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۴

۳

کرونــا و تغییــر ســبک آمــوزش، بعضــی از دانش آمــوزان دچــار افــت تحصیلــی در پایه هــای  بــا همه گیــری 
تحصیلــی مختلــف شــده اند و ویژگی هــای فــردی دانش آمــوز، والدیــن، مدرســه و آمــوزش مجــازی دالیلی 

کمرنــگ شــدن هــر یــک افــت تحصیلــی دانش آمــوز بوجــود می آیــد. کــه بــا  هســتند 
گرفتــه  کرونــا می گــذرد و تمامی زندگــی روزمــره مــردم تحــت تاثیــر قــرار   چنــد وقتــی اســت از شــیوع ویــروس 
کــودکان و  کــه  اســت؛ موضــوع آمــوزش و تعطیلــی مــدارس و تغییــر ســبک آموزشــی از جملــه آن هاســت 
نوجوانــان و جوانــان بــا آن درگیــر هستند.بســیاری از دانش آمــوزان از شــیوه ی آموزش مجازی دل خوشــی 

کــه روح آمــوزش در ایــن رســانه جــاری نیســت و یادگیــری بــه خوبــی اتفــاق نمی افتــد. ندارنــد، چــرا 
گذشــته بــا فرزنــدان خــود همــراه بوده انــد، از آمــوزش  کــه در ایــن شــیوه ی آموزشــی بیشــتر از  والدیــن نیــز 
آنالیــن ناراضــی و نگــران افــت تحصیلــی و ضعــف فرزنــدان خــود در ســال های تحصیلــی آینــده هســتند.

ویژگی هــای فــردی دانش آمــوز، والدیــن و مدرســه و آمــوزش مجــازی دالیلــی هســتند...

۵

ساماندهی ناتمام تپه اشرف اصفهان ۱۰ ساله شد؛

تاریخ چندهزار ساله زیر چرخ موتورسیکلت ها

آموزش مجازی یا والدین و فرزندان؛ 
کدامیک مقصر افت تحصیلی دانش آموزان هستند؟

کاپیتان برای سومین بار؛ آسیب رباط 

خداحافظی تلخ و زودهنگام حدادی فر 
از فوتبال

۶

یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

میزان حمایت 
از مشاغل خانگی پایین است

 معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تشریح کرد؛

احوال اقتصادی شهر

ح پرداخت وام با پشتوانه سهام؛  اجرای طر

سهام عدالت 
بهترین وثیقه برای بانک ها

رئیس انجمن صنفی نهادهای سرمایه گذاری:

قانون جدید چک امنیت 
مبادالت را افزایش می دهد

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان: 

کشاورزی  آبیاری محصوالت 
در شرق اصفهان با پساب 

صحت ندارد
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یک کارشناس صنعت خودرو پیش بینی کرد:  

احتمال افزایش قیمت خودرو 
در خردادماه وجود دارد

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:  

کرونای هندی در استان اصفهان 
گزارش نشده است

2

۴

حسن شفیعی - شهردار تیران

شــهرداری تیــران درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه ۴۰۰/1۰۰/111 مــورخ 1۴۰۰/۰2/11 
کانکــس اغذیه  شــورای اسالمی شــهر تیــران نســبت بــه اجــاره محــل اســتقرار دو عــدد 
فروشــی واقــع در مســکن مهــر بهارســتان، ازطریــق مزایــده عمومی بــا شــرایط مندرج 

گهــی اقــدام نمایــد. در آ
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ و تحویــل فــرم شــرکت  متقاضیــان می تواننــد جهــت 
گهــی بــه شــهرداری تیــران مراجعــه نماینــد. الزم بذکــر  در مزایــده از تاریــخ چاپ ایــن آ
اســت مهلــت تحویــل اســناد به دبیرخانه محرمانه حراســت شــهرداری تیــران پایان 

وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/29 می باشــد.
11۳۰۳۳۵ / م الف

نوبت چاپ دوم
گهی مزایده نوبت اول آ

ابوالقاسم خیابانی - شهردار انارک

شــهرداری انــارک بــه اســتناد مصوبــه ۴۰۶ مــورخ 1۴۰۰/۰1/28 درنظــردارد نســبت بــه روکــش آســفالت بلــوار آرامســتان اقــدام نمایــد ازایــن 
ــا  ــد ت ــه عمــل می آی ــذا از اشــخاص و شــرکتها دعــوت ب ــد مقــدار 9۰۰ تــن آســفالت ۰19 از محــل اعتبــارات شــهرداری را دارد. ل رو قصــد خری

کثــر تــا تاریــخ 1۴۰۰/۰2/2۵ بــه دبیرخانــه محرمانه ایــن شــهرداری ارســال نماینــد. قیمت هــای پیشــنهادی خــود را حدا
شرایط استعالم:

کت )الف( و همچنین برگ قیمت را بدون  کاری در پا 1( برگه استعالم را امضاء و ممهور نموده و همراه با کپی کارت ملی و شناسنامه و رزومه 
ک و مهر شــده تحویل دبیرخانه شــهرداری انارک نمایند. کت )ب( به صورت ال خط خوردگی با مهر و امضاء صاحبان مجاز شــرکت در پا

2( پیشــنهاددهندگان بایــد پیشــنهادات خــود را در پایــان وقــت اداری روز شــنبه مورخــه 1۴۰۰/۰2/2۵ بــه دبیرخانــه شــهرداری انــارک 
تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.

کــه بعــد از موعــد مقــرر برســد ترتیــب اثــر داده  ۳( بــه پیشــنهاد مبهــم و مخــدوش و فاقــد ســپرده و بــا مــداد نوشــته شــده و پیشــنهاداتی 
نخواهــد شــد.

۴( پیشنهادات واصله در ساعت 1۰ صبح روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/2۶ باز و قرائت شده و برنده مشخص می گردد.
۵( حضور پیشنهاددهندگان در جلسه کمیسیون آزاد است.

۶( کمیسیون در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7( تأمین قیر موردنیاز جهت تهیه آسفالت به عهده شهرداری انارک می باشد.

8( این استعالم شامل قانون منع مداخله کارکنان دولت میگردد.
11۳287۳ / م الف9( متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس ۴۶2۰2298، ۰۳1 تماس حاصل فرمایند.

گهی استعالم بهاء )خرید( آ

 محمد عرب چادگانی - شهردار چادگان

شــهرداری چــادگان بــه اســتناد مجــوز شــماره 99/197 مورخــه 1۳99/12/9 شــورای محتــرم اسالمی شــهر چــادگان درنظــردارد از ردیــف 
اعتبــارات بودجــه ســال 1۴۰۰ نســبت بــه پیــاده رو ســازی رفــوژ وســط بلــوار  9 دی و بلــوار ولیعصــر را ازطریــق مناقصــه عمومی براســاس 

گــذار نمایــد:  فهرســت بهــاء ابنیــه ســال 1۴۰۰ بــا شــرایط مشــروحه ذیــل بــه شــرکت های عمرانــی واجــد شــرایط وا
1( موضوع و محل مناقصه: پیاده رو سازی رفوژ وسط 9دی و بلوار ولیعصر با مصالح مصرفی استاندارد.

کار کننده در مناقصه: رشته راه باند یا ابنیه دارای صالحیت و ظرفیت  2( رشته پیمانکار شرکت 
۳( سقف اعتبار پروژه: با اعتبار بالغ بر ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )پنج میلیارد( ریال می باشد. 

۴( نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: پنــج درصــد اعتبــار تخصیــص یافتــه بصــورت اســناد و ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یــا بصورت 
نقــد و واریــز بــه حســاب ۳1۰۰۰۰۳۴2۳۰۰۵ شــهرداری چــادگان نــزد بانــک ملــی شــعبه چــادگان. 

۵( مدت قرارداد: شش ماه شمسی بعد از امضاء قرارداد.
کننــده در مناقصــه موظــف اســت نســبت بــه ارائــه تصویــر رتبــه بنــدی از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و تصویــر  ۶( شــرکت 

گهــی در روزنامــه( بــا آخریــن تغییــرات. اساســنامه و مــدارک ثبــت شــرکت )آ
کل قــرارداد بــه نفــع شــهرداری چــادگان خواهــد  7( برنــده مناقصــه موظــف بــه ارائــه تضمیــن حســن اجــرای قــرارداد بــه میــزان 1۰ درصــد 

بود.
خ 1۴۰۰/۰2/2۶ بــا مراجعــه بــه شــهرداری نســبت  خ 1۴۰۰/2/1۳ لغایــت روز یکشــنبه مــور 8( متقاضیــان می تواننــد از روزدوشــنبه مــور
کت هــای الــف و ب از دبیرخانــه شــهرداری اقــدام و ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه را بــه  ــه دریافــت فــرم شــرکت در مناقصــه و پا ب
کــت الــف  انضمــام تصویــر رتبــه بنــدی از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و اســناد مناقصــه و ســوابق اجرایــی و اســناد شــرکت را در پا
کــردن تــا پایــان وقــت اداری )ســاعت 1۴/۳۰(  کــت را بعــد از مهــر و امضــاء  کــت ب قــرار داده و هــردو پا و قیمــت پیشــنهادی را در پا
خ 1۴۰۰/2/2۶ تحویــل دبیرخانــه حراســت شــهرداری داده و رســید دریافــت نماینــد و پیشــنهادات رســیده در روز  روز یکشــنبه مــور
کمیســیون بــاز و قرائــت  خ 1۴۰۰/2/27 رأس ســاعت 1۴/۳۵ بعدازظهــر در محــل شــهرداری چــادگان بــا حضــور اعضــاء  دوشــنبه مــور

می گــردد.
9( شــهرداری چــادگان بــه اســتناد بنــد ۵ مــاده ۵ آییــن نامــه مالــی شــهرداری ها در رد یــا قبــول هریک از پیشــنهادات رســیده مختار و به 

کــه بعــداز موعــد مقــرر و مبهــم، مخــدوش، مشــروط و بدون فیش ســپرده باشــد ترتیــب اثر داده نخواهد شــد. پیشــنهاداتی 
ــه نفــع شــهرداری ضبــط  ــده انصــراف نماینــد ســپرده آنهــا ب کننــده در مزای ــدگان اول، دوم و ســوم شــرکت  1۰( چنانچــه هرکــدام از برن

خواهــد شــد.
11( برنــده مناقصــه موظــف اســت پــس از اعــالم شــهرداری ظــرف مدت یک هفته نســبت به انعقاد قــرارداد اقدام نمایــد درغیراینصورت 

ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و بــا نفــر دوم قرارداد منعقــد می گردد.
گهی،کارشناسی وغیره که دراثر مناقصه حادث گردیده به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 12( کلیه هزینه های مالی ازقبیل هزینه آ

کارمنــدان دولــت مصــوب 22 دی مــاه 1۳۳7 و موضــوع تبصــره یــک مــاده  کننــدگان بایســتی شــرایط قانــون منــع مداخلــه  1۳( شــرکت 
82 مکــرر قانــون تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــوراهای اسالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب 1۳7۵/۳/1 بــا اصالحــات 

بعــدی و همچنیــن مــاده )1۰( قانــون نظــام وظیفــه عمومــی در نظــر داشــته باشــند.
گواهینامــه ارزش افــزوده جهــت تأمیــن اعتبــار آن بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری  1۴( پیمانــکار در زمــان عقــد قــرارداد ملــزم بــه ارائــه 
می باشــد درغیراینصــورت شــهرداری هیچگونــه تعهــدی درقبــال تأمیــن اعتبــار و پرداخــت آن نخواهــد داشــت و مســئولیت قانونــی آن 

برعهــده پیمانــکار یــا شــرکت مربوطــه خواهــد بــود.
کسر یا اضافه نماید.  کل مبلغ پیمان را با نظر دستگاه نظارت  کثر 2۵ درصد از  کارفرما می تواند تا حدا  )1۵

کــه ممهــور بــه  کتبــی بــرای انجــام امــورات اداری  1۶( درصــورت داشــتن نماینــده تــام االختیــار بــرای شــرکت ها، داشــتن معرفــی نامــه 
مهــر شــرکت باشــد بــرای نماینــده تــام االختیــار شــرکت ها الزامی می باشــد.

گهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول آ
نوبت چاپ دوم
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خبر

رئیــس انجمــن صنفــی صندوق هــا و نهادهــای 
بر اینکــه  کیــد  تا بــا  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری 
صیــاد،  ســامانه  در  چــک  ثبــت  الزامی شــدن 
می دهــد،  افزایــش  را  مبــادالت  امنیــت  ضریــب 
کامــل  گــر بــه صــورت  گفــت: قانــون جدیــد چــک ا
اجرایــی شــود، اعتبــار چــک را در مبــادالت احیــا 
کــرده و تاثیــر مثبــت قابــل توجهــی بر بهبــود فضای 
محمدمهــدی  می گــذارد.  کشــور  وکار  کســب 
و  صندوق هــا  صنفــی  انجمــن  رئیــس  فریدونــد 
نهادهــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر در خصــوص 
ــرای فعــاالن  کــه چک هــای برگشــتی ب مشــکالتی 
گذشــته  کــرد: در  اقتصادی ایجــاد می کنــد، اظهــار 
ــاالی چک هــای برگشــتی موجــب شــده  میــزان ب
کار بــا  کســب و  بــود تــا وصــول مطالبــات فعــاالن 
که ایــن موضــوع هزینه هــای  مشــکل مواجــه شــود 
کار تحمیــل  کســب و  زیــادی را بــه فعــاالن فضــای 
از  ناشــی  حقوقــی  ریســک  افــزود:  وی  می کــرد. 
چک هــای برگشــتی باعــث می شــد تــا هزینه هــای 
کل بنگاه هــا و فعــاالن اقتصــادی افزایش پیدا کند 
ــار  ــاد، فش ــی اقتص ــرایط فعل ــوع در ش ــن موض که ای
کاال یــا خدمــات  مضاعفــی را بــه تولیدکننــدگان 
ــا  ــن صنفــی صندوق ه ــس انجم وارد می کــرد. رئی
و نهادهــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر کشــور ادامه 

داد: در ایــن میــان قانــون جدیــد چــک در ســال 
۹۷ بــه تصویــب مجلــس رســید و ظاهــرًا تــا االن 
بخش هایــی از آن اجــرا شــده اســت که همین حد 
کاهش  اجرای فعلی، میزان چک های برگشتی را 
داده اســت و انتظــار مــی رود بــا اجــرای کامل قانون 
ــش  ــتی بی ــای برگش ــزان چک ه ــک، می ــد چ جدی
کنــد. فریدونــد بــا اشــاره بــه  کاهــش پیــدا  از پیــش 
اجــرای مرحلــه تــازه ای از قانــون جدیــد چــک از 
گفــت: ثبــت چک هــای جدیــد در  ابتــدای امســال 
ســامانه صیــاد، ضریب امنیت مبــادالت را افزایش 
می دهــد و از مفقــودی، ســرقت و جعــل چــک 
کــرد: مفــاد قانــون  جلوگیــری می کنــد. وی اضافــه 
کــه  گونــه ای تنظیــم شــده اســت  جدیــد چــک بــه 

ضمــن کاهــش هزینه مبــادالت، امنیت مبــادالت 
هــم افزایــش پیــدا می کنــد. قانــون جدیــد چــک 
کامــل اجرایــی شــود، اعتبــار چــک  گــر بــه صــورت  ا
کــرد و از ایــن نظــر تأثیــر  را در مبــادالت احیــا خواهــد 
مثبــت قابــل توجهــی بر بهبــود فضای کســب و کار 

کشــور می گــذارد.
رئیــس انجمــن صنفــی صندوق هــا و نهادهــای 
ــای  ــا احی ــرد: ب ک ــد  کی ــر تا ــرمایه گذاری خطرپذی س
اعتبــار چــک در بــازار، فعــاالن اقتصــادی می توانند 
بــه ســهولت اعتبــار و نقدینگــی مــورد نیــاز خــود 
کننــد؛  را بــدون نیــاز بــه اخــذ وام بانکــی، خلــق 
بــه  بــه ســزایی  کمــک  کــه می توانــد  موضوعــی 

گســترش فعالیــت بنگاه هــا داشــته باشــد.

رئیسانجمنصنفینهادهایسرمایهگذاری:

قانونجدیدچکامنیتمبادالتراافزایشمیدهد خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کارگــران  کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی  دبیــرکل 
گفــت:  کارگــران  مســکن  حــق  مصوبــه  دربــاره 
مطابــق آخریــن اخبــار مصوبــه حــق مســکن در 
کمیســیون اقتصــادی دولــت تصویــب شــده اســت 
و امیدواریــم بــرای تأییــد نهایــی بــه هیئــت دولــت 
کانــون  ارجــاع شــده باشــد. هادی ابــوی, دبیــرکل 
گفت وگــو  کارگــران در  عالــی انجمن هــای صنفــی 
ــاره آخریــن وضعیــت حــق مســکن  ــا تســنیم، درب ب
گفــت: مطابــق آخریــن اخبــار حــق مســکن  کارگــران 
تصویــب  بــه  دولــت  اقتصــادی  کمیســیون  در 
کــه  کــرد: به نظــر می رســد  رســیده اســت. وی بیــان 
کمیســیون اقتصــادی  بــا تصویب ایــن مصوبــه در 
ــرای تصمیم گیــری نهایــی و  دولت، ایــن موضــوع ب
طــرح بــه  هیئــت دولت ارجاع شــده اســت. با توجه 
بــه اهمیت موضــوع امیدواریم طی جلســات آینده 

در هیئــت دولــت تصویــب شــود.
گــزارش تســنیم، یکــی از بندهــای مورد بحــث در  بــه 
کارگــران، حــق مســکن اســت  افزایــش مــزد ســالیانه 
کار توســط نماینــدگان  کــه رقــم آن در شــورای عالی 

بــه  کارفرمایــی و دولــت پــس از تعییــن  کارگــری، 
بایــد  و  می شــود  داده  پیشــنهاد  وزیــران  هیئــت 
در جلســه هیئــت دولــت بــه تصویــب برســد. 2۳ 
کار  کــه جلســه شــورای عالی  اســفند مــاه 99 بــود 
کارگــران بــه ۳9  تشــکیل شــد و حداقــل دســتمزد 

درصــد افزایــش یافــت.
کارگــران از 1میلیــون  بــا آن مصوبــه، حداقــل حقــوق 
و 91۰ هــزار تومــان بــه 2میلیــون و ۶۵۵ هــزار تومــان 
ــن  ــه ۴۵۰ هــزار تومــان و ب ــران ب کارگ و حــق مســکن 
یافــت،  افزایــش  تومــان  هــزار  بــه ۶۰۰  خواروبــار  و 
همچنیــن پایــه ســنوات 1۴۰ هــزار تومــان تعییــن 
شــد. »حــق مســکن« تنهــا مؤلفــه دســتمزد اســت 
نظــر و  نیازمنــد  آن،  ابــاغ  و  نهایــی  کــه تصویــب 
رأی هیئــت وزیــران اســت؛ یعنــی تصمیــم و رأی 
کار بــرای افزایش ایــن مؤلفــه مــزدی  شــورای عالی 
به تنهایــی، قابلیــت اجرایــی نــدارد و بایــد حتمــًا 
افزایــش حــق مســکن در هیئــت دولــت بــه تصویــب 
برســد؛ امیدواریم مانند ســنوات گذشته نباشد که 
پروســه تصویب ایــن مصوبــه چنــد مــاه یــا حتی یک 

ســال طــول بکشــد.

کد  کلیه ســهامدران حقیقی و حقوقی می بایســت 
شــهاب حســاب را در سیســتم بانکــی خــود ثبــت 
کننــد تا پرداخت ســود، اصــل سررســید اوراق و... با 

اختــال مواجــه نشــود.
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه 
ــا وجــود اباغیــه بانــک مرکــزی  کــرد: ب وجــوه اعــام 
کلیــه بانک هــا بابــت ثبــت الزامی کــد شــهاب  بــه 
کنش هــای بانکــی »پایــا و ســاتنا«، عــدم  کلیــه ترا در 
کــد مذکــور در برخــی از بانک هــا، پرداخت ایــن  درج 
شــرکت را »توزیــع ســود، اصــل سررســید اوراق و...« 
کلیــه  کــرده و بــه همیــن منظــور  را بــا اختــال روبــرو 
ســهامداران و ناشــرین می بایســت کد شهاب خود 

کننــد. را در حســاب های بانکــی ثبــت 
بــا  مرکــزی  بانــک  پیــش  چنــدی  اســت  گفتنــی 
کنش هــای  کــرد: تمــام ترا صــدور اطاعیــه ای اعــام 
بانکــی فاقــد »کــد شــهاب« در ســامانه های »پایــا 
افــراد حقیقــی  لــذا  و ساتنا«برگشــت می خورنــد، 
کدملــی یــا شناســه ملــی خــود را  کــه  یــا حقوقــی 
ــن  ــد از ای ــند نمی توانن ــرده باش ــار نک ــک اظه ــه بان ب

خدمــت بهــره منــد شــوند.
که ایــن بانــک  در ادامه ایــن اطاعیــه آمــده اســت 
طــی چنــد ســال اخیــر در تــاش بــوده اســت هویــت 
قاطعیــت  بــا  بانکــی  کنش هــای  ترا صاحبــان 
هرچــه بیشــتر شــفاف شــود و در همیــن راســتا نیــز 

نســبت بــه راه انــدازی »ســامانه نهــاب« بــا همــکاری 
کشــور«،  احــوال  »ثبــت  جملــه  از  ســازمان هایی 
»ثبت شــرکت ها«، »وزارت کشــور« و سایر نهادهای 

کــرده اســت. ذی ربــط اقــدام 
بر ایــن اســاس و بــه منظــور عمل به تکلیــف قانونی، 
کنش هــای فاقــد »کد شــهاب« در »ســاتنا«  تمــام ترا

برگشــت می خورند.
اشــخاص  بــرای  کدملــی  همــان  شــهاب«  »کــد 
اشــخاص  بــرای  ملــی«  »شناســه  و  »حقیقــی« 

اســت. حقوقــی 
از ایــن رو بانــک مرکــزی بــه عنــوان نهــاد سیاســت 
گــذار پولــی و بانکــی، بــا جدیــت هرچــه تمــام تــر 
کــه بــه  کنش هایــی  فراینــد جلوگیــری از انجــام ترا
یــک شــخص حقیقــی یــا حقوقــی معیــن مربــوط 
ــه  ــرده اســت و ایــن مهــم بافاصل ک نیســتند را آغــاز 
در ســایر ســامانه های بیــن بانکــی و پــس از آن در 

می شــود. اجــرا  بانکــی  درون  ســامانه های 
کــه کدملی یا شناســه  لــذا افــراد حقیقــی یــا حقوقــی 
باشــند،  نکــرده  اظهــار  بانــک  بــه  را  خــود  ملــی 
نمی تواننــد از خدمــات بانکــی بهره منــد شــوند.

ــتریانی  ــر فعالیــت مش ــدام ب ــود، این اق ــادآور می ش ی
کــه اطاعــات هویتی ایشــان نزد بانکها و موسســات 
اعتبــاری موجــود اســت، تاثیــری نخواهــد داشــت 
فاقــد  کــه  را  کنش هایــی  ترا و  و صرفــًا حســاب ها 

ــد. شناســه ملــی هســتند را برگشــت می زن

یکــی  گفــت: ســهام،  بــازار ســرمایه  کارشــناس 
کــه  اســت  وثیقه هایــی  نقدشــونده ترین  از 
بــه  می تواننــد  مختلــف  نهاد هــای  و  بانک هــا 

کننــد. قبــول  پشــتوانه  عنــوان 
کارشــناس بــازار ســرمایه   احســان رضاپــور نیکــرو 
کــه  کــه، در صورتــی  در پاســخ به ایــن پرســش 
افــراد ســهام عدالــت خــود را بــه بانــک بــه عنــوان 
کارت اعتباری  وثیقــه ارائــه دهنــد و در عــوض آن 
کاهــش  کننــد، آیا ایــن اقــدام تاثیــری بــر  دریافــت 
کــرد:  فشــار عرضــه در بــازار ســرمایه دارد؟، اظهــار 
ممکــن اســت افــراد بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی 
مجموعــه  و  کرونــا  جملــه،  از  حاضــر،  حــال 
ــد اقتصــادی را رقــم زده،  ــه شــرایط ب ک ــی  اتفاقات

بــه منابــع مالــی نیازمنــد باشــند.
کــرد: ســهام، یکــی از نقدشــونده ترین  او بیــان 
کــه بانک هــا و نهاد هــای مختلــف  وثایقــی اســت 
ــول  ــتوانه قب ــا پش ــه ی ــوان وثیق ــه عن ــد ب می توانن
کــه پرتفویــی از  کننــد. طبیعتــا ســهام عدالــت 
ســهام شــرکت های ارزنــده اســت، ویژگی هــای 
ســهام  کــه  نهــادی  بــرای  بخشــی  اطمینــان 
عدالــت را بــه عنــوان وثیقــه قبــول می کنــد، دارد.
تامیــن  بــرای  عــده ای  گفــت:  نیکــرو  رضاپــور 
فــروش ســهام خــود دارنــد،  بــه  تمایــل  مالــی 
ســهام  نقدشــوندگی  کــه  اســت  مدت هــا  امــا 
عدالــت بــا مشــکل مواجــه شــده اســت. یعنــی 
عمدتــا فشــار فــروش موجــود در بــازار ســرمایه 
ناشــی از بــی اعتمــادی ســرمایه داران نســبت بــه 
کــه بر  مدیریــت بــازار ســرمایه و رونــد نزولــی اســت 
ــم شــده اســت؛ بنابرایــن ســهامداران  ک ــازار حا ب
بــرای جلوگیــری از زیان بیشــتر نســبت بــه فروش 

ســهام خــود اقــدام می کننــد.
فــروش  کــه  هســتند  افــرادی  حتــی  افــزود:  او 
ســهام در قیمت هــای فعلــی را ارزنــده می داننــد 
کــه هــر چــه  و به ایــن جمــع بنــدی رســیده اند 

کمتــری  زیــان  تــا  شــوند  خــارج  بــازار  از  زودتــر 
غیــر  وجــود  بــا  نتیجــه،  در  شــوند.  متحمــل 
منطقــی بــودن فــروش ســهام طبــق متغیر هــای 
خــود  ســهام  فــروش  بــه  اقــدام  اقتصــادی 

. می کننــد
میــزان  خصــوص  در  ســرمایه  بــازار  کارشــناس 
ریســک تحمیــل شــده بــه بانک هــا بــا قــرار دادن 
از نظــر ریســک،  گفــت:  وثیقــه ســهام عدالــت 
بانک هــا به انــدازه درصــدی از ارزش روز پرتفــوی 
اعتبــار ســازی می کننــد و وام  ســهام عدالــت، 
تخصیــص می دهنــد. در ایــن صــورت ریســک 
بــه شــبکه بانکــی تحمیــل می شــود،  کمتــری 
بنابرایــن می توانــد بخشــی از تقاضــای افــراد بــه 

منابــع مالــی را پوشــش دهــد.
توجهــی  بــی  خصــوص  در  نیکــرو  رضاپــور 
گفــت: افــراد حقیقــی  مســئوالن بــه بــازار ســرمایه 
کــه، حتــی افــرادی  شــاهد این موضــوع هســتند 
کامــا منفعل عمل  کــه نقــش بازارگردانــی دارنــد، 
می کننــد و صرفــا وعده هایــی بــرای حمایــت از 
کــه در نهایــت منجــر  بــازار ســرمایه می دهنــد، 
بــه  نمی شــود.  ســرمایه  بــازار  رونــد  تغییــر  بــه 
همیــن دلیــل ســهامداران احســاس می کننــد 
کــه شــاید خــروج از بــازار ســرمایه تصمیــم بهتــری 
گــذاری در بازار هــای مــوازی  باشــد، تــا بــا ســرمایه 

کننــد. ضرر هــای خــود را جبــران 
کارشــناس بازار ســرمایه در پاســخ به این پرســش 
کــه علــت وضعیــت حــال حاضــر بــازار ســرمایه 
کل وضعیــت بــازار  کــرد: در  چیســت؟، تصریــح 
ســرمایه بیــش از اینکــه بــه علــت فشــار فــروش 
ســهامداران خــرد باشــد، بیشــتر ناشــی از بــی 
کــه  اســت  پایــداری  نزولــی  رونــد  و  اعتمــادی 
کــم شــده اســت  مدت هــا بــر بــازار ســرمایه حا
کــه هــر چــه زودتــر مســئوالن  و ضــروری اســت 
بــه بهتــر شــدن بــازار ســرمایه و بازگشــت اعتمــاد 

کننــد. کمــک 

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی 
کــد رهگیــری بــرای تمامی معامــات  گفــت: اخــذ 

مســکن الزم و ضــروری اســت.
کرد: برخی از مشــاوران  محمود محمــودزاده اظهــار 
متقاضیــان  بــه  رهگیــری  کــد  ارائــه  از  ک  امــا
کــد  کــه دریافت ایــن  خــودداری می کننــد، در حالــی 
در تمامی معامــات الزامی اســت. وی بــا بیان اینکــه 
کــد رهگیــری بــرای تمامی معامــات مســکن  اخــذ 
الزم و ضروری اســت، گفت: کد رهگیری ســابقه ای 
بســیار طوالنــی در حــوزه مســکن دارد بــه طــوری 
کــه در ســال ۸۷ درمصوبــه ای دولــت وقــت اخــذ 
کــرد، امــا در ســال ۹۳ و ۹۴  کــد رهگیــری را اجبــاری 
بخشــی از مصوبــه توســط دیــوان عدالــت اداری 
کــد رهگیــری در معامــات  دربــاره الــزام بــه دریافــت 
لغــو شــد و همیــن امــر باعث ایجــاد مشــکاتی در 

ــد. ــکن ش ــای مس ــوزه قرارداده ح
گذشــته الــزام دریافــت  کــرد: در ســال  کیــد  وی تا
ــا  کرون ــه ســتاد ملــی مقابلــه  کــد رهگیــری در مصوب
بــا پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی تصویــب شــد و 
تمامی معامــات خریدوفــروش و رهــن و اجــاره اعــم 

ک  امــا از رســمی و غیــر رســمی که در بنگاه هــای 
کــد رهگیــری  منعقــد می شــوند، ملــزم بــه دریافــت 
شــدند. معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر بــر اســاس 
قانــون هــر متقاضــی اعــم از خریــدار و یــا فروشــنده و 
کــد رهگیــری را از بنــگاه معاماتــی  کــه  یــا مســتأجر 
کامــل نیســت و بــا مشــکل  دریافــت نکنــد، معاملــه 
مواجــه می شــود، گفــت: بنابرایــن همــه کســانی که 
ک معاملــه می کنند باید نســبت بــه اخذ کد  در امــا
کننــد، در غیر ایــن صــورت معاملــه  رهگیــری اقــدام 

ناقــص خواهــد بــود.
کــد رهگیــری ضمانتــی  کــرد:  محمــود زاده تصریــح 
گذار نشــده  بــرای معاملــه تــا ملک بــه فرد دیگــری وا
باشــد و برای آنکه این ملک شــرایط قانونی داشــته 

کــد  کــه معاملــه می کننــد  کســانی  باشــد بایــد همــه 
رهگیــری بــرای تضمیــن معاملــه دریافــت کنند.

کــرد: بــرای آنکــه یــک ملــک شــرایط  وی تصریــح 
کــه معاملــه  کســانی  قانونــی داشــته باشــد و تمــام 
کــه ملــک و یــا واحــد  می کننــد، مطمئــن شــوند 
مســکونی مشــکل قانونی ندارد و موضوعاتی که در 
آینــده باعــث بــه وجــود آمــدن پرونده هــای قضائــی 
کــد رهگیری  می شــود این ملــک نــدارد، بایــد حتمــًا 
کننــد. معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر  دریافــت 
کــد رهگیــری  کــرد: دریافــت  راه و شهرســازی اضافــه 
تمامی ایــن موضوعــات را مدیریــت می کنــد و اصــرار 
ــه نوعــی  ــد رهگیــری ب ک ــرای دریافــت  ــت هــم ب دول

ضمانــت معاملــه محســوب می شــود.
محمــودزاده بــا بیان اینکه هیچ بنگاهی حــق ندارد 
بــرای ارائــه کــد رهگیــری مبلغ مــازادی از خریــدار و یا 
کنــد، افــزود: در تمامی معامــات  مســتأجر دریافــت 
کــد رهگیــری بــه نوعــی ضمانــت معاملــه محســوب 
کــه تصــور می کننــد اخــذ  می شــود و برخــی از افــراد 
کامًا  کــد رهگیــری باعــث افزایــش مالیــات می شــود 
در اشــتباه هســتند. امیــد اســت بــا فرهنــگ ســازی 

گاه شــوند. مــردم از ایــن دســت موضوعــات آ
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تاثیــر  تحــت  گذشــت،  کــه  هفتــه ای  در  ارز  بــازار 
کــف  ــه  کاهشــی یافــت و ب ــرات ویــن رونــدی  ک مذا
قیمتــی خــود در کانال ۲۰ هزار تومانی برخــورد کرد؛ 
بــا توجــه بــه نقطــه حمایتــی قــوی در این محــدوده 
قیمتــی، افــت بیشــتر قیمت هــا بــه اخبار مثبــت در 

عرصــه سیاســت خارجــی بســتگی دارد.
در  ارز  بــازار  جمعه ایرنــا،  روز  گــزارش  بــه 
گذشــت بــا از دســت دادن پیاپــی  کــه  هفتــه ای 
زیــادی  تمایــل  داد  نشــان  حمایتــی،  ســطوح 
دارد.  قیمت هــا  پیــش  از  بیــش  کاهــش  بــرای 
بــازار  فعــاالن  و  تمامی کارشناســان  کــه  تمایلــی 
تیــم  موفقیــت  بــه  را  آن  متفق القول ایجــاد  ارز 
و  ویــن  کــرات  مذا در  هســته ای  کره کننــده  مذا

می داننــد. مربــوط  برجــام  احیــای  احتمــال 
روز  گذشــت معامــالت  کــه  ارز در هفتــه ای  بــازار 
کــه بعــد از نزدیــک  کــرد  شــنبه خــود را در حالــی آغــاز 
کانــال  کاهــش قیمــت، دالر در  بــه دو هفتــه تجربــه 
۲۳ هــزار تومــان و یــورو درکانــال ۲۸ هــزار تومــان داد 
ــد  ــی رون ــیب نزول ــدید ش ــا تش ــد، ام ــتد می گش و س
کــه  کاهــش قیمت هــا، بــازار را بــه ســمتی پیــش بــرد 
در روز چهارشــنبه قیمــت دالر بــازار آزاد بــه ۲۰ هــزار و 
۹۰۰ تومــان و یــورو نیــز بهــای ۲۵ هــزار و ۱۰۰ تومــان 

رســید.
بــر خــالف فضــای  ارز در هفته هــای اخیــر،  بــازار 
کــه  کــم بــر آن در ماه هــای اســفند و فروردیــن  حا
ــی  ــوالت سیاس ــار و تح ــن اخب ــه مهمتری ــبت ب نس
شــدت  بــه  می کــرد،  عمــل  بی تفــاوت  کامــال 
تحــت تاثیــر اخبــار سیاســی رســانه های داخلــی و 

بــود. بین المللــی 
عبــاس  اظهــارات  ارز،  بــازار  تحلیلگــران  از ایــن رو 
در  را  ارشــد ایران،  کره کننــده  مذا عراقچــی، 
بــر رو بــه جلــو بــودن  روز ابتدایــی هفتــه مبنــی 
جمع بنــدی  و  ویــن  ســوم  دور  در  کــرات  مذا
ــده  ــده در دور آین ــرح ش ــنهادات مط ــیدن پیش رس
کــرات، مهمتریــن انگیــزه بــرای تقویــت شــیب  مذا
میــان  در ایــن  دانســته اند.  معامــالت  کاهشــی 
انتشــار اخبــاری در رســانه های معتبــر بین المللــی 
کــه همگــی  همچــون بلومبــرگ و آسوشــیدپرس 
کره کننــدگان  حکایــت از ایجــاد تفاهــم میــان مذا
نمــودار  در  کــه  همانطــور  داشــت،  هســته ای 
تحــوالت قیمــت دالر و یــورو نیــز مشــخص اســت، 
کاهــش بیــش از پیــش قیمت هــا شــد.  موجــب 
کــه حتــی تعطیلــی روز سه شــنبه نیــز بــر  رونــدی 

ــنبه  ــازار در روز چهارش ــت و ب ــی نداش ــر چندان آن اث
رونــد  البته ایــن  رســید.  خــود  قیمتــی  کــف  بــه 
در نیمــه دوم روز چهارشــنبه و بــا انتشــار اخبــار 
آمریــکا  در  کســیوس  ا خبــری  پایــگاه  در  منفــی 
کره کننــده  مبنــی بــر وجــود اختــالف میــان تیــم مذا
آمریکایــی و ایرانــی، تغییــر کرد. این موضــوع، برخی 
معامله گران بازار ارز را نگران ساخت و در روز پایانی 

کــرد. هفتــه شــیب نمودارهــا را صعــودی 
کــرات  مذا جدیــد  دور  حالــی  در  ترتیــب  هــر  بــه 
کــه رئیــس جمهــوری، در  هســته ای آغــاز می شــود 
ســخنان روز چهارشــنبه خــود، بازگشــت بــه برجــام 
گزیــر  نا و  محتــوم  امــری  مقابــل،  طــرف  بــرای  را 
کرد. همچنین عبدالناصر همتی، رئیس  توصیف 
کل بانــک مرکــزی، نیــز از آمادگی بانک مرکــزی برای 
مدیریــت و راهبــری بــازار ارز بــه ســمت تعــادل و بــه 
دور از هیجانــات غیرمنطقــی و به صــورت تدریجــی 
متناســب بــا عوامــل موثــر بر عرضــه و تقاضــای ارز در 
بــازار ثانویــه و افزایــش قــدرت بازارســازی این بانــک 

خبــر داد.
فعــاالن بــازار ارز نیــز بــا اشــاره بــه تقویــت قــدرت 
گشــایش های جدیــد  بازارســاز بــا توجــه به ایجــاد 
کشــور،  در مــراودات بین المللــی نظــام اقتصــادی 
در  بــازار  مهــم  بازیگــر  تعیین کننده ایــن  تاثیــر  از 
اعتقاد ایــن  بــه  می دهنــد.  خبــر  آینــده  روزهــای 
اخیــر  مــوج  طــی  بازارســاز  بــازار،  فعــاالن  از  گــروه 
کاهــش قیمت هــا، همــواره مانــع از ایجــاد نوســانات 
کــه  هیجانــی شــدید در بــازار بــوده اســت. امــری 

و  شــده  قیمت هــا  تدریجــی  کاهــش  موجــب 
کــه  یکبــاره قیمت هــا  افزایش هــای  و  کاهــش  از 
مطلــوب حــال نوســان گیران و ســفته بازان این بــازار 

می کنــد. جلوگیــری  اســت، 
در  کــه  شــد  موجــب  بازارســاز  رویکــرد  همیــن 
کــه معامــالت  کــه گذشــت در چنــد برهــه  هفتــه ای 
کاهــش شــدید قیمت هــا بــود،  بــازار آزاد شــاهد 
ــروش ارز در صرافی هــای بانکــی از بهــای  قیمــت ف
بــازار آزاد باالتــر باشــد. نتیجه ایــن پدیــده احتیــاط 
بیشــتر خریــداران و فروشــندگان ارز اســت و موجــب 
که ایــن روزهــا حضــور نوســانگیران در  شــده اســت 
معامــالت کــف بازار بســیار کمرنگ باشــد، تا جایی 
کارشناســان اقتصادی ایــن  کــه بــه اعتقــاد برخــی از 
از  قابــل توجهــی  ارز حجــم  بــازار  از فعــاالن  گــروه 
کــرده و بــه بــازار  منابــع مالــی خــود را از بــازار ارز خــارج 
کــه خــود  کرده انــد. رونــدی  ارزهــای دیجیتــال وارد 
منجــر بــه کاهــش تقاضــا در بــازار ارز شــده اســت و بــر 

کاهــش قیمت هــا اثــر می گــذارد.
کــه اخبــار  بــه هــر ترتیــب بــه نظــر می رســد تــا زمانــی 
ارز  بــازار  نیایــد،  بیــرون  کــرات ویــن  از مذا منفــی 
کاهشــی خــود ادامــه دهــد. ســوال این  بــه رونــد 
بــا  آیــا  کــه  اســت  بازار ایــن  فعاالن ایــن  روزهــای 
شــدیدتر  ســقوط  شــاهد  بــازار  برجــام،  احیــای 
قیمت هــا خواهد بــود، یا آنکــه برخالف این انتظار، 
کــه در ایــن روزهــا نــرخ ارز بــه ارقــام بنیــادی  از آنجــا 
انتظــار  نبایــد  نزدیــک شــده اســت، دیگــر  خــود 

را داشــت؟ ســقوط شــدید قیمت هــا 

بررسی تحوالت بازار ارز در هفته منتهی به ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰؛

عقب نشینی گام به گام قیمت ها در بازار ارز
خبرخبر

یــک فعــال حــوزه مشــاغل خانگی با اعتقــاد بر اینکه 
میــزان حمایت هــا در حــوزه مشــاغل خانگــی پایین 
گفــت: بــرای حمایــت و توســعه مشــاغل  اســت، 
خانگــی پرداخــت تســهیالت در اولویــت قــرار دارد.

کــرد:  گفت وگــو با ایســنا اظهــار  ســیما علیرضایــی در 
صنایــع  بخــش  در  و  خانگــی  مشــاغل  حــوزه  در 
دســتی مشــغول بــه فعالیــت هســتم و پیــش از 
گروهــی  کارگاه هــای  کرونــا نیــز بــه صــورت  شــیوع 

فعالیــت داشــتم.
وی بــا اعتقــاد بر اینکــه میــزان حمایت هــا در حــوزه 
گفــت: بــا توجــه  مشــاغل خانگــی پاییــن اســت، 
به اینکــه تولیــدات در منــزل انجــام می شــود، برخــی 
انتظــار دارند ایــن تولیــدات با هزینه هــای پایینی به 
کار  مــردم عرضــه شــود، در حالیکه ایــن محصــوالت 

دســت هســتند و ارزش باالیــی دارنــد.
ــا  ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی در اصفهــان ب
کیــد بر اینکــه متاســفانه قوانیــن موجــود بــر ســر راه  تا
مشــاغل خانگــی ســخت گیرانه اســت، تصریــح کرد: 
کید  بعضــا بــر بیمــه افــراد و پرداخــت حقــوق ثابت تا
می شــود، اما تا زمانی که سفارشــی نداشــته باشــیم 
امــکان اســتفاده از نیروهــا و دپــو تولیــدات مشــاغل 

خانگــی وجــود نــدارد.
وی افــزود: بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی موجــود 
میزان سفارشــات در حوزه مشــاغل خانگی کاهش 
یافتــه اســت و از ســوی دیگــر قیمــت مــواد اولیه ایــن 

تولیــدات بــاال رفتــه اســت.
علیرضایــی ادامــه داد: درحالیکــه فعــاالن حــوزه 
مشــاغل خانگــی مــواد اولیــه خــود را بــه صــورت نقــد 
خریــد می کننــد، امــا هزینــه و دســتمزد آنهــا نقــدی 

پرداخــت نمی شــود.

توســعه  و  حمایــت  بــرای  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
مشاغل خانگی پرداخت تســهیالت در اولویت قرار 
دارد، گفــت: تــا زمانی که اعتبــارات و پولی در اختیار 
نداشــته باشــیم، بــه طــور قطع امــکان به روزرســانی 
فعالیت هــا، آموزش، خریــد مواد اولیه، برندســازی، 
بســته بندی هــای شــکیل و... در حــوزه مشــاغل 

خانگــی وجــود نــدارد.
ــا  ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی در اصفهــان ب
اعتقــاد بر اینکــه در حاضــر مهــارت آشــپزی در حــوزه 
ــت:  گف ــد،  ــدزا باش ــد درآم ــی می توان ــاغل خانگ مش
بــه دلیــل اشــباع حــوزه صنایــع دســتی در اصفهــان 
البتــه  نــدارد،  آن وجــود  بــرای  کار چندانــی  بــازار 
ــع  ــدات صنای ــه تولی ــکان ارائ ــر ام ــهرهای دیگ در ش

دســتی اصفهــان فــراوان اســت.
کــرد: بــه طــور قطــع تولیــدات مشــاغل  وی تصریــح 
در حــوزه صنایــع دســتی  بــه خصــوص  خانگــی 
همچــون مینــا، معــرق، خاتــم، فیــروزه و... امــکان 

کشــور را دارنــد. فــروش و صــادرات بــه خــارج 
ــازه وارد بــه حــوزه  علیرضایــی نقطــه ضعــف افــراد ت
افــراد  بیــن  تعامــل  نداشــتن  را  مشــاغل خانگــی 
گفــت: متاســفانه فعاالن ایــن حــوزه  ــرد و  ک عنــوان 
امــروز بــه جــای تعامــل ســازنده و پیــش رو بــه دنبال 

ــتند. ــت هس ــالم و نادرس ــت ناس رقاب
وی بــه طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی اشــاره 
کــرد و افزود: ایــن طــرح بــا توجــه به اینکــه در ابتــدای 
راه اســت بــه صــورت ۵۰ درصــدی موفــق عمل کرده 
مشــاغل  آمــوزش  حــوزه  در  دانشــگاهی  جهــاد  و 
خانگــی کالس هــا و دوره های خوبــی برگزار می کند، 
امــا هنــوز حمایــت از فعــاالن مشــاغل خانگــی بــه 

صــورت عملیاتــی انجــام نشــده اســت.

گفــت: احتمــال  کارشــناس صنعــت خــودرو  یــک 
افزایــش قیمــت خــودرو در بــازه زمانــی خردادمــاه بــا 
توجه به تب سیاســی انتخابات ریاســت جمهوری 

۱۴۰۰ وجــود دارد.
بــه  اشــاره  بــا  با ایمنــا  گفت وگــو  در  یــاری  لطیــف 
دســتورالعمل های  اجــرای  اقتصــادی  تبعــات 
بهداشــتی ابــالغ شــده از ســوی وزارت بهداشــت، 
بــازار  وضعیــت  بــر  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
ــرد: اغلــب  ک خــودرو در شــهرهای مختلــف، اظهــار 
نمایشــگاه های اتومبیــل در سراســر کشــور بــه دلیــل 
کرونایــی از ســوی ســتاد  اعمــال محدودیت هــای 
کرونــا بیــش از دو هفتــه  ملــی مقابلــه بــا ویــروس 
تعطیــل بوده انــد و همیــن امــر باعــث شــده تــا تعــداد 
کنــد. معامــالت آنالیــن در ایــن بــازار افزایــش پیــدا 

وی افــزود: بــا توجــه بــه جذابیــت معامــالت برخــط 
و  خریــد  نرم افزارهــای  در  داخلــی  خودروهــای 
معامــالت  ســهم  دوم،  دســت  کاالهــای  فــروش 
آنالیــن از رونــد خریــد و فــروش اتومبیل هــای تولیــد 
شــده در شــرکت های خودروســازی داخلــی زیــاد 
کرونایــی مزیــد بــر علــت  اســت و محدودیت هــای 
بســتر این  در  خــودرو  معامــالت  حجــم  تــا  شــده 
کاالی دســت دوم،  فــروش  و  شــبکه های خریــد 
افزایــش پیــدا کنــد. ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو 
ــکا  ــر دالر آمری ــروش ه ــرخ ف ــش ن کاه ــه  ــا بیان اینک ب
در جریــان معامــالت بــازار خریــد و فــروش ارزهــای 
کارکرده  شــاخص، باعــث شــده قیمــت خودروهــای 
و غیرکارخانــه ای تــا حــدودی تعدیــل شــود، تصریح 
کرد: قیمت ها کاهش نامحسوســی را تجربه کرده و 
قــدرت خریــد متقاضیــان تــا حــدودی افزایش یافته 
کــم شــدن رکــود بــر بــازار و  اســت امــا بــا توجــه بــه حا
ــد و  کاهــش شــدید تعــداد و حجــم معامــالت، خری

فــروش محسوســی در بــازار اتفــاق نمی افتــد.

نیــز  ک  پــال تعویــض  کــز  مرا کــرد:  اضافــه  یــاری 
نظــر  بــه  و  بوده انــد  تعطیــل  اخیــر  روزهــای  در 
کاهــش تعــداد و حجــم  می رســد این مهــم نیــز در 
ــذاری داشــته  ــازار خــودرو، نقــش تأثیرگ معامــالت ب

باشــد.
وی ادامــه داد: معامــالت مجــازی خــودرو، نقــش 
کــرده و عــدم نظــارت بــر  دالالن در بــازار را پــر رنــگ 
رونــد خریــد و فــروش اتومبیل هــای ســاخت داخــل 
ــا قیمــت فــروش  در فضــای مجــازی باعــث شــده ت
خودروهــا بــرای وزارت صمــت قابــل کنتــرل نباشــد.

کارشــناس صنعت خودرو در تشریح پیشنهاد  این 
بــه خریــداران اتومبیل هــای ســاخت شــرکت های 
کــرد: احتمــال  خودروســازی داخلــی، خاطرنشــان 
افزایــش قیمــت خــودرو در بــازه زمانــی خردادمــاه بــا 
توجه به تب سیاســی انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۴۰۰ وجــود دارد و خریــد در حــال حاضــر ضــرری 
کاذب بــازار بــه  بــرای معامله گــران و متقاضیــان غیــر 

همــراه نخواهــد داشــت.
ــت  ــورای رقاب ــم ش ــه تصمی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــاری اف ی
بــه  داخلــی  خودروهــای  قیمــت  افزایــش  بــرای 
صــورت دوره ای و هــر ســه مــاه یــک بــار، احتمــال 
شــورای  ســوی  از  تصمیــم  شــدن این  نهایــی 
ــازه زمانــی خردادمــاه ۱۴۰۰ وجــود دارد و  رقابــت در ب
بــا توجــه بــه تأثیــر انتخابــات ریاســت جمهــوری بــر 
رونــد مدیریــت دســتگاه های دولتــی بــه ویــژه وزارت 
صمــت، بــه نظــر می رســد افزایش قیمــت خــودرو در 

خردادمــاه قطعــی باشــد.
وی یــادآور شــد: البتــه عوامــل اقتصــادی، سیاســی 
بــر قیمــت خــودرو  و اجتماعــی زیــادی می توانــد 
تأثیرگذار باشــد و پیش بینی ها در خصوص کاهش 
یــا افزایــش نــرخ اتومبیل هــای ســاخت داخــل ۱۰۰ 

درصــدی نیســت.

یک فعال حوزه مشاغل خانگی: 

میزانحمایتازمشاغلخانگیپاییناست
یک کارشناس صنعت خودرو پیش بینی کرد: 

احتمالافزایشقیمتخودرو
درخردادماهوجوددارد
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کرونــا عــاوه بــر مســائل عمومــی  شــیوع ویــروس 
مشــکات  تحریم هــا،  و  اقتصــادی  رکــود   ماننــد 
امــا  داد،  قــرار  شــهرداری ها  راه  ســر  بــر  را  بزرگــی 
گــذر از ایــن دشــواری ها  شــهرداری اصفهــان بــرای 
ــا حتــی یــک روز هــم  گرفــت ت کار  ــه  ــی را ب تمهیدات
اجــرای پروژه های عمرانی در شــهر متوقف نشــود.
بــه  شــتابزده شــهرها  و  توســعه ســریع  و  رشــد 
واســطه رشــد ســریع جمعیت شــهری، معضات 
گرفتــه  گریبــان شــهرها را  ــه  ک و مشــکاتی اســت 
کــه وجــود بیــش از ۶۰ درصــد از  اســت در حالــی 
جمعیت کشــور در شــهرها، باالتر بودن نرخ رشد 
جمعیــت شــهری نســبت بــه نــرخ رشــد جمعیت 
ملــی و اختصــاص درآمــد بســیار باالیــی از ارزش 
کشــور بــه شــهرها، نشــان از  افــزوده و اشــتغال 
ــگاه اقتصــاد شــهری در ایــران دارد. بنابرایــن  جای
در میــان بخش هــای مختلــف مدیریت شــهری، 
شــهرداری ها  درآمــدی  و  مالــی  منابــع  تأمیــن 
اهمیت ویژه ای دارد. کســب درآمد شــهرداری ها 
تأثیــر عمــده ای در ارائــه خدمــات بــه شــهروندان 
دارد و از ســوی دیگــر فقــدان درآمــد کافــی نــه تنهــا 
ســبب ایجاد نشــدن خدمــات ضــروری در شــهر 
می شــود و اجــرای طرح هــای شــهری را با مشــکل 

مواجــه می کنــد.
اســتفاده  بــا  اصفهــان  شــهرداری  بیــن  در ایــن 
از راهکارهــای متنــوع و اســتفاده از تبصره هــا و 
قوانیــن طــی چهــار ســال گذشــته توانســته بر ایــن 
مشــکات غلبه کند. در چهار ســال اخیر با توجه 
به شــرایط به وجود آمده، شــهرداری اصفهان به 
خوبی از اوراق مشــارکت اســتفاده کرد و سهم این 
کــرده و ارقــام خوبــی را  کانشــهر از اوراق را محقــق 
ــرای حمــل و نقــل ریلــی و اتوبوســرانی دریافــت  ب
کــرد. شــهرداری در ایــن دوره مدیریــت شــهری 
کاهــش ســیر نزولــی فــروش  همچنیــن ضمــن 
کــم در بودجــه، از ابزارهــای نوین مالی از جمله  ترا

ــد. ــد ش ــزوده بهره من ــون ارزش اف قان
گاهــی از جزئیــات فعالیت هــا و اقدامــات  بــرای آ
حــوزه مالــی و اقتصــادی شــهرداری، بــا »مرتضــی 
شــهردار  اقتصــادی  و  مالــی  معــاون  طهرانــی« 
کــه  داده ایــم  انجــام  گویــی  و  گفــت  اصفهــان 

می خوانیــد: ادامــه  در  را  آن  مشــروح 
شهرداری را با چقدر بدهی تحویل گرفتید و 
به نظر شما با پایان فعالیت این دوره، با چه 

میزان بدهی تحویل خواهید داد؟

آغــاز  زمــان  در  اصفهــان  شــهرداری  بودجــه 
و  هــزار  دو  شــهری  مدیریــت  دوره  فعالیت ایــن 
۷۵۰ میلیــارد تومــان و بدهی هــای ثبــت شــده 
شــهرداری حدود ســه هزار میلیارد تومان معادل 

بیــش از بودجــه یــک ســال شــهرداری بــود.
کنــده بــه پیمانــکاران و  بدهی هــا بــه صــورت پرا
بخش هــای مختلف شــهرداری بــود؛ بدهی های 
ــه  ــود بلک ــتقیم نب ــورت مس ــه ص ــا ب ــاد ی ــی زی بانک
شــهرداری متضمــن پرداخــت مطالبــات شــده 

ــود. ب
گــر بدهــی را بــرای دوره پنجــم بگذاریــم عمــده  ا
کــه طبــق  بدهــی بانکــی و اوراق مشــارکت اســت 
ســر رســید ۵۰ درصد آن توســط دولت و ۵۰ درصد 

توســط شــهرداری پرداخــت می شــود.
ــه  ک امتیــاز اســتفاده از اوراق مشــارکت این اســت 
گیرنــده متعهــد اســت و  شــهرداری بــه عنــوان وام 
از قانــون بنــد »و« تبصــره ۵ می توانــد در دوره های 
کــرده و بــا  زمانــی متعــدد قانــون بودجــه اســتفاده 

دولــت تهاتــر کنــد.
گذشــته بــا توجــه بــه بدهی هــای  در دوره هــای 
کنــده از ایــن قانــون بودجــه اســتفاده نشــد و  پرا
تهاتــری بــا دولــت انجــام نشــده اســت؛ البته نکته 
مهــم و قابــل اشــاره اینکه علیرغــم افزایــش بودجه 
ســاالنه شــهرداری هــر ســال بیــش از ۹۵ درصــد 

بودجــه محقــق شــده اســت.
در این دوره مدیریت شهری چه میزان اوراق 

خریداری شده است؟
شــهری  مدیریــت  ســاله   ۱۴ دوره  از  ســال   ۱۲
اوراق  و  وام  دریافــت  بــه  اعتقــادی  قبلــی، 
مشــارکت نداشــت و شــهرداری اصفهــان از ایــن 
امــکان دولتــی مهــم علی رغــم بهره منــدی ســایر 
کانشــهرها اســتفاده نکــرد و بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه امــروزه شــاهد راه انــدازی ســه خــط مترو 
در مشــهد و پنــج خــط متــرو در تهــران هســتیم در 
کنون درگیــر احداث خــط دو  کــه اصفهــان ا حالــی 

اســت.
کــرد،  کانشــهری از اوراق مشــارکت اســتفاده  هــر 
ــی  ــل توجه ــرفت قاب ــی آن پیش ــای عمران پروژه ه

گرفــت. کــرد و از تــورم پیشــی  پیــدا 
در ایــن دوره مدیریــت شــهری حــدود چهــار هــزار 
کــه  میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت فروختــه شــد 
دو هــزار میلیــارد تومــان آن بــر عهــده دولــت و دو 
هــزار میلیــارد تومــان بــر عهــده شــهرداری اســت.

بــاالی ۴۰ درصــد در  تــورم  بــه وجــود  بــا توجــه 

کــه  کشــور، اقدامــات عمرانــی بــا اوراق مشــارکت 
کارمــزد دارد، نوعــی امتیــاز  کثــر ۲۴ درصــد  حدا
بــرای شــهرداری محســوب می شــود و اســتفاده از 

دارد. زیــادی  منفعت هــای  آن 
نظم بخشی و سرعت بخشی پروژه های 

عمرانی با استفاده از اوراق مشارکت محقق 
شد؟

خیــر، اوراق مشــارکت فقــط بــرای حمــل و نقــل از 
جملــه پروژه هــای قطــار شــهری، BRT و خریــد 
ظرفیــت  از  از ایــن رو  می شــود  هزینــه  اتوبــوس 
ــی شــهر  ــرای پروژه هــای عمران ــی شــهرداری ب مال

ــد. ــتفاده ش اس
شهرداری را در آینده با چه دستاوردهای مالی 
به دوره بعدی تحویل می دهید؟ دستاوردهای 

مالی این دوره مدیریت شهری چه بوده 
است؟

دســتاوردهای مالی مهم شــهرداری در این دوره، 
ــر آن اصــرار  ــه ب ک ــود  ــی ب ــه امــور مال نظم بخشــی ب
دارم؛ بــر اســاس علــم اقتصــاد هر ســازمان، ارگان یا 
گــر سیســتم مالــی منظمی داشــته باشــد در  اداره ا
انجــام فعالیت هــا موفــق خواهــد بــود و معتقــدم 
در  اتفــاق  شــهری این  مدیریــت  دوره  در ایــن 
شــهرداری اصفهــان بــه طور نســبی افتاده اســت.

شــدت  بــه  دوره  در ایــن  مهم اینکــه  نکتــه 
ک دســتی مدیــران را ترویــج دادیــم و ایــن اتفــاق  پا
مهــم را بــرای خــود برنــد می دانیــم و پاســخگو 
بــر  بعــدی  مدیــران  داریــم  کیــد  تا و  هســتیم 
کننــد و اجــازه ندهند اتفاق  ادامه ایــن رویــه اصــرار 

بیفتــد.  برعکســی 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  دیگــر  موضــوع 
تمــام  از  کــه  طــوری  بــه  اســت،  کشــور  مالــی 
کشــور بــه صــورت تجربــی و  ظرفیت هــای ممکــن 
کــرده و تأمیــن منابــع شــهرداری  علمی اســتفاده 
را تنــوع دادیــم و متکــی بــه درآمدهــای حاصــل از 
کــم و عــوارض  صــدور پروانه هــای ســاختمانی، ترا

نبودیــم.
همچنیــن بخــش پروژه های مشــارکتی را توســعه 
ــار  ــش از چه ــا بی ــن آماره ــاس آخری ــر اس ــم؛ ب دادی
هــزار میلیــارد تومــان پــروژه مشــارکتی در شــهر 
خــام  از  نوعــی  بــه  اقــدام  با ایــن  و  شــده  فعــال 
فروشــی زمیــن و پروانــه جلوگیــری و شــهرداری را 
کردیــم در  در ارزش افــزوده ســاختمانی شــریک 
واقــع منابعــی را بــرای مدیریت هــای بعــدی بــر 
ــا  ــایر ظرفیت ه ــر آن از س ــاوه ب ــتیم و ع گذاش ــا  ج

کردیــم. اســتفاده 
در  کل  خزانــه داری  تشــکیل  بــا  دوره  در ایــن 

ــک  کم ــا  ــا و هزینه ه ــم درآمده ــه نظ ــهرداری ب ش
کردیــم. را ســاماندهی  کــرده و ایــن فراینــد 

درآمــدی  منابــع  از  بهینــه  اســتفاده  خزانــه، 
متمرکــز  خزانــه  وقتــی  کــه  معنــا  بــدان  اســت؛ 
کنــده مناطــق و ســازمان ها  باشــد، پول هــای پرا
نیــز در ایــن خزانــه متمرکــز می شــود و بــه امــور 
اولویــت دار تخصیــص پیــدا می کند و بــا انجام این 
اقــدام، پروژه هــا معطلــی مالــی نخواهــد داشــت.

اقــدام دیگر ایجــاد صنــدوق ذخیــره در شــهرداری 
بود؛ با تشــکیل صندوق ذخیره، شــهرداری های 
مناطــق و ســازمان ها شــش درصــد از درآمدهــای 
خــود را در آن ذخیــره می کننــد تــا از ایــن منابــع 
کــه نیــاز بــه هزینه کــرد  بــه شــهرداری یــا ســازمانی 
و  مــدت  کوتــاه  وام  دارد  پــروژه  اجــرای  بــرای 

قرض الحســنه پرداخــت شــود.
کــرد بســیاری از خریدهــا  کمــک  صنــدوق ذخیــره 
و تجهیزاتــی کــه نیــاز بــه وجه نقــد داشــت را بدون 
معطلــی بــرای تأمیــن منابــع مالــی، انجــام دهیــم 
کــه تحــت  کاالهایــی  کــه با ایــن اقــدام بســیاری از 
تأثیــر افزایــش قیمت هــا قــرار می گرفــت خریــداری 
شــده و منفعــت زیادی بــرای شــهرداری به همراه 
کردیــم  داشــت همچنیــن از تورم هــا نجــات پیــدا 
گذشــته بــرای ســازمان  بــه عنــوان مثــال ســال 

میلگــرد  تــن  هــزار  هفــت  شــهرداری  عمــران 
توانســت  ســازمان  که ایــن  کردیــم  خریــداری 
پروژه هــای عمرانــی مهمی همچــون مجموعــه 
پل ها و تقاطع غیر همســطح شــهید ســلیمانی را 
بــا قیمــت مناســب اجــرا کــرده و بــه اتمام برســاند.

یکی از شعارهای مدیریت شهری شفافیت 
مالی بود، چقدر توانستیم به سمت و سوی 

تحقق این هدف حرکت کنید؟
معتقدم برای شــفافیت مالی بیش از آنچه شــعار 

کردیم. دادیــم، عمل 
دوره  شــعارهای این  جــزء  مالــی«  »شــفافیت 
مدیــرت شــهری اصفهــان بــود و بر همین اســاس 
تمــام صورت هــای مالی و تفریغ بودجه را منتشــر 
می کنیــم؛ البتــه افــراد اهــل فــن می توانند ایــن 
ــی شــهرداری  کــرده و امــور مال اســناد را مشــاهده 

کننــد. را رصــد 
برای اینکــه ارتبــاط اقتصــادی ویــژه اتفــاق نیفتد، 
کثــر امــور را از طریــق برگــزاری مناقصــات انجــام  ا
می دهیــم و متــن مناقصه هــا را در حداقــل یــک 
روزنامــه محلــی، یــک روزنامــه سراســری و یــک 
ســایت اینترنتی منتشــر می کنیم همچنین تمام 
ــا مزایــده عمومی انجــام می دهیــم. فروش هــا را ب

یــا  زمین هــا  فــروش  و  قراردادهــا  تمــام  بــرای 
پروژه هــای مشــارکتی، فراخــوان انجــام داده و از 
هیــچ گونــه ارتبــاط ویژه ای در این راســتا اســتفاده 
که پیمانکار، شــرکت یا مشــاوری از ارتباط  نشــده 
کامًا علنی و شــفاف  خاصی برخوردار شــود بلکه 

در اختیــار افــراد متقاضــی قــرار می دهیــم.
در حــال حاضــر حقــوق مدیــران شــهری شــفاف 
مدیــران  بــه  ویــژه ای  پرداخت هــای  اســت؛ 
نداریــم و مدیــران همــان ارقــام قانونــی را دریافــت 

می کننــد.
کم در اصفهان  در راستای کاهش فروش ترا

چه اقداماتی انجام شد؟
کــم را از  طبــق آمــار و اطاعــات موجــود فــروش ترا

۶۵ درصــد بــه ۳۲ درصــد رســاندیم.
کــم در بودجــه در ابتدای ایــن  ســهم فــروش ترا
کــه در حال  دوره مدیریــت شــهری ۶۵ درصــد بود 
حاضــر بــه حــدود ۳۲ درصــد رســیده و موفقیــت 

بزرگــی در ایــن راســتا حاصــل شــده اســت.
منابــع  دیگــر  از  را  شــهرداری  درآمدهــای  ســایر 
کردیــم و بــاز هــم به ایــن ســمت حرکــت  تأمیــن 
بودجــه  از  را  فروشــی  کــم  ترا کــه  کــرد  خواهیــم 
کنیــم. شــهرداری بــه حداقــل رســانده یــا حــذف 

کرد؛  معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تشریح 

احوال اقتصادی شهر
خبرربخ

خبرربخ

خبر

دســتباف  فــرش  بافنــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
کنــون بــازار فــرش بــه  اصفهــان بــا بیان اینکــه ا
خامــوش  کامــًا  کرونــا  ویــروس  شــیوع  دلیــل 
ــه  ــروز ب ــور ام کش ــده در  ــود بافن ــت: نب گف ــت،  اس

اســت. تبدیــل شــده  بحــران 
گــو با ایمنــا، اظهــار  گفــت و  علــی شــهبازی در 
کنــون بــازار فــرش بــه دلیــل شــیوع ویــروس  کــرد: ا
کــه وضعیــت  کامــًا خامــوش اســت، هــر بــار  کرونــا 
کرونــا قرمــز می شــود،  شــهرها در شــیوع ویــروس 
مغازه هــا تعطیــل می شــود و ایــن در حالــی اســت 
صنعــت  با ایــن  بافنــده  میلیــون  چندیــن  کــه 
درگیــر هســتند و جلوگیــری از فــروش مشــکات 
کــرده  بــرای فعاالن ایــن حوزه ایجــاد  را  زیــادی 

اســت.
پرداخــت  از  کلــی  طــور  بــه  فــرش  افــزود:  وی 
مالیــات و مالیــات بــر ارزش افــزوده معــاف بــوده 
ــت  گذشــته دول ــی در یکســال  ــه تازگ و هســت، ب
آن  در  کــه  کــرد  ارائــه  مجلــس  بــه  الیحــه ای 
مالیــات ارزش افــزوده بــرای برخــی از اقام حذف 
می شــد فــرش در ایــن لیســت قــرار نگرفتــه بــود.

دســتباف  فــرش  بافنــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
موجــب  موضــوع  بیان اینکه ایــن  بــا  اصفهــان 
نگرانــی فعــاالن حــوزه فــرش شــد و در نهایــت 
ــا پیگیری هــا، حــوزه فــرش مجــدد از پرداخــت  ب
گفــت: طرحــی در مجلــس  مالیــات معــاف شــد، 
کــه بــر اســاس  در ایــن راســتا طــرح موضــوع شــد 
بــه  فــرش  بــه  وابســته  تمامی حرفه هــای  آن 
خصــوص مــواد اولیــه از پرداخــت مالیــات معــاف 
فــرش  مجلــس  تصویــب  بــا  نهایــت  در  شــود، 
دســتباف و مــواد اولیــه آن از پرداخــت مالیــات 

معــاف شــد.
طــرح  البته ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  شــهبازی 
هنــوز بــه دولــت ابــاغ نشــده اســت و منتظــر 
عملیاتــی و اجرایــی شــدن آن هســتیم. در اواخــر 
گذشــته برخــی مســئوالن دولتــی و بخــش  ســال 

خصوصــی حــوزه فــرش بــا معــاون اول رئیــس 
کــه برخــی مشــکات این  جمهــور دیــدار داشــتند 
شــد، این  مطــرح  دیــدار  آن  در  حــوزه 
درخواســت ها از جملــه معافیــت پیمان ســپاری 
که بــه دو ســال افزایــش یابد هنوز  برگشــت فــرش 

بــه مرحلــه عمــل نرســیده اســت.
کاهــش قابــل توجــه تولیــد فــرش دســتباف در 

کشــور
تولیــد  در  امــروز  متأســفانه  کــرد:  تصریــح  وی 
گــر  فــرش دســتباف بــا مشــکل مواجــه هســتیم، ا
همیــن امــروز بــازار صــادرات فرش ایــده آل شــده 
فــرش  بافــت  و  تولیــد  یابــد، در حــوزه  رونــق  و 
کشــور  فــرش در  تولیــد  زیــادی داریــم.  ضعــف 
کاهــش یافتــه اســت زیــرا از تعــداد  بــه شــدت 
کاســته شــده اســت و الزم اســت بــه  بافنده هــا 
صــادرات  و  فــروش  حــوزه  از  کــه  همان انــدازه 
حمایــت  نیــز  بافنده هــا  از  می شــود،  حمایــت 
کــه تولیــد وجــود نداشــته باشــد  شــود. تــا زمانــی 

امــکان صــادرات نیــز وجــود نــدارد.
دســتباف  فــرش  بافنــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
کشــور  اصفهــان بــا بیان اینکــه نبــود بافنــده در 
گفــت:  امــروز بــه بحــران تبدیــل شــده اســت، 
میانگیــن ســنی عمــده بافنده هــا امــروز بیــش از 
۴۰ ســال اســت. فرهنــگ ســازی نشــده اســت و 
افــراد و نســل جدیــد را بــه بافــت فــرش تشــویق 
را  کهن ایرانــی  هنــر  بتوانند ایــن  تــا  نکرده ایــم 
کرامــت بافنــده بــه عنــوان  ادامــه دهنــد در واقــع 
کار هنــری دیــده نشــده و بــه او بــه  بخشــی از 

کارگــر ســاده نــگاه شــده اســت. عنــوان یــک 
تولیــدات  عمــده  کــرد:  خاطرنشــان  شــهبازی 
بنابرایــن  اســت  تک بافــی  دســتباف  فــرش 
از شــیوع  فــرش چنــدان متأثــر  تولیــد  کاهــش 
گرفتــن  کرونــا نبــوده اســت. الزم اســت بــا در نظــر 
اعتبــارات بانکــی حمایت هــای معیشــتی بیمــه 
بافنــدگان و … بافنــدگان بــه بافــت فــرش ترغیــب 

شــوند.

۲۰ پرونده قضایی برای واحد های صنفی متخلف 
عمومــی و  دادســتان  شــد.  تشــکیل  شــهرضا  در 

گفــت: بــا توجــه بــه  انقــاب شهرســتان شــهرضا 
کرونایی، این  تعطیلی واحد های صنفی در شرایط 
واحد هــای صنفــی شــیوه نامه هــای را رعایــت نکرده 
واحد هــای  افــزود:  رزاززاده  امیرحســین  بودنــد. 
صنفــی در صــورت رعایــت نکــردن شــیوه نامه هــای 
ــه بازگشــایی غیــر مجــاز، مهــرو  بهداشــتی و اقــدام ب
کــه  مــوم می شــوند. وی بــا تشــکر ازکســبه و اصنافــی 
ــا شــبکه بهداشــت همراهــی و مــوارد بهداشــتی را  ب
رعایــت می کننــد، گفت: تعطیلــی اصناف بر اســاس 
دســتورات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و بــرای حفظ 

ــوده اســت. جــان و ســامت مــردم ب

۶۵ نیــروگاه خورشــیدی در کاشــان راه انــدازی شــده 
گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز  اســت. بــه 
اصفهــان ؛ فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج کاشــان 
کنــون ۳۲  گفــت: بــرای تأســیس این نیروگاه هــا تا
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال تســهیات پرداخــت 
کبــری همچنیــن  کریــم ا شــده اســت. ســرهنگ 
کاشــان ایجاد  افزود: ۷۰ صندوق تأمین اشــتغال در 
شــده اســت کــه وظیفه ایــن صندوق هــا تســهیل در 

امــور اشــتغال و تولیــد بــرای مــردم اســت.

رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف اصفهان:

بحران نبود بافنده گریبانگیر صنعت فرش شده است
دادستان عمومی و انقالب شهرستان شهرضا؛

تشکیل ۲۰ پرونده قضایی 
برای واحد های صنفی متخلف در شهرضا

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان:

راه اندازی ۶۵ نیروگاه خورشیدی در کاشان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: هــر ســاله  رئیــس اداره امــور عشــایر ســمیرم 
کــوچ چهــار هــزار و 7۰۰ خانــوار  بــا فــرا رســیدن فصــل 
کوچ  عشــایر ایل  قشــقایی به مراتع  ییاقی ســمیرم 
می کننــد. علــی رحیمی امــروز در گفــت و گو بــا فارس 
اظهــار داشــت: عشــایر ایل قشــقایی فصــل ســرما را 
در مراتــع ییاقــی اســتان های بوشــهر، خوزســتان، 
ــه و بویــر احمــد ســپری می کننــد  فــارس و  کهکیلوی
گرمــا بــه مراتــع ییاقــی  و  بــا فــرا رســیدن فصــل 

کــوچ می کننــد.   شهرســتان ســمیرم 
رئیــس اداره امــور عشــایر ســمیرم   افــزود: عشــایر 
گوشــت قرمــز و لبنیــات  ســهم عمــده ای  در تولیــد 
کشــور دارنــد  و بــا  ۶۰۰ هــزار راس دام ســبک، جامعــه  

کشــور هســتند. ــد در  مول
ــه علــت شــرایط ســخت و  ــرد: عشــایر ب ک وی بیــان 
کــوچ زود هنــگام بــه  مراتــع  خشــک مراتــع قشــاقی 
کــوچ  کردنــد و زودتــر از تاریــخ تقویــم  ســمیرم را آغــاز 
کــوچ زودهنــگام  وارد  ایــن شهرســتان شــدند  کــه 
مشــکاتی را بــه دنبــال دارد و بــا توجــه به اینکــه 
مراتــع ییاقــی هنــوز آمادگــی ورود دام را  ندارنــد، 
ورود زود هنــگام دام و دام مــازاد بــه مراتــع خســارت 
کــه جبــران ناپذیــر  زیــادی بــه مراتــع وارد می  کنــد 
کــوچ رو دارای  کــرد: عشــایر   اســت.   رحیمی تصریــح 
کــه از منطقــه زمــان  جمعیــت ۲۵ هــزار نفــر هســتند 
کیخــا و چهــار راه  و ســعادت آبــاد وارد  کهریــز، قبــر 

شهرســتان  ســمیرم می شــوند.
گــزارش فــارس، چهار هزار و ۷۰۰ خانوار عشــایری   بــه 
از چهــار طایفــه دره شــوری، عملــه، فارســیمدان و 
ــوچ  ک ــاق  ــه یی ــقایی ب ــزرگ قش ــل ب ــش بلوکی ای ش
و مــدت چهــار مــاه از ســال میهمــان مراتــع ییاقــی 

ســمیرم هســتند.
شهرســتان ســمیرم بــا ۴۵۵ هزار هکتــار  عرصه ملی 
شــش شــهر، چهــار بخــش و ۱۲۰ روســتا و آبــادی در 
کیلیومتــری جنوب اصفهان، بزرگترین  فاصله   ۱۶۰ 

شهرســتان ییاقی کشــور اســت.

کوچ چهار هزار و 7۰۰ 
خانوار عشایر ایل 
قشقایی به سمیرم

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان در پی 
انتشــار فیلــم در فضــای مجــازی مبنــی بر کشــت 
گفــت: هیــچ برداشــت  صیفــی جــات بــا پســاب، 
مستقیمی از تصفیه خانه جنوب اصفهان برای 

کشــاورزی انجــام نمی شــود. مصــارف 
حســن ساســانی در این باره توضیح داد: پســاب 
تصفیه خانــه جنــوب اصفهــان پــس از تصفیــه 
توســط شــرکت آب و فاضــاب در پاییــن دســت 
بنــد آبشــار و بــه قصــد انتقال بــه تــاالب گاوخونی 
بــه منظــور تأمیــن نیــاز زیســت محیطــی آن و نــه 

کشــاورزی رهاســازی می شــود.  اســتفاده 
ــا برداشــت کنندگان  ــا بیان اینکــه همــواره ب وی ب
مســتقیم کــه غیرمجــاز تلقــی می شــوند، برخورد 
ــی می شــود، افــزود: صحــت فیلــم منتشــر  قانون
شــده در فضــای مجــازی تکذیــب می شــود و 
هیــچ برداشــت مســتقیمی از این پســاب بــرای 

بــه  نمی شــود.  انجــام  کشــاورزی  مصــارف 
گزارش ایســنا، سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای 
تلفنــی  ســامانه  بر اینکــه  کیــد  تأ بــا  اصفهــان 
ــه صــورت شــبانه روزی آمــاده دریافــت  ۳۸۴۸ ب
کــرد:  خاطرنشــان  مردمی اســت،  گزارش هــای 
کــه  مســتقیم  برداشــت کنندگان  بــا  همــواره 
غیرمجــاز تلقی می شــوند، برخــورد قانونی انجام 
مردمــی،  گــزارش  یــا  و  مشــاهده  صــورت  در  و 
آن هــا  ادوات  دادســتان  دســتور  اخــذ  از  پــس 

می شــود. جمــع آوری 

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان:

آبیاری محصوالت کشاورزی 
در شرق اصفهان با پساب صحت ندارد

مدیر مهندســی نــورد شــرکت ذوب آهن اصفهــان از 
نصــب و راه انــدازی اره و دریــل جدیــد بــرای ســرعت 
برشــکاری ریل، تولید ریل UIC۵۴ و ریل صادراتی 

R۱۸ در بخــش نــورد ۶۵۰ طــی ســال۱۴۰۰ خبــر داد.
ــن  ــریح اقدامات ای ــا تش ــف زاده ب ــن یوس محمدامی
کــرد:  کارگاه میانــی، اظهــار  مدیریــت در ســال ۹۹ در 
راه انــدازی دســتگاه cnc 7.1۳ در قســمت توســعه 
تــراش غلتــک، راه انــدازی دســتگاه اره تیزکــن ولمــر، 
مکانیکــی  کارگاه  در  تــراش  دســتگاه  ســه  نصــب 
از عمــده  پلــه جرثقیــل ۲۰  راه  و احداث ایســتگاه 

اســت. کارگاه  اقدامات ایــن 
وی از توســعه کارگاه شــابلون ســازی، ریموت کردن 
کــردن تابلوهــای جرثقیــل ۱۹ و جایگزینــی  و بهینــه 
ــای  ــای درایوه ــه ج ــال ب ــد دیجیت ــای جدی درایوه
روســی در ســال ۱۴۰۰ خبــر داد و افــزود: طراحــی، 
ســاخت و نصــب دو عــدد بیرون انــداز ســرقیچی 
ریــل بعــد از اره و دریــل بــه منظــور افزایــش ســرعت 
کار، نصب و  کردن شرایط ایمنی  برشکاری و فراهم 
راه اندازی دو عدد اســتوپر متحرک و نصب دوربین 
بــرای بــاال بــردن دقــت طــول برشــکاری ریــل، تولیــد 
ریــل معــدن تیــپ R۱۸ بــرای اولین بــار و تولید انبوه 
آن، تولیــد ریــل زبانــه )ریــل ســوزن( بــرای اولیــن بــار 
و تحویــل آن بــه راه آهــن جمهــوری اســامی ایران، 
طراحــی و ســاخت دســتگاه مارکــزن دســتی جهــت 
پــروژه  اجــرای  اضطــراری،  مواقــع  در  اســتفاده 
ســاخت  و  طراحــی  کامــل،  صــورت  بــه   ۳۰۰  H
لیبــل پرینتــر، تعمیــر اســتپر موتورهــای  صفحــه 
آلتراســونیک، طراحــی و ســاخت تابلــوی رفرنــس 
جهــت درایوهــای ۲۰۴، تغییــر طــرح و اجرای مســیر 
جایگزیــن فرمــان پنوماتیکــی اســتمپینگ، تهیــه 
پــروژه ریــل، تعمیــر  و ترســیم نقشــه پروفیبــاس 
ــرویس و  ــل، س ــته های ری ــای بس کنترل ه ــوت  ریم

احیــاء درایوهــای MC ســرو موتورهــای ریل، برنامه 
نویســی بــرای ریــل S۴۹ دســتگاه هات پروفایــل، 
 PLC بــرای ENGINERING راه انــدازی سیســتم
ونــگارد، راه انــدازی درایوهای رولگان های برگشــتی 
گذشــته توســط  کــه ســال  H۳۰۰ و... اقداماتــی بــود 

ــورد ۶۵۰ انجــام شــد. همــکاران ن
مدیــر نــورد شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، نصــب 
ســرعت  بــرای  جدیــد  دریــل  و  اره  راه انــدازی  و 
ریــل  و   UIC۵۴ ریــل  تولیــد  ریــل،  برشــکاری 
صادراتــی R۱۸ را از جملــه برنامه هــای نــورد ۶۵۰ در 
گفــت: در نــورد ۳۰۰ نیــز طراحــی و  کــرد و  ۱۴۰۰ اعــام 
تهیــه نقشــه های ســاخت ترمکــس طــرح جدیــد 
تغییــر  راســت،  خــط  در  دوقلــو  محصــول  بــرای 
موفقیــت آمیــز آرایــش خــط نــوردی بــه محصــول 
دو قلــو و تولیــد۵۰۰ تــن محصــول ســایز ۱۴ بــه روش 
ــو و همزمــان تولیــد محصــول ۲۵ انجــام شــد  دوقل
و  ســاخت  ماننــد  اقداماتــی   ۱۴۰۰ ســال  بــرای  و 
نصــب سیســتم جعبــه ای ترمکــس طــرح جدیــد 
و راه انــدازی آن، تولیــد محصــول ۱۲ و ۱۴ بــه روش 
دوقلــو در خــط چــپ و انجــام پــروژه بســته بنــدی و 
گــره زدن محصــول بــه روش نیمــه اتومــات و حــذف 

کار داریــم. تســمه از بســته ها را در دســتور 
کــوره نــورد ۳۵۰،  وی، انجــام تعمیــرات درجــه ۲ 
تغییــر طــرح جرثقیــل ســتونی تعمیــرگاه مکانیکی، 
ــتر  ــان بس کاپ ــزم  ــک مکانی ــک بادام ــاخت رولی س
گریــس پمــپ قیچــی ۶۳۰  کننــده، حــذف  خنــک 
گریــس مرکــزی  تنــی و نصــب و راه انــدازی سیســتم 
گریــس رســانی بــه قیچــی ۶۳۰  لینکولــن جهــت 
تنــی، تغییــر طرح و رفع اشــکال فلودیوایــدر مربوط 
هیدرولیکــی  و  منوبلــوک  کاور  ســیلندرهای  بــه 
کننــده ترمکــس مربــوط بــه ســه  کــردن جابه جــا 
ــرد  ک ــوان  ــورد ۳۵۰ عن ــات ن ــم اقدام ــو و... را از اه قل

کاف و توســعه صــادرات  و برنامــه افزایــش تولیــد 
حلقــه  مکانیــزم  مارپیــچ  لولــه  ســاخت  کاف، 
کوپلینــگ فیــوزی  ســاز خــط ســیم، تغییــر طــرح 
ســاخت  ژوکــر،  قفســه های  واســط  گیربکــس 
گیربکس هــای اصلــی قفســه های ۱ و ۳  پوســته 
کــردن راهــگاه بعــد از قفســه  دانیالــی و هیدرولیکــی 
ســال  در   ۳۵۰ نــورد  برنامه هــای  عمــده  از  را   ۱۷
گزارش ایســنا، یوســف زاده بــا  ۱۴۰۰ برشــمرد. بــه 
ــورد ۵۰۰ بیــش از ۵۰  گذشــته در ن بیان اینکــه ســال 
پــروژه بــزرگ نوســازی و بهســازی توســط همــکاران 
اجــرا شــد بــه برنامه هــای نــورد ۵۰۰ در ســال ۱۴۰۰ 
کارگاه،  پرداخــت و افــزود: انجــام تعمیــرات اساســی 
تعویــض شاســی های رولگان هــای ورودی بســتر 
خنــک کننــده، تعویض تلشــکی و مکانیــزم گردش 
جرثقیــل ۱۲، تعویــض دوعــدد بالــک مربــوط بــه 
کلمپ هــای  تعویــض  پرداخــت،  جرثقیل هــای 
مجــزای  سیســتم  جایگزینــی  کارگاه،  اره هــای 
هیدورلیــک بــرای خــط تولیــد و پرداخــت نهایــی، 
کامــل فک هــای مربــوط بــه قیچی هــای  تعویــض 
کوپل هــای مربــوط بــه  ۱۳۰ و ۶۳ تنــی، تعویــض 
سرقفســه ها، جایگزینی پروژکتورهــای SMD مدل 
پرمصــرف  گازی  المپ هــای  جــای  بــه  هرکولــد 
قدیمــی در جرثقیل هــای خــط تولیــد، اصــاح و 
جرثقیل هــای  شــین های  باقیمانــده  بازســازی 
جرثقیل هــای  ترمــز  سیســتم  اصــاح  پرداخــت، 
پرداخــت از نــوع مگنتــی بــه موتــور پمــپ ترمزهــای 
مــدار  قطعــات  و  لیــور  کامــل  تعویــض  فــاز،  ســه 
پرداخــت،  جرثقیل هــای  کابیــن  داخــل  فرمــان 
 ۶۳ و  تنــی   ۱۳۰ قیچــی  فتوســل های  تعویــض 
تنــی بــا فتوســل های هات متــال جدیــد و تعمیــر 
ــه در  ک کارگاه از برنامه هایــی اســت  سرقفســه های 

ســال ۱۴۰۰ در نــورد ۵۰۰ اجــرا خواهــد شــد.
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بــا همه گیــری کرونــا و تغییــر ســبک آمــوزش، بعضــی 
از دانش آمــوزان دچــار افــت تحصیلــی در پایه هــای 
تحصیلــی مختلــف شــده اند و ویژگی هــای فــردی 
دانش آمــوز، والدیــن، مدرســه و آمــوزش مجــازی 
کــه بــا کمرنــگ شــدن هر یــک افت  دالیلــی هســتند 

تحصیلــی دانش آمــوز بوجــود می آیــد.
 چنــد وقتــی اســت از شــیوع ویــروس کرونــا می گــذرد 
و تمامی زندگــی روزمــره مــردم تحت تاثیــر قرار گرفته 
اســت؛ موضــوع آمــوزش و تعطیلــی مــدارس و تغییــر 
کــودکان و  کــه  ســبک آموزشــی از جملــه آن هاســت 
نوجوانــان و جوانــان بــا آن درگیــر هستند.بســیاری 
آمــوزش مجــازی دل  از شــیوه ی  از دانش آمــوزان 
در ایــن  آمــوزش  روح  کــه  چــرا  ندارنــد،  خوشــی 
رســانه جــاری نیســت و یادگیــری بــه خوبــی اتفــاق 

نمی افتــد.
کــه در ایــن شــیوه ی آموزشــی بیشــتر  والدیــن نیــز 
از  بوده انــد،  فرزنــدان خــود همــراه  بــا  گذشــته  از 
آمــوزش آنالیــن ناراضــی و نگــران افــت تحصیلــی و 
ضعــف فرزنــدان خود در ســال های تحصیلی آینده 
هســتند.ویژگی های فــردی دانش آمــوز، والدیــن و 
کــه بــا  مدرســه و آمــوزش مجــازی دالیلــی هســتند 
کمرنــگ شــدن هــر یــک از ایــن عوامــل افت تحصلی 

دانش آمــوز را رقــم می زننــد.
کل آموزش و پــرورش  معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه تغییر شــرایط مــدارس 
کرونــا اظهــار داشــت: شــرایط  بــه دلیــل شــرایط 
آموزشــی بــه دنبــال شــرایط بــه وجــود آمــده ناشــی از 
کرونــا به تبع تغییراتــی داشــت و آموزش  همه گیــری 
ــم و  ــه در تعلی ک ــت  ــزی نیس ــن آن چی ــور آنالی ــه ط ب
کــودکان برنامه ریــزی شــده اســت؛ واقعیــت  تربیــت 
کــودکان در ارتبــاط بــا معلمــان،  کــه  امــر آن اســت 
دوســتان و هم کالســی ها و محیــط پــر شــور مدرســه 
کــه آمــوزش و یادگیــری بــرای آن هــا اتفــاق  اســت 

می افتــد.
دانش آمــوزان  افــزود:  ابطحــی  ســادات  لیــال 
هرچــه از ایــن فضــای حقیقــی فاصلــه می گیرنــد 
و آموزش هــای معلــم را بــا صــدا و در یــک تصویــر 
ــر رقــم  کننــد، یادگیــری ســخت ت کوچــک  دریافــت 
می خــورد؛ پــس قطعــا آمــوزش آنالیــن نمی توانــد بــا 

کنــد. کیفیــت آمــوزش حضــوری برابــری 
و  معلــم  بــرای  فضــا  به اینکه ایــن  اشــاره  بــا  وی 
کرد:ایــن شــیوه   دانش آمــوز نامانــوس اســت، بیــان 
ارتبــاط بــا دانش آموز برای معلم، شــیوه  همیشــگی 

و روال نبــوده و قطعــا دانش آمــوزان نیــز بــا همــه  
حــواس معلــم را دنبــال نمی کننــد و به همین دلیل 
کــودکان و نوجوانــان و حتــی  شــاهد افــت تحصیلــی 
کــه ســال گذشــته وضعیت  دانش آموزانــی هســتیم 

ــری داشــتند. تحصیلــی قوی ت
کامی هــا،  نا عوامــل  گفت:همه  ایــن  ابطحــی 
گریــز از مدرســه و تــرک تحصیل  مردودی هــا و حتــی 
که ممکن اســت  را باعث می شــود؛ ماجرایی اســت 
ــا آن  بســیاری از دانش آمــوزان و حتــی خانواده هــا ب
روبــه رو باشــند و نگرانی هایــی را بــرای والدین ایجــاد 

کنــد.
وی بــا اشــاره بــه دالیــل افــت تحصیلــی تصریــح  
کــه مطــرح می شــود هــوش فــرد  کــرد: یکــی از دالیــل 
اســت، امــا هــوش پاییــن دلیلــی بــر افــت تحصیلــی 
ــه افــت تحصیلــی در دانش آمــوزان  ک نیســت، چــرا 
و  می شــود  بررســی   8۵ بــاالی   )IQ(کیــو آی  بــا 
بچه هایــی بــا هــوش نرمــال ممکــن اســت دچــار 

افــت تحصیلــی شــوند.
کل آموزش و پــرورش  معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره 
فــردی  عوامــل  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان 
دقت،انگیــزه   داشــت:  اظهــار  تحصیلــی  افــت 
از  روزمــره  در  درســی  برنامه ریــزی  دانش آمــوزان، 
آمــوزان  افــت تحصیلــی در دانــش  عوامــل مهــم 
اســت؛ و همچنین مشــکالت  جسمی و یا هیجانی 

کــودکان و نوجوانــان دخیــل اســت.
بســزایی  نقــش  خانــواده  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
افــزود:  دارنــد،  دانش آمــوزان  تحصیلــی  افــت  در 
گاهــی خانــواده اصــال نگرشــی نســبت بــه تحصیــل 
کــودک یــا  کــه  دانش آمــوز نــدارد و بســتری مناســب 

ــه تحصیــل بپــردازد را فراهــم  ــد در آن ب نوجــوان بای
اتفــاق  مــورد  عکس ایــن  نیــز  گاهــی  نمی کنــد؛ 
کــودک احســاس می کنــد فشــار بیــش  می افتــد و 
از حــد از ســوی خانــواده بــه او تحمیــل می شــود 
ــوان  ــودک و نوج ک ــاال و ســخت گیری از  ــع ب ــا توق و ب
حاصــل  صــورت  در  و  تحصیلــی  افــت  زمینــه ی 
نشــدن نتیجــه ی دلخواه والدیــن، زمینه  بی انگیزه 
شــدن را در فرزنــد خود ایجــاد می کننــد، هــر دو نــوع 
از ایــن والدیــن می توانــد منجــر بــه افت تحصیلــی در 

کنــد. کــودکان و نوجوانــان را ایجــاد 
کمــک والدیــن بــه فرزنــدان در  ابطحــی بــا اشــاره بــه 
کــرد: والدین با  رشــد وضعیــت تحصیلی آنــان بیــان 
همــراه بــودن بــا فرزنــدان و درک موقعیت تحصیلی 
و هــم نوایــی و و ایجــاد شــرایط متنــوع در شــرایط 
انگیــزه در  و ایجــاد  فرزنــدان  کــودکان و  خســتگی 
آن هــا، همچنیــن جویا شــدن از وضعیت تحصیلی 
بــه  می توانــد  معلــم  بــا  همــکاری  و  دانش آمــوز 
کمــک  پیشــگیری از افــت تحصیلــی دانش  آمــوزان 

کنــد.
وی بــا بیان اینکــه یکــی از دالیــل افــت تحصیلــی 
اســت،  آمــوزش مجــازی دانش آمــوزان  وضعیــت 
کــه نشســتن  کــرد: نبایــد غافــل باشــیم  تصریــح 
کــه سرشــار  کــودکان و نوجوانانــی  طوالنــی مــدت 
انــرژی است،پشــت سیســتمی بی روح  و  از شــور 
می توانــد  باعــث خســتگی، بی حوصلگــی آن هــا 
مشــکالت  و  مکرر اینترنــت  قطعی هــای  و  شــود 
یادگیــری  می توانــد  شــیوه  به ایــن  آمــوزش 
چــه  دهــد؛  قــرار  الشــعاع  تحــت  را  دانش آمــوزان 
کــه وســایل وتجهیــزات  کــودکان و نوجوانانــی  بســا 

ــار  ــازی را دراختی ــیوه ی مج ــه ش ــوزش ب ــت آم دریاف
بــی  نیــز  آمــوزش مختصــر  ازایــن  ندارنــد و حتــی 

بهره انــد.
کل آموزش و پــرورش  معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره 
گاهــی معلــم تمــام انــرژی  گفــت:  اســتان اصفهــان 
خــود  مخاطــب  جــذب  بــرای  را  خــود  تبحــر  و 
اســتفاده  می کنــد تــا آمــوزش را بــه نحــو احســن بــه 
دانش آمــوزان خــود هدیــه دهــد ولــی بســیاری از 
کالس به خوبی می درخشــیدند،  که ســر  معلمانی 
کــه آمــوزش مجــازی  به ایــن موضــوع اذعــان دارنــد 
فعالیت هــای  از  بســیاری  بــرای  را  آن هــا  دســت 
آموزشــی بســته اســت و نمی توانند همه  توان خود 

ــد. گیرن کار  ــه  را ب
شــده،  ذکــر  دالیــل  بــر  بنــا  کــرد:  عنــوان  وی 
افــت  از  دغدغه هایــی  و  نگرانــی  آموزش وپــرورش 
تحصیلی دانش آمــوزان را پیش بینی می کند وبدور 
از هرگونــه پیــش داوری در مــورد عوامل موثــردر افت 
تحصیلــی یعنــی دانش آمــوز، والدین،مدرســه و...

همــه بایــد آمادگی ایــن موضــوع را قبــول و بــرای 
کنیــم و چنانچــه  رفــع مشــکالت آن برنامه ریــزی 
ســال  در  مجــازی  آمــوزش  موضــوع  همچنــان 
تحصیلی آینده ادامه داشــته باشــد باید بدانیم که 
نبایــد یادگیــری متوقف شــود و بــا تجربه  اندوختــه از 
گذشــته بیش از پیش مشــکالت را از ســر راه آموزش 

کنــار بزنیــم.
شــیوه   کــه  اســت  درســت  داد:  ادامــه  ابطحــی 
شــده  متفــاوت  تحصیلــی  ســال  دو  در  آموزشــی 
نــگاه و افــق دیــد دانش  آمــوزان  اســت،اما شــیوه  
نیزمتفــاوت اســت، فضای ایجــاد شــده از آمــوزش 
مجــازی برای بعضی با ســختی وتنــش و رنج همراه 
اســت ولــی در ایــن میــان دانش آموزانی هســتند که 
بــا پذیرفتــن واقعیــت، از ایــن فرصــت بــه بهتریــن 
کردنــد و رشــد و پیشــرفت تحصیلــی  نحــو اســتفاده 
داشــته اند. وی بــا توصیه هایی بــرای دانش آمــوزان 
کــرد: موفقیــت شــیوه  نــگاه افــراد بــه  خاطرنشــان 
موضوعــات از جنبه هــای مختلــف اســت، باالخــره 
مدرســه  آغــوش  بــه  دانش آمــوزان  دوبــاره  روزی 
ــرای  ــان ب ــر نوجوان گ ــد و در ایــن صــورت ا باز می گردن
آینــده برنامه ریــزی نکننــد و بــه فکــر روزهــای آتــی 
زیــر  قابلیت هــای آن هــا  نباشــند، ممکــن اســت 
گــر امــروز  ســوال برونــد و بــا مشــکل مواجــه شــوند؛ ا
تــالش نکنیــد ممکــن اســت دیرتــر بــه هــدف مــورد 
نظر برســند و به بهترین شــکل از وضعیت آموزشــی 

موجــود بهــره ببرنــد.

آموزش مجازی یا والدین و فرزندان؛ 

کدامیک مقصر افت تحصیلی دانش آموزان هستند؟

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

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

دادخواســت خــود رابــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــد  ــیء فرزن ــم مصطف ــای محمدکاظ ــه 1۳99/1۰/۰۶ آق ــماره ۶۰۵۴ مورخ 1( رأی ش
مترمربــع   2۴۴/۶۵ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  محمدحســن 
ک شــماره ۵۳2 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ــادی  2( رأی شــماره ۶۰۴7 مورخــه 1۳99/1۰/۰۶ آقــای علیرضــا طوســی نجــف آب
فرزنــد عبدالمحمــود در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 9۰/7۰ مترمربــع 
ک شــماره ۳۴۴ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

ــد. ــاعی می باش ــک رسمی مش ــی مال ــان متقاض اصفه
۳( رأی شــماره ۶۰۵1 مورخــه 1۳99/1۰/۰۶ خانــم عفــت صالحــی نجــف آبــادی 
فرزنــد محمدعلــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 129/7۰ مترمربــع 
ک شــماره ۳ و ۴ فرعــی از 98۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11  قســمتی از پــال

حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۴( رأی شــماره ۶۵79 مورخــه 1۳99/11/۰۴ خانــم اسماءالســادات اســمعیلیان 
نجــف آبــادی فرزنــد ســیداحمد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۰۶/2۵ 
ک شــماره 7۴7 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه  مترمربــع قســمتی از پــال

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ــف  ــجادی نج ــم س ــای محمدکاظ ــه 1۳99/1۰/29 آق ــماره ۶۴۳۰ مورخ ۵( رأی ش
آبــادی فرزنــد رضــا در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 128/۶۴ مترمربــع 
ک شــماره 7۴7 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

ــد. ــاعی می باش ــک رسمی مش ــی مال ــان متقاض اصفه
۶( رأی شــماره ۶۵82 مورخــه 1۳99/11/۰۴ خانــم فرشــته منتظــری نجــف آبــادی 
ــع  ــه مســاحت ۴8/۳2 مترمرب ــد علــی محمــد در ششــدانگ یکبــاب مغــازه ب فرزن
ک شــماره ۴ فرعــی از 717 اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــال

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
7( رأی شــماره ۶۵87 مورخــه 1۳99/11/۰۴ آقــای فرهــاد مهــدوی نجــف آبــادی 
فرزنــد مهــدی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۰7/۴1 مترمربــع قســمتی 
ک شــماره 79۰ اصلــی واقــع در قطعــه 1۰  بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهان  از پــال

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
8( رأی شــماره 7۳۰۵ مورخــه 1۳99/12/11 آقــای غالمرضــا جاللــی نجــف آبــادی 
فرزنــد محمدمهــدی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۴7/۶۶ مترمربــع 
 11 واقــع در قطعــه 7 بخــش  اصلــی  از 977  فرعــی  ک شــماره ۳  پــال از  قســمتی 
حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از مالــک 

رســمی غالمرضا و محمــود و حســن همگــی معینــی.
فرزنــد  فاضــل  ابراهیــم  آقــای   1۳99/۰9/29 مورخــه   ۵7۶۵ شــماره  رأی   )9
 1۳2/2۵ مســاحت  بــه  ســفتکاری  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  حســینعلی 
ک شــماره 8۵2 اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه  مترمربــع قســمتی از پــال

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ملــک  ثبــت 
1۰( رأی شــماره ۵۶۵1 مورخــه 1۳99/۰9/2۴ آقــای محمدرضــا بدیهیــان نجــف 
آبــادی فرزنــد حســین در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۳9/2۰ مترمربــع 
ک شــماره 1 فرعــی از 7۴۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــال

ــک رسمی مشــاعی می باشــد. ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مال
فرزنــد  عروجعلیــان  محمــد  آقــای   1۳99/1۰/۳۰ مورخــه   ۶۴۶1 شــماره  رأی   )11
مترمربــع   88/7۴ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  محمدحســین 
ک شــماره ۳91 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان 
نجــف  حیدریــان  نســرین  خانــم   1۳99/۰8/29 مورخــه   ۵۰9۰ شــماره  رأی   )12
 17۳/۴۵ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  عباســعلی  فرزنــد  آبــادی 
ک شــماره 1۴ فرعــی از 1۵ اصلــی واقــع در قطعــه 9 بخــش  مترمربــع قســمتی از پــال

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. ملــک اصفهــان متقاضــی  ثبــت  11 حــوزه 
1۳( رأی شــماره ۵777 مورخــه 1۳99/۰9/29 خانــم خدیجــه شــیرزادی قلعــه 
شــاهی فرزنــد فتــح الــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 17۵/۴1 مترمربــع 
ک شــماره 1۰1۳9 فرعــی از ۳91 اصلــی واقــع در بخــش 9 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــال

ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
فرزنــد  احمــدی  محمــد  آقــای   1۳99/11/۰۴ مورخــه   ۶۵8۶ شــماره  رأی   )1۴
ابراهیــم در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 88/۳2 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 1 فرعــی از 8۵۳ اصلــی واقــع در قطعــه 8 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  پــال

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. اصفهــان متقاضــی 
1۵( رأی شــماره ۶۵97 مورخــه 1۳99/11/۰۵ آقــای یوســف مختــاری دهکــردی 
فرزنــد محمــود در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۰۳ مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 2۳ فرعــی از 1۵۳1 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملک  پــال
اصفهــان متقاضــی بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از مالــک رســمی عیدی هارونی

1۶( رأی شــماره 7129 مورخــه 1۳99/12/۰۴ خانــم طاهــره افضلــی اســفیدواجانی 
فرزنــد ســیدعلی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۳7۳/۳۵ مترمربــع 
ک شــماره 217 اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

ــک رسمی مشــاعی می باشــد. اصفهــان متقاضــی مال
فرزنــد  چاوشــی  شــهین  خانــم   1۳99/11/۰۴ مورخــه   ۶۵88 شــماره  رأی   )17
غالمحســین در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵۳/۴۵ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره 22۳ اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهان  از پــال

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
نجــف  کارشــناس  مهــدی  آقــای   1۳99/11/۰1 مورخــه   ۶۵۳2 شــماره  رأی   )18
آبــادی فرزنــد حســن در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴۴/9۵ مترمربــع 
ک شــماره ۴۰9 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
نجــف  احمــدی  محمــد  آقــای   1۳99/۰۶/۰۶ مورخــه   ۳۴2۵ شــماره  رأی   )19
آبــادی فرزنــد فتــح الــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 8۳/8۰ مترمربــع 
ک شــماره ۶۶۳ اصلــی واقــع در قطعــه ۵ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
2۰( رأی شــماره ۶۶۰۰ مورخــه 1۳99/11/۰۵ خانــم رضــوان ربانیــان نجــف آبــادی 
فرزنــد رضــا در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۳۶/2۴ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره ۶ اصلــی واقــع در بخــش 12 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی  از پــال

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ــادی  ــه نجــف آب 21( رأی شــماره ۶۰۵9 مورخــه 1۳99/1۰/۰۶ خانــم شــهین مهدی
مترمربــع   1۴1/99 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  براتعلــی  فرزنــد 
ک شــماره ۴۰۵ اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ناصر هاشــمی جوزدانی  آقــای   1۳99/۰9/2۵ مورخــه   ۵۶87 شــماره  رأی   )22
مترمربــع   1۰۵/۵۰ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  قربانعلــی  فرزنــد 
ک شــماره 1228 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــال
مالــک  از  خریــداری  عــادی  قولنامــه  موجــب  بــه  متقاضــی  اصفهــان  ملــک 

الواســطه. مــع  صــورت  بــه  ذکریــا  رسمی شــهناز 
2۳( رأی شــماره 7۵99 مورخــه 1۳99/12/17 خانــم زهــرا شــفیعیان نجــف آبــادی 
فرزنــد یدالــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 218/۵۵ مترمربــع قســمتی 
ک ۳۵7  ک شــماره ۳۵8 و ۳۵7 اصلــی )کــه قســمت واقــع شــده بــرروی پــال از پــال

بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی می باشــد( واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه 
ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.

2۴( رأی شــماره ۶98۵ مورخــه 1۳99/11/29 آقــای اصغــر جــوزی نجــف آبــادی 
فرزنــد محمــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 121/9۰ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره 9۶9 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  از پــال

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
2۵( رأی شــماره ۶۰۶۴ مورخــه 1۳99/1۰/۰7 آقــای مهــدی یزدانــی فــرد فرزنــد 
ــمتی از  ــع قس ــاحت 17۵/۴۰ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــی در شش نادعل
ک شــماره 9۵9 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــال
متقاضــی بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از مالــک رســمی مهدی هادی

فرزنــد  آقــای عبداالمیــر مظفــری  2۶( رأی شــماره ۶۰۴۶ مورخــه 1۳99/1۰/۰۶ 
عبدالصاحــب در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 7۶/9۵ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره ۳7 اصلــی واقــع در قطعــه 9 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  از پــال

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
27( رأی شــماره ۶۵۳۳ مورخــه 1۳99/11/۰1 آقــای فتــح اهلل مــرادی نجــف آبــادی 
مترمربــع   ۴99/98 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  مرتضــی  فرزنــد 
ک شــماره ۶7۵ فرعــی از 1۰1۴ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11  قســمتی از پــال

حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
28( رأی شــماره ۳۵۰7 مورخــه 1۳99/۰۶/12 خانــم مریــم عرشــی نجــف آبــادی 
مترمربــع   ۳2۳/1۵ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  حســین  فرزنــد 
ک شــماره ۳ فرعــی از 1۰۵8 اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــال

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
فرزنــد  احمــدی  مهــدی  آقــای   1۳99/11/29 مورخــه   ۶99۴ شــماره  رأی   )29
بــه مســاحت 1۵۵/۳۰ مترمربــع قســمتی از  اصغــر در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره ۴12 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــال

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی 
۳۰( رأی شــماره ۶۶29 مورخــه 1۳99/11/۰۶ خانــم ســیده معصومــه حســینی 
فرزنــد سیدابوالقاســم در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴۳/79 مترمربــع 
ک شــماره ۶۳7 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۳1( رأی شــماره 1288 مورخــه 1۳99/۰2/۳۰ آقــای محمــود مهدیــه نجــف آبــادی 
مترمربــع   18۰/82 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  براتعلــی  فرزنــد 
ک شــماره 29۶ اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای علیرضــا حاجــی حســینی  ۳2( رأی شــماره ۶989 مورخــه 1۳99/11/29 
فرزنــد احمــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 7۳/۴۰ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره ۴۶9 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  از پــال

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
گلــدره  لیــال عبداللهــی  ۳۳( رأی شــماره ۵79۰ مورخــه 1۳99/۰9/۳۰ خانــم ام 
مترمربــع  بــه مســاحت 12۶/۳۵  یکبــاب خانــه  ابوطالــب در ششــدانگ  فرزنــد 
ک شــماره ۳۶۰۴ فرعــی از ۳91 اصلــی واقــع در بخــش 9 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــال

ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۳۴( رأی شــماره 7۵۵۴ مورخــه 1۳99/12/1۴ خانــم محتــرم طالبــی نجــف آبــادی 
فرزنــد عبدالخالــق در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۳۳/۶9 مترمربــع 
ک شــماره ۳۰ فرعــی از ۴91 اصلــی واقــع در قطعــه 8 بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــال

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
نجــف  نیــا  عــادل  منیــژه  رأی شــماره ۵۰88 مورخــه 1۳99/۰8/29 خانــم   )۳۵
ــع  ــه مســاحت 1۶1/1۵ مترمرب ــه ب ــد احمــد در ششــدانگ یکبــاب خان ــادی فرزن آب
ک شــماره ۴۳۵ اصلــی واقــع در قطعــه ۵ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
نجــف  ســلطانی  حســین  آقــای   1۳99/12/1۰ مورخــه   72۵۴ شــماره  رأی   )۳۶
آبــادی فرزنــد احمــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 218/۵8 مترمربــع 
ک شــماره 2۰8 و 2۰8/1 اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــال

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۳7( رأی شــماره 7۴۵7 مورخــه 1۳99/12/1۳ خانــم زهــرا محمــدی نجــف آبــادی 
فرزنــد علــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴2/۰۴ مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره ۳89 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــال

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۳8( رأی شــماره ۵797 مورخــه 1۳99/۰9/۳۰ آقــای حیدرعلــی نصراللهــی نجــف 
ــع  ــاحت 189/۵۵ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــی در شش ــد عل ــادی فرزن آب
ک شــماره ۴۰7 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

ــک رسمی مشــاعی می باشــد. اصفهــان متقاضــی مال
۳9( رأی شــماره ۶۴۳1 مورخــه 1۳99/1۰/29 خانــم فاطمــه اقابابائیــان نجــف 
آبــادی فرزنــد مصطفــی در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۶۰ مترمربع 
ک شــماره 792 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۴۰( رأی شــماره ۶۵72 مورخــه 1۳99/11/۰۴ خانــم ملــک مــوذن صفایــی فرزنــد 
ششــدانگ  ســهم   17۶71872/72 از  مشــاع  ســهم   1182/۶9 در  عبدالرســول 
ک شــماره 1 فرعــی از ۳91 اصلــی واقــع در بخــش 9 )کــه بــه شــماره ۳91/1۰۳۳۴  پــال
ــه موجــب قولنامــه عــادی  استانداردســازی شــده اســت( متقاضــی موردتقاضــا را ب
نمــوده  خریــداری  الواســطه  مــع  بصــورت  جمشــیدیان  رســمی علی  مالــک   از 

است.
۴1( رأی شــماره ۶۳۳۳ مورخــه 1۳99/1۰/2۴ خانــم عظیمــه پورحســن نجــف 
آبــادی فرزنــد محمــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 119/87 مترمربــع 
ک شــماره 721 و722 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــال

ــک رسمی مشــاعی می باشــد. ملــک اصفهــان متقاضــی مال
جعفــرزاده  اهلل  نعمــت  آقــای   1۳99/11/۰۴ مورخــه   ۶۵71 شــماره  رأی   )۴2
کشــاورزی  کاربری  قهدریجانــی فرزنــد قاســم در ششــدانگ یــک واحــد مرغــداری با 
ک شــماره  گوشــتی( بــه مســاحت 9۳89/۳7مترمربــع قســمتی از پــال )مرغــداری 
8۶ فرعــی از ۳9۵ اصلــی واقــع در بخــش 9 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک 
گــرد نجــف آبــادی  ۴۳( رأی شــماره 7۶۰۵ مورخــه 1۳99/12/17 خانــم الهــه صحرا
مترمربــع   1۳۶/98 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  حســین  فرزنــد 
ک شــماره 9۵9 اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۴۴( رأی شــماره ۶99۵ مورخــه 1۳99/11/29 آقــای ابراهیــم پورپیرعلــی فرزنــد 
صفرعلــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۳1/۵۵مترمربــع قســمتی از 
ــی واقــع در بخــش 12 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی  ک شــماره ۶ اصل ــال پ

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک 
۴۵( رأی شــماره 7187 مورخــه 1۳99/12/۰۶ خانــم مریــم دقیقــی فرزنــد خــداداد 
ک  در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 17۴/۳۰ مترمربــع قســمتی از پــال
اصفهــان  ملــک  ثبــت  حــوزه   11 بخــش   ۳ قطعــه  در  واقــع  اصلــی   8۴۳ شــماره 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی 
۴۶( رأی شــماره 7277 مورخــه 1۳99/12/11 آقــای منصــور دیانــی  نجــف آبــادی 
مترمربــع   ۴۳/۴8 مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  در  اســداله  فرزنــد 
ک شــماره 11۶۳ اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــال

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ملــک 
ســورانی  الســادات  بهــاره  خانــم   1۳99/۰9/19 مورخــه   ۵۵۰8 شــماره  رأی   )۴7
فرزنــد ســیدمنصور در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی 
ک شــماره ۳۰۰ اصلــی واقــع در قطعــه  بــه مســاحت ۶7/1۰ مترمربــع قســمتی از پــال
۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
فرزنــد  یکتایــی  محمــود  آقــای   1۳99/12/۰۵ مورخــه   71۵8 شــماره  رأی   )۴8
حســین در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۳7/۰7 مترمربــع قســمتی 
ملــک  ثبــت  حــوزه   11 بخــش   2 قطعــه  در  واقــع  اصلــی   1۵۳7 شــماره  ک  پــال از 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان 
گهی در صفحه ۵ ادامه آ

گهی آ

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در 
خصــوص آخریــن وضعیت کرونــا ویروس در اســتان 
کرونــا هنــدی، تغییــر وضعیــت  اصفهــان، شــیوع 
ــه  ــی ارائ ــا توضیحات کرون ــد  رنگ بنــدی و مــوج جدی

داد.
خصــوص  در  با ایمنــا،  گفت وگــو  نجیمــی در  آرش 
کرونــا در اســتان اصفهــان و رونــد  آخریــن وضعیــت 
شــیوع آن، اظهــار کــرد: آمــار ابتــال و بســتری بیمــاران 
مبتــال بــه کرونــا در اســتان از هفتــه گذشــته با شــیب 
کاهــش اســت، امــا همچنــان بیــش  مالیــم در حــال 
از ۲ هــزار بیمــار در بیمارســتان های اســتان بســتری 
هســتند و افــراد بایــد نــکات بهداشــتی مقابلــه بــا 
شــیوع کرونــا را بــا جدیــت رعایــت کننــد تــا بــا کنتــرل 
کاهــش بیشــتر آمارهــا در اســتان  بیمــاری شــاهد 

باشــیم.
کسن در بدن ۲ ماه طول  ایجاد ایمنی وا

می کشد
دریافــت  افــراد  میزان ایمنــی  خصــوص  در  وی 
کســن، گفــت: برخــی از جنبه هــای انتقــال  کننــده وا
کرونــا، ماننــد انــواع جهش هــای آن در دنیا  ویــروس 
و انتقــال آن بــه دیگــر نقــاط و میزان ایمنــی افــرادی 
مشــخص  کامــاًل  کردنــد  دریافــت  را  کســن  وا کــه 
نیســت و افراد باید موارد بهداشــتی مانند استفاده 
تجمــع   و  دســت ها  شست وشــوی  ماســک،  از 
کننــد، همچنیــن  نکردن هــا را همچنــان رعایــت 
کســن دریافــت می کننــد تــا حــدود دو  کــه وا افــرادی 

مــاه بعد ایمنــی در بــدن آن ها ایجــاد می شــود.
کرونا با افزایش  احتمال موج پنجم 

عادی انگاری ها
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 

بــه  را  مــا  انگاری هــا  عــادی  به اینکــه  اشــاره  بــا 
اســتان  در  بیمــاری  بعــدی  موج هــای  ســمت 
رعایــت  گــر  ا کــرد:  اضافــه  می دهــد،  ســوق 
دســتورالعمل های مقابله با شــیوع کرونا ویروس 
انجــام نشــود و افــراد بــا تغییــر رنگ بندی هــا و 
و  عادی انــگاری  دچــار  کسیناســیون  وا انجــام 
ســهل انگاری در خصــوص رعایت هــا شــوند، در 
آینــده نزدیــک وارد مــوج جدیــدی خواهیــم شــد 
کــه شــرایط در موج هــای جدیــد قابــل پیش بینــی 
کنتــرل بیمــاری دشــوارتر  نیســت و ممکــن اســت 

شــود.
کرونــا ویــروس  وی در خصــوص عالئــم و شــدت 
کرونــا ویــروس بــا  کــرد:  بــا جهــش هنــدی، تصریــح 
ــا  کرون ــا  جهــش هنــدی در عالئــم تفــاوت خاصــی ب
ویــروس انگلیســی یــا نــوع چینــی نــدارد و جهش هــا 
ســرعت  و  بیماری زایــی  شــدت  افزایــش  باعــث 
ســرایت پذیری ویــروس شــده اســت و از ایــن نظــر 
کرونــا بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند.  انــواع ویــروس 
کنــون در اســتان اصفهــان ابتالی کرونــا ویروس با  تا
جهــش هنــدی نداشــته ایم امــا در دیگــر اســتان ها 

ــت. ــده اس ــالم ش ــیوع آن اع ش
لزوم ثابت ماندن شاخص رنگ بندی ها

نجیمی بــا بیان اینکــه از چنــد روز پیــش وضعیــت 
رنگ بنــدی اســتان اصفهــان نارنجــی شــده اســت، 
امــا همچنــان دو هــزار بیمــار مبتــال بــه کرونــا ویروس 
وضعیــت  تغییــر  افــزود:  دارد،  وجــود  اســتان  در 
ــی و رعایــت  نکردن هــا  نبایــد به ایجــاد خــوش خیال
کــه شــیوع  کننــد  در مــردم منجــر شــود و تصــور 
ــر  ــا تمــام شــده اســت، این تغییــر رنگ بنــدی ب کرون
اســاس شــاخص های وزارت بهداشــت و درمــان 

کشــور انجــام می شــود، تغییــر  در اســتان ها و در 
وضعیــت رنگ بنــدی شــاخص های متغیــری دارد 
امــا درخواســت داریم ایــن شــاخص ها ثابــت باشــد 

ــا مــردم ســردرگم و نگــران نشــوند. ت
کرونا ویروس،  کسیناســیون  وی با اشــاره به روند وا
کسیناســیون ســالمندان در حــال انجــام  افــزود: وا
کســن  کنــون درصــد بســیار کمــی از افراد وا اســت و تا
می شــود  پیش بینــی  و  کردنــد  دریافــت  را  کرونــا 
برســد،  تابســتان  کسیناســیون عمومی بــه  وا کــه 
بنابرایــن همچنــان بایــد پروتکل هــای بهداشــتی را 

کــرد. رعایــت 
کرونا  مثبت شدن ۳۷ درصد آزمایش های 

در استان
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
ــا در  کرون ــرد: میــزان شــیوع ویــروس  ک خاطرنشــان 
ــا ۴۰  گذشــته بیــن ۳۵ ت اســتان اصفهــان در هفتــه 
کرونــا  درصــد بــوده و حــدود ۳۷ درصــد آزمایــش 
مثبــت بــوده اســت، در حــال حاضــر حــدود ۲ هــزار 
بیمــار دارای عالئــم کرونــا در بیمارســتان ها بســتری 
کرونــا نیــز  هســتند و تعــداد مــوارد فوتــی ناشــی از 

حــدود ۳۰ نفــر در روز اســت.
ــار اســتان  وی ادامــه داد: بیمارســتان الزهــرا)س( ب
کرونــا بــر دوش  را بــه عنــوان بیمارســتان مرجــع 
کرونــا  می کشــد و بیمارســتان غرضــی نیــز ریفــرال 
کرونــا  اســت، بیمارســتان خورشــید هــم بیمــاران 
کــه شــرایط  ــی  ویــروس را پذیــرش می کنــد، بیماران
بیمارســتان  بــه  باشــد  مســاعد  عمومی آن هــا 
ســایر  البتــه  می شــوند،  منتقــل  صحرایــی 
بیمارســتان های اســتان نیز بیمــار کرونایــی دارند و 

می کننــد. خدمت رســانی  کرونــا  بیمــاران  بــه 

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

گزارش نشده است کرونای هندی در استان اصفهان 
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گالــری  مشــاغل،  فعالیــت  ســرگیری  از  بــا 
تــام، نمایشــگاه »بــودن« را بــا آثــاری از قــادر 

می کنــد. برپــا  منصــوری 
آثار ایــن نمایشــگاه  قــادر منصــوری دربــاره ی 
کــه در نمایشــگاه  کارهایــی  به ایســنا می گویــد: 
»بــودن« در معــرض دیــد عمــوم قــرار داده ام 
ــزرگ  دو دســته اند؛ بخشــی از یــک مجموعــه ب
کــه حــدود ۱۰ ســال  بــا تکنیــک »آب مرکــب« 
کار می کنــم و نمایشــگاه های  اســت روی آن 
مختلفــی نیــز از آن برپــا شــده و بخــش دیگــر، 
ــه اغلبشــان را در دوره ی  ک ــو پرینت هایــی  مون

کــرده ام. ــربازی خلــق  س
و  شــخصی  اثــر  تــک  چنــد  بیان اینکــه  بــا  او 
»بــودن«  نمایشــگاه  در  نیــز  دیگــر  اجتماعــی 
بــه نمایــش درآمــده، توضیــح می دهــد: ریشــه 
طراحی هــای مــن اتفاقــات روزمره انــد، چــون 
جالــب  نظــرم  بــه  آنچــه  از  مــداوم  به صــورت 
بــا موبایــل عکاســی می کنــم و بعــد  می رســد 
اثــری  بــه  را  آن  تکمیلــی  ی  نســخه  چنــد  در 
تفاوت هــای  چه بســا  کــه  می کنــم  تبدیــل 
بــا اصــل تصویــر  مفهومی یــا تکنیکــی زیــادی 

باشــد. اولیــه داشــته 
ایــن هنرمنــد، تصریــح می کنــد: در نمایشــگاه 
مختلفــی  عناویــن  تحــت  را  آثــار  »بــودن« 
کــرده ام و تالشــم این بــوده تــا از  دســته بندی 
آنچــه بــه نظــرم ارزشــمند اســت، در رونــدی بــه 

هــم پیوســته، تصویــری بســازم.
کــه تجربــه برپایــی نمایشــگاه های  منصــوری 
می گویــد:  داشــته  تهــران  در  را  مختلفــی 
گالــری تــام بــرای برپایــی نمایشــگاه  کــه  تالشــی 
درخــور  داده  انجــام  اصفهــان  در  »بــودن« 
بی مــرز  بــه  علــم  بــا  کــه  چــرا  اســت  تحســین 
گامــی در  بــودن هنــر، هنرمنــد و مخاطــب آن، 
پایتخــت برداشــته  از  جهــت مرکزیــت زدایــی 

اســت.
از دیــد او، »بــودن«، خاطراتــی تصویــری اســت 
ــه  ک ــنادی  ــز، اس ــذرد و نی ــا می گ ــر م ــه ب از آن چ

گــذار می ســازیم. مــا از ایــن 
نمایشــگاه  از  بازدیــد  بــرای  عالقه منــدان 
تــا  اردیبهشــت   ۱۸ از  می تواننــد  »بــودن« 
روزهــای  )به جــز  روز  هــر  خردادمــاه  ششــم 
بــه   ۲۰ تــا   ۱۶ ســاعت  از  جمعــه(  و  سه شــنبه 
گالــری تــام واقــع در خیابــان حکیــم نظامــی، 
کلیســا وانــک، روبــروی دانشــگاه هنــر  کوچــه ی 

کننــد. مراجعــه  اصفهــان 

»بودن«، در قاب
خبرربخ

گزارشربخ

گفــت: قبــل  کل میــراث فرهنگــی اصفهــان  مدیــر 
ــا شــهرداری  ــوروز، تفاهم نامــه ای ب از تعطیــالت ن
کــه قــرار بر ایــن شــد، شــهرداری ابتــدا  داشــتیم 
کنــد و  بــرای ســاماندهی تپــه  اشــرف ورود پیــدا 
نورپــردازی و زدن تابلــو را انجــام دهــد و مــا زمینــه 
اجرایــی و عملیاتی شــدن طــرح ســایت موزه ای را 
فراهــم کنیــم ولــی هنــوز بــه مرحلــه عمل نرســیده 

اســت.
روزهــا  شــاید این  کــه  نامی اســت  تپه اشــرف، 
که  اصفهانی ها بیشــتر با آن آشــنا باشــند، تپه ای 
ــی را  ــافات غیرعلم کتش ــتین ا ــال ۱۳۶۰ نخس از س
کــرد و ســال ۱۳۷۲ منطقــه مشــتاق ســوم  تجربــه 
اصفهــان تعریــض و بــه خیابانــی دوطرفــه تبدیــل 
کــه همیــن امــر باعــث شــد قســمت های  شــد 
گســترده ای از ســازه های تاریخــی بخــش شــمالی 

ــود. ــود ش آن ناب
مطالعاتــی  اشــیای  قدیمی تریــن  تپــه،  در ایــن 
گروه باستان شناسی مربوط  یافت شــده توســط 
کــه بــه لحــاظ تحقیــق  بــه دوره اشــکانی اســت 
دربــاره گذشــته  این تپه بســیار حائز اهمیــت بوده 
و بــه باستان شناســان کمــک می کنــد تــا گذشــته 
تاریک ایــن محوطــه تاریخــی را روشــن کنــد. نکته 
کــه  مهــم در مــورد قدمــت تپــه اشــرف این اســت 
کتشــاف  ــه و تحلیــل مــالت و ا ــه تجزی ــا توجــه ب ب
پیــش  دوران  از  نشــانه هایی  ســازه،  بقایــای 
ســابقه  احتمال اینکــه  و  شــده  دیــده  اســالم  از 
ــز  ــه ســال های قبــل از اشــکانیان نی تاریخــی آن ب

برســد وجــود دارد.
مسیر ۲۲۰۰ ساله بانوی اشکانی در تپه اشرف

ــه  ــازه ای ب ــه ت ــه دریچ ک ــود  ــال ۹۹ ب ــاه س ــرداد م م
تاریــخ بیــش از ۲ هــزار ســاله این منطقــه بــاز شــد. 
کاوش تپــه اشــرف اصفهــان  سرپرســت هیــأت 
کشــف جســد بانــوی اشــکانی از تپــه اشــرف  بــه 
کنــون دو اســکلت در تپــه  گفــت: تا خبــر داد و 
کــه یکــی از آن هــا بســته بندی  اشــرف پیــدا شــده 
ــه جهــت مطالعــه و  ــه رکیب خان ــرای انتقــال ب و ب
بررســی های الزم آمــاده شــده اســت و طــی شــدن 
مراحــل  بــرای بازدیــد عمــوم در نمایشــگاه قــرار 
گرفــت، امــا نســبت بــه تصمیــم پیرامــون  خواهــد 
دیگــر اســکلت ها یافــت شــده بایــد  تصمیم گیــری 
و بررســی های الزم جهــت چگونگــی انتقال هــا 

انجــام بگیــرد.
کاوش  که نخستین عملیات  این در حالی است 

تپــه اشــرف اصفهــان از ۲۷ تیــر ۸۹ بــه همراهــی 
تیــم ۱۷ نفــره بــه مــدت ۴۵ روز انجــام یافــت، تپــه 
کــه بــر  اشــرف چندیــن الیــه باستان شناســی دارد 
اســاس الیــه نــگاری انجــام شــده متعلــق بــه پنــج 
کــه بــه ترتیــب از پاییــن بــه  دوره تاریخــی اســت 
بــاال دوره اشــکانی، دوره ساســانی، دوره انتقالــی 
ساســانی بــه اســالمی، قــرن ۴ و ۵ هجــری و قــرن 

۱۲ هجــری را شــامل می شــود.
که  که در ســال ۹۲ با این خبر  این در حالی اســت 
»بــا توقف عملیــات کاوش در تپه اشــرف خطرات 
بســیاری این مــکان ارزشــی را تهدیــد می کنــد، 
گســترش بافــت شــهری در ایــن تپــه و همچنیــن 
نگرانــی  بــه  در ایــن محــل منجــر  زبالــه  تجمــع 
باســتان شناسان و میراث فرهنگی شــده است« 

مواجــه شــدیم.
کارشــناس فرهنگــی در ســال ۹۱ بــه لــزوم  یــک 
حفاظــت  بــرای  و  می کنــد  اشــاره  حصارکشــی 
و نگهــداری تنهــا تپــه تاریخــی شــهر اصفهــان، 
در  معمــول  تصرف هــای  و  دخــل  از  جلوگیــری 
حریــم تپــه و همچنیــن نصــب فنــس )نرده هــای 
را الزم  اشــرف  تپــه  اطــراف محوطــه  فلــزی( در 
در  کنــون  ا کــه  اســت  حالــی  در  می داند، ایــن 
ســال ۱۴۰۰ بــه ســر می بریــم و موتورهــا روی تپــه 

همچنــان در رفــت و آمدنــد!
سرپرســت  مصلحــی،  محســن  وجود اینکــه  بــا 
کل میــراث فرهنگــی ســابق اصفهــان  وقــت اداره 
کاوش هــای  اتمــام  در ســخنان خــود به اینکــه 
ســازمان  اصلــی  اولویــت  اشــرف،  تپــه  تاریخــی 
تأمیــن  محــض  بــه  و  اســت  فرهنگــی  میــراث 
کاوش هــای باستان شناســی و حفاظــت  بودجــه 
گرفتــه می شــود، بــا  از ایــن منطقــه بــار دیگــر از ســر 
گذشــت حــدود ۹ ســال معلــوم نیســت بودجه هــا 

کــدام جیــب وارد شــده اســت؟ بــه 
در ادامــه ماجــرای پــر فــراز و نشــیب تپه اشــرف، 
کاوش تپــه اشــرف اصفهــان،  سرپرســت هیــأت 
جعفری زنــد در شــهریور ســال ۹۹ از انعقــاد یــک 
تفاهم نامــه بیــن میــراث فرهنگــی و شــهرداری 
خبــر می دهــد و می گویــد شــهرداری منطقــه ۴ 
کاوش هــای مــا در ایــن  از ایــن پــس حامی ادامــه 

ــود. منطقــه خواهــد ب
کــه اللهیــاری، مدیــر کل میــراث  بایــد دیــد تپــه ای 
مناطــق  معــدود  جــز  را  آن  اصفهــان  فرهنگــی 
کشــف پیشــینه  ــه  ــه منجرب ک ــد  باســتانی می دان
از  پــس  می شــود،   تاریخــی  شــهر   رمزآلود ایــن 

کــه قبــل از تعطیالت نــوروز  انعقــاد تفاهم نامــه ای 
بــا شــهرداری بــرای ســاماندهی این تپــه بســته 
شــد، چــه سرنوشــتی خواهــد داشــت؟ آیــا دعوای 
کاغذبــازی، تفاهم نامه هــای  کــم بــودن بودجــه، 

رومیــزی و زیرمیــزی مشــخص خواهــد شــد؟ 
کل میــراث فرهنگــی  فریــدون الهیــاری، مدیــر 
اصفهــان در خصــوص رونــد عملیات هــای تپــه 
دســتاوردهای  کاوش هــا  کــرد:  اظهــار  اشــرف 
مهمــی در تپه اشــرف داشــتند، ولــی مــا بایــد بــه 
ســمت اجــرای پــروژه اساســی در این مــکان برویم 
که با محدودیت های  کنیم  و ســایت موزه را احیا 

ــت. ــر نیس ــم امکان پذی ــه داری ک ــی  منابع
عملیاتی نشدن تفاهم نامه میراث و شهرداری 

برای تپه اشرف
مــا قبــل از تعطیــالت نــوروز، تفاهم نامــه ای بــا 
کــه قــرار بر این شــد،  شــهرداری اصفهــان داشــتیم 
تپه اشــرف  ســاماندهی  بــرای  ابتــدا  شــهرداری 
کنــد و نورپــردازی و زدن تابلــو را انجــام  ورود پیــدا 
دهــد و مــا زمینــه اجرایــی و عملیاتــی شــدن طرح 
کنیــم ولــی  کــه داریــم، فراهــم  ســایت موزه ای را 

هنــوز بــه مرحلــه عمــل نرســیده اســت.
کل میــراث  هم چنیــن ناصــر طاهــری، معــاون 
توضیــح  خصــوص  در ایــن  اصفهــان  فرهنگــی 

داد: تپه اشــرف یــک تپــه ثبت شــده در محــدوده 
شــهری اســت و هنــوز بــه جایــی نرســیده و در 
مراحــل قبلــی خــود باقــی مانده اســت؛ بعــد از این 
هــر فصــل کاوش توســط آقای جعفــری زند انجام 
کامــل نشــده ولــی  کاوش هــا  شــده امــا هنــوز هــم 
چــون یــک محوطــه شــهری اســت، شــهرداری 
کار انجــام  کمــک هــم  و میــراث فرهنگــی بایــد بــا 

دهنــد.
بعد از  2ماه، شهرداری هنوز ساماندهی 

تپه اشرف را شروع نکرده
افــزود:  اصفهــان  فرهنگــی  میــراث  کل  معــاون 
کردیــم،  تفاهم نامــه ای نیــز بــا شــهرداری امضــا 
آقــای نــوروزی و شــهردار منطقــه ۴ آقــای اخــوان 
کــه تپــه  اشــرف  نیــز بــه دنبال ایــن موضــوع بودنــد 
از  بــا همــکاری هــم ســامان دهیــم، منظــور  را 
کارهایــی چون تکمیل حصارکشــی  ســاماندهی؛ 
برخــی نواحــی، نخاله بــرداری، عــدم اجــازه ورود 
افــراد بــه محوطــه بــرای حفــظ امینــت جانــی، 
انجــام کاوش بــا مجوزهــای میــراث فرهنگــی، قرار 

دادن نگهبــان بــرای تپــه اســت.
گفــت: در تفاهم نامــه، شــهرداری  وی در ادامــه 
برای ایجــاد مداخالتــی از مــا اجازه هایی خواســت 
و مــا در قالــب تفاهم نامــه و در چهارچــوب قانون، 

کارش را شــروع  اجازه ها را دادیم و شــهرداری باید 
کند.

رفت و آمد موتورسیکلت ها روی تپه، 
سیاه نمایی است

طاهری در خصوص رفت و آمد موتورسیکلت ها 
کــرد: رفت و آمد موتورســیکلت آن  روی تپــه بیــان 
کــه آن  زمــان هــم زیــاد نبــود و به ایــن صــورت نبــود 
جــا پیســت موتورســواری باشــد، یــک موتورســوار 
گاهــی  آ تاریخــی  آثــار  حفــظ  موضــوع  بــه   کــه 
نداشــته، وارد می شــده آن زمــان هم بزرگ نمایی 

و ســیاه نمایی می کردنــد.
معــاون کل میراث فرهنگی اصفهان درخصوص 
نصــب حائــل مقابــل ســقاخانه چهــارراه نقاشــی، 
مرمت شــده  ســقاخانه  جلــوی  کــرد:  اظهــار 
چهــارراه نقاشــی حائلــی نصب نشــده، آن جــا را ما 
ــد  کســی نمی توان کاشــی ها را  ــم، آن  کردی مرمــت 
انتظامی یــا  نیــروی  گــر  ا ابــزار؛  بــا  مگــر  بــردارد 
ــرود،  کســی ن ــه  ک کننــد  نهادهــای مردمی کمــک 

اتفاقــی نمی افتــد.
ــه عنــوان  ــا ب ــه  م ک ــا اشــاره به ایــن  ــان ب وی در پای
کســی بــه خــود  گــر   گفتیــم ا کار حفاظتــی  یــک 
اجازه ســرقت از آثار تاریخی و فرهنگی را بدهد راه 
کــه جلویــش حائــل بگذاریــم،  حلش ایــن اســت 

کار  بــه اصالــت بنــا لطمــه می زنــد و  گفت: ایــن 
منظــر را مخــدوش می کنــد، بهتــر اســت آنقــدر 
کســی بــه خــود اجــازه  کــه  فرهنگ ســازی شــود 
کاری را ندهــد، آن هــم یــک اتفــاق بــود  چنیــن 
کاشــی ها  گرفتنــد مــا هــم  خــدارا شــکر ســارقین را 
را نصــب کردیــم بــه گونــه ای هــم نصــب کردیم که 

ــزار. ــا اب کنــده نمی شــود مگــر ب ــه راحتــی  ب
و  رفــت  گرچــه  ا فرهنگــی  میــراث  معــاون 
ســیاه نمایی  یــک  را  موتورســیکلت ها  آمــد 
آن  تپه اشــرف  مرمــت  مســؤول  ولــی  می دانــد 
را واقعــی دانســته و از عــدم ورود شــهرداری بــه 

می کنــد. شــکایت  تپــه  ســاماندهی این 
ساماندهی تپه اشرف با میل شهردار و بی میلی 

شهرداری منطقه
 علیرضــا جعفری زنــد، مســوول مرمت تپه اشــرف 
کاوش در ایــن تپــه  کــه عملیــات  در خصوص ایــن 
کــرد: بــه هیــچ جــا نرســید و  کجــا رســیده بیــان  بــه 
گذاشــت  کــه  فعــال شــهرداری، از قــول و قرارهایــی 
ــه تفاهم نامــه امضــا  ک ــرده، با ایــن  ک ــی  شــانه خال
ــوروزوزی می خواهــد  شــد؛ البتــه شــهردار آقــای ن
که ایــن اتفــاق انجــام شــود ولــی ظاهــرا شــهردار 
منطقــه و عوامــل موافــق نبودنــد و فقــط در حــد 

صحبــت باقــی مانــده اســت.
گفــت: در  مســؤول مرمــت تپــه اشــرف در ادامــه 
کــه انجــام  تفاهــم نامــه قــرار بــود طبــق مشــارکتی 
مرمــت  در  و  حامی شــود  شــهرداری  می گیــرد 
نرده گــذاری  همچنیــن  کنــد،  مشــارکت  نیــز 
نیــز  فرهنگــی  میــراث  و  شــود  ونورپــردازی 
همکاری هــای علمــی  و پژوهشــی اش را انجــام 

دهــد.
وی با اشــاره به اینکه رفت و آمد موتورســیکلت ها 
کــرد: همــان  مثــل قبــل وجــود دارد، خاطرنشــان 
کــه شــهرداری در زیباســازی فعالیت هایــی  طــور 
دارد ایــن  دخالــت  شــهری  منظــر  در  و  می کنــد 
کــه یــک تپــه به شــکل  هــم منظــری از شــهر اســت 
کــرده و بــه  نابســامانی چهــره شــهر را مخــدوش 
کــه اثــری باشــد بــرای بازدیــد، بــه خرابه  جای ایــن 
شــده  تبدیــل  کارتن خواب هــا  بــرای  مامنــی  و 

اســت.
متفــاوت  حرف هــای  و  نقیــض  و  ضــد  اخبــار 
آن  از  کــی  حا تپــه،  درخصوص ایــن  مســؤوالن 
کــه بایــد تــا ســال ها منتظــر ســاماندهی این  اســت 
تپه بمانیم مگر اینکه فرجی شــود و نوش دارویی 

بعــد از مــرگ ســهراب نباشــد!

ساماندهی ناتمام تپه اشرف اصفهان ۱۰ ساله شد؛

تاریخچندهزارسالهزیرچرخموتورسیکلتها

گهی از صفحه ۴ ادامه آ
۴9( رأی شــماره 71۶8 مورخــه 1۳99/12/۰۶ آقــای اســماعیل شــریفیانا نجــف 
آبــادی فرزنــد علــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 111/8۵ مترمربــع 
ک شــماره ۳۳1 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۵۰( رأی شــماره 729۵ مورخــه 1۳99/12/11 آقــای شمســعلی رضائــی حیــدری 
مترمربــع   221/۵۵ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  جمــال  فرزنــد 
ک شــماره 1۰1۳9 فرعــی از ۳91 اصلــی واقــع در بخــش 9 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــال

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. اصفهــان متقاضــی  ملــک 
۵1( رأی شــماره ۶۴۶9 مورخــه 1۳99/1۰/۳۰ آقــای سیدحســن غیــوری نجــف 
 1۶1/۴۰ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  ســیدمحمد  فرزنــد  آبــادی 
ک شــماره 2۳2 اصلــی واقــع در قطعــه 11 بخــش 11 حــوزه  مترمربــع قســمتی از پــال

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ج  ۵2( رأی شــماره ۶۶19 مورخــه 1۳99/11/۰۵ آقــای علــی رضــا ســورانی فرزنــد فــر
الــه در ششــدانگ یــک ســاختمان ســفتکاری بــه مســاحت 1۵7/9۴ مترمربــع 
ک شــماره ۴۰۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آبــادی  نجــف  گلــی  علــی  آقــای  رأی شــماره 7۵۶۵ مورخــه 1۳99/12/1۴   )۵۳
مترمربــع   11۵/۰۵ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  جعفرقلــی  فرزنــد 
ک شــماره 9۶۶ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان 
فرزنــد  همتیــان  کــرم  ا خانــم   1۳99/12/۰۵ مورخــه   71۵1 شــماره  رأی   )۵۴
مترمربــع   212/2۴ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  محمدحســن 
ک شــماره 9۰۶/۳8 و 9۰۵/۴ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11  قســمتی از پــال

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ملــک  ثبــت  حــوزه 
آقــای جعفــر عبدالعظیمی فرزنــد  رأی شــماره ۶۵81 مورخــه 1۳99/11/۰۴   )۵۵
ــع قســمتی از  ــاحت 1۵9/98 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــین در شش حس
ک شــماره 1۰۰ فرعــی از 888 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت  پــال

ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۵۶( رأی شــماره ۶۶28 مورخــه 1۳99/11/۰۵ آقــای حســینعلی حکیمی نجــف 
آبــادی فرزنــد نعمــت الــه در ششــدانگ قســمتی از یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره 8 فرعــی از 7۳9 اصلــی واقــع در قطعه ۳  ۴2/۰7 مترمربــع قســمتی از پــال
بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.

فرزنــد  انتشــاری  رســول  آقــای   1۳99/1۰/29 مورخــه   ۶۴17 شــماره  رأی   )۵7
مصطفــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۳۶/۰8 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 1 فرعــی از ۴۴۴ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  پــال

اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
ــالل  ــری ج ــین قیص ــای غالمحس ــه 1۳99/12/11 آق ــماره 7۳۰۶ مورخ ۵8( رأی ش
مســاحت  بــه  ســفتکاری  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  ابوالقاســم  فرزنــد  آبــاد 
در  واقــع  اصلــی   ۴91 از  فرعــی   ۳۰ شــماره  ک  پــال از  قســمتی  مترمربــع   18۴/28
قطعــه 8 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی 

می باشــد.
آقــای حســنعلی صالحــی نجــف  ۵9( رأی شــماره ۵8۰۶ مورخــه 1۳99/۰9/۳۰ 
آبــادی فرزنــد اســداله در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 18۰/78 مترمربــع 
ک شــماره 1۰۰۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  قســمتی از پــال

ــد. ــاعی می باش ــک رسمی مش ــی مال ــان متقاض اصفه
۶۰( رأی شــماره 7۴9۴ مورخــه 1۳99/12/1۳ آقــای آرمیــن دینارونــد فرزنــد علــی 
صفــدر در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵۰/۴۳ مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 78۵ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــال

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
۶1( رأی شــماره ۶۴8۰ مورخــه 1۳99/11/۰1 خانــم فاطمــه مومنــی نجــف آبــادی 

فرزنــد رضــا در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵2/81 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 28۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــال

ــک رسمی مشــاعی می باشــد. متقاضــی مال
۶2( رأی شــماره 7۵۵9 مورخــه 1۳99/12/1۴ خانــم خورشــید پورمحمــدی فرزنــد 
بــه مســاحت 12۴/8۰ مترمربــع قســمتی از  یدالــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره ۳28 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــال
متقاضــی بــه موجــب قولنامــه عــادی خریــداری از مالــک رســمی رجبعلی ملــک 

زاده بــه صــورت مــع الواســطه.
فرزنــد  ســلطانی  خدایــار  آقــای   1۳99/1۰/۰۶ مورخــه   ۶۰۴۵ شــماره  رأی   )۶۳
رحمــن در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 12۶/۴۰ مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره ۵۳۶ اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــال

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی 
نجــف  جوزقیــان  مریــم  خانــم   1۳99/1۰/۰7 مورخــه   ۶۰۶7 شــماره  رأی   )۶۴
بــه مســاحت 1۰1/9۰  آبــادی فرزنــد عبدالمحمــود در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 118 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه  ــال ــع قســمتی از پ مترمرب
ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی بــه موجــب قولنامــه عــادی خریــداری از مالــک 

نــژاد. یوســفی  رسمی عباســعلی 
نجــف  آقــای محســن محمــدی  رأی شــماره 71۴9 مورخــه 1۳99/12/۰۵   )۶۵
 11۶/۵7 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  محمدرضــا  فرزنــد  آبــادی 
ک شــماره 111۰ و1111 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11  مترمربــع قســمتی از پــال
حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از 
ک 1111 و خدیجــه مالخــداداد نســبت  مالــک رســمی مهدی نادعلــی نســبت بــه پــال

ک 111۰ بــه صــورت مــع الواســطه. ــه پــال ب
۶۶( رأی شــماره ۶287 مورخــه 1۳99/1۰/21 آقــای حســین محمــودی فرزنــد 
ــه مســاحت 18۳/۴۵ مترمربــع قســمتی  ــه ب نوروزعلــی در ششــدانگ یکبــاب خان
ک شــماره ۶ اصلــی واقــع در بخــش 12 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی  از پــال

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
فرزنــد  انتشــاری  جمــال  آقــای   1۳99/11/۰1 مورخــه   ۶۴88 شــماره  رأی   )۶7
عباســعلی در ششــدانگ دو بــاب مغــازه بــه مســاحت ۶۰/18 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 1۵۰ اصلــی واقــع در قطعــه 11 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــال

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی 
۶8( رأی شــماره ۶۴۳2 مورخــه 1۳99/1۰/29 خانــم اعظــم الســادات متفکــران 
بــه مســاحت 1۶۴/12 مترمربــع  فرزنــد ســیدجواد در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 77۳ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت  قســمتی از پــال

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ملــک 
نجــف  محمــدی  ابراهیــم  آقــای   1۳99/1۰/21 مورخــه   ۶29۳ شــماره  رأی   )۶9
بــه مســاحت ۳2۰/89  یکبــاب خانــه  فرزنــد محمدعلــی در ششــدانگ  آبــادی 
ک شــماره 77۶ و777 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11  مترمربــع قســمتی از پــال

حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
نجــف  رحیمیــان  محمــود  آقــای   1۳99/1۰/۰7 مورخــه   ۶۰۶۳ شــماره  رأی   )7۰
 ۶۰/9۰ مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  در  حســینعلی  فرزنــد  آبــادی 
 11 بخــش   ۵ قطعــه  در  واقــع  اصلــی   298 شــماره  ک  پــال از  قســمتی  مترمربــع 
حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی بــه موجــب بایعــه نامــه عــادی خریــداری 
کــی )۰/1۳( دانــگ بــرای مالــکان  از مالــک رســمی احمدرضا بیگــی و شــهناز خا

باقیســت. رســمی مالکیت 
71( رأی شــماره ۶99۶ مورخــه 1۳99/11/29 آقــای نصــرت الــه تواضعــی فرزنــد 
ک  رضــا در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 9۶ مترمربــع قســمتی از پــال
ملــک  ثبــت  11 حــوزه  بخــش  واقــع در قطعــه ۶  اصلــی  از ۴91  فرعــی  شــماره ۵ 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان 
کبــر ســلیمی فرزند حســین  72( رأی شــماره ۶992۶ مورخــه 1۳99/11/29 آقــای ا
ک  در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۳۶/۶۴ مترمربــع قســمتی از پــال
اصفهــان  ملــک  ثبــت  حــوزه   11 بخــش   ۶ قطعــه  در  واقــع  اصلــی   ۵۶۴ شــماره 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی 

الحســینی  خــادم  زهــرا  خانــم   1۳99/12/۰۶ مورخــه   718۳ شــماره  رأی   )7۳
نجــف آبــادی فرزنــد سیدهاشــم در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 9۰/81 
ک شــماره 1۶۳ اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه  مترمربــع قســمتی از پــال

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
7۴( رأی شــماره 71۰7 مورخــه 1۳99/12/۰۴ آقــای جمــال خســروی نجــف آبــادی 
فرزنــد علــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵7 مترمربــع قســمتی از 
ک شــماره 8۵7 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان  پــال

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
7۵( رأی شــماره ۶۴2۰ و ۶۴21 مورخــه 1۳99/1۰/29 و 1۳99/1۰/29 خانــم نیــره 
صالحــی نجــف آبــادی فرزنــد محمدباقــر در ســه دانــگ مشــاع و آقــای محمدرضــا 
صالحــی نجــف آبــادی فرزنــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 211 اصلــی واقــع در  بــه مســاحت 22۵/2۵ مترمربــع قســمتی از پــال
ــادی  ــه ع ــب قولنام ــه موج ــان ب ــان متقاضی ــت اصفه ــوزه ثب ــش 11 ح ــه ۴ بخ قطع

خریــداری از مالــک رســمی غالمرضا حبیبــی بــه صــورت مــع الواســطه.
7۶( رأی شــماره ۶۴2۶ و ۶۴2۵ مورخه 1۳99/1۰/29 و 1۳99/1۰/29 آقای عباس 
علــی بافقــی نجــف آبــادی فرزنــد محمــود در ســه دانــگ مشــاع و خانــم زهــرا مــداح 
نجــف آبــادی فرزنــد عبــاس در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره ۳۵۳ اصلــی واقــع در قطعــه 7  مســاحت 1۴1/1۰ مترمربــع قســمتی از پــال

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
77( رأی شــماره ۵۶۶8 و ۵۶۶7 مورخــه 1۳99/۰9/2۴ و 1۳99/۰9/2۴ خانــم 
بتــول پورشــبانان نجــف آبــادی فرزنــد اســداله نســبت بــه یــک و صــد و ســی - صــد و 
ســی و یکم دانگ مشــاع و آقای ســیدنصراله حســینی عســکرانی فرزند علی نســبت 
بــه چهــار و یــک – صــد و ســی و یکــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 871 اصلــی واقــع در قطعــه ۳  مســاحت 1۳8/28 مترمربــع قســمتی از پــال

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای   1۳99/۰۶/1۳ و   1۳99/۰۶/1۳ مورخــه  و۳۵۵۰   ۳۵۵1 شــماره  رأی   )78
ــزه  ــم فائ ــاع و خان ــگ مش ــه دان ــی در س ــد مجتب ــادی فرزن ــف آب کاظمی نج ــعید  س
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــر در س ــد مظاه ــادی فرزن ــف آب ــفی نج یوس
از  فرعــی   ۴ شــماره  ک  پــال از  قســمتی  مترمربــع   1۰۳/8۳ مســاحت  بــه  خانــه 
8۶۴ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خانــم   1۳99/12/۰۶ و   1۳99/12/۰۶ مورخــه   718۵ و   718۴ شــماره  رأی   )79
مهــری شــهیدی  و خانــم  دانــگ مشــاع  در ســه  احمــد  فرزنــد  مریــم شــهیدی 
فرزنــد محمدعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره ۴7۵ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش  21۳/۶۵ مترمربــع قســمتی از پــال

11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
8۰( رأی شــماره ۶۶۰۴ و ۶۶۰۵ مورخه 1۳99/11/۰۵ و 1۳99/11/۰۵ آقای مظاهر 
ــردوس  ــم ف ــد رجبعلــی در ســه دانــگ مشــاع و خان ــادی فرزن عبدالغالمی نجــف آب
بهمــن پــور فرزنــد محمــود در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره ۳۶7 اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 1۳8/۴۴ مترمربــع قســمتی از پــال

7 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای   1۳99/۰9/22 و   1۳99/۰9/22 مورخــه   ۵۶1۰ و   ۵۶۰9 شــماره  رأی   )81
حســین مشــاوری فرزنــد مصطفــی در ســه دانــگ مشــاع و خانــم زهــرا فخــاری زاده 
نجــف آبــادی فرزنــد محمــود در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره ۳۶۳ اصلــی واقــع در قطعــه ۳  مســاحت 98 مترمربــع قســمتی از پــال
بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضیــان بــه موجــب قولنامــه عــادی خریــداری از 

ــه بــه صــورت مــع الواســطه. ــه مهدی مالــک رســمی فتح ال
خانــم   1۳99/11/۰۶ و   1۳99/11/۰۶ مورخــه   ۶۶۳1 و   ۶۶۳۰ شــماره  رأی   )82
آقــای  مشــاع  دانــگ  ســه  در  ســیدجعفر  فرزنــد  آبــادی  نجــف  حســنی  راضیــه 
مجیــد ســمندری نجــف آبــادی فرزنــد اســداله در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــی  ــماره ۴ فرع ک ش ــال ــمتی از پ ــع قس ــاحت 127/2۰ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
ــک  از 889 اصلــی واقــع در قطعــه 9 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مال

می باشــد. رسمی مشــاعی 

خانــم   1۳99/12/۰۵ و   1۳99/12/۰۵ مورخــه   71۵۴ و   71۵7 شــماره  رأی   )8۳
ــزه  ــی من ــای عل ــاع و آق ــگ مش ــینعلی در 2/۴ دان ــد حس ــزی فرزن ــی ری ــم رجای مری
نجــف آبــادی فرزنــد جعفرقلــی در ۳/۶ دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره 2 فرعــی از 112 اصلــی  بــه مســاحت 128/9۰ مترمربــع قســمتی از پــال
واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی 

می باشــد.
آقــای   1۳99/11/29 و   1۳99/11/29 مورخــه   ۶98۳ و   ۶98۴ شــماره  رأی   )8۴
گوینــده نجــف آبــادی فرزنــد رجبعلــی در ســه دانــگ مشــاع و آقــای مهــدی  محمــد 
بــه  یکبــاب خانــه  از ششــدانگ  دانــگ مشــاع  رجبعلــی در ســه  فرزنــد  گوینــده 
ک شــماره 1۶۳ اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 12۳/۰۵ مترمربــع قســمتی از پــال

1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
خانــم   1۳99/۰9/19 و   1۳99/11/12 مورخــه   ۵۵1۰ و   ۶۶9۶ شــماره  رأی   )8۵
بــه ســه دانــگ و یــک -  آبــادی فرزنــد مرتضــی نســبت  مرضیــه ربانیــان نجــف 
ســیزدهم دانــگ مشــاع و آقــای ســعید عابدینــی فرزنــد اســداهلل نســبت بــه دو 
دانــگ و دوازده - ســیزدهم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره 2۴8 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11  1۶9/۶۰ مترمربــع قســمتی از پــال

حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
8۶( رأی شــماره ۶29۰ و ۶291 مورخــه 1۳99/1۰/21 و 1۳99/1۰/21 خانــم زهــره 
کــرم غیــور نجــف  عســگرپور نجــف آبــادی فرزنــد رضــا در ســه دانــگ مشــاع و خانــم ا
آبــادی فرزنــد عباســعلی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ک شــماره ۵2۶ اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت ۳12/۵۰ مترمربــع قســمتی از پــال

8 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
 1۳99/۰8/1۴ و   1۳99/۰8/1۴ مورخــه   ۴۴2۶ و   ۴۴2۴ شــماره  رأی   )87
آقــای عبدالحســین لطفــی فرزنــد عزیزالــه در ســه دانــگ مشــاع و خانــم رضــوان 
ــادی فرزنــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  مالخــداداد نجــف آب
ک شــماره 1 فرعــی  خانــه نیمــه ســاز بــه مســاحت 9۶/۶8 مترمربــع قســمتی از پــال
از 7۶8 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
آقــای  88( رأی شــماره 7۵۶7 و 7۵۶8 مورخــه 1۳99/12/1۴ و 1۳99/12/1۴ 
علیرضــا حــاج علــی عســگری نجــف آبــادی فرزنــد قدیرعلــی در ســه دانــگ مشــاع 
و خانــم فهیمــه محمــدی نجــف آبــادی فرزنــد حســن در ســه دانــگ مشــاع از 
ک شــماره  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۳۰/۴۰ مترمربــع قســمتی از پــال
۴۰۵ اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خانــم   1۳99/1۰/29 و   1۳99/1۰/29 مورخــه   ۶۴18 و   ۶۴19 شــماره  رأی   )89
کــرم صداقــت نجــف آبــادی فرزنــد حســنعلی در ســه دانــگ مشــاع و آقــای حســن  ا
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه  در  حســینعلی  فرزنــد  آبــادی  نجــف  حجتــی 
ک شــماره ۶28/1 و  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 192/8۵ مترمربــع قســمتی از پــال
۶27/1 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خانــم   1۳99/12/1۴ و   1۳99/12/1۴ مورخــه   7۵۶۳ و   7۵۶2 شــماره  رأی   )9۰
و  مشــاع  دانــگ  چهــار  در  محمدعلــی  فرزنــد  آبــادی  نجــف  امیرخانــی  ناهیــد 
آقــای میثــم حاجــی امینــی نجــف آبــادی فرزنــد عبدالــه در دو دانــگ مشــاع از 
ک شــماره  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۳۰/۵۶ مترمربــع قســمتی از پــال
8۳7 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
91( رأی شــماره ۳782 و ۳77۴ مورخــه 1۳99/۰۶/2۵ و 1۳99/۰۶/2۵ آقــای 
خانــم  و  مشــاع  دانــگ  ســه  در  محمــود  فرزنــد  آبــادی  نجــف  صالحــی  محمــد 
شــهیده نمازیــان فرزنــد مهــدی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
از ۴7۵ اصلــی  ک شــماره ۴ فرعــی  پــال از  بــه مســاحت 2۵7 مترمربــع قســمتی 
واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی 

می باشــد.
گهی در صفحه 7 ادامه آ

گهی آ
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اســتان  ورزشــی  انجمن هــای  هیئــت  رئیــس 
اصفهــان از آغــاز جشــنواره مجــازی متشــکل از ۱۳ 
رشــته این هیئــت بــا عنــوان جــام مــوالی عرشــیان 
و بانــوی قدســیان از امــروز شــنبه در سراســر اســتان 
غزنــوی شــمار ورزشــکاران  خبــر داد. حمیدرضــا 
حاضــر در ایــن جشــنواره را افــزون بــر یــک هــزار و 
بوکســینگ  کیــک  افــزود:  و  کــرد  اعــام  نفــر   2۰۰
ــو، اســپوکس، رزم ســلطان، جهت یابــی، دارت  ک وا
کــرا بخشــی از رشــته های این رویــداد  و ســپک تا
فرهنگــی ورزشــی اســت. وی ادامــه داد: ســافتبال، 
و  فلوربــال  کریکــت،  گبــی،  را تــای،  مــوی  پارکــور، 
مجــازی  جشــنواره  رشــته های  دیگــر  برایتونیــک 
انجمن هــای ورزشــی اصفهــان را تشــکیل می دهد.
اســتان  ورزشــی  انجمن هــای  هیئــت  رئیــس 
اصفهــان بــا بیان اینکــه جشــنواره مجــازی از لحــاظ 
شــمار رشــته ها منحصربفرد اســت، اضافه کرد: این 

جشــنواره تــا 22 اردیبهشــت ادامــه می یابــد و پس از 
آن برترین هــای هــر رشــته معرفی و تجلیل خواهند 

شــد. 
مشــارکت  و  هم افزایــی  بــه  اشــاره  بــا  غزنــوی 
بــرای  هیئــت  مســئوالن  و  اصفهــان  شــهرداری 
فرآینــد  دربــاره  رویــداد  مناســب این  برگــزاری 
بــر  ورزشــکاران  گفــت:  جشــنواره  برگزاری ایــن 
مبنــای برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه هــر کمیته 
صــورت  بــه  ســرباز  محیط هــای  یــا  و  منــازل  در 
غیرحضــوری بــا یکدیگــر بــه رقابــت می پردازنــد و بــا 
ارســال فیلم هایــی از عملکــرد و فعالیت هــای خــود 
از تیم هــای داوری امتیــازات الزم را کســب می کننــد 

می شــوند. رده بنــدی  اســاس  همیــن  بــر  و 
کوویــد-19 و  وی بــا اشــاره بــه همه گیــری بیمــاری 
کاهش فعالیت های ورزشــی حضوری خاطرنشــان 
کــرد: بــه همیــن دلیــل هیئــت برنامه هــای خــود را 

در حــدود یــک ســال اخیــر بــر محوریــت رخدادهــای 
آمادگــی  حفــظ  ضمــن  تــا  داد  قــرار  مجــازی 
ورزشــکاران، زمینه ســاز ارتقــای ســامتی جســمی و 

روحــی اعضــای تیم هــا باشــد.
اســتان  ورزشــی  انجمن هــای  هیئــت  رئیــس 
اصفهــان بــه جــاری نبــودن رودخانــه زاینــده رود 
و  کــرد  اشــاره  کنــون  تا گذشــته  ســال  مهرمــاه  از 
اظهــار داشــت: همیــن امــر باعــث شــده بــا وجــود 
رشــته های  در  کــه  خوبــی  ســرمایه گذاری های 
گرفتــه نــه تنهــا  کیبــل اســکی انجــام  آبــی و در رشــته 
ــور  ــنواره حض ــد در جش ــته ها نتوانن ــن رش فعاالن ای
یابنــد بلکــه فعالیــت آنــان بــا ســختی مواجــه شــده 

اســت.
زیرمجموعــه  هوایــی  رشــته های  دربــاره  غزنــوی 
گفــت:  اســتان  ورزشــی  انجمن هــای  هیئــت 
متأسفانه در استان اصفهان نسبت به دیگر نقاط 
کشــور محدودیت های بیشــتری بــرای فعالیت این 
رشــته ها اعمال شــده و کاهش فعالیت شــان را رقم 
زده اســت، بســیاری از ایــن محدودیت هــا منطقــی 
نیســت و حتی در اســتان تهــران با وجــود نهادهای 
میــزان  بیشــتر، این  لــزوم حساســیت  و  مختلــف 

ســختگیری وجــود نــدارد.
ورزشــی  انجمن هــای  فدراســیون  رئیــس  نایــب 
راهبــرد  یــک  را  مجــازی  جشــنواره های  برپایــی 
در ایــن نهــاد دانســت و افــزود: بــر همیــن اســاس 
قصــد داریــم جشــنواره های مجــازی را در کل کشــور 
اصفهــان  و  دهیــم  گســترش  تمامی اســتان ها  و 
می توانــد در ایــن زمینــه الگــوی مناســبی باشــد.

جشنواره مجازی انجمن های ورزشی اصفهان با حضور ۱۲۰۰ ورزشکار آغاز شد

کنــون در بزنگاهــی  پرافتخارتریــن ورزشــکار ایران ا
کــه می توانــد حضــوری  تاریخــی قــرار دارد، جایــی 
اتحادیــه  رئیســه  هیئــت  انتخابــات  در  پرقــدرت 
کشــتی داشــته باشــد و یا اینکــه انصــراف  جهانــی 
کشــتی از مدت هــا قبــل اعــام  دهــد. فدراســیون 
در  حضــور  بــرای  را  جدیــدی  عبــاس  کــه  کــرد 
کشــتی آســیا و حمیــد ســوریان  انتخابــات شــورای 
را بــرای انتخابــات هیئــت رئیســه اتحادیــه جهانــی 

کشــتی در نظــر دارد.
کار  کــه  بــود  مشــخص  نیــز  وقــت  همــان  البتــه 
ــی دشــوار اســت،  ــه جهان ــه اتحادی ــرای رســیدن ب ب
کــه از ســوی علیرضــا دبیــر به ایــن  گزینــه ای  هرچنــد 
منظــور معرفــی شــده بــود، پرافتخارتریــن ورزشــکار 
کــه 7 مــدال طــای  تاریخ ایــران محســوب می شــود 

کارنامــه دارد. جهانــی و المپیــک را در 
کســب  در  گذشــته  در  ورزش ایــران  تجربــه 
کرســی های  کرســی های بین المللــی و رســیدن بــه 
کــه رســیدن به هیئت رئیســه  موثــر نشــان می دهــد 
و  نیســت  آســانی  کار  جهانــی  فدراســیون های 
کــردن اســت. مســتلزم البی هــای زیــاد و هزینــه 

کیــد شــده  کشــتی تا بارهــا نیــز از ســوی فدراســیون 
بایــد دســتگاه دیپلماســی  کــه در ایــن خصــوص 
کشــتی بیایــد. در عیــن حــال  کمــک  کشــور هــم بــه 
ــی  کمیتــه مل ــترده وزارت ورزش و  گس ــت  ــه حمای ک

المپیــک نیــاز اســت.
کــه  دالیلــی  بــه  جدیــدی  عبــاس  آنکــه  از  بعــد 
فدراســیون کشــتی آن را دسیسه داخلی و خودزنی 
کشــتی آســیا  کــرد، در انتخابــات شــورای  عنــوان 
مــورد حمیــد ســوریان  بــود، نگرانی هــا در  کام  نــا
کــه بعــد از المپیــک پیــش روی او و  و انتخاباتــی 

یافــت. افزایــش  دارد،  قــرار  کشــتی ایران 
کــه در ایــن رابطه چندین بــار مورد  علیرضــا دبیــر نیز 
گرفتــه بــود، در آخرین  ســوال از ســوی رســانه ها قــرار 
نشســت خبــری اش تلویحــًا بــه عــدم فعالیــت موثــر 
ســوریان بــرای عضویــت در هیئــت رئیســه اتحادیــه 

کــرد. او در بخشــی از صحبت هایــش  جهانــی اشــاره 
گفــت: »در موضــوع حمیــد ســوریان یک بخشــی به 
مــا و بخشــی دیگــر بــه خــود او برمی گــردد. جدیــدی 
واقعــا فعــال بــود. ســوریان هــم بایــد فعــال شــود. بــه 
گفــت  گفتــم بــه بلغارســتان بــرو. اللوویــچ بــه مــن  او 
بلکــه  نمی دهنــد،  رای  سیاســی  آدم های اینجــا 
رفاقتــی رای می دهنــد. مــن کــه بیــکار نیســتم همه 
ســفرها را بــروم. خــود حمیــد ســوریان بایــد زحمــت 

بکشــد و بــرود.«
او همچنیــن بــه رای نیاوردن بزرگانی چون امیررضا 
گذشــته اشــاره  خــادم و حســن رنگــرز در انتخابــات 
کــه خــود ســوریان بــرای عضویــت در  گفــت  کــرد و 
هیئــت رئیســه اتحادیــه جهانــی تمایلــی نــدارد، 
کار را ادامــه بدهــد،  کــه حتمــا  امــا او فشــار مــی آورد 
کــه  کــه ســوریان چنــد بــار آمــده و خواســته  هرچنــد 

در انتخابــات شــرکت نکنــد.
بعــد از توضیحــات دبیر، حمید ســوریان البته هیچ 
کنشــی نســبت بــه موضــوع نداشــت و همانطــور  وا
گفتــه بــود، همــراه بــا محمــد بنــا، حبیــب  کــه دبیــر 
اخاقــی و ناصــر علیــزاده بــه بلغارســتان رفــت تــا در 
کــه  کســب ســهمیه المپیــک  آخریــن مســابقات 
مخصوص جهانی است و خیلی از عوامل اتحادیه 
کشــتی  فدراســیون های  همچنیــن  و  جهانــی 
صاحــب رای و نفــوذ در آن حضــور دارنــد، شــرکت 

داشــته باشــد.
حــال بایــد دیــد همراهی تیم ملی فرنگی در صوفیه 
از ســوی حمید ســوریان به معنای تصمیم او برای 
کار رســمی و رایزنــی بین المللــی اســت یا اینکــه  آغــاز 

تصمیــم دیگری خواهــد گرفت.
آخریــن  کــه  ســوریان  حمیــد  می رســد  نظــر  بــه 
ریــو  المپیــک 2۰1۶  در  را  تشــک  روی  حضــورش 
و  المپیــک  طــای  آن 7  از  پیــش  و  کــرد  تجربــه 
کنــون نیــز  جهــان را بــه خــود اختصــاص داده بــود، ا
در بزنگاهــی بــزرگ قــرار دارد. بایــد دیــد او در مــورد 
کشــتی  حضــورش در انتخابــات اتحادیــه جهانــی 

گرفــت. تصمیمی خواهــد  چــه 

کشــتی آزاد  کیلوگــرم تیــم ملــی  مدعــی وزن ۷۴ 
کــردن مســیر تــا رســیدن  معتقــد اســت بــرای طــی 
کادر  ــع تصمیمــات  ــه ترکیــب تیــم المپیکــی تاب ب

فنــی اســت.
وزن ۷۴  پــوش  ملــی  عنــوان  امامی بــه  یونــس 
گزینشــی قزاقســتان اعــزام  کیلوگــرم بــه رقابتهــای 
شــد و توانســت بــا اقتــدار، ســهمیه المپیــک را 
کنــد. هــر چند او موفق به کســب ســهمیه  کســب 
المپیــک شــد، امــا هنــوز بــرای تصاحــب دوبنــده 
تیــم ملــی در ایــن آوردگاه بــزرگ، چشــم انتظــار 

ــت. ــی اس کادر فن ــی  ــت نهای لیس
امامی کــه بعــد از فراز و نشــیب فــراوان در خصوص 
انتخــاب وزن اصلــی در تیــم ملــی، نهایتــًا بــه وزن 
کیلوگــرم آمــد و بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت   ۷۴
شــد، معتقد اســت هر تصمیمی کادر فنی بگیرد، 
تابــع آن اســت و تمــام تــاش خــود را بــرای حضــور 

گرفــت. کار خواهــد  در المپیــک بــه 
کشــتی  ــرم تیــم ملــی  کیلوگ ایــن مدعــی وزن ۷۴ 
آزاد مدتــی اســت همــراه بــا دیگر مدعیان ایــن وزن 
یعنــی مصطفــی حســین خانــی، جمــال عبــادی، 
محمدصــادق فیروزپــور و امیرحســین حســینی 
در اردوی تیــم ملــی مشــغول تمریــن اســت تــا 
کادر بــه عنــوان ملــی  در پایــان، یــک نفــر از ســوی 

پــوش المپیکــی انتخــاب و معرفــی شــود.
حاشــیه  امامــی در  یونــس  راســتا  همیــن  در 
تمرینــات اردوی تیــم ملــی بــه مهــر اظهار داشــت: 
کار خــودم اســت  مدتهاســت تمــام تمرکــزم روی 
کــردم تــا ســهمیه المپیــک  و در وهلــه اول تــاش 
کــردم. برای  بگیــرم که خوشــبختانه موفق عمــل 
کنــم تــا بــه ترکیــب  رســیدن بــه هدفــم بایــد تــاش 
نفــرات المپیکــی وارد شــوم و ســپس با تمــام توان 
در توکیــو بــه میــدان بــروم. البتــه همچنــان تابــع 
تصمیمــات کادر فنــی هســتم. بــه هــر حــال فقــط 
بــه المپیــک می اندیشــم و تمــام تمرکــزم بــرای 

ــت. ــزرگ اس ــدف ب ــن ه ــیدن به ای رس
وی بــه مســیر پــر فــراز و نشــیب خــود تــا رســیدن 

گفــت: بعــد از اینکــه از رقابتهــای  بــه وزن دلخــواه 
جهانــی ۲۰۱۹ نورســلطان برگشــتیم، قــرار بر ایــن 
بازی هــای  امــا  بــروم،  باالتــر  وزن  بــه  کــه  بــود 
کرونــا به تعویــق افتاد. ســپس  المپیــک بــه دلیــل 
بحــث برگــزاری رقابتهای جهانی به میــان آمد که 
مــن هــم در انتخابی تیــم ملی برای ایــن رقابت ها 
گرفتــم اما ایــن رقابت هــا  کشــتی  کیلــو  در وزن ۷۰ 
ــه  ــه هــر حــال از آن زمــان فقــط ب هــم لغــو شــد. ب
ــبختانه  ــه خوش ک ــردم  ک ــز  ــرم تمرک کیلوگ وزن ۷۴ 
توانســتم بــا حضــور در ایــن وزن، نمایــش قابــل 

قبولــی هــم داشــته باشــم.
ــه عنــوان ســخت ترین  ــی ب امامــی از حســین خان
او  بــرای  گفــت:  و  بــرد  نــام  رقیــب داخلــی اش 
احتــرام زیــادی قائلــم و از نظــر ســنی پیشکســوت 
کادرفنــی بگیــرد،  مــن اســت. هــر تصمیمی کــه 
ــذارم. البتــه  ــرام می گ ــه آن احت ــون و چــرا ب ــی چ ب
بــا توجــه بــه آمادگی جســمی و روحــی و همچنین 
کــه پشــت ســر می گذاریــم تــا حد  تمرینــات خوبــی 
زیــادی مطمئنــم در صــورت حضــور در المپیــک 

ــروم. ــکو ب ــم روی س بتوان
ــرار  کشــتی آزاد ق ــی  کادر فنــی تیــم مل طبــق نظــر 
اســت برخــی از آزادکاران منتخــب بــزودی راهــی 
کــه یونــس امامی هــم  تورنمنــت لهســتان شــوند 
اســاس  بر ایــن  اعزامی اســت.  آزادکاران  از  یــک. 
زیلکوفســکی  جــام  المللــی  بیــن  رقابت هــای 
لهســتان طی روزهای ۱۸ تا ۱۹ خردادماه در شــهر 
ــب  ــم منتخ ــب تی ــه ترکی ک ــود  ــزار می ش ــو برگ ورش
کشــتی آزاد بــرای حضــور در ایــن رقابت ها به شــرح 

زیــر اســت:
۶۱ کیلوگرم: رضا اطری

کیلوگــرم: یونــس امامــی و مصطفــی حســین   ۷۴
خانــی

کیلوگــرم: محمدحســین محمدیــان، علــی   ۹۷
ــی کریم ــا  ــعبانی و علیرض ش

ع و امین طاهری ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زار
سرمربی: غامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان- حسن طهماسبی

قاســم حــدادی فر هافبــک ارزشــمند تیــم فوتبــال 
ذوب آهــن بــه دلیــل پارگــی ربــاط صلیبــی فصــل را 

از دســت داد.
گــزارش »ورزش ســه«، این مصدومیت در یک  بــه 
کــه ذوب آهــن پــس از دیــدار  مســابقه دوســتانه 
برابــر صنعــت نفــت آبــادان ترتیــب داده بــود، برای 
قاســم حــدادی فر ایجــاد شــد و پزشــکان باشــگاه 
علی رغم اینکــه تــاش داشــتند تــا بــدون عمــل 
کنند، ایــن  ادامــه مســابقات  آمــاده  را  کاپیتــان 
اتفــاق رخ نــداد و درنهایــت مجبــور به انجام عمل 

جراحــی شــدند.
در  آهــن  ذوب  باشــگاه  پزشــک  پــور  شــریفیان 
گفتگویــی بــا »ورزش ســه« ضمــن تایید ایــن خبــر 
گفت:» ایشــان چنــد وقــت پیــش در یــک بــازی 

دوســتانه زانویــش آســیب دیــد. 
ــی  ــردد ول ــل بازگ ــدون عم ــم ب کردی ــاش  ــی ت مدت
درنهایــت  کیهانــی  دکتــر  آقــای  دیــروز  و  نشــد 

کــرد.«  عمــل  را  زانوی ایشــان 
لیــگ  در  پیــکان  برابــر  دیــدار  وصــف  با ایــن 
فــر  حــدادی  قاســم  حضــور  آخریــن  بیســتم، 
بــرای سبزپوشــان در مســتطیل ســبز بــود و او 

در ایــن فصــل دیگــر نمی توانــد بــرای تیمــش 
و  ریــکاوری  بــرای  و  بــرود  میــدان  بــه 

ــاز  ــاه نی ــا 9 م ــن ۶ ت ــی بی ــه زمان ــت ب  بازگش
خواهد داشت.

کاپیتان  کــه  ایــن ســومین مرتبــه اســت 
ذوب آهــن طــی فصــول اخیــر بــا چنیــن 

گریبــان  مصدومیــت ســختی دســت بــه 
می شــود؛ ابتــدا چنــد ســال پیــش بــود 

کــه در دوران حضــور مجتبــی حســینی و 
خــوش  محمدی این هافبــک  گل  یحیــی 

ربــاط  مصدومیــت  بــا  تاثیرگــذار  و  تکنیــک 
صلیبــی مواجــه شــد و ســپس چنــد مــاه بعــد 
در اولیــن حضــور امیرقلعــه نویــی روی نیمکــت 
سبزپوشــان در اولیــن دیــدار لیــگ هفدهم برابر 

ســیاه جامــگان بــار دیگــر حــدادی 
روبــر  مشــابهی  مشــکل  بــا  فــر 

شــد.
دوم  مصدومیــت  فــر  حــدادی   
خــود را بــا انــرژی زیــاد خیلــی 
رســاند  پایــان  بــه  زود 
بــه  موعــد  از  زودتــر  و 
بازگشــت  میادیــن 
بــرای  حــاال  و 
ســومین مرتبــه 
ــت  در موقعی
بهی  مشــا
گرفتــه  قــرار 
اســت؛ موقعیتــی 
کــه بــرای او بســیار ســخت 
او  روحــی  شــرایط  و  اســت 
تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.

بزنگاه تاریخی سوریان؛ حضور پرقدرت در انتخابات 
هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی یا انصراف؟

مدعی وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد:

 فقط به المپیک می اندیشم

آسیب رباط کاپیتان برای سومین بار؛

خداحافظی تلخ و زودهنگام حدادی فر از فوتبال

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

بــا توجــه به اینکــه رده  شــادی مهینــی می گویــد 
ســنی نوجوانــان پشــتوانه نــدارد، انتخــاب بازیکن و 

آمــوزش آنهــا ســخت و زمان بــر خواهــد بــود.
تیــم ملــی فوتبــال دختــران نوجوان ایــران شــهریور 
مــاه ۱۴۰۰ مرحلــه اول مســابقات قهرمانــی آســیا را 

پیــش رو دارد و بایــد آماده ایــن رویــداد شــود. 
کمیتــه زنــان فدراســیون فوتبــال بــه تازگــی شــادی 
مهینــی را بــه عنــوان ســرمربی این تیــم انتخــاب 
کــرده اســت. البتــه مهینی پیــش از این نیز ســرمربی 
نوجوانــان بــود و حــاال بایــد تیــم زیــر ۱۷ ســال ایران را 
تشــکیل دهد و آماده حضور در مســابقات آســیایی 
شــود. ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال دختــران نوجوان 
آماده ســازی  بــرای  خــود  برنامه هــای  مــورد  در 
گفــت: رده ســنی بازیکنــان  ملی پوشــان به ایســنا 
امســال به زیر ۱۷ ســال آمده اســت و مســابقات هم 
کرونــا، ۲۷  پــس از دو دوره تعویــق بــه دلیــل شــیوع 

ــزار می شــود.  شــهریور برگ
در رده ســنی ما ایــن زمــان یعنــی ریســک، چــون 
پشــتوانه ای در ســطح ایران بــرای تیــم نوجوانــان 
کادمی هــا و مدرســه های  نداریــم. در واقــع تعــداد آ
که بازیکنان را از آنجا  کم اســت  فوتبال قوی خیلی 
کنیم و رده ســنی زیر ۱۲ و زیر ۱۴ ســالی هم  انتخاب 

کــه پشــتوانه تیــم نوجوانــان باشــند.   نداریــم 
قبــل  ســال  چهــار  از  افــزود:  مــورد  در ایــن  او 
پایگاه هایــی بــرای اســتعدادیابی در سراســر ایران 
تعییــن و از هــر اســتان یــک نماینده انتخــاب کردیم 
کار در  کار اســتعدادیابی را انجام دهند. البته این  تا 
ســطح عالــی نیســت، هــر اســتانی در حــد بضاعــت 
خــود فســتیوال برگــزار می کنــد و نفــرات برتــر را در 
قالب تیم اســتانی به المپیاد کشــوری می آورد. این 
کار را در ســال ۹۸ انجــام دادیــم و المپیــاد ملــی را زیــر 

کردیــم. خوشــبختانه همــان ســال  ۱۵ ســال برگــزار 
کافــا هــم در رده ســنی زیــر ۱۵ ســال برگــزار  مســابقات 
ــه  کنــون همــان بازیکنــان ب و ایــران قهرمــان شــد. ا
درد تیــم زیــر ۱۷ ســال می خورنــد اما ایــن رده ســنی 
خیلی جهش دارد، برخی از روســتاها آمده بودند و 

کار نکــرده باشــند.   شــاید در ایــن مــدت فوتبــال 
کــه  بازیکنــان  از  نفــره ای  بــه لیســت ۱۰۰  مهینــی 
انتخــاب  فدراســیون  اســتعدادیاب های  توســط 
کــرد: ما در ســال ۹۸ لیســت  شــده اند، اشــاره و بیــان 
کــه ۴۰  کردیــم  ۱۰۰ نفــره ای از بازیکنــان را انتخــاب 
نفــر از آنهــا را دیدیــم و ۱۸ نفــر را بــه تیــم ملــی آوردیــم، 
اســتعدادیاب ها  از  و  داریــم  را  نفــر  کنون ایــن ۱۰۰  ا
خواســتیم تــا ۲۰ اردیبهشــت آنهــا را بررســی و نفــرات 
کننــد. احتمــال دارد ایــن ۱۰۰ نفــر  مســتعد را معرفــی 
گذاشــته باشــند  کنــار  کــرده یــا فوتبــال را  پیشــرفت 
ــا هــر اســتانی ســهمیه مشــخصی دارد و در حــد  ام
تــوان خــود بازیکنــان را بررســی می کنــد کــه یــا همان 
ــی اعــام می شــوند و یا اینکــه نیروهــای  نفــرات قبل
بهتــری را معرفــی می کننــد. نزدیــک بــه ۲۰ اســتان 
لیســت اســامی را داده انــد و بایــد آنهــا را بررســی و 

کنیــم.   ســطح بندی 
او بــا بیان اینکــه پیگیــر بازیکنــان نوجــوان اعزامی بــه 
کافــا بــوده اســت، افــزود: نزدیــک بــه ۱۳ نفــر از آن ۱۸ 
ــبی  ــی نس ــدند و آمادگ ــه ش ــر اضاف ــگ برت ــه لی ــر ب نف
دارنــد. عــاوه بر ایــن خــود مــا هــم در ایــن مــدت 
ــا  ــم ت ــه آنهــا دادی برنامه هــای هــوازی و بدنســازی ب
در ســطحی از آمادگــی جســمانی بماننــد. اولویــت 
کســانی اســت  مــا در حــال حاضــر بررســی و ارزیابــی 
کــه ســال قبــل ندیده ایــم، یعنــی قطعــا دو اردوی 
ــوم از  ــت و اردوی س ــان اس ــن بازیکن اول انتخابی ای
ترکیب  منتخبین لیســت همراه با نفرات حاضر در 

ــر برگــزار می شــود.   لیــگ برت

ســرمربی تیــم ملــی دختــران نوجــوان در مــورد زمان 
کمیتــه فنــی ابتــدا بایــد  گفــت:  آغــاز اردوهــای ملــی 
کادر تیــم ملــی را تاییــد کنــد، مــن هــم طــی چنــد روز 
آینــده برنامــه اردویــی و لیســت نفــرات هــر اردو را بــه 

فدراســیون می دهــم. 
در شــرایط فعلی اولویت با تیم بزرگســاالن و جوانان 
ــد. از طرفــی  اســت چــون خــرداد مــاه مســابقه دارن
زمین هــای  و  اســکان  نظــر  از  محدودیت هایــی 
کرونا  تمرینــی داریــم و مهم تر اینکــه به خاطر شــیوع 
نمی توانیــم افــراد زیــادی را بــه اردو دعــوت کنیم، به 
همیــن دلیــل طــی دو یــا ســه هفتــه آینــده اردوهــا را 

آغــاز می کنیــم.
فوتبالــی  آموزش هــای  پاییــن  مــورد ســطح  در  او 
در رده ســنی نوجوانــان و مشــکات آماده ســازی 
کــه دو ســال قبــل  گفــت: در المپیــادی  تیــم ملــی 
حتــی  کــه  بودنــد  آمــده  کســانی  کردیــم،  برگــزار 
کفــش معمولــی بــازی  اســتوک بــه پــا نداشــتند و بــا 
می کردنــد. خوشــبختانه آن زمــان نفــرات زیــادی 
کنــار مــن بودنــد. با اینکــه فقــط دو یا ســه نفــر را اعزام 
کمــک  می کردیــم امــا ۵ مربــی بــدون چشم داشــت 
کنــون هم ایــن  کردیــم، ا کردنــد و نفــرات را انتخــاب 
کــه مربیــان  درخواســت را بــه فدراســیون داده ام 
کارمــان ســخت  کنــار مــن قــرار بدهنــد.  بیشــتری را 
کتیــک نداریــم و بایــد  اســت،  فرصــت آمــوزش تا

ــاد بدهیــم.   بیشــتر تکنیــک را ی
ســرمربی تیــم ملــی دختــران نوجــوان در ادامه بیان 
کــه  کــرد: مصاحبــه آقــای عزیــزی خــادم را شــنیده ام 
قــرار اســت تمهیــدات جدیــدی بــرای فوتبــال پایــه 
ــان در نظــر بگیرند. ایــن جــای خوشــحالی دارد.  زن
کردیــم  کار  کــه در ســال های قبــل بــا آنهــا  بازیکنانــی 
کنــون در ترکیــب تیــم جوانــان قــرار می گیرنــد و  ا
در آینــده هــم بــه تیــم بزرگســاالن وارد می شــوند. 
زنــان  فوتبــال  ویتریــن  بزرگســاالن  کــه  می دانــم 
هســتند امــا تاش هــای بازیکنــان مــا بی ثمــر نبــوده 
کاپ قهرمانــی هــم در ایــن رده  و فکــر می کنــم تنهــا 

ســنی بــه دســت آمــده اســت.  
مهینی در پایان گفت: از عوامل اجرایی دوره قبل، 
کــه  کمیتــه فنــی  کمیتــه زنــان و  خانــم صوفــی زاده، 
تــاش کردنــد تــا زنــان بــه نتیجه برســند، همچنین 
کــه بــه مــن  کمیتــه فنــی جدیــد و خانــم موســوی  از 
کردنــد تشــکر دارم. بایــد از تمــام همــکاران  اعتمــاد 
کنــم  کشــور هــم تشــکر  و اســتعدادیاب های سراســر 
گــر تــاش آنهــا نباشــد، در جایگاهــی نیســتم  چــون ا

کنــم. کوتــاه معجــزه  کــه در فرصتــی 

سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان:

تیم فوتبال دختران پشتوانه ندارد
گزارشربخ

حالــی  در  پرســپولیس  و  ســپاهان  تیم هــای 
معــروف  ال کاســیکوی  پنجمیــن  و  هفتــاد 
دیــدار  که ایــن  می کننــد  برگــزار  را  فوتبال ایــران 
گرفتــه بــه خاطــر  تحــت تاثیــر حواشــی شــکل 

اســت. گرفتــه  قــرار  بــازی  زمــان  تغییــر 
قالــب  در  پرســپولیس  و  ســپاهان  تیم هــای 
برتــر  لیــگ  رقابت هــای  دوم  و  بیســت   هفتــه  
کــش   فوتبال ایــران، جــام خلیــج فــارس، پــس از 
و قوس هــای بســیار روز یکشــنبه 19 اردیبهشــت 
مــاه بــه مصــاف هــم خواهنــد رفــت و هفتــاد و 
پنجمیــن ال کاســیکوی فوتبال ایــران را برگــزار 

کــرد. خواهنــد 
کــه  دو تیــم در شــرایطی بــه مصــاف هــم می رونــد 
قرمزپوشــان بــا فاصله ای 3 امتیــازی و یک بازی 
کمتــر نســبت بــه ســپاهان در رده دوم  جــدول 
کــورس  گرفته انــد و بــرای باقــی مانــدن در  قــرار 
ــدول  ــدر ج ــه ص ــیدن ب ــی و رس ــان قهرمان مدعی
ســپاهانی ها  ندارنــد.  پیــروزی  جــز  چــاره ای 
بــا ۴۴ امتیــاز در صــدر جــدول جــای  کــه  نیــز 
بــه  اختاف شــان  افزایــش  بــرای  گرفته انــد، 

کســب 3 امتیــاز بــازی هســتند. دنبــال 
تقابــل ســپاهان و پرســپولیس همیشــه دیــدار 
حســاس و پرحــرف و حدیثــی اســت و با حواشــی 
هفتــاد  نیــز  بــار  و ایــن  بــوده  همــراه  مختلفــی 
بــه  فوتبال ایــران  ال کاســیکوی  پنجمیــن  و 
ســنت همیشــگی این دیــدار، از چنــد روز قبــل 
درگیــر حواشــی مختلفــی شــده اســت. طبــق 
برنامــه ســازمان لیــگ قــرار بــود تقابــل ســپاهان 
مــاه،  اردیبهشــت  تاریــخ 17  پرســپولیس در  و 
یعنــی امــروز برگــزار شــود امــا حضــور پرســپولیس 
در رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا و اقامــت 
کنــار شــیوع  تیــم در هنــد در  3 هفته ای ایــن 
میزبــان،  کشــور  در  هنــدی  کرونــای  گســترده 
کــرد تــا در بازگشــت  وزارت بهداشــت را مجــاب 
کاروان پرســپولیس دســتور قرنطینه ایــن تیــم را 

کنــد. صــادر 
 2 مــدت  بــه  بــود  قــرار  ابتــدا  در  پرســپولیس   
هفتــه بــه قرنطینــه بــرود اما ایــن مــدت زمــان 
گردان  شــا و  یافتــه  کاهــش  هفتــه  یــک  بــه 
به ایــران  بازگشــت  محــض  بــه  گل محمــدی 
قرنطینــه شــدند؛ با ایــن حــال تصمیــم وزارت 
پــی  در  بســیاری  کنش هــای  وا بهداشــت 
روبــه رو  مختلفــی  اعتراض هــای  بــا  و  داشــت 
شــد؛ پرسپولیســی ها معتقــد بودنــد بــا توجــه 
ــه پروتکل هــای بهداشــتی AFC و تســت های  ب
کــه در زمــان حضور در هند پشــت ســر  متعــددی 
گذاشــته اند خطــری آنهــا را تهدیــد نمی کنــد و 
ســپاهانی ها نیــز نگــران بــه تعویــق افتــادن بــازی 

بــه تاریــخ نامعلــوم بودنــد. 
گل محمــدی و تیمــش بــه آنچــه  از طــرف دیگــر 
ــل  ــل مح ــی در هت ــرایط تمرین ــودن ش ــم نب فراه
و  اعتــراض داشــتند  عنــوان می شــد  قرنطینــه 
مشــخص  از  بعــد  بهداشــت  وزارت  نهایــت  در 
کرونــای پرســپولیس، بــه  شــدن نتیجــه 2 تســت 

قرنطینه ایــن تیــم پایــان داد. 
در آن ســو ســازمان لیــگ بــا توجــه به درخواســت 
اســکوچیچ بــرای جابه جایــی زمــان اردوی تیــم 
سپاهان-پرســپولیس  بــازی   2 تاریــخ  ملــی، 
همیــن  و  داد  تغییــر  را  اســتقال-ذوب آهن  و 
موضــوع بــا اعتــراض تیم هــای اصفهانــی روبــه رو 
شــد تــا حواشــی ال کاســیکوی معروف ایــران بــه 
ســنت همیشــه قبــل از آغــاز بــازی، شــروع شــود.
آخریــن دیــدار تیم هــای ســپاهان و پرســپولیس 
بــه نیم فصــل نخســت لیــگ امســال بــاز می گــردد 
گل پایــان یافــت. ســپاهان  کــه بــا تســاوی بــدون 
کنــون 7۴ بــار بــا هــم رو بــه رو  و پرســپولیس تا
کــه پرســپولیس بــا 2۵ بــرد عملکــرد  شــده اند 
ــت. 31  ــته اس ــپاهان داش ــه س ــبت ب ــری نس بهت
دیدار ایــن 2 تیــم بــا نتیجه تســاوی پایــان یافته و 
ســهم ســپاهان 18 بــرد بــوده اســت. پرســپولیس 
و ســپاهان بــرای نخســتین بــار روز جمعــه 22 
بهمــن مــاه ســال 13۵۰ در اصفهــان بــه مصــاف 
کــه آن بــازی بــا نتیجــه 2 بــر یــک بــه  هــم رفتنــد 

ســود پرســپولیس بــه پایــان رســید.
نخســتین پیــروزی ســپاهان 22 ســال پــس از 
بــه  و در ســال 1372  تیــم  دیــدار 2  نخســتین 
کــه تیــم ســپاهان بــا تــک گل حمیــد  دســت آمــد 

مطهــری بــه برتــری رســید.

اســتقال و ذوب آهــن در حالــی بــرای چهلمیــن 
کــه از آخریــن مســابقه  بــار بــه مصــاف هــم می رونــد 
سبزپوشــان اصفهانــی در رقابت هــای لیــگ برتــر 

نزدیــک بــه ۲۴ روز می گــذرد.
از  یکــی  در  اصفهــان  ذوب آهــن  فوتبــال  تیــم 
حســاس ترین بازی هــای هفتــه بیســت و دوم بایــد 
بــه مصــاف اســتقال بــرود، دیــداری حســاس و پــر 
حــرف و حدیــث کــه نتیجــه آن عــاوه بــر 2 تیــم برای 
تیم هــای ســپاهان و پرســپولیس نیــز حائــز اهمیت 
را می تــوان  اســتقال  و  تقابــل ذوب آهــن  اســت. 
کــه در نیم فصــل  نبــرد امیــدواران نامیــد؛ ذوبی هــا 
کرده انــد، بــرای بازگشــت  دوم شــرایط خوبــی پیــدا 
بــه لیــگ و بهبــود جایگاه شــان بایــد اســتقال را 
از  پــس  نیــز  تهــران  شکســت دهنــد؛ آبی پوشــان 
کــردن  کــم  موفقیــت در لیــگ قهرمانــان، بــه دنبــال 
فاصله شــان بــا صــدر جدول هســتند و  چــاره ای جز 

ــد. ــدار ندارن ــن دی ــروزی در ای پی
نیــاز هــر 2 تیــم بــه 3 امتیــاز بــازی و شــرایط ویــژه ای 
کنــار رویارویــی دوبــاره  کــه در آن بــه ســر می برنــد، در 
مظاهــری، ارســان مطهــری و مهــدی مهدی پــور 
ــه یکــی از  ــدار را تبدیــل ب ــا تیــم سابق شــان این دی ب
ــرده  ک مهیج تریــن بازی هــای هفتــه بیســت و دوم 

اســت.
ذوب آهــن و اســتقال در حالــی آمــاده پیــکار بــا هــم 
که ایــن دیــدار تحــت تأثیــر تغییــر زمــان  می شــوند 
گرفتــه  بــازی و حواشــی بــه وجــود آمــده آن قــرار 
اســت. فرهــاد مجیــدی قبــل از بــه اتمــام رســیدن 
لیــگ قهرمانــان درخواســت داد تــا بــا توجــه بــه 
زمــان  آســیایی،  رقابت هــای  در  تیمــش  حضــور 
کــرده و ایــن دیدار  دیــدار اســتقال-ذوب آهن تغییــر 
کــه بــا مخالفــت  بــه تعویــق بیفتــد؛ درخواســتی 

ــه رو شــد با ایــن حــال ســازمان  صریــح ذوبی هــا روب
لیگ به اســتناد درخواســت اســکوچیچ برای تغییر 
برگــزاری  زمــان  ملــی،  تیــم  اردوی  زمانبنــدی  در 
و ایــن  داده  تغییــر  را  اســتقال-ذوب آهن  بــازی 
گســترده ذوبی هــا روبــه رو شــد تــا  تغییــر بــا اعتــراض 
حواشــی این دیــدار قبــل از بــه صــدا درآمــدن ســوت 

داور، آغــاز شــود. 
کــه  می شــوند  تهــران  راهــی  حالــی  در  ذوبی هــا 
آخریــن بــازی ذوبی هــا در رقابت هــای لیــگ برتــر بــه 
هفتــه بیســتم رقابت هــا مقابــل پدیــده بــاز می گــردد 
کــه در تاریــخ 2۶ فروردیــن مــاه برگــزار شــد و بــا حضور 
آســیا،  قهرمانــان  لیــگ  در  نماینده های ایــران 
گرچــه تنهــا بــازی ذوب آهن-پرســپولیس در هفته  ا
بیســت و یکــم را در برنامــه سبزپوشــان اصفهانی به 
تعویق انداخــت امــا  در عمــل متمرکــز برگــزار شــدن 
آن بازی هــا و غیبــت 3 هفتــه ای نماینده های ایران 
گردان حســینی از  عمــًا منجــر بــه دوری 2۴ روزه شــا

مســابقات شــد.
ذوب آهــن و اســتقال در حالــی چهلمیــن تقابــل 
کادر  ــه  ک ــزار می کننــد  ــر را برگ خــود در ادوار لیــگ برت
فنــی هــر 2 تیــم نســبت بــه نیم فصــل نخســت دچار 
تغییــر شــده و بــا مربیــان جدیــدی بــه مصــاف هــم 

می رونــد.
کنــون 39 بــار در لیــگ برتــر  ذوب آهــن و اســتقال تا
کــه آبی پوشــان بــا 13 بــرد  بــه مصــاف هــم رفته انــد 
عملکــرد بهتــری داشــته و ذوبی هــا نیــز 11 بــار موفــق 
بــه شکســت اســتقال شــده اند و نتیجــه 1۵ بــازی 
بــه تســاوی ختــم شــده اســت. در دیدارهــای رو 
گل بــه ثبــت  در روی ایــن 2 تیــم در لیــگ برتــر 83 
کــه ســهم ذوب آهــن ۴۰ و ســهم اســتقال  رســیده 

گل بــوده اســت.  ۴۶

جدال سپاهان و پرسپولیس از نگاه آمار؛
جنجال، سنِت همیشکی ال کالسیکو

دیدار ذوب آهن اصفهان و استقالل 
از نگاه آمار؛جنجال قبل از سوت آغاز!
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آیــا می دانیــد قلبتــان چنــد ســاله اســت؟ البتــه 
جــواب شــما واضــح اســت: »همســن خــودم!«. 
امــا منظــور مــا چیــز دیگــری اســت. شــما می توانیــد 
بــا تغییراتــی در ســبک زندگی تــان و بهتــر کــردن آن، 
کنید. قلبتان را جوان تر از ســن شناســنامه ای تان 
تســت  در  کــه  افــرادی  از  شــده  گرفتــه  آمــار 
کــرده بودنــد تــا حــدودی  »ســن قلــب« شــرکت 
هــر  از  نفــر  یــک  قلــب  اســت؛ ســن  نگران کننــده 
هشــت نفــر، ده ســال بیشــتر از ســن شناســنامه ای 
او بــوده اســت، و ســن قلــب یــک نفــر از هــر ده نفر که 
پنجــاه ســاله بوده انــد، شــصت ســال بــه بــاال بــوده 
ــن  ــه در ای ک ــرادی  ــم اف ــار پنج ــع، چه ــت! در واق اس
تســت شــرکت کرده بودند، ســن قلبشــان بیشــتر از 
ســن تقویمی شــان بوده اســت. خوشــبختانه شما 
بــا تغییراتــی در ســبک زندگــی خــود می توانیــد از 

کنیــد. کــم  ســن قلبتــان 
تست: قلب شما چند ساله است؟

ــان(  ــه ســن شــما )ســن تقویمی ت ک بدیهــی اســت 
بــر احتمــال ابتــای شــما بــه بیمــاری قلبــی اثــر 
را  آن  نمی توانیــد  کنیــد  کاری  هــر  و  می گــذارد 
تغییــر بدهیــد. جنســیتتان نیــز بر ایــن احتمــال اثــر 
می گــذارد، زنــان به انــدازه ی مــردان دچــار حمــات 
قلبی نمی شــوند اما این مســئله هم از اختیار شــما 
خــارج اســت. پــس بــه راهکارهایــی اشــاره می کنیم 

کمــک آن هــا احتمــال ابتــا بــه  کــه می توانیــد بــا 
را  کاهــش داده و قلبتــان  را  بیماری هــای قلبــی 

جوان تــر نگــه داریــد.
سیگار نکشید

ســیگار نکشــید و در معرض دود دســت دوم سیگار 
هــم قــرار نگیریــد. تــرک ســیگار مطمئنــًا یکــی از 
کــه می توانیــد در  بزرگ تریــن لطف هایــی اســت 

حــق بدنتــان بکنیــد.
قــادر  تنهایــی  بــه  خودتــان  می کنیــد  فکــر  گــر  ا
عضــو  می توانیــد  نیســتید،  عــادت  ترک ایــن  بــه 
گروه هایــی در همیــن ارتبــاط شــوید یــا از توصیــه ی 
کنیــد. شــما  ــا پزشــک اســتفاده  کارشــناس ی یــک 
بــا ترکیبــی از حمایت هــای اطرافیــان و خدمــات 
اجتماعــی تــرک ســیگار می توانیــد بــا موفقیت ایــن 

کنــار بگذاریــد. عــادت ناســالم را بــرای همیشــه 
ورزش کنید

و  ورزش  اســت!  بی پایــان  منظــم  ورزش  فوایــد 
فعالیــت بدنــی عــاوه بر اینکــه قلبتــان را قوی تــر 
کــرده و احتمــال حملــه قلبــی و ســکته مغــزی را 
کاهــش می دهــد، احتمال ابتا به پوکی اســتخوان 
را نیــز پاییــن آورده و می تواند حالتــان را خوب کرده 

کنــد. و از افســردگی دورتــان 
ورزش هــای هــوازی بــرای قلــب بســیار مفیدنــد. 
تمرینــات هــوازی باعــث افزایش ضربان قلب شــده 
و بانشــاطتان می کنــد. تقریبــًا 1۵۰ دقیقــه ورزش در 

هفتــه توصیــه شــده اســت و این میزان معــادل نیم 
کــه  ســاعت پنــج بــار در هفتــه اســت. سال هاســت 
کــه روزانــه 1۰۰۰۰ قدم  توصیه ی اســتاندارد این بوده 
کنیــد امــا در واقع این انــدازه پیــاده روی  پیــاده روی 
کمــک چندانــی بــه قلبتــان نمی کنــد  یــا بیشــتر، 
کــه  کــم خواهــد بــود. در حالــی  چــون ســرعتتان 
کــه  ــا ســرعتی  کمتــر از ایــن میــزان پیــاده روی امــا ب
ضربــان قلــب و نبضتــان را بــاال ببــرد بــرای قلبتــان 

عالــی اســت.
کنید فشار خونتان را چک 

کتورهای  فشارخون باال نیز از مهم ترین ریسک فا
بیماری هــای قلبــی و احتمــااًل بزرگ تریــن ریســک 
کتــور بــرای ســکته مغــزی اســت. شــما تــا زمانــی  فا
کــه فشــارخونتان را اندازه نگیرید متوجه بــاال بودن 
یــا نرمــال بــودن آن نخواهیــد شــد. فشــار خــون بــاال 
بــه جــز در مــوارد بســیار نادر، عامتی ندارد اما فشــار 

بســیار زیــادی بــه قلبتــان وارد می کنــد.
فشــار خون باال در بیشــتر مــوارد بــا داروی تجویزی 
پزشــک بــه طــور مؤثــر قابــل کنترل اســت امــا واضح 
کاهــش  کــه شــما هــم بایــد مصــرف نمــک را  اســت 
کنیــد. محــدود  داده و فشــارخونتان را مرتبــًا چــک 
کاهش  کردن مصرف نمک، تأثیر بســیار زیادی در 

فشــار خــون دارد.
وضعیت کلسترولتان چگونه است؟

کلســترول بــاال، ریســک  کــه  تقریبــًا همــه می داننــد 

کتــوری بــرای حمله قلبی اســت. امــا در واقع این  فا
حرف هاســت. این  از ایــن  پیچیده تــر  مســئله 
کــه عروقتــان را تنــگ  کلســترول بــد یــا LDL اســت 
واقــع  در   HDL یــا  خــوب  کلســترول  و  می کنــد 
حامی قلــب شماســت. بنابرایــن بعضــی از افــراد 
کلســترول مجموع نرمال هستند اما سطح  دارای 
کلسترول خوبشان  کلسترول بدشان باال و سطح 
آزمایــش  می توانــد  شــما  پزشــک  اســت.  پاییــن 
کــرده و تصمیــم بگیــرد نیــاز بــه  خونتــان را تفســیر 

ــا خیــر. ــد ی اقــدام درمانــی داری
کلســترول بیشــتر افــراد تــا حــدود زیــادی بــه ســبک 
عارضــه  یــک  امــا  اســت  مربــوط  زندگی شــان 
کــه می توانــد در صــورت  ژنتیکــی هــم وجــود دارد 
کنتــرل و تحــت درمــان نبــودن، فــرد را در  عــدم 
کــه  معــرض حملــه قلبــی قــرار بدهد. ایــن عارضــه 
می گوینــد   )FH( هیپرکلســترولمی فامیلی  آن  بــه 
کــه بــدن شــما  ژنتیکــی بــوده و به ایــن معنــی اســت 
نمی توانــد کلســترول را بــه خوبی پــردازش کنــد. در 
کلســترول مخــرب در عــروق جمــع شــده و  نتیجــه 

ــب. ــه قل ــه ب ــد، از جمل ــیب می زن ــا آس ــه آن ه ب
گــر پــدر، مــادر، خواهــر یــا بــرادر و یــا فرزنــدی داریــد  ا
کمتــر از ۶۰ ســالگی دچــار یــک حملــه  ــه در ســن  ک
ــو  ــی و عم ــه، دای ــه، خال ــا عم ــت، ی ــده اس ــی ش قلب
کــه در ســن  یــا مادربزرگــی داریــد  پدربــزرگ  یــا  و 
کمتــر از ۵۰ ســالگی بــه حملــه قلبــی دچــار شــده 
ــم  ــر عائ ــد. دیگ ــک را داری ــن ریس ــما هم ای ــس ش پ
پلک هــا،  روی  چربــی  از  برآمدگی هایــی  شــامل 
بنــد انگشــتان دســت، زانوهــا و یــا پشــت قــوزک 
گــر فکــر می کنیــد ممکــن اســت  پاهــا می شــود. ا
کلســترولتان بــاال باشــد و وضعیــت آن را نمی دانیــد 
حتمــًا بــه پزشــک مراجعــه کنیــد تــا چــکاپ شــوید.

کنید کم  وزن 
عــاوه بــر تــرک ســیگار، حفــظ وزن در طیــف ســالم 
گــر اضافــه  هــم خیلــی بــه نفــع قلبتــان اســت. ا
ــد فشــار خونتــان  کاهــش وزن می توان ــد،  وزن داری
روز  هــر  کــه  خونــی  فشــار  قــرص  به انــدازه ی  را 
رژیــم  داشــتن  بیــاورد.  پاییــن  می کنیــد  مصــرف 
غذایــی ســالم بــا انــواع میوه هــا و ســبزی ها، بــدون 
کامــل  غذاهــای فــرآوری شــده و سرشــار از غــات 
و مــواد غذایــی طبیعــی و بــه دور از چربی هــای 
اشــباع و غنــی از چربی هــای ســالم ماننــد روغــن 
زیتــون، نقــش بســیار ُپررنگــی در ســامت قلبتــان 
کــه ورزش منظــم هــم یکــی از  دارد. یادتــان نــرود 

کلیدهــای قلــب ســالم اســت.

قلبتان را جوان نگه دارید؛

قلب شما چقدر سالم است؟
خبرربخ

گهی از صفحه ۵ ادامه آ
92( رأی شــماره 1۳17 و 1۳1۶مورخــه 1۳99/۰2/۳1 و 1۳99/۰2/۳1 خانــم عــزت 
همتیــان نجــف آبــادی فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع و خانــم زینــب قربعلــی 
نجــف آبــادی فرزنــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 92۳ و 92۴ اصلــی واقــع  مســاحت 1۶۵/7۵ مترمربــع قســمتی از پــا
رسمی مشــاعی  مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ثبــت  حــوزه   11 بخــش   7 قطعــه  در 

می باشــد.
آقــای   1۳99/11/29 و   1۳99/11/29 مورخــه   ۶991 و   ۶99۰ شــماره  رأی   )9۳
آبــادی فرزنــد محمدعلــی در دو دانــگ مشــاع و خانــم  حســین مهدیــه نجــف 
ــادی فرزنــد حســین در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ  مریــم شــماعی نجــف آب
ک شــماره ۳ فرعــی  ــا ــع قســمتی از پ ــه مســاحت 1۴۰/۵۴ مترمرب ــه ب یکبــاب خان
از ۴1۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
و   1۳99/12/17 مورخــه   7۶۳۴ و   7۶۳۳ و   7۶۳2 و   7۶۳1 شــماره  رأی   )9۴
فرزنــد  نصرالهــی  مجیــد  آقــای   1۳99/12/17 و   1۳99/12/17 و   1۳99/12/17
حســن در یــک دانــگ مشــاع و آقــای مهــدی نصراللهــی فرزندحســن در یــک دانــگ 
مشــاع و خانــم اشــرف دیانــی فرزنــد حســین در یــک دانــگ مشــاع و آقــای حســن 
نصراللهــی فرزنــد محمــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره ۵۳۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۵  مســاحت 1۴8/1۰ مترمربــع قســمتی از پــا

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
9۵( رأی شــماره ۶۵7۰ و ۶۵۶9 مورخــه 1۳99/11/۰۴ و 1۳99/11/۰۴ خانــم زهــرا 
مومنــی فرزنــد تیمــور در ســه دانــگ مشــاع و آقــای حمیدرضــا عطائــی فرزنــد احمــد 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا اعیانــی احداثــی 
ک شــماره 1۰۰ فرعــی از 79۰ اصلــی  بــه مســاحت 117۶/۴7 مترمربــع قســمتی از پــا
واقــع در قطعــه 8 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی 

می باشــد.
آقــای   1۳99/۰۶/۰2 و   1۳99/۰۶/۰2 مورخــه   ۳۳۶1 و   ۳۳۶۰ شــماره  رأی   )9۶
محمدعلــی نادعلــی نجــف آبــادی فرزنــد حســینعلی در دو دانــگ مشــاع و خانــم 
صدیقــه محمــدی نجــف آبــادی فرزنــد یدالــه در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ک شــماره 1۴ فرعــی  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۰2/۴8 مترمربــع قســمتی از پــا
ــک  ــی مال ــان متقاض ــت اصفه ــوزه ثب ــش 11 ح ــه ۳ بخ ــع درقطع ــی واق از 8۳۵ اصل

می باشــد. رسمی مشــاعی 
آقــای   1۳99/11/۰۵ و   1۳99/11/۰۵ مورخــه   ۶۵92 و   ۶۵91 شــماره  رأی   )97
نصرالــه پیرمرادیــان نجــف آبــادی فرزنــد رضــا در ســه دانــگ مشــاع و خانــم مهنــاز 
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه  در  نصرالــه  فرزنــد  آبــادی  نجــف  پیرمرادیــان 
ک شــماره 1 فرعــی  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۰۰/۵۴ مترمربــع قســمتی از پــا
از ۴9 اصلــی واقــع در قطعــه 9 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
آقــای   1۳99/11/۰۵ و   1۳99/11/۰۵ مورخــه   ۶۶22 و   ۶۶21 شــماره  رأی   )98
مهــدی وثوقیــان فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع و خانــم اعظــم صالحــی 
نجــف آبــادی فرزنــد حســینعلی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه به 
ک شــماره 1۳۰ اصلــی واقــع در قطعــه ۶  مســاحت 221/8۴ مترمربــع قســمتی از پــا

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای   1۳99/۰9/22 و   1۳99/۰9/22 مورخــه   ۵۶۰۶ و   ۵۶۰7 شــماره  رأی   )99
مهــدی پورملــک نجــف آبــادی فرزنــد غامعلــی نســبت بــه 1/۵ دانــگ مشــاع 
از  مشــاع  دانــگ   ۴/۵ در  قاســمعلی  فرزنــد  آبــادی  جــال  لطفــی  زهــرا  خانــم  و 
ک شــماره  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۳۵/۵۰ مترمربــع قســمتی از پــا
۴21 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
الهــی  حبیــب  محمــد  آقــای   1۳99/12/17 مورخــه   7۶2۳ شــماره  رأی   )1۰۰
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  حســینعلی  فرزنــد  آبــادی  نجــف 

ک شــماره 1 و ۵ فرعــی از 1۰۵9 اصلــی واقــع در  1۵۰/7۳ مترمربــع قســمتی از پــا
 قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی 

می باشد.
آقــای   1۳99/11/۰۵ و   1۳99/11/۰۵ مورخــه   ۶۶17 و   ۶۶18 شــماره  رأی   )1۰1
بنیامیــن عباســی فرزنــد مرتضــی قلــی در ســه دانــگ مشــاع و آقــای مهــدی عباســی 
فرزنــد مرتضــی قلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره ۶ اصلــی واقــع در بخــش 12 حــوزه ثبــت  191/9۵ مترمربــع قســمتی از پــا

ــد. ــاعی می باش ــک رسمی مش ــی مال ــان متقاض اصفه
1۰2( رأی شــماره 71۳9 و 71۳۵ مورخــه 1۳99/12/۰۵ و 1۳99/12/۰۵ خانــم نــدا 
عامی یاســه چاهــی فرزنــد محمــود در ســه دانــگ مشــاع و آقــای اســحاق بهارلوئــی 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــد در س ــد احم ــی فرزن ــه چاه یاس
ک شــماره 899 اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 1۵8/۴۵ مترمربــع قســمتی از پــا

۴ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای   1۳99/1۰/۰7 و   1۳99/1۰/۰7 مورخــه   ۶۰۶۶ و   ۶۰۶۵ شــماره  رأی   )1۰۳
وحیــد خســروی نجــف آبــادی فرزنــد محمدحســن در ســه دانــگ مشــاع و خانــم 
ســمانه جالــی فــر فرزنــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 288 اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 1۴۰/۶2 مترمربــع قســمتی از پــا

1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
1۰۴( رأی شــماره 712۰ و 7121 مورخــه 1۳99/12/۰۴ و 1۳99/12/۰۴ آقــای روح 
اهلل شــریفیانا نجــف آبــادی فرزنــد حســن در چهــار دانــگ مشــاع و خانــم الهــه 
عابدینــی فرزنــد محمدکریــم در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره ۵8۳ و ۵8۳/۳ اصلــی واقــع  مســاحت 181/۶2 مترمربــع قســمتی از پــا
در قطعــه 1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی و 

قهــری ارثــی از مالــک رسمی حســن شــریفیانا می باشــد.
1۰۵( رأی شــماره ۵۶81 و ۵۶82 مورخــه 1۳99/۰9/2۵ و 1۳99/۰9/2۵ خانــم 
کاظمی نجــف  اســراء یوســفی فرزنــد احمــد در دو دانــگ مشــاع و آقــای علــی اصغــر 
آبــادی فرزنــد حســینعلی در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 791 اصلــی واقــع در قطعــه ۶  مســاحت 1۴۳/۴۰ مترمربــع قســمتی از پــا

بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
1۰۶( رأی شــماره ۴۴۵7 و ۴۴۵8 مورخــه 1۳99/۰8/1۵ و 1۳99/۰8/1۵ آقــای 
آبــادی فرزنــد محمدصــادق در چهــار دانــگ  محمــد حاجــی صادقیــان نجــف 
ــد حســن در دو دانــگ مشــاع از  ــادی فرزن ــم زهــرا منتظــری نجــف آب مشــاع و خان
ک شــماره  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 17۴/۶2 مترمربــع قســمتی از پــا
7۳1 اصلــی واقــع در قطعــه  1۰ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
1۰7( رأی شــماره ۵۳۵۴ و ۵۳۵۳ مورخــه 1۳99/۰9/1۵ و 1۳99/۰9/1۵ آقــای 
مجیــد حجتــی نجــف آبــادی فرزند هاشــم نســبت بــه ســی و دو حبــه و یکصــد و 
شــصت و نــه هــزار و چهارصــد و هشــتاد - دویســت و بیســت و دو هــزار و نهصــد و 
ســی و هفتــم حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ و خانــم مریــم الســادات قریشــی 
فرزنــد ســیدجواد نســبت بــه ســی و نــه حبــه و پنجــاه و ســه هــزار و چهارصــد و 
پنجــاه و هفــت - دویســت و بیســت و دو هــزار و نهصــد و ســی و هفتــم حبــه مشــاع 
از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۰۵/9۶ مترمربــع قســمتی 
ک شــماره 8۵۴ اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان  از پــا

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
1۰8( رأی شــماره 7۶29 و 7۶۳۰ مورخــه 1۳99/12/17 و 1۳99/12/17 خانــم 
آقــای مجیــد  آبــادی فرزنــد احمــد در ســه دانــگ مشــاع و  مریــم فقهــی نجــف 
امیرخانــی فرزنــد محمدعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره ۴1/1 و۴۰ اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 2۶9 مترمربــع قســمتی از پــا

8 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
1۰9( رأی شــماره ۳1۶۰ مورخــه 1۳99/۰۵/21 آقــای مهــدی نجفیــان نجــف آبــادی 
بــه مســاحت 11۰/9۵ مترمربــع  فرزنــد حســینعلی در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک شــماره ۳ فرعــی از 1۵1 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ بخــش 11 حــوزه  قســمتی از پــا

ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.

آقــای   1۳99/12/1۰ و   1۳99/12/1۰ مورخــه   72۶۶ و   72۶۵ شــماره  رأی   )11۰
ــد مرتضــی در ســه دانــگ مشــاع و خانم هاجــر صالحــی  محمــد حبیــب الهــی فرزن
نجــف آبــادی فرزنــد اســداله در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک شــماره 27۴ اصلــی واقــع در قطعــه  مســاحت 12۰/8۵ مترمربــع قســمتی از پــا

8 بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
آقــای  و 1۳99/۰8/2۰  مورخــه 1۳99/۰8/2۰   ۴۵۶9 و   ۴۵۶۳ رأی شــماره   )111
جــواد خلیلیــان نجــف آبــادی فرزنــد مرتضــی نســبت بــه ســه دانــگ و چهــل و ســه 
- چهارصــد و هشــتاد و ششــم دانــگ مشــاع و خانــم طیبــه زمانیــان فرزنــد یدالــه 
نســبت بــه دو دانــگ و چهارصــد و چهــل و ســه - چهــار صــدم دانــگ مشــاع از 
ک شــماره  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۳9/8۰ مترمربــع قســمتی از پــا
2۴۶ اصلــی واقــع در قطعــه ۳ بخــش 11 حــوزه ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
112( رأی شــماره ۶۵29 و ۶۵۳۰ و ۶۵21 مورخــه 1۳99/11/۰1 و 1۳99/11/۰1 و 
1۳99/11/۰1 خانــم صبــا میرعباســی نجــف آبــادی فرزنــد محمــد نســبت بــه یــک 
و هفــت - نهــم دانــگ مشــاع بــه اســتثناء بهــای یــک - هشــتم اعیانــی و آقــای 
آریــا میرعباســی نجــف آبــادی فرزنــد محمــد در دو و دو - نهــم دانــگ مشــاع بــه 
کهریزســنگی فرزنــد  اســتثناء بهــای یــک - هشــتم اعیانــی و خانــم مریــم صالحــی 
مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  دو  در  غامرضــا 
ک شــماره ۳۵۴ اصلــی واقــع در قطعــه ۵ بخــش 11  7۶/۰۵ مترمربــع قســمتی از پــا

حــوزه ثبــت اصفهــان - متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
خ 1۳99/1۰/21 پیــرو رای شــماره  11۳( رای اصاحــی شــماره ۶29۵ و ۶29۴ مــور
1۰۶۴2 و  1۰۶۴۳مالکیــت آقــای ســعید فرقانــی فرزنــد عبــاس در دو دانــگ مشــاع 
و آقــای مســعود فرقانــی فرزنــد عبــاس در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره ۳ فرعــی  ــرروی قســمتی از پــا ــع ب ــه مســاحت 1۳۶/8۵ مترمرب ــه ب خان
ثبــت اصفهــان -  آبــاد بخــش 11  ک ۵۵1 اصلــی واقــع در قطعــه ۳ نجــف  پــا از 

متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد.
خ 1۳99/12/۰۴ پیــرو رای شــماره  11۴( رای اصاحــی شــماره 7128 و 712۳ مــور
کاظمی نجــف آبــادی فرزنــد مهــدی در ســه  71۵1 و 7۰89 مالکیــت خانــم زهــره 
ــد عبــاس در ســه دانــگ  ــادی فرزن کاظمی نجــف آب دانــگ مشــاع و آقــای اســداله 
بــرروی  مترمربــع   2۰8/2۶ مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع 
ک ۴97 اصلــی واقــع در قطعــه 1۰  ک شــماره ۴ و ۵ فرعــی از پــا قســمتی از پــا
نجــف آبــاد بخــش 11 ثبــت اصفهــان متقاضــی طبــق قولنامــه عــادی از مالــک 

نمــوده. خریــداری  نبــی  فهیمــه  کاظمــی و  رســمی حمیدرضا 
خ 1۳99/11/۰۵ پیــرو رای شــماره 112۶7  11۵( رای اصاحــی شــماره ۶۶۰1 مــور
ششــدانگ  در  غامعلــی  فرزنــد  آبــادی  نجــف  بهجتــی  احتــرام  خانــم  مالکیــت 
ثبتــی  ک  پــا شــماره  بــرروی  مترمربــع   18۰/81 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب 
۶7۶ واقــع در قطعــه ۶ نجــف آبــاد بخــش 11 ثبــت اصفهــان - متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خ 1۳99/12/1۴ پیــرو رای شــماره 1۰۰91  11۶( رای اصاحــی شــماره 7۵۴8 مــور
مالکیــت آقــای مهــدی محمــدی نجــف آبــادی فرزنــد رمضانعلــی در ششــدانگ 
ک شــماره  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 191/98 مترمربــع بــرروی قســمتی از پــا
مالــک  متقاضــی  اصفهــان  ثبــت   11 بخــش  آبــاد  نجــف   ۴ قطعــه  در  واقــع   ۶۵1

می باشــد. رسمی مشــاعی 
خ 1۳99/11/۰۵ پیــرو رای شــماره ۳۵۳1  117( رای اصاحــی شــماره ۶۶27 مــور

بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در  قربانعلــی  فرزنــد  غیــور  مریــم  خانــم  مالکیــت 
ک شــماره 8۵2 واقــع در قطعــه ۳ نجــف  ــرروی پــا ــع ب مســاحت 118/7۳ مترمرب

ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. آبــاد بخــش 11 
پیــرو رای شــماره ۵۰17  خ 1۳99/11/۰۵  مــور 118( رای اصاحــی شــماره ۶۶۰۶ 
مالکیــت خانــم عــزت جالــی فرزنــد مصطفــی قلــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک   ک شــماره 2 فرعــی از پــا بــه مســاحت 9۴/۶۰ مترمربــع بــرروی قســمتی از پــا
299 اصلــی واقــع در قطعــه ۳ نجــف آبــاد بخــش 11 ثبــت اصفهــان متقاضــی مالــک 

می باشــد. رسمی مشــاعی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/19

مهدی صادقی وصفی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد

112۶۵77 / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
آقــای محمــد فروغــی  تاریــخ: 1۴۰۰/2/12، نظربه اینکــه  شــماره: 2۰27۰۰1217، 
ج الــه و زهــرا حبیبــی خوراســگانی فرزنــد احمــد دراجــرای مقــررات  ابــری فرزنــد فــر
ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
ــه ششــدانگ یکبــاب  رســمی بالمناصفه تقاضــای صــدور ســند مالکیــت نســبت ب
ک ۴ فرعــی از ۶9۴۰ اصلــی مجــزی شــده از اصلــی مذکــور واقــع  خانــه بــه شــماره پــا
در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان را نمــوده و آراء شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۵229 و 
موضــوع  اختــاف  حــل  هیــات   1۳99/۰8/17 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۵2۳۰
ــون  کن ــه تا ک اولی ــا ــدود پ ــد ح ــده و تحدی ــادر ش ــه آن ص ــبت ب ــور نس ــون مذک قان
ک  بعمــل نیامــده، لــذا طبــق تبصــره مــاده 1۳ قانــون فــوق الذکــر تحدیــد حــدود پــا
ــه  ــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بالمناصفــه ب شــماره ۴ فرعــی از ۶9۴۰ اصل
ــاعت 9  ــنبه 1۴۰۰/۰۳/17 از س ــدانگ در روز دوش ــه شش ــبت ب ــردگان نس ــام نامب ن
کلیــه  گهــی بــه  صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
گهــی در  ــه در ســاعت و روز مقــرر در ایــن آ ک ــردد  مالکیــن و مجاوریــن اخطــار می گ
ــون ثبــت از  محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکیــن مجــاور مطابــق مــاده 2۰ قان
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. اعتــراض 
بــه تقاضــای تحدیــد حــدود بایســتی توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
بــه مرجــع ذیصــاح  تقدیــم دادخواســت  بــا  ثبتــی  بــه مرجــع  اعتــراض  تســلیم 
قضائــی صــورت پذیــرد. تاریــخ انتشــار: یکشــنبه 1۴۰۰/۰2/19 - مهــدی شــبان 

ک شــرق اصفهــان - 11۳122۵ / م الــف رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا

گهی آ

صبحانــه یکــی از وعده هــای اصلــی روزانه اســت که 
گرچــه بســیاری از مــا از آن صرفــه نظــر می کنیــم،  ا
ولی این وعده در تعیین ســطح متابولیســم روزانه، 

عملکــرد فیزیکــی و فکری نقــش اساســی دارد.
کــه بــرای بیــرون رفتــه از خانــه در صبــح  دفعــه بعــد 
هنــگام عجلــه داشــتید، این نکتــه را در نظــر بگیرید 
ــوری  ــوی پرخ ــد جل ــه می توان ــرف صبحان ــه: مص ک
کل روز  شــما را در طــول روز بگیــرد، بــه شــما در 
انــرژی دهــد و مانــع ابتــا بــه چاقــی و اضافــه وزن 

ــردد. گ
از  ترکیبــی  کامــل  و  خــوب  صبحانــه  یــک 
همــراه  بــه  فیبــر  و  پیچیــده  کربوهیدرات هــای 
پروتئیــن اســت. اما ایــن تمــام ماجــرا دربــاره اصلــی 
تریــن وعــده غذایــی روزانــه نیســت. در اینجــا ۷ 
حقیقــت جالــب درباره وعده صبحانــه را می توانید 

کنیــد: دنبــال 
افــرادی  می کنــد:  جلوگیــری  چاقــی  از  صبحانــه 
کامــل تریــن مــواد مغــذی را از طریــق صبحانــه  کــه 
دریافــت می کننــد، کمتــر تمایــل بــه چاقــی و اضافه 
کــرده  وزن دارنــد و ایــن را تحقیقــات متعــدد ثابــت 
کــه مــواد مغــذی بــرای  اســت. دلیل ایــن اســت 
عامــل  و  هســتند  ضــروری  متابولیســم  افزایــش 
عــاوه  می شــوند.  محســوب  کالــری  ســوختن 
بر ایــن، صبحانــه شــما را بــه مــدت طوالنــی ســیر 
نگــه مــی دارد و همیــن عامــل اجتنــاب از دریافــت 
کربوهیدرات هــای  کالــری بیــش از حــد، چربــی و 

ســاده اســت.
کثــر افــراد معمــوال در  صبحانــه بایــد متنــوع باشــد: ا
ــا  ــد ام ــاد می کنن ــام تنوع ایج ــار و ش ــای ناه وعده ه
وعــده صبحانــه بــه یــک شــکل باقــی می ماند. ایــن 

کامل باید شــامل  که یک صبحانه  در حالی اســت 
کســیدان ها، ویتامین هــا و  پروتئیــن، فیبــر، آنتــی ا

مــواد معدنــی، اســیدهای چــرب امــگا۳ باشــد.
کننــده قنــد خــون اســت: صــرف  صبجانــه تنظیــم 
کــردن از صبحانــه، ارتبــاط زیــادی بــا اشــتها  نظــر 
کاهــش تدریجــی  ــه باعــث  دارد. نخــوردن صبحان
قنــد خــون می شــود و ایــن مســئله فــرد را بیشــتر 
بــه خصــوص خــوردن  ریــزه  خــواری  بــه ســمت 
شــیرینی  جــات می  کشــاند. همین مســئله نیــز دزد 
انــرژی اســت. محققــان دانشــگاه ناتینگهــام ثابــت 
کــه صبحانــه نمی  خورنــد در طول  کرده  انــد افــرادی 
ــیرین  ــای ش ــوردن غذاه ــه خ ــتری ب ــل بیش روز می
و چــرب دارند. ایــن مســئله نیــز میــزان انــرژی را 
همیــن  بررســی  های  نتایــج  می  دهــد.  کاهــش 
کــه از مصــرف  محققــان نشــان می  دهــد افــرادی 
غذایــی  مــواد  می  کننــد،  نظــر  صــرف   صبحانــه 
ــد و  ــاب می  کنن ــرف انتخ ــرای مص ــری را ب ــالم  ت ناس
در وعــده ناهــار نیــز حجم بیشــتری غــذا می خورند؛ 
یعنــی بیشــتر از افــرادی کــه صبحشــان را با خــوردن 

کرده انــد. صبحانــه آغــاز 
افزایــش می دهد:بــه  را  انــرژی و تمرکــز  صبحانــه 
عقیــده محققــان صبحانــه نــه تنهــا بــرای افــراد 
کــودکان در حــال  بزرگســال مهــم اســت بلکــه بــرای 
رشــد نیــز از اهمیــت ویــژه  ای برخــوردار اســت. این 
کــه روز خــود  کودکانــی  کرده  انــد  محققــان ثابــت 
ــه ای ســالم و مغــذی شــروع می  کننــد  ــا صبحان را ب
عملکــرد بهتــری در مدرســه دارنــد. بــه عقیده ایــن 
کامــل می خورنــد  کــه صبحانــه  محققــان کودکانــی 
انــرژی بیشــتری بــرای بــازی دارنــد و قــدرت تمرکــز، 
باالتــر اســت. این  آنهــا  یادگیــری و حــل مســائل 

کــه نیــاز بــه هماهنگــی  کارهایــی  کــودکان در انجــام 
دســت و چشــم دارد نیــز بهتــر عمــل می  کننــد.

کــه  کثــر افــرادی  کــم می کنــد: ا صبحانــه اســترس را 
ســر می گذارنــد،  پشــت  را  کننــده ای  خســته  روز 
اغلــب وعــده صبحانــه را خالــی از مــواد مغــذی 
البتــه خســتگی جســمی تنها  ســپری می کننــد. 
بلکه ایــن  نیســت،  نخــوردن  صبحانــه  نتیجــه 
وضعیــت باعــث تحریــک پذیــری، تمرکز مشــکل، و 
کیفیــت  مشــکات عاطفــی می شــود و در مجمــوع 

زندگــی شــما را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.
افــرادی کــه صبحانــه می خورند، ســالم تر هســتند: 
که صبحانه را باید مانند  احتماال بارها شنیده اید 
کــه  گــر جــزو افــرادی هســتید  یــک پادشــاه خــورد. ا
صبــح ناشــتا از منــزل بیــرون می  زننــد بهتــر اســت 
کنیــد.  از همیــن فــردا صبحانــه  خــوری را شــروع 
محققــان دالیــل زیــادی را بــرای خــوردن صبحانــه 
کرده انــد. بــه عنــوان مثــال افــرادی  کامــل عنــوان 
بیشــتری  عمــر  می  کننــد  صــرف  صبحانــه  کــه 
داشــته و در ســامت باالتــری بــه ســر می  برند. ایــن 
کمتــر در معــرض بیماری  هــای  افــراد همچنیــن 
قلبــی مزمــن مربــوط بــه چاقــی ماننــد دیابــت قــرار 
کمتــر بیمــار می شــوند  می گیرنــد. صبحانــه  خورهــا 
چــون میــل زیــادی بــه مصــرف غذاهــای ســالم  تــر 
کمتر  کلسترول خونشان  دارند و همچنین میزان 

ــت. اس
را  قلبــی  بیماری هــای  بــه  ابتــا  خطــر  صبحانــه 
کاهــش می دهــد: در مــوارد مختلــف ثابــت شــده 
کــه یــک صبحانــه متعــادل و مغــذی خطــر  اســت 
کاهــش  را  عروقــی  قلبــی  بیماری هــای  بــه  ابتــا 

میدهــد.

صبحانه نمی خورید؟ این ۷ مورد را حتما بخوانید

گهی تغییرات  آ
شــرکت مهندســی تعالــی صنعــت اســپادانا شــرکت ســهامی خاص بــه شــماره 
ثبــت 299۳۴ و شناســه ملــی 1۰2۶۰۵۰۵288 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومی عــادی مــورخ 1۳99/۰9/۰۶ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: رحیــم عبدی به 
کــد ملــی 128۳۴8۳۶29 و کدپســتی 818۵8۴7۶۴۳ و محمــد عبــدی بــه کــد ملی 
کــد ملــی  کدپســتی 818۵8۴7۶۴۳ و امیرعلــی روفــرش بــاف بــه  127۳8۵1۰۵۶ و 
۰۰۵17۰۳78۵ وکدپســتی 81799۵۴۵۳۳ بعنــوان اعضــا هیــات مدیــره بــرای مدت 
ک استان اصفهان اداره ثبت  گردیدند اداره کل ثبت اسناد و اما دو سال انتخاب 

شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )11۳2۴۵1(

گهی تغییرات  آ
شــرکت آریــن شیمی ســپاهان ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت 
۶۴۴ و شناســه ملــی 1۰2۶۰12181۰ بــه اســتناد صورتجلســه 
ذیــل  تصمیمــات   1۳98/11/1۰ مــورخ  مدیــره  هیئــت 
ــی  ــماره مل ــه ش ــهرضایی ب ــدری ش ــا ص ــد: احمدرض ــاذ ش اتخ
بــه  مهــرداد صــدری  و  بــه ســمت مدیرعامــل   11991۴۰۰۰7
ــره و  ــه ســمت رئیــس هیئــت مدی شــماره ملــی 1199111۰2۳ ب
خلیــل الــه صدری شــهرضایی بــه شــمارملی 1198897۰۵8به 
ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت دو ســال تعییــن 
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت ازقبیــل  شــدند 
بــروات، قراردادهــا و عقوداســامی با امضــاء  چــک، ســفته، 
کل  مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد. اداره 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها  ثبــت اســناد و امــا

و موسســات غیرتجــاری شــهرضا )11۳2۴۵2(
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IBM اخیرا نخســتین تراشــه یدو نانومتری دنیا را با 
فناوری نانوشــیت رونمایی کرده اســت. این تراشــه 
۵۰ میلیــارد ترانزیســتور در خــود جــای داده و بســیار 
امــروزی  پیشــرفته ی  تراشــه های  از  قدرتمندتــر 

اســت.
گذشــته از دســتاورد جدیــدی  آی بــی ام )IBM( روز 
در صنعــت نیمه هــادی پرده بــرداری کرد. براســاس 
نخســتین   IBM می نویســد،   VideoCardz آنچــه 
کــه با لیتوگرافی دو نانومتری تولید  تراشــه ی دنیــا را 

کــرده اســت. می شــود معرفــی 
نقشــی  امــروز  دنیــای  در  نیمه هــادی  قطعــات 
حیاتــی بــاز می کننــد و بســیاری از صنایــع نظیــر 
رایانــش، لــوازم خانگــی، دســتگاه های ارتباطــی، 
سیســتم های حمل و نقــل و حتی زیرســاخت های 
پراهمیــت را در بــر می گیرنــد. هرچــه زمــان می گــذرد 
کاهــش مصــرف انــرژی  نیــاز بــه افزایــش قــدرت و 
تراشــه ها بیشــتر می شــود، به خصــوص در حــوزه ی 
مصنوعــی  هــوش  ترکیبــی،  ابــری  ســرورهای 
و اینترنــت اشــیاء. فنــاوری دو نانومتــری تراشــه ی 
جدیــد IBM باعــث می شــود تراشــه های رده بــاالی 
صنعــت نیمه هــادی بــه قــدرت بیشــتری دســت 
کننــد و بــه نیــاز بــازار بهتــر از قبــل پاســخ داده  پیــدا 

شــود.
کــه فنــاوری دو نانومتــری  پیش بینــی شــده اســت 
تراشــه های  »پیشــرفته ترین  درمقایســه با   IBM
لیتوگرافــی هفــت نانومتــری در دنیــای امــروز« تــا 
ــر  کم مصرف ت ــا ۷۵ درصــد  ــر ی ۴۵ درصــد قدرتمندت
نانومتــری  دو  لیتوگرافــی  می گویــد   IBM باشــد. 
بــه  مــی آورد.  به همــراه  خــاص  مزیــت  یک ســری 
گفته ی ایــن شــرکت چنیــن تراشــه ای می توانــد عمر 
کنــد تــا  گوشــی های هوشــمند را چهــار برابــر  باتــری 
»کاربــران صرفــا هــر چهــار روز یــک بــار ملــزم بــه شــارژ 

ــند«. ــتگاه باش ــردن دس ک
کربــن  ردپــای  نانومتــری  دو  تراشــه ی  به لطــف 
کاهــش پیــدا می کنــد. در حــال حاضــر  دیتاســنترها 
کربــن دیتاســنترها یــک درصــد از مصــرف  ردپــای 
جهانــی انــرژی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
تعویــض تراشــه های تمامی ســرورها بــا تراشــه ی دو 
کربــن را  نانومتــری به احتمــال زیــاد می تواند ردپای 

کاهــش دهــد. بــه شــکل محسوســی 
کارکردهــای  می توانــد  نانومتــری  دو  تراشــه ی 
کند. ایــن  مختلــف لــپ تــاپ را »به شــدت« تســریع 

می شــود،   متنوعــی  مــواردی  شــامل  موضــوع 
کمــک  تــا  اپلیکیشــن ها  در  پــردازش  تســریع  از 
به اینترنــت  دسترســی  و  ســریع تر  ترجمــه ی  بــه 
پرســرعت تر. تراشــه ی دو نانومتــری بــا تجهیــزات 
پیشــرفته ی خود می تواند فرایند تشــخیص اشــیاء 

انجــام دهــد.  را ســریع تر 
باتــری  عمــر  می توانــد  نانومتــری  دو  تراشــه ی 

کنــد برابــر  چهــار  را  هوشــمند  گوشــی های 
بخــش  مدیــر  و  ارشــد  قائم مقــام  گیــل،  داریــو 
دو  لیتوگرافــی  می گویــد   ،IBM تحقیقــات 
تمامی بخش هــای  بــرای  شــرکت  نانومتری ایــن 
صنعــت نیمه هــادی و فنــاوری اطالعــات ضــروری 
اســت. او می گویــد توســعه ی فنــاوری دو نانومتــری 
بــه وضــوح نشــان می دهــد IBM همــواره به ســختی 
در تــالش اســت تــا بــه دســتاوردهای جدیــدی در 
کنــد و دســتاوردهای  حــوزه ی فنــاوری دســت پیــدا 
 IBM  .مزایــای متعــددی به همــراه مــی آورد IBM
ــالش  ــادی ت ــوزه ی نیمه ه ــه در ح ک ــت  ــا اس دهه ه
زیــادی انجــام می دهــد و ایــن جدیدتریــن نمونــه 
آمریکایــی  شــرکت  برجســته ی این  تالش هــای  از 
محســوب می شــود. IBM توســعه ی فناوری هــای 
کــه  جدیــد تراشــه را در آزمایشــگاه تحقیقاتــی خــود 
در مجتمــع نانوتــک در شــهر آلبانــی نیویــورک واقــع 
 IBM شــده اســت انجــام می دهــد. دانشــمندان
نزدیکــی  همــکاری  آلبانــی  نانوتــک  مجتمــع  در 
دولــت  خصوصــی  عمومــی و  بخــش  شــرکای  بــا 
تــا تراشــه هایی بســازند  آمریــکا انجــام می دهنــد 
کــه قابلیت  هــای جدیــدی تعریــف می کنند. ایــن 
نــوآوری  برای ایجــاد  همکاری محــور  رویکــرِد 
 IBM ــی ــک آلبان ــع نانوت ــت مجتم ــده اس ــث ش باع
بــرای  دنیــا  ســطح  در  کوسیستمی برجســته  ا
تحقیقــات روی صنعــت نیمه هــادی باشــد و بــه 
نوآوری هــای قدرتمندی ختم شــود. IBM پیش تر 
از طریــق متخصصانــش توانســته بــود نخســتین 
تراشــه های هفــت نانومتــری و پنــج نانومتــری دنیــا 
کنــد. DRAMهــای تــک ســلولی،  را نیــز معرفــی 
فتورزیســت های  دنــارد،  مقیاس بنــدی  قوانیــن 
سیم کشــِی  شــیمیایی،  روش  بــه  تقویت شــده 
روی  ســیلیکون  فنــاوری  مســی،  به هم متصــِل 
 DRAM ،عایــق، ریزپردازنده هــای چنــد هســته ای
تــوکار و بســته بندی تراشــه ها به صــورت ســه بعدی 
جــزو دســتاوردهای مهــم IBM در طــول چند ســال 

می آینــد.  به حســاب  فعالیــت 

اوپــو از محصــوالت جدیــدش همچــون هدفــون 
کامــال بی ســیم، دســتبند و تلویزیــون هوشــمند بــا 

کــرد. قیمــت مقرون به صرفــه رونمایــی 
خوش قیمــت  محصــوالت  ارائــه ی  بــه  کــه  اوپــو 
گوشــی هوشــمند  شــهره اســت، امــروز بــا معرفــی 
می شــود،  نامیــده   ۵G  Oppo K9 کــه جدیــدی 
کــرد و بــه موجــب آن،  یــک رویــداد بــزرگ برگــزار 
زمــان  هــر  از  بیــش  را  کوسیســتم محصوالتــش  ا
گســترش داد. شــرکت چینــی در خــالل  دیگــری 
کامــال بی ســیم  رویــداد یادشــده از هدفون هــای 
دســتبند   ،Oppo Enco Air نــام  بــه  جدیــدش 
هوشــمند Oppo Band Vitality و ســری جدیــد 
 Oppo Smart TV K9 نــام  تحــت  تلویزیــون 

کــرد. رونمایــی 
Oppo Enco Air

ــان طراحــی  ــرای  هدفــون Enco Air یــک زب ــو ب اوپ
ســاده، درعین حال شــکیل و نام آشــنای را انتخاب 
کــرده اســت. هدفــون مذکــور دارای یــک حالــت 
کــه تأخیــر بلوتــوث را بــه ۴۷ میلی ثانیه  بــازی اســت 
کاهــش می دهــد. ســایر مشــخصات شــامل صــدور 
گواهینامــه IPX۴ به منظــور مقاومــت در برابــر نفــوذ 
کنترل هــای لمســی بــرای  گــرم و  آب، وزن ۳.۷۵ 
میــزان صــدا، تماس هــا و تغییــرات ردیابــی اســت.

ــوان تعییــن  ــو ۲۴۹ ی ــاد اوپ قیمــت جدیدترین ایرب
تعرفه هــا  بــه  احتســاب  بــدون  کــه  اســت  شــده 
دالر   ۳۹ حــدود  حمل ونقــل،  هزینه هــای  و 
گزینــه ی  خواهــد بــود. هدفــون یادشــده در چهــار 
رنگــی شــامل مشــکی، آبــی، ســفید وســبز بــرای 
در  رســمی اوپو  وب ســایت  در  پیش فــروش 

اســت. دســترس 
تلویزیون هــای  بــه  رویــداد  نمایش ایــن  دومیــن 
هوشــمند اختصــاص داشــت و درنهایت، خانــواده 
رونمایــی  اوپــو   K9 هوشــمند  تلویزیون هــای 
و  و ۵۵  ســه اندازه ۴۳  در  تلویزیون هــا  شــد. این 
تفاوت هایــی  آن هــا  می شــود.  ارائــه  ۶۵ اینچــی 
بــا یکدیگــر دارنــد؛ امــا نقطــه ی مشــترک هــر ســه 
محصــول بــه قلــب تپنــده ی آن هــا، یعنی تراشــه ی 
MT9۶۵2 مجهز به چهار هســته ی پردازشــی و دو 

گیگابایــت حافظــه رم مربــوط می شــود.
کوچک تریــن عضــو از ایــن خانــواده دارای وضــوح 
توصویــر Full HD و نمایشــگر OLED بــا بیشــنه ی 
روشــنایی ۲۳۰ نیــت اســت. بااین حال، نبایــد از دو 

محصــول دیگــر غافــل شــد؛ زیــرا آن هــا مشــخصات 
بهتــری ارئــه می دهنــد. هــر دو از وضــوع ۴K بــا 
پشــتیبانی  نیســت   ۳۰۰ روشــنیایی  بیشــنه ی 
می کننــد و پوشــش فصــای رنگــی ۹۳ درصــدی 
را بــه ارمغــان می آورنــد. افزون برایــن، مــدل ۶۵ از 

قابلیــت MEMC تصویــر پشــتیبانی می کننــد.
 ۸ و  وات   ۱۰ بلندگــوی  دارای  ۴۳ اینچــی  مــدل 
درحالی کــه  اســت؛  داخلــی  حافظــه  گیگابایــت 
بلندگوهــای ۱۵  بــه  و ۶۵ اینچــی  مدل هــای ۵۵ 
وات ارتقــاء یافته انــد و دوبرابــر فضای ذخیره ســازی 

کاربــر قــرار می دهنــد. بیشــتری در اختیــار 
از نظــر قیمــت، بــرای تهیــه ی نســخه ی ۴۳ اینــچ 
بــرای  و  دالر(   ۲۷۵( یــوان   ۱،۷۹۹ بــر  بالــغ  بایــد 
یــوان )۳۱۰  ترتیــب ۱۹۹۹  بــه  بزرگ تــرش  بــرادران 
دالر( و ۳،۲۹۹ )معــادل ۵۱۰ دالر( هزینــه پرداخــت 
گوشــی  یــک  مشــتری  گــر  ا نمانــد  گفتــه  نا کــرد. 
هوشــمند Oppo K9 نیــز بخــرد، به عنــوان طــرح 
کاســته می شــود. تشــویقی از قیمــت محصــوالت 

Oppo Band Vitality
اوپــو دســتبند هوشــمند وای تالیتــی  پایــان،  در 
کــرد که در حقیقت، یک مدل  )Vitality( را معرفــی 
الیت از نســخه ی وانیال )نخســین نسل( محسوب 
دســتبند  بــرای  اوپــو  کلــی،  به طــور  می شــود. 
هوشمندش یک نمایشــگر امولد ۱٫۱ اینچی درنظر 
ــان  ــش ضرب ــون پای ــی همچ ــه و از قابلیت های گرفت
قلــب مــداوم، مانیتــور SpO2 در زمــان واقعــی و 
گرفتــه اســت. این دســتگاه  ردیــاب خــواب بهــره 
همچنیــن دارای مقاومــت در برابــر آب تــا عمــق ۵۰ 

متــری اســت.
رســمی اوپو،  ســایت  وب  اطالعیــه ی  طبــق 
دســتبند وای تالیتــی می توانــد بــا یــک بــار شــارژ، 
ــان قلــب، ۱۴ روز  ــی ۲۴ ســاعته ضرب ــا ردیاب حتــی ب
کــه در رنگ هــای آبــی یــا  دوام آورد. ایــن پوشــیدنی 
ــا قیمــت ۱۴۹ یــوان )۲۳  نارنجــی موجــود اســت، ب

قابــل پیش خریــد اســت. دالر( 

تولیــد  شــاهین  ســایپا  نــام  بــا  رهــام،  ســایپا 
می شــود. این محصــول در موعــد تحویــل دی مــاه 
۹۹ و فروردیــن ۱۴۰۰، قیمــت ۲۶۷ میلیــون تومــان 
کنون حــدود ۴۰۰ میلیون  داشــت؛ درحالی کــه هم ا

تومــان در بــازار آزاد قیمت گــذاری شــده اســت. 
محصــول  اولیــن  از  تیرمــاه ۱۳۹۷  در ۲۷  ســایپا 
رونمایــی  اختصاصــی  پلتفــرم  بــا  خــود  ملــی 
کــرد. پــروژه ی خــودرو ملــی، از ۲ دهــه پیــش در 
بــود.  مطــرح  ســایپا  و  برنامه های ایران خــودرو 
ســابقه ی بــاالی صنعــت خــودرو در ایــران، یکــی 
کــه مــردم را چشــم انتظار تولیــد  از دالیلــی اســت 
بــه  هرگــز  البتــه  و  نگه داشــت  ملــی  خــودروی 
ــی  ــه محصوالت ک واقعیــت تبدیــل نشــد. هرچنــد 
کوئیــک،  نظیــر ســمند،دنا، رانــا، تیبــا، ســاینا و 
ادعاهــای بزرگــی در زمینــه ی مهندســی بومــی و 
بــر  تکیــه  بــا  طراحــی داخلــی دارنــد، همچنــان 

می شــوند. تولیــد  خارجــی،  دانــش  و  قطعــات 
پیشرانه و مشخصات فنی سایپا شاهین

زمــان و هزینــه ی قابل توجهی توســط مهندســان 
 SP1۰۰ ســایپا، صرف پیش تولید شــاهین و پلتفرم
شــده اســت تــا از نظــر بدنــه و شاســی، شــاهد تولید 
ــی باشــیم. البتــه بســیاری از  کامال ایران خودرویــی 
برندهــای مطــرح دنیــا و خصوصــا خودروســازان 
یــا  مشــارکتی  پلتفرم هــای  از  چینــی،  مشــهور 
اســتفاده  خــود  محصــوالت  بومی بــرای  غیــر 
 ،SP1۰۰ می کننــد؛ امــا به نظــر می رســد بــا عرضــه ی
خــودروی  یــک  ســاخت  جهــت  مهمــی در  گام 

تمام ایرانــی، برداشــته شــده اســت.
 ســایپا شــاهین، مجهــز بــه پیشــرانه ی توربوشــارژ، 
نیم فــول  امکانــات  و  دســتی  جعبه دنــده ی 
خواهــد بــود. ســایپا برنامــه دارد تــا دو نســخه ی 
دیگــر بــا موتــور تنفــس طبیعــی و توربوشــارژ نیــز 
کنــد. با ایــن اوصــاف، می تــوان پیش بینــی  عرضــه 
کــرد در نهایــت، شــاهین دو مــدل بــا پیشــرانه ی 
کــه  تنفــس طبیعــی و توربوشــارژ داشــته باشــد؛ چرا
ــرای  ــرک ب ــوای مح ــوع ق ــه ن ــا س ــان ب ــد هم زم تولی
بازار ایــران، چنــدان منطقــی به نظــر نمی رســد.

در ســال ۹۷، شــایعاتی مبنــی بــر نصــب موتــور ۶/۱ 
لیتری برلیانس روی رهام )شــاهین( شــنیده شد؛ 
ک تجهیــزات فنــی  امــا حــاال تمرکــز ســایپا بــر اشــترا
شــاهین بــا تیبــا و ســاینا اســت. بــه همیــن دلیــل 
پیشــرانه ی  دارای  آینــده،  در  احتمــاال  شــاهین 
ســوپاپ  بــا ۱۶  لیتــر  شــده ی ۵/۱  بهینه ســازی 
کــه ۱۰۰ اســب بخار  )بــدون توربوشــارژر( خواهــد بــود 

قــدرت دارد و بــا نــام M18 شــناخته می شــود.
در ایــران،  شــاهین  تولیــدی  نســخه ی  اولیــن   
ــا و ســاینا همــراه  ــه پیشــرانه ی فعلــی تیب مجهــز ب
توربوشــارژر، M1۵T نــام دارد. ایــن پیشــرانه ی ۴ 
ســیلندر ۵/۱ لیتــری و ۸ ســوپاپ هماهنــگ بــا 
اســتاندارد یــورو ۵، قــدرت قــدرت ۱۱۰ اســب بخار 
اولیــن  دارد.  خواهــد  نیوتن متــر  گشــتاور ۱۶۵  و 
مدل هــای تحویلی ایــن خــودرو در ســال ۱۳۹۹، 
لمســی،  نمایشــگر  خــودکار،  جعبه دنــده  فاقــد 

دوربیــن پــارک و ناوبــری ماهــواره ای بودنــد.
احتمــاال، دیگــر تفــاوت مهــم شــاهین بــا ســاینا 
جعبه دنــده ی  از  جدیــدی  نــوع  نصــب  تیبــا،  و 
کــره   HPT شــرکت  ســاخت  ســرعته   ۵ خــودکار 
کــه البتــه هنــوز پیش فــروش  جنوبــی خواهــد بــود 
نشــده اســت. درحال حاضــر، موتــور ۵/۱ لیتــری 
 ۸۷ قــدرت  تیبــا،  و  ســاینا  طبیعــی  تنفــس 
ــا میانگیــن  گشــتاور ۱۲۸ نیوتن متــر ب اســب بخار و 
کیلومتــر  مصــرف ســوخت ۸ لیتــر بنزیــن در ۱۰۰ 
دارد. با ایــن اوصــاف، احتمــاال میانگیــن مصــرف 
 ۱۰ حــدود   ،M1۵T موتــور  بــا  شــاهین  ســوخت 
پیشــرانه ی  بــود.  خواهــد  کیلومتــر   ۱۰۰ در  لیتــر 
کــه قبــال بــرای نصــب روی رهــام   H۳۰۰ برلیانــس
)شــاهین( انتخــاب شــده بــود؛ ۱۱۴ اســب بخار و 
۱۵۴ نیوتن متــر بــا میانگیــن مصــرف ســوخت ۸ 
کیلومتر اســت. حتی موتور ۵/۱ لیتری  لیتر در ۱۰۰ 
تنفس طبیعی برلیانــس H۳۳۰ هم، با قــدرت ۱۰۵ 
گشــتاور ۱۳۸ نیوتن متر، می توانســت  اســب بخار و 

گزینــه ی مناســبی بــرای شــاهین باشــد.
آپشن های و امکانات سایپا شاهین

تولیــد اولین نمونه های شــاهین بــا جعبه دنده ی 
خــودکار، قطعــی به نظــر می رســد؛ اما ایــن خــودرو 
ــات رفاهــی بیشــتری در مقایســه  ــه امکان مجهــز ب
شــاهین  ســایپا  بــود.  خواهــد  تیبــا  و  ســاینا  بــا 
دنده خــودکار، قــرار اســت بــا ســانروف، اســتارت 

آلومینیومــی،  رینــگ  برقــی،  فرمــان  دکمــه ای، 
کنترل سیستم صوتی  نمایشگر لمسی ۷ اینچی، 
از روی فرمــان، تهویــه خــودکار، حســگر پــارک و 
دوربیــن عقــب، چــراغ روشــنایی روز، حســگر نــور، 
کیســه هــوا،  ترمزهــای دیســکی جلــو و عقــب، دو 
آینه هــای تاشــو برقــی و کامپیوتــر ســفر تولید شــود. 
فهرست تجهیزات موجود در نسخه دنده دستی 

ــر اســت: ــه شــرح زی تحویلــی ســال ۱۳۹۹ ب
• فرمان هیدرولیک

• ترمز دیسکی جلو و عقب
BAS و ABS، EBD •

• رینگ ۱۵ اینچی فوالدی )آلومینیومی سفارشی(
• نشانگر تعویض دنده

• دو کیسه هوا
• استارت دکمه ای

• حسگر پارک عقب
• حسگر نور

• چراغ روشنایی روز
• چراغ هدایت تا منزل
• استاندارد ایزو فیکس

• تهویه دستی
• تریم داخلی پارچه ای
قیمت سایپا شاهین

)به روزرسانی اردیبهشت ۱۴۰۰(
ایــن محصــول در موعــد تحویــل دی مــاه ۹۹ و 
تومــان  میلیــون   ۲۶۷ قیمــت   ،۱۴۰۰ فروردیــن 
کنون حــدود ۴۰۰ میلیون  داشــت؛ درحالی کــه هم ا
تومــان در بــازار آزاد قیمت گــذاری شــده اســت. 

مشــخصات فنــی دقیــق انــواع خودروهای شــرکت 
ســایپا، مقایســه ی آن هــا بــا محصــوالت برندهــای 
دیگــر، بحــث و تبــادل نظــر پیرامون آن ها، پرســش 
گالــری  کارشناســان به همــراه  کاربــران و  و پاســخ 
تصاویــر اتومبیل  های ایــن خودروســاز را در بخــش 

محصــوالت زومیــت ببنیــد.

IBM نخستین تراشه دو نانومتری دنیا را با ۵۰ میلیارد 
ترانزیستور رونمایی کرد

جدیدترین محصوالت اوپو 
با قیمت مقرون به صرفه معرفی شدند

سایپا شاهین ؛ قیمت، مشخصات فنی، امکانات و همه آنچه باید بدانید

فناوریربخ فناوریربخ

فناوریربخ

ابــزار  یــک  تنهــا  سشــوار  کــه  می کنیــد  فکــر  گــر  ا
مخصــوص بــرای اســتفاده در آرایشگاههاســت بهتر 
کاربــرد سشــوار در خانــه داری و... را  اســت مــوارد 

بدانیــد.
کــردن مــو  معمــوال افــراد از سشــوار بــرای خشــک 
وسیلهاســتفاده های  اما ایــن  می کننــد  اســتفده 
کــه ممکــن اســت بــا بعضــی از  دیگــری هــم دارد 
آن هــا آشــنایی نداشــته باشــید. آیــا تــا بــه حــال 
مــوارد اســتفاده سشــوار را شــنیده بودیــد؟ از سشــوار 
کــه در ذیــل بــه آن هــا  بیشــمار اســتفاده می شــود 

می پردازیــم.
لباس هــای  کــردن  خشــک  بــرای  سشــوار  1-از 
کــه قســمتی از آن هــا  یــا لباس هایــی  مرطــوب و 

می شــود.  اســتفاده  اســت  خیــس 

کرده ایــد جــای برچســپ ها  2-آیــا تــا بــه حــال ســعی 
را از بیــن ببریــد؟از سشــوار برای ایــن عنوان اســتفاده 
جــای  می شــود  باعــث  آن  حــرارت  چــون  کنیــد 

ــرود.  ــن ب ــم از بی ک ــم  ک ــود و  ــپ ها ذوب ش برچس
کیــک بپزیــد ؟.اســتفاده از  ۳-آیــا دوســت داریــد 
ــر  ــر روی درجه هــای پاییــن ت سشــوار و تنظیــم آن ب
کیــک را  می توانــد فرآینــد شــکل دهــی بــه مــواد روی 
بــه جــای هــوای آزاد، تســریع کند.سشــوار بــه کیــک 
شــما درخشــندگی خاصــی می دهــد. می توانیــد 
کنیــد. کناره هــا بــه آن وارد  گرمــای سشــوار را از بــاال و 
۴-سشــوار بــرای از بیــن بــردن جــای مــداد شــمعی 
روی دیــوار مناســب اســت :فقــط سشــوار را روی 
جــای مــداد شــمعی ها نگــه داریــد تــا ذوب شــود. 
۵- عینک پالســتیکی شــل اســت ؟ ســفت اســت ؟ 
سشــوار بــه کمک شــما می آید، گرمــای سشــوار را به 

عینــک بوزیــد تا منعطف شــود و بعــد آن را اســتفاده 
کنید. 

۶-سشــوار بــرای کبــاب پــز ! ؟ زغــال را روشــن کنید و 
کــردن آتــش اســتفاده  فــورا از سشــوار بــرای شــعله ور 

کنید. 
کــه در زمســتان  7-از سشــوار بــه عنــوان وســیله ای 
کفش هــا  کــردن  بــه بــاز شــدن یــخ لوله هــا و خشــک 
اســتفاده  فریــزی  منجمــد  مــواد  شــدن  ذوب  و 

می کننــد. 
ک ناخــن هــم  کــردن ال 8-از سشــوار بــرای خشــک 

اســتفاده می کننــد. 
9- از سشــوار بــه عنــوان فــر مــژه اســتفاده می کننــد.

می توانیــد هــر نــوع ابــزاری کــه بــرای فرم دهــی مژه ها 
کمی مقابــل  مــدت  بــرای  را  می کنیــد  اســتفاده 
ــرم شــود. گ کافــی  ــه مقــدار  ــا ب ــرار دهیــد ت سشــوار ق
ســپس حرارت ابزار را روی پوســت خود تست کنید 

ــر بــه مژه هــا شــکل دهیــد.  و راحــت ت
کنیــم ؟ چــوراب  گشــاد  کفــش تنــگ را  1۰- چگونــه 
کنیــد و سشــوار را در محــل  کفــش را پــا  بپوشــید و 
کفش هایــی  کند.بــرای  تنــگ بگیریــد تــا جــا بــاز 
کــه بــه بخش هــای  کوچــک هســتند و یا ایــن  کــه 
جلویــی و نزدیــک بــه انگشــتان پــای شــما را آســیب 
کنیــد. وارد می کنــد، می توانیــد از سشــوار اســتفاده 
کفــش را بپوشــید و ســپس  کــه ابتــدا  به ایــن شــکل 
کشــیده شــود، سشــوار را قــرار  کــه بایــد  در ناحیــه ای 

دهیــد.

کاربرد های جالب سشوار در خانه داری

برخــی از افــراد نــوع عجیــب و غریبــی از رژیم هــای 
تناســب اندام  بــه  رســیدن  بــرای  را  غذایــی 
کــرده و ســالیان ســال بــه همیــن منــوال  انتخــاب 
ادامــه داده انــد امــا برخــی از آن هــا خطراتــی بــرای 

دارد. ســالمتی 
ک رس،  گرفتــه تــا خــا از خــوردن ســیب زمینــی 
رژیم هــای عجیــب فراواننــد. بعضــی واقعــا موثرند 
بیشــتر  فوایدشــان  از  آن هــا  ضررهــای  آیــا  امــا 
ــاره ســوال  نیســتند؟ مــا از متخصصیــن در ایــن ب
کردیــم. فروردیــن زمــان اوج رژیم هــای عجیــب 
ــام  کــه مــا در طول ای ــا به ایــن دلیــل  اســت، عمدت

عیــد دچــار اضافــه وزن می شــویم..
رژیم بدون قند

رژیــم ۵ هفتــه ای بــدون قنــد یــک مــورد معقــول 
بــر روی قطــع قندهــای  کــه  بــه نظــر می رســد 
کربوهیدرات هــای ســاده ماننــد  ــرآوری شــده و  ف
نــان ســفید و غذاهایــی کــه بــر ســطح گلوکــز خــون 
تاثیــر می گذارنــد، پافشــاری می کنــد. غذاهایــی 
زیــرا  دارنــد  ارجحیــت  گلوکــز  پاییــن  ســطح  بــا 
ــر شکســته می شــوند و  کندت کربوهیــدرات آن هــا 

کــرد. انــرژی را آهســته تــر آزاد خواهنــد 
کــه  نظــر متخصصیــن در ایــن مورد ایــن اســت 
عقالنــی بــه نظــر می رســد، ولــی هشــدار می دهنــد 
کــه از  کلیــد اصلــی مبــارزه بــا چاقی ایــن اســت  کــه 
بچگــی از شــروع آن جلوگیــری شــود. 2۴ درصــد از 
کــودکان زیــر ۴ ســال دچــار اضافــه وزن هســتند و 
کــودکان چــاق بــه بزرگســاالن  82 درصــد از ایــن 

چــاق تبدیــل می شــوند.
کــه خیلــی بیشــتر از حامیــان رژیــم بــدون  افــرادی 
قنــد هســتند، حتــی میــوه را نیــز حــذف می کنند. 
کــه میوه هــا مقادیــر  ولــی دانشــمندان معتقدنــد 
زیــادی از مــواد مغــذی مــورد نیــاز بــدن مــا ماننــد 
ویتامیــن C و فیبــر و ترکیبــات طبیعــی ماننــد پلــی 

فنــول را تامیــن می کننــد.
رژیم سیب زمینی

لــرد بایــرون ظاهــرا توانســته اســت بــا خــوردن 
ســیب زمینــی خیــس شــده در ســرکه، طــی ۵ 
کنــد.  کــم  کیلوگــرم از وزن خــود را  ســال، ۳1٫7۵ 
متاســفانه او در ســن ۳۶ ســالگی بــر اثــر تــب فــوت 
کرده اســت و ما نمی دانیم آیا توانســته اســت وزن 

کنــد یــا خیــر. خــود را حفــظ 
تلویزیونــی  کننــدگان  تهیــه  از  یکــی  نیــز  اخیــرا 
توانســته اســت بــا خــوردن 2۰ ســیب زمینــی در 
کنــد و  کــم  کیلوگــرم وزن  روز بــه مــدت ۶۰ روز، 9.۵ 
همچنین ســطح گلوکز و کلســترول خون اون نیز 

بهبــود یافتــه اســت.
طرفــداران رژیــم ســیب زمینــی می گوینــد آن هــا 
احســاس ســیری داشــته اند و همچنیــن مــواد 
و  اســت  رســیده  آن هــا  بــدن  بــه  الزم  مغــذی 

شــاخص قنــد خــون آن هــا نیــز پاییــن اســت.

گرچــه غذاهــای  کــه ا نظــر متخصصین ایــن اســت 
ــا  ــتند ام ــرژی هس ــی از ان ــع خوب ــته ای منب نشاس
رعایــت تنــوع نکتــه ی مهمی اســت و خــوردن 
ــدون درنظرگرفتــن  بیــش از حــد ســیب زمینــی ب
بــه ســختی  انــواع دیگــر غذاهــای نشاســته ای 
می توانــد تمــام مــواد مغــذی مــورد نیــاز بــدن را 

کنــد. تامیــن 
رژیم پیتزا

گیاهخــوار  کــه قصــد داشــت  مــردی اهــل مریلنــد 
شــود بــه علــت تنفــر از گیاهخــواری، رژیــم عجیــب 
گرفــت. او 2۵ ســال پیتــزای پنیــر مصــرف  دیگــری 
کوهــی روی  کــرد و بــه علــت عالقــه بــه طعــم پونــه 

پیتزاهــای خــود از آن اســتفاده نمــود.
کــه او بــا خوردن ایــن همــه پیتزا  گــر فکــر می کنیــد  ا
از اضافــه وزن رنــج می بــرد، در اشــتباهید زیــرا او 
فــردی الغــر اســت و بســیار پرانــرژی می باشــد. 
روزی  می گوید:»همــه  خــود  رژیــم  دربــاره  او 
می میریــم و مــن بالخــره از پیتــزا خواهــم مــرد.«

ک رس رژیم خا
ک رس  یک ستاره ی 22 ساله پیشروی رژیم خا
ک رس  کــه خــا کــه به ایــن صــورت اســت  اســت، 
کــی ماننــد بنتونیــت را در آب حــل می کننــد  خورا
بــرای  رس  ک  خــا می گویــد  او  می نوشــند.  و 
شــما مفیــد اســت زیــرا بــدن شــما آن را جــذب 
نمی کنــد و ظاهــرا وزن منفــی فراهــم می کنــد، 
بنابراین ایزوتــوپ منفــی را همبســته خواهــد کــرد 
کمــک می کنــد تــا فلــزات ســنگین از  و همچنیــن 

بــدن دفــع شــوند.
کــه چگونــه  ممکــن اســت عجیــب بــه نظــر برســد 
یــک ذره بــا وزن منفــی می تواند ایزوتــوپ منفــی را 
کــه مونــت  همبســته کنــد ؟ ســازندگان می گوینــد 
مریلینــت موجــود در رس ماننــد یــک مــاده تغییــر 
دهنــده ی یونــی عمــل می کنــد بنابرایــن فلــزات 
ســنگین مانند ســرب و جیوه جذب شــده و دفع 

ــوند. می ش
متخصصیــن بر این باور هســتند کــه ما می توانیم 
ســموم را به خوبی از طریق ادرار و مدفوع و صفرا 
ک رس  ــا ــد خ ــاز باش ــه نی ــم، بدون اینک کنی ــع  دف
بخوریــم. حتــی ســازمان اســتاندارد غــذا در مــورد 
بــه خصــوص در  ک رس  خطــرات خــوردن خــا
مــورد زنــان بــاردار هشــدار داده اســت زیــرا مقادیــر 
کــه  زیــادی از ســرب و آرســنیک در محصوالتــی 

آنالیــن بــه فــروش می رســند پیــدا شــده اســت.

زندگــی مینیمالیســتی، ســبکی جدیــد و البتــه 
ــا تغییــر دادن  کــه ب متفــاوت از زندگــی می باشــد 
ســبک زندگــی خــود بــه زندگــی مینیمالیســتی، 

ــرای شــما خواهــد داشــت. ــدی ب قطعــا فوای
کــردن  متوقــف  بــرای  راهــی  مینیمالیســم 
در  مــا  ؛  ماســت  اطــراف  دنیــای  سرســختی 
جامعــه ای زندگــی می کنیم که به ذخیــره اجناس 
خــود تکیــه می کنــد؛ مــا مــواد مصرفــی، تملــکات 
مــادی، خــرت و پــرت، قــرض، حــواس پرتــی و 
کــه بــه  کامــل مصــرف می کنیــم آنچــه  ســر و صــدا را 
نظر نمی رســد داشــته باشــیم، هر معنای دیگری 

کــه در جهــان مــا باقــی مانــده اســت. اســت 
کــه مــا معمــوال درک نمیکنیم ایــن اســت  آنچــه 
از  بیشــتر  چیــزی  می گیریــم،  ســاده  وقتــی  کــه 
از  برخــی  فقــط  می کنیــم.  حــذف  را  وســایل 
کمتــر را در نظــر  مزایــای زندگــی بــا دارایی هــای 

بگیریــد : 
1. برای چیزهای مهم تر فضا ایجاد می کنید

ک  پــا را  گنجه هــا  و  کشــو ها  مــا  هنگامی کــه 
می کنیــم، فضــا و ســالمتی را بــه وجــود می آوریم.
ما ایــن احســاس انفجــاری را از دســت می دهیــم 
بکشــیم. نفــس  دوبــاره  می توانیــم  واقعــا  و 
ــا  ــه جــای اشــیا ب ــی را ب ــا زندگ کنیــد ت فضا ایجــاد 

کنیــد. ــر  معنــا پ
2. آزادی بیشتر با زندگی مینیمالیستی

کــردن اجنــاس مثــل لنگر کشــتی اســت.  ذخیــره 
مــا آن را بــه خــود و زندگــی مــان متصــل می کنیــم 
و همیشــه از دســت دادن اجناســمان وحشــت 
کــه اهمیتــی ندارند  داریــم. اجــازه دهیــد آنهایــی 
کنیــد  برونــد و آزادی را بیشــتر از همیشــه تجربــه 
کار بیــش  :آزادی از حــرص و آز، بدهــی وســواس و 

از حــد. 
۳. تمرکز بر سالمت و سرگرمی در زندگی 

مینیمالیستی
کمتــری را در انبــار خانــه می گذرانید  وقتــی وقــت 
ــرت  ــا خ ــا ب ــد ت ــالش نمی کنی ــه ت ــر ناامیدان و دیگ
انجــام  بــه  شــروع  باشــید،  همــراه  پرت هــا  و 
کارهایــی  کــه دوســت داریــد،  کارهایــی می کنیــد 
کــه هیــچ وقــت بــه نظــر نمی رســید بــرای آنهــا 
وقــت داشــته باشــید. همــه همیشــه می گوینــد 
کافــی ندارنــد، امــا تــا بــه حــال هیــچ  کــه زمــان 
آنچــه  بــه  نگاهــی  و  آنها ایســتاده اند  از  کــدام 
انجــام آن می کننــد،  را صــرف  کــه وقــت خــود 

کرده انــد؟
شــما می توانیــد یــک روز بــا بچه هایتــان لــذت 
کنیــد،  ببریــد، بــه ورزشــگاه برویــد، تمریــن یــوگا 
کتــاب خــوب بخوانیــد و یــا به ســفر بروید هر  یــک 
کــه دوســت داریــد، می توانیــد انجــام دهید،  چــه 
امــا در عــوض بــه خریــدن وســایل فروشــگاه ها 

می چســبید.

۴. زندگی مینیمالیستی و تمرکز کمتر بر 
دارایی های مادی

کــه مــا خــود را در آن ها محاصره  همــه چیز هایــی 
می کنیــم، صرفــا یــک حــواس پرتــی اســت، مــا 
کامــال بــی حوصلــه می شــویم. پــول نمی توانــد 
شــادی را بخــرد امــا می توانــد راحتــی را بخــرد 
پــس از اینکــه راحتــی اولیــه رضایــت بخــش شــد، 
کــه تعلقــات مــا به پــول باید پایان  در آن جاســت 

یابــد.
ــادی  ــای ش ــه وعده ه ک ــانه هایی  ــط رس ــا توس م
ارائــه  گرایانــه  مــادی  اقدامــات  طریــق  از  را 
تعجــب  جــای  شــده ایم.  بمبــاران  می دهنــد، 
کــه هــر روز مبــارزه می کنیــم در برابر ایــن  نیســت 
خواســته ها مقاومــت می کنیم. ایــن یــک مســیر 
کــرد.  ــی اســت، شــما را خوشــحال نخواهــد  خال
۵. آرامش ذهن بیشتر با زندگی مینیمالیستی

کــه مــا بــه دارایــی مــادی می رســیم،  هنگاهــی 
از  از،  همیشــه  زیــرا  می کنیــم،  اســترس ایجاد 
کــردن  دســت دادن آن هــا می ترســیم. بــا ســاده 
زندگــی خــود، می توانیــد وابســتگی خــود به ایــن 
یــک  نهایــت  در  و  بدهیــد  دســت  از  را  چیز هــا 
کنیــد. هــر چــه قــدر  ذهــن آرام و صلــح آمیز ایجــاد 
کمتــری بــرای نگرانــی داشــته باشــید،  چیزهــای 
آرامــش بیشــتری داریــد و ایــن بــه همیــن ســادگی 

اســت. 
۶. شادی بیشتر در زندگی مینیمالیستی

دگرگــون می کنیــد  را  زندگــی خــود  هنگامی کــه 
خوشــبختی بــه طــور طبیعــی بــه وجــود می آیــد 
بیشــتر  کــه  چیزهایــی  بــه  نســبت  شــما  زیــرا 

می شــوید. متمایــل  دارنــد،  اهمیــت 
همــه  در  را  دروغیــن  وعده هــای  وضــوح  بــه 
درهــم ریختگی هــا می بینید، ایــن ماننــد ســپری 
زندگــی  واقعــی  ماهیــت  مقابــل  در  شکســته 
کارآیی بیشــتری  اســت. شــما هم چنین از اینکه 
داشــته باشــید خوشــحال خواهیــد بــود. با تمرکز 
بــر الویت هــای خــود، تمرکــز بیشــتری می یابیــد. 
کــردن ســرعت، لــذت خواهیــد بــرد.   کــم  شــما بــا 

7. ترس کمتر از شکست از تاثیرات زندگی 
مینیمالیستی

هنگامی کــه شــما بــه انســان های ســاده زیســت 
کــه  نــگاه می کنیــد بــه خوبــی متوجــه می شــوید 
هیــچ ترســی دربــاره مادیــات دنیــوی ندارنــد، 
آن هــا ترســی ندارنــد. بــا ســاده زیســتی در هــر 
کــه می خواهیــد انجــام دهیــد، می توانیــد  آنچــه 
گــر بــا تــرس از دســت دادن  کنیــد. ا پیشــرفت 
تمــام دارایی هــای دنیــوی خــود نگــران نباشــید. 
کــه شــما بایــد اقدامــات الزم بــرای  بدیهــی اســت 
داشــتن ســقفی بــر روی ســر را انجــام دهیــد، امــا 
کمی بــرای  کــه چیــز  شــما هــم چنیــن می دانیــد 

ترســیدن، بــه جــز خــود تــرس داریــد.

۴ رژیم غذایی خاص و البته عجیب غریب 7 فایده شگفت انگیز زندگی مینیمالیستی
تناسب اندام موفقیت

اســتان  محلــی  غذاهــای  از  یکــی  باقالقاتــق 
گیاهــی اســت و ترکیبــی از انــواع  کــه  گیــالن اســت 
طعم هــای جــذاب اســت و ســریع هــم درســت 

می شــود.
گاهــی اوقــات از خوردن  حتی گوشــت خوارها هم 
غ خســته می شــوند و هــوس یــک  گوشــت و مــر
غــذای گیاهــی بــه سرشــان می زنــد. چه چیز بهتر 
گوشــت و  از اینکــه ســراغ غذاهــای محلــی بــدون 
غ برویــم؟ باقالقاتــق یکــی از غذاهــای محلــی  مــر
گیاهــی اســت و ترکیبــی  کــه  گیــالن اســت  اســتان 
از انــواع طعم هــای جــذاب اســت و ســریع هــم 

درســت می شــود.
مواد الزم برای تهیه باقالقاتق:

• لوبیا کشاورزی: ۲ لیوان
• شوید خشک: ۲ قاشق غذاخوری

غ: ۲ عدد • تخم مر
• سیر: ۴ حبه

طرز تهیه و دستور پخت باقالقاتق:
۱. لوبیاهــا را از چنــد ســاعت قبــل در آب جــوش 
کنیــد.  خیــس دهیــد و ۲ بــار بــار آب آن را تعویــض 
گرفتــه و آن را بــه  ســپس پوســت روی لوبیــا را 

کنیــد و در  کنیــد. ســیر را خــرد  دو نیــم قســمت 
مقــداری روغــن تفــت دهیــد، پــس از اینکــه بــوی 
کنیــد و همــراه بــا  ســیر بلنــد شــد لوبیاهــا را اضافــه 
ســیر چنــد دقیقــه تفــت دهیــد تــا نیــم پــز شــود. 
ســپس شــوید خشــک را بــه خــورش باقــال اضافــه 

کنیــد.
کمی مــواد را تفــت دادیــد حــدود  ۲. پــس از اینکــه 
کنیــد )آب بایــد تــا ۱ بنــد  ۲ – ۳ لیــوان آب اضافــه 
انگشــت روی مواد را بگیرد(، در قابلمه را ببندید 

ــازه  ــه اج ــدت ۱۵ دقیق ــه م ــم و ب ــرارت مالی ــا ح و ب
ــم شــود )هــر ۵  ک ــال بپــزد و آب خــورش  دهیــد باق
کمی هــم بزنیــد تــا تــه  دقیقــه بــه آرامی خــورش را 

نگیــرد(.
غ را  ۳. پــس از پختــن باقالهــا دو عــدد تخــم مــر
داخــل خورشــت بشــکنید و بــا حــرارت مالیــم 
غ هــا بســته شــوند و خــورش بــه  بگذاریــد تخم مر
روغــن بیفتــد. ســپس خــورش را در ظــرف بریزیــد 

کنیــد. و همــراه بــا برنــج یــا نــان ســرو 

گیاهی و جذاب فوت و فن های تهیه باقالقاتق؛ 
دستپختربخ

خانه داریربخ
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