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گفــت:  معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان 
تعریــض پــل فردوســی از ســمت شــرق و غــرب بدون ایجــاد 
گــذاری مــازاد بــر وضــع موجــود، بــا رعایــت  ســازه یــا ســتون 
گرفتــن وضــع موجــود پــل و بــا حداقــل دخــل و  و در نظــر 
تصــرف در رودخانــه انجــام شــده و یــک فضــای شــهری 

عبــوری بــا اولویــت پیاده ایجــاد می شــود.
گــو با ایمنــا، اظهــار  گفــت و  ســید احمــد حســینی نیا در 
کّمــی بــه  کــرد: در ایــن دوره مدیریــت شــهری عــاوه بــر نــگاه 
کیفــی بــه حــوزه مدیریــت شــهری  مباحــث شــهری، نــگاه 

اولویــت ویــژه ای  از  بــه طــور خــاص فضاهــای شــهری  و 
برخــوردار بــوده اســت.

وی افــزود: بــا توجــه به اینکــه اعتقــاد داریــم از منظــر شــهری 
و شهرســازی و نــگاه برنامه ریــز محــور در کانشــهرها بــه ویژه 
اصفهــان بــه عنــوان یک شــهر جهانی، نه تنهــا ُبعد کالبدی 
کالبدی بــا در نظر گرفتن مؤلفه های  کــه بــه اصاح ســاختار 
تاریخــی و فرهنگــی نــگاه دارد، بایــد در بعــد اجتماعــی نیز به 

مسئله پرداخت.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان ادامــه داد: 
از ایــن رو بــر اســاس برنامه ســنجش پذیر شــهردار اصفهــان و 

آنچــه بــه عنــوان کیفیــت بخشــی بــه فضــای شــهری مطرح 
بــوده اســت یکــی از دغدغه ها ایجــاد فضاهــای شــهری بــا 
که ایــن اتفــاق در بافــت  اولویــت پیــاده راه ســازی اســت 

تاریخــی بــه طــور خــاص در چهاربــاغ افتــاد.
کــه در اســکلت بندی  وی بــا بیان اینکــه یکــی از مباحثــی 
شــهر اصفهــان از دیربــاز تــا امــروز نقــش آفرینــی داشــته، 
رودخانــه زاینــده رود و چشــم اندازهای این شــهر فرهنگــی 
کــرد: یکــی از ایــن چشــم اندازها و  و تاریخــی اســت، تصریــح 
مناظــر شــهری را می تــوان در بســتر رودخانــه زاینــده رود و 
در پــل فردوســی از ســمت شــرق و غــرب در افــق مشــاهده 
کــرد، بنابراین ایــن امــکان و فرصــت را در پــل فردوســی 
کــه بــا تعریــض شــرق و غــرب پــل بدون ایجــاد  داشــتیم 
گــذاری مــازاد بــر وضــع موجــود، بــا رعایــت  ســازه یــا ســتون 
گرفتــن وضــع موجــود پــل و بــا حداقــل دخــل  و در نظــر 
و تصــرف در رودخانــه، یــک فضــای شــهری عبــوری بــا 

کنیــم. ــت پیاده ایجــاد  اولوی
رودخانــه  بســتر  در  امــکان  کرد: ایــن  اظهــار  حســینی نیا 
زاینــده رود و بــه طــور خــاص در پــل فردوســی فراهــم شــده 
کار، قــرارداد بــا مشــاور بســته شــد و  و بــا طــی شــدن پروســه 
ــرون ســازمانی  ــا ســازمان های مرتبــط درون ســازمانی و ب ب
کــه  بــه منظــور رفــع مســائل فنــی پــروژه هماهنگــی الزم شــد 
کوتاه تریــن زمان ایــن اقــدام را بــه ثمــر  امیدواریــم بتوانیــم در 

کنیــم. کانشــهر اصفهــان  رســانده و تقدیــم شــهروندان 

جزئیات پروژه تعریض پل فردوسی
خبرربخ

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اصفهــان گفت: حدود ۴۰۸ واحد بنای تاریخی مرمت و احیاشــده در اســتان اصفهان 
کــه عمدتــا توســط بخــش خصوصــی و بیــش از ۸ هــزار میلیــارد ریــال بــوده  کــه حجــم ســرمایه گذاری در آن هــا  بــوده 
اســت.  خانه های تاریخی میراث ارزشــمند به جای مانده از پیشــینیان اســت که ما را با گذشــته پیوند می دهد، 
گویــی وارد ماشــین زمــان شــده و روح  و روانمــان  کــه پایمــان را وارد اولیــن قســمت این خانه هــا می کنیــم  از زمانــی 
سرشــار از آرامــش و حــس خــوب می شــود. احیــا و مرمــت چنیــن خانه هایی می تواند آن ها را تا ســالیان ســال برای 
کشــور از طریــق افزایــش و رشــد  کنــد و نقــش بــه ســزایی را در رشــد اقتصــاد یــک  کشــور حفــظ  مــردم و بافــت یــک 
صنعــت گردشــگری ایفا کننــد، بــه عبارتی اســتفاده های باستان شناســی و گردشــگری این بناها  می توانــد به یک 
محــل بــرای کســب درآمــد بــرای ســازمان های مســئول مانند شــهرداری ها و ســازمان میــراث فرهنگی بدل شــود.
کل میــراث فرهنگــی اصفهــان در خصــوص موفقیــت مرمــت خانه هــای تاریخــی اظهــار  فریــدون الهیــاری، مدیــر 
کاروان ســراها و حمام هــا در ســطح اســتان  کــرد: امــروز نهضــت بزرگــی در احیــا و مرمــت بناهــای تاریخــی، خانه هــا، 

اصفهــان بــه وجــود آمــده و ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی ورود پیــدا می کننــد...

پروژه عظیم مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح سردار سلیمانی، در یک قدمی افتتاح؛۳

تکمیل ساخت رینگ چهارم ادامه دارد

مرمت بد، بهتر از مرمت نکردن است؟

موفقیت خانه های تاریخی مرمت شده در نصف جهان

این بازی را برای پورتو ببر؛ 

کالسیکوی پرتغال طارمی؛ مهره مار ِال 
۶

کار و رفاه اجتماعی:  وزیر تعاون، 

 حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی ۱۳۲ درصد افزایش یافت

انتقاد از تعطیلی طوالنی مدت بازار؛

 اصناف فقط ۱۰ درصد 
در انتقال کرونا نقش دارند

رئیس اتاق تعاون: 

کسب  قانون جدید چک فضای 
کار را سالم و شفاف می کند و 

درآمد حدود ۴۵۰۰ میلیارد 
کارگران تومانی دولت از مالیات 

صرفه جویی را در سال 
دشوار کم آبی اصفهان 

جدی بگیریم
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان:

گوشت  برنامه ای برای افزایش قیمت 
غ و لبنیات نداریم مر

مدیرکل زندان های استان اصفهان: 

آزادی ۹۷ زندانی جرائم غیرعمد 
کنون از ابتدای ماه رمضان تا 

۳

۴

ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان 
و دریافــت اســناد فراخــوان ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
)ســتاد( بــه آدرس )WWW.SETADIRAN.IR( انجــام خواهــد شــد(. الزم 
کننــدگان درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت  کلیــه شــرکت  اســت 
نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در 

فراخــوان محقــق ســازند.
مــورخ  روزنامــه  در  درج  تاریــخ  از  ســتاد:  ســامانه  ازطریــق  انتشــار  تاریــخ 
1۴۰۰/۰2/22 مــورخ  چهارشــنبه  روز  تــا  صبــح   1۰:۰۰ ســاعت   1۴۰۰/۰2/1۵

آخریــن مهلــت ارســال و بارگــذاری پیشــنهاد قیمــت: روز شــنبه مــورخ 
بعدازظهــر  1۴:۰۰ ســاعت  تــا   1۴۰۰/۰۳/۰8

تاریخ بازدید: روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/27 ساعت 1۰:۰۰ صبح
کتهای ارزیابی کیفی شرکت کنندگان: روز یکشنبه مورخ  زمان بازگشایی پا

1۴۰۰/۰۳/۰9 ســاعت ۰9:۰۰ صبح
آدرس: اصفهــان، میــدان اللــه، اتوبــان شــهید اردســتانی، فــرودگاه بیــن المللــی 
شهید بهشتی اصفهان، اداره کل فرودگاههای استان اصفهان، اداره امور مالی. 

تلفن: ۳۵27۵۰۳۶، ۰۳1، ۳۳998۴۰۰، ۰۳1
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحل عضویت در ســامانه: 

11۳1۳۴۵ / م الفمرکــز تمــاس 27۳1۳1۳1، ۰21

گهی تجدید مناقصه عمومی )دومرحله ای(  آ
خرید، نصب، حمل و راه اندازی 8 دستگاه دکل روشنایی اپرون 

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
TA 12۰ - 1۴۰۰ - ۰2 - ۰2 مناقصه شماره

نوبت دوم

اداره کل فرودگاههای استان اصفهان

شــهرداری ورزنه باســتناد مجوز شــورای محترم اسالمی شــهر ورزنه درنظردارد انجام امورات خدمات شــهری و فضای ســبز شــهر ورزنه 
)اســتان اصفهان( را شامل:

کلــی شــهر بصــورت مســتمر، انجــام امــورات کشــتارگاه و انجــام  الــف: جمــع آوری، حمــل و دفــن زبالــه از مبــدأ و بازیافــت، رفــت و روب و نظافــت 
امــورات مربــوط بــه اجرائیــات و تخلفــات ســاختمانی و ســایر امــورات مربوطــه به مــدت یکســال شمســی از تاریــخ 1۴۰۰/۳/1 لغایــت 1۴۰1/2/۳1
ب: حفظ و نگهداری کل فضای سبز، آماده سازی و ایجاد فضای سبز، کاشت گل و نهال و چمن، انجام امورات مربوط به تأسیسات شبکه 

آب فضای سبز به مدت یکسال شمسی از تاریخ 1۴۰۰/۳/1 لغایت 1۴۰1/2/۳1
کــه مــوارد بصــورت کلــی در اوراق مناقصــه و قرارداد فی مابین ذکر خواهد شــد، بصورت پیمانکاری به شــرکت های خدماتی و پیمانــکاران واجد 
گــذار نمایــد. لــذا عاقمنــدان درصــورت داشــتن شــرایط الزم می تواننــد جهــت شــرکت در مناقصــه مذکــور و کســب اطاعــات بیشــتر  شــرایط وا
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه  در ســاعات اداری بــه واحــد خدمــات شــهری و فضــای ســبز شــهرداری مراجعــه و پیشــنهاد خــود را حدا
مــورخ 1۴۰۰/2/27 بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری تحویــل و رســید دریافــت نماینــد. توضیح اینکــه: کمیســیون در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه 
گزینه های الف و ب را انتخاب و یا درصورت داشــتن توان و شــرایط  کنندگان در مناقصه می توانند یکی از  پیشــنهادات مختار اســت. شــرکت 

الزم بــرای انجــام امــورات هــردو گزینــه را انتخــاب نمایند.
11۳19۰۵/ م الفشماره تماس: ۴۶۴82221، ۰۳1

گهی مناقصه مرحله اول - نوبت دوم آ

غالمحسین رضایی - شهردار ورزنه
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گفــت:  ــران  کارگ ــی نماینــدگان  ــازرس مجمــع عال ب
کشــور را حداقــل  کارگــران  گــر میانگیــن همــه ی  ا
کنیــم، هرکارگــر مشــمول ۲۸۰۰۰تومــان  بگیــر فــرض 
و  هــزار   ۴ رقمی حــدود  و  بــود  خواهــد  مالیــات 
پانصدمیلیــارد تومــان درآمــد عاید دولت میشــود.
حمیدرضــا امــام قلــی تبار،بــازرس مجمــع عالــی 
نماینــدگان کارگــران در گفت وگــو بــا تســنیم، درباره 
کارگــران کســر می کند  کــه دولــت از حقــوق  مالیاتــی 
گفت:مالیات، به عنوان ابزاری مطمئن در دست 
کشــورهای مختلــف  دولت هــا قلمــداد می شــود. 
ســعی می کننــد از ایــن ابــزار بــه بهتریــن نحو ممکن 
اســتفاده نماینــد، زیــرا می تــوان بــا دریافت مالیات 
از ثروتمنــدان و فعالیــن اقتصــادی، هــم بــه توزیــع 
ــه  ــا افزایــش فاصل کمــک نمــود و ب ــروت  ــه ث عادالن
کــرد و هــم در  تامیــن منابــع  ی طبقاتــی مقابلــه 
درآمــدی در بودجــه جهــت رســیدن بــه اهــداف 

مصــوب شــده اقــدام نمــود.
کشــورهای  در  موضــوع  داد: ایــن  ادامــه  وی   
ــن  ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــرفته ب ــا پیش ــی و ی صنعت
گرفته و معمواًل فعالین اقتصــادی،ورزش صــورت 

کاران،پزشکان،سیاســتمداران و ســایر اقشــاری 
کــه درآمــد باالیــی دارنــد بصــورت غیــر قابــل انــکاری 
فــرار  صــورت  در  و  پذیرفتــه  را  مالیاتــی  فرهنــگ 
مالیاتــی، شــدیدًا مجــازات خواهنــد شــد، امــا در 
کشــورهای در حال توســعه از جمله ایران به دلیل 
آمــاده نبودن زیرســاخت های الزم،تأمین مخارج 
دولــت از محــل فــروش منابع زیر زمینی و طبیعی، 
عــدم وجــود اراده الزم در دولت هــا بــرای اجــرای 
ــص  ــورت ناق ــون بص کن ــره تا ــی و غی ــت مالیات عدال

ــت. ــده اس ــرا ش اج
کــرد: مالیــات حقــوق یکــی از  امــام قلــی تبــار بیــان 
کــه هرماهــه  راحــت تریــن انــواع مالیات هاســت 

بعــد از کســر معافیت ماهیانــه  از مــازاد آن در مرتبه 
اول 1۰% مالیــات اخــذ و بــه امــور مالیاتــی پرداخــت 
ــش  ــدان بخ کارمن ــر  ــاوه ب ــد ع ــن فرآین می گردد. ای
قانــون  زیــر مجموعــه ی  کارگــران  بــرای  دولتــی 
شــرکت های  در  شــاغل  اجتماعــی  تامیــن  و  کار 

خصوصــی هــم اعمــال می گــردد.
 وی افــزود: نکتــه ی جالــب توجــه در پرداخــت 
مالیــات توســط کارگران اینجاســت کــه بــا توجــه بــه 
تعیین معافیت ماهیانه حقوق ۴ میلیون تومانی 
کارگــران  کلیــه ی  در بودجــه دولــت درســال جــاری 
حداقل بگیرمتاهل دارای فرزند مشــمول مالیات 
از همــه مهمتر اینکــه دولــت  حقــوق هســتند و 
و مجلــس بــه یقییــن میداننــد حداقــل حقــوق 
کارگران کمتر از یک ســوم ســبد معیشــت  دریافتی 
آنــان را تشــکیل میدهــد بــاز هم این قشــر را ملزم به 

کرده انــد. پرداخــت مالیــات 
گر میانگین   امــام قلــی تبــار افــزود: به عبــارت دیگر ا
کارگــران کشــور را حداقــل بگیــر بــا دوســال  همــه ی 
ــر  کنیــم، هرکارگ ــد فــرض  ســابقه و دارای یــک فرزن
و  بــود  خواهــد  مالیــات  28۰۰۰تومــان  مشــمول 
تعــداد 1۳.۵میلیــون  و  در 12مــاه  عــدد  گر ایــن  ا
کشــور ضــرب شــود رقمی حــدود ۴ هــزار و  نفرکارگــر 
پانصدمیلیــارد تومــان درآمــد عاید دولت میشــود.
کارگــران دریافــت مالیــات از ایــن  گفــت: از نــگاه   وی 
کــه در زیــر خــط  قشــر آن هــم در مــرز حداقلــی 
ــار قلمــداد  فقــر قــرار دارنــد از چنــد جنبــه تأســف ب
کــه  موضوع اینجاســت  اول ایــن  میشود.تأســف 
کــه  دریافــت مالیــات از حداقــل حقــوق بگیرانــی 
در ســنوات گذشــته از مالیات ایــن موضــوع معــاف 
بــوده و در یکــی دوســال اخیــر بــه واســطه مدیریــت 
مــرز  بــه  عمــل  فاقــد  دروغیــن  مدعیــان  برخــی 
کــت  رســیده اند  چیــزی جــز شــعاری بــودن  فا

کثیری  موضوع  عدالت مالیاتی نیســت زیرا خیل 
از فعالین اقتصادی،بازرگانان،پزشکان،وکا،ورزش
کاران، هنریشــه گان،مالکیــن آپارتمان هــای خالی 
اصنــاف و غیــره بــا آشــنایی بــه فرآینــد فــرار مالیاتــی 
و پولشــویی بــه راحتــی از پرداخــت مالیــات فــرار 
کــرده و یــا بخاطــر ضعــف در اجرا،حداقــل مالیــات 
را پرداخــت میکننــد امــا دولــت بواســطه جبــران 
ــاال  ــان ب ضعــف خــود در مطالبــه ی مالیــات مودی
کــه در  کارگرانــی  در جیــب  کــردن  در دســت  بــا 
چندســال اخیــر زیــر بــار تــورم افسارگســیخته لــه 
کیســه ای ۴.۵۰۰  حداقــل  خــود  بــرای  شــده اند 

میلیــاردی دوختــه اســت. 
ــار  ــران اظه کارگ ــدگان  ــی نماین ــع عال ــازرس مجم ب
همراهــی  واســطه  بــه  دوم  تأســف  داشــت: 
بــوده  دولــت  بــا  یازدهــم  مجلــس  نماینــدگان 
کرســی  کســب  کــه در انتخابــات و بعــد از  اســت 
خــود در مجلــس همــواره ســنگ قشــر مســتضعف 
کارگــر را بــه ســینه زده انــد امــا در هنــگام چکــش  و 
افزایــش  جــای  بــه  جــاری  ســال  بودجــه  کاری 
معافیــت مالیاتــی حقــوق و اجبــار دولــت در تامین 
ســمت  بــه  کارگــران  از  دریافــت  قابــل  مالیــات 
مودیــان پردرآمــد دیگــر با ایــن پیشــنهاد موافقــت 

نموده انــد.
گفــت: در حقیقــت دریافــت مالیــات از حقــوق  وی 
کــه همــواره زیــر  کارگــران  علــی الخصــوص از حقــوق 
خــط فقــر زندگــی می کننــد هیــچ توجیــه منطقــی 
ــم  ــن تصمی که ای ــانیکه  کس ــدارد و  ــی ن کارشناس و 
کارشناســی را چــه در هنــگام تنظیــم بودجــه  غیــر 
کاری در  از ســوی دولــت و چــه هنــگام چکــش 
مجلــس و تصویــب آن توســط نماینــدگان مجلس 
گذاشــتن  گرفت،صرفــًا چیــزی جــز دســت  صــورت 

ــود. ــداد نمی ش ــران قلم کارگ ــب  در جی
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رونــد  بیان اینکــه  بــا  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
کاهشــی نــرخ ارز و تقویــت ارزش پــول ملــی مطالبــه 
گفــت: احتمــال رفــع تحریم هــا  مهــم مــردم اســت، 
و آزادی منابــع بانــک مرکــزی، انتظــارات مثبتــی در 
کاهــش نــرخ ارز در ایــن بــازار  کــرده و  بــازار ارز ایجــاد 
امــری منطقــی اســت. عبدالناصــر همتــی، در مــورد 
کرد: ایــن روزهــا در  کاهشــی نــرخ ارز اظهــار  رونــد 
برخــی از اظهــارات تــاش می شــود اقدامــات بانــک 
کــه در راســتای تــاش  مرکــزی بــرای تعدیــل نــرخ ارز 
بــرای تقویــت ارزش پــول ملــی و پاســخ بــه مطالبــه 
کننــد. مهــم مــردم اســت را اقدامی سیاســی جلــوه 
کل بانــک مرکــزی در مــورد سیاســت بانــک  رئیــس 
کــرد:  کیــد  ــازار ارز تا مرکــزی در خصــوص مدیریــت ب
از  دور  بــه  مرکــزی  بانــک  گفتــه ام  هــم  تــر  پیــش 
تدریجــی  صــورت  بــه  و  منطقــی  غیــر  هیجانــات 
ــای ارز  ــه و تقاض ــر عرض ــر ب ــل مؤث ــا عوام ــب ب متناس
در بــازار ثانویــه و افزایــش قــدرت بــازار ســازی خــود، 
بــازار را بــه ســمت تعــادل راهبــری و مدیریت خواهد 
در  گزارش هــا  برخــی  خصــوص  در  همتــی  کــرد. 
مــورد اخــال بانک هــا در امــر تولیــد افــزود: بانک هــا 
بــه هیچ وجــه، جــدا از خطــا و اشــکال نیســتند. 
نمونــه اش اقدامــات بانــک مرکــزی در ســاماندهی 

برخــی از آنهــا و برخــورد بــا مفاســد و تخلفــات و 
حتــی اعمــال مدیریــت و سرپرســتی بــر برخــی دیگــر 

از آنهاســت.
وی ادامــه داد: ولــی تمرکــز رســانه ای یکطرفــه بــر 
کــردن بانک هــا بــه عنــوان مخــل تولیــد،  معرفــی 
دور از انصــاف و غیــر واقعــی اســت. در مــورد عملکــرد 
بانک هــا در خدمــت بــه تولیــد، حتمــًا در فرصــت 

گــزارش الزم بــه مــردم خواهــم داد. مناســب 
کــرد: از همکارانــم  کل بانــک مرکــزی اضافــه  رئیــس 
در نظــام بانکــی بــه جــد می خواهــم ضمــن تــاش 
کــه در مــورد عملکرد  بــرای پاســخگویی بــه مطالبی 
آنهــا مطــرح می شــود، باقــدرت، در اجــرای فرمــان 
رهبــر معظــم انقاب، در مســیر جهش تولیــد تاش 
کــرده و همچــون گذشــته، پشــتیبانی الزم را از رشــد 
تولیــدات کشــور، در هر دو بخــش کاال و خدمات به 

عمــل آورنــد. 

گفــت:  مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اصفهــان 
ســهام  ســرمایه گذاری  مدیــره  هیــات  انتخابــات 
عدالــت هیجدهم اردی بهشــت به صــورت مجازی 
گــو با ایرنا  برگــزار می شــود. علــی صبوحــی  در گفــت و 
افــزود: مرحلــه ثبــت نــام از متقاضیان هیــات مدیره 
شــرکت های ســرمایه گذاری ســهام عدالت به پایان 
کــه ۷۲ فعــال اقتصــادی دارای شــرایط این  رســید 

مرحلــه را انجــام داده انــد.
وی بیان کــرد: هــر اســتان یــک شــرکت ســهامی دارد 
و پــس از ثبــت نــام و احــراز هویــت افــراد، انتخابــات 

هیــات مدیــره به صــورت الکترونیکــی برگــزار خواهد 
شــد و پنــج نفر بایــد بــرای تصدی این موضــوع برای 

یــک شــرکت ســرمایه گذاری انتخــاب شــوند.
اصفهــان  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  مدیــرکل 
ادامــه داد: بــر اســاس تبصــره پنــج مــاده ۶ آییــن 
نامــه اجرایــی آزادســازی ســهام عدالــت، مصــوب 
شــورای عالــی بــورس و اوراق بهــادار، جلســه مجمــع 
عمومی بــه صــورت فــوق العــاده در تاریــخ یادشــده 
ســاعت ۱۳ بــه روش الکترونیکــی برگــزار می شــود. 
حضــور  اعــام  بــرای  ســهامداران  وی  گفتــه  بــه 
ســامانه  بــه  پنجشــنبه  روز  بایــد  مجمــع  در ایــن 
 dima.csdiran.ir الکترونیکی ایــن فرآینــد بــه آدرس
کننــد. وی مشــارکت برای انتخــاب نیروی  مراجعــه 
کارآمد را مهم برشــمرد و گفت: انتخاب با شــناخت 

ــود. ــد ب ــا خواه کارگش ــیر  ــن مس ــل در ای کام
گــذاری اســتان  تعــداد ســهامداران شــرکت ســرمایه 
اصفهــان در مجمــوع  ۲ میلیــون و ۶۶۱ هــزار و ۸۳۱ 
نفــر و مقــدار اعتبــار آن بــه ارزش ۲۳ هــزار میلیــارد 

تومــان اســت.

کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  تعاون ایــران  اتــاق  رئیــس 
محســوس چک های برگشــتی گفت: قانون جدید 
چک فضای کســب و کار را ســالم و شــفاف می کند. 
در  تعاون ایــران  اتــاق  رئیــس  عبداللهــی،  بهمــن 
گفتگــو بــا  مهــر بــا اشــاره به مشــکاتی کــه چک های 
گفــت:  بــود،  کــرده  مردم ایجــاد  بــرای  برگشــتی 
درگذشــته چک هــای برگشــتی یکــی از معضاتــی 
کننــدگان، مــردم بســیاری  کــه عــاوه بــر تولیــد  بــود 
هــم  همیــن  بــرای  و  بودنــد  مواجــه  آن  بــا  هــم 
ــه  ک ــا مشــکاتی  ــرد ت ک ــاش  ــد چــک ت ــون جدی قان
باعث ایجــاد دردســر بــرای مــردم شــده بــود را رفــع 
کنــد. وی بــا اشــاره بــه اجــرای مرحلــه جدیــدی از 
کــرد: اجــرای قانــون بــه  قانــون جدیــد چــک تصریــح 
کرونــا بــر  کــه ویــروس  دلیــل وجــود شــرایط خاصــی 
کشــور و اقتصــاد تحمیــل کرده بــود، ۶ ماه به تعویق 
افتــاد و عمــًا اجرای ایــن قانــون بــه ابتــدای ســال 
۱۴۰۰ موکــول شــد و در حــال حاضــر از ۵ فروردین ماه 

اجــرای آن آغــاز شــده اســت.
رئیــس اتــاق تعــاون با اشــاره به نامگــذاری امســال از 
ســوی مقــام معظــم رهبری به تولید، پشــتیبانی ها 
ــگاه  ــه در ن ک ــت  ــن اس ــت: ممک گف ــا  و مانع زدایی ه
کــه قانــون جدیــد  اول ایــن طــور اســتنباط شــود 
کــه  چــک کار را ســخت می کنــد امــا مــن اعتقــاد دارم 
کســب  قانــون جدیــد چــک در بلنــد مــدت بــه نفــع 
کار را  کســب و  کارهــا عمــل می کنــد زیــرا فضــای  و 
کــرده و بــه شــفاف شــدن فعالیت هــای  ســالم تر 
کمــک می کنــد. عبداللهــی خاطرنشــان  اقتصــادی 
ــه  ــد چــک در درازمــدت ب ــون جدی ــرد: اجــرای قان ک
کاربــرد بهتــر چک کمک می کنــد با این  اســتحکام و 
کثر مســاعدت  حــال بایــد تــاش شــود بانک ها حدا
را داشــته باشــند تــا برخــی عــوارض اجرایــی قانــون 

کنــد. کاهــش پیــدا  جدیــد چــک 
قانــون  فــراوان  مزیت هــای  برشــمردن  بــا  وی 
گفــت: بزرگتریــن مزیــت قانــون جدیــد  جدیــد چــک 
افزایــش قابلیــت چــک،  بــا  کــه  چک ایــن اســت 
اســتفاده از آن را افزایــش می دهــد زیــرا تــا پیــش 
از ایــن قانــون هرکســی می توانســت چــک بگیــرد 

کنــد و هیــچ نظارتــی هــم بر ایــن موضــوع  و صــادر 
نبــود. رئیــس اتــاق تعــاون ادامــه داد: قبــًا چک هــا 
دســت  چنــد  و  می شــد  صــادر  حامــل  وجــه  در 
گــر بــه دلیــل عدم موجودی برگشــت  می چرخیــد و ا
می خــورد، باعث ایجــاد پرونــده قضائــی مفصلــی 
کــه چنــد نفــر را درگیــر می کــرد؛ موضوعی که  می شــد 
بــه راحتــی قابلیــت پیشــگیری داشــت و می شــد از 

کــرد. آن جلوگیــری 
کــرد: در قانون جدید چک  عبداللهــی خاطر نشــان 
بــا توجــه بــه دلیل اینکــه بایــد هــم صادرکننــده و هم 
گیرنــده چک هــای جدیــد را در ســامانه صیــاد چک 
کننــد، مشــکات بعــدی حقوقــی و  را ثبــت و تأییــد 
که اجرای قانون  گونه ای  کمتر اســت به  قضائی آن 
ــای  ــت چک ه ــه باب ک ــی  ــک، پرونده های ــد چ جدی
را  می شــدند  تشــکیل  قضائیــه  قــوه  در  برگشــتی 
گفــت: مزیــت  کاهــش خواهــد داد. وی همچنیــن 
ــا توجــه  ــه ب ک ــد چک ایــن اســت  ــون جدی دیگــر قان
بــه ثبــت چــک در ســامانه صیــاد بانــک مرکــزی، 
افــراد می تواننــد بــا اطمینــان خاطــر بیشــتری چــک 
کــه  کننــد. زیــرا هــم مطمئــن هســتند  دریافــت 
کنترل هایــی را انجــام می دهــد و هــم  بانــک مرکــزی 
خودشــان قابلیــت مشــاهده ســابقه صادرکننــده 
کــرد:  چــک را دارنــد. رئیــس اتــاق تعــاون اضافــه 
گیرنــده چک با مشــاهده ســابقه صادرکننــده چک 
کــه آیــا اساســًا فــرد صادرکننــده  متوجــه می شــود 
کــه صــادر  کــردن مبلــغ چکــی را  چــک توانایــی نقــد 
ــب  ــوع موج ــن موض که ای ــر  ــا خی ــت دارد ی ــرده اس ک
خاطــر  اطمینــان  بــا  چــک  گیرنــده  تــا  می شــود 
کنــد. در نتیجه ایــن امــر  بیشــتری چــک را دریافــت 
گیرنــده  اعتمــاد دو جانبــه ای بیــن صادرکننــده و 
کــه می توانــد بــه تســهیل امــور  چک ایجــاد می شــود 

کنــد. کمــک  کار  کســب و 
عبداللهــی بــا اشــاره بــه آمــار چک هــای برگشــتی 
بعــد از اجــرای مراحــل مختلــف قانــون جدید چک 
کنــون آمــار چک هــای  گفــت: اجرای ایــن قانــون تا
برگشــتی را کاهــش داده اســت و آمارهــای ماه هــای 
نشــان  را  موضــوع  هم ایــن  مرکــزی  بانــک  آتــی 

خواهــد داد.

 رئیس کل بانک مرکزی: 

کاهشی نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی  روند 
مطالبه مهم مردم است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان؛ 

انتخابات هیات مدیره سهام عدالت اصفهان 
مجازی برگزار می شود

رئیس اتاق تعاون: 

کار را سالم و  کسب و  قانون جدید چک فضای 
شفاف می کند

گزارشربخ

بــا وجــود آنکــه وزیــر راه و شهرســازی بــا اطمینــان بــه 
ک، آن هــا  ــام در ســامانه ثبــت امــا مــردم از ثبــت  ن
کــرده اســت.  را دعــوت بــه همــکاری در ایــن زمینــه 
کــه اســتقبال  کــی اســت  امــا خبرهــا و شــنیده ها حا
چنــدان رضایــت بخشــی از ســوی مردم، نســبت به 

ورود اطاعــات به ایــن ســامانه نشــده اســت.
کارشناســان و مســئوالن  بنا بر اظهارات بســیاری از 
بــازار  رهایــی  راهــکار  بخــش مســکن، مهم تریــن 
مســکن از رکــود و التهــاب، شناســایی خانه هــای 
ــت  ــاس سال هاس ــکنه اســت بر ایــن اس ــی از س خال
کــه از طــرح شناســایی خانه هــای خالــی ســخن 
ــی  ــع اجرای ــائلی مان ــار مس ــر ب ــد و ه ــان می آی ــه می ب

شــدن این طــرح بــوده اســت.
کــه ثبــت اطاعــات  فروردین مــاه امســال اعــام شــد 
ک و  ملکــی و ســکونتی خانوارهــا در ســامانه امــا
اســکان به نشــانی amlak.mrud.ir از روز پنجشــنبه 
۱۹ فروردیــن آغــاز می شــود؛ همه سرپرســتان خانوار 
مســتأجر  و  مالــک  روســتایی،  و  شــهری  از  اعــم 
مکلــف  مســکونی  واحدهــای  تمامی مالکیــن  و 
کــه اطاعــات محــل ســکونت )اقامتــگاه(  هســتند 
ک تحــت مالکیــت خــود )بــا مالکیت هــای  و امــا
رســمی، وکالتــی، تعاونــی شــهری و روســتایی( را 
ــن ۱۴۰۰ در  ــخ ۱۹ فروردی ــاه از تاری ــدت دو م ــرف م ظ

کننــد. ک و اســکان درج  ســامانه امــا
در  واقــع  مســکونی  واحدهــای  کــه  شــد  مقــرر 
کــه  تمامی شــهرهای بــاالی ۱۰۰ هــزار نفــر جمعیــت 
کشــور، در  ک و اســکان  به اســتناد ســامانه ملی اما
کن  هرســال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ســا
کاربــر نداشــته باشــند بــه عنــوان خانــه خالــی  یــا 
ــان  ــش از زم ــاه بی ــر م ــه ازای ه ــده و ب ــایی ش شناس
اعــام شــده ماهانــه مشــمول مالیاتــی بــر مبنــای 

مالیــات بــر درآمــد اجــاره می شــود.
واحدهــای نوســاز پــس از ۱۲ مــاه و در پروژه هــای 
ــی  گواه ــدور  ــان ص ــاه از زم ــس از ۱۸ م ــازی پ انبوه س
 ۱۰۰ مــاده  موضــوع  ســاختمانی  عملیــات  اتمــام 
بــا   ۱۳۳۴ تیرمــاه   ۱۱ مصــوب  شــهرداری  قانــون 
اصاحــات و الحاقــات بعــدی آن مشــمول مالیــات 

می شــوند. مــاده  موضوع ایــن 
ک، توجیه  مردم برای ورود به سامانه ثبت امال

نشده اند
بــا  کــه  اســت  آن  دارد  وجــود  کــه  نکتــه ای  امــا 
توجــه بــه اهــداف تعریــف شــده چنیــن طرحــی، 
ــام  ــه ثبــت ن کنــون مــردم اســتقبالی نســبت ب ــا تا آی

گفتــه محمــد  ک داشــته اند؟ بــه  در ســامانه امــا
اســامی، وزیــر راه و شهرســازی، تبلیغــات منفــی 
کمپین هایــی  گرفتــه و  در مورد ایــن ســامانه انجــام 
ــام  ــا مــردم در ایــن ســامانه ثبت ن راه انــدازی شــده ت
کــه الــزام سرپرســتان خانــوار بــه  نکننــد؛ در صورتــی 
ثبــت اطاعــات ســکونتی و ملکــی در ســامانه ملــی 
ک و اســکان این شــرایط را ایجــاد می کنــد تــا  امــا
بتوانیــم وضعیــت ســکونت سرپرســتان خانــوار را 
ــک را از مســتأجر تشــخیص  ــرده و مال ک شناســایی 
بدهیــم. ســپس بــر اســاس میــزان رشــد جمعیــت و 
ثبــت ازدواج هــا، بتوانیــم تولیــد و عرضــه مســکن را 
کنیــم. بنــا بــر شــمارهای  بــه جریــان پایــدار تبدیــل 
اســتقبال  کنــون  تا میدانــی  شــواهد  و  موجــود 
مناســب  چنــدان  طرح هــا  از ایــن  متقاضیــان 
مــردم  از  از ســوی دیگــر هنــوز بســیاری  و  نبــوده 
یــا درج اطاعــات  نــام  ثبــت  در خصــوص نحــوه 
کــه  کافــی ندارنــد بــه طــوری  گاهــی  در ایــن ســامانه آ
برخــی تصــور می کننــد امــکان فــرار از الزامات ایــن 
گفتــه می شــود این  کــه  طــرح وجــود دارد در حالــی 
کــرده  کنــون مصوبــه مجلــس را دریافــت  طــرح هــم ا
کــدام از متقاضیــان نمی توانند ایــن  و ایــن بــار هیــچ  
طــرح را دور بزننــد. در ایــن بــاره احمــد ســعید پــور، 
ــرح  ــث ط ــد: بح ــکن می گوی ــش مس ــناس بخ کارش
ــی سال هاســت  دریافــت مالیــات از خانه هــای خال
کــه در میــان بــوده ولــی بــه دلیــل مهیــا نبــودن 
از  بســیاری  اعتراضــات  و  الزم  زیرســاخت های 

کارشناســان نســبت به ایــن طــرح، قابلیــت اجرایــی 
که ایــن طــرح رأی آورد و  پیــدا نمی کــرد تــا اخیــرًا 
ــا همــکاری و مشــارکت الزم مــردم  ــه ب ک اعــام شــد 
می تــوان بخشــی از مشــکات این حــوزه را رفــع کرد.
گفتــه  کــه  دلیــل  به ایــن  می دهــد:  توضیــح  وی 
در  امــری،  چنیــن  از  حاصــل  مالیــات  می شــود 
صنــدوق مســکن واریــز می شــود و در نهایت ایــن 
گرفــت؛  قــرار خواهــد  مــردم  مالیــات در خدمــت 
عــاوه بــر آن بــا چنیــن اقدامــی، مســکن از حالــت 
ســرمایه ای خــارج می شــود هــر فــردی فقــط بــرای 

مصــرف شــخصی خــود ملــک تهیــه می کنــد.
کارشــناس ادامــه می دهــد: ولــی موضوعــی  ایــن 
کــه مــردم بــرای  کنــون وجــود دارد آن اســت  کــه ا
ــن  ــده اند از ای ــه نش ــامانه توجی ــن س ــام در ای ــت ن ثب
رو چنــدان تمایلــی نســبت به ایــن اقــدام نشــان 
نداده انــد. از نظــر اغلــب فعــاالن بخــش مســکن، 
کارآمــد  چنیــن طرحــی چنــدان در تحرک ایــن بــازار 
کــه هزینه هــای ســاخت  نخواهــد بــود زیــرا تــا زمانــی 
کاهــش نیابــد نمی تــوان انتظــار بهبــود  مســکن 
شــرایط این بــازار را داشــت امــا بــه هــر حــال طرحــی 
گفتــه  کــه تصویــب شــده و بــا اعتمــاد بــه  اســت 
مســئوالن، پیامدهــای مثبتــی خواهــد داشــت.

ســعید پــور اظهــار می کنــد: آنچــه الزم اســت مــردم 
پایــان  بــا  کــه  اســت  آن  باشــند  داشــته  نظــر  در 
چــون  خدماتــی  اظهــاری،  خــود  زمــان  مهلــت 
خدمــات  معیشــتی،  و  حمایتــی  سیاســت های 

صــدور  یــا  بانکــی  حســاب  افتتــاح  مثــل  بانکــی 
گواهینامــه و  دســته چک، دریافــت مدارکــی ماننــد 
گذرنامــه، حتــی ثبــت نــام در مــدارس محــل اقامــت 
کــد  و تعــدادی دیگــر از خدمــات بــه شــخص فاقــد 
ک لغو می شــود. ملــی دریافتــی از ســامانه ثبــت اما

ک، قانون است ثبت نام در سامانه امال
اقتصــادی  کارشــناس  پــور،  شــهنام  محمدرضــا 
در ایــن بــاره  می گویــد: بــا تصویــب طــرح دریافــت 
مالیــات از خانه هــای خالــی و اعــام لــزوم ثبــت نــام 
ک همــه صاحبخانه هــا بایــد  در ســامانه ثبــت امــا
کامــل، جزئیــات  بــر اســاس مــدارک و مســتندات 
کننــد ضمــن آنکــه مســتأجر  ک خــود را اعــام  امــا
کنــد در چــه وضعیتــی قــرار دارد. در  هــم بایــد اعــام 
کــد دریافتــی از  صــورت ثبــت نــام نکــردن و فقــدان 
سامانه، فرد باید مالیات بسیار سنگینی را متقبل 

شــود. 
نــام  ثبــت  کــه  افــرادی  امــا  می دهــد:  ادامــه  وی 
کــه مالــک بیــش از ۲ خانــه در  می کننــد در صورتــی 
شــهر محــل اقامــت و یــک شــهر دیگــر باشــند و خانه 
هــم خالــی باشــد، بایــد مالیــات در نظــر گرفته شــده 
را بپردازنــد البتــه بیــش از ایــن مالیاتــی در نظر گرفته 
کنــون  شــده بــود کــه بازدارندگــی الزم را نداشــت امــا ا
مبلــغ بــه میزانــی اســت کــه اجــاره مســکن، بیشــتر از 

خالــی بــودن آن منفعــت دارد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی ادامــه می دهــد: مالیــات 
برابــر  خانه هــای خالــی ســال اول معــادل شــش 

مالیــات متعلقــه، ســال دوم معــادل دوازده برابــر 
مالیات متعلقه و ســال ســوم به بعد معادل هجده 
گر مســکن اجاره  برابــر مالیــات متعلقــه اســت. ولــی ا
که  داده شــود مالیات مســتغات دریافت می شــود 

قطعــًا بســیار بیشــتر، بــه ســود مالــک خواهــد بــود.
شــهنام پــور اظهــار می کنــد: واحدهــای نوســاز بعــد 
از ۱۲ مــاه و در پروژه هــای انبوه ســازی هــم پــس از 
گواهــی اتمــام عملیــات  کــه از زمــان صــدور  ۱۸ مــاه 

ســاختمانی بگــذرد مشــمول مالیــات می شــوند.
وی در رابطــه بــا میــزان اســتقبال مــردم نســبت 
متولی ایــن  می کنــد:  خاطرنشــان  طــرح  به ایــن 
طــرح وزارت راه و شهرســازی اســت و هنــوز آمــار 
رســمی از این وزارتخانــه بــرای میــزان ثبــت نامی هــا 
اعــام نشــده اســت ولــی از شــواهد موجــود می تــوان 
کــه هنــوز تعــداد قابــل توجهــی وارد ایــن  تخمیــن زد 
ســامانه نشــده اند زیــرا همــواره مســکن بــه عنــوان 
پس انــداز و ســرمایه گذاری مطــرح بــوده و مــردم 
نیــز نســبت بــه اهداف ایــن طــرح تردیــد دارنــد و 
تمایلــی بــه ثبــت جزئیات ســرمایه های خود نشــان 
گذشــت زمــان، نســبت بــه  نمی دهنــد مگــر آنکــه بــا 

کننــد. مزایای ایــن طــرح، اطمینــان حاصــل 
کیــد می کنــد: بــا وجود  ایــن کارشــناس اقتصــادی تأ
ک،  ــام در ســامانه امــا ــرای ثبــت ن ابهــام عــده ای ب
کــه چنیــن  ولی ایــن موضــوع هــم قابــل تأمــل اســت 
طرحــی، تبدیــل بــه قانون شــده و عمل بــه آن برای 

همــه افــراد الزامی اســت.

مردمبرایورودبهسامانهثبتامالک،توجیهنشدهاند:

مسکن برای مصرف؛ سرمایه گذاری ممنوع
خبر

کار و رفاه اجتماعی گفت: از اسفند ۹۸  وزیر تعاون، 
تا فروردین ۱۴۰۰ )طی ۱۴ماه( حقوق بازنشســتگان 
تامیــن اجتماعــی ۱۳۲ درصد و پرداخت مســتمری 
حداقل بگیــران ۱۵۰ درصــد افزایــش یافــت. محمــد 
بــا  کنفرانســی  ویدئــو  ارتبــاط  در  شــریعتمداری 
کشــور  کانون هــای بازنشســتگان سراســر  روســای 
اظهــار داشــت: بیمــه تکمیلی بازنشســتگان تامین 
کــه  اجتماعــی از جملــه موضوعــات مهمی اســت 
و  درمــان  بــه  قشــر  نیاز ایــن  افزایــش  بــه  باتوجــه 
مراقبت های پزشــکی در اولویت قرار گرفت و ســهم 
آورده ســازمان تامیــن اجتماعــی در بیمــه تکمیلــی 

گذشــته هفــت برابــر شــد. نســبت بــه ســال 
کــرد: بــه همــت بخــش درمان ســازمان  وی تصریــح 
بیمه شــدگان  همــه  درمــان  اجتماعــی،  تامیــن 
ســازمان،  کــه  شــهرهایی  در  تأمین اجتماعــی 
بیمارســتان های  در  نــدارد  ملکــی  بیمارســتان 

اســت. رایــگان  دولتــی 
کــرد: همچنیــن بــرای جلوگیــری  کیــد  وزیــر تعــاون تا
از تردد و رفاه بیشــتر بازنشســتگان ۶۵ ســال به باال، 
درمــان آنهــا حتــی در صــورت وجــود بیمارســتان 
ملکــی، در بیمارســتان های دولتــی رایــگان اســت.

شــریعتمداری افزود: در یک اقدام بی ســابقه در ۱۴ 
گذشــته، پرداخــت ۱۴۴ هــزار میلیــارد تومــان  ماهــه 
بدهــی دولــت بــه تامیــن اجتماعی تصویب شــد که 
بخشــی از آن پرداخــت و بخــش دیگــر آن بــه زودی 
کــرده ام  انجــام می شــود. وی اظهــار داشــت: تــاش 
همــه همکارانــم را در دولــت متقاعد کنم کــه در این 
دولــت همــه دیــون ســازمان تامیــن اجتماعــی را 
کننــد، هرچنــد پرداخــت ۱۴۴ هــزار میلیــارد  تامیــن 
تومــان دیــون دولــت دراین ایــام در طــول تاریــخ 

ســابقه نداشــته اســت.
وزیــر تعــاون اظهار داشــت: باید دیون را صفر کنیم، 
قانــون، ســاختار و روش پرداخــت آن را بــه خوبــی 
کــرده اســت و فکــر می کنــم در  تعییــن و مشــخص 
عمــر باقــی مانــده دولت ایــن موضــوع عملــی اســت.

بــه  بــدون بهــره  کــرد: پرداخــت وام  وی تصریــح 
گذشــته،  بازنشســتگان تامین اجتماعی در ۱۴ ماه 
۱۳ برابــر شــده و از ۲۰۰میلیــارد تومان به ۲ هــزار و ۶۰۰ 

میلیــارد تومــان رســیده اســت.
شــریعتمداری بــا اشــاره بــه ســخنان اخیــر رهبــر 
تصریــح  کارگــران  خصــوص  در  انقــاب  معظــم 
ــارت  ــران و مه کارگ ــت  ــن معیش ــر تامی ــان ب کرد: ایش

بیــن  ارتبــاط  در ایــن  کــه  کردنــد  کیــد  تا آمــوزی 
کشــوری و ســازمان آمــوزش  صنــدوق بازنشســتگی 
همــکاری  تفاهــم  یادداشــت  حرفــه ای  و  فنــی 
بــه امضــا رســیده اســت.  وی افــزود: بــا توجــه بــه 
توانمندی هــای ســازمان تامیــن اجتماعی، همین 

کــرد. الگــو را می تــوان در ایــن ســازمان اجــرا 
شــریعتمداری بــا بیان اینکــه بــرای افزایــش نشــاط 
کارگــران بازنشســته مهــارت آمــوزی  بازنشســتگان و 
کوچــک و  نیــاز اســت، افــزود: توســعه فعالیت هــای 
متوســط از دیگــر محورهایــی بــود که در فرمایشــات 
گرفــت که ما  کیــد قــرار  مقــام معظــم رهبــری مــورد تا
کارگاهــی را در برنامــه  نیــز تاســیس ۱۴۰۰ مرکــز جــوار 
داریــم و روز گذشــته از ۱۴۰ مرکــز آن رونمایــی کردیم.
کــز می تواننــد خدمــات خــود  گفتــه وی، ایــن مرا بــه 
را بــه جامعــه بازنشســتگان و فرزنــدان آنــان ارائــه 
دهنــد. شــریعتمداری بــه موضــوع مســکن جامعــه 
کیــد رهبــر معظــم انقــاب نیــز اشــاره  کارگــری مــورد تا
گفــت: برنامه ایجــاد مســکن ملــی تهیــه شــده  کــرد و 
کرده ایــم تــا مصالــح ســاختمانی بــا  و برنامه ریــزی 
کثــری در اختیار تعاونی های مســکن  تخفیــف حدا

گیــرد. کارگــری قــرار 
وزیــر تعــاون افــزود: ۶۰ هــزار واحــد مســکونی هــم 
همیــن  اجراســت.  و  ســاخت  دســت  در  کنــون  ا
هــدف را بایــد بــرای جامعه بازنشســتگان نیز دنبال 
کنیــم و امیدواریم ایــن بخــش از فرمایشــات مقــام 

معظــم رهبــری را نیــز بتوانیــم تحقــق ببخشــیم.
کــه اجــرای  کــرد: برخــی معتقــد بودنــد   وی تصریــح 
همسان ســازی و متناســب ســازی شدنی نیست و 

کســی جــرات ورود بــه آن را نــدارد.  
کانــون شــوراهای عالــی  کــرد:  کیــد  شــریعتمداری تا
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی، نماینــده تمــام 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی کشــور اســت و باید 

کنــد.   ــو  حــرف بازنشســتگان را بشــنود و آن را بازگ

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

 حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
 ۱۳۲ درصد افزایش یافت



سال پنجم - شماره  112۶ 
پنجشنبه  1۶  اردیبهشت  1۴۰۰ -  23 رمضان  1۴۴2
۶  می    2۰21 3استان

  بــا تکمیــل بخش هــای جانبــی پــروژه مجموعــه 
شــهید  ســردار  غیرهمســطح  تقاطــع  و  پلهــا 
ســلیمانی از جمله روکش آســفالت، نرده گذاری، 
نصــب نمــاد پــروژه و... این طرح بــزرگ عمرانی در 
یــک قدمی بهــره بــرداری کامل و افتتاح قــرار دارد. 
ــهرداری  ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط گ ــه  ب
تقاطــع  و  پل  هــا  مجموعــه  پــروژه  اصفهــان، 
غیرهمســطح ســردار شهید ســلیمانی در ابتدای 
شــهر  حفاظتــی  چهــارم  حلقــه  صفــر  کیلومتــر 
اصفهــان قــرار دارد و رینــگ چهــارم بــه طــول 78 

کیلومتــر از ایــن نقطــه آغــاز می شــود.  
*  بیش از 17 هزارمترمربع، مساحت پل سازی 

پروژه شهید سلیمانی
پــل  کــه  دارد  وجــود  پــل  پنــج  پــروژه،  در ایــن 
شــماره یــک بــه طــول ۴92 متــر و عــرض 1۴ متــر، 
پــل شــماره دو بــه طــول 2۰۰ متــر و عــرض 18 متــر، 
ــر و پــل  ــر و عــرض 18 مت پــل شــماره ســه 177 مت
شــماره چهــار نیــز بــه طــول 1۰۶ متر و عــرض 19 متر 
و مجمــوع مســاحت پل ســازی این پــروژه حــدود 

ــت. ــع اس ــزار و ۵۰۰ مترمرب 17 ه
عــاوه بــر پل های ایــن پــروژه، زیرگــذری بــه طــول 
78۰ متر ایجاد شــده که در مســیر شــمال به شرق 
اســت و پــل شــماره پنــج محســوب می شــود، پــل 
شــماره یــک حرکــت شــرق بــه جنــوب را انجــام 
کــه بــه بهــره  بــرداری رســید، پــل شــماره  می دهــد 
دو حرکــت جنــوب بــه شــمال رینــگ را پوشــش 
می دهــد، پــل شــماره ســه از شــمال بــه جنــوب و 
کــه یکــی  پــل شــماره چهــار دارای دو لــوپ اســت 
از آنهــا از ســمت شــهر اصفهــان بــه ســمت شــمال 
شــهر  ســمت  بــه  جنــوب  ســمت  از  دیگــری  و 

اصفهــان را پوشــش می دهــد.
*  یکصد و ۳۰ میلیارد تومان، هزینه اجرایی

تقاطــع  و  پل هــا  مجموعــه  اجــرای  هزینــه 
میلیــارد   1۳۰ ســلیمانی  شــهید  غیرهمســطح 
تومــان اســت، عــاوه بر ایــن ســه و نیــم میلیــارد 
پنــج  ســبز،  فضــای  لوله کشــی  بــرای  تومــان 
ــارد  ــرای روشــنایی و ســه میلی ــارد تومــان ب میلی
بــرای  و  پیش بینــی  نورپــردازی  بــرای  تومــان 
میلیــارد   2۵ حــدود  نیــز  پــروژه  آزادســازی این 
تومــان هزینــه شــده اســت. همچنیــن حجــم 
زیــادی تاسیســات در مســیر پــروژه از جملــه آب، 
کــه علــی رغــم  گاز، بــرق و فاضــاب وجــود داشــت 
وجــود تمــام ســختی ها و مشــکات، شــهرداری 

مراحــل  الزم،  هماهنگی هــای  بــا  اصفهــان 
ــا  ــه ب ک ــه طــوری  ــه اتمــام رســاند ب نهایــی آن را ب
تکمیــل عملیــات بتــن  ریــزی، دیــواره  ســازی 
تمــام پل هــا همچنیــن عملیــات جدول گــذاری 

و آســفالت آن انجــام شــد. 
*  عملیات اجرایی طرح به پایان رسیده است 
تابــان،  طرفــه  مجیــد  رابطــه،  همیــن  در 
مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهان 
بــا اشــاره بــه حرکــت پــروژه تقاطــع غیرهمســطح 
ســردار شــهید ســلیمانی بــر اســاس جــدول زمان 
کرد: ایــن پــروژه شــامل ۵ پــل در  بنــدی اظهــار 
کــه پــل شــماره یــک شــامل  چهــار ســطح اســت 
ــته  گذش ــال  ــر س ــوب( اواخ ــه جن ــرق ب ــیر ش )مس
گرفــت و بــه روی عبــور  در مســیر خدمــت قــرار 

گشــوده شــد.   خودروهــا 
وی ادامــه داد: عمــده عملیــات عمرانــی پل هــای 
انجــام شــد و  گذشــته  شــماره 2، ۳ و ۴ ســال 
بخشــی از عملیات نرده گذاری و اجرای آســفالت 
پــل شــماره ۳ و بخشــی از پــل شــماره ۴ باقــی 
گرفــت  کار قــرار  کــه امســال در دســتور  مانــده بــود 

و بــه پایــان رســید. 
مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان 
بــا بیان اینکــه عمــده عملیــات اجرایــی طــرح بــه 
ــی  گفــت: عملیــات تکمیل ــان رســیده اســت،  پای
شــامل بخشــی از اجــرای آســفالت روکــش پل هــا 

بــه  از ســرباره  اســتفاده  بــه دلیل اینکــه  اســت؛ 
جهــت عمــر بیشــتر روکــش آســفالت مدنظــر قــرار 
تا ایــن  گرفتــه، در حــال تهیــه ســرباره هســتیم 

ــود. ــل ش ــه زودی تکمی ــز ب ــه نی مرحل
کــرد: همچنیــن ســاخت و آماده ســازی  وی بیــان 

نمــاد پــروژه در حــال اجراســت.
*  تکمیل آزادسازی برای بهره برداری کامل 

از پروژه
تعــداد  پــروژه  در ایــن  کــرد:  بیــان  تابــان  طرفــه 
کمی چاه هــای دفع آب های ســطحی و ســپتیک 

ــت. ــام اس ــال انج ــه در ح ک ــت  ــده اس ــی مان باق
وی افــزود: بــرای اجــرای درزهــای انبســاطی پــل 
کار  بایــد مدتــی از بهــره برداری پــروژه بگــذرد تا این 

انجــام شــده و درزهــا تخریــب نشــود. 
مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان 
کــرد: بــا اجرای ایــن اقدامــات، عملیــات  اظهــار 
ــد جــز بخشــی از محوطــه  دیگــری باقــی نمی مان
ــه  ــد ب ــه بای ک ــاد  ــون آب ــه ســمت خات اطــراف پــل ب

ســمت شــمال پــروژه آزادســازی شــود. 
*  تکمیل پازل رینگ چهارم ادامه دارد 

عملیــات  اجــرای  ادامــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اصفهــان  شــهر  حفاظتــی  رینــگ  پروژه هــای 
کیلومتــر  حدفاصــل پل هــای شــهید ســلیمانی از 
گفــت: حدفاصــل پل هــای ســردار  صفــر تــا ۶۰۰ 
ســلیمانی تــا ۶۰۰ متــر بــه ســمت خاتــون آبــاد پلــی 

کانــال بــه طــول 2۰۰ متــر احــداث می شــود  بــر روی 
کــه بــا آزادســازی توســط منطقــه 1۵ شــهرداری 
اصفهــان، عملیــات اجرایی ایــن بخــش از مســیر 
آغــاز و بــا احداث ایــن پــل 2۰۰ متــری و ۵۰۰ متــر 
ــهید  ــای ش ــه پل ه کل مجموع ــگ،  ــیر رین از مس
ــه ســمت شــمال هــم قابلیــت بهــره  ســلیمانی ب

بــرداری خواهــد داشــت.  
ــیر  ــه اجــرای مس ــرد: در ادام ک ــان  ــان بی ــه تاب طرف
رینــگ، اجــرای عملیــات بعــد از خاتــون آبــاد تــا 
از  کــه درواقــع  را خواهیــم داشــت  کیلومتــراژ ۴ 
ــا ۴ را شــامل می شــود؛ این  کیلومتــر 2.۵ رینــگ ت
بخــش شــامل هــزار و ۵۰۰ متــر احــداث رینــگ بــه 
عــرض 72 متــر و دارای یــک تقاطــع غیرهمســطح 

اســت.   
*  اتمام دیواره های بتنی پروژه 

وی افزود: در محور حدفاصل رینگ و روســتای 
بهــاران )موســوم بــه تقاطــع بهــاران( یــک زیرگــذر 
کــه بــا ســاخت آن ایــن بخــش از رینــگ  قــرار دارد 
هــم تکمیــل شــده و بهــره بــرداری قــرار می گیــرد. 
مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان 
کنــون لوپ های ایــن پــروژه هــم  کــرد: تا اضافــه 
تکمیــل و بــا انجــام آســفالت آن، در مرحلــه بهــره 
ــای  ــوص دیواره ه ــرار دارد.  وی در خص ــرداری ق ب
کار نیــز روز  گفت: ایــن بخــش از  بتنــی طــرح هــم 

گذشــته بــه پایــان رســید.

پروژهعظیممجموعهپلهاوتقاطعغیرهمسطحسردارسلیمانی،دریکقدمیافتتاح؛

تکمیل ساخت رینگ چهارم ادامه دارد
خبرربخ

خبرربخ

خبر

خبر

پدافنــدی،  رویکــرد  بــر  عــاوه  ســامانه  ایــن 
شــرب  آب  کمبــود  تأمیــن  مهمــی در  نقــش 
روســتای  و ۳8۰  شــهر  در ۵۶  کن  ســا مــردم 
تحــت پوشــش طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ 
کــه امســال بــه بهــره بــرداری  دارد و در صورتــی 
نرســد چالــش بزرگــی در تأمیــن آب مشــترکین 

خواهیــم داشــت.
کمبــود ۴۳۰۰  مدیرعامــل آبفــای اصفهــان از 
شــرب  آب  تأمیــن  بــرای  ثانیــه  در  آب  لیتــر 
مشترکین این شــرکت در تابستان امسال خبر 
کاهــش ۴۰ درصدی  داد. هاشــم امینــی افزود: 
بارندگــی در ســال آبــی جــاری و ادامــه خشــکی 
زاینــده رود موجــب شــده تــا امســال بســیاری از 
چاه هــای محلــی و فلمــن از مــدار بهــره بــرداری 

خــارج شــوند.
میــزان  خشکســالی ها  ادامــه  بــا  گفــت:  وی 
آبدهی ایــن چاه هــا بیــن 18۰۰ تــا 2۰۰۰ لیتــر در 

کاهــش یافتــه اســت. ثانیــه 
ــه  ک ــی  ــه 1۴ ســال از زمان ک ــا بیان ایــن  امینــی ب
قــرار بــود ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــزرگ 
در مــدار بهــره بــرداری قرار گیرد گذشــته اســت، 
ــر از ایــن طــرح  ــرداری ســریع ت ــر اجــرا و بهــره ب ب

کــرد. کیــد  توســط شــرکت آب منطقــه ای تا
رویکــرد  بــر  عــاوه  ســامانه  گفت: ایــن  وی 
کمبــود  پدافنــدی، نقــش مهمــی در تأمیــن 
کن در ۵۶ شــهر و ۳8۰  آب شــرب مــردم ســا
آبرســانی  طــرح  پوشــش  تحــت  روســتای 
اصفهــان بــزرگ دارد و در صورتــی که امســال به 

بهره برداری نرســد چالش بزرگی در تأمین آب 
مشــترکین خواهیــم داشــت.

مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان در بخــش 
تــا 18  افزایــش 12  بــه  ســخنانش  از  دیگــری 
تحــت  شــهرهای  در  آب  مصــرف  درصــدی 
ــا در ســال  کرون ــر شــیوع ویــروس  ــر اث پوشــش ب
گفــت: مدیریــت مصــرف  کــرد و  گذشــته اشــاره 
همچنــان یکــی از راهکارهــای غلبــه بــر تبعــات 
کرده  کم آبی اســت و این شــرکت ســعی  بحران 
بــا شناســایی مشــترکین پرمصــرف خانگــی 
و غیرخانگــی، آن هــا را بــا روش هــای مصــرف 

کنــد. بهینــه آب آشــنا 
وی در عیــن حــال افــزود: فعــاالن صنعــت آبفــا 
در اســتان اصفهــان، امســال نیــز بــا اجــرای 
تدابیــری هماننــد زون بنــدی شــبکه، نصــب 
شــیرهای فشارشــکن، بررســی والوهــا، اعمــال 
مدیریــت فشــار، شناســایی و رفــع نشــت آب 
در شــبکه، اصــاح خطــوط فرســوده انتقــال و 
قطــع انشــعابات غیرمجــاز، بــه دنبــال تامیــن 
گــرم تابســتان  گــذر از فصــل  پایــدار آب شــرب و 

کمتریــن چالــش هســتند. بــدون 

گر سامانه دوم راه اندازی نشود؛ ا

 ۴۳۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب شرب خواهیم داشت
خبرربخ

کار و رفــاه اجتماعــی خوانســار  رئیــس اداره تعــاون، 
گفــت: زمین هــای بااســتفاده در شــهرک صنعتــی 
گــذاران  خوانســار بایــد آزادســازی و بــه ســرمایه 
کمبود زمین در این  گذار شــود تا مشــکل  جدید وا

منطقــه رفــع شــود. 
گفت وگــو بــا مهــر بــا بیان اینکــه  کریمــی در  عاطفــه 
کارگــر در ۱۳۰ واحــد  در شهرســتان خوانســار ۷۰۰ 
کار هســتند، اظهــار  صنعتــی شهرســتان مشــغول 
کل بیمــه شــدگان اجبــاری در شهرســتان  کــرد: 
خوانســار چهار هزار و ۳۷۳ نفر هســتند و یک هزار 
و ۳۰۰ کارگاه فعــال نیــز در بخــش صنعت، خدمات 

ــم. کشــاورزی داری و 
سال ۹۹ تعدیل ۱۹ نیرو در شهرک صنعتی 

خوانسار داشتیم

گذشــته در شهرســتان خوانســار  گفــت: ســال  وی 
کرونایــی و تحریم هــای  بــا وجــود محدودیت هــای 
اقتصــادی تنهــا ۱۹ نفــر تعدیــل نیــرو داشــتیم و 
هیچکــدام یــک از واحدهــای صنعتــی تعطیلــی 

نشــد.
کار و رفــاه اجتماعــی خوانســار  رئیــس اداره تعــاون، 
افــزود: طبــق آمــار مرکز ایــران ســال ۹۵ نــرخ بیــکاری 
امــا در حــال  اعــام شــد  خوانســار ۱۶.۷ درصــد 
درصــد   ۹.۲ بــه  خوانســار  بیــکاری  نــرخ  حاضــر 

رســیده اســت. 
وی خاطرنشان کرد: تعامل بین مردم، مسئوالن 
همــت  و  خصوصــی  بخــش  گــذاران  ســرمایه  و 
ــای  ــه محدودیت ه ک ــت  ــده اس ــث ش ــران باع کارگ
کرونایــی و تحریم هــا بر اقتصــاد واحدهای صنعتی 

شهرســتان تأثیــر منفــی نداشــته باشــد.

اســتان  زیربنایــی  طرح هــای  کل  مجــری 
گفــت: بــا آغــاز عملیــات اجرایــی بزرگــراه  اصفهــان 
پیامبــر اعظــم)ص( بــا هزینــه ای بالــغ بر یــک هزار 
میلیــارد ریــال، دسترســی مــردم دولت آبــاد بــه 

برقــرار می شــود. آزادراه شــرق اصفهــان 
علیرضــا صلواتــی  در جلســه پیگیــری پروژه هــای 
عمرانــی حــوزه زیربنایــی وزارت راه و شهرســازی 
و  میمــه  شاهین شــهر،  شهرســتان های  در 
برخــوار، بــا اشــاره به آغــاز عملیات اجرایــی بزرگراه 
کرد: این بزرگراه مســیر  پیامبــر اعظــم)ص( اظهــار 
ــه آزادراه شــرق اصفهــان  ــاد ب ــت آب راه اصلــی دول
مــردم شــهر  کــه دسترســی  مــی رود  بــه شــمار 
دولت آبــاد و همچنیــن مســافران آن خطــه را بــه 

آزادراه شــرق اصفهــان تســهیل می کنــد. 
کریــدور  وی بــا بیان اینکــه بــه منظــور تکمیــل 
تکمیــل  کشــور،  جنــوب   - شــمال  آزادراهــی 
کریــدور اهمیــت دارد، ادامــه  دسترســی های این 
کیلومتــر از مســیر آزادراه  داد: در حــال حاضــر ۵۵ 
گرفتــه و ۸  شــرق اصفهــان مــورد بهره بــرداری قرار 
کیلومتــر باقیمانــده از قطعــه دوم ایــن آزادراه نیــز 

بــه زودی افتتــاح می شــود.
طرح هــای  کل  مجــری  گزارش ایســنا،  بــه 
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  زیربنایــی 
مشــخصات بزرگــراه پیامبــر اعظــم)ص(، تصریــح 
و  کیلومتــر   ۲۹.۵ طــول  بــه  پــروژه  کرد: ایــن 
هزینــه ای بالــغ بــر یــک هــزار میلیــارد ریــال در 
گرفتــه و مقــرر شــده که بــه زودی  مســیر اجــرا قــرار 
تــا دسترســی  عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــود 
را  اصفهــان  شــرق  آزادراه  بــه  دولت آبــاد  مــردم 

کنــد.  فراهــم 
پــروژه،  اجــرای  زمــان  مــدت  دربــاره  صلواتــی 
کــرد: بــا انتخــاب پیمانــکار و آغــاز  خاطرنشــان 
عملیــات اجرایــی مســیر، پــروژه در مــدت زمــان 
ــرار  ــرداری ق ۲۴ مــاه تکمیــل شــده و مــورد بهره ب

گرفــت.  خواهــد 
گفــت:  پــروژه،  رویکردهای ایــن  دربــاره  وی 
شــرق  کنارگــذر  بــه  دولت آبــاد  منطقــه  اتصــال 
اصفهــان، اتصــال مناطــق مهم اســتان اصفهان 
کشــور و توجــه  کریــدور شــمالی - جنوبــی  بــه 

بــا  جانبــه  همــه  توســعه  و  محرومیت زدایــی 
رویکردهــای  از  اصلــی  جاده هــای  از  اســتفاده 

مــی رود.  شــمار  بــه  پــروژه  اصلی ایــن 
اســتان  زیربنایــی  طرح هــای  کل  مجــری 
اصفهــان دربــاره ضــرورت اجــرای پــروژه بزرگــراه 
محــور  تعریــض  طــرح  و  اعظــم)ص(  پیامبــر 
محــور  کــرد:  اظهــار  حبیب آبــاد،  بــه  اصفهــان 
کیلومتر  کلــی ۱۲  حبیب آبــاد -اصفهــان بــه طول 
ورودی شــهر حبیب آبــاد در جنوب ایــن شــهر 

گرفتــه اســت. قــرار 
کــرد: باتوجه به توســعه شــهرها،  صلواتــی اضافــه 
و  جــاده  حاشــیه ای این  کاربری هــای  افزایــش 
افزایــش ترافیــک مواصاتــی در ایــن محــدوده، 
کنــدرو و  نیــاز بــه عملیــات بهســازی و احــداث 
احــداث دسترســی غیرهمســطح طرفیــن جــاده 
ســرویس  ســطح  و  افزایش ایمنــی  منظــور  بــه 

مســیر اســت.
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس نیــز در ایــن جلســه 
بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه اجــرای پــروژه 
گفت: ایــن پــروژه در  بزرگــراه پیامبــر اعظــم)ص(، 
کــه بایــد مــورد توجــه  ســال های گذشــته آن طــور 
کل طرح هــای  قــرار نگرفتــه و بــا ورود مجــری 
زیربنایــی اســتان اصفهــان، عملیــات اجرایی آن 

آغــاز شــده اســت.
داد:  ادامــه  دلیگانــی  حاجــی  حســینعلی 
خوشــبختانه بــا تکمیــل آزادراه شــرق اصفهــان، 
و  داده  رخ  منطقــه  در ایــن  خوبــی  اتفاقــات 
آزادراه،  دسترســی این  پروژه هــای  اجــرای  بــا 
می تــوان زمینــه توســعه هرچــه بیشــتر منطقــه را 

کــرد. فراهــم 
طــی  اصفهــان  حبیب آبــاد  جــاده  گفــت:  وی 
گذشــته همــواره از دغدغه هــای مــا  ســال های 
بوده و بهســازی و ارتقای آن از اهمیت بســیاری 

ــت. ــوردار اس برخ
و  دولت آبــاد  شاهین شــهر،  مــردم  نماینــده 
ــد  ــزود: ســاخت این جــاده بای برخــوار و میمــه اف
کــه بــا  گیــرد و تــاش می کنیــم  کار قــرار  در دســتور 
تکمیــل آن زمینه دسترســی این جاده بــه آزادراه 

شــیراز اتفــاق بیفتــد.
خوبــی  تاش هــای  گفــت:  دلیگانــی  حاجــی 
شهرســازی  و  راه  وزارت  زیربنایــی  حــوزه  در 
بــا  بایــد  و  شــده  انجــام  اصفهــان  اســتان  در 
کمتــر  تداوم ایــن تاش هــا زمینــه رشــد مناطــق 

کــرد. فراهــم  را  یافتــه  توســعه 
کــرد: جاده هــا از جملــه اســباب مهــم  وی اضافــه 
کــه ضــرورت  توســعه و آبادانــی بــه شــمار می رونــد 
دارد در خصــوص تکمیــل آنهــا اقدامــات جــدی 

انجــام شــود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانسار:

زمین های بالاستفاده مانده در شهرک صنعتی 
خوانسار آزادسازی شود

آغاز عملیات اجرایی بزرگراه پیامبر اعظم)ص(؛

دسترسی مردم دولت آباد 
به آزادراه شرق اصفهان برقرار می شود

خبرربخ

خبرربخ

گفــت:  اصفهــان  اســتان  اصنــاف  اتــاق  رییــس 
کــه  می کننــد  اعــام  هــم،  بهداشــت  متولیــان 
اصنــاف، فقــط ۱۰ درصد در انتقال شــیوع بیماری 

ــد. گذارن ــر  ــا اث کرون
ــاق اصنــاف اســتان  رســول جهانگیــری رییــس ات
اصفهــان در گفتگــو بــا  باشــگاه خبرنگاران جــوان، 
گفــت: وظیفــه مــا بــه عنــوان اتــاق اصنــاف، انتقــال 
مشــکات و مطالبــات اصنــاف اســت. بــرای مهــار 
کننــد. با ایــن  کرونــا همــه بایــد همــکاری  ویــروس 
کــه فقــط یــک قشــر خــاص  موضــوع مخالفیــم 
هزینــه کنتــرل بیمــاری را با کســب و کار و اقتصاد و 

زندگی شــان بدهنــد و ایــن ناعادالنــه اســت.
او افــزود: قــرار بر ایــن بود تســهیاتی، برای حمایت 
بــه  جملــه  از  شــود؛  گرفتــه  نظــر  در  اصنــاف  از 
تعویق انداختــن مالیــات و رفــع اثــر از چک هــای 
گذشــت  گونــه  کــه هیــچ  کرونــا  برگشــتی در دوران 
و بخششــی در آن نیســت و ایــن حالــت مســکنی 
گــذرا دارد. رییــس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان 
ادامــه داد: وام هایــی هــم تخصیــص داده شــد، 
امــا شــرایط دریافــت اولیــه آن خیلــی ســخت بــود. 
وام برای کســی مناســب اســت که بتواند فعالیتی 
گــر قــرار  کنــد. وام ا کنــد تــا ســود بانکــی را پرداخــت 
اســت بــه کســی داده بشــود بایــد یــک تنفــس یک 
یــا دو ســاله داشــته باشــد و بعــد پرداخــت صــورت 

بگیــرد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اینکه اصناف را نوک 
کرونــا قــرار بدهنــد تــا پیک هــای  پیــکان مبــارزه بــا 
کننــد باعــث رونــد فرسایشــی  کنتــرل  بیمــاری را 
می شــود و وقتــی اصنــاف بــه تنهایــی محــدود 

کمتــری داریــم. می شــوند اثرگــذاری 
حداقــل  کــه  خواهشــمندیم  کــرد:  کیــد  تا او 
بخشــش ها و تخفیفــات مالیاتــی را بــرای اصناف، 
کننــد. به خصــوص اصنــاف آســیب دیــده احیــا 

انتقاد از تعطیلی طوالنی مدت بازار؛
 اصناف فقط

کرونا   ۱۰ درصد در انتقال 
نقش دارند

رئیــس بومی ســازی مــواد، قطعــات و تجهیــزات 
فراینــد  اجــرای  بیان اینکــه  بــا  مبارکــه،  فــوالد 
بومی ســازی در فــوالد مبارکــه باعــث بی اثــر کردن 
کشــور شــده  تحریم هــا و جلوگیــری از خــروج ارز از 
گذشــته فراینــد حاصــل از  گفــت: ســال  اســت، 
ســاخت قطعــات داخــل در فــوالد مبارکه موجب 
صرفــه جویــی ۲۶۱۶ میلیــارد تومان شــده اســت.

در  با ایســنا  گفت وگــو  در  شــهیدی  مهــدی 
در  بومی ســازی  وضعیــت  آخریــن  خصــوص 
کــرد:  اظهــار  مبارکــه،  فــوالد  بــزرگ  مجموعــه 
کــه ســابقه بومی ســازی در  بایــد یــادآور شــویم 
فــوالد مبارکــه منحصــر بــه دوران تحریــم نیســت 
و بــا راه انــدازی نواحــی مختلــف تولیــدی، تدبیــر 
کارکنــان فــوالد مبارکــه بر ایــن امــر قــرار  مدیــران و 
کــه ســاخت داخــل قطعــات فــوالد مبارکــه  گرفــت 
را بــه منظــور بــرآورده ســاختن نیازهــای خطــوط، 
انتقــال تکنولــوژی و پــرورش ســازندگان توانمنــد 

کننــد. نهادینــه 
وی افــزود: در ایــن راســتا قطعــات بــا نقشــه های 
موجــود بــه شــرکت های ســازنده ارجــاع شــد و 
پــس از ســاخت در خطــوط تولیــدی اســتفاده 

می شــد.
رئیــس بومی ســازی مــواد، قطعــات و تجهیــزات 
فــوالد مبارکــه توضیــح داد: بــا نتایــج مطلــوب 
فراینــد  از ایــن  کــه  اقتصــادی  جویــی  صرفــه  و 
فــوالد  مجموعــه   ۱۳۸۰ ســال  در  شــد  حاصــل 
ســاخت  واحدهــای  به ایجــاد  اقــدام  مبارکــه 
داخل شــامل مهندســی معکــوس، برنامــه ریزی 
قطعــات  ســاخت  کیفیــت  کنتــرل  و  ســاخت 
کــرد  تعمیــرات  فنــی  یدکــی در مدیریــت دفتــر 
کمیــت و   که ایجاد ایــن ســاختار باعــث افزایــش 

کیفیــت قطعــات ســاخت داخــل شــد.
کــرد: ســاخت داخــل قطعــات  شــهیدی تصریــح 
بــا فراینــد جدیــد باعــث ارتقــاء فنــی و تکنولوژیــک 
ــا فوالدمبارکــه جدیــد شــده  ســازندگان مرتبــط ب
و بســیاری از ســازندگان در رابطــه بــا مهندســی 
معکــوس، بهینــه ســازی و طراحــی قطعــات و 

کافــی رســیدند. ــه بلــوغ  تجهیــزات ب
گیــری  بهــره  منظــور  بــه  کــرد:  اضافــه  وی 
کار  حاصــل  کــه  شــده  توانمندی ایجــاد  از ایــن 
بــرداری  بهــره  مهندســی  تیمی مجموعه هــای 
و بازرگانــی فوالدمبارکــه و شــرکت های ســازنده 

در ســال  فرایندهــای موجــود،  بــر  عــاوه  بــود، 
واحــد  تشــکیل  بــه  اقــدام  فــوالد مبارکــه   ۱۳۹۰

کــرد. بومی ســازی 
 رئیــس بومی ســازی مــواد، قطعــات و تجهیــزات 
تشــکیل این  به اینکــه  اشــاره  بــا  مبارکــه  فــوالد 
دانــش  و  تجربیــات  افزایــی  هــم  باعــث  واحــد 
ــرد: نتیجــه  ک فنی ایــن مجموعه هــا شــد، اظهــار 
شــدن  کیفــی  و  پیــش  از  بیــش  تســریع  آن 
فراینــد بومی ســازی و ســاخت داخــل قطعــات 
کار  و تجهیــزات مــورد نیــاز شــد و در ادامه ایــن 
فــوالد مبارکــه  از  فراوانــی  اســتراتژیک  نیازهــای 

مرتفــع شــد.
موفق ایــن  عملکــرد  کــرد:  تصریــح  شــهیدی 
ــط  ــد توس ــن فراین ــرداری از ای ــث الگوب ــد باع فراین
شــرکت های فوالدســاز دیگــر شــد و فــوالد مبارکــه 
بــه عنــوان پیشــرو در ایــن عرصــه اقــدام بــه انتقــال 
تجربیــات بــه دســت آمــده بــه منظــور نشــر دانــش 

کــرد. بومی ســازی 
وی بــا اشــاره بــه آثــار و نتایج ایــن حرکــت بــزرگ 
و آینــده نگــری مجموعــه فــوالد مبارکــه عــاوه بــر 
کــردن تحریم هــا و جلوگیــری از خــروج  بــی اثــر 
کــرد: در ســال ۱۳۹۹ نســبت  کشــور، اظهــار  ارز از 
تعــداد قطعــات و تجهیــزات تهیــه شــده از داخــل 
کل قطعــات خریــداری شــده توســط فــوالد  بــه 
گذشــته  مبارکــه ۹۱ درصــد بــود، همچنیــن ســال 
تعــداد ۱۵۸۹ قطعــه و تجهیــز بــرای نخســتین بــار 

از طریق ایــن فراینــد، بومی ســازی شــد.
رئیــس بومی ســازی مــواد، قطعــات و تجهیــزات 
کیــد بر اینکــه صرفــه جویــی  فــوالد مبارکــه بــا تا
حاصــل از ســاخت قطعــات داخل در ســال ۱۳۹۹ 
برابــر بــا ۲۶۱۶ میلیــارد تومــان بــود،  خاطرنشــان 
بــرای  تــاش  در  مبارکــه  فــوالد  کــرد: مجموعــه 
کیفــی فراینــد  کمــی و  بهبــود مســتمر و توســعه 

بومی ســازی در مجموعــه خــود اســت.

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه اعالم کرد؛

صرفه جویی ۲۶۱۶ میلیاردی فوالدمبارکه 
با بومی سازی قطعات

جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
گفــت: نــرخ جدیــد هــر  کشــاورزی اســتان اصفهــان 
کنجالــه ســویا ۳,۴۰۰ تومــان اعــام شــده  کیلوگــرم 
کــه قیمــت قبلــی ۳,۲۲۰ تومــان بود  اســت در حالــی 
کــه البتــه  کنــون ۱۸۰ تومــان افزایــش یافتــه اســت  و ا
خیلــی قابــل توجــه نیســت و فعــًا افزایــش قیمــت 
غ مطــرح نیســت زیــرا افزایــش قیمتــی  مصــوب مــر
کــه بــه تازگــی اتفاق افتــاد هزینه های تولیــد را تأمین 
می کنــد. فعــًا برنامــه ای بــرای افزایــش نــرخ شــیر و 

لبنیــات نداریــم.
کنــون موضوع  حسین ایراندوســت بــا بیان اینکــه تا
قاچــاق جوجــه یک روزه در اســتان اصفهان مطرح 
نبــوده اســت، اظهــار داشــت: اصفهــان تولیدکننــده 
کــه قاچاقــی در ایــن زمینه  جوجــه یــک روزه نیســت 
غ نطفه دار تولید  داشــته باشــد و در اســتان تخم مر
شــده و به اســتان های شــمال و شــمال غرب کشــور 
جوجه کشــی  دســتگاه های  در  نگهــداری  بــرای 
کشــور  فرســتاده می شــود تــا در نهایــت در ســطح 

توزیــع شــده و بــه فــروش می رســد.
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
اســتان  گــر  ا افــزود:  اصفهــان   اســتان  کشــاورزی 
اصفهــان ماهــی هفــت میلیــون جوجــه نیاز داشــته 
باشــند حــدود ســه میلیــون جوجــه را غیر مســتقیم 
غ  مــر تخــم  کــه  ترتیــب  به ایــن  می کنــد  تولیــد 
بــه اســتان های  غ مــادر  ع مــر از مــزار را  نطفــه دار 
کشــور توزیــع  کــه در ســطح  شــمالی ارســال می کنــد 
می شــود و آنهــا بــه اســتان می فروشــند؛ از ایــن رو 
کننــده جوجه یــک روزه  اســتان اصفهــان خــود وارد 

اســت.
پیش بینی افت قیمت جوجه یک روزه با 

غ نطفه دار واردات تخم مر
وی بــا بیان اینکــه قیمــت مصــوب جوجــه یــک روزه 

۴,۲۰۰ تومان تعیین شــده اســت، خاطرنشــان کرد: 
کــه جوجــه یــک روزه بــا ارقــام باالتــری  گــزارش شــده 
حــدود ۵,۲۰۰ تومــان تــا ۵,۹۰۰ تومــان بــه دســت 
کــه البته ایــن نوســانات نــرخ،  مرغــداران می رســد 
غ نطفــه دار بــه  مقطعــی اســت و بــا واردات تخــم مــر
کشــور حتــی ممکــن اســت تــا یــک مــاه دیگــر قیمــت 

کاهــش یابــد. جوجــه یــک روزه 
ایراندوســت اضافــه کــرد: تعــداد قابــل توجهــی تخم 
کشــور می شــود  غ نطفــه دار در حــال حاضــر وارد  مــر
که این هــا پــس از ۲۰ تــا ۲۱ روز در دســتگاه، جوجــه 
اثــر  داخلــی  جوجه هــای  قیمــت  بــر  و  می شــود 
کاهــش می دهــد.  را  می گــذارد و قیمــت جوجــه 
افزایــش نــرخ مصــوب نهاده هــا و جوجه یــک روزه بر 

غ تأثیرگــذار اســت. قیمــت مــر
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کنــون  کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه ا
غ  مــر گوشــت  قیمــت  افزایــش  بــرای  برنامــه ای 
مطــرح نیســت، ابراز داشــت: نوســانات بــازار جوجه 
غ نمی تواند  یــک روزه بــر قیمت مصوب گوشــت مــر
اثــر بگــذارد زیــرا یــک زمانــی مرغــدار جوجــه یــک روزه 
را بــه قیمــت بســیار ارزان می خرید، اینگونــه نیســت 
کــه ســتاد تنظیــم بــازار بــا نوســانات مقطعــی قیمت 
گران تــر  غ را  گوشــت مــر جوجــه یــک روزه، قیمــت 

کنــد.
وی در عیــن حــال بــه افزایــش نــرخ نهاده هــای دام 
گفــت: از  ــرد و  ک گذشــته اشــاره  و طیــور در روزهــای 
ــه ســویا  کنجال ســوی دیگــر افزایــش قیمــت ذرت و 
کــه بــه صــورت مصــوب و رســمی اتفاق افتــاده تــا 
ــر  غ اث ــر ــت م گوش ــده  ــام ش ــت تم ــر قیم ــدودی ب ح
گوشــت  می گــذارد. برنامــه ای بــرای افزایــش قیمــت 
کننــدگان  غ نیســت امــا ممکــن اســت تولیــد  مــر
انتظــار داشــته باشــند بــا افزایــش نــرخ نهاده هــا 

غ نیــز تغییــر یابــد. گوشــت مــر قیمــت مصــوب 
کیلوگــرم  ایراندوســت بیــان داشــت: نــرخ جدیــد هــر 
اســت  شــده  اعــام  تومــان  ســویا ۳,۴۰۰  کنجالــه 
کــه قیمــت قبلــی ۳,۲۲۰ تومــان بــود و  در حالــی 
ــه البتــه  ک کنــون ۱۸۰ تومــان افزایــش یافتــه اســت  ا
بــرای  بهانــه ای  امــا  نیســت  توجــه  قابــل  خیلــی 
تولیــد کنندگان ایجــاد می کنــد کــه خواهــان افزایش 
غ باشــند امــا فعــًا افزایــش  قیمــت تمــام شــده مــر
غ مطــرح نیســت زیــرا افزایــش  قیمــت مصــوب مــر
کــه بــه تازگــی اتفاق افتــاد هزینه هــای تولید  قیمتــی 
را تأمیــن می کنــد. فعــًا برنامــه ای بــرای افزایش نرخ 

شــیر و لبنیــات نداریــم.
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کشــاورزی همچنیــن دربــاره نــرخ شــیر و لبنیــات 
افزایــش  تولیــد شــیرخام  بخــش  اظهــار داشــت: 
قیمــت شــیر را مطالبــه می کنــد و می گوینــد هزینــه 
کارگــر در ســال جدیــد افزایــش یافتــه  حمــل و نقــل و 

اســت.
کنجالــه  وی بــا بیان اینکــه افزایــش قیمــت جــو و 
کــه بــه تازگــی مصوب شــده، روی قیمت شــیر  ســویا 
تأثیر می گذارد، افزود: از یک ســو دو دو تا چهارتایی 
کــه در هزینه هــا اتفــاق می افتــد و از ســوی دیگــر 
گــرم شــدن هــوا و تغییــر شــرایط مصــرف لبنیــات  بــا 
در تولیــد بســتنی و دوغ، تقاضــا بــرای مصــرف شــیر 
کــه در فصــل  ــی اســت  افزایــش می یابد ایــن در حال
گاوداری هــا تــا حــدود ۱۵  گــرم همــواره تولیــد شــیر در 

کاهــش پیــدا می کنــد. درصــد 
ایراندوســت بــا اشــاره به اینکــه نبــود تعــادل بیــن 
قــرار  تأثیــر  تحــت  را  قیمت هــا  تقاضــا  و  عرضــه 
کنــون  ا کــرد:  تصریــح  حــال  عیــن  در  می دهــد، 
برنامــه ای بــرای افزایــش قیمــت شــیر و لبنیــات 

نداریــم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

غ و لبنیات نداریم گوشت مر برنامه ای برای افزایش قیمت 
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مدیرکل زندان های استان اصفهان:

آزادی ۹۷ زندانی جرائم 
غیرعمد از ابتدای ماه 

کنون رمضان تا 
خبرربخ

مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی 
گفــت: از ابتــدای مــاه رمضــان  اســتان اصفهــان 
گلریــزان،  کنــون بــا بیــش از ۱۲۷ میلیــارد ریــال  تــا 
۹۷ زندانــی جرایــم غیرعمــد در اســتان اصفهــان 

آزاد شــدند.
در  با ایمنــا،  گفت وگــو  در  ضیایی فــرد  محمــود 
مــاه  در  غیرعمــد  زندانیــان  آزادی  خصــوص 
مــاه  ابتــدای  از  کــرد:  اظهــار  رمضــان،  مبــارک 
کنــون بیــش از ۱۲۷ میلیــارد  ــا  مبــارک رمضــان ت
ریــال بــرای آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد در 
کــه زمینه ســاز آزادی  اســتان جمــع آوری شــده 
اصفهــان  اســتان  زندانیــان  از  نفــر   ۹۷ حــدود 

شــده اســت.
کل میــزان بدهــی زندانیــان  وی در خصــوص 
آزاد  زندانیــان  بدهــی  مبلــغ  کل  جمــع  گفــت: 
شــده در اســتان اصفهــان بیــش از ۲۰۶ میلیــارد 
ریــال اســت و از ایــن میــزان بدهــی، بیــش از ۱۰۲ 
کیان، ۲۱  گذشــت شــا از محــل  ریــال  میلیــارد 
میلیــارد و ۶۱۹ میلیــون و ۸۶۶ هــزار ریــال از ســایر 
منابــع و ۸۲ میلیــارد و ۶۴۷ میلیــون و ۷۸ هــزار 
ریــال از محــل ســتاد دیــه پرداخــت شــده اســت.

۸۵۹ زندانی جرایم غیرعمد در استان اصفهان
مدیــرکل زندان هــای اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه پرونــده ۸۵۹ زندانــی جرایــم غیرعمــد مربــوط 
کــرد:  خاطرنشــان  اســتان،  در  دیــه  ســتاد  بــه 
از ایــن تعــداد ۸۲۹ نفــر مرد و ۳۰ نفر زن هســتند و 
کل بدهــی زندانیــان غیرعمــد حــدود ۸۰۰  جمــع 

میلیــارد تومــان اســت.
ــرای زندانیــان  وی در خصوص ایجــاد اشــتغال ب
کــرد: یکــی از مهم تریــن  پــس از آزادی، تصریــح 
موضــوع  زندانیــان  آزادی  از  بعــد  مســائل 
کــه بایــد  معیشــت و اشــتغال آن هــا اســت چــرا 
کننــد از همــه  معــاش خانــواده خــود را تأمیــن 
کار و صنایــع و خیــران می خواهیــم  صاحبــان 
ــه  ــا ب کننــد ت کمــک  به ایجــاد اشــتغال زندانیــان 
کاهــش آســیب های اجتماعــی نیــز  دنبــال آن بــه 

کمــک شــود.

گزارشربخ

زاینــده رود  نظیــر  مشــاهدات  و  آمارهــا  برآینــد 
گــرم شــدن  کمتــر از ُنرمــال و  خشــک، بارش هــای 
گهانــی هــوا نشــان می دهد که اصفهان امســال  نا
کــه همــگان  گســترده ای مواجــه اســت  کم آبــی  بــا 
ــه  ــرژی ب ــد در همــه بخش هــا در اســتفاده از ان بای
ویــژه کولرهــا نهایــت صرفه جویــی را اتخــاذ کنیــم.
ــی رمــق،  ــی ب گاوخون ــاالب  زاینــده رود خشــک، ت
گهانــی  گــرم شــدن نا کمتــر از ُنرمــال و  بارش هــای 
کــه اســتان اصفهــان  از آن دارد  هــوا، حکایــت 
آبــی  کــم  و  خشکســالی  عدیــده  مشــکالت  بــا 
کلیــد واژه اصلی  کــه صرفه جویی تنها  روبروســت 

گــذرگاه دشــوار اســت. عبــور از ایــن 
آمــار و شــواهد موجــود از شــرایط بســیار دشــوار 
ــا در  ــد، بارش ه ــر می ده ــاری خب ــال ج ــی در س آب
کمتــر از نرمــال بــود،  گذشــته و بهــار امســال  ســال 
ــوب  ــدها مطل ــتر س ــره آب در بیش ــت ذخی وضعی
نیســت، بســیاری از شــهرها بــا تنــش آبــی مواجــه 
هســتند، تابســتان داغــی را پیــش رو خواهیــم 
آن  از  بهــره  بــی  نیــز  اصفهــان  خطــه  و  داشــت 
کننــده ای از  نیســت و روز بــه روز اخبــار نگــران 

گــوش می رســد. وضعیــت منابــع آبــی آن بــه 
کل هواشناســی اصفهــان،  بــر اســاس آمــار اداره 
میــزان بــارش ســال آبــی زراعــی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ ) 
کنــون( در اســتان حــدود ۱۱۷  از مهــر پارســال تــا 
کــه نســبت بــه مدت مشــابه ســال  میلیمتــر بــوده 
قبــل ۴۰ درصــد و نســبت به میانگیــن بلند مدت 
میانگیــن  اســت؛  داشــته  کاهــش  درصــد   ۳۵
بارندگــی یــک ســال زراعــی کامــل اســتان اصفهان 

ــر ۱۹۹.۵ میلیمتــر اســت. براب
آبریــز  حوضــه  بارش هــای  میــزان  همچنیــن 
ــا  زاینــده رود از ابتــدای ســال آبــی زراعــی جــاری ت
ــوده درحالیکه ایــن  ــر ب کنــون حــدود ۸۰۰ میلیمت
شــاخص در مــدت مشــابه پارســال یکهــزار و ۹۰ 
و در میانگیــن بلنــد مــدت یکهــزار و ۳۰۰ میلیمتــر 

بــوده اســت.
کنــون حــدود ۷۰ درصــد از  گفتــه مســووالن، ا بــه 
ذخیــره مخزن ســد زاینــده رود خالی اســت، فقط 
حــدود ۳۹۰ میلیــون متــر مکعــب از یک میلیــارد و 
ــش آن آب دارد  گنجای ــب  ــر مکع ــون مت ۴۰۰ میلی
که کاهش چشــمگیری معادل ۷۰ درصد نســبت 

بــه متوســط بلنــد مــدت نشــان می دهــد.
زاینــده رود، ایــن رودخانــه تاریخــی و تمــدن ســاز 
فــالت مرکزی ایــران، تامین کننده آب آشــامیدنی 
و مایــه حیــات حــدود پنــج میلیــون نفــر اســت، از 

آب ایــن رودخانــه بــرای مصــارف مختلــف ماننــد 
کشــاورزی و صنعــت نیــز اســتفاده و بخشــی از 
آب آن بــه شــهرها و حوضه هــای دیگــر منتقــل 
می شــود، محیــط زیســت اصفهــان و تــاالب بیــن 
کنــد، طومــار  گاوخونــی را بایــد ســیراب  المللــی 
شــیخ بهایــی دارد و شــور و نشــاط بســیاری از 
مــردم اصفهــان بــه جاری بودن آن وابســته اســت 
نــدارد،  خوشــی  حــال  امــروز  رودخانــه  اما ایــن 
برداشــت های  قانونــی  بــر خــالف مصوبه هــای 
غیرمجــاز از آن صــورت می گیــرد، در پاییــن دســت 
اصفهــان خشــک اســت و بســیاری از مــردم از 
کشــاورزان و دوســتداران محیــط زیســت  جملــه 

ــان یافتــن آن هســتند. چشــم انتظــار جری
از طرفــی برخــی از طرح هــای انتقــال آب ماننــد 
ســامانه دوم آبرســانی بــه اصفهــان بزرگ، بهشــت 
ــود  ــرار ب ــه ق ک ــگ  کوهرن ــوم  ــد س ــل و س ــاد و تون آب
کــم آبــی و خشکســالی و  بــرای رفــع معضــالت 
کشــور و  تامیــن آب مــورد نیــاز منطقــه مرکــزی 
بــه  اجــرا شــود هنــوز  رود  زاینــده  آبریــز  حوضــه 
بهــره بــرداری نرســیده اســت یــا متوقــف ماندنــد 
ســال ها  در ایــن  اصفهــان  اســتان  درحالیکــه 
گســترش  بــا رشــد جمعیــت و مصــرف انــرژی، 
شهرنشــینی، توســعه صنایع و افزایش مهاجرت 
از اســتان های دیگــر بــه آن مواجــه بــوده و منابــع 

آبــی موجــود پاســخگوی این نیازهــا نیســت.
کاهــش شــدید منابــع آبــی و بارش هــا  عــالوه بــر 
و تــداوم خشــکی زاینــده رود، فروردیــن امســال 
گــرم و افزایــش دمــای هــوا آغــاز شــد  بــا روزهــای 
گرمــای هــوا در اردیبهشــت نیــز ادامــه یافت  و ایــن 
را  خــود  کولرهــای  مــردم  از  عــده ای  بطوریکــه 
روشــن کردنــد و مصــرف آب و بــرق افزایــش یافت.
کنــار همه ایــن معضــالت و مشــکالت، بحرانــی  در 
کوویــد ۱۹ دامنگیــر  بــه نــام همه گیــری بیمــاری 
جامعــه شــده و بســیاری از مــردم را بــرای در امــان 
کرونــا، خانــه نشــین یــا  مانــدن از شــر ویــروس 
کــرده که همیــن امر خــواه ناخواه  دچــار اضطــراب 
میــزان مصــرف آب و بــرق را بــرای رعایــت مــوارد 
بهداشــتی، در خانــه مانــدن، دورکاری و آمــوزش 

مجــازی افزایــش داده اســت.
وضعیــت موجــود منابع آبی به گونه ای اســت که 
حجت االســالم حســن روحانی رییس جمهوری 
گفت: امســال با خشکســالی مواجه هســتیم و به 
کــه از آســمان در اختیــار  طــور تقریبــی منابــع آبــی 
کاهــش یافــت، دوران  مــا قــرار می گیــرد ۵۰ درصــد 
بارش هــا رو بــه اتمــام اســت و مــا بــه ســمت هــوای 

گــرم و تابســتان می رویــم بنابراین همه ما امســال 
گذشــته برای مصرف آب  باید بیش از ســال های 
ــر اســت  ــه امــکان پذی ک ــا جایــی  ــرق ت و مصــرف ب

مراعــات و صرفه جویــی کنیــم.
گفتــه رییــس جمهــوری، ســدهای مــا مثــل  ــه  ب
ظرفیــت  از  بســیاری  امــروز  نیســت،  پارســال 
در  همچنیــن  و  اســت  خالــی  کشــور  ســدهای 
کــه برق آبــی هســتند،  بخــش بــرق، نیروگاه هایــی 
به طور مســلم امســال دچار مشــکالتی می شوند 
و مــا بایــد مالحظــه بیشــتری را داشــته باشــیم.
مختلــف  اجرایــی  دســتگاه های  مســووالن 
آبــی  منابــع  وضعیــت  بــه  نســبت  اصفهــان 
اصفهــان در روزهــای آینــده و تابســتان امســال 
هشــدار دادنــد و از مــردم خواســتند که نســبت به 
مدیریــت بهینــه آب و برق اهتمام داشــته باشــند 
گیری مجدد  اما بنظر می آید مســائلی مانند اوج 
گــرم شــدن هوا، ایــن خواســته ها را  کرونــا و  شــیوع 
گفتــه شــهروندان، مناطقــی از  محقــق نکــرد و بــه 
ــار آب  ــت فش ــا اف ــته ب گذش ــای  ــان در روزه اصفه

ــدند. ــه ش مواج
کالنشــهر اصفهــان بــا اشــاره  یکــی از شــهروندان 

در  آب  فشــار  گذشــته  روز  چنــد  از  به اینکــه 
کاهــش  محــل زندگــی آنهــا )ملک شــهر( بســیار 
آب  پمــپ  داشــتن  بــا  حتــی  و  اســت  یافتــه 
کــرد: برخــی از  کیــد  دچــار مشــکالتی شــدند، تا
همســایگان مــا بدون توجــه به هشــدارهای داده 
کولرهای خود را از صبح  کمبود آب،  شــده درباره 
کــه مصــرف بــاالی آب و  تــا شــب روشــن می کننــد 

بــرق را بهمــراه دارد.
منصــوری افــزود: تعــدادی از مــردم بــدون توجــه 
بدون اینکــه  را  خــود  کولرهــای  توصیه هــا،  بــه 
ــی  ــرده و برخ ک ــن  ــد، روش کنن ــی  ــا بررس ــم ی تنظی
مواقــع شــاهد هــدر رفتــن آب از آنهــا هســتیم، 
کولــر اســتفاده  بســیاری از آنهــا از ســایه بــان بــاالی 
نمی کننــد که ایــن موضــوع را بــه خوبــی بــا نگاهــی 

بــه پشــت بام هــای خانه هــا می تــوان دیــد.
اشــاره  بــا  اصفهانــی  شــهروندان  از  دیگــر  یکــی 
عــادت  گذشــته  ســال های  در  مــردم  به اینکــه 
گرمــای هــوا  کــه بــرای در َامــان مانــدن از  داشــتند 
بــه پارک هــای مختلــف شــهر از جملــه در حاشــیه 
زاینــده رود پنــاه ببرنــد، گفت: ایــن کار تا حــدودی 
کــردن وســایل سرمایشــی و مصــرف آب  از روشــن 

و بــرق در خانه هــا می کاســت امــا امســال بــا توجــه 
ــا  ــه پارک ه ــی، ورود ب کرونای ــای  ــه محدودیت ه ب

نیــز ممنــوع اســت.
از  و اینکــه  تناقض هــا  کرد: ایــن  اضافــه  پژمانــی 
طرفــی بــه مــردم گفتــه می شــود در خانــه بمانیــد، 
کار کنید و آموزش مجازی داشته باشید و  از آنجا 
از طــرف دیگــر می گوینــد کــه تا حد ممکن مصرف 
آب و بــرق را کاهــش دهید باعث ســردرگمی مردم 
از  گســترش اســتفاده  شــده اســت، همچنیــن 
گاهــی مــردم  شــبکه های اجتماعــی بــه افزایــش آ
منجــر شــده، تعــدادی از آنهــا مصــرف بهینــه آب 
و بــرق را بــه خوبــی رعایــت می کننــد و عــده ای 
انتظــار دارنــد کــه نهادهــای مربوطــه هرچــه زودتــر 
کــم آبــی و اجــرای طرح هایــی  بــرای رفــع معضــل 

کننــد. ماننــد انتقــال آب اقــدام 
گرمتر شدن دمای هوای اصفهان در بهار و 

تابستان امسال
کــم  گرمــای  مــردم اصفهــان در فروردیــن ۱۴۰۰ 
گفتــه  کردنــد بطوریکــه بــه  ســابقه ای را تجربــه 
هــوا  اســتان، دمــای  مدیــرکل هواشناســی این 
در ایــن مــاه نســبت بــه میانگین بلند مــدت چهار 

تــا پنــج درجــه افزایــش داشــت اما ایــن افزایــش 
دمــای هــوا در اردیبهشــت ادامــه یافــت بطوریکــه 
بــا افزایــش ابرهــا در آســمان نیز هوا حالت شــرجی 

گرفــت. بــه خــود 
مدیــرکل هواشناســی اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه 
در اردیبهشــت دمــای هــوای اصفهــان نســبت 
ــه  ــا ۲ درج ــک ت ــن ی ــدت بی ــد م ــن بلن ــه میانگی ب
کــرد:  ســانتیگراد افزایــش داشــت، خاطرنشــان 
در ایــن مــاه بارش هــای رگبــاری را خواهیم داشــت 
و درروزهــای آینــده مقــداری هــوا تعدیــل خواهــد 

شــد.
حمیدرضــا خورشــیدی بــا بیان اینکــه هنــوز بــرای 
اظهارنظر درباره الگوهای جوی تابستان امسال 
زود اســت، افــزود: با اینحــال پیــش بینی می شــود 
کــه دمــای هــوا در تابســتان امســال نســبت بــه 

میانگیــن بلنــد مــدت باالتــر باشــد.
۸۰ درصد مساحت اصفهان درگیر 

خشکسالی است
منصــور شیشــه فــروش بــا بیان اینکــه از آبــان تــا 
اســفند پارســال شــرایط تشــدید خشکســالی را 
در اســتان اصفهــان داشــتیم، افــزود: ۸۰ درصــد 
کــه از  مســاحت اســتان درگیــر خشکســالی اســت 
کــم بارشــی،  مهمتریــن عوامــل آن می تــوان بــه 
کاهــش پوشــش بــرف،  بــاال بــودن دمــای هــوا، 
کاهــش رطوبــت و اجــرا نشــدن طرح هــای تامیــن 
آب توســط وزارت نیــرو و مصوبه هــای شــورای 
کــرد. ــی آب و عــدم احیــای زاینــده رود اشــاره  عال

نبــودن  جــاری  خشکســالی،  کــرد:  کیــد  تا وی 
گاوخونــی  تــاالب  شــدن  خشــک  رود،  زاینــده 
کمبــود منابــع آبــی مخاطــرات زیــادی ماننــد  و 
تهدیدهای زیســت محیطی، فرونشست زمین، 
گــرد و غبار  آلودگــی هــوا و فعــال شــدن کانون هــای 

را بهمــراه دارد.
کــم آبــی در ســال  وی بــا اشــاره بــه شــرایط حــاد 
کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان،  اســتان  در   ۱۴۰۰
و  داریــم  رو  پیــش  در  خاصــی  شــرایط  امســال 
کمتــری  بــرق  آبــی  ممکــن اســت نیروگاه هــای 
بــه  دســتورهایی  دلیــل  بهمیــن  کننــد  تولیــد 
صرفــه  بــرای  مختلــف  اجرایــی  دســتگاه های 
ــرق ابــالغ شــده اســت. جویــی در مصــرف آب و ب
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
تــا  کاهــش ۲۰  بــه  موظــف  اداره هــا  داد:  ادامــه 
۵۰ درصــدی مصــرف بــرق خــود شــدند، میــزان 
ــرای مصــرف بهینــه  ــر ب روشــنایی پارک هــا و معاب
کاهــش یابــد، شــهرداری ها بایــد آب  بــرق بایــد 

شــرب را از آبیــاری فضــای ســبز جــدا کننــد، میزان 
کاهــش یابــد و شــرکت بــرق و  هــدر رفــت آب بایــد 
مخابــرات موظــف بــه شناســایی مــوارد غیــر مجــاز 
اســتفاده از ماینرهاســت زیــرا هــر دســتگاه ماینــر 
به انــدازه پنــج خانــه در مــاه بــرق مصــرف می کنــد.
شرایط آبی اصفهان در سال ۱۴۰۰ حادتر است

آب  توســعه  و  بــرداری  بهــره  معــاون  گفتــه  بــه 
اســتان  آبــی  آبفــای اصفهــان، شــرایط  شــرکت 
گذشــته  ســال های  بــه  نســبت  ســال ۱۴۰۰  در 
حادتــر اســت زیــرا فقــط یــک چهــارم ســد زاینــده 
رود  زاینــده  رودخانــه  دارد،  آبــی  ذخیــره  رود 
آبــی  اســت، منابــع  کــه خشــک  مدت هاســت 
فلمــن  چاه هــای  و  رفته انــد  دســت  از  محلــی 
ــع آبــی  ــرای تامیــن مناب ــه قبــال ظرفیت هایــی ب ک

ندارنــد. آب  بودنــد، 
کمبــود آب  کبــری بــا بیان اینکــه پارســال بــا  ناصــر ا
۲.۳ تــا ۲.۷ متــر مکعــب در ثانیــه بــرای تامیــن 
آب اصفهــان مواجــه بودیــم، افــزود: امســال این 
کمبــود بــه ۳.۷ متــر مکعــب بــر ثانیــه رســید و 
نســبت بــه پارســال شــرایط ســخت تــری داریــم.
کیــد بر اینکــه کالنشــهر اصفهان در شــمار  وی بــا تا
گفــت: امســال  شــهرهای بــا تنــش آبــی قــرار دارد، 
ــرای  در برنامــه توزیــع آب، برنامــه جیــره بنــدی ب
کاهــش فشــار شــبکه آب  اصفهــان نداریــم امــا بــا 
مواجــه خواهیــم بــود زیــرا نیــاز مــردم بــا تولیــد آب 

برابــر نیســت.
کبــری بــا اشــاره به اینکــه اســتحمام، مصــرف آب  ا
بــرای امــور خانــه و وســایل سرمایشــی در فصــول 
گــرم ســال تــا ۳۵ درصــد مصــرف آب را بیشــتر 
امســال  اصفهــان  کــرد:  خاطرنشــان  می کنــد، 
کمبــود بارش هــا شــرایط  از نظــر خشکســالی و 
کــه امســال  مشــابه ســال ۹۷ را دارد با ایــن تفــاوت 
بــا شــیوع ویــروس کرونــا و محدودیت های ناشــی 

از آن  مواجــه هســتیم.
وی بــا بیان اینکــه بــا افزایــش دمــا بیــن ۳۰ تــا ۳۵ 
درصــد بــه مصــرف آب افــزوده می شــود، اضافــه 
کــرد: ســرانه مصــرف آب آشــامیدنی هــر اصفهانــی 
در ســال ۹۹ بــه صــورت متوســط ۱۵۷ لیتــر بــود 
گــر مــردم امســال مصــرف آب خــود را ۱۵ لیتــر  امــا ا
کاهــش دهنــد تابســتان را بــدون دغدغــه ســپری 
بــا  اصفهــان  آبفــای  شــرکت  معــاون  می کنیــم. 
کیــد بــر ضــرورت مدیریــت مصــرف آب بویــژه در  تا
کــه منبــع ذخیــره آب  مجتمع هــای مســکونی 
کــرد: شــرکت آبفــا فقــط توزیع  دارنــد، خاطرنشــان 

کننــده آب اســت.

صرفه جویی را در سال دشوار کم آبی اصفهان جدی بگیریم

چه کسی رئیس جمهور شود؟ 
مجید بهمنی 

کمتــر از دو مــاه بــه برگــزاری ســیزدهمین دوره 
مانــده  در ایــران  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
شــرایط  در  اســالمی ایران  جمهــوری  اســت. 
حســاس کرونایــی جهان و کشــور خــود را ملزم به 
اجرای ایــن انتخابــات در ســطح عالــی می دانــد و 
از ســوی دیگــر و از ماه هــای قبــل افــرادی کــه خــود 
را رجــال سیاســی می داننــد؛ بــه صورت مســتقیم 
و غیــر مســتقیم اعالم نامــزدی ریاســت جمهوری 
نمــوده و بــه انحــاء مختلــف تــالش دارنــد در ایــن 
گرمی رقابت هــای انتخاباتی  میــدان حســاس بــه 
کثری مــردم را با حضور  بیافزاینــد و مشــارکت حدا
کاندیــدای انتخابــات بــه منصــه  خــود بــه عنــوان 

ظهــور برســانند.
از فیلتــر  کســانی  از اینکــه در نهایــت چــه  جــدا 
نظارت اســتصوابی شــورای نگهبان عبور خواهد 
کــرد و بــه مــردم معرفــی می گردنــد بایــد برخــی 
نــکات مــورد توجــه و عنایــت همــه نامزدهــای 
انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری 
گروه هــا و جناح هــا و رجــال سیاســی  و همچنیــن 

گیــرد: قــرار 
1- نامــزد رئیــس جمهــوری بایــد بدانــد انتخــاب 
وی در جایــگاه ریاســت جمهــوری بــه عنــوان یک 
امانــت از ســوی مــردم، یــک حق الناس اســت که 
بــه فــردی ســپرده می شــود تــا آن فــرد بــا برنامه هــا 
و عملکــرد خــود بتوانــد چرخ هــای پویائــی و رشــد 
و بالندگــی نظــام را در ابعــاد سیاســی، اقتصــادی، 
فرهنگــی و.... بــه حرکــت در آورد. لــذا اولیــن وجــه 
بــرای حضــور در ایــن جایــگاه، داشــتن روحیــه 
یعنی اینکــه  داری  امانــت  اســت.  داری  امانــت 
کــه از  رئیــس جمهــور کشــور نســبت بــه اختیاراتی 
ســوی مــردم به او ســپرده شــده اســت، امانــت دار 
گروهــی  بــوده و آن را در جهــت منافــع شــخصی و 
بــکار نگیــرد و همــواره منافــع ملــی و آحــاد مــردم را 

مــد نظــر داشــته باشــد.
2- نامــزد ریاســت جمهــوری بایــد فــردی قــوی 
باشــد. قــوت بــه معنای اینکــه رئیــس جمهــور 
کافــی بــرای شناســایی  از علــم و تجربــه و دانــش 
کشــور و چگونگــی حــل  مشــکالت و معضــالت 
ــه مــردم در  ــد انچــه ب ــوده و بتوان ــان برخــوردار ب آن
طــول تبلیغــات انتخابــات وعــده داده را صــورت 
عملــی پوشــانده و موجــب رضایتمنــدی مــردم و 

ــردد. گ ــام  ــت و نظ ــی دول کارآئ
۳- نامــزد رئیــس جمهــوری نــه تنهــا خــود، بلکــه 
تیــم همــراه وی نیــز بایــد امانــت دار بــوده و دارای 
علــم و توانایــی کافی بــرای رفع موانع و مشــکالت 
گونه نقص و  و ایفای مســئولیت خود باشــند. هر 
عیــب و ایــراد در ایــن تیــم همــان نقطه ایــی اســت 
کل مجموعــه دولــت در  کــه موجــب شکســت 

میــدان سیاســت و مســئولیت خواهــد شــد.
همیشــه زنجیرهــا توســط ضعیــف تریــن حلقــه 
گسســته می شــوند. پس هماهنگی،  خود از هم 
یکدســتی و برنامــه پذیــری تیــم همــراه رئیــس 
ــاوران، از  ــت و مش ــت دول ــای هئی ــور و اعض جمه
مســلمات و ضروریــات پیــروزی و موفقیــت یــک 

ــود. دولــت خواهــد ب
جایــگاه  تصــدی  بــرای  شــدن  داوطلــب   -۴
تکلیــف  براســاس  بایســتی  ریاســت جمهــوری 
انجــام  توانایــی  و  اجتماعــی  تعهــد  و  شــرعی 
گرفتــه و  خدمــت توســط رجــال سیاســی صــورت 
تحــت تاثیــر فشــارهای سیاســی انجــام نگیــرد.

بــه  کــه  سیاســی  جناح هــای  و  گروه هــا    -۵
کســب قــدرت هســتند؛ نیــز بایــد بداننــد  دنبــال 
کســب قــدرت بــه هــر روش در نظــام جمهــوری 
کــه بــر پایــه قــرآن و ســنت برقــرار  اســالمی ایران 
بــه  نظــام  پرچم ایــن  رســاندن  داعیــه  و  شــده 
دســت صاحــب واقعــی آن حضــرت حجــه ابــن 
الحســن )عــج( را دارد، امــری ناپســند اســت. هــر 

کوتــاه مــدت شــاید مــورد اقبــال آرای  چنــد در 
مــردم قــرار بگیرنــد، امــا در دراز مــدت از چشــم 

افتــاد. خواهنــد  ملت ایــران 
۶- ادعای توانایی از سوی نامزدهای انتخابات؛ 
بدون داشــتن برنامه مدون و منســجم، منطبق 
بــر نیازهــا و اولویت هــا و سیاســت های کالن نظام 
و جامعــه اســالمی ایران در تمامی ابعــاد سیاســی، 
گــزاف  اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی حرفــی 

است.
کــه در اصــل 11۵ قانــون  کنــار شــرایطی  ایــکاش در 
اساســی آمــده اســت، داشــتن برنامــه مــورد تاییــد 
گنجانــده  متخصصیــن و صاحــب نظــران نیــز 
می شــد تــا افــراد نامــزد پســت ریاســت جمهــوری 
بــدون برنامــه مــورد تاییــد در ایــن میــدان و عرصه 
پــا نگذاشــته و مــردم نیــز بــر اســاس برنامــه نامــزد؛ 
بــه آنــان رای بدهنــد و رئیــس جمهــور بــه ملــت در 
خصــوص موفقیــت یــا عــدم موفقیــت اجرای ایــن 
برنامــه پاســخگو باشــد. بدیهــی اســت برنامه هــا 
ــا و  ــن برنامه ه ــی و همچنی ــون اساس ــد از قان نبای

قوانیــن بــاال دســتی نظــام فراتــر باشــد.
در  سیاســی  اخــالق  بــر  اخالقــی  سیاســت   -7
دار  پرچــم  عنــوان  بــه  اســالمی ایران  جامعــه 
ــیخته  گس ــم  ــه از ه ــانی در جامع ــای انس ارزش ه
جهــان سیاســت ارجحیــت دارد. ایــن مهــم بــه 
عنــوان باالتریــن شــاخص بــرای احــراز صالحیــت 
بدســت  بــرای  کــه  جناح هــا  و  گروه هــا  و  افــراد 
آوردن قــدرت رقابــت می کننــد؛ بایســتی مــد نظــر 
قــرار گیــرد. لــذا نامزدهــای انتخاباتی بایــد بدانند؛ 
نبایــد بــرای پیــروزی در رقابــت انتخاباتــی نســبت 
گری  ــه پــرده دری و افشــا ــه رقبایشــان دســت ب ب
کاندیداهــا  و...، بزنند. ایــن موضــوع بایــد توســط 
و  رعایــت شــده  انتخاباتــی  تبلیغــات  در طــول 
توســط نهادهــای نظارتــی نیــز بــه آن توجــه الزم را 

گــردد. مبــذول 

گهی فقدان سند مالکیتیادداشت میهمان آ
شــماره: 2۰27۰۰۳7۶۶، تاریــخ: 1۴۰۰/2/9، نظربه اینکــه آقــای محمدعلــی 
اخوان فرزند محمدحسین با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شماره یکتا: 
1۴۰۰۰21۵۵۶1۶۰۰۰1۴۵ مورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ دفترخانه اســناد رسمی شــماره 82 
اصفهــان، مدعــی مفقــود شــدن دو بــرگ ســند مالکیــت مربــوط بــه ششــدانگ 
ــر  ــی ۴7191۰ ب 99 و ۰9۵۴1۰ و 98 و دفت ــماره های چاپ ــه ش ک ۴۳/11۳9 ب ــال پ
 1۳992۰۳۰2۰27۰18۴77 و   1۳992۰۳۰2۰27۰28۴۵8 الکترونیک هــای 
کــه بــه موجــب ســند شــماره 1۵۴88۵ مــورخ  ک بخــش 18 ثبــت اصفهــان  امــال
گردیــده  گردیــده و ســند مالکیــت مرقــوم مفقــود  1۳99/12/27 بــه وی انتقــال 
و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد 
گهی  تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
گهی ظــرف مــدت ده روز  ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریخ انتشــار این آ
اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
گر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید  ارائه کننده مســترد گردد. بدیهی اســت ا
یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یا ســند معاملــه ارائه نشــود اقــدام به 
صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. مهدی شــبان رییس 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۳۰۳8۶ / م الــف ثبــت اســناد و امــال
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

ــد حــدود ششــدانگ  شــماره: 2۰27۰۰۳۰۴۳، تاریــخ: 1۴۰۰/2/۵، چــون تحدی
کــه  ک 9۳۳۶/78 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  یکبــاب خانــه شــماره پــال
طبــق پرونــده ثبتــی بنــام متیــن لطیفــی فرزنــد حســنعلی و محمــد لطیفــی 
فرزنــد حســنعلی درجریــان ثبــت اســت و آرای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۵8۶9 
و 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۵8۶8 مــورخ 99/۰9/۰8 هیــات حــل اختــالف موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ک منطقه شــرق اصفهان نســبت به ملک  رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امال
گردیــده اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود  مرقــوم صــادر 
ک 9۳۳۶ اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامه  اولیــه پــال
قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/1۳ ســاعت 9 
کلیــه  گهــی بــه  صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور  مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانون ثبــت از  یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و 
طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح 
قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد 
ــه دادگاه  ــد ب ــی وی میتوان ــا نماینــده قانون درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و ی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه  مربوطــه مراجعــه و 
تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 
بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰2/1۶ - مهــدی 
ک منطقه شــرق اصفهان - 11۳1729 / م الف شــبان رییس ثبت اســناد و امال

ک  گهی ابالغ اجرای ماده 1۴9 قانون ثبت مربوط به پال آ
1۵19۰/82۶۳ بخش ۵ ثبت اصفهان

ــت،  ــون ثب ــاده 1۴9 قان ــرای م ــخ: 1۴۰۰/2/12، دراج ــماره: 2۰27۰۰11۴۴، تاری ش
ک ثبتــی  آقــای مصطفــی قپانچــی فرزنــد غالمحســین مالــک ششــدانگ پــال
1۵19۰/82۶۳ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان مبلغ 2۵/۴۰9 ریال بابــت 1/2۰ 
ک فــوق الذکــر به نفــع آقــای / خانم شــهال رجالی  مترمربــع اضافــه مســاحت پــال
فرزنــد حســین و مهــری رجالــی فرزنــد مرتضــی و فریبــا مبلــی فرزنــد محمدعلــی 
و بهــروز بهزادمنــش فرزنــد محمدابراهیــم و محمدابراهیــم بهزادمنــش فرزنــد 
ک مزبــور طــی فیــش شــماره ۰۰1۰۵27۶817۳7289  عبدالــه مالکیــن اولیــه پــال

مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ بــه حســاب ســپرده ثبــت تودیــع نمــوده اســت و بــه موجب 
درخواســت وارده بــه شــماره 2۰27۰۰2717 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰8 اعــالم نموده که 
از نامبــردگان اطالعــی در دســت نــدارد لــذا بدینوســیله به ایشــان ابــالغ می گــردد 
ک منطقه  که جهت دریافت مبلغ فوق به حســابداری اداره ثبت اســناد و امال
شــرق اصفهــان واقــع در اصفهــان، میــدان اللــه، روبــروی فروشــگاه رفــاه، جنــب 
نمایشــگاه گیاهان داروئی مراجعه نمایند. بدیهی اســت عدم مراجعه جهت 
دریافــت وجــه درمدتــی زایــد بــر 1۰ ســال از تاریــخ اصــالح ســند اعــراض محســوب 
و وجــه بــه حســاب درآمــد اختصاصــی ثبــت واریــز خواهــد شــد. مهــدی شــبان 

ک شــرق اصفهــان - 11۳۰۶8۶ / م الــف رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال
گهی حذف بهاء ثمنیه اعیانی آ

شــماره: 2۰27۰۰2۶۵7، تاریــخ: 1۴۰۰/2/12، براســاس تقاضــای آقــای مهــدی 
زارعی اندوانــی فرزنــد حســین مبنــی بــر حــذف عبــارت »بــه اســتثناء بهــاء ثمنیه 
ــه  ــم از دو حب ــج - شش ــهم پن ــت س ــاع از هف ــهم مش ــت دو س ــی« از تمام اعیان
ک ثبتــی 17 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهان  مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــال
موضــوع ســند انتقــال شــماره ۴121۴ مــورخ 7۳/11/19 دفتــر 8۳ اصفهــان 
کــه طبــق ســوابق، مالــک بهــاء ثمنیــه اعیانــی مزبــور خانــم زهــره عاملــی رنانــی 
همســر مرحــوم ابوالقاســم مهاجــری ســدهی می باشــد. دراجــرای تبصــره یــک 
مــاده 1۰۵ اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبت، کارشــناس رسمی دادگســتری بهاء 
کــه متقاضــی  ثمنیــه اعیانــی فــوق را مبلــغ 2۶/2۵۰/۰۰۰ ریــال تعییــن نمــوده 
فــوق الذکــر مبلــغ مزبــور را طی فیــش شــماره قبــض ۰۰1۰۵29۰8۵718۶9۰ مورخ 
1۴۰۰/۰2/12 بــه صنــدوق ســپرده ثبــت تودیــع نمــوده و اعــالم داشــته از نشــانی 
مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد. لذا مراتب فقط 
گهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده  کثیراالنتشار آ یک مرتبه در روزنامه 
ک منطقــه شــرق اصفهــان واقــع در اصفهــان  مذکــور بــه اداره ثبــت اســناد و امــال
گیاهــان داروئــی مراجعــه  ــازار  کوچــه 1۰۵ بعــد از ب ــه ابتــدای پرویــن  میــدان الل
گهــی بــه  نمایــد و درصورتــی کــه مدعــی تضییــع حــق باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
مــدت یکمــاه در مراجــع صالحــه قضایــی اقامــه دعــوی و گواهی طــرح دعــوی را 
از مرجــع قضائــی مربوطه اخذ و به این اداره تســلیم نمایــد. درصورت عــدم ارائه 
گواهــی طــرح دعــوی عبــارت »بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی« وفــق مقــررات از 
ســند فوق الذکر حذف خواهد شــد. مهدی شــبان رئیس منطقه ثبت اســناد 

ک شــرق اصفهــان - 11۳1۰۶۰ / م الــف و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۶۰۰۴978، تاریــخ: 1۴۰۰/2/11، چــون بموجــب گواهــی حصر وراثت 
شــماره 1178، 1۳9۶/۰۳/1۶ شــعبه 1۰ حصــر وراثــت اصفهــان وراث )فاطمــه، 
لیــال، اصغــر، مجتبــی، رضــا، مهــدی همگی ســلیمانی( خانم زینــت خداترس 
ک ۵291  عاشــق آبــادی فرزنــد رضــا مالــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــال
فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ 
گواهــی شــده و بــه تاییــد  کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  استشــهاد محلــی 
کــه ســند مالکیــت فــوق بــا مســتند مالکیــت  دفتــر 82 اصفهــان مدعــی اســت 
128۵97، 1۳79/۰8/1۴ دفتــر 72 اصفهــان بــه شــماره چاپی ۰2۴۰72 ســری 
کــه در صفحــه ۴۴۳ دفتــر 1۶۳ بــه نــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند  - ســال - 
ک معاملــه دیگری  مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده و طبــق گواهــی دفتر امال
انجــام نشــده اســت، محدودیــت و رهنــی نــدارد و بــه علــت جابجایــی مفقــود 
گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده انــد. طبــق 
گهی می شــود  تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شــده( نســبت بــه آن  کــه هرکــس انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز  یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائه اصل ســند مالکیت و 
ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصل ســند بــه ارائه 
گــر ظــرف مهلت مقــرر اعتراضــی و یــا درصــورت اعتراض  گــردد. ا کننــده مســترد 
اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 
ک  تســلیم خواهــد شــد. محمدعلــی فــالح رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

شــمال اصفهــان - 11۳۰۳8۵ / م الــف

گهی آ
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گزارشربخ

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اصفهــان گفــت: حــدود 
۴۰۸ واحــد بنــای تاریخــی مرمــت و احیاشــده در 
اســتان اصفهــان بــوده که حجــم ســرمایه گذاری در 
کــه عمدتــا توســط بخــش خصوصــی و بیــش  آن هــا 

از ۸ هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت. 
میــراث  تاریخــی  خانه هــای  فــارس،  گــزارش  بــه 
ارزشــمند به جای مانده از پیشــینیان اســت که ما 
کــه پایمــان  گذشــته پیونــد می دهــد، از زمانــی  را بــا 
گویــی  را وارد اولیــن قســمت این خانه هــا می کنیــم 
وارد ماشــین زمان شــده و روح  و روانمان سرشــار از 

آرامــش و حــس خــوب می شــود.
می توانــد  خانه هایــی  چنیــن  مرمــت  و  احیــا 
بافــت  و  مــردم  بــرای  ســال  ســالیان  تــا  را  آن هــا 
را  ســزایی  بــه  نقــش  و  کنــد  حفــظ  کشــور  یــک 
کشــور از طریــق افزایــش و  در رشــد اقتصــاد یــک 
کننــد، بــه عبارتــی  گردشــگری ایفا  رشــد صنعــت 
گردشــگری این  اســتفاده های باستان شناســی و 
کســب درآمــد  بناهــا  می توانــد بــه یــک محــل بــرای 
بــرای ســازمان های مســئول ماننــد شــهرداری ها و 

ســازمان میــراث فرهنگــی بــدل شــود.
فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر  الهیــاری،  فریــدون 
اصفهــان در خصــوص موفقیــت مرمــت خانه هــای 
کــرد: امــروز نهضــت بزرگــی در احیــا و  تاریخــی اظهــار 
کاروان ســراها  مرمــت بناهــای تاریخــی، خانه هــا، 
و حمام هــا در ســطح اســتان اصفهــان بــه وجــود 
ورود  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  و  آمــده 
از  مالحظــه ای  قابــل  تعــداد  و  می کننــد  پیــدا 
بــه  و  کرده انــد  احیــا  را  اســتان  تاریخــی  بناهــای 
گردشــگری  چرخــه فعالیت هــای جدید فرهنگی و 
ــر مــا بــه منابــع دولــت و بودجــه تکیــه  گ افزودنــد، ا
نمی افتــاد. اتفــاق  ســال ها این  شــاید  می کردیــم 

عمده مرمت بر عهده بخش خصوصی است
مدیــر کل میــراث فرهنگی اصفهان با اشــاره به این 
کــه حمایت هــای میــراث، عمدتــا حمایت هــای 
تســهیالتی آن هــم در صــورت نیــاز ســرمایه گذاران 
کــرد: عمــده مرمــت، توســط  اســت، خاطرنشــان 
بخــش خصوصی انجام می شــود، میراث فرهنگی 
کمک هــای  نیــز بــه آن هــا اجــازه مرمــت، مشــاوره و 
ــرای احیــای  فنــی می دهــد و نظارت هــای الزم را ب
بناهــای در چهارچــوب ضوابــط میــراث فرهنگی بر 
که بر ماهیت بناها آســیبی وارد نشــود. عهده دارد 

وی بــا اشــاره بــه برنامه میــراث فرهنگی بــرای دیده 
و شــناخته شــدن خانه هــای مرمت شــده بیــان 

کــرد: وقتــی ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بــه 
کاربــری  احیــای بناهــا اقــدام می کننــد، بــرای آن 
گــر  ا دارنــد،  برنامــه  و  وانگیــزه  می کننــد  تعریــف 
بحــث گردشــگری مطــرح باشــد تاریخــی بودن این 

خانه هــا اهمیــت زیــادی دارد.
عالقه سرمایه گذاران برای پرداخت هزینه 

پژوهش مرمت
الهیــاری افــزود: افــراد خارجــی شــاید تجربــه اقامــت 
ولــی  باشــند،  داشــته  را  خــوب  هتل هــای  در 
تجربــه حضــور در هتل هــای ســنتی مــا جدیــد و 
جــذاب اســت و ســرمایه گذاران به ایــن مســاله در 
گردشــگری  بازاریابــی توجــه دارنــد و مشــتریان بــازار 
بــه  حتــی  می کننــد،  توجــه  مســائل  به ایــن  نیــز 
ــه  ک ــوری  ــه ط ــد ب ــه دارن ــز  توج ــی نی ــش فرهنگ بخ
کننــدگان خانه هــای  برخــی ســرمایه گذاران و احیا
تاریخــی، چــون عالیــق فرهنگــی مهم تریــن انگیــزه 
ــق  ــای تحقی ــوده، هزینه ه کار ب ــن  ــا به ای ورود آن ه
و پژوهــش درخصــوص خانه هــا را نیــز پذیرفتنــد.

ابــراز  بــا  اصفهــان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
 ۱۰ از  بیــش  کنــون  تــا  کــه  از ایــن  امیــدواری 
کــه  کاروان ســرای اســتان اصفهــان مرمــت شــده 
کاروان ســرا بــه لحــاظ تاریخــی  کاربــری  منطبــق بــا 
کاروان ســرایی نیــز  اســت و تعــداد زیــادی پــروژه 
داد:  توضیــح  اســت،  ســرمایه گذاری  حــال  در 
از  خــارج  در  قرارگیــری  دلیــل  بــه  کاروان ســراها 
شــهرها، آســیب پذیری باالیــی داشــتند ولــی بــا 
بــه  و  هســتند  احیــا  حــال  در  ســرمایه گذاری ها 

می گردنــد. بــاز  گردشــگری  چرخــه 
اشتغال ۶ هزار و ۱۱۰ نفر بابت مرمت بناهای 

تاریخی
بنــای   ۴۰۰ از  بیــش  کــه  به ایــن  اشــاره  بــا  وی 
گذشــته  ســال  در ۶  اســتان  ســطح  در  تاریخــی 
بناهــای  تعــداد  اســت، درخصــوص  احیــا شــده  
تاریخــی احیاشــده و در دســت احیــا توســط بخــش 
کــرد: حــدود ۴۰۸ واحــد  خصوصــی خاطرنشــان 
بنــای تاریخــی مرمت و احیاشــده در دولت یازدهم 
کــه حجــم  و دوازدهــم در اســتان اصفهــان بــوده 
کــه عمدتــا توســط بخــش  ســرمایه گذاری در آن هــا 
خصوصــی بــوده، بیــش از ۸ هــزار میلیــارد ریــال 
اســت کــه ۲ هــزار و ۸۵۶ نفــر نیز اشــتغال ایجاد کرده 
اســت؛ بناهــای تاریخــی در دســت احیــا در ســطح 
اســتان ۲۰۵ بنــا بــا حجــم ســرمایه گذاری بالــغ بــر 
کــه منجربــه اشــتغال ۳  ۵۴۶ میلیــارد ریــال  اســت 

هــزار و ۲۵۹ شــده اســت.
کــرد:  جمعا حدود ۴ هــزار و  الهیــاری در پایــان بیــان 
که حدود  هزار و ۹۸۴  کارگاه مرمتی داشــتیم   ۵۳۲
کارگاه از آن هــا توســط میــراث فرهنگی،  هــزار و ۴۸۲ 
کارگاه  کارگاه توســط بخــش خصوصــی و  هــزار و ۶۹ 
ــهرداری ها و راه  ــون ش ــی چ ــط بخش های ــز توس نی
کار  و شهرســازی روی پروژه هــای میــراث فرهنگــی 
کردنــد؛ حجــم کار بــاال اســت و نهضت بزرگی شــکل 
ــه در  ک ــی  ــار تاریخ ــداد آث ــر تع ــن در براب ــه ولی ای گرفت

ســطح اســتان داریــم، رقــم قابــل توجهــی نیســت.
ارشــد  کارشــناس  هوشــیار،  فریمــاه  هم چنیــن 

مرمــت بنــا و بافــت  در خصــوص موفقیــت مرمــت 
کــرد: بــه هــر حــال مرمت  خانه هــای تاریخــی اظهــار 
و نجــات بناهــای تاریخــی از ویرانــی و فروپاشــی، امر 
پســندیده ای اســت،  بیــن صاحب نظــران دو طــرز 
تفکــر وجــود دارد؛ یکی این کــه مرمــت بــد، بهتــر 
از  از مرمــت نکــردن اســت و دیگر این کــه بعضــی 
کــه نهایــت بــه  مرمت هــا آن قــدر بــد انجــام می شــود 

فروپاشــی بنــا منجــر خواهــد شــد.
در  افــزود:  بافــت  و  بنــا  مرمــت  ارشــد  کارشــناس 
بســیاری از مــوارد مرمــت و احیاهــای  بســیاری از 
بناهــای تاریخــی موفق بوده و توانســته مخاطبین 
دیگــر  بســیار  مــوارد  در  کنــد  جــذب  را  بســیاری 

توفیقــی در ایــن امــر حاصــل نشــده اســت.
کــه موفقیــت مرمــت یــک  وی در ایــن خصــوص 
گرو چیست، پاسخ داد: موفقیت  بنای تاریخی در 
گــرو عوامل متعددی  مرمــت یــک بنای تاریخــی در 
گــر یــک به یک برداشــته نشــود  اســت، این قدم هــا ا
بــا شکســت جــدی در مرمــت بنــای تاریخــی رو بــه 
رو خواهیــم شــد؛ حساســیت های مرمتــی و میــزان 
مطالعــات، البتــه نســبت بــه اهمیــت بنــا بســیار 

متفــاوت خواهــد بــود.
کــرد: چنــان که یک  هوشــیار در ادامــه خاطرنشــان 
بنــای ســلجوقی یــا صفــوی حساســیت باالیــی در 
مرمــت دارد؛  پــس از مرمــت صحیــح، نحــوه  تزییــن 
و دکــور کــردن یــک بنای تاریخی از اهمیــت ویژه ای 
ــه عنــوان مثــال در همــه  بناهــا  برخــوردار اســت؛ ب
گچ بــری در تمــام  نبایــد از نقاشــی های فــراوان و یــا 

کاســته  کرد چون از اصالت بنا  زوایای بنا اســتفاده 
کارکــرد قبلــی بنــای  خواهــد شــد بلکــه بــا توجــه بــه 

تاریخــی میــزان تزیینــات تعییــن می شــود.
کارشــناس ارشــد مرمت بنا و بافت با اشــاره به این   
کــه مرمــت قاعده خــاص خــودش را دارد، گفــت: در 
ــرای  ــرد، ب ک ــت  ــت را رعای ــن مرم ــد قوانی ــت بای مرم
بنــای تاریخــی بایــد حتمــا طــرح مرمــت و احیــا بــا 
تمــام جزییــات تهیــه شــود، آسیب شناســی دقیــق 
از بنــا انجــام شــده و دالیــل آســیب بــه طــور واضــح 

و نــه حدســی مشــخص شــود.
مرمت در دست افراد ناوارد است

کــه  امــروز نــه تنهــا در  وی بــا اظهــار تاســف از ایــن 
کــه  کشــور  بــه علت ایــن  اصفهــان بلکــه در تمــام 
کارفرمایــان می خواهنــد در هزینه هــا صرفه جویــی 
کننــد شــاهد انجــام مرمــت بــه دســت افــراد نــاوارد 
و در بســیاری مــوارد ســرکارگرهای بنــا یــا بناهــای 
کرد: ایــن امــر باعــث  ســاختمان هســتیم، تصریــح 
می شــود عمــال بــه بنــا صدمــات فــراوان برســد، بــه 
ــه تعمیــرات  ــاز ب ــه در چنــد ســال بعــد نی ک طــوری 

دوبــاره  اســت.
هوشــیار در ادامــه توضیــح داد: هم چنین معماران 
بناهــای  مرمــت  در  هــم  عمــران  مهندســین  و 
فعــال  مرمت گــران  بــا  مشــورت  بــدون  تاریخــی 
هســتند، در صورتی که این امر در بســیاری از موارد 
ــناخت  ــدم ش ــل ع ــه دلی ــت ب ــدی در مرم ــج  ب نتای
گذاشــته  صحیــح از مصالــح  و معمــاری ســنتی 
اســت، اســتفاده از مصالــح  ماننــد آهــن و ســیمان 
و اســتفاده از روش هــای نامناســب در اســتحکام 

بخشــی بناهــا از ایــن دســت مــوارد اســت.
ابهام در رعایت قواعد مرمت خانه های تاریخی

کــه در مرمــت خانه هــای اصفهــان تــا چــه  ایــن 
کــه  حد ایــن قواعــد رعایــت می شــود بــه دلیل ایــن 
کارگاه مرمتی  کارفرمایان اجازه بازدید از  بسیاری از 
ــازی و  ــن مستندس ــم چنی ــد و ه ــود را نمی دهن خ
تهیــه آمــار دقیقــی از مرمت هــا توســط اداره میــراث 
فرهنگــی صــورت نمی گیــرد، نمی تــوان بــه طــور 

کــرد. قطــع اظهــار نظــر 
کــه  کافــی اســت  در میــان امــا ذکــر یــک نمونــه 
گنبــد شــیخ لطــف اهلل طــرح مرمتــی  بــرای مرمــت 
تهیــه نشــده بــود و اســتاد معمــار بــه ســلیقه  خــود 
کــه صــدای همــه  کــرد، خروجــی آن شــده  عمــل 
رد نقص هــا همچنــان  یــا  تائیــد  کارشناســان در 
بلنــد اســت؛ حــال با ایــن شــرایط دیگــر تکلیف بقیه 

مــوارد روشــن اســت.

مرمت بد، بهتر از مرمت نکردن است؟

موفقیت خانه های تاریخی مرمت شده در نصف جهان 

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

برابــر آراء صــادره هیئت هــای اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــه  ــی منطق ــد ثبت ــتقر در واح ــند رسمی مس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
بالمعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات  شــهر  خمینــی  ملــک  ثبــت  حــوزه  اصفهــان   1۴
ک موردتقاضــا  گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال متقاضیــان محــرز 
ح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده  بــه شــر
مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  نســبت  اشــخاص  درصورتیکــه  می شــود.  گهــی  آ روز 
گهــی بــه  متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل، تســلیم و پــس  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــال
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 

ــم نماینــد.   ــه مرجــع قضایــی تقدی را ب
الف( آراء صادره از هیات شعبه اول:

کالســه 2۶81 آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره  1( رای شــماره ۰۰12  مــور
کدملــی 1۰91177۴۴9 صــادره  بــه شناســنامه شــماره 1۰۵۳  مهــدی ظهیرنــژاد 
فرزنــد رضاقلــی نســبت بــه ۳2۰۰ ســهم از 7۴۰۰ ســهم بــه مســاحت ۳2۰۰ مترمربــع 
ک شــماره ۶8 فرعــی از 1۰۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــال
خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از معتمــدی دفتــر 12 صفحــه ۴18 و مالحظــه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
کالســه 2۵۳9 آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره  2( رای شــماره ۰۰21  مــور
کدملــی 128۴9۰۶۵۰7 صــادره فرزنــد  مهــدی فریــد بــه شناســنامه شــماره 1۰۶9 
ــه  ــاغ ب ــاب ب ــگ یکب ــش دان ــهم ش ــهم از ۴۵۰۰ س ــه 121۳.1۵1 س ــبت ب ــی نس مرتض
در  واقــع  اصلــی   1۰۳ از  فرعــی   ۵8 شــماره  ک  پــال مترمربــع   121۳.1۵1 مســاحت 
اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه محمدتقــی 
کارشــناس  گــزارش  و  ملــک  نقشــه  مالحظــه  و   2۰8 صفحــه   12 دفتــر  کازرونــی 

گردیــده اســت. مالحظــه و محــرز 
 / آقــای   2۵۳7 کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/1۴ خ  مــور  ۰۰2۵ شــماره  رای   )۳
کدملــی 128۳۵921۳۴  ــه شناســنامه شــماره 2۴78  ــی ب ــم حبیــب رضــا ارزان خان
صــادره فرزنــد ابوالقاســم نســبت بــه 29۰۴.۵2 ســهم از 7۴۰۰ ســهم یکبــاب بــاغ 
ک شــماره ۶8 فرعــی از 1۰۳ اصلــی واقــع در  بــه مســاحت 29۰۴.۵2 مترمربــع پــال
اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از معتمــدی 
کارشــناس مالحظــه و  گــزارش  دفتــر 12 صفحــه ۴18 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

ــت. ــده اس گردی ــرز  مح
 / آقــای   2۵۶۰ کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/1۴ خ  مــور  ۰۰17 شــماره  رای   )۴
کدملــی   ۳۳9 شــماره  شناســنامه  بــه  کوشــکی  مهرابــی  محمدحســین  خانــم 
ــاغ بــه مســاحت  11۴2۴۶۳222 صــادره فرزنــد رضــا نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ب
ک شــماره 91 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه  118۵.۰8 مترمربــع پــال
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از محمــد علــی نقــی نجفــی و 
گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  و  مالحظــه نقشــه ملــک 
 / آقــای   2۵۶1 کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/1۴ خ  مــور  ۰۰28 شــماره  رای   )۵
کدملــی   ۳۳9 شــماره  شناســنامه  بــه  کوشــکی  مهرابــی  محمدحســین  خانــم 
ــاغ بــه مســاحت  11۴2۴۶۳222 صــادره فرزنــد رضــا نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ب
ک شــماره 91 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت  1۳۴2.۶۳ مترمربــع پــال
ــه  ــه نقش ــی و مالحظ ــی نجف ــی نق ــطه از عل ــع الواس ــامل م ــهر ش ــی ش ــک خمین مل

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کالســه 179۳ آقــای / خانــم  خ 1۳99/12/۰9 بــه شــماره  ۶( رای شــماره ۴۴91 مــور
ــادره  ــی 11۴۰127۶۴۰ ص کدمل ــماره 1289۳  ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــی مخت غالمعل
بــه مســاحت ۳۴1.۴7 مترمربــع  گاراژ  بــه ۶ دانــگ یکبــاب  فرزنــد علــی نســبت 
ک شــماره 211 فرعــی از 121 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت  پــال
خ ۴۵/۰۶/27 دفتــر ۳۵ و مالحظــه  ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 177۳۶ مــور

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ نقشــه ملــک و 

کالســه 2۳89 آقــای / خانــم  خ 1۳99/12/11 بــه شــماره  7( رای شــماره ۴۵71 مــور
کدملــی 11۴17۰۶7۶8 صــادره  احمــد رفیعــی فروشــانی بــه شناســنامه شــماره ۳۴1 
ــه نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۳۰.72 مترمربــع  ــی ال فرزنــد ول
ک شــماره 11 فرعــی از 8۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک  پــال
کارشــناس  ــزارش  گ خمینــی شــهر شــامل ســند 1۶1۶۶ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. مالحظــه و محــرز 
آقــای   28۴۶ کالســه  شــماره  بــه   1۳99/12/2۵ خ  مــور  ۵28۰ شــماره  رای   )8
کدملــی   127۳2۴۰2۶1 شــماره  شناســنامه  بــه  ترکــی  عشــق  آناهیتــا  خانــم   /
127۳2۴۰2۶1 صــادره فرزنــد بهمــن نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 
در  واقــع  اصلــی   1۰8 از  فرعــی   ۶2۴.1 و   ۶2۳ شــماره  ک  پــال مترمربــع   2199.22
اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از ســند 
خ ۳8/۰۶/18 دفتــر 7۳  خ 72/۰۵/۰8 دفتــر ۶۳ و ســند 797۳ مــور 789۰ مــور
گــزارش  و  خ ۳9/۰7/27 دفتــر ۵9 و مالحظــه نقشــه ملــک  مــور و ســند ۳22۰ 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه 2۵۰۰ آقای / خانم  خ 1۳99/12/27 به شــماره  9( رای شــماره ۵۳۳۳ مور
کدملــی 11۴12۶۵۳11  نورعلــی پریشــانی فروشــانی بــه شناســنامه شــماره 2818 
صــادره فرزنــد رمضانعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 19۵ 
ک شــماره 112 فرعــی از8۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه  مترمربــع پــال
ــع  ــر ۶۳ م خ 7۴/11/19 دفت ــور ــند 88712 م ــامل س ــهر ش ــی ش ــک خمین ــت مل ثب
خ 98/۰1/28 دفتــر ۶۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و  الواســطه و ســند 1۳۳9۵۴ مــور

ــده اســت. گردی کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ
آقــای   2۳78 کالســه  شــماره  بــه   1۳99/12/2۳ خ  مــور  ۵21۵ شــماره  رای   )1۰
/ خانــم عشــرت حاجــی حیــدری ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۶21۴ 
 98.2۴ مســاحت  بــه  دانــگ   ۶ حســین  فرزنــد  صــادره   ۴17۰۰۶217۵ کدملــی 
ک شــماره 1۶9۴ فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴  مترمربــع پــال
ــدری  ــاج حی ــم ح ــع الواســطه از اقابیگ ــامل م ــهر ش ــی ش ــوزه ثبــت ملــک خمین ح
گــزارش  و  ملــک  نقشــه  مالحظــه  و   ۶1 دفتــر   ۵1/۰1/2۰ خ  مــور  ۳8۴98 ســند 

اســت. گردیــده  کارشــناس مالحظــه و محــرز 
آقــای   29۴2 کالســه  شــماره  بــه   1۳99/12/28 خ  مــور   ۵۳۶۴ شــماره  رای   )11
کدملــی 11۴۰77۶۴9۵  / خانــم عشــرت رجــب پــور بــه شناســنامه شــماره 2۰11 
صــادره فرزنــد احمــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۵9.۳۰ 
ک شــماره 2۶11 فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه  مترمربــع پــال
خ ۵1/۰۶/۰9 دفتــر ۶1 و ســند  ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 2778۵ مــور
کارشــناس  گــزارش  خ ۴8/۰۵/۳۰ دفتــر ۶1 و مالحظــه نقشــه ملــک و  2۴9۶8 مــور

ــده اســت. گردی مالحظــه و محــرز 
کالســه 21۴۳ آقــای /  بــه شــماره  خ 1۳99/12/2۳  12( رای شــماره ۵217 مــور
 11۴22۴98۰8 کدملــی   21۶2 شــماره  شناســنامه  بــه  ماهــوش  فهیمــه  خانــم 
مســکونی  ســاختمان  یکبــاب  دانــگ   ۶ بــه  نســبت  محمدتقــی  فرزنــد  صــادره 
ک شــماره ۵۳۶ فرعــی از 1۵8  درحــال ســاخت  بــه مســاحت 2۰۰ مترمربــع پــال
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه 
الواســطه از مالکیــت  شــهرداری خمینــی شــهر دفتــر 1۵7 صفحــه 8۰ و مالحظــه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
کالســه ۰79۰ آقای / خانم  خ 1۳99/12/11 به شــماره  1۳( رای شــماره ۴۵۳۳ مور
کدملــی 17۵۰۵۶۳1۵۰  بــه شناســنامه شــماره ۶98۶  یــاوری فروشــانی  فاطمــه 
صــادره فرزنــد حســین نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب انبــار بــه مســاحت 2۴۳.8۶ 
ک شــماره 18۵۳ و 18۵۴ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  مترمربــع پــال
ــر  خ 97/۰۵/29 دفت ــور ــند ۳۵298 م ــامل س ــهر ش ــی ش ــک خمین ــت مل ــوزه ثب ح
کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ ۳۰1 و ســند ۶11۴ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کالســه 21۵7 آقــای / خانــم  خ 1۳99/12/18 بــه شــماره  1۴( رای شــماره ۵۰19 مــور
کدملــی 11۴1۰۶۴2۴۳  حمیدرضــا حاجــی حیــدری بــه شناســنامه شــماره 289 
ــه دو  ــاب خان ــگ یکب ــاع از ۶ دان ــگ مش ــه ۳ دان ــبت ب ــی نس ــد قدمعل ــادره فرزن ص
ک شــماره 2۵۴ فرعــی از 118 اصلــی واقــع  طبقــه بــه مســاحت 1۳۶.۰۳ مترمربــع پــال

در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل دفتــر 2۴7 صفحــه 11 
کارشــناس مالحظــه و  گــزارش  و دفتــر ۵71 صفحــه ۵1۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. محــرز 
کالســه 21۵۶ آقــای / خانــم  خ 1۳99/12/18 بــه شــماره  1۵( رای شــماره ۵۰21 مــور
کدملــی 11۴1۰771۶7 صــادره فرزنــد عزیزالــه  زهــرا توانــا بــه شناســنامه شــماره 8۵۶ 
بــه مســاحت  یکبــاب خانــه دو طبقــه  از ۶ دانــگ  بــه ۳ دانــگ مشــاع  نســبت 
ک شــماره 2۵۴ فرعــی از 118 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  1۳۶.۰۳ مترمربــع پــال
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در دفتــر 2۴7 صفحــه 11 و دفتــر ۵71 
کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  و صفحــه ۵1۳ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کالســه 1۳۴9 آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/1۶ بــه شــماره  1۶( رای شــماره ۰2۴9 مــور
کدملــی 11۴2۳۶۵۴7۶ صــادره  علیرضــا صادقــی بــه شناســنامه شــماره 1۵۰7۴ 
کارگاه به مســاحت  فرزنــد محمدرضــا نســبت بــه 1 دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب 
ک شــماره 1۰1 فرعــی از 1۵7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  7۵9.۵7 مترمربــع پــال
1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از حســن و عاطفــه و نــگار 
نعمتــی و رجبعلــی نعمتــی و ســهیال شــجاعی و بهــزاد و محمــود و پــری نــاز نعمتــی 
ــزارش  گ ــه وکالــت و انتقــال اجرایــی و مالحظــه نقشــه ملــک و  و منیــژه مقیمی ارائ

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه 1۳۴8 آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/1۶ بــه شــماره  17( رای شــماره ۰2۴8 مــور
کدملــی 11۳۰1۴19۰1 صــادره  حمیدرضــا صادقــی بــه شناســنامه شــماره 11۳۰1۴19۰1 
کارگاه بــه مســاحت  فرزنــد محمدرضــا نســبت بــه 2 دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب  
ک شــماره 1۰1 فرعــی از 1۵7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  7۵9.۵7 مترمربــع پــال
1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مع الواســطه از حســن نعمتــی و عاطفه و 
نــگار نعمتــی و رجبعلــی نعمتــی و ســهیال شــجاعی و بهــزاد و محمود و حســن نعمتی 
و پــری نــاز  نعمتــی و منیــزه مقیمی ارائــه وکالــت و انتقــال اجرایــی و مالحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشناســمالحظه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کالســه 1۳۴۶ آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/1۶ بــه شــماره  18( رای شــماره ۰2۴۶ مــور
کدملــی 11۴1۰88۵۴1 صــادره  محمدجــواد آقامحمــدی بــه شناســنامه شــماره 1۵۴ 
کارگاه بــه مســاحت  کبــر نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب  فرزنــد ا
ک شــماره 1۰1 فرعــی از 1۵7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  7۵9.۵7 مترمربــع پــال
1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مع الواســطه از حســن نعمتــی و عاطفه و 
نگار  نعمتی و رجبعلی نعمتی و ســهیال شــجاعی و بهزاد و محمود و حســن نعمتی 
ــاز نعمتــی منیــزه  مقیمــی و انتقــال اجرایــی و وکالتنامــه و مالحظــه نقشــه  و پــری ن

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کالســه ۰۶۳۴ آقــای / خانــم  خ 1۳99/12/12 بــه شــماره  19( رای شــماره ۴۵88 مــور
کدملــی 11۴۰98۶77۵ صــادره  محمدحســن معــاذی بــه شناســنامه شــماره 29۳ 
ــماره  ک ش ــال ــع پ ــاحت 91۰۰ مترمرب ــه مس ــهم االرث ب ــه س ــبت ب ــود نس ــد محم فرزن
92۵ و 92۴ و 92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
کارشــناس و  گــزارش  اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه ۰۶۳۶ آقــای / خانــم  خ 1۳99/12/12 بــه شــماره  2۰( رای شــماره ۴۵87 مــور
کدملــی 11۴1۰۳۶2۶۶ صــادره فرزنــد  علــی اصغــر معــاذی بــه شناســنامه شــماره ۴۴۰ 
ک شــماره 92۵ و  ــال ــع پ ــه مســاحت 91۰۰ مترمرب ــه ســهم االرث ب محمــود نســبت ب
92۴ و 92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان 
کارشــناس و مالحظــه  گــزارش  بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
کالســه ۰۶۳۳ آقــای / خانــم  خ 1۳99/12/12 بــه شــماره  21( رای شــماره ۴۵8۶ مــور
کدملــی 11۴۰97۵8۶2 صــادره  محمدحســین معــاذی بــه شناســنامه شــماره 92 
ــماره  ک ش ــال ــع پ ــاحت 91۰۰ مترمرب ــه مس ــهم االرث ب ــه س ــبت ب ــود نس ــد محم فرزن
92۵ و 92۴ و 92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
کارشــناس و  گــزارش  اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه ۰۶۳۵ آقــای /  خ 1۳99/12/12 بــه شــماره  22( رای شــماره ۴۵8۵ مــور

کدملــی 11۴۰971۶۴۶ صــادره  خانــم طوبــی معــاذی بــه شناســنامه شــماره ۴2 
ک شــماره  فرزنــد محمــود نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــال
92۵ و 92۴ و 92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
کارشــناس  گــزارش  اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

ــت. ــده اس گردی ــرز  ــه و مح ــناس مالحظ کارش ــزارش  گ ــک و  ــه مل ــه نقش و مالحظ
کالســه ۰۶۴1 آقــای /  خ 1۳99/12/12 بــه شــماره  2۳( رای شــماره ۴۵78 مــور
کدملــی 11۴۰99۵928 صــادره  کبــرا معــاذی بــه شناســنامه شــماره ۴۶۴  خانــم 
ک شــماره  فرزنــد محمــود نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــال
92۵ و 92۴ و 92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
ــر 29  ــه ۴۳9 دفت ــامل صفح ــهر ش ــی ش ــک خمین ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــان بخ اصفه
و صفحــه ۳7۶ دفتــر 28 و صفحــات ۴۳1 و ۴۳۵ دفتــر ۶۳ و صفحــه 17۰ و دفتــر 
خ  ۵9 و صفحــه 1۰۰ دفتــر ۳۳  و صفحــه 1۶2 و 1۶۴ دفتــر ۵9 و ســند 1۰897 مــور
خ ۵۵/1۰/1۶ دفتــر ۵ و ســند 29۰9۴  ۵۴/۰2/۰2 دفتــر ۶۳ و ســند ۴9۶۳۳ مــور
خ ۵2/1۰/1۳ دفتــر 7۳ و مالحظــه  خ ۵1/11/۰8 دفتــر 7۳ و ســند ۳1۴79 مــور مــور

ــده اســت. گردی کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ نقشــه ملــک و 
کالســه 2۴2۵ آقــای /  خ 1۳99/12/12 بــه شــماره  2۴( رای شــماره ۴۵8۰ مــور
کدملــی 11۴1۰۰7۵7۶ صــادره  خانــم صدیقــه معــاذی بــه شناســنامه شــماره ۶۰۳ 
ک شــماره  فرزنــد محمــود نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــال
92۵ و 92۴ و 92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
کارشــناس  گــزارش  اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

ــده اســت. گردی کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ و مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه 2۴۴۶ آقــای /  خ 1۳99/12/12 بــه شــماره  2۵( رای شــماره ۴۵8۳ مــور
کدملــی 11۴1۰۶۰9۴9 صــادره  خانــم فاطمــه معــاذی بــه شناســنامه شــماره ۴9۶ 
ک شــماره  فرزنــد محمــود نســبت بــه ســهم االرث بــه مســاحت 91۰۰ مترمربــع پــال
92۵ و 92۴ و 92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
کارشــناس  گــزارش  اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

ــده اســت. گردی کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ و مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه ۰۶۳9 آقــای / خانــم  خ 1۳99/12/12 بــه شــماره  2۶( رای شــماره ۴۵8۴ مــور
کدملــی 11۴۰9787۴8 صــادره  صغــری خانــم معــاذی بــه شناســنامه شــماره 2۳۰ 
ــماره  ک ش ــال ــع پ ــاحت 91۰۰ مترمرب ــه مس ــهم االرث ب ــه س ــبت ب ــود نس ــد محم فرزن
92۵ و 92۴ و 92۳ و 922 و 921 و 92۰ و 919 و 918 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
کارشــناس و  گــزارش  اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه 27۶۰ آقــای / خانــم  خ 1۳99/12/18 بــه شــماره  27( رای شــماره ۵۰12 مــور
کدملــی 127۰81۵8۶۵  احســان نکوئــی مهــر بــه شناســنامه شــماره 127۰81۵8۶۵ 
بــه مســاحت  مغــازه  یکبــاب  دانــگ  بــه ۶  نســبت  فرزنــد محمدمهــدی  صــادره 
ک شــماره 1۰۳۰۶ فرعــی از 7۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  1۶8.22 مترمربــع پــال
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر  شــامل ثبــت در صفحــه 1۵8 دفتــر ۶8۳ و مالحظــه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
کالســه 27۴2 آقــای /  خ 1۳99/12/1۶ بــه شــماره  28( رای شــماره ۴۶97 مــور
کدملــی  خانــم سیدابوالحســن نوربخــش ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 1۳ 
11۴1۰۴۳۵99 صــادره فرزنــد ســیدرضا نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب  مغــازه  بــه 
در  واقــع  اصلــی   17۰ از  فرعــی   ۳۰71 شــماره  ک  پــال مترمربــع   7۴/۰۶ مســاحت 
و   17۳18 ســند  شــامل  شــهر  خمینــی  ملــک  ثبــت  حــوزه   1۴ بخــش  اصفهــان 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  مالحظــه نقشــه ملــک و 
آقــای   2۶1۰ کالســه  شــماره  بــه   1۳99/12/17 خ  مــور  ۴8۳۰ شــماره  رای   )29
کدملــی   11۳۰۴9۴8۴۵ شــماره  شناســنامه  بــه  مجیــری  ابوالفضــل  خانــم   /
ــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶  ــد محمــد نســبت ب 11۳۰۴9۴8۴۵ صــادره اصفهــان فرزن
ــی از  ک شــماره 1۵۰۰ فرع ــال ــع پ ــاحت 191.98 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان دانــگ یکب
72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل 
گــزارش  و  خ 99/۰۶/۰7 دفتــر ۳۰1 و مالحظــه نقشــه ملــک  ســند ۴22۳2 مــور

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
گهی در صفحه 7 ادامه آ

گهی آ

خبر

کــه  کتــاب »نگیــن اصفهــان«  دومیــن جلــد از 
ریاحــی  محمدحســین  قلــم  بــه  به تازگــی، 
تاریخــی  محله هــای  معرفــی  بــه  منتشرشــده، 
سنبلستان، سرچشمه، شهشهان و محله های 

دارد. اختصــاص  آن  پیرامــون 
شــناس  اصفهــان  ریاحــی،  محمدحســین 
اصفهــان  می گویــد:  به ایســنا  پژوهشــگر  و 
کــه اجزای  محله هــای مختلف و متعــددی دارد 
آن بیانگــر تاریــخ، فرهنــگ و تمدن ایــن شــهر 
گرفتم ایــن  بــه همیــن دلیــل تصمیــم  اســت. 
کار را نیــز  کنــم و  گانــه معرفــی  محــالت را جدا
و  مؤثــر  نقــش  کــه  کــردم  شــروع  محالتــی  بــا 

داشــته اند. شــهر  در  درخشــانی 
کتاب »نگین  او ادامه می دهد: نخستین جلد از 
اصفهــان« بــه معرفــی محلــه »نقش جهــان« و 
شــخصیت های تأثیرگــذار آن به عــالوۀ آثــار هنــر 
اختصــاص  محلــه  هنرمندان ایــن  و  معمــاری 
داشــت و در جلــد دوم نیــز، تبییــن تاریــخ نهفتــه 
کهنــی مثــل محلــه »سرچشــمه«،  در محــالت 
محله هــای  و  »سنبلســتان«  »شهشــهان«، 

پیرامــون آن را مــورد بررســی قــرار داده ام.
بــه بــاور ریاحــی، محله هــا، اجــزای مهــم تاریــخ و 
سرگذشــت شــهر اصفهــان در ادوار مختلف انــد 
تاریخــی  از  بخش هایــی  آن هــا  بررســی  بــا  و 
و  محســوس  چنــدان  مــردم  بــرای  شــاید  کــه 
ملمــوس نباشــد و تنهــا از ورای ژرف نگــری نقاب 
پدیــدار  پیــش دیــدگان همــه  از رخ می کشــد، 

می شــود.
کــه  می کنــد  نشــان  خاطــر  پژوهشــگر  ایــن 
فضــای  یــا  محلــه  یــک  بــه  منحصــر  اصفهــان 

کــه تنهــا بــا  تاریخــی نیســت و سرگذشــتی دارد 
و  مزارهــا  و  کوچه پس کوچه هــا  کــردن  دنبــال 
حمام هــا  و  بقعه هــا  و  میدان هــا  و  مســاجد 

شــد. آشــنا  آن  بــا  می تــوان 
کتــاب  تــا در جلــد دوم  کــرده  تــالش  ریاحــی، 
»نگیــن اصفهــان« آثــار و بناهــا و دیگــر اجــزای 
امــروز محله هــای شــهر را نیــز مــورد توجــه قــرار 
گذشــته، در  کــه معتقــد اســت در  بدهــد چــرا 
نیــز  امــروز  کوتاهــی شــده و  حق ایــن محله هــا 
گاه متــروک و غیــر معمــور بــه حــال خــود رهــا 
می تــوان  هــم  هنــوز  وجــود  با ایــن  شــده اند، 
زمینه ســاز  محله هــا  که ایــن  کــرد  مباهــات 
اصفهــان  و  در ایــران  تاریخــی  بــزرگ  تحــوالت 

بوده انــد.
او می گویــد: مــا بایــد میراث هــای محلــه را بــرای 
کنیــم و یکــی از اهــداف  نســل های آتــی حفــظ 
اصفهــان«،  »نگیــن  کتــاب  تدویــن  بــرای  مــا 
کــردن مــردم از اهمیــت محلــه  گاه  تــالش بــرای آ
بناهــای  بتوانیــم  طریــق  از ایــن  بلکــه  اســت 
گزنــد خطاهــای انســانی در امــان   باقیمانــده را از 

نگه داریم. 
ایــن اصفهــان شــناس، در پاســخ بــه سؤال ایســنا 
ارزش  بــا  آثــار  حاضــر  حــال  در  بر اینکــه  مبنــی 
کــه در جلــد یکــم و دوم »نگیــن  محله هایــی 
اصفهــان« مــورد بررســی قــرار داده ایــد در چــه 
می دهــد:  توضیــح  دارنــد؟  قــرار  وضعیتــی 
متأســفانه بخــش قابل توجهــی از آثــار بــا ارزش 
بی توجهــی  خاطــر  بــه  محله هــا،  در  موجــود 
کــه اداره  ازدســت رفته اســت و انتظــار مــی رود 
کل میــراث فرهنگــی اصفهــان و دیگر ســازمان ها 
بهره گیــری  بــا  متولــی،  و  مرتبــط  نهادهــای  و 
صاحب نظــران،  و  کارشناســان  مشــورت  از 
و  همگانــی  جمعــی،  اقــدام  یــک  بــه  دســت 
تخریب هــای  جلوی ایــن  و  بزننــد  هماهنــگ 
روزافــزون را بگیرنــد تــا بتواننــد بــه حفــظ هویــت 
کمــک  گردشــگری هــم   و به تبــع آن توســعه بعــد 

کنند. 
فرهنگــی  امــور  حمایــت  از  تشــکر  بــا  ریاحــی، 
شــهرداری منطقــه ســه اصفهــان بــرای چــاپ 
جلــد دوم »نگیــن اصفهــان«، ابــراز امیــدواری 
اســتمرار  حمایت هــا،  و  تالش هــا  می کند ایــن 
محله هــای  و  بافت هــا  دیگــر  تــا  کنــد  پیــدا 
تأثیرگــذار شــهر اصفهــان نیــز در قالــب جلدهــای 

شــود. معرفــی  مــردم  بــه  کتــاب،  بعدی ایــن 

تازه های کتاب؛

محله به محله با اصفهان
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کیــد بر اینکــه  ســرمربی تیــم بســکتبال جوانــان بــا تا
شــرایط تیمــش بــرای مســابقات جهانــی بهتــر از 
بــرای  می خواهیــم  گفــت:  اســت،  گذشــته  ادوار 
اولین بــار در جمــع هشــت تیــم برتر ایــن رقابت هــا 

ــم.  قــرار بگیری
مــورد  در  مهــر  بــا  گفتگــو  در  نــوری  رضــا  محمــد 
شــرایط تمرینــی تیــم بســکتبال زیــر ۱۹ ســال پســران 
کــه مســابقات جهانــی را در پیــش دارد و برنامــه و 
دیدارهــای پیــش بینــی برای ایــن تیــم تــا پیــش 
کــه  کــرد  کیــد  از اعــزام بــه لتونــی توضیــح داد و تا
ــزاری دیدارهــای  ــرای برگ ــرون مــرزی ب عــدم اعــزام ب
ــت. ــش اس ــه تیم ــوط ب ــش مرب ــا چال ــی تنه تدارکات

ترکیب اصلی تیم جوانان لیگ برتری است
تیــم  اردوی  مرحلــه  یــک  یادآوری اینکــه  بــا  وی 
بســکتبال جوانــان برگــزار شــده و مرحلــه دوم هــم از 
کرد:  ۱۷ اردیبهشــت ماه آغاز می شــود، خاطرنشان 
ترکیــب اصلــی اردونشــینان را بازیکنانــی تشــکیل 
کوچیــن آمــل )جوانــان ۲۰۲۰(  کــه بــا تیــم  می دهنــد 
در لیــگ برتــر شــرکت کردنــد. البته به جــز آنها نفرات 
جدیــدی از دیگــر تیم هــا و لیــگ دســته اول هــم 
ــی  ــان را بررس ــا وضعیت ش ــم ت کردی ــوت  ــه اردو دع ب
گزینــه جدیــد  کنیــم. بــرای اردوی دوم هــم دو ســه 
معرفــی شــده اند که در کنــار ۱۵ اردونشــین اصلی در 

تمرینــات شــرکت خواهنــد داشــت.
یک مرحله اردوی ُپرفشار در پیش داریم

ســرمربی تیــم بســکتبال جوانــان ادامــه داد: مرحله 
ــزار  اول اردو را خیلــی ســنگین و ُپرفشــار در آمــل برگ
هفتــه ای  یــک  اردوی  بــرای  را  رونــد  کردیم. ایــن 
کــه  پیــش رو هــم ادامــه خواهیــم داد بــه طــوری 
اســتقامتی  کارهــای  و  بدنســازی  بــه  را  صبح هــا 
و میدانــی اختصــاص می دهیــم و عصرهــا بــازی 
بســکتبال انجــام می دهیم. اینگونــه می خواهیــم 
بــرای اول خردادمــاه بازیکنــان را بــه لحــاظ آمادگــی 
در  را  اردوهــا  بتوانیــم  کــه  برســانیم  ســطحی  بــه 

شــرایط متفــاوت و حرفــه ای تــر ادامــه دهیــم.
ارزیابی بازیکنان از اردوی سوم متوقف می شود

صرفــا  کــه  ســوم  اردوی  از  کــرد:  تصریــح  نــوری 
روی بســکتبال و حفــظ آمادگــی بازیکنــان متمرکــز 
می شــویم دیگــر بازیکــن جدیــدی بــرای ارزیابــی 
در میــان اردونشــینان نخواهیــم داشــت. در واقــع 
از ایــن اردو فقــط بــا حــدود ۱۵ نفــر تمرینــات را ادامــه 
می دهیــم تــا بتوانیــم از میــان آنهــا ترکیــب دوازده 

کنیــم. نفــره را شناســایی 
تنها چالش تیم نداشتن اعزام برون مرزی است

ایــن مربی بســکتبال در مــورد برنامه هــای موردنظر 
بــرای آمــاده ســازی بهتــر تیــم جوانــان اعزامی بــه 
مســائل  خاطــر  بــه  گفــت:  جهانــی  مســابقات 
کرونــا نمی توانیــم اعزامی بــرای حضــور  اقتصــادی و 

در تورنمنت هــای بین المللــی و برگــزاری دیدارهــای 
تدارکاتــی داشــته باشــیم. این تنهــا نقــص و چالــش 
بــرای تیــم ماســت که مســابقات جهانــی را در پیش 
کنار  دارد امــا بــه خاطــر شــرایط موجــود چــاره ای جــز 
آمــدن بــا آن نداریــم. بــه همیــن دلیــل ســعی کردیــم 
کــردن برنامه هــای داخلــی شــرایط  بــا جایگزیــن 

کنیــم. بهتــری را ایجــاد 
دو دیدار جوانان با تیم ملی بسکتبال

طبــق  کــرد:  خاطرنشــان  زمینــه  همیــن  در  وی 
هماهنگــی انجــام شــده بــا مدیــر تیم هــای ملــی 
)مســعود قاســمی( قــرار اســت پــس از آغــاز اردوی 
آمــاده ســازی تیــم ملــی و تــا پیــش از اعــزام جوانــان 
بــه لتونــی، دو دیــدار تدارکاتــی میــان دو تیــم برگــزار 
شــود. ضمن اینکــه هماهنــگ شــده ســفرهایی بــه 
اصفهــان و مشــهد هــم داشــته باشــیم تــا ضمــن 

کنیــم. پیگیــری تمریناتمــان، دیدارهایــی برگــزار 
پیش بینی ۱۰ دیدار تدارکاتی

نــوری افــزود: در مجمــوع ســعی داریــم بــا پیــش 
کــه از ســطح  بینــی دیدارهــای داخلــی بــا تیم هایــی 
جوانــان خیلــی باالتــر هســتند تنهــا مشــکل مربوط 
بــه تیــم در راه آماده ســازی جهانــی را برطرف کنیم. 
فکــر می کنیــم حداقــل ۱۰ دیــدار تدارکاتــی تــا پیــش از 

حضــور در مســابقات جهانــی داشــته باشــیم.
شناختی از حریفان مان نداریم اما می دانیم 

رقیبان بزرگی هستند
ســرمربی تیــم بســکتبال جوانــان در پاســخ به ایــن 
لتونــی  و  پورتوریکــو  »صربســتان،  کــه  پرســش 
حریفــان تیــم شــما در مســابقات جهانــی هســتند. 
چــه شــناختی از ایــن تیم هــا داریــد؟« گفت: شــرایط 
در رده ســنی جوانــان ماننــد بزرگســاالن نیســت، 
ترکیــب تیم هــای جوانــان بــرای هــر دوره مســابقات 
دســتخوش تغییراتــی می شــود و بــه همیــن دلیــل 
تقریبــا بــدون شــناخت از حریفان مــان هســتیم 
کشــورها صاحــب بســکتبال  امــا در هــر صورت ایــن 
هســتند و می تواننــد رقیبــان بزرگی برای ما باشــند.

به دنبال کسب اطالع از صربستان، پورتوریکو 
و لتونی هستیم

ــرایط  ــا از ش ــتیم ت ــاش هس ــد: در ت ــادآور ش ــوری ی ن
فعلــی صربســتان، پورتوریکــو و لتونــی کســب اطاع 

ــت  ــه دس ــا ب ــای آنه ــی از دیداره ــی فیلم ــرده و حت ک
بیاوریــم تــا شــناخت مان از آنهــا بیشــتر شــود. این 
کمــک می کنــد بــا آمادگــی روانــی بیشــتری  موضــوع 
کنیــم و به هدف مــان نزدیک  در مســابقات شــرکت 

باشــیم.
می خواهیم جزو هشت تیم برتر مسابقات 

جهانی شویم
وی در مــورد هــدف پیــش بینــی شــده برای تیمش 
و اینکــه »در مجمــوع تیــم بســکتبال جوانــان در این 
دوره رقابت هــای جهانــی چــه جایــگاه و عملکــردی 
کــرد: بســکتبال  را دنبــال می کنــد؟« خاطرنشــان 
رقابت هــای  در  دوره  پنــج  کنــون  تا جوانان ایــران 
در  می خواهیــم  اســت.  داشــته  شــرکت  جهانــی 
ــار در جمــع  ــرای اولیــن ب ششــمین دوره حضــور و ب
هشــت تیــم برتر قرار بگیریــم. می خواهیــم از مرحله 
گــر بــه هــر دلیلــی هم این  نخســت صعــود کنیــم امــا ا
کمتــر از دوازدهمی بــه  مهــم محقــق نشــد رده ای 
دســت نمی آوریــم. نهایــت یکــی از رده هــای نهــم تــا 

دوازدهــم را می گیریــم.
شرایط تیم بسکتبال جوانان بهتر از همیشه 

است
کــرد:  کیــد  تا جوانــان  بســکتبال  تیــم  ســرمربی 
ــه  ــرای رســیدن به ایــن هــدف مصمــم هســتیم ب ب
کــه شــرایط تیــم جوانــان نســبت بــه ادوار  خصــوص 
کــه در مســابقات جهانــی حضــور داشــت،  گذشــته 
که تیم جوانان  خیلی بهتر اســت. در ادوار گذشــته 
آســیا ســهمیه جهانــی  در  قهرمانــی  واســطه  بــه 
ســازی  آمــاده  بــرای  زیــادی  فرصــت  می گرفــت، 
نداشــت طوریکــه نهایــت بــا یکــی دو مــاه تمریــن بــه 
مســابقات اعــزام می شــد اما اردونشــینان فعلی این 
کنــار  کوچیــن  تیــم از مدت هــا پیــش در قالــب تیــم 
هــم بودند. ایــن حضــور مســتمر منجــر بــه آمادگــی و 
هماهنگــی بیشــتر شــده اســت. امیدواریــم همیــن 
ــن را  ــه ممک ــن نتیج ــا بهتری ــد ت کن ــک  کم ــئله  مس
بگیریــم. مســابقات بســکتبال زیــر ۱۹ ســال جهــان 
۱۰ تــا ۲۱ تیرمــاه بــه میزبانــی لتونــی برگــزار می شــود. 
صربســتان، پورتوریکــو و تیــم میزبــان یعنــی لتونــی 
حریفــان تیــم بســکتبال کشــورمان در گــروه اول این 

رقابت هــا هســتند.

سرمربی تیم بسکتبال جوانان: 

می خواهیم جزو هشت تیم برتر جهان شویم
رئیس هیئت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهان از 
پلمــب ۲۰ باشــگاه ورزشــی در اصفهــان در شــرایط 
وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا به دلیــل فعالیت غیر 

مجاز خبــر داد.
بــا  بــا  مهــر  گفت وگــو  باقــری مقــدم در  احمــد 
ملــی  ســتاد  جدیــد  مصوبــات  در  بیان اینکــه 
ــروه  گ ــز ورزشــی در مشــاغل  ک ــا مرا کرون ــا  مقابلــه ب
گرفته انــد، اظهــار داشــت: بر ایــن اســاس  دو قــرار 
ــا در  کرون ــه تغییــر رنــگ بنــدی شــیوع  ــا توجــه ب ب
۱۹ شهرســتان اســتان اصفهان امکان بازگشــایی 
ــزاری مســابقات و ســالن های  ــز ورزشــی، برگ ک مرا

گذشــته فراهــم شــده اســت. ورزشــی از روز 
وی بــا بیان اینکــه برخــی از شهرســتان ها ممکــن 
اســت بــر اســاس مصوبــات قدیمی ســتاد مقابلــه 
کــز ورزشــی را در  بــا کرونــا رفتــار کرده و همچنان مرا
گــروه ســه مشــاغل قرار دهنــد، اضافــه کرد: ایــن در 
کــز در  کــه در اســتان اصفهان ایــن مرا حالــی اســت 

گــروه دو قــرار دارنــد.
کز ورزشی اجازه فعالیت با ۵۰ درصد  مرا

ظرفیت را دارند
رئیــس هیئــت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهــان 
کــز ورزشــی اجــازه فعالیــت بــا ۵۰  بــا بیان اینکــه مرا
درصــد ظرفیــت را دارنــد، ادامــه داد: در ایــن زمینه 
ــای  ــئوالن هیئت ه ــوی مس ــدی از س ــارت ج نظ
ورزشــی و هیئــت پزشــکی ورزشــی انجــام خواهــد 

شــد.
باشــگاه های  از  اســتقبال  بیان اینکــه  بــا  وی 

کرونــا نیســت،  ورزشــی به انــدازه شــرایط قبــل از 
ــه صــورت  ــز ب ک ــرد: از ایــن رو ظرفیــت مرا ک اضافــه 

کامــل مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد.
فعالیت ۲۵ بازرس هیئت پزشکی ورزشی در 

اصفهان
شهرســتان  در  بیان اینکــه  بــا  مقــدم  باقــری 
اصفهــان ۲۵ نفــر بــازرس و در دیگــر شهرســتان ها 
کــدام یــک یــا دو بــازرس از هیئــت پزشــکی –  هــر 
ورزشــی فعالیــت دارنــد، تصریح کرد: بیــش از ۷۵۰ 
کــه  مرکــز و ســالن ورزشــی در اصفهــان وجــود دارد 

کــز داریــم. ــر روی ایــن مرا نظــارت مســتمر را ب
کرونــا  وی بــا بیان اینکــه در شــرایط قرمــز شــیوع 
کــز  در اســتان اصفهــان در نظــارت و بازرســی از مرا
و ســالن های ورزشــی شــاهد تخلفاتــی همچــون 
ــودن برخــی از باشــگاه های ورزشــی  ــاز و فعــال ب ب
کــرد: در این ارتباط ۲۰ باشــگاه  را داشــتیم، اضافــه 

ورزشــی در اســتان اصفهــان پلمــب شــد.
رئیــس هیئــت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهــان 
ادامــه داد: بازگشــایی این باشــگاه ها منــوط بــه 

طــی مراحــل قانونــی اســت.

تیم هــای  پیشــین  مدافــع  عقیلــی  هــادی 
پرســپولیس و ســپاهان اعتقــاد دارد، شــانس هــر 
دوی ایــن تیم هــا بــرای قهرمانــی در لیگ برتــر برابر 

اســت.
گفت وگــو بــا تســنیم، دربــاره  هــادی عقیلــی در 
و  بازیکنــان  و اینکــه  تیــم  دو  حســاس  تقابــل 
ــازی قهرمــان  که ایــن ب ــد  گفته ان مربیــان دو تیــم 
گفــت: روی  کــرد،  لیــگ برتــر را مشــخص نخواهــد 
کاغذ ایــن بــازی نمی توانــد قهرمــان لیگ را تعیین 
کنــد، ولــی قطعــًا امتیــازات آن بــرای هــر دو تیــم 
در راه رســیدن بــه قهرمانــی مهــم اســت. وقتــی 
گزینــه ســقوط هســتند، بــازی مســتقیم  دو تیــم 
شــش امتیازی می شــود و بــازی تیم هــای بــاالی 
گر ایــن بــازی  جــدول هــم چنیــن شــرایطی دارد. ا
ــود  ــری وج ک ــث  ــط بح ــود فق ــل ب ــدای فص در ابت
داشــت، ولــی اآلن بحــث امتیازگیــری و نزدیــک 
شــدن بــه قهرمانــی هــم مهــم اســت. قطعــًا ارزش 

و اهمیت ایــن بــازی بیشــتر از بازی هــای قبلــی دو 
تیــم اســت.

کــه »کــدام تیــم  وی در پاســخ به ایــن پرســش 
در ایــن بــازی شــانس بیشــتری بــرای بــرد خواهــد 
کــدام  گفــت  کــرد: نمی تــوان  داشــت؟«،  تصریــح 
من ایــن  اعتقــاد  دارد.  بیشــتری  شــانس  تیــم 
گر شــانس  کــه انجــام بــازی بــدون تماشــا اســت 
کــه  میزبانــی را از ســپاهان  می گیــرد، همان طــور 
پرســپولیس هــم در بــازی رفــت از امتیــاز میزبانی 
هــر دو  بهــره نمی بــرد.  و حمایــت هوادارانــش 
کیفیتــی هســتند و هــر وقــت  تیــم، تیم هــای با
ــاز  ــوند و امتی ــده ش ــد برن ــد می توانن ــه الزم باش ک

بگیرنــد. 
ایــن بــازی قطعــًا برای هــر دو تیم ســخت خواهد 
کم موقعیــت  رفــت  بــازی  مثــل  شــاید  و  بــود 
باشــد، البتــه امیدوارم ایــن اتفــاق رخ ندهــد و 
شــاهد دیــداری زیبــا و پــرگل از ســوی هــر دو تیــم 

باشــیم.

معتقدنــد  برخــی  مــورد  اینکــه  در  عقیلــی 
کتیکــی و فنــی نســبت بــه  پرســپولیس از لحــاظ تا
کــرد: در اینکــه  ســپاهان برتــری دارد، خاطرنشــان 
ــکی  ــچ ش ــت هی ــی اس کیفیت ــم با ــپولیس تی پرس
وجــود نــدارد، ولــی ســپاهان هــم در ایــن فصــل 

کیفیتــی اســت.  کــه تیــم با نشــان داده 
کیفیــت خوبــی  گذشــته هــم  ایــن تیــم فصــل 
داشــت و در آخریــن هفته هــا نتوانســت ســهمیه 
بــه دســت بیــاورد، در  لیــگ قهرمانــان آســیا را 
غیر ایــن  صــورت می توانســت امســال خــودش 

کیفیــت فنــی  را در آســیا نشــان دهــد. هــر دو تیــم 
کتیکــی دو ســبک  خوبــی دارنــد، ولــی از لحــاظ تا

متفــاوت را ارائــه می کننــد.
گــر یادتــان باشــد پرســپولیس در بــازی رفــت تیــم  ا
برتــر میــدان نبود، چــون از لحاظ بازیکن در تنگنا 
ــا اضافــه شــدن بازیکنــان جدید ایــن  ــی ب بــود، ول

مشــکل برطــرف شــد. 
از  منظم تــر  هــم  ســپاهان  مقابــل  طــرف  در 
نیم فصــل اول اســت و یکــی از بهتریــن بازیکنــان 
هــم  را  حاج صفــی(  )احســان  اخیــر  دهــه  یــک 

اســت. کــرده  جــذب 
مدافع پیشــین ســپاهان در پاسخ به این پرسش 
کــدام تیــم بــرای قهرمانــی بیشــتر  کــه شــانس 
اســت، گفت: شانس پرسپولیس و سپاهان برابر 
اســت و چیــزی قابــل پیش بینــی نیســت، ولــی 
اســتقال هــم می توانــد شــانس قهرمانــی داشــته 
باشــد. این تیــم در بازی هــای اخیــر نتایــج خوبــی 

گرفتــه اســت و شــانس قهرمانــی دارد.

کــه در  کبــدی اســتان اصفهــان  ــات هیــأت  انتخاب
بهمــن مــاه ســال ۱۳۹۸ برگــزار شــد، به دلیل تخلف 

گرفتــه باطــل شــد. صــورت 
چنــد روز گذشــته فراخوان ثبت نــام از کاندیداهای 
و  مقــرر  زمــان  از  پیــش  کبــدی  هیــأت  ریاســت 
اتمــام دوره ریاســت قبلی ایــن هیــأت توســط اداره 
منتشــر  اصفهــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل 
کــه انتخابات ایــن هیــأت  شــد؛ این در حالــی اســت 
در بهمن مــاه ۹۸ برگــزار شــد و پــس از دو مرحلــه 
بــه عنــوان ریاســت  رأی گیــری حمیــد شــهبازی 

کبــدی انتخــاب شــد. هیــأت 
در ایــن  گرفتــه  صــورت  تخلــف  بحــث  از  جــدای 
در  تصمیم گیــری  طوالنــی  زمــان  انتخابــات، 
گرفتــه در جایــگاه خود  خصــوص تخلفــات صــورت 
کنــون بــا گذشــت یــک  ســال  حائــز اهمیــت اســت؛ ا
و چهــار ماه ایــن انتخابــات ابطــال شــده اســت، این 
گــر انتخــاب شــهبازی قانونی  کــه ا در صورتــی اســت 
هیــأت  نیم ایــن  و  یــک ســال  نبــود چــرا حــدود 
ورزشــی بــدون رئیــس قانونــی و رســمی اداره شــده و 

ــر قانونــی بــود چــرا باطــل شــد. گ ا
پیرامــون همیــن موضــوع حســین زیبایــی معــاون 
در  اصفهــان،  اســتان  و جوانــان  ورزش  کل  اداره 
گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در اصفهــان، ضمــن 
تاییــد انتخابــات مجــدد  اظهــار داشــت: در زمــان 
مدیریــت قبــل، از اعضای مجمعی که معرفی شــد 
۲ باشــگاه در مجمــع قــرار داده شــده بــود که این دو 
مجموعه در رشــته کبدی فعالیتی نداشــتند؛ بعد 
از برگــزاری انتخابــات و انتخــاب شــهبازی تعــدادی 

ــد؛  کردن کبــدی موضــوع را پیگیــری  از ورزشــکاران 
و  اداره ورزش  کل جدیــد  زمــان حضــور مدیــر  از 
جوانــان، مکاتبــه ای بــا وزارت خانــه در خصــوص 
غیرقانونــی بــودن حضور ایــن ۲ باشــگاه در مجمــع 

انجــام شــد.
کل ورزش و جوانــان اصفهــان افــزود:  معــاون اداره 
از طریــق  کــه  بــه شــکایاتی  بــا توجــه  از آن  بعــد 
حکمیــت  بــه  کار  بــود  شــده  انجــام  ورزشــکاران 
ابقــای  بــه  رای  جلســه  آن  در  کــه  شــد  کشــیده 
شــهبازی داده شــد و بــه فعالیتــش در ایــن ســمت 
کــه بــا پیگیــری دوبــاره ورزشــکاران  ادامــه  داد تا ایــن 
موضــوع  کشــور  کل   بازرســی  ســازمان  طریــق  از 
کــه بــا  بررســی شــد و بــه وزارت خانــه ابــاغ شــد 
توجــه بــه اتفاقــات رخ داده مجمــع باطــل اســت و 

بایــد انتخابــات مجــدد برگــزار شــود.
وی در پایــان بیــان داشــت: از طریــق وزارت خانــه 
دفتــر امــور مشــترک فدراســیون ها رأی صــادره به ما 
ابــاغ شــد و ما بر اســاس ابــاغ وزارت خانــه فراخوان 
مجــدد بــرای ثبت نــام اعــام کردیــم؛ زمــان ثبت نام 
ــه  ــتان ب ــدی اس کب ــأت  ــت هی ــرای ریاس ــا ب نامزده
پایــان رســید و بــه زودی انتخابات این هیــأت برگزار 

خواهــد شــد.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان خبر داد؛

پلمب۲۰باشگاه ورزشی دراصفهان

مدافع پیشین تیم های پرسپولیس و سپاهان: 

شانس قهرمانی هر ۲ تیم برابر است

انتخابات هیأت کبدی استان اصفهان باطل شد

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

که از ســوی  محمد دانشــگر مدافع تیم اســتقال 
کنــار گذاشــته شــده بــود، پــس از  فرهــاد مجیــدی 

جلســه بــا ســرمربی به ایــن تیم بازگشــت.
گــزارش »ورزش ســه«، محمــد دانشــگر مدافــع  بــه 
میانــی تیــم اســتقال در آخریــن روزهــای ســال 
۱۳۹۹ بــه دلیــل »بــی انضباطــی در تمریــن« از 
و  شــد  گذاشــته  کنــار  مجیــدی  فرهــاد  ســوی 
حتــی باوجــود دلجویــی، اجــازه همراهــی آبی هــا 
در عربســتان و لیــگ قهرمانــان آســیا را هــم پیــدا 

نکــرد.
این در حالی است که فرشید اسماعیلی هافبک 
گلزنی در آســیا، خوشــحالی  تیــم اســتقال پــس از 
از  انجــام داد و برخــی  یــاد دانشــگر  بــه  را  خــود 
نیــز  اجتماعــی  شــبکه  در  اســتقال  هــواداران 

خواســتار بازگشــت او شــده بودنــد. 
جلســه ای  مجیــدی  فرهــاد  امــروز  ســرانجام 
کــرد و در نهایــت  یــک ســاعته را بــا دانشــگر برگــزار 
کــه مدافــع مغضــوب به جمــع آبی ها  رضایــت داد 
کــه وی حــدود یــک  برگردد. ایــن در حالــی اســت 
کــه مــورد غضــب مجیــدی قــرار  مــاه و نیــم اســت 

داشــت و در تمرینــات هــم شــرکت نمی کــرد.
با ایــن حــال رضایــت فرهــاد مجیــدی ســبب شــد 
امــروز اســتقال  تــا محمــد دانشــگر در تمریــن 
کنــد و در واقــع بــه تیــم بازگــردد. وی در  شــرکت 
نیــم فصــل دوم آبی هــا را همراهی می کند و شــاید 

ــرود.  ــازی دربــی هــم بــه میــدان ب در ب
عضــو  اخیــر  فصــل  ســه  در  ســاله  دانشــگر ۲۷ 
ــت  ــور در پس ــود حض ــوده و باوج ــتقال ب ــم اس تی
ــای  گل ه ــه زدن  ــق ب ــاری، موف کن ــط و  ــاع وس دف
کــه مهــم تریــن آن در دربــی ۹۳  پرتعــدادی شــده 

کــه اســتقال را از شکســت نجــات داد. بــود 
محمدحســین  غامــی و  عــارف  او  غیــاب  در 
مرادمنــد زوج دفاعــی اســتقال را تشــکیل دادنــد 
و حــاال بایــد دیــد مجیــدی چــه تصمیمی خواهد 

ــت. گرف

جلسه با مجیدی و شرکت در تمرین؛
گشت محمد دانشگر  باز

به استقالل

تیــم ملی ایــران در خــرداد بــه مصــاف چهــار حریــف 
خــود در مقدماتــی جــام جهانــی مــی رود آن هــم در 
کــه بــرای صعــود بــه دور بعــد ظاهــرا چــاره ای  حالــی 

جــز بــردن هــر چهــار حریــف خــود نــدارد.
بــا تمــام شــدن رقابت هــای گروهی لیــگ قهرمانان 
کار  کــه  آســیا حــاال نوبــت بــه تیــم ملــی ای می رســد 
دشــواری بــرای صعــود بــه دور بعــد مقدماتــی جــام 
ــا انصــراف احتمالــی  کــه ب جهانــی دارد.بخصــوص 
کار صعــود بــرای تیــم  کــره از مســابقات مقدماتــی 
دوم هــم ســخت می شــود و همــه بازیهــا نبــرد مرگ 

و زندگــی اســت. 
 البته که حیف است وقتی اینگونه باشگاه هایمان

در غــرب آســیا می درخشــند رفتــن بــه جــام جهانــی 
که مشــخصا از نظر اســتعداد  را به تیم هایی ببازیم 
فوتبالــی در ســطح پاییــن تــری از ایــران قــرار دارنــد و 
نــه عــراق و نــه بحریــن حتــی با وجــود میزبانی نباید 
ســد راه فوتبــال مــا در رســیدن بــه جــام جهانــی 

باشند. 
نگاهی به اوضاع فوتبال مان در این روزها و ســطح 
ــه حــاال بیشــتر از قبــل میــدان  ک ــی  کیفــی بازیکنان
کــه  دیــده و باتجربــه تــر شــده اند عیــان می ســازد 
تیــم ملی ایــران بایــد بحریــن و عــراق را ببــرد و جــام 
که  که دو دوره متوالی  جهانی را ببیند. برای مایی 
یــک بــار بــه ســختی و بــار دیگــر بــی دغدغــه بــه جــام 
جهانــی رفته ایــم، حــذف شــدن آن هــم در دور اول 
مقدماتــی جــام جهانــی و در مصــاف رقیبــان درجه 
دو آســیایی بــه هیــچ وجــه توجیــه پذیــر نیســت و 
کــردن به ایــن موضــوع  کننــده اســت. فکــر  دیوانــه 
کــه مــا بــا داشــتن بیشــترین بازیکنــان شــاغل در 
اروپــا نســبت بــه هــر دوره دیگــری و بــا داشــتن لیگی 
ــرفت  ــال پیش ــر س ــی ه ــی و فن کتیک ــاظ تا ــه از لح ک
داشــته، بــه جــام جهانــی نرویــم، یــک آه و حســرت 
پیــش از وقــوع حادثــه بــه همــراه مــی آورد چه برســد 
به اینکــه حادثــه رخ بدهــد و مــا همچــون  ۲۰۱۰ 
کــره شــمالی را در برابــر برزیــل ببینیــم و  بازی هــای 
آه بکشــیم برای نبودن تیممان در قطر. آنچه الزم 
اســت تا ایــن روزهــا بیشــتر و بیشــتر در ذهــن همــه 
فوتبالی هــا جــا بگیــرد همیــن اهمیــت بازی هــای 

پیــش روی تیــم ملــی اســت. 
شــرایط امــروز تیــم ملــی در راه رســیدن بــه جــام 
جهانی بی تفاوت به شــرایط این تیم در مقدماتی 
جــام جهانــی ۲۰۰۶ نیســت. آن نســل طایــی را بــه 
ــی، مهدوی کیا، هاشــمیان،  کریم ــد ؛  خاطــر بیاوری

همه ایــن  و...  نکونــام  کعبــی،  دایــی،  زنــدی، 
بازیکنــان بــزرگ فاصلــه زیــادی بــا حــذف از مرحلــه 
اول مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۰۶ نداشــتند. وقتی 
ــز  ــاره ای ج ــت چ ــران باخ ــه اردن در ته ــی ب ــم مل تی
گــر اتمســفر  کشــور نبــود. ا ک ایــن  بــردن اردن در خا
گــر  کــم بــر فوتبال ایــران شــبیه آن زمــان شــود، ا حا
کــه فدراســیون  کنــد  فدراســیون فوتبــال همــان 
گــر اتحــادی بــر ســر تیــم ملــی شــکل  کــرد و ا دادکان 
ــراق و  ــردن ع ــت، ب گرف ــکل  ــان ش ــه آن زم ک ــرد  بگی
بحریــن چنــدان دشــوار نمی نمایــد. بــه یــاد آوریــم 
کــه مســاوی در برابــر اردن و در ورزشــگاه لبریــز از 
ــه  ــا ب ــا را تقریب ــود م ــانس صع ــم ش گر آن، ه ــا تماش
ــش در  ــال قبل ــک س ــه ی ک ــی  ــاند. اردن ــر می رس صف
مقدماتــی جــام ملت هــای ۲۰۰۴، مــا را ســه بــر دو 
ــود و در آن زمــان واقعــا حریــف سرســخت و  ــرده ب ب
کــه در جــام  چغــری هــم بــود. نشــان بــه آن نشــان 
ملت هــای همــان ســال ژاپــن قهرمــان را تــا آســتانه 
حــذف از جــام ملت هــا هــم پیــش بــرد و تنهــا یــک 
بــه ســمت  کــه ضربــات پنالتــی  تغییــر دروازه ای 
کمــک ژاپــن آمــد تــا از چنــگ  آن زده می شــد بــه 

اردنی هــا بگریــزد. 
یــک مــاه بعــد از ســومی در جــام ملت هــا و در اوج 
درخشــش تیــم ملــی برانکــو بایــد بــه مصــاف اردن 
می رفتیــم امــا اســترس نبردن ایــن تیــم و نرفتــن بــه 
جــام جهانــی اجــازه لــذت بــردن زیــاد از درخشــش 
تیــم ملــی در جــام ملت هــای چیــن را نمــی داد. 

کابــوس بــه مــا نزدیــک بــود امــا آنچــه شــد یــک 
ــود. فدراســیون فوتبــال  ــا ب ــه تمــام معن حماســه ب
کــه بــا تیــم  کــرد و وحید هاشــمیانی  پــا در میانــی 
کــرده بــود را دوبــاره برگردانــد و خــداداد  ملــی قهــر 
کــه در اوج پختگــی در لیــگ می درخشــید  عزیــزی 
نیــز بــا روی خــوش برانکــو پــس از ســه ســال بــه تیــم 
ــا  ــد ت ــث ش ــه باع ــه آنچ ــا هم ــد. ام ــوت ش ــی دع مل
در شــامگاه هجــده شــهریور ۱۳۸۳ به انــدازه یــک 
صعــود بــه جــام جهانی خوشــحال شــویم بازگشــت 

دو بازیکــن ســتاره نبــود. 
فدراســیون فوتبــال در فاصلــه مــرداد تــا شــهریور 
یعنــی مابین جــام ملت ها و مقدماتی جام جهانی 
کــرد. همــه چیــز در ایــن  فضــا را بــه شــدت فوتبالــی 
فوتبــال بــه خدمــت تیــم ملــی در آمــد و نتیجــه آن 
کــه وقتــی علیرضــا نیکبخت بــا ضربه ســر خود  شــد 
کرد و آن ســام  کت  گرفته امان را ســا ورزشــگاه دود 
نظامــی را بــه ســمت جایــگاه داد همه ایران غــرق در 
که لبریز از فحاشی  شادی صعود شد. ورزشگاهی 
گل دوم علــی دایــی خامــوش  بــه نژاد ایرانــی بــود بــا 
شــد تــا بهتریــن تیــم تاریــخ فوتبــال اردن در بزنــگاه 
رویابافــی بــرای صعــود بــه جــام جهانــی توســط 
تیــم ملی ایــران شــکار شــود. قصــه صعــود بــه جــام 
جهانــی ۲۰۰۶ پــس از بــردن اردن آســان نشــد. چــرا 
کــه یــک مــاه بعــد در جــدال بــا قطــر هــم بــه مشــکل 
برخوردیــم و آنجــا هــم بــا هنرنمایی هاشــمیان و 
کــه ژاپن  خــداداد کامبــک زدیــم و رفتیــم بــه جایــی 

کره شــمالی انتظارمان را می کشــیدند و  و بحرین و 
در نهایــت هــم بــه آلمــان ۲۰۰۶ رفتیــم.

بــا  ملــی  تیــم  کــه  نشــدی  کار  فوتبالی هــا  کثــر  ا
کــی روش در ســه بــازی آخــر مقدماتی جام  کارلــوس 
کــرد را بــه خاطــر دارند. اینکــه ســه برد  جهانــی ۲۰۱۴ 
کــه دو تــای آن در خانــه حریفــان بــود مــا را  متوالــی 
بــه عنــوان صدرنشــین بــه جــام جهانــی بــرد. آنجــا 
کــه خــوب می دانســت چگونــه  کــی روش بــود  یــک 
کار نشــدنی آماده کند. اینجــا اما آن  تیمــش را برای 
گان اســکوچیچ  کی روشــی در وجــود درا کاریزمــای 
خــوب  عــوض  در  امــا  نمی شــود  دیــده  چــه  گــر  ا
ــرای  ــل ب کام ــرژی اش را  ــت و ان ــه او  وق ک ــم  می دانی

گذاشــته.  تیــم ملــی 
و  انســجام  فعلــی  ملــی  تیــم  کــه  اســت  درســت 
کــی روش را نــدارد امــا  ســازمان تیم هــای برانکــو و 
مگــر چقــدر به این تیم فرصــت داده ایم تا ســازمانی 
در خــور بیابــد؟ چطــور زمــان آن دو مربــی می شــد 
لیــگ را بــرای مــدت زیــاد آن هــم نــه لزومــا بــرای 
کــرد امــا بــرای تیــم ملــی  بازی هــای حیاتــی تعطیــل 
فعلــی نمی تــوان؟ آنچه ایــن روزهــا دیــده نمی شــود 
کــه حــول فوتبــال ملــی در  آن اتمســفری اســت 
گرفتــه بــود.  شــهریور ۱۳۸۳ و خــرداد ۱۳۹۲ شــکل 
ــه  ک ــه فوتبــال باشــگاهی شــده ایم  ــوده ب آن قــدر آل
از فوتبــال ملــی غافــل مانده ایــم. شــاید این عبــارت 
»همــه بــا هــم برای ایــران« بیشــتر شــبیه جمــات 
تبلیغاتی انتخابات سیاســی باشــد اما اینجا واقعا و 
در ایــن زمــان »همــه بــا هــم برای ایــران« تــا تیم ملی 
کــه حال مــان را بهتــر می کنــد. را بــه جایــی ببریــم 

گــر  کنــار بگذاریــم، ا گــر بــرای یــک مــاه دعواهــا را   ا
فدراســیون فوتبــال فضــای تیــم ملــی را بــه خوبــی 
ــر اســکوچیچ از همــه پتانســیل  گ کنــد، ا مدیریــت 
کافی را دارند اســتفاده نماید  که آمادگی  بازیکنانی 
و بتوانــد بــه آنها نظم ذهنــی الزم را بدهد و حریفان 
گر بدشانســی هم دســت از  را به خوبی آنالیز کند و ا
ســر تیــم ملــی بــردارد می تــوان منتظــر یک حماســه 

در خــرداد ۱۴۰۰ هــم بــود.
ســر  بــر  زرگــری  دعواهــای  بگذارید ایــن  کنــار 
گــر تیــم ملی مــان رنــگ جــام  کــه ا باشــگاه هایی 
جهانــی را نبینــد بایــد بــا انبوهــی بازیکــن بی انگیــزه 
کننــد.  ســال منتهــی بــه جــام جهانــی را ســپری 
را  خــرداد ۱۴۰۰  اســت.  ملــی  تیــم  نوبــت  نوبــت، 
همچــون شــهریور ۱۳۸۳ و خــرداد ۱۳۹۲ تاریخــی 
کار نشــد نــدارد مخصوصــا بــرای  کنیــم.  و حماســی 

فوتبال ایــران«. ملــی  »تیــم 

کی روش و برانکو؛   تیم ملی و خاطرات  

اتحاد برای فرار از آن تلخی دیوانه کننده 
گزارشربخ مهــدی طارمی کلیــدی تریــن ســتاره پورتــو در 

یکــی از حســاس تریــن بازی هــای فصــل پرتغــال 
اســت. از نــگاه روزنامــه معتبــر آبــوال، او شــاید 

کنــد. بتوانــد سرنوشــت قهرمانــی را عــوض 
بــه  هفتــه   ۴ تنهــا  ســه«،  »ورزش  گــزارش  بــه 
پایــان لیــگ پرتغــال باقیمانــده و اســپورتینگ 
لیســبون بــا ۶ امتیــاز بیشــتر از پورتــو شــانس اول 
ــا مهــدی  قهرمانــی محســوب می شــود. پورتــو ب
کننده صدرنشــین  طارمی نزدیــک ترین تعقیب 
کاســیکوی  ال  در  بایــد  پنجشــنبه  و  اســت 

ــرود. ــکا ب ــاف بنفی ــه مص ــال ب ــال پرتغ فوتب
و  می شــود  برگــزار  لیســبون  در  کــه  دیــداری 
ــا ۴  اهمیــت فــوق العــاده باالیــی دارد. بنفیــکا ب
کمتــر از پورتــو تیــم ســوم جــدول اســت و  امتیــاز 

تقریبــا شانســی  بــرای قهرمانــی نــدارد. 
تــا به اینجــای فصــل، مهــدی طارمی مانــع از ایــن 
شــده تــا پورتــو نیــز همچــون بنفیــکا از رقابــت 
ــد. ســتاره ایرانی باعــث  ــی جــا بمان ــرای قهرمان ب
شــده تــا امیدهــای پورتــو بــه فاصلــه ۴ هفتــه 
ــان فصــل همچنــان حفــظ شــود. او در ۵  ــا پای ت
گل بــه ثمــر برســاند  بــازی اخیــر پورتــو توانســته ۴ 
کــه در امــر  گیمــارش بــود  و تنهــا برابــر ویتوریــا 
ــی او در  ــازه زمان ــد. در همیــن ب کام مان ــا ــی ن گلزن
کــه دنیــا را تــکان داد.  گلــی زد  بــازی برابــر چلســی 
کــه بــا قیچــی برگــردان  گل او بــه چلســی  هرچنــد 
بــه ثمــر رســید، مانــع از حــذف پورتــو از لیــگ 
قهرمانــان نشــد ولــی تحســین های جهانــی را بــه 

ــت. ــال داش دنب
طارمی حــاال بــا انگیــزه تــر از همیشــه اســت 

و بــه نظــر می رســد از لحــاظ بدنــی 
نیــز بــه فرم ایــده آل خــود رســیده 

مقطــع  چنیــن  در  و ایــن 
حساســی از فصــل بهتریــن 

خبــر ممکــن بــرای پورتــو و 
اســت. هوادرانــش 

خــط  اول  طارمی ســتاره 
اولیــن  در  پورتــو  حملــه 
فصــل حضــورش در ایــن 
بــه  دیگــر  بــار  باشــگاه، 
اســت.  رســیده  بنفیــکا 

بــازی پورتــو و بنفیکا یک روز 
بعــد از دیــدار اســپورتینگ لیســبون 

ــر ریــوآوه بــه انجــام می رســد و هــر  براب
نتیجــه ای در ایــن دیــدار رقــم بخــورد، 

یــاران طارمی ایجــاد  قطعــا فشــار باالیــی روی 
کــرد. حریــف اســپورتینگ تیمی اســت  خواهــد 
کــه فصــل قبــل مهــدی طارمی توانســت بــرای 
گل بــه ثمــر برســاند و بــا  آنهــا در ۳7 بــازی 21 
کــه در نهایــت راهــی پورتو  همــان درخشــش بــود 

شــد.
پیــش  روز  طارمی چنــد  جالب اینکــه  نکتــه 
تعــداد  حــاال  زد،  فامالیســائو  بــه  کــه  گلــی  بــا 
گل هایــش بــرای پورتــو را بــه 21 رســانده یعنــی 
کــه فصــل قبــل بــرای ریــوآوره  گل هایــی  برابــر بــا 
کــه او ایــن  زده بــود. هرچنــد بایــد توجــه داشــت 
گل بــرای پورتــو را در ۴۴ بــازی زده اســت. تعــداد 
طارمــی در ۳۰ بــازی از ایــن ۴۴ بــازی بــه صــورت 
ثابــت در ترکیــب قــرار داشــته اســت. او در ریــوآوه 
ــازی را فیکــس بــود. طارمــی در  ــازی از ۳7 ب ۳1 ب
ریــوآوه یــک پادشــاه بــود ولــی مهمتر اینکــه در 
کــرد، چــه ســتاره ارزشــمندی  پورتــو نیــز ثابــت 

اســت.
هــدف طارمــی و پورتــو برابــر بنفیــکا، هــم افزایــش 
در  هم اینکــه  و  اســت  اســپورتینگ  بــر  فشــار 
را  دومی خــود  رتبــه  پیــروزی،  کســب  صــورت 

کننــد. تقریبــا قطعــی 

این بازی را برای پورتو ببر؛

طارمی؛ مهره مار ِال کالسیکوی پرتغال
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کــه دچــار بیمــاری  مــرگ و میــر بســیاری از افــرادی 
کرونــا شــده اند بــر اثــر آســیب دیدگــی ریه هــا بــوده 
ــیاری  ــن بس ــه ذه ک ــواالتی  ــی از س ــال یک ــت، ح اس
را بــه خــود مشــغول ســاخته، چگونگــی و نحــوه 

مراقبــت از ریه هــا اســت.
کرونــا درگیــری  ک ویــروس  یکــی از مصائــب خطرنــا
کرونــا  ریــه اســت. هرچنــد بســیاری از مبتالیــان بــه 
دچــار نــوع خفیف ایــن بیمــاری می شــوند و ریــه 
آنهــا نیــز بــه صــورت مختصــر درگیــر و دوره درمــان 
آن هــا کوتــاه اســت امــا در برخــی دیگــر از بیماران این 

ــه شــکل حــاد اتفــاق می افتــد. درگیــری ریــوی ب
کــه برای ســالمتی ریه چــه اقداماتی  حــال بایــد دیــد 
بایــد انجــام داد و چگونــه می توانیــم ریه هــای خــود 
ــه عنــوان عضــو حیاتــی بــدن در شــرایط انتشــار  را ب

کرونــا قــوی و ســالم نگــه داریــم. ویــروس 
عالئم درگیری ریه به کرونا کدامند؟

دکتــر حمیدرضــا جبــاری دارجانــی فــوق تخصــص 
ریــه در ایــن خصــوص بــا اشــاره به اینکــه، بــه طــور 
معمــول درگیــری بــه بیمــاری کرونــا بــه طــور معمول 
در هفتــه دوم و ویــروس انگلیســی نیــز ســه یــا چهــار 
روز بعــد از ورود ویــروس بــه بــدن خــود را نشــان 
خفیــف  مــوارد  در  عالئــم  افزود: ایــن  می دهــد، 
ــی و  ــس بویای ــت دادن ح ــا از دس ــش ی کاه ــامل  ش
ــم  ــری عالئ ــهال و یکس ــف، اس ــب خفی ــایی، ت چش

ســرماخوردگی ســاده اســت.
بیمــاری  شــدید این  مــوارد  در  افــزود:  وی 
کتــف،  عالئمی همچــون درد بــدن، درد بیــن دو 
درد شــانه و در موارد شــدیدتر شــامل درد در قفســه 
ســینه، تنگی نفــس شــدید و ســرفه های خشــک 

اســت.
ایــن اســتاد ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
کیــد بر اینکــه، بیمــاران بایــد بــا توجــه  بهشــتی بــا تا
بــه عالئــم فــوق و ظهــور هر کدام به پزشــک مراجعه 
ــزود: بروز ایــن حــاالت در مواقعــی ممکــن  کننــد، اف

اســت بــا درگیــری ریه هــا همــراه باشــد.
وی در عیــن حــال اظهار کرد: مهمترین مســئله ای 
نیــز  اثبــات رســیده و مقــاالت متعــددی  بــه  کــه 
در ایــن خصــوص منتشــر شــده اســت، آن اســت 
کرونــا از راه ســطوح و غــذا اتفــاق  گرفتــاری بــه  کــه 
نمی افتــد و بیشــتر از راه ذرات منتشــره در هــوا رخ 

می دهــد.
جبــاری دارجانــی افــزود: همیــن مســاله ضــرورت 
اســت،  کــرده  صدچنــدان  را  ریه هــا  از  حفاظــت 
کننــده از  ک  چــه بســا اســتفاده بــی رویــه از مــواد پــا
قبیــل الــکل و وایتکــس و غیــره باعــث گرفتاری های 

دیگــری در ریه هــا شــود.
بخور آب گرم موثرترین راهکار برای حفظ 

سالمتی ریه
گــرم در از  کــرد: بخــور آب  ــه بیــان  فــوق تخصــص ری
کــه در قســمت بینــی و  بیــن رفتــن ویروس هایــی 
پشــت حلــق و ســینوس ها قــرار دارنــد، بســیار موثــر 
اســت و از پیشــرفت آنها به ســمت ریه ها و دســتگاه 
گــوارش همچــون معــده و روده جلوگیــری می کنــد.

گــرم بــدون هیــچ  کــرد: بخــور آب  جبــاری تصریــح 
ــا ۴ بــار در حفــظ ســالمتی  مــاده افزودنــی روزی ۳ ی

ریــه بســیار موثــر اســت.
گــرم  وی در خصــوص چگونگــی انجــام بخــور آب 
کــه فــرد یــک ظــرف آب  کــرد: بــه طــوری  نیــز اظهــار 
ــه روی  ــک پارچ ــذارد و ی ــود می گ ــوی خ ــوش جل ج
کشــیده و از راه  ســر و ۱۰ دقیقــه از راه دهــان نفــس 

کنــد. بینــی خــارج 
ایــن اســتاد ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی اظهــار کرد: ایــن بخــور ســاده در پیشــگیری 
ــه  ــا ب کرون بیمــاری و جلوگیــری از رســیدن ویــروس 

ریه هــا بســیار موثــر اســت.
انجام ورزش های هوازی و پیاده روی برای 

تقویت ریه
کــرد:  بیــان  ادامــه  در  ریــه  تخصــص  فــوق  ایــن 
ورزش پیــاده روی و هــوازی در محیط هــای ســالم 
ــار در  کــه تعــداد تنفــس را بــه بــاالی ۲۲ ب و حرکاتــی 

کننــده بــه ریــه اســت. کمــک  دقیقــه برســاند، 
کــرد: در هــوای تــازه و  جبــاری بــه مــردم توصیــه 
کوتــاه  کشــیده و بــا یــک مکــث  ســالم نفــس عمیــق 
کلیــه  کــه  عمــل بــازدم را انجــام دهنــد، تــا جایــی 
هــوای ریــه خــارج شــود. وی افزود: ایــن تمریــن 
کــرده و  تنفســی از آســیب های ریــوی پیشــگیری 

کمــک می کنــد تــا زودتــر بــه  کرونایــی نیــز  بــه بیمــار 
شــرایط زندگــی عــادی برگــردد. جبــاری همچنیــن 
بــا بیان اینکــه، انجــام ورزش هــای صبحگاهــی 
بــه خصــوص پیــاده روی قــدرت سیســتم قلــب و 
عــروق و قــدرت تنفــس را افزایش می دهــد، افزود: 
قبــل از شــروع ورزش بایــد حــدود ۱۰ دقیقــه بــدن 
کــه ترتیــب آن به ایــن صــورت اســت  کنیــم  گــرم  را 
گام برداشــتن ســریع، دویــدن نــرم و ســپس  ابتــدا 
انجــام حــرکات کششی ایســتا. وی بــا بیان اینکــه، 
ورزش مســتمر و کــم شــدت همچــون پیــاده روی 
بــرای ســالمتی  روزانــه و طنــاب زدن می توانــد 
ریــه بســیار مفیــد باشــد، افــزود: البتــه بــا توجــه بــه 
کرونــا افــراد می تواننــد بــرای پیــاده روی از  شــیوع 

کننــد. تردمیــل یــا دوچرخــه خانگــی اســتفاده 
برای حفظ سالمت ریه سیگار و قلیان نکشید

کیــد بر اینکــه، هــوای  ــا تا ــه ب ایــن فــوق تخصــص ری
کشــیدن دلیــل اصلــی ســرطان ریــه  آلــوده و ســیگار 
و مرگ هــای قابل پیشــگیری اســت، افــزود: مصرف 
ســیگارهای  و  میــوه ای  قلیان هــای  یــا  ســیگار 
ــی  ــای هوای ــه و راه ه ــاب ری ــث الته ــی باع الکترونیک
ــرای جــذب  ــه می شــود و محیــط را ب و پارانشــیم ری

ویــروس آمــاده می کنــد.
کید براینکــه، ریه یکی از اعضای بســیار  جبــاری بــا تا
محســوب  بــدن  جایگزیــن  غیرقابــل  و  حســاس 
می شــود، افــزود: عــدم مصــرف مــواد دخانــی بــه 
طــور حتــم ریه هــا را تــازه تــر نگــه مــی دارد و خطــر ابتال 
بــه بیماری هــای مزمــن ریــوی را بــه شــکل قابــل 

کاهــش می دهــد. توجهــی 
مواد غذایی مفید برای ریه کدامند؟

ــه  ــا بیان اینکــه، تغذی امــا دکتــر دارجانــی در ادامــه ب
بــر ســالمت ریــه  بــه طــور غیرمســتقیم  مناســب 

تاثیرگــذار اســت، افزود:مــواد غذایــی ســاده و ســالم 
شــامل میــوه جــات و ســبزیجات تــازه سرشــار از 
ویتامیــن A، ویتامیــن C و ویتامیــن D همچنیــن 
مصــرف مــواد پروتئینــی هفتــه ای دو بار در ســالمت 
ریــه بســیار موثــر اســت. وی مصــرف برخــی مــواد 
غذایــی را بــرای ســالمتی ریــه بســیار مفیــد دانســت 
و افــزود: مصــرف به اندازه ایــن مــواد شــامل مصــرف 
گاو  گوشــت  گوشــت قرمــز شــامل  غ، ماهــی و  مــر
گنجانــده  گوســفند بایــد در برنامــه غذایــی افــراد  و 
شــود. این فــوق تخصــص ریــه در عیــن حــال در 
کــه دچــار کرونــا شــده اند، توصیــه  مــورد افــراد مســن 
کرد: ایــن افــراد باید مصرف مواد پروتئینی را کاهش 
دهنــد و بــه جــای آن از میوه جات و ســبزیجات تازه 
اســتفاده کننــد. وی همچنیــن مصــرف آب ســالم و 
کافــی و همچنیــن اســتفاده از ســبزیجات بــرگ دار 
کلــم بــه خصــوص  ســبز همچــون اســفناج، انــواع 
کلــم بروکلــی و کاهــو و همچنیــن میوه هایــی شــامل 
دارای  رنــگ  نارنجــی  میوه هــای  و  ســیب  انــار، 
ویتامین c شامل پرتقال و کدو و آب هویج و برخی 
دمنوش هــا را کــه از خاصیــت ضدالتهابــی برخــوردار 
هستند، برای تقویت ریه بخصوص افراد سیگاری 
حائز اهمیت دانســت. اســتاد سابق دانشگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی همچنیــن، مصــرف مــواد 
غذایی همچون لوبیا، پیاز، ســیر، زنجبیل، فلفل، 
گــردو را بــرای ســالمتی ریــه  زردچوبــه، آلوبخــارا و 

بســیار مفیــد دانســت.
از ۱۰۰ بیمار کرونایی تنها ۵ نفر دچار عوارض 

وخیم می شوند
کیــد  ایــن فــوق تخصــص ریــه در عیــن حــال بــا تا
ــا  کرون ــم اولیــه  ــی از عالئ ــد خیل بر اینکــه، مــردم نبای
تصریــح  دهنــد،  راه  خــود  بــه  اســترس  و  تــرس 

کوویــد ۱۹  کــه دچــار  کــرد: طبــق آمــار از هــر ۱۰۰ نفــر 
می شــوند، ۷۰ نفــر بــدون مشــکل از ایــن بیمــاری 

می کننــد. عبــور 
جبــاری ادامــه داد: از هــر ۳۰ نفــر باقیمانــده نیــز 
حــدود ۱۵ نفــر بــا مراجعــه بــه پزشــک بــه صــورت 
ــا اســتراحت و مراقبــت در منــزل مــداوا  ســرپایی و ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــابق دانش ــتاد س ــوند. اس می ش
شــهید بهشــتی افــزود: از تعــداد ۱۵ نفــر باقیمانــده 
کــه مجبــور بــه بســتری در بیمارســتان  کرونایــی نیــز 
دچــار  نفــر   ۶ تــا  پنــج  حــدود  تنهــا  می شــوند، 
کــه بــرای  عــوارض وخیم ایــن بیمــاری می شــوند 
مراقبت هــای بیشــتر و تزریــق داروهــای موثــر بــه 

بخــش آی ســی یــو منتقــل می شــوند.
منفی شدن تست PCR مبتالیان به کرونا زمان 

بر است
کــرد: مثبــت  ایــن فــوق تخصــص ریــه در ادامــه بیــان 
شــدن تســت پــی ســی آر )PCR( تنهــا بیانگــر آن 
که ایــن فــرد می توانــد ناقــل ویــروس باشــد و  اســت 
بــه طــور حتــم مســاوی بــا بیمــار بــودن فــرد نیســت، 
کــه یک نفر ممکن اســت دارای پی ســی  بــه طــوری 

آر مثبــت باشــد امــا بیمــار نباشــد.
جبــاری افــزود: بالعکــس نیــز ممکــن اســت شــخص 
دارای پــی ســی آر منفــی باشــد و ویــروس داخــل 

کرونــا باشــد. بــدن داشــته باشــد و دچــار بیمــاری 
وی همچنیــن بــا بیان اینکــه، منفــی شــدن تســت 
ــا  کرون ــه بیمــاری  پــی ســی آر پــس از دچــار شــدن ب
ممکــن اســت زمــان بــر باشــد، افزود: ایــن بــدان 
کــه یــک نفــر بــرای دو هفتــه نیــز در  معنــی اســت 
قرنطینــه بــوده و تســت پــی ســی آر او پــس از دو 

ــت. ــده اس ــت ش ــز مثب ــه نی هفت
ایــن پزشــک بــا اشــاره بــه نیــاز برخــی افــراد بــه تســت 
کار خــود  پــی ســی آر منفــی بــرای حضــور در محــل 
گفــت: تســت این افــراد ممکــن اســت حتــی تــا یــک 
گــر پــس از  مــاه زمــان بــر باشــد، لــذا بایــد بدانیــم ا
گــر ویــروس در حلــق  گذشــت دو هفتــه از بیمــاری ا
نیــز وجــود داشــته باشــد، دیگــر خطــر بیمــاری زایــی 

بــرای دیگــران نخواهنــد داشــت.
کرونایی ها از مصرف مواد قندی پرهیز کنند

کــرد:  کیــد  ایــن فــوق تخصــص ریــه همچنیــن تا
نشاســته  و  قنــد  دارای  غذایــی  مــواد  مصــرف 
کلیــه  کارنــی، قنــد و شــکر و  همچــون نــان، برنــج، ما
مضــر  بســیار  کرونایی هــا  بــرای  جــات  شــیرینی 
می باشــد. جبــاری بــا اشــاره بــه علــت آن اظهــار 
کــرد: مصــرف مــواد قنــدی، شــیرینی ها، آبنبات هــا 
و همچنیــن مــواد غذایــی دارای نشاســته باعــث 
ــد. کن ــد  ــرعت رش ــه س ــدن ب ــروس در ب ــود وی می ش

چگونه ریه های خود را سالم نگه داریم؟
خبرربخ

گهی از صفحه ۵ ادامه آ
کالســه 2۶11 آقــای / خانــم  خ 1۳99/12/17 بــه شــماره  ۳۰( رای شــماره ۴8۳2 مــور
کدملــی 11۳۰779۵۵۶ صــادره  علــی مجیــری بــه شناســنامه شــماره 11۳۰779۵۵۶ 
خمینــی شــهر فرزنــد محمــد نســبت بــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه 
از 72 اصلــی واقــع در  ک شــماره 1۵۰۰ فرعــی  پــال بــه مســاحت 191.98 مترمربــع 
خ  اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند ۴22۳2 مــور
کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  99/۰۶/۰7 دفتــر ۳۰1 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کالســه 2۶12 آقــای / خانــم  ۳1( رای شــماره ۴8۳۴ مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره 
کدملی 11۴1۶۳۰788 صادره خمینی شــهر  زهرا مجیری به شناســنامه شــماره 28۵ 
فرزنــد رمضانعلــی نســبت بــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
ک شــماره 1۵۰۰ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴  191.98 مترمربــع پــال
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 8۶7۵2 مــورخ 7۴/۰7/۰9 دفتــر ۶۳ و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه 2۶1۳ آقــای / خانــم  ۳2( رای شــماره ۴8۳۶ مــورخ 1۳99/12/17 بــه شــماره 
ــی  ــادره خمین ــی 11۴۰۶89۳12 ص کدمل ــماره ۳91۰  ــنامه ش ــه شناس ــاهین ب ــم ش مری
شــهر فرزنــد ابوالقاســم نســبت بــه 1.۵ دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه  بــه 
ک شــماره 1۵۰۰ فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان  مســاحت 191.98 مترمربــع پــال
بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل  ســند ۴۶1۵۶ مــورخ ۶7/11/۰9 
گردیده اســت. کارشــناس مالحظه و محرز  گزارش  دفتر ۵9 و مالحظه نقشــه ملک و 
کالســه 2۴71 آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/1۵ بــه شــماره  ۳۳( رای شــماره ۰1۵۴ مــور
کدملــی 11۴۰9۰۶۶۵8  صدیقــه ســعیدی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۴۴۶ 
صــادره فرزنــد عبــاس نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب  خانــه  بــه مســاحت ۳۶1.۳۰ 
ک شــماره 197 فرعــی از 12۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه  مترمربــع پــال
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از مالکیــت حســن روح الهــی و 
کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  عباســعلی روح الهــی و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت.
کالســه 1۰99 آقــای / خانــم  خ 1۳99/11/28 بــه شــماره  ۳۴( رای شــماره ۳97۴ مــور
ــادره  ــی 1۴۰۰۰۶8۰۴۶۴ ص کدمل ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــهر ب ــی ش ــاف خمین اداره اوق
ک  فرزنــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۶۴.22 مترمربــع پــال
شــماره 181 فرعــی از 1۰۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک 
گــزارش  خمینــی شــهر شــامل طــی دادنامــه از دادگاه و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه 1۰98 آقــای / خانــم  خ 1۳99/11/28 بــه شــماره  ۳۵( رای شــماره ۳97۶ مــور
ــادره  ــی 1۴۰۰۰۶8۰۴۶۴ ص کدمل ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــهر ب ــی ش ــاف خمین اداره اوق
ک شــماره  فرزنــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه به مســاحت 11۳.2۴ مترمربع پال
181 فرعــی از 1۰۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر 
کارشــناس مالحظــه  گــزارش  شــامل طــی دادنامــه دادگاه  و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. و محــرز 
کالســه 11۰2 آقــای / خانــم  خ 1۳99/11/28 بــه شــماره  ۳۶( رای شــماره ۳978 مــور
کدملــی  اداره اوقــاف و امورخیریــه شهرســتان خمینــی شــهر بــه شناســنامه شــماره 
بــه مســاحت  یکبــاب خانــه  دانــگ  بــه ۶  نســبت  فرزنــد  1۴۰۰۰۶8۰۴۶۴ صــادره 
ک شــماره 181 فرعــی از 1۰۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴  179.۴8 مترمربــع پــال
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل طــی دادنامــه دادگاه و مالحظه نقشــه ملک 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  و 
کالســه 11۰۰ آقــای / خانــم  خ 1۳99/11/28 بــه شــماره  ۳7( رای شــماره ۳972 مــور
ــادره  ــی 1۴۰۰۰۶8۰۴۶۴ ص کدمل ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــهر ب ــی ش ــاف خمین اداره اوق
ک شــماره  فرزنــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۰1.۰9 مترمربــع پال
181 فرعــی از 1۰۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر 
کارشــناس مالحظــه  گــزارش  شــامل طــی دادنامــه دادگاه  و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. و محــرز 

کالســه 11۰1 آقــای / خانــم  خ 1۳99/11/28 بــه شــماره  ۳8( رای شــماره ۳97۰ مــور
ــادره  ــی 1۴۰۰۰۶8۰۴۶۴ ص کدمل ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــهر ب ــی ش ــاف خمین اداره اوق
ک  فرزنــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 199.9۳ مترمربــع پــال
شــماره 181 فرعــی از 1۰۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک 
گــزارش  و  خمینــی شــهر شــامل طــی دادنامــه دادگاه  و مالحظــه نقشــه ملــک 
کارشــناس  گــزارش  کارشــناس شــامل طــی دادنامــه دادگاه و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. مالحظــه و محــرز 
 / آقــای   ۰1۴2 کالســه  شــماره  بــه   1۳99/11/2۳ خ  مــور  ۵۴22 شــماره  رای   )۳9
کدملــی  خانــم ســید ســلطان محمــد موســوی صــدر بــه شناســنامه شــماره 11۰9 
۵۵۵877۶۴12 صــادره فرزنــد ســیدجان محمــد نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 81۶ فرعــی از 99 اصلــی  و مغــازه متصلــه بــه مســاحت 118.۶ مترمربــع پــال
ــامل  ــهر ش ــی ش ــک خمین ــت مل ــوزه ثب ــان  ح ــش 1۴ اصفه ــاد بخ ــوی اب ــع در ج واق
گــزارش  و  ملــک  نقشــه  مالحظــه  و   ۳۰۰ دفتــر  خ 9۶/۰۶/28  مــور ســند 21۵8۵ 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز 
کالســه 181۶ آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره  ۴۰( رای شــماره ۰1۳1 مــور
کدملــی 11۴۰1۴۳12۳ صــادره  رمضانعلــی ملــک زاده بــه شناســنامه شــماره 1۴۴۳7 
فرزنــد قدمعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ویــال بــه مســاحت ۴7۴1.22 مترمربــع 
ک شــماره ۶ فرعــی از 1۰۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــال
خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از عبــداهلل صالحــی و اســداهلل حــاج باقــری و 
کارشــناس  گــزارش  رضاقلــی براتــی و نادعلــی حاجیــان و مالحظــه نقشــه ملــک و 

ــت. ــده اس گردی ــرز  ــه و مح مالحظ
کالســه 18۰۶ آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره  ۴1( رای شــماره ۰129 مــور
کدملــی 11۴۰1۴۳12۳ صــادره  رمضانعلــی ملــک زاده بــه شناســنامه شــماره 1۴۴۳7 
ــع  ــاحت278۵.11 مترمرب ــه مس ــاغ ب ــاب ب ــگ یکب ــه ۶ دان ــبت ب ــی نس ــد قدمعل فرزن
ک شــماره 1187 فرعــی از 1۰۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــال
خمینی شــهر شــامل مع الواســطه از حبیب اهلل عموشــاهی و مالحظه نقشــه ملک 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  و 
کالســه 18۰7 آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره  ۴2( رای شــماره ۰1۳۰ مــور
کدملــی 11۴۰1۴۳12۳ صــادره  رمضانعلــی ملــک زاده بــه شناســنامه شــماره 1۴۴۳7 
ــع  ــه مســاحت 1179.۵8 مترمرب ــاغ ب ــه ۶ دانــگ یکبــاب ب ــد قدمعلــی نســبت ب فرزن
ک شــماره ۳1۶ فرعــی از 1۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــال
خ 8۳/۰9/۰۵ دفتــر ۴۶ و مالحظــه نقشــه  خمینــی شــهر شــامل ســند ۴79۳۵ مــور

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
 / آقــای   27۳۶ کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/1۴ خ  مــور  ۰  1۳۴ شــماره  رای   )۴۳
کدملــی 11۴1۰۰۶9۴۴ صــادره  خانم ایــوب ملــک زاده بــه شناســنامه شــماره ۵۴۰ 
بــه مســاحت 2۶28.۰۵  بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســنگبری  فرزنــد فــرج اهلل نســبت 
ک شــماره 8۶ و ۵97 فرعــی از 118 و 17۳ اصلــی واقــع در اصفهــان  مترمربــع پــال
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از مالکیــت طوبــی 
ــده  گردی ــرز  ــه و مح ــناس مالحظ کارش ــزارش  گ ــک و  ــه مل ــه نقش ــلطانی و مالحظ س

اســت.
 / آقــای   2۴8۰ کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/1۴ خ  مــور  ۰1۵۰ شــماره  رای   )۴۴
کدملــی  خانــم فرزانــه علــی اصغــری ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 179۰۶ 
ــه مســاحت  ــاغ ب ــه ۶ دانــگ یکبــاب ب ــد محمــد نســبت ب 11۴۰178۶۰1 صــادره فرزن
ک شــماره ۴۳7 فرعــی از 119 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  2۰1۶/1۴ مترمربــع پــال
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از صفحــه 1۶۴ دفتــر 188 
گردیده  کارشــناس مالحظه و محــرز  گــزارش  مجیــد توکلــی و مالحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
ــم  ــای / خان ــه 27۳۵  آق کالس ــماره  ــه ش ــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ ب ــماره ۰1۳2 م ۴۵( رای ش
کدملی 11۴۰97982۵  فریدون ملک زاده ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره ۳۳8 
صــادره فرزنــد فــرج الــه  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب ســنگبری  بــه مســاحت 2۶28.۰2 
ک شــماره 8۶ و ۵97 فرعــی از 118 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه  مترمربــع پــال
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از طوبــی ســلطانی  و مالحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 

کالســه 27۵۰ آقــای / خانــم  خ 1۴۰۰/۰1/1۴ بــه شــماره  ۴۶( رای شــماره ۰1۳۶ مــور
کدملــی  بــه شناســنامه شــماره ۳27  مهرالســادات میردامادیــان ورنوســفادرانی 
بــه  انبــار  یکبــاب  دانــگ   ۶ بــه  نســبت  ســیداحمد  فرزنــد  صــادره   11۴1۰2۳۰8۳
واقــع در  اصلــی  از 118  فرعــی  ک شــماره ۵97  پــال مســاحت 1۴8۴.۴۶ مترمربــع 
اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل مــع الواســطه از فــرج اهلل 
گردیــده  کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک زاده و مالحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
کالســه ۰۳19 آقــای / خانــم  خ 1۳99/۰۴/1۵ بــه شــماره  ۴7( رای شــماره ۳۳97 مــور
کدملــی 11۴۰9۳۳۶81 صــادره خمینــی  ــه شناســنامه شــماره 1۶7  علــی داورپنــاه ب
شــهر فرزنــد محمــد نســبت بــه 2 دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب خانــه  بــه 
ک شــماره 2۳۰  اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 21۰.۶ مترمربــع پــال
فرعــی از 12۰ اصلــی واقــع در  ورنوســفادران  بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر 
شــامل ثبــت در صفحــه ۳7۰ دفتــر 1۵۶ و صفحــه ۳7۳ دفتــر 1۵۶ و مالحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کالســه ۰۵۵۴ آقای / خانم  خ 1۳99/۰۴/2۴ به شــماره  ۴8( رای شــماره  ۴۰۵۳ مور
کدملــی 11۴22712۴2  بــه شناســنامه شــماره ۴۳2۰  کاظمی ورنوســفادرانی  لیــال 
صــادره فرزنــد غالمحســین نســبت بــه 2 دانــگ مشــاع از ۶ دانــگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 2۳۰ فرعــی  بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه  بــه مســاحت 21۰.۶ مترمربــع پــال
از12۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت 
کارشــناس   گــزارش  در صفحــه ۳7۰ و ۳7۳ دفتــر 1۵۶ و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. مالحظــه و محــرز 
کالســه ۰۳2۰ آقــای / خانــم  خ 1۳99/۰۴/1۵ بــه شــماره  ۴9( رای شــماره ۳۳98 مــور
کدملــی   1289۴ شــماره  شناســنامه  بــه  حاجی هاشمی ورنوســفادرانی  صدیقــه 
11۴۰127۶۵9 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد غالمعلــی نســبت بــه 2 دانــگ مشــاع از ۶ 
دانــگ یکبــاب خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانی بــه مســاحت 21۰.۶ مترمربع 
ک شــماره2۳۰ فرعــی از 12۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــال
خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳7۰ و ۳7۳ دفتــر 1۵۶ و مالحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشناســمالحظه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
خ 1۳99/12/2۴ بــه شــماره کالســه 2۶78 آقــای / خانــم  ۵۰( رای شــماره ۵2۶۰ مــور
کدملــی 11۴۰2۳۴۶۳2  بــه شناســنامه شــماره 2۴۳۰۳  عبــاس خالوئــی خوزانــی 
صــادره فرزنــد غالمعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 2۳.1۵ 
ک شــماره ۶۳28 فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴  مترمربــع پــال
خ 99/11/۰2 دفتــر 172 و  حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 8218۴ مــور

ــده اســت. گردی کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ مالحظــه نقشــه ملــک و 
خ 1۳99/12/2۴ بــه شــماره کالســه 2۶8۰ آقــای / خانــم  ۵1( رای شــماره ۵2۶8 مــور
کدملــی 11۴۰2۳۴۶۳۳ صــادره  بــه شناســنامه شــماره 2۴۳۰۳  عبــاس خالوئــی 
ــع  ــه مســاحت 28.8۰ مترمرب ــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه ب ــد غالمعلــی نســبت ب فرزن
ک شــماره ۶۳28 فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــال
خ 99/11/۰2 دفتــر 172 و مالحظــه نقشــه  خمینــی شــهر شــامل ســند 8218۴ مــور

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کالســه 2۶79 آقــای /  خ 1۳99/12/2۴ بــه شــماره  ۵2( رای شــماره ۵2۶۶ مــور
کدملــی 11۴۰2۳۴۶۳۳ صادره  خانــم عبــاس خالوئــی به شناســنامه شــماره 2۴۳۰۳ 
فرزنــد غالمعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 2۵.72 مترمربــع 
ــت  ــوزه ثب ــش 1۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 72 اصل ــماره ۶۳28 فرع ک ش ــال پ
خ 99/11/۰2 دفتــر 172 و مالحظــه  ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 8218۴ مــور

گردیــده اســت. کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  نقشــه ملــک و 
کالســه 2۶77 آقای / خانم  خ 1۳99/12/2۴ به شــماره  ۵۳( رای شــماره ۵2۶2 مور
کدملــی 11۴۰2۳۴۶۳۳  عبــاس خالوئــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 2۴۳۰۳ 
صــادره فرزنــد غالمعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 19.1۴ 
ک شــماره ۶۳28 فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴  مترمربــع پــال
خ 99/11/۰2 دفتــر 172 و  حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل  ســند 8218۴ مــور

ــده اســت. گردی کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ مالحظــه نقشــه ملــک و 
کالســه 2۶7۶ آقای / خانم  خ 1۳99/12/2۴ به شــماره  ۵۴( رای شــماره ۵2۶۴ مور

کدملــی 11۴۰2۳۴۶۳۳  عبــاس خالوئــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 2۴۳۰۳ 
صــادره فرزنــد غالمعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 17.2۴ 
ک شــماره ۶۳28 فرعــی از 72 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴  مترمربــع پــال
خ 99/11/۰2 دفتــر 172 و  حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 8218۴ مــور

ــده اســت. گردی کارشــناس مالحظــه و محــرز  ــزارش  گ مالحظــه نقشــه ملــک و 
 / آقــای   28۰8 کالســه  شــماره  بــه   1۴۰۰/۰1/2۵ خ  مــور  ۰۴7۵ شــماره  رای   )۵۵
کدملــی  کوشــکی بــه شناســنامه شــماره 11۳۰11۴۳2۵  خانــم حمیدرضــا جاللــی 
11۳۰11۴۳2۵ صــادره فرزنــد غالمعلــی نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت 
ک شــماره 11۵.1 و 11۶ فرعــی از 1۰8 اصلــی واقــع در اصفهــان  1۰۴1.28 مترمربــع پــال
خ  بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ســند 18219 و ســند 12۴1۰ مــور
کارشــناس مالحظــه و محــرز  گــزارش  92/۰۶/۰۴ دفتــر ۳۰1 و مالحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. 
کالســه 2۶2۶ آقــای / خانــم  ۵۶( رای شــماره ۰۳2۵ مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳۰ بــه شــماره 
حســن غفــوری بــه شناســنامه شــماره 1۳۳21 کدملــی 11۴۰1۳19۳1 صــادره فرزند کاظم 
ک شــماره  ــع پــال ــه مســاحت 19۴9.1۶ مترمرب ــاغ ب در قســمتی از ششــدانگ یکبــاب ب
فرعــی 117 از اصلــی 119 واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر مــع 
الواســطه از عباســعلی غفــوری طبــق ســند 2۶۵8۳ تاریــخ 7۶/1۰/۰۳ دفتــر ۴۶ و کاظــم 

غفــوری طبــق حصــر وراثــت تأئیــد و رأی خــود را بــا حــدود ذیــل صادرمی نمایــد
کالســه  28۵۰  آقــای /  خ 1۴۰۰/۰1/2۶  بــه شــماره  ۵7( رای شــماره ۰۴88  مــور
کدملــی 129۰۴77۳۳7 صــادره  خانــم مهــدی خانیــان بــه شناســنامه شــماره 1199 
فرزنــد فتــح الــه نســبت بــه شــش دانــگ یکبــاب بــاغ  بــه مســاحت 1۳۰۶.2 مترمربــع 
ک شــماره ۵۳ فرعــی از 1۰۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک  پــال
کارشــناس  گزارش  خمینی شــهر شــامل ســند ۶۰۰۴۳7۶۵ و مالحظه نقشــه ملک و 

گردیــده اســت. مالحضــه و محــرز 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/۰1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/1۶
ک خمینی شهر نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امال

112۵۳7۳ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
کتابــی  الســادات  ســمیه  خانــم   ،1۴۰۰/2/1۳ تاریــخ:   ،2۰27۰۰۳777 شــماره: 
خ 1۴۰۰/۰1/2۵ دفترخانــه ۴12 اصفهــان  پــور بــه موجــب وکالتنامــه ۳۰9۴۴ مــور
کولکــی فرزنــد حســین بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی  کا ازطــرف خانــم مریــم 
ک ثبتــی ۳۳۴۳۴ فرعــی از 1۵19۰  کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــال مدعــی میباشــد 
ــخ  ــت 1۳28 تاری ــتند مالکی ــماره مس ــا ش ــان ب ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق اصل
بــه  الــف ســال 9۶  اصفهــان شــماره چاپــی ۳7۶18۵  1۳8۶/۰8/27 دفتــر 219 
گردیــده اســت و بعلــت  شــماره الکترونیکــی 1۳9۶2۰۳۰2۰27۰22۴۰۶ ثبــت و صــادر 
ســهل انــگاری مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده طبــق تبصــره 
کــه هرکــس  گهــی می شــود  یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود  مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
ــا ده روز به ایــن  گهــی ت اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند  اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
کننده مســترد  معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه 
خ 1۳99/۰8/2۰  گــردد. ضمنــًا بــه موجــب دســتور شــماره 1۳99۰۰9۰۰۵1۰۰1۳۶ مــور
ــی شهرســتان اصفهــان )مجتمــع قضایــی  صــادره از شــعبه 17 اجــرای احــکام مدن
گردیــده اســت  شــهید ســردار حــاج قاســم ســلیمانی( بــه میــزان دو دانــگ بازداشــت 
خ 1۴۰۰/۰2/11 شــعبه مذکــور  کــه طــی نامــه شــماره 1۴۰۰999۰۰۰۴۰22۵8۳ مــور
کننــده صــدور ســند مالکیــت المثنی  اعــالم داشــته اســت بــا حفــظ حقــوق بازداشــت 
ــراض  ــورت اعت ــا درص ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ گ ــد. ا ــع می باش بالمان
اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس منطقــه  گهــی: دراســر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار آ

ثبــت اســناد شــرق اصفهــان - 11۳11۶8 / م الــف

گهی آ

گــر بالفاصله قطعاتــی از محصوالت تازه کشــاورزی  ا
کــرده و در ســطح زبالــه بیندازیــد، بســیاری از  را جــدا 
مــواد مغــذی قدرتمند ایــن محصــوالت را از دســت 

داده ایــد.
گــر بالفاصله قطعاتــی از محصوالت تازه کشــاورزی  ا
کــرده و در ســطح زبالــه بیندازیــد، بســیاری از  را جــدا 
مــواد مغــذی قدرتمند ایــن محصــوالت را از دســت 

داده ایــد.
اینطور ثابت شده که پوست ۹ نوع میوه و غذای 

گیاهی را به هیچ وجه نباید دور بیندازید:
تغذیــه ای  مزایــای  از  برخــی  مرکبــات:  پوســت 
مرکبــات در پوســت آنهــا نهفته اســت. هر دو قاشــق 
فیبــر  گــرم  مرکبــات، ۳  پوســت  از  خــوری  چــای 
کــه میــزان ویتامیــن  دارد. همچنیــن ثابــت شــده 
گوشــت  از  بیشــتر  برابــر   ۵ مرکبــات،  پوســت  ث 
آنهــا اســت. پوســت مرکبــات همچنیــن حــاوی 
ویتامین هــا و امــالح معدنــی از جملــه ریبوفالویــن، 
تیامین، نیاسین، فوالت، ویتامین ب ۶، ویتامین 
ــیم، روی و  ــن، پتاس ــیم، آه کلس ــن آ،  ب ۵، ویتامی

منیزیــم اســت.
تریپتوفــان  حــاوی  مــوز  پوســت  مــوز:  پوســت 
کــه منجــر بــه تقویــت خلــق و خــوی و تقویــت  اســت 

سیســتم عصبــی می شــود.
پوســت هندوانــه: حــاوی اســید ســیترولین اســت 
کــه در بــدن بــه آرژنیــن تبدیــل می شــود و بــه بهبــود 
بهبــود  خــون،  جریــان  افزایــش  خــون،  گــردش 
کاهــش  و  بــدن  افزایش ایمنــی  قلــب،  ســالمت 
کمــک می کنــد. عــالوه بر ایــن،  ــی  خســتگی عضالن
پوســت هندوانــه حــاوی ویتامین هــای ث و ب ۶ 

اســت.
 ســاقه های بروکلــی: ســاقه  ایــن ســبزی حــاوی 

کسیدان فیتوشیمیایی   سولفورفان است؛ یک آنتی ا
کــه خــواص ضدالتهابــی دارد و از ســلول ها در برابــر 
آســیب های رادیکال هــای آزاد محافظــت می کنــد 
کــردن ســلول های ســرطان زا  و منجــر بــه غیــر فعــال 

می شــود.
هســته آنانــاس: غنــی از بروملیــن اســت و خــواص 
ــاس منجــر  ــی دارد. مصــرف هســته آنان ضــد التهاب
کاهــش ورم مفاصــل شــده و درد عضالنــی را  بــه 
ــد  ــواص ض ــاوی خ ــاس ح ــته آنان ــد. هس ــم می کن ک
التهابــی نیــز هســت و اثــرات بالقــوه بــرای مبــارزه بــا 

دارد. ســرطان 
کروســتین  کاغــذی پیــاز  پوســته پیــاز: در پوســته 
بــه  کــه منجــر  فراوانــی وجــود دارد؛ فالونوئیــدی 
مبــارزه بــا التهاب، کاهش فشــار خون، جلوگیــری از 
ک در شــریان ها و حفــظ ســالمت قلــب  تشــکیل پــال
ــتری  ــتین بیش کورس ــاوی  ــرخ ح ــاز س ــود. پی می ش

نســبت بــه پیــاز زرد و ســفید اســت.
گیــاه غنــی از منیزیــم،  کرفــس: برگ های ایــن  بــرگ 
کلســیم، و ویتامیــن ث هســتند. شــما میتوانیــد 
کرفــس را بــه ســاالد بــه عنــوان یــک نــوع  برگ هــای 

کنیــد. ســبزی اضافــه 
کــدو یــا همــان  کــدو تنبــل: دانه هــای  دانه هــای 
کــه همــه می شناســیم، امــا شــاید از  کــدو را  تخــم 
ندانید. ایــن  چیــزی  مفیــدش  و  جالــب  خــواص 
تخمــه جادویــی سرشــار از منیزیــم بــوده و بــرای 
پوکــی اســتخوان، پروســتات، انــگل  زدایــی، کاهش 

کلســترول و پیشــگیری از ســرطان مفیــد اســت.
پوســت کیــوی: شــبیه بــه پوســت مرکبات، سرشــار 
از ویتامین ث بوده و فیبر آن بیشــتر از پوســت ســایر 
موجــود  ویتامیــن ای  از  بخشــی  اســت.  میوه هــا 

در ایــن میــوه در پوســتش نهفتــه اســت.

این ۹ میوه و سبزی را به هیچ وجه دور نریزید!
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کــره ای فکــر می کنیــم،  هــرگاه بــه شاســی بلندهای 
قیمت هــای  بــا  کیــا  و  هیونــدای  محصــوالت 
را  مــا  ذهــن  تومــان  میلیــارد  یــک  بــه  نزدیــک 
از  تیوولــی  مــدل  درحالی کــه  می کننــد؛  اشــغال 
ســانگ یانگ، بــا شــرایط خــاص خــود می توانــد 
ــای  کراس اوره ــدان  ــرای عالقه من ــی ب ــه جذاب گزین

باشــد. کشــورمان  در  کوچــک 
ــادآور  خودروســازی ســانگ یانــگ برای ایرانی هــا ی
که بیش از ۱۰ ســال قبل به  خودروی موســو اســت 
جاده هــای کشــور وارد شــد. همــکاری نزدیک ایــن 
بــا مرســدس بنــز و اســتفاده از موتــور و  شــرکت 
موســو  در  آلمانــی  برنــد  جعبه دنده های ایــن 
کــه  خاطــره خوبــی بــرای خریــداران بــود، هرچنــد 
طراحــی بدنــه ی آن حــرف و حدیث هــای زیــادی 
محســوب  جــذاب  چنــدان  و  داشــت  به دنبــال 

نشــد.
تاریــخ  به انــدازه  یانــگ قدمتــی  شــرکت ســانگ 
برندهــای  دیگــر  و  جنوبــی  کــره  خودروســازی 
کــه از زمــان تأســیس در  کشــور دارد  مطرح ایــن 
زیــادی  نشــیب های  و  فــراز  بــا  کنــون،  تا  ۱۹۵۴
ــوده اســت. این شــرکت در ابتــدا ســازنده  ــه رو ب رو ب
اتوبــوس  راه ســازی،  ســنگین  ماشــین االن 
تولیــد  ســمت  بــه  بعدهــا  کــه  بــود  کامیــون  و 
کــراس اور  کالس  خودروهــای ســواری و مخصوصــا 
پیــش رفــت، امــا بــا بحران هــای مالــی مختلــف 
ــد. در  ــت ش ــه دس ــت ب ــار دس ــد و چندب ــه رو ش رو ب
ســال ۱۹۸۷ یــک شــرکت انگلیســی بــه نــام پنتــر 
ســهام دار   )Panther Westwinds( وســت ویندز 
اصلــی ســانگ یانگ شــد و آغازگر همــکاری نزدیک 
ــا مرســدس بنــز و ســاخت موســو در ۱۹۹۳  آن هــا ب
غــول  بــه   ۱۹۹۷ ســال  در  ســانگ یانگ  گردیــد. 
کــره  جنوبــی یعنــی شــرکت دوو  صنعتــی آن دوران 
فروختــه شــد؛ امــا در نهایت با ورشکســتگی دوو در 
ســال ۱۹۹۹، طراحــی و تولید خــودرو در آن تعطیل 
بــود تا اینکــه بــا حضــور قــدرت بــزرگ خودروســازی 
هنــد، شــرکت تاتاموتــورز در دوو، ســانگ یانگ هم 
گرفــت و بــا مدل هــای رکســتون و  جــان تــازه ای 
کایــرون در حــدود ســال های ۲۰۰۲ بــه بــازار جهانــی 
بازگشــت. سرانجام در ســال ۲۰۱۱، ۷۰ درصد سهام 
ســانگ یانــگ بــه دیگــر خودروســاز بــزرگ هنــد، 
کنون مبدل  ماهیندرا فروخته شــد و از آن زمان تا
کــره  جنوبــی بــا تولیــد  بــه چهارمیــن خودروســاز 
ــت. ــده اس ــال ش ــتگاه در س ــزار دس ــش از ۱۲۰ ه بی
ــازار جهانــی، مــدل تیوولــی مهم تریــن و  امــروز در ب

شناخته شــده ترین محصــول ســانگ یانــگ بــه 
حســاب می آیــد. نام ایــن خــودرو برعکــس عبــارت 
)I Love it( به معنــی »ایــن  را دوســت دارم« اســت 
و البتــه نــام شــهری معــروف و قدیمــی در ناحیــه 
نیــز هســت.  پایتخت ایتالیــا  رم  نزدیــک  التزیــو، 
کــره، در سراســر اروپــا و حتــی  تیوولــی عــالوه بــر 
بــازار مشکل پســند انگلســتان فــروش خوبــی دارد 
ــرای تولیــد آن بیــش از ۴۲ مــاه  گفتــه می شــود ب و 
گرفتــه و ۲۸۰ میلیــون  تحقیــق و بررســی صــورت 
دالر ســرمایه گذاری شــده اســت. تیوولــی جوایــز 
متعــددی بــرای طراحی بدنه و عملکــرد فنی خود 
کــه آخریــن آن هــا عنــوان بهتریــن  کــرده  کســب 
 VAB خــودروی خانوادگــی جهــان از نــگاه موســه
کشــور بلژیک بــوده اســت. مدل جدید این خــودرو 
بــا پســوند XLV و چهــره ای ارتقاءیافتــه همراه بــا 
آپشــن های بیشــتر، به تازگــی عرضــه جهانــی شــده 

ــد. ــد ش ــران خواه ــال ۹۶ وارد ای ــاال س و احتم
پیشرانه و قوای فنی

دو  بــا  تیوولــی  یانــگ  ســانگ  جهانــی،  بــازار  در 
کــه یکــی  پیشــرانه ۱.۶ لیتــری عرضــه می شــود 
کــد  بنزینــی و دیگــری دیــزل اســت. نــوع بنزینــی بــا 
ــته و در  ــروش را داش ــترین ف ــلما بیش XGi1۶۰ مس
کــه ۱۲۴ اســب بخار  کشــورمان نیــز موجــود اســت 
گشــتاور دارد. اســتاندارد  قــدرت و ۱۵۷ نیوتن متــر 
NVH برای این پیشــرانه بســیار عالی ارزیابی شده 
اســت و دلیل آن تنظیم دقیق زنجیر تایم )تســمه 
تایــم زنجیــری( بــه نظــر می رســد. الزم بــه توضیــح 
 Noise, vibration, and مخفــف NVH کــه اســت 
و  لــرزش  اضافــی،  صــدای  به معنــی   harshness
گاز  اصطالحــا غــرش موتور به هنگام فشــار بر پــدال 
کــه پایین بــودن عدد  کامــل اســت  کار در ایســت  یــا 

ــرانه دارد. ــش پیش ــان از آرام آن نش
ــراه  ــاوری VIS هم ــا فن ــور ب ــن موت ــویی دیگر ای از س
 variable intake system مخفــف  کــه  شــده 
به معنــی ســامانه مکــش متغیــر اســت و بســته بــه 
نیاز خودرو و نوع حرکت آن )در حال شــتاب گیری 
یــا حرکــت بــا ســرعت ثابــت( مقــدار متفاوتــی از 
بــه داخــل ســیلندرها  را  مخلــوط بنزیــن و هــوا 
ــور  ــرد موت ــوخت و عملک ــرف س ــا مص ــتد ت می فرس
بهینــه شــود. بخش پایینی پوســته موتــور تیوولی 
هــم بــا آلیــاژ آلومینیــوم و از طریــق تزریــق تحــت 
کاهــش و  ــرا  کــه وزن آن فشــار ســاخته شــده اســت 

انتقــال حــرارت را افزایــش می دهــد.
خــودرو  دســتی این  دنــده  نمونــه  درحالی کــه 
حتــی  و  می شــود  فروختــه  از ایــران  خــارج  در 

نســخه هایی بــا جعبه دنــده ی خــودکار برندهــای 
بــه  کــره ای هــم وجــود دارنــد، مــدل وارد شــده 
کشــورمان مجهــز بــه جعبه دنــده خــودکار ســاخت 
کــه نســبت بــه  شــرکت معتبــر AISIN ژاپــن اســت 
دیگــر نســخه های تیوولــی برتــری دارد و خــارج 
از ایــران، یــک آپشــن محســوب می شــود. تیوولــی 
با ایــن جعبه دنــده و البتــه بنزیــن وطنــی، ۱۳.۵ 
کیلومتــر بــر  ثانیــه بــرای رســیدن بــه ســرعت ۱۰۰ 
ســاعت زمان الزم دارد؛ درحالی که در بروشــورهای 
خارجــی ۱۲ ثانیــه بــرای آن ذکــر شــده و نهایــت 

کیلومتــر بــر ســاعت اســت. ســرعت آن ۱۷۰ 
ســه نــوع حالــت رانندگــی معمولــی، آرام و ســرعتی 
وجــود  تیوولــی  در    )Normal, Comfort, Sport(
کــه پاســخ فرمــان برقــی بــه راننــده را تحــت  دارد 
ــریع  ــادی، س ــب؛ ع ــه ترتی ــا ب ــد ت ــرار می ده ــر ق تأثی
کنــد. طبیعتــا مصــرف  کمی ســفت عمــل  و نــرم یــا 
کمتــر   )Comfort( ســوخت این خــودرو در مــود آرام
در ۱۰۰  لیتــر  تــا ۶.۲  جــاده  در  و می توانــد  اســت 
کیلومتر باشد؛ اما میانگین مصرف بنزین ترکیبی 
شــهر و جــاده ی تیوولــی در ایران حــدود ۷.۲ تا ۷.۵ 

کیلومتر اندازه گیــری شــده اســت. لیتــر در ۱۰۰ 
طراحی ظاهری و فضای داخلی

ــی  ــه تیوول ک ــد توجــه داشــت  پیــش از هــر چیــز بای
کوچــک قــرار دارد و از ایــن  کراس اورهــای  کالس  در 
نظــر خودرویــی با جثه ی مناســب و فضای کافی، 
مناســب یــک خانــواده ی چهارنفــره به حســاب 
می آیــد. ابعاد ایــن خــودرو شــامل طــول ۴.۲ متــر بــا 
عــرض ۱.۸ متــر و ارتفــاع ۱.۶ متر اســت که فاصله ی 
محورهــای ۲.۶ متــر را بــه همــراه دارد؛ درحالی کــه 

کیلوگــرم اســت. وزن خالــص آن تقریبــا ۱۳۰۰ 
جلوپنجــره ی  یــک  تیوولــی  رو بــه رو،  نمــای  در 
ــاالی  ــبک ب ــای مش ــا فض ــه همراه ب ک ــک دارد  باری
ســپر، هدایت کننــده ی هــوا بــه ســمت پیشــرانه 
بــرای دوری از ســادگی  بــود.  و رادیاتــور خواهــد 
در ایــن بخــش، چراغ هــای مه شــکن در فضایــی 
حــس  بدنــه،  داخــل  فرورفتــه،  و  ســه بعدی 
حالــت  بــا  کــه  می کننــد  القــا  مدرنــی  و  خــوب 
اســت.  هماهنــگ  اصلــی  تهاجمی چراغ هــای 
کــه نقــش تأمین کننــده نــور روز را در   LED نــوار
تیوولــی بــه عهــده دارد، مثــل ابــروی بــاالی چشــم 
عمــل می کنــد و زیبایــی چراغ هــای جلــو را افزایش 
می رســد  نظــر  بــه  رو بــه رو  نمــای  در  می دهــد. 
در  را  خــود  تــالش  تمــام  خــودرو  طراحان ایــن 
تهاجمی و انتقامجو نشان دادن چهره ی تیوولی 
کــه خطــوط متعــددی هــم  کار بســته اند، چرا بــه 

دیــده می شــود. روی درپــوش موتــور 
بهتــر اســت نقــد طراحــی تیوولــی را از زیباتریــن 
بخــش آن ادامــه دهیــم؛ نمــای جانبــی. از ایــن 
جهــت پختگی خاصــی در فرم بدنه ی این خــودرو 
کلــی  کــه خاطــره ی بــد موســو را بــه  دیــده می شــود 
از ذهــن مــا دور می کنــد. چنــد خــط حجم دهنــده 
کشــیده  کامــال به جــا روی ایــن بخــش  ــه شــکلی  ب
کالس آموزشــی  کــه امیدواریــم یــک  شــده اســت 
بــرای خودروســازان داخلــی باشــد. خط اصلی این 
کاپــوت جلــو تــا  نمــا، از روی چراغ هــای اصلــی  و 
ــرای  ــی ب ــن اتفاق ــه دارد. چنی ــب ادام ــه در عق نیم
خــط دیگــر نیــز افتــاده اســت و از روی چــراغ عقــب 
تــا میانــه در سرنشــین عقــب کشــیده شــده اســت. 
در  منحنــی،  حالتــی  بــا  خطــوط  دوی ایــن  هــر 
کــه متناظــر بــا  نزدیکــی چرخ هــا همــراه هســتند 
یکدیگرنــد و نقــش مهمــی در افزایــش حجــم بدنــه 
و قدرتمند نشــان  دادن شــخصیت این خودرو ایفا 
می کننــد. طراحــی نمــای جانبــی تیوولــی با ایــن 
مــورب  خــط  و  اســت  نیافتــه  خاتمــه  خطــوط 
کــه با رســیدن  ســومی در نزدیکــی رکاب وجــود دارد 
بــه چــرخ عقــب، بــه ســمت بــاال کشــیده می شــود. 
کامــال حساب شــده بــه  ادامه ایــن خــط بــه شــکلی 
کــه زیبــا  محــل تالقــی گلگیــر و ســپر عقــب می رســد 
و چشــم نواز اســت. حالــت پنجره هــا، خصوصــا در 
بخــش مربــوط بــه سرنشــین عقــب، تــا حــدی مــا 
را بــه یــاد رنج روور ایــووک می انــدازد؛ امــا بــه نظــر 
می رســد، دیــد سرنشــین عقــب بــه خــارج خــودرو 
کــرده و آن را فــدای افزایــش زیبایــی  را محــدود 
کــه ســتون عقــب نیــز  کــرده باشــد؛ چــرا  تیوولــی 

بیــش از انــدازه  پهــن اســت.
در نمــای پشــت خــودرو، آرم ســانگ  یانگ بیــش از 
گر بــه چراغ هــای  آن  هرچیــز تــوی چشــم می زنــد و ا
توجــه نکنیــم، بــا ظاهــر ســاده ای رو بــه رو هســتیم 
کــه شــاید جذابیــت فوق العــاده ای نداشــته باشــد؛ 
بازار ایــران  در  موجــود  چینی هــای  از  بهتــر  امــا 
اســت. تیوولــی بــا آوردن بخــش زیــادی از چــراغ 
حجم دهنــده  خــط  تأثیــر  گلگیــر،  روی  عقــب، 
در ایــن بخــش بدنــه را افزایــش داده و خالقانــه 
عمــل کــرده  امــا روی در صنــدوق عقــب را بــا حالتی 
کرده اســت. شــاید  صاف و توام با ســادگی طراحی 
دیگــر نکتــه ی جالــب در طراحــی بدنــه ی تیوولــی 
ک خــودرو  ــال جایگــذاری هوشــمندانه ی محــل پ
کــه بــا شــیبی مالیــم، زیــر لبــه ی در صنــدوق  اســت 
گرفتــه و چراغ هــای روشــن کننده ی آن هــم  جــای  

در همیــن مــکان مخفــی شــده اند.
همــه ی  در  داشــبورد  اصلــی  رنــگ  هرچنــد 
اســت،  ثابــت  به ایــران  واردشــده  مدل هــای 
پوشــش صندلی هــا و تــودری می توانــد مشــکی، 
کــرم مایــل بــه زرد یــا قرمز انتخاب شــود که طبیعتا 
ــه راننــده و سرنشــینان  هرکــدام حــس متفاوتــی ب
کالس  در  تیوولــی  داخلــی  فضــای  می دهــد. 
کوچــک، یــک بــرگ برنــده بــرای آن  کراس اورهــای 
کامــال سرنشــین  محســوب می شــود و در نــگاه اول 
را جــذب خــود می کنــد. داشــبورد و فرمان، تنها به 
کــه فــرم آن  کســتری تیــره عرضــه می شــود  رنــگ خا
عــالوه بــر زیبایــی و ظاهر مد روز، ســعی دارد حالتی 
هماهنــگ بــا فناوری هــای دیجیتــال تیوولــی و 
نمایشــگر اصلی آن داشــته باشــد. فرمان D شــکل 

ارگونومیک ایــن خــودرو کامال دایره ای نیســت و در 
بخــش پاییــن کوتــاه شــده اســت تــا راحت تر بتــوان 
گرفــت. در پنل هــای ســرعت و دور  پشــت آن قــرار 
کــه  موتــور از طراحــی ســیلندری اســتفاده شــده 
کوچکــی برایاطالع رســانی مســایل فنــی  نمایشــگر 
خــودرو بیــن آن هــا قــرار گرفته اســت. این نمایشــگر 
ــره،  ــی تی ــز، آب ــه قرم ــای پس زمین ــد رنگ ه می توان
آبــی روشــن، زرد، ســیاه و ســفید را بــه انتخــاب 

راننــده ارائــه دهــد.
طبــق معمول همگــی خودروهای کــراس اوری که 
می شناســیم، صندلی هــای عقــب قابلیــت جمــع 
ــورت  ــار را در ص ــمت ب ــای قس ــا فض ــد ت ــدن دارن ش
نیــاز افزایــش دهنــد، امــا حتــی در ایــن حالــت هــم 
صنــدوق عقــب تیوولــی به انــدازه یــک خــودروی 
کــردن  شاســی بلند، جــادار نیســت و بــدون تخــت 
که  صندلی های ردیف دوم، ۴۲۳ لیتر حجم دارد 

کافــی نخواهــد بــود. بــرای ســه چمــدان بــزرگ 
آپشن ها و امکانات رفاهی

کــرده اســت یــک خــودروی  ســانگ یانــگ تــالش 
جــذب  رویکــرد  بــا  جهانــی  ســطح  در  پرفــروش 
جوانــان بســازد، پــس طبیعتــا بایــد آپشــن های 
مــورد نیاز ایــن قشــر از جامعــه را در اولویــت قــرار 
دهد. بدین منظور ســامانه ســرگرمی ها به سادگی 
گوشــی های هوشــمند ارتبــاط می گیــرد  بــا انــواع 
ــل HDMI هــم  کاب ــا  ــوث، ب ــر USB و بلوت و عــالوه ب
امــکان انتقــال صــوت و تصویــر را فراهــم می کنــد 
کــه بــه لطف ایــن سیســتم، نمایشــگر ۷ اینچــی و 
۶ اســپیکر آن، بــرای انــواع مختلفــی از فایل هــای 

ــا قابــل اســتفاده خواهنــد بــود. مولتــی مدی
کنتــرل تهویــه مطبوع ایــن خــودرو، خــودکار و بــا 
عملکــرد دوگانــه اســت کــه ۷ نــوع تنظیــم مختلــف 
درجــه حــرارت را شــامل می شــود. تیوولــی مجهــز 
کلیــد ضــد ســرقت اســت و شــش  ــا  ــه اســتارت ب ب
کــه دوتــا در جلــو و چهارتــا در  حســگر پــارک دارد 
عقــب هســتند. عــالوه بر ایــن، حســگر میــزان فشــار 
بــاد تایرهــا نیــز در همــه ی نســخه های تیوولــی 

وجــود دارد.
دیگر آپشــن های قابل ســفارش تیوولــی عبارت اند 
فرمــان،  و  گرم کــن داخــل صندلی هــای جلــو  از 
دوربیــن دیــد عقــب، تنظیــم ارتفــاع نــور چراغ هــای 
بــاران،  حســگر  کروزکنتــرل،  ســانروف،  جلــو، 
سیســتم روشــن و خامــوش خــودکار چراغ هــا، آینه 
 LED بغل هــای جمع شــونده خــودکار، روشــنایی
روی رکاب و پدال هــای فلــزی. فرامــوش نکنیــم، 
جعبه دنده ایــن خــودرو در حالــت پایــه خــودکار 

نیســت و نــوع خــودکار آن بــرای تیوولــی، آپشــن 
محســوب می شــود. شــاید این آپشــن ها چنــدان 
کنــار سیســتم  لوکــس و اشــرافی نباشــند؛ امــا در 
 ،)HAS( جلوگیــری از حرکــت بــه عقــب در شــیب

ــند. ــر می رس ــه نظ ــب ب ــد و مناس کارآم
آپشن های ایمنی و تست تصادف

کــه  اســت  نقطــه  در ۱۰  دارای ۶ ایربــگ  تیوولــی 
هــوای  کیســه   ۲ و  جلــو  ردیــف  بــرای  عــدد   ۴
پــرده ای بــرای ردیــف عقــب هســتند تــا حفاظــت 
مناســبی بــرای تمــام سرنشــینان  فراهــم شــود. 
عــالوه بر ایــن در قســمت های حســاس خــودرو، 
مثــل ســتون وســط، ســپر جلــو و بخــش اصلــی 
ــت.  ــده اس ــت ش ــب تقوی ــوالد صل ــا ف ــز ب ــقف نی س
کمربندهای ایمنــی از نــوع پیش کشــنده هســتند 
کــه در مواقــع خطــر ســخت می شــوند و حرکــت 
بی اختیــار سرنشــینان را بــه حداقــل می رســانند. 
کنتــرل  همراه بــا  و  کانالــه   ۴ نــوع  از   ABS ترمــز 
 )EBD( ــر هریــک از چرخ هــا مســتقل فشــار ترمــز ب
 )ESP( کنتــرل پایــداری خــودرو اســت. ســامانه 
در  ضدلغــزش  سیســتم های  دارای  تیوولــی  در 
شــتاب گیری )ASR(، فعال کننــده چــراغ  خطرهــا 
کننــده از  گهانــی )ESS(، جلوگیــری  در ترمزهــای نا
 )TCS( و ضــد هرزگــردی چرخ هــا )ARP( ــی واژگون
اســت. درهــای خــودرو نیــز بــا رســیدن بــه ســرعت 

کیلومتــر بــر ســاعت قفــل می شــوند.  ۴۰
اســتاندارد  ســازمان  تصــادف  و  تســت ایمنی  در 
خــودروی کــره، تیوولــی موفــق به دریافت ۵ ســتاره 
ــن  ــه معتبرتری ک ــا  ــه NCAP اروپ ــده و در مؤسس ش
مرکــز تســت تصــادف و ایمنــی خودروهــای دنیــا 
اســت، فقــط ســه ســتاره دارد. وقتــی بــه نتیجــه 
نــگاه می کنیــم،   NCAP در تیوولــی  آزمون هــای 
بــرای سرنشــینان جلــو، عقــب  امتیازات ایمنــی 
کــودکان مناســب اســت؛ امــا بــه دلیــل نداشــتن  و 
حادثــه،  از  پیشــگیری  مــدرن  فناوری هــای 
را در  کــه ســرعت  کنتــرل هوشــمند  کــروز  مثــل 
کاهــش می دهــد  صورت ایســت خــودروی مقابــل 
موانــع  تشــخیص دهنده  و  کــور  نقطــه  رادار  یــا 
همراه بــا ترمــز خــودکار، در بخــش سیســتم های 
گرفتــه اســت. تیوولــی در  کمکــی امتیــاز ضعیــف 
کــه هنــوز وارد ایــران نشــده  مدل هــای فول آپشــن 
اســت، دارای ســامانه تشــخیص عابــر پیــاده اســت 
کــه با ترمز هوشــمند خــود به خوبی عمــل می کند. 
کامــل  فیلــم  بــر  عــالوه  مطلــب  ادامه ایــن  در 
 ،NCAP ــی در تســت های تصــادف و ایمنــی تیوول
آمــار نتیجه ایــن آزمایش هــا نیــز آورده شــده اســت.

سانگ یانگ تیوولی، مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه باید بدانید
فناوریربخ

ــود  ــپ خ ــودن تی ــیک ب ــذاب و ش ــرای ج ــا ب خانم ه
کفــش  ــا  ــا ب ــردن رنــگ لباس ه ک ــول ســت  ــد اص بای
خــود را بداننــد و در انتخــاب ترکیــب رنــگ آن هــا 

ــد. کنن ــت  ــی را رعای نکات
کفش زرد

رنــگ زرد بســیار زیبــا و جــذاب اســت و بیشــترین 
میــان  در  را  توجــه  جلــب  و  چشــمگیری  میــزان 
رنگ هــا دارد بنابرایــن توصیــه می شــود از این کفش 
کنیــد و در اســتایل خیابانــی  در مجالــس اســتفاده 
خــود اســتفاده نکنید. کفش هــای زرد بــا رنگ های 
متضــاد ســرمه ای، آبــی، بنفــش و رنگ هــای هــم 
ــواده مثــل قرمــز و ســبز و نارنجــی و لباس هــای  خان

ســفید، مشــکی عالــی هســتند.
کفش سبز

کفــش ســبز بــا برخــی از لباس هــا شــما را  پوشــیدن 
گــر میخواهید ایــن رنــگ  جــذاب و زیبــا می کنــد. ا
کفــش را بــه عنــوان بخشــی از اســتایل خیابانــی 
و راحتــی خــود بپوشــید می توانیــد آن را بــا شــلوار 
گــر می خواهیــد در مجالــس  کنیــد. ا ــا  مشــکی بــه پ
خود،کفــش ســبز اســتفاده کنیــد رنگ هــای نزدیک 
بــه آن ماننــد طیف هــای مختلــف ســبز، زرد و یــا 
طیف هــای متضــاد آن مثــل نارنجــی یــا بنفــش 

ــد. ــتفاده نمایی اس
کفش آبی تیره

ــا بســیاری از لباس هــا  کفــش آبــی تیــره را می تــوان ب
پوشــید و محدودیــت چندانــی نــدارد. در اســتایل 

کفــش را بــا شــلوار جیــن  روزانــه خــود می توانید ایــن 
تیــره بپوشــید. بــرای شــرکت در مجالــس شــما این 
کفــش را می توانیــد بــا لباس هــای طیــف آبــی و یــا 

طیــف نارنجــی و قرمــز و زرد بپوشــید.
کفش بنفش

کفــش بنفــش یــا ارغوانــی بســیار خــاص اســت و 
اســتایل شــما را جــذاب و خــاص می کنــد. بــرای 
کفــش  جلــب توجــه بیشــتر بهتــر اســت این رنــگ 
بــا شــلوار  کفــش پاشــنه دار مشــکی  بــه جــای  را 
ــا شــلوار  ــی ب ــرا هماهنگــی خوب مشــکی بپوشــید زی
مشــکی دارد. این کفش را در تیپ های مجلســی با 
لباس هایــی از طیــف هــم خانــواده ماننــد صورتــی و 

ــید. ــش بپوش بنف
کفش صورتی

کفــش صورتــی، بســیار زیبــا و جــذاب اســت و بــرای 
کفــش صورتــی را بــا شــلوار طوســی  تیــپ خیابانــی، 
جیــن بپوشــید. این رنــگ مونــث و ظریــف اســت و 
کنــار لبــاس ســبز بســیار  بــرای اســتایل مجلســی در 

مناســب اســت.

کفش طوسی
یکــی از رنگ هــای پــر طرفــدار چنانچــه بارهــا در 
ک هــم در مــوردش گفته ایــم رنــگ  دنیــای مــد نمنــا
گر در کمدتان کفش طوســی دارید  طوســی اســت. ا
و نمی دانید این کفش را همراه چه لباســهایی باید 
ــد در  ــش را می توانی کف ــن  ــد بدانید،ای ــید، بای بپوش
خیابــان بــا همــه رنگ هــای خنثی از جمله مشــکی 
و طوســی اســتفاده کنید. در مجلس نیز بهتر است 
در کنــار کفــش طوســی طیف هــای صورتی و ســفید 

را بپوشــید تــا زیبــا و جــذاب شــوید.
کفش قرمز

کمــد  در  کــه  اســت  کفش هایــی  از  قرمــز  کفــش 
بســیاری از خانم هــا وجــود دارد و جذابیــت ویــژه ای 
را بــه آنهــا در مراســم می بخشــد. بــرای متعــادل 
کفــش قرمــز از رنگ هــای خنثــی  ــا  کــردن اســتایل ب
و تیــره مثــل مشــکی و ســرمه ای اســتفاده نماییــد. 
شــما می توانیــد بــرای داشــتن اســتایل مجلســی 
جــذاب تــر از رنگ هــای مشــابه و نزدیــک قرمــز مثــل 

صورتــی و نارنجــی اســتفاده نماییــد.
کفش نارنجی

کفــش نارنجــی بــه علت اینکــه یکــی از  پوشــیدن 
جلــب توجه تریــن رنگ ها اســت، جرات و جســارت 

زیــادی می خواهــد. 
گــرم اســت و در چرخــه  نارنجــی جــزو رنگ هــای 
می توانید ایــن  پــس  دارد  قــرار  آبــی  مقابــل  رنــگ 
رنــگ را بــا لباس هــای آبــی و شــلوار جیــن بپوشــید تــا 

هماهنگــی زیبایی ایجــاد شــود.

هر رنگ لباس زنانه رو با چه مدل کفشی ست کنیم؟

از  برخــی  کــردن  تمیــز  بــرای  هــم  شــما  احتمــاال 
لــوازم خانگــی خــود از ســرکه ســفید مقطــر اســتفاده 
گاهی ایــن روش هــای خانگــی می توانــد  می کنیــد 

کنــد. آســیب جــدی بــه لــوازم خانگــی شــما وارد 
ک کننده ها می توانند آسیب جدی به  گاهی پا

گر در گوگل  لوازم خانگی و سایر وسایل وارد کنند. ا
نحوه تمیز کردن هر چیزی را سرچ کنید، احتماال 

استفاده از سرکه سفید مقطر توصیه می شود. 
سرکه سفید مقطر ۵ درصد اسیدیته که با آب 

رقیق می شود، به عنوان یک محصول شگفت آور 
تمیز کننده غیر رسمی شناخته می شود که کاربرد 

کتری ها و حل کردن رسوبات  آن از بین بردن با
آب سخت است و مقداری از هزینه محصوالت 

ک کننده های برند را کاهش خواهد داد اما الزم  پا
نیست تمام این مبالغات را باور کنید.

اتوی لباس
کردن محفظه داخلی  اســتفاده از ســرکه برای تمیز 
گــرم شــدن عنصــر  کــه باعــث  اتــو ممکــن اســت 
کثــر  گرمایــش و آســیب داخلــی دســتگاه شــود. ا
اتوهای بخار دارای یک پوشــش محافظ در داخل 
کــه اســید این الیــه را از بیــن بــرده  محفظــه هســتند 
و در پــی آن قطعــات فلــزی اتــو را نیــز از بیــن خواهــد 
بــرد. بهتریــن روش بــرای تمیزکــردن اتو به مدلی که 
کتابچــه راهنمــای آن  کــه در  داریــد بســتگی داشــته 

توصیه هایــی ذکــر شــده اســت.
میز های پیشخوان

زیبــا  را  خــود  ســنگی  میزهــای  می خواهیــد  گــر  ا
ــرا اســید  ــه دنبــال ســرکه نباشــید زی جلــوه دهیــد ب
ســرکه ســنگ طبیعی ماننــد گرانیــت، مرمــرو آذرین 
را می خــورد و همچنیــن باعــث می شــود ســنگ 
درخشــش خــود را از دســت داده و حفره هایــی در 

کنــد. آن ایجــاد 
کــه میز هــا را بــا اســفنج  در عــوض توصیــه می شــود 
یــا حولــه ی ظــروف آغشــته بــه مــواد شــوینده مالیــم 
ک کنیــد. بــرای از بیــن بردن لکه های سرســخت  پــا
نیــز فقــط از پد اســکراب پالســتیکی اســتفاده کنید.

ماشین ظرفشویی
ــردن  ــن ب ــه از بی ــرکه ب ــه س ک ــید  ــنیده باش ــاید ش ش
ماشــین  مانــدگار  بوهــای  و  ســخت  آب  رســوب 
کمــک می کنــد. حتــی برخــی از افــراد  ظرفشــویی 
اســتفاده  شستشــو  کمــک  عنــوان  بــه  ســرکه  از 
کــه در ایــن بــاره انجــام  می کننــد. طبــق آزمایشــی 
شــد، ســرکه کمکــی بــه از بین بردن رســوب ماشــین 
ــت از  ــر اس ــن بهت ــت ! بنابرای ــرده اس ــویی نک ظرفش
کننده هــای مخصــوص ماشــین ظرفشــویی  ک  پــا

کنیــد. اســتفاده 
ســرکه نــه تنهــا در ازبیــن بــردن رســوب آب بــی تاثیــر 
کننــدگان ماشــین ظرفشــویی  اســت بلکــه تولیــد 
کــه اســید اســتیک می توانــد  هشــدار می دهنــد 

قطعــات الســتیکی آن را از بیــن ببــرد.

صفحات الکترونیکی
صفحــات  لکه هــای  کــردن  تمیــز  در  ســرکه 
ــز از آن در صفحــه  ــی اســت امــا هرگ الکترونیکــی عال
ــا  ــه، تلفــن همــراه، تبلــت ی الکترونیکــی چــون رایان
ــه  ک تلویزیــون اســتفاده نکنیــد زیــرا ممکــن اســت 
بــه الیــه ضــد انعــکاس صفحــه آســیب برســاند و 
کاهــش  حتــی قــدرت لمــس را درایــن صفحــات 
دهــد. بــه جــای آن از اســفنجی نــرم یــا پارچــه ای 
ــرای لکه هــای سرســخت  کنیــد. ب نمــدار اســتفاده 
کــه بــا آب رقیــق شــده اســت  نیــز از محلــول صابــون 
را  محلــول  کنید ایــن  توجــه  امــا  کنیــد  اســتفاده 
مستقیم روی صفحات الکترونیکی نکشید و روی 

یــک پارچــه بریزیــد.
کفپوش

کفپوش هــا در مــورد  کننــدگان  بســیاری از تولیــد 
کفپوش هــای  کــردن  اســتفاده ســرکه بــرای تمیــز 

می دهنــد. هشــدار  چوبــی 
الیــه  باشــد می توانــد  رقیــق شــده  کــه  ســرکه ای 
محافظتــی چــوب را از بیــن ببــرد )ایــن مــورد در 
مبلمــان چوبــی نیــز صــدق می کنــد(. بــرای تمیــز 
محلول هــای  از  چوبــی  کفپوش هــای  کــردن 

کنیــد. اســتفاده  مخصــوص 
چاقو ها

کــرد خصوصــا ابزارهایــی  ســرکه را بایــد از فلــزات دور 
کــه دارای لبه هایــی تیــز هســتند ماننــد چاقوهــای 
ــه  ک ــپزخانه  ــج در آش ــزات رای ــر فل ــپزخانه. از دیگ آش
بایــد از ســرکه دور نگــه داریــد آلومینیــوم و مــس 
ــزات و  ــردن فل ک ــز  ــرای تمی گزینــه ب اســت. بهتریــن 
گرم اســت. موارد ذکر شــده، مایع ظرفشــویی و آب 

لوازم کوچک
در  موجــود  شیشــه ای  و  پالســتیکی  ســطوح 
کوچــک آشــپزخانه ماننــد مخلــوط  کثــر وســایل  ا
توســترها  و  ســاز  قهــوه  دســتگاه های  کن هــا، 
بــه راحتــی بــا ســرکه تمیــز نمی شــوند بلکه ایــن 
قطعــات پالســتیکی و فلزی توســط ســرکه خــورده 

می شــوند. 
انــواع مختلفــی از فــوالد ضدزنــگ وجــود دارنــد امــا 
کیفیتــی  کــم  کوچــک لــوازم  معمــوال بــرای وســایل 
ــر  ــری در براب ــم ت ک ــه مقاومــت  ک اســتفاده می شــود 
تحریــک  اســید  توســط  کــه  دارنــد  زدگــی  زنــگ 
می شــوند. بــرای تمیزکردن ایــن وســایل از صابــون 

ــد. کنی ــتفاده  ــا آب اس ــده ب ــق ش ــویی رقی ظرفش
ماشین لباسشویی

کننــده پارچــه  گاهــی اوقــات از ســرکه بــه عنــوان نــرم 
یــا بــرای ازبیــن بــردن لکه هــا و بــو در لباسشــویی 
ــد  ــرکه همانن ــه س ک ــد  ــا بدانی ــود ام ــتفاده می ش اس
ماشــین ظرفشــویی می تواند به قطعات الستیکی 
و شــلنگ ماشــین لباسشــویی آســیب برســاند تــا 
کــه باعــث نشــت شــود زیــرا بــه واشــر های  جایــی 

مخصــوص بارگیــری آســیب می رســاند.

یــک مدیــر و ســرگروه زمانــی می توانــد بــه نتیجــه 
فــوق العــاده و مهــم دســت یابــد کــه از رازهــای موثر و 
روش هــای ثابــت شــده انگیــزه دادن بــه دیگــران بــه 

خوبــی مطلــع باشــد.
یــک مدیــر و ســرگروه زمانــی می تواند به نتیجه فوق 
ــر و روش هــای  ــه رازهــای موث ک ــد  العــاده دســت یاب
گــر  ثابــت شــده انگیــزه دادن بــه دیگــران را بدانــد. ا
کارمنــدان خــود  بــه  می خواهیــد بدانیــد چطــور 
کارکنــان داشــته  ــا  انگیــزه دهیــد و تعامــل مثبــت ب
کــه زمانــی را بــا  کنیــد  باشــید، بایــد آن هــا را ترغیــب 

کننــد. شــما و همــکاران دیگــر ســپری 
چالــش  یــک  دیگــر  کارمنــدان  در  انگیــزه   ایجــاد 
کــه  نیســت اینها روش هــای فــوق العــاده هســتند 
کارمنــدان  می توانیــد از آن هــا بــرای انگیــزه دادن بــه 

ــد. کنی ــتفاده  ــود اس خ
یک محیط کار دوستانه ایجاد کنید :

کارمنــدان مــدت زمــان زیــادی از زندگــی خــود را 
ــا  کنیــد ت کار در دفتــر می کننــد. پــس ســعی  صــرف 
جــای ممکــن دوســتانه و جــذاب بــه نظــر برســید. 
محیــط  در  را  خوشــایندی  فضــای  کــه  زمانــی 
کارمنــدان شــما بیــش از هــر روز  کنیــد  کار ایجــاد 

کــردن خواهنــد شــد. کار  مشــتاق بــه 
موفقیت کارمندان را تایید کنید:

کــه انجــام می دهنــد بــه  کاری  همــه می خواهنــد 
به اینکــه  توجــه  بــدون  رســمیت شــناخته شــود 
کار خــوب  موفقیــت شــخصی باشــد. تصدیــق یــک 
کــه از ســوی مــا فــوق صــورت می گیرد تاثیر بیشــتری 
خواهد داشــت. الزم نیســت همیشــه پاداش مالی 
درنظــر بگیریــد؛ چیزهــای ســاده مثــل داشــتن یــک 
کافــی اســت. هفتــه جــای پــارک خصوصــی در دفتــر 

جایگاه هر فرد را در گروه مشخص کنید :
برای ترویج همکوشــی جمعی و بخشــیدن هویت 
بیشــتربه افــراد و ایجــاد فضــای دوســتانه تــر، جایگاه 

هرفــرد را در گــروه مشــخص کنیــد.
برای تیم خود زمان صرف کنید :

بــرای ارتقــای میزان وفــاداری و انگیزه کارکنان زمان 
کــه اهــداف،  کنیــد  کنیــد و بررســی  بیشــتری صــرف 
بــر چــه مســائلی  کارمندانتــان  آینــده  و  ارزش هــا 

متمرکــز اســت.
ارتباط مثبت اهمیت زیادی دارد :

و  می کننــد  برقــرار  ارتبــاط  کار  محیــط  در  همــه 
کــه می توانیــد  کاری اســت  احتمــاال راحــت تریــن 
کارمنــدان خــود انجــام دهیــد. با ایــن حال، ایــن  بــا 
کار می توانــد بســیار دشــوار باشــد. هــر روز یــک مدت 
کارمنــدان خــود ارتبــاط  کوتــاه را ســپری تــا بــا  زمــان 
کارمنــدان  کار نــه تنهــا  کنیــد. با ایــن  مثبــت برقــرار 
را خوشــحال می کنیــد بلکــه بینــش بســیار بــرای 
کــرد. کارمنــدان خود ایجــاد خواهیــد  کار  کســب و 

تشویق به رقابت دوستانه:
زا نخواهــد  کارمنــدان آســیب  کمی رقابــت میــان 

بــود. یــک محیــط رقابتــی، محیــط تولیــدی اســت. 
و  رقابت هــا  در  بــرای شــرکت  کارمنــدان  تشــویق 
ــه افزایــش روابــط  چالش هــا ممکــن اســت منجــر ب
شــود.رقابت دوســتانه در میان تیم ها به مشــارکت 

کمــک می کنــد. کارکنــان 
هدف معنی دار و ارزشمند داشته باشید:

کــه شــرکت  مدیــران بایــد اطمینــان داشــته باشــند 
دارد.  فــردی  ســطح  در  برنامه هایــی  و  دیــدگاه 
ــد  ــه مســیری را پیــش روی خــود دارن ک ــی  کارمندان
ممکــن اســت بــه ارتقای جایــگاه خود کمک کنند. 
کارکنان این  اهداف بســیار مفید هســتند چــون بــه 
کــه بــدون پرســیدن از آن هــا  امــکان را می دهــد 

کننــد. کار  ســخت تــر 
یک مسیر شغلی ایجاد کنید:

انگیــزه دارند. ایــن  کارمندان ایــده و  کــه  زمانــی 
کارفرمــای خــود  امــر منجــر بــه افزایــش تعهــد بــه 
کــه فرصــت  خواهــد شــد. اعضــای تیــم زمانــی 
یادگیــری مهارت هــای جدیــد را دارنــد، انگیــزه 
کارکنــان را بــا آمــوزش  بیشــتری خواهنــد داشــت. 
گاه شــدن  الزم بــرای پیشــرفت در حرفــه خــود و آ
در مــورد آخریــن تکنولوژی هــا و اخبــار صنعــت 

کنیــد. آمــاده 
به دنبال رهبری باشید که ارزش پیروی کردن 

را دارد:
کارمنــدان می خواهنــد بــه  بــه عنــوان یــک رهبــر، 
گــروه ترتیب  شــما توجــه کننــد تا الگویی بــرای بقیه 
دهنــد. رهبــران تمایــل دارنــد تــا ارزش هــای شــرکت 
کار، می توانیــد تاثیــر  کننــد. بــا انجام ایــن  را تنظیــم 
گــر  کارکنــان داشــته باشــید. ا معنــاداری بــر ذهنیــت 
رهبــران یــک نمونــه از تفکــر مثبــت را تنظیــم کننــد، 

کــرد. کارکنــان بــه دنبــال آن حرکــت خواهنــد 
میزان پیشرفت خود را به تناوب ارزیابی کنید:

کارمنــدان خــود معیارهــای روزانــه، هفتگــی و  بــرای 
کنیــد تــا نشــان دهنــده میــزان رشــد و  ماهانه ایجــاد 

پیشــرفت آنها باشــد.
ارتباط برقرار کنید:

ــه ســوی ابتــکار عمــل بیشــتر  ــرای ترغیــب افــراد ب ب
مــورد  آنهــا، در  یــا تحریــک احســاس مســئولیت 
فــرد  هــر  شــخصیتی  ویژگی هــای  و  اولویت هــا 
اطالعات بیشــتری به دســت آورید و به تناســب آن 

ــد. کنی ــار  ــا او رفت ب
خالقیت را تشویق کنید :

کارمندان  کــه  خالقیــت نباید براســاس کاری باشــد 
کار می توانــد ســاده باشــد  انجــام می دهند. ایــن 
نشــینی  عقــب  مــورد  در  دادن ایده هایــی  مثــل 

ــا تمرینــات تیمــی. شــرکت بعــدی ی
کارمندان را تشویق به کار تیمی کنید :

را  اداری  بروکســی و سلســه مراتــب  کنیــد  ســعی 
برداریــد تــا کارمنــدان بــا فکــر بــاز و انگیز بیشــتری کار 

ــد. ــام دهن انج

چیزهایی که نباید با سرکه تمیز کرد کارمندان چند اصل جادویی برای انگیزه دادن به 
خانه داریموفقیت

شــیرینی لگیمــات یکــی از شــیرینی های مخصوص 
کــه طرفــداران زیــادی دارد  کشــور می باشــد  جنــوب 
و بــا رعایــت نکاتی می توانید این شــیرینی را در خانه 

کنید. تهیه 
مواد الزم:

مایه خمیر: 2/1 ق غ
روغن مایع: 1 ق غ

عسل: 1 ق غ
آرد سفید گندم: 1 پیمانه

پودر هل: 2/1 ق چ
نمک: 8/1 ق چ

آب ولرم: ۴/۳ پیمانه
نشاسته ذرت: 2 ق غ

شیرخشک: 1 ق غ
ماست: 2 ق غ
دستور پخت:

شــیرینی لگیمــات بــه روش هــای مختلفــی تهیــه 
کردیــم معمــول تریــن روش  می شــود ولــی مــا تــالش 
تهیه ایــن شــیرینی را بــه شــما آمــوزش دهیم.ابتــدا 
ــه و شــیر خشــک را در  پــودر هــل، نمــک، خمیرمای

کنیــد. ســپس آرد را  ظرفــی بریزیــد و بــا هــم مخلــوط 
افــزوده و مــواد را هــم بزنیــد تــا بخوبــی بــا هــم ترکیــب 
شوند.عســل، ماســت و روغــن را بــا هــم مخلــوط 
کنیــد و هــم بزنیــد.  ــه  ــوط آرد اضاف ــه مخل ــرده و ب ک
کــم بــه موادتان اضافه کنیــد و خوب  کــم  آب ولــرم را 
تــا خمیــر یکدســت شــود.بعد  مخلــوط نماییــد 
از اینکه موادتان یکدســت شــد روی آن را بپوشــانید 
کنــار بگذاریــد تــا اســتراحت  و بــرای یــک ســاعت 
کند.بعــد از اینکــه حجــم خمیــر دو برابــر شــد آن را 
کمی هــم بزنیــد تــا هــوای داخلــش از بیــن برود.یــک 
قابلمــه گــود را روی حــرارت قــرار داده و روغــن بریزیــد 
ــد و  ــا قاشــق از خمیــر برداری ــرم شــود. ســپس ب گ ــا  ت
ــوند.  ــرخ ش ــا س ــا لگیمات ه ــد ت ــن بریزی ــل روغ داخ
بعد از اینکه لگیمات ها ســرخ شــدند آن ها را داخل 
گرفتــه  یــک صافــی قــرار دهیــد تــا روغــن اضافــی اش 

شــود. لگیمات هــا را بعــد از اینکــه روغش گرفته شــد 
ــا  ــد ت ــرار دهی ــا( ق ــیره خرم ــا ش ــرم )ی ــهد ول ــل ش داخ
چند دقیقه بماند ســپس آن را از شــهد خارج کرده 

و ســرو نماییــد. 
طرز تهیه شربت ساده:

• آب :1 پیمانه
• شکر :2 پیمانه

• آب لیمو تازه :1 قاشق چایخوری
• گالب :به دلخواه

طرز تهیه شربت ساده :
کوچــک، شــکر و آب را مخلــوط  در یــک قابلمــه 
کنیــد و بدون اینکــه هــم بزنیــد روی حــرارت بــاال قرار 
گرم شــد و هنور شــکر داخل آب  دهید.وقتی شــهد 
کامــال حــل نشــده بــود، بــا قاشــق آن را هــم بزنیــد.و 
کنید.وقتــی هــم مایــع بــه  آب لیمــو را بــه آن اضافــه 
مرحلــه جوشــیدن رســید هــم زدن را متوقف کنید.
کامــال  شــهد بعــد از اینکــه یــک جــوش زد، حــرارت را 
کــم کنیــد تــا بــرای 1۰ دقیقــه به آهســتگی بجوشــد تا 
کنــد.در مرحلــه آخــر در صــورت دلخــواه  قــوام پیــدا 
کنیــد و شــربت را از روی حــرارت  گالب را هــم اضافــه 

برداریــد و اجــازه دهیــد در دمــای اتــاق ســرد شــود.

طرز تهیه شیرینی لگیمات مخصوص ماه رمضان
دستپختربخ

دنیای مد ربخ
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