز، 
مرکــز  و  رمــزارز  تولیــد  اســتخر  رمــزارز،  تولیــد 
علمی کاربــردی بــرای آمــوزش نیروهای متخصص 

اســت. رمزارزهــا  زمینــه  در 
بــرای  فریــدن  انتخــاب  علــت  پیرامــون  وی 
در ایــن  داد:  توضیــح  شــهرک  احداث ایــن 
منطقــه بــه دلیــل سردســیر بــودن مصــرف انــرژی 
و  می یابــد  کاهــش  رمــزارز  تولیــد  دســتگاه های 

طبــق اســتعالم از بــرق اســتان مشــکلی هــم از نظــر 
تامیــن بــرق در ایــن ناحیــه وجــود نــدارد و بــرای 

دارد. خوبــی  پتانســیل  رمزارزهــا  تولیــد 
کشــور  قاضی عســکر درباره مزیت تولید رمزارزها در 
رمزارزهــا  تحریمی کشــور  شــرایط  در  گفــت:  هــم 
ــادالت  ــهیل مب ــه تس ــایانی ب کمــک ش ــد  می توانن
کنیــم بــا ترغیــب مــردم  کنــد و بایــد تــالش  تجــاری 
به صرفــه جویــی بــرق در بخــش خانگــی بتوانیــم با 
تولیــد رمــزارز ارزش افــزوده خوبی برای کشــور ایجاد 

کنیم.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
بــرای  راهــکاری  را  هم زیســتی  طــرح  اصفهــان 
کــرد و  اســتفاده از گرمــای تولیــدی رمزارزهــا معرفی 
گرمــای تولیــد شــده در فراینــد  گفــت: در ایــن طــرح 
ــاز  ــش موردنی گرمای ــن  ــرف تأمی ــا ص ــد رمزارزه تولی
گلخانــه می شــود که صرفه جویی خوبــی در زمینه 
مصــرف انــرژی را بــه دنبــال دارد و در فریــدن هــم به 

دنبــال اجرای ایــن طــرح هســتیم.
کاهش زمان اتصال به شبکه جهانی با احداث 

استخر رمزارز در کشور
شــرکت  هیأت مدیــره  عضــو  خانجانــی،  امیــن 
دنبــال  بــه  بیان اینکــه  بــا  ک  پــژوا افــزار  تدبیــر 
ــرای  ــروژه ب ــار پ کن ــادی در  احــداث نیــروگاه chp و ب
خودکفایــی در زمینــه بــرق شــهرک هســتیم اظهــار 

داشــت: بــرای تأمیــن بــرق شــهرک حاضریــم بــه 
کوچــک همــکاری  طــور مســتقیم بــا نیروگاه هــای 
کنیــم ولــی نیاز بــه مجــوز وزارت نیــرو داریم که هنوز 

صــادر نشــده اســت.
بــا  بــرق  مصــرف  پیــک  ســاعات  در  افــزود:  وی 
ــورت  ــه در ص ک ــم  کردی ــق  ــرق تواف ــع ب ــرکت توزی ش
نیــاز دســتگاه ها را خامــوش کنیــم و در ســاعاتی که 
ــم. ــزارز داری ــد رم ــی دارد تولی ــرف پایین ــبکه مص ش
خانجانــی ارائــه خدمــات در زمینــه نرم افزار هــای 
کشــور را از مزایا ایــن پــروژه  تولیــد رمــزارز بــه خــارج از 
ــوژی  کــرد: می توانیــم در مــرز تکنول عنــوان و بیــان 
جهــان در زمینــه نرم افــزاری بــا اســتفاده از ظرفیــت 
کشــور  کــه تربیــت می کنیــم بــه خــارج از  نیروهایــی 
گــردش  کــه  خدمــات ارائــه دهیــم و در ایــن بــازار 
مالــی آن بیــش از ۵۰۰ میلیــارد دالر در ســال اســت 

ســهم داشــته باشــیم.
وی بــا معرفــی اســتخر رمــزارز به عنــوان نرم افــزار 
واســط بیــن تولیدکننــده و شــبکه جهانــی اضافــه 
ــه اســتخرهای  ــد ب کنــون تولیدکننــدگان بای کــرد: ا
کــه زمــان اتصــال را  کشــور وصــل شــوند  خــارج 
کــه بــا  کاهــش می دهــد  بــاال می بــرد و درآمــد را 
احــداث اســتخر رمــزارز در ایــن شــهرک می توانیــم 
کاهــش زمــان اتصــال از ســه بــه یــک  عــالوه بــر 
دقیقــه، تولیدکننــدگان غیرقانونــی را شناســایی و 

کنیــم. مســدود  را  دسترسی شــان 
تعرفه پایین  برق  علت تولید غیرقانونی رمزارزها
و  ریــزی  برنامــه  معــاون  زینلی پــور،  محمــد 
ســرمایه گذاری ســازمان صمــت اصفهــان در ادامــه 
گفــت: ۵۸ مجــوز بــرای تولیــد رمزارزهــا  نشســت 
بــا ظرفیــت اشــتغال ۶۸۵ نفــر و ســرمایه گذاری 
حــدود ۱۳ هــزار و ۵۵۷ میلیــارد تومــان در اســتان 
کــه البتــه هنــوز هیچ یــک  کرده ایــم  کنــون صــادر  تا

نرســیده اند. بهره بــرداری  بــه 
وی بــا بیان اینکــه تعرفــه پاییــن بــرق در بخــش 
کشــاورزی و صنعتــی نســبت بــه تعرفــه قانونــی 
اســتخراج رمــزارز علــت اصلــی تولیــد غیرقانونــی در 
کشــور اســت، توضیــح داد: البتــه موانــع دیگــری 
ماننــد الــزام بــه احــداث مزرعــه درون شــهرک های 
صنعتی و یا تعیین حداقل ظرفیت ۲۵۰ کیلووات 
بــرای صــدور مجــوز از طــرف برق برای تولید قانونی 
کــه بــا پیگیری هــای صورت گرفته ایــن  وجــود دارد 
ــه تولیــد  ــا ســرمایه گذاران ب ــع برطــرف شــده ت موان

قانونــی رمــزارز ترغیــب شــوند.
فراهم شدن هتلینگ تولید رمزارز در شهرک 

فریدن
غالمرضــا توکلــی، رئیــس اداره طرح هــا و صنایــع 
نشســت  در ایــن  اصفهــان  صمــت  ســازمان 
و  برشــمرد  طــرح  دیگر ایــن  مزیــت  را  هتلینــگ 
کــه بــا چنــد دســتگاه محــدود  کــرد: افــرادی  بیــان 
گانــه  تولیــد رمــزارز می کننــد و احــداث مزرعــه جدا
قــراردادن  بــا  می تواننــد  نــدارد  صرفــه  برایشــان 
دستگاه هایشــان در اختیــار شــهرک بــا پرداخــت 
کننــد و بــه  کارمــزد رمــزارز تولیدی شــان را دریافــت 

ســمت تولیــد غیرقانونــی نرونــد.
وی افــزود: ســرمایه گذاران همچنیــن می توانند در 
کنــار نیروگاه هــا بــا اخــذ مجوز تولیــد رمــزارز کنند که 

بــرای طرفین منفعت خوبــی دارد.
پیگیری احداث اولین ناحیه تخصصی رمزارز 

در کشور
شــرکت  برنامه ریــزی  معــاون  طاهــری،  مهــدی 
در  نیــز  اصفهــان  اســتان  صنعتــی  شــهرک های 
گذشــته ۴۵ واحــد  گفــت: در ســال  پایــان نشســت 
تولیــد رمــزارز در محمدآبــاد جرقویــه و فریــدن بــا 
گذار  مســاحت ۱۳۲ هــزار مترمربع به متقاضیــان وا
شــده و دنبال ایــن هســتیم در زمینــی بــه وســعت 
۴۹ هکتــار اولیــن ناحیــه تخصصــی رمــز را در کشــور 
کوهپایــه - ســگزی را ایجــاد  در مجــاورت محــور 

کنیــم.

کلنگ زنی اولین شهرک رمزارز کشور در فریدن: 

اصفهانمبدأتسهیلمبادالتخارجیمیشود
خبر

بــا صــدور شــیوه نامه ای، مقــررات  بانــک مرکــزی 
کثــر  حدا و  ابــالغ  را  مــوردی  چک هــای  بــر  ناظــر 
تعــداد چــک مــوردی قابــل اعطــا بــه هــر مشــتری را 
کثــر دو فقــره و در مجمــوع ســاالنه  در هــر تقاضــا حدا

کــرد. کثــر ۵ فقــره اعــالم  حدا
بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای بــه تمامی بانک هــا 
کــرد: پیــرو ضوابــط  و موسســات اعتبــاری اعــالم 
و مقــررات ابالغــی بانــک مرکــزی پیرامــون اجــرای 
احــکام و تکالیــف مقــرر در اصالحــات ســال ۱۳۹۷ 
مقــرر  تکالیــف  اجــرای  در  و  چــک  صــدور  قانــون 
در تبصــره ۲ ذیــل مــاده ۶ اصالحــی ســال ۱۳۹۷ 
کــه بیــان مــی دارد: »بانــک  قانــون صــدور چــک 
ســال  یــک  مــدت  ظــرف  اســت  مکلــف  مرکــزی 
و  ضوابــط  قانــون،  شــدن این  الزم االجــرا  از  پــس 
را  مســتقیم  برداشــت  خدمــات  زیرســاخت های 
کــه  اشــخاصی  بــرای  مــوردی  چــک  صــورت  بــه 
دســت چــک ندارنــد بــه صــورت یکپارچــه در نظــام 
بانکــی تدویــن و راه انــدازی نمایــد تــا بــدون نیــاز 
بــه اعتبارســنجی، رتبه بنــدی اعتبــاری و اســتفاده 
حســاب این  از  برداشــت  امــکان  چــک  دســته  از 
اشــخاص بــرای ذینفعــان معیــن فراهــم شــود. در 
پرداخــت  بــرای  کافــی  موجــودی  عــدم  صــورت 
چــک مــوردی صاحــب حســاب تــا زمــان پرداخــت 
دیــن مشــمول مــوارد منــدرج در بند هــای الــف تــا د 
مــاده ۵ مکرر ایــن قانــون و نیز محرومیــت از دریافت 
دســته چــک، صــدور چــک جدیــد و اســتفاده از 
ــزی مقــررات  چــک مــوردی می باشــد«، بانــک مرک

کــرد. ناظــر بــر اعطــای چــک مــوردی را ابــالغ 
بر ایــن اســاس چــک مــوردی در راســتای اهــداف 
مــورد اشــاره در قانــون بــا رعایــت شــرایط منــدرج در 

ضوابــط مقرراتــی واجــد مختصــات زیــر اســت:
داشــتن  مســتلزم  مــوردی  چــک  از  اســتفاده   .۱
بانــک  نــزد  بــدون دســته چــک  حســاب جــاری 

محــال علیــه بــوده و صدور آن مســتلزم ثبــت مراتب 
در ســامانه صیــاد اســت.

کثــر تعــداد چــک مــوردی قابــل اعطــا بــه  ۲. حدا
کشــور در هــر تقاضــا  هــر مشــتری در شــبکه بانکــی 
ــر ۵  کث ــاالنه حدا ــوع س ــره و در مجم ــر دو فق کث حدا

ــت. ــره اس فق
کلیــه مجــاز ســالیانه بــرای صــدور  ۳. ســقف مبلــغ 
چــک مــوردی بــر اســاس شــیوه نامــه موضــوع مــاده 
۷ دســتورالعمل اجرایــی مــاده ۶ اصالحــی قانــون 
اســت. )براســاس مــاده ۷ ایــن دســتورالعمل ســـقف 
اعتبــار مجــاز متقاضی دســته چک اعم از اشــخاص 
غیرتجــاری،  جــاری  حســاب  دارای  حقیقــی 
اشــخاص حقیقــی دارای حســاب جــاری تجــاری 
و اشــخاص حقوقــی، حســب مــورد بــا توجــه بــه 
انفــرادی یــا مشــترک بــودن حســاب و نیــز متناســب 
بــا نتایــج گزارش اعتباری و امتیــاز اعتباری دریافتی 
گزارش رتبه بندی  از شــرکت های اعتبارســنجی و یا 
دریافتــی از مؤسســات رتبه بنــدی اعتباری، توســط 
کــه توســط  ســامانه صیــاد بــر اســاس شــیوه نامه ای 
بانــک مرکــزی تدویــن و بــه تصویــب شــورای پــول و 
اعتبــار می رســد، محاســبه خواهــد شــد. تــا قبــل از 
ابــالغ شــیوه نامه یــاد شــده صرفــًا رتبــه اعتبــاری و یــا 

امتیــاز اعتبــاری مذکــور بــه وی اعــالم میگــردد.(
۴. چــک مــوردی غیــر قابــل انتقــال بــه غیــر بــوده و 
صرفــًا توســط شــخصی که چــک مــوردی در وجــه او 

صــادر شــده قابــل تســویه اســت.
۵. از حیــث ترتیــب آثــار و احــکام حقوقــی و ضمانــت 
اجــرا چــک مــوردی مشــمول تمامی احــکام قانونــی 
و ضوابــط مقرراتــی ناظــر بــر چک هــای عــادی بــه 
اســتثنای الزامــات ناظــر بــر اعتبارســنجی متقاضــی 

می گــردد.
کید کرده اســت که مقــررات فــوق از  بانــک مرکــزی تا

مردادمــاه ســال جــاری الزم االجرا اســت.

ابالغ شیوه نامه چک های موردی 
از سوی بانک مرکزی 

گرانی مسکن و بازار سیاهی برای فروش امتیاز مسکن ملی 
بــا افزایــش قیمــت مســکن در ماه هــای اخیــر 
دوبــاره موضــوع خریــد و فــروش امتیــاز مســکن 
گرفتــه اســت.  ملــی در فضــای مجــازی رونــق 
آیــا خریــد و فــروش امتیــاز مســکن ملــی قانونــی 
اســت؟ خریــد امتیــاز مســکن ملــی تضمینــی 
بــر مالکیــت اســت؟ این خریــد و فــروش بــا چــه 

می شــود؟  مکانیزمی انجــام 
کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد در ســال  بــا روی 
کــه مربــوط بــه دولــت  1392 طــرح مســکن مهــر 
گردونــه بــازار مســکن خــارج شــد  قبــل بــود از 
و قــرار شــد تــا مســکن اجتماعــی جایگزیــن آن 

شــود.
عبــاس آخونــدی وزیــر وقــت راه و شهرســازی 
ــود  ــاله وزارت خ ــد س ــان، در دوران چن در آن زم
کاغذ نگه داشت  مسکن اجتماعی را تنها روی 
و بــا رفتــن او و تکیــه محمــد اســالمی بر وزارت راه 
کنار رفت و  و شهرســازی مســکن اجتماعی هم 

طــرح مســکن ملــی مطــرح شــد.
طــرح مســکن ملــی از شــهریور مــاه ســال 1398 
اســتان های  متقاضیــان  و  درآمــد  اجــرا  بــه 
مختلــف بــرای دریافت ایــن مســکن ثبــت نــام 

کردنــد.
مســکن ملــی نیــز حواشــی به همــراه داشــت که 
از آن جملــه می تــوان بــه خریــد و فــروش امتیــاز 
کــرد. البتــه خریــد و  آن در ماه هــای اخیــر اشــاره 
کــه  فــروش امتیــاز مســکن ملــی چیــزی نیســت 
بــه تازگــی اتفــاق افتــاده باشــد امــا بــه دلیــل آن 
کــه قیمــت مســکن بســیار در ایــن ماه هــا رشــد 
کــرده اســت این روزهــا بســیار دیــده می شــود 

کــه فــروش امتیــاز مســکن ملــی بــه خصــوص در 
گهــی می شــود.  فضــای مجــازی آ

دلیل فروش امتیاز مسکن ملی چیست؟
افزایــش قیمــت مســکن از یک ســو و همچنین 
عــدم توانایــی در واریزی هــا توســط متقاضیــان 
هــم  تــا  اســت  شــده  باعــث  دیگــر  ســوی  از 
ملــی  مســکن  امتیــاز  خریــد  بــرای  متقاضــی 
ــی  ــنده. برخ ــم فروش ــد و ه ــته باش ــود داش وج
توجــه  بــا  ملــی  مســکن  امتیــاز  فروشــندگان 
به اینکــه توانایــی ندارنــد تــا مبالــغ خواســته 
کننــد، برای جلوگیری از ســوخت  شــده را واریــز 
شــدن امتیــاز خــود اقــدام بــه فــروش امتیــاز 

مســکن ملــی می کننــد.
دلیــل دیگــر بــرای فــروش امتیــاز مســکن ملــی 
گویــا صاحــب خانــه  کــه برخــی  نیز ایــن اســت 
بوده انــد امــا بــاز هــم توانســته اند امتیاز مســکن 
کننــد و االن بــه دلیــل عــدم  ملــی را دریافــت 
ــم  ــم ه ک ــه  ک ــی  ــه متقاضیان ــاز آن را ب ــاز امتی نی

نیســتند می فروشــند.
ــا  ــز در ایــن رابطــه به ایرن ک نی یــک مشــاور امــال
ســود  بــه  دو  هــر  فروشــنده  و  خریــدار  گفــت: 
میلیــون   ۴۰ کــه  وقتــی  می کننــد  فکــر  خــود 
تومــان آورده بــه بیــش از ۲۰۰ میلیــون تومــان 
کــه بــرای تامیــن  تبدیــل شــود قطعــا خریــداری 
و  میــل  بــا  دارد  مشــکل  بعــدی  آورده هــای 

اقــدام می کننــد. فــروش  بــرای  رغبــت 
گذار  امتیاز مسکن ملی را چگونه وا

می کنند؟
گهی هــای مســکن ملــی، بــا قیمتــی  اغلــب آ

گهــی  در حــدود 2۵ تــا 3۵ میلیــون تومــان آ
کــه  کــرده  گهــی ذکــر  شــده اند و فروشــنده در آ
امتیــاز خــود را بــا تعهــد محضــری بــه خریــدار 
انجــام  کار  امــا چگونه ایــن  منتقــل می کنــد. 

می شــود؟
گفتگویــی  گهی هــا طــی  یکــی از صاحبان ایــن آ
کرده اســت: پیامک  بــا یکــی از روزنامه هــا اعالم 
مســکن  نخســت  ودیعــه  واریــز  بــه  دعــوت 
ملــی بــرای او ارســال شــده و پــس از فــروش 
به حســاب  را  باید ایــن وجــه  حوالــه، خریــدار 
کنــد؛ امــا همچنــان امتیــاز  بانــک مســکن واریــز 
مســکن ملــی بــه نــام شــخص فروشــنده باقــی 
خواهــد مانــد و او بــا حضــور در دفتــر اســناد 
پــس  را  امتیــاز  آن  می شــود  رســمی متعهد 
کنــد.  تســلیم  خریــدار  بــه  واحــد  تحویــل  از 
بر ایــن اســاس بــا توجــه به اینکــه متقاضیــان 
مســکن ملــی بایــد در مرحلــه اول ۳۰درصد کل 
کننــد، خریــدار  بهــای تمام شــده را پرداخــت 
کــه  حوالــه مســکن ملــی بایــد عــالوه بــر وجهــی 
صاحــب  امتیــاز  بــه  امتیــاز  خریــد  به عنــوان 
پرداخــت می کنــد، رقمــی در حــدود 3۰ تــا ۴۰ 
ــی  ــوان آورده متقاض ــز به عن ــان نی ــون توم میلی

کنــد. به حســاب بانــک مســکن واریــز 
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی قانونی 

است؟
پاســخ این پرســش خیــر اســت. از اواخــر ســال 
امتیــاز  فــروش  و  خریــد  موضــوع  کــه   1398
مســکن ملی مطرح شــد محمــود محمــودزاده 
کــرد: هــر  معــاون وزیــر راه و شهرســازی اعــالم 

ــدام  ــای اق ــاز واحده ــروش امتی ــد و ف ــوع خری ن
کــه  ملــی را غیرقانونــی دانســت و هشــدار داد 
کــه بابت ایــن موضــوع  تضمینــی بــرای پولــی 

پرداخــت می شــود وجــود نــدارد.
نیــز  شهرســازی  و  راه  اســالمی وزیر  محمــد 
تازگــی اظهــار داشــت:  بــه  در ایــن خصــوص، 
فــروش امتیــاز مســکن ملــی غیرقانونــی اســت 
ملــی  اقــدام  طــرح  امتیــاز  کــه  اشــخاصی  و 
اقدامی غیرقانونــی  می  فروشــند  را  خودشــان 
انجــام داده  انــد، فــرم »ج« آنهــا قرمــز شــده و این 

امتیــاز را از دســت خواهنــد داد.
مهــدی هدایــت مدیــر عامــل شــرکت عمــران 
شــهر جدیــد پردیــس نیــز طــی مصاحبــه ای در 9 
اردیبهشــت 1۴۰۰ گفــت: معاملــه امتیاز مســکن 
ملــی غیــر قانونــی اســت خریــداران بــه صــرف 
داشــتن امتیاز امکان خرید و فروش ندارند آنها 
هیــچ قــراردادی ندارنــد و هنــوز  واحــدی تعییــن 
کننــد. شــده  تــا بــرای خریــد و  فــروش آن اقــدام 
خریداران امتیاز مسکن ملی، مراقب باشید

کــه عنــوان شــد خریــدار امتیــاز  گونــه  همــان 
مســکن ملــی بــه جــز یک تعهــد محضــری هیچ 
ســند دیگــری در دســت نــدارد و ممکــن اســت 
بعــد از تکمیــل واحدهــا و بــا توجــه بــه افزایــش 
ــه  قیمــت مســکن، فروشــنده امتیــاز تمایلــی ب
تحویــل مســکن نداشــته باشــد! همچنیــن 
قــرار  مدنظــر  نیــز  را  موضــوع  خریداران ایــن 
حتــی  صــورت  در  اســت  ممکــن  کــه  دهنــد 
تحویــل مســکن ســند رســمی آن چنــد ســالی 
تحویــل مالــک نشــود و همیــن مســئله نیــز بــه 
ــرای معامله کننــدگان امتیــاز  چالشــی جــدی ب

مســکن ملــی تبدیــل خواهــد شــد.
کالهبرداران   همچنین خریداران بایــد مراقب 
در ایــن زمینــه هــم باشــند. خریــد و فــروش 
امتیاز مســکن ملی مشــابه فروش حواله های 
فروشــنده  نیــز  آن هــا  در  کــه  اســت   خــودرو 
کالهبــردار حاضــر اســت بــه هــر مبلغــی خریــدار 
یکبــاره  بــه  آن  از  بعــد  و  بینــدازد  دام  بــه  را 
ــه  ــه به اینک ــا توج ــالوه ب ــه ع ــود! ب ــب می ش غی
ســند رســمی در بیــن نیســت ممکــن اســت 
بــه  فروشــنده، امتیــاز مســکن ملــی خــود را 

چندیــن نفــر بفروشــد. 
کــه بــه دنبــال  بــه هــر صــورت بایــد خریدارانــی 
خریــد امتیــاز مســکن ملــی می باشــند، مراقــب 
ســوی  از  الزم  هشــدارهای  کــه  چــرا  باشــند 
مســئولین داده شــده اســت و ممکــن اســت 
کــه پرداخــت می کننــد  در ازای چنــد میلیونــی 
و امتیــاز را می خرنــد در نهایــت چیــزی عایــد 
آن هــا نشــود و بــا مشــکالت قضایــی هــم رو بــه 

رو شــوند.

گزارش
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چغالــه بــادام از نوبرانه هــای پرطرفــدار اســت، امــا 
ــرداری از مزایای ایــن میــوه  باغــداران فرصــت بهره ب

دوست داشــتنی را ندارنــد. 
چغالــه بــادام میوه ای خوشــمزه و دوســت داشــتنی 
اســت. این  بهــاری  نوبرانه هــای  صدرنشــین  و 
کــه در حقیقــت میــوه نارســیده بــادام اســت  نوبــر 
مجموعــه بســیاری از ویتامین هــا، مــواد معدنــی و 
ترکیبات مفید است و خواص شگفت انگیزی دارد 
کــه البتــه پرهیز هــای خــاص خــود را هــم می طلبــد. 
اســتان اصفهــان از ســرآمدان تولید ایــن میــوه نوبــر 
کــه متاســفانه باغــداران آن نــه فرصتــی بــرای  اســت 
گــزاف آن  صــادارت دارنــد نــه نصیبــی از قیمت هــای 

ــازار. در ب
جای خالی چغاله بادام در صادرات

احمــد رئیــس زاده مدیــر امــور باغبانــی ســازمان 
گفتگــو بــا  کشــاورزی اســتان اصفهــان در  جهــاد 
خبرنــگار مــا گفت: ســطح زیر کشــت باغ های بــادام 
کــه  اســتان اصفهــان حــدود ۱۱ هــزار هکتــار اســت 
از ایــن میــزان هفــت هــزار هکتــار آن آبــی و چهــار هــزار 
هکتــار هــم دیــم اســت. ســالیانه حــدود ۹ هــزار تــن 
بــادام و هــزار تــن چغالــه بــادام در ایــن باغ هــا تولیــد و 

روانــه بــازار می شــود.
وی ادامــه داد: بیشــتر بــادام و چغالــه بــادام اســتان 
اصفهــان تولیــد شهرســتان های نجف آبــاد، لنجان 
البتــه شهرســتان های  و  اســت  کــرون  و  تیــران  و 
در  هــم  اصفهــان  و  دهاقــان  شــهرضا،  کاشــان، 

کمتر ایــن محصــول را تولیــد می کننــد. ســطوح 

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر 
کــرد: معمــوال چغالــه  اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
بــادام در بازار هــای داخلــی بــه فــروش می رســد و 
متاســفانه بــا وجــود کیفیــت و تــوان رقابتــی بــاال، بــه 

کشــوری صــادر نمی شــود. هیــچ 
ــه بــادام بســته بــه  گفــت: قیمــت چغال رئیــس زاده 
کیفیــت محصــول متغیــر  شــرایط عرضــه و تقاضــا و 
اســت. باغــداران بــه علــت مانــدگاری بیشــتر بــادام 
و بیشــتر بــودن قیمــت آن نســبت بــه چغالــه، ۹٠ 
درصــد محصــول خــود را بــه صــورت بــادام بــه بــازار 

می دهنــد.
دست ما کوتاه و چغاله بادام

نوروزعلی اســماعیلی رئیس اتحادیه میوه و سبزی 
گفــت:  گفتگــو بــا خبرنــگار مــا  فروشــان اصفهــان در 
چغالــه بــادام صدرنشــین نوبرانه هــای بهاری اســت 
که متاســفانه امســال هــم در نبود نظارت هــای الزم 
گــزاف و  دســتگاه های مربــوط، شــاهد قیمت هــای 
بیهــوده پنجــاه تــا شــصت هــزار تومانــی بــه ازای هــر 
کام مــردم را تلــخ می کنــد و  کــه  کیلوگــرم هســتیم 

اجــازه خریــد بــه آن هــا نمی دهــد.
بــا  افــزود: اتحادیــه میــوه و ســبزی فروشــان  وی 
تــا  می کنــد  بســیاری  تــاش  مکــرر،  بازرســی های 
قیمت هــا را بشــکند، امــا بــه علــت همراهــی نکــردن 

ســایر دســتگاه ها موفقیــت چشــمگیری نــدارد.
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی فروشــان اصفهــان 
ســایر  عــرف  از  خــارج  قیمت هــای  داد:  ادامــه 
کمــی از قیمــت چغالــه بــادام  نوبرانه هــا هــم دســت 
گوجه  گاه حتی بیشتر است.  نداشته و ندارد بلکه 

ســبز قیمتــی در حــدود هر کیلوگــرم صد هــزار تومان 
کاهــش یافتــه اســت. قیمــت  کــه به تازگــی  داشــت 
ــادام اســت و قیمــت  ــه ب ــو ماننــد چغال ــه زردآل چغال
کیلوگــرم شــصت هــزار تومــان اســت. تــوت هــم هــر 
گوجــه ســبز در  گفــت: چغالــه بــادام و  اســماعیلی 
بهمــن مــاه و اســفند هــم در بــازار اصفهــان دیــده 

اســتان های جنوبــی می آیــد. از  کــه  می شــود 
خواص شگفت انگیز چغاله بادام

ســید مرتضــی صفــوی متخصــص و دانشــیار تغذیه 
بــا  گفتگــو  علــوم پزشــکی اصفهــان در  دانشــگاه 
گفــت: چغالــه بــادام در اصــل میــوه  خبرنــگار مــا 
نــارس بــادام و مرحلــه مقدماتــی تبدیــل شــدن بــه 
کــه پوســت ســبز آن تبدیــل بــه  میــوه اصلــی اســت 
پوســته ســفت و غشای ســفید داخل آن تبدیل به 

مغــز بــادام می شــود.
وی بــا اشــاره بــه نزدیکــی خــواص چغاله هــای زردآلو 
ــار از  ــوه سرش ــن می ــادام افزود: ای ــه ب ــه چغال ــو ب و هل
کســیدان های قــوی(  ویتامین هــای E و C )آنتــی ا
بــدن  سیســتم ایمنی  تقویــت  ســبب  کــه  اســت 
می شــود و از انــواع ســرطان و بیماری هــای عفونــی 

جلوگیــری می کنــد.
دانشــیار تغذیــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
گفــت: چغالــه بــادام سرشــار از منیزیــم و دیگر عناصر 
کلســیم و منگنــز هــم  معدنــی ماننــد آهــن، فســفر، 
کــه خطــر ســکته قلبــی و ســایر بیماری های  هســت 
همچنیــن  می دهــد.  کاهــش  را  عروقــی  قلبــی- 
اصلــی  ترکیبــات  از  ریبوفاویــن  و  کارتینیــن  ال 
کــه تغذیــه ای مناســب بــرای  چغالــه بــادام اســت 

ســلول های عصبــی بــه شــمار مــی رود.
صفــوی ادامــه داد: فیبــر بــاالی موجــود در چغالــه با 
کــردن فرآینــد هضــم  تقویــت حــرکات روده و آســان 
نقــش به ســزایی در پیشــگیری از یبوســت دارد. 
مصرف ایــن میــوه باعــث تنظیــم طبیعــی pH بــدن 
می شــود و کلســترول بــد - لیپوپروتئیــن کم چگالی 
لثــه و دندان هــا،  کاهــش می دهــد. تقویــت  را   -
جلوگیــری از ریــزش مو، تقویت ناخن ها و شــاداب و 
کــردن پوســت و مــو از دیگــر خاصیت های این  بــراق 

میــوه اســت.
شــگفت  خــواص  همــه  وجــود  بــا  بــادام  چغالــه 
ــراد ســرد مــزاج  انگیــزش ســبب غلبــه ســردی در اف
می شــود بنابراین ایــن افــراد بایــد ضمــن مصــرف 
ماننــد عســل،  گرمی هایــی  از  اســتفاده  بــا  کمتــر 
کننــد. ــره و... ســردی آن را خنثــی  نبــات، پــودر زی
گزارش از محسن سلطانی

چغاله بادام جایی در صادرات دارد؟

نوبر بی بر برای کشاورزان 
گزارشربخ

خبرربخ

خبر

خبر

کیفیــت آب  کنتــرل و نظــارت بــر ســامت و 
شــرب جــز وظایــف ذاتــی و اساســی نهادهــای 
نظارتــی ماننــد مرکــز بهداشــت اســت.  مهدی 
گروه هــای  کــه  بیان ایــن  بــا  میرجهانیــان 
مهندســی بهداشــت آب مرکــز بهداشــت بــه 
کیفــی آب شــرب را  طــور روزانــه پارامترهــای 
ســامت  اظهارداشــت:  می کننــد،  بررســی 
اســتانداردهای  براســاس  آب  کیفیــت  و 
1۰۵3و 1۰11 ســازمان ملــی اســتاندارد  توســط 
کنتــرل می شــود.   نهادهــای نظارتــی بررســی و 
کیفیــت  و  ســامت  روزه  همــه  افــزود:  وی 
آب شــرب از لحــاظ میکروبــی، شــیمیایی و 
کلــر باقــی مانده توســط مرکز بهداشــت  میــزان 

کنتــرل می شــود. اصفهــان 
مدیرگــروه ســامت محیــط دانشــگاه علــوم 
کیــد بــر ســامت آب  پزشــکی اصفهــان بــا تا
شــرب شــهرها و روســتاهای اســتان عنــوان 
کلــر  گذشــته ۴۵۰ هــزار آزمایــش  کــرد: در ســال 
نقــاط شــهری و روســتایی  باقــی مانــده در 
 99.7۴ نتیجــه  کــه  گرفــت  انجــام  اســتان 
کلــر ســنجی ها در مناطــق شــهری و  درصــد 
99.۴8 درصــد در مناطــق روســتایی مطلوب 

بــوده اســت. 
ســال  در  همچنیــن  افــزود:  میرجهانیــان 

گذشــته 2۵ هــزار آزمایــش میکروبــی آب در 
بــه  نتایــج  کــه  شــد  انجــام  اســتان  ســطح 
دســت آمــده نشــان داد مطلوبیــت آب شــرب 
شــهری 1۰۰ درصــد و روســتایی 99.8۴ درصــد 
انجــام 1۵۰۰  بــه  اشــاره  بــا  بــوده اســت. وی 
آزمایــش شــیمیایی روی آب شــرب در ســال 
گفــت: نتایج ایــن آزمایش هــا بیانگــر  گذشــته 
کیفیت مطلوب آب شــرب شــهرها  ســامت و 

و روســتاهای اســتان بــوده اســت. 
بــرای  را  شــرب  آب  در  امــاح  وجــود  وی 
کیــد کرد:  ســامت مــردم ضــروری دانســت و تا
موجــود  شــرب  آب  در  بایــد  معدنــی  امــاح 
گرفتــه شــود،  کــه امــاح آن  باشــد و در صورتــی 
کــه برای ســامتی  تبدیــل بــه آب مقطــر شــده 

ــت.  ــر اس مض

مدیرگروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

کیفیت و سالمت آب شرب اصفهان 
به طور مستمر رصد می شود

خبرربخ

و  راه  کل  اداره  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی استان اصفهان گفت: ثبت اطاعات 
کشــور  ک و اســکان  ملکــی در ســامانه ملــی امــا
بــرای تمامی سرپرســتان خانــوار از 1۰ اردیبهشــت 

لغایــت 19 خــرداد امکان پذیــر اســت.
کــرد: ۹ اردیبهشــت ماه مهلت  امیــر زاغیــان اظهــار 
ثبــت اطاعــات ســکونتی براســاس نوبت بنــدی 
ــوار در ســامانه  کدملــی سرپرســتان خان رقــم آخــر 

کشــور بــه پایــان رســید. ک و اســکان  ملــی امــا
و  راه  کل  اداره  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی اســتان اصفهان افــزود: افــراد جامانده 
از ثبــت نــام طبــق اعــام از تاریــخ ۱۰ اردیبهشــت 
تــا ۱۹ خردادمــاه ســالجاری می تواننــد بــدون در 
نظــر گرفتــن آخریــن رقــم کــد ملی شــان، اطاعــات 
ملکــی و ســکونتی خــود را در ایــن ســامانه درج 

کننــد.
قانونــی  الــزام  طبــق  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
)اصاحیــه مــاده ۵۴ مکــرر قانــون مالیات هــای 
مســتقیم مصوب دی ۱۳۹۹(، تمامی سرپرســتان 
و  مالــک  روســتایی،  و  شــهری  از  اعــم  خانــوار 
مستاجر مکلف هستند اطاعات محل سکونت 

ک تحــت مالکیــت خــود را بــا مالکیت هــای  و امــا
رســمی، وکالتــی، تعاونــی شــهری و روســتایی در 
کشــور بــه نشــانی  ک و اســکان  ســامانه ملــی امــا

کننــد. ثبــت    https://amlak.mrud.ir
گفت: زمان خوداظهاری و درج اطاعات  زاغیان 
ســکونتی و ملکــی از تاریــخ ۱۹ فرودیــن مــاه آغــاز 

شــده بــود تــا ۱۹ خــرداد مــاه ۱۴۰۰ ادامــه دارد.
و  راه  کل  اداره  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه وزارت 
ثبــت  در  بــه منظــور ســهولت  و شهرســازی  راه 
ک و اســکان، بصــورت  اطاعــات در ســامانه امــا
۲۴ ســاعته بــه ســواالت هــم اســتانی های عزیــز 
ــاس  ــن اس ــر همی ــرد: ب ک ــوان  ــد. عن ــخ می ده پاس
ک و اســکان  مرکــز ارتبــاط مردمی ســامانه ملی اما
کشــور بــا شــماره ۵۹۱۹۸-۰۲۱ وشــماره پیامکــی 
۰۲۱۱۹۳ برای پاســخگویی به صورت شــبانه روزی 
آمادگــی دارد. و مــردم اســتان اصفهــان می تواننــد 
کارشناســان این مرکــز ســواالت  بــا  گفت وگــو  در 

کننــد. خــود را مطــرح 
در  افــراد  نــام  ثبــت  از  پــس  داشــت:  بیــان  وی 
کــد یکتایــی )آدرس الکترونیــک خانــوار(  ســامانه، 
پــس دریافــت  برایشــان صــادر می شــود و زیــن 
کــد یکتــا  تمامی خدمــات دولتــی مبتنــی بر ایــن 

خواهــد بــود.
کــه نســبت بــه  کــرد: هــر خانــواری  زاغیــان تصریــح 
درج اطاعــات ناصحیــح اقــدام کنــد و یا اطاعات 
کــد  ــر آنکــه  خــود را در ســامانه درج نکنــد عــاوه ب
یکتــا را دریافــت نمی کنــد و از خدمــات دولتــی 
نمی توانــد اســتفاده کنــد، مشــمول دو برابر جرایم 

مالیاتــی نیــز خواهــد شــد.

اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهرداری  درآمــد  مدیــرکل 
کــم بــه ســازندگان  بــه اهــدای 1۰۰ رشــد بــرای ترا
ــال  ــاه اول س ــان در دو م ــهر اصفه ــاختمان در ش س
گفت: براســاس بســته تشــویقی ساخت و ســاز سال 
1۴۰۰، ارائــه مســاعدت بــه شــهروندان بــه صــورت 

پلکانــی تــا پایــان ســال ادامــه دارد.
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  اداره  گــزارش  بــه 
اصفهــان، نــادر آخونــدی بــا اشــاره بــه اجــرای بســته 
تشــویقی ســاخت و ســاز شــهرداری اصفهان، اظهار 
کم در ســال 1۴۰۰ نســبت به ســال 99  کرد: قیمت ترا
حــدود 1۵ درصــد افزایــش داشــته اســت که این نرخ 
گرفتــن بــازار مســکن تــا دو  افزایــش بــه علــت در نظــر 

ســال آینــده بــوده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن بســته در شــش مرحلــه پیــش 

گــذاران  بینــی شــده اســت تــا زمینــه جــذب ســرمایه 
کنــد. حــوزه مســکن و ســاخت و ســاز را فراهــم 

کــرد:  مدیــرکل درآمــد شــهرداری اصفهــان تصریــح 
در ایــن بســته دو مــاه اول ســال ۱۰۰ درصــد رشــد 
کــم را هدیــه دادیــم بــه همیــن ترتیــب دو مــاه  ترا
بعــد ۸۰ درصــد، دو مــاه بعــد از آن ۶۰ درصــد و هــر 

دو مــاه ۲۰ درصــد کاهــش هزینــه داشــتیم و تــا پایان 
ــید. ــد رس ــر خواه ــه صف ــه ب ــال این هدی س

وی بــا اشــاره به اینکــه البتــه بــرای ماه  هــای اول 
ــد  ــت و ۲۰ درص ــش قیم ــدا افزای ــد اه ــال ۱۵ درص س
گرفتــه شــده اســت، اظهــار  پرداخــت نقــدی در نظــر 
کــرد: پرداخــت نقــدی ســه مــاه تقســیط می شــود.

 ۳۵ واقــع  در  بســته  کرد: ایــن  تصریــح  آخونــدی 
کــه  دارد  بــر  در  ســازان  انبــوه   بــرای  اهــدا  درصــد 
می توانــد رونــق ســاختمان ســازی در شــهر را بــه 
کرد: ایــن بســته  دنبــال داشــته باشــد. وی اظهــار 
تشــویقی بــرای صــدور پروانــه، گواهــی عــدم خــاف، 

کار و مــاده ۱۰۰ هــم قابــل اجراســت. پایــان 
بــا  افــزود:  اصفهــان  شــهرداری  درآمــد  مدیــرکل 
رونــق بخــش ســاخت و ســاز 2۵۰ شــغل در ایــن 
بهبــود  بــه  می توانــد  کــه  می شــود  عرصه ایجــاد 

کنــد. کمــک  هــم  شــهرداری ها  شــرایط 
بــا اجــرای بســته  گذشــته  کــرد: ســال  وی بیــان 
در  موفقــی  تجربــه  ســاز  و  ســاخت  تشــویقی 
درآمدزایــی بــرای شــهرداری اصفهان رقم خــورد که 
براســاس همیــن تصمیــم، امســال هم این بســته با 

می شــود. اجرایــی  جدیــد  شــرایط 

جانشــین انتظامی اســتان اصفهان از دستگیری 
کــه ۵۰ اســناد اقامتــی و  یــک جاعــل حرفــه ای 
کــرده و دو  گذرنامــه اتبــاع یکــی از کشــورها را جعــل 

کــرده بــود خبــر داد. میلیــارد ریــال دریافــت 
ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر اظهــار داشــت: 
پــس از مراجعــه اتباع یکی از کشــورهای همســایه 
امنیــت  پلیــس  گذرنامــه  و  مهاجــرت  اداره  بــه 
گذرنامــه،  عمومی اصفهــان بــرای تمدیــد اقامــت 
مشــکوک  گذرنامــه  مهــر  بــه  مأمــوران  از   یکــی 

شد.
افــزود: پــس از بررســی های الزم مشــخص  وی 
شــد این گذرنامه جعلی اســت که تحقیقات الزم 
گاهان  کارآ بــرای شناســایی جاعل اصلــی توســط 

گاهــی شــروع شــد. پلیــس آ
جانشــین انتظامی اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
تخصصــی  اقداماتــی  انجــام  از  پــس  ســرانجام 
گاهــی جاعــل اصلــی  گاهــان پلیــس آ کارآ توســط 
می کــرد  زندگــی  »ورامیــن«  شهرســتان  در  کــه 
گروهی  کســب نیابت قضائی  شناســایی و پس از 

از مأمــوران بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند.
ایــن مقــام انتظامی بیــان داشــت: طــی عملیاتــی 
ســر  از  یکــی  کــه  اصلــی  متهــم  غافلگیرانــه 
ــود  کشــور ب شــبکه های جعــل اســناد اقامتــی در 
گاهــی  کــه بــه پلیــس آ شناســایی و دســتگیر شــد 

اســتان اصفهــان انتقــال داده شــد.
کــرد: در بازرســی از  سرهنگ هاشــمی فر تصریــح 
ــر ۵۰ اســناد اقامتــی  ــرد تصاوی تلفــن همراه ایــن ف
کــه از طریــق شــبکه های مجــازی بــرای او ارســال 
ــه ۵۰ فقــره جعــل  کنــون ب کشــف و متهــم تا شــد 
گذرنامــه و اســناد اقامتــی اتبــاع یکی از کشــورهای 
همســایه و دریافــت مبلــغ دو میلیــارد ریــال از آنهــا 

کــرده اســت. اعتــراف 
جانشــین انتظامی اســتان اصفهان خاطر نشــان 
گاهی،  گاهــان زبده و متخصص پلیس آ کارآ کــرد: 
کننــدگان اســناد و مــدارک را شناســایی و  جعــل 
با اینگونــه افــراد برخــورد قاطــع و قانونــی می شــود 
و امیــد اســت مــردم عزیــز نیز اینگونــه اخبــار را بــه 
پلیــس اطــاع دهنــد تــا اقدامــات قانونــی الزم در 

ع وقــت انجــام شــود. اســر

ک  درج اطالعات سکونتی در سامانه امال
برای همه کد ملی ها آزاد شد

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:

کم به سازندگان ساختمان در اصفهان اهدای 1۰۰ درصدی رشد ترا

جانشین انتظامی استان اصفهان:

جاعل ۵۰ گذرنامه در اصفهان دستگیر شد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گاز روســتایی و  اجــرای ۲۱ هــزار و ۱۸۰ متــر شــبکه 
شــهری در ســمیرم، کشــف بیــش از ۵ میلیــارد ریــال 
کسیناسیون ۲ هزار  کاالی قاچاق در نایین و آغاز وا
و ۵۹۶ ســالمند باالی ۸۰ ســال شــهرضایی از جمله 

کوتــاه اســتان اصفهــان اســت.  خبرهــای 
سمیرم

گفــت: در ۲ ســال اخیــر  گاز ســمیرم  رییــس شــرکت 
گاز روســتایی و شــهری در  ۲۱ هــزار و ۱۸۰ متــر شــبکه 
هــر چهــار بخش ایــن شهرســتان اجــرا شــده اســت.

گفت وگــو با ایرنــا  حجــت اهلل آقانبــی روز شــنبه در 
اظهــار داشــت: بخــش بیشــتری از ایــن شــبکه ها 
۶۳ میلی متــری و بخشــی نیــز ۹۰ میلی متــری بــوده 

ــت. اس
گفتــه وی، هفــت هــزار و ۷۰۰ متــر از ایــن شــبکه  بــه 
محــدوده  بــه  گازرســانی  بــه  مربــوط  گذاری هــا 
گردنــه »بانــه« در جنــوب شــرق  منطقــه »هســت« و 
گذشــته انجــام شــد. کــه ســال  شــهر ســمیرم اســت 

وقــوع  بــه  اشــاره  بــا  ســمیرم  گاز  شــرکت  رییــس 
کــرد: طــرح  حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه تصریــح 
مقــاوم ســازی و بسترســازی رودخانــه بــرای مقابلــه 
بــا ســیل در روســتاهای ده  بــزرگ، دنگزلو و کهنگان 
بخــش پادنــای بــزرگ بــا اجــرای یــک شــبکه ۱۶۰ 

میلی متــری در همیــن مــدت اجــرا شــد.
آقانبــی بــه نصــب علمک هــای فــوالدی، پلــی اتیلن 
افــزود:  و  کــرد  اشــاره  منطقــه  در  فــوالدی  پلــی  و 
گاز با افزون بر پنج میلیارد و  ســرجمع ۷۰۴  علمک 
گذشــته در این  ۳۰۸ میلیون ریال اعتبار در ۲ ســال 

شهرســتان نصــب شــده اســت.
آســفالته  دسترســی  راه   ادامه ایجــاد  در  وی 
برای ایســتگاه های درون شــهری و روســتایی را از 
دیگــر فعالیت های ایــن اداره برشــمرد و افــزود: تنهــا 
کیلومتــری دروازه  ــار  ــفالت چه ــا آس ــورد ب در یــک م
روســتای مهرگرد، روســتای ُماقلی بخش وردشت 

نیــز از ایــن مســیر بهــره منــد شــد.
گاز ســمیرم ادامــه داد: مســیرهای  رییــس شــرکت 
گنجــگان،  دسترســی آســفالت بــرای روســتاهای 
ُکمــه و بیــده نیــز اجــرا  هســت، دوراهــان و شــهرهای 
شــده تــا در مواقــع بحــران و اضطــراری بتــوان بــا 

ــرد. ک ــدام  ــتری اق ــرعت بیش س
ایــن مســوول یکــی از فعالیت هــای موثــر شــرکت 
گازرســانی  گاز را بــه روزرســانی نقشــه های شــبکه 
اقــدام،  با ایــن  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  شهرســتان 
خدمت رســانی به مشــترکان و شهروندان به شکل 
مطلوب تــر و دقیق تــری انجــام می شــود. آقانبــی 
گازرســانی ســمیرم  ــاق بحــران ناحیــه  بــه تجهیــز ات
در شــهر حنــا بــرای دسترســی بهتــر بــه روســتاهای 
بخــش پادنــا اشــاره کرد و اظهار داشــت: شهرســتان 
ســمیرم تنها منطقه اســتان اصفهان اســت که از ۶ 

گازســنج جی تــی ۴۴ بهــره می بــرد. دســتگاه 
نایین

محمولــه ای  کشــف  از  انتظامی ناییــن  فرمانــده 
کاالی خارجــی قاچــاق بــه ارزش پنــج  حــاوی انــواع 

میلیــارد و ۳۵۰ میلیــون ریــال خبــر داد.
کیــان مهــر  اظهــار داشــت: مامــوران  ســرگرد هادی 
کنتــرل خودروهــای عبــوری  گاهــی  حیــن  پلیــس آ
در یکــی از محورهــای مواصاتی ایــن شهرســتان 
کامیــون اســکانیا مشــکوک شــدند و آن را  ــه یــک  ب

ــد. کردن متوقــف 
کامیــون ۳۰ دســتگاه  وی افــزود: در بازرســی از ایــن 
لــپ تــاپ، ۲ دســتگاه یخچــال فریــزر، ســه دســتگاه 
تلویزیــون،۲  دســتگاه   ۲ لباسشــویی،  ماشــین 
گازی، یــک دســتگاه جــوش، یــک  کولــر  دســتگاه 
ــتگاه دوچرخــه و ۵۰ هــزار  ــل، هشــت دس ــدد دری ع

کشــف شــد.  ــخ ســیگار خارجــی  ن
ــا اشــاره به اینکــه راننــده  ــده انتظامی ناییــن ب فرمان
گمرکــی مربوطــه را ارائــه  خــودرو مــدارک قانونــی و 
نــداده اســت، اظهــار داشــت: راننــده تحویل مراجع 
کاالهــای قاچــاق توقیــف شــد. قضایــی و خــودرو و 

روزانــه بطــور متوســط افــزون بــر بیســت وپنــج هــزار 
دســتگاه خــودرو از جاده هــای شهرســتان ناییــن 
ناییــن  شــرافت  شــهید  گلــوگاه  می کننــد.  عبــور 
کاالی قاچــاق و  کشــف  یکــی از ایســتگاه های مهــم 

کشــور اســت. موادمخــدر در 
کیلومتر ۱۵ جاده نایین  ایستگاه شهید شرافت در 

بــه اردکان واقع اســت.
 شهرضا

شهرســتان  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  مدیــر 
ــا اجــرای  گفــت: از ابتــدای اردیبهشــت و ب شــهرضا 
گام چهــارم  کنترل هــای بهداشــتی  طــرح تشــدید 
مقابلــه بــا کرونــا، ۹ واحد صنفی متخلف بــه مراجع 

ــدند. ــی ش ــی معرف قضای
مدیریــت  ســتاد  جلســه  در  تنهایــی  حجــت اهلل 
کرونــا اظهــار داشــت: در همیــن مــدت و بــه منظــور 
ــا توجــه  کنتــرل رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و ب
بــه وضعیــت قرمــز شهرســتان، بازدیــد مشــترک از 
کارشناســان  واحدهــای صنفی شهرســتان توســط 
مهندســی بهداشــت محیــط، شــبکه بهداشــت و 
درمــان، نیــروی انتظامــی و اتــاق اصنــاف در ۲ نوبــت 

صبــح و عصــر انجــام شــد.
گفتــه وی، در ایــن مــدت از ۳۴۷ واحــد صنفــی  بــه 
کتبــی و ۴۷ فقــره  بازدیــد و هشــت فقــره اخطــار 

اخطــار شــفاهی بــرای ُمتخلفــان صــادر شــد. 
مدیــر شــبکه بهداشــت شــهرضا افــزود: ۲ واحــد 
صنفــی ُمتخلــف نیــز ُپلمــب و بــر دفــن و ارســال پنــج 

ــد. ــارت ش ــی نظ کرونای ــد  جس
کرونــای  کسیناســیون  وا آغــاز   از  همچنیــن  وی 
بــا  دیــروز  از  کــه  ســال   ۸۰ بــاالی  ســالمندان 
ــه  ــتان ب ــد نفــر در ایــن شهرس ــیون یکص کسیناس وا

داد. خبــر  درآمــد،  اجــرا 

کوتاه  خبرهای 
از استان اصفهان 

اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
ــروژه  ــداد هشــت پ ــتان تع خبــرداد: در ســطح اس
و  دولتــی  ســاختمان های  اجــرای  زمینــه  در 
 ۹۱ شــده  هزینــه  اعتبــار  عمومی بــا  تاسیســات 

اســت. فعــال  ریــال  میلیــون  و ۸۰۰  میلیــارد 
شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  قاری قــرآن  علیرضــا 
اســتان، بــا بیان اینکــه تعداد هشــت پــروژه اجرای 
ســاختمان های دولتــی و تاسیســات عمومــی در 
کرد: ایــن پروژ ها  ســطح اســتان فعال اســت اظهار 
از ۳۵ تــا ۹۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد و در 
کنــون ۹۱ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون ریال  مجمــوع تــا 

بــرای ســاخت آن هــا هزینــه شــده اســت.  
ــا اشــاره به اینکــه پــروژه توســعه ســاختمان  وی ب
فرمانــداری اصفهــان دارای ۹۵ درصــد پیشــرفت 
ــرای اجرای ایــن  کنــون ب گفــت: تا فیزیکــی اســت 
پــروژه کــه دو هــزار و ۵۰۰ مترمربــع زیربنــا دارد مبلغ 

۱۸ میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت.  
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان افــزود: 
توســعه ســالن فرمانــداری آران و بیــدگل نیز بــا ۶۰۰ 
مترمربــع زیربنــا و اعتبــار هزینه شــده پنج میلیارد 
و ۶۰۰ میلیــون ریــال دارای پیشــرفت فیزیکــی ۸۰ 

درصــدی اســت.  
احــداث  پــروژه  وضعیــت  خصــوص  در  وی 
اذعــان  اســتان  بحــران  مدیریــت  ســاختمان 
اســتان  فــدک  بــاغ  در  پــروژه  داشــت: این 
ســاختمان  نخســتین  و  شــده  واقــع  اصفهــان 
کشــور اســت لــذا بــه  مدیریــت بحــران شــهری 
دلیل اینکــه ســتاد تصمیم گیــری در زمــان بحــران 
شــهری محســوب می شــود یکــی از پروژه هــای 

کــه بــا ۳  کل بــه شــمار مــی رود  شــاخص این اداره 
هــزار مترمربــع زیربنــا بــرای احــداث آن ۴۰ میلیــارد 

ریــال اعتبــار هزینــه شــد.  
قاری قــرآن بــا بیان اینکه احداث ســاختمان های 
چنــارود  بخشــداری  و  چــادگان  فرمانــداری 
هرکــدام دارای پیشــرفت فیزیکــی ۷۰ درصــدی 
هســتند اذعــان داشــت: اعتبــار هزینــه شــده برای 
ترتیــب ۱۲  بــه  کنــون  تــا  پروژه هــا  ســاخت این 
میلیــارد ریــال و چهــا میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون ریــال 

بــوده اســت.  
کل،  وی از دیگــر پروژه هــای شــاخص این اداره 
بــه پــروژه ســاختمان جدیداالحــداث فرمانــداری 
گفــت: بــرای اجرای ایــن  کــرد و  اردســتان اشــاره 
پــروژه بــا یکهــزار و ۳۰۰ مترمربــع زیربنــا مبلــغ دو 

کنــون هزینــه شــده اســت.   میلیــارد ریــال تــا 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در 
خصــوص جزئیــات پــروژه احــداث ســاختمان 
پــروژه  داد: ایــن  توضیــح  کویــرات  بخشــداری 
پیشــرفت  بــا  و  دارد  زیربنــا  مترمربــع   ۶۰۰
ــار هزینــه شــده ای  فیزیکــی ۴۵ درصــدی، اعتب
ریــال  میلیــون   ۳۰۰ و  میلیــارد  شــش  معــادل 
ســاختمان  احــداث  پــروژه  همچنیــن  دارد. 
گلپایــگان نیــز بــا ۴۰۰ مترمربــع  محیط زیســت 
ــه  ۴۰  ــی آن ب ــرفت فیزیک ــون پیش کن ــا  ــا، ت زیربن

اســت.    رســیده  درصــد 
ــا تزریــق  کــرد: قطعــا ب کیــد  قاری قــرآن در پایــان تا
ــا ســرعت بیشــتری این  ــوان ب اعتبــارات الزم می ت
کــرد و جهــت خدمت رســانی  پروژه هــا را تکمیــل 

بــه مــردم عزیــز، تحویــل حــوزه مربوطــه داد.

هشت پروژه فعال ساختمان های دولتی و تاسیسات 
عمومی در اصفهان

مراســم  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
کــرد:  افتتــاح هلدینــگ مالــی فــوالد مبارکــه اظهــار 
تشــکیل هلدینــگ ســرمایه گذاری توســعه تــوکا 
ــر  کــه بایــد هرچــه زودت ــود  کــه ب یکــی از اقداماتــی 
گــزارش خبرنگار ایراســین،  بــه  انجــام می شــد. 
مطلــب،  بیان ایــن  بــا  عظیمیــان  حمیدرضــا 
افــزود: در واقــع هلدینــگ ســرمایه گذاری توســعه 
ــی  ــا تأمیــن مال ــوکا یــک اقــدام تشــریفاتی و صرف ت
کــه  نیســت، زیــرا دنیــا بــه ســمتی پیــش مــی رود 
گــر همــراه بــا تحــوالت آن بــه پیــش نرویــم، از  ا
دنیــا جــا خواهیــم مانــد. بــرای مثــال، در دوران 
کــه قــرار بــر چــاپ پــول بــود، بــدون  جنــگ زمانــی 
ضمانــت و پشــتوانه اجــازه آن را نداشــتند و بعــد 
کار  گرفتــن اجــازه مشــکات بســیاری برای ایــن  از 
کنــون بــا کمــک فناوری هــای  وجــود داشــت؛ امــا ا
جدیــد می تــوان فعالیت هــای بانکــی را بــا چابکی 

و اطمینــان بــاال انجــام داد.
وی بــا اشــاره به اینکــه بایــد خــود را به ابزارهــای روز 
مجهــز کنیــم، در ادامــه افزود: معاونــت اقتصادی 
و مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه باید ایــن هلدینــگ 
را بــا روش هــای مختلــف توســعه دهــد و زمینــه 
کارآمدتریــن هلدینــگ در بخــش  را برای ایجــاد 
تأمیــن پــول و ســرمایه، تأمیــن مالــی پروژه هــا 
ســایر  البتــه  آورد.  فراهــم  مالــی  شــبکه های  و 
توکافــوالد،  مثــل  مبارکــه  گــروه  هلدینگ هــای 
فوالدمتیــل و... نیــز در حوزه های تولید، بازرگانی 
و خدمــات غیرمالــی بــا جدیــت بــه فعالیــت خــود 

در ایــن حوزه هــا ادامــه خواهنــد داد.

کــه باید ایــن  گفتــه وی، هیــچ شــکی نیســت  بــه 
کنــد و همــه نیازمندی ها  هلدینــگ توســعه پیدا 

گــردد. به ایــن منظــور فراهــم 
داد:  ادامــه  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
فــوالد  شــرکت  حمایــت  از  بتوانیــد  برای اینکــه 
کنیــد، بایــد برخــی  مبارکــه به خوبــی اســتفاده 
گیــرد. نخســت  مــوارد بیشــتر مــورد توجــه قــرار 
دانش اندوزی و اســتفاده از دانش روز، همچنین 
بهره گیــری از تجــارب اســاتید و صاحب نظــران 
و  اســتفاده  امــروزه  اســت.  خارجــی  و  داخلــی 
و  داخلــی  ارزشــمند  منابــع  از ایــن  بهره منــدی 
بین المللــی از طریــق وبینارهــا، دوره هــای آنایــن 
کیفیت بهتری نســبت به  و مجازی با ســهولت و 

گذشــته در دســترس اســت.
وی در ادامــه افــزود: بــرای حضــور قدرتمنــد در 
بــازار ســرمایه و ارائــه خدمــات بــه صنایــع فــوالدی 
و غیرفــوالدی توســعه تــوکا بایــد ســرمایه گذاری 
و  آی تــی  ســخت افزار،  بخــش  عظیمــی در 
حتــی دارایی هــای ثابــت از قبیــل ســاختمان و 
تجهیــزات انجــام گیرد تا امــکان انجام فعالیت ها 
گــردد. بــا ســرعت، دقــت و امنیــت بــاال تضمیــن 

کرات  عظیمیــان ادامــه داد: بــا توجه به اینکــه مذا
بــرای برجــام در حــال انجــام اســت. در صــورت 
کنــون  کــرات، از هم ا نتیجه بخــش بودن ایــن مذا
که ایــن  کنیــد  برنامه ریــزی  به گونــه ای  بایــد 
کــه امــکان  هلدینــگ اولیــن مجموعــه ای باشــد 
مبــادالت بــا بازارهــای مالــی بین المللی را داشــته 
باشــد. بنابرایــن بایــد بــا برنامه ریــزی و مطالعــه 

گرفتــن از مشــاوران برای ایــن موضــوع  کمــک  و 
اســتراتژی مشــخصی داشــت.

از  یکــی  داد:  ادامــه  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 
کیــد بنــده بــوده و  کــه بســیار مــورد تأ مــواردی 
کدســتی اســت؛ زیــرا از قدیم االیام،  مهــم اســت، پا
اســت.  بــوده  انســان  اعتبــار  معیــار  کدســتی  پا
اعتبار نیز در ســایه شــفافیت در انجام فعالیت ها 
کارهــا و همچنیــن رعایــت انصــاف بــه دســت  و 

می آیــد.
ــوکا  وی افــزود: بایــد فعالیــت هلدینــگ توســعه ت
کــه حجــم عظیمــی از نقدینگــی  به گونــه ای باشــد 
و درآمــد را بــه همــراه بیــاورد. البته ایــن امــر زمان بــر 
داشــتن  بــا  بلندمــدت  دوره  یــک  در  و  اســت 

کدســتی، انصــاف و... حاصــل خواهــد شــد. پا
وی افــزود: درصورتی کــه بتوانیــد امــکان تعامــات 
بــا بازارهــای بین المللــی را فراهــم آوریــد، فــوالد 
بــود.  خواهــد  شــما  کنــار  در  همــواره  مبارکــه 
البته ایــن امــر نیازمنــد برنامه ریــزی و اقــدام در 
کــه در صــورت  یــک بــازه زمانــی ۵ تــا 7 ســاله اســت 
تحقــق، کل کشــور از ایــن موضــوع منتفــع خواهد 

شــد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ادامــه داد: معاونــت 
توافــق  و  بــا همــکاری  بایــد  اقتصــادی  و  مالــی 
ــد  ــد درآم ــت و رش ــرایط تقوی ــه، ش ــن مجموع با ای
کــه پــس  هلدینــگ را فراهــم ســازد، به گونــه ای 
ــه  ــی از ارائ ــد ناش ــه درآم ــوکا ب ــعه ت ــال، توس از 2 س
مبارکــه  فــوالد  گــروه  شــرکت های  بــه  خدمــات 

وابســتگی نداشــته باشــد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در مراسم افتتاح هلدینگ سرمایه گذاری توسعه توکا:

هلدینگ توسعه توکا می تواند کارآمدترین هلدینگ فوالد مبارکه باشد
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شورای قیمت گذاری کاالهای کشاورزی سریعًا تشکیل شود:

کشاورزان نیست قیمت صدقه ای در شأن 
خبرربخ

کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی  کمیســیون  رئیــس 
جهــاد  وزیــر  اســامی گفت:  شــورای  مجلــس 
کشــاورزی هرچــه ســریع تر شــورای قیمت گــذاری 
کاالهای کشــاورزی را تشــکیل بدهد، قیمت واقعی 
کشــاورزان انگیزه الزم را داشــته  کند تا  گندم را تعین 
باشــند.  ســید جــواد ســاداتی نژاد اظهــار کــرد: یکــی از 
موضوعات مهمی که حوزه تولید کشاورزی، تعیین 

کشــاورزی اســت. کاالهــای اساســی  قیمــت 
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی گفت: بــر اســاس قانــون در 
ســال ۹۹ شــورای قیمت گــذاری بــرای تعیــن قیمــت 
ــکیل  ــدم تش گن ــل  ــاورزی مث کش ــی  ــای اساس کااله
گنــدم را شــورای  شــد، یعنــی بجای اینکــه قیمــت 
کنــد بــرای  اقتصــاد یعنــی دولــت به تنهایــی تعییــن 

کشــاورز در تعیــن قیمــت دخیــل شــد. اولیــن 
شــورای  هنــوز  را  گنــدم  قیمــت  گفــت:  وی 
قیمت گــذاری محصــوالت اساســی تعیــن نکــرد، 
اتفاقــی کــه در دولــت افتاد قیمــت ۴ هزار تومان قبل 
ــدم  گن ــس  ــه هرک ک ــت  گذاش ــوق  ــان مش ــزار توم را ه
کشــاورز بدهنــد. ــه  تحویــل می دهــد هــزار تومــان ب
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
خیلــی  را  کار  کرد: ایــن  اســامی تصریح  شــورای 
ــر  ــد ه ــون می گوی ــم، قان ــی نمی دانی ــح و قانون صحی
کاری غیــر از تعیــن قیمــت در شــورای قیمت گــذاری 

تخلــف اســت و ایــن روش هــای صدقــه ای را درشــان 
کشــاورز نمی دانیــم.

یــک  کشــاورز  به اینکــه،  اشــاره  بــا  ســاداتی نژاد 
تولیدکننــده اســت قیمــت محصولــش بایــد واقعــی 
جهــاد  وزیــر  بــه  مــا  توصیــه  داد:  ادامــه  باشــد، 
شــورای  ســریع تر  هرچــه  اســت  کشــاورزی این 
قیمت گــذاری کاالهــای کشــاورزی را تشــکیل بدهد 
قیمت واقعی گندم را تعین کند تا کشاورزها انگیزه 
گنــدم و خودکفایــی  ــا تولیــد  الزم را داشــته باشــند ت

گنــدم اتفــاق بیفتــد.
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی  کمیســیون  رئیــس 

کارهایــی  مجلــس شــورای اســامی گفت: یکــی از 
کــه  کــه دقیقــًا در راســتای هــدف شــعار ســال  اســت 
پشتیبانی از تولید است که قیمت کاالی کشاورزی 
ــد  گنــدم قیمــت محصــوالت اساســی بتوان قیمــت 

واقعــی باشــد.
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
ــًا  شــورای اســامی گفت: از نظــر مــا قیمــت آن تقریب
۵۸۰۰ تومــان اســت کــه امیدواریــم در هفتــه آینــده بــر 
ــر داده  ــه وزی ک ــی  ــم و قول کردی ــه  ک ــی  ــاس صحبت اس
اســت این شــورا تشــکیل بشــود و تعیــن قیمــت کنــد 

کشــاورزان مــا خواهــد بــود. تــا باعــث انگیــزه بــرای 

گزارشربخ

از اینکــه  انتقــاد  بــا  زاینــده رود  حوضــه  پژوهشــگر 
متأســفانه حوضــه آبریــز زاینــده رود امــروز بــه جــای 
مدیریت علمی، دچار سیاســت زدگی شــده اســت، 
کــم  می گویــد: چــاره ای جــز تبعیــت از قوانیــن حا
ــی  ــات قانون ــت مصوب ــی و رعای ــش آب شناس ــر دان ب
نداریــم و بــا شــعارها و تبلیغــات سیاســی نمی شــود 

کــرد.  بحــران زاینــده رود را حــل 
حشــمت اهلل انتخابــی بــا ارزیابــی حوضــۀ پرچالــش 
حوضــه  می دهــد:  توضیــح  به ایســنا،  زاینــده رود 
از  دارد،  اقلیمی ویــژه ای  شــرایط  زاینــده رود، 
ــه امــروز در ایــن حوضــه بســته از نظــر  ــا ب دیرزمــان ت
کنــش زمانــی ، مکانــی بارندگــی، ارتفــاع، آب و هوا  پرا
و... تفاوت هــای فاحشــی وجــود داشــته و دارد.

زاینــده رود،  آبریــز  حوضــه  شــرایط  مــورد  در  وی 
کــه  زاینــده رود  حوضــه  می دهــد:  توضیــح 
تأمین کننده اصلی آب تاالب بین المللی گاوخونی 
اســت، از نظر آب و هوایی در یک اقلیم فراخشــک، 

دارد. قــرار  نیمه خشــک  و  خشــک 
ایــن فعــال حــوزه محیط زیســت و آب بــا بیان اینکــه 
گاوخونــی ۱۶۰  آبریــز  بــارش در حوضــه  میانگیــن 
میلیمتر و در حوضه زاینده رود حدود ۲۶۰میلیمتر 
کــه  اســت، می گویــد: بایــد توجــه داشــته باشــیم 
 ۲۵۰( بارش هــا  میــزان  کشــور  در  کلــی  به طــور 
کمتــر از یــک ســوم میانگیــن جهانــی  میلیمتــر( 
برابر ایــران،  کلمبیــا ۳۰  )۷۵۰میلیمتــر( اســت. در 
متوســط ۵  به طــور  اروپــا  در  و  برابــر  مالــزی ۱۱  در 
کــه بــارش  برابر ایــران بــارش وجــود دارد، در حالــی 
کشــور  بــارش  اســتان اصفهــان نصــف میانگیــن 

اســت.
وی اضافــه می کنــد: از نظــر ارتفاعــی باالتریــن نقطــه 
در ارتفــاع ۳۹۸۵ متــر در غربی تریــن نقطــه حوضــه 
ارتفــاع  گاوخونــی در  تــاالب  پایین تریــن نقطــه  و 
نقطــه  دریــا در شــرقی ترین  از ســطح  متــر   ۱۴۵۵
کنــش  کــدام از نظــر اقلیمــی و پرا کــه هــر  قــرار دارد 
بارشــی شــرایط متفاوتــی دارنــد؛ به عنــوان مثــال در 
باالدســت زاینــده رود، در ایســتگاه چلگــرد میانگین 
بــارش درازمــدت باالتــر از ۱۴۶۰ میلیمتــر بــوده، امــا 
در پایین دســت یعنــی شــرق زاینــده رود در ایســتگاه 
ورزنــه میانگین درازمــدت بارش حدود ۸۰ میلیمتر 
بــارش  ســال ها  از  برخــی  در  اســت.  شــده  ثبــت 
اســت،  پایین دســت  برابــر  حوضــه ۲۰  باالدســت 
بــر توزیــع نامتناســب مکانــی،  همچنیــن عــاوه 

ــی هــم داریــم. توزیــع نامتناســب زمان

در ایــن  تفاوت هــا  برخــی  بــه  اشــاره  بــا  انتخابــی 
خشکســالی،  و  ترســالی  زمــان  نظــر  از  حوضــه 
می گویــد: در ســال های پربــارش بــه عنــوان مثــال 
طــی ســال های ۷۲ـ۷۱ در ایســتگاه چلگــرد ۲۵۵۵ 
میلیمتــر بــارش ثبــت شــد و تقریبــًا همیــن مقــدار را 
در ســال ۹۸ـ۹۷ تجربــه کردیــم، در حالی که کمترین 
بارش هــا مربــوط بــه ســال های ۸۷ـ۸۶ یعنــی ۸۵۵ 
کمتــر  کــه در ســال ۹۷ـ۹۶ از ایــن هــم  میلیمتــر بــود 
شــد. بــه همیــن دلیــل از هــزاران ســال پیــش منبــع 
تأمیــن آب دشــت های حاصلخیــز پایین دســت، 
کوهســتان ها و ارتفاعــات باالدســت بــوده اســت، 
البته ایــن وضعیــت در بســیاری از حوضه هــای آبریز 

وجــود دارد.
بارش ها دلیل اصلی خشکی زاینده رود نیست

اختــاف  وجود ایــن  بــا  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
زاینــده رود  خشــکی  اصلــی  دلیــل  بارش هــا، 
کاهــش بــارش نبــوده اســت،  تغییــرات اقلیمــی و 
طــی  بــارش  تغییــرات  که ایــن  می دهــد  توضیــح 
کاهــش داشــته  کثــر ۱۸ درصــد  پنــج دهــۀ اخیــر حدا
کــه بعــد از احــداث ســد زاینده رود ایــن مقــدار قابــل 
مدیریــت بــوده اســت. البتــه پیــش از احــداث ســد 
ــه  ــت حوض ــل در پایین دس ــال قب ــزاران س ــم از ه ه
بــا حفــر مادی هــا و احــداث بندهــا و  زاینــده رود 
ع و باغــات انتقــال می دادنــد و  ســدها آب را بــه مــزار

کــم و بیــش آب هــم ســازگار بوده انــد. بــا 
کیــد بر اینکــه  ایــن پژوهشــگر حوضــه زاینــده رود بــا تأ
ـ مکانــی بارش هــا مشــکات  اختــاف شــدید زمانــی 
بســیاری را بــرای حوضــۀ زاینــده رود رقــم زده و بدتــر 
ــن  ــی بر ای ــات مقطع ــت زدگی و تصمیم از آن سیاس
می کنــد:  تصریــح  اســت،  کــرده  اضافــه  تنش هــا 
کاهــش محــدود بــارش طــی چنــد دهــۀ  به غیــر از 
بر ایــن حوضــه و  اخیــر، مدیریــت غیرکارشناســی 
تخصیص هــای نادرســت، به نوعــی تعــادل بیــن 

ــم زد. ــر ه ــده رود را ب ــارف زاین ــع و مص مناب
وی بــا اشــاره به اینکــه طــی ســده های طوالنی ایــن 
کفایــت و حتــی بیــش از مصــرف  حوضــه بــه قــدر 
خــود آب داشــت که در نهایــت وارد تاالب گاوخونی 
می شــد و نیــاز زیســت محیطی رودخانــه و تــاالب 
کــه خــود باعــث تعــادل  گاوخونــی را تأمیــن می کــرد 
کید  هیدرولوژیــک منابــع زیرزمینــی هم می شــد، تا
ــا احــداث  می کنــد: متأســفانه در اواســط دهــۀ ۶۰ ب
کــه در  کوهرنگ ایــن تصور ایجــاد شــد  تونــل دوم 
حوضــه زاینــده رود فروانــی آب وجــود دارد و با ایــن 
تخصیص هــای  بــه  اقــدام  دولــت  اشــتباه،  نظــر 

ــا انتقــال  ــرد. در دهــۀ ۷۰ ب ک ــد در ایــن حوضــه  جدی
آب بــه خــارج حوضه از جمله یزد و کاشــان کســری 
معادلــه بیشــتر شــد و در دهــۀ ۸۰ هم بــا از بین رفتن 
مدیریــت یکپارچه زاینــده رود، رقابت بر ســر مصرف 
گرفت و با توسعه کشاورزی در باالدست  آب شکل 
کشــاورزی چــه  رودخانــه و تبدیــل مراتــع بــه اراضــی 
در استان اصفهان و چه در چهارمحال و بختیاری 
و بدتــر از آن پمپــاژ آب بــه ارتفاعــات، توســعه باغــات 
در اراضــی شــیب دار و ایجــاد بــاغ و ویــا و حتــی پمپاژ 
بــه خــارج از حوضــه، شــاهد تخصیــص و برداشــت 

ــه شــدیم. ــه آب از رودخان بی روی
توسعه اراضی کشاورزی و باغات در حوضه 

زاینده رود
انتخابــی می گوید: تحلیل هــای زمینــی و داده های 
کــه روند توســعۀ اراضی  ماهــواره ای نشــان می دهــد 
و باغــات منطقــۀ بــن و ســامان از حــدود ۵ هــزار 
هکتــار )در آغــاز دهــۀ ۶۰( بــه ۲۲هــزار هکتــار در نیمــۀ 
دهــۀ ۹۰ رســیده اســت، همچنیــن از اوایــل دهــۀ 
۸۰ تــا نیمــۀ دهــۀ ۹۰ میــزان مصــرف آب خالص ایــن 
ــه در حــد فاصــل  ک کشــاورزی  محــدوده در بخــش 
ــا ســد چم آســمان قــرار دارد، از ۳۰  ســد زاینــده رود ت
میلیــون مترمکعــب در ســال ۱۳۶۱ بــه بیــش از ۲۰۰ 
میلیــون مترمکعــب در ســال ۱۳۹۴ افزایــش یافتــه 
اســت. به ایــن ترتیــب معادلــه منابــع و مصــارف 
کســری آب منجــر  آب هرچــه بیشــتر بــر هــم خــورد و 
بــه خشــکی ادواری رودخانــه، تخریــب آب خــوان 
و محیط زیســت پایین دســت حوضــۀ زاینــده رود 
کســری منابــع در  کیــد بر اینکه ایــن  شــد. وی بــا تا
کــم بــارش و حتــی در ســال های نرمــال  ســال های 
کامــل  بیشــتر مشــهود اســت و بــه صــورت خشــکی 
زاینــده رود در پاییــن دســت رخ می دهــد، اظهــار 
می کنــد: متاســفانه امســال در بیشــتر حوضه هــای 
کشــور از جملــه زاینــده رود حتــی شــاید بدتــر از ســال 
۱۳۹۷، ســال بحرانــی و ســختی پیــش رو داریــم، 
بنابرایــن مدیــران حوضــه و مســئوالن اســتان از 
کنــون بایــد پیــش بینی هــای الزم را داشــته و مردم  ا
و عمــوم ذی نفعــان نیــز بــا درک مســئولیت های 
از بحــران  گــذر  بــرای  را  اجتماعــی همــکاری الزم 

داشــته باشــند.
این پژوهشــگر حوضــۀ زاینده رود توضیــح می دهد: 
و  تونــل دوم  آب  گــر  ا کــه  بــود  پیش بینــی شــده 
کوهرنــگ و تونــل بهشــت آباد وارد زاینــده رود  ســوم 
شــود، از ایــن میــزان آورد، می توانیــم ۲۳۷ میلیــون 
مترمکعــب آب بــه چهارمحــال و بختیــاری و ۳۳۰ 

میلیــون مترمکعــب بــرای آب شــرب ۶۲ شــهر و 
ــده رود و ۲۳  ــه زاین ــتا در حوض ــه ۱۰۰۰ روس ــک ب نزدی
شــهر و ۱۴۶ روســتا در خارج حوضه زاینده رود برای 
جمعیتــی بالــغ بــر ۵ میلیــون نفــر تخصیــص دهیــم 
که متاســفانه برخی این مقدار آب را آب شــرب شــهر 
اصفهــان قلمداد می کنند و همچنیــن ۱۵۰میلیون 

مترمکعــب آب را بــه یــزد انتقــال دهیــم.
زاینده رود کسری ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب دارد

وی همچنیــن اضافــه می کنــد: متاســفانه نــه تنهــا 
گذشــت بیــش از ۲۰ ســال  کوهرنــگ بــا  تونــل ســوم 
هنــوز افتتــاح نشــده، بلکــه تونــل بهشــت آباد هــم بــا 
جوســازی و ایجــاد چالش های اجتماعی همچنان 
مســکوت و در مرحلــۀ حــرف باقــی مانــده اســت. 
به ایــن ترتیــب در حــال حاضــر در زاینــده رود بیــش از 

کســری منابــع داریــم. ۷۰۰ میلیــون مترمکعــب 
که ایــن  وجــودی  بــا  می کنــد:  کیــد  تأ انتخابــی 
علی رغــم  اســت،  نشــده  افتتــاح  هنــوز  طرح هــا 
از ۳۵۰  بیــش  ســاالنه  رودخانــه  ادواری  خشــکی 
کشــاورزی و باغات  میلیون مترمکعب برای اراضی 
بــه  و  برداشــت می شــود  باالدســت  ارتفاعــات  در 
طــور متوســط بیــش از ۶۰ میلیــون مترمکعــب آب 
بــه یــزد منتقــل می شــود، در حالیکــه هنــوز منبــع 
کوهرنــگ  تأمین کننــدۀ آب آن یعنــی تونــل ســوم 
از  بیــش  وارد مــدار نشــده اســت و در نتیجــه در 
کیلومتــر از طــول رودخانــه )از ســد چم آســمان   ۲۸۰
ــی( در بیشــتر ایام ســال خشــک اســت و  گاوخون ــا  ت
متأســفانه بزرگتریــن قربانــی آن هــم محیــط زیســت 
از  اعــم  آن  بــه  وابســته  زیســتمندان  و  رودخانــه 

گیاهــان و جانــوران هســتند.
گر ایــن میــزان برداشــت ها  وی بــا اشــاره به اینکــه ا
پایین دســت  نبایــد  امــروز  نبــود،  تخصیص هــا  و 

در  می گویــد:  می شــد،  خشــک  کامــًا  رودخانــه 
کــه بــرای زاینــده رود افتــاده، برهــم  حقیقــت اتفاقــی 
خــوردن تعــادل بیــن منابــع و مصــارف آب اســت و 
بــه زبــان ســاده دخــل و خــرج رودخانــه بــا هــم جــور 
نیســت. پژوهشــگر حوضــه زاینــده رود بــا اشــاره بــه 
برخــی جوســازی ها از جمله اینکــه دلیــل خشــکی 
زاینــده رود، توســعۀ فضــای ســبز اصفهــان اســت، 
می گویــد: مگــر امــروز آبــی در رودخانه وجــود دارد که 
برای فضای ســبز اصفهان برداشــت شــود، این نظر 

بی شــک اشــتباه اســت.
کاهش سطح فضای سبز اصفهان به یک 

ششم
وی بــا بیان اینکه براســاس تصاویر هوایــی، در حال 
حاضــر ســطح ســبز اصفهــان نســبت بــه دهــه ۳۰ و 
کاهــش یافتــه اســت،  ــه یــک ششــم  ۴۰ شمســی ب
کــه شــهر اصفهــان  می افزایــد: بایــد توجــه داشــت 
حقابــه دار یــک ســوم آب زاینــده رود یعنــی بیشــتر 
البتــه  اســت.  ماربیــن  و  جــی  بلــوک  مادی هــای 
فضــای ســبز برداشــت آب دارد، امــا نــه از رودخانــه، 
کــه آن هــم  بلکــه از چاه هــای محــدوده اصفهــان 
ســطح  کاهــش  موجــب  زاینــده رود  آب  نبــود  در 
آب هــای زیرزمینــی شــهر و فرونشســت زمیــن شــده 
اســت. وی همچنیــن دربــارۀ برخــی صحبت هــا کــه 
ــد،  ــده رود می دانن ــکی زاین ــل خش ــج کاری را دلی برن
بیشــتر  در  اخیــر،  دهــۀ  دو  طــی  می کنــد:  کیــد  تا
کیلومتــر از طــول رودخانــه از  ســال ها حــدود ۸۰ 
کــه منطقــۀ  ــا نزدیکــی اصفهــان  ســد چم آســمان ت
حــدود  و  اســت  النجــان(  و  )لنجــان  لنجانــات 
کامــًا  گاوخونــی  کیلومتــر بعــد از اصفهــان تــا   ۲۰۰
خشــک بــوده و بــه جــز برخــی از ســال های ترســالی 
در محــدودۀ ۳ تــا ۷ هــزار هکتــار برنــج کاری از آب 

زاینــده رود انجــام نمی شــده و در ســطح محــدودی 
کــه  ــی  ــا آب چــاه صــورت می گرفتــه اســت. در حال ب
ســاله  ســابقه ای ۱۰۰۰  در ایــن منطقــه  برنــج کاری 
ــا نگاهــی بــه طومــار تقســیم آب زاینــده رود  دارد و ب
منســوب بــه طومــار شــیخ بهایــی، حتــی زمــان و 
کشــت برنــج )توِلکــی(  ســهم معینــی »مختــص« 

تعییــن شــده اســت.
نجات زاینده رود نیازمند مدیریت دقیق و 

کارشناسی است
کیــد بر اینکــه  ایــن دوســتدار محیــط زیســت بــا تأ
و  دقیــق  مدیریــت  نیازمنــد  زاینــده رود  نجــات 
کارشناســی اســت، می گویــد: به طــور قطــع مشــکل 
اجتماعــی،  تعارضــات  میــدان  در  زاینــده رود 
گرچــه  ا نمی شــود،  حــل  تجمعــات  و  اعتراضــات 
ــه امــروز، چــه در شــرق و چــه  ک ــد توجــه داشــت  بای
کشــاورزان  کارد بــه اســتخوان  در غــرب اصفهــان 
ــی  ــان زندگ ــت و بنی ــه معیش ک ــرا  ــت، چ ــیده اس رس
خانوادگــی آنهــا در خطــر اســت. وی معتقــد اســت 
گــذاران بایــد پیــش از اینکــه  کــه مدیــران و سیاســت 
شــرایط به ایــن مرحلــه می رســید، نســبت بــه حــل 
کنــون  مشــکل زاینــده رود اقــدام می کردنــد و هم ا

هــم وظیفــۀ خطیــری پیــش رو دارنــد.
کم بر دانش  چاره ای جز تبعیت از قوانین حا

آب شناسی و رعایت مصوبات قانونی نداریم
انتخابــی بــا انتقــاد از اینکــه متأســفانه حوضــه آبریــز 
زاینــده رود امــروز بــه جــای مدیریــت علمــی، دچــار 
سیاســت زدگی شــده اســت، تصریح می کند: برخی 
موضع گیــری مدیــران و شــخصیت های سیاســی 
کارشناســی نیســت، بلکــه دســت مدیــران  نه تنهــا 
متأســفانه  می بنــدد.  هــم  را  آب  کارشناســان  و 
و  تخصصــی  مدیریت هــای  بــرای  فرصــت  امــروز 
کارشناســانه بــر حوضــه زاینــده رود محــدود شــده و 
گرچــه خطاهایــی در ایــن مــدل مدیریت هــا وجــود  ا
دارد، امــا برخــی تصمیمــات سیاســی و اجتماعــی 
کــرده اســت.  شــرایط را در ایــن حوضــه ســخت تر 
کیــد بر اینکــه چــاره ای جز تبعیــت از قوانین  وی بــا تا
کــم بــر دانــش آب شناســی و رعایــت مصوبــات  حا
کــه بــا شــعارها و  قانونــی نداریــم، معتقــد اســت 
تبلیغــات سیاســی نمی شــود بحــران زاینــده رود را 
کرد. اینکــه از تریبون هــای مختلــف از جملــه  حــل 
خــاف  ســخنان  قانونگــذاری  مجلــس  تریبــون 
مصوبــات قانونــی مطــرح شــود، جز ایجــاد تفرقــه 

حاصلــی نــدارد.
ایــن فعــال حــوزه محیط زیســت و آب می گویــد: 

ـ بروجــن  کــه از قانونــی بــودن انتقــال آب بــن  کســانی 
کــه اواًل  ســخن می گوینــد، بی شــک اطــاع دارنــد 
ـ بروجــن جزئی از تخصیــص ۲۳۷  تخصیــص آب بــن 
که منوط به  میلیون مترمکعبی چهارمحال است 
کوهرنگ و تونل بهشــت آباد  انتقال آب تونل ســوم 
کنــون پیش از انتقــال آب تونل ها،  اســت. ثانیــًا هم ا
برداشــت در چهارمحال و بختیاری بســیار بیشــتر از 

ســهمیۀ تخصیــص داده شــده اســت.
با جنجال و هیاهو مشکل زاینده رود حل 

نمی شود
وی بــا اعتقــاد بر اینکــه بــا جنجــال و هیاهــو مســئله 
نیازمنــد  رود  زاینــده  حوضــه  و  نمی شــود  حــل 
ــا پایــاب زاینــده رود و  مدیریــت یکپارچــه از ســرآب ت
تمکیــن بــه مصوبــات قانونــی از جملــۀ مصوبــه ۹ 
کــه از ســال ۱۳۹۲  مــاده ای شــورای عالــی آب اســت 
معــوق مانــده اســت، می گویــد: عمــده مشــکات 
کــرد  مــا در حوضــه زاینــده رود از زمانــی شــدت پیــدا 
کــه مدیریــت یکپارچــه حوضــه در آن حــذف و بــه 
مدیریــت اســتانی و رقابــت در مصــرف تبدیــل شــد.

انتخابــی بــا اشــاره بــه وضعیــت بیمــار و در حــال 
احتضــار زاینــده رود و ضــرورت اجــرای طرح هــای 
گر ایــن  کیــد می کنــد: ا کســری منابــع آب، تأ تأمیــن 
کشــاورزی و صنعــت  تخصیص هــا بــرای توســعه 
کل حوضــه )اعــم از باالدســت و پایین دســت(  در 
بــود،  نشــده  داده  حوضــه  خــارج  بــه  انتقــال  و 
زاینــده رود بــا همــان مقــدار آب طبیعــی )حــدود 
۸۵۰ میلیون مترمکعب( و همچنین آب تونل اول 
کوهرنــگ )۲۹۳ میلیــون مترمکعــب( می توانســت 

جریــان دائمی داشــته باشــد.
طرح های انتقال آب بدهی دولت به زاینده 

رود است
اجــرای  قطــع  طــور  بــه  می کنــد:  تصریــح  وی 
و  کوهرنــگ  ســوم  تونــل  آب  انتقــال  طرح هــای 
زاینــده رود در حقیقــت  بــه حوضــه  بهشــت آباد، 
کــه  اســت  تخصیص هایــی  جبــران  جهــت  در 
دولــت، از منابــع زاینــده رود و حقابه هــای هــزاران 
یــزد،  صنعــت  و  شــرب  بــه  کشــاورزان  ســاله 
کشــاورزی و  صنایــع اصفهــان، و توســعه اراضــی 
حــوزه  فعــال  اســت. این  داده  باالدســت  باغــات 
کــه طرح هــای  کیــد می کنــد  محیط زیســت و آب تا
ــرای تأمیــن  ــرای اصفهــان، بلکــه ب ــه ب انتقــال آب ن
بدهــی دولــت از ایــن رودخانــه اســت  و ایــن تقاضــای 
بــه ســرانجام  بــرای  کشــاورزان اصفهــان  مــردم و 
رســیدن آن و تحقــق وعــده دولــت، بــه حــق اســت.

پژوهشگرحوضهزایندهرود؛

حوضه زاینده رود دچار سیاست زدگی است

نماینده مردم اصفهان در مجلس »امنیت شغلی 
گفت: ایــن  ــرد و  ک ــران« را خواســته آنهــا عنــوان  کارگ
ــه  ک ــون پیــش بینــی شــده  موضــوع در مــاده ۷ قان
گــروی داشــتِن تفاهــم بیــن کارگــر و کارفرما اســت  در 
کار و معــاون اول رئیــس جمهــور ورود  و بایــد وزارت 
کننــد.  عبــاس مقتدایــی بــا اشــاره بــه یکــی  پیــدا 
داشــت:  اســامی اظهار  شــورای  دغدغه هــای  از 
کارگــران  کثــری  بــه اقشــار مختلــف  رســیدگی حدا
مجلــس  دغدغه هــای  جملــه  از  بازنشســتگان  و 
اســت. وی افــزود: در بودجــه 1۴۰۰ پیش بینی هایی 
در  بایــد  طــرح  یــک  کارگــران  مــورد  در  امــا  شــده 

کنون ایــن طــرح در  کــه ا مجلــس مطــرح می شــد 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس  شــورای اســامی در 

ــت. ــیدگی اس ــال رس ح
شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
طــرح  1۴۰۰ ایــن  ســال  در  بیان اینکــه  اســامی با 
گفــت: امیدواریــم طــرح مذکــور  آمــاده خواهــد شــد، 
بتوانــد  و  شــود  آورده  مجلــس  علنــی  صحــن  در 

بگیــرد. مصوبــه 
کــه  اســت  کارگران ایــن  ادامــه داد: خواســته  وی 
کــه بــا آنهــا قــرارداد بســته می شــود  از نظــر زمانــی 
قانــون  در  و ایــن  باشــند  داشــته  شــغلی  امنیــت 

کار ایــن را دارد  ــون  پیــش بینــی شــده و مــاده 7 قان
کارفرمایان  کارگران و  ولی اینکه تفاهماتی باید بین 
صــورت بگیــرد، ضــرورت دارد بخش هــای دولتــی از 
کار و معــاون اول رئیــس جمهــور ورود  جملــه وزارت 

کننــد.   پیــدا 
مقتدایــی تصریــح کــرد: امــروز  به مناســبت روز کارگر 
کار و معــاون اول رئیــس جمهــور  دو نامــه بــه وزیــر 
ــرای رســیدگی  ــا ســرعت بیشــتری ب نوشــته شــده ت
امــور کارگــران داده شــود، البتــه ابعــاد امنیت شــغلی 
کارگــران حــد باالیــی از توانمنــدی  متفــاوت اســت و 
کــه الزاماتــی از جمله قــرار دادن  را بــه دســت بیاورنــد 
که ایــن  فرصــت بــرای مهــارت آمــوزی داده شــود 

ــود دارد. ــرح وج ــوع در آن ط موض
اظهــار  نوظهــور  مشــاغل  بــه  اشــاره  بــا  وی 
داشــت: اینگونه مشــاغل اینترنتی نیز باید در قانون 
بیاینــد و امنیــت شــغلی آنهــا نیــز پیش بینــی شــود.
شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
گــر قانــون فعلــی خــوب  کــرد: ا اسامی خاطرنشــان 
اجــرا شــود بخشــی از قراردادهــای ســفید امضــا را 

کنــد. می توانــد مهــار 

نماینده مردم اصفهان:

کارگران است  امنیت شغلی مهمترین مطالبه 
انتخاب استانداران را به شوراها بسپارید 

رضا غبیشاوی
را  منطقــه  هــر  واقعیت هــای  درک  رونــد،  ایــن 
بــاال  کشــوری  و  اســتانی  ارشــد  مدیــران  بــرای 
می بــرد و بــه افزایــش رضایــت مندی مــردم منجر 

می شــود. 
عصرایــران؛ بــا تاخیــر چنــد روزه از روز ملی شــوراها 
و بــه همیــن مناســبت، این پیشــنهاد را می تــوان 
ــرد:  ک کشــور مطــرح  ــرای بهبــود وضعیــت اداره  ب
در رونــدی شــبیه انتخــاب شــهرداران و دهیــاران 
توســط شــوراهای شــهر و روســتا، اســتانداران 
نیــز توســط شــوراهای اســتانی انتخــاب شــوند. 
و  دهیــاران  ماننــد  بــه  منتخــب  اســتانداران 
کشــور،  شــهرداران منتخــب، بعــد از تاییــد وزارت 
آنهــا توســط رئیــس جمهــوری و وزارت  حکــم 

کشــور صــادر خواهــد شــد.
کنــون  کــه هــم ا گفــت  در جزئیــات هــم می تــوان 
کــه بــه  عــاوه بــر شــوراهای »شــهر« و »روســتا« 
صورت مســتقیم اعضای آن انتخاب می شــوند؛ 
)واحــد  »بخــش«  محــدوده  در  اعضــا  همیــن 
را  »بخــش«  شــورای  شهرســتان(،  از  کوچکتــر 

می دهنــد. تشــکیل 
از  بخــش  شــورای  اعضــای  رونــد،  همیــن  بــا 
شــکل  را  »شهرســتان«  شــورای  خــود  میــان 
می دهنــد. بــه همین ترتیب هم شــورای اســتان 
کشــور ایجاد می شــود. شــورای کشــوری همــان  و 
کــه براســاس قانون  شــورای عالــی استان هاســت 
کنــار مجلــس و دولــت، می توانــد  اساســی، در 
بــرای تصویــب قانــون، بــه مجلــس پیــش نویــس 

کنــد. ارائــه 
درباره مزیت های این پیشنهاد می توان گفت:

1- ایــن رونــد، ســطح پاســخگویی اســتانداران 
را افزایــش می دهــد زیــرا نــه تنهــا در برابــر وزارت 
ــد پاســخگو  ــور بای ــور و شــخص رئیــس جمه کش
باشــند بلکــه در برابــر شــورای اســتان و مــردم 
ــه پاســخگویی و مســوولیت  اســتان هــم ملــزم ب

پذیــری بیشــتری هســتند.
این وضعیت، کارآیی آنها را افزایش می دهد.

کشــور،  2- یکــی از معایــب سیســتم فعلــی اداره 
کثریــت فعــاالن  کــه معمــوال ا تمرکزگرایــی اســت 
دارنــد.  اعتــراف  آن  وجــود  بــه  راســت  و  چــپ 
محســن  و  قالیبــاف  خاتمی تــا  ســیدمحمد  از 
رضایــی... رئیــس جمهــور اصاحــات فدرالیســم 
پهنــاوری  کشــور  اداره  بــرای  را طــرح مناســب 
کــه پایــان نامــه  چون ایــران می دانــد؛ قالیبــاف 
دربــاره  اش،  سیاســی  جغرافیایــی  دکتــری 
محلــی  »حکومــت  عنــوان  بــا  و  تمرکززدایــی 
یــا اســتراتژی توزیــع فضایــی قــدرت سیاســی 
در ایران« در قالب کتاب منتشــر شــده و محســن 
رضایــی که ایــده »ایالت های اقتصــادی« را برپایه 
الگوگیــری از اختیــارات اقتصــادی مناطــق آزاد 

کــرد همگی به دنبــال راهی بــرای کاهش  مطــرح 
کشــورند.  تمرکزگرایــی در اداره 

انتخــاب اســتانداران توســط شــوراهای اســتانی 
تقویــت  و  تمرکزگرایــی  کاهــش  بــرای  راهــی 
تمرکززدایــی اســت. بســیاری از مشــکات فعلــی 
در نتیجــه تمرکزگرایــی اســت. همــه بــدون توجــه 
بــه ظرفیت هــا و امکانــات منطقــه خــود، چشــم 
گیــری مدیــران  بــه ســوی مرکــز، منتظــر تصمیــم 
مشــکات  کوچکتریــن  بــرای  کشــوری  کان 
و معضــات مناطــق هســتند و ایــن رونــد، بــه 
زا  ســبب  خــود  کــه  شــده  تبدیــل  بــد  عادتــی 

مشــکات دیگــر اســت.
گــذاری  وا طــرح،  مزیت های ایــن  از  یکــی   -3
نماینــدگان  و  مــردم  بــه  اختیــارات  بیشــتر 
بــه جای اینکــه اســتانداران توســط  آنهاســت. 
وزارت کشــور انتخاب شــوند؛ شــوراهای استانی، 
آنهــا را انتخــاب می کننــد و حکــم شــان را ریاســت 
چیــزی  رونــد  می کند. ایــن  صــادر  جمهــوری 
فوتبــال  هیات هــای  رؤســای  انتخــاب  شــبیه 
وجود اینکــه  بــا  استان هاســت.  محــدوده  در 
مجموعــه  زیــر  اســتان ها  فوتبــال  هیات هــای 
فدراســیون فوتبــال هســتند امــا روســای آنهــا 
توســط شــورایی متشــکل از هیات هــای فوتبــال 

در ســطح پاییــن تــر انتخــاب می شــوند.
و  مشــروعیت  طــرح،  اجرای ایــن  صــورت  در 
مقبولیــت اســتانداران نیــز افزایــش می یابــد و در 
اجــرای طرح هــای مختلــف، بــا مقــاوت و موانــع 
کمتــری روبــه رو خواهنــد شــد. عــاوه بر ایــن، 
باعــث افزایــش توانمنــدی نیروهــای فعــال در 
اســتان ها و ارتقای سطح توانمندی استانداران 

می شــود.
۴- همزمــان با ایــن رونــد، می تــوان بخشــی از 
کشــور  اختیــارات را از ریاســت جمهــوری و وزارت 
کرد. ایــران  به ایــن اســتانداران منتخــب منتقــل 
بدانیــم  اســت  کافــی  اســت.  پهنــاوری  کشــور 
حــدودی،  صــورت  بــه  کشــور ایران  وســعت 
اروپــا  اتحادیــه  ســرزمین  چهــارم  یــک  معــادل 

کشــور اســت. جمعیت ایــران نیــز  متشــکل از 27 
حــدود یــک ششــم جمعیــت اتحادیه اروپاســت.
کشــورهایی  کنــار  در  یــا  بعــد  همچنین ایــران 
مثــل روســیه، چیــن، هنــد، برزیــل و آفریقــای 
ــژادی  جنوبــی، دارای بیشــترین تنــوع زبانــی و ن
کشــوری بــا  در جهــان اســت. بــرای اداره بهتــر 
وســعت و پهناوری ایــران، بــا جمعیــت و تنــوع 
بــاالی نــژادی، زبانــی، سیســتم اداره غیرمتمرکــز، 

بهتریــن راه اســت.
کشــور ایران، دارای تفاوت های  ســرزمین پهنــاور 
اســت.  بســیاری  هوایــی  و  آب  و  جغرافیایــی 
ک در نقطــه ای از ایــران،  کــوال همزمــان بــا بــرف و 
بــه  و  شــد  لخــت  می تــوان  دیگــر  نقطــه ای  در 
مرکزی ایــران،  خشــک  کویــر  کنــار  در  زد.  دریــا 
کوه هــای مرتفــع دیــده  جلگه هــای سرســبز و 
ــه و  ــه نقشــه خاورمیان کافــی اســت ب می شــوند. 
کمتر کشور  جهان نگاهی بیاندازید تا ببینید در 
منطقــه و جهــان، چنین تنوعــی دیده می شــود.
۵- بــا اجرای ایــن طــرح، مــردم هــر اســتان، بــه 
نماینــدگان  طریــق  از  و  غیرمســتقیم  صــورت 
منتخــب خود، اســتاندار اســتان خــود را انتخاب 
می کننــد. در نتیجــه در تعییــن سرنوشــت خــود 
بیــش از پیــش، مشــارکت و دخالــت خواهنــد 
حقــوق  از  یکــی  سرنوشــت  تعییــن  داشــت. 

انسان هاســت. مجموعــه  و  انســان  اساســی 
عــاوه بر ایــن، آنهــا نتیجــه انتخاب هــای خــود 
را ملمــوس تــر درک می کنند. ایــن رونــد باعــث 
افزایــش مشــارکت، مســوولیت پذیــری و دخالت 
اســت. این  خــود  سرنوشــت  تعییــن  در  مــردم 
رونــد، درک واقعیت هــای هــر منطقــه را بــرای 
کشــوری بــاال می بــرد  مدیــران ارشــد اســتانی و 
منجــر  مــردم  منــدی  رضایــت  افزایــش  بــه  و 

می شــود.
در  عدالــت  نوعــی  شــیوه،  اجرای ایــن  بــا   -۶
حکمرانــی تقویــت می شــود و همــه بخش هــای 
انتصــاب  در  جامعه ایــران،  دهنــده  تشــکیل 
مدیــران عالــی مناطــق خــود، نقــش پررنــگ تری 

خواهنــد داشــت.
7- بســیاری از اســتان ها دارای شــرایط متفاوتی 
سیاســی،  موقعیــت  جغرافیایــی،  لحــاظ  بــه 
زبانــی،  ویژگی هــای  فرهنگــی،  اقتصــادی، 
دینــی هســتند. درک ایــن  و  مذهبــی  نــژادی، 
شــرایط بــرای افــراد خــارج از اســتان یــا پایتخــت یا 
دیگــر اســتان ها، نــه تنهــا ســخت بلکــه در برخــی 

مــوارد، نزدیــک بــه غیرممکــن اســت.
به ایــن  مدیــران  برخــی  اســت  ممکــن  حتــی 
ــگاه عکــس داشــته باشــند.  شــرایط متفــاوت، ن
جــای  بــه  متفــاوت  شــرایط  نتیجه، ایــن  در 
فرصــت، بــه تهدیــد تبدیــل می شــوند و نهادینــه 
شــدن این نــگاه، چالــش بزرگــی را ایجــاد می کنــد. 
اســتان،  شــورای  اعضــای  گــر  ا کــه  حالــی  در 
ــا اســتان خــود انتخــاب  اســتانداری متناســب ب
کــه در نتیجــه توافــق و اجمــاع داخلــی  کننــد 
درون اســتانی باشــد قطعــا از توانایــی بیشــتری 
گیــری از ظرفیت هــا و شــرایط اســتان  بــرای بهــره 

برخــوردار خواهــد بــود.
8- ایــن شــرایط را در نظــر بگیریــد: در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری، نامــزدی از جنــاح الــف پیــروز 
کثریــت مــردم در  و رئیــس جمهــور می شــود امــا ا
یــک یــا چند اســتان، به نامــزدی از جنــاح ب رای 
کــدام دلیــل عقلــی و منطقی،  داده انــد. چــرا و بــه 
گرایــش ب  کثریــت مــردم یــک اســتان بــه  وقتــی ا
رای داده انــد بایــد اســتانداری از جناح ب داشــته 
باشــند. بــا اجرای ایــن پیشــنهاد، این معضــل 

هــم حــل خواهــد شــد.
9- اشــاره به ایــن نکتــه اهمیــت دارد: مدیــران 
و روســای ادارات مختلــف در ســطح اســتان و 
شهرســتان و شــهر همچنــان براســاس سلســله 
و  منصــوب  وزارتخانــه  و  وزیــر  توســط  مراتــب 
و  اســتان  اداره  امــا مســوولیت  اداره می شــوند 
کمیتــی  هماهنگــی میــان ســایر بخش هــای حا
توســط اســتاندار منتخــب خواهــد بــود هماننــد 
وضعیــت شــهر و شــهردار. در نتیجــه نــه تنهــا 
در رونــد اجــرای طرح هــای ملــی خللی ایجــاد 
نمی شــود بلکــه اســتانداران منتخــب، بــا انگیــزه 
مضاعفــی بــه دنبــال آبادانــی و ارتقــا اســتان خــود 

خواهنــد بــود.
کــه  1۰ - یکــی از ویژگی هــای انتخابات ایــن اســت 
دایــره بســته مدیــران و مســووالن را بــاز می کنــد. 
کــه در انتخــاب شــهرداران و شــورای  ــه  همانگون
کافــی اســت بــه نتیجــه  شــهر این اتفــاق افتــاد. 
انتخابــات شــورای شــهر و روســتا در اســتان های 
ــیم.  ــته باش ــی داش ــرزی نگاه ــا م ــوردار ی ــم برخ ک
هــر چــه بخــش بیشــتری از مســووالن، انتخابــی 
و  مــردم  بــه  بیشــتری  اختیــارات  و  باشــند 
کشــور  گــذار شــود؛ رونــد اداره  نماینــدگان مــردم وا

بهتــر خواهــد بــود.

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

برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان 
لــذا  اســت.  گردیــده  محــرز  متقاضیــان  بالمعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات 
ح زیــر بــه منظــور اطــالع  ک موردتقاضــا بــه شــر مشــخصات متقاضیــان و امــال
کــه اشــخاص  گهــی میشــود. درصورتــی  عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
باشــند  داشــته  اعتراضــی  متقاضیــان  مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  نســبت 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا  میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت  اداره ثبــت اســناد و امــال
یــک مــاه از تاریــخ تســلم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
ثریــا  خانــم   1399/۰7/۰1 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰172۴1 شــماره  رای   )1
کدملــی ۶2۰9۵۶۶۵88 صــادره  صالحــی مورکانــی بــه شناســنامه شــماره 983 
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  بــاغ بهــادران فرزنــد صفرعلــی نســبت 
ک 139۶۴ اصلــی  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 21۴.9۵ مترمربــع از پــال
ــه  ک ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
خ 1399/۰7/۰1 آقــای مصطفــی  2( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰172۴۰ مــور
کدملــی 12817173۶3 صــادره  خالقــی پــور بــه شناســنامه شــماره ۶2۰33 
اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک 139۶۴ اصلــی واقــع در  ســاختمان بــه مســاحت 21۴.9۵ مترمربــع از پــال
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان   اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

رسمی میباشــد. مالــک  متقاضــی 
خ 1399/1۰/28 آقــای حســین  3( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰22۵۰۵ مــور
کدملــی 11۵9۶۶7۵۴3   21 بــه شناســنامه شــماره  قوهکــی  احمــدی  علــی 
صــادره فریــدن فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک 3۰9  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره  2۴9.8۴ مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  ثبــت اســناد و امــال

الواســطه از مالکیــت محمــود رضائــی بندراتــی
خ 1399/12/18 خانــم بهــارک  ۴( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۵۰27 مــور
صــادره   ۰۰۶7۴1728۰ کدملــی   ۶233 شــماره  شناســنامه  بــه  اثناعشــری 
تهــران فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 1۰1.۵۶ 
ک 13۶۵1 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد  مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  و امــال

مالکیــت اصغــر رنجبــران
ــا  ــای علیرض خ 1399/11/۰7 آق ــور ــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2311۴ م ۵( رای ش
اهــواز  صــادره   17۵۴92۰9۶9 کدملــی   132۰ شــماره  شناســنامه  بــه  نجفــی 
فرزنــد مســلم نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ک شــماره 1۵189 اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 2۴۰ مترمربــع پــال
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

رسمی میباشــد. مالــک 
خ 1399/11/۰7 آقــای محمــد  ۶( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2311۵ مــور
کدملــی 128۰983۶81 صــادره  اخــوان طبــاخ بــه شناســنامه شــماره ۵۵۵۰3 
یکبــاب  از ششــدانگ  بــه ســه دانــگ مشــاع  نســبت  علــی  فرزنــد  اصفهــان 
واقــع  ک شــماره 1۵189 اصلــی  پــال بــه مســاحت 2۴۰ مترمربــع  ســاختمان 
ــه خــود  ک ک شــمال اصفهــان  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

رسمی میباشــد. مالــک  متقاضــی 

خانــم   1399/12/12 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴8۰۰ شــماره  رای   )7
کدملــی 1129۵871۴2  شــهناز الچینانــی آخــوره بــه شناســنامه شــماره ۵9 
صــادره فریدونشــهر فرزنــد علــی محمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 139۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 2۰۰ مترمربــع از پــال
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

رسمی میباشــد. مالــک 
الــه  آقــای   1399/۰9/22 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰2۰۶۰3 شــماره  رای   )8
ــادره  ــی ۵7۵97۶378۴ ص کدمل ــماره 129  ــنامه ش ــه شناس ــوروزی ب وردی ن
چــادگان فرزنــد ســیف الــه نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره 33 فرعــی از 1۵179  خانــه بــه مســاحت 1۴7.37 مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
حســین هادی  مالکیــت  از  الواســطه  مــع  عــادی  نامــه  مبایعــه  خریــداری 

عابدینــی
خانــم    1399/۰9/22 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰2۰۶۰2 شــماره  رای   )9
کدملــی  بــه شناســنامه شــماره 231  گشــنیزگانی  حاجیــه خاتــون رحیمــی 
12892799۴2 صــادره اصفهــان فرزنــد رجــب نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
ک شــماره 33  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴7.37 مترمربــع از پــال
ک  فرعــی از 1۵179 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
از مالکیــت  الواســطه  نامــه عــادی مــع  شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه 

عابدینــی حســین هادی 
زهــرا  خانــم   1399/1۰/۰۴ خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰21۰۴۴ شــماره  رای   )1۰
کدملــی ۵۶۵9۵۶999۴  بیگــم ملکوتــی علونابــادی بــه شناســنامه شــماره 11 
کوهپایــه فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه  صــادره 
ک شــماره 3۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  مســاحت 18۰ مترمربــع پــال
ــداری از مالکیــت مالــک  ک شــمال اصفهــان خری 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــال

رســمی زهره فرقانــی تهرانــی
آقــای   1399/11/12 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰233۵8 شــماره  رای   )11
 128۴۵731۴1 کدملــی   388 شــماره  شناســنامه  بــه  رضایــی  حســینعلی 
صــادره اصفهــان فرزنــد مانــده علــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه 
ک شــماره 2۶۶ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع  ــع از پــال مســاحت 21.8۰ مترمرب
ک شــمال اصفهــان خریــداری  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت زیــن الدیــن نجفــی
خانــم   1399/1۰/28 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰22۵1۴ شــماره  رای   )12
کدملــی   ۵۵21 شــماره  شناســنامه  بــه  ورنوســفادرانی  چوبــداران  پریســا 
11۴22832۴۰ صــادره خمینــی شــهر فرزنــد علــی محمــد نســبت بــه دو دانــگ 
ک  مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴1.23 مترمربــع از پــال
ک شــمال  1۵۰۰۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

مالــک رسمی میباشــد. کــه خــود متقاضــی  اصفهــان 
خانــم   1399/1۰/28 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰22۵13 شــماره  رای   )13
کدملــی 12817837۵7  بــه شناســنامه شــماره ۶83۰3  عصمــت صدیقــی 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــار دان ــه چه ــبت ب ــم نس کاظ ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ص
ک 1۵۰۰۶ اصلــی واقــع  پــال از  بــه مســاحت 1۴1.23 مترمربــع  یکبــاب خانــه 
ــه خــود  ک ک شــمال اصفهــان  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

رسمی میباشــد. مالــک  متقاضــی 
علــی  آقــای   1399/1۰/1۰ خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰21۶۶۵ شــماره  رای   )1۴
کدملــی ۴۶793۴39۵8  اصغــر ارشــادی فارســانی بــه شناســنامه شــماره 27 
صــادره فارســان فرزنــد عبدالــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 
ک 1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  9۰.9۰ مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه  اســناد و امــال

از مالکیــت رســمی اقایان ســعید و مجتبــی امیدیــان
آقــای   1399/12/17 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰2۵۰22 شــماره  رای   )1۵

ــادره  ــی 129۰222۵۵1 ص کدمل ــماره ۶۶  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــا رضائ احمدرض
اصفهــان فرزنــد یدالــه نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
از  فرعــی  ک شــماره 8۵  پــال از  بــه مســاحت 238.83 مترمربــع  ســاختمان 
ک شــمال  1۴۴۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
کــرم  خ 1399/12/17 خانــم ا 1۶( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۵۰23 مــور
کدملــی 128۴7۴۰331 صــادره  کوپائــی بــه شناســنامه شــماره 2۴7  یعقوبــی 
اصفهــان فرزنــد حســنعلی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
از  فرعــی  ک شــماره 8۵  پــال از  بــه مســاحت 238.83 مترمربــع  ســاختمان 
ک شــمال  1۴۴۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

ــک رسمی میباشــد. ــه خــود متقاضــی مال ک اصفهــان 
آقــای   1399/1۰/28 خ   مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰22۵۰7 شــماره  رای   )17
کدملــی 128۶732۶38  حســن رجبــی زفــره بــه شناســنامه شــماره 23۰7 
صــادره اصفهــان فرزنــد محمدعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ک شــماره 133 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع  بــه مســاحت 18۰ مترمربــع پــال
ــه خــود  ک ک شــمال اصفهــان  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

رسمی میباشــد. مالــک  متقاضــی 
خ 139۵/۰8/1۰ آقــای محمــد  18( رای شــماره 139۵۶۰3۰2۰2۶۰13273 مــور
  128۶7۰7781 کدملــی     2898 شــماره   شناســنامه  بــه  اثیمی نیســیانی 
صــادره اصفهــان فرزنــد  رضــا  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ک شــماره   ــه مســاحت 19۰.1۵  مترمربــع قســمتی از پــال یکبــاب ســاختمان  ب
2۴9 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ حــوزه ثبــت ملــک شــمال 

اصفهــان خریــداری از مالکیــت مالــک رســمی علیرضا ســلیمانی فــر
خ 139۵/۰8/1۰ خانــم زینــب  19( رای شــماره 139۵۶۰3۰2۰2۶۰13272 مــور
کدملی  1189229۰72  صادره  فتاحی نیســیانی به شناســنامه شــماره  2۰9۴  
اردســتان  فرزنــد  محمدحســن نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ک شــماره  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 19۰.1۵ مترمربــع قســمتی از پــال
2۴9 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶  حــوزه ثبــت ملــک شــمال 

اصفهــان خریــداری ازمالکیــت مالــک رســمی علیرضا ســلیمانی فــر
ــد  ــای مجی خ 1399/۰۴/31 آق ــور ــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰1۰3۰۴ م 2۰( رای ش
کدملــی 127۰۵۶8۵۴1 صــادره  چراغــی بــه شناســنامه شــماره 127۰۵۶8۵۴1 
اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 
بخــش  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   139۰۰ شــماره  ک  پــال مترمربــع   3۵.8۰
کــه خــود متقاضــی مالــک  ک شــمال اصفهــان  ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

رسمی میباشــد.
زهــرا  خ 1399/۰۴/31 خانــم  مــور رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰1۰218   )21
کدملــی ۴91۰۰9۰738 صــادره شــهریار  گلــی زفــره بــه شناســنامه شــماره ۶۴3 
فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 192.93 مترمربــع 
ک شــماره 13۴ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری قولنامــه عــادی مــع الواســطه  ثبــت اســناد و امــال

از مالــک رســمی رحیم میاندوابــی
خ 1399/11/12 آقــای میثــم  22( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰233۵3 مــور
کدملــی 11۵987۵332 صــادره فریــدن  رشــیدی بــه شناســنامه شــماره 1۰ 
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــاس نس ــد عب فرزن
ک شــماره 39 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع  ــال ــع از پ مســاحت 32.۶3 مترمرب
ک شــمال اصفهــان خریــداری  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت عباســعلی حســینی قهســاره
خ 1399/11/12 آقــای عباس  23( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰233۵2 مــور
فریــدن  کدملــی 11۵98۰39۵1 صــادره  بــه شناســنامه شــماره 1۴  رشــیدی 
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــد نس ــد محم فرزن
ک شــماره 39 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع  ــال ــع از پ مســاحت 32.۶3 مترمرب

ک شــمال اصفهــان خریــداری  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت عباســعلی حســینی قهســاره

خ 1399/1۰/۰2 آقــای قاســم  2۴( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۰972 مــور
کدملــی 2۴11۴993۶1 صــادره آبــاده فرزنــد  کارگــر بــه شناســنامه شــماره 239 
ک  حســین نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 97 مترمربــع پــال
از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  شــماره 78 فرعــی 
کــه بنــام متقاضــی و ســهم االرث از آقــای  ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــال

ــر کارگ حســین 
خ 1399/11/۰7 خانــم فاطمه  2۵( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰231۰8 مــور
 1199۵۴2۶9۵ کدملــی   21 شــماره  شناســنامه  بــه  بوانــی  قربانــی  صغــری 
از ششــدانگ  بــه دو دانــگ مشــاع  نســبت  فرزنــد عزیزالــه  صــادره شــهرضا 
ک شــماره ۶۴۰۵ فرعــی  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۵۶.1۵ مترمربــع پــال
ک شــمال  از 1۵182 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
خ 1399/11/۰7 آقــای ســهراب  2۶( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰231۰9 مــور
کدملــی 1818۰12۴31 صادره  محمــودی مســینه بــه شناســنامه شــماره 1۵7۴ 
ــه چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  ــد عباســعلی نســبت ب ــادان فرزن آب
از  فرعــی   ۶۴۰۵ شــماره  ک  پــال مترمربــع   1۵۶.1۵ مســاحت  بــه  ســاختمان 
ک شــمال  1۵182 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

ــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک اصفهــان 
آقــای   1399/۰8/17 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰19۵۶1 شــماره  رای   )27
 12892۶۰۰11 کدملــی   89 شــماره  شناســنامه  بــه  دارگانــی  توکلــی  حســین 
ــه  ــه ب صــادره اصفهــان فرزند هاجــی مهــدی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان
ک 13838 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  مســاحت 1۰2.3۰ مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی  ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

مــع الواســطه از مالکیــت محمــد الــه دادی
خانــم   1399/11/۰7 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰23117 شــماره  رای   )28
کدملــی ۴۶۶9۵97۵۰7 صــادره  صدیقــه صفائــی بــه شناســنامه شــماره ۶ 
لــردگان فرزنــد غالمرضــا نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره 92 فرعــی از 1۴87۴ اصلــی  خانــه بــه مســاحت 1۵3.1۴ مترمربــع پــال
ــه  ک ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
خانــم   1399/11/۰7 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰23118 شــماره  رای   )29
کدملــی   1271۵8۶9۶7 شــماره  شناســنامه  بــه  آدرمنابــادی  زارعــان  زهــرا 
بــه ســه دانــگ  1271۵8۶9۶7 صــادره اصفهــان فرزنــد حســینعلی نســبت 
ک  پــال مترمربــع   1۵3.1۴ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع 
شــماره 92 فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت 
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــال

خ 1399/11/۰8 خانــم فاطمــه  3۰( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰231۴1 مــور
صــادره   128۰8۴73۵2 کدملــی   ۴2178 شــماره  شناســنامه  بــه  رجبعلــی 
کبــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  اصفهــان فرزنــد ا
ک شــماره 73 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان  1۴.۶۰ مترمربــع پــال
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

رسمی میباشــد. مالــک 
خ 1399/11/۰۴ آقای مرتضی  31( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰228۶۴ مور
اصفهــان  صــادره   129۰۴1۵137 کدملــی   18 شــماره  شناســنامه  بــه  زمانــی 
ــه  ــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان ب ــد رضــا نســبت ب فرزن
ک شــماره 12۰7۴ فرعــی از 1۴87۴ اصلــی  مســاحت 3۰7.8۵ مترمربــع پــال
ــه  ک ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
ادامه در صفحه 7

گهی آ

خبر

بازیگــری  کالس هــای  غریــب  و  عجیــب  عناویــن 
ــه تغییــر ســرفصل های  برخــی آموزشــگاه ها، نیــاز ب
کارگاه هــای آنالیــن در  آموزشــی تئاتــر در دانشــگاه و 
کرونــا از بحث هــای مــورد توجه ایــن روزهــای  دوران 

تعــدادی از تئاتری هــا هســتند. 
و  کرونایــی  روزهــای  در ایــن  گزارش ایســنا،  بــه 
مجــازی  فضــای  تئاتــر،  ســالن های  تعطیلــی 
قرارگیــری  هــم  کنــار  بــرای  بســتری  همچنــان 
گرچــه اجراهــای آنالیــن و تــدارک  تئاتری هاســت و ا
اجــرای نمایــش بــه شــیوه های مختلــف در فضــای 
مجــازی، دیگــر ماننــد ماه هــای ابتدایــی شــیوع 
گفت وگــو هنــوز  کشــور نیســت، امــا بحــث و  کرونــا در 

برقــرار اســت. 
تئاتــر؛  »آمــوزش  گفت وگــو  موضــوع  تازه تریــن  در 
حضــور  بــا  آزاد؟«  آموزش گاه هــای  یــا  دانشــگاه 
)مدیــر  امام بخــش  مهــران  مــرادی،  کیومــرث 
گــروه رشــته نمایــش دانشــگاه آزاد تهــران مرکــز(، 
کاوه ســجادی حســینی، تومــاج  کیخایــی،  آیــدا 
کوشــکی، مجیــد توکلــی  دانش بهــزادی، مصطفــا 

گرفــت. قــرار  بحــث  محوریــت  و.... 
مهــران امام بخــش بــا اشــاره بــه مشــکالت تئاتــر 
گفــت: ســرفصل های مــا از ســال ۶۲  دانشــگاهی 
هیــچ تغییــری نکــرده اســت. البتــه غلــط نیســتند، 
امــا قطعــا نیــاز بــه تغییــر داریــم. مــا در سیســتم 
کــه تفکــر  آموزشــی  بــا مدیرانــی مواجــه هســتیم 
دانشــگاهی  تمامی رشــته های  بــرای  مهندســی 
دارنــد، آشــنایی بــه رشــته های هنــری ندارنــد و مــن 
وزارت  در  و  بپوشــم  آهنیــن  کفش هــای  گزیــرم  نا
که ایــن رشــته  کنــم  علــوم تــک بــه تــک توجیــه 

چیســت و چــه شــرح درســی دارد.
کــه بتوانــد نقشــه  راه درســت بــه  او افــزود:  اســتادی 
ــد  هنرجــو بدهــد اســتاد خوبی اســت، امــا نمی توان
کارگــردان  قــول بدهــد بعــد از ایــن تــرم بازیگــر یــا 

می شــوی.
تومــاج دانش بهــزادی دربــاره آمــوزش بازیگــری بــا 
کوتــاه مدت  کارگاه هــای آموزشــی  اشــاره بــه برگــزاری 
و اجــرای نمایــش در پایان ایــن دوره در ســالن های 
هشــت  هفــت،  ورک شــاپ های  گفــت:  معتبــر 
می خواهنــد  تــازه  کــه  افــرادی  بــرای  جلســه ای 
وارد ایــن رشــته شــوند نیســت. وقتــی هنرجــو بعــد 
کوتــاه وارد بازیگــری می شــود و روی  از ایــن دوره ی 
صحنــه یــک ســالن حرفــه ای اجــرا مــی رود، فکــر 
کار تمام اســت، با اینکه  می کنــد دیگــر بازیگر شــده و 
کار دانشــگاه پــرورش بازیگــر نیســت امــا  معتقــدم 

از  شــروع  عالقمنــدان  بــه  مــن  توصیــه  در ایــران 
دانشــگاه اســت.

کیــد کرد: وظیفه  در ایــن بــاره روح الــه جعفری هم تا
دانشــگاه هنرمنــد یــا نیــروی خالقه هنری بــه وجود 
آوردن نیســت، دانشــگاه نظم و ســرعت رســیدن به 
امــر خالقــه و یادگیــری را بــه وجود می آورد. دانشــگاه 
کارشــناس تربیــت می کنــد نــه هنــر  هنرشــناس و 

کــه البتــه وظیفــه بزرگی اســت. خالقــه 
آیــدا کیخایــی هــم در اشــاره ای به تجربــه ی تدریس 
تئاتــر  کــه  می دانــم  کــرد:  بیــان  بازیگــری  آنالیــن 
در نهایــت یــک اتفــاق آنالیــن نیســت و بازیگــر بــه 
گر احتیــاج دارد امــا  نفــس دیگــر بازیگــران و تماشــا
کرونــا و ایــن جهــان تک نفــره و تنهایــی  در دوره ی 
چــاره چیســت؟ مــا بــا بچه هــا تمریــن می کنیــم و 
در پایــان یــک نمایشــنامه خوانی برگــزار می کنیــم. 
یــک  اجــرا،  یــا  نمایشــنامه خوانی  مــدل  ولی ایــن 
کارگاهــی  کار  کار حرفــه ای نیســت بلکــه صرفــا یــک 
گفت وگــوی مجــازی  محســوب می شــود. در ایــن 
کــه در کالب هــاوس برگــزار  می شــد، مجیــد توکلــی - 
کارگــردان فیلــم »عروســی مــردم«  هــم از تبلیغــات و 
شــرایط بــد بیشــتر کالس های بازیگــری ابــراز نگرانی 
در  بــازی  قــول  آموزشــگاه ها  وقتــی  گفــت:  و  کــرد 
کــه  کارگردانــی  ســریال یــا تئاتــر را می دهنــد یــا فــالن 
هــر مــاه یــک فیلــم و ســریال جدیــد می ســازد را برای 
تدریــس می آورنــد، طبیعــی  اســت که گوی ســبقت 
را بــه غلــط از دانشــگاه می رباینــد، چون عالقمندان 
امــا  اســت  علمی تــر  دانشــگاه  بداننــد  هرچنــد 
فکــر می کننــد مســیر رســیدن بــه هدف شــان در 

آموزشــگاه ســریع تر خواهــد بــود.
کاوه سجادی حســینی نیــز در پاســخ به اینکــه چــرا 
گردان ورک شــاپ   قــول بــازی در فیلــم کوتاه را به شــا

ــی  ــاه در جای کوت ــم  ــت: فیل گف ــد؟  ــری می ده بازیگ
کــه مــن  کــران نمی شــود و بازگشــت مالــی نــدارد  ا
ــه  ــه ب ک ــی داشــته باشــم، درســت اســت  هــدف مال
درآمدزایــی  بــرای  تدریــس  از  بخشــی  کلــی  طــور 
ــاه بــرای  کوت اســت اما ایــن شــیوه ی ســاخت فیلــم 
خــود مــن انگیــزه بیشــتر ایجاد می کنــد و همچنیــن 
گــروه تشــکیل می دهنــد، در  ــا یکدیگــر  هنرجوهــا ب
کالس پویاتــر و جذاب تــر می شــود،  نتیجــه محیــط 

کار خواهنــد داشــت. ــه  ــان هــم نمون در پای
ــای  کارگاه ه ــزاری  ــه  برگ ــه تجرب ک ــکی  کوش ــا  مصطف
از ایــده تــا اجــرا را داشــته، در پاســخ بــه همیــن ســوال 
کــه بیــن  کرد: این ایــده از دغدغــه ی شــکافی  اظهــار 
نســل جــوان و حتــی آمــوزش دیــده با تئاتــر حرفه ای 
کــه روزبــه روز هم عمیق تر می شــد. در  گرفــت  شــکل 
دوره ی مــا بــا کارهــای دانشــجویی هرچنــد محدود 
امــا امــکان دیــده شــدن و ورود بــه دنیــای حرفــه ای 
نــود از بچه هــای  وجــود داشــت، امــا در دهــه ی 
تئاتــر  اقتصــاد  چــون  نمی شــد  اســتفاده  جــوان 
بحــث مهمی شــده بــود و بــرای بازگشــت ســرمایه بــا 

کار می کردنــد. بازیگــران شــناخته شــده  
کارگاه هایــی را بــا افــراد حرفــه ای  بنابرایــن خواســتم 
کوشــکی بــرای  کــوروش نریمانــی و مهــدی  مثــل 
ــا  کــه ب ــا بچه هــا طــی یــک ســالی  کنــم ت ــزار  اجــرا برگ
کــم آمــوزش می بیننــد، همزمــان تمریــن  هزینــه ی 
کننــد. بــرای مــن مهــم بــود کــه آن هــا با ســاعت های 
طوالنــی، نوعــی زیســت در تئاتــر را تجربــه و بعــد از 
کننــد. امــا بــا نواقــص  یــک یــا دو ســال پــروژه را اجــرا 
شــدم،  مواجــه  آمــوزش  مــدل  آفت های ایــن  و 
بعضــی از هنرجوهایــی کــه مــدت زیــاد تمریــن کرده 
بودنــد بعــد از شــش شــب اجــرای واقعــی خســته 
کــردم، متوجــه شــدم  کــه  کنــکاش  می شــدند!  

در چنــد شــب اول همــه ی اطرافیان ایــن بچه هــا 
انگیــزه ای  انــگار دیگــر  و  بودنــد  را دیــده  کارشــان 
نداشــتند و از روی صحنــه رفتــن ارضــا شــده بودند.
مــدرس   - مــرادی  کیومــرث  دیگــر  بخشــی  در 
کــرد: آمــوزش هیچ وقــت  کیــد  دانشــگاه - هــم تا
پایــان  از  بعــد  نمی تــوان  و  نمی شــود  متوقــف 
کار تمام اســت و دیگر بازیگر  که  کنیم  دانشــگاه فکر 

پایــان  رســیده اســت. بــه  آمــوزش  شــده ایم و 
کالس هــای  عجیــب  تیترهــای  از  انتقــاد  بــا  وی 
ــا  بازیگــری ماننــد »بازیگــری و نقطــه ی پایانــش« ی
»بازیگــری محــض« گفــت: چــرا هیــچ نهــادی وجود 
ــا نمایــش  کنــد؟ خانمی کــه دو ت کــه نظــارت  نــدارد 
کارگردانــی خــالق می گــذارد!  کارگاه  کــرده  کارگردانــی 
یــادم می آمــد ســال ۸۷ بــا شــش جایــزه بین المللــی 
کالس و  وقتــی آقــای ســمندریان می آمدنــد ســر 
می گفتنــد کیومــرث درس بــده، مــن فلــج می شــدم 
ــرار می گرفتــم.  گردی ق و اتوماتیــک وار در مقــام شــا
کننــد می تواننــد میان بــر بزننــد!  آدم هــا نبایــد فکــر 

کنــی. کار زیســت  بایــد در ایــن 
کــه می خواهــی در ایــن مســیر بــروی  او افــزود:  تویــی 
کــه اعــالم شــده چــه  گاه باشــی تیتــر دوره ای  بایــد آ
کنیــد، ســرچ  گــوگل  گــر نمی دانیــد  معنــی ای دارد؟ ا
ــا خیــر؟  ــا ببینید ایــن عناویــن وجــود دارد ی کنیــد ت
گذاشــته چــه مدارکــی  کالس  کــه  یا ایــن اســتادی 
بــه  می کنــم  کیــد  تا خوانــده؟  درس  کجــا  دارد؟ 
غریــب  و  عجیــب  عناویــن  کــه  آموزشــگاه هایی 

کنیــد. می آورنــد شــک 
بــه  آمفی تئاتــر«  »اتــاق  عنــوان  گفت وگوبــا  ایــن 
میزبانــی آوا فیــاض برپــا شــد و هنرمنــدان مختلــف 
بــه  دیگــری هــم در ایــن فضــا حضــور داشــتند و 

پرداختنــد. اظهارنظــر  

به عناوین عجیب و غریب آموزشگاه های بازیگری شک کنید!
کــه بــه مناســبت خبرربخ در ویــژه برنامــه »صحنــه پژوهــان« 

هفتــه فرهنگــی اصفهــان از ســوی دفتــر تخصصــی 
انجــام  بــه  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  در  نمایــش 
کوشــان بــرای تألیــف اثــر »تاریــخ  رســید، از ناصــر 
ــنامه  ــان اثر«نمایش ــم موحدی ــان«، مری ــر اصفه تئات
ــد(« و علیرضــا ارواحــی  ــران)2 جل نویســان معاصر ای
آیین هــای  در  سیســایت  ســازی  »نامتناهــی  اثــر 
اصفهانــی  پژوهشــگران  عنــوان  بــه  نمایشــی« 
عرصــه تئاتــر، تقدیــر بــه عمــل آمــد. رضــا ُســرور، 
کــه مهمــان ویژه ایــن مراســم بــود، بــه  منتقــد تئاتــر 
تاریخچــه پژوهــش تئاتــر در دنیــا از گذشــته های دور 
گفــت: از  کنــون اشــاره مفصلــی داشــت و در ادامــه  تا
کــه پژوهــش تئاتــر در ایــران از  بخت یــاری مــا بــوده 
همــان اولیــن بارقه هایــش هرگــز موضعــی خنثــی یــا 
ــارن  ــاید تق ــزود: ش ــت. وی اف ــته  اس ــرف نداش بی ط
مشــروطیت  نهضــت  بــا  مدرن ایرانــی  تئاتــر  آغــاز 
کــه پژوهشــگران تئاتر ایــران عــالوه بــر  باعــث شــده 
تــالش بــرای شــناخت تکنیــک تئاتــر؛ وجــه اخالقی، 
نیــز مــد نظــر داشــته  را  اجتماعــی و سیاســی آن 

باشــند.
ایــن فعــال عرصه تئاتــر با بیان اینکــه در تاریخ نظریه 
و پژوهــش تئاتــر غــرب مســئله  اساســی همــان توالی 
گسســت  در ایــران  داد:  ادامــه  پژوهش هاســت، 
گسســت نــه  در ســیر پژوهــش نمایــان اســت، این 
کتاب هــا بلکــه  فقــط به معنــای توقــف در انتشــار 
به معنــای قطــع ارتبــاط فکــری میان نسل هاســت.  
عــدم  و  فکــری  ارتبــاط  غیــاب  در  گفتــه وی،  بــه 
ــا بی اطــالع  انتقــال تجربه هــا، هــر نســل، بی اعتنــا ی
کار خــود را بی هیــچ نکتــه  از دســتاورد های پیشــین 
گام به پیــش  ــدی از صفــر آغــاز می کنــد. چنــد  جدی
مــی رود، و بعــد متوقــف و ناپدیــد می شــود، نســل 
بعــدی از راه می رســد، دوبــاره از صفــر آغــاز می کنــد 
ــان بــه سرنوشــت پژوهشــگر پیشــین دچــار  و در پای

می شــود.
در  پژوهــش  جایــگاه  تزلــزل  دلیــل  اولیــن  ســرور، 
ــد  ــر نامی ــکده  های تئات ــدان پژوهش ــران را فق تئاتر ای
کــه بــا ســازوکار  گفــت: وجــود پژوهشــکده هایی  و 
مناســب بتواننــد دســتاوردهای پیشــین را آرشــیو 
کنند، به مطالعات تئاتر ســمت و ســویی ببخشــند 
و نهایتــًا بــا بودجــه ای مکفــی بتواننــد پژوهشــگران 
را از دغدغه هــای معیشــتی بازدارنــد، یــک ضــرورت 

کشــور مــا چــون رویــا می مانــد. اســت امــا در 
ایــن منتقــد تئاتــر بــا بیان اینکــه دایــرۀ پژوهشــگران 
تئاتر ایــران تنهــا محــدود بــه پایتخت نیســت، یــادآور 
شــد: حیرت انگیــز اســت کــه پژوهشــگرانی در اقصــی 

نقاط ایــران در غیــاب پژوهشــکده، فقــدان امکانات 
و فقــر منابــع بــا تالشــی ســتودنی »تئاتــر مردمــی« 
بررســی  و  ثبــت  به دقــت  را  خویــش  شــهرهای 
به راحتــی  پژوهش هــا  افزود: ایــن  وی  می کننــد.  
ــر  ــا مورخــان تئات انجــام نمی شــوند و پژوهشــگران ی
کار خویــش دســت کم بــا دو معضــل  بــرای انجــام 
گرفتــن رودروی  اساســی مســتندات مکتــوب و قــرار 
تاریــخ انــگاران مواجــه هســتند. ســرور بــا بیان اینکــه 
توجهــی  قابــل  نمونه هــای  اخیــر  ســال های  در 
شــده اند،  نگاشــته  اصیــل  پژوهشــی  آثــار  از ایــن 
گواهــی آثــار منتشــره، تحــوالت تئاتــر  کــرد: بــه  کیــد  تا
اصفهــان بــا آن ســابقه دیرپــای خویــش یــا تئاتــر 
ــا  ــا هنرمنــدان پرشــمارش اینک ب گیــالن و مشــهد ب
دقتــی علمــی، زیــر نــگاه پژوهشــگران ســنجیده و 
ارزیابــی می شــود و صورت بنــدی جامعــی از ســیر 
نمایشنامه نویســی در ایــران ارائــه می شــود. ســرور بــا 
کــه توازنــی میــان پژوهش هــای  طرح ایــن موضــوع 
گفــت: پژوهش هــای  نظــری و عملــی وجــود نــدارد، 
ــر رشــدی یک ســویه  ــگاری تئات متن محــور و تاریخ ن
پژوهش هــای  از  خبــری  هنــوز  و  داشــته اند 
کید  چشــمگیر اجرایــی نیســت.  ایــن نویســنده بــا تا
بــر اهمیــت طبقه بنــدی داده هــا و صورت بنــدی 
کنــون بــا تــالش  کاری ا کــرد: چنیــن  نتایــج تصریــح 
محققــان و پژوهشــگران تئاتــر، در حال انجام اســت 
کــه در دهه هــای  و هم دوشــی پیشکســوتان تئاتــر 
در ایــران  تئاتــر  وقایــع  عینــی  شــاهدان  گذشــته 
کــه از دانشــکده های تئاتــر  بوده انــد بــا نســل جوانــی 
کاملــی از تئاتر ایرانــی  ســربرمی آورد، توانســته تصویــر 
هنگامی که ایــن  وی،  گفتــه  بــه  ســازد.  ترســیم 
ــا پژوهش هــای اجرایــی و  پژوهــش نوپــای نظــری ب
ــرای  ــوازن برســد، زمینــه منطقــی ب ــه ت صحنــه ای ب
شــکوفایی پژوهــش تئاتــر در ایــران فراهــم می شــود.

تئاتر علمی نقطه مقابل تئاتر سنتی اصفهان بود
مراســم  در ایــن  نیــز  اصفهــان  تئاتــر  پیشکســوت 
پژوهشــگران تئاتــر را در اقلیــت دانســت و برگــزاری 

کــرد. قلمــداد  ارزشــمند  را  برنامه هایــی  چنیــن 
گذشــته خــود  کوشــان بــا اشــاره بــه تجربیــات  ناصــر 

کارگاه نمایشــی تهــران  ــه از  ک گفــت: در آن مقطعــی 
به اصفهان بازگشتم، تئاتر علمی در مقابل نمایش 
ســنتی بــود و از هــر مســیری می رفتیم، به بن بســت 
می خوردیــم، تئاتــر علمی همــواره در ســایه بــود و 
کــه مــا را  گونــه ای بــود  شــرایط زیســتی اصفهــان بــه 
نمی دیدنــد. وی افــزود: بــرای اجــرای تئاتــر علمــی در 
اصفهان امکاناتی در اختیار نداشتیم و به دشواری 
گرفتیــم امــا با ایــن حــال دوام  ســالنی را در اختیــار 
گر تئاتر ســنتی اصفهان  آوردیــم، هــر چنــد که تماشــا
گر تئاتــر  در هــر اجــرا، 8۰۰، 9۰۰ نفــر بودنــد امــا تماشــا
کــه البتــه اســاتید مطــرح  مــا بیشــتر از 2۰ نفــر نبــود 
محــدود  تعــداد  میان ایــن  در  فلســفه  و  ادبیــات 

حضــور داشــتند.
تالش هایــش  بــه  اشــاره  بــا  تئاتــر  منتقــد  ایــن 
بــرای ســوق دادن تئاتــر اصفهــان بــه ســمت تئاتــر 
علمی بیــان داشــت: در آن زمــان بــه دلیل اینکــه 
از  نداشــتیم،  نویــس  نمایشــنامه  خودمــان 
می کردیــم  اســتفاده  ترجمــه  نمایشــنامه های 
اصفهــان،  بــه  یونســکو  اوژن  ســفر  زمــان  در  و 
که مورد  نمایشــنامه ای از او را به روی صحنه بردیم 

گرفــت. قــرار  تاییــدش 
کوشــان بــه بیــان خاطــره ای از حضــور اوژن یونســکو 
طــی  یونســکو  گفــت:  و  پرداخــت  اصفهــان  در 
کیــد داشــت در مورد  صحبتــی که با هم داشــتیم، تا
کنیــد و از زندگــی  کوچــه بــازار تحقیــق  زندگــی مــردم 
آنهــا بنویســید کــه از آن زمــان مصمــم به پژوهــش در 

تاریــخ تئاتــر و نمایــش اصفهــان شــدم.
تــاالر هنــر و معاونــت  از مســئوالن  تقدیــر  بــا  وی 
فرهنگــی شــهرداری اصفهــان بــرای برپایــی مراســم 
صحنــه پژوهــان بــه تالیفاتــش در حــوزه تئاتــر اشــاره 
تئاتــر  »تاریــخ  کتــاب  اول  جلــد  در  گفــت:  و  کــرد 
اصفهــان« مراحــل تحــول و دگرگونــی هنــر نمایــش از 
زمــان صفویــه تــا پیــروزی انقــالب بررســی می شــود.
کــه  ــا اشــاره بــه مصاحبــه مفصلــی  ایــن نویســنده ب
بــا مرحــوم رضــا ارحــام صــدر داشــته اســت، بیــان 
داشــت: مرحــوم ارحــام صدر بــا ارائه نمایش کمدی 
کــه برگرفتــه از  انتقــادی، بــا اســلوب و کالم اصفهانــی 
ــب  ــادی را جل ــان زی ــود، مخاطب ــیرین او ب ــه ش لهج

کــرد.
وی بــا بیان اینکــه ارحــام صــدر در نمایش هــای فــی 
البداهــه شــوخی هایی خلــق می کــرد بدون اینکه به 
کثر مســافرانی  رونــد نمایــش ضربــه زند، یادآور شــد: ا
کــه بــه اصفهــان ســفر می کردنــد، عــالوه بــر بازدیــد از 
آثــار تاریخــی اصفهــان، بــه تماشــای نمایش هــای 

ارحــام صــدر می رفتنــد.

گفتند صحنه پژوهان از تئاتر اصفهان 
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گروهی لیگ  گزارشــی به بررســی دور  ســایت فیفا در 
قهرمانــان آســیا پرداخــت و عملکــرد پرســپولیس و 

کتــور را ســتود.  دروازه بــان ترا
گــزارش فیفا، مســابقات گروهی لیــگ قهرمانان  بــه 
آســیا ۲۰۲۱ در منطقــه غــرب روز جمعــه بــا صعــود 
هشــت تیــم بــه مرحلــه یــک هشــتم نهایــی بــه 
پایــان رســید. تیم هــای منطقــه شــرق در مــاه ژوئــن 

رقابت هــای خــود را آغــاز می کننــد.
ســه تیــم از چهــار تیم ایرانــی یعنــی پرســپولیس 
نایــب قهرمان ســال گذشــته لیــگ قهرمانان آســیا، 
کردنــد و فــوالد  تنهــا  کتــور صعــود  اســتقالل و ترا
تیــم حــذف شــده لیگ ایــران بــود.  الهــالل و النصــر 
امــارات  از  شــارجه  و  الوحــده  کنــار  در  عربســتان 
متحده عربی و استقالل تاجیکســتان تیم های راه 

یافتــه بــه مرحلــه حذفــی بودنــد.

مبــارزات امســال بــرای اولین بــار از ۳۲ تیــم بــه ۴۰ 
گســترش یافــت. در نتیجــه، فقــط برنــدگان  تیــم 
گــروه و بهتریــن تیم هــای دوم بــه مرحلــه بعــد راه 
گروهــی آســان نبــود.  می یافتنــد.  در واقــع، هیــچ 
الهالل به خاطر تســاوی ۱-۱ بین االهلی و الدحیل 
در روز آخــر مســابقه صعــود کرد. الســد قهرمــان ۲۰۱۱ 

ــود. کام ب ــا از جملــه تیم هــای ن
کتــور بــه عنــوان تنهــا تیــم شکســت ناپذیــر ظاهــر  ترا
بــا پیــروزی ۲-۰ برابــر  گروهــی خــود را  شــد و دور 

ــرد.  ــان ب ــه پای ــارجه ب ش
لحظه های به یاد ماندنی

پرسپولیس قدرتمند
کــه دو بار به فینــال در ســال های ۲۰۱۸  پرســپولیس 
و ۲۰۲۰ رســیده بــود، فــرم خــوب خــود را در صحنــه 
گروهــی را بــا قــدرت بــه  کــرد و مرحلــه  قــاره حفــظ 

پایــان بــرد. ۴ بــرد پیاپــی باعــث شــد تــا صعود ایــن 
تیــم قطعــی شــود و در ادامــه برابــر الوحــده باخــت و 

در بــازی آخــر نیــز الریــان را ۴ بــر ۲ شکســت داد.
شگفتی سازی استقالل تاجیکستان

گروهی برابر  قهرمان تاجیکســتان با پیروزی در دور 
کــرد و باعــث شــد تا ایــن تیــم  الهــالل شگفتی ســازی 
در اولیــن حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا بــه عنوان 

کند. گــروه صعــود  تیــم اول از 
کتور درخشش اخباری در ترا

کتــور تیمی بــود  کــرده، ترا از بیــن هشــت تیــم صعــود 
ــه ثمــر رســانده اســت.  گل( را ب گل )۶  کم تریــن  ــه  ک
نیــازی بــه گفتن نیســت که محمدرضــا اخبــاری در 
کتــور جقــدر موثــر بود. ایــن دروازه بــان ۲۸  صعــود ترا
ســاله یــک ســری ســیو خیــره کننــده انجــام داد و بــه 
کــرد تــا دو پیــروزی و چهــار تســاوی  کمــک  تیمــش 
کند. عبدالعزیز االنباری، مربی تیم شــارجه  کســب 
گــروه معرفــی  اخبــاری را بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن 

کــرد.
تاثیرگذاری اولونگا 

مایــکل اولونــگا، مهاجــم کنیایــی الدحیــل بــا وجود 
بــه  گل  بــا ۹  صعــود،  در  تیمــش  نبــودن  موفــق 
کارش  گروهــی  گلــزن رقابت هــای  عنــوان بهتریــن 
را بــه پایــان برد. ایــن بازیکــن ۲۷ ســاله در دیــدار برابــر 
اســقالل هــت تریــک کــرد و برابر االهلــی در روز پایانی 

گل زد. نیــز 

تمجید سایت فیفا از قدرتمندی پرسپولیس و درخشش اخباری
هندبــال  ملــی  تیــم  اردوی  مرحلــه  دومیــن 
نوجوانــان در اصفهــان در حــال برگــزاری اســت.
بــا  نوجوانــان  هندبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
بیان اینکه ایــن دومیــن مرحلــه از اردوی تیــم ملــی 
اســت گفــت: اولین مرحلــه از ایــن اردو با حضــور ۸۰ 

هندبالیســت در نیشــابور برگــزار شــد. 
نفــر   ۷۶ حضــور  بــه  اشــاره  بــا  رهبــری  مهــدی 
ــه  ــاب و ب ــر انتخ ــان ۳۰ نف ــزود: در پای ــن اردو اف در ای
کــه  کــرد  مرحلــه بعــدی اردو راه پیــدا خواهنــد 
بهترین های ایــن رده ســنی بازیکنــان زیــر ۱۷ ســال 

هســتند. 
آمادگــی  جهــت  اردو هــا  بیان اینکه ایــن  بــا  وی 
المپیــک  رقابت هــای  در  قدرتمنــد  حضــوری  و 
آسیایی نوجوانان است گفت: المپیک نوجوانان 

هــر ۴ ســال یــک بــار برگــزار می شــود و ایــران تنهــا در 
ســال ۲۰۱۳ در ایــن رقابت هــا حاضــر بــود.

رقابت هــای  شــروع  از  پیــش  تــا  افــزود:  رهبــری 
آســیایی ۴ مرحلــه اردوی دیگــر بــا تیــم نهایــی و 

اصلــی برگــزار خواهــد شــد.
رقابت های المپیک آســیایی نوجوانان قرار اســت 

آبــان امســال در چین برگزار شــود.

گفــت:  ســپاهان  فوتبــال  تیــم  ســابق  بازیکــن 
لیــگ  بــه عــدم حضــور ســپاهان در  بــا توجــه 
قهرمانــان آســیا این تیــم شــانس بیشــتری بــرای 
ــر دارد ولــی قهرمــان لیــگ  قهرمانــی در لیــگ برت

امســال در هفتــه آخــر مشــخص می شــود.
بــا  گفت وگــو  در  ســیدصالحی  ســیدمهدی   
فوتبــال  تیــم  بــه عملکــرد  اشــاره  بــا   ، تســنیم 
داشــت:  اظهــار  نویدکیــا  محــرم  و  ســپاهان 
وضعیت ایده آلــی  حاضــر  حــال  در  ســپاهان 
کــه نویدکیا وارد ســپاهان شــد  دارد. از اول فصــل 
کــم به ایــن تیــم  کــم  توانســت تفکــرات خــود را 

کنــد. القــا 
کــه فوتبــال  وی ادامــه داد: تفکــرات محــرم بــود 
هجومــی و بازی ســازی از دروازه را در ایــن تیــم 
شــکل داد و اســتفاده از هافبک هــای ســرعتی و 
ــود. ــکات قابل توجــه ب تکنیکــی در ایــن تیــم از ن

بازیکــن ســابق تیــم فوتبــال ســپاهان تصریــح 
کــرد: در خــط دفاعــی به علت مصدومیــت پورقاز 
و ولســیانی و حضــور بازیکــن تــازه واردی ماننــد  
کــه در  نژادمهــدی مشــکالتی ایجاد شــده بــود 
اواخــر نیم فصل ایــن مشــکالت حــل شــد و تیــم 
توانســت بازی هــای خوبــی از خــود بــه نمایــش 
بگــذارد و بــا آمــدن پورقــاز به عنوان رهبــر در خط  

گرفــت و در  دفاعــی، تیــم شــکل بهتــری بــه خــود 
حــال حاضــر ســپاهان مدعــی اصلــی قهرمانــی 

اســت. 
تیــم  تقویــت  بــه  اشــاره  بــا  ســیدصالحی 
اظهــار  برتــر  لیــگ  نیم فصــل  در  پرســپولیس 
داشــت: بــا اضافه شــدن بازیکنانی مثــل آل کثیر، 
کنــار هــم شــرایط  ترابــی و مغانلــو و بــازی آنهــا در 
کــه آنهــا توانســتند تفکــرات  گونــه ای شــد  بــه 
گل محمــدی را در آســیا بــه نمایــش بگذارنــد. 
بازی هــای  در  پرســپولیس  به اینکــه  توجــه  بــا 
پرفشــار آســیایی حضــور داشــت امــا می تــوان 
نظــر  در  قهرمانــی  مدعــی  هــم  را  پرســپولیس 
ــه علــت  گرفــت امــا شــانس قهرمانــی ســپاهان ب
بیشــتر  آســیایی  بازی هــای  در  حضــور  عــدم 

اســت.
ــپاهان در  ــازی س ــیت ب ــه حساس ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد: بــه نظــر  مقابــل پرســپولیس تهــران بیــان 
کــه قهرمــان لیــگ در  مــن امســال، ســالی اســت 
ــیت در  ــود و حساس ــخص می ش ــر مش ــه آخ هفت

جــدول بســیار باالســت.
 ۶ بــازی  یــک  پرســپولیس  و  ســپاهان  بــازی 
را  لیــگ  قهرمــان  بــازی  و ایــن  اســت  امتیــازی 

می کنــد. مشــخص 
بازیکــن ســابق تیــم فوتبــال ســپاهان بــا اشــاره 
بــه عــدم حضــور هــواداران در ورزشــگاه ها افــزود: 
حضــور هــواداران در اســتادیوم انــرژی خاصــی به 
کــه  بازیکنــان هــر تیــم می دهــد و یکــی از دالیلــی 
کمی افــت در لیــگ برتــر بودیــم  امســال شــاهد 
بــود.  ورزشــگاه ها  در  هــواداران  حضــور  عــدم 
قطعــًا نبــود هــواداران ســپاهان در بازی ایــن تیــم 
مقابــل پرســپولیس تأثیرگــذار اســت اما ســپاهان 

ــا پیــروزی عبــور  می کنــد. از ایــن بــازی ب

گفــت: هنــوز  کنفدراســیون فوتبــال آســیا  کل  دبیــر 
بــازی تیم هــای اســتقالل  دربــاره محــل برگــزاری 
عربســتان  النصــر  و  الهــالل  بــا  کتور ایــران  ترا و 
جــان«  وینــدزور  »داتــو  نکرده ایــم.  تصمیم گیــری 
کــرد  کنفدراســیون فوتبــال آســیا اعــالم  کل  دبیــر 
هنــوز دربــاره محــل برگــزاری بــازی نمایندگان ایــران 
و عربســتان در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ 
و AFC در  آســیا تصمیم گیــری نشــده  قهرمانــان 

حــال بررســی و مطالعــه بیشــتر اســت.
بازی هــای  دربــاره  تصمیم گیــری  گفــت:  داتــو 
مرحلــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان و ســایر 
رقابت هــای شــرق آســیا نیــاز بــه مطالعــه و بررســی 
بیشــتری دربــاره تحــوالت همه گیــری ویــروس کرونا 

در سراســر جهــان دارد.
کمیته هــای  کــرد: جلســه ای بــا تمــام  کیــد  وی تا
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــرای حل ایــن مســئله 
کواالالمپــور برگــزار می شــود. تمــام پیشــنهادات  در 
ــرار  ــه سیســتم مســابقات مــورد بررســی ق ــوط ب مرب
و  رفــت  صــورت  بــه  رقابت هــا  چه ایــن  می گیــرد 
برگشــت باشــد و چــه بــه صــورت متمرکــز. همــه 

گزینه هــا در دســترس اســت.
گفــت: مــا  کنفدراســیون فوتبــال آســیا  کل  دبیــر 
گــروه شــرق آســیا خواهیــم بــود و  منتظــر نتایــج پنــج 
گزینه هــا در دســترس اســت. امــا در AFC مــا  همــه 
قبــل از هــر چیــز دنبال ایمنــی و ســالمت بازیکنــان 

ــت. ــا اس ــت م ــن اولوی ــود چون ای ــم ب خواهی
ــک  ــل ی ــود مراح ــرر ب ــن مق ــش از ای ــه پی ک ــی  در حال
قهرمانــان  لیــگ  نهایــی  چهــارم  یــک  و  هشــتم 
فوتبــال آســیا بــه صــورت تــک بــازی برگــزار شــود، امــا 
کــی  خبرهــای رســانه های امــارات و عربســتان حا

کنفدراســیون فوتبــال آســیا در  اســت احتمــال دارد 
کنــد. برنامــه خــود تجدیدنظــر 

ایــران در مرحلــه یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 
بــا  بایــد  پرســپولیس  دارد.  نماینــده  ســه  آســیا 
بــه  کتــور  ترا کنــد،  بــازی  تاجیکســتان  اســتقالل 
مصــاف النصــر عربســتان مــی رود و اســتقالل هــم بــا 

کــرد. الهــالل عربســتان دیــدار خواهــد 
کتــور بــا الهــالل  محــل برگــزاری بــازی اســتقالل و ترا
از  یکــی  گذشــته  روزهــای  در  عربســتان  النصــر  و 
ابهامــات مرحلــه یــک هشــتم نهایــی بــوده اســت.

کاراتــه  کاراتــه روســیه، چهــار  بــه دعــوت فدراســیون 
کا بــرای حضــور در یــک اردوی مشــترک ۱۰ روزه راهــی 

مســکو می شــوند.
کــه بــا هدایــت حســین  کاراتــه روســیه  تیــم ملــی 
روحانی برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک 
در پاریــس آمــاده می شــود، درخواســت برپایــی یــک 
کشــورمان را بــه تهــران  اردوی مشــترک بــا تیــم ملــی 

کــرده اســت. ارســال 
مســئوالن فدراســیون کشــورمان بــه دلیــل درگیــری 
اعضــای اصلــی تیــم ملــی بــا رقابتهــای انتخابــی 
ــرای حضــور در  المپیــک و تمرینــات آمــاده ســازی ب
بازی هــای المپیــک پــس از هماهنگــی بــا روس هــا، 

نفــرات دیگــری را به ایــن اردو اعــزام می کننــد.
مهــدی  آســیابری،  اصغــر  علــی  ابــاذری،  صالــح 
خدابخشــی، مهــرداد پورشــیب و مهــدی عاشــوری 

بــا هدایــت حســن روحانــی در لیســت اعــزام بــه 
ــه دلیــل مثبــت  ــاذری ب ــه اب ک ــرار داشــتند  روســیه ق
کرونــا، بــه جــای حضــور در ایــن اردوی  شــدن تســت 

مشــترک، در قرنطینــه خانگــی خواهــد مانــد.
حســن روحانی نیز که تیم ملی را در ســفر به پرتغال 

همراهی می کرد، از لیســبون عازم مســکو شد.
ایــن اردو ۱۰ روزه اســت و پــس از آن ملــی پوشــان 

کاراتــه بــه تهــران بازمی گردنــد.

کشــتی فرنگی ایــران در حالــی بــرای  ملــی پــوش 
کــه  کســب آخریــن ســهمیه المپیــک معرفــی شــد 
محمــد بنــا بیــش از هــر چیــز بــه تحقق ایــن هــدف 

در بلغارســتان می اندیشــد.
کشــتی فرنگــی بــرای حضــور بــا ترکیــب  تیــم ملــی 
کامــل در المپیــک نیاز به یک ســهمیه دیگــر دارد. 
گزینــه نهایــی خــود را  در همیــن راســتا محمــد بنــا 
کرد  کیلوگرم معرفی  برای کسب سهمیه وزن ۸۷ 
تــا در صــورت موفقیت او در گزینشــی بلغارســتان، 
کشــتی فرنگی ایــران بــا تیمی کامــل بــه توکیو بــرود.
جایــی  تــا  بنــا  بــرای  ســهمیه  آخریــن  کســب 
کــه او در تازه تریــن اظهــارات خــود  اهمیــت دارد 
هــم اولویــت اصلــی خــود را فعــاًل به ایــن موضــوع 
به ایــن  پاســخ  در  بنــا  اســت.  داده  اختصــاص 
ــی در  کام ــل نا ــه دلی ــوری ب ــن ن ــا حس ــه آی ک ــوال  س
قزاقســتان شــانس اعــزام بــه المپیــک را دارد یــا 
کــرده فعاًل بحــث انتخاب  خیــر هــم صراحتــًا اعــالم 
ملــی پوش ایــن وزن در اولویــت نیســت و اول بایــد 

کــرد. کســب  ســهمیه را 
همچنــان  فرنگــی  کشــتی  ملــی  تیــم  ســرمربی 
گزینشــی  در  نــوری  حســین  اســت،  معتقــد 
کــرد و ســهمیه وزن  قزاقســتان فرصــت ســوزی 

کیلوگرم را به ســادگی از دســت داد. در نتیجه   ۸۷
گزینشــی بلغارســتان موکــول شــد و  همــه چیــز بــه 
حــاال بایــد مســیری ســخت تر از قبــل بــرای کســب 
نماینده ایــران  علیــزاده  ناصــر  توســط  ســهمیه 

در ایــن رقابتهــا طــی شــود.
گــر آخریــن  بــا توجــه بــه اظهــارات محمــد بنــا ا
ســهمیه کشــتی فرنگی در بلغارســتان کسب شد 
کادر فنــی محقــق  ــه یکــی از مهمتریــن اهــداف  ک
گر ایــن چنیــن نشــد، مدعیــان  شــده اســت، امــا ا
وزن ۸۷ کیلوگــرم تیــم ملــی بــه جای میــدان بزرگ 
و سرنوشــت ســاز المپیــک بایــد بــرای حضــور در 
مســابقات جهانــی ۲۰۲۱ نــروژ بــا هــم رقابــت کنند.

مســابقات  از  مرحلــه  آخریــن  حــال  هــر  بــه 
انتخابــی المپیــک بــا حضــور مدعیــان جهانــی 
طــی روزهــای ۱۶ تــا ۱۹ اردیبهشــت مــاه در شــهر 
کــه طبــق  صوفیــه بلغارســتان برگــزار خواهــد شــد 
اعــالم اتحادیــه جهانــی، نفــرات راه یافتــه بــه دیــدار 
فینال ایــن مســابقات، ســهمیه المپیــک را بــه 

می آورنــد. دســت 
بر ایــن اســاس محمــد بنــا و حبیــب اهلل اخالقــی به 
عنوان ســرمربی و مربی و همچنین ناصر علیزاده 
کیلوگــرم روز چهارشــنبه ۱۵  ملــی پــوش وزن ۸۷ 
کســب آخریــن ســهمیه  اردیبهشــت مــاه بــرای 

المپیــک راهــی بلغارســتان می شــوند.
ســهمیه   ۵ از ایــن  پیــش  فرنگی ایــران  کشــتی 
ــی  ــی، محمدعل المپیــک را توســط علیرضــا نجات
رقابت هــای  در  قاســمی منجزی  امیــر  و  گرایــی 
جهانــی ۲۰۱۹ نورســلطان در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ 
محمدهــادی  و  گرایــی  محمدرضــا  و  کیلوگــرم 
ــرم در مســابقات  کیلوگ ســاروی در اوزان ۶۷ و ۹۷ 

کــرده اســت. کســب  گزینشــی ۲۰۲۱ قزاقســتان 

اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان در اصفهان 

بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان: 

شانس سپاهان برای قهرمانی بیشتر است

»سالمت بازیکنان اولویت است«

کتور با سعودی ها در آسیا توضیح AFC درباره محل بازی استقالل و ترا

کا به روسیه کاراته  اعزام چهار 

با توجه به اظهارات بنا؛

اولویت اصلی کشتی فرنگی کسب آخرین سهمیه است
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

لیــگ  مســابقات  گروهــی  مرحلــه  پرســپولیس 
کســب نتایجــی بســیار خــوب  قهرمانــان آســیا را بــا 
بــه پایــان رســاند. هــر چنــد ســرمربی سرخ پوشــان 
در تمامی مصاحبه هایــش به ایــن موضــوع اشــاره 
کــه بازیکنــان پرســپولیس مهمتریــن نقــش  کــرده 
را در موفقیت های ایــن تیم ایفــا می کننــد، ولــی 
نقــش مهــم یحیــی و همکارانــش بــر هیچ کــس 
مربــی  با ایــن  پرســپولیس  نیســت.  پوشــیده 
یحیــی  و  اســت  تیم ایــران  بهتریــن  همچنــان 
یــک  جــاری  فصــل  در  آنهــا  کــه  اســت  امیــدوار 
بــه  گرفتــه و در آســیا  بــزرگ را جشــن  موفقیــت 
گفت وگــوی اختصاصــی  قهرمانــی برســند. او در 
ــا همشــهری ورزشــی در خصــوص درخشــش در  ب
لیــگ قهرمانــان آســیا، وضعیــت پرســپولیس در 
لیــگ برتــر و مســائل مختلــف دیگــر بــه ســواالت 

اســت. پاســخ داده 
عملکرد پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان آسیا باعث شد تا حتی بسیاری 
از مربیان و بازیکنان خارجی که در این جام 

حضور داشتند، از تیم شما تمجید کنند. حتما 
خودتان هم احساس خوبی دارید؟

خــدا را از ایــن بابــت شــکر می کنیــم و ایــن باعــث 
افتخــار اســت. مــن بایــد از بازیکنــان پرســپولیس 
کــه در آن شــرایط ســخت از جــان  کنــم  تشــکر 
کشــور  شــرایط  حــال  هــر  بــه  گذاشــتند.  مایــه 
ــا  کرون کــه در خصــوص بیمــاری  هنــد و استرســی 
کــرده بــود و  کار را خیلــی ســخت  وجــود داشــت 
گرمــا  شــرجی هــوا هــم واقعــا آزاردهنــده  از طرفــی 
بــود و رطوبــت هــوا بــه 82 درصــد هــم رســیده بود. 
کردنــد  بچه هــا واقعــا مشــکالت را خــوب مدیریــت 
و تــا آخریــن بــازی دســت از مبــارزه برنداشــتند 

که ایــن بســیار بــا ارزش اســت. 
شما در تمام مصاحبه هایتان موفقیت های 

پرسپولیس را به حساب بازیکنان می گذارید 
ولی خیلی ها می دانند که نقش کادر فنی  

چقدر مهم بوده. قبول دارید؟
مــا وظیفــه داریــم که نقــش خودمــان را به بهترین 
ــم  ــا از تمامی همکاران ــم و اتفاق ــام دهی ــکل انج ش
کــه زحمــت می کشــند ولــی  هــم تشــکر می کنــم 
نقش بازیکنان بیشــتر و مهمتر از من و همکارانم 
کــه  بــا شــرایطی  اســت. تحمــل فشــار بازی هــا 
در هنــد وجــود داشــت واقعــا ســخت بــود ولــی 
پیراهــن  بــرای  تعصــب  و  عشــق  بــا  بازیکنــان 

نشــات  عشــق  که ایــن  جنگیدنــد  پرســپولیس 
ــت.  ــپولیس اس ــواداران پرس ــاس ه ــه از احس گرفت
ــا آنهــا را  ــد ت کردن ــالش  ــا آخریــن حــد ت بازیکنــان ت
خوشــحال کننــد، هر چند که باید از اعضــای کادر 
کنــم. فنــی هــم بــه دلیــل تعهــد باالیشــان تشــکر 

برخی از مربیان و کارشناسان ایرانی در 
مصاحبه های چند روز اخیرشان به این 

موضوع اشاره کردند که سطح فنی مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا افت کرده است. شما 

با این موضوع موافق هستید؟
مــن چنیــن نظــری نــدارم چــون همــه می داننــد 
کــه تمــام تیم هــا در آســیا چقــدر هزینــه می کننــد 
آنهــا  هســتند.  پیشــرفت  دنبــال  چگونــه  و 
گران قیمــت خارجــی را بــا قیمت هــای  بازیکنــان 
هســتند  پیشــرفت  دنبــال  و  نجومی می گیرنــد 
و ایــن موضــع قطعــا رقابــت را بــرای تیم های ایرانــی 
کیفیــت  ســخت می کنــد. در هــر تیــم بازیکنــان با
خارجــی می تواننــد تاثیرگــذار باشــند ولــی مــا فقــط 
ــدا  ــازی پی ــرای ب کمی ب ــت  ــه فرص ک ــتیم  رادو را داش
کــه می گوینــد ســطح بازی هــا  کــرد.   ایــن مســئله 
افــت کرده اصال درســت نیســت، حتــی همه دیدند 
کیفیتــی دارد و چگونــه  گــوا هــم چــه  کــه همیــن 
کــرده اســت. اســتقالل تاجیکســتان هــم تیــم  رشــد 
گروهــش اول شــد و ایــن  ــه در  ک ــود  ناشــناخته ای ب
کــه همه کشــورها دنبال پیشــرفت  نشــان می دهــد 

هســتند.
فکر می کردید تیم هایی مثل السد و الدوحیل 

حذف شوند؟
کــه  برنامه ریــزی و شــرایط بازی هــا طــوری بــود 
واقعــا چیــزی تــا آخریــن لحظــه مشــخص نبــود 
را  بازی هــا  سرنوشــت  جزئــی  اتفاقــات  برخــی  و 
کــرد. الدحیــل و الســد تیم هــای خوبــی  مشــخص 
موضــوع  همیــن  و  شــدند  حــذف  کــه  بودنــد 
کور  ســختی بازی هــا را نشــان مــی داد، حتــی پاختا

ــرد.  ــود نک ــم صع ه
در مورد تقابل با استقالل تاجیکستان چه 

صحبتی دارید؟
مــن اطالعــات دقیقــی از ایــن تیــم نــدارم چــون 
موفق نشــدم بازی های اســتقالل تاجیکســتان را 
کیفیتــی اســت کــه به  نــگاه کنــم ولــی حتمــا تیــم با
ــرد و  ک ــروه ســخت صعــود  گ عنــوان تیــم اول از آن 
گل بــه الهــالل زد. مــا بایــد ســر فرصت ایــن تیــم   ۴
کنیــم و فکــر می کنم بازی در تاجیکســتان  را آنالیــز 
هــم چالش هایــی بــرای تیــم مــا داشــته باشــد 

چــون ظاهــرا زمیــن چمن ورزشــگاه آنها مصنوعی 
ــازی باقــی  ــادی تا ایــن ب ــه زمــان زی ک اســت. فعــال 
مانــده و بایــد تمرکزمان روی بــازی لیگ برتر، جام 

حذفــی و ســوپرجام باشــد 
پرسپولیس در دو فینال اخیر لیگ قهرمانان، 

قهرمانی را از دست داد. فکر می کنید این بار به 
فینال بروید و قهرمان شوید؟

کیفیتــی هســتیم و  کــه تیــم با مــا نشــان دادیــم 
یکــی از قدرت هــای آســیا محســوب می شــویم 
کار  کــه بــرای رســیدن بــه قهرمانــی  ولــی می دانیــم 
کنیــم  ســختی داریــم. بایــد در وهلــه اول تــالش 
تا این بازیکنان حذف شــوند و این مســئله بســیار 
کمیــن  مهمی اســت چــون تیم هــای قطــری در 

کننــد. هســتند تــا چنــد بازیکــن مــا را جــذب 
این خبرها جنبه بازارگرمی ندارد؟

پیشــنهادهای  اتفاقــا  و  بازارگرمی نیســت  خیــر، 
خوبــی هــم دارنــد. مــا بازیکنــان بســیار خوبــی 
کنیــم.  کــه بایــد بــرای حفــظ آنهــا تــالش  داریــم 

کرات جدی باشگاه با نفراتی که  آیا مذا
قراردادشان به اتمام رسیده، آغاز شده است؟

کارهای یانجام داده ولی فشــردگی  ظاهرا باشــگاه 
مســابقات هــم باعــث می شــد تــا در ایــن زمینــه 
تاخیــر بــه وجــود بیایــد. ما ایــن فرصــت را داریــم تــا 
کنیــم و امیــدوارم اتفاقــات خوبــی  کــره  بــا آنهــا مذا
کادر فــی و هــواداران هم ایــن  رخ دهــد. خواســته 
کــه بازیکنــان بماننــد و قطعــا مســئوالن  اســت 
باشــگاه هــم در ایــن راه تــالش می کننــد و زحمــت 

می کشــند.  
آیا بازیکنان جدیدی را هم برای فصل بعد در 

نظر گرفته اید؟
و شــاید  کنیــم  فکــر  طبیعتــا روی ایــن موضــوع 
نفراتــی در ذهــن مــا باشــند ولــی هنــوز بــا بازیکنــی 
صحبــت نکردیــم ولــی قطعــا بایــد بــه فکــر جمــع و 
کــردن تیــم باشــیم. مــا تــا اوســط مــرداد درگیــر  جــور 
بازی هــای لیــگ برتــر هســتیم و بعــد از آن هــم باید 
در شــهریور مــاه مســابقات لیــگ قهرمانــان آســیار ا 
ادامــه دهیــم. مــا از خــرداد ســال 99 بــدون وقفــه 
بــازی و تمریــن می کنیــم و اســتراحت هایی هــم 
کــه داشــتیم، ســه یــا چهــار روزه بــوده اســت. در 
واقع ایــن نــوع برنامه ریــزی فقط برای پرســپولیس 
بــرای  ولــی  نکردیــم  اســتراحت  خــوب  و  بــوده 
کــه حتــی  تیم هــای دیگر ایــن شــرایط ایجاد شــده 
کنند. ایــن برنامــه  دو تــا ســه هفتــه هــم اســتراحت 
کشــنده بــوده و به نوعــی  ریــزی بــرای پرســپولیس 

دربیاوردنــد  پــا  از  را  پرســپولیس  می خواســتند 
کــه بازی هــا بایــد  کــه نتوانســتند. مــن معتقــدم 
عادالنــه برگــزار شــود تــا قهرمــان لیــگ هــم عادالنــه 

کــه یــک  مشــخص شــود. این درســت نیســت 
تیــم بــا فشــردگی بــاال تمریــن و مســابقه 

کافــی  بدهــد ولــی تیمی دیگــر به انــدازه 
کــه  کنــد. همــه هــم دیدنــد  اســتراحت 
نــوع  بــا چــه  و  پرســپولیس چگونــه 
فصــل  بازی های ایــن  در  فشــردگی 
کــرده اســت. خواســته همــه  شــرکت 

پرســپولیس  هــواداران  و  مــا 
برقــراری عدالــت اســت. 

شما در مصاحبه ای 
گفتید که سازمان لیگ 
باید بازی با سپاهان را 
به زمان دیگری موکول 
کند و ظاهرا از قرنطینه 

بودن پرسپولیس 
ناراضی هستید؟

چیــز  همــه  فوتبــال  در 
اســت.  اصولــی  علمــی و 

طبــق برنامــه مــا باید جمعه 
و  کنیــم  بــازی  ســپاهان  بــا 

حالــت  خوشــبینانه ترین  در 
تمریــن  سه شــنبه  شــاید 

بــرای  می شــود  مگــر  کنیــم. 
یــک تیــم قبــل از انجــام چنیــن 

وضعیــت  حساســی، این  بــازی 
به ایــران  مــا  کننــد؟  درســت  را 

قرنطینــه  بالفاصلــه  و  برگشــتیم 
شــدیم، حتــی ریــکاوری هم نکردیم 

خانــه  بــه  نتوانســتند  بازیکنــان  و 
برونــد. با ایــن وضعیــت اصــال نمی تــوان 

کــرد و برنامــه هفتــه بیســت و دوم  بــازی 
کند. ایــن  و بــازی بــا ســپاهان بایــد تغییــر 

خواســته زیــادی نیســت کــه بیــن تیم هــا تبعیــض 
نشــوند. قائــل 

 استقاللی ها هم گفته اند که دربی رفت با 
بازی های برابر برگزار نشد ولی ظاهرا شما 

گفته اید که قبل از دربی برگشت باید 
بازی های دو تیم برابر شود؟

بــا  لیــگ  ســازمان  رفــت  دور  در 
درخواســت اســتقالل مبنــی بــر برابــر 
بــودن بازی هــای دو تیــم قبــل از انجــام 
گــر یادتــان باشــد  کــرد. ا دربــی موافقــت 
مــا بــا ســپاهان و نســاجی بــازی 
متوجــه  اســتقالل  و  کردیــم 
کــه با ایــن وضعیــت  شــد 
بیشــتر از 2۰ روز از بــازی 
بــه  رســمی دور می شــود 
همین دلیل درخواســت 
و ایــن  داد  بــازی  انجــام 
موضــوع دیگــر ارتباطی به 

مــا نداشــت.
 در جدول رقابت 

فشرده ای با سپاهان برای 
قهرمانی دارید و استقالل هم 

شانس قهرمان شدن دارد. 
چقدر احتمال می دهید پنجمین 

قهرمانی پیاپی را جشن 
بگیرید؟

ــازی جلــو می رویــم و  ــازی بــه ب مــا ب
تــالش می کنیــم تا بــا قهرمان شــدن 
کنیــم. فقــط  هــواداران را خوشــحال 
کــه در ایــن راه عدالــت  انتظــار داریــم 

برقــرار شــود.
 راستی با این فشردگی بازی ها 

و مشغله های فنی، بازی های 
لیگ قهرمانان اروپا را هم دنبال 

می کردید؟
بله، بازی ها را می دیدم.

 دوست دارید کدام  تیم قهرمان 
شود؟

از هــر چهــار تیمی کــه در نیمه نهایــی 
هســتند متنفرم! فکر نمی کردم این 
۴ تیــم همــه بــا هــم در نیمــه نهایــی 
حاضــر شــوند ولــی ترجبــح می دهــم 
از بیــن آنهــا منچسترســیتی قهرمان 

شــود.

سرمربی تیم پرسپولیس:

 قطری ها در کمین چند ستاره ما هستند 
گزارشربخ بــه  کنــش  مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن در وا

اســتقالل  مقابــل  تیــم  بازی ایــن  زمــان  تغییــر 
گفــت: نمی دانــم تغییــرات زمــان بــازی بــه خاطــر 
گرفتــه  صــورت  اســتقالل  باشــگاه  درخواســت 
یــا خیــر، امــا هم زمانــی اعالم ایــن خبــر بــا ورود 

اســت. توجــه  جالــب  به ایــران  اســتقالل 
مجتبــی فریدونــی در گفت وگو با تســنیم، نســبت 
اســتقالل  و  ذوب آهــن  بــازی  زمــان  تغییــر  بــه 
کنــش نشــان داده و اظهــار داشــت: تغییــر زمان  وا
بــازی هیــچ توجیــه منطقــی نــدارد؛ اســکوچیچ 
کــه زمــان اردوی تیــم ملــی را یــک  گرفتــه  تصمیــم 
روز جلــو بینــدازد و تاریــخ اردوی تیــم ملــی از ۵ 
خــرداد بــه ۴ خــرداد مــاه منتقــل شــده اســت و 
برنامــه 1۶ تیــم حاضــر در لیگ برتر را به هم ریخته  

ــد. کرده ان ــه مــا تحمیــل  و هزینــه بی جهــت ب
چــه  تغییــرات  نمی دانم ایــن  داد:  ادامــه  وی 
توجیهــی دارد؟ بــه نظــر مــن هیــچ توجهــی نــدارد 
از  نیســت.  برنامه ریــزی  اتفاقــات  اســم این  و 
حــدود 2 هفتــه قبــل در حــال رزرو بلیــت چارتــر، 
هتــل محــل اســکان و مــوارد مختلف ســفر تیم به 
تهــران بــوده و تمــام هزینه هــای الزم را پرداخــت 
را  مــا  هزینه هــای  کســی  چــه  حــاال  کرده ایــم، 
کــرد؟ ارزش دارد که به خاطر  بازپرداخــت خواهــد 
تمــام  ملــی،  تیــم  اردوی  جابه جایــی  روز  یــک 

برنامــه لیــگ را بهــم بزنیــد؟
مدیرعامــل باشــگاه  ذوب آهــن بــا اشــاره به فاصله 
ــه وجــود آمــده بیــن بازی هــای ذوب آهــن  ــاد ب زی
کــرد: بــازی قبلــی مــا بــا پدیــده در  خاطرنشــان 
تاریــخ 2۶ فروردیــن برگــزار شــده و تــا امــروز حــدود 
ــا  کــه تیــم مــا بــازی انجــام نــداده و ب 19 روز اســت 
روز  بــه 2۴  زمانــی  فاصلــه  اخیر، ایــن  تغییــرات 

بــرای  شــدیم  مجبــور  مــدت  در ایــن  می رســد. 
آماده ســازی  اردوی  چنــد  تیــم  آمادگــی  حفــظ 
ــد  ــرات جدی ــن تغیی ــم و با ای کنی ــزار  ــک را برگ کوچ
ــت.  ــورده اس ــم خ ــا به ــی م ــه تمرین ــم برنام ــاز ه ب
پشــت این  توجیهــی  و  منطــق  چــه  نمی دانــم 
چــه  جابه جایــی  روز  یــک  اســت،  تصمیمــات 
کــه بــه خاطر  تأثیــری در سرنوشــت تیــم ملــی دارد 
آن برنامه لیگ را تغییر داده  و برنامه همه تیم ها 

ــد؟ را بهــم بریزن
فریدونــی در پاســخ به اینکــه باشــگاه ذوب آهــن 
ــا تغییــر زمــان  چــه اقدامــی در جهــت مخالفــت ب
گفــت: بــا  بــازی بــا اســتقالل انجــام داده اســت، 
و  کــرده  مــورد صحبــت  در ایــن  لیــگ  ســازمان 
کرده ایــم امــا در پاســخ  مخالفــت خــود را اعــالم 
درخواســت  بــه  بنــا  تغییــرات  می گویند ایــن 
گرفتــه اســت. مــا از ســازمان  اســکوچیچ صــورت 
کردیــم بــه جــای  لیــگ و فدراســیون درخواســت 
بهــم ریختــن برنامه ریــزی تیم هــای لیــگ برتــری 
و تحمیــل هزینــه اضافــه بــه آنهــا، اســکوچیچ را 
دربــاره جابه جایــی یــک روزه اردوی تیــم ملــی 

کنــد. متقاعــد 
اســتقالل دربــاره  بــه درخواســت  اشــاره  بــا  وی 
ــم  ــرد: نمی دان ک ــازی، خاطرنشــان  تغییــر زمــان ب
درخواســت  خاطــر  بــه  بــازی  زمــان  تغییــرات 
گرفتــه یــا خیــر اما ایــن  باشــگاه اســتقالل صــورت 
خبــر هم زمــان بــا ورود باشــگاه اســتقالل به ایــران 
اعــالم شــد و ایــن جالــب توجــه اســت. چرا ایــن 
کــرده  خبــر را زودتــر اعــالم نکردنــد؟ چــرا بایــد صبــر 
ــران  ــتقالل وارد ای ــه اس ک ــنبه  ــر را در روز یکش و خب
کننــد؟ حتمــًا یــک ربطــی دارد! واقعــًا  شــد، اعــالم 

نمی دانــم.

کنش مدیرعامل باشگاه ذوب آهن به تغییر زمان بازی با استقالل؛ وا

 »این تغییرات هیچ توجیه منطقی ندارد«
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فــرد  مــزاج  نــوع  یــا  و ســرد  گــرم  هــوای  واقعــا  آیــا 
شــود؟ ســردرد  بــه  ابتــا  ســبب  می توانــد 

»شــاید تــا بــه  حــال بــه  دنبــال ابتــا بــه یــک ســردرد 
چنــد ســاعته یــا چنــد روزه، برخــی از قدیمی ترهــا 
گرمی مــزاج عنــوان  علــت آن را ناشــی از ســردی یــا 
گاهــی هــم دلیــل ســردرد را بــه  کــرده باشــند. البتــه 
گرمــا و ســرمای هــوا ربــط می دهنــد امــا آیــا واقعــا 
فــرد می توانــد  مــزاج  نــوع  یــا  گــرم و ســرد  هــوای 
ســبب ابتــا بــه ســردرد شــود؟ بــرای بررســی بیشــتر 
و اطــاع از درســتی یــا نادرســتی این بــاور بــا دکتــر 
متخصــص  پزشــک  میرغضنفــری،  ســیدمهدی 
فیزیولــوژی، پژوهشــگر طــب ســنتی و عضــو هیــات 
گفت وگــو  ارتــش  پزشــکی  علــوم  علمی دانشــگاه 
کــه خاصــه پاسخ های ایشــان را در ادامــه  کرده ایــم 

می خوانیــد.
ســردرد یــا بــه  علــت خــروج وضعیــت مزاجــی مغــز 
کــه ناشــی از ســوءمزاج  یــا بــدن از حالــت طبیعــی 
اســت، اتفــاق می افتــد یــا بــه  دلیــل ضربــه و آســیب 
بــه ســر و مغــز. از دیــدگاه طــب ســنتی ۲۰ نوع ســردرد 
ــواع و اقســام  ــه یکــی از آنهــا ان ک طبقه بنــدی شــده 
گــرم و سردشــدن  ســردردهای ســاده اســت و بــه 

مــزاج بســتگی دارد.
کــه  گــرم و ســرد دارد  ســردردهای ســاده دو نــوع 

یــا  خارجــی  علــل  بــه   می توانــد  آنهــا  کــدام  هــر 
داخلی ایجــاد شــود. عوامــل داخلــی معمــوال بــه  
ــی  ــای خارج ــامیدن و علت ه ــوردن و آش ــال خ دنب
بــه ســبب مجــاورت با تابــش آفتاب، گرما و ســرمای 
کــه می توانــد  هــوا و عوامــل موضعی ایجــاد می شــود 
گذاشــته و باعــث ســردرد  روی بــدن و مغــز تأثیــر 

شــود.
سردردهای گرم با اثر عوامل خارجی

گرمــای  بــا  ایــن نــوع ســردردها هنــگام مواجهــه 
گــرم و داغ بــودن  آفتــاب یــا آتــش اتفــاق می افتــد. 
ســر هنــگام لمــس یــا حــس آن، خشــکی دهــان، 
ــه  نوشــیدن آب  خنــک  ــاد ب ــو، بینــی و تمایــل زی گل
ازجملــه  هندوانــه  همچــون  آبــدار  میوه هــای  یــا 
بــا  کمتــر  تمــاس  اســت.  نــوع ســردرد  عائم ایــن 
کاه ســبک و  آفتــاب و حــرارت محیــط، اســتفاده از 
نــازک یــا چتــر محافــظ در برابر نور خورشــید، کاهش 
مکان هــای  در  توقــف  بــا  بــدن  دمــای  تدریجــی 
خنــک، پاشــویه، بدن شــویه یــا دوش آب ســرد یــا 
شســتن ســر بــا آب خنــک رو بــه ولــرم به تدریــج، 
ــن  ــا روغ ــرخ ی گل س ــا  ــه ی گل بنفش ــن  ــدن روغ مالی
یــا  و پیشــانی  گشــنیز روی ســر و صــورت  و  کــدو 
گاب و  چکانــدن آنهــا در بینــی، بوکــردن مخلــوط 
گل نیلوفر، مصرف هندوانه، خیار، شربت  سرکه یا 
کاهــو، ماءالشــعیر طبــی،  کشــیر،  ســکنجبین، خا

غذاهــای درست شــده بــا مــاش، ســبزی های بــا 
گشــنیز و اســفناج و خرفــه،  مــزاج خنــک به ویــژه 
یخچــال  در  اســفناج خیســانده  شــده  قــراردادن 
و اســتفاده از آن بــه  جــای پارچــه روی ســر و... از 
درمانــی  و  پیشــگیرانه  مهــم  راهکارهــای  جملــه 
برای ایــن نــوع ســردرد اســت. نــور و صــدا رابطــه 
مســتقیمی با افزایــش حــرارت بــدن و مغــز دارد و 
محیــط آرام و تاریــک، حــرارت مغز را پایین مــی آورد.

سردردهای گرم ناشی از عوامل داخلی
ــا  ــه علــت مصــرف خوردنی هــا ی ــوع ســردرد ب ایــن ن
گــرم به  وجــود می آیــد. افراد  نوشــیدنی های بــا طبع 
گــرم، مســتعدتر هســتند. معمــوال غذاهــا و  بــا مــزاج 
کــه دارای طعــم تنــد، تلــخ، شــور و  نوشــیدنی هایی 
گــرم بــوده، بنابرایــن  شــیرین هســتند دارای مــزاج 
اســتفاده زیــاد از نمــک، فلفــل، ادویه جــات خانگــی 
و  ســرخ کردنی ها  و  پیــازداغ  طعم دهنده هــا،  و 
شــیرینی ها باعــث افزایــش حــرارت بــدن می شــود. 
نخســتین راه  حــل، پیشــگیری و پرهیــز از مــوارد 
فــوق و اســتفاده از غذاهــا و نوشــیدنی های بــا مــزاج 
خنــک اســت. دومیــن راهــکار پرهیــز از اســتفاده 
گیاهــی بــا مــزاج  بیــش  از حــد چــای  و دمنوش هــای 
که ایــن  گــرم ماننــد دارچیــن، بابونــه و آویشــن اســت 
روزهــا مصــرف بی رویــه آن زیــاد و جایگزیــن چــای 

ســیاه شــده اند.

کــه  اســتفاده از شــربت ســکنجبین ملــس )شــربتی 
مقــدار ســرکه آن بیشــتر باشــد( خــوردن عنــاب، 
ــکنجبین،  ــا س ــو ب کاه ــس،  ــازه و مل ــدی ت ــر هن تمب
ــق  ــک قاش ــرف ی ــی، مص ــعیر طب ــیر، ماءالش کش خا
مرباخــوری پــودر تخــم خیــار یــا گشــنیز یــا خرفه بعد 
گل نیلوفــر یــا  از غــذا یــا محلــول در آب و اســتفاده از 
گل پنیــرک نیــز برای ایــن افــراد بســیار مفیــد اســت.

سردردهای سرد با اثر عوامل خارجی
ایــن نــوع ســردردها در فصــول ســرد ســال و بــه علــت 
عوامــل خارجــی ماننــد بــاد، بــارش بــرف و بــاران 
در  افــراد  معمــوال  می افتــد.  اتفــاق  ســرما  ســوز  و 
ــاد ســرد به خصــوص  ــاران و وزش ب ــرف، ب معــرض ب
ــن  کاه دچار ای ــتن  ــدون داش ــتحمام و ب ــس از اس پ
ــس  ــه پ ک ــانی  کس ــور  ــن  ط ــوند. همی ــردرد می ش س
ــا  ــد ی کنن ــردرد  ــاس س ــواب، احس ــتن از خ از برخاس
گرفتــه باشــد، علــت آن ســردی  گردن شــان  عضلــه 

شــب در حیــن خــواب اســت.
بهتریــن راه، پرهیــز از حضــور در محیط هــای ســرد 
افــراد توصیــه می شــود  ک اســت. به ایــن  و نمنــا
شــب هنگام بــا روســری یــا کاه بخوابنــد، در معرض 
ــه ســمت  ــد، هنــگام خــواب ســر ب ــرار نگیرن ســرما ق
منابع گرمازا باشــد، شــب شــیره انگور و صبح عسل 
و مویز بخورند، آب ســرد یا یخ ننوشــند، در غذاها از 
کننــد، چای دارچیــن  پــودر زیــره و آویشــن اســتفاده 
یــا زعفــران بنوشــند، روغن ســیاه دانه، بابونه، بــادام 
شــیرین یا کنجــد در بینی بچکانند، عطرهــای گرم 
و شــیرین ببوینــد، بــا آویشــن یــا بابونــه بخــور دهند، 
گــرم روی پیشــانی و  کیســه آب گــرم یــا شــن و نمــک 
ســر قــرار دهنــد و تــا حــدی زیر تابش نــور آفتاب یــا در 

مجــاورت آتــش قــرار بگیرنــد.
سردردهای سرد ناشی از عوامل داخلی

ایــن نــوع ســردرد بــه علــت مصــرف غذاهــای با طبع 
ســرد به خصــوص در فصــول ســرد ســال به ویــژه در 
اقلیم هــای سردســیر و در افــراد بــا مــزاج ســرد رخ 

می دهــد.
ایــن افــراد بایــد از مصــرف ســردی و خوردنی هــا 
کننــد، در  و نوشــیدنی های تــرش و آبکــی پرهیــز 
گــرم و  صــورت تشــنگی آب ولــرم بنوشــند و غذاهای 
گر قصد مصرف غذای ســرد  گــرم بخورنــد و ا بــا مــزاج 
داشــتند، بهتــر اســت این نــوع غذاهــا را هنــگام ظهر 
کننــد، زیــرا مصــرف ســردی  هنــگام شــب  اســتفاده 
و نزدیــک بــه زمــان خــواب می توانــد ســبب تشــدید 
گــرم و به اصطاح  ســردی شــود. بوییدن عطرهــای 
گــرم نیــز برای این افراد بســیار مفید  شــیرین و بخــور 

اســت.«

ماجرای سردردهای گرم و سرد
خبرربخ

ادامه از صفحه ۵
خ 1399/11/۰۴ آقــای مهــدی  32( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰228۶2 مــور
کدملــی ۵7۵9138۶93 صــادره چادگان  جعفــری به شناســنامه شــماره 39۴3 
فرزنــد ابراهیــم نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ک شــماره 12۰7۴ فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع  مســاحت 3۰7.8۵ مترمربــع پــا
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
خ 1399/11/۰۴ آقــای ناصــر  33( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰228۶۵ مــور
کدملــی ۵7۵9۶۵2۵۵9 صــادره فریــدن  نجــاری بــه شناســنامه شــماره 12۶ 
فرزنــد غامعلــی نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ک شــماره 12۰7۴ فرعــی از 1۴87۴ اصلــی  ــع پــا ــه مســاحت 3۰7.8۵ مترمرب ب
که خود  ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

ــد. ــک رسمی میباش ــی مال متقاض
خ 1399/12/13 خانــم اشــرف  3۴( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴83۴ مــور
کدملــی ۴91۰۵78919 صــادره شــهریار  طیبــی جبلــی بــه شناســنامه شــماره 171 
ــه مســاحت 18۵.78  ــه ب ــه ششــدانگ یکبــاب خان ــد محمدباقــر نســبت ب فرزن
ک شــماره 127 فرعــی 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری ازمالکیــت مالــک  ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

عموشــاهی  رســمی ابوتراب 
خ  1399/12/1۴  شــهرداری  3۵( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴87۵ مــور
یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت   1۴۰۰۰277232 ملــی  شناســه  بــه  اصفهــان 
الــی ۶۶ فرعــی از  ک شــماره 1۶  بــه مســاحت 2۵۰۰ مترمربــع پــا ســاختمان 
ک شــمال  1۵179 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
آقــای   1399/11/28 خ  مــور  1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴18۴ شــماره  رای   )3۶
کدملــی ۵7۵978۵18۴  اســماعیل متولیــان رزوه بــه شناســنامه شــماره 7۴ 
بــه  الــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  صــادره فریــدن فرزنــد فتــح 
در  واقــع  اصلــی   1۵177 از  فرعــی   2 شــماره  ک  پــا مترمربــع   1۵3 مســاحت 
ک شــمال اصفهــان خریــداری  امــا و  اســناد  ثبــت  اداره  اصفهــان بخــش ۵ 

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت اشــرف ابــن نصیــر
37( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۰۶۶۰  مــورخ 1۴۰۰/۰1/17 خانــم مهنــاز داوری 
دولــت ابــادی بــه شناســنامه شــماره ۵21 کدملــی 128۶۰717۰۴ صــادره اصفهان 
فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۶3.۶۴ 
ک شــماره ۶ فرعــی از 1۴۰39 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  مترمربــع پــا
کــه خــود متقاضــی مالک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  ثبــت اســناد وامــا

خ  1399/1۰/29 آقــای مرتضی  38( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰22۵32 مــور
کدملی 128221۶732 صادره اصفهان  رســتمی به شناســنامه شــماره 2892۰ 
بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  بــه ششــدانگ  نســبت  الــه  نصــرت  فرزنــد 
اصفهــان  واقــع در  اصلــی  فرعــی 1۴۰39  ک شــماره 1۶  پــا 1۴۵.۰9 مترمربــع 
کــه خــود متقاضــی مالــک  ک شــمال اصفهــان  بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

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

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰1/31        
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/1۵     

شماره ثبت در دبیرخانه: 2۶۰۰31۴1
ک شمال اصفهان رئیس ثبت اسناد و اما
محمدعلی فاح

112۵293 / م الف

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

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

شماره: 1399۶۰3۰2۰12۰۰۰۶2۵
تاریخ: 1399/۰9/۰3

برابــر رای شــماره 1399۶۰3۰2۰12۰۰۰۵۶۴ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای عمــران 
حســینی فرزنــد محمدتقــی بشــماره شناســنامه 17۰۴ صــادره از فریــدن در یــک بــاب 
ــع مفــروز و مجــزی شــده  ــه مســاحت 1۵1۶۶/13 مترمرب ــرورش بوقلمــون ب واحــد پ
ک 1 فرعــی از ۴8 اصلــی واقــع در روســتای چهــل خانــه خریــداری از مالــک  از پــا
رســمی آقای محمدتقــی حســینی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عموم 
گهــی می شــود درصورتــی که اشــخاص نســبت  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  گهــی ب اولیــن آ
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰1/31

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/1۵
موسی الرضا امامی
ک فریدن رئیس ثبت اسناد و اما

112۴19۵ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
ناظمی هرنــدی  فاطمــه  خانــم  چــون   ،1۴۰۰/2/8 تاریــخ:   ،2۶۰۴۴۵1۰ شــماره: 
ک  احــدی از وراث آقــای عبــاس اســفندیاری فرزنــد رفعــت الــه مالــک ششــدانگ پــا
2883 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ 
گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر  کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  استشــهاد محلــی 
کــه بــا شــماره مســتند مالکیــت 22۴7۰ و  23۵ اصفهــان رســیده مدعــی اســت 
مســتند مالکیــت 12۶828 تاریــخ 139۰/۰۶/۰۶ ســند مالکیــت فــوق بــا مســتند 
ــر 11 اصفهــان و 12۶828 مــورخ 139۰/۰۶/۰۶  مالکیــت 22۴7۰، 1389/۰3/۰۶ دفت
دفترخانــه 1۰ اصفهــان ثبــت اصفهــان بــه شــماره چاپــی 89۶8۰7 ســری - ســال - 
کــه در صفحــه 227 دفتــر 2۴7 بــه نــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده اســت،  گواهــی دفتــر امــا گردیــده و طبــق  تســلیم 
کــه بنفــع  محدودیــت ششــدانگ طــی رهنــی شــماره 12۶83۰ مــورخ 139۰/۰۶/۰۶ 
کــه شــرکت بیمــه  شــرکت ســهامی بیمه ایران بــه مبلــغ 338/۶8۶/۰8۰ ثبــت شــده 
ــورخ 1۴۰۰/۰1/18  ــه 13/37 م ــماره نام ــی ش ــی ط ــرای عباس ــی مهمانس ــا نمایندگ ب
ک ثبتــی فــوق بــا  کــه تســویه حســاب انجــام شــده و فــک رهــن پــا اعــام نمــوده 
مشــخصات فــوق الذکــر را از دفترخانــه 1۰ درخواســت نمــوده و فــک رهــن منــوط بــه 
اخــذ و ارائــه ســند میباشــد و بموجــب دســتور شــماره 1399۰۰9۰۰۴۶7۴2۰2 مــورخ 
1399/۰7/۰8 صــادره از شــعبه دوازدهــم اجــرای احــکام مدنی شهرســتان اصفهان( 
مجتمع قضائی شــهید ســردار حاج قاســم ســلیمانی )به میزان ســه دانگ مشــاع از 
کــه شــعبه محتــرم طــی  شــش دانــگ عرصــه و اعیــان بــه نفــع - بازداشــت می باشــد 
ــا حفــظ حقــوق  شــماره 1۴۰۰999۰۰۰3229299 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ اعــام نمــوده ب
توقیفی ایــن شــعبه اقدامــات مقتضــی انجــام پذیــرد و بــه علــت جابجایــی مفقــود 
گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده اند. طبق تبصــره یک 
گهی می شــود کــه هرکس مدعی  اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت  انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ

گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و  مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نمایید  اعتراض خود را 
گــر ظــرف  گــردد. ا کننــده مســترد  تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی 
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. محمدعلــی فــاح 

ک شــمال اصفهــان - 1129۶۶2 / م الــف رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

رأی  موجــب  بــه  نظربه اینکــه  احترامــًا  تاریــخ: 1۴۰۰/2/11،  شــماره: 2۶۰۰19۴8، 
 1399/8/13 مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰19391 و   1399۶۰3۰2۰2۶۰1939۰ شــماره 
هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد رســمی، 
ک شــماره 1۶۰37 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــا
شــماره 1۵182 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصهفــان، در مالکیــت خانــم شــهناز حــق 
گردیــد  شــناس فرزنــد رمضــان و آقــای مصطفــی ریاحــی نســب فرزنــد علــی مســتقر 
و پرونــده ثبتــی فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود می باشــد. لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل 
مــاده 13 قانــون فــوق الذکــر و طبــق تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
روز شــنبه مورخــه 1۴۰۰/3/8 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اعــام می گــردد تــا در روز  گهــی بــه  آمــد و بــه موجب ایــن آ
و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکین و مجاورین مطابــق ماده 
2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود و فقــط تــا )3۰( روز 
پذیرفتــه خواهــد شــد و معتــرض طبــق مــاه 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت بایــد از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض به ایــن اداره ظــرف یــک مــاه دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصاح 
قضائــی تســلیم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن واحد ثبتــی ارائه نماید 
درغیرایــن صــورت متقاضــی ثبــت یا نماینده قانونــی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه 
گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و  مراجعه و 
اداره ثبــت بــدون توجــه به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقــررات ادامه میدهد. 
ک  گهــی: روز ســه شــنبه 1۴۰۰/2/1۴ - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا تاریــخ انتشــار آ

منطقــه شــمال اصفهــان محمدعلــی فــاح - 113۰2۰8 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰27۰۰38۵۴، تاریــخ: 1۴۰۰/2/11، نظربه اینکــه اســماعیل دالونــد فرزنــد 
حســین شــماره شناســنامه ۶1۴3۵ تاریــخ تولــد 1337/11/11 صــادره از اصفهــان 
دارای شــماره ملــی 1281711373 بعنــوان مالــک شــش دانــگ عرصــه و اعیــان 
اســناد  دفترخانــه   1372/۰7/۰8 تاریــخ   8۶818 مالکیــت  مســتند  شــماره  بــا 
رسمی شــماره 3۴ شــهر اصفهان اســتان اصفهان، بشــماره چاپی ۴7۴۰73 ســری د 
ســال 9۴ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 139۵2۰3۰2۰27۰13۵93، مدعــی اســت ســند 
کنون تقاضای صدور  مالکیــت مرقــوم دراثــر جابجائی ازبین رفته و مفقود گردیــده و ا
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی 
گهی می شــود. چنانچه کســی  ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبت در یک نوبت آ
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
کتبــًا ضمــن  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماید تا 
گــردد. بدیهــی  کننــده مســترد  مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  اســت ا
مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 
ک منطقــه شــرق  مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا

اصفهــان - 113۰۴22 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

ــی  ــد حیدرعل ــری فرزن کب ــی ا ــو عل ــهرام عم ــای ش ــماره: 1۴۰۰8۵۶۰2۰3۰۰۰1۶18، آق ش
کــه هویــت و امضــاء  بشــماره شناســنامه 31۴ باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی 
کــه ســند مالکیــت یــک و نیــم دانــگ مشــاع  گواهــی شــده مدعــی اســت  شــهود رســما 
ک ثبتــی شــماره 798 فرعــی از ۶ اصلــی واقــع در بخــش 12 ثبــت  از ششــدانگ پــا
ک ذیــل ثبــت 9۵۴7 تمامــت ششــدانگ  کــه در صفحــه ۴7۰ دفتــر ۶8 امــا اصفهــان 

کبــری نجــف آبادی فرزند محمدرحیم مســبوق بــه ثبت و  بنــام حیدرعلــی عموعلــی ا
ســند  مالکیــت بشــماره 2989۵2 بــوده و نامبــرده تمامــت مالکیــت خــود را به شــهرام 
کبــری  انتقــال داده و شــهرام مقــدار چهــار و نیم دانگ از مالکیت خــود را به  عموعلــی ا
غیــر انتقــال و بــرای وی مقــدار یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ مالکیــت باقــی 
گــم شــدن یــا ازبیــن رفتــن: بــه علــت  مانــده و ســند مذکــور مفقــود شــده اســت. نحــوه 
ســهل انــگاری مفقــود شــده اســت. چــون درخواســت صدورالمثنــی ســند مالکیــت 
نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آیین نامه قانــون ثبت مراتب 
گهی ذکرشــده(  گهــی می شــود کــه هرکــس مدعــی انجام معامله )غیــراز آنچــه در این آ آ
گهی  نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آ
تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصل ســند مالکیت 
کننــده  و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل  گــردد. ا مســترد 
ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد 
شــد. تاریــخ انتشــار 1۴۰۰/۰2/13 - مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه 

ثبــت ملــک نجــف آبــاد ازطــرف هــدا چاوشــی - 1131۰۶3 / م الــف
گهی مزایده )نوبت اول( آ

شــماره: 99۰1۰19  اجــرا 3، تاریــخ: 1۴۰۰/۰2/۰8، اجــرای احــکام مدنی شــعبه 3 شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان خمینــی شــهر در پرونــده کاســه 99۰1۰19  لــه خانــم محبوبه 
طاهری اندانــی علیــه آقــای مرتضی نادری به خواســته مطالبه درنظردارد چهــار دانگ 
ک ثبتــی  مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب منــزل مســکونی بــه شــماره پــا
 13۰ مترمربــع و اعیانــی آن در 

ً
کل عرصــه محــل فــوق حــدودا کــه مســاحت   11۴/۵9۰

حد یک طبقه همکف بااحتســاب 3۰ مترمربع زیرزمین )انباری( جمعًا به مســاحت 
 3۰ ســاله )بازســازی شــده( دارای 

ً
حــدود 12۰ مترمربــع بــا قدمــت ســاخت حــدودا

ــرده(،  ک کشــی ســقف های ریــزش  ــچ  ــر آجــری، ســقف های تیرآهــن )گ دیوارهــای بارب
کابینــت ام دی اف، نمــای داخلــی و  درب و پنجره هــای خارجــی آهــن و آلومینیــوم، 
خارجــی حیــاط ســنگ، کــف فرش حیــاط موزاییــک و دارای انشــعابات آب، بــرق و گاز 
ــی  ــال ارزیاب ــغ ۵/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه مبل ــتری ب ــناس رسمی دادگس کارش ــه  ک ــد  می باش
ــده ســاعت 11:۰۰ صبــح  ــذا جلســه مزای ــه فــروش رســاند. ل ــده ب نمــوده را ازطریــق مزای
ــی  ــکام مدن ــرای اح ــوم اج ــعبه س ــل ش ــخ 1۴۰۰/۰3/۰۵ در مح ــنبه در تاری روز چهارش
شــوراهای حــل اختــاف شهرســتان خمینــی شــهر واقــع در منظریــه، بلــوار پردیــس، 
ســاختمان دادگســتری، طبقه همکــف، اتــاق 11۶ برگزار می گــردد. خریدار بــرای بازدید 
ملــک بــه نشــانی: خمینی شــهر، خیابان امیرکبیر، کوچــه منبــع آب )جنــب اداره آب(، 
باالتــر از مخابــرات و بیــت الزهــرا، ســمت چــپ،  بــر کوچــه مراجعــه نماینــد. الزم بــه ذکــر 
اســت این ملــک مســتاجر نــدارد و درتصــرف خوانــده می باشــد. طالبیــن می تواننــد در 
تاریــخ و ســاعت مقــرر در محــل تعییــن شــده جهــت مزایــده مراجعــه نماینــد. خریــدار 
کننــدگان می بایســت  ــد. شــرکت  کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمای کســی اســت 
ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس طــی چــک تضمینــی بیــن بانکــی و یــا 
فیــش بــه حســاب ســپرده دادگســتری 11۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰129۰7۶7۰۵93IR واریــز نماینــد 
و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نمایــد 
درغیراینصــورت ده درصــد اولیــه پــس از کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبط 
خواهد شــد. مدیر شــعبه ســوم اجرای احکام مدنی شــورای حل اختاف شهرســتان 

خمینــی شــهر مرتضی ایهامــی - 113۰1۴7 / م الــف

گهی آ

پوســیدگی  باعــث  بر اینکــه  عــاوه  گازدار  نوشــابه 
دنــدان و اختــال گوارشــی می شــود، بیماری هایــی 
ماننــد دیابــت، افســردگی و ســرطان هــم بــه همــراه 

دارد.
گــرم  هــوای  در  داری  روزه  و  هــوا  شــدن  گــرم  بــا 
گازدار هــم  تمایــل بــه نوشــیدنی شــیرین، خنــک و 
کــه  کنیــم  افزایــش می یابــد، امــا نبایــد فرامــوش 
که از پوسیدگی  گازدار مضرات فراوانی دارد  نوشابه 
گوارشــی پــا را فراتــر می گــذارد  دنــدان و مشــکات 
کــه  را  چاقــی  و  کلیــوی  قلبــی،  بیماری هــای  و 
ــه دنبــال  ــواع بیماری هاســت ب خــود زمینــه ســاز ان

مــی آورد. 
ــر  ــیدنی مض ــن نوش ــوارض مصرف ای ــه ع ــه ب در ادام

می پردازیــم:
چاقی

فقط یک قوطی نوشابه، تقریبا ۱۴۰ کالری دارد.
دیابت

رژیمی بــا  نوشــابه  هــم  و  معمولــی  نوشــابه  هــم 
افزایــش خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع ۲ در ارتبــاط 
هســتند. افزایــش قند خــون بــدن را مجبور می کند 
قنــد را بــه چربــی در کبــد تبدیل کنــد. ذخایر چربی 
موجــود در کبــد طــی شــش مــاه، ۱۵۰ درصد افزایش 

می یابــد.
پوسیدگی دندان

نوشــابه حاوی اســیدهایی مثل »اســید فســفریک 
کربنیــک« اســت. این اســیدها باعث ایجــاد  و اســید 
یــک محیــط بــه شــدت اســیدی در دهــان می شــود 
آســیب پذیر  پوســیدگی  مقابــل  در  را  دندان هــا  و 

می کنــد.
درد مفصلی

درد مفصلی یکی از مضرات مصرف نوشــابه اســت. 
کــه بــه طــور  در یــک مطالعــه نشــان داده شــد زنانــی 
مرتــب نوشــابه های شــیرین مصــرف می کردنــد، 
 )RA( افزایــش احتمــال ابتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد

کردنــد. را تجربــه 
مشکالت کلیوی

ک اســت،  کــه یــک بیمــاری دردنــا کلیــه  ســنگ 

کلیــه  در نتیجه تجمــع تدریجــی مــواد معدنــی در 
کلیــه  از  نهایــت  در  رســوبات  می دهد. ایــن  رخ 
کلیــه را بــه مثانــه متصــل  کــه  بــه میزنــای )لولــه ای 
می کنــد( راه پیــدا می کنــد. متأســفانه احتمــال ابتــا 
کــه به طــور  به ایــن عارضــه ناخوشــایند در افــرادی 

مرتــب نوشــابه مصــرف می کننــد، بیشــتر اســت.
نارسایی قلبی

مصــرف  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
نوشــیدنی های شــیرین ممکــن اســت منجــر بــه 

شــود. قلبــی  نارســایی 
کلسترول باال

کــه  یــک بطــری نوشــابه، بیشــتر از میــزان قنــدی 
ــات  ــد دارد. مطالع ــاز دارد، قن ــه آن نی ــدن در روز ب ب
رژیــم غذایــی سرشــار از قنــد را بــا افزایــش ســطح 
کلســترول  کاهــش ســطح  کلســترول بــد )LDL( و 

مرتبــط می دانــد.  )HDL( خــوب 
سرطان روده بزرگ

ســرطان  باعــث  اســت  ممکــن  نوشــابه  رنــگ 
شــود. نوشــابه ها حــاوی رنــگ، مــواد افزودنــی و 
کــه همگــی  طعم دهنده هــای مصنوعــی هســتند 
احتمــال ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ را افزایــش 

می دهــد.
افزایش سرعت پیری

نوشــابه حــاوی فســفات و قنــد اســت که تحقیقات 
نشــان داده اســت هــر دو ســرعت فراینــد پیــری را 

افزایــش می دهــد.
از دست دادن حافظه

برومیــن  روغــن  حــاوی  نوشــابه ها  از  بســیاری 
کــه نــه تنهــا باعــث نابــاروری می شــود، بلکــه  اســت 
تأثیــرات منفــی روی سیســتم عصبــی  می توانــد 
مرکــزی داشــته باشــد و منجــر بــه از دســت دادن 

حافظــه شــود.
میگرن

کننده های مصنوعی  نوشــابه ها سرشــار از شــیرین 
ســردرد  محــرک  دو  هــر  کــه  هســتند  طبیعــی  و 

می شــود. محســوب  میگرنــی 
کم آب شدن بدن

کافئیــن موجــود در بســیاری از نوشــابه ها ادرارآور 
بــدن  کم آبــی  باعــث  دلیــل  همیــن  بــه  و  اســت 

می شــود.
حساسیت

نوشــابه ها حــاوی یــک ترکیــب به شــدت آلــرژی زا 
که ایــن ترکیــب  ــام »ســدیم بنــزوات« هســتند  ــه ن ب
بنــزوات«  »پتاســیم  بــا  نوشــابه ها  از  بســیاری  در 
جایگزیــن شــده اســت. هــر دو ترکیــب ذکــر شــده بــا 

کهیــر و آســم در ارتبــاط هســتند.
اختالل غدد لنفاوی

ــر دچــار مشــکلی در سیســتم لنفــاوی هســتید،  گ ا
مصــرف نوشــابه می توانــد یکــی از علــل ابتــا به ایــن 

عارضــه باشــد.
افسردگی

کــه می توانــد  نوشــابه مقــدار زیــادی فروکتــوز دارد 
بــا اســیدآمینه های هورمــون ســروتونین )هورمــون 
مــرور  بــه  نشــان دهــد.  منفــی  کنــش  وا شــادی( 
زمان، ایــن موضــوع افســردگی را بــه دنبــال دارد.

کبد چرب غیرالکلی
کبد چرب غیرالکلی  قند اضافی نوشــابه با بیماری 
ارتبــاط دارد. قنــد موجــود در نوشــابه بســیار زیــاد 
اســت؛ بــه همیــن دلیــل بــدن نمی توانــد آن را بــه 
طــور مناســب پــردازش کنــد و آن را به چربی تبدیل 
می کنــد. بــه مــرور زمان، ایــن موضــوع باعــث بــروز 

کبــد چــرب می شــود. بیمــاری 
تاری دید

خــون  قنــد  می شــود  باعــث  نوشــابه  مصــرف 
که ایــن موضــوع ممکــن  به ســرعت افزایــش یابــد 
کــردن عدســی چشــم شــود و  ــه ورم  اســت منجــر ب

بینایــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
ریزش مو

مصــرف نوشــابه می تواند باعث تغییــرات هورمونی 
که ایــن موضــوع ریــزش مــو را در پــی خواهــد  شــود 

داشــت.
پوکی استخوان

ــم اســتخوان ها در  ک کاهــش ترا ــا  مصــرف نوشــابه ب
ارتبــاط اســت و بــه همیــن دلیــل بــا افزایــش ســن، 
ــی در  ــتگی و ناتوان ــرض شکس ــما را در مع ــتر ش بیش

کــردن قــرار می دهــد. حرکــت 
نقرس

کــه باعــث التهــاب  نقــرس نوعــی بیمــاری اســت 
پــا  شســت  انگشــت  به ویــژه  مفاصــل،  در  درد  و 
می شــود. این بیمــاری معمــوال زمانــی رخ می دهــد 
کــه ســطح بــاالی اســید اوره خــون متبلــور شــود.

سرطان مثانه
و  »ســاخارین  مثــل  نوشــابه  شــیرین کننده های 
ــه  ــا افزایــش احتمــال ابتــا ب ســیکامات ســدیم« ب

ارتبــاط دارد. ســرطان 
تومور مغزی

کــه آســپارتام،  مطالعــات به ایــن نتیجــه رســیده اند 
از  بعضــی  در  موجــود  مصنوعــی  شــیرین کننده 
نوشــابه ها احتمــال ابتــا بــه تومــور مغــزی را بیشــتر 

می کنــد.

گازدار ک مصرف نوشابه  عوارض وحشتنا

گهی تغییرات  آ
محــدود  مســئولیت  بــا  چهلســتون  نقــش  نگیــن  نســاجی  شــرکت 
بــه اســتناد  ثبــت 29891 و شناســه ملــی 1۰1۰318۴۴۴۶  بــه شــماره 
 1399/12/13 خ  مــور العــاده  عمومی فــوق  مجمــع  صورتجلســه 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره بــه ســه نفــر 
کل  گردیــد. اداره  افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات  ثبــت اســناد و امــا

 )113118۴( اصفهــان  غیرتجــاری 
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بســیاری از افــراد بــه دنبــال راهــی بــرای رســیدن بــه 
موفقیــت مالی هســتند که برخــی از آن ها بــه دالیل 
مختلفــی در راه رســیدن بــه اهــداف خــود تســلیم 

می شــوند.
1. فروتنی

فروتنــی یــک عامــل ضــروری بــرای طــی کردن جــاده 
موفقیــت اســت. موفقیــت نیــاز به ایــن دارد کــه افراد 
از  بســیاری  کننــد.  خودشــان ایجاد  در  را  فروتنــی 
کــه مراحــل را پلــه  گــذاران اظهــار می کننــد  ســرمایه 
کردنــد و بــرای هــر مرحلــه تــاش زیــادی  پلــه طــی 
داشــتند. مثًا بازیگر آمریکایی معروف به نام امیلیا 
ــه در مرحلــه  ک کننــد  ــد قبــول  ــرد بای ک کارک اظهــار 
اول هســتند و مراحــل بعــدی بــرای آن هــا راحــت تــر 
اســت. پــس هیــچ گاه نبایــد فکر کنند که نســبت به 

دیگــران برتــری دارنــد.
2. سخت کوشی بیش از حد زیاد

موفقیــت نیــاز بــه تــاش خســتگی ناپذیــر دارد. افراد 
موفــق ســخت کار می کننــد امــا از شکســت هایی که 
در زندگــی می خورنــد باهــوش تــر هســتند. افــرادی 
گیتس بیش از 1۶ ســاعت  مثل الون ماســک و بیل 
کلیــد  کوشــی  کار می کردنــد. پــس ســخت  در روز 
ــه نفــس،  ــرای اعتمــاد ب موفقیــت اســت و عاملــی ب
شــخصیت ســازی و همچنین فرصتــی برای نشــان 

دادن استعداد هاســت. 
3. ریسک پذیر بودن 

موفقیــت نیــاز بــه تــاش فــردی و قبــول ریســک ها و 
گــر بیوگرافــی افــراد  خطــرات مالــی و شــخصی دارد. ا
موفــق را تجزیــه تحلیــل کنیــد، می بینیــد کــه درصد 
زیــادی از آن هــا ریســک های بزرگــی را انجــام دادنــد. 
کــه  کردنــد  گــذاری  مثــًا روی یــک پــروژه ســرمایه 
کار را نداشــت. از دانشــگاه  کــس جرات ایــن  هیــچ 

انصــراف دادنــد یــا حتــی از شــغل خودشــان دســت 
گرچــه تقریبــًا میانگیــن مــردم از ریســک  کشــیدند. ا
گــر ریســک بــزرگ انجــام دهنــد  کــردن می ترســند و ا
و مســیر  تســلیم می شــوند  بخورنــد،  و شکســت 

ــد. ــش نمی گیرن ــت را در پی موفقی
۴. پشتکار

پشــتکار یــک عامــل مهــم بــرای رفــاه و موفقیــت 
اســت. پشــتکار توانایی سخت کوشــی و رسیدن به 
اهــداف را در افــراد نشــان می دهــد؛ مخصوصًا زمانی 
ــد. بســیاری  ــه انتظــار یــک نتیجــه خــاص را نداری ک
کــه بــا موانــع بــر ســر راه موفقیــت  از افــراد زمانــی 
مواجــه می شــوند، از آن دســت می کشــند. فقــط 
ــا آخــر مســیر  کــه می تواننــد ت افــراد شــجاع هســتند 
پشــتکار داشــته باشــند. مثًا یکی از ســرمایه گذاران 
بزرگ اینترنتــی بــه نــام جــک مــا در ســه ســال اول 
فعالیــت خــود نتوانســت ســودی بــه دســت بیــاورد 
کنــون یکــی از ارزشــمند تریــن  امــا پشــتکار داشــت و ا

کمپانی هــای جهــان در دســت اوســت. 
۵. صبوری

از دنبــال  افــراد  کــه  باعــث می شــود  کمبــود صبــر 
ــبات  ــند. محاس ــت بکش ــود دس ــای خ ــردن رویاه ک
کــه ۵ الــی 1۰ ســال  و تحقیقــات نشــان می دهــد 

کوشــی روی یــک پــروژه می توانــد عاملــی  ســخت 
گــر چــه بســیاری از افــراد  بــرای موفقیــت باشــد. ا
زمانــی کــه بعــد از یــک مــاه، ســه مــاه، شــش مــاه یــک 
ســال یــا حتــی ســه ســال نتیجــه خاصــی را مشــاهده 
کار خــود دســت می کشــند. تســلیم  نمی کننــد، از 
شــدن بعد از 3 ســال واقعا احمقانه اســت زیرا مســیر 
کرده ایــد و بســیار بیشــتر از قبــل بــه  طوالنــی را طــی 
موفقیــت نزدیــک هســتید. در جهــان مــدرن افــراد 
که موفقیت پشت در خانه آن ها باشد  انتظار دارند 
کننــد و در نتیجــه  ــه آن دســت پیــدا  ــه ســرعت ب و ب
زمانــی کــه در کوتــاه مــدت بــه آن دســت پیدا نکنند، 

دچــار ســرخوردگی شــده و تســلیم می شــوند.
۶. خوش بینی

ــراد در موفقیــت  ــه اف ک یکــی از اصلــی تریــن دالیلــی 
کمبــود خــوش بینــی اســت.  شکســت می خورنــد، 
در  نفــس  بــه  اعتمــاد  بــه  مربــوط  بینــی  خــوش 
کــه منتظــرش هســتید.  تشــخیص نتایجــی اســت 
در مراحــل اول ســفر بــه ســمت موفقیــت، بســیاری 
از افــراد در مــورد هــدف خــود خــوش بیــن هســتند. 
گرچه بعد از مواجهه با موانع، ســطح خوش بینی  ا
کــه  کاهــش پیــدا می کنــد  کثــر آن هــا بــه شــدت  در ا

باعــث می شــود تســلیم شــوند. 

چرا در مسیر رسیدن به هدفم مایوس میشوم ؟

تختــه آشــپزخانه از جملــه وســایل پرکاربــرد بــرای 
انــواع  کــه  می باشــد  غذایــی  مــواد  کــردن  خــرد 
کــه بایــد بــا  مختلفــی در شــکل ها و جنس هــا دارد 

کنیــد. ــه نیــاز خــود آن را تهیــه  توجــه ب
ــان  ــی را در خودش ــواد مختلف ــواًل م ــا معم تخته ه
کثــر آن هــا از چــوب،  جــای داده انــد امــا معمــواًل ا
کامپوزیــت ســاخته  بامبــو، پاســتیک، شیشــه یــا 

شــده اند.
تخته های چوبی

ایــن تخته هــا جــزء قدیمی تریــن انــواع تخته هــا 
کار  گزینــه مناســبی بــرای  محســوب می شــوند و 
کــردن بــا چاقو هســتند. ظاهر زیبــا و جذابــی دارند 
ــواع چاقو هــا مناســب می باشــند. ــرای تمــام ان و ب

تخته هایی با چوب در قسمت انتهایی
بعضــی از تخته هــا هســتند کــه در قســمت انتهای 
انــواع  بــرای  و  شــده اند  ســاخته  چــوب  از  خــود 
تــر  راحــت  و  می کننــد  عمــل  مناســب  چاقو هــا 
گیــری در آن هــا راحــت تــر  خشــک می شــوند. لکــه 
اســت امــا ممکــن اســت خیلــی راحــت ترک بخــورد 
و بــه خــودش لکــه جــذب کند. معمــواًل دو ســانت 
از دیگــر تخته هــای معمولــی ضخیــم تــر هســتند.

تخته هایی با لبه های چوبی
چــوب  از  خــود  لبــه  قســمت  در  تخته هــا  ایــن 
ــو  ــا لبــه چاق ــرای برخــورد ب ــه ب ک ســاخته شــده اند 
صرفــه  بــه  مقــرون  آن هــا  می باشــند.  مناســب 
ــود  ــا وج ــایز ها و ضخامت ه ــام س ــتند و در تم هس

می آورنــد. دوام  ســال  چندیــن  و  دارنــد 
تخته های پالستیکی

کاربردهــای بســیار زیــادی دارنــد  ایــن تخته هــا 
اتیلــن ســاخته شــده اند. این  پلــی  از  و معمــواًل 
کــه  گونــه ای هســتند  تخته هــای پاســتیکی بــه 
تیغــه چاقــو بــه ســرعت روی آن هــا حرکــت می کند. 
یعنــی حرکــت چاقــو نســبت بــه چــوب و بامبــو 

در ایــن تخته هــا پرســرعت تــر عمــل می کنــد.
تخته های شیشه ای

ایــن تخته هــا بســیار زیبــا هســتند. شــاید شیشــه 
کاربــردی نباشــد اما ایــن  بــرای اســتفاده روزانــه 
ــز  ــه راحتــی تمی شیشــه ها متخلخــل نیســتند و ب
می شــوند و در نتیجــه هیــچ آلودگــی البــای آن هــا 
گیــر نمی کنــد. ســطح بســیار ســنگین و ســفتی 
دارنــد؛ البتــه چاقــو روی آن هــا بــه خوبــی عمــل 
نمی کنــد و حالــت زبــر و خشــنی را روی تخته ایجاد 
می کننــد و از طرفــی احتمــال شــکنندگی آنهــا نیــز 

دارد. وجــود 
تخته کامپوزیت

ــواد  ــا م ــت ب کامپوزی ــای  ــی از تخته ه ــواع مختلف ان
ــذ  کاغ ــوب و  ــامل چ ــه ش ک ــد  ــود دارن ــاوت وج متف
بازیافتــی یــا حتــی رزیــن و صمغ می باشــد. معمواًل 
کمی زبــر  ســطح این تخته هــا بــرای عملکــرد چاقــو 
کامپوزیــت بــا  و خشــن اســت. البتــه خوشــبختانه 

ــرای محیــط  محیــط دوســت اســت و خطــری را ب
زیســت ایجاد نمی کنــد.

تخته های سیلیکونی
و  تخته هــای ســیلیکونی جنــس خوبــی دارنــد 
خودشــان قابلیــت ارتجاعــی دارنــد و می توانیــد بــه 
کنیــد. در برابــر رشــد  راحتــی آن هــا را خــم و راســت 
کتــری از خودشــان مقاومــت نشــان می دهنــد و  با

مــواد، روی آنهــا لیــز نمی خــورد.
گرانیت

گرانیتــی به شــدت جذاب هســتند اما  تخته هــای 
جنــس ســفتی دارنــد. ممکن اســت که چاقــو روی 
گــران قیمــت تــر از  کمی هــم  کنــد.  آن هــا بــد عمــل 

انــواع دیگــر تخته هــا می باشــند.
تخته های سنگی

کل غــذا را روی تخته هــای آشــپزی از  نمی تــوان 
کــرد زیــرا معمــواًل چاقــو بــا آن هــا  ســنگ درســت 
رابطــه خوبــی نــدارد و ایــن تخته هــا بــه راحتــی 
گزینــه  غــذا  کــردن  آمــاده  بــرای  و  می شــکنند 
مناســبی نیســتند اما معمــواًل ظاهر خوبــی دارند.

گی تخته های آشپزی ویژ
تخته های دوطرفه

کــه بــه راحتــی می توان  بعضــی از تخته هــا هســتند 
هــم  دیگــر  قســمت  از  و  کنیــد  برعکــس  را  آنهــا 
کــه عجلــه  کنیــد. در نتیجــه هــر زمــان  اســتفاده 
داشــتید، می توانیــد از هــر دو طــرف اســتفاده کرده 
کــه  کار خــود را زودتــر راه بیندازیــد امــا بهتــر اســت  و 
هــر طــرف از تخته هــا را بــرای اســتفاده یــک نــوع 

ــرار دهیــد. مــاده غذایــی خــاص ق
تخته های ضد لیزخوردگی

ایــن تخته هــا بــه گونه ای ســاخته شــدند کــه چاقو 
روی آن هــا لیــز نمی خورنــد. در نتیجــه احتمــال 
کاهــش پیــدا  بریــدن دســت در آنهــا بــه شــدت 

می کنــد و معمــواًل طرفــداران زیــادی دارنــد.
تخته های شیاردار

ایــن تخته هــا در لبه اطــراف خود شــیارهایی دارند 
کــه شــما در حــال خــرد  و باعــث می شــود زمانــی 
کــردن مــواد آبــدار هســتید، آب اضافــی از ایــن مــاده 
کابینــت و ظــروف دیگــر را  داخــل شــیار ها بریــزد و 

کثیــف نکند.
تخته بدون محدودیت شستشو

کــه بــا برخــورد بــا مــواد  بعضــی از تخته هــا هســتند 
شــوینده ظرفشویی آســیب می بینند اما بسیاری 
که شســتن آن ها داخل ظرف  از تخته ها هســتند 
هیچ ایــرادی  ظرفشــویی  ماشــین  یــا  و  شــویی 

نــدارد.
تخته های آشپزی همراه با دستگیره

گونه ای طراحی  بســیاری از تخته های آشــپزی به 
کــه دســتگیره هایی دارنــد تــا شــما بــه  شــده اند 
کنیــد ؛ بدون ایــن  راحتــی بتوانیــد آن هــا را حمــل 

کــه بــه بدنــه تختــه دســت بزنیــد.

بــرای رهایــی از شــر پشــه ها در فضــای داخلــی 
اســتفاده  زینتــی  گیاهــان  از  می توانیــد  خانــه 

کنیــد.
ریحان

دفــع  را  حشــرات  و  مگس هــا  ریحــان،  گیــاه 
گلدان هــا در داخــل منــزل  می  کنــد. ریحــان را در 
و یــا درون باغچــه حیــاط خــود بکاریــد تــا از شــر 
حشــرات در امــان بمانیــد. ریحــان همچنیــن، 
طعــم  غذا هــا  انــواع  از  بســیاری  و  ســاالد ها  بــه 
گیــاه، همچنیــن طعــم  لذیــذی می  دهــد و ایــن 
گوجــه فرنگــی،  بعضــی ســبزیجات خــاص ماننــد 
فلفــل و مارچوبــه را بهبــود می  بخشــد. برای تهیه 
ــازه  اســپری دفــع حشــرات می  توانیــد از ریحــان ت
کنیــد و بــرای تهیــه اســپری ریحــان الزم  اســتفاده 
اســت ۴ قاشــق آب جــوش را بــا ۴ تــا ۶ برگ ریحان 
کنیــد و آب حاصــل از آن را درون ظــرف  مخلــوط 
مــورد نظــر بریزیــد و هنــگام بیــرون رفتــن از منــزل 
کنیــد و ایــن  از آن بــه عنــوان اســپری اســتفاده 
اســپری را از چشــم و بینــی خــود دور نگــه داریــد.

اسطوخودوس
دادن  بــرای  کــه  قرن هاســت  اســطوخودوس 
عطــر دلپذیــر بــه منــازل و لباس هــا مورد اســتفاده 
بــوی  عاشــق  مــردم  چــه  گــر  ا می  گیــرد.  قــرار 
ــا  ــه ها، مگس ه ــا پش ــتند ام ــطوخودوس هس اس
دادن  قــرار  متنفرنــد.  آن  از  حشــرات  ســایر  و 
باعــث  منــزل  در  اســتوخودوس  دســته های 
شــما  خانــه  از  مــوزی  حشــرات  کــه  می  شــود 
بــا مالیــدن روغــن  باشــند و همچنیــن  فــراری 
اســطوخودوس بــه بــدن خــود می  توانیــد از نیش 
خــواص  روغــن  بمانید. ایــن  امــان  در  پشــه ها 
آن هــا  جملــه  از  کــه  دارد  هــم  دیگــری  مفیــد 
کمــک آن بــه  می  تــوان بــه آرام بخــش بــودن و 

کــرد. اشــاره  راحــت  خــواب 
علف لیمو

کــه ازعلــف  ســیترونا یــک روغــن طبیعــی اســت 
و  پشــه ها  و  می  شــود  اســتخراج  تــرش  لیمــو 
حشــرات دیگــر را دفــع می  کنــد و همچنیــن از ایــن 
مــاده بــرای ســاختن شــمع و طعــم دهنده هــای 
کثــر  غــذا نیــز اســتفاده می  شــود. این علــف در ا

کشــور های دنیــا یافــت می  شــود.
آویشن لیمو

کــم  ک هــای خشــک و صخــره ای  گیــاه بــا خا ایــن 
عمــق ســازگار اســت و در مناطــق آفتابــی رشــد 
گیــاه بــه خــودی خود پشــه ها را  خوبــی دارد. ایــن 
دفــع نمی کنــد و مواد شــیمیایی داخــل آن باعث 
دفــع حشــرات مزاحــم از شــما می  شــوند. بــرای 
اســتخراج مــاده شــیمیایی داخــل آن الزم اســت 
گیــاه را مالــش  کــه بــا دســتان خــود برگ های ایــن 
دهیــد تــا مــاده ی مــورد نظــر را بــه دســت آوریــد. 
می شــود  توصیــه  کار  انجام ایــن  از  قبــل  البتــه 

گیــاه را بــه ســاعد خــود  کــه ابتــدا مقــداری از ایــن 
خصوصیــات  کــه  شــوید  مطمئــن  تــا  بمالیــد 
و  حساســیت  باعث ایجــاد  گیــاه  طبیعی ایــن 
تاثیــرات منفــی بــر روی پوســت شــما نمی  شــود.

نعنا
کننــده حشــرات اســت بهتــر  کــه دفــع  گیــاه  ایــن 
نــه  شــود،  داده  پــرورش  گلــدان  در  کــه  اســت 
گیــاه بــه ســرعت رشــد  که ایــن  در باغچــه. چــرا 
کاشــته شــدن در بــاغ، برچیــدن  می  کنــد و پــس از 
در  نعنــا  گیــاه  بود.وجــود  خواهــد  دشــوار  آن 
گلــدان بــه دفــع حشــرات از ســایر  باغچــه و یــا 
کمــک می  کنــد. از ایــن  گیاهــان اطــراف خــود نیــز 
گیــاه بــه عنــوان طعــم دهنــده بســیاری از غــذا نیــز 

ــود. ــی  ش ــتفاه م اس
فرنجمشک

ــواده  گیاهــی بســیار مقــاوم و از خان فرنجمشــک 
نعنــاع وحشــی  نــام  بــا  را  آن  کــه  اســت  نعنــاع 
نیــز  ســایه  در  مقــاوم  گیــاه  می شناســند. این 
می رویــد و می توانــد پشــه ها را از اطــراف خــود 

کنــد. دور 
رزماری

کننــده حشــرات مختلــف  کــه دفــع  گیــاه  ایــن 
اســت. اشــکال مختلفــی موجــود  اســت و در 

گلدان هــای زینتــی و یــا  گیــاه در  بــا پرورش ایــن 
باغچــه می  توانیــد باعــث دفــع حشــرات مزاحــم 
از منــزل خــود شــوید و همچنیــن می  توانیــد بــا 
گیــاه در آب بــه مــدت 2۰ تــا 3۰  جوشــاندن این 
کنیــد  دقیقــه، اســپری دافــع حشــرات درســت 
ــه از روغن ایــن  ک ــر اســت  ــه ذک و همچنیــن الزم ب
گیــاه بــه عنــوان طعــم دهنــده غذاهــای مختلــف 

اســتفاده می  شــود.
مریم گلی

ــای  ــه روش ه ــرات ب ــع حش ــرای دف ــاه ب گی ــن  از ای
بــا  بــرای مثــال  و  اســتفاده می  شــود  مختلفــی 
گلــدان می  توانیــد  ــا  پــرورش آن درون باغچــه و ی
کنیــد،  کمــک  مزاحــم  حشــرات  دفــع  بــه 
گیــاه، دودی  همچنیــن بــا ســوزاندن برگ ایــن 
کــه دافــع حشــرات مــوزی اســت.  تولیــد می  شــود 
گیــاه برای ســاختن اســپری دافع حشــرات  از ایــن 
که ایــن اســپری  کنیــد  نیــز می  توانیــد اســتفاده 
حــاوی رزمــاری، نعنــا و ســرکه ســیب نیــز مــی  

توانــد باشــد.

تخته برش آشپزخانه؛ کدام جنس چه کاربردی؟ گیاهان آپارتمانی که حشرات و پشه ها را فراری می دهند

خانه داریگیاهان آپارتمانی 

کبــاب دیگــی  ــا همــان  ــه ای زعفرانــی” ی  “کبــاب تاب
از جملــه محبــوب تریــن و پرطرفدارتریــن غذاهــای 
کــه طــرز تهیــه  کــرده اســت  خانگــی بــا گوشــت چــرخ 
ســاده ای دارد و بــه دو روش خشــک و آبــدر طبــخ 

میشــود.
مواد الزم 

• گوشت چرخ کرده :3۵۰ گرم
• پیاز :1 عدد

• گوجه فرنگی :3 عدد
• سماق :1 قاشق غذاخوری سرخالی

گلپــر در صــورت تمایــل :2/1 قاشــق مربــا  • پــودر 
خــوری

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

طرز تهیه کباب تابه ای زعفرانی
پیــاز را بشــویید و بــا رنــده ریــز رنده کنید. ســپس آب 

کــرده اضافــه  گوشــت چــرخ  کامــا بگیریــد و بــه  آن را 
کنید.نمــک، فلفــل و پودر گلپــر را هم اضافه کنید و 

مــواد را خــوب ورز دهیــد تــا یکدســت شــوند.
کــف تابــه ای مناســب را کمی چــرب کنیــد و مخلوط 
ــا  کنیــد و ب کامــا پخــش  ــه  کــف تاب گوشــت را  ــه  مای
پشــت قاشــق خوب فشــار دهید تا منسجم شوند.
کــره  کوچیــک  چهــار طــرف ماهیتابــه را تکه هــای 
بیندازید و بعد تابه را روی حرارت گذاشــته و شــعله 

گوشــت خــودش  کنیــد. در تابــه را ببندیــد تــا  کــم  را 
کــم بپــزد. بعــد از تقریبــا 1۰ دقیقــه  کــم  را بگیــرد و 
که گوشت تغییر رنگ داده، آب انداخته،  میبینیم 
کوچیکتــر شــده. در ایــن  کــرده و  خــودش را جمــع 
ــیم  ــاوی تقس ــه مس ــد تک ــه چن ــت را ب گوش ــه  مرحل
کنیــد و نصــف مقــدار ســماق را روی تمــام ســطح 
هــم  کــرده  دم  کمی زعفــران  و  بپاشــیده  کبــاب 
گوشــت بریزیــد. حــاال دوبــاره بعــد از 1۰ دقیقــه  روی 
کنیــد و روی طــرف  کبــاب را پشــت و رو  تکه هــای 

ــد. دیگــرش هــم بقیــه ســماق را بریزی
کنیــد و مقــداری نمــک روی  گوجه هــا را چهــار قــاچ 

آنهــا بپاشــید و دور تــا دور ماهیتابــه بچینیــد.
بعــد از حــدود 1۰ دقیقــه گوجه ها هم نرم میشــوند و 

مــزه آنهــا به خــورد کباب ها میــرود.
دقت کنید در تابه را ببندید تا کباب سفت نشود.

بهتراســت کــه کباب موقع ســرو کــردن مقــداری آب 
داشــته باشــد تــا نــرم تــر و لذیــذ تر باشــد.

طرز تهیه “کباب تابه ای زعفرانی” مجلسی با عطری دل انگیز
دستپختربخ

موفقیتربخ

 ،AMD ــاره جدیدتریــن اطاعــات منتشر شــده درب
کنــار زدن  و  شــرکت  قدرتمندانه ایــن  بازگشــت  از 

رقبایــش خبــر می دهنــد.
زمــان  مــدت   ،WindowsCentral گــزارش  طبــق 
 Advanced نســبتا زیــادی از عقب مانــدن شــرکت
Micro Devices یــا AMD از رقبایــش می گذشــت. 
به نظــر می رســید این شــرکت در بخش هــای اصلــی 
ســخت افزار بــا رقبایــی مانند اینتــل دیگــر نمی تواند 
ــرده  ک ــذار  گ ــه آن هــا وا ــازار را ب کنــد و ســهم ب رقابــت 
شــد  زیــاد  به قــدری  شــرکت  ضعف ایــن  اســت. 
کــه ســال ۲۰۱۴ عــده بســیاری بر ایــن بــاور بودنــد 
کــه دیگــر روزهــای حضــورش در رقابــت به پایــان 
امــا برخــاف  کم کــم محــو شــود؛  بایــد  رســیده و 
انتظــار بســیاری، AMD باردیگــر از روزهــای ســخت 
از  گرفــت و قدرتمندتــر  کســتری اش فاصلــه  و خا

ــت. ــاوری بازگش ــای فن ــه دنی ــه ب همیش
ســال   Deutsche Bank فنــاوری  کنفرانــس  در 
ریــد،  روری   ،AMD وقــت  مدیرعامــل   ،۲۰۱۴
کامی ایــن  نا بــه  و  گفــت  غم انگیــزی  ســخنان 
شــرکت پــس از معرفــی جدیدتریــن محصولــش 
کــرد: »همــه می داننــد ســه  کــرد. او اعــام  اشــاره 
کــه انتظــار  ســال پیــش بولــدوزر AMD آن طــور 
تبدیــل  تحول آفریــن  محصولــی  بــه  می رفــت، 
کنیــم.«  نشــد. بایــد چهــار ســال بــا آن زندگــی 
کــرد؛ اما ایــن  AMD نیــز بــا محصولــش زندگــی 
اقداماتــی  شکســت،  پذیــرش  به جــای  شــرکت 
بــرای مقابلــه بــا تکــرار آن انجــام داد؛ ازجمله تمرکز 
کــه بولــدوزر در آن شکســت  روی بررســی قســمتی 
بعــد  نســخه  در  آن  بهبــود  در  ســعی  و  خــورد 
ریز معمــاری )Microarchitecture( و تغییراتــی در 

نیــروی انســانی و مدیرعاملــی لیــزا ســو.
پــس از مدتی، ایــن اقدامــات نتیجــه داد و ســال 
 Zen مبتنی بــر  مرکــزی  پردازنــده  اولیــن   ،۲۰۱۷
عرضــه شــد؛ بنابرایــن بعــد از تاش  هــای بســیار، 
تغییــرات شــگرفی در شــیوه عملکــرد AMD ایجــاد 
ــازه زمانی، ایــن شــرکت به طورمــداوم  شــد و در آن ب
رقیبــش،  بــا  کــه  می کــرد  تولیــد  پردازنده هایــی 

می کــرد. رقابــت  یعنی اینتــل 
درکنــار  شــرکت  تاش ایــن  ســال ها  کنــون،  ا
و  اســت  نتیجــه دادن  حــال  در  آن  حســن نیت 
مشــارکت هایی بی نظیــری در ایــن مســیر شــده. 
 Ryzen m1۵ ،یکــی از نمونه هــای بارز ایــن موفقیــت
کــه  اســت   Alienware  ۲۰۲۱ محصــول   Edition
اولیــن نوت بوک ایــن شــرکت شــناخته  به عنــوان 

 CPU AMD کنــون، از کــه از ســال ۲۰۰۷ تا می شــود 
می کنــد. اســتفاده   GPU NVIDIA و 

که از  Alienware و Dell تنها شــرکت هایی نیســتند 
قطعات ســاخت AMD در محصوالت جدیدشــان 
 Surface Laptop اســتفاده می کنند و مایکروســافت
 Ryzen نســخه های  نیــز   ۴  Surface Laptop و   3
دارنــد و اچ پــی و لنــوو از ســخت افزار AMD بهــره 
تلقــی  منفــور  پردازنــده ای  قبــا  آنچــه  می برنــد. 
کنون به عنــوان رقیبی جــدی برای اینتل  می شــد، ا

بازگشــته اســت.
بهتــر  درک  بــرای   WindowsCentral خبرگــزاری 
دالیــل اصلی موفقیــت دوباره AMD و بازگشــت آن 
کانــون توجهــات بــا دو متخصص ایــن صنعــت  بــه 
تــا دیدگاه هایشــان دربــاره   کــرده اســت  صحبــت 
نحــوه مدیریت ایــن شــرکت را بــر عملکــرد اخیرشــان 

ارائــه دهنــد.
AMD چگونگی شکل گرفتن مسیر بازگشت

لیــن هوانــگ، ســخن گوی IDC Research می گوید: 
»AMD مطمئنــا در حــال پیشــرفت اســت و ایــن 
گســترده خواهــد بــود.« او موفقیــت AMD را  رشــد 

کــرد: بــه بخش هــای مختلــف تقســیم 
در  شــرکت  موقعیت ایــن  قوی تریــن  گذشــته،  از 
کــه  فضــای رایانــه بخــش بــازی بــوده اســت؛ جایــی 
می تــوان از مزایــای فروشــندگی GPU نیــز بهره منــد 
شــد. درحقیقــت، AMD در طــول ســال ها ســهم 
چشــمگیری از بازار DIY و SIهای مخصوص بازی 
کــرده اســت. شــرکت مذکــور موقعیــت  را ازآِن خــود 
کــرده  خــود را در ایــن بخــش از بــازار به خوبــی حفــظ 
کــه رشــد AMD را شــاهد  اســت؛ یعنــی بخشــی 
بوده ایــم و ایــن شــرکت موفــق شــده اســت در مســیر 
تجــاری و اقتصــادی نیــز قدم هــای محکمی بــردارد.
نیــروی  رایــزن  گرچــه  ا کــرد  اســتدالل  هوانــگ 
محرکــه رشــد اســت، این مســئله فقــط بــه آخریــن 
تازه ســازی مربــوط نیســت؛ بلکــه کل ریزمعماری 
کــه بــه تقویــت AMD و حفــظ رونــد  Zen اســت 
از  بخشــی  در  او  کمــک می کنــد.  صعــودی اش 
ــور  ــش از حض ــرکت پی ــرد ش ــه عملک ــخنانش ب س
کــرد. عاوه برایــن،  مدیرعامــل فعلــی نیــز اشــاره 
کیــد کرد رایزن ســابقه بســیار بهتــری از  هوانــگ تأ
تاش هــای قبلــی AMD بــرای تولید محصوالتی 
گفــت: از ایــن دســت داشــته اســت. او در این بــاره 

شــرکت مذکــور پــس از Zen 1 عملکرد عالــی پایدارش 
ــیده  ــه Zen 3 رس ــون ب کن ــه داده و ا ــزن ادام ــا رای را ب
اســت. این موفقیت هــا در کنــار مشــکات عرضــه 
 AMD ســال های اخیر اینتــل، باعــث شــده اســت

کــه بعضی حتی فکــرش را نیز  امــروز در جایــی باشــد 
نمی کردنــد و ایــن پیشــرفت هنــوز ادامــه دارد.

 Moor Insights ارشــد  تحلیلگــر  گ،  ســا انشــل 
و   AMD اخیــر  پیشــرفت  دربــاره   ،& Strategy
موفقیت هایــش، دیدگاه هــای مشــابهی بــا هوانــگ 
ک گذاشــته  دارد و آن هــا را با ایــن خبرگزاری به اشــترا

اســت. او درباره ایــن موضــوع توضیــح داد:
اینتــل از قدیــم در فضــای لپ تاپ و رایانه گیمینگ 
 AMD عملکــرد موفقــی داشــته اســت. درحالی کــه
حداقــل ســه ســال اســت خدمــات و محصوالتــی 
ارائــه  شــرکت ها  دیگــر  بــا  رقابــت  توانایــی  بــا 
ــه  ک می دهــد، فکــر می کنــم حــدود دو ســال اســت 
مســئوالن این شــرکت نشــان داده انــد می تواننــد 
بســیار  روشــی  و  ســرعت  بــا  را  عملکــرد  کثــر  حدا

مطمئــن ارائــه دهنــد.
فکــر  کــه »چــرا  به ایــن پرســش  پاســخ  گ در  ســا
ــت  ــال بازگش ــوش AMD در ح ــای خ ــد روزه می کن
گفــت مشــارکت های مختلــف اخیر ایــن  اســت؟« 
تولیــد  طوالنی مــدت  چرخــه  نتیجــه  شــرکت 
محصــوالت مختلــف و تصمیمــات درســتی اســت 

گرفتــه شــده. کــه ســال ها پیــش 
وی افزود:

کــه با گذشــت  واقعــا فکــر می کنم ایــن تحولــی اســت 
تاش هــای  به همین دلیــل،  شــده؛  زمان ایجــاد 
چندســاله این شــرکت بســیار مهم تلقی می شوند. 
گهانــی نمی توانــد  صرفــا پیشــرفت لحظــه ای و نا
ــدن در آن آمــده  ــرای مان ــه ب ک کنــد  ــازار را متقاعــد  ب

هســتید.
کــه دســتاوردهای  کــرد  او به ایــن موضــوع نیــز اشــاره 

AMD فقــط بــه بخش هــای لــپ تــاپ و دســکتاپ 
محدود نمی شود؛ بلکه قسمت سرور نیز تغییرات 
درواقع، ایــن  اســت.  بــوده  شــاهد  چشــمگیری 
کــه AMD قبــل از  بخــش فضــای دیگــری اســت 

ــود. ــز از دســت داده ب ــر آن را نی تحــوالت اخی
برنامه AMD برای آینده

کــه »چــه عواملــی  گ در پاســخ به ایــن پرســش  ســا
می توانــد باعــث افزایــش پیشــرفت AMD در آینــده 

گفــت: کــرد و  کمی فکــر  شــود؟« 
فکــر می کنــم هیجــان  زیــادی بــرای محصوالتــی 
آینــده  که ایــن شــرکت قصــد دارد در  وجــود دارد 
.Zen و نســل بعــدی DDR۵ کنــد؛ ازجملــه معرفــی 
تجــارت  از قوت هــای  یکــی  کــه  کــرد  اضافــه  وی 
کــه در بخــش  AMD، بــازار اصیــل و سالمی اســت 
کــرده اســت. او توضیــح  گیمینــگ بــرای خود ایجــاد 

داد:
کســی را متقاعــد  ایــن شــرکت دیگــری نیــازی نــدارد 
کنون زمانش رســیده  کــه لیدر این بازار اســت. ا کنــد 
کنــون  کنــد. ا کــه تنهــا موقعیتــش را پایــدار  اســت 
نوبت اینتــل اســت که رقیبــش را کنار بزنــد و باردیگر 
کنــد رهبری ایــن بــازار در دســتانش قــرار دارد؛  ثابــت 
امــا در حال حاضــر، چنیــن موضوعی صحت نــدارد. 
ــت  ــد وق ــاده AMD در چن ــرد فوق الع ــه عملک ــر ب گ ا
کنیــد، متوجــه می شــوید این شــرکت  ــر توجــه  اخی

تــاج طــا را از اینتــل ربــوده اســت.
گ چند ایــده درباره ایــن موضــوع در ســر داشــت  ســا
کــه اقدامــات بعــدی AMD چــه می توانــد باشــد. 

گفــت: وی 
ــوآوری در  ــه ن ــد دارد ب ــرکت قص ــن ش ــر می کنم ای فک

گرافیکــی ادامــه دهــد.  زمینــه پردازنــده و پردازنــده 
به نظــرم احتمــاال یکپارچه ســازی های دقیق تــری 
ــام  ــم انج ــد درکناره از آنچه ایــن دو قطعــه می توانن
موضوعــی  کرد. ایــن  خواهیــم  مشــاهده  دهنــد، 

ــود. ــاره اش فکــر شــده ب ــه مدت هــا درب ک اســت 
بــرای ارائــه مثالــی دربــاره آنچــه ممکــن اســت بــه 
گ ســراغ یکی  »یکپارچه ســازی« مربوط باشــد، ســا
کــه در حال حاضــر نیــز  از قابلیت هــای AMD رفــت 

گفــت: ارائــه می شــود. وی 
ویژگی هایــی ماننــد حافظــه دسترســی هوشــمند 
قــرار  مــا  دردســترس   )Smart Access Memory(
کنــون نیز ایــن قابلیــت به پلتفرم هــای دیگر  دارنــد. ا
گســترش یافتــه اســت؛  )اینتــل و NVIDIA( نیــز 
 AMD ــه ابتــدا آن را در ک کنیــم  ــد فرامــوش  امــا نبای

ــم. ــرده بودی ک ــاهده  مش
گ در حــال تحقــق هســتند.  پیش بینی هــای ســا
به تازگــی، AMD جدیدتریــن ویژگــی به روزرســانی 
کــه بــه  کــرده اســت  نرم افــزار Radeon را رونمایــی 
کاربــران امــکان می دهــد به راحتــی خوانــش متریک 
)Metric rRadings( را روی پردازنده هــای رایــزن و 
بازی هــای اســتریم بیــن رایانه های شــخصی مجهز 
کننــد.  گرافیکــی Radeon مشــاهده  بــه پردازنــده 
گویی ایــن شــرکت قصد داشــته اســت بــا معرفی این 
کــه هنوز هــم  کاربرانــی پــاداش دهــد  قابلیــت بــه 
گرافیکــی AMD اســتفاده  از پردازنــده و پردازنــده 

می کننــد.
آینــده  ســال های  بــرای   AMD شــک،  بــدون 
شــگفتانه های بیشــتری برای تحت تأثیر قــرار دادن 
کاربرانــش خواهــد داشــت؛ هرچنــد فقــط زمــان 
نشــان می دهد ایــن پیشــرفت ها چگونــه اســت. 
گیمــر هســتید، AMD همیــن االن نیــز برایتــان  گــر  ا
اتفاقات غافلگیرکننده ای برنامه ریزی کرده اســت. 
در  شــرکت  منتشر شــده، این  اطاعــات  براســاس 
با اینتــل،  جــدی  رقابــت  بــرای  بازگشــت  آســتانه 
از  برخــی  در  مناســبی  ســخت افزاری  گزینه هــای 
گیمرهــا  بــرای  گیمینــگ  لپ تاپ هــای  بهتریــن 

کــرده اســت. فراهــم 
کاربــران   AMD تاش هــای  بــا  در حال حاضــر، 
گزینه هــای بیشــتری بــرای  رایانه هــای شــخصی 
نیــز  درنهایــت  دارنــد.  قدرتمنــد  پردازنده هــای 
کــه رقابــت بیــن  کــرد  بایــد به ایــن موضــوع اشــاره 
شــرکت هایی ماننــد AMD و اینتــل بســیار جــذاب 
فنــاوری  دنیــای  پیشــرفت  باعــث  زیــرا  اســت؛ 
بــرای  موجــود  گزینه هــای  افزایــش  در نتیجــه  و 

می شــود. پردازنده هــا 

بــر اســاس مطالعه ای در ایاالت کالیفرنیــا، ۲۰ درصد 
از دارنــدگان خــودروی الکتریکــی بــه دلیــل نبــود 
زیرســاخت قــوی بــرای شــارژ، پــس از چنــد ســال 
دوبــاره بــه خریــد خــودروی بنزینــی روی می آورنــد.

بــه  دوبــاره  الکتریکــی  خودروهــای  دارنــدگان  آیــا 
ســمت خریــد محصــوالت بنزینــی بازمی گردنــد؟ 
کالیفرنیــا انجــام  کــه اخیــرا در  طبــق مطالعــه ای 
شــد، بــه نظــر می رســد تقریبــًا ۲۰ درصــد از دارنــدگان 
خودروهــای  ســمت  بــه  الکتریکــی  خــودروی 
بنزینــی ســنتی مجهــز بــه پیشــرانه احتــراق داخلــی 
موتوروان، ایــن  گــزارش  بــه  گشــت.  بازخواهنــد 
کــه مالــکان صرفــًا  مطالعــه به وضــوح بیــان می کنــد 
کاری  ــه دلیــل زیرســاخت ضعیــف شــارژ، چنیــن  ب
از ایالت هــای  یکــی  کالیفرنیــا  می دهنــد.  انجــام 
از  اســتفاده  طرفــداران  بیش تریــن  بــا  آمریــکا 
کــه فاقــد  خــودروی الکتریکــی اســت و برای ایاالتــی 
زیرســاخت قــوی شــارژ خــودروی برقــی هســتند، 

می کنــد. ترســیم  ک  ترســنا تصویــری 
و  اســکات هاردمن  توســط  کــه  مطالعــه ای  در 
گیــل تــال بــرای مؤسســه مطالعــات حمل  ونقــل 
کالیفرنیا انجام  کالیفرنیا در شهر دیویس  دانشگاه 
از رضایــت طوالنی مــدت  شــد، تصویــری واضــح 
کالیفرنیــا بیــن  مالــکان وســایل نقلیــه الکتریکــی در 

ســال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ بــه دســت آمــد.
در چکیده مطالعه، تصویر روشنی از نتایج به 

دست می آوریم:
پنــج  از  حاصــل  نتایــج  اســاس  بــر  در اینجــا، 
کــه  نظرســنجی پرسشــنامه ای، متوجــه می شــویم 
کالیفرنیا با نرخ  دست کشیدن از مالکیت PEV در 
۲۰ درصــد بــرای دارنــدگان خودروهــای الکتریکــی 
بــرای دارنــدگان  گیــن هیبریــدی و ۱۸ درصــد  پا
وســایل نقلیــه الکتریکــی باتری خــور رخ می دهــد. 
کــه عــدم تــداوم اســتفاده از  مــا نشــان می دهیــم 
ــت از راحتــی شــارژ،  ــه عــدم رضای خــودروی برقــی ب
کارایی  کــه  داشــتن وســایل نقلیــه دیگــری در خانــه 
کمتری دارند، نداشــتن شــارژر ســطح ۲ )۲۴۰ ولت( 
کمتر و مرد  در خانه، داشتن وسایل نقلیه خانگی 

ــوط اســت.  نبــودن مرب
گیــن  پا خودروهــای  آینــده  بــرای  این هــا 
هیبریــدی )PEV( و الکتریکــی )EV( چــه معنایــی 
بــه  کــه  اســت  الزم  تحقیقــات  اســاس  بــر  دارد؟ 
زیرســاخت های شــارژ در ایــاالت متحــده نگاهــی 

دقیــق داشــته باشــیم. بــه نظــر می رســد هرچــه 
گــر زیرســاخت پشــتیبانی  محصــول خــوب باشــد، ا
کار  کافــی نباشــد، بســیاری از مشــتری ها بــه ســمت 

می  آورنــد. روی  راحت تــر 
 قســمت مهمی کــه بایــد در مورد ایــن مجموعــه 
داده مــورد توجــه قــرار بگیــرد، عمــر آن اســت. در 
گذشــته از زمــان بررســی، شــبکه شــارژ  ســه ســال 
در ایــاالت متحــده رشــد چشــم گیری داشــته اســت. 
کــه زیرســاخت   کارشناســان به خوبــی دریافته انــد 
نقطه ضعف آینده خودروی برقی اســت و بســیاری 
تــا  هســتند  تــاش  در  ســازمان ها  و  شــرکت ها  از 
در ایــن زمینــه پیشــرفت کننــد. کارشناســان انتظــار 
و  برقــی  خــودروی  بــرای  روشــن  آینــده ای  دارنــد 
رشــد ســریع شــبکه شــارژ در ایــاالت متحــده شــاهد 

باشــیم.
آمریــکا  انرژی ایــاالت متحــده  وزارت  قبــل  مدتــی 
برقــی،  خودروهــای  قیمــت  کاهــش  راســتای  در 
اعــام  و  داد  انجــام  جدیــدی  هدف گــذاری 
ارزان  باتــری  تولیــد  بــرای  ویــژه  به طــور  کــه  کــرد 
خــودروی الکتریکــی ســرمایه گذاری می کند. ایــن 
قیمــت  کاهــش  باعــث  آینــده  در  می توانــد  خبــر 
امــا  شــود؛  متحــده  در ایــاالت  برقــی  خودروهــای 
ــی  کاف ــه  ــز توج ــارژ نی ــاخت ش ــه زیرس ــد ب ــت بای دول
داشــته باشــد تــا بتوانــد اهــداف خــود را جامــه عمــل 

بپوشــاند. 
چنــد مــاه قبــل مجمــوع فــروش خودروهــای برقــی 
در ایــاالت متحــده از یــک میلیــون دســتگاه فراتــر 
کــه تبلیغــات  رفت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
بســیار زیــاد بــرای خودروهــای الکتریکــی به خوبــی 
جــواب داده اســت و در آینــده شــاهد فــروش بیشــتر 
کنار ایــن  در  بــود.  خواهیــم  برقــی  محصــوالت 
مســائل، خودروســازان بخــش بزرگــی از ســبد تولیــد 
خــود را بــه خــودروی برقــی اختصــاص داده انــد و 
کــه تعــداد مدل هــای برقــی هــر روز  شــاهد هســتیم 

افزایــش می یابــد.

بازگشت قدرتمند AMD؛ اینتل با جایگاه اول خداحافظی می کند؟ زیرساخت ضعیف شارژ خودروی الکتریکی؛ عامل 
فناوریربخبازگشت به سمت خودروهای بنزینی
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