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مصــارف  اســتان  ادارات ایــن  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
کاهــش دهنــد و همچنیــن  گاز را ۴۰ درصــد  آب، بــرق و 
ســاختمان ها و مجتمع هــای مســکونی مکلــف شــدند بــر 

کننــد.  روی ســقف خــود پنل هــای انــرژی نصــب 
عبــاس رضایــی در حاشــیه جلســه مدیریــت اضطــراری 
مصــرف بهینــه انرژی در ســالن جلســات اســتانداری  افــزود: 
ــتاد  ــرف آب س ــی در مص ــه جوی ــور صرف ــه منظ ــد ب ــرر ش مق

مدیریــت بحــران انــرژی تشــکیل و در خصــوص مصــرف 
گاز اقــدام شــود. بهینــه آب، بــرق و 

وی ادامــه داد: همــه دســتگاه ها مکلــف شــدند ژنراتورهــای 
بــرق اضطــراری خــود را در شــرایط پیــک مصــرف در مــدار 
قــرار دهنــد و ادارات تمامی موتورخانه ها را استانداردســازی 

کنند.
موظــف  ادارات  همــه  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  اســتاندار 
هســتند یــک مدیــر انــرژی تعییــن و ایــن مدیــر مســئولیت 

اجــرای طرح هــای مصــرف بهینــه در ادارات را برعهــده دارد.
تبلیغــات  ســازمان  و  اوقــاف  کل  اداره  کــرد:  اضافــه  وی 
مســاجد  در  گاز  و  بــرق  آب،  مصــرف  بــه  اسالمی نســبت 
آورد همچنیــن ســازمان  بــه عمــل  را  پیگیری هــای الزم 
صنعــت، معــدن و تجــارت و شــرکت شــهرک های صنعتــی 
در تمامی شــهرک ها و واحدهــای صنعتــی الزامــات مصــرف 

کنــد. گاز را اجرایــی  بهینــه آب و بــرق و 
گفــت: همچنیــن صــدا و ســیما و اصحــاب رســانه  رضایــی 
کننــد و  ــرژی فرهنــگ ســازی  ــه مصــرف بهینــه ان نســبت ب
دســتگاه های مربوطــه بــا مشــترکان پرمصــرف برخــورد الزم 

را انجــام دهــد.
تعــداد مشــترکان برق ایــن اســتان قبــل از انقــالب ۴۱۰ هــزار 
کنــون از مــرز ۲ میلیــون و ۸۰۰  مشــترک بــود و ایــن رقــم  هــم ا

گذشــته اســت. نفــر 
آب و فاضــالب اســتان اصفهــان یــک میلیــون و ۱۸۰ هــزار 
خانگــی  مشــترکان  هــزار   ۸۰۰ حــدود  کــه  دارد  مشــترک 
هســتند کــه در صورتــی کــه روزانــه هر کــدام ۱۰ لیتــر از مصرف 
کــم  خــود بکاهنــد روزانــه هشــت میلیــون لیتــر از منابــع آبــی 

کــه رقــم چشــمگیری اســت. نخواهــد شــد 
توزیــع  بزرگتریــن  از  یکــی  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت 
کشــور محســوب می شــود و در  گاز طبیعــی در  کننــدگان 
زمــان حاضــر ۱۱۰ شــهر اســتان، در مجمــوع بیــش از یــک 

دارد. مشــترک  و ۸۷۰  میلیــون 

استاندار اصفهان:

کاهش دهند گاز را ۴۰ درصد  ادارات مصرف آب، برق و 
خبرربخ

کــه امــروز در منطقــه حصــه آغــاز شــده تــا چنــد ســال آینــده ادامــه یابــد بــه طــور حتــم  گــر حرکتــی  گفــت: ا شــهردار اصفهــان 
شــاهد تحــوالت خوبــی در ایــن منطقــه خواهیــم بــود و بــه مــرور زمــان شــرایط آن بــا ســایر نقــاط شــهر یکســان خواهــد شــد.

قدرت اهلل نوروزی  در هفتاد و نهمین برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« با اشاره به افتتاح »فرهنگسرای استاد شریعت« 
در محلــه »حصــه« اصفهــان، اظهــار کرد: ایــن فرهنگســرا در زمینــی بــه مســاحت ۱۵۰۰ مترمربــع و زیربنــای بیــش 
از ۱۵۰۰ متــر آمــاده شــده تــا خدمــات الزم در آن بــه مــردم ارائــه شــود. وی بــا بیان اینکــه همــواره 
دغدغــه رفــع مشــکالت محلــه حصــه را داشــته ایم، افــزود: بــا تحقــق عدالــت فضایــی در ایــن 

منطقــه شــاهد نشســتن لبخنــد رضایــت بر لبــان مــردم خواهیم بــود.
شــهردار اصفهان گفت: در دو ســال گذشــته بر اســاس مصوبات شورای شهر و تصمیمات 
شــهرداری شــاهد اجــرای طرح هــا و تحــوالت خوبی در محله حصــه بوده ایم، امــا در این 
کــه شــاهد هســتیم شــرایط بــه طــور  کار بیشــتری وجــود دارد چنــان  منطقــه جــای 

کامل مســاعد نشــده اســت.
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نابودی بیش از ۱۰۰۰ اصله تاغ 
در سجزی زیر چرخ بی تدبیری 

 شهردار اصفهان: 

حصه و زینبیه با ۴ سال قبل قابل مقایسه نیست

 سرمربی تیم فوتبال سپاهان: 

گذشته سرحال نبودیم نسبت به بازی های 
۶

دالر به کانال ۱۵ هزار تومان 
باز می گردد؟

آیا کشاورزان شرق اصفهان 
از پساب فاضالب استفاده 

می کنند؟

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد :

سرنوشت دالر و مساله تورم

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

استان اصفهان از پیک عبور 
کند، خاموش می شود

کارآمد و مدارای  مدیریت نا
نجیبانه جامعه با فقر 
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نائب رئیس اتاق تهران؛   

شرکت فوالد مبارکه مایه مباهات و 
کشور است افتخار 

وجود بیش از ۶ هزار اثر تاریخی شناخته شده استان اصفهان: 

موریانه ها، آغازی برای پایان بنا های 
تاریخی اصفهان

۳

۵

سیدمحمد صدری - شهردار ونک

شــهرداری درنظردارد مطابق ماده 1۳ آئین نامه مالی شــهرداریها و به اســتناد مصوبه شــماره ۵/۳18۰ شــورای اسالمی شهر 
ونــک نســبت بــه فــروش یکدســتگاه کامیونــت نیســان 2۴۰۰ مــدل 79 ازطریــق مزایــده عمومــی و بــا قیمــت پایــه کارشناســی 

یــک میلیــارد ریــال بصــورت نقــدی و بــا شــرایط منــدرج در زیــر بــه افــراد حقیقــی و یا حقوقــی واجد شــرایط اقــدام نماید.
پیشــنهاددهندگان بایــد تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه بــه تاریــخ 1۴۰۰/۰2/۳۰ بــه شــهرداری ونــک مراجعــه و پــس از 
واریــز مبلــغ پانصــد هــزار ریــال بــه حســاب 7۵9911۴9۵ بانک کشــاورزی نســبت به خرید اســناد شــرکت در مزایــده و بازدیــد از 

خــودرو فــوق اقــدام نمایند.
پیشــنهاددهندگان بایــد جهــت شــرکت در مزایــده مبلــغ پنجــاه میلیــون ریــال بــه حســاب شــماره 2۶۶2۰۴۳1۰ بنام ســپرده 

شــهرداری نــزد بانــک کشــاورزی واریــز و یــا معــادل آنــرا ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر ارائــه نماینــد.
کثر تا پایان وقت اداری ســاعت 1۳ روز پنج شــنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/۳۰ به  پیشــنهاددهندگان باید پیشــنهادات خود را حدا

دبیرخانه شــهرداری تحویل و رســید دریافت نمایند.
11۳۴۰17 / م الفسایر اطالعات مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.

گهی مزایده نوبت دوم )1۴۰۰/۳( آ

 اداره کل زندان های استان اصفهان

کت های الف: اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا
آدرس: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن - اداره کل زندان های استان اصفهان - اداره مالی و پشتیبانی - شماره تماس: ۳7872192، ۰۳1

11۳۳219 / م الف

نوبت دوم
گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ

کل زندان های استان اصفهان اداره 
نشانی: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن

گزار دستگاه مناقصه 

ح ذیل: گوساله )درجه یک( موردنیاز به شر گوشت  تهیه 
گوساله منجمد دوتیکه ران و سردست: ۵۴/۰۰۰ کیلوگرم گوشت 

موضوع مناقصه

کل زندانهای استان اصفهان یا واریز وجه نقد به شبای حساب  ضمانت نامه بانکی دروجه اداره 
کل زندانهای  IR 2۳۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰1۳1۰7۶7۰۴۰9 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره 

استان اصفهان به مبلغ 2/۶8۵/۶9۶/۰۰۰ ریال
تضمین شرکت در مناقصه

www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت اسناد ازطریق 
از تاریخ 1۴۰۰/۰2/2۰ لغایت 1۴۰۰/۰2/2۵سامانه تدارکات دولت

کل زندان های استان اصفهان دبیرخانه محرمانه اداره  کت  تحویل اسناد صرفًا پا
کثر تا تاریخ 1۴۰۰/۰۳/۰۵)الف( حدا

کل زندانهای استان اصفهان اداره 
گشایش پیشنهاد ها

خ 1۴۰۰/۰۳/۰۶ ساعت 1۰ صبح روز پنج شنبه مور

حامد اخگر - شهردار کلیشاد و سودرجان

کلیشــاد و ســودرجان بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال مالــی 1۴۰۰ درنظــردارد فــاز اول )محوطــه  شــهرداری 
کلیشــاد و ســودرجان را ازطریــق مناقصــه عمومی بــه افــراد  ســازی( مجتمــع فرهنگــی بــاغ بانــوان شــهر 
گــذار نمایــد. لــذا از متقاضیــان دعــوت می گــردد مطابــق بــا زمــان بنــدی  واجدالشــرایط حقیقــی یــا حقوقــی وا

اعــالم شــده بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد.

شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد.
سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد.

آدرس دریافــت و تحویــل مــدارک: اصفهــان شــهر کلیشــاد و ســودرجان خیابــان مطهــری ســاختمان مرکــزی 
11۳۴۰9۰ / م الفشــهرداری واحــد دبیرخانــه شــهرداری شــماره تمــاس: ۳7۴88۰۰۰، ۰۳1

نوبت اول
گهی مناقصه مرحله اول آ

زمان بازگشایی آخرین مهلت تحویل اسناد مهلت اخذ اسناد مبلغ اعتبار

1۴۰۰/۰۳/18 1۴۰۰/۰۳/17 1۴۰۰/۰2/21 الی 1۴۰۰/۰۳/17 ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
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خبر

و  خوارکی هــا  قیمــت  افزایشــی  رونــد  جریــان  در 
کنــون، قیمــت  گذشــته تــا  آشــامیدنی ها از ســال 
هــر بطــری نوشــابه نســبت بــه پارســال تــا ۱۱۶ درصــد 

افزایــش داشــته اســت. 
آمارهــای رسمی منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمــار در 
کــه  رابطــه بــا تــورم فروردیــن از ایــن حکایــت داشــت 
ــه  ــامیدنی در مقایس ــا و آش ــد خوارکی ه ــه خری هزین
بــا فروردیــن پارســال ۶۳.۵ درصــد افزایــش یافتــه 

اســت. 
تــر آمــار  کــه بررســی جزئــی  ایــن در حالــی اســت 
کائــو،  کا گــروه »چــای، قهــوه،  تــورم نشــان می دهــد 
نوشــابه و آبمیوه و نوشــابه های غیر الکلی« با ۷۵.۱ 
کــه باالتریــن ســطح  کاالهــای قــرار دارد  درصــد جــزو 
افزایــش قیمــت نســبت به ســال گذشــته را بــه خود 

اختصــاص داده اســت. 
بــا  مقایســه  در  گازدار  نوشــابه  اقــام  بین ایــن  در 
بــه اســفند ۴.۶  پارســال ۱۱۶.۶ درصــد و نســبت 
کــه هــر بطــری  گــران شــده اســت؛ بــه طــوری  درصــد 
گذشــته  ســال  فروردیــن  در  نوشــابه  لیتــری   ۱.۵
کــه در فروردیــن ســال  حــدود ۴۵۵۰ قیمــت داشــته 
جــاری بــه طــور متوســط بــه  ۹۸۶۰ تومــان افزایــش 
یافتــه اســت و حتــی تــا ۱۱ هــزار و ۳۰۰ تومــان هــم 
در  کاال  قیمت ایــن  بررســی  اســت.  رفتــه  فــروش 
طــول یــک ســال گذشــته نیــز بیانگــر آن اســت که به 
طور متوســط هر بطری نوشــابه در اردیبهشــت ماه 
۴۶۴۰ تومــان، خــرداد ۴۸۲۵، تیــر ۵۳۲۶، مــرداد 
۶۲۳۷، شــهریور ۶۸۲۵، مهــر ۷۳۲۰، آبــان ۸۰۵۶، 
اســفند  و   ۹۱۷۵ بهمــن   ،۸۹۹۶ دی   ،۸۶۸۵ آذر 

۹۴۳۸ تومــان فــروش رفتــه اســت. 
کــه در فروردیــن مــاه امســال هــر ســه  گفتنــی اســت 
شــاخص اصلــی تــورم بــا افزایــش همــراه شــد و  نــرخ 
تــورم ســاالنه ۳۸.۹  و تــورم نقطــه بــه نقطــه و بــه 
کاال و خدمات نســبت  نوعی میزان افزایش قیمت 
کــه از  بــه پارســال ۴۹.۵درصــد بــوده اســت، جریانــی 
ســال گذشــته و حتــی ســال ۱۳۹۸ ادامــه پیــدا کرده 
و مرکــز آمــار نیــز اخیــر طی گزارشــی این روند افزایشــی 

کــرده بــود. گذشــته را تائیــد  تــورم در یکــی دو ســال 

افزایش ۱۱۶ درصدی 
قیمت نوشابه

خبرربخ

رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران و چیــن می گویــد ســه 
عامــل اصلــی بــر قیمــت دالر در اقتصاد ایــران تاثیــر 
می تــوان  آنهــا  دادن  قــرار  هــم  کنــار  بــا  کــه  دارد 

کــرد.  آینده ایــن نــرخ را پیــش بینــی 
گفت وگــو با ایســنا، اظهــار  مجیدرضــا حریــری در 
کــه جایــگاه ریــال و  کــرد: در ایــن تردیــدی نیســت 
ارزش پــول ملی ایــران در قیــاس بــا ارزهایــی ماننــد 
دالر، تاثیــری قابــل توجــه در قیمــت تمــام شــده 
کاالهــا و تــورم و میــزان هزینه هــای ثابــت زندگــی 
مــردم دارد؛ از ایــن رو نــرخ دالر و ثبــات آن اهمیــت 
مدیریــت  و  اقتصــادی  ریــزی  برنامــه  در  زیــادی 

دارد. زندگــی 
سه عامل تعیین کننده قیمت دالر در ایران

کان ســه عامــل بــر  وی بــا بیان اینکــه در ســطح 
تعییــن قیمــت دالر در اقتصاد ایــران نقش اساســی 
دارنــد، توضیــح داد: عامــل نخســت بــه شــرایط 
کان اقتصادی ایــران بازمی گــردد. وضعیــت تــورم، 
گــذاری  ارزش افــزوده، رشــد اقتصــادی، ســرمایه 
کنــار یکدیگــر ارزش  و بســیاری از عوامــل دیگــر در 
ذاتــی ریــال را تعیین می کنند که در مقایســه بــا دالر 

نرخــی را مشــخص می کنــد.
داد:  ادامــه  چیــن  و  بازرگانی ایــران  اتــاق  رئیــس 
عامــل دوم، در رابطــه بــا میــزان دسترســی بــه دالر و 
عرضــه آن از ســوی بانــک مرکــزی اســت. مــا در دهه 
کــه هــر دو آنهــا  ۹۰ دو شــوک قیمتــی دالر داشــتیم 
گیــری تحریم هــا و تشــدید آنها ایجــاد  پــس از شــکل 
شــد. یــک بــار دالر از ۱۰۰۰ تومــان بــه حــدود ۴۰۰۰ 
تومــان و بــار دوم بــه مــرز ۳۰ هــزار تومــان رســید و 
گــر بانک مرکزی دسترســی  دوبــاره بازگشــت. حــال ا

بیشــتری بــه ارز داشــته باشــد و عرضــه را در برابــر 
تقاضا افزایش دهد، بخشــی از افزایش قیمت دالر 
گذشــته متوقــف خواهــد شــد. البتــه  در ســال های 
اجرای ایــن سیاســت پیچیدگی هــای خــاص خــود 
را دارد و نمی تــوان بــه راحتــی از افزایــش دسترســی 

گفــت. بــه ارز و تزریــق آن بــه بــازار ســخن 
حریــری ســومین عامــل تاثیرگــذار بــر قیمــت ارز را 
گفــت: هرچــه  شــرایط روانــی جامعــه دانســت و 
افزایــش  اقتصــاد  آینــده  بــه  نســبت  ناامیــدی 
کــه ریــال در حــال  یابد، ایــن تصــور بــه وجــود می آیــد 
از دســت دادن ارزش خــود اســت و بــرای جلوگیــری 
از زیــان بیشــتر، بایــد ثــروت را بــه ارزهــای دیگــر بــدل 
کنــار شــرایط روانی جامعه  کــه همین اقــدام در  کــرد 
کــه مــا  ــه افزایــش جــدی نــرخ ارز می شــود  منجــر ب
گذشــته بارهــا مشــاهده  آن را در طــول ســال های 

کرده ایــم.
دالیل کاهش اخیر نرخ دالر

کاهشــی قیمــت دالر در  رونــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــه باعــث شــد  کــرد: آنچــه  گذشــته، بیــان  روزهــای 
نــرخ دالر آزاد از ۲۵ هــزار تومــان بــه مــرز ۲۰ هــزار 
ــه ۲۰  کاهشــی نزدیــک ب تومــان برســد و در نهایــت 
کــردن فضــای  کنــد، فروکــش  درصــدی را تجربــه 
منفــی جامعــه و امیــد بــه لغــو تحریم هــا و بهبــود 
نســبی شــرایط بــود. هرچنــد در عمــل هیــچ اتفاقی 
نیفتــاده و حتــی زمــان بندی مشــخصی نیــز در این 
زمینــه وجــود نــدارد امــا صــرف بهبــود فضــای روانی 
گذاشــته  جامعــه بــر قیمــت دالر چنیــن تاثیــری 

اســت.
گام دوم  رئیــس اتاق ایــران و چیــن بــا بیان اینکــه 

کاهــش قیمــت دالر، لغــو تحریم هــا و بهبــود  بــرای 
گــر عرضــه ارز در  کــرد: ا واقعــی شــرایط اســت، بیــان 
مقایســه بــا تقاضا افزایــش پیدا کند و دسترســی ما 
بــه دالر گســترش یابــد، می تــوان انتظــار داشــت کــه 
کاهــش یابــد امــا در ایــن بیــن سیاســت  قیمــت دالر 
اهمیــت  بــازار  مدیریــت  نحــوه  و  مرکــزی  بانــک 

فراوانــی دارد.
احتمال کاهش قیمت دالر تا ۱۵ هزار تومان

کیــد بر اینکــه کســی نمی توانــد قیمــت  حریــری بــا تا
کــرد: در  کنــد، اظهــار  ــرای دالر مشــخص  دقیقــی ب
صورتــی کــه دو عامــل فضــای روانــی و کاهــش فشــار 
کــه  تحریم هــا رخ دهــد، می تــوان انتظــار داشــت 
نــرخ دالر بــه کانــال ۱۵ هــزار تومــان نیــز نزدیک شــود 
کــه دالر دوبــاره ۴۰۰۰ یــا ۵۰۰۰ تومــان  اما ایــن توقــع 
گــر چنــد  کوتــاه مــدت ممکــن نیســت و ا شــود، در 
ســال اقتصاد ایران حرکت رو به رشــد داشــته باشــد 
کان خــود را بهبــود بخشــد، آنــگاه  و مختصــات 
کاهــش بیشــتر  کــه آیــا شــرایط، مناســب  بایــد دیــد 
قیمــت دالر خواهــد بــود یا خیر. تــا آن زمان، چنین 

انتظــاری دور از واقعیــت خواهــد بــود.
گزارش ایســنا، نــرخ دالر از ابتــدای ســال ۱۳۹۷ و  بــه 
همزمــان با بازگشــت تحریم های آمریــکا علیه ایران 
گرفــت و در تابســتان ســال  رونــد افزایشــی بــه خــود 
قبــل حتــی از مــرز ۳۰ هــزار تومــان نیــز گذشــت امــا بــا 
پیــروزی بایــدن در انتخابات، ایــن نــرخ بــه ۲۵ هــزار 
گذشــته و همزمــان بــا از  تومــان رســید. در روزهــای 
کــرات هســته ای، نــرخ دالر بــار دیگــر  ســرگیری مذا
کانــال ۲۰ هــزار تومــان نیــز  کاهشــی شــد و حتــی بــه 

رسید.

کانال ۱۵ هزار تومان باز می گردد؟ دالر به 
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ گفتــه دبیــر شــورای  درحالیکــه پیــش از ایــن، طبــق 
دولتــی  نیمــه  و  دولتــی  بانک هــای  هماهنگــی 
هزینــه ســرویس پیامــک در ایــن بانک هــا همچنان 
کثــر ۱۵ هــزار تومــان اســت و برنامــه ای بــرای  حدا
بررســی های  نــدارد،  وجــود  هزینــه  افزایش ایــن 
کــه برخــی از بانک هــای دولتــی  کــی از آن اســت  حا
هزینــه ســرویس پیامکــی خــود را افزایــش داده انــد. 
پیــش از ایــن برخــی از بانک هــای خصوصــی اقــدام 
بــه افزایــش هزینــه ســرویس پیامکــی خــود از ۱۵ بــه 
کــه دلیــل آن افزایــش هزینــه  کردنــد  ۳۰ هــزار تومــان 

دریافتــی شــرکت مخابــرات اعــام شــد.
اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  کانــون  دبیــر 
کــه  گفــت  کنــش به ایــن موضــوع  خصوصــی در وا
ســرویس  هزینــه  افزایــش  تصمیمی بــرای  هنــوز 
امــا  اســت  نشــده  گرفتــه  بانک هــا  پیامکــی 
احتمال اینکــه در آینــده نزدیک ایــن نــرخ بــه دلیــل 
ــد،  هزینه هــای بانک هــا در ایــن زمینــه افزایــش یاب

دارد. وجــود 
کنــون برخــی از بانک هــای دولتــی هم  پــس از ایــن، ا
بــا ارســال پیامــک به مشــتریان خــود اعــام کرده اند 
کنش هــای واریــز و  کــه بــه منظــور ارســال پیامــک ترا

برداشــت از حســاب شــما مبلغ ۲۰ هزار تومان برای 
کارمــزد ســاالنه کســر می شــود. 

پیگیری های ایســنا از بانــک تجــارت در ایــن زمینــه 
ــا  ــورم، هزینه ه ــش ت ــا افزای ــه ب ک ــت  ــی از آن اس ک حا
هــزار  افزایــش ۱۰  مرکزی ایــن  بانــک  مجوزهــای  و 
بانــک  پیامکی ایــن  ســرویس  هزینــه  در  تومانــی 

گرفتــه اســت.  صــورت 
پیــش از ایــن بانــک تجــارت بــرای ســرویس پیامکــی 
خــود از مشــتریان ۱۰ هــزار تومــان دریافــت می کــرد 
کنون ایــن مبلــغ بــه ۲۰ هــزار تومــان افزایــش  کــه ا
یافتــه اســت .  از ســوی دیگــر، پیگیری های ایســنا 
از شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتــی و نیمــه 
دولتــی بــرای دریافــت جزئیــات مربوطــه و اینکــه آیــا 
مجــوز افزایــش هزینه ســرویس پیامکی بــه بانک ها 
داده شــده اســت یــا خیــر؟ بــی پاســخ مانــد و ایــن 
کنــون پاســخی در ایــن راســتا نــداده اســت .  شــورا تا
کــه بانک ها دلیــل افزایش هزینه  الزم بــه ذکــر اســت 
ســرویس پیامکــی خــود افزایــش هزینــه بانک هــا 
چــون هزینــه مخابــرات می داننــد، درحالیکــه طبق 
گفتــه رییــس هیــات مدیــره شــرکت مخابرات ایــران 
افزایــش قانونــی و منطقــی تعرفه با توجه به شــرایط 
در حــال پیگیــری اســت و هنــوز اجــرا نشــده اســت. 

گفــت:  مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اصفهــان 
گــذاری  ســرمایه  مجمــع عمومی عــادی شــرکت 
ســهام عدالت ایــن اســتان بــه دلیــل حــد نصــاب 
ــد.  ــکیل نش ــه تش ــهامداران در جلس ــیدن س نرس

علی صبوحی افزود: جلســه مجمع عمومی عادی 
گــذاری ســهام عدالــت اصفهــان  شــرکت ســرمایه 
امــروز ســاعت ۱۳ بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد امــا 
بــا گذشــت یــک ســال از زمــان مقــرر تعــداد افــراد بــه 
حــد نصــاب نرســید و ایــن جلســه تشــکیل نشــد. 
کــرد: ســاعت ۱۴ بــا نظــر اعضــا هیــات  وی بیــان 
رییســه جلســه برگــزاری مجمــع بــه روز دیگــری 

موکــول شــد.
بــا  و دارایــی اصفهــان  اقتصــادی  امــور  مدیــرکل 
بیان اینکــه زمــان جلســه آینــده مجمــع عمومی بــه 
کــرد: جلســه  اطــاع ســهامداران می رســد، تصریــح 

مجمــع در نوبــت دوم بــا حضــور هــر تعــداد از ســهام 
شــرکت قانونــی بــوده و برگــزار خواهــد شــد.

وی ادامــه داد: یــک  میلیــون و ۸۰۶ هــزار و ۹۲۸ 
نفــر روش غیرمســتقیم مدیریــت ســهام عدالــت را 
کــه رای آنــان در انتخــاب هیــات  کردنــد  انتخــاب 
گــذار ســهام عدالــت مهــم  مدیــره شــرکت ســرمایه 

اســت.
اقتصــادی  انتخابــات  بزرگ تریــن  وی  گفتــه  بــه 
اســتان اصفهــان بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی 
بــورس، روز شــنبه هیجــده اردیبهشــت بــا حداقــل 
۵۰ درصــد واجدیــن شــرایط پیش بینی شــده بود.

گــذاری ســهام  هیــات مدیــره شــرکت های ســرمایه 
انتخــاب  ســهامداران  رای  بــا  اســتانی  عدالــت 
می شــوند و افــراد دارای ســهام عدالت کــه مدیریــت 
کردنــد، در ایــن انتخابــات  غیرمســتقیم را انتخــاب 

شــرکت می کننــد.

کــی  حا پایتخــت  خــودروی  بــازار  از  بررســی ها 
اجــازه  وجــود  بــا  بــازار  در ایــن  رکــود  تــداوم  از 
بازگشــایی نمایشــگاه ها از ابتــدای هفتــه جــاری 
کــه نیازمنــد پــول بوده انــد  اســت؛ فروشــندگانی 
ــا  ــود را ت ــودروی خ ــه خ ک ــده اند  ــر ش ــی حاض حت
۳۰ درصــد زیــر قیمــت ســایت های خودرویــی 

بفروشــند. 
ســه  کرونایــی  تعطیــات  یافتــن  پایــان  حتــی 
هفته ای نمایشــگاه های خودرو نتوانســت قفل 
کنــد و بــا حرکــت تدریجــی ارز در  معامــات را بــاز 
ــازار  ــه نظــر می رســد رکود ایــن ب کاهشــی، ب مــدار 

عمیق تــر شــده باشــد.
ســعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشــگاه داران 
گفــت: عامــل اصلــی  خــودروی تهــران به ایرنــا 

ــت. ــرخ ارز اس ــش ن کاه ــود،  ــن رک تداوم ای
ــه اخبــار  ــا توجــه ب گفته ایــن مقــام صنفــی، ب ــه  ب
مثبــت واصلــه از توافقــات خارجــی و احتمــال 
همچنــان  مــردم  تحریم هــا،  شــدن  برداشــته 
از خریــد دســت نگــه داشــته اند و امیــدوار بــه 

هســتند. بیشــتر  قیمت هــای  کاهــش 
کــه نیازمنــد  وی اظهــار داشــت: فروشــندگانی 
پــول بوده انــد حتــی تــا ۳۰ درصــد زیــر قیمــت 

کــه در فضــای مجــازی و  -البتــه قیمت هایــی 
هســتیم-  آن  شــاهد  خودرویــی  ســایت های 
موتمنــی  فروخته انــد.  را  خــود  خــودروی 
بــه  مراجعه کننــده  روزهــا  در ایــن  تصریح کــرد:  
افــرادی  و  رســیده  صفــر  حــدود  بــه  بنگاه هــا 
کــه قصــد خریــد داشــته باشــند، بــا چانه زنــی 
می تواننــد زیــر همیــن قیمت هــا خــودرو بخرنــد.
قیمــت برخــی خودورهــا در فضــای مجــازی بــه 

شــرح زیــر اســت:
پرایــد ۱۱۱ حــدود ۱۲۵ میلیــون تومــان، تیبــا ۲ 
بــه ۱۳۳ میلیــون تومــان،  مــدل ۱۴۰۰ نزدیــک 
 ۱۸۶ حــدود   ۱۴۰۰ مــدل  ال. ایکــس  ســمند 
میلیــون تومــان، پــژو ۴۰۵ اس. ال. ایکــس مــدل 
۱۴۰۰ نزدیــک بــه ۱۸۶ میلیــون تومــان، پــژو ۲۰۶ 
تیــپ  و  تومــان  میلیــون   ۱۹۷ حــدود   ۲ تیــپ 
بســترن  تومــان،  میلیــون   ۲۶۰ بــه  نزدیــک   ۵
برلیانــس اچ  تومــان،  اتوماتیــک ۴۱۲ میلیــون 
۳۳۰ حــدود ۳۴۲ میلیــون تومــان و پــژو ۲۰۰۸ 

نزدیــک بــه ۸۹۰ میلیــون تومــان.
جــو  بــا  گذشــته  هفتــه  اواخــر  اســت:  گفتنــی 
ارز،  نــرخ  ریــزش  پــی  در  شــده  روانی ایجــاد 
کاهــش شــدید قیمت هــا در بــازار خودروهــای 
کــه شــاهد افــت ۱۰  خارجــی رقــم زد، به طــوری 
تــا ۱۵ درصــدی قیمت هــا در مقایســه بــا اواخــر 

بودیــم.  ۹۹ اســفندماه 
کارشناســان، در صــورت تداوم ایــن  بــه اعتقــاد 
کانــال  رونــد به ویــژه ثابــت مانــدن نــرخ دالر در 
۲۰ هــزار تومانــی، ریــزش بیــش از پیــش قیمت ها 
ــچ  ــل هی ــن دلی ــه همی ــت و ب ــر اس اجتناب ناپذی
کــس در ایــن روزهــا بــرای خریــد اقــدام نمی کنــد.

هزینه پیامک بانک های دولتی هم زیاد شد 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان خبر داد :
مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اصفهان تشکیل نشد

تداوم رکود در بازار خودرو: 
تخفیف ۳۰ درصدی به علت نبود مشتری

گزارشربخ

در  اقتصــادی  کارشــناس  زمانیــان«  »مرتضــی 
کــرد در پیش بینــی رونــد  گفت وگــو با ایرنــا تصریــح 
بلندمــدِت نــرخ ارز بایــد روی مســاله تــورم تمرکــز 

کــرد. 
کــه اغلــب  تحــوالت سیاســِی این روزهــا باعــث شــده 
بازارهــا وارد دوره انتظــار و ریــزش شــوند. مهم تریــن 
که سایر بازارها از آن اثر پذیرند و متناسب با  بازاری 
آن حرکــت می کننــد بــازار ارز و بــه طور مشــخص نرخ 
کــرات  دالر اســت. بــا شــنیدن اخبــار مثبــت از مذا

ویــن، بــازار ارز بــا ریــزش قیمت هــا مواجــه شــد.
که ایــن ظرفیــت وجــود دارد  عــده ای بر ایــن باورنــد 
کــه نــرخ دالر حتــی بــه اعــداد ۱۷ و ۱۶ هــزار تومــان 
کارشناســان  از  برخــی  دیگــر  ســوی  از  امــا  برســد 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب کشــور ب ــه اقتصــاد  ک ــد  معتقدن
حــال حاضــر بــه ویــژه بنگاه هــای مولــد و صادراتــی 
کــه  کمتــر از ۲۰ هــزار تومــان را نــدارد. چرا کشــش دالر 
بســیاری از خطــوط تولید ایــن بنگاه هــا در دوران 
اوج تحریم هــا و ارز بــاالی ۲۵ هــزار تومــان تجهیــز 
گهانــی نــرخ ارز امــکان فــرار  شــده اند و بــا ریــزش نا
و  غیرمولــد  بخــش  بــه  مولــد  بخــش  از  ســرمایه 

گری وجــود دارد. ســودا
غ  در ایــن میــان طیفــی از تحلیل گــران می گوینــد فــار
کوتــاه مــدت و آینــده  از نــرخ دالر در بــازه زمانــی 
نزدیــک، بایــد نگاه مــان بــه سرنوشــت ارز در بــازه 
کــه  زمانــی طوالنی تــر و آینــده بلندمــدت باشــد چــرا 
حتــی در صــورت خــروج از تنگناهــای اقتصــادی و 
ــا، مولفه هــای  ــا دنی از ســرگیری مــراودات تجــاری ب
کــه می توانــد تهدید  داخلــی مهم تــری وجــود دارنــد 

بزرگــی بــرای بــازار ارز باشــد.      
بررسی سرنوشت ارزی کشور در آینده دور و 

نزدیک  
مرتضــی زمانیــان کارشــناس اقتصــادی در گفت وگو 
بــا پژوهشــگر ایرنا دربــاره سرنوشــت نــرخ ارز متاثــر از 
تحــوالت سیاســی و بین المللی ایــن روزهــا و ســمت 
و ســوی آن در بلندمــدت اظهــار داشــت: بررســی 
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت  نــرخ ارز در دو بــازه زمانــی 
ــتگی دارد.  ــددی بس ــات متع ــل و موضوع ــه عوام ب
کــه در حــوزه ارز بــه ویــژه  بایــد دقــت داشــته باشــیم 
ــه رو  ــانات روب ــد و نوس ــم رون ــوع مه ــا دو موض دالر ب
که ایــن دو را تحــت تاثیــر قــرار  هســتیم و عواملــی 

کامــا متفــاوت از هــم هســتند. می دهــد 
بــه فضــای  بیشــتر  رونــد،  بحــث  ادامــه داد:  وی 
طــور  بــه  و  می گــردد  بــر  کشــور  کان  اقتصــاد 

کننــده آن هــم  مشــخص مهم تریــن عنصــر تعییــن 
کوتــاه مــدت در  کــه در  تــورم اســت امــا آن چیــزی 
بــازار ارز نوســان ایجاد می کنــد مســاله انتظــارات، 
ــاه مــدت  کوت شــوک های سیاســی، سیاســت های 
کیــد  کارشــناس اقتصــادی تا نهادهــا اســت. ایــن 
کــرد: موضــوع برجــام و انتخابات ریاســت جمهوری 
هــم انتظــارات و هــم شــوک های سیاســی تحــت 
کوتــاه  تاثیــر قــرار می گیــرد و مســاله سیاســت های 

مــدت هــم از جریان ایــن روزهــا متاثــر می شــود.
کیــد بــر موضــوع رونــد در بــازار ارز گفت:  زمانیــان بــا تا
گــر رونــد را در سرنوشــت نــرخ دالر عامــل مهــم و  ا
کننــده بدانیم، معتقــدم در کشــوری  عنصــر تعیین 
بــا شــرایط ایران بــه نظــر می رســد نــرخ دالر در بلنــد 
مــدت رونــد فزاینــده ای خواهــد داشــت. اینکه در 
کوتــاه مــدت چــه نوســانی خواهــد داشــت قابــل 
کــه دالر  البته ایــن موضــوع  پیش بینــی نیســت. 
کوتــاه مــدت چــه نرخــی خواهــد داشــت بــرای  در 
گران و دالالن اهمیــت دارد  اقشــاری ماننــد ســودا
امــا بــرای عامــه مــردم و ســرمایه گذاران موضــوع 
مهم تــر ثبــات نــرخ دالر اســت و جریــان کلــی اقتصاد 

ــدارد. ــی ن ــت باالی ــدت اهمی ــاه م کوت ــرخ دالر در  ن
باعــث  کــه  بــا بیان اینکــه مهم تریــن عاملــی  وی 
کــی از افزایــش نــرخ ارز  می شــود پیش بینی هــا حا
کشــور اســت،  در بلنــد مــدت باشــد مســاله تــورم در 
افــزود: نظــام تورمــی و تــورم مزمــن در ایــران موضــوع 

بســیار مهمی اســت که جریان اقتصاد را تحت تاثیر 
قــرار می دهــد.

کــرد: چــاپ پــول  کیــد  کارشــناس اقتصــادی تا ایــن 
گســترده در شــبکه بانکــی و معضــات ســاختاری 
کســری  کشــور و موضــوع مهــم دیگــر  بانک هــا در 
بودجــه؛ دو عامــل مهمی اســت که باعث می شــوند 
در  ارز  جملــه  از  دارایی هــا  قیمــت  افزایــش  رونــد 
که ایــن  کشــورمان  بلنــد مــدت  باشــد و از آنجــای 
عامــل رفــع نشــده همچنان ایــن انتظــار وجــود دارد 
در اقتصــاد تورمــی، افزایــش نــرخ ارز در بلنــد مــدت 

تکــرار شــود.
تورم دالری در روزهایی که نفت خریدار ندارد  

بــا لغــو برجــام، بــه طــور قطــع جریــان ورودی ارز 
نفتــی  صــادرات  و  می شــود  قوی تــر  کشــور  بــه 
قــوت می گیــرد و از ســوی دیگــر هزینه هــای قابــل 
شــد.  خواهــد  حــذف  تحریم هــا  زدن  دور  توجــه 
کشــور جــان دوبــاره  تمام این هــا بــه منابــع ارزی 
پاییــن  بــرای  عاملــی  می توانــد  و  می بخشــد 
آمــدن نــرخ انــواع ارز در بــازار شــود. امــا واقعیــت 
کــه معمــوال در دوره ای  اقتصاد ایــران تورمی اســت 
شــبیه بــه فنــر بــه هــم پیچیــده و چســبیده درآمــده 
و بــا هــر تکانــه ای بــه یکبــاره آزاد و باعــث ســقوط 
کم درآمــد می شــود. البتــه در ایــن دوره از  طبقــات 
که ایــن مــوج تــورم تقریبــا طبقــه  رشــد تــورم دیدیــم 
متوســط را بلعیــد و دهک هــای متوســط هــم بــه 

کردنــد. ســقوط  کم درآمــد  دهک هــای  گــروه 
کــه در این ایــاِم امیــد بــه برداشــته شــدن  آن چیــزی 
کــرده،   تلــخ  را  کام فعــاالن اقتصــادی  تحریم هــا، 
بعــد  دولــت  اقتصــادی  سیاســت های  از  نگرانــی 
کــه بــرای اقتصاد ایــران تعییــن  اســت. موضوعــی 
کننــده بــوده و خواهــد بــود و نمی تــوان آن را انــکار 
کــرد، درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت اســت. هــر 
که همواره از رشد صادرات غیرنفتی صحبت  چند 
کــه پیــش از  می شــود امــا توجــه داشــته باشــیم 
کشــورمان  واردات  میــزان  ترامــپ،  تحریم هــای 
غیرنفتــی ۴۰  صــادرات  و  بــوده  دالر  میلیــارد   ۵۵
گفتــه می شــود حــدود ۱۵  میلیــارد دالر، همچنیــن 
میلیــارد دالر هــم واردات غیــر رسمی داشــته ایم. 
کســری تجــاری غیرنفتــی موضوعــی انــکار  بنابرایــن 
که ایــن ناترازی هــا چــه در بحــث  نشــدنی اســت 
تجــارت خارجــی و چــه در بودجــه بــا دالرهای نفتی 
ــه  ــه رو ب ــر چ ــه ه ــود. حال اینک ــش داده می ش پوش
جلــو می رویم فروشــندگان نفت بیشــتر و خریــداران 

کمتــر می شــود.
گروهــی  ســکان داران دولــت بعــد از هــر جنــاح یــا 
شــرایط  در  حتــی  کــه  بداننــد  بایــد  باشــند  کــه 
ــته  گذش ــد  ــد مانن ــم دیگــر نمی توانن غیرتحریمی ه
کننــد و در ایــن  بــر روی دالرهــای نفتــی حســاب بــاز 
جدی تــر  ارز  نــرخ  رشــد  و  تــورم  بحــث  شــرایط 

می شــود.       

کرد : کارشناس اقتصادی تشریح  یک 

سرنوشت دالر و مساله تورم
خبر

کــه  بــر اســاس طــرح ســاخت مســکن ارزان قیمــت 
امــروز اعــام وصــول شــد، قــرار اســت شــهرداری های 
شــهرهای بــاالی ۲۵۰ هــزار نفــر جمعیــت، مکلــف 
ــا ۵ هــزار واحــد مســکونی  بــه ســاخت ســاالنه ۵۰۰ ت

اســتیجاری شــوند.
طرح ســاخت مســکن ارزان قیمت در صحن علنی 

مجلس اعــام وصول شــد.
ایــن طــرح بــا هــدف حمایــت از ســاخت مســکن 
اســتیجاری از ســوی تعدادی از نمایندگان مجلس 
کمیســیون های  کــه قــرار اســت بــه  تدویــن شــده 
مربوطــه و کمیســیون عمــران مجلس برای بررســی 

ارجــاع شــود.
در ایــن طــرح هیــچ بنــد یــا مــاده ای در خصــوص 
نحــوه تأمیــن مالــی احــداث واحدهــای مســکونی از 
کــه  ســوی شــهرداری ها پیــش بینــی نشــده اســت 

ــه پاشــنه آشــیل طــرح تبدیــل شــود. ــد ب می توان
متن طرح مذکور به شرح زیر است:

مــاده ۱: شــهرداری های بــا جمعیــت ۲۵۰ هــزار نفــر و 
بیشــتر هر ســاله به تعداد ذیل مســکن اســتیجاری 
بومی همــان شــهر خصوصــًا  افــراد  بــه  و  ســاخته 
جوانــان تــازه متأهــل شــده و نیازمنــد اجــاره داده 

ــود. ش
قابــل  مســکونی  واحــد  تعــداد  حداقــل  مــاده ۲: 

ســال: هــر  در  ســاخت 
کان شهر تهران ساالنه ۵۰۰۰ واحد مسکونی

کان شــهرهای ۲ تــا ۴ میلیــون نفــر جمعیــت ۳۰۰۰ 
واحــد مســکونی

کان شــهرهای ۱ تــا ۲ میلیــون نفــر جمعیــت ۲۰۰۰ 
ــکونی ــد مس واح

شــهرهای بــا جمعیــت ۵۰۰ هــزار تــا یــک میلیــون نفر 
ســاالنه ۱۰۰۰ واحــد مســکونی

نفــر  هــزار  تــا ۵۰۰  هــزار  بیــن ۲۵۰  شــهرداری های 
مســکونی واحــد   ۵۰۰ ســاالنه  جمعیــت 

ــا ۱۰۰ متــر مربــع  تبصــره: حــدود هــر واحــد بیــن ۷۰ ت
می باشــد.

مــاده ۳: بــرای مدیریــت بهتر ایــن واحدهــا مدیریتی 
ک و مســتغات در صورت نبود  یــا واحــدی بنام اما
کــه بــه نحــوه  گــردد  در چــارت شــهرداری ها تشــکیل 

نظــارت بر ایــن واحدهــا و اجــاره آنهــا می پــردازد.
مــاده ۴: شــرایط اجــاره و میــزان مــال االجــاره ماهانــه 
پیشــنهادی شــهرداری بــه شــورای اســامی همان 
کــرده و پــس از تأییــد آن شــورا مبنــای  شــهر تقدیــم 

اجــرا قــرار می گیــرد.
تبصــره: میــزان مــال االجــاره بــه میــزان ۲۰ در صــد 
زیــر قیمــت بــازار همــان شــهر در همــان ســال جــاری 

می باشــد.
کثــر مــدت اجــاره بــرای هــر خانــواده  تبصــره: حدا
در ایــن نــوع واحدهــا ســه ســال شمســی می باشــد.
تبصــره: مســائل شهرســازی از جملــه ُمشــرفیت، 
ــرژی و  َمحرمیــت، سیاســت های مصــرف بهینــه ان
اســتفاده از تکنولوژی هــای مــورد نظــر بایســتی بــر 
اســاس ضوابــط طــرح تفصیلــی در نظر گرفته شــود.

تبصــره: در ســاخت این واحدهــا آئیــن نامــه زلزلــه 
گرفتــه شــود. کامــل در نظــر  ــه طــور  بایســتی ب

جزئیات طرح مسکن ارزان قیمت:

شهرداری اصفهان سالی 2 هزار واحد بسازد
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
بــرق در  بــه خاموشــی  نســبت  اعــام هشــدار  بــا 
تابســتان، گفــت: در حــال حاضــر با توجه به خنکی 
هــوا، مصــرف روزانــه اســتان اصفهــان در ســاعت 
گــر مصــرف  پیــک حــدود ۱۵۰۰ مــگاوات اســت، امــا ا
بــرق اســتان حــدود ۲۰۰ مــگاوات از ایــن عــدد بیشــتر 

شــود؛ احتمــال خاموشــی وجــود دارد. 
حمیــد عاقمنــدان دربــاره وضعیــت تامیــن بــرق در 
کــرد: متاســفانه  خــرداد و تابســتان پیــش رو، اظهــار 
گذشــته  ســال  بــه  نســبت  بــاران  بــارش  میــزان 
کاهــش داشــته و از ســوی  ــا ۲۵ درصــد  حــدود ۲۰ ت
دیگــر پیــش بینــی می شــود دمــای هــوا در تابســتان 
ــا دو  گذشــته بیــن یــک ت ــه ســال  امســال نســبت ب
درجــه افزایــش یابــد که این شــرایط بر تولیــد و توزیع 

بــرق اثرگــذار اســت.
کــرد: بــه دلیــل شــرایط موجــود امســال  کیــد  وی تا
حــدود ۲۰ تــا ۲۵ درصــد بــرق تولیــدی از منابــع آبــی 
خــود را نخواهیــم داشــت و به ایــن دلیــل مســئوالن 
کرده انــد  کشــور پیــش بینــی  توانیــر و صنعــت بــرق 
کــه تابســتان امســال بســیار ســخت تــر از ســال های 

گذشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
بــر  فعلــی  بــرای مدیریــت شــرایط  بیان اینکــه  بــا 
روی همــکاری اقشــار مختلــف مــردم بــه خصــوص 
مشــترکان خانگــی حســاب کردیــم، گفــت: از ســوی 
دیگــر توانیــر طرح هــای جدیــدی برنامه ریــزی کرده 
تا شــاهد همکاری و همیاری بیشــتر مشترکان برق 
باشــیم. وی بــا اشــاره به اینکــه یکــی از مهمتریــن 

طرح هــا بــرای صرفه جویــی در مصــرف بــرق مربــوط 
بــه ادارات اســت، توضیــح داد: بــا توجــه به اینکــه 
بــه شــکلی تابعــه  ادارات و دســتگاه های دولتــی 
دولــت هســتند، امســال در نخســتین طــرح اباغــی 
ادارات بایــد از ســاعت ۱۱ تــا پایان وقــت اداری حدود 
۵۰ درصــد و از پایــان ســاعت وقــت اداری تــا ســاعت 
۱۸ بعــد از ظهــر۹۰ درصــد از مصــرف معمــول بــرق 

کاهــش دهنــد. خــود 
کاهــش  ــا اشــاره بــه دیگــر طرح هــای  عاقمنــدان ب
کــه امســال  کنــون  گذشــته تا مصــرف بــرق از ســال 
نیــز بــه دنبــال بازنگــری در افزایــش مشــوق های 
کرد: ایــن طرح هــا مربــوط بــه  آن هســتیم، اظهــار 

ــت. ــرق اس ــی ب ــره عملیات ــع و ذخی صنای
وی افــزود: امســال دیزل هــا و ژنراتورهــای بیشــتری 
کردیــم و بــرای وارد مــدار  را در صنایــع شناســایی 
و  قــرارداد  مختلــف  بخش هــای  بــا  آن هــا  شــدن 

ــت. ــده اس ــد ش ــق منعق تواف
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
توافقــات ذخیــره  بیان اینکــه در ســال جــاری  بــا 
کشــاورزی افزایــش یافتــه  عملیاتــی بــرق در حــوزه 
بخــش  بــرق  انشــعابات  گــر  ا کــرد:  اظهــار  اســت، 
کشــاورزی بتوانند چهار ســاعت در شــبانه روز از برق 
کی چاه هــای خــود در ســاعت پیــک مصــرف  اشــترا
نکنند، تعرفه کل ۲۴ ســاعت شــبانه روز برای آن ها 
کشــاوزی آن هــا  ــرق  محاســبه نمی شــود و قبــض ب

مجانــی خواهــد بــود.
بــا بیان اینکــه میــزان مصــرف هــر منطقــه و  وی 
اســتان بــه صــورت هفتگــی از ســوی توانیــر ابــاغ 
شــرکت  بــرای  حاضــر  حــال  در  گفــت:  می شــود، 

توزیــع بــرق اســتان اصفهــان حــدود ۱۷۰۰ مــگاوات 
کــه  شــده  اعــام  روزانــه  بــار  پیــک  صــورت  بــه 
امیدواریــم از ایــن عــدد باالتــر نرویــم. عاقمنــدان 
افــزود: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه خنکــی هــوا، 
مصــرف روزانــه اســتان در ســاعت پیک حــدود ۱۵۰۰ 
گــر مصــرف بــرق اســتان حــدود  مــگاوات اســت، امــا ا
از ایــن عــدد بیشــتر شــود احتمــال  مــگاوات   ۲۰۰
کــرد: البتــه بــه  کیــد  خاموشــی وجــود دارد. وی تا
طــور معمــول در مــاه مبــارک رمضــان مصــارف بــرق 
حــدود ۵ درصــد کمتــر از بقیه ماه های ســال اســت. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
همچنیــن بــا اشــاره به اینکــه افزایــش مصــرف بــرق 
اســتان و کشــور در ابتــدای امســال نســبت بــه چنــد 
گذشــته بیشــتر بــود، توضیــح داد: ابتــدای  ســال 
امســال حــدود ۱۸ تــا ۲۰ درصــد مصــرف بــرق شــرکت 

ــت. ــش یاف ــتان افزای ــع اس توزی
وی در ادامــه بــه فعالیــت ماینرهــای غیرمجــاز در 
کــه دارای  گفــت: ماینرهایــی  کــرد و  اســتان اشــاره 
آن هــا  بــه  قانونــی  صــورت  بــه  هســتند،  مجــوز 
می کنیــم  تــاش  و  می شــود  داده  بــرق  انشــعاب 
صــورت  بــه  دســتورالعمل ها  طبــق  آن هــا  بــرق 
بیان اینکــه  بــا  عاقمنــدان  شــود.  تامیــن  پایــدار 
متاســفانه برخــی انشــعابات بــه صــورت غیرمجــاز از 
گــر انشــعابی  کــرد: ا کیــد  ماینــر اســتفاده می کننــد، تا
شناســایی  ماینــر  غیرقانونــی  فعالیــت  دلیــل  بــه 
شــود، این انشــعاب جمــع آوری شــده و از ســوی 
دیگر ایــن اقــدام توســط مراجــع قضایــی پیگیــری 
می شــود و بــا جمــع آوری ماینــر، مشــمول خســارت 

باالیــی خواهــد شــد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

استاناصفهانازپیکعبورکند،خاموشمیشود
خبرربخ

خبر

خبر خبر

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گفــت: ۶۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی در ســاخت 
درصــد   ۲۰ و  تعمیــری  مســکونی  واحدهــای 
ــه  پیشــرفت در واحدهــای احداثــی مناطــق زلزل

گرفتــه اســت.  زده ســمیرم صــورت 
منصور شیشــه فــروش مدیرکل مدیریــت بحران 
زلزلــه ای  پــی  در  گفــت:  اصفهــان  اســتانداری 
کهگیلویــه  کــه ۲۹ بهمــن مــاه در ســی ســخت 
خســارت هایی  افتــاد  اتفــاق  بویراحمــد  و 
پادنــای  منطقــه  مســکونی  کــن  اما بــه  هــم 
بعــد  کــه  شــد  وارد  ســمیرم  شهرســتان  علیــا 
تســهیات  آمــده  عمــل  بــه  پیگیری هــای  از 
کمک هــای باعــوض بــرای بازســازی و  بانکــی و 
تعمیــرات واحد های مســکونی و بازســازی معابر 

کــرد. پیــدا  اختصــاص 
وی افــزود: ســتاد بازســازی در محــل تشــکیل 
شــد و بنیــاد مســکن هــم در منطقــه مســتقر 
کمک هــای  و  بانکــی  تســهیات  کــه  شــده 
گرفــت  باعــوض در اختیــار بنیــاد مســکن قــرار 
تــا بــا هماهنگــی بانک هــای عامــل بــه خســارت 
دیــدگان پرداخــت شــود. تــا بــه االن اقداماتــی 
و  بانک هــا  بــه  افــراد  معرفــی  خصــوص  در 
بــرای تحویــل مصالــح صــورت  پیگیری هایــی 

اســت. گرفتــه 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
وارده  خســارت های  مجمــوع  در  کــرد:  بیــان 
 ۳۵۰ و  ســاخته  بایــد  مســکونی  واحــد   ۲۱۷
بایــد  واحــد مســکونی در ۳۰ روســتا و ۲ شــهر 
کــه در حــال حاضــر از ۲۱۷ مــورد  تعمیــر شــوند 
احداثــی ۱۳۰ واحــد از آن هــا آواربــرداری شــده و 
فونداســیون ۲۸ واحــد هم ایجــاد شــده اســت.
کــرد: پیشــرفت فیزیکــی  شیشــه فــروش تصریــح 
پیشــرفت  و  درصــد   ۶۰ تعمیــری  واحد هــای 
درصــد   ۲۰ احداثــی  واحد هــای  در  فیزیکــی 
بنیــاد  کــه  بنــدی  زمــان  اســاس  بــر  و  هســت 
کــرده بازســازی دیگــر خانه هــا  مســکن تعییــن 

می شــود. انجــام 

فرمانــدار فریــدن گفــت: در فریــدن از دو درصد ســود 
گر ایــن ســهم  کــه ا ســهم نفــت محــروم هســتیم 
کنــد از ایــن حــق  بــه شهرســتان اختصــاص پیــدا 
قانونــی خــود بــرای رونــق شــهرک صنعتــی اســتفاده 

می کنیــم. 
کــرد: متاســفانه  ســید تقــی معیــن الدینــی اظهــار 
فریــدن از مزیت هــای قانونــی محــروم اســت و بــه 
عنــوان  بــه  را  آن  گــذاران  ســرمایه  دلیــل  همیــن 

یافتــه  توســعه  کمتــر  و  یــک شهرســتان محــروم 
می شناســند. وی بــا اشــاره بــه راه اندازی نخســتین 
کشــور در فریــدن، افــزود: مشــکات  مزرعــه رمــز ارز 
بــا  امــا  اســت،  بــوده  پــروژه  راه ایــن  بســیاری ســر 
کــرده تا به مرحله  انگیــزه و اراده موجــود ادامــه پیــدا 

احــداث برســد.
شــهرک  عمــر  از  کــرد:  تصریــح  فریــدن،  فرمانــدار 
کنــون  صنعتــی فریــدن ۱۵ ســال می گــذرد، امــا تــا 
هیــچ کارخانــه ای در آن احــداث نشــده بود که یکی 

از دالیــل اســتقبال نکــردن از ایــن شــهرک نداشــتن 
جــاده و راه مناســب و نبــود دسترســی آســان بــوده 
اســت. وی بــا بیان اینکــه بخشــی از طــرح جــاده 
امــا  شــده،  تعریــف  شهرســتان  شــرق  در  ســازی 
گر ایــن  کنــون اجرایــی نشــده اســت، ادامــه داد: ا تا
دسترســی ها بــه زودی انجــام شــود شــاهد حضــور 
گــذاران داخلــی و خارجــی در ایــن شــهرک  ســرمایه 
ــی  ــه یک ــا بیان اینک ــی ب ــن الدین ــود. معی ــم ب خواهی
دیگر از مشــکات شهرســتان فریدن آالیندگی های 
داد:  ادامــه  اســت،  زبالــه  دفــن  از  ناشــی  اطــراف 
کارخانه زباله ســوز از جمله اقداماتی اســت  احداث 
کــه می توانــد بــه رفع ایــن مشــکل و رونــق شــهرک 

کنــد. کمــک  صنعتــی فریــدن 
احــداث  همچنیــن  گفــت:  فریــدن  فرمانــدار 
شهرســتان  در  را  غذایــی  صنایــع  کارخانه هــای 
پیشــنهاد داده ایــم، امــا هنــوز طرح هــای زیســت 
محیطــی در شــرکت شــهرک ها معطــل مانــده و در 
گــذاران نیــز باتکلیــف هســتند. نتیجــه ســرمایه 

گلخانــه ای بــه دلیــل  گفــت: رهــا شــدن شــهرک  وی 
شهرســتان  مشــکات  از  دیگــر  یکــی  آب  کمبــود 
کــه بــا حفــر چــاه جدیــد مشــکل آب آن  فریــدن بــود 
حــل شــده اســت، امــا مابقــی مشــکات در شــهرک 
صنعتــی فریــدن نیــاز به همراهی شــرکت شــهرک ها 

دارد.

گفــت: شــرکت فــوالد  نائــب رئیــس اتــاق تهــران 
که  کشور است چرا مبارکه مایه مباهات و افتخار 
علیرغــم تمــام محدودیت هــای تحریمی و شــیوع 
کرونــا توانســت بــه رکوردهــای متعــددی در تولیــد 
دست یابد.  عاءالدین میرمحمدصادقی اظهار 
کــرد: موانعــی در صــادرات محصــوالت فــوالدی 
کــه در دراز مــدت برطــرف می شــود؛  وجــود دارد 
و  تولیــد  در  موثــری  نقــش  تحریم هــا  کــه  چرا
کشــور نداشــته  صــادرات محصــوالت فــوالدی 
اســت. وی افــزود: تحریم هــا می توانــد بــه فرصتــی 
تبدیــل شــود تــا صنایــع بــا خودبــاوری و ارتقــاء 
دانــش بومــی و تکیــه بر تــوان متخصصــان داخلی 
بتواننــد بــه نیازهای موجود پاســخ دهنــد و موتور 

کنــد. نائــب رئیــس  تولیــد بیــش از پیــش حرکــت 
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــرد: ش ک ــح  ــران تصری ــاق ته ات
بــا دســتیابی بــه رکوردهــای ســالیانه و ماهانــه بــه 
کثری  ویژه در ســال گذشــته که با فشــارهای حدا
همــراه بــود موجــب دلشــادی دلســوزان انقــاب 
شــد و بایــد از زحمــات تمــام پرســنل این شــرکت 
ــرد: شــرکت  ک ــه  ــرد. وی اضاف ک ــی  تشــکر و قدردان
فــوالد مبارکــه مایه مباهات و افتخار کشــور اســت 
کــه علیرغم تمــام محدودیت هــای تحریمی و  چرا
کرونا توانســت بــه رکوردهای متعــددی در  شــیوع 

تولیــد دســت یابــد.
گفــت: تاشــگران در شــرکت  میرمحمدصادقــی 
کشــور را در  فــوالد مبارکــه جایــگاه صنعــت فــوالد 
کرده انــد و مطمئــن هســتیم بــا  جهــان حفــظ 

تــاش پرســنل این شــرکت و بقیــه شــرکت های 
کشــور می توانــد بــه افــق ۱۴۰۴ و تحقــق  فــوالدی 

۵۵ میلیــون تــن فــوالد نزدیــک شــود.. 
پایــدار  معدنــی  نهاده هــای  تامیــن  افــزود:  وی 
گــذاری محقــق  بــرای صنایــع فــوالدی بــا ســرمایه 
کشــور موجــود  که ایــن منابــع در  می شــود؛ چرا
گــذاری در زمینــه  اســت و نیــاز بــه توســعه ســرمایه 

کتشــاف و اســتخراج این بخــش اســت. ا
گفــت: وزارت صمــت  نائــب رئیــس اتــاق تهــران 
و وزارت اقتصــاد نقــش مهمــی در مانــع زدایــی 
کــه  تولیــد صنایــع دارنــد چــرا  و پشــتیبانی در 
مســاعدت و وفاق ایــن دو وزارتخانــه بــا صاحبــان 
تولیــد، بــه ویــژه در بخــش مالیــات می توانــد در 

ــد. ــر باش ــال موث ــعار س ــق ش تحق

واحــد ۱۲۰ مگاواتــی شــماره ۳ بخــاری نیــروگاه 
اصفهــان پــس از تامیــن آب مــورد نیــاز، به شــبکه 

سراســری پیوســت.
گفــت:  مدیــر امــور بهره بــرداری نیــروگاه اصفهــان 
کــه پــس از تعمیــرات  واحــد ســوم این نیــروگاه 
نیمــه ســنگین بــه همــت متخصصــان شــرکت 
مدیریــت تولیــد بــرق اصفهــان در فروردین ســال 
جــاری بــا موفقیــت وارد مــدار تولیــد شــده بــود، 
به دلیــل عــدم آب مــورد نیــاز از مــدار تولیــد خارج 

شــد.
بــا تامیــن آب  کریــم زاده افــزود:  مجیــد دایــی 
بــرای  بخــاری  واحــد  دوباره ایــن  نیــاز،  مــورد 
اولیــن بــار بعــد از مــدت زمــان حــدود ۱۵ مــاه، 
تولیــد ۱۲۰  بــه شــبکه سراســری،  بــا پیوســتن 

کــرد. تجربــه  را  مگاواتــی 
گفــت: امیدواریــم بــا تامیــن آب مــورد نیــاز  وی 
واحدهــا، میــزان تولیــد بــرق نیــروگاه اصفهــان بــه  

گــرم و پیــک تابســتان افزایــش  ویــژه در روز هــای 
یابــد.

نیــروگاه اصفهــان از پنــج واحــد بخــاری مولــد 
بــرق بــا ظرفیت هــای متنــوع و مجمــوع تــوان 
اســمی تولید ۸۳۵ مــگاوات بــرق برخــوردار اســت 

و ایــن نیــروگاه در صــورت تأمیــن آب و ســوخت 
مــورد نیــاز، قــادر بــه تولیــد مقــدار معــادل بــرق 
کان شــهر اصفهــان در بیشــتر فصــول  مــورد نیــاز 
کشــور  ســال و تحویــل بــه شــبکه سراســری بــرق 

ــود. خواهــد ب

حال سمیرم ۳ ماه 
پس از زلزله 

چطور است؟ 

فرماندار فریدن:

از دو درصد سوِد سهم نفت محروم هستیم

نائب رئیس اتاق تهران؛

شرکت فوالد مبارکه مایه مباهات و افتخار کشور است

گشت واحد سوم نیروگاه اصفهان  به مدار تولید برق  باز

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

راه  ســد  کــه  تاغــی  درخــت  اصلــه  از ۱۰۰۰  بیــش 
گیــر شــرق اصفهــان اســت زیــر  ریزگردهــای نفــس 

کنــده شــد.  چــرخ بــی تدبیــری از ریشــه 
گریدرهــا بیــش از ۱۰۰۰ اصلــه درخــت  مهــر: لودرهــا و 
کاشــت محدوده ســجزی  تــاغ جنگل های دســت 
در شرق شهرستان اصفهان را روز شنبه هجدهم 

اردیبهشــت ماه از بیــن بردند.
گفتــه شــاهدان عینــی درختــان تــاغ زیــر چــرخ  بــه 
کنــده شــدند.  گریدرهــای راه و شهرســازی از ریشــه 
هــدف از ایــن اقــدام هنــوز مشــخص نیســت امــا 
کــه جنگل هــای ۱۵ ســاله دســت  گفتــه می شــود 
ــداری  ــس اداره راه ــتور رئی ــا دس ــجزی ب ــت س کاش
)راه و شهرســازی( شهرســتان اصفهــان تخریــب 

ــده اســت. ش
گــر چــه بــا حضــور بــه موقــع و جــدی مأمــوران  ا
ادامه ایــن  از  طبیعــی  منابــع  حفاظــت  یــگان 
ــز  ــیاری نی ــان بس ــا درخت ــد ام ــری ش ــاق جلوگی اتف
از بیــن رفــت. بیــش از ۱۰۰۰ اصلــه درخــت تــاغ در 
که ایــن منطقــه  ســجزی درحالــی نابــوده شــده 
کانــون بحــران فرســایش بــادی درجــه یــک اســتان 
گــرد و غبــار همیشــگی آن  شــناخته می شــود و 

گرفتــه اســت. نفــس اصفهــان را 
از منطقــه ســجزی  هــزار هکتــار  کنــون ۱۰  ا هــم 
همچنــان بــدون پوشــش و مســتعد فرســایش 
گر با کاشــت نهال تثبیت نشــود،  کــه ا بــادی اســت 
گــرد و غبــار  ممکــن اســت در آینــده طوفان هــای 

خســارت های زیــادی بــه بــار آورد.
افتــادن  خطــر  بــه  زیســت،  محیــط  تخریــب 
رســیدن  آســیب  مــردم،  ســامت  و  بهداشــت 
پایگاه هــای  بــه  خســارت  زیرســاخت ها،  بــه 
شــکاری،  هشــتم  هوایــی  پایــگاه  نظامی ماننــد 
اراضــی  اصفهــان،  بهشــتی  شــهید  فــرودگاه 
کشــاورزی، محورهــای مواصاتــی و شــهرک های 
صنعتــی و راه آهــن از جملــه پیامدهــای انتشــار 

اســت. اســتان  در  منطقــه  ریزگردهای ایــن 
بحــران  کانــون   ۱۸ آمارهــا  تازه تریــن  براســاس 
گــرد و غبــار بــه مســاحت یــک میلیــون و پانصــد 
کــه  هــزار هکتــار در اســتان اصفهــان وجــود دارد 
شــرق  در  واقــع  »ســگزی«  منطقــه  همچنــان 
کانشــهر اصفهان به دلیل وجود معادن ســطحی 
گــچ  کوره هــای  کشــاورزی رهــا شــده،  و زمین هــای 
و آجــر و بیابان هــای طبیعــی بحرانی تریــن منطقــه 

اســت.

کیلومتری شرق اصفهان  که از ۲۵  دشت سجزی 
بــه ســمت نائین آغاز می شــود، منطقه ای بیــش از 
۴۰ هــزار هکتــار را در معــرض ریزگردهــا و میلیاردهــا 
گرد و غبار  دالر خســارات زیســت محیطی ناشــی از 

قرار داده اســت.
کانون هــای بحرانــی فرســایش  خســارت ســاالنه 
اســتان  اقتصــادی  و  زیســتی  منابــع  بــه  بــادی 
اصفهــان براســاس نــرخ تــورم تــا ســال گذشــته ۱۲۴ 

میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.
کانــون بحــران  گر ایــن  کــه ا فاجعه ایــن جاســت 
گســترش می یابــد و نقــاط  کنتــرل نشــود بیشــتر 
مجــاور را در خــود فــرو می بــرد. عمق ایــن فاجعــه 
دســت پــرورده انســان، زمانــی بیشــتر مشــخص 
کــه بدانیــم شــن های روان ایــن مناطــق  می شــود 
بیابانــی در راه آهــن و تأسیســات صنعتــی منطقــه 
گر به طــور مرتب خطــوط راه آهن  کــرده و ا نیــز نفــوذ 
ک نشــود، جــان  کــم شــن ها پــا از انباشــت و ترا
ــارات  ــه خس ــد. البت ــد می کن ــز تهدی ــافران را نی مس
ریزگردهای ایــن  ورود  از  ناشــی  زیســت محیطی 
بیابان به شــهرهای اطراف که میهمــان ناخوانده 
کــه بــر  ریه هــای مــردم می شــود و تأثیــر ســویی 
کوسیســتم و محیــط زیســت بــه جــای می گــذارد،  ا
در بلندمــدت بیشــتر از خســارات میلیــاردی وارده 
بــر هواپیماهــا و راه آهــن و تأسیســات صنعتــی و 

منطقه اســت. فرودگاه هــای 
و  بیابان زایــی  بــا  مقابلــه  طرح هــای  اجــرای 
کاشــت تــاغ  ریزگردهــا و ایجــاد جنگل هــای دســت 
کانون هــا از ضرورت هــای اســتان بــه شــمار  در ایــن 
گرفتــه،  می آیــد و بــر اســاس برنامه ریــزی صــورت 
دو منطقــه ســجزی و دق ســرخ )نائیــن- انــارک( 
در اولویــت قــرار دارنــد امــا بــه جــای آنکــه از ایــن 
کمال ناباوری درختان  اقدامات حمایت شــود در 
ک جلوگیری کرده و ســد  کــه از فرســایش خــا تاغــی 
راه ریزگردهــا می شــوند بایــد زیــر چــرخ بــی تدبیــری 

نابــود شــود.

کــه امــروز در  گــر حرکتــی  گفــت: ا شــهردار اصفهــان 
منطقــه حصــه آغاز شــده تا چند ســال آینــده ادامه 
یابــد بــه طــور حتــم شــاهد تحــوالت خوبــی در ایــن 
منطقــه خواهیــم بــود و بــه مرور زمــان شــرایط آن با 

ســایر نقــاط شــهر یکســان خواهد شــد.
قــدرت اهلل نــوروزی  در هفتــاد و نهمیــن برنامــه 
ــا اشــاره بــه افتتــاح  »هــر یکشــنبه، یــک افتتــاح« ب
»فرهنگســرای اســتاد شــریعت« در محله »حصه« 
اصفهــان، اظهــار کرد: ایــن فرهنگســرا در زمینــی به 
مســاحت ۱۵۰۰ مترمربــع و زیربنــای بیــش از ۱۵۰۰ 
ــا خدمــات الزم در آن بــه مــردم  متــر آمــاده شــده ت
ارائــه شــود. وی بــا بیان اینکــه همــواره دغدغــه 
رفــع مشــکات محلــه حصــه را داشــته ایم، افــزود: 
بــا تحقــق عدالــت فضایــی در ایــن منطقــه شــاهد 
نشســتن لبخنــد رضایــت بــر لبــان مــردم خواهیــم 
بــود. شــهردار اصفهــان گفــت: در دو ســال گذشــته 
بــر اســاس مصوبــات شــورای شــهر و تصمیمــات 
تحــوالت  و  طرح هــا  اجــرای  شــاهد  شــهرداری 
در ایــن  امــا  بوده ایــم،  حصــه  محلــه  در  خوبــی 
کــه  کار بیشــتری وجــود دارد چنــان  منطقــه جــای 
کامــل مســاعد  شــاهد هســتیم شــرایط بــه طــور 

ــت. ــده اس نش
کوچه هــای حصــه  وی افــزود: تمامی خیابان هــا و 
کنار ایــن محلــه  آســفالت شــده و رینــگ چهــارم در 
ســاخت  همچنیــن  اســت؛  احــداث  حــال  در 
ورزشــگاه و مجموعــه فرهنگــی در ایــن محلــه نویــد 

بخــش تغییــرات قابــل توجــه در آن اســت.
کــه امروز در منطقه  گــر حرکتی  نــوروزی ادامــه داد: ا
حصــه آغــاز شــده تا چند ســال آینــده ادامــه یابد به 
طــور حتــم شــاهد تحــوالت خوبــی در ایــن منطقــه 

خواهیــم بــود و بــه مــرور زمــان شــرایط آن بــا ســایر 
نقــاط شــهر یکســان خواهد شــد.

ســایر  بــا  منطقــه  مردم ایــن  بیان اینکــه  بــا  وی 
گفــت: در ایــن دوره  نقــاط شــهر یکســان هســتند، 
بــه  نســبت  را  خــود  وظیفــه  شــهری  مدیریــت 
کمتر  مردم این منطقه و همچنین در تمام نقاط 
برخوردار شــهر ســنگین تر دانســتیم و در این راســتا 

ــتیم. ــری برداش ــد و مؤث ــای بلن گام ه
شــهردار اصفهــان افــزود: محلــه حصــه و زینبیــه 
کنون با چهار ســال پیش قابل مقایســه نیســت،  ا
گــذاری  ریــل  طرح هایــی  چنیــن  اجــرای  البتــه 
کــه همــه  اســت بــرای حرکتــی بزرگ تــر تــا جایــی 
کن در ایــن منطقــه احســاس بــی نیــازی  مــردم ســا
از نیازهــای اولیــه ای چون آســایش و آرامش کنند.
از  بیــش  بایــد  حصــه  مــردم  بیان اینکــه  بــا  وی 
ــرد: در  ک ــد، تصریــح  پیــش مــورد توجــه قــرار بگیرن
ــت  ــراوان اس ــه ف ــبیه حص ــی ش ــهر نقاط ــطح ش س
راه  شــهر  شــورای  مصــوب  بودجه هــای  در  کــه 
کــه  اعتــدال و تعدیــل در آنهــا دیــده شــده اســت 
ادامــه  نیــز  آینــده  امیدواریم ایــن سیاســت ها در 

یابــد.
نــوروزی بــا اشــاره بــه میــدان شــش راه اصفهــان 
افــزود: امــروز میدان شــش راه در چند متــری آزادراه 
گرفتــه و بخشــی از آن آزاد شــده و فشــارهای  قــرار 

گذشــته بــر آن نیســت.
محــدوده  اراضــی  از  بخشــی  کــرد:  تصریــح  وی 
کــه  میــدان شــش راه در مالکیــت اوقــاف قــرار دارد 
کل اوقــاف و امــور  ــا اداره  کراتــی ب در ایــن راســتا مذا
خیریــه اســتان اصفهــان داشــته ایم تــا بــا اتفــاق 
کنیــم. نظر ایــن محــدوده را از بــا تکلیفــی خــارج 

نابودی بیش از ۱۰۰۰ اصله تاغ 
در سجزی زیر چرخ بی تدبیری 

 شهردار اصفهان: 

حصه و زینبیه با ۴ سال قبل قابل مقایسه نیست

خدمات ایمنــی  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیــر 
گفت: ایــن  شــهرداری بهارســتان از توابــع اصفهــان 
کارگاه و  ــادی  ــداد زی ــتقرار تع ــه اس ــا توجــه ب ــهر ب ش
ــه  ــز تولیــدی و جمعیــت حــدود ۱۰۰ هــزار نفــر ب مرک

۲ ایســتگاه آتش نشــانی جدیــد نیــاز دارد. 
کارپــرداز اظهــار داشــت: در زمــان حاضــر  عبــاس 
بهارســتان در  نشــانی در شــهر  آتــش  ۲ ایســتگاه 
جنــوب کانشــهر اصفهــان فعال اســت امــا با توجه 
بــه اجــرای طرح های مســکن مهــر و مســکن اقدام 
ملــی و افزایــش جمعیــت آن و همچنیــن تعــدد 
ــه حداقــل ۲ ایســتگاه  کارگاهــی ب ــز صنعتــی و  ک مرا
دیگــر نیــاز دارد. وی بــا بیان اینکــه زمینــی بــرای 
احداث ایســتگاه ســوم آتــش نشــانی در بهارســتان 
اظهــار  یافــت،  تخصیــص  گذشــته  ســال   ۲ در 
بــا شــرکت عمــران  داشــت: احداث این ایســتگاه 
کــه هرچه  بهارســتان اســت و مــا درخواســت داریــم 
راه اندازی ایســتگاه  و  به ایجــاد  نســبت  ســریعتر 

ــود. ســوم اقــدام ش
کارپــرداز بــا اشــاره به اینکــه ۲ ایســتگاه آتــش نشــانی 
فعــال در بهارســتان در زمــان حاضر کمبود خاصی 

از نظــر تجهیــزات و نیــروی انســانی نــدارد، تصریــح 
ــدازی شــود خدمــات  گر ایســتگاه ســوم راه ان ــرد: ا ک
بــا  بحرانــی  مــوارد  و  هنــگام حــوادث  رســانی در 

کیفیــت و ســرعت بیشــتری انجــام خواهــد شــد.
ــکن  ــرح مس ــر ط ــان حاض ــه در زم ــا بیان اینک وی ب
بهارســتان در حــال  فــاز چهــارم  ملــی در  اقــدام 
کــرد: بــا تکمیــل و بهــره  اجراســت، خاطرنشــان 
بــرداری از واحدهــای مســکونی در ایــن منطقــه 
نیــاز مبرمی به ایســتگاه چهــارم در شــهر بهارســتان 
آتش نشــانی  ســازمان  مدیــر  داشــت.  خواهیــم 
گفــت:  بهارســتان  شــهرداری  خدمات ایمنــی  و 
در  تولیــدی  کارگاه  و  کارخانــه  زیــادی  تعــداد 
در  آنهــا  از  یــک  هــر  و  فعــال  شــهر  محدوده ایــن 
مســتعد  موارد ایمنــی  نکــردن  رعایــت  صــورت 
هســتند  بــزرگ  ســوزی های  آتــش  و  حــوادث 
بنابرایــن توســعه خدمــات آتــش نشــانی در ایــن 
برخــی  افــزود:  کارپــرداز  اســت.  ضــروری  شــهر 
از ایــن واحدهــای تولیــدی بــا وجــود توصیه هــا و 
ــه  ــی از جمل ــده، نکته های ایمن ــای داده ش تذکره
اصــول انبــارداری، نصــب تجهیزات اطفــای حریق 

و منابــع آب را رعایــت نمی کننــد و در صــورت وقــوع 
ــاد و  ــا آتــش ســوزی متحمــل خســارت زی حادثــه ی
عامــل ســرایت آن بــه ســایر واحدهــا می شــوند.

بهارســتان یکــی از شــهرهای جدیــد و برنامه ریــزی 
توابــع  از  و  اصفهــان  اســتان  در  اقمــاری   شــده 
ــری  کیلومت ــه در ۲۰  ک ــت  ــان اس ــتان اصفه شهرس
جنوب شــرقی کانشــهر اصفهان در ابتدای مســیر 

جــادٔه اصفهــان - شــیراز قــرار دارد.
ــکونی  ــد مس ــزار و ۵۰۰ واح ــه ه ــاخت س ــرارداد س ق
در شــهر بهارســتان در قالــب طــرح »اقــدام ملــی« 
اســت این  مقــرر  و  رســید  امضــا  بــه   ۹۹ اســفند 

واحدهــا در ۲ ســال احــداث شــود.

مدیر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهارستان:

شهر بهارستان اصفهان به ۲ ایستگاه آتش نشانی جدید نیاز دارد
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فرمانده انتظامی کاشان خبر داد؛

کاشان کاالی قاچاق در  کشف ۸ میلیارد ریال انواع 
رئیس هالل احمر شهرستان اصفهان خبر داد:

راه اندازی ۳۰ خانه هالل در شهرستان اصفهان

کل حقوقی  صدور نظریه مشورتی اداره 
در خصوص ضابطان دادگستری

خبرربخ خبرربخ

خبرربخ

کشــف هشــت میلیــارد  فرمانــده انتظامی کاشــان از 
کاالی قاچــاق در ایــن شهرســتان خبــر داد. ریــال 

جمــع  در  شــنبه  بعدازظهــر  بســاطی  حســین 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اجــرای ۶ مرحلــه طــرح 
اظهــار داشــت: در طــول  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه 
اجرای ایــن طــرح مأمــوران پلیــس کاشــان به شــش 

کردنــد. خــودرو مظنــون و آنهــا را متوقــف 
یــک  شــامل  خودروهــا  بیان اینکه ایــن  بــا  وی 
ــژو ۴۰۵، دو خــودرو ســمند و ســه خــودرو  خــودرو پ
ــن  ــد از توقف ای ــت: بع ــراز داش ــد، اب ــارس بودن ــژو پ پ
مأمــوران  بازرســی  مــورد  بالفاصلــه  خودروهــا 
گرفتنــد، ابــراز داشــت:  نیــروی انتظامی کاشــان قــرار 
خودروهــا  از ایــن  شــده  انجــام  بازرســی های  در 
کاالهایــی قاچــاق بــه ارزش تقریبــی هشــت میلیارد 

کشــف و ضبــط شــد. ریــال 
کیــس و چاپگــر،  فرمانــده انتظامی کاشــان ۱۹ عــدد 
۳۰۷ عــدد داروی مکمــل نیــروزا، یــک هــزار و ۹۰ 
کواریــوم را از جملــه  ثــوب انــواع لبــاس و ۷۱ قطعــه آ
کشــف شــده قاچــاق دانســت و تصریــح  کاالهــای 
کــرد: ۱۰۵ هــزار و ۶۰۰ نــخ ســیگار، ۳۶۰ بســته انــواع 
کــو، ۳۰۰ عــدد آمپــول غضــروف ســاز و ۲۵ طاقــه  تنبا
کشــف  پارچــه نیــز از دیگــر اقــالم و اجنــاس قاچــاق 

ــود. ــا ب ــن خودروه ــده از ای ش
کــرد: ۶۰ عــدد فالســک، ۲۰ عــدد  وی خاطرنشــان 
قهــوه خــوری و ۴۲ دســت چاقــو از دیگر اقالم کشــف 

کــه بــه صــورت قاچــاق و  شــده از ایــن خودروهــا بــود 
غیرقانونی توســط مأموران نیروی انتظامی کاشــان 
کشــف و ضبــط شــد. بســاطی بیــان داشــت: در 
و  دســتگیر  نفــر  هفــت  پرونده هــا  با ایــن  ارتبــاط 

تحویــل مقامــات قضائــی شــدند.
کاهش ۲۱ درصدی وقوع جرم در کاشان

کشــف  وی بــا اشــاره بــه افزایــش ۳۲۵ درصــدی 
مــواد مخــدر از ابتــدای امســال نســبت بــه مــدت 
گفــت: دســتگیری  گذشــته،  زمــان مشــابه در ســال 
قاچاقچیــان مــواد مخــدر هــم در ایــن مدت نســبت 
بــه ســال گذشــته ۱۰۰ درصــد افزایــش داشــته اســت.

فرمانــده انتظامی کاشــان بــا بیان اینکــه دســتگیری 
کاال نیز امســال نســبت به مدت زمان  قاچاقچیان 
گذشــته حــدود ۲۸۰ درصــد رشــد  مشــابه در ســال 
گفــت: با ایــن وجــود وقــوع جــرم در  داشــته اســت، 
کنــون نســبت بــه مــدت  کاشــان از ابتــدای ســال تا
کاهــش  گذشــته ۲۱ درصــد  زمــان مشــابه در ســال 

داشــته اســت.

رئیــس  جمعیــت هالل احمــر شهرســتان اصفهــان، 
گفــت: طــرح همــای رحمــت  در ســه مرحلــه اجــرا 
بســته  هــزار  ســه  بیــش  از  مجمــوع  در  شــده  و 
مجتبــی  حســن  امــام  میــالد  ســالروز  در   غذایــی 
)ع(، شــب های قــدر و هفتــه هالل احمــر در بیــن 
ــه در واحــد مددکاری ایــن جمعیــت  ک ــی  نیازمندان

شناســایی شــده اند توزیــع شــده اســت.
شــهریار انصــاری طــادی در خصــوص اجــرای چنــد 
ــه ای طــرح همــای رحمــت در مــاه رمضــان،  مرحل
ــرد: امســال اجــرای طــرح همــای رحمــت  ک اظهــار 
مصــادف بــا هفتــه هالل احمــر شــده اســت و ایــن 
طــرح از ســالروز میــالد امــام حســن مجتبــی )ع( 
شــروع شــده و در هفتــه هالل احمــر هــم ادامــه پیــدا 
کــرده و تــا عیــد ســعید فطــر ادامــه خواهــد داشــت.

وی بــا بیان اینکه ایــن طــرح در ســه مرحلــه اجــرا 
شــده اســت، افــزود: بیــش از ســه هــزار بســته غذایی 
در ســه مرحله در ســالروز میالد امام حســن مجتبی 
بیــن  هالل احمــر  هفتــه  و  قــدر  شــب های  )ع(، 
که ایــن افــراد بــه وســیله  نیازمنــدان توزیــع شــد 
واحــد مددکاری ایــن جمعیــت شناســایی شــدند 
کــه بــه وســیله خیــران و  و طــی فرآینــد تحقیقــی 
اثبــات  بــا  گرفتــه  داوطلبــان هالل احمــر صــورت 
نیازســنجی ها اقــالم غذایــی بیــن آنهــا توزیــع شــده 
اســت. رئیــس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان 
کرد: ایــن اقــالم ۱۰ نــوع جنــس  اصفهــان، تصریــح 
بــا ارزش هــر ســبد غذایــی ۵۰۰ هــزار تومــان بــرآورد 
شــده اســت، عــده ای از افــراد نیازمنــد بــا یــک برنامه 
پروتکل هــای  رعایــت  ضمــن  شــده  زمان بنــدی 
بهداشــتی بــه جمعیــت هالل احمــر مراجعــه کردند 
و تعــدادی از بســته های غذایــی هــم در محــالت و 

مناطــق محــروم بیــن نیازمنــدان توزیــع شــد.
کــرد: امســال از ظرفیــت  کیــد  انصــاری طــادی، تا
نیازمنــدان  شناســایی  بــرای  هــالل  خانه هــای 
اســتفاده شــده اســت، خانه هــای هــالل در مقیاس 
محــالت  در  هالل احمــر  جمعیــت  از  کوچکــی 
واقــع شــدند و خدمت رســانی بــه مــردم در همــه 
از جملــه  کــه جمعیــت هالل احمــر  زمینه هایــی 
توزیــع ســبدهای معیشــتی ارائــه می کنــد در ایــن 

خانه هــا انجــام می شــود و بــا توجــه بــه اطــالع از 
نیازمنــدان صــورت  محلــه و منطقــه شناســایی 

می گیــرد.
توزیع بیش از ۳ هزار بسته غذایی بین 

ح همای رحمت نیازمندان در طر
راه انــدازی  رویکــرد  کنــون  تا داد:  ادامــه  وی 
خانه هــای هــالل در مناطــق محــروم و حاشــیه 
شــهر بــوده و بیــش از ۳۰ خانــه هــالل در شهرســتان 
خانــه   ۱۵ کنــون  ا اســت،  شــده  دایــر  اصفهــان 
ــه دیگــر در  هــالل در شــهر اصفهــان فعــال و ۱۵ خان
کوهپایــه، جرقویــه  بخش هــای جرقویــه ســفلی، 

علیــا و جلگــه دایــر شــده اســت.
رئیــس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان اصفهــان، 
ــد  ــالل می توانن ــای ه ــه خانه ه ک ــم  ــت: معتقدی گف
خدمــت را نــزد مــردم ببرند و از آنجایی که جمعیت 
هالل احمــر یــک نهــاد مردمی اســت، همــه ســاختار 
ــه و  ــی، داوطلبان ــز مردم ــالل احمــر نی ــای ه خانه ه
بــا مســاعدت معتمــدان آن محــل اســت. انصــاری 
طــادی بــا بیان اینکــه طــرح همــای رحمــت امســال 
ــا عیــد ســعید فطــر ادامــه دارد، افــزود: ســال های  ت
ســفره های  رحمــت  همــای  طــرح  در  گذشــته 
ــا در خدمــت  مهربانــی در وعــده افطــار پهــن شــد ت
کار و اقشــار ضعیــف جامعــه  کــودکان  نیازمنــدان، 
باشــیم، ســال گذشــته و امســال با توجه به شــرایط 
ــذای  ــع غ ــب توزی ــی در قال ــفره های مهربان ــا س کرون
گــرم بوده اســت. انصــاری طادی، خاطرنشــان کرد: 
ــت  ــان جمعی ــران و داوطلب ــت خی ــه هم ــون ب کن تا
هالل احمــر بیــش از ســه هــزار پــرس غــذای گرم بین 
کــودکان  مناطــق محــروم، نیازمنــدان، بیمــاران و 
کــه در همــه  کار توزیــع شــده اســت و آمادگــی داریــم 
کمــک  مناطــق و محــالت خانه هــای هــالل را بــرای 

کنیــم. بــه نیازمنــدان راه انــدازی 
کیــد بر اینکــه جمعیــت هالل احمــر وارد  وی بــا تا
گفــت: بــه دلیل اینکــه  بحــث فطریــه نمی شــود، 
در  و  شــده  مشــخص  فطریه هــا  مصــرف  محــل 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی اســت، اما ایــن جمعیــت 
کمک هــای نقــدی و غیــر  کــه دیگــر  آمادگــی دارد 
بــه  کمــک  بــرای  را  شــهر  نیکــوکار  مــردم  نقــدی 

کنــد. نیازمنــدان دریافــت 

خصــوص  در  قضائیــه  قــوه  حقوقــی  کل  اداره 
ضابطــان دادگســتری بــا پاســخ بــه دو ســوال، نظریه 

کــرد. مشــورتی جدیــد صــادر 
نظریه مشورتی مذکور به شرح زیر است:

سوال:
کیفــری  بــا توجــه بــه مــاده ۳۰ قانــون آئیــن دادرســی 
کارت ویــژه  چنانچــه مأموریــن نیــروی انتظامــی، 
ضابطان دادگســتری را نداشــته باشــند و رفتارهای 
مربــوط بــه مــواد ۳۴ الــی ۶۰ قانــون آئیــن دادرســی 
کیفــری را انجــام دهنــد و در ایــن رفتارهــا شــخصی را 
بازداشــت نمایند یا به منزل شــخصی وارد شــوند و 

… آیــا آن مأمــور ضابــط محســوب می شــود یــا خیــر؟
پاسخ:

دادرســی  آئیــن  قانــون   ۶۰۳ و   ۳۰ مــواد  مطابــق 
کیفــری مصــوب ۱۳۹۲، بــرای احــراز عنــوان »ضابــط 
دادگســتری«، عــالوه بــر وثاقت و مورد اعتمــاد بودن 
گیــری مهارت هــای الزم بــا گذرانــدن دوره های  و فرا
آموزشــی، زیر نظر مرجع قضائی مربوط، »تحصیل 
بــه  توجــه  بــا  دادگســتری«  ضابطــان  ویــژه  کارت 
ضمانــت اجــرای مقــرر در ذیــل مــاده ۳۰ قانــون 
مذکــور موضوعیــت داشــته و امــری ضــروری اســت.

سوال:
جــرم  مرتکــب  نشــود  محســوب  ضابــط  گــر  ا و 
ــا مــاده ۶۹۴ قانــون مجــازات  موضــوع مــاده ۵۸۳ ی
یــا  بازدارنــده(  مجازات هــای  و  اســالمی )تعزیرات 

جرایــم دیگــر شــده اســت یــا خیــر؟
پاسخ:

 ۶۹۴ و   ۵۸۳ مــواد  در  مذکــور  جرایــم  تحقــق  در 
قانــون مجــازات اســالمی )تعزیرات( مصــوب ۱۳۷۵ 
ضابــط دادگســتری بــودن یــا نبــودن مرتکــب، فاقــد 

موضوعیــت اســت.

کشــف ماینرهــای قاچــاق در یــک انبــار متروکــه، 
مصــدوم شــدن پنــج تــن در حادثه رانندگی وکشــف 
کوتــاه امروز ایــن اســتان  ک در ناییــن خبرهــای  تریــا

اســت. 
کشف ماینرهای قاچاق در یک انبار متروکه

کشــف   فرمانــده انتظامی شهرســتان اصفهــان از 
۱۲۸ دســتگاه ماینــر خارجــی قاچــاق بــه ارزش ۱۴ 
میلیــارد ریــال در بازرســی از یــک انبــار متروکــه در 

حاشــیه این شهرســتان خبــر داد.
گــزارش ســایت اطــالع رســانی پلیــس، ســرهنگ   بــه 
کبــری بیــان داشــت: مامــوران کالنتری  حمیدرضــا ا
۲۳ فرماندهــی انتظامی شهرســتان  اصفهــان بــا 
هوشــمندی و اشــراف اطالعاتــی خــود از فعالیــت 
ارزهــای  اســتخراج  زمینــه  در  فــردی  غیرمجــاز 
دیجیتــال در یــک انبــار متروکــه واقع در حاشــیه این 
کار خــود  شهرســتان مطلــع و  موضــوع را در دســتور 

قــرار دادنــد.
و  موضــوع  بررســی  از  پــس  مامــوران  افــزود:  وی 
کســب اطالعــات الزم بــا اخــذ مجــوز از مقــام قضایی 
بــه محــل اعــزام و ضمــن دســتگیری متهــم ۱۲۸ 
کردنــد. کشــف  دســتگاه ماینــر خارجــی قاچــاق را 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه 
کارشناســان مربوطــه ارزش ماینرهــای مکشــوفه 
کردنــد، اظهــار داشــت:  را ۱۴ میلیــارد ریــال بــرآورد 
در ایــن رابطــه انبــار پلمــب و فــرد دســتگیر شــده نیــز 
بــه همــراه پرونــده بــه مراجــع قضائــی تحویــل شــد.

حادثــه رانندگــی در ناییــن بــه مصــدوم شــدن 
پنــج تــن منجــر شــد

تیبــا  ســواری  خــودروی  دســتگاه  یــک  برخــورد 
گاردریــل درکیلومتــر۱۸ جــاده اردســتان بــه ناییــن  با
ــد ــر ش ــین آن منج ــج سرنش ــدن پن ــدوم ش ــه مص ب

رییــس اورژانــس ناییــن صبــح شــنبه به ایرنــا گفــت: 
حادثــه یک دســتگاه خــودرو نیبا بــه اورژانــس اعالم 
شــد و در پــی آن واحدهــای امــدادی از نیســتانک و 

ناییــن بــه محــل حادثــه رفتند.
رضــا عباســی افزود: مامــوران اورژانــس پس از حضور 
در محــل حادثــه متوجــه شــدند در ایــن ســانحه 
رانندگــی پنــج سرنشــین خــودرو مصــدوم شــده اند 
بــه وســیله ۲  اولیــه  اقدامــات  انجــام  از  پــس  کــه 
بیمارســتان  بــه  اورژانــس  آمبوالنــس  دســتگاه 

حشــمتیه ناییــن منتقــل شــدند.
وی افــزود: علــت وقوع ایــن حادثه دردســت بررســی 

است.
فوریت هــای پزشــکی شهرســتان ناییــن دارای ۶ 
پایــگاه، یــک اتــاق فرمــان مشــترک بــا شهرســتان 

خــور و ۴۲ نفــر تکنســین و امدادگــر اســت.
ک در شهرســتان  کیلــو تریــا کشــف بیــش از ۲۲۹ 

نایین 
ناییــن در  کویــری  انتظامی شهرســتان   فرمانــده 
از ۲۲۹  بیــش  کشــف  از  اصفهــان   اســتان  شــرق 
ک در عملیــات ماموران ایــن فرماندهــی  کیلــو تریــا

روزهــای اخیــر خبــر داد.
در  داشــت:  اظهــار  مهــر  کیــان  ســرگرد هادی 
بازرســی اول مامــوران مســتقر در ایستگاه ایســت و 
بازرســی شهیدشــرافت  ناییــن حیــن کنتــرل و رصد 
هوشــمندانه خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه 
کــه از مرزهــای جنوب شــرقی به  خــودروی کامیــون 
کشــور در حرکــت بــود مشــکوک و آن را  ســمت مرکــز 

کردنــد. متوقــف 
وی افــزود: مامــوران پــس از متوقــف شــدن خــودرو 
آن را برای بررســی های بیشــتر به پارکینگ ایســتگاه 
گرفتــه  کــرده و در بازرســی دقیــق صــورت  منتقــل 
کــه به طــرز ماهرانه ای  ک  گــرم تریــا ۱۳۵ کیلــو و ۳۳۰ 
در قســمت بــار خــودرو جاســازی شــده بودنــد را 

کردنــد. کشــف 
فرمانــده انتظامی شهرســتان ناییــن خاطــر نشــان 
کــرد: در ایــن رابطــه خــودرو توقیــف و راننــده آن نیــز 
ــرای  دســتگیر و بــه همــراه پرونــده تشــکیل شــده ب
انجــام اقدامــات قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی 

شــد.
مامــوران  دوم  بازرســی  در  گفــت  مهــر  کیــان 
انتظامی مســتقر در ایســتگاه  شــهید شــرافت، امــروز 
حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یک دســتگاه 
اتوبــوس عبــوری مشــکوک شــده و آن را متوقــف 
کردنــد. وی افــزود: در بازرســی از ایــن خودرو ایــن 
کــه زیــر لبــاس  ک از ۴ مســافر اتوبــوس  مقــدار تریــا

کشــف شــد. جاســاز شــده بــود 
ایــن مقــام انتظامی بیــان داشــت: در ایــن پیونــد ۴ 
کــه پــس از تشــکیل پرونــده  گر مــرگ دســتگیر  ســودا
بــرای اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل 
و  یــک ســوادگر مــرگ دســتگیر  گفــت:  شــد. وی 

تحویــل مراجــع قضایــی شــد.
انتظامی مســتقر  مامــوران  ســوم  بازرســی  در 
کنتــرل  در ایســتگاه  شــهید شــرافت، امــروز حیــن 
کامیــون بنــز  خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه 
باری نارنجی عبوری مشکوک شده و آن را متوقف 

کردنــد.
وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو  ۷۹کیلــوو ۲۸۰ 

کشــف شــد. ک  گــرم نــوع تریــا

 چند خبر انتظامی 
از اصفهان 

خبرربخ

دوره  ســیزدهمین  داوطلبــان  از  نــام  ثبــت 
ــور رســمی از  ــه ط ــوری ب ــات ریاســت جمه انتخاب

می شــود. آغــاز  اردیبهشــت   ۲۱
کــه  طبــق جــدول زمان بنــدی انتخابــات ۱۴۰۰ 
کــرد،  منتشــر  را  آن  کشــور  وزارت  از ایــن  پیــش 
از  ســیزدهم  انتخابــات  داوطلبــان  از  ثبت نــام 
ســاعت ۸ صبــح روز ســه شــنبه )۲۱ اردیبهشــت( 
آغــاز می شــود و تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه 
یعنــی ۲۵ اردیبهشــت به مــدت ۵ روز ادامــه دارد.

کــه شــورای نگهبــان به  طبــق آخریــن مصوبــه ای 
منظور ســاماندهی شــرایط ثبت نام از داوطلبان 
کننــده در ســیزدهمین دوره انتخابــات  شــرکت 
ــرده  ک ــالغ  ــور اب کش ــه وزارت  ــوری ب ــت جمه ریاس
اســت، داوطلبــان هنــگام ثبت نــام بایــد حداقلی 
از مــدرک تحصیلــی )کارشناســی ارشــد یــا معــادل 
مدیریتــی  ســوابق  و  ســنوات  از  حداقلــی  آن(، 
)ســابقه تصــدی حداقــل ۴ ســاله در ســمت های 
کامــل مصادیــق آن  کــه بــه طــور  کشــور  مدیریتــی 
از جملــه بــرای وزرا ذکــر شــده اســت( و حداقــل و 
کثــری از ســن )بــازه ســنی ۴۰ تــا ۷۵ ســال(  حدا
داشــته باشــند تــا وضعیــت ثبت نــام داوطلبــان تا 

حــدی ســاماندهی شــود. 
تمامی داوطلبــان بایــد عــدم ســوء پیشــینه ارایــه 
کیفــری نداشــته  دهنــد و ســابقه محکومیــت 
باشــند و وزرا، اســتانداران، شــهرداران شــهر های 
بــاالی دو میلیــون نفــر جمعیــت، فرماندهــان 
ــا جایــگاه سرلشــکری و  عالــی نیرو هــای مســلح ب

باالتــر می تواننــد داوطلــب شــوند. 
اســت  زمینــه ای  شــروط،  از ایــن  برخــورداری 
کــه شــورای نگهبــان بتوانــد، شــرایط  برای ایــن 
مقــرر در اصــل ۱۱۵ قانــون اساســی یعنــی رجــل 
سیاســی مذهبــی و مدیــر و مدّبــر بــودن و حســن 

کنــد. ســابقه را در ایــن افــراد احــراز 
بــه منظــور شفاف ســازی  در واقع ایــن مصوبــه 
»تعریــف و اعــالم معیار هــا و شــرایط الزم بــرای 
مدیــر  و  مذهبــی  سیاســی،  رجــل  تشــخیص 
ریاســت  انتخابــات  داوطلبــان  بــودن  مدبــر  و 

اســت.  جمهــوری« 
گفته هــادی طحــان نظیــف عضــو حقوقــدان  بــه 

شــورای  مصوبــه  دلیل ایــن  نگهبــان،  شــورای 
گذشــته  کــه در دوره  بــوده اســت  نگهبان ایــن 
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه دلیــل نقــص 
قانــون و عــدم تعییــن مــدرک بــرای ثبــت نــام 
کــرده  نــام  ثبــت  نفــر  حــدود ۱۶۳۶  کننــدگان، 
از  نفــر  هــزار  از  بیــش  میــان  از ایــن  کــه  بودنــد 
تحصیلــی  مــدرک  دارای  کننــدگان  نــام  ثبــت 
زیــر  و  ســیکل  و  کاردانــی  دیپلــم،  کارشناســی، 
ســیکل بودنــد و شــرایط ثبــت نــام در انتخابــات 

نداشــتند.  هــم  اســالمی را  شــورای  مجلــس 
امــا نکتــه حائز اهمیــت از ثبت نــام داوطلبان این 
بــه دلیــل  از انتخابــات  کــه در ایــن دوره  اســت 
کرونایــی محدودیت هایــی بــرای ثبــت  شــرایط 
گرفتــه  نــام داوطلبــان و همراهــان آن هــا در نظــر 
کــه صــورت  شــده اســت طبــق برنامــه ریزی هــای 
گرفتــه، ثبــت نــام از داوطلبــان در ســالن اصلــی 
در  نیــز  داوطلبــان  همراهــان  اســتقرار  محــل  و 
ســالن جانبــی خواهــد بــود تــا در محــل ثبــت نــام 
ازدحــام صــورت نگیــرد و تمامی مراحــل ثبــت نــام 
از طریــق مانیتور هــای مســتقر در ســالن جانبــی 

نمایــش داده خواهــد شــد.
بعــد از اتمــام ثبــت نــام از داوطلبــان، رســیدگی 
بــه صالحیــت آنــان در شــورای نگهبــان قانــون 
اساســی بــه مــدت ۵ روز زمــان بــر خواهــد بــود، 
بررســی  مــاه  اردیبهشــت   ۳۰ تــا   ۲۶ از  یعنــی 
کشــید.  خواهــد  طــول  داوطلبــان  صالحیــت 

مــاه  تــا ۴ خــرداد  اردیبهشــت  البتــه ۵ روز )۳۱ 
امســال( نیــز بــرای تمدیــد مهلــت رســیدگی بــه 
صالحیــت داوطلبان توســط شــورای نگهبــان در 

گرفتــه شــده اســت.  نظــر 
ریاســت  انتخابــات  نهایــی  اســامی داوطلبان 
 جمهــوری پــس از بررســی و احــراز صالحیــت در 
وزارت  توســط  خــرداد  و ۶  نگهبــان ۵  شــورای 

کشــور اعــالم خواهــد شــد.
تبلیغــات انتخاباتــی داوطلبــان نیــز بــه مــدت 
۲۰ روز از ۷ خــرداد تــا ۲۶ خــرداد ادامــه خواهــد 
داشــت و ۲۷ خــرداد روز ممنوعیــت تبلیغــات 
ریاســت  انتخابــات  داوطلبــان  انتخاباتــی 

اســت.  جمهــوری 
طبــق جــدول زمــان بنــدی، ۲۸ خــرداد روز رای 
ریاســت  انتخابــات  دوره  ســیزدهمین  گیــری 
کــه همزمــان بــا ششــمین دوره  جمهــوری اســت 
روســتا  و  اسالمی شــهر  شــورا های  انتخابــات 
و  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  دوره ای  میــان  و 
شــد. خواهــد  اســالمی برگزار  شــورای  مجلــس 

مرحلــه دوم انتخابــات نیــز در صــورت لــزوم ۴ تیــر 
مــاه امســال برگــزار می شــود.

انتخابات ۱۴۰۰ :

۲۱ اردیبهشت؛ 
آغاز ثبت ناِم داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 

کارآمد و مدارای نجیبانه جامعه با فقر  مدیریت نا
سجاد بهزادی

کارآمــدی مدیریــت تولیــد، نگهــداری  بحــران نا
عیــن  در  نشــود  حــل  گــر  ا محصــول  توزیــع  و 
فراوانــی محصــول بــاز هــم بــا چالش هــای جــدی 
مواجــه خواهیــم بــود وایــن حقیقــت ارتباطــی بــه 

نــدارد.  تحریم هــا  و  وپســابرجام  پیشــابرجام 
عصر ایــران؛ از نــگاه علــم اقتصــاد و به صورت ســاده 
گرانــی  ؛ یــک دلیــل مهــم فقــر در جامعه،تــورم و 
کاال و  کمبــود  گرانــی هــم  اســت. یــک دلیــل مهــم 

محصــول اســت.
کارآمــدی مدیریــت در کشــور مــا روی »علــم«  امــا نا
کافــی  گاهــی بــا وجــود  کــرده اســت و  را هــم ســیاه 
بــودن برخــی کاال ها و محصوالت در کشــور، گرانی 
همــان محصــوالت بیــداد می کنــد و فقــر از در و 
دیــوار جامعــه بــاال می رود و طبقات پایین جامعه 
و حتــی طبقــه متوســط هــم با ایــن فقــر عــادت 

کــرده و مــدارای نجیبانــه ای بــا آن دارنــد.
دلیــل آن هــم روشــن اســت. محصــول در حــال 
فاســد  کارآمــد،  نا مدیریــت  دلیــل  بــه  فراوانــی 
کــه تنهــا در یــک ماه  می شــود. بــه عبارت هــای زیــر 
کنــون در رســانه ها منتشــر شــده اســت  گذشــته تــا 

دقــت بفرمائیــد؛
برخــی  مشــهد:  بارفروشــان  اتحادیــه  -رئیــس 
کشــاورزان می خرنــد و آنهــا را  دامــداران پیــاز را از 
ک دام خــود می کنند. ایــن در حالــی اســت  خــورا

کــه چندیــن هزار تــن از پیازهای موجــود در انبارها 
ــت. ــرده اس ک ــاد  ــه فس ــروع ب ــل ش ــم از داخ ه

تهــران: پرتقــال و  بارفروشــان  اتحادیــه  -رئیــس 
کیلوگــرم  ســیب دیگــر مشــتری نــدارد و بهــای هــر 
کاهــش  پرتقــال بــه پنــج تــا هفــت هــزار تومــان 
داشــته اســت امــا تاریــخ مصــرف پرتقــال تــا پایــان 
کــه هنــوز پرتقــال در انبــار  فروردیــن بــوده و کســانی 
کثــر بارشــان فاســد شــده اســت...و  خــود دارنــد، ا
گــرم شــدن هــوا هــزاران تــن پرتقــال فاســد  حــاال بــا 

شــده اســت.
پیــازکاران  داد  بــه  کرمــان:  جنــوب  -پیــازکاران 
را  یــا محصوالتشــان  کشــاورزان  برخــی  برســید؛ 
از روی زمیــن برداشــت نمی کننــد چــون صرفــه 
ضــرر  بــا  نیــز  دیگــر  برخــی  و  نــدارد  اقتصــادی 

می فروشــند. را  بســیارآنها 
ــش از  ــداران بی غ تهران:مرغ ــر ــه م ــس اتحادی -رئی
غ ندارنــد و در خــرداد  ک مــر کــه خــورا ۵۰ روز اســت 
مــاه تولیــد جوجــه افزایــش می یابد و ممکن اســت 
بــه دلیــل نبــود دان دوباره ایــن جوجه هــا معــدوم 
باشــد  ادامــه دار  وضعیــت  چنانچه ایــن  شــوند. 
افزایــش  و  غ  تخم مــر کمبــود  بحــران  بــا  دوبــاره 

قیمــت آن مواجــه می شــویم.
کشــاورزی:  -عضــو شــورای مرکــزی نظــام صنفــی 
کاه شــد... و ایــن شــرایط باعــث  پیــاز ارزان تــر از 
کشــاورزان از برداشــت پیــاز از اراضــی  شــده برخــی 

کننــد. کشــاورزی خــودداری 
-یــک فرمانــده مرزبانی: مرزبانــان ۲ الی ۳ میلیون 
انــواع جوجــه یــک روزه قاچــاق را کشــف کردنــد امــا 
متأســفانه ســایر ارگان هــای متولــی بــرای جمــع 
آوری آنهــا اقدامی انجــام نمی دهنــد و جوجه های 

کشــف شــده تلــف می شــوند.
-نایــب رئیــس اتحادیــه بارفروشــان: در جنــوب 
اســت.  شــده  دام  ک  خــورا هندوانه هــا  کشــور 
هندوانــه امســال آنقــدر ارزان اســت کــه در میادین 
اصلــی بــار روی دســت فروشــندگان مانــده اســت.
ــاورزی  کش ــی  ــام صنف ــره نظ ــات مدی ــس هی -رئی
ســیب  کشــور  نیــاز  از  بیــش  آذربایجان غربــی: 
درختــی تولیــد شــده و ایــن ســیب ها بــه دلیــل 
فراهــم نشــدن زیرســاخت های صادراتی و تنظیم 
بــازار نادرســت روی دســت تولیدکننــدگان مانــده 

اســت.
کــه  گفــت درســت اســت  با ایــن توصیــف می تــوان 
کشــور در ایــن ســال ها بــا فشــار خارجــی، تحریــم 
و انــزوا از یــک طــرف و از ســویی دیگــر بــا بحــران 
کاال و محصــول در بخش هــای مختلــف  کمبــود 
)روغــن  روزانــه  ومعیشــت  صنعــت  وبخصــوص 
؛ و قشــرهای  بــوده  (روبــرو  غ  غ وتخــم ومــر ومــر
پاییــن و حتــی متوســط جامعــه مــدام بــه خاطــر 
گرفتار  تامیــن معیشــت خــود در زحمت و ســختی 
کارآمــدی  هســتند ؛ امــا در مــواردی هــم بحــران و نا

در مدیریت،محصــول فراوانــی  را فاســد و تــورم را 
ــت. ــرده اس ک ــدید  تش

کارآمــدی مدیریــت در تولیــد،  بحــران فســاد و نا
اساســی  کاالی  و  محصــول  توزیــع  و  نگهــداری 
گــر حــل نشــود خواهیــم دیــد در عیــن فراوانــی  ا
جــدی  چالش هــای  بــا  هــم  بــاز  محصــول 
بــود وایــن حقیقــت ارتباطــی  مواجــه خواهیــم 
و  محدودیت هــا  و  وپســابرجام  پیشــابرجام  بــه 
افغانســتان  ماننــد  کشــوری  نــدارد.  تحریم هــا 
گرفتــار فقــر  کــه  الزامــا بــه دلیــل تحریم هــا نیســت 
و تهیدســتی اســت؛ چــه بســا تحریم هــای بیــن 
کشــور افغانســتان نســبت به ایــران بســیار  المللــی 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس  ــا  ناچیــز اســت. ی
کمتریــن  کــه  الزامــا بــه دلیــل بــی تحریمی نیســت 
گرانــی را تجربــه می کننــد. تحریــم  میــزان تــورم و 
کتور مهم  بــودن یــا نبودن بســیار مهم اســت اما فا
کارآمــدی دولت ها  کارآمــدی و یــا  تردر ایــن میــان نا

ومدیریت هاســت.
گــر اقتصــاد »مالتوســی« مــا را نکشــت،  نگرانیــم ا
کارآمــدی مدیریــت اقتصــادی، جامعــه  فســاد و نا
را بــا مــرگ ومیــر بیشــتر روبــرو کنــد. ســال ها اقتصاد 
»مالتــوس«،  نظریــه  طبــق  بــود  نگــران  جهــان 
بــا  کــی  کــره خا کشــاورزی در ایــن  فرمــول رشــد 
فرمــول رشــد جمعیــت نامتــوازن شــود و بــه دنبــال 
کشــاورزی و  کاهــش تولیــدات  فزونــی جمعیــت و 
ــی تعادلی ایجــاد شــده؛ قحطــی، جنــگ ومــرگ  ب

ومیــر افزایــش یابــد.
بــه خاطــر  کــه پیش بینــی »مالتــوس«  هرچنــد 
گرفتــن آن نســبت  نوآوری هــای فــراوان و ســرعت 
ــه ســرعت تولیــد مثــل بشــر تحقــق نیافــت؛ امــا  ب
تولیــدات  مــا در مدیریــت  کــه  شــیوه جدیــدی 
کشــاورزی از تولید،نگهــداری تــا مصــرف از خــود 
نشــان داده ایــم، جامعــه را نگــران تــر وخســران 

گرفــت. بیشــتری دامــان مــا را خواهــد 
یادمــان باشــد همــه مشــکالت معیشــتی جامعــه 
بــه دلیــل آن پیچیدگی هــا وفرمول هــای ســخت 
بــا  ســاده  زبــان  بــه  گاهــی  نیســت.  اقتصــادی 
غ  مــر نمی توانــد  کــه  هســتیم  روبــرو  اقتصــادی 
کنــد و  غ ؛ پیــاز و هندوانــه را مدیریــت  وتخــم مــر
ــا  ــن از ایــن محصــوالت در طــول ســال، ی هــزاران ت
ک دام می شــود و از طرفــی فقــر  فاســد ویــا خــورا
ــوار  ــوالت از در ودی ــن محص ــی همی گران ــل  ــه دلی ب

جامعــه بــاال مــی رود.

نگاه رسانه

خبر

خبر

کشــاورزی  نظــام صنفــی  عضــو هیــات مدیــره 
از  عده اندکــی  شــاید  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان 
کشــاورزان در شــرق اصفهــان بــرای کشــت خــود از 
گفــت: در شــرق  کنند،  پســاب فاضــالب اســتفاده 
کــه اســتخر ذخیــره  کشــاورزان  اصفهــان برخــی 
کشــت ســبزی و صیفــی  آب و چــاه آب دارنــد و 
کیلومترهــا دورتــر  جــات انجــام می دهنــد، شــاید 
ــه زاینــده رود هســتند و اصــال از پســاب  از رودخان

فاضــالب اســتفاده نمی کننــد. 
با ایســنا  گفت وگــو  در  محمدرضایــی  حســین 
دربــاره انتشــار فیلمــی در فضــای مجــازی مبنی بر 
کشــت ســبزی و صیفــی جــات در شــرق اصفهــان 
کــرد: بخشــی از ایــن  بــا پســاب فاضــالب، اظهــار 
فیلــم مربــوط بــه تصفیــه خانــه جنــوب اصفهــان 
و بخشــی از آن مربــوط بــه تصفیــه خانــه شــرق در 

منطقــه ســگزی اصفهــان اســت.
برداشــت  هیــچ  بر اینکــه  اعتقــاد  بــا  وی 
کشــاورزی  مستقیمی از این پســاب برای مصارف 
داشــت  توجــه  بایــد  گفــت:  نمی شــود،  انجــام 
طــور  بــه  می شــود،  رودخانــه  وارد  کــه  پســابی 
مســتقیم توســط کشــاورزان برداشــت نمی شــود، 
بلکه ایــن پســاب بعــد از خودپاالیشــی در مســیر 
زاینــده رود و عبــور از شــن و ماســه ها، بعضــا در 
چاه های کشــاورزی حاشــیه رودخانه نفــوذ کرده 

می شــود. اســتفاده  کشــاورزان  توســط  و 
کشــاورزی  نظــام صنفــی  عضــو هیــات مدیــره 
اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه بــه طــور مســتقیم 
پساب فاضالب توسط کشــاورزان شرق اصفهان 
گفت: ایــن  نمی شــود،  برداشــت  کشــت  بــرای 
کــه بــه چاه هــای  پســاب بعــد از خودپاالیشــی 
کــرده و بــا آب زیرزمینــی  کشــاورزان نفــوذ  برخــی از 
کمی مخلــوط می شــود و  ســالم دیگــر بــا درصــد 

بــرای محصوالتــی غیــر از ســبزی و صیفــی جــات 
ــرای آبیــاری علوفــه و باغــات اســتفاده  و بیشــتر ب

می شــود.
کشــاورزان وجــدان دارنــد و  کــرد:  وی تصریــح 
کــه اســتفاده مســتقیم  بر ایــن واقــف هســتند 
درســت  ســبزیجات  بــرای  فاضــالب  پســاب  از 
بــرای  نیســت و عامــل بیماری هــای مختلــف 
بــرای  اول  مرحلــه  در  و  کننــدگان  مصــرف 

اســت. خودشــان 
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت 
که در شــرق اصفهان برخی کشــاورزان که اســتخر 
کشــت ســبزی و  ذخیــره آب و چــاه آب دارنــد و 
صیفــی جــات انجــام می دهند، شــاید کیلومترها 
دورتــر از رودخانــه زاینــده رود هســتند و اصــال از 

پســاب فاضــالب اســتفاده نمی کننــد.
قطــع  طــور  بــه  کــرد:  تصریــح  محمدرضایــی 
کشــاورزان  انتشــار این فیلــم ظلــم بزرگــی در حــق 
کــه اصــال از پســاب فاضالب  شــرق اصفهــان اســت 
کشــت خــود اســتفاده نمی کننــد و با ایــن  بــرای 
کشــت و محصــول ســالم آن هــا در ایــن  شــایعات 
کــم آبــی و شــرایط بــد معیشــتی بــدون  شــرایط 

مشــتری در بــازار، از بیــن بــرود.
وی بــا بیان اینکــه ممکــن اســت عده اندکــی از 
از  کشــت خــود  بــرای  افــراد در شــرق اصفهــان 
ــرد:  ک ــح  ــد، تصری کنن ــتفاده  ــالب اس ــاب فاض پس
و  بهداشــت  وزارت  ســوی  از  بایــد  افــراد  با ایــن 
محیــط زیســت و دســتگاه های قضایــی برخــورد 
کشــت بایــد از بیــن بــرود، اما اینکــه  شــود و ایــن 
کشــاورزان شــرق  کار ایــن افــراد را بــه پــای تمــام 

اصفهــان بگذاریــم، نادرســت اســت.
کشــاورزی  عضــو هیــات مدیــره نظــام صنفــی 
کشــت ســبزی و  کــه  اصفهــان بــا رد ایــن موضــوع 
صیفــی جــات کشــاورزان شــرق اصفهــان ناســالم 
برخــی  گفــت:  اســت،  فاضــالب  پســاب  بــا  و 
کیلومتــر بــا زاینــده رود و محــل  کشــاورزان چنــد 
کشــت آن هــا  عبور ایــن پســاب فاصلــه دارنــد و 
ســالم اســت و ایــن دســت شــایعات در فضــای 
مجــازی بایــد از ســوی محیــط زیســت بررســی 
کــه در صــورت وجــود تخلــف، دادســتانی  شــود 

کنــد. بایــد ورود پیــدا 
ــا آب  گــر محصــول ســبزی و صیفــی ب وی افــزود: ا
مســتقیم پســاب آبیــاری شــود، بایــد شناســایی و 

بــا حکــم قضایــی قلــع و قمــع شــود. 

کشاورزان شرق اصفهان  آیا 
از پساب فاضالب استفاده می کنند؟
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بــا  ســیما  رمضانــی  ســریال های  ماراتــن  گرچــه  ا
کامی مطلــق رو بــه پایــان اســت امــا از عیــد فطــر  نا
کــه بــه  ســریال های متنوع تــری روی آنتــن می رونــد 
نظــر می رســد تــوان بیشــتری بــرای جلــب رضایــت 

مخاطبــان خواهنــد داشــت.
کمتــر از یــک هفتــه بــه پایــان مــاه رمضــان باقــی 
مانــده اســت و هــر یــک از شــبکه های تلویزیونــی 
جدیــد  ســریال های  تیزرهــای  پخــش  حــال  در 
کــه قــرار اســت بــا پایــان ســریال های  خــود هســتند 
گویــا  کــه  رمضانــی روانــه آنتــن شــوند. ســریال هایی 
قــرار اســت نســبت بــه ترکیــب غریــب و به شــدت 
ناموفــق ســریال های مــاه رمضــان، تنــوع و رنــگ 
آنتــن ببخشــند. طــی مــاه  بــه  آمیــزی بیشــتری 
ــدس«  ــه مهن ــار«، »بچ ــریال »احض ــه س ــان س رمض
و »یــاور« از شــبکه های ســیما پخــش شــد و ســریال 
»رعــد و بــرق« شــبکه پنــج هــم در همــان ابتــدای راه 

از ماراتــن رمضانی هــا بــاز مانــد.
نبــود  در  را   ۱۴۰۰ رمضــان  ســریال های  ترکیــب 
کمــدی، بی تردیــد می تــوان یکــی  مجموعه هــای 
کام ترین ترکیب مجموعه های نمایشــی ســیما  از نا
در ایــن تایــم طالیــی، در زمینــه جــذب مخاطــب 
اصلــی،  شــبکه  چهــار  هــر  امــا  حــاال  دانســت. 
کــه  کــرد  ســریال جدیــدی را راهــی آنتــن خواهنــد 
اتفاقاً ایــن بــار دو کمــدی، در ترکیــب آن ها به چشــم 

می خــورد.
کــی« ســاخته جلیــل ســامان از  ســریال های »زیرخا
شــبکه یــک، »صبــح آخریــن روز« ســاخته حســین 
تبریــزی از شــبکه دو، ســریال »بوتیمــار« ســاخته 
علیرضــا نجــف زاده از شــبکه ســه و »روزهــای آبــی« 
کارگردانــی محمدرضــا حاجــی غالمــی از شــبکه  بــه 
پنــج آثــار جدیــدی هســتند کــه با پایــان مــاه رمضان 

ــه آنتــن می شــوند. روان
در ادامــه مــرور کوتاهــی روی هر یک از این ســریال ها 

داریم:
کی /  شبکه یک؛ ادامه ماجراهای فریبرز  زیرخا

باغ بیشه
ــی جلیــل ســامان  کارگردان ــه  ــی« ب ک ســریال »زیرخا
ســاخته شــده اســت؛ فصــل اول ایــن ســریال ســال 
ــًا لحــن  گذشــته در رمضــان روی آنتــن رفــت و اتفاق
کمــدی آنکــه در آثــار ملــودرام ســامان مســیر  طنــز و 
جدیــدی بــود توانســت بــا اقبــال مخاطبــان مواجــه 

شــود.
قــرار بــود فصــل دوم ایــن ســریال هــم در مــاه رمضــان 

امســال بــه پخــش برســد با ایــن حــال تصویربــرداری 
ــد و  ــول انجامی ــه ط ــته ب گذش ــه  ــن هفت ــا همی آن ت
کــردن مراحــل پــس از تولیــد  هنــوز در حــال طــی 
کتــور رمضان  اســت و بــه دلیــل آمــاده نبــودن از کندا

بــاز مانــد.
کــه  اســت  روز  چنــد  حــدود  حاضــر  حــال  در 
ــش  ــیما پخ ــک س ــبکه ی ــریال از ش ــن س تیزرهای ای
ــرود  ــه زودی« روی آنتــن ب ــرار اســت »ب می شــود و ق
کــس بعد از رمضان دیده شــده اســت. کــه فعــاًل در با

کی« هــادی حجازی فــر  گذشــته »زیرخا در فصــل 
بــا  توانســت  کــه  بــود  ســریال  ســتاره های این  از 
کنــد امــا در ایــن فصــل بــه  کتــر نقــش آفرینــی  کارا  ۲
کری«  کارگردانی ســریال »شــهید با دلیل بازیگری و 

کــی« حضــور داشــته باشــد. نتوانســت در »زیرخا
زوج پژمــان جمشــیدی و ژالــه صامتــی از بازیگــران 
ســریال هســتند و همچنیــن بازیگــران دیگــری هــم 
کار اضافــه شــده اند. در مجمــوع در ایــن ســریال  بــه 
گیتــی قاســمی، فــروغ قجابگلــی، مریــم  نــادر فــالح، 
کبــر رحمتــی، مهــری  ســرمدی، خســرو احمــدی، ا
آل آقــا، امیــد روحانــی، اصغر نقــی زاده، رایان ســرلک 
برق نــورد  هومــن  حضــور  بــا  پســیانی،  ســتاره  و 
نقــش  به ایفــای  نصرتــی  نســرین  هنرمنــدی  و 

می پردازنــد.
ایــن ســریال از هفتــه آینــده هــر شــب ســاعت ۲۲ از 

شــبکه یــک ســیما روی آنتــن مــی رود.
صبح آخرین روز /  شبکه دو؛ اولین سریال 

درباره شهدای هسته ای
ســریال »صبــح آخریــن روز« اولین ســریالی اســت که 
بــه یکــی از شــهدای هســته ای یعنــی شــهید مجیــد 
یــک  حیــث  از ایــن  و  اســت  پرداختــه  شــهریاری 

امتیــاز در ســاختار قصــه دارد کــه بــه یــک موقعیت و 
شــخصیت واقعی آن هم در زمینه  علمی - امنیتی 

پرداختــه اســت.
ایــن ســریال بــه کارگردانــی حســین تبریــزی ســاخته 
اســتان های  امــور  از معاونــت  شــده و محصولــی 
شــرایط  در  گذشــته  ســال  کــه  صداوسیماســت 
کرونایــی بــه تولید رســید و مهــران رجبی جــزو اولین 
کــه ابتــالی او به کرونا ســر صحنه این  بازیگرانــی بــود 

مجموعــه حاشــیه ســاز شــد.
شــهید  تــرور  روز  صبــح  از  ســریال  داســتان این 
گذشــته برمی گــردد و ۴۶  شــهریاری آغــاز شــده و بــه 
ســال زندگی ایــن شــهید را روایــت می کنــد. شــهید 
مجیــد شــهریاری، اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی 
کــه در ســال  و از دانشــمندان هســته ای ایران بــود 
۱۳۴۵ در زنجــان متولــد شــد و در هشــتم آذر ۱۳۸۹ 
توســط رژیــم صهیونیســتی و بــا همــکاری اطالعاتی 
منافقیــن در یــک عملیــات تروریســتی بــه شــهادت 

رســید.
کاوه خداشــناس در این ســریال ایفای نقش شــهید 
شــهریاری را بــر عهــده دارد و عــالوه بــر او بازیگرانــی 
چــون ســپیده خــداوردی، زهــرا ســعیدی، شــهرام 
عبدلــی، مهــران رجبــی، افســانه ناصــری، ســیروس 
همتی، میرطاهر مظلومی، حســن اســدی، پریســا 
گلدوســت، مهدی علیپور و اردشــیر رســتمی در این 

ســریال حضــور دارنــد.
ایــن ســریال بــا پایــان »بچــه مهنــدس« هــر شــب 
ســاعت ۲۱:۳۰ از شــبکه دو ســیما پخــش می شــود.

بوتیمار /   شبکه سه؛ یک طنز کرونایی
کارگــردان جوان  ســریال »بوتیمــار« دومیــن ســاخته 
علیرضــا نجــف زاده اســت که پیــش از ایــن نامش به 

عنــوان یــک ســریال نــوروزی مطرح بــود اما با پخش 
کنــار  »گانــدو« از انتخاب هــای نــوروزی شــبکه ســه 
گذاشــته شــد و حاال توانســته اســت به آنتن شــبکه 
ســه برســد. تهیه کنندگی ایــن مجموعــه را مهــران 
ــر عهــده دارد و قصــه آن چنــد ســالی اســت  مهــام ب
کارگردانــان مختلــف ســاخته شــود  کــه قــرار اســت بــا 
تا اینکــه بــا تغییــرات و بازنویســی هایی نجــف زاده 

وارد پروســه تولید ایــن ســریال شــد.
ایــن ســریال بــا توجــه بــه همیــن بــازه یــک ســاله 
کشــور کــه درگیــر کرونا شــد، کرونــا را هم به قصــه وارد 
کــه در ایــن شــرایط  کارمنــدی اســت  ــاره  کــرده و درب
مجبــور اســت از شــهر تهــران دور شــود و بــه شــمال 

کنــد. کشــور ســفر 
علــی  بــازی  بــا  تلویزیونــی  ســریال  دومیــن  ایــن 
صبوری استندآپ کمدین است و از دیگر بازیگران 
اصلــی ســریال می تــوان بــه حمیــد لوالیــی، مرجانــه 
گلچیــن، هدایت هاشــمی، مهــران رجبــی، اشــکان 
اشــتیاق، ســاناز ســماواتی، علیرضا درویش، ســپند 
امیر ســلیمانی، رامین ناصرنصیر، شــهاب عباســی، 
کوهــی، آرزو ابــی  ســیما مطلبــی، ســارا مقربــی، نــدا 
ــرد.  ک زاده، دانیــال جعفــری و ســامی غریبی اشــاره 
»بوتیمــار« از شــنبه هفتــه آینــده هــر شــب ســاعت 

۲۰:۴۵ از شــبکه ســه ســیما پخــش می شــود.
روزهای آبی /   شبکه پنج؛ زندگی خانوادگی 

در روستا
ســریال »روزهــای آبــی« دربــاره خانــواده ای اســت 
و  می گیرنــد  قــرار  ســخت  مالــی  شــرایط  در  کــه 
کن شــوند و  ــا در روســتایی ســا مجبــور می شــوند ت
کمــدی  ارتبــاط آن هــا بــا اهالــی روســتا، ماجرایــی 
را پدیــد مــی آورد. زندگــی  فانتــزی  تــا حــدودی  و 
کــه بــا توجــه بــه مشــکالت مالــی پــدر،  خانــواده ای 
مجبــور بــه تجربــه زندگــی در روســتای مادری شــان 
می شــوند و ایــن آغــاز چالش هــای تلــخ و شــیرین 

آن هــا در روســتا اســت.
کارگردانــی محمدرضــا  ســریال »روزهــای آبــی« بــه 
حاجــی غالمی ســاخته شــده اســت کــه پیــش از این 

ســریال »پــدر پســری« از او روی آنتــن رفــت.
از مهمتریــن چهره هــای حاضــر در  کبــر عبــدی  ا
ترکیــب بازیگران »روزهای آبی« محســوب می شــود 
ــا  ــی، فریب ــران رجب ــلیمانی، مه ــادر س ــار او ن کن و در 
متخصــص و ایــرج نــوذری به ایفــای نقــش خواهنــد 
پرداخــت. ســریال »روزهــای آبــی« در ۲۶ قســمت 
ســاخته شــده و از شــنبه تــا پنــج شــنبه هرشــب 
ســاعت ۲۳ از شــبکه پنــج ســیما پخــش می شــود.

بازگشت کمدی ها به آنتن :

روزه »خنده« در تلویزیون افطار می شود! 

تکرار یک تراژدی؛ 

کسی مسئول زمین ماندن جنازه هنرمندان است؟ چه 

کتاب در آران و بیدگل  اجرای طرح ِپیک 

خبرربخ

خبرربخ

اســت  اصفهان ایــن روزهــا داغــدار هنرمندانــی 
هنر ایــن  گســترش  وقــف  را  خــود  زندگــی  کــه 
کردنــد. فریــد زمانــی، مجیــد ملــک زاده و  شــهر 
مهــدی رســتمانه ســرمایه های از دســت رفتــه 
هنــر اصفهــان در چنــد روز اخیــر هســتند. بــه 
و  زمانــی«  »فریــد  دفــن  حواشــی  گزارش ایمنــا، 
کــه گویــی  »مهــدی رســتمانه« آنقــدر پررنــگ بــود 
درد فقــدان آنهــا را تحت الشــعاع قــرار داده اســت. 
ماجرا از آنجایی آغاز شد که هنرمندان و خانواده 
فریــد زمانــی در خواســت دفن ایــن هنرمنــد در 
قطعــه نــام آوران بــاغ رضــوان اصفهــان را داشــتند، 
امــا اداره فرهنــگ و ارشــاد اســتان اصفهــان جــواز 
ــرا طبــق  ــادر نکــرد؛ زی دفــن او در ایــن قطعــه را ص
نــام آوران  قطعــه  در  هنرمنــدان  دفــن  قانــون، 
شــروطی دارد. ایــن شــروط شــامل برخــورداری از 
۳۰ ســال ســابقه کار هنری، داشــتن نشــان درجه 
یــک هنــر و مــدرک دکتــری در یکــی از رشــته های 
هنــری اســت. واضــح اســت کــه قوانیــن واضع این 
شــروط مشــکالتی دارد؛ بــرای نمونــه هنرمنــدان 
کــه خدمــات فراوانــی در عرصه هنــر انجام  جوانــی 
داده انــد، امــا زندگی کوتاهی داشــته و فاقد شــرط 
کار هنــری باشــند در ایــن قطعــه  ۳۰ ســال ســابقه 
دفــن نخواهنــد شــد. این مســاله منجــر بــه تهیــه 
طومــاری از ســوی اهالــی هنــر شــد، طومــاری 
کیــد  کــه در آن بــر ســابقه هنــری فریــد زمانــی تا
شــده بــود. »علیرضــا افتخــاری«، »علــی اصغــر 
کامــکار« از جملــه امضــا  شــاهزیدی« و »بیــژن 

کنندگان ایــن طومــار یکصــد امضایــی بودنــد.
ایــن حواشــی دربــاره دفــن مهــدی رســتمانه از 
هنرمنــدان نوازنــده اصفهــان نیــز ادامــه یافــت بــه 
کــه دفــن وی در روز شــنبه انجــام نشــد و  گونــه ای 

بــه روز یکشــنبه موکــول شــد.
ترانه ســرا،  و  خواننــده  توکلــی،  شــریف  محمــد 
جــزو  رســتمانه  اســتاد  می گویــد:  بــاره  در ایــن 
غ التحصیــالن هنرســتان موســیقی در دهــه  فار
۷۰ بــود، انســانی بســیار شــریف و اخــالق مــدار 
کــه حتــی در اولیــن برخــورد از ســجایای اخالقــی 
او، شــگفت زده می شــدید. در دوره هنرســتان از 
محضر اســاتید بنامی چون »ســیروس ســاغری«، 
نــژاد«  کیانــی  علــی  »محمــد  و  پایــور«  »فرامــرز 
ــی و ارزشــمندی  ــرد و بنیــان فکــری متعال بهــره ب
وی  کــرد.  پیــدا  ملی ایــران  موســیقی  بــاب  در 
رســتمانه،  اســتاد  تخصصــی  ســاز  می افزایــد: 
اصیــل  و  قدمــا  ســبک  بــه  کــه  بــود  کمانچــه 
نزدیــک بــه ســبک »اســتاد بهــاری« و متاخــران 
او چــون »اســتاد اســماعیل زاده« و »باقــر خــان 
رامشــگر« می نواخــت و بــه نوعــی جــزو بهتریــن 
کمانچــه  نوازنــدگان بومی شــهر اصفهــان در ســاز 
محســوب می شــد. بســیاری بعدهــا بــه واســطه 

او به ایــن ســاز عالقمنــد شــدند. وی همچنیــن 
ســازهای ســه تار، تنبــک و دف را نیــز بــه حــد اعــال 
از  او  بــی شــک  می نواخــت و تدریــس می کــرد. 
بهتریــن نوازنــدگان تــار و ســه تار در اصفهــان بــود، 
بســیار بــا تکنیــک ســاز می نواخــت و پنجــه بســیار 
شــیرینی داشــت. این هنرمنــد ادامــه می دهــد: 
اســتاد رســتمانه از هنرمنــدان بی نظیــر موســیقی 
بــود و ســابقه مســتند و مســتمر بیــش از ۳۰ ســال 
فعالیــت هنــری رســمی را در کارنامه خــود دارد که 
بخــش عمــده آن بــه تدریــس و پژوهــش در زمینه 
نوازندگی ســاز گذشــت و به دلیل ُحجب منحصر 
کنســرت  کمتــر بــه برگــزاری  کــه داشــت  بــه فــردی 
و اجــرا پرداخــت و بیشــتر در زمینــه پژوهــش و 
تمرینــات در خصــوص فــن نوازندگــی ســاز اقــدام 
کــرد. متأســفانه در چنــد ســال اخیــر نیــز بــه دلیــل 
درگیــری بــا بیمــاری ســرطان متحمــل رنــج و درد 

بســیار شــد.
توکلــی بــه موضــوع بیمــه مرحــوم رســتمانه اشــاره 
از  پیــش  رســتمانه  اســتاد  می افزایــد:  و  کــرده 
بیمــاری پیگیــر بیمــه هنرمنــدی خــود بــود، امــا 
که  به لطف درهای همیشــه بســته و فیلترهایی 
بــه عقیــده مــن نــه بــه قصــد ســنجش بلکــه صرفــًا 
بــرای ســنگ اندازی مقابــل هنرمند تعریف شــده 
تا پیش از بیماری از بیمه بهره ای نبرد. در حالی 
کــه از ســال ۸۲ و از بــدو تأســیس صنــدوق هنــر 
عضــو پیوســته آن بــود و بعــد از ابتــالء بــه بیمــاری 
ســرطان نیــز بــا پیگیــری و اصــرار هنرمنــدان علــی 
ــود  ــت او موج ــتندات فعالی ــام مس ــه تم رغم اینک

اســت، تنها حدود ســه ســال بیمه برای او در نظر 
ــه  ــه مســتند ب ک ــی اســت  گرفتــه شــد، این در حال
فهرســت بیمه شــدگان صندوق هنر در اصفهان 
کــه اصــاًل  افــرادی بــه نــام هنرمنــد دیــده می شــود 
آنهــا را نمی شناســیم و نمی دانیــم در هنــر چه کاره 

هستند!؟
وی بــا بیان اینکــه اســتاد رســتمانه هنرمنــدی 
بــود، تصریــح  بــدون حاشــیه و بســیار نجیــب 
حاشــیه های  و  داســتان  از  بعــد  می کنــد: 
درگذشــت زنــده یــاد فریــد زمانی و عــدم دفــن او در 
گرچــه اســتاد رســتمانه  قطعــه هنرمنــدان، حــاال ا
مشــمول مصوبــه هیــأت وزیــران بــرای دفــن در 
قطعــه نــام آوران اصفهــان می شــود و ۳۰ ســال 
ســابقه فعالیــت مســتند و مســتمر دارد، اما ایــن 
کــرده و از دفــن وی  موضــوع را در مــورد او نیــز تکــرار 
ــت. ــده اس ــل آم ــه عم ــت ب ــه ممانع ــن قطع در ای

ایــن هنرمنــد بــا اشــاره بــه مشــکالت هنرمنــدان 
کرونــا و عــدم پاســخگویی مســئوالن،  در دوران 
ــی  ــه حت ک ــی  ــا هنرمندان کرون ــد: در دوران  می گوی
بــه لحــاظ جســمی هم ســالم باشــند، بــا مشــکل 
شــغلی  اســت  ممکــن  زیــرا  می شــوند،  مواجــه 
کنســرت یــا اجرایــی  نداشــته باشــند و نتواننــد 
هــم  آمــوزش  حضــوری  کالس  کننــد،  برگــزار 
نمی توانند داشــته باشــند. متأسفانه هنرجویان 
آن  آنالیــن  کالس  در  شــرکت  بــه  حاضــر  هــم 
کیفیت اینترنــت امــروز نیســتند. پرســش  هــم با
بیمــار  کــه  هنرمنــدی  کــه  اســت  اساســی این 
اســت، درآمــد خــود را چگونــه تأمیــن کنــد!؟ هیچ 

نهادی نیز پاســخگوی این شــرایط ســخت پیش 
آمــده نیســت.

بــرای  اداری  »بوروکراســی  بابیان اینکــه  توکلــی 
طنــزی  بــه  نــام آوران  قطعــه  در  دفــن  اجــازه 
مســتندات  ارائــه  البتــه  و  شــده  تبدیــل  تلــخ 
کســر شــأن  بــرای دفــن در قطعــه نــام آوران، نیــز 
کــه  چیــزی  تنهــا  می افزایــد:  اســت«،  هنرمنــد 
بــرای هنرمنــد باقی مانــده تدفینــی در شــأن وی 
کــه آن هــم بــا اجــرای ســلیقه ای مصوبــات  اســت 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، یــک معضــل 
عجیــب اســت. اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در 
راســتای حمایــت از حقــوق هنرمند ایجــاد شــده، 
امــا هنرمنــد در بزنگاه هــا هیــچ حمایتــی دریافــت 
کــه بــا هــزار  نمی کنــد. حــرف آخر اینکــه زنده هــا 
معضــل دســت و پنجــه نــرم می کننــد، حداقــل 
کــه  کننــد و بــرای هنرمنــدی  کاری  بــرای رفتــگان 
۳۰ ســال ســابقه مستند و مستمر فعالیت هنری 
را محتــرم  نــام آوران  دارد حــق دفــن در قطعــه 

بشــمارند.
گــر اداره ارشــاد در راســتای عمل به قانــون، اجازه  ا
بــاغ  نــام آوران  قطعــه  در  هنرمنــدان  دفن ایــن 
گــواه  گر ایــن افــراد بــه  رضــوان را صــادر نمی کنــد و ا
هنرمنــدان بزرگ ایــران در رســته هنرمنــدان قــرار 
دارنــد، پــس قوانیــن مربــوط بــه دفــن هنرمنــدان 
اســت.  بازنگــری  نیازمنــد  نــام آوران،  قطعــه  در 
که ایــن رســانه هرگونــه پاســخی  گفتنــی اســت 
از ســوی اداره ارشــاد اســتان اصفهــان را منتشــر 

می کنــد.

هم زمان با شیوع کرونا و تعطیلی کتابخانه های 
عمومــی در شهرســتان آران و بیــدگل طــرح ِپیــک 

کتــاب در این شهرســتان اجرا شــد.
عمومی شهرســتان  کتابخانه هــای  اداره  رئیــس 
کتــاب بــرای  گفــت: طــرح ِپیــک  آران و بیــدگل 
تحویــل  و  غیرحضــوری  امانــت  خدمــات  ارائــه 
کتاب های درخواســتی درب منازل در شهرســتان 

آران و بیــدگل در حــال اجراســت.
کتابخانــه  بیان اینکــه  بــا  رنجکــش  جــواد 

مســئولیت  بیدگلــی  عمومی مجتهدالزمــان 
گرفتــه اســت افــزود:  اجرای ایــن طــرح را برعهــده 

بــا  کتابخانــه هــر روز می تواننــد  اعضــای فعــال 
جســت و جــو در ســامانه مدیریــت کتابخانه های 
کتاب هــای   samanpl.ir نشــانی  عمومی بــه 
تمــاس  طریــق  از  و  انتخــاب  را  خــود  مدنظــر 
ســفارش   ۰۳۱۵۴۷۲۸۵۷۷ تلفــن  شــماره   بــا 

بدهند.
کاربــران بــا  کتاب هــای درخواســتی  گفــت:  وی 
بــه  آمــاده ســازی و  رعایــت موازیــن بهداشــتی 
کاربــران ارســال و تحویــل  آدرس محــل ســکونت 

می شــود. کننــده  درخواســت 

خبر

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
گفــت: فرآینــد بررســی اولیــه ثبت نــام  اصفهــان 
متقاضیــان مشــارکت در طــرح ابتــکاری »شــهروند 
اداره  در  جــاری  ســال  ابتــدای  از  دیپلمــات« 
بین الملل شــهرداری آغاز و 92 شــهروند تســهیلگر 

در ایــن مرحلــه شناســایی شــدند. 
کنــون در مرحلــه  ایمــان حجتــی بــا بیان اینکــه ا
شــهروندان  اجرایی ایــن  دریافت ایده هــای 
هســتیم، افــزود: بــر اســاس برنامه ریــزی صــورت 
و  فروردین ایده هــا  پایــان  تــا  منتخبیــن  گرفتــه، 
اجرای این ایده هــا  بــرای  خــود  بســترهای  البتــه 
اصفهــان،  شــهرداری  حمایــت  و  همــکاری  بــا 
کنسرســیوم همکاری هــای  وزارت امــور خارجــه، 
شــهرک  و  دانشــگاه ها  بین المللــی 
اتــاق  همچنیــن  و  اصفهــان  علمی وتحقیقاتــی 
»شــهروند  دبیرخانــه  بــه  را  اســتان  بازرگانــی 

کردنــد. ارســال  دیپلمــات« 
وی بــا اشــاره به اینکــه بعضــی از ایــن شــهروندان 
کرده انــد، ادامــه  یــک و برخــی چند ایــده ارســال 
کارشناسان خبره نهادهای  داد: تیمی متشکل از 
اشــاره شــده، ایده های دریافتی را بررســی و شــرایط 
کرد. ســپس  اجرای آنها را امکان ســنجی خواهند 
کــه قابلیــت اجرایــی شــدن  آن دســته از ایده هایــی 
در راســتای توســعه تعامالت اصفهان با شهرهای 
خواهرخوانــده اش و یــا دیگــر شــهرهای جهــان را 
داشــته باشــد، بــا همــکاری شــهروند دیپلمات هــا 

وارد مرحلــه عملیاتــی خواهــد شــد.
کنندگان  حجتی با اشــاره به آن دســته از ثبت نام 
کافــی بــرای ارســال ایده  کــه شــرایط  در ایــن ابتــکار 
گرچه ایــده ای از ســوی این  کــرد: ا کید  نداشــتند، تأ
اســامی آنها  امــا  نمی شــود  دریافــت  شــهروندان 
ــات« ثبــت  ــهروند دیپلم ــان »ش ــبکه همراه در ش

وزارت  دانشــکده  همــکاری  بــا  و  شــد  خواهــد 
امــور خارجــه دوره هــای آموزشــی در زمینه هایــی 
همچون دیپلماســی شــهری و شــهروندی و دیگر 
بــرای آنهــا برگــزار خواهــد  آموزش هــای مربوطــه 

شــد.
گفتنی اســت » شــهروند دیپلمات« طرح ابتکاری 
کل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری  اداره 
کــه  اصفهــان در حــوزه دیپلماســی شــهری اســت 
فراخــوان آن در ســال 99 اعــالم شــد. این طــرح 
کــه بــرای نخســتین بــار اتفــاق افتــاده و بــا اســتقبال 
ــرو شــد، تــالش  مســئوالن وزارت امــور خارجــه روب
دارد از ایده هــای اجرایــی و تعامــالت بیــن المللــی 
کشــور و از  شــهروندان و اصفهانی هــای خــارج از 
تمــام ظرفیت هــای موجــود برای توســعه و تقویت 
روابــط اصفهــان بــا شــهرهای خواهرخوانــده بــا 
کنشــگران و تســهیلگران، بهــره منــد شــود. کمــک 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خبر داد: 

برگزاری دوره های آموزشی دیپلماسی شهری اصفهان 

تمدن ایــران  و  فرهنــگ  پایتخــت  اصفهــان 
اســالمی با آثار باســتانی و تاریخی یکی از دیرپا ترین 
و  نگهــداری  کــه  اســت  بشــری  فرهنگــی  کــز  مرا
حفاظــت از آن هــا تالش هــای زیــادی می طلبــد. 
تاریخــی  اثــر  هــزار   ۶ از  بیــش  اصفهــان  اســتان 
شــناخته شــده مربــوط بــه دوره هــای مختلــف 
کــه بایــد و شــاید  کــه بســیاری از آن هــا آنطــور  دارد 
گاه افــراد بــرای  نگهــداری نشــده اند و نمی شــوند؛ 
ســودجویی دســت بــه تخریب ایــن بنا هــا می زننــد 
گاه از ســر خودخواهــی خــش و خطــی بــر چهــره  و 
را  اعتبــار  کمبــود  مســئوالن  می کشــند؛  آن هــا 
بهانــه می کننــد و عوامــل طبیعــی هــم آهســته و 
پیوســته حیــات را از آن هــا می گیرنــد مثــل همیــن 
کــه بــه جان برخــی بنا هــا افتاده اند.  موریانه هایــی 

هجوم موریانه به مسجد جامع اردستان، 
شایعه یا واقیعت؟

مهــدی مشــهدی رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان اردســتان 
گفــت: مســجد جامــع اردســتان بــر آتشــکده ای بنــا 
شــده کــه نشــان می دهــد قدمت ایــن اثــر بــه پیــش 

از ظهــور اســالم بــاز می گــردد.
او افــزود: در زمســتان ســال ۱۳۹۸ پــس از بارندگــی، 
بــرای برگــزاری نمــاز، صحن هــا پوشــانده و بخــاری 
موریانه هایــی  زمــان  آن  در  کــه  می شــد  روشــن 

ــه بنــا وارد شــد. مشــاهده و آســیب هایی هــم ب
گردشــگری و صنایع  رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گذشــته  ادامــه داد: در ســال  اردســتان  دســتی 
کاری درهــا، ســم پاشــی  اقداماتــی از جملــه روغــن 
کــف ضلع غربی صحن انجام شــد  تمــام بدنه هــا و 
و خوشــبختانه در حــال حاضــر خطــری از طــرف 

موریانه هــا مســجد را تهدیــد نمی کنــد.
مشــهدی دربــاره فیلــم منتشــر شــده در فضــای 
مجــازی از وضــع نــا بســامان مســجد اردســتان 
گفــت: فیلــم مربــوط به چند ســال پیش اســت، در 
دو ســال گذشــته بســیاری از قسمت های مسجد 

ــه رفــع شــده اســت. بازســازی و مشــکل موریان
موریانه ها تهدیدی جدی برای آثار تاریخی

ــی  ــای تاریخ ــظ بنا ه ــر حف ــش مدی ــا خطابخ فریب
گردشــگری و صنایــع  کل میــراث فرهنگــی،  اداره 
به اینکــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  دســتی 
موریانه هــا تهدیــد جــدی بــرای میــراث تاریخــی 
گفــت: اســتان اصفهــان بــه دلیــل اقلیــم  هســتند 
کویــری از موریانه هــا در امــان نیســت. خشــک و 
او افــزود: بررســی ها نشــان می دهــد بقعــه امامــزاده 
ــه  ــام ب ــدان ام ــام و می ــجد ام ــت مس ــد در پش احم
گرفتــه و بــه حد  شــدت تحــت تاثیــر موریانه هــا قــرار 

تخریــب رســیده اســت.
کل میــراث  مدیــر حفــظ بنا هــای تاریخــی اداره 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان  فرهنگــی، 
اصفهــان ادامــه داد: بنا هــای دیگــری از جملــه 
گرفتــار  نیــز  اصفهــان  بازار هــای  و  بقایــی  خانــه 

اســت. موریانــه  هجــوم 
گــروه  کــرد: دو ســال پیــش یــک  خطابخــش اظهــار 
ژاپنــی همایشــی در مــورد موریانــه زدایــی برگــزار 
کردنــد و طعمه هایــی را نیــز در اختیار ما گذاشــتند 
روش  بــا  تازگــی  بــه  امــا  نداشــتند،  کارایــی  کــه 
کارشناســان یــزدی بقعه امامزاده احمــد را موریانه 
کــه البتــه تا مشــخص شــدن نتیجه  زدایــی کردیــم 

کنیــم. بایــد صبــر 
موریانه زدایی باید مستمر باشد

کارشــناس ارشــد و عضو شورای  محســن نکویی 
کل  فنــی و مســئول امــور شهرســتان های اداره 
گردشــگری و صنایــع دســتی  میــراث فرهنگــی، 
و  مشــکالت  خصــوص  در  اصفهــان  اســتان 
ــای  ــار و بنا ه ــر آث ــه ب ــی از موریان ــیب های ناش آس
کامــل  گفــت: متاســفانه از بیــن بــردن  تاریخــی 
و  نیســت  ممکــن  تاریخــی  آثــار  در  موریانه هــا 
از چنــد ســال دوباره ایــن مشــکل دیــده  پــس 

می شــود.
کــرد: موریانــه زدایی از برنامه های میراث  او عنــوان 
کارشناســان و بــا  کمــک  کــه بــه  فرهنگــی اســت 

فرآینــد آزمایشــگاهی انجــام می شــود.
کل میــراث  مســئول امــور شهرســتان های اداره 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان  فرهنگــی، 
ــد  ــی بای ــه زدای ــه موریان ــرد: البت ک ــد  کی ــان تا اصفه
ــام  ــار انج ــال یک ب ــد س ــر چن ــتمر و ه ــورت مس بص
شــود و هرســاله اعتبــاری به ایــن امــر اختصــاص 
و  مفیــد  تجــارب  از  بایــد  همچنیــن  یابــد، 
علمی موجــود و بــه روز در ایــن خصــوص بهــره بــرد.

بــه  رســان  آســیب  عوامــل  تشــریح  بــه  نکویــی 
بنا هــای تاریخــی پرداخت و گفــت: ازعوامل عمده 
آســیب رســان بــه بنا هــای تاریخــی می تــوان بــه 
بیولوژیــک  عوامــل  و  آالینده هــا  جــوی،  عوامــل 
کــه در صــورت رهــا بــودن  کــرد  )زیســتی( اشــاره 
بنا هــای تاریخــی، ســرعت تخریــب را بــاال خواهنــد 

ــرد. ب
 شــاید مهم تریــن عامــل در تخریــب آثــار تاریخــی 
ــا  ــئوالن ب ــم مس ــه امیدواری ک ــت  ــل انسانی اس عام
فعالیت هــای آموزشــی و فرهنگــی نقش این عامل 

کننــد. کمرنــگ  را 

وجود بیش از ۶ هزار اثر تاریخی شناخته شده استان اصفهان :

موریانه ها، آغازی برای پایان بنا های تاریخی اصفهان 
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ســازمان تیم هــای ملــی، ترکیــب تیم هــای ملــی 
تکوانــدو در رقابت هــای قهرمانی آســیا را اعــام کرد. 
تکوانــدو،  عمومی فدراســیون  روابــط  گــزارش  بــه 
مســابقات قهرمانــی آســیا در ســه بخــش پومســه، 
کیوروگــی از ۲۴ تــا ۲۸ خردادمــاه ۱۴۰۰  پاراتکوانــدو و 

ــزار می شــود. ــی »بیــروت« لبنــان برگ ــه میزبان ب
برهمیــن اســاس آرش فرهادیــان رئیــس ســازمان 
تیم هــای ملــی، ترکیــب تیم هــای ملــی تکوانــدو 
و شــرایط حضــور  آســیا  رقابت هــای قهرمانــی  در 
جهانــی  فدراســیون  ریاســت  جــام  آوران  مــدال 
کــرد. آرمین هــادی پــور  در ایــن رقابت هــا را اعــام 
کیلوگرم(،  کیلوگرم(، ســروش احمــدی )۶۳-   -۵۸(
کیلوگــرم(، امیرمحمــد  میرهاشــم حســینی )۶۸- 
کیلوگــرم(، مهــران برخــورداری )۸۰-  بخشــی )۷۴- 
کیلوگــرم( نفراتــی  کیلوگــرم( و ســجاد مردانــی )۸۷+ 
کــه در ترکیــب تیم ملــی تکوانــدو مــردان  هســتند 
قــرار دارنــد. تیــم ملــی تکوانــدو بانــوان بــا ترکیــب 
کیلوگــرم(، غــزل ســلطانی  مهــا مومــن زاده )۴۹- 
کیلوگــرم(،  کیانــی )۵۷-  کیلوگــرم(، ناهیــد   -۵۳(
یلــدا، ولــی نــژاد )۶۲- کیلوگــرم(، ملیکا میرحســینی 
کیلوگرم(  کیلوگرم( و زهرا پوراسماعیل )۷۳+   -۷۳(

در رقابت هــای قهرمانــی آســیا شــرکت می کنــد.
حــق  حامــد  عزیــزی،  اصغــر  پوررهنمــا،  مهــدی 
تیــم  ترکیــب  در  بهرامــی آذر  مهــدی  و  شــناس 
فاطمــه  و  دارنــد  قــرار  مــردان  پاراتکوانــدو  ملــی 

دودانگــه، رایحــه شــهاب و مهتــاب نبــوی نیــز بــه 
عنــوان نماینــدگان پاراتکوانــدو بانوان ایــران در ایــن 
رقابت هــا شــرکت می کننــد. فرهادیــان بــا اشــاره بــه 
ــه ســهمیه حضــور در ایــن رقابت هــا  ک ورزشــکارانی 
از طریــق مســابقات جــام ریاســت فدراســیون  را 
ســومین  در  گفــت:  کرده انــد،  کســب  جهانــی 
ــش  کی ــره  ــی جزی ــه میزبان ــه ب ک ــا  ــن رقابت ه دوره ای
برگــزار شــد، ۱۹ تکوانــدوکار در بخــش مــردان و ۸ 
بــه تصاحــب  زنــان موفــق  تکوانــدوکار در بخــش 
کــه موفــق  مــدال شــدند. وی افــزود: تکواندوکارانــی 
کســب ســهمیه شــده اند می تواننــد عــاوه بــر  بــه 
گرفتــن شــرایطی در ایــن  نفــرات اصلــی بــا در نظــر 
گــر در یــک وزن، ۲ یــا ۳  کننــد؛ ا رقابت هــا شــرکت 
کــه  تکوانــدوکار حضــور داشــته باشــند، ورزشــکاری 

گرفتــه باشــد می توانــد بــه همــراه  مــدال باالتــری 
ــد.  کن ــرکت  ــیایی ش ــای آس ــی در رقابت ه ــم اصل تی
کســب  چنانچــه در یــک وزن دو نفــر مــدال برنــز 
کــه بــه  کــرده باشــند اولویــت بــا تکوانــدوکاری اســت 
گــر بــه هر دلیلی نفــرات برتر  قهرمــان باختــه باشــد و ا
کنند نفر بعدی  نخواهند از سهمیه خود استفاده 
تیم هــای  ســازمان  رئیــس  می شــود.  جایگزیــن 
ــا  ــدوکاران تنه ــت: تکوان گف ــان  ــدو در پای ــی تکوان مل
کرده انــد می تواننــد در  کســب  کــه ســهمیه  در وزنــی 
مســابقات شــرکت کننــد؛ ورزشــکاران واجــد شــرایط 
ع وقــت بــه صــورت کتبــی آمادگــی خــود  بایــد در اســر
کننــد، فدراســیون تکوانــدو به  را بــرای حضــور اعــام 
منظــور تســهیل حضور ایــن نفــرات شــرایطی را در 

گرفتــه اســت. نظــر 

ملی پوشان اعزامی به مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا مشخص شدند 

شهرســتان های  ورزشــی  طرح هــای  درصــد   ۸۰
برخــوار و شــاهین شــهر و میمــه تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ 
تکمیل می شود. سید محمد طباطبایی مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان در جلســه بررســی 

ــال  ــی در ح ــرح ورزش ــرداری ۳۰ ط ــره ب ــل و به تکمی
ســاخت و بازســازی در شهرســتان های برخــوار و 
گفــت: ۲۰ درصــد از طرح هــا  شــاهین شــهر و میمــه 
نیــز نیازمنــد تامیــن اعتبــار از محل تملــک داریی ها 
شهرســتان های  مــردم  نماینــده  اســت.   ۱۴۰۰
گفــت: تکمیــل ورزشــگاه  شــاهین شــهر و میمــه نیــز 
ملــت شــاهین شــهر در ردیــف بودجــه ملــی قــرار 
گرفتــه و هفتــاد و پنــج میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای 
بهســازی و تجهیز ایــن ورزشــگاه اختصــاص یافتــه 
اســت. حســینعلی حاجــی افــزود: بــا پیگیــری اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان اجــرای ۷ هزار 
مترمربــع چمــن مصنوعی ایــن ورزشــگاه تــا ۲۰ روز 

آینــده آغــاز می شــود.

چنیــن  گفــت:  ســپاهان  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
کــه تیم هــای اول و دوم باهــم بــازی  بازی هایــی 
تیم هــا  فنــی  کادر  بازیکنــان،  روی  فشــار  دارنــد، 
و داوران طبیعــی اســت. محــرم نویدکیــا پــس از 
کــرد:  اظهــار  پرســپولیس  برابــر  تیمــش  تســاوی 
ــود و  ــای ب ــد مــن در نیمــه نخســت پایاپ ــازی از دی ب
گذشــته خیلــی ســرحال  مــا نســبت بــه بازی هــای 
چنیــن  بــود.  طبیعــی  آن  از  مقــداری  و  نبودیــم 
کــه تیم هــای اول و دوم باهــم بــازی  بازی هایــی 
کادر و داوران  می کنند مقداری فشــار روی بازیکن، 
کــه طبیعــی اســت. نیمــه دوم نیــز از  وجــود دارد 
نظــر موقعیتــی معمولــی بــود امــا از نظــر دوندگــی 
ــود. وی ادامــه داد: فکــر می کنــم  ــازی ســنگینی ب ب
تــا زمانــی گل نخــورده بودیــم بــازی نســبتًا معمولــی 
گل، فکــر  ــم امــا پــس از دریافــت  ــه جلــو می بردی را ب
می کنــم بــازی خوبی انجــام دادیــم و موقعیت های 
صحنــه  دو  یکــی  حتــی  و  کردیــم  خوبی ایجــاد 

کارشناســان  کــه  داشــت  وجــود  مشــکوک 
گفته انــد پنالتــی بــوده اســت امــا بــرای خیلــی 
مهم نیســت. ســرمربی تیم فوتبال سپاهان 
کــه پــس از دریافــت  افــزود: مهم ایــن بــود 
گل تیــم مــا خیلــی خــوب بــه بــازی برگشــت 
کنــد و بــه  کــرد موقعیــت ســازی  و ســعی 
گل نیــز رســیدیم و فکــر می کنــم پــس از 

گل بــازی فوق العــاده انجــام  دریافــت 
بــازی  موقعیتــی  لحــاظ  از  دادیــم. 

گونــه بازی ها  زیبایی نبــود اما این 
از نظــر فیزیکی قــوی بود. نویدکیا 
هــواداران  بــا حضــور  ارتبــاط  در 

اقامــت  هتــل  محــل  در  ســپاهان 

گفتــه ام.  ادامــه داد: بارهــا در مورد ایــن موضــوع 
امــروز ۷۰ دقیقــه در مســیر بودیــم و ایــن بــرای مــا 
ســخت اســت. نمی دانــم چگونــه بایــد از هــواداران 
در  حضــور  اجــازه  می کنــم  درک  کنــم.  خواهــش 
که ایــن  کننــد  ورزشــگاه را نمی دهنــد امــا بایــد درک 
مقــدار زمــان در مســیر بــودن باعــث از دســت رفتــن 
ــر  گ ــم ا ــش می کن ــا خواه ــود و از آنه ــا می ش ــز م تمرک
می آینــد اجــازه دهنــد اتوبــوس ســریع بــه ورزشــگاه 
برســد. وی در رابطــه بــا درگیــری پــس از بــازی افزود: 
کــه رفتــم بــا داوران دســت بدهم متوجه  از آنجایــی 
 می گویند یکی از 

ً
نشــدم چــه اتفاقــی افتاد اما ظاهــرا

بازیکنــان پرســپولیس این جنجــال را آغــاز کرد. ایــن 
موضــوع را خــودم شــنیدم و بــرای مــن عجیــب بــود 
بازیکنــان  بــه  نیمکــت  از روی  کــه 
روی  می گفتنــد  پرســپولیس 
زمیــن بیافتید و فکــر می کنم این 
حــدودی  تــا  مــا  فوتبــال  بــرای 

فاجعــه اســت.

ســازمان لیگ فوتبال ایران قصــد دارد قانون منع 
کارگیــری بازیکــن و مربــی خارجــی را اصــاح  بــه 

کند.
ســازمان لیــگ فوتبــال قصــد دارد پیــش از شــروع 
مرحلــه ی یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان 
آســیا قانــون منــع حضــور خارجی هــا در تیم های 
کنــد تــا ســه تیم ایرانــی  لیــگ برتــری را اصــاح 
حاضــر در لیــگ قهرمانــان آســیا از آن بهــره ببرنــد. 

قانــون منــع بکارگیــری بازیکــن و مربــی خارجــی 
گذشــته و بــه دلیــل شــکایت های عدیــده  ســال 
ــران توســط بازیکنــان و مربیــان  ــی از فوتبال ای مال
خارجــی بــه تصویب فدراســیون فوتبال رســید که 
همــان موقــع ســر و صــدای زیــادی بــه پــا و باعــث 

ــری شــد.  اعتــراض باشــگاه های لیــگ برت
کتور  تیم های فوتبال اســتقال و پرسپولیس و ترا
ــه یــک هشــتم  ــران در مرحل ۳ نماینــده فوتبال ای
نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا هســتند.

کــه اردوی تمرینــی خــود را در  بانــوی دونده ایــران 
ــی  ــابقه تدارکات ــت در مس ــرده اس ک ــا  ــرو برپ مونته نگ

نایــب  عنــوان  کســب  بــه  موفــق  متــر   ۱۰۰ مــاده 
قهرمانــی و بهبــود رکــورد شــخصی شــد.

فرزانــه فصیحــی دونــده دو هــای ســرعت کشــورمان 
در جریــان دومین مســابقه تدارکاتی خــود در خارج 
از کشــور عــاوه بــر نایــب قهرمانی، رکورد شــخصی در 

مــاده ۱۰۰ متــر را بهبــود داد.
فصیحــی بــا ثبــت حــد نصــاب ۱۱.۶۱ ثانیــه رکــورد 
شــخصی خــود را بهبــود بخشــید. در ایــن رقابــت 
کشــور  آفریقایی االصــل  دونــده  کــورا  ســالومه 

کــرد. کســب  را  نخســت  عنــوان  ســوییس 

باشگاه پرسپولیس مستندات اتفاقات اصفهان را 
کمیتــه انضباطــی ارجــاع می دهد. به 

کــرد نســبت بــه اتفاقاتی  باشــگاه پرســپولیس اعــام 
کــه عصــر امــروز یــک شــنبه و در مقابــل هتل آســمان 
بــه ورزشــگاه نقش جهــان رقــم  و مســیر منتهــی 

خــورد اقــدام حقوقــی انجــام می دهــد.
بــه  توجــه  بــا  کــه  فوتبــال،  هــواداران  از  تعــدادی 
کــه داشــتند، مشــخص بــود  شــعار ها و پوششــی 
توهیــن،  بــه  می کننــد،  دنبــال  را  اهدافــی  چــه 
بــرای  و...  ناامنــی  و  اغتشــاش  تهدید، ایجــاد 
که مســتندات این اتفاقات  پرســپولیس پرداختند 
کامــل جمــع آوری شــده و در تهــران بــه  بــه صــورت 
کمیتــه انضباطــی  مراجــع ذیصــاح بــه خصــوص 

ارایــه خواهــد شــد. فدراســیون فوتبــال 
ایــن افــراد بــا نماد هایــی از تیــم ســپاهان، امــروز 

ــر هتــل محــل اســتقرار پرســپولیس،  ــا تجمــع براب ب
بــه  تیــم  حرکــت  از  مانــع  طوالنــی  دقایــق  بــرای 
ســمت ورزشــگاه شــدند. این مســاله بافاصلــه بــه 
اطــاع مقامــات فوتبال، ســازمان لیگ و مســووالن 
برگــزاری مســابقه رســید و بــا دســتور مدیرعامــل 
باشــگاه پرســپولیس پیگیری هــای حقوقــی نیــز 

متعاقبــا انجــام می شــود.

مهاجم ایرانــی تیــم فوتبــال زنیــت بــه عنــوان 
بهتریــن لژیونــر هفتــه آســیا انتخــاب شــد. 

فوتبــال  کنفدراســیون  ســایت  نظرســنجی 
لژیونــر  بهتریــن  انتخــاب  خصــوص  در  آســیا 
هفتــه آســیا بــه پایــان رســید و ســردار آزمــون 

بــا  روســیه  زنیــت  فوتبــال  تیــم  بازیکن ایرانــی 
بهتریــن  عنــوان  بــه  آراء  درصــد   ۴۹.۶ کســب 

شــد. انتخــاب  آســیا  هفتــه  بازیکــن 
فوتبــال  تیــم  طارمی بازیکن ایرانــی  مهــدی 
رده  در  آراء  درصــد   ۴۲ کســب  بــا  هــم  پورتــو 

دوم ایســتاد.

کنفدراســیون فوتبــال آســیا از قضــاوت داوران 
۲۰۲۱ خبــر   AFC CUP  ایرانــی در رقابت هــای 

داد. 
فوتبــال،  فدراســیون  ســایت  گــزارش  بــه 
 ۲۴ از   ۲۰۲۱  j( AFC CUP( گــروه  مســابقات 

لغایــت ۳۰ اردیبهشــت مــاه در حالــی در هنــگ 
کــه بیــژن حیــدری بــه  کنــک برگــزار می شــود 
ــه همــراه  ــان ب ــی نژادی عنــوان داور و ســعید عل
کمک هــای وی  فرهــاد مروجــوی بــه عنــوان 
برعهــده  را  گــروه  بازی های ایــن  قضــاوت 

دارنــد.

یکــی از اولیــن طرح هــای چمــن مصنوعــی مســکن 
مهــر در کشــور در شــهرضای اســتان اصفهــان بــه بهره 

ــال  ــا ۶ میلیــارد ری ــرداری رســید. این زمیــن چمــن ب ب
هزینــه بــه مســاحت هــزار و ۳۰۰ مترمربــع در بخــش ۴ 
سروستان ایجاد شده است. ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریــال از هزینه ایــن زمیــن چمــن از محــل اعتبــارات 
تعاونــی مســکن تامیــن شــده و بقیــه آن را اداره کل 

کــرده اســت. ورزش و جوانــان اســتان پرداخــت 

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان خبرداد :

تکمیل ۸۰ درصد طرح های ورزشی شهرستان های 
برخوار و شاهین شهر و میمه تا پایان سال 

 سرمربی تیم فوتبال سپاهان: 

نسبت به بازی های گذشته سرحال نبودیم

قانون حضور خارجی ها 
در فوتبال ایران اصالح می شود 

رکوردشکنی بانوی دونده ایران 

ارجاع مستندات اتفاقات اصفهان به کمیته انضباطی 

سردار آزمون بهترین لژیونر هفته آسیا شد 

 AFC CUP حضور داوران ایرانی در رقابت های

بهره برداری از یکی از اولین طرح های چمن مصنوعی مسکن مهر در کشور 

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

باشــگاه پرســپولیس پیشــنهاد اسپانســری خیــره 
کــرده  کننــده ای از یــک شــرکت تجــاری دریافــت 

اســت.
جعفــر ســمیعی مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس 
بررســی  بــه  کار خــود  اســتقرار در محــل  از  پــس 
کارگــزار پرداخــت. قــراردادی  جزئیــات قــرارداد بــا 
کــه هشــتم آبــان مــاه ســال ۱۳۹۸ بــه امضــا رســید 
ــه پرداخــت ۱۱۰  ــد موظــف ب ــزار برن کارگ کــه طــی آن 
میلیارد تومان تا پایان اردیبهشــت ماه ســال ۱۴۰۰ 
کــه جزئیــات فراوانــی را بــه همــراه  شــد. قــراردادی 
داشــت تا ســمیعی پس از بررســی تمام جوانب آن 

کارگــزار شــود. ــا  خواهــان فســخ قــرارداد ب
اقتصــادی  و  حقوقــی  مشــاوران  حــال  با ایــن 
کار را انجــام نــداده  ســمیعی از او خواســتند تا ایــن 
و اجــازه اتمــام قــرارداد بــا شــرکتی که قرار بــود از برند 
باشــگاه در راســتای تأمیــن منابــع سرخپوشــان 

کنــد بدهــد. درآمدزایــی 
کارگزار فعلی برند پرســپولیس تمام بندهای مالی 
کــرده اســت امــا بــه  منــدرج در قــرارداد را عملیاتــی 
دلیــل برخــی مــوارد در الحاقیه قــرارداد، هیچکدام 

از طرفیــن عاقــه ای به ایــن موضــوع ندارنــد.
کــه جعفــر ســمیعی در جلســه بــا ســایر  موضوعــی 
کــرد و ســید مجیــد  اعضــای هیــأت مدیــره مطــرح 
کــه ریاســت هیــأت مدیــره را نیــز بــر عهــده  صــدری 
گرفتــه اســت رایزنی هــای خــود را بــرای انتخــاب 
ابتــدای  از  سرخپوشــان  بــرای  جدیــد  اسپانســر 

ــرد. ک فصــل آینــده آغــاز 
کــره دو شــرکت در حوزه  همیــن موضــوع باعث مذا
آی. تــی و مخابــرات بــا باشــگاه پرســپولیس شــد تــا 
پیشنهادات قابل توجهی را برای حمایت مالی از 

باشــگاه در ازای تبلیغــات خــود ارائه کنند.
که حدود ۳۵ میلیارد تومان  باشــگاه پرســپولیس 
کــرده بود  از یکــی از اپراتورهــای تلفــن همــراه قــرض 
قصــد دارد بــه زودی قــرارداد خــود با ایــن مجموعــه 
ــا سرخپوشــان مبلغــی بــه مراتــب  کنــد ت را نهایــی 
بیشتر از سال گذشته از سوی اسپانسرهای خود 

کنند. دریافــت 
و  اســت  شــدن  نهایــی  حــال  در  کــه  قــراردادی 
باشــگاه پرسپولیس در ســکوت خبری آن را پیش 
گــران قیمــت تریــن قــرارداد مالــی تاریــخ  می بــرد تــا 
خود را در زمینه جذب اسپانســر به امضا برســاند.

پس از قطع امید از کارگزار فعلی؛
پرسپولیس دنبال 
افزایش بی سابقه 

قرارداد مالی سال آینده
در حســاس ترین دیــدار لیــگ بیســتم، ســپاهان و 

پرســپولیس بــه تســاوی رضایــت دادنــد.
رقابت هــای  چارچــوب  در  گزارش ایمنــا،  بــه 
هفتــه بیســت و دوم لیــگ برتــر فوتبــال، تیم هــای 
ســپاهان و پرســپولیس در ورزشــگاه نقــش جهــان 
که ایــن دیــدار بــا نتیجــه  بــه مصــاف یکدیگــر رفتنــد 

ــان رســید. ــه پای ــر یــک ب تســاوی یــک ب
دیدار تیم های سپاهان و پرسپولیس

ورزشگاه: نقش جهان
گل هــا: ســیامک نعمتــی )گل بــه خــودی، دقیقــه 
کثیــر )دقیقــه ۵۵(  ۸۷( بــرای ســپاهان- عیســی آل 

بــرای پرســپولیس
عــزت اهلل پورقــاز )دقیقــه ۱۴(، ســروش  اخطــار: 
رفیعــی )دقیقــه ۴۴( از ســپاهان- مهــدی ترابــی 
)ســرمربی،  محمــدی  گل  یحیــی  )دقیقــه ۳۴(، 

از پرســپولیس دقیقــه ۹۳( 
ســپاهان: پیــام نیازمند، عــزت اهلل پورقــاز، گئورگی 
گولســیانی، امیــد نورافکــن، دانیــال اســماعیلی فــر 
کریمــی )۸۳-  )۷۳- مرتضــی منصــوری(، محمــد 
حــاج  احســان  علیمحمــدی(،  الدیــن  جــال 
ــی،  ــروش رفیع ــلمانی(، س ــین س ــی )۷۳- یاس صف
کــی روس اســتننلی(،  محمدرضــا حســینی )۷۷- 

ــهباززاده ــجاد ش ــی و س ــد محب محم
مربی: محرم نویدکیا

کنعانی  پرســپولیس: حامــد لک، محمد حســین 
حســینی،  جــال  فرجــی(،  فرشــاد   -۹۵( زادگان 
کمــال الدیــن  ســیامک نعمتــی، وحیــد امیــری، 
کامیابــی نیــا، احمــد نورالهــی، مهــدی ترابــی )۸۵- 
ــوان، امیــد عالیشــاه  میــاد ســرلک(، احســان پهل

کثیــر( و شــهریار مغانلــو )۲۹- عیســی آل 
سرمربی: یحیی گل محمدی

شرح بازی:
حســاس ترین دیــدار لیــگ بیســتم در حالــی در 
ورزشــگاه نقش جهان بین ســپاهان و پرسپولیس 
کــه در ۱۵  کــه ابتدا ایــن ســپاهان بــود  آغــاز شــد 
ــه احتیــاط تیــم  ــا توجــه ب ــازی ب دقیقــه ابتدایــی ب
گرفتــه  مهمــان در آغــاز دیــدار، بــازی را در دســت 
گردان نویدکیــا از برتــری دقایــق آغازیــن  بــود. شــا
خــود یکــی دو موقعیــت نصفــه و نیمــه بدســت 
گل نشــد. در  کــه هیچکــدام تبدیــل بــه  آوردنــد 
گذشــت یــک ربــع آغازیــن بــازی،  ادامــه و پــس از 
ک احتیــاط رفتــه  پرســپولیس بــا خــارج شــدن از ال
رفتــه بــازی را در دســت گرفــت و بــا بــا اتکا به حرکات 
ــپاهان  ــی س ــت هافبک دفاع ــای پش ــی در فض تراب
کــه  ک بدســت آورد  چنــد موقعیــت بســیار خطرنــا

گلزنــی مهاجمــان ســرخ  درخشــش نیازمنــد مانــع 
پــوش شــد. دقایــق پایانــی بــازی در نیمــه نخســت 
گردان  بــا برتــری نســبی ســپاهان همــراه شــد و شــا
نویدکیــا کــه ســمت چــپ خــط دفاعی پرســپولیس 
کــرده بودنــد چنــد موقعیــت  را بــرای نفــوذ انتخــاب 

کــه ثمــری نداشــت. کردنــد  خوب ایجــاد 
در نیمــه دوم بــازی خــوب پرســپولیس از اواســط 
از  یکــی  در  و  کــرد  پیــدا  ادامــه  نخســت  نیمــه 
کرنر ایــن  موقعیت هــای خوب ایــن تیــم روی یــک 
کــرد.  کــه دروازه ســپاهان را بــاز  کثیــر بــود  عیســی آل 
بــازی پــس از ایــن گل زیبــا تــر دنبــال شــد و ســپاهان 
بــرای فــرار از شکســت در ایــن دیــدار ۶ امتیــازی 
کــه  کــه بــود زد، پرســپولیس  کاری  دســت بــه هــر 
ــه نظــر  ــود ب ک دفاعــی فــرو رفتــه ب گل در ال پــس از 
خیلــی نزدیــک بــه یــک پیــروزی بــزرگ و خیــز بــه 
ســوی قهرمانــی بود امــا در آخرین دقایــق بازی این 
کــه بــا یــک شــوت محکــم بــه  محمــد محبــی بــود 
لطــف برخــورد توپ به نعمتــی، دروازه پرســپولیس 
کــرد تــا حســاس ترین بــازی لیــگ مثــل بــازی  را بــاز 

رفــت بــا نتیجــه تســاوی بــه پایــان برســد.
ــدار صــدر جــدول همچنــان  ــا تســاوی در ایــن دی ب
گردان  طایــی و در اختیــار ســپاهان مانــد و شــا
نویدکیــا بــا ۴۵ امتیــاز و یک امتیاز بیشــتر، فاصله ۳ 

کردنــد. امتیــازی بــا پرســپولیس را حفــظ 
شرح گل ها:

کرنــر  ارســال   - پرســپولیس(  )دقیقــه ۵۵-   ۰-۱
توســط مهــدی ترابــی در تیــر دوم بــا ضربــه ســر 
قیچــی  ضربــه  ادامــه  در  و  شــد  همــراه  مغانلــو 
کامیابــی نیــا بــه چنــد قدمــی دروازه رفــت  برگــردان 
کنــد و دروازه ســپاهان بــاز  کثیــر تــوپ را قطــع  تــا آل 

شــود.
۱-۱ )دقیقه ۸۷- ســپاهان( - ارســال علیمحمدی 
درون محوطه جریمه پرسپولیس با استپ سینه 
کــی روس فرصــت شــوت را بــرای محبــی فراهــم کرد 
تــا شــوت محکــم او پــس از برخــورد بــه ســیامک 

نعمتــی تبدیــل بــه گل تســاوی شــود.
اتفاق ویژه:

گلزنــی در ایــن دیــدار  ســجاد شــهباززاده بــا عــدم 
گلزنــی بــه همــه تیم هــای لیــگ را از دســت  فرصــت 
کــه در  داد و حــاال حداقــل یــک تیــم وجــود دارد 
لیــگ بیســتم دروازه اش توســط شــهباززاده بــاز 

نشــده اســت.
بهترین بازیکن:

در پرســپولیس مهــدی ترابــی بهتریــن بازیکــن بــود 
و در ســپاهان می تــوان بــه بــازی خــوب ســروش 

کــرد. رفیعــی و محمــد محبــی اشــاره 

سپاهان یک- پرسپولیس یک:

تعقیب و گریز ادامه دارد
گزارشربخ اعــام  ورزشــی  پزشــکی  فدراســیون  رییــس 

کــه مــدارس فوتبــال صرفــا در شــهرهای بــا  کــرد 
کرونــا مجــوز  رنــگ زرد از نظــر شــیوع ویــروس 
فعالیــت دارنــد و بازگشــایی و فعالیــت آن هــا 
در شــهرهای نارنجــی و قرمــز غیرمجــاز اســت. 
کــه فدراســیون  گذشــته بــود  ۲۳ تیرمــاه ســال 
ــال  ــات فوتب ــه هی ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــال ب فوتب
فعالیــت  نحــوه  خصــوص  در  اســتان ها 
از  پــس  کــه  کــرد  اعــام  فوتبــال  مــدارس 
بهداشــتی  پروتکل هــای  شــدن  ح  مطــر
فوتبــال،  مــدارس  فعالیــت  آغــاز  بــه  مربــوط 
رعایــت  بــا  شــهرهای دارای وضعیــت ســفید 
گیــری  از  ســر  امــکان  تمامی دســتورالعمل ها 
شــهرهای  و  داشــته  را  ورزشــی  فعالیت هــای 
دســتور  آخریــن  از  بایــد  زرد  وضعیــت  دارای 
تصمیمــات  آخریــن  بــا  مطابــق  العمل هــای 
کرونــا و اســتان مربوطــه  ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
وضعیــت  دارای  شــهرهای  و  کننــد  تبعیــت 
قرمــز مجــوز آغــاز فعالیــت مــدارس فوتبــال را 

ندارنــد.
ایــن اباغیــه فدراســیون فوتبــال در شــرایطی 
کــه هنــوز رنــگ نارنجــی، بــه رنــگ بنــدی  بــود 
ــا  کرون کشــور از نظــر شــیوع ویــروس  شــهرهای 

اضافــه نشــده بــود.
مبنــی  شــده  منتشــر  خبــری  امــا  تازگــی  بــه 
کــه ســتاد  بر اینکــه طبــق آخریــن مصوبــه ای 

تعطیلــی  کــرده،  منتشــر  کرونــا  مقابلــه  ملــی 
گروه هــای ۱ و ۲ در شــهرهای قرمــز و  مشــاغل 
نارنجــی از روز شــنبه ۱۸ اردیبهشــت برداشــته 
می شــود و ایــن اصنــاف می تواننــد بــه فعالیــت 
خــود ادامــه دهنــد و بنابرایــن مــدارس فوتبــال 
تمامی پروتکل هــای  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
 ۱۸ شــنبه  روز  از  کاس هایشــان  بهداشــتی، 
خبــر  )ایــن  بــود.  خواهنــد  دایــر  اردیبهشــت 
کــه هیــچ اشــاره ای بــه  درحالــی منتشــر شــد 
وضعیــت مــدارس فوتبــال در مصوبــات ســتاد 
کرونــا نشــده اســت و اساســا  ملــی مقابلــه بــا 

نداشــت.( وجــود  زمینــه  در ایــن  مصوبــه ای 
غامرضــا  گرفتــه،  صــورت  پیگیــری  از  پــس 
نــوروزی، رییــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی  
مــدارس  کــه  کــرد  اعــام  خبرنگار ایســنا  بــه 
نظــر  از  رنــگ  زرد  فوتبــال صرفــا در شــهرهای 
ــا امــکان و مجــوز فعالیــت  کرون شــیوع ویــروس 
دارند و بازگشــایی و فعالیت آن ها در شــهرهای 

بــا رنــگ نارنجــی و قرمــز غیرقانونــی اســت.
اعــام  اســاس  بــر  کــرد  خاطرنشــان  بایــد 
گــر  کرونــا، ا ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
صنفــی دچــار تخلــف شــود جریمه هــا شــدیدتر 
تخلــف صنــف در  کــه  به ایــن صــورت  شــده، 
شــهر قرمــز موجــب می شــود بــه مــدت ۳ هفتــه 
ــرای شــهر نارنجــی  پلمــب شــود و ایــن مــدت ب

۲ هفتــه اســت.

ممنوعیت بازگشایی در شهرهای قرمز و نارنجی کرونا

مدارس فوتبال در کدام شهرها مجوز فعالیت دارند؟
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ــه  ک گفــت  در مطلــب زیــر از مــواد غذایــی خواهیــم 
کننــد.  کمــک  ــان  کاهــش وزن ت ــه  ممکــن اســت ب
گرچــه هیچ مــاده غذایــی واقعًا چربی ســوزی وجود 
کــه ممکــن  نــدارد امــا برخــی مــواد غذایــی هســتند 
اســت بــا کســری کالــری بــه کاهــش وزن تــان کمــک 
کالری  کالری یعنــی زمانی که میــزان  کننــد. کســری 

کالــری مصرفی باشــد. دریافتــی کمتــر از میــزان 
ایــن مــواد غذایــی از یکــی یــا تعــدادی از معیارهــای 

زیــر برخوردارنــد:
گرمایــی باالیــی دارنــد: یعنــی هضــم آن هــا  • اثــر 
بــدن  بنابرایــن  و  بیشــتری می بــرد  زمــان  مــدت 

می ســوزاند. فرآینــد  طی ایــن  بیشــتری  کالــری 
• خــواص ضــد التهابــی دارنــد: بــروز التهــاب در بــدن 
می توانــد خطــر ابتــا بــه بیمــاری و افزایــش وزن را 
بــاال ببــرد، بنابرایــن بهتر اســت تمرکز خــود را بــر روی 
مــواد غذایــی ای بگذاریــد کــه از خواص ضد التهابی 

برخوردارند.
• ســیر کننــده هســتند: بعضــی مــواد غذایــی مــدت 
زمــان بیشــتری ســیرتان نگــه می دارنــد. معمــواًل 
بیشــتری  ســیرکنندگی  اثــر  از  غذایــی ای  مــواد 
کــه حــاوی مواد مغــذی ای مانند فیبر،  برخوردارنــد 

چربی هــای ســالم و پروتئیــن هســتند.
در ادامــه از مــواد غذایــی  خواهیــم گفــت کــه ممکن 
کاهــش وزن  ــه  ــر اســاس معیارهــای فــوق ب اســت ب

کننــد. کمــک  تــان 
۱- ماهی سالمون

ماهــی ســالمون حــاوی اســیدهای چــرب امــگا-۳ 
کــه از خــواص ضــد التهابــی برخوردارنــد و  اســت 
منبــع بســیار خوبــی بــرای پروتئیــن هــم بــه شــمار 

کــه اثــر ســیرکنندگی زیــادی دارد. مــی رود 

گــرم  گــرم( ســالمون حــاوی ۳۰  ۴ اونــس )حــدود ۱۱۰ 
کــه نیمــی از مقــدار نیــاز روزانــه ی  پروتئیــن اســت 

ــد. ــن می کن ــاده را تأمی ــن م ــما به ای ش
غ ۲- تخم مر

غ یکــی دیگــر از منابــع خــوب مــاده ی  تخــم مــر
گــرم  غ ۶  مــر تخــم  پــرس  هــر  و  اســت  پروتئیــن 
پروتئیــن دارد. مــواد غذایــی پروتئینــی ماننــد تخــم 

گرمایــی باالیــی هــم دارنــد. غ اثــر  مــر
غ در صبحانــه باعث ســیر شــدن و  مصــرف تخــم مــر
کنتــرل  کــه بــه  گرفتــن شــما می شــود، امــری  انــرژی 
کــه تــا پیــش از زمــان ناهــار بــه  هوس هــای غذایــی 

کمــک می کنــد. ســراغ تــان می آیــد، 
۳- سبزیجات چلیپایی

سبزیجات چلیپایی شامل موارد زیر هستند:
• کلم بروکلی

• گل کلم
• کلم بروکسل

• کلم
• کلم کیل
• کلم سبز

• آروگوال
ــادی  ــم امــا فیبــر زی ک ــری  کال ســبزیجات چلیپایــی 
زمــان  مــدت  می کنــد  کمــک  کــه  امــری  دارنــد، 
کالــری  مقــداری  و  بمانیــد  ســیر  تــری  طوالنــی 
و  کنــد  پیــدا  کاهــش  تــان در مجمــوع  دریافتــی 

کنیــد. کــم  وزن  درنتیجــه 
ــم  ــا حج ــی م ــای غذای ــات وعده ه ــه محتوی ــر ب فیب
می دهــد، امــری کــه باعــث کند شــدن فرآیند هضم 

و در نتیجه، ایجــاد حــس ســیری می شــود.
ایــن ســبزیجات حــاوی مــواد معدنــی و مغــذی 
کــه  مهمی ماننــد فیتــو نوترینت هــا هــم هســتند 

بــدن بــه آن هــا نیــاز دارد. فیتونوترینت ها می توانند 
ــوند. ــاب ش ــش الته کاه ــث  باع

۴- سرکه سیب
ســرکه ســیب از تخمیــر آب ســیب بــه دســت می آیــد 
ــری نســبی در  و تحقیقــات نشــان داده احتمــااًل اث
کاهــش وزن دارد. البتــه بــرای رســیدن بــه نتایــج 
ــاز  ــتری نی ــات بیش ــه تحقیق ــورد ب ــن م ــی در ای قطع

ــت. اس
۵- مواد غذایی تند

مــواد غذایــی تنــد ضربــان قلــب و دمــای بــدن را بــاال 
کالری بیشــتری  می برنــد، امــری که باعث می شــود 
کمــک  کاهــش وزن تــان  بســوزانید، درنتیجــه بــه 

می شــود.
تنــد  شــیمیایی  مــاده  داده  نشــان  تحقیقــات 
کــه در فلفل هــای تنــدی  کپسایســین -  مــزه ی 
بــه  کایــن و هابانــرو وجــود دارد -  مثل هاالپینــو، 
کمــک می کنــد.  کالــری بیشــتر در روز  ســوزاندن ۵۰ 
بــه عــاوه، کپسایســین ماننــد یــک ســرکوبگر اشــتها 

می کنــد. عمــل 
زیــره ســبز،  زنجبیــل،  ادویــه جــات ماننــد  دیگــر 
گشــنیز، پــودر فلفــل قرمــز و دارچیــن  زردچوبــه، 
هــم می تواننــد بــه افزایــش ســرعت ســوخت و ســاز 
کننــد. بــه خصــوص دارچیــن حــاوی  کمــک  بــدن 
کــه می توانــد  کورســتین اســت  فاونوئیــدی بــه نــام 

کاهــش دهــد. التهــاب درون بــدن را 
غ ۶- بخش های کم چربی گوشت مر

کــم دارد  کالــری  غ، چربــی و  کــم چربــی مــر گوشــت 
و  مــی رود  بــه شــمار  پروتئیــن  منابــع خــوب  از  و 
بنابرایــن مدت طوالنی تری ســیرتان نگه مــی دارد. 
غ مثل ســینه ی  بخش هــای کــم چربی گوشــت مر
بــدون پوســت و اســتخوان، چربــی کمتــری دارند تا 

غ. بــال یــا ران مــر
بــدون  گوشــت  گــرم(   ۱۰۰ )حــدود  اونــس   ۵/۳
اســتخوان و پوســت ســینه حاوی ۲۰ گرم پروتئین، 

کالــری اســت. گــرم چربــی و ۹۸  یــک 
۷- چای سبز

کاهــش وزن حــاوی مــاده ای  چــای ســبز از جهــت 
گاالت اســت، نوعــی آنتــی  کاتشــین  بــه نــام اپی گالــو 
کــه ممکــن اســت ســوخت و ســاز بــدن را  کســیدان  ا
فعــال و چربــی ســوزی را بیشــتر ســازد. با ایــن حــال، 
هنــوز تحقیقــات زیــادی دربــاره ی چــای ســبز و 
کاهــش وزن صــورت نگرفتــه و بــه پژوهش هــای 

بیشــتری نیــاز اســت.

کی هایی که مثل کوره چربی هایتان را  خورا
می سوزانند! 

خبرربخ

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

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

کــه  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
گردیــده اســت و دراجــرای  دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
کثیراالنتشــار و  مــاده ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  محلــی آ
گهــی در  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید 
اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت 
گواهــی  محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و 
ــورت  ــت دراینص ــی اس ــد. بدیه ــه نماین ــل ارائ ــت مح ــه ثب ــت را ب ــم دادخواس تقدی
کــه  ــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی  اقدامــات ثبــت منــوط ب
گواهــی تقدیــم دادخواســت  اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهد 

نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
ــای یعقــوب حمیــدی  1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰8۵۵، 1۳99/12/1۶، آق
فرزنــد ســعدون تمامــت 1۴21 ســهم مشــاع از 2۳22/۵ ســهم ششــدانگ یــک 
ک شــماره ۴79 فرعــی از 12۴ اصلــی واقــع در اراضــی برآفتــاب دهاقــان  درب بــاغ پــا
بــه مســاحت ششــدانگ 2۳22/۵ مترمربــع انتقــال عــادی بــه رســمی مع الواســطه 

ازطــرف خانــم تــاج مــاه یزدانــی مالــک اولیــه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/21

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

112۶278 / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۰27۰۰۴۶21، تاریــخ: 1۴۰۰/2/18، نظربه اینکــه آقــای حســن بدیعــی 
استشــهاد شــهود شــماره ۵۳29،  بــرگ  دو  تســلیم  بــا  اهلل  فرزنــد ســیف  گورتــی 
ــه اســناد رسمی شــماره 2۰۰ اصفهــان مدعــی مفقــود شــدن  1۴۰۰/2/18 دفترخان
ک ۳۵/۴۳8 بــه شــماره چاپــی  یــک جلــد ســند مالکیــت مربــوط بــه ششــدانگ پــا
2128۳۶ ســری - ســال 91 و شــماره ثبــت ۶99۴ موردثبــت در صفحــه 299 دفتــر 
ــه موجــب رای ۳9۵۶، 1۳8۴/۰۴/21  ــه ب ک ــان  ک بخــش 18 ثبــت اصفه ــا 2۶ ام
مــاده 1۴7 ق ت بنــام نامبــرده منتقــل و مدعــی اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثــر 
کنــون تقاضــای صــدور ســند مالکیــت  گردیــده و ا جابجائــی ازبیــن رفتــه و مفقــود 
ــاده  ــل م ــی ذی ــک اصاح ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ــت. ل ــوده اس ــی نم المثن
کســی مــدع  گهــی می شــود. چنانچــه  12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد 
کتبــًا ضمــن ارائــه  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  از تاریــخ انتشــار این آ
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد 
گــردد.  کننــده مســترد  تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل  بدیهــی اســت ا
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ک منطقــه  طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا

شــرق اصفهــان - 11۳29۶۴ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

ــد  ــی فرزن ــه موذن ــم صدیق ــخ: 1۴۰۰/1/۳1، خان ــماره: 1۴۰۰/2۰27۰۵1721، تاری ش
کــه ســند مالکیــت  علــی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد 
کــه بــه شــماره چاپــی  ک 1۵19۰/۵۰۵9۰ در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  ششــدانگ پــا

۳7۰۰2۶ ســری ب ســال 9۶ بــا شــماره الکترونیکــی 1۳972۰۳۰2۰27۰۰2۵9۴ بــه 
نــام وی ثبــت و ســند صــادر شــده اســت و بعلــت ســهل انــگاری مفقــود شــده و 
درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه  گهــی می شــود  آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت  )غیــر از آنچــه در ایــن آ
ــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه  گهــی ت ــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ ــور ن مزب
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم  و اعتــراض خــود را 
گــر  گــردد. ا کننــده مســترد  نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد 
المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. تاریــخ 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــرق  گهــی: دراســر انتشــار آ

اصفهــان - 11۳۳1۰2 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 99/2۰27۰۴9۳۳2، تاریــخ: 99/12/2۰، ســعادت علیــان زمانــی فرزنــد 
ــت  ــند مالکی ــه س ک ــد  ــی میباش ــی مدع ــهاد محل ــرگ استش ــلیم دو ب ــا تس ــعید ب س
ک ثبتــی ۴/۳2۵ واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان  ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــا
مالکیــت  ســند  موضــوع   1۳9۳/1۰/1۴ تاریــخ   9 مالکیــت  مســتند  شــماره  بــا 
الکترونیکــی  بــه شــماره  بــه شــماره چاپــی ۴72988 ســری د ســال 9۳  اصلــی 
کــه در صفحــه ۴۴۳ دفتــر 82 ذیــل شــماره 1۴۴9۵   O 1۳9۴2۰۳۰2۰27۰۰7911
گردیــده اســت و بعلــت ســهل انــگاری مفقــود شــده  ــام نامبــرده ســند صــادر  بــه ن
و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه  گهــی می شــود  آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه ان یــا وجــود اســناد مالکیــت  )غیــر از آنچــه در ایــن آ
ــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه  گهــی ت ــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ ــور ن مزب
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم  و اعتــراض خــود را 
گــر  گــردد. ا کننــده مســترد  نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد 
المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. تاریــخ 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــرق  گهــی: دراســر انتشــار آ

اصفهــان - 11۳۳۰78 / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

تاریــخ: 1۴۰۰/2/1۳، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ  شــماره: 2۰27۰۰۴128، 
ک ثبتــی 71 فرعــی مجــزی شــده از 1۰21۰ اصلی واقع  یکبــاب ســاختمان شــماره پــا
خ 1۳99/11/1۴  کــه طبــق رای شــماره 189۶7 مــور در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
صــادره از هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ک  امــا و  اســناد  ثبــت  در  رسمی مســتقر  ســند  فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی 
گردیــده  منطقــه شــرق اصفهــان فخــری صادقیــان فرزنــد محمــد ششــدانگ صــادر 
ک 1۰21۰ اصلــی واقــع در بخــش ۵  و باتوجــه به اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــا
ثبــت اصفهــان قانونــی نبــوده اســت اینک بنابــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 1۵ 
قانــون ثبــت و برطبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم روز 
چهارشــنبه تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/19 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
ــه  ک ــردد  ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی کلی ــه  ــی ب گه ــن آ ــذا بموجب ای ــد. ل آم
در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
تحدیــد  صورتمجلــس  تنظیــم  تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   2۰ مــاده  مطابــق  ک  امــا
حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا 
ح دعــوی  گواهــی طــر تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و 
خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا 
گواهــی عــدم مراجعــه  نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس  و 
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه 
گهــی: 1۴۰۰/۰2/21 - مهــدی شــبان رئیــس ثبــت  خواهــد داد. تاریــخ انتشــار آ

منطقــه شــرق اصفهــان - 11۳1291 / م الــف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰1۳۶9، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰2/18، آقــای 
محمدعلــی مختاری اندانــی فرزنــد قربانعلــی بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه 
گواهــی شــده مدعــی اســت میــزان هفــت  کــه هویــت و امضــا شــهود رســمًا  محلــی 
ک شــماره 128 فرعی از  حبــه و ســه شــانزدهم حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــا
کــه در دفتــر 2۵۰ صفحــه  11۴ اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان 
کــه دراثــر جابــه جایــی مفقــود شــده اســت و  212 مســبوق بــه ثبــت و ســند می باشــد 
چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یک 
کــه هرکــس مدعی  گهــی میشــود  اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند  انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره  مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه  مراجعــه و اعتــراض خــود را 
گــردد.  کننــده مســترد  تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود  ا
المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. رئیــس اداره 

ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۳2287 / م الــف ثبــت اســناد و امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

فرزنــد  ســمنان  آزادی  مهــری  چــون   ،1۴۰۰/2/19 تاریــخ:   ،2۶۰۰۶۰۴9 شــماره: 
ک 7۶۰8 فرعــی از ۳۰ اصلــی واقــع در بخــش 1۶  ابوالقاســم مالــک ششــدانگ پــا
کــه هویــت و امضــاء شــهود  ثبــت اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
کــه  گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر ۴2۳ اصفهــان رســیده مدعــی اســت  رســمًا 
 189 دفتــر   1۳9۶/۰۵/22  ،28۵7۴ مالکیــت  مســتند  بــا  فــوق  مالکیــت  ســند 
کــه در دفتــر الکترونیــک  اصفهــان بــه شــماره چاپــی ۴2۳229 ســری ب ســال 98 
1۳982۰۳۰2۰2۶۰272۳۵ بــه نــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده اســت،  گواهــی دفتــر امــا گردیــده و طبــق  تســلیم 
محدودیــت و رهنــی بموجــب اســناد رهنــی شــماره 28۵7۴، 1۳9۶/۰۵/22 و 
خ 1۳9۵/۰۵/28 و ۳۰۵22، 1۳98/11/1۶ و ۳۵۶21، 1۳98/11/1۶  2۵997 مــور
کــه بانــک  دفتــر 189 اصفهــان در رهــن بانــک مســکن شــعبه حکیــم نظامی بــوده 
خ 1۴۰۰/۰2/19 ضمــن حفــظ منافــع بانــک  بموجــب نامــه شــماره 117/1921 مــور
گردیده  بــا صــدور ســند المثنــی موافقــت نمــوده اســت و بــه علــت جابجایی مفقــود 
اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده انــد. طبــق تبصــره یــک 
کــه هرکــس  گهــی می شــود  اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند  مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
ــا ده روز به ایــن اداره  گهــی ت مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه  مراجعــه و اعتــراض خــود را 
کننــده مســترد  ــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه  تســلیم نماییــد ت
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  گــردد. ا
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد  ــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و ب ارائ
ک شــمال اصفهــان -  شــد. محمدعلــی فــاح رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا

11۳۳178 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۶۰۰1۰7۳، تاریــخ: 1۴۰۰/2/18، چــون آقــای رمضانعلــی وکیلــی فرزنــد 
ک ۴721 فرعــی از 1۴۴۵8 اصلــی  احمــد مالــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــا
کــه هویــت و  واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر ۴۳۳ اصفهــان رســیده مدعــی  امضــاء شــهود رســمًا 
کــه ســند مالکیــت فــوق بــا مســتند مالکیــت 1۰1۰۵، 1۳81/11/۰8 دفتــر  اســت 
کــه در صفحــه ۵7۵  11۴ اصفهــان بــه شــماره چاپــی ۴۳۳۰12 ســری - ســال - 
گردیــده  ــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم  ــه ن دفتــر 119 ب
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده اســت، محدودیــت و  گواهــی دفتــر امــا و طبــق 
گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند  رهنــی نــدارد و بــه علــت جابجایــی مفقــود 
مالکیــت المثنــی نموده انــد. طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از  گهــی می شــود  قانــون ثبــت مراتــب آ
ــزد خــود  ــور ن ــا ســند مالکیــت مزب ــه آن ی ــر شــده( نســبت ب گهــی ذک آنچــه در ایــن آ

ــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود  گهــی ت باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب  را 
ــت  ــرف مهل ــر ظ گ ــردد. ا گ ــترد  ــده مس کنن ــه  ــه ارائ ــند ب ــل س ــس و اص ــورت مجل ص
مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی 
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. محمدعلــی فــاح 

ــف ــان - 11۳۳17۶ / م ال ک شــمال اصفه ــا ــناد و ام رییــس منطقــه ثبــت اس

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

مهردشت
1( برابــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2177۰۰۰992 مورخــه 1۳99/12/1۳ هیــات قانــون 
فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و  اراضــی و ســاختمانهای  تعییــن تکلیــف 
کبــر بشــماره شناســنامه  بامعــارض آقــای مســعود زمانــی علویجــه  فرزنــد علــی ا
بــاغ  یکــدرب  ششــدانگ  در   ۰۰۵82۳۴71۳ ملــی  شــماره  و  تهــران   1217۳
ک 2۰۰۳  فرعــی واقــع در علویجــه 1 اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان  ششــدانگ پــا
کبر زمانــی علویجــه  بــه مســاحت ۶7۵/۳۵ مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی ا

گردیــده اســت. محــرز 
2( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰2۰ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون 
فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و  اراضــی و ســاختمانهای  تعییــن تکلیــف 
شناســنامه  بشــماره  حســین  فرزنــد  کریمی علویجــه  مهــدی  آقــای  بامعــارض 
1۰۳1۳ اصفهــان و شــماره ملــی 128289۵782 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ک ۳۴۰2  فرعــی واقــع در علویجــه 1 اصلــی بخــش  بــا بنــای احداثــی قســمتی از پــا
1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 271/9۵ مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی رضا 

گردیــده اســت. کریمی محــرز 
۳( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰21 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون 
فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و  اراضــی و ســاختمانهای  تعییــن تکلیــف 
بامعــارض آقــای نــور علــی احمــدی  فرزنــد قنبرعلــی بشــماره شناســنامه 8  داران 
ک 9۳۳   و شــماره ملــی 11۵9۶929۵۵  در ششــدانگ یکبــاب مغــازه قســمتی از پــا
فرعــی واقــع در علویجــه 1 اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۳7/19 

ــده اســت. گردی ــک رســمی ناصر شــفیعی محــرز  ــی از مال ــع انتقال مترمرب
۴( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰19 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعیین 
تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تصرفات مالکانه و بامعارض آقای 
علیرضــا طالبــی دره بیــدی فرزنــد ابوطالب بشــماره شناســنامه 1۶ نجف آباد و شــماره 
ک ۴۶۳  فرعــی واقع در  ملــی ۵۴998۵۳۶۰۶  در ششــدانگ یکبابخانــه قســمتی از پــا
علویجــه 1 اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 1۰۳/۳۶ مترمربــع انتقالــی از 

گردیده اســت. مالــک رسمی حســین صادقــی علویجــه محــرز 
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
کــه ازطرف ایــن هیــات  فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکــور، آرائــی 
گردیــده و در دو  مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
کــه بــه آراء مذکــور  نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز منتشــر می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن 
اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد 
ح  گواهــی مبنــی بــر طــر نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارائــه 
دعــوی اقــدام نماینــد و ادامــه عملیــات ثبتــی منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه 
خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ســندمالکیت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1۴۰۰/۰2/21
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ک مهردشت سرپرست اداره ثبت اسناد و اما
محمدعلی ناظمی
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گهی آ

خبرخبر

محققــان می گوینــد، رژیم هــای غذایــی حــاوی 
کتری هــای  با تعــداد  کــم  فیبــر  و  زیــاد  چربــی 
کاهــش می دهــد و ممکــن اســت خطــر  روده را 
بیمــاری التهابــی روده، ســندرم متابولیــک و 

ســرطان را افزایــش دهــد. 
کــه بــر روی موش هــا  در یــک مطالعــه جدیــد 
ــم  ــه یــک رژی ک انجــام شــد، محققــان دریافتنــد 
کــه مملــو از چربــی و  غذایــی بــه ســبک غربــی 
کــم فیبــر اســت، منجر بــه عفونت های  غذاهــای 
کــه  موش هایــی  همچنیــن  می شــود.  مــداوم 
از  پــس  ماه هــا  داشــتند،  مــداوم  عفونت هــای 
ــولین  ــه انس ــت ب ــه، مقاوم ــت اولی ــه عفون ــا ب ابت

ــد. کردن ــدا  پی
روده  در  کــه  میکروارگانیســم هایی  جامعــه 
انســان زندگــی می کننــد، معــروف بــه میکروبیــوم 
گســترده ای را بــه میزبانــان خــود  روده، خدمــات 
ارائــه می دهنــد و یکــی از فوایــد میکروبیوتــای 
ــر  ــزرگ در براب ــه از روده ب ک ــت  ــالم این اس روده س

بیمــاری زا محافظــت می کنــد. کتری هــای  با
کــه یــک  برخــی از دانشــمندان بر ایــن باورنــد 
رژیــم غذایــی بــه ســبک غربــی، سرشــار از چربــی 
فیبــر  دارای  امــا  ســاده  کربوهیدرات هــای  و 
کافــی فیبــر بــرای  کــم، ممکــن اســت مقادیــر 
کاهــش دهــد.  پشــتیبانی از میکروبیــوم روده را 
کــه رژیم هــای  آن هــا شــواهدی را ذکــر می کننــد 
ــا  کــم ب ــا فیبــر  غذایــی بســیار پــردازش  شــده و ب
افزایــش شــیوع بیمــاری التهابــی روده، ســندرم 

متابولیــک و ســرطان در ارتبــاط اســت.
که میکروبیوتای  یکــی دیگر از مزایای بهداشــتی 
روده فراهــم می کنــد دفــاع از روده بــزرگ در برابــر 
دفاعیــات  اســت. این  بیمــاری زا  کتری هــای  با
پنهــان تنهــا پــس از گذرانــدن دوره آنتی بیوتیــک 
در  اختــال  با ایجــاد  کــه  می شــود  آشــکار 
میکروبیــوم روده، می تواند بیماران بیمارســتان 
را در برابــر عفونــت بــا عوامــل بیمــاری زای بالقــوه 

کنــد. تهدیــد 

تیمــی از محققــان دانشــگاه ایالتی جورجیــا در 
کولون هــای افــرادی  کــه  آتانتــا حــدس زدنــد 
رژیــم غذایــی غربــی دارنــد ممکــن اســت  کــه 
منتقلــه  کتری هــای  با بــا  اســتعمار  مســتعد 
باشــند.  بیمــاری زا  ســویه های  ماننــد  غــذا  از 
در  را  خــود  فرضیــه  دانشــمندان  هنگامی کــه 
کردنــد، دریافتنــد رژیــم غذایــی  مــوش آزمایــش 
اســت  اختــال  غربــی موجب ایــن  بــه ســبک 
انســولین و نشــانه  بــه  پــی آن مقاومــت  و در 
اولیــه دیابــت نــوع ۲ ایجــاد می شــود. نتایج ایــن 
تحقیــق در مجلــه PLOS Pathogens منتشــر 

شــده اســت.
با ایــن   نوشــتند:  خــود  مقالــه  در  محققــان 
حــال، بارزتریــن نتیجــه مصــرف رژیــم غذایــی 
کــم  و  چربــی  از  مملــو  کــه  غربــی  ســبک  بــه 
فیبــر اســت، عــدم توانایــی مکــرر موش هــا در 
در ایــن  اســت.  بیمــاری زا  عامــل  ک ســازی  پا
کــه رژیــم غذایــی  پژوهــش تمــام موش هایــی 
بــه  ابتــا  از  هفتــه   ۳ ظــرف  داشــتند،  غــات 
ک  پــا آن هــا  روده  از  کتــری  با اولیــه،  بیمــاری 
بــه  کــه  موش هایــی  از  درصــد   ۴۰ امــا  شــد، 
ســبک غربــی تغذیــه شــده بودنــد، ۸ هفتــه بعــد 

شــدند. عفونــت  دچــار 
بــر  مبتنــی  غذایــی  رژیــم  گــروه  موش هــای 
کامــًا در برابــر عفونــت مجــدد مقــاوم  غــات نیــز 
کــه از رژیــم پرچــرب  کســانی  بودنــد. در مقابــل، 
ــدا از  ــد و در ابت ــرده بودن ک ــتفاده  ــر اس ــم فیب ک و 
عفونــت بهبــود یافتنــد، دوبــاره مســتعد تکــرار 

کتــری شــدند. عفونت هــای مزمــن بــا با
بــه عــاوه، دانشــمندان شــواهدی از مقاومت به 
انســولین و التهــاب درجــه پاییــن در موش هــای 
کــه بــه عفونــت مزمــن مبتــا  تحــت رژیــم غربــی 
التهــاب  حــال،  با ایــن   یافتنــد.  بودنــد،  شــده 

درجــه پاییــن از نظــر آمــاری معنــادار نبــود.
در  را  انســانی  میکروبیــوم  تنــوع  مطالعــه  ایــن 
بــا رژیــم  بــاالی تغذیــه شــده  میــان جمعیــت 
غربی نشــان داد، اما ســواالتی را برای تحقیقات 
بیشــتر مطــرح می کند. اینکــه چگونــه جمعیــت 
میکروبــی هــر یــک از مــا در طــول زندگــی متفاوت 
اســت و آیــا الگوهــای غلبــه توســط میکروب های 
توســط  کــه  اســت  نمونه هایــی  همــان  مفیــد 
میکروب هــای بیمــاری زا نشــان داده می شــود؟ 
ســواالتی از ایــن دســت در مطالعــات بعــدی باید 

گیــرد. مــورد توجــه قــرار 

کرونــای دانشــگاه  کارشــناس مســئول مراقبــت 
کسن ها  علوم پزشــکی اصفهان گفت : عوارض وا
ــدارد،  ــه درمــان خاصــی ن ــاز ب طبیعــی اســت و نی
ــرد  ــه در ایــن صــورت ف ک مگر اینکــه شــدید باشــد 

کنــد. بایــد بــه پزشــک مراجعــه 
مهــدی فارســی بــا اشــاره بــه اســتقبال خــوب 
کســن پاســتور در  کارآزمایــی وا از مرحلــه ســوم 
کســنی بایــد ســه فــاز  گفــت :  هــر وا اصفهــان، 
کــه  کســانی  کنــد و  کارآزمایــی را بــا موفقیــت طــی 
در مرحلــه یــک شــرکت می کننــد ریســک بزرگــی را 
پشــت ســر می گذارنــد، چــون در ایــن مرحلــه تاثیــر 
کســن بــر ســامت انســان بررســی می شــود، امــا  وا
کســن بررســی  در مراحل دوم و ســوم اثربخشــی وا
کنــون دو هــزار نفــر  می شــود. وی  بــا اعام اینکــه تا
کارآزمایــی بالینــی  در اصفهــان در مرحلــه ســوم 
کرده انــد،  کوبــا شــرکت  کســن مشــترک ایران و  وا
کســن ســه هــزار  افــزود : تــا چنــد روز آینــده تزریــق وا
کنــون عــوارض  داوطلــب تکمیــل می شــود و تا
کســن گزارش نشــده اســت و برای  جــدی از ایــن وا
کنند در  که ثبت نام  کســانی  کســن،  تزریق این وا
لیســت داوطلبــان قــرار می گیرنــد و ممکــن اســت 

بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــود.
کرونــای دانشــگاه  کارشــناس مســئول مراقبــت 
همــه  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  پزشــکی  علــوم 
داده انــد  پــس  را  خــود  امتحــان  کســن ها  وا
گفــت:  اســت  شــده  محــرز  آن هــا  و ایمنی زایــی 
برنامــه  طبــق  کــه  کســنی  وا اولیــن  بنابرایــن 
پیشــنهاد شــد بایــد زد و اصــا نیــازی بــه بررســی 
کسن ها  کسن نیســت، چون همه وا اثربخشی وا
بــا اثربخشــی های مختلــف، صــد در صــد جلــوی 

ابتــای شــدید و مــرگ و میــر را می گیرنــد.
کســن ها افــزود: وقتــی  فارســی در مــورد عــوارض وا

کســن تزریــق می شــود در واقــع سیســتم ایمنی  وا
ــر  ــا در آینــده فــرد در براب بــدن تحریــک می شــود ت
کســن حتمــا  بیمــاری مقــاوم شــود و تزریــق وا
کــه قرمــزی و درد محــل تزریــق  عوارضــی هــم دارد 
گفــت:  وی  اســت.   عــوارض  شــایع ترین این 
همچنیــن یکســری عــوارض سیســتمی تا یــک 
هفتــه بعــد از تزریــق ممکــن اســت ایجاد شــود 
درد،  بــدن  تــب،  ســرماخوردگی،  عائــم  مثــل 
کــه  کهیــر یــا عوارضــی مثــل اســهال و اســتفراغ 
ــرای عــوارض  ــدارد و ب ــه نگرانــی ن گون جــای هیــچ 
خفیــف توصیــه می شــود صرفــا از اســتامینوفن 
کــه تــا حــد زیــادی عــوارض  ۵۰۰ اســتفاده شــود 
مســئول  کارشــناس  می کنــد.  رفــع  را  بیمــاری 
کرونای دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان  مراقبت 
کســن ها یکســری عــوارض  بــا بیان اینکــه برخــی وا
ــروق و  ــون در ع ــه خ ــاد لخت ــایع مانند ایج ــر ش غی
گفــت:، ولــی تعداد ایــن عارضــه  ســیاهرگ ها دارد 
بســیار  فوایــد  نمی توانیــم  و  اســت  کــم  خیلــی 

کنیــم. کســن را فــدای آن  وا
فارســی بــا اشــاره به اینکــه در یــک میلیــون نفــر 
کســن آســترازنکا دچار لخته  چهــار نفــر بــا تزریــق وا
کــه یکــی از آن هــا ممکــن اســت  خــون می شــوند 
کنــد، افزود:، اما عدد بســیار ناچیزی اســت  فــوت 
کســن در دنیــا  بــه همیــن خاطــر تزریق ایــن وا
ممنــوع نشــده، ولــی توصیــه شــده در افــراد بــاالی 

۵۰ ســال تزریــق شــود.
کرونــای دانشــگاه  کارشــناس مســئول مراقبــت 
کــه  کســانی  افــزود:  اصفهــان  پزشــکی  علــوم 
کرونــا یــا تســت پــی ســی آر مثبــت دارنــد  عــوارض 
بهبــود  و  عائــم  رفــع  از  بعــد  کننــد  صبــر  بایــد 
تزریــق  در  و  بزننــد  کســن  جسمی وا وضعیــت 

نکننــد. کســن عجلــه  وا

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد؛ 

رژیم غذایی پرچرب و خطر عفونت مزمن روده 
کرونا  کسن  طبیعی بودن عوارض وا
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کاربردی، تنها  گوشی های موبایل موجود در بازار را مشاهده می کنید.  امکانات فوق العاده بی شمار تلفن های هوشمند موجب شده تا این دستگاه ها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند. برقراری تماس صوتی و ویدئویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران اپلیکیشن  قیمت 
گزارش قصد داریم به  گوشی های جذاب، مقرون به صرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمده اند. در این  کاربران و مخاطبان تلفن های هوشمند هستند و از این رو شرکت های مختلف، با تولید  که توسط این دستگاه چند اینچی ارائه می شود. امروزه همه مردم دنیا از  بخشی از قابلیت هایی است 

گوشی در بازار به تاریخ ۱۹ اردیبهشت جلب می کنیم.  کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز  گوشی در بازار را مرور  صورت روزانه قیمت 
*تمامی قیمت ها به تومان است*

که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می رسند. گارانتی نیز هستند  گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. تمامی مدل ها، دارای نسخه بدون  گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با  گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت  که دارای  در فهرست های زیر، قیمت تمامی مدل هایی 

قیمت گوشی های شرکت سامسونگ
در حــال حاضــر مهم تریــن مــدل سامســونگ در بــازار جهان ســری پرچمدار گلکســی نوت ۱۰ محســوب 
ــونگ دو  ــای سامس ــن مدل ه ــا جدیدتری ــذرد. ام ــه آن می گ ــاه از عرض ــه م ــه س ــک ب ــه نزدی ک ــود  می ش
نســخه ارزان پرچمــدار گلکســی S1۰ الیــت و گلکســی نــوت ۱۰ الیــت هســتند که قیمت مناســبی دارند. 
گوشــی نســخه  گلکســی A۵1 اســت این  گوشــی های سامســونگ مــدل  امــا یکــی از محبوب تریــن 
کــه دوربیــن بهبودیافتــه و حاشــیه های  بــه روز شــده میــان رده محبــوب A۵۰ بــه حســاب می آیــد 
باریک تــر نمایشــگر آن بــه  همراه اندرویــد ۱۰ موجــب شــده بســیار مــورد توجــه و اســتقبال خریــداران 
گلکســی A۵۰ در مــدل A۵1 جــای  و مصرف کننــدگان قــرار بگیــرد. همچنیــن دوربیــن پشــتی ســه گانه 
خــود را بــه دوربیــن چهارگانــه داده و ایــن افزایــش تعــداد دوربین هــا، افزایــش وضــوح تصویربــرداری را 
گوشــی های پرچمــدار را نداشــته باشــید، این محصــول  گــر قصــد خریــد  نیــز بــه همــراه داشــته اســت. ا
گزینــه مناســب و جذابــی بــرای خریــد خواهــد بــود.  کــه در دســته میــان رده سامســونگ قــرار می گیــرد 
گوشــی A۵1 سامســونگ نیــز موجــود اســت. در ادامــه آخریــن لیســت قیمــت  در فهرســت زیــر قیمــت 

ــد: ــاهده می کنی ــازار را مش ــوآوی در ب ــی های ه گوش

گوشی های شرکت ال جی قیمت 
مدل هــای ال جــی در حــال حاضــر در بازار ایــران بــه ســختی پیــدا می شــوند، این شــرکت در ســال های 
گرفتــه و مدل هــای تولیــدی آن محبوبیــت ســابق را ندارنــد. بــه نظــر  اخیــر از دوران اوج خــود فاصلــه 
می رســد بــا رشــد شــرکت های چینــی، برندهایــی ماننــد ال جــی دچــار مشــکل شــده اند. البته ایــن 
کیفیــت ســعی می کنــد رضایــت مشــتریان خــود را مجــددا  شــرکت نیــز بــه تازگــی بــا ســاخت مدل هــای با

گوشــی های ال جــی در بــازار را مشــاهده می کنیــد: بــه دســت آورد. در ادامــه آخریــن لیســت قیمــت 

قیمت گوشی های شرکت اپل
کــه در طــول  کیفیــت گذاشــته و ایــن رونــد تــا کنــون جــواب داده اســت. اپــل شــرکتی نیســت  شــرکت اپــل همــواره تمرکــز خــود را بــر عرضــه مدل هــای محــدود، امــا با
ســال ۱۰ مــدل یــا بیشــتر وارد بــازار کنــد، هدف ایــن شــرکت بــازار میــان رده نیــز نیســت و تنها بــه دنبال عرضه و فــروش مدل های بــاالرده و پرچمدار اســت کــه در این 
 X کــه در ادامــه هــم قیمــت آیفــون کــرد،  راه بســیار موفــق هــم بــوده. در حــال حاضــر از محبوب تریــن مدل های ایــن شــرکت می تــوان بــه آیفــون x و آیفــون ۷ اشــاره 
گرچه ایــن  کــه بــه تازگــی وارد بــازار شــده iPhone SE )2۰2۰( اســت، ا و هــم قیمــت آیفــون ۷ آورده شــده اســت. یکــی از جدیدتریــن مدل هــای پرطرفــدار شــرکت اپــل 
مــدل قــرار اســت محصولــی مقــرون بــه صرفــه باشــد امــا پس از ورود به کشــورمان قیمتی نجومی گرفته اســت. این تلفن هوشــمند در حال حاضر بــا ۳ نوع حافظه 
۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتــی عرضــه شــده، امــا فعــا بــا توجــه بــه عــدم ارائــه هیچ گونه گارانتی و خدمات پس از فروش برای آن و همچنین عدم رجیســتری گوشــی 
از ســوی فروشــنده در شــرایطی کــه بــازار تــا حــد زیــادی تاطــم پیــدا کــرده و قیمت هــا بــی اســاس رو بــه افزایــش اســت، خرید آن در شــرایط فعلی توصیه نمی شــود.

در ادامــه آخریــن لیســت قیمــت گوشــی های اپــل در بــازار را مشــاهده می کنید:

گوشی های شرکت نوکیا قیمت 
محســوب  بــازار  برترین هــای  از  گذشــته  ماننــد  هرچنــد  نوکیــا  شــرکت 
نمی شــود، امــا همچنــان بــا عرضــه مدل هــای کاســیک و هوشــمند تــاش 
می کنــد تــا بــه جایــگاه قبلــی خــود بازگــردد، در حــال حاضــر از مدل هــای 
ــا ۸، ۸.۱، ۷ پــاس، ۷.۱  ــه نوکی ــوان ب موجــود در بازار ایران ایــن شــرکت می ت
کــه از کیفیــت و قیمــت باالیی  کــرد  و دیگــر مدل هــای میــان رده نوکیــا اشــاره 
گوشــی های نوکیــا در  برخــوردار هســتند. در ادامــه آخریــن لیســت قیمــت 

ــازار را مشــاهده می کنیــد: ب

قیمت گوشی های شرکت وان پالس
شــرکت وان پــاس یکــی از جدیدتریــن برند هــای تلفــن هوشــمند بــه شــمار 
گــذاری  می آید. ایــن شــرکت بــر خــاف دیگــر برند هــای چینــی، ســرمایه 
کــه بــا  اصلــی خــود را بــر روی بــازار آمریــکا انجــام داده و بــا قرارداد هایــی 
کشــور بســته، توانســت خیلــی زود خــود را در ایــن  اپراتور هــای فعــال در ایــن 
کشــور و ســایر نقــاط جهــان مطــرح ســازد. در ادامــه آخریــن لیســت قیمــت 

گوشــی های شــرکت وان پــاس در بــازار را مشــاهده می کنیــد:

قیمت گوشی های شرکت هوآوی
کــه ســری میــت  کــه پرچمــداران جدیــد هــوآوی معرفــی شــده اند، امــا بــه نظــر نمی رســد  هرچنــد 
کیفیتــی  ۳۰ را در بازار ایــران ببینیــم. پرچمــداران ۲۰۱۹ ایــن شــرکت یعنــی ســری P۳۰ و مدل هــای با
کــه فــروش باالیــی دارنــد. در  همچــون Y9، آنــر ۱۰، آنــر ۱۰ الیــت و پــی اســمارت در بــازار موجــود اســت 

گوشــی های هــوآوی در بــازار را مشــاهده می کنیــد: ادامــه آخریــن لیســت قیمــت 

گوشی های شرکت شیائومی قیمت 
کیفیت و بســیار ارزان توانســت  شــیائومی در چند ســال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه محصوالت با
بــه یکــی از قطب هــای اصلــی تلفن  همراه در جهان تبدیل شــود. این شــرکت همــواره از فناوری های 
کــه بــه فــروش مدل هــای آن کمــک فراوانــی می کنــد. در  نویــن در محصــوالت خــود اســتفاده می کنــد 

گوشــی های شــیائومی در بازار را مشــاهده می کنید: ادامه آخرین لیســت قیمت 

قیمت روز گوشی موبایل 

قیمت نام محصول
1۴.۶۰۰.۰۰۰ _ 1۵.8۰۰.۰۰۰ Galaxy Note9 128 GB
18.۳۰۰.۰۰۰ _ 18.7۰۰.۰۰۰ Samsung Galaxy Z Flip 256 GB

8.۵۰۰.۰۰۰ _9.1۰۰.۰۰۰ Galexy A71 128 GB
8.۳۰۰.۰۰۰_ 8.8۰۰.۰۰۰ Galaxy A70 128 GB
 ۶.۵۰۰.۰۰۰_ ۶.7۰۰.۰۰۰ Galaxy A51 128 GB
۶.7۰۰.۰۰۰ - ۶.9۰۰.۰۰۰ Galaxy A32 5G 128GB
۴.7۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ Galaxy A21s 32GB
۴.2۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ Galaxy A20s 32 GB
۴.2۰۰.۰۰۰ - ۴.۵۰۰.۰۰۰ Galaxy A20 32 GB
2.7۰۰.۰۰۰ _ 2.9۰۰.۰۰۰ Galaxy A10s 32 GB
2.2۰۰.۰۰۰ _ 2.۵۰۰.۰۰۰ Samsung Galaxy A01 16 GB
1.7۰۰.۰۰۰ _2.۰۰۰.۰۰۰ Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت نام محصول
1۳.۴۰۰.۰۰۰ - 1۴.۰۰۰.۰۰۰ Valvet 128GB
۵.۵۰۰.۰۰۰ - ۵.9۰۰.۰۰۰ K61 128GB

قیمت نام محصول
۳۳.8۰۰.۰۰۰_ ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ iPhone 12 Pro 128 GB
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ _  ۳7.7۰۰.۰۰۰ iPhone 11 Pro Max 256 GB
۳۶.۵۰۰.۰۰۰_ ۳7.۰۰۰.۰۰۰ iPhone 11 Pro 256 GB
2۰.8۰۰.۰۰۰_ 2۳.۵۰۰.۰۰۰ iPhone 11 128 GB
2۰.۳۰۰.۰۰۰_ 22.۰۰۰.۰۰۰ iPhone XS Max 256 GB
1۴.۰۰۰.۰۰۰- 1۵.۵۰۰.۰۰۰ iPhone XS 64 GB
1۴.۵۰۰.۰۰۰ _ 1۵.1۰۰.۰۰۰ iPhone X 256 GB
1۳.۰۰۰.۰۰۰_ 1۳.8۰۰.۰۰۰ iPhone 8 Plus 64 GB
1۰.۰۰۰.۰۰۰ _ 12.۰۰۰.۰۰۰ iPhone 8 64 GB

1۳.9۰۰.۰۰۰ _ 1۵.۴۰۰.۰۰۰ Apple iPhone SE 2020 128 GB

قیمت نام محصول
۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۶.7۰۰.۰۰۰ Nokia 7.2 128 GB
۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.7۰۰.۰۰۰ Nokia 6.2 64 GB
 2.8۰۰.۰۰۰ _۳.۳۰۰.۰۰۰ Nokia 3.2 64 GB
 2.۵۰۰.۰۰۰ _2.7۰۰.۰۰۰ Nokia 2.3 32 GB
 2.۴۰۰.۰۰۰ _2.7۰۰.۰۰۰ Nokia 2.2 32 GB

1.۳۰۰.۰۰۰ _1.۶۰۰.۰۰۰ Nokia  C1 16 GB

قیمت نام محصول
1۵.۵۰۰.۰۰۰-1۳.1۰۰.۰۰۰ OnePlus 7T Pro 5G 256 GB

1۶.۰۰۰.۰۰۰ OnePlus 6T 128 GB

قیمت نام محصول
۶.2۰۰.۰۰۰ _۶.7۰۰.۰۰۰ P30 Lite 128 G9
۵.1۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ Huawei Y9s 128GB
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.9۰۰.۰۰۰ Honor 20 lite 128GB
8.۴۰۰.۰۰۰ _8.9۰۰.۰۰۰ Nova 5T 128 GB
 ۴.8۰۰.۰۰۰ _۵.۰۰۰.۰۰۰ Honor 9X 128 GB
۴.9۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ Honor 10 Lite 64 GB
۳.9۰۰.۰۰۰ _۴.۴۰۰.۰۰۰ Huawei Y8p 128GB
۴.2۰۰.۰۰۰ _۴.۴۰۰.۰۰۰ Y7 Prime 2019 64 GB
۳.۴۰۰.۰۰۰ _۳.7۰۰.۰۰۰ Y6 Prime 2019 32 GB
2.7۰۰.۰۰۰ _ 2.9۰۰.۰۰۰ Honor 8A 32GB
۳.2۰۰.۰۰۰ _۳.۵۰۰.۰۰۰ Huawei Y5 2019 32GB
2.7۰۰.۰۰۰ _۳.۰۰۰.۰۰۰ Honor 8S 32 GB  
2.۳۰۰.۰۰۰ _2.۵۰۰.۰۰۰ Huawei Y5 Lite 16GB

قیمت نام محصول
۵.2۰۰.۰۰۰ - ۵.۶۰۰.۰۰۰  Redmi Note 9T 5G 128GB
 ۵.7۰۰.۰۰۰ _۶.2۰۰.۰۰۰ Redmi Note 9s 128 GB
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ Redmi Note 8 Pro 128 GB
۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ Redmi Note 8 64 GB
۵.1۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ Mi A3 128G
۳.2۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ Redmi 9 64 GB
۳.۶۰۰.۰۰۰ _۳.9۰۰.۰۰۰   Redmi 8  64 GB
2.۵۰۰.۰۰۰ _۳.1۰۰.۰۰۰ Redmi 8A 32 GB

بخش اول
یکــی از اولیــن کارهایــی که باید قبل از هر ســخنرانی 
مخاطبــان  شــناخت  و  مطالعــه  شــود،  انجــام 
اســت. این بــرای تعییــن حالــت و میــزان تحویــل 
ســخنرانی شــما مهــم اســت. ســخنرانی شــما بایــد 

ــد.  ــوع مخاطــب شــما باش ــا ن متناســب ب
ــا ســخنرانی روی  ــرای ســخنرانی ی کــه ب ــا فکر ایــن  آی
صحنــه برویــد، شــما را می ترســاند؟ آیــا هــر زمــان 
حضــور  در  تــا  می شــود  گرفتــه  تمــاس  شــما  بــا 
گران ظاهــر شــوید، عصبــی هســتید؟ بیــش  تماشــا
از حــد فکــر نکنیــد بســیاری از مــردم نیــز همیــن 

دارنــد. را  احســاس 
معــاش  عمومی امــرار  ســخنران  عنــوان  بــه  گــر  ا
نمی کنیــد، بــرای اولیــن بــار روی صحنــه رفتــن برای 
ســخنرانی می توانــد یــک تمریــن چالــش برانگیــز 

باشــد.
بســیاری از مــردم تــرس از ســخنرانی در جمــع دارنــد 
کــه بــه اصطــاح گلوســوفوبیا نیــز معــروف اســت و هر 
ــد  ــند می توان ــته باش ــس داش ــه نف ــاد ب ــدر اعتم چق
بــر آنهــا تأثیــر بگــذارد. امــا، شــما نمی توانیــد بــرای 
کــردن فــرار  همیشــه از مشــاغل مربــوط بــه صحبــت 

کنید.
بــا نــکات و تکنیک هــای مناســب می توانیــد بــر هــر 
کنیــد و در ســخنرانی در جمــع  گونــه تردیــد غلبــه 
اســتاد شــوید. تســلط بر ایــن هفــت قانــون و اصــول 
رویکــرد صحیــح در زمینــه  کلیــد توســعه  اصلــی 

مشــارکت ســخنرانی و ســخنرانی اســت.
کــه در مــورد چــه چیــزی صحبــت  • 1. بدانیــد 

می کنیــد
که ایــده  آیــا تــا بــه حــال درگیــر مشــاجره ای شــده اید 
ــته  ــد، داش ــث می کنی ــه بح ــاره آنچ کمی درب ــده  یا ای

باشــید؟
تــر،  کننــده  فــروش متقاعــد  زمینــه  امکان ایجــاد 
کافــی در مــورد محصــول اســت. داشــتن دانــش 

ســخنرانی های  در  مشــابه  ســخنرانی  یــک  ایــن 
می گویــد:  معمــول  جملــه  یــک  عمومی اســت. 
اســت.«با  همــراه  دانــش  بــا  نفــس  بــه  »اعتمــاد 
داشــتن دانــش عالــی در مــورد موضــوع، صحبــت 
کــه صحبــت در جمــع را یــک تمریــن  کــرد  خواهیــد 
مطالعــه  و  دقیــق  می کند.تحقیقــات  یکپارچــه 
مناســب در مورد موضوع قبل از ســخنرانی، اعتماد 
بــه نفــس شــما را در ســخنرانی بهبــود می بخشــد.
کــه تمــام اصــول اولیــه  کنیــد  اطمینــان حاصــل 
پوشــش داده شــده اســت و مخاطبــان شــما نیــازی 
بــه پرســیدن ســوال ندارنــد امــا همچنــان لیســتی از 
کنید تا بتوانید از قبل به  ســواالت احتمالی را تهیه 

آنهــا پاســخ دهیــد.
غالبــًا، ســواالت پــس از ســخنرانی شــما پرســیده 
گــر قــادر بــه پاســخگویی بــه ســواالت  می شــوند. ا
کاســته  نیســتید، از اعتبــار شــما در برابــر مخاطبــان 

می شــود، بنابرایــن برای اینکه ایــن احســاس خــوب 
کنیــد، بایــد آمــاده باشــید. را حفــظ 

یــک  از  و  کنیــد  از متخصصان ایــن حــوزه ســوال 
دوســت یــا همــکار بخواهیــد که بر اســاس ارائه شــما 
ســواالت احتمالــی را از شــما بپرســد. همچنیــن، در 

کامــًا منطبــق باشــید. واژگان مبحــث خــود 
به عنوان مثال:

رســانه های  »فوایــد  مــورد  در  می خواهیــد  گــر  ا
کافی از همه  کنید، شناخت  اجتماعی« سخنرانی 
کانالهــای مــد روز رســانه های اجتماعــی، روندهــا، 
اصطاحــات و غیــره به انــدازه کافــی عاقانــه خواهــد 
بود.داشــتن یــک جریــان خــوب بــا ذکــر اصطاحات 
رایــج در آن مبحــث باعــث بهبــود پذیرش مخاطب 
می شــود و همیــن امــر باعــث می شــود شــما بســیار 

واجــد شــرایط تــر بــه نظــر برســید.
کنید  • 2. ارتباط عاطفی با مخاطبان خود ایجاد 

/ مخاطبان خود را بشناسید
یکــی از اولیــن کارهایــی که باید قبل از هر ســخنرانی 
مخاطبــان  شــناخت  و  مطالعــه  شــود،  انجــام 
اســت. این بــرای تعییــن حالــت و میــزان تحویــل 
ســخنرانی شــما مهــم اســت. ســخنرانی شــما بایــد 

ــد.  ــوع مخاطــب شــما باش ــا ن متناســب ب
به عنوان مثال:

بایــد  دانشــگاه  دانشــجویان  بــرای  ســخنرانی 
متفــاوت از ســخنرانی بــرای متخصصــان بهداشــت 
باشــد.گفتن  مشــابه  موضــوع  گــر  ا حتــی  باشــد، 
ــود  ــان خ ــرای مخاطب ــن ب گفت ــل  ــتان های قاب داس
ارتبــاط بســیار خوبی ایجــاد می کنــد. یــک ســخنران 
بــه طــور  را  بایــد مخاطبــان خــود  عمومی خــوب 
کنــد، داســتان ها و نمونه هــا بایــد بــا  کامــل درک 
مخاطبان شــما قابل گفتن باشــد.هنگام صحبت 
بــا ذهــن جــوان، داســتان هایی در مــورد رونــد فعلــی 

در رســانه های اجتماعــی و ورزش کمــک زیــادی بــه 
جــذب مخاطــب می کنــد.

هنــگام صحبــت بــا مخاطــب مســن تــر، جوک هــای 
سیاســی ممکــن اســت مفیــد باشــند. تکه هایــی 
کــه در یــک نقطــه متفــاوت قــرار  از داســتان هایی 
دارنــد، ســخنرانی را جالــب و جذاب می کنند. با این 
حــال، ســعی کنیــد از حــد فراتــر نروید و با داســتان ها 

بیــش از حــد شــخصی باشــید.
عمومی می توانــد  ســخنرانی  جلســات  از  برخــی 
دانــش  میــزان  شــما  کــه  جایــی  باشــد،  تعاملــی 
گیــری  مخاطــب خــود را در مــورد موضوع انــدازه 
اعضــای  اســت  ممکــن  همچنیــن  می کنیــد. 
مخاطبــان ســواالتی را بپرســند و بــه آنهــا پاســخ 
دهنــد تــا مشــارکت مخاطبــان شــما بهتــر شــود.
کنیــد در ســطح  در تولیــد محتــوای خــود، ســعی 
شــخصی بــا مخاطبان خــود ارتبــاط برقرار کنیــد. در 
صــورت امــکان، بایــد حالــت چهــره ای شــاد داشــته 
باشــید و در عیــن حــال ارتبــاط چشــمی خود را بــا 

کنیــد. اعضــای مخاطبــان خــود حفــظ 
کنترل  نگاه در چشــم مخاطبان به شــما احســاس 
کــه بــه نوبــه ی خــود اعتمــاد بــه نفــس را  می دهــد، 
بهبــود می بخشــد. از پاییــن نگــه داشــتن صــورت 
خــودداری کنیــد زیرا ایــن یــک رفتــار نامطمئــن را بــه 

تصویــر می کشــد.
• ۳. ارائه محتوای با ارزش و جذاب

ســخنرانی شــما بایــد تأثیــر مثبتــی بــر مخاطبــان 
ــه  گرفت ــهایی  ــد درس ــخنرانی بای ــس از س ــذارد. پ بگ
ــا  ــد ب گفتــار شــما بای ــا انگیــزه،  ــر از الهــام ی شــود. فرات
وقایــع زندگــی واقعــی قابــل تطبیــق باشــد و متقاعد 

ــده باشــد.  کنن
ارائــه ســخنرانی شــما مهــم اســت، امــا شــما بایــد 
یــا همه ایــن  ارائــه دهیــد،  محتــوای ارزشــمندی 

حــرکات پــوچ اســت.
کار  در ارســال پیام خود صریح و واضح باشــید؛ از به 
کــه درک آنهــا بــرای مخاطبــان  بــردن کلمــات بزرگــی 
دشــوار اســت خــودداری کنیــد. همچنیــن، ریختــن 
داده هــای زیــادی که پردازش مخاطبان برای شــما 
دشــوار باشــد در حالی که گوش دادن ممکن اســت 

حــواس شــما را پــرت کند.
فقــط اطاعــات و مثالهــای مربوط به موضــوع خود 
را ارائــه دهیــد. خــارج شــدن از داســتان یــا خــارج از 
مســیر، مخاطــب خــود را از دســت می دهــد. با ایــن 
وجود، اطاعات الزم را در زمینه ی ســخنرانی خود 
ارائــه دهیــد. هرگــز تصــور نکنیــد مخاطبــان شــما 

اطاعاتــی دارنــد.
از  صحبــت  هنــگام  یــا  ارائــه  اســایدهای  در 
کنیــد. اســتفاده  آشــنا  گیــری  واحدهای انــدازه 

به عنوان مثال:
گــر مخاطــب شــما آمریکایــی اســت و شــما بایــد  ا
کار را بــه  کنیــد، باید ایــن  ــی بیــان  ــی از نظــر پول مثال
دالر انجــام دهیــد نــه بــه پوند. مخاطبــان خــود را در 
کــه  ذهــن داشــته باشــید و اطمینــان حاصــل کنیــد 

آنهــا را هرگــز از دســت نخواهیــد داد.
به خاطر داشــته باشــید که تحویل شما در دریافت 
اطاعــات شــما توســط مخاطبــان نیــز نقــش دارد. 
اطمینــان حاصــل کنید که با نحوه ســخنرانی خود 
محتــرم و مــودب هســتید. هیــچ یــک از مخاطبــان 
را مســخره نکنیــد. ممکــن اســت مــورد توجــه شــما 
ــود.  ــد ب ــوب نخواه ــود خ ــوع خ ــا در ن ــرد ام ــرار بگی ق
لزومــًا  مــداوم  »صحبــت  گفــت:  کافمــن  چارلــی 
ارتباطــی نیســت«، ایجاد مکــث در میــان ســخنرانی 
خــود مهــم اســت تــا بــه مخاطــب خــود اجــازه دهیــد 

کنــد. نظــرات شــما را جــذب 
ادامه دارد...

کوچکــش را تــکان داد  یــک شــب نینــو بال هــای 
گفــت: »فــردا می خواهــم پــرواز یــاد بگیــرم.« و 

ــاال زود اســت دختــرم.  گفــت: »ح ــدر  ــاهیِن پ ش
کــن!« چنــد روز دیگــر صبــر 

ــر.  ــاد بگی ــت ی ــت: »از برادرهای گف ــاهیِن مــادر  ش
کت نشســته اند و صدایشــان در  ببیــن چــه ســا

نمی آیــد.«
پیــش  النــه  تــه  رفــت  و  نــداد  جــواب  نینــو 
گفــت:  کمی بعــد پــدر  برادرهایــش تــا بخوابــد. 
بگذاریــد  بّچه هــا،  نکنیــد  پــچ  پــچ  »این قــدر 

بخوابیــم!«
گفتنــد:  نینــو  بــرادر  ســه  بعــد،  روز  صبــح 

بگیریــم.« یــاد  پــرواز  »می خواهیــم 
گفــت: »به ایــن  کــرد و  پــدر بــا تعّجــب نگاهشــان 

زودی؟ واقعــًا؟ پــس بیاییــد بّچه هــا!«
کــرد و  نینــو تــه النــه نشســته بــود. مــادر صدایــش 

گفــت: »تــو هــم بیــا دختــرم!«
پــرواز  تمریــِن  کوچولــو  شــاهین های  روز  آن 

کردنــد.
کــردن دور  گفــت: »مــن از پــرواز  شــب بعــد نینــو 
النــه خســته شــدم. فــردا می خواهــم بــروم بــاالی 

کنــم.« کــوه بــازی 
ک  گفــت: »نــه، نــه! خطرنــا پــدر ســر تــکان داد و 
کمی صبــر  گرفتــی. بایــد  اســت. تــازه پــرواز یــاد 

کنــی!«
ببیــن  بگیــر.  یــاد  برادرهایــت  »از  گفــت:  مــادر 
در  صدایشــان  و  می کننــد  پــرواز  همین جــا 

یــد.« نمی آ
پیــش  النــه  تــه  رفــت  و  نــداد  جــواب  نینــو 
گفــت:  کمی بعــد پــدر  برادرهایــش تــا بخوابــد. 
»پــچ پــچ نکنیــد بّچه هــا، بگذاریــد بخوابیــم.!«

ــروز  ــد: »ام گفتن ــو  ــرادر نین ــه ب ــد، س ــح روز بع صب
کنیــم.« کــوه بــازی  می خواهیــم برویــم بــاالی 

پــدر بــا تعّجــب پرســید: »به ایــن زودی خســته 
مواظــب  خیلــی  ولــی  برویــد،  خــب،  شــدید؟ 

باشــید!«
مادر به نینو گفت: »حاال تو هم برو دخترم!«

کردنــد  ــازی  کــوه ب ــو بــاالی  کوچول شــاهین های 
و ایــن طــرف و آن طــرف پریدنــد.

ــروم  ــم ب ــردا می خواه ــت: »ف گف ــو  ــد نین ــب بع ش
ــوه را ببینــم.« ک پشــت 

کردنــد و بــا مهربانــی  پــدر و مــادر بــه هــم نــگاه 
کــرد و  خندیدنــد. مــادر، برادرهــای نینــو را صــدا 
کــوه را  گفــت: »فــردا همــه بــا هــم می رویــم پشــت 

ببینیــم.«
گفــت: »آنجــا را فعــا تنهائــی  پــدر ســر تــکان داد و 

ــد بروید!« نبای
نینــو بــا دلــی پــر از شــادی خوابیــد. آن شــب هیچ 

کــس پچ پــچ نکــرد.
نویسنده کلر ژوبرت

داستان کوتاه پچ پچ 7 موردی که قبل از یک سخنرانی عمومی باید بدانید 

املــت مکزیکــی از املت هــای خوشــمزه و رنگارنــگ 
ــرای  ــه از نامــش پیداســت ب ک اســت و همــان طــور 
کشــور مکزیــک می باشــد شــما می توانیــد از انــواع 
ســبزیجات دلخــواه در تهیه ایــن املــت خوشــمزه 
ــه میــل  ــا عصران ــه ی ــرای صبحان کنیــد و ب اســتفاده 

کنیــد. 
صبحانــه یکــی از مهــم تریــن وعده هــای غذایــی 
ــوخت و  ــه س ــد ب ــوردن آن می توانی ــا خ ــه ب ک ــت  اس
ســاز بــدن کمک کنیــد و با حــذف آن باعث کاهش 
پــس  می شــوید  و..  چاقــی  و  بــدن  متابولیســم 
ــای  ــزل صبحانه ه ــم در من ــا بتوانی ــه م ک ــر  ــه بهت چ
کنیــم تــا از رونــد صبحانه هــای  مختلــف را امتحــان 

تکــراری راحــت شــوید. 
املــت مکزیکــی می توانــد بــرای طــول روز انــرژی 
خوبــی بــه شــما بدهــد و بــا خــوردن آن احســاس 
ســیری طوالنــی مدتــی داشــته باشــید. این غــذا 
کــه شــما می توانیــد آن  بــه قــدری خوشــمزه اســت 
کنیــد. را بــرای یــک وعــده غذایــی ســبک نیــز تهیــه 

مواد الزم برای تهیه املت مکزیکی خوشمزه
غ ۲ عدد • تخم مر

• قارچ ۱۰ عدد
• فلفل دلمه رنگی ۱ عدد

• گوجه فرنگی ۲ عدد
• پیاز ۱ عدد

• سیر ۳ حبه
• سیب زمینی ۱ عدد

• پنیر پارمزان ۳ ق غذا خوری
• کره به مقدار الزم

• جعفری برای تزیین به مقدار الزم
• نمــک، زردچوبــه، فلفــل ســیاه و آویشــن بــه مقدار 

الزم
 طرز تهیه املت مکزیکی با سیر و قارچ

مرحله اول: آماده سازی سبزیجات
کنیــد و  ابتــدا قارچ هــا را خــوب بشــورید و اســایس 
که  کمی آبلیمو بریزید. فلفل دلمه رنگی را  روی آن 
بهتــر اســت از چنــد رنــگ اســتفاده شــود بــه صــورت 
مکعبــی خــرد کنیــد. گوجه فرنگــی را بعد از شســتن 

کنیــد. ســیب زمینــی را نیــز پوســت بگیریــد و  خــرد 
کنید. مکعبــی ریــز خــرد 

مرحله دوم: تفت دادن سبزیحات
کــره ریختــه و ابتــدا فلفــل  داخــل یــک تابــه مقــداری 
کمی نــرم  گوجــه فرنگــی را تفــت دهیــد تــا  دلمــه و 
کنیــد در ادامــه قــارچ  شــود ســپس از تابــه خــارج 
کشــیده  اســایس شــده را نیز تفت داده تا آب قارچ 
کنید. ســیب زمینی ها را  شــود ســپس از تابه خارج 
داخــل یــک تابــه ریختــه و کمی روغــن و نمک بزنید 
کنیــد. ســپس  ســپس ســیب زمینی هــا را ســرخ 
پیــاز را پوســت بگیریــد و خالــی ریــز خــرد کنیــد و بــه 

همــراه ســیر خــرد شــده در تابــه تفــت دهیــد.
غ مرحله سوم: هم زدن تخم مر

گانه تفت  گفتــه شــده جدا پــس تا اینجــا تمــام مــواد 
غ هــا را داخل کاســه شکســته و  داده شــود. تخــم مر
بــه آن نمــک و فلفــل ســیاه و آویشــن کمی زردچوبــه 
کنید ســپس با همزن دســتی  و پنیر پارمزان اضافه 
غ هــا از لختگــی خــارج  خــوب هــم بزنیــد تــا تخــم مر

شوند.
مرحله چهارم: پخت املت مکزیکی

در ادامــه تمام ســبزیجات تفــت داده شــده را داخل 
غ هــا بریزیــد و هــم بزنید ســپس داخل یک  تخــم مر
کنیــد تــا  تابــه بزرگتــر کمی کــره و روغــن ریختــه و صبــر 
کامــا داغ شــود ســپس مــواد املــت را بریزیــد و بــرای 
کمی تخــم  ــا  ــد ت ــه را بگذاری ۵ دقیقــه ابتــدای در تاب
غ خــودش را بگیــرد ســپس در تابــه را برداریــد تــا  مــر
املــت پخــت شــود ســپس بــه همــراه نــان فرانســوی 

کنید. ســرو 
نکات کلیدی در تهیه املت مکزیکی خوشمزه

گــر طعــم و مــزه ســیر را دوســت نداریــد می توانیــد  1. ا
کنید. از کمی پــودر ســیر اســتفاده 

غ  مــر تخــم  بــا  را  ســبزیحات  می توانیــد  شــما   .2
مخلــوط نکنیــد و ابتــدا املــت را داخــل تابــه بپزیــد 
و ســپس ســبزیجات را در مرکــز املــت قــرار دهیــد و 

کنیــد. طــرف دیگــر آن را تــا 
کمی فلفــل ســبز تنــد بنــا بــه ذائقــه  ۳. می توانیــد از 

کنیــد. خــود اســتفاده 

طرز تهیه املت مکزیکی 
دستپخت

داستان کوتاهربخموفقیتربخ
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