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کننــد  مــردم در انتخابــات مختلــف بــا هــر انگیــزه اى شــرکت مــى 
کشــور و فرصــت بهتــر بــراى زندگــى و  تــا شــاهد پیشــرفت و آبادانــى 

تحقــق عدالــت باشــند.
کارآمــدى، خدمــت، رفــاه، صلــح، امنیــت، ســازندگى، وفــاق ملــى، تنــش زدایــی،  الــف: 
کــه وظیفــه ذاتــى و اولیــه دولت هــا  همــه و همــه شــعارها و اهــداف بــس زیبــا و ارزنــده اى اســت 

محسوب میشــود.
بــا ایــن همــه پــس چــرا دولت هــا پــس از ٨ ســال خدمــت، مــردم بــی صبرانــه روز شــمار پایــان دولــت را 
خواهانند و هر انتخابات به نوعى ســایش و کاهش ســرمایه اجتماعى و اعتماد ملى جامعه را بدنبال دارد؟

کــه در ایــام انتخابــات داده انــد و بابــت آن از مــردم راى  کثــر دولت هــا قــادر بــه تحقــق شــعارها و برنامه هایــی  چــرا ا
گرفته انــد نمى شــوند؟

موانع، چالش ها و محدودیت هاى کار کدام است؟

۳

عملکرد تولید سال ۹۹ نشان می دهد:

تولید ۹۳ درصد ورق گرم کشور توسط گروه فوالد مبارکه

مدیــرکل زندان هــای اســتان اصفهــان از آزادی ۹۱ 
زندانــى جرائــم غیرعمــد در برنامــه موســوم بــه »یک 
شــهر ضیافــت« شــب های رمضــان توســط خیــران 

اصفهانــى خبــر داد. 
محمــود ضیایــی فــرد بــا اشــاره به اینکــه مــردم خیــر 
اصفهــان؛ امســال کمک مالى قابل توجهــى را برای 
کردنــد، افــزود: از جمــع مبلــغ  آزادی زندانیــان اعطــا 
گلریزان امســال، تا پیش از شــب بیســت و یکم ماه 
رمضــان، ۱۱۰ میلیــارد و ۷۵۸ میلیــون و ۵۴۴ هــزار 
کمــک شــد. وی اضالــه  ریــال بــرای آزادی زندانیــان 
ــرد: در شــب های مــاه مبــارک رمضــان و از طریــق  ک
برنامــه »یــک شــهر ضیافــت«، ۹۱ نفــر زندانــى جرائــم 

غیرعمــد از زندان هــای اســتان آزاد شــدند.
مدیــرکل زندان هــای اســتان اصفهــان تصریــح کرد: 
شــده ۱۷۹  آزاد  زندانــى  تعــداد  بدهى ایــن  جمــع 
کــه ۹۵  میلیــارد و ۸۷۱ میلیــون و ۹۸ هــزار ریــال بــود 
میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۰۲ هزار ریال آن از ســوی 
کیان گذشــت شــد. وی ادامه داد: ۷۱ میلیارد و  شــا
۹۰۶ میلیــون و ۸۹ هــزار ریــال رقــم بدهــى زندانیــان 
از طریــق ســتاد دیــه اســتان تامیــن و مابقــى بــا 
رقمى معــادل ۱۱ میلیــارد و ۹۹۰ میلیــون و ۶۰۶ هــزار 
ریــال از طریــق منابع مردمى پرداخت شــد. ضیایی 
فــرد، تعــداد واریزی هــای مردمــى را ۸۹۴ فقــره اعــام 
کــرد: برخــى از پرداخت ها بصورت نقدی-  و اضافــه 
تعهــدی از طریــق ســامانه پیامکــى بــه حســاب 
ســتاد دیــه واریــز شــد. نایــب رییــس ســتاد دیــه 
کــدام از زندانیــان آزاد شــده  کــرد: هــر  اســتان اضافــه 
بیــن ۴۰ تــا ۷۰ میلیــون و حتــى ۱۵۰ میلیــون تومــان 
که ایــن دیــون بــا کمــک ســتاد دیــه  بدهــى داشــتند 
زندان هــای  مدیــرکل  شــد.  پرداخــت  خیریــن  و 
گذشــته نیــز یــک  کــرد: ســال  اصفهــان خاطرنشــان 
تومــان  میلیــارد  دارای ۴۰۰  زندانــى  و ۳۸۷  هــزار 
بدهــى از زندان هــای اســتان آزاد شــدند و بــه آغوش 
خانواده هایشان بازگشتند. وی افزود: ۳۰۰ میلیارد 
شــکات  را  زندانــى  تعــداد  بدهى ایــن  از  تومــان 
گذشــت کردنــد و مابقــى توســط خیریــن، نهادهای 
حمایتــى، بســیج، ســپاه، انجمن هــای حمایــت 

بخــش خصوصــى و مــردم پرداخــت شــد.

گفــت: رئیــس قــوه  عضــو هیئــت رئیســه مجلــس 
قضاییــه بــه صراحــت بــه موضــوع افزایــش وکیــل و 
کیــد دارد اما این موضوع  ســاماندهى نهــاد وکالت تا
هنوز به تصمیمى درون قوه قضائیه تبدیل نشــده 
مــورد  اســت. حســینعلى حاجــى دلیگانــى د در 
انحصــار موجــود در نهــاد وکالــت، اظهــار داشــت: 
وضعیــت کنونــى وکالــت بایــد اصــاح شــده و فضای 
ــراد بتواننــد  ــا اف ــاز شــود ت ــراد به ایــن حــوزه ب ورود اف
کنند؛ البته باید توجه  بیشــتر در این حوزه فعالیت 
ــدون  ــراد ب ــای ورود اف ــه معن ــوع ب ــت این موض داش

صاحیــت به ایــن شــغل نیســت.
کیــد بــر لــزوم رفــع  عضــو هیــأت رئیســه مجلــس بــا تا
کشــور ادامه داد:  کار وکالت در  انصار از بازار کســب و 
انحصــار کنونــى در نهــاد وکالــت بایــد برداشــته شــود 
تــا افــراد بتواننــد بــا گذرانــدن آموزش هــا و دوره هــای 

الزم وکیــل شــوند.
حاجــى دلیگانــى همچنیــن بــا اشــاره بــه لــزوم ابــاغ 
ــه اعضــای قــوه  دســتور از ســوی آیــت اهلل رئیســى ب
ظرفیــت  تعییــن  اســتانى  شــوراهای  در  قضائیــه 
آزمــون وکالــت، گفــت: رئیــس قــوه قضائیــه در اظهار 
موضــوع  بــه  صراحــت  بــه  خــود  اخیــر  نظرهــای 
افزایــش وکیــل و ســاماندهى نهــاد وکالــت اشــاره 
بــه  نظرات ایشــان هنــوز  امــا متأســفانه  داشــتند 
تصمیمــى درون قوه قضائیه تبدیل نشــده اســت و 

الزم اســت این ابــاغ اتفــاق بیفتــد.
اتحادیــه  اســتقبال  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
کانون هــای وکای دادگســتری از افزایش  سراســری 
گفــت: بــا توجــه بــه  وکیــل توســط قــوه قضائیــه 
اظهــارات رئیــس قــوه قضائیــه مبنــى بر اینکــه بایــد 
تبعیــض و انحصــار از نهــاد وکالت برداشــته شــود لذا 
بنــده تصــور مى کنــم زمینــه بــرای حل ایــن مشــکل 
پیرامــون  دلیگانــى  حاجــى  اســت.  مهیــا  کامــًا 
گفــت: برخــى افــراد  طــرح اجبــاری شــدن وکالــت 
گرفتــن وکیــل نداشــته باشــند  شــاید تمایلــى بــرای 
کننــد  و بخواهنــد شــخصًا پرونــده خــود را دنبــال 
ــر  ــال حاض ــد در ح ــر مى آی ــه نظ ــوع ب ــن موض فلذا ای
شــدنى نیســت. در مجمــوع بایــد زمینــه پیگیــری 

کــرد. پرونده هــا را تســهیل 

گفــت:   مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
بــا  اصفهــان  همت آبــاد  محلــه  بازآفرینــى  پــروژه 
ــه  ک ــوده  ــاز اول ب مشــارکت 1۰۰ درصــدی مــردم در ف
طــرح و برنامه ایــن پــروژه بــه عنــوان اقــدام جهــادی 
کشــور  جهــت توســعه درون زا بــرای اولیــن بــار در 

صــورت پذیرفتــه اســت.
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان بــا بیان اینکــه بازآفرینــى شــهری، فرصتــى 
بــرای رونــق زندگــى در بخش هــای قدیمــى و بافــت 
کــرد: بــا  مرکــزی شــهرها بــه شــمار مــى رود. اظهــار 
اجــرای چنیــن طرحــى بــه جــای احــداث شــهرهای 
کــه  جدیــد و حاشیه نشــینى، بافــت مرکــزی شــهر 
آب  بــرق،  همچــون  زیرســاختى  امکانــات  دارای 
گاز اســت، احیــا مى شــود و مــردم بــا بازســازی و  و 
بازآفرینــى، کیفیــت  زندگى بهتــری را پیــدا مى کنند.
اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  اداره  افــزود:  وی 
کنتــرل وپیشــگیری  اصفهــان اقداماتــى را درجهــت 
محدوده هــا  در  اجتماعــى  آســیب های  بــروز  از 
که ایــن امــر  ومحــات هــدف بازآفرینــى انجــام داده، 
کوتــاه مــدت ومیــان  برنامه هــا وپروژه هــای اجرایــی 

مــدت را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بیــان 
مهمتریــن  از  یکــى  همت آبــاد  پــروژه  داشــت: 
پروژه هــای بازآفرینــى در شــهر اصفهــان اســت. این 
پــروژه بــا مشــارکت 1۰۰ درصــدی مــردم )مالــکان( 
آن  ویــژه  خصوصیــات  از  و  دارد  قــرار  اول  فــاز  در 
کــه از طریق ایجــاد شــرکت  کارفرمایــی مالــکان بــوده 
گرفته، همچنین  تعاونى، احیاء و نوســازی صورت 
دفتــر  اداره  و  راه انــدازی  آن  دیگــر خصوصیــات  از 
تســهیل گری توســط شــرکت تعاونــى و نهــاد محلــى 
اســت کــه بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان اقــدام جهــادی 
کشــور صــورت پذیرفتــه  بــرای توســعه درون زا در 
کار در پــروژه بازآفرینــى  اســت. وی بــه تشــریح نحــوه 
گفــت: مطابــق با ایــن  محلــه همــت آبــاد پرداخــت و 
در ایــن  کنین  ســا اختیــار  تحــت  عرصــه  برنامــه، 
بافــت فرســوده  از محــات مصــوب  کــه  منطقــه 
گروهــى تجمیــع شــده  محســوب مى شــود بصــورت 
و بــه بلوک هــای ۴ تــا ۵ طبقــه تبدیــل مى شــود.

کــرد: اراضــى باقیمانــده جهــت  قاری قــرآن تصریــح 
مــى رود.  بــکار  شــهری  خدمــات  نمــودن  فراهــم 
کن در ایــن مناطــق از آپارتمان هایــی  ــراد ســا ــذا اف ل
نوســاز بــا ارزشــى فــزون تــر از منــازل قبلــى برخــوردار 
خدمــات  هزینــه،  پرداخــت  بــدون  و  مى شــوند 

شــهری در نزدیکــى منزلشــان فراهــم مى شــود.

با کمک مردم خیر اصفهان:

۹۱ زندانی در ماه 
رمضان به آغوش 

خانواده هایشان بازگشتند

عضو هیئت رئیسه مجلس: 

شوراهای تعیین ظرفیت 
وکالت خالف نظر رئیس 
قوه قضاییه عمل می کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان خبر داد :

توسعه محله همت آباد 
اصفهان با رویکرد 

راهبردی مردم محور  خبرربخخبرربخ

خبرربخ

گفــت: امروز  معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور 
گــر دیــواری دور ایران کشــیده شــود بــاز هم امکان  ا
کشــاورزی وجــود دارد و  رفــع مشــکات صنعتــى و 
تحریم هــا برغــم ظالمانــه بــودن، موجــب شــکوفا 

شــدن اســتعدادهای جوانــان شــده اســت. 
مجــدد  راه انــدازی  مراســم  در  عمرانــى  ســعید 
گلپایــگان افــزود:   ــار  شــرکت ســازه های خــودرو دی
امــروز در زمینــه تولیــد لوازم خانگــى به خودکفایی 
ــه  ــم در زمین ــادی ه ــرفت های زی ــیدیم و پیش رس
تولیــد خــودرو بدســت آورده ایــم و ایــن نهضــت 
کامــل ادامــه پیــدا خواهــد  ــا پیــروزی  همچنــان ت

کــرد.
کــرد: قــوه قضاییه بیش از ۲ ســال اســت  وی بیــان 
گــذاری، تولیــد و اشــتغال  کــه در حــوزه ســرمایه 
کــرد و شــعاری را بــرای فعالیــت در ایــن  ورود پیــدا 
کــه اجــازه نمى دهیــم هیــچ  زمینــه انتخــاب شــده 
کارگــری بیــکار شــود. کارخانــه ای تعطیــل و هیــچ 

ــئول واردات  ــوه قضاییــه مس وی اظهارداشــت: ق
گــر در تصمیمــات بــرای  و صــادرات نیســت امــا ا
واردات و یــا صــادرات و خــام فروشــى و واردات بــی 
کــه  کاالهــای غیــر ضــرور و تولیــدات داخلــى  رویــه 
کشــور وجــود داشــته باشــد از جنبــه اخــال در  در 
کــرد و بــا آنهــا  نظــام اقتصــادی ورود پیــدا خواهیــم 

کــرد. برخــورد خواهیــم 
ــه  ــی در عرص ــه خودکفای ــیدن ب ــه وی رس گفت ــه  ب
و  کشــور  بعنــوان هســتى این  امــروز  اقتصــادی، 
گردنــه عبــور و بــرای شکســت  آخریــن نقطــه و 
کشــور وجــود  دشــمن الزم اســت و ایــن تــوان در 
دارد و مشــکات قابــل حــل اســت و بــن بســتى در 

کشــور وجــود نــدارد.
عمرانــى بــا بیان اینکــه اهتمــام خاصــى در قــوه 

قضاییــه بــه رفــع مســائل  تولیــد کشــور وجــود دارد 
کرد: ایــن قــوه در یــک ســال اخیــر از  خاطرنشــان 
کــه در آســتانه  بیــکاری بیــش از یکصدهــزار نفــر 
کــرده  افتــادن و ورشکســتگى بودنــد، جلوگیــری 
کشــور در  کل  اســت. معــاون قضایــی دادســتان 
بخــش دیگــری یــادآور شــد: ۹۰۰ پرونــده در زمینــه 
تعهــدات یکــى خودروســازهای خارجــى بواســطه 
ــا شــرکت های داخلــى وجــود دارد و لغــو  ــرارداد ب ق
کشــور  دادگاه هــای  در  قراردادهــا  یکجانبه ایــن 

وجــود دارد.
شــرکت های  صورتیکــه  در   : کــرد  اضافــه  وی 
خودروســاز خارجــى بخواهنــد هر وقت خواســتند 
کشــور مــا بیاینــد و هــر وقــت خواســتند از ایــن  بــه 
کشــور برونــد قبــل از اینکه جنبه اقتصادی داشــته 
باشــد یــک امــر حیثیتــى و نوعــى اهانــت به ایــن 
ــه شــرکت ها را  ملــت اســت و اجــازه ورود به اینگون

کشــورمان نمى دهیــم. بــه 
قــراردادی  باشــد  قــرار  گــر  ا   : گفــت  عمرانــى 
با اینگونــه شــرکت ها منعقــد شــود و در صورتیکــه 
کاهــش  کارخانه هــای مشــابه داخلــى بــا خطــر 
کارگــران مواجــه شــوند بــه اتهــام  تولیــد و بیــکاری 
اخــال در نظــام اقتصــادی بطــور قطع بــا مدیرانى 
کــه چنیــن تصمیماتــى نســنجیده ای را بگیرنــد 

برخــورد قانونــى خواهــد شــد.
در حاشــیه این مراســم قــرارداد همــکاری مشــترک 
دیــار  خــودرو  ســازه های  شــرکت  مجموعــه 

گلپایــگان بــا شــرکت ســاینو چیــن امضــا شــد.
شــرکت دیــار خــودرو در ســال ۱۳۷۹ در شــهرک 
کنــون پــس از  گلپایــگان تاســیس شــد و ا صنعتــى 
ــد. ــدازی ش ــدد راه ان ــى مج ــاه تعطیل ــدود ۱۸ م ح
در اســتان اصفهــان افــزون بر ۹ هــزار واحد تولیدی 

و صنعتى فعالیت دارد.

گفت: ایــن  مدیــرکل اســتاندارد اســتان اصفهــان 
کل بــا مجموعــه اقداماتــى از جملــه تســریع  اداره 
و  مواداولیــه  ترخیــص  و  پروانه هــا  صــدور  در 
کارشناســان از واحدهــای تولیــدی  توانمندســازی 

مى کنــد.  پشــتیبانى  جــاری  ســال  در 
محمــود فرمانــى افزود: این اداره کل در ســال جاری 
مانع زدایی هــا«  پشــتیبانى ها،  »تولیــد؛  بــه  کــه 
نامگذاری شد در صدد بازنگری و کاهش فرایندها 
کاری خــود  و تســریع در بازرســى ها در حوزه هــای 
کوتاهتــر شــدن زمــان نظارت هــا و صــدور  بمنظــور 

پروانه هــای اســتاندارد اســت.
ــه  ــا بیان اینکــه امســال تــاش مى شــود فاصل وی ب
کاهــش  ــا زمــان رفــع نواقــص  بازدیدهــای نهایــی ت
یابــد، اظهــار داشــت: بــا توجــه به اینکــه واحدهایــی 
اســتاندارد  مشــمول  آنهــا  خدمــات  یــا  کاال  کــه 
ــه  ــذ پروان ــه اخ ــق ب ــه موف ــا زمانیک ــت ت ــاری اس اجب
اســتاندارد نشــوند نمى توانند تولید داشته باشند، 
کــه در جهــت حمایت  تاش ایــن نهــاد بر ایــن اســت 
ــرد عامــت  کارب از تولیــد، زمــان صــدور پروانه هــای 

کاهــش دهــد. ــا حــد ممکــن  اســتاندارد را ت
کل  اداره  اولویت های ایــن  از  دیگــر  یکــى  فرمانــى 
در ســال جــاری را تســریع در ترخیــص مــواد اولیــه 
کــرد:  گمــرک ذکــر و اضافــه  واحدهــای تولیــدی از 
مــواد اولیــه برخــى از واحدهــای تولیــدی بــدون 
ترخیــص شــوند  اســتاندارد نمى تواننــد  تاییدیــه 
کاهــش زمــان  بهمیــن دلیــل برنامه هایــی بــرای 
ــد  ــیاری مانن ــت بس ــر مثب ــه تاثی ک ــم  ــدور آن داری ص
کاهــش قیمــت تمــام شــده در بخــش تولیــد خواهد 

داشــت.
ــرکل اســتاندارد اصفهــان، دیگــر اقدامات ایــن  مدی
را   ۱۴۰۰ ســال  شــعار  تحقــق  بــرای  کل  اداره 
کیفــى  کنتــرل  کارشناســان  توانمندســازی 
گفــت:  واحدهــای تولیــدی و خدماتــى دانســت و 
در این پیوند، ســامانه آموزشــى الکترونیکى را بویژه 

کرونــا، توســعه مى دهیم  در شــرایط شــیوع ویــروس 
و مقدمــات آن آمــاده شــده اســت.

ــا و  ــش هزینه ه کاه ــه  کار ب ــن  ــه داد: ای ــى ادام فرمان
توانمندســازی واحدهــای تولیــدی منجــر خواهــد 
اداره  در  ویــژه ای  کارگــروه  تشــکیل  بــه  وی  شــد. 
بــرای اســتخراج  کل اســتاندارد اســتان اصفهــان 
اطاعــات مربــوط بــه واحدهــای تولیــدی در جهــت 
کــرد:  تحقــق شــعار ســال ۱۴۰۰ نیــز اشــاره و تصریــح 
امســال صــدور پروانه هــای دانش بنیان نیز توســعه 

مى یابــد.
ــار  ــرای نخســتین ب ــا بیان اینکــه امســال ب ــى ب فرمان
در اســتان اصفهــان نظــارت و ارزیابــی واحدهــای 
کارهــا نیــز  تولیــدی از راه دور بــا هــدف تســریع در 
کــرد: توســعه نظــارت  انجــام مى شــود، خاطرنشــان 
از  اســتفاده  بــا  ادواری  بازرســى  آزمون هــای  بــر 
کار ایــن  سیســتم های الکترونیکــى نیــز در دســتور 
کاهــش هزینه هــا و زمــان منجــر  کــه بــه  اداره اســت 

خواهــد شــد.
اســتاندارد  کل  اداره  اولویت هــای  از  یکــى  وی، 
کاالی  اصفهان در ســال جاری را ترویج اســتفاده از 
گفــت:  ملــى بویــژه تولیــد داخــل اســتان خوانــد و 
در این پیوند اقداماتى مانند فرهنگسازی و انتشار 
برنامه هــای آموزشــى از طریــق شــبکه شــاد )آموزش 

ــت. ــال اجراس ــوزان( در ح ــش آم ــازی دان مج
مدیــرکل اســتاندارد اصفهــان، مهمتریــن موانــع 
از  برخــى  کاری  مــوازی  را  تولیــدی  واحدهــای 
کیفــى و  دســتگاه های اجرایــی درزمینــه نظــارت 
اســتاندارد در بخش هایــی ماننــد صنعــت غذایی و 
کــرد: بــرای رفــع آن  کیــد  ســاخت و ســاز دانســت و تا

الزم اســت برخــى از قوانیــن اصــاح شــود.
اســتان اصفهــان پنج میلیون نفر جمعیــت و بیش 
کــه از بیــن  از ۹ هــزار واحــد صنعتــى و تولیــدی دارد 
آنهــا حــدود ســه هــزار واحــد زیــر پوشــش اســتاندارد 
اســتاندارد  پرونــده  دارای  واحــد   ۶۰۰ و  اجبــاری 

تشــویقى اســت.

معاون قضایی دادستان کل کشور:

تحریم ها به شکوفا شدن استعدادهای جوانان 
منجر شد

 مدیرکل استاندارد استان اصفهان:

استاندارد اصفهان با سرعت 
در صدور پروانه ها از تولید حمایت می کند

خبرربخخبرربخ

مردم چه می خواهند؟

انتخابات و دلخورى مردم  

کرد؛  اتفاقات بعد از پایان بازی متاثرم 

کامال واضح بود حسینی: صحنه پنالتی 
۶

از ۲۵ اردیبهشت صورت می گیرد؛

اعمال تغییرات مهم 
در بازار سرمایه 

انتقاد از مصوبه شورای عالی معماری؛ 

کولوژی اصفهان  آخرین ظرفیت ا
در معرض تهدید است

ح جهش تولید مسکن انجام می شود : ذیل طر

اختصاص زمین رایگان برای 
کارمندان ساخت مسکن 

چه کسانی مشمول سهام جایزه می شوند؟

سهامداران در صف دریافت 
سهام تشویقی

ج نمی شود:  وقتی این وام ها در جای خود خر

پرواز وام های ازدواج 

2

2

۴

2

۳

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
کید کرد؛   آبفای استان تا

آب آشامیدنی اصفهان 
کاماًل سالم است

رضا رویگری:   

توصیه می کنم جوانان اصاًل 
به بازیگری فکر نکنند! 

۳

۵
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خبر

ســاختمانی  مصالــح  میــان  در   ١٣٩٩ ســال 
و  درب  پروفیــل  میلگــرد،  گروه های«آهــن¬ آالت، 
پنجــره«، »ســنگ« و »تاسیســات مکانیکــی و انــواع 
ــا ١١٩,٦، ٩٤.٧ و ٩٢.٨  ــه ترتیــب ب ــی« ب عایــق حرارت
بوده انــد. ســاالنه  تــورم  بیشــترین  دارای  درصــد 

نهاده هــای  قیمــت  شــاخص  گــزارش 
ســاختمان های مســکونی شــهر تهــران در ســال 
١٣٩٩ )بــر مبنــای ســال پایــه ١٣٩٠( منتشــر شــد. 
گــزارش، شــاخص قیمــت نهاده هــای  بنــا بر ایــن 
ســاختمان های مســکونی شــهر تهــران در ســال 
١٣٩٩ بــا ٧٦,٤ درصــد افزایــش نســبت به ســال قبل 
که ایــن  )١٣٩٨(، بــه عــدد ٧٤٦.٩ رســید، در حالــی 
کــه  شــاخص در ســال ١٣٩٨ معــادل ٤٢٣.٤ بــوده 
نســبت بــه ســال ١٣٩٧، ٣٥.١ درصــد افزایــش یافتــه 
بــود. رونــد شــاخص مذکــور در تمامی فصل هــای 
بــه  بــوده،  افزایشــی   )١٣٩٩( بررســی  مــورد  ســال 

طــوری کــه بیشــترین افزایــش فصلی این شــاخص، 
کمتریــن  و  درصــد  بــا ٣٠.٣  تابســتان  فصــل  در 
افزایــش فصلــی آن در فصــل زمســتان بــا ٦.١ درصــد 
ــان  ــال ١٣٩٩ در می ــت. س ــوده اس ــراه ب ــش هم افزای
گروه های«آهــن¬ آالت، میلگرد،  گروه هــای اجرایــی 
پروفیــل درب و پنجــره«، »ســنگ« و »تاسیســات 
مکانیکــی و انــواع عایــق حرارتــی« بــه ترتیــب بــا 
بیشــترین  دارای  درصــد   ٩٢.٨ و   ٩٤.٧  ،١١٩,٦
»خدمــات«،  گروه هــای  بوده انــد.  ســاالنه  تــورم 
»شیشــه« و »نقاشــی ســاختمان« نیــز بــه ترتیــب بــا 
٣٥.٢، ٤٣.٤ و ٥٣.٥ درصــد افزایــش، کمتریــن تورم 
گروه هــای  ســاالنه را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
»آهــن¬ آالت، میلگــرد، پروفیــل درب و پنجــره«، 
»ســیمان، بتن، شــن، ماســه« و »سنگ« به ترتیب 
بــا ١١٩,٦، ٨٠.٣ و ٩٤.٧ درصــد تــورم بیشــترین تاثیــر 
کل ســال ١٣٩٩ نهاده هــای ســاختمانی  را در تــورم 

گروه هــای »گــچ  شــهر تهــران داشــته اند. شــاخص 
گــچ کاری«، »شیشــه« و »شــیرآالت بهداشــتی«  و 
درصــد   ٦٠.١ و   ٤٣.٤  ،٦١.٩ بــا  ترتیــب  بــه  نیــز 
ســاالنه  تــورم  در  را  تأثیرگــذاری  کمتریــن  تــورم، 
نهاده هــای ســاختمانی شــهر تهــران داشــته اند. 
قیمــت،  تغییــرات  عالوه بــر  تأثیرگــذاری  در ایــن 
گروه هــای  کل  گــروه مــورد نظــر در  ضریــب اهمیــت 

نهاده هــای ســاختمانی نیــز موثــر می باشــد.

بیشترین تورم مال کدام مصالح ساختمانی بود؟ 
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گوشــتی معتقــد اســت:  مشــاور اتحادیــه مرغــداران 
گــر جوجــه یکــروزه بــه طــور مســتقیم از واحدهــای  ا
غ مــادر بــه مرغداری هــا ارســال شــود و واســطه ها  مــر
در توزیــع حــذف شــوند قیمــت جوجــه یکــروزه در 

کاهــش می یابــد.  ــازار  ب
گــو با ایســنا، آخریــن  گفــت و  کمالــی در  محمدعلــی 
کــرد و  وضعیــت جوجــه یکــروزه در بــازار را تشــریح 
گفــت: قیمــت مصــوب جوجــه یکــروزه ۴۲۰۰ تومــان 
اســت امــا همچنــان بــا قیمت هــای باالتــر از ۶۰۰۰ 

تومــان در بــازار خریــد و فــروش می شــود.
وی ادامــه داد: از مقامــات مســئول در وزارت جهــاد 
ــوع  ــن موض ــه به ای ک ــم  کردی ــت  ــاورزی درخواس کش
کننــد و بــا وجود اینکــه پیشــنهاداتی نیــز  رســیدگی 
بــه آنهــا ارائــه دادیــم ولــی هنــوز نتیجــه ای حاصــل 

نشــده اســت.
ــه  ــا بیان اینک ــتی ب گوش ــداران  ــه مرغ ــاور اتحادی مش
واســطه ها  طریــق  از  مــادر  غ  مــر واحدهــای 
نیــز  واســطه ها  و  می فروشــند  را  جوجه هایشــان 
ــداران  ــه مرغ ــا را ب ــد آنه ــه بخواهن ک ــی  ــر قیمت ــه ه ب
واحدهــای  عمدتــا  گفت:چــون  می دهنــد، 
غ مــادر تمــام نهاده هــای مــورد نیازشــان را بــا  مــر

کرده انــد و موظفنــد  قیمت هــای دولتــی دریافــت 
فــروش  بــه  مصــوب  قیمت هــای  بــا  را  جوجــه 
گــر  کــه ا برســانند بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد دادیــم 
کاهــش قیمــت جوجــه یکــروزه وجــود  واقعــا امــکان 
غ مــادر بــه طــور  نــدارد جوجه هــا از واحدهــای مــر
گیــرد و از آنجــا  مســتقیم در اختیــار اتحادیه هــا قــرار 

بیــن مرغــداران توزیــع شــود.
ــا حــذف واســطه ها قیمــت جوجــه  گفتــه وی ب بــه 

یکــروزه نیــز بــه تعــادل خواهــد رســید.
اشــتیاق  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  پایــان  در  کمالــی 
مرغــداران بــرای جوجــه ریــزی و صف هــای طوالنــی 
مقــداری  کــه  دادیــم  پیشــنهاد  دریافــت جوجــه 
جوجــه یکــروزه هــم وارد شــود و با ایــن واردات قطعــا 

کاهــش می یابــد. قیمــت جوجــه 

کــه  گفــت: تمــام افــرادی  ــازار ســرمایه  کارشــناس ب
تــا روز مجمــع ســهم را داشــته اند و بــا ســهم بــه 
مجمــع رفته انــد مشــمول دریافــت ســهام جایــزه 

می شــوند.  
کارشناس بازار سرمایه در خصوص  عرفان هودی 
کــرد:  اعطــای ســهام جایــزه بــه ســهامداران بیــان 
افزایــش ســرمایه بــه روش هــای مختلفــی انجــام 
که شــامل افزایش ســرمایه از محل آورده  می شــود 
نقــدی ســهامدار، افزایــش ســرمایه از محــل صــرف 

ســهام، افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی 
اســت. این  انباشــته  از محــل ســود  و  شــرکت ها 
ــش  ــزود: افزای ــه اف ــرمایه در ادام ــازار س ــناس ب کارش
بــه معنی ایــن  انباشــته  از محــل ســود  ســرمایه 
کــه  کــه شــرکت ها مقــداری از درآمــدی را  اســت 
دارند در قالب حســابی به نام حســاب انباشــته در 
صــورت مالــی خودشــان ذخیــره می کننــد و زمانــی 
که ایــن ذخیــره افزایش می یابــد برای اینکه بتوانند 
ســاختار مالــی شــرکت را بهبــود دهنــد، افزایــش 

ســرمایه می دهنــد.

کاالهــای اساســی پرمصــرف  کــی و  در بیــن مــواد خورا
کاالهــای اساســی از ابتــدای دولــت  مــردم، یکــی از 
گرانــی  گــران شــده و رکــورددار  روحانــی ۷۳۹درصــد 
گزارش هــای  گــزارش مشــرق، بــر اســاس  اســت. بــه 
کــره پاســتوریزه بــا افزایــش  بانــک مرکــزی و مرکــز آمــار، 
گرانــی  ٧۳٩ درصــدی در دولــت روحانــی، رکــورددار 
کــره پاســتوریزه در  کیلوگــرم  بــوده اســت.  قیمــت هــر 
ــان  کــه در پای ــود  ــان دولــت دهــم ١٢هــزار تومــان ب پای
گذشــته بــه ١۰۰ هــزار و ۶٨۰ تومــان افزایــش   ســال 
گرانــی مــواد غذایــی را در  یافــت. رتبــه دوم و ســوم 
دولــت روحانــی خیــار بــا ۵۶٨ درصــد و چــای خارجــی 

بــا ۵۴١ درصــد در اختیــار دارنــد. قیمت تخم مرغ هم 
در دولــت روحانــی ۴٩۳درصــد افزایــش یافتــه و رتبــه 
کــرده اســت. در پایــان دلــوت دهــم  چهــارم را کســب 
کــه در اســفند  هــر شــانه تخــم مــرغ ٧۴٩۰ تومــان بــود 
ســال گذشــته بــه ۴۴۴۵۰ تومــان رســید. قنــد بــا ۴٨٨ 
درصــد رتبــه پنجــم گرانی هــا را بــه دســت آورده اســت. 
هــر کیلوگــرم قنــد در پایــان دولــت دهــم ٢۵۶۰ تومــان 
کــه در اســنفد ســال گذشــته بــه بیــش از ١۵هــزار  بــود 
تومان رســید. ماست پاســتوریزه با ۴٧٩درصد، شکر 
بــا ۴۵٩ درصــد، کــدو ســبز بــا ۴۵۰درصــد روغــن نباتــی 
بــا ۴٢۵درصــد و پنیــر پاســتوریزه بــا ۴٢۳درصــد در 
رتبه هــای ۶ تــا ١۰ گرانی ها در دولت روحانی هســتند.

دامنه نوســان در بازار ســرمایه برای سومین مرتبه 
گذشــته دچــار تغییــر شــد و از حالــت  در چهــار مــاه 
نامتقــارن دوبــاره بــه حالــت متقــارن بازگشــت. 
همچنیــن حداقل ارزش مبنــا در حجم مبنا برای 
تغییــر  روز شــنبه  از  تمامی نماد هــای معامالتــی 

کــرد. خواهــد 
ــه در ۲۵ بهمــن  ک ــازار ســرمایه  دامنــه نوســان در ب
ســال گذشــته از حالــت متقــارن خــارج و بــه منفــی 
دو و مثبــت شــش درامــده بــود، چنــدی پیــش بــه 
کنــون  مثبــت شــش و منفــی ســه تغییــر یافــت و ا
آخریــن تصمیــم شــورای عالــی بــورس از بازگشــت 

دامنــه نوســان بــه مثبــت و منفــی پنج و همچنین 
متقــارن  صــورت  بــه  دامنــه  تدریجــی  فزایــش 
حکایــت دارد. بر ایــن اســاس دامنــه نوســان بــه 
جای مثبت شــش و منفی ســه به مثبت و منفی 
ــازار  ــا رصــد شــرایط ب پنــج تغییــر یافــت و درآینــده ب

نســبت بــه افزایــش دامنــه اقــدام خواهــد شــد. 
همچنیــن در خصــوص دامنــه نوســان و حجــم 
مبنــا در بــورس اوراق بهادار تهــران و فرابورس ایران 
مقــرر شــد از روز شــنبه مــورخ ۲۵ اردیبهشــت مــاه 
ســال جــاری، حداقــل ارزش مبنــا در حجــم مبنــا 
بــرای تمامی نماد هــای معامالتــی ســهام بــورس 
اوراق بهــادار تهــران، بــازار اول و دوم فرابورس ایــران 

بــه ۱۵ میلیــارد ریــال و همچنین ایــن مقــدار در 
خصــوص بــازار پایــه تابلو هــای زرد، نارنجــی و قرمــز 
بــه ترتیــب ۱۰ میلیــارد، پنــج میلیــارد و ۲.۵ میلیــارد 

تغییــر یابد.

حســاب  ازدواج،  وام  وثایــق  گفــت:  دانشــمندی 
یارانــه و ســفته اســت کــه بانک هــا بــر اســاس شــرایط 
متقاضــی و اعتبــار ســنجی، نســبت بــه دریافــت 

کافــی اقــدام می کننــد.  وثایــق 
شــهرزاد دانشــمندی مدیــر اعتبــارات بانــک مرکزی 
در خصــوص ابــالغ پرداخــت وام ازدواج ۷۰ میلیــون 
گفت:بــه  تومانــی بــه بانک هــا و زمــان اجــرای آن 
محــض ابــالغ قانــون بودجــه از ســوی دولــت بــه 
بانــک مرکــزی، موضــوع بــه بانک هــا ابــالغ شــد و 
کنــون هــم ۲۷ هــزار و ۵۱ نفــر از تســهیالت قــرض  تا
الحســنه ازدواج بهره منــد شــدند و بقیــه افــراد هــم 

ــتند. ــدارک هس ــی م ــف بررس در ص
کــرد: بــه  مدیــر اعتبــارات بانــک مرکــزی تصریــح 

موجــب قانــون تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج 
کردنــد و  کــه از ســال ۹۷ بــه بعــد ازدواج  افــرادی 
کنــون وام ازدواج دریافــت نکردنــد، بــا مراجعــه بــه  تا
ســامانه می تواننــد مشــخصات خودشــان را ثبــت و 
کننــد. بانــک عامــل و شــعبه مــورد نظــر را انتخــاب 

دانشــمندی ادامــه داد: بانک هــا پــس از تامیــن 

اعتبــارات متقاضــی را بــرای مراجعــه بــه بانــک از 
طریــق پیامک مطلع می کنند و متقاضیان بــا ارائه 

وثایــق از ایــن وام بهره منــد می شــوند.
 ۷۰ ازدواج  تســهیالت  قانــون  حســب  افــزود:  او 
میلیــون تومــان اســت،  بــرای زوج زیــر ۲۵ ســال و 
زوجــه زیــر ۲۳ ســال ســقف وام ۱۰۰ میلیــون تومــان 
گروه ایــن  اســت. همچنیــن برای ایثارگــران در هــر دو 

ــر اســت. مبلــغ دو براب
مدیــر اعتبــارات بانــک مرکــزی در خصــوص وثایــق 
قانــون  متــن  در  داد:  توضیــح  ازدواج  تســهیالت 
وثایــق، اعتبــار ســنجی، حســاب یارانــه ای افــراد و یــا 
کــه  ســفته اســت. بانک هــا براســاس اعتبــار ســنجی 
کافــی  انجــام می دهنــد نســبت بــه دریافــت وثایــق 

اقــدام می کننــد.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی مطرح کرد: 
حذف واسطه ها در توزیع جوجه یکروزه 

چه کسانی مشمول سهام جایزه می شوند؟ 
سهامداران در صف دریافت سهام تشویقی 

کدام ماده غذایی در دولت روحانی ۷۰۰درصد گران شد؟

از ۲۵ اردیبهشت صورت می گیرد؛ 
اعمال تغییرات مهم در بازار سرمایه

مدیر اعتبارات بانک مرکزی خبر داد؛ 
حساب یارانه و سفته وثایق وام ازدواج 

گزارشربخ

اســتاندار اصفهــان گفــت: در اســتان اصفهان ســال 
گذشــته ۲۱۳ واحــد تولیــدی تعطیــل از حالــت رکــود 
خــارج شــدند و هــزار و ۲۹۶ طــرح در اســتان افزایش 

ظرفیت داشــته اســت. 
عبــاس رضایــی در جلســه رفــع مشــکالت تولیــدی 
اســتان  در  کــرد:  اظهــار  دیارخــودرو  شــرکت  در 
اصفهان ســال گذشــته ۲۱۳ واحد تولیدی تعطیل 
از حالــت رکــود خــارج شــدند و هــزار و ۲۹۶ طــرح در 

اســتان، افزایــش ظرفیــت داشــته اســت.
کیــد بر اینکــه در اســتان  بــا تأ اســتاندار اصفهــان 
اصفهــان ســربازان عرصــه تولیــد را تنها نگذاشــتیم، 
جدیــد  طــرح  و ۱۸۸  هــزار  گذشــته  ســال  افــزود: 
تولیــدی بــه ثمــر رســید که نتیجــه آن این بود کــه ۱۲ 
کــه در مرحلــه اجــرا دچــار رکــود شــده بودنــد  طرحــی 

ــرداری رســیدند. ــه بهره ب ــز ب نی
شــرکت   ۸۰۰ و  هــزار   ۵ از  بیان اینکــه  بــا  وی 
کشــور، ۵۲۸ شــرکت دانش بنیــان در  دانش بنیــان 
شــهرک علمی تحقیقاتــی اســتان اصفهــان اســت 
دانش بنیــان  شــرکت های  تعــداد  زمینــه  در  کــه 
اســتان اصفهــان دومیــن اســتان پــس از تهــران 
 ۱۴.۴ بیــکاری  نــرخ   ۹۷ ســال  در  افــزود:  اســت، 
کــه امــروز بــا اســتفاده از رهنمودهــای  درصــد بــود 
ــا همــت دســتگاه  ــت و ب ــر دول ــر انقــالب و تدابی رهب
بــه  اصفهــان  اســتان  در  بیــکاری  نــرخ  قضایــی 
تــک رقمی رســیده اســت. رضایــی بــا بیان اینکــه 
کــد  را از  افزایــش تولیــد و جلوگیــری  بــا  در رابطــه 
مانــدن واحدهــای تولیــدی تمــام هــم و غــم خــود 
گلپایــگان  گفــت: دیارخــودروی  کار بســته ایم،  را بــه 
آن مشــکالت  کــه مهمتریــن  مشــکالتی داشــت 

کــدام در  کــه دولــت و قــوه قضاییــه هــر  ــود  بانکــی ب
حیطــه خود ایــن مشــکالت را حل کردند. اســتاندار 
اصفهان افزود: شــرکت دیارخودرو نیازمند همدلی 
ــر  ــه هفتــه آینــده در دفت ک دســتگاه قضایــی اســت 
معــاون دادســتان مشــکالتش بــا بانــک مرکــزی و 
گمــرک حــل خواهــد شــد، مشــکل چک هــای ســود 
مرکــب نیــز در ســتاد تســهیل اســتان حــل و فصــل 
شــد. وی بــا بیان اینکــه در اســتان اصفهــان بــه 
لحــاظ همدلــی بیــن مســؤوالن بســیاری از واحدهــا 
گفــت: مشــکالت  از حالــت رکــود خــارج شــدند، 
ــه  ک ــگان اجتماعــی اســت  گلپای شــرکت فضیــل در 
گلپایگان همدلی و همکاری خوبی  در شهرســتان 
ــکالت  ــن مش ــود دارد و قطعاً ای ــؤوالن وج ــن مس بی

برطــرف خواهــد شــد.
مشکل اصلی دیارخودرو نداشتن دسته چک و 

سرمایه در گردش است
ــا بیان اینکــه مشــکل اصلــی  در ادامه ایــرج موفــق ب
ــت،  ــک اس ــته چ ــتن دس ــودرو نداش ــرکت دیارخ ش
که ایــن شــرکت نتوانــد عملیــات  کــرد: وقتــی  اظهــار 
بانکــی انجــام دهــد، ادامــه مســیر نیــز برایش ممکن 
که ایــن چک هــا  نخواهــد بــود، بنابرایــن خواســتارم 
رفــع اثــر شــود و مهلتــی داده شــود تــا دســته چکــی 
کــه دادســتان  کــه بــر اســاس یــک حســاب امــن 
که ایجــاد شــود تا ایــن  در واقــع دســتور داده بــود 

کار دهــد. مجموعــه راه انــدازی و ادامــه 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
کار مشــترک شــرکت ســاینوچین  اصفهان از اجرای 
بــا شــرکت دیارخــودرو خبــر داد و گفــت: شــرکت بای 
ــه دنبــال  ــه ب ک از شــرکای قدیمی دیارخــودرو اســت 
اخــد ســند این شــرکت اســت امــا بــه ســازمان تأمین 

کــه تــوان پرداخــت تمــام  اجتماعــی بدهــکار اســت 
بدهــی در یــک مرحلــه را نــدارد بنابرایــن خواســتارم 
اســت  افتــاده  اتفــاق  کــه  تفصیلــی  اســاس  بــر 
ــا  ــه بدهــد  ت ــز تأییدی ســازمان تأمیــن اجتماعــی نی
کــه بتواننــد بــا  مشــکل ســند این شــرکت رفــع شــود 
ــد  ــرار داد منعق ــی ق ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل س
کنــد. وی افــزود: مشــکل ســرمایه در گردش شــرکت 
دیارخــودرو بــا ورود دیارخــودرو بــه عرصــه تولید حل 
ــت  ــده اس ــه وارد ش ک ــی  ــه قطعات ــود، در پرس می ش
فعالیت ایــن شــرکت در فــاز نخســت بــا ۵۰۰ اشــتغال 
شــروع می شــود و در فــاز دوم بــا ورود قطعــات ســی 
کــی دی قــرار شــد کــه ۶۰۰ اشــتغال دیگر اضافه شــود 
کــه در آینــده نزدیــک بــه ۵ هــزار اشــتغال در ایــن 

مجموعــه برســیم.
موفق گفت: برای نخســتین بار شــرکت دیار خودرو 
کل خودروســازی در  کــه متولــی  بــا ســازمان ایدرو 
کــه قــرار  کــرده اســت  کشــور اســت تفاهــم نامــه امضــا 
شــد بــا ۲۰ درصــد ورود ســازمان گســترش این اقــدام 
کــه با ایــن پشــتوانه فنــی کار خــود  مهــم انجــام شــود 

را بــه ســرانجام مطلوب برســاند.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
کــرد: در راســتای برنامــه  وزارت  اصفهــان تصریــح 
صنعــت، معــدن و تجــارت در زمینــه تولیــد خــودرو، 
گلپایــگان بــه دنبال ایــن  در شــرکت دیارخــوروی 
کــه تولیــد داخلــی بــه ۵۰ تــا ۷۰ درصــد  هســتیم 
کــه در ایــن راســتا در نظــر داریــم بــا برپایــی  برســد 
یــک نمایشــگاه قطعــات ســاخت داخــل در شــهر 
کننــد و بــا دعــوت از  اصفهــان، قطعــات را معرفــی 
تمام قطعه ســازان اســتان بتوانیم ظرفیت ساخت 

داخلــی قطعــات را بــه ۷۰ درصــد برســانیم.

در جلسه رفع مشکالت تولیدی در شرکت دیارخودرو اعالم شد:

خروج 21۳ واحد تولیدی استان اصفهان از رکود
خبرخبر

رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن 
واردکننــدگان تلفــن همــراه گفــت: بــه دلیــل تعطیل 
بــودن بــازار، بــاز بــودن گمــرک و پاییــن آمــدن قیمت 
ارز، میــزان ورود تلفن همــراه بــه کشــور زیاد بــوده و به 
گوشــی ها ۱۰ تــا ۱۵ درصــد ارزان  همیــن دلیــل برخــی 
گذشــته،  گزارش ایرنــا، در هفته هــای  شــده اند.  بــه 
بازارهــای شــهر تهــران بــه علــت شــیوع کرونا تعطیل 
کاالهــا  کار خــود ادامــه داد و  گمــرک بــه  بــود، امــا 
کامال اشــباع  کنون بازار تلفن همراه  ترخیص شــد. ا
کــه در بخــش تلفن همــراه، میــزان  شــده بــه طــوری 
کاهــش یافــت امــا میــزان واردات و عرضــه  فــروش 
کنــون  کــه ا بــاال رفــت. بررســی ها نشــان می دهــد 
کشــور مطلــوب  وضعیــت ذخیــره تلفن همــراه در 
اســت و تــا دو مــاه آینــده ذخیــره کاالیی کافــی وجود 

دارد و بــرای تامیــن بــازار هیــچ مشــکلی نیســت.
کــه قیمــت  رصــد قیمت هــا نیــز نشــان می دهــد 
آن رونــد نزولــی داشــته اســت،  بــه طــور مثــال یــک 
گیگابایــت  کیفیــت و بــه روز بــا ظرفیــت ۳۲  گوشــی با
بــرای مصرف کننــده بــا قیمــت ۲ میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
تومــان در بــازار موجــود اســت. این در  حالــی اســت 
گوشــی با این مشــخصات  که بین ۶ تا ۸ ماه پیش، 
و با ایــن قیمــت وجــود نداشــت. بــا ارزان شــدن دالر 
در دو هفتــه اخیــر، کاهــش۱۰ تــا ۱۵ درصــدی قیمــت 

تلفن همــراه را داشــتیم. 
در  موبایــل  واردکننــدگان  راســتا،انجمن  در ایــن 
و  پی درپــی  تعطیلی هــای  کــرد:  اعــالم  توئیتــی 
کرونایــی از یــک ســو و بالتکلیفــی  محدودیت هــای 
و  اخیــر  مصوبــات  اجــرای  مــورد  در  واردکننــدگان 
نوســانات نــرخ ارز از ســوی دیگــر باعــث رکــود در 
کمیســیون ســاماندهی و  بــازار شــده اســت. رئیــس 
تنظیــم  بــازار انجمــن واردکننــدگان موبایــل نیــز روز 
گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصادی ایرنــا  دوشــنبه در 

دربــاره وضعیــت بــازار تلفن همــراه گفــت: با تصویب 
مجلــس، دالر ETS )میانگیــن قیمــت ســه روز آخــر 
کنــون حــدود ۲۰هــزار تومان اســت( مبنای  کــه ا دالر 
گمرکی، ارزش افزوده و سود بازرگانی  دریافت تعرفه 

گرفتــه شــده امــا اجــرا نشــده اســت. درنظــر 
رضــا قربانــی  افــزود: از آن جایــی کــه گمــرک می توانــد 
بــر اســاس قانــون بعــدا طلــب مابه التفــاوت کند ایــن 
ممکــن  گمــرک  کــه  آورده  وجــود  بــه  را  شــائبه 
کنــد.  گمرکــی چنــد برابــری دریافــت  اســت بعــدا، 
کــه اجرایــی  واردکننــدگان نیــز بــه دلیــل مصوبــه ای 
نمی شــود، نمی تواننــد مــا بــه التفــاوت را در قیمــت 

کننــد. کاال محاســبه  تمام شــده 
کــرد: بحــث انجمــن واردکننــدگان تلفــن  کیــد  وی تا
کــه چــرا تکلیــف معلــوم  همــراه بــر ســر این اســت 
 ETS گمرکــی بــا دالر گــر قــرار نیســت تعرفــه  نبــوده و ا
ــا  کننــد ت ــه را عــوض  حســاب شــود، حداقــل مصوب

واردکننــدگان از ایــن ســردرگمی بیرون بیاینــد.
رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم  بازار انجمن 
واردکننــدگان تلفــن همــراه افــزود: قیمــت تلفــن 
همراه با کاهش قیمت دالر بالفاصله عکس العمل 
نشــان می دهــد و قیمت هــا کاهــش پیــدا می کننــد.   
کســی قصــد خریــد تلفــن  گــر  کــرد: ا کیــد  قربانــی تا
کــه  همــراه دارد االن وقــت بســیار خوبــی اســت چــرا 
حتــی قیمــت جهانــی گوشــی های پرچمــدار ماننــد 
 ۲۰ ۱۵تــا  مــدت  شــیائومی در این  و  سامســونگ 
درصــد افت قیمت داشــته اســت. گوشــی مــی ۱۰ تی 
پــرو شــیائومی )۲۵۶( ســه هفتــه قبــل ۱۶ میلیــون و  
کنــون به قیمت۱۳ میلیــون و ۳۰۰  تــا۳۰۰ هــزار بــود و ا
کاهــش  هــزار تومــان رســیده اســت. این ۲۰ درصــد 
کاهــش قیمــت دالر، اشــباع بــازار  قیمــت بــه دلیــل 
ــراه  ــای هم ــی تلفن ه ــت جهان ــدن قیم ــن آم و پایی

اســت.

مســکن،  تامیــن  و  تولیــد  جهــش  طــرح  طبــق 
تمامــی ادارات و دســتگاه ها و کارخانه هــا می تواننــد 
کارکنــان خــود تعاونــی مســکن تشــکیل داده  بــرای 
و ســپس بــا دریافــت زمیــن رایــگان و تســهیالت 
کننــد. اقتصــاد ۲۴-  مناســب اقــدام بــه ســاخت 
طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن بــا هــدف 
احــداث ســالیانه یــک میلیــون واحــد مســکونی بــه 
تصویــب مجلــس شــورای اسالمی رســیده و هــم 
در  مجلــس  اســت.  نگهبــان  شــورای  در  کنــون  ا
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ مبلــغ ۳۶۰ هــزار میلیــارد تومان 
ــق  ــه و طب گرفت ــر  ــرح در نظ ــن ط ــهیالت برای ای تس
گفتــه نماینــدگان، بانک ها مکلــف بــه پرداخت این 
میــزان اعتبــار هســتند. از طرفــی بــرای تامیــن زمین 
رایــگان، زمین هــای تحــت اختیــار دســتگاه ها بــا 
هــدف ســاخت واحد مســکونی در اختیــار وزارت راه 
و شهرســازی می گیــرد. همچنیــن به ایــن وزارتخانــه 
اجــازه داده شــده در صــورت نیــاز زمین هــای خــارج 
کــرده و اقدام  از محــدوده شــهری را نیــز وارد محــدوه 

کننــد. بــه ســاخت مســکن حمایتــی 
کمیســیون عمــران مجلــسـ   صدیــف بــدری ـ عضــو 
می گویــد: حــدود ۵۰۰ الــی ۶۰۰ هــزار واحــد مســکونی 
کــه  کــم درآمــد و آســیب پذیر  حمایتــی بــرای اقشــار 
کارگــران نیــز در همین مجموعه قــرار دارند، در ســال 
آتــی ســاخته خواهــد شــد. قیمــت نهایــی مصالــح 
ســاختمانی نیــز بــرای ســاخت این واحد هــا بایــد 
هرچه ســریع تر تعیین شــوند تا بازار ســیاهی در این 

خصوص ایجــاد نشــود.
و  دســتگاه ها  و  تمامــی ادارات  بــدری،  گفتــه  بــه 
ــی  ــران خــود تعاون کارگ ــرای  کارخانه هــا می تواننــد ب
ــا دریافــت زمیــن  مســکن تشــکیل داده و ســپس ب
رایــگان و تســهیالت مناســب اقــدام بــه ســاخت 

کننــد. طــرح جهــش تولیــد مســکن در  مســکن 
کــه دولــت نیــز  حالــی بــه تصویــب مجلــس رســیده 
ــه طــور  ــازار مســکن برنامه هایــی را ب کنتــرل ب ــرای  ب
اقدامــات،  از  یکــی  کار دارد؛  همزمــان در دســتور 
مالیــات بــر خانه هــای خالــی اســت. اقــدام دیگــر 
تکمیــل ســریعتر مســکن مهر اســت که تقریبــا تمام 
شــده اســت. ســومی ارایه تســهیالت بــه واحد هــای 
نیمــه تمــام خواهــد بــود که چندین بــار اعالم شــده 
کــه بــه لحاظ کمبود  هرکســی واحــد نیمــه کاره دارد 
کنــد دولــت در قالــب  نقدینگــی نتوانســته تمــام 
طــرح اقــدام ملــی بــه او تســهیالت می دهــد تا پــروژه 
خــود را بــه اتمــام برســاند. محمــود محمــودزاده 
ـ در ایــن خصــوص  ـ معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
گفــت: امســال مجلــس در قانــون بودجــه اعتبــار 
کــه  کــرده  خوبــی بــرای تســهیالت مســکن تعییــن 
ــا همراهــی نظــام بانکــی ســال پررونقــی در حــوزه  ب
تولیــد مســکن خواهــد بــود. قانــون جهــش تولیــد 
کــه مصــوب مجلــس اســت و االن در  مســکن نیــز 
شــورای نگبهــان قــرار دارد ریل گــذاری الزم را ایجــاد 
می کنــد تــا بتــوان تولیــد مســکن را افزایــش داد و در 
کــرد. معــاون مســکن و  حــد نیــاز ســالیانه احــداث 
کلی  ســاختمان وزیر راه و شهرســازی افزود: به طور 
کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلندمــدت را  اقدامــات 
در وزارتخانــه دنبال می کنیــم. کوتاه مدت، مالیات 
ــی اســت. میان مــدت طــرح اقــدام  خانه هــای خال
ملــی و بلندمــدت برنامه ریــزی بــرای تولیــد و عرضــه 
مســکن در پنج ســال آینده اســت. در این خصوص 
ــا زمیــن مناســب  بــه همــه اســتان ها اعــالم شــده ت
بــرای پنــج ســال آینــده را بــه منظــور ســاخت و ســاز 
کننــد تا دولت هــا در آینده مجبور نباشــند از  تامیــن 

کننــد. صفــر شــروع 

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ها 
در بازار تلفن همراه

ذیل طرح جهش تولید مسکن انجام می شود : 

اختصاص زمین رایگان 
کارمندان  برای ساخت مسکن 
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عملکــرد ۱۲ ماهــه تولیــد محصــوالت فــوالدی در 
ســال ۹۹ منتشــر شــد و بــر اســاس آن باالتریــن رقــم 
گــرم اختصــاص دارد و از  تولیــد بــه محصــول ورق 
گــرم  مجمــوع ۶ میلیــون و ۹۱۹ هــزار و ۴۶۲ تــن ورق 
تولید شــده ۶ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۴۶۲ تن توســط 
شــرکت فــوالد مبارکــه و فــوالد ســبا تولیــد شــده 
کشــور  گــرم تولیــدی  اســت یعنــی ۹۳ درصــد از ورق 

ــروه تولیــد شــده اســت.  گ توســط این 
بــر پایــه جــداول منتشــر شــده از ســوی ایمیدرو، 
میــزان تولیــد شــرکتهای فعــال در صنعــت فــوالد 
بــرای محصــوالت مختلــف طــی ســال ۹۹ آمــده 

کــه در ادامــه میخوانیــد: اســت 
شــرکت جهان فوالد ســیرجان در ســال ۹۹ توانسته 

میلگــرد بــه میــزان ۲۹۲ هــزار و ۹۴۱ تن تولید کند.
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان نیــز در مــدت ۱۲ ماهــه 
ســال ۹۹ موفــق شــده در ســبد محصوالت فــوالدی 
کنــد: تیرآهــن ۸۱۷ هــزار و  خــود به ایــن شــکل عمــل 
کالف ۳۸  ۲۰۵ تــن، میلگــرد ۵۲۴ هــزار و ۳۸۸ تــن، 
ــزار و ۸۶۳  ــی ۷۹۲ ه کاالی ــمش  ــن، ش ــزار و ۱۲۳ ت ه
ــن و ســایر محصــوالت  ــن، ریــل ۵۸ هــزار و ۸۶۸ ت ت

نیــز ۱۴ هــزار و ۹۷۰ تــن را بــه تولیــد برســاند.
فــوالد آذربایجــان در مــدت یــاد شــده میلگــرد بــه 

کــرده اســت. میــزان ۳۴۰ هــزار و ۷۱۱ تــن تولیــد 
کســین نیــز در مــدت ۱۲  همچنیــن شــرکت فــوالد ا

ماهــه ســال ۹۹ توانســته ورق عریــض بــه مقــدار ۸۱۱ 
هــزار و ۴۸۱ تــن بــه تولیــد برســاند.

 ۳  ،۹۹ ســال  طــی  آلیاژی ایــران  فــوالد  شــرکت 
ــت  ــته اس ــود داش ــدی خ ــبد تولی ــول را در س محص
آلیــاژی- کالف  و  تســمه  کــه  صــورت  به ایــن 

مهندســی به مقــدار ۳۴ هــزارو۶۶۶ تــن، چهارگوش 
و ســایر محصوالت آلیاژی-مهندســی به مقدار ۵۹ 
هــزار و ۸۰۴ تــن و میلگــرد آلیاژی-مهندســی نیــز بــه 

کــرده اســت. میــزان ۲۷۸ هــزار و ۸۱۵ تــن تولیــد 
می تــوان  نیــز  بنــاب  فــوالد  شــرکت  خصــوص  در 
گفــت: طــی مــدت ۱۲ ماهــه ســاله ۹۹ تنهــا توانســته 
کنــد. میلگــرد بــه مقــدار ۴۶۰هزارو۱۶۳تــن تولیــد 

فــوالد خراســان بــه عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده 
کشــور توانســته تولیــد میلگــرد بــه  فــوالد در شــرق 
مقــدار ۴۹۹هزارو۷۲۱تــن را در پایــان ســال ۹۹ بــه 
کویــر نیــز در مــدت یــاد شــده  ثبــت برســاند. فــوالد 
کــرده اســت. میلگــرد ۷۹۴ هــزار و ۹۷۹ تــن تولیــد 
گــروه فــوالد مبارکــه نیــز در ۲ شــرکت فــوالد مبارکــه 
و فــوالد ســبا توانســته اســت طــی مــدت ۱۲ماهــه 
گــرم  ســال ۹۹ در زمینــه تولیــد ورق ســرد و ورق 
کــه  رکوردهایــی را بــه ثبــت برســاند. به ایــن شــکل 
شــرکت فــوالد مبارکه ۵ میلیــون و ۱۷۸ هــزار و ۳۴۳ 
تــن ورق گــرم و  یــک میلیــون و ۵۹۱ هــزار و ۴۴۸ تــن 
کرده اســت. همچنین فوالد ســبا  ورق ســرد تولید 
نیــز در ایــن مــدت با تولیــد یک میلیــون و ۲۶۳ هزار 

ــان رســانده  ــه پای ــرم، ســال ۹۹ را ب گ ــن ورق  و ۱۱۹ ت
اســت.

کنــار شــرکت فوالدمبارکــه و فــوالد ســبا، شــرکت  در 
نــورد و لولــه اهــواز نیــز در ۱۲ ماهــه ســال ۹۹ توانســته  
کند.بنابراین مجموع  گرم تولید  ۴۷۸ هزارتن ورق 
گــرم در کشــور  ۶ میلیــون و ۹۱۹ هــزار و ۴۶۲ تــن ورق 
گــروه فــوالد مبارکه بــا تولید ۶  کــه  تولیــد شــده اســت 
میلیــون و ۴۴۱ هــزار و ۴۶۲ تــن ســهم  ۹۳ درصــد در 
تولیــد ورق گــرم ســال گذشــته را بــه خــود اختصاص 

داده اســت.
گــروه ملــی صنعتــی فوالد ایــران در ســبد محصوالت 
تولیــدی خــود طــی ســال ۹۹ توانســته : تیرآهــن بــه 
میــزان ۶۵ هــزار و ۵۹۴ تــن، میلگــرد ۱۷۰ هــزار و ۴۵۴ 
تــن، کالف ۲۸ هــزار و ۱۲۹تــن و لولــه به میــزان ۶ هزار 

و ۸۷۰ تــن جــای دهــد.
ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری نیــز طــی ۱۲ 
گالوانیــزه به میزان  ماهــه ســال ۹۹ موفق شــده ورق 

کنــد. ۲۴۹ هــزار و ۳۲۴ تــن تولیــد 
گفــت درمیــان همــه  همچنیــن در پایــان می تــوان 
گرفتــه طــی ســال ۹۹، باالتریــن  تولیــدات صــورت 
گــرم بــا ۶ میلیــون و  رقــم تولیــد بــه محصــول ورق 
۹۱۹ هــزار و ۴۶۲ تــن اختصــاص داشــته اســت و بعــد 
از آن میلگــرد نیــز بــا تولیــد ۳میلیــون و ۸۳ هــزارو 
۳۵۷تــن باالتریــن رقــم تولیــد را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت.

عملکردتولیدسال۹۹نشانمیدهد:

تولید ۹۳ درصد ورق گرم کشور توسط گروه فوالد مبارکه
خبرربخ

خبر

خبر خبر

ماننــد  مفیــد  امــالح  دارای  بایــد  شــرب  آب 
کلســیم، منیزیــم، آهــن، ســدیم و امــالح دیگــر 
در محــدوده اســتاندارد 1۰۵۳ باشــد تــا بــرای 

گــردد. آشــامیدن مناســب 
کیفیــت آب  مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت بــر 
و فاضــالب شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
گفــت: مدتــی اســت برخــی افــراد ســودجو بــا 
انجام آزمایش های ســاختگی و انتشار نتایج، 
ســالمت آب شــرب را زیــر ســوال بــرده و موجــب 

عمومی می شــوند.  اذهــان  تشــویش 
گونــه شــایعات  فهمیــه امیــری ضمــن رد ایــن 
ورود  بــا  جــو  ســود  افــراد  کــرد:  عنــوان 
شــرب  آب  داخــل  بــه  فلــزی  الکترودهــای 
کســیده شــدن  حاوی امالح معدنی، موجب ا
و تغییــر رنــگ آب شــرب می شــوند، در حالــی 
کــه هنــگام  ورود الکتــرود بــه آب مقطــر که فاقد 
کنشــی ایجاد نشــده و  امــالح  اســت، هیــچ وا

تغییــری نمی کنــد.  رنــگ آب 
کیفیــت آب و  مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت بــر 
فاضــالب آبفــای اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
غیرعلمی بــودن فیلم هــای  منتشــر شــده در 
کــرد: در فیلم هــای  فضــای مجــازی عنــوان 
را  آب  در  محلــول  جامــدات  شــده،  منتشــر 

معــادل ســختی آب معرفــی می کننــد در حالــی 
که ایــن امــر اشــتباه اســت.

و  پرداخــت  آب  ســختی  توضیــح  بــه  وی 
کــرد: ســختی آب بــر اثــر وجــود بیــش  عنــوان 
از انــدازه نمک هــای محلــول کلســیم و منیزیــم 
و تا انــدازه ای آهــن و منگنــز در آب بــه وجــود 
گــرم بــر  کــه اســتاندارد آن ۵۰۰ میلــی  می آیــد 

لیتــر اســت.
 1۰۵۳ اســتاندارد  اســاس  بــر  افــزود:  امیــری 
کثــر مجــاز جامــدات محلــول درآب 1۵۰۰  حدا

گــرم بــر لیتــر اســت. میلــی 
کیــد بــر پایــش روزانــه ی میکروبــی،  وی بــا تا
در  آلــی  و  معدنــی  آالینده هــای  شــیمیایی، 
مناطــق شــهری و روســتایی اســتان اصفهــان 
افــزود: روزانــه  27 آزمایشــگاه تخصصــی آب بــا 
گیــری از نیروهــای متخصــص، ســنجش  بهــره 

کیفیــت آب را بــر عهــده دارنــد. ســالمت و 

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان تاکید کرد؛

کاماًل سالم است آب آشامیدنی اصفهان 
خبرربخ

رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعی 
گنــدم  مجلــس شــورای اســالمی گفت: محصــول 
خطــر  تمــام  اجبــاری  بیمــه  مشــمول  کشــاورزان 

می شــود.
ســیدجواد ســاداتی نــژاد بــا اشــاره به اینکــه یکــی 
کمیســیون  اهــداف  و  برنامه هــا  مهم تریــن  از 
کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس از آغــاز 
گیــری مجلــس یازدهــم در مــورد امنیــت  شــکل 
غذایــی مردم ایــران بــوده اســت، اظهــار داشــت: 
گندم یک محصول اســتراتژیک و مهم برای تأمین 
امنیــت غذایــی مــردم اســت و بر این مبنا الزم اســت 
گرفتــه شــده در راســتای حمایــت از  تصمیمــات 

باشــد. حــوزه  کشــاورزان این 
ــدم  گن ــی  ــد تضمین ــت خری ــه قیم ــا بیان اینک وی ب
داشــت:  ابــراز  یابــد،  افزایــش  بایــد  کشــاورزان  از 
طبیعــی  منابــع  و  آب  کشــاورزی،  کمیســیون 
مجلــس بــه شــدت پیگیر ایــن موضــوع اســت و از 
تمــام ظرفیت هــای قانونــی و نظارتــی خــود بــرای 

می کنــد. اســتفاده  امــر  تحقق ایــن 
رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعی 
گنــدم  محصــول  به اینکــه  اشــاره  بــا  مجلــس 
کشــاورزان این حــوزه بیمــه اجبــاری تمــام خطــر 
کــرد: اعتبــار الزم برای این مهــم از  می شــود، تصریــح 
محــل مطالبــات حاصــل از فــروش تضمینــی گنــدم 

کســر می شــود. کشــاورزان 
ک گذاری ماشین آالت کشاورزی بدون  پال

شرط بیمه نامه و عمر ماشین
وی بــا اشــاره به اینکــه یکــی از مشــکالت مهــم بــرای 
کشــاورزان تأمیــن ســوخت ماشــین آالت کشــاورزی 
کــرد: بــا هماهنگی هــای انجــام  اســت، خاطرنشــان 
بــرای تمــام  نیــروی انتظامی مقــرر شــد  بــا  شــده 
کشــاورزان بــدون  کشــاورزی فعــال  ماشــین آالت 

توجــه بــه وجــود یــا عــدم وجــود بیمــه شــخص ثالث 
گــذاری انجــام  ک  و همچنیــن عمــر ماشــین پــال

شــود.
ســاداتی نــژاد بیــان داشــت: ســوخت مــورد نیــاز 
ماشــین آالت هــم مقــرر شــد توســط وزارت جهــاد از 

وزارت نفــت تأمیــن شــود.
گری در تأمین ماشین آالت مورد نیاز  سودا

کشاورزان
وی همچنیــن بــا بیان اینکــه صاحبــان ماشــین 
کــه بــرای اولیــن بــار  ک  کشــاورزی فاقــد پــال آالت 
کننــد  نســبت بــه اخــذ بیمــه شــخص ثالــث اقــدام 
از  یکــی  افــزود:  نمی شــوند،  جریمــه  مشــمول 
کشــاورزی  مهمتریــن مشــکالت موجــود در بخــش 
گری در تأمیــن ماشــین آالت مــورد  وجــود ســودا
کــه بایــد بــرای مقابلــه با ایــن  کشــاورزان اســت  نیــاز 
ــه  ــازار ب ــاز ب ــا نی گرفتــه ت موضــوع ســامانه ای شــکل 

کشــاورزی را تشــخیص دهــد. ماشــین آالت 
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
بخــش  ورود  ضــرورت  اســالمی ضمن  شــورای 
خصوصــی بــرای تأمیــن ماشــین آالت مــورد نیــاز 
کتــور  کمبایــن و ترا کشــاورزان بــه خصــوص بــرای 
کشــاورزی و مجلــس نیــز از ایــن  کمیســیون  گفــت: 
بــا ورود  امیدواریــم  و  اســتقبال می کنــد  موضــوع 
کشــاورزی  بــه صنعــت  فعــال  بخــش خصوصــی 

شــاهد تحــول و پویایــی در ایــن بخــش باشــیم.

زیــر  ســطح  هکتــار   ۲۳۰ بــا  نطنــز  شهرســتان 
تولید ایــن  قطب هــای  از  یکــی  محمــدی،  گل 

اســت. اصفهــان  اســتان  در  محصــول 
گفــت:  کشــاورزی شهرســتان نطنــز  مدیــر جهــاد 
پیــش بینــی می شــود امســال از هر هکتــار حدود 

گل محمــدی برداشــت شــود. ۳ تــن 
گفــت: در شهرســتان نطنــز  ســیف الهــز فرجــی 
ــه دلیــل تنــوع اقلیمی گــرم و خشــک، معتــدل  ب
گل محمــدی  کار برداشــت  ــودن  وکوهســتانی ب
از اوایــل اردیبهشــت آغــاز می شــود و تــا پایــان 

خــرداد ادامــه دارد.
گل  کشــت  زیــر  ســطح  بیشــترین  افــزود:  وی 
و  نطنــز  شــهر  مرکــزی  بخــش  در  محمــدی 
کوه هــای  روســتا های اوره و بیدهنــد و در دامنــه 
ــرار دارد و  کرکــس شهرســتان نطنــز ق کوهســتان 
بــه دلیــل بهــره منــدی از شــرایط آب و هوایــی 
گل محمــدی و گالب  کیفیــت  کوهســتانی  ســرد 
از آن دارای عطــر و طعــم و  اســتحصال شــده 

اســت. ممتــازی  مانــدگاری 
گفــت: در حــال  کشــاورزی نطنــز  مدیــر جهــاد 
گالبگیری ســنتی در شهرســتان  کارگاه  حاضر ۱۲ 

نطنــز مشــغول فعالیــت هســتند.

طرح هــای عمرانــی بــه ارزش ۳۴۰ میلیــارد تومــان 
کالنشــهر اصفهــان در حــال اجراســت. در 

مدیــر عامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان، 
یکــی از طرح هــای در دســت اجــرای شــهرداری 
را در امســال ســاخت فونداســیون پیاده رو هــای 
ــت:  گف ــرد و  ک ــان  ــی بی ــل فردوس ــی پ ــرقی و غرب ش
ســاخت تقاطع غیر همســطح شهید سلیمانی در 
منطقــه ۱۵ یکــی دیگــر از طرح های ایــن ســازمان 

اســت.
مجیــد طرفــه تابــان بــا اشــاره بــه طرح هــای بــه 
گفــت: ســاخت  پایــان رســیده ســازمان عمــران 
 ۱۲ از  بیــش  هزینــه ای  بــا  کوهانســتان  خیابــان 
میلیــارد ریــال و خیابان ســازی بهشــت در قالــب 
دو قــرارداد بــه ارزش ۷۶ میلیــارد ریــال در محــدوده 
منطقــه ۹ شــهرداری، ســاماندهی خیابــان الهیــه 
بــا هزینــه ای بیــش از ۱۶ میلیــارد ریــال در منطقــه 
۱۴، ســاخت محوطــه میــدان شــهدای هســته ای 

گل  در منطقــه چهــار و خیابان ســازی مجموعــه 
نرگــس در منطقــه هفــت شــهرداری از مجموع این 

ح هاســت. طر
کبــرداری  وی افــزود: اجــرای ســازه نگهبــان و خا

کنون ۳۲ درصد پیشــرفت   ایســتگاه مترو شــاهد تا
تکمیــل   ۱۴۰۰ دی مــاه  تــا  و  داشــته  فیزیکــی 

می شــود.
مدیــر عامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان 
گذر شــمال چشــمه دارک، خیابان  گفت: ســاخت 
رضازاده، خیابان ســازی بهشــتی و قطعه تفکیکی 
تفکیکــی  مجموعــه  خیابان ســازی  صفــدرزاده، 
بهــاران، خیابــان ۳۶ متــری ســودان، تعریــض پــل 
زنــدان، ســاماندهی ضلــع غربــی خیابــان مقــداد، 
پارکینــگ  دشــت،  روشــن  خیابــان  ســاماندهی 
و  دارک  چشــمه  شــمال  گــذر  توحیــد،  خیابــان 
کشــوری از  احــداث تقاطــع غیــر همســطح شــهید 
دیگــر طرح هــای در حــال اجــرای ســازمان عمــران 

ــت. ــهرداری اس ش

۳۶ درصــد از جمعیــت بــاالی ۸۰ ســال شهرســتان 
کرده انــد. کرونــا دریافــت  کســن  مبارکــه وا

گفــت: تعــداد جمعیــت بــاالی ۸۰  فرمانــدار مبارکــه 
ســال شهرســتان مبارکه ۲ هزار و ۳۳۳ نفر اســت که 

کسیناســیون در دور دوم قــرار دارنــد. در اولویــت وا
گذشــته بیــش  اصغــر هدایــت افــزود: در یــک هفتــه 
کــز پیــش بینــی شــده  از ۸۴۹ نفــر بــا مراجعــه بــه مرا

کردنــد. کرونــا تزریــق  کســن  وا
گفــت:در حــال حاضــر یــک مرکــز بهداشــت و  وی 
کسیناسیون  درمان در محله دهنو مبارکه روزانه وا

افــراد بــاالی ۸۰ ســال را انجــام می دهــد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:

محصول گندم کشاورزان مشمول بیمه اجباری تمام 
خطر می شود

گل محمدی  نطنز یکی از قطب های تولید 
در استان اصفهان 

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد :

۳۴۰ میلیارد تومان طرح عمرانی 
در دست اجرای شهرداری اصفهان 

کسینه شدن ۳۶ درصد از جمعیت باالی ۸۰ سال  وا
شهرستان مبارکه 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

در  توســعه  قابــل  طبیعــی  عرصه هــای  از  یکــی 
و  اســت  قائمیــه  کوهســتانی  پهنــه  اصفهــان 
کاربــری بخش هایــی در  طــرح موضــوع تغییــر 
مجاورت ایــن عرصــه طبیعــی نگرانی هایــی را بــه 

اســت.  آورده  وجــود 
کوهســتانی در شــهر  شــاید وقتــی از پهنه هــای 
کــوه  اصفهــان می شــود همــه ذهن هــا بــه ســمت 
کــه همــه بضاعــت اصفهانــی در  صفــه بــرود البتــه 
کوهســتانی صفــه نیســت  زمینــه تفرجگاه هــای 
کوهســتان قائمیــه نیــز  بلکــه چنــد ســالی اســت 
گردشــگری و  زمینــه مناســبی بــرای طرح هــای 

تفرجگاهــی شــده اســت.
زاینــده رود  جنوبــی  ســاحل  در  محــدوده  ایــن 
و منطقــه جنــوب غربــی اصفهــان واقــع شــده 
اســت  به گونــه ای  آن  جغرافیایــی  موقعیــت  و 
دســتگرد  بــه  را  آن  اصفهانی هــا  از  خیلــی  کــه 
می شناســند. اخیرا یکــی از پهنه هــای مجاور این 
کاربــری  تغییــر  مســیر  در  باســتانی  کوهســتان 
و  گرفتــه  قــرار  مســکونی  کاربــری  ســمت  بــه 
نگرانی هایــی را در خصوص توســعه نامتوازن این 

اســت. آورده  بــه وجــود  منطقــه 
یکــی از جــدی تریــن مواضــع در خصوص ایــن 
معمــاری  کمیســیون  رئیــس  ســوی  از  اتفــاق 
اسالمی شــهر  شــورای  عمــران  و  شهرســازی  و 
اصفهــان گرفتــه شــد جایــی کــه شــیرین طغیانــی 
در جلســه علنــی شــورا اظهــار داشــت: در ســال 
گذشــته از همیــن جایــگاه در ایــن رابطــه متذکــر 
کارخانــه لولــه در  کــه پهنــه ای موســوم بــه  شــدم 
کــه مجمــوع آن 2۶ هکتــار اســت  کــوه قائمیــه 
و قســمت شــرقی آن بــه مســاحت 8 هکتــار بــا 
کاری و قســمت  کاربــری درختــکاری و جنــگل 
کاربــری  بــا  هکتــار  مســاحت 18  بــه  آن  غربــی 
کوهســتانی تعییــن شــده اســت  پــارک طبیعــی و 
ظاهــرًا و شــوربختانه در شــورای عالــی معمــاری و 
شهرســازی طــی مصوبــه کاربــری مســکونی تغییر 

یافتــه اســت.
چنیــن  اتخــاذ  بــه  منجــر  کــه  نگاهــی  از  وی 
ــب  ــت: جال گف ــرد و  ک ــه  گالی ــراز  ــده اب تصمیمی ش
معتقــد  مصوبــه  بدانیم ایده پردازان ایــن  اســت 
کاربــری قــرار  هســتند درآمــد حاصــل از ایــن تغییــر 
اســت صــرف هزینــه تامیــن آب شــهر اصفهــان 

شــود.

را مصــداق  که ایــن دیــدگاه  طغیانــی در حالــی 
باالرفتــن از نردبــان باطــل بــرای رســیدن بــه حــق 
کاربــری مصــوب  کــرد: بــا تحقــق  دانســت بیــان 
طبیعــی  پــارک  و  جنــگل کاری  تفصیلــی  طــرح 
ظرفیــت بی نظیــری در ایــن منطقــه شــکل بگیرد 
کولــوژی  ا ظرفیــت  آخریــن  می بینیم ایــن  امــا 
گرفتــه و  شــهر هــم بــه راحتــی در تاخــت و تــاز قــرار 
احتمــااًل در آینــده ای نه چندان دور خط آســمان 
آن توســط ســاختمانهای مســکونی مــورد هجوم 
کــه می توانســت به  واقــع خواهــد شــد. بــه نحــوی 
عنــوان ارزش افــزوده باشــد در حــال تغییــر کاربری 
بــه مســکونی و صرفــًا بــرای یک ســود کوتــاه مدت 

بایــد بــه آن دلخــوش بــود.
ایــن عضــو شــورای شــهر دســت بــه یــک مقایســه 
کاربــری  تغییــر  برای ایــن  تصمیم گیــران  و  زد 
ارجــاع داد  آقانــوراهلل نجفــی  گــذر  ابطــال  بــه  را 
کــه چگونــه شــورای  گفــت: ســوالم این اســت  و 
کــه مصوبــات خــود  عالــی معمــاری و شهرســازی 
گــذر آقــا نــوراهلل نجفــی را بــه دلیــل  در رابطــه بــا 
می کنــد  باطــل  تاریخــی  بافــت  اهمیت ایــن 
بافت هــای  نگــران  و  مدافــع  را  خــود  و اینگونــه 
تاریخــی و هویتــی شــهر اصفهــان می داند نســبت 
طبیعــی  ارزش هــای  کولوژیــک  ا پهنــه  به ایــن 
کمتــر از بافت هــای  هویتــی و حتــی تاریخــی آن 
می نمایــد؟ بی مهــری  نبــوده  ســنتی  تاریخــی 

کــه بایــد  بــه نظــر می رســد ســوال مهمی اســت 
پاســخ داده شــود هــر چــه باشــد اصفهــان بــه جــز 
کــه  کوهســتان  کــوه نخــودی و ایــن  کــوه صفــه، 
می شــود  خوانــده  قائمیــه  امــروز  و  دنبــه  روزی 
ظرفیت طبیعی کوهســتانی قابل رشــد در زمینه 
گردشــگری نــدارد و بایــد در خصــوص کابری هــای 
کرد.تســنیم  اطــراف آن نیــز بــا وســواس اقــدام 
بعــدی  گزارش هــای  را  موضــوع  اصفهان ایــن 

ــرد. ک ــد  ــری خواه پیگی

معــاون عمــران و توســعه شــهری و روســتایی وزیــر 
گذرهــای فرهنگــی و هنــری انســان  گفــت:  کشــور 
محــوری پروژه هــا و تقویــت و توســعه فعالیت هــای 
فرهنگــی را در اســتان ها بــه همــراه داشــته اســت. 
و  شــهرداری  افــزود:  نــژاد  جمالــی  مهــدی 
کشــور از نگــرش فقــط عمرانــی جــدا  دهیاری هــای 
شــده و نــگاه فرهنگــی و اجتماعــی بــه توســعه 
ــت هایی  ــا پیوس ــرای پروژه ه ــتند و ب ــق داش مناط

کرده انــد. تعریــف  خصــوص  در ایــن 
بــه  شــهری  پروژه هــای  در  کــرد:  بیــان  وی 
حوزه هــای مختلــف فرهنگــی توجــه شــده اســت 
کــودکان، ســالمندان و  و از اقشــار مختلــف مثــل 
معلوالن و محیط زیست حمایت کردند و همین 
عنــوان  بــا  انتخــاب شــهرهایی  موضــوع ســبب 
ــا  ــت و ی ــط زیس ــتدار محی ــودک، دوس ک ــتدار  دوس

اســت. شــده  انتخــاب  حامی معلــوالن 
شــهرداری های  و  دهیاری هــا  ســازمان  رئیــس 
گذرهــای فرهنگــی در  بــا اشــاره به ایجــاد  کشــور 
مناطــق تاریخــی و هســته های مرکــزی شــهرها، 
همــراه  کــه  پروژه هایــی  چنیــن  کــرد:  تصریــح 
بــوده  راه هــا  پیــاده  و ایجــاد  روســازی  پیــاده  بــا 
کــرده  فرصت هــای فرهنگــی را بــرای مردم ایجــاد 
ــعه  ــت و توس ــردم، توریس ــرای م ــری ب ــش موث و نق
فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری داشــته اســت.
وی محــور چهاربــاغ اصفهــان را یکــی از پروژه هــای 
شــاخص این بخــش برشــمرد و اظهارداشــت: در 
بســیاری از شــهرهای کشــور چنین اتفاق و جریان 
گرفتــه اســت  فرهنگــی در ســال های اخیــر شــکل 
و مدیــران شــهری چنیــن فرصت هایــی را تقویــت 

کرده انــد. جمالــی نــژاد بــا بیان اینکــه در شــهرهای 
گرفتــه  گذرهــای فرهنگــی صــورت  کوچک ایجــاد 
کــرد: در ایــن مناطــق بــا توجــه  اســت، خاطرنشــان  
به اینکــه ترافیــک ســنگین و آالیندگــی هــوا هنــوز 
گرفتــار نکــرده فرصــت  کالنشــهرها آن هــا را  مثــل 
خوبــی اســت تــا بــر مــدار پیــاده راه ســازی و کاهــش 
ــه حفــظ  ــه حمــل و نقــل شــخصی، ب وابســتگی ب
ســالمت شــهر و رشــد اهالــی فرهنــگ و هنــر کمــک 

کنند.
کــرد: احیــای بافــت فرســوده،  وی خاطرنشــان 
حفــظ بافــت مرکــزی و توســعه فرهنگــی همســو 
چنیــن  دســتاوردهای این  شــهری  توســعه  بــا 
کــه بایــد بیــش از  اقدامــات و پروژه هایــی اســت 

پیــش ادامــه یابــد.
بــه عنــوان   ایــده »گذرهــای فرهنگــی و هنــری« 
مکانــی بــرای ارایــه تولیــدات هنــری و فرهنگــی از 
ســوی هنرمنــدان، با اتخــاذ رویکرد ثــروت آفرینی از 
طریــق فرهنــگ و ارتقــای ســهم فرهنــگ و هنــر در 
تولیــد ناخالــص ملــی در دســتور کار وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی و واحدهــای مرتبــط بــا آن قــرار 

گرفتــه اســت.
 ۹۷ ســال  اســالمی از  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
کــرد و بــرای  کیــد  گذرهــای فرهنگــی تا بر ایجــاد 
و  مالــی  حمایــت  بــر  عــالوه  راهبــرد  تحقق ایــن 
معنــوی، تســهیالت مناســبی بــه افــراد صاحــب 

می کنــد. ارایــه  و ایــده  طــرح 
شــهرهای  در  جملــه  از  کنــون  تا فرهنگــی  گــذر 
ســبزوار،  ســنندج،  کرمــان،  شــیراز،  اصفهــان، 

اســت. شــده  آغــاز  اوز  و  بــم  نیشــابور، 

انتقاد از مصوبه شورای عالی معماری؛ 

کولوژی اصفهان  آخرین ظرفیت ا
در معرض تهدید است

معاون وزیر کشور:

گذرهای فرهنگی به توسعه فعالیت های هنری 
در شهرها منجر می شود

گفــت:  ســمیرم  زیســت  محیــط  اداره  رییــس 
و  آبــی  زیســتگاه های  در  آبزیــان  انــواع  صیــد 
اســتان  جنــوب  شهرســتان  رودخانه های ایــن 

اســت.  شــده  ممنــوع  اصفهــان 
اظهــار  با ایرنــا  گــو  و  گفــت   در  عباســی  محمــد 
داشــت: فصــل جــاری زمــان تخــم ریــزی و تکثیــر 
انــواع ماهی هــا در زیســتگاه های آبــی و ســدهای 
شهرســتان اســت و صیــد، آســیب زیــادی بــه آبزیــان 

می کنــد. وارد 
گفتــه وی ایــن ممنوعیــت بــه منظــور حفــظ  بــه 
ذخایــر آبزیــان منطقــه و جلوگیــری از دســت اندازی 

بــه محیــط زیســت آبــی انجــام و اجــرا می شــود.
اشــاره  بــا  ســمیرم  زیســت  محیــط  اداره  رییــس 
و  کمانــه  قرقــاچ،  ســدهای  در  ماهــی  وجــود  بــه 
از  صیــد  بر ایــن  عــالوه  کــرد:  خاطرنشــان  حنــا، 
کــزن، ماربــر، بی بــی  رودخانه هــای حســین آبــاد، 
ســیدان، بردکان و ســایر زیســتگاه های آبی طبیعی 
ممنــوع بــوده و بــا متخلفــان برخــورد خواهــد شــد.

کــرد: بــا شــروع فصــل تخم ریــزی  کیــد  عباســی تا
بیشــتر  محیطــی  زیســت  گشــت های  ماهیــان، 
شــده و مــردم در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف، 
موضــوع را بــه اداره محیــط زیســت  منطقــه اطــالع 

دهنــد.
کــرد: ادوات صیــد صیــادان غیرمجاز این  کیــد  وی تا
فصــل، جمــع آوری و متخلفــان بــه منظــور اعمــال 
قانــون و صــدور رأی بــه دادگســتری ســمیرم معرفــی 

می شــوند.
رییــس اداره محیط زیســت ســمیرم دربــاره صید در 
ســد مخزنی حنا، اظهارداشــت: متخلفان با وجود 
پاییــن آمــدن حجــم زیــادی از آب ایــن ســد، بــاز 
هــم در مــواردی اقــدام بــه صیــد یــا شــکار غیرمجــاز 
می کننــد کــه طبــق قانــون بــا آنهــا برخــورد می شــود.

کرد: صید، شــکار و اقدام شــروع به  عباســی تصریح 
شــکار در زیســتگاه های آبــی و حیــات وحــش ُجــرم 
و طبــق مــاده ۱۰ و ۱۵ قانــون شــکار و صیــد، قابــل 

تعقیــب و مجــازات اســت.
ــر ۳۵ هکتــار  ــغ ب ــا وســعتی بال دریاچــه و ســد حنــا ب
ــار  کن ــزی و  ــدگان آب ــم پرن ــتگاه های مه ــی از زیس یک
کیلومتــری  آبــزی اســتان اصفهــان اســت و در ۴۵ 
جنــوب شــرقی شــهر ســمیرم در امتــداد جــاده آبــاده 

اســتان فــارس قــرار دارد.
کــی  منطقــه شــکار ممنــوع حنــا، زیســتگاه آبــی و خا
میــش،  قــوچ،  کــی،  خا زیســتگاه  در  کــه  اســت 
جانــوران  جملــه  از  گــرگ  و  شــغال  کفتــار،  گــراز، 
ــل  ــی آن مح ــتگاه آب ــتند و زیس ــده هس حفاظت ش
کســتری  مهاجــرت پرندگانــی چون قو، درنا و غاز خا
اســت و ماهیــان حفاظــت شــده ای ماننــد زردپــّره 

کوسیســتم زیســت می کننــد. در ایــن ا
شهرســتان ســمیرم بــا قــرار گرفتــن در محــدوده ۱۰۳ 
گــرس  هــزار هکتــاری طــرح ســیمای حفاظتــی زا
ــار  ــزار هکت ــودن۴۵۵ ه ــا دارا ب ــا ب ــوار دن ــی در ج میان
عرصــه ملــی و ۳۳۰ هــزار هکتــار مراتــع و جنگل هــای 
طبیعــی از نــوع خــوب و متوســط در ۱۶۰ کیلومتــری 

جنــوب اصفهــان واقــع شــده اســت.

رییس اداره محیط زیست سمیرم: 

صید آبزیان در سمیرم ممنوع شد
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عضو هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان:

آموزش همگانی راهکار پیشگیری از دیابت است
خبرربخ

عضــو هیئــت مدیــره خیریــه دیابــت اصفهــان 
کــه  گفــت: دیابــت یــک بیمــاری آسیب زاســت 
کاهــش آمــار ابتالی ایــن بیمــاری نیازمنــد  ــرای  ب
آمــوزش همگانــی و همراهــی، حمایــت مالــی و 
معنــوی مــردم و خیــران هســتیم و دانش آمــوزان، 
امامــان جماعــت و مســئوالن مبلغــان خوبــی 
بــرای راهکارهــای پیشــگیری از دیابــت خواهنــد 
کــرد: تــا قبــل از  بــود. ســیدجواد رنگ آمیــز اظهــار 
کرونــا از ظرفیــت فرهنگســراها، مســاجد و  شــیوع 
کــن عمومی بــه صــورت چهــره بــه چهــره  دیگــر اما
اســتفاده  دیابــت  از  پیشــگیری  آمــوزش  بــرای 
کردیــم بــا  می کردیــم امــا در زمــان حاضــر تــالش 
برقــراری تعامــل بــا ارگان هــای دولتــی و خصوصــی 
ــوزش و  ــات، آم ــان جماع ــهرداری، امام ــد ش مانن
پــرورش و اســتفاده از ظرفیــت دانش آمــوزان برای 

ــم. کنی ــتفاده  ــت اس ــگیری از دیاب ــوزش پیش آم
از  پیشــگیری  حــوزه  در  اقــدام  مهمتریــن  وی 
افــزود:  و  دانســت  همگانــی  آمــوزش  را  دیابــت 
بــرای  کــه  آسیب زاســت  بیمــاری  یــک  دیابــت 
آمــوزش  نیازمنــد  آن  ابتــالی  مــوارد  کاهــش 
همگانــی و همراهــی، حمایــت مالــی و معنــوی 

مــردم و خیــران و متولیــان اســتان هســتیم و 
مســئوالن  و  جماعــت  امامــان  دانش آمــوزان، 
مبلغــان خوبــی بــرای راهکارهــای پیشــگیری از 

بــود. خواهنــد  دیابــت 
عضــو هیئــت مدیــره مؤسســه خیریــه دیابــت 
ــا بیان اینکــه طــرح غربالگــری دیابــت  اصفهــان ب
از یــک ســال گذشــته اجرایــی شــده اســت، افــزود: 
در حــال حاضــر حــدود ۷ هــزار بیمــار مبتــال بــه 

دیابــت در خیریــه دیابــت اصفهــان دارای پرونــده 
الکترونیکــی هســتند.

خبــر  دیابــت  اطالعاتــی  بانــک  تشــکیل  از  وی 
ــرای  داد و افــزود: اســتفاده از تابلوهــای شــهری ب
گاهی بخشــی روش هــای پیشــگیری از دیابــت  آ
گرفتــه در حــوزه  یکــی دیگــر از اقدامــات صــورت 
آمــوزش راهکارهــای پیشــگیری از ابتــالی دیابــت 

اســت.

بــه  موفــق  اصفهــان  انتظامی اســتان  مامــوران 
گــروه  یــک  اعضــای  دســتگیری  و  شناســایی 

شــدند.  خطــه  در ایــن  ســالح  قاچــاق 
گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی پلیــس، معــاون  بــه 
اجتماعــی فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان روز 
ــواع  ــد ۲۷ قبضــه ان ــه از ایــن بان ک گفــت  ــنبه  دوش

کشــف شــده اســت. گــرم  ســالح 
کریمی افزود : ماموران پلیس  سرهنگ  جهانگیر 
امنیــت عمومی اســتان اصفهــان پــس از انجــام 
اقداماتــی اطالعاتــی از تــردد قاچاقچیــان اســلحه 
در یکــی از محورهــای غربــی اســتان مطلــع و وارد 

عمــل شــدند.
کــه اعضــای  وی بــا اشــاره به اینکــه قاچاقچیــان 
یــک بانــد ۳ نفــره بودنــد در پوشــش مســافرت 
ســواری  خــودروی  دســتگاه   ۲ وســیله  بــه  و 
پیــکان در حــال انتقــال اســلحه بودنــد، تصریــح 
کــرد: متهمــان توســط مامــوران پلیــس امنیــت 
عمومی اصفهان در یکی از ورودی های این شــهر 

شناســایی و خــودروی آنهــا متوقــف شــد.
انتظامی اســتان  فرمانــده  اجتماعــی  معــاون 
اصفهــان ادامــه داد: در بازرســی بــه عمــل آمــده ۱۰ 
کــه بــه  کمــری و ۱۷ ســالح شــکاری  کلــت  قبضــه 
طــور حرفــه ای در ســقف یکــی از خودروهــا جاســاز 

کشــف شــد. شــده بــود، 
ایــن مقــام انتظامی اظهــار داشــت: در ایــن رابطــه 
۳ نفــر دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای 
اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضائی تحویــل داده 

شــدند.
ک در نایین  کشف ۲۰۵ کیلوگرم تریا

همچنیــن  جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان از 
کیلــو مــواد مخــدر در بازرســی از یــک  کشــف ۲۰۵ 

ســواری پــژو  در ناییــن خبــر داد.
 ســرهنگ  محمدرضا هاشــمی فر  افزود : مامــوران

کنتــرل  حیــن  ناییــن  انتظامــی  شهرســتان 
خودروهــای عبــوری در یکــی از محورهــای فرعــی 
 ایــن شهرســتان بــه یــک ســواری پــژو مشــکوک و 

کردنــد. آن را متوقــف 
وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو در مجمــوع 
ک  ــا ــو تری کیل ــامل ۱۵۰  ــدر ش ــواد مخ ــو م کیل  ۲۰۵
کــه در صنــدوق عقــب وزیــر  کیلــو حشــیش  و ۵۵ 
کشــف  ــود،  صندلی هــای خــودرو جاســاز شــده ب

شــد.
اصفهــان  انتظامی اســتان  فرمانــده  جانشــین 
گر مــرگ  ادامــه داد: در ایــن خصــوص ۳ ســودا
بــرای  پرونــده  تشــکیل  از  پــس  و  دســتگیر 
اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل 

شــدند. داده 
گذشته  ماموران انتظامی نایین   عالوه بر این روز 
ک  از  گــرم تریــا کیلــو و ۹۰۰  کشــف ۲۲۴  موفــق بــه 

کامیــون عبــوری شــده بودند. یــک دســتگاه 
کیــان مهــر فرمانــده انتظامی نایین  ســرگرد هادی 
شــهید  بازرســی  ماموران ایســتگاه  کــه  گفــت 
کنتــرل  حیــن  ناییــن  شهرســتان  شــرافت 
کامیــون  خودرو هــای عبــوری بــه یــک دســتگاه 

کردنــد. بنــز مشــکوک و آن را متوقــف 
کیلــو  وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو ۲۲۴ 
کــه بــه طــور حرفــه ای زیــر بــار  ک  گــرم تریــا و ۹۰۰ 

ــد. ــف ش کش ــود،  ــده ب ــاز ش ــی جاس ــه فرنگ گوج
فرمانــده انتظامی شهرســتان نائیــن ادامــه داد: 
کامیــون دســتگیر و پــس  در ایــن خصــوص راننــده 
بــرای اقدامــات قانونــی بــه  از تشــکیل پرونــده 

مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد.

دو خبر انتظامی :
باند قاچاق سالح 

در اصفهان متالشی شد
خبرربخ

کارفرما شدند که  کارگرانی 

مردم چه می خواهند؟

انتخابات و دلخورى مردم 

وقتیاینوامهادرجایخودخرجنمیشود:

پرواز وام های ازدواج 

زِن سرپرســت خانــوار چنــد ســالی اســت بــه 
یکــی از عناویــن آشــنا در جامعــه تبدیــل شــده 
ــی از  ــار بزرگ ــه ب کول ــا  ــی اســت ب ــر زنان گ و تداعــی 
کــه تــالش می کنند  مســئولیت زندگــی بــر دوش 
کــرده و بــر  کمــر راســت  زیــر بــار مشــکالت زندگــی 

کننــد.  توانمندی هــای خودشــان تکیــه 
بیشــتر این زنــان همســران خــود را از دســت 
گرفته انــد، بــد سرپرســت یــا بــی  داده، طــالق 
سرپرســت هســتند و خواســته یــا ناخواســته 
فرزندانشــان  و  خانــواده  اصلــی  سرپرســت 

شــده اند.
کنــار اداره  ــد در  ــوار امــا بای ــان سرپرســت خان زن
خانــه و ایفــای نقــش پــدر، نقــش مادرانــه خــود 
کــه پیــدا  کننــد، آن هــم در جامعــه  را نیز ایفــا 
زندگــی  هزینه هــای  تامیــن  و  شــغل  کــردن 
بــرای مــردان نیــز ســخت شــده و بــه راحتــی 
نمی تواننــد از پــس آن برآینــد، انجــام همه ایــن 
ــه  کاری ب ــان بی حمایــت و تنهــا،  ــرای زن امــور ب

مراتــب ســخت تــر و جانکاه تــر اســت.
بــه همدلــی  نیــاز  در چنیــن شــرایطی قطعــا 
سرپرســت  زنــان  از  بیشــتر  حمایــت  و 
یادگیــری  بــا  تــا  داریــم  جامعــه  در  خانــوار 

مهارت هــای مختلــف و تکیــه بــر قابلیت هــا و 
پــای خــود  توانمندی هایشــان بتواننــد روی 

. یســتند با
کارآفرین  بهجــت دهقانی یکــی از زنان جــوان و 
ــی چنــد ســالی اســت در زمینــه تولیــد  اصفهان
 ۱۸ از  می گویــد  او  می کنــد.  فعالیــت  لبــاس 
کــرده و در  ســالگی حرفــه خیاطــی را دنبــال 
کارگاه تولیــد مانتــوی خــودش را  ۲۳ ســالگی 
ازدواج  ســال ۱۳۸۶  اســت.  کــرده  راه انــدازی 
کــرده و همــان ســال بــه خاطــر برخــی مشــکالت 
را  کارگاهــش  وســایل  شــده  مجبــور  مالــی 

بفروشــد.
کار خــود را شــروع  خانــم دهقانــی یــک بــار دیگــر 
می کنــد، اما ایــن بــار هــم بــه دلیــل بیمــاری 
وســایل  دوبــاره  می شــود  مجبــور  همســرش 
کــه امروز  کارگاهــی  کارگاه را بفروشــد و در نهایــت 
کار اســت را بــه عنــوان ســومین  در آن مشــغول 
که  کارگاهی  کارگاه خیاطــی راه انــدازی می کنــد؛ 
کــرده  کار  از ســال ۱۳۹۲ بــه بعــد بــه طــور مــداوم 

و هیچــگاه تعطیــل نشــده اســت.
کار خــودم را بــا  کارآفریــن می گویــد:  ایــن بانــوی 
کــردم. حــدود ســه ســال قبــل  ســه نفــر شــروع 

کار می کردنــد و امــروز  کارگاه  ۱۸ تــا ۲۰ نفــر در 
ــرون از  ــر بی ــدود ۱۰ نف کارگاه و ح ــر در  ــت نف هش
کار  کارهــای وابســته بــه آن مشــغول  کارگاه و در 

هســتند.
امــام  اشــتغال  نــذر  خیریــه  بــا  آشــنایی 
کمــک بزرگــی بــه  حســین)ع( در ســال ۱۳۹۴ 
کــرده  کارآفریــن  بانــوی  فعالیت ایــن  توســعه 
ــر را  ــان مه ــز زن ــا مرک ــرای م ــه ب ــد: خیری و می گوی
گســترده ای  کــه فضــای بســیار  کــرد  راه انــدازی 
کارگاهــی در اختیــار مــا  بــود و بــرای انجــام امــور 

گرفــت. قــرار 
این قصه سر دراز دارد

و  اشــاره  هــم  زنــان  کار  ســختی های  بــه  وی 

کار  کنــار  خاطرنشــان می کنــد: زنــان بایــد در 
خانــواده  و  خانــه  امــور  بــه  منــزل،  از  خــارج 
کننــد. مشــکالت اقتصــادی و  هــم رســیدگی 
کــه  اجتماعــی هــم بــر ســر راه زنــان وجــود دارد 

گفت ایــن قصــه ســر دراز دارد. بایــد 
کارآفریــن بــا اشــاره به اینکــه همکارانــش  ایــن 
کارگاه همــه از زنــان سرپرســت خانــوار  در ایــن 
کار مشــکالت  گاهی در اوج  هســتند، می گوید: 
گیــر آن هــا می شــود و  خانوادگــی دســت  و پــا 
کار می شــوند، این موضــوع  مجبــور بــه تــرک 
مشــکالت زیــادی بــه وجــود مــی آورد، امــا بــه 
ــا امیــد  کار مانده ایــم و ب لطــف خــدا تا اینجــای 
کارمــان ادامــه می دهیــم،  بــه خــدا بــاز هــم بــه 
گــره  کوشــی و تــالش  چــون معتقــدم بــا ســخت 

بســیاری از مشــکالت بــاز می شــود.
بــه  کــه  را هــم خاطرنشــان می کنــد  وی ایــن 
عنــوان یــک زن در جامعه ایرانــی بــا مشــکالتی 
کرده ام، اما دوســت  زیــادی دســت و پنجــه نرم 
ــا  کنــم ت کمــک  ــان دیگــر  ــه زن ــم ب داشــتم بتوان
تجربــه  را  کــردم  تحمــل  مــن  کــه  مشــکالتی 
توانایی هــای  بــر  تکیــه  بــا  بتواننــد  و  نکننــد 

خودشــان از پــس مشــکالت زندگــی برآینــد.

دکتر علی دارابی 
مــردم در انتخابــات مختلــف بــا هــر انگیــزه اى 
کننــد تــا شــاهد پیشــرفت و آبادانــی  شــرکت مــی 
تحقــق  و  زندگــی  بــراى  بهتــر  فرصــت  و  کشــور 

باشــند. عدالــت 
کارآمــدى، خدمــت، رفــاه، صلــح، امنیــت،  الــف: 
همــه  زدایــی،  تنــش  ملــی،  وفــاق  ســازندگی، 
و همــه شــعارها و اهــداف بــس زیبــا و ارزنــده 
کــه وظیفــه ذاتــی و اولیــه دولت هــا  اى اســت 

میشــود. محســوب 
ــال  ــس از ٨ س ــا پ ــرا دولت ه ــس چ ــه پ ــن هم با ای
بــی صبرانــه روز شــمار پایــان  خدمــت، مــردم 
دولــت را خواهاننــد و هــر انتخابــات بــه نوعــی 
کاهــش ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد  ســایش و 

ملــی جامعــه را بدنبــال دارد؟
کثــر دولت هــا قــادر بــه تحقــق شــعارها و  چــرا ا
و  انتخابــات داده انــد  در ایــام  کــه  برنامه هایــی 
گرفته انــد نمی شــوند؟ راى  مــردم  از  آن  بابــت 
کــدام  کار  موانــع، چالش هــا و محدودیت هــاى 

اســت؟
کارى،  قانــون، ســلیقه، نبــود شــفافیت، مــوازى 
کــه  کارهــا، تقابل هــا وصــف بندى هایــی  تداخــل 
بــر ســر راه موفقیــت هســتند کدامنــد و ســهم آنها 

چقــدر اســت؟
چــرا آمــد و شــد دولت هــا بجــاى آنکــه موجــب 
افزایــش اعتمــاد عمومی و مشــارکت بیشــتر شــود 

برعکــس میشــود ؟
کــه دولت هــا از  ایــن وضعیــت در حالــی اســت 
کامــال راضی و برعکــس مردم  عملکــرد خودشــان 

ناراضــی !؟

شــکاف  موجب ایــن  کــه  مســاله  تریــن  مهــم 
میشــود »فاصلــه میــان مــردم و دولت ها« اســت. 
مــردم مشــکالت معیشــتی، اقتصــادى دارنــد. 
گرانــی،  موانــع تولیــد بــس زیــاد اســت. تــورم، 
دخالــت  کاهــش  آســایش،  آرامــش،  امنیــت، 
روى  مــردم،  کار  و  کســب  و  زندگــی  در  دولــت 
اعصــاب عامــه راه نرفتــن، آزادى، دموکراســی، 
شایســته ســاالرى و مقابلــه بــا رانــت، فســاد و 

تبعیــض هســتند.
گــر بناســت اعتمــاد عمومــی جلــب شــود مــردم  ا
کنند نتایج آراى  باید بخوبی و وضوح مشــاهده 

آنهــا در حکمرانــی مدخلیــت دارد.
کــردن مــردم بــا صندوق هــاى راى  راه نزدیــک تــر 

گــذرد. از ایــن مســیر مــی 
مردم چه میخواهند؟

ایــن مهــم تریــن ســوال بــراى افــراد و جریانــات 
سیاســی بــراى انتخابــات بایــد باشــد.

گفتمــان و  گاهــی از خواســته مــردم در تعیــن  آ
کاندیداهــا نشــانه  شــعارهاى انتخاباتــی توســط 

هوشــمندى اســت.
کار و تولید  1-  مردم مشکل اقتصادى و کسب و 

دارند اما راهکار عملی بجاى شعار میخواهند.
ــامل  کشــور را ش ــده  ــش عم ــه بخ ک ــان  2-  جوان
ازدواج  میشــوند؛ شــغل، تحصیــل، مســکن و 

چهــار نیــاز ضــرورى آنهاســت.
کننــد، دولــت و  ۳-  مــردم میخواهنــد زندگــی 

حکومــت در زندگــی آنهــا ســرک نکشــد.
آزادی هــاى قانونــی بــه رســمیت شــناخته شــود. 
کنــار  کلــی  کشــنده بــه  اضطــراب و اســترس های 

زده شــود.
کارآمــدى، پارتــی  ۴-  فســاد، تبعیــض، رانــت، نا

ــار رود. کن ــور  کش ــوارى، از  ــوه خ ــازى و رش ب
نظــر،  اختــالف  و  تفــاوت  آزادى،  قانــون،    -۵

باشــد. قانــون  حمایــت  مــورد  و  محتــرم 
فضــاى  شــود،  برداشــته  تحریم هــا    -۶
تنفســی ایجاد شــود، تنش هــا بــه حداقل برســد.
7-  اســالم و بایدهــاى آن جــارى شــود. جامعــه 
دینــدارى  و  اخــالق  بــا  دارى  معنــا  نســبت 
کنــد. در عیــن حــال ســلیقه هاى محــدود  پیدا
کم  بــه نــام دیــن و اســالم بــر جامعــه تحمیــل و حا

نشــود.
کمیــت قانــون و تحقــق  ٨-  مــردم خواهــان حا
کشــور  عدالــت هســتند. از اینکــه فقــر و نــدارى در 

هســت احســاس نارضایتــی دارنــد.
کدســت، ایثارگر و  کارآمــد، پا 9- مــردم مدیــران 
عاشــق خدمــت و نــه تشــنه قــدرت میخواهنــد.
1۰-  مــردم از دعواهــاى سیاســی و باندى خســته 
شــده اند. آرامــش و آســایش میخواهنــد. امید به 
آینــده روشــن را بــراى خود و فرزندانشــان مطالبه 

کنند. مــی 
بــس  حــرف  یــک  اســت  کــس  گــر  ا »درخانــه 

زده  و...  تبلیغاتــی  ســایت های  در  گــر چرخــی  ا
کــه  دیده ایــد  را  گهی هایــی  آ حتمــا  باشــید 
زوج هایــی قصــد دارنــد رقــم وام ازدواج خــود را 
بــه قیمت هایــی پاییــن تــر، امــا قابــل توجهــی 

بفروشــند. 
کــه قــرار شــد جوانــان بــا ازدواجشــان از  از ســالی 
ــم  ک ــا ســود  ــب وام ازدواج ب تشــویق دولتــی در قال
بهره منــد شــوند تقریبــا دخــل و خــرج جوانــان 
کــه بــه صــورت وام دریافــت  بــا آن مقــدار پولــی 
می کردنــد مطابقــت داشــت، امــا رفتــه رفتــه بــا 
کاال هــای اساســی  افزایــش تــورم، افزایــش قیمــت 
زندگــی و خرج هــای اولیــه تشــکیل یــک زندگــی 
نیامــد  هــم  جوانــان  کار  بــه  پــول  مشــترک این 
کنــد و عمــال در  گــره ای از آن هــا بــاز  و نتوانســت 
ســال های اخیــر، وام ازدواج امــری بــرای تســهیل 

نشــد.  ازدواج 
ســال  هــر  گــذاران  قانــون  و  مســئوالن  حتــی 
بلکــه  ببرنــد  بــاال  را  وام  رقم ایــن  کردنــد  تــالش 
کننــد،  کــه ازدواج  جوانان ایرانــی ترغیــب شــوند 
امــا شــاهد بودیــم چــه وقتــی ۳۰ میلیــون بود هیچ 
دردی را دوا نکــرد چــه وقتــی ۵۰ میلیــون شــد!
کــردن رقــم وام  آخریــن تصمیشــان شــد دو نرخــی 
ازدواج. قــرار شــد ســال ۱۴۰۰ دختر هــای زیــر ۲۳ 
ســال و پســر های زیر ۲۵ ســال بیشــتر از افراد دیگه 
کنند. این قانون در مجلس تصویب  وام دریافــت 
شــد و از ابتــدای ســال قــرار بــه اجرایــی شــدن آن 
کــه از ســال ۹۷  شــد. بــر اســاس این قانــون کســانی 
کــرده و وام نگرفته انــد، می تواننــد نســبت  ازدواج 
بــه دریافــت وام ازدواج ۷۰ میلیــون تومانــی بــرای 
همــه و وام ۱۰۰ میلیــون تومانــی بــرای افــراد بــاالی 

کننــد. ۲۳ ســال و ۲۵ ســال اقــدام 
کــه  کــه وجــود دارد ایــن اســت  نکتــه قابــل توجهــی 
طــی ســه ســال اخیــر بــا افزایــش قابــل توجــه رقــم 
کمتر آن پدیده ای به  وام ازدواج و در مقابل ســود 
کــه توانایــی مالــی  کــه افــرادی  وجــود آمــده اســت 
دارنــد یــا بــه هــر طریقــی نیازمند ایــن پول نیســتند 
خریــداری  را  وام  مختلفی ایــن  رقم هــای  بــا 
می کننــد تــا در امــری خــارج از حیطــه ازدواج خرج 

کنند.
کانال های  گــر چرخی در ســایت های تبلیغاتــی و  ا
گهی هایــی را دیده اید  تلگرامی زده باشــید حتمــا آ
کــه زوج هایــی قصــد دارنــد رقــم وام ازدواج خــود 
را بــه قیمت هایــی پاییــن تــر، امــا قابــل توجهــی 
ــرای  کــه ب ــتند  ــم هس بفروشــند و افــراد زیــادی ه
کاری  کســب و  یــا حتی ایجــاد  گــذاری  ســرمایه 
تــازه  از  را  ازدواج  وام  دریافــت  فرصــت  حاضرنــد 

عــروس و داماد هــا بخرنــد.
گهی هــای  آ از  یکــی  شــماره های  از  یکــی  بــا 
وام  رقــم  ببینــم  تــا  گرفتــم  تلگرامی تمــاس 
می فروشــند؟  قیمتــی  چــه  بــه  را  ازدواجشــان 
گفت: »من  که تلفن را برداشــت  فروشــنده زمانی 
کردیــم و بــه دلیــل داشــتن  ــازه ازدواج  و خانمــم ت
شــرایط خــوب مالــی قصــد داریم ایــن وام را بــه 
کــم نیازمنــد  کــه بــه رقــم بــاالی آن بــا ســود  کســی 
ــن وام ۱۰۰  ــم م ــد بگویی ــه بای ــیم البت ــت بفروش اس
میلیونــی دارم و خانمــم ۷۰ میلیونــی.« او ادامــه 
داد: »روی هم ایــن دو وام را ۵۰ میلیــون تومــان 

می فروشــیم البتــه ضامنــش بــا خــود شــما.«
بــا چنــد شــماره ی دیگر تماس گرفتــم آن ها هم یا 
شــرایطی مشــابه این را داشــتند و یا حتی مواردی 

ــه  ک ــوری ای  ــای ص ــل ازدواج ه ــه دلی ــه ب ک ــد  بودن
وجــود  بــه  افتــاده  دور  شــرایط  و  اســتان ها  در 
آمــده بــود حاضــر بودنــد بــا دریافــت مبلغــی بــدون 
بازپرداخــت فرصــت خــود را به ایــن شــکل بــه نــام 
دیگــران بزننــد. هــر چند این اتفــاق بار ها از ســمت 
پلیس و مدیران حوزه جوانان هشــدار داده شــده 
کــه  گوشــزد شــده اســت  اســت و بار هــا بــه جوانــان 
بــه دنبال ایــن خریــد و فــروش نباشــند چــرا که هم 
جــرم تلقــی می شــود و هــم آســیب های اجتماعــی 

زیــادی را بــه همــراه دارد.
کــه  ــا حــدی آســیب زاســت  ــار حقوقی ایــن امــر ت ب
کلهــر پژوهشــگر حقوقــی و مــدرس  حســینعلی 
دانشــگاه می گویــد: خریــد و فــروش وام بــه عنــوان 
بایــد  کــه  می شــود  محســوب  عقــد  نــوع  یــک 
همچــون تمــام عقــود، دارای چارچــوب قانونــی 
مشــخصی باشــد و بــا رعایــت موازیــن شــرعی و 
قــرارداد در صورتــی  حقوقــی منعقــد شــود. این 
معنــا پیــدا می کنــد که مــورد قبــول طرفین باشــد.
کــه اســاس خریــد و  او بــا بیان اینکــه از آنجایــی 
فــروش وام در خصــوص وام هــای غیر قابل انتقال 
بانکــی صــورت می پذیــرد و آنچنــان در مــورد خرید 
کــه قابلیــت انتقــال بــه  و فــروش وام هــای بانکــی 
گفــت: وام  غیــر را دارا هســتند، متــداول نیســت، 
ازدواج بــا توجــه بــه شــرایط خــاص بهــره منــدی از 
آن بــه افــراد دارای چنیــن شــرایطی )زوج و زوجــه( 
تعلــق می گیــرد؛ بنابرایــن بــرای خریــد و فــروش 
وام ازدواج عــالوه بــر شــرایط عــام قانونــی، نیــاز بــه 
شــرایط خــاص و ویــژه بــرای چنیــن موضوعاتــی 

کامــال احســاس می شــود.
ایــن مــدرس دانشــگاه افــزود: بنابرایــن بــه موجب 

ــون آن را منــع نکــرده  ــه قان ک ــرای عملــی  ــون ب قان
ــوان جــرم  ــی تعییــن نکــرده باشــد نمی ت و مجازات

کــرد. انــگاری 
او بــا بیان اینکــه بــرای چنیــن اقداماتــی همچنــان 
عمــل  و  نــدارد  وجــود  خاصــی  قانونگــذاری 
گر خرید  گفت: ا ســختگیرانه انجام نشــده اســت، 
گهی هــای خریــد  و فــروش وام ازدواج در قالــب آ
و فــروش بــه صــورت یــک عملکــرد نادرســت و 
رویــه ناصــواب و منبــع درآمــدی باشــد، می تــوان 
کالهبــرداری، مجــازات و محکومیــت  ــه عنــوان  ب
گــر امــکان ســوء  بــرای آن تعییــن کــرد و همچنیــن ا
اســتفاده از مــدارک اشــخاص )زوج و زوجــه( وجود 
داشــته باشــد، مطمئنــا زمینــه ســاز مشــکالت 
عملیــات  بســا  چــه  و  شــد  خواهــد  عدیــده ای 

مجرمانــه متفاوتــی رخ خواهــد داد.
در ادامه ایــن پژوهشــگر یکــی از مهمتریــن دالیــل 
ازدواج  وام  فــروش  گهی هــای  آ افزایــش  علــل 
را عــدم توجــه مراجــع مختلــف و پیــش بینــی 
قانونگــذار به اعمال شــرایط خاص )حمایت های 
متناســب( بــرای دریافــت وام ازدواج در شــرایط 

ویــژه اقتصــادی دانســت.
چنــدی اســت این امــر آنقــدر مــورد توجــه قــرار 
کــه محمدمهــدی تندگویان معــاون  گرفتــه اســت 
دربــاره  جوانــان  و  ورزش  وزارت  جوانــان  امــور 
گهی هــای فــروش وام ازدواج در فضــای  اقدامــات آ
گفــت: مــا در ایــن بــاره تذکــرات الزم را بــه  مجــازی، 
ــورد  ــون برخ کن ــا تا ــم، ام ــئول دادی ــای مس نهاد ه

خاصــی با ایــن مــوارد نشــده اســت.
او بــا بیان اینکــه از پلیــس فتــا و نهاد هــای قضایــی 
درخواســت برخــورد قانونــی با ایــن مــوارد را داریــم، 
گفــت: در پیام رســان ها و برنامه هــای متعــدد نیــز 
گهی هــای مشــاوره بــرای دریافــت وام ازدواج یــا  آ
کــه  انتقــال غیــر قانونــی وام در حــال انتشــار اســت 
بــا دریافــت مبالغــی، اقــدام بــه کالهبــرداری در این 

زمینــه می کننــد.
امــا شــاید یکــی از دالیل خریــد و فــروش وام ازدواج 
بــی توجهــی قانون گــذار بــه اعمــال شــرایط خــاص 
بــه  توجــه  بــا  اســت.  ازدواج  وام  دریافــت  بــرای 
افزایــش مبلــغ وام بایــد شــرایط و ضوابــط خاصــی 
بــرای متقاضیــان لحــاظ و جامعــه هــدف واقعــی 
کننــدگان وام مشــخص شــود تــا از ســوء  دریافــت 
اســتفاده در ایــن موضــوع، جلوگیــری شــود. تــا 
شــاهد ســوء اســتفاده های متعــدد از ایــن مبلغ به 

کــم برخــوردار نباشــیم. ویــژه در مناطــق 

با کارآفرینان

یادداشت  میهمان

دو کلمه حرف حساب

خبر

مدیــر عامــل انجمــن حفاظــت از پرنــدگان آوای 
گفــت: تازه تریــن بــرآورد جمعیتــی پرنــدگان در  بــوم 
ــدگان در  ــه ای پرن گون کاهــش تنــوع  زمســتان ۹۹ از 
کــه ناشــی از ســال ها  اســتان اصفهــان حکایــت دارد 
خشــکی ممتد اســت.  ایمــان ابراهیمــی در گفتگو با 
مهــر بــا بیان اینکه جمعیت پرنــدگان بومی و مهاجر 
ــر اســاس آخریــن سرشــماری در  اســتان اصفهــان ب
ســال گذشــته نســبت بــه ســال ۹۸ تفــاوت چندانی 
اتفاقــات  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  نداشته اســت، 
گونه هــای پرنــدگان  کاهــش تنــوع  کننــده  نگــران 
اســت و تنــوع پرنــدگان اســتان بــه ســرعت در حــال 

کــم شــدن اســت.
کل  وی افــزود: انجمــن آوای بــوم بــا همراهــی اداره 
محیــط زیســت اصفهــان در سرشــماری زمســتان 
ســال ۹۹، دوازده ســایت را در اســتان مــورد آمــار 
ســد  شــامل  ســایت ها  که ایــن  داد  قــرار  بــرداری 
تصفیــه  رود،  زاینــده  ســد  آقــاچ،  قــره  ســد  حنــا، 
و  اصفهــان  شــهر  شــمال  و  جنــوب  خانه هــای 
شــاهین شــهر، حوضچه هــای پاالیشــگاه شــهید 
گاوخونی،  منتظــری اصفهــان، تــاالب بیــن المللــی 
گلپایگان، تصفیه خانه بیولوژیکی ذوب آهن،  سد 
دریاچــه قایقرانــی ذوب آهــن و ســد تنظیمی زاینــده 
کاهــش  کــه در نتیجه ایــن سرشــماری  رود بودنــد 
گونــه ای پرنــدگان را در ســطح اســتان  نســبی تنــوع 

ــم. ــاهد بودی ش
کاهش تنوع گونه ای پرندگان نتیجه سال ها 

خشکی ممتد است
مدیرعامــل انجمــن حفاظــت از پرنــدگان آوای بــوم 
گونــه ای پرنــدگان را در تاالب هــا و  کاهــش تنــوع 
ســایر زیســتگاه های اســتان، حاصــل خشــکی های 
ــان  ــته دانســت و خاطرنش گذش ــال های  ــد س ممت
گونــه پرنــده  گذشــته در یــک تــاالب ۴۰  گــر در  کــرد: ا

کنــون نیمــی از آنهــا از بیــن رفتــه امــا  وجــود داشــت ا
کــه جــای  جمعیــت نیمی دیگــر افزایــش داشــته 
کــرده اســت بــر  گونه هــای از دســت رفتــه را پــر  خالــی 
همیــن اســاس در سرشــماری تفــاوت چندانــی در 
جمعیــت مشــاهده نمی شــود امــا در تعــداد گونه ها 
تفــاوت بســیار زیــادی دیــده می شــود. نویســنده 
کتــاب »مهاجــرت پرنــدگان، پرندگان مهاجر ایــران« 
گونه هــا اهمیــت زیــادی دارد  ابــراز داشــت: تنــوع 
زیــرا نشــان دهنــده ســالمت زیســتگاه و چرخــه 
کاهــش یابــد  کــه تنــوع  کوسیســتم اســت و زمانــی  ا
در نهایــت بــه نابودی ایــن چرخــه منجــر می شــود.

چهار گونه مهاجر کمیاب در تاالب های 
اصفهان مشاهده شد

گونه  ابراهیمی همچنیــن از مشــاهده و ثبــت چهــار 
کــرد و  کمیــاب در اســتان اصفهــان اشــاره  پرنــده 
گفــت: از گونه هــای مهمی کــه فروردیــن مــاه امســال 
در یکــی از تاالب هــای فصلــی در جنــوب شــرقی 
کــه  بــود  گیــالر  اردک  کردیــم  مشــاهده  شــهرضا 
دســتکم در هشــت ســال گذشــته در ســطح اســتان 
گیــالر را تــا  کــه اردک  دیــده نشــده بــود در حالــی 
همیــن ۱۰ ســال پیــش بــه راحتــی می شــد در زاینــده 

کــرد. رود مشــاهده 
وی ادامه داد: در جریان سرشــماری زمســتان سال 
گذشــته در تاالب هــای اســتان اصفهــان همچنیــن 
کــه  اردک ســر ســفید و اردک بلوچــی مشــاهده شــد 
کشــور هســتند  کمیــاب  گونه هــای آبــزی و  هــر دو از 
گــذر عقــاب دریایی دم ســفید  و بــرای چندمیــن بــار 
گونه هــای بســیار  کــه از  کردیــم  را در اصفهــان ثبــت 
کشــور محســوب می شــود و مشــاهده این  مهــم 
گــذر  پرنــده نشــان می دهنــد اصفهــان مســیر ثابــت 
عقــاب دم ســفید از روســیه بــه ســمت آفریقــا در 

فصــل مهاجــرت اســت.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم خبر داد؛

گونه ای  پرندگان در اصفهان کاهش تنوع 

رئیس پلیس فتا استان اصفهان هشدار داد:

کمین هستند کالهبرداران در 
خبرربخ

رئیــس پلیــس فتــا اســتان اصفهــان در خصــوص 
شــگرد مجرمــان ســایبری و کالهبــرداری به بهانه 
کفــاره روزه و نــذورات بــه  جمــع آوری زکات فطــره، 
گفــت: از واریــز وجــه بــه  شــهروندان هشــدار داد و 
حســاب های نامعتبــر، شــخصی و ســایت های 

کنیــد. ناشــناس خــودداری 
کــرد:  ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضــوی اظهــار 
تبلیغــات  عظیــم  حجــم  شــاهد  روزهــا  در ایــن 
ســوی  از  روزه  کفــاره  و  فطریــه  جمــع آوری 
ــه  ک ــتیم  ــه و… هس ــات خیری ــا و مؤسس انجمن ه
در ســایت ها و شــبکه های اجتماعــی خودنمایــی 
از ایــن  بســیاری  به اینکــه  توجــه  بــا  می کنــد. 
بــه  نســبت  روزه داران  اســت،  کــذب  تبلیغــات 
رعایــت هشــدارهای پلیســی توجــه ویــژه داشــته 

باشــند.
باشــند  داشــته  توجــه  شــهروندان  افــزود:  وی 
آنــی  صــورت  بــه  ســایت ها  از ایــن  بســیاری  کــه 
ــه بارگــذاری شــده و بعــد از  ــرای اهــداف مجرمان ب
کفــاره از دســترس خــارج  جمــع آوری فطریــه و 
فطریــه  دارنــد  قصــد  کــه  کاربرانــی  می شــوند، 

کفــاره روزه خــود را از طریــق فضــای ســایبر یــا  و 
کننــد، از طریــق شــرکت ها  تلفــن بانــک پرداخــت 
کــه توســط  کشــور  و مؤسســات شــناخته شــده در 
حســاب های  شــماره  جمعــی،  رســانه های 
واریــز  از  و  کــرده  اقــدام  می کننــد،  رســمی اعالم 
و  شــخصی  نامعتبــر،  حســاب های  بــه  وجــه 

کننــد. خــودداری  ناشــناس  ســایت های 
کــرد:  رئیــس پلیــس فتــا اســتان اصفهــان تصریــح 
روزه داران عزیــز مراقب باشــند تا در عملیات های 
ــینگ  ــایت های فیش ــی، در دام س پرداخــت بانک
نیفتنــد و مراقــب افشــای رمــز دوم یکبــار مصــرف 
کاربــردی از جملــه قــرآن  باشــند. اپلیکیشــن های 
ــا را  ــرده و آنه ک ــود  ــر دانل ــع معتب ــه را از مناب و ادعی
از طریــق لینــک موتورهــای جســتجو یــا منابــع 

ناشــناس و نامعتبــر دانلــود نکننــد.
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گزارشربخ

هشــتمین  و  ســی  خبــری  نشســت  اولیــن 
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر بــا حضــور دبیــر این 
دوره از جشــنواره بــه صــورت مجــازی برگــزاری 

شــد.
گــزارش ایمنــا، مهــدی عســگرپور در ابتــدای  بــه 
کرونــا  ویــروس  شــیوع  گفــت:  نشســت،  ایــن 
شــرایط متفاوتــی را در جهــان بــه وجــود آورد و 
برگــزاری جشــنواره های ســینمایی نیــز بــه دلیــل 
همین مســاله با تغییرات بســیاری مواجه شــد. 
گذشــته جشــنواره های جهانــی  طــی یــک ســال 
زیــادی دســتخوش تغییــرات شــدند و برخــی 
نشــدند، بخشــی  برگــزار  بعضــی دیگــر  و  برگــزار 
نیــز بــه صــورت دوگانــه و بــه صــورت مجــازی و 

ــدند. ــزار ش ــی برگ فیزیک
دبیــر ســی و هشــتمین جشــنواره جهانــی فیلــم 
فجــر، افــزود: وقتــی از جشــنواره های ســینمایی 
می گوئیــم معمــواًل چنــد جشــنواره خــاص بــه 
ذهنمــان می آیــد و فکــر می کنیــم نبــض ســینما 

ــداد اســت. در دســت همیــن چنــد روی
وی بــا بیــان اینکــه جشــنواره جهانــی فجــر اولیــن 
شــد،  مواجــه  کرونــا  بــا  کــه  بــود  جشــنواره ای 
گفــت: قــرار بــود در پایــان فروردیــن ســال گذشــته 
ــا اواخــر  ــًا ت ــزار شــود. تقریب ــی برگ جشــنواره جهان
کــه جشــنواره  اســفند ســال قبــل مترصــد بودیــم 
کنیــم. آن موقــع می گفتنــد تــا خــرداد  را برگــزار 
موضــوع مرتفــع می شــود و می تــوان جشــنواره را 
کــرد. در وهلــه اول بحــث تعویق جشــنواره  برگــزار 
مطــرح شــد، البتــه دلیــل دیگــری هــم داشــتیم و 

آن نســبت جشــنواره مــا بــا فیاپــف بــود.
عســگرپور افــزود: اساســًا برگــزاری جشــنواره های 
ســال  اردیبهشــت  و  فروردیــن  در  ســینمایی 
گذشــته در همــه جــای جهــان دچار تحول شــد. 
ســعی کردیــم جشــنواره جهانــی فجر را بــه خرداد 
کرونــا مجهــول  کنیــم، چــون وضعیــت  موکــول 
بــود. در قدم هــای بعــدی مشــخص شــد بــا یــک 
شــرایط ناشــناخته مواجــه هســتیم و دورنمــای 

مشــخصی بــرای آن روشــن نبــود.
دبیــر ســی و هشــتمین جشــنواره جهانــی فیلــم 
فجــر، ادامــه داد: مــا اولیــن جشــنواره ای بودیــم 
کردیــم. در ایــن مســیر تجاربــی  کــه برگــزاری را لغــو 
اول  نیمــه  در  بــود  قــرار  آوردیــم.  دســت  بــه  را 
ســال جشــنواره برگــزار شــود، امــا عمــًا شــدنی 
فجــر  جهانــی  جشــنواره  از  غیــر  کــه  چرا نبــود. 
ــرای  ــد و ب ــک می ش ــز نزدی ــی نی ــنواره مل ــه جش ب

همیــن ترجیــح دادیم ســال گذشــته جشــنواره را 
کنیــم. البتــه مــا تجــارب جدیــدی بــه دســت  لغــو 
کردیــم تــا برخــی  آوردیــم، پلتفرم هایــی طراحــی 
فعالیت هــای مــا بــه شــکل مجــازی برگــزار شــود. 
مــا از تجــارب جشــنواره های دیگــر هــم اســتفاده 
کردیــم. تعــدادی از رویدادهــای جهانــی بــا تغییــر 
در زمــان، برگــزار شــد. برخــی دیگــر هــم بــه شــکل 
فیزیکــی و برخــی هــم بــه شــکل ترکیبــی برگــزار 

شــد.
فیلم هــای  انتخــاب  گفــت:  پــور،  عســگر 
کارهــای دیگــر در قالــب دبیرخانــه  جشــنواره و 
ــه انتخــاب فیلــم  ک دائمــی انجــام می شــود. چرا
یک مجهولــی  پارامتــر  مختلــف  کشــورهای  از 
ســال،  طــول  در  جشــنواره ها  همــه  نیســت، 
کلــی رویدادهــا و جشــنواره های دیگــر  جریــان 
انــدی  از حــدود دو ســال و  را رصــد می کننــد. 
پیــش بــه ایــن طــرف، همــکاران مــا در ســتاد 
کار انتخــاب فیلــم را انجــام می دادنــد.  جشــنواره 
گذشــته  کــه بــرای ســال  برخــی از فیلم هایــی 
انتخــاب شــده بودنــد و عمــًا دیگــر غیرقابــل 
کــران شــده بودنــد یــا  اســتفاده بودنــد. چــون یــا ا
کردنــد، بــه  در جشــنواره های دیگــر حضــور پیــدا 
کردیــم  همیــن دلیــل ســیکل دیگــری را پیگیــری 

و در قالــب آن بیــش از هــزار فیلــم رصــد شــد.
وی همچنیــن افــزود: بخش هایــی از جشــنواره 
حــذف  دیگــر  جشــنواره های  از  خیلــی  مثــل 
شــدند. همیــن اتفــاق برای مــا هــم رخ می دهد. 
کــه متکــی بــه حضــور مهمانــان  آن بخش هایــی 
اســت، یــا بــه شــکل مجــازی بایــد برگــزار می شــد، 
کامــل حــذف می شــد. امســال بــازار  یــا به طــور 
کــه محــل خوبــی بــرای ســینمای ایــران  فیلــم 

برگــزار  مجــازی  شــکل  بــه  اســت،  منطقــه  و 
می شــود. جشــنواره جهانــی فجــر در منطقــه 
کــه بقیــه می توانند  جــزو معــدود جاهایــی اســت 
مــا  کننــد. مهم تریــن تصمیــم  اســتفاده  آن  از 
کــه ایــن بخــش بــه شــکل مجــازی  ایــن بــود 
برگــزار شــود و مهم تریــن مســأله هــم در ایــن بــاره 

ــود. پلتفــرم امــن ب
دبیــر ســی و هشــتمین جشــنواره جهانــی فیلــم 
فجــر، ادامــه داد: حــدود یــک ســال و نیــم پیــش، 
مســأله  بــه  جشــنواره ها  موضــوع  همیــن  ســر 
کــن اســتفاده  خوردنــد، پلتفرمــی در جشــنواره 
کــه »ســیناندو« نــام داشــت. ایــن پلتفــرم  شــد 
حــاال  و  کــرد  حــل  را  خــود  مســائل  از  برخــی 
کامــًا امــن اســت. مــا بــا ایــن پلتفــرم  بســتری 
بــه جمع بنــدی رســیدیم و بــرای ایــن بخــش 
و ۴۰۰ ظرفیــت  گرفته ایــم  نظــر  را در  پکیــج   ۶۰
نحــوه  داشــت.  خواهــد  هــم  اســتفاده کننده 
کامــًا تخصصــی اســت،  اســتفاده از ایــن پلتفــرم 
امــا مخاطبــان عــادی نمی تواننــد بــه آن ورود 
کســانی بــه آن  کننــد. بلکــه مشــخص اســت چــه 

می کننــد. پیــدا  ورود 
بخش هــای  از  دیگــر  یکــی  گفــت:  عســگرپور 
کــه آن را  گاه هــای آموزشــی اســت،  کارآ جشــنواره 
هــم بــه شــکل مجــازی برگــزار می کنیــم. اســاتید 
کارگاه هــا خواهیــم داشــت. در  خوبــی در ایــن 
حالــت عــادی ممکــن بــود ایــن اســاتید نتواننــد 
می تواننــد  حــاال  امــا  کننــد،  ســفر  ایــران  بــه 

بدهنــد. آمــوزش  مجــازی  به صــورت 
کــرد: مــا امســال مهمــان خارجــی  کیــد  وی تأ
زیــادی  درخواســت  امــا  داشــت،  نخواهیــم 
کــه افــراد دوســت داشــتند بــه صــورت  داشــتیم 

بــه  مهمــان  دادیــم  ترجیــح  بیاینــد.  فیزیکــی 
باشــیم. نداشــته  فیزیکــی  صــورت 

دبیــر ســی و هشــتمین جشــنواره جهانــی فیلــم 
و  ســی  بخش هــای  دیگــر  توضیــح  در  فجــر 
هشــتمین جشــنواره جهانی فیلم فجــر، تصریح 
کــرد: مشــابه بخــش مســابقه ایــران و مســابقه 
اســت،  بلنــد  ســینمای  بــرای  کــه  بین الملــل 
ــود دارد.  ــم وج ــاه ه کوت ــای  ــای فیلم ه بخش ه
»جــام جهان نمــا« و »جشــنواره جشــنواره ها« 
ــی  ــرح و فیلم های ــای مط ــه فیلم ه ــوط ب ــه مرب ک
کــه بــه جشــنواره های خارجــی رفته انــد  اســت 
زیــر  »مســتند  بخــش  می شــود.  برگــزار  هــم 
ذره بیــن« مربــوط به ســینمای مســتند، نمایش 
فیلم هــای مرمت شــده را نیــز خواهیــم داشــت. 
در ایــن بخــش ۱۰ فیلــم بلنــد خارجــی و ۴ فیلــم 
کــه عناویــن آن را بعــدًا  ایرانــی خواهیــم داشــت 
عنــوان می کنیــم. یکــی از ایــن فیلم هــا مجموعــه 
مســتندهایی از دهــه ۲۰ ایــران اســت. اولیــن 
کشــور مــا فیلمبــرداری شــده  کــه در  فیلــم رنگــی 
و آمریکایی هــا ســاخته اند. در بخــش ســینمای 
کــه روی فیلم هــای ژانــر تمرکــز می کننــد،  ژانــر 
۵ تــا ۷ فیلــم و بخــش شــاخه های زیتــون هــم 

فیلم هایــی خواهیــم داشــت.
از  دوره  ایــن  کارگاه هــای  دربــاره  پــور  عســگر 
موســیقی  کارگردانــی،  داد:  توضیــح  جشــنواره 
کارگاه هــا را تشــکیل  فیلــم، تدویــن و… موضــوع 
برگــزاری  محــل  چارســو  پردیــس  می دهــد، 
که در این محل، نمایشــگاه پوســتر  خواهــد بــود 
کــه شــامل فیلم هــای دهــه  خواهیــم داشــت 
نکتــه  بــود.  ایــران خواهــد  و ۷۰ ســینمای   ۶۰
اســت.  مطــرح  گرافیســت های  وجــود  مهــم 
کــه  پوســترهایی هــم بــرای فیلم هایــی اســت 
گــذر  کوبــا بــه نمایــش درآمدنــد. چنــد  کشــور  در 
که نام مــکان آنها را  ســینما هــم خواهیم داشــت 
کــه با همــکاری شــهرداری اتفاق  بعــدًا می گوئیــم 

خواهــد افتــاد.
وی افــزود: یکــی از موضوعــات ایــن دوره، تجربــه 
کــران اســت.  اســتفاده از ســالن های روبــاز بــرای ا
پردیــس چارســو فضایــی را در طبقه باالیــی دارد 
کــه بــه ســینمای روبــاز اختصــاص داده اســت. 
ــال های  ــم از س ــون ه کان ــینمای  ــالن س ــک س ی
اســتفاده  آن  از  و  بــوده  روبــاز  ســینمای  دور، 
نمی شــده اســت. در چارســو یــک ســالن دیگــر 
کــه رو بــاز نیســت امــا هــوای خوبــی در  هــم داریــم 
کــرد. آن جریــان دارد و می تــوان از آن اســتفاده 

جزئیات جشنواره جهانی فیلم فجر تشریح شد

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 26003854، تاریــخ: 1400/2/20، نظربــه اینکــه ســند مالکیت ســه ســهم و دویســت 
و بیســت و یــک – دویســت و پنجــاه و دو هــزارم ســهم مشــاع از 32 ســهم ششــدانگ یــک 
ک ثبتــی شــماره 13345 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــا شــماره  قطعــه زمیــن پــا
ک بــه نــام خانــم  ثبــت 144534 شــماره مسلســل 359136 در صفحــه 381 دفتــر 782 امــا
درخشــنده شــرکت فرزنــد عبدالحســین ثبــت و صــادر شــده اســت ســپس آقــای محمــد 
ــه اســتناد  ــه 252 اصفهــان ب خ 1399/12/17 دفترخان ــت شــماره 18281 مــور ــا وکال کرمــی ب
خ 87/8/25 شــورای حــل اختــاف شــعبه اول  گواهــی حصــر وراثــت شــماره 4506 مــور
حصــر وراثــت اصفهــان ازطــرف وراث نامبــرده بــه اســامی منیرالســادات – وجیــه – صدیقــه 
کتبــی بــه شــماره وارده  – مرتضــی و مصطفــی شــهرت همگــی رحیــم زاده باارائــه درخواســت 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل  خ 1400/2/2 بانضمــام دو بــرگ شــهادت شــهود  26003854 مــور
گواهــی  خ 1400/2/1 بشــماره شناســه یکتــا 140002157033000019 بــه  شــماره 7727 مــور
کشــی  کــه ســند مالکیــت بــه علــت اســباب  دفترخانــه 252 اصفهــان رســیده، مدعــی اســت 
ــذا مراتــب  ــد. ل گردیــده و درخواســت صــدور ســند مالکیــت ملــک فــوق را نمــوده ان مفقــود 
فــوق بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا  گهــی مــی شــود تــا چنانچــه  نوبــت آ
گهــی ظــرف مــدت ده روز  وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد، از تاریــخ انتشــار ایــن آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم  اعتــراض خــود را 
کننــده ســند  ــه ارائــه  ــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت ب ــد ت و رســید اخــذ نمای
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض  گــردد. بدیهــی اســت ا مســترد 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ــان  ــمال اصفه ــه ش ک منطق ــا ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ــد. رئی ــد ش ــررات خواه ــق مق  طب
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شــماره: 26003646، تاریــخ: 1400/2/19، خانــم مریــم مالکــی فرزنــد جمعــه مالک ششــدانگ 
ک 493 فرعــی از 14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان با تســلیم 2 برگ استشــهاد  پــا
گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر 101 اصفهــان رســیده  کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  محلــی 
کــه ســند مالکیــت فــوق ثبــت اصفهــان بــه شــماره چاپــی 795065 ســری –  مدعــی اســت 
ــر  ــه در دفت ک ــان  ــر 36 اصفه ــورخ 1373/08/22 دفت ــت 92353 م ــتند مالکی ــا مس ــال – ب س
الکترونیــک 139920302026019278 بــه نــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و 
ک معاملــه دیگــری انجام نشــده اســت، محدودیت  تســلیم گردیــده و طبــق گواهــی دفتــر امــا
در رهن نمیباشــد و طی شــماره دســتور 1399009004599213، 1399/07/01 صادره از شــعبه 
کــه شــعبه  5 دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــاب شهرســتان اصفهــان بازداشــت میباشــد 
محتــرم طــی شــماره 14009990003471715 مــورخ 1400/02/06 بــا حفــظ بازداشــتی موافقــت 
خــود را اعــام نمــوده اســت، بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی نمــوده انــد. طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت 
ــر  گهــی ذک کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ گهــی مــی شــود  مراتــب آ
گهــی تــا  شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند  ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
گــردد.  معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائه کننده مســترد 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائه نگــردد المثنی  ا
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. محمدعلــی فــاح رییــس 

ک شــمال اصفهــان – 1133978 / م الــف منطقــه ثبــت اســناد و امــا

گهی مفقودی آ
بدینوســیله اعــام مــی دارد پروانــه فعالیــت دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی صــادر شــده 
بــه شــرکت خدمــات مســافرت  الف(متعلــق  بنــد  کشــوری)مجوز  از ســازمان هواپیمایــی 
کــه در تاریــخ  هوایــی انصــار ســپاهان بــه شــماره 10876 تاریــخ صــدور مجــوز 1397/11/17 
1399/10/28 اعتبــار ان بــه پایــان رســیده اســت در زریــن شــهر خ امــام جنوبــی روبــروی بانــک 
کــه غیرقابــل انتقــال بــه غیــر مــی باشــد بــه مدیرعاملــی خانــم مــژده الــه پنــاه فرزنــد  صــادرات 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. کبــر بــه شــماره ملــی 1870013565 مفقــود  علــی ا

گهی آ
نگاهی به تواشیح اسماء الحسنی

رضا رویگری: 

توصیه می کنم جوانان اصاًل به بازیگری فکر نکنند! 

خبرربخ

خبرربخ

تواشــیح »اســما الحســنی« کــه بــا همــکاری حــوزه 
فرهنگــی  مؤسســه  و  اصفهــان  اســتان  هنــری 
ــه  قــرآن و عتــرت بینــه تولیــد شــده، ایــن روزهــا ب
مناســبت مــاه مبــارک رمضــان، در شــبکه های 
مجــازی و شــبکه های تلویزیونــی پخــش و مــورد 

گرفتــه اســت. توجــه قــرار 
مجتبــی هرنــدی زاده، آهنگســاز ایــن تواشــیح در 
گــو بــا ایمنــا، گفت: قــرآن را از ۹ ســالگی آغاز  گفــت و 
گــروه تواشــیح نصــر  کــردم، امــا در ۱۲ ســالگی بــه 
گــروه در مســابقات  دعــوت شــدم و همــراه بــا ایــن 

کــردم. قرآنــی شــرکت 
وی افــزود: بــا توجه به اینکــه در آن دوران کارهای 
گروه هــای مصــری تقلیــد می شــد  تواشــیح مــا از 
کــه می توانیــم ملــودی  مــن بــه ایــن فکــر افتــادم 
تواشــیح های مصــری را روی متن هــای دیگــر نیــز 
اســتفاده کنیــم، در آن زمــان متن هــای جدیــدی 
را پیــدا می کردیــم و ملــودی را روی آن بارگــذاری 
می کردیــم، ایــن کار باعــث می شــد کار مــا از حالت 

تقلیــدی خــارج شــود.
آهنگســازی تواشــیح »اسماءالحســنی«، ادامــه 
کار آهنگســازی با انتخاب و بارگذاری  داد: شــروع 
همیــن ملودی هــا بــر روی متن هــای جدیــد آغــاز 
کردیم، البته خود  کار آهنگســازی را شــروع  شــد و 
را آهنگســاز نمی دانم و ســاز تخصصی هم ندارم. 
ســاخت آهنــگ بــرای گروه تواشــیح و گروه بینــه را 

بــه صــورت حســی و تجربــی انجــام می دهــم.
هرنــدی زاده در خصوص آهنگســازی متن اســمًا 
کار دشــواری بــود و  کــرد: واقعــًا  کیــد  الحســنی تا
نزدیــک بــه هفــت ماه بــرای آن زمان گذاشــتم، نه 
بــه صــورت مســتمر، امــا در زمان هــای آزاد بــر روی 

کار می کــردم. آن 
وی می افزایــد: دو مــورد را در خصــوص ایــن اثــر 
بایــد در نظــر بگیریــم و آن اینکــه ایــن تواشــیح قبًا 
توســط قاریــان مصــری اجــرا شــده و اثــر مانــدگاری 
ــازم  ــتم بس ــن می خواس ــه م ک ــری  ــس اث ــت، پ اس
بایــد بهتــر و قوی تــر از آن اثــر باشــد یــا حداقل بــا آن 

کنــد. اثــر برابــری 
ادامــه  الحســنی«  »اســما  تواشــیح  آهنگســاز 
ــنی  ــمًا الحس ــیح اس ــه تواش ــر اینک ــورد دیگ داد: م
مصری هــا ضــرب پذیــر بــود، امــا ضــرب پذیــری 
کــه مــن بــرای ایــن متــن اســتفاده می کــردم بایــد 
کــه همــه ایــن  گیــری می شــد  بــا مترونومــی انــدازه 
ــیح را در  کار تواش ــد.  کن ــری  ــم براب ــا ه ــا ب فاصله ه
مقــام نهاوند شــروع کــردم و از ایــن کار راضی بودم 
کروماتیک اســتفاده  در این تواشــیح از پرده های 

ــرد. ــاال می ب گیرایــی تواشــیح را ب کــه  شــد 
ــرد: اجــرای ایــن تواشــیح  ک هرنــدی زاده اضافــه 
گــروه نوجوانــان بینــه بــوده اســت و اجــرا  برعهــده 
توســط ایــن نوجوانــان خــوش صــدا می توانــد 
ــر  ــیار مؤث ــرآن بس ــه ق ــنی ب ــن رده س ــذب ای در ج

باشــد.

کشــور مــا بازیگــران  گفــت: در  بازیگــر »مختارنامــه« 
امنیــت شــغلی ندارنــد و بایــد شــغل دوم داشــته 

ــند.  باش
رضا رویگری بازیگر ســینما و تلویزیون در خصوص 
وضعیــت بازیگــری در کشــور گفــت: بــه هیــچ عنــوان 
بــه جوانــان رفتــن بــه ســمت بازیگــری را توصیــه 

نمی کنــم.
کشــور مــا بازیگــران امنیــت  وی در ادامــه افــزود: در  
شــغلی ندارنــد و بایــد حتمــًا شــغل دوم داشــته 

باشــند.
گفــت:  پایــان  در  نامــه«  »مختــار  ســریال  بازیگــر 

ــروف  ــوند، مع ــر ش ــر بازیگ گ ــد ا ــر می کنن ــان فک جوان
بــه  همیــن  بــرای  پولــدار؛  ســپس  و  می شــوند 
کلــی هزینــه مــی  کاس هــای بازیگــری اعتمــاد و 
کــه چنیــن چیــزی امکانــش  کننــد.  در صورتــی 

کــم اســت. گــر باشــد، خیلــی  نیســت یــا ا

خبر

ــا اعــام نتایــج نظرســنجی صداوســیما از برنامــه  ب
هــای رمضانــی، ســریال »احضــار« در مقایســه بــا 

ــر معرفــی شــد. دیگــر ســریال هــا پربیننــده ت
مرکــز  نظرســنجی  نتایــج  ایســنا،  گــزارش  بــه 
تحقیقات صداوســیما دربــاره برنامه های رمضانی 
کــه بــر اســاس آن ۷۹.۳  صداوســیما منتشــر شــد 
حــدود ۲۱  و  ســیما  برنامه هــای  بیننــده  درصــد 

بوده انــد. رادیــو  برنامه هــای  شــنونده 
در میــان ســریال های تلویزیــون ســریال »احضــار« 
بــا ۴۳.۱ درصــد مخاطــب و  یــک ســیما  شــبکه 
رضایــت حــدود ۷۴ درصــد در حــد زیــاد در صــدر 

گرفــت. ســریال های رمضانــی تلویزیــون قــرار 
بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی ســیما، بــر اســاس 
نظرســنجی مرکــز تحقیقــات، ســریال »یاور« شــبکه 
ســه ســیما بــا حــدود ۴۱ درصــد مخاطــب و رضایــت 
بیــش از ۸۱ درصــد در حــد زیــاد دومیــن ســریال 

موردپســند مــردم شــده اســت.
فصــل چهــارم »بچــه مهنــدس« از شــبکه دو ســیما 
نیــز بــا ۳۷.۳ درصــد مخاطب و رضایت بیــش از ۷۲ 
ــگاه ســوم ســریال های  ــاد در جای درصــد در حــد زی

گرفتــه اســت. رمضانــی ســیما در ســال ۱۴۰۰ قــرار 
کــه  بــر ایــن قــرار اســت  نتایــج ایــن نظرســنجی 
بیــش از ۳۱ درصــد مــردم در لحظــات افطــار امســال 
ــد. مهمــان ســفره های افطــاری شــبکه هــا بوده ان

»دعــوت« از شــبکه یــک ســیما بــا بیــش از ۱۹ درصد 
مخاطــب و رضایــت حــدود ۹۲ درصــد در حــد زیــاد 
در صــدر برنامه هــای افطــار شــبکه های ســیما قــرار 

گرفته اســت.
ــدود ۱۵  ــا ح ــم ب ــیما ه ــه س ــبکه س ــاه« ش ــل م »مث

درصــد مخاطــب و رضایــت حــدود ۸۵ درصــد در 
حــد زیــاد و رشــد ۵.۴ درصــدی نســبت بــه رمضــان 
۹۹ رتبــه دوم برنامه هــای افطــار شــبکه های ســیما 

کــرد. کســب  را 
بــر اســاس نظرســنجی مرکــز تحقیقــات، بیــش از ۱۱ 
درصــد مــردم امســال پــای فصــل دوم »زندگــی پس 
از زندگــی« نشســته اند و بیــش از ۹۱ درصــد از آن 

رضایــت در حــد زیــاد داشــتند.
تحقیقــات  مرکــز  نظرســنجی  اســاس  بــر 
ــب  ــردم مخاط ــد از م ــدود ۲۰ درص ــیما، ح صداوس
رمضــان  در  تلویزیــون  ســحر  ویژه برنامه هــای 
کــه مــاه خــدا از شــبکه یــک ســیما  امســال بوده انــد 
بــا حــدود ۱۳ درصــد مخاطــب و رضایــت بیــش از 
۹۲ درصــد در حــد زیــاد در صــدر برنامه هــای ســحر 

گرفــت. ســیما قــرار 
درصــد   ۷.۴ بــا  ســیما  ســه  شــبکه  از  مــن  مــاه 
ــا  ــه افــق بهشــت از شــبکه دو ســیما ب مخاطــب، ب
۴.۸ درصــد مخاطــب، مهمــان خــدا از شــبکه قرآن 
و معــارف ســیما بــا ۴.۵ درصــد مخاطــب، وقــت 
ســحر شــبکه افق با ۳.۲ درصد مخاطب و نواهای 
رمضانــی بــا ۳ درصــد مخاطــب در رتبه هــای دوم تــا 
گرفتنــد. ششــم ویژه برنامه هــای ســحر ســیما قــرار 

مــردم در رمضــان  همچنیــن حــدود ۲۹ درصــد 
قــرآن  خوانــی  ترتیــل  برنامه هــای  پــای  امســال 
ــا  کــه شــبکه ســه ســیما ب کریــم ســیما نشســته اند 
۱۱.۵ درصــد مخاطــب در صــدر شــبکه های ســیما 

ایســتاده اســت.
ترتیــب  بــه  ســیما  دو  و  یــک  شــبکه های 
انتخاب هــای دوم و ســوم مــردم در ترتیــل خوانــی 

بوده انــد. کریــم  قــرآن 
بیــش از ۲۵ درصــد از مــردم هــم در رمضــان ۱۴۰۰ 
پــای ســخنرانی های مذهبــی ســیما از شــبکه های 
مختلــف نشســته اند و در ایــن میــان شــبکه ســه بــا 
۱۰.۴ درصــد مخاطــب در رتبــه نخســت شــبکه ها 

گرفتــه اســت. قــرار 
شــبکه های یــک و دو ســیما بعــد از شــبکه ســه 
در رتبه هــای دوم و ســوم پخــش ســخنرانی های 

ــد. گرفتن ــرار  ــی ق مذهب
حــدود ۲۶ درصــد مــردم هــم بر اســاس نظرســنجی 
شــبکه های  خوانــی  مناجــات  تحقیقــات  مرکــز 
کــه در این میان  مختلــف ســیما را بیننــده بوده اند 
شــبکه یــک ســیما مخاطــب بیشــتری را پــای خــود 
نشــانده اســت و شــبکه های ســه و دو در رتبه های 

گفته انــد. بعــدی قــرار 
می دهــد  نشــان  تحقیقــات  مرکــز  نظرســنجی 
شــنونده  درصــد   ۲۱ حــدود   ۱۴۰۰ رمضــان  در 
میــان  در  کــه  بوده انــد  رادیــو  برنامه هــای 
شــبکه های رادیویــی شــبکه های اســتانی بــا بیش 
از ۳۶ درصــد مخاطــب از ایــن ۲۱ درصــد، در رأس 

گرفته انــد. قــرار  صــدا  شــبکه های 
ــو پیــام،  ــو آوا، رادی بعــد از رادیوهــای اســتانی، رادی
رادیــو جــوان، رادیــو ایــران، رادیــو ورزش و رادیــو 
قــرآن در رتبه هــای بعــدی شــبکه های رادیویــی در 

ــد. ــان قرارگرفته ان ــارک رمض ــاه مب م
الزم بــه ذکــر اســت، ایــن نظرســنجی، نظرســنجی 
نخســت مرکز تحقیقــات رســانه ملــی از برنامه های 
رمضانــی اســت و نظرســنجی دوم بعــد از پایــان مــاه 

مبــارک رمضــان انجــام خواهــد شــد.

کدام سریال رمضانی تا اینجا بیشتر بیننده داشته است؟ 

تلویزیــون پــس از اتمــام ســریال هــای رمضانــی، بــه 
پخــش ســه ســریال طنــز و یــک ســریال اســتراتژیک 

کــرد.  اقــدام خواهــد 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت ســیما، فصــل  بــه 
کــی« از ســه شــنبه ۴ خــرداد  دوم مجموعــه »زیرخا
از شــبکه یــک، »صبــح آخریــن روز« بــا موضــوع 
ــته ای از  ــهریاری دانشــمند هس ــهید ش ــی ش زندگ
شــبکه دو و »بوتیمــار« از شــبکه ســه از شــنبه ۲۵ 
اردیبهشــت و »روزهــای آبــی« از پنــج شــنبه ۲۳ 
اردیبهشــت از شــبکه پنــج پخــش خواهنــد شــد.
ــه  کــی« ب ــی »زیرخا فصــل دوم مجموعــه تلویزیون
رضــا  تهیه کنندگــی  و  ســامان  جلیــل  کارگردانــی 
ــا از ۴ خــرداد هــر شــب ســاعت ۲۲:۱۵ از  نصیری نی

شــبکه یــک ســیما پخــش مــی شــود.
مرکــز  تولیــدات  از  کــه  کــی«  »زیرخا بازیگــران 
ســیمافیلم اســت، عبارتند: از پژمان جمشــیدی، 
گیتــی قاســمی، فــروغ  ژالــه صامتــی، نــادر فــاح، 
کبــر  قجابگلــی، مریــم ســرمدی، خســرو احمــدی، ا
رحمتــی، مهــری آل آقــا، امیــد روحانــی، اصغــر نقــی 
زاده، رایــان ســرلک و ســتاره پســیانی، بــا حضــور 

هومــن برق نــورد و هنرمنــدی نســرین نصرتــی.
بــه  روز«  آخریــن  »صبــح  نمایشــی  مجموعــه 
کنندگــی  تهیــه  و  تبریــزی  حســین  کارگردانــی 
مصطفــی علمــی از شــنبه )۲۵ اردیبهشــت مــاه( 
هر شــب ســاعت ۲۱ و ۳۰ از شــبکه دو به روی آنتن 

رود. مــی 
مجموعــه نمایشــی »صبح آخریــن روز« بــا موضوع 
داســتان زندگــی شــهید شــهریاری در ۳۰ قســمت 

۵۰ دقیقــه ای در صــدا و ســیمای مرکــز زنجــان بــه 
ســفارش مرکــز ســیمای اســتان ها و بــا مشــارکت 
ســازمان انــرژی اتمــی، وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
پشــتیبانی  و  دفــاع  وزارت  مســلح،  نیروهــای 
نیروهــای مســلح و اســتانداری زنــدان تولیــد شــده 

اســت.
روز  صبــح  از  نمایشــی  مجموعــه  ایــن  داســتان 
گذشــته  تــرور شــهید شــهریاری آغــاز شــده و بــه 
برمی گــردد و ۴۶ ســال زندگــی او را روایــت می کنــد.

تــوان  ایــن مجموعــه نمایشــی مــی  بازیگــران  از 
کاوه خداشــناس، ســپیده خــداوردی، زهــرا  بــه: 
ســعیدی، شــهرام عبدلــی، مهــران رجبــی، افســانه 
ناصــری، ســیروس همتــی، میرطاهــر مظلومــی، 
گلدوست، مهدی علیپور و  حسن اسدی، پریسا 
کــرد. همچنیــن از بازیگران  اردشــیر رســتمی اشــاره 
زنجانــی نیــز در ایــن مجموعه نمایشــی کــه نزدیک 

بــه ۴۰۰ نفــر بازیگــر دارد اســتفاده شــده اســت.
ــدر  ــتمی پ ــیر رس در ایــن مجموعــه نمایشــی اردش
شــهید شــهریاری، شــهرام عبدلــی دایــی شــهید، 
ســیروس همتــی بــرادر شــهید و مهــران رجبــی در 
نقــش مــش باقر پدربزرگ شــهید شــهریاری را بازی 

کننــد. مــی 
کارگردانــی  بــه  »بوتیمــار«  تلویزیونــی  مجموعــه 
علیرضــا نجــف زاده و تهیــه کنندگی مهران مهــام و 
نویسندگی سعید جالی، شهاب عباسی و آرمان 
صبوری از شــنبه )۲۵ اردیبهشــت ماه( ســاعت ۲۰ 

و ۴۵ از شــبکه ســه ســیما پخــش مــی شــود.
در خاصــه داســتان ایــن مجموعــه نمایشــی آمده 

اســت: بوتیمــار همیشــه در تشــنگی بــه ســر می برد 
کــه بــه رودخانــه و یــا دریــا می رســد،  امــا آن هنــگام 
کــه مبــادا آب دریــا تمــام شــود و او  نگــران مــی شــود 
از تشــنگی بمیرد، پس آب نمی خورد و تشــنه می 

مانــد ... بوتیمار همیشــه نگران فرداســت.
هدایــت  گلچیــن،  مرجانــه  لوالیــی،  حمیــد 
هاشــمی، مهران رجبی، اشــکان اشــتیاق، ساناز 
درویــش،  علیرضــا  صبــوری،  علــی  ســماواتی، 
ناصرنصیــر،  رامیــن  ســلیمانی،  امیــر  ســپند 
شــهاب عباســی، ســیما مطلبــی، ســارا مقربــی، 
کوهــی، آرزو ابــی زاده، دانیــال جعفــری و  نــدا 
ســامی غریبــی و بازیگــران بومــی و بــا ســابقه تئاتر 
مازنــدران عبارتنــد از: ســلمان خطــی، ملیحــه 
بقایــی، حســین توهمــی، ســید احمــد رضــوی، 
مهــدی هــادی زاده، صاحــب حســینی، ســید 
عبــاس حســینی، شــیرین مجتهــدی، مجتبــی 
خانپــور،  شــایان  شمشــیری،  قدیــر  امــدادی، 
ســید حســین حســینی، نــواب صادقــی، مهنــاز 
فــاح،  اســماعیل  کاشــفی،  بهــزاد  ســاالری، 
علیرضــا  محمــدزاده،  مریــم  صاحــی،  احمــد 
اســامی، ثایــر ســاالر، رضــا غامــی، و ... در ایــن 

کــرده انــد. مجموعــه هنرنمایــی 
کارگردانی  مجموعه نمایشــی »روزهــای آبی«به 
تهیه کنندگــی  و  غامــی  حاجــی  محمدرضــا 
پرویــز امیــری در ۲۶ قســمت ۴۰ دقیقــه ای از 
بــا  مصــادف  مــاه  اردیبهشــت   ۲۳ پنجشــنبه 
ســعید فطــر، هــر شــب ســاعت ۲۳ از شــبکه پنــج 

ــود. ــی ش ــش م ــیما پخ س
ژانــر  در  کــه  نمایشــی  مجموعــه  ایــن  موضــوع 
زندگــی  داســتان  بــه  شــده،  تولیــد  خانوادگــی 
قــرار  بــه دلیــل  کــه  خانــواده ای اختصــاص دارد 
اقتصــادی،  و  مالــی  ســخت  شــرایط  در  گرفتــن 
ــان در  ــتای مادری ش ــا در روس ــوند ت ــور می ش مجب
کن شــوند و ایــن ســرآغار یــک  کشــور ســا شــمال 

می شــود. شــیرین  و  جــذاب  داســتان 
رجبــی،  مهــران  ســلیمانی،  نــادر  عبــدی،  کبــر  ا
فریبــا متخصــص و ایــرج نــوذری، ویــدا جــوان، 
ســامان صفاری، امیر غفارمنش، علی ســلیمانی، 
رامیــن ناصــر نصیــر، علیرضــا جالــی تبــار، افشــین 
کت اف، مجیــد پتکــی،  کیــوان ســا ســنگ چاپ، 
ع، عاطفــه چوپانــی،  مهســا غفــوری، مرتضــی زار
مجید شــهریاری، پرهام موحدی، پریا مهــدوی و 
امین علی شهســواری از جمله بازیگرانی هســتند 

کننــد. کــه در ایــن مجموعــه ایفــای نقــش مــی 

سریال شهید شهریاری به آنتن رسید : 

پخش همزمان ۳ سریال طنز از تلویزیون
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ــا  ــی ب دیــدار دو تیــم ســپاهان و پرســپولیس در حال
کــه پــس از پایــان  تســاوی دو تیــم بــه پایــان رســید 

بــازی حاشــیه های زیــادی وجــود داشــت. 
دیــدار دو تیــم ســپاهان و پرســپولیس در روز شــنبه 
کــه پــس از  بــا تســاوی یــک بــر یــک بــه پایــان رســید 
پایــان بــازی و حواشــی و درگیــری بیــن بازیکنــان 
آورد؛  وجــود  بــه  را  ناخوشــایندی  صحنه هــای 
کــه بــه رســم شــعار و حرف هــای زیبــا، بــه  دیــداری 
ال کالســیکوی فوتبال ایــران معــروف شــده امــا در 
زمینــه حرفــه ای بــودن ســایه ای از ال کالســیکو هــم 
نیست. دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان از جانب 
خــود ادعایــی در ایــن رابطــه داشــته اند و یکدیگــر را 
متهــم بــه شــروع درگیــری کرده اند؛ اتفاقی کــه در هر 
صــورت زیبنــده فوتبــال نیســت و نشــان می دهــد 
گذشــته این دیــدار  حواشــی و التهــاب ســال های 

ــازی دو تیــم مقابــل هــم وجــود دارد.   هنــوز در ب
کنعانــی زادگان دربــاره شــرح این درگیــری  حســین 
بــود  زمانــی  درگیــری  شــروع این  نقطــه  می گویــد 
کــه پورقــاز مدافــع ســپاهانی ها تــوپ را بــه ســمت 

کــرد. نیمکــت پرســپولیس شــوت 
محمــد محبی هافبــک ســپاهانی ها در ایــن رابطــه 
گفــت: پــس از پایــان بــازی مــا بــه داوری اعتــراض 
کــه بازیکنــان پرســپولیس بــه چنــد نفــر از  داشــتیم 

بازیکنــان مــا حــرف زدنــد و بازیکنــان مــا هــم تهییــج 
شــدند و پــس از آن ایــن اتفاقــات رخ داد.

ســوی  از  فیلمــی را  ســپاهان  باشــگاه  همچنیــن 
کــه  فیلمبــردار باشــگاه در اختیــار رســانه ها قــرار داد 
در آن نشــان می دهــد فیلمبــرداری عکاس باشــگاه 
بــه مــذاق بازیکنــان پرســپولیس خــوش نیامــده و 
در نهایــت بــه دوربین ایــن عــکاس هجــوم آوردنــد. 
کــه فیلمبــرداری در  البته ایــن نکتــه هــم وجــود دارد 

کــرده بــود. ــر  آن شــرایط فقــط جــو را ملتهب ت
پرســپولیس  ســرمربی  محمــدی  گل  یحیــی 
مهمتریــن عامــل بــه وجــود آمدن ایــن وضعیــت 
را اتفاقــات قبــل از بــازی دانســت و در ایــن رابطــه 
گفــت: اتفاقــات قبــل از بــازی در هتــل و مســیری کــه 
آمدیم، تاثیر داشــت. بازیکنان هم انســان هســتند 

می گیرنــد.  قــرار  تلــخ  اتفاقــات  تاثیر ایــن  تحــت  و 
اتفاقــات بعــد از بــازی، ادامــه اتفاقــات قبــل از بــازی 
که همه بازیکنان  در هتل و مســیر بود اما  می دانم 
مــا با بازیکنان حریف رفیق هســتند. هیجــان بازی 
زیــاد بــود و ایــن اتفــاق طبیعــی بــود امــا در هــر صورت 

زیبنــده هــر دو تیــم نبــود.
پــس از خــروج بازیکنــان از زمیــن، در ادامــه در تونــل 
ــد  ــارج ش ــرل خ کنت ــرایط از  ــن ش ــه رختک ــی ب منته
کــه  ــد  ــه یکدیگــر هجــوم آوردن و بازیکنــان دو تیــم ب
در ایــن بیــن یــگان ویــژه و برخــی از اعضــای دو تیــم 
کــردن و اتمام ایــن درگیــری داشــتند  ســعی بــر جــدا 
کــه در نهایــت ماجــرا ختــم بــه خیــر شــد و اعضــای 
البتــه بازیکنــان  بــه رختکــن بازگشــتند.  دو تیــم 
پرســپولیس بــرای آرام شــدن این جــو بــه مــدت 
طوالنــی در رختکــن باقــی ماندنــد و پــس از حــدود 
یــک ســاعت  و نیــم بــه ســمت اتوبوس هــا رفتنــد و از 

ورزشــگاه خــارج شــدند.
همــواره  ســپاهان  و  پرســپولیس  تیــم  دو  دیــدار 
امــا  اســت  بــوده  فصــل  زیبــای  بازی هــای  از 
زیبایی هــای یــک بــازی بــا بــه وجــود آمدن حواشــی 
ــر اســترس از بیــن خواهــد رفــت؛  و جــو ملتهــب و پ
کنترل دارد تا  شــرایطی که بیشــتر از گذشــته نیاز به 

ــویم. ــه نش ــی مواج ــن اتفاقات ــا چنی ــر ب دیگ

کنید! ال کالسیکو نمی خواهیم، دعوا را تمام 

و  ســرمربیان  گــر  ا کــه  می گویــد  نویدکیــا  محــرم 
نمی تــوان  نکننــد،  قبــول  را  مســئولیت  مدیــران 

داشــت. هــوادار  از  انتظــاری 
گــزارش »ورزش ســه«، محــرم نویدکیــا ســرمربی  بــه 
پیروانــی  صحبت افشــین  از  پــس  ســپاهان  تیــم 
و رضــا فتاحــی در برنامــه فوتبــال برتــر حاضــر شــد 
و بــه صــورت تلفنــی، نظــرات خــود دربــاره بــازی 

گفــت. پرســپولیس - ســپاهان را 
* نمی توانیم بگوییم تقصیر هوادار بود

می دیــدم،  را  برنامــه  داشــتم  واقعیت این  کــه 
برای این کــه  اســت  کننــده  ناراحــت  مقــدار  یــک 
گــردن هــواداران بیاندازیــم. مــن بــه  نمی توانیــم 
عنــوان مســئول فنــی تیم ســپاهان باید مســئولیت 
گل محمدی  کنم. فکر می کنم آقای  تیمم را قبول 
ــر  ــد. دیگ کن ــول  ــش را قب ــئولیت تیم ــد مس ــم بای ه
کــرد و آن  کار را  نمی توانیــم بگوییــم هواداران ایــن 
اتفــاق افتــاد. اشــتباه کردیــم؛ هــم بازیکنان مــا و هم 

آن هــا.
* من نزدیک تونل شدم و دیدم درگیری شده

کنــم  دقیقــا مــن آنجــا بــودم. دوســت داشــتم جــدا 
که ایــن اتفاقــات رخ ندهــد. بحــث زد و خــورد نبــود 
و بیشــتر لفظــی بــود و یکــم تنــد حــرف می زدنــد. 
کــردم  کــه ســوت پایــان را زدنــد، ســعی  مــن موقعــی 
کنــم و رفتــم بــا داور دســت  کادر را آرام  بچه هــا و 
بدهــم. بعــد که نزدیک تونل شــدم، دیــدم درگیری 
کســی شــروع  گفتــم مــن ندیــدم چــه  شــروع شــد. 
گفتنــد یکــی از بچه هــای  کــرد امــا از بچه هــای مــا 
پرســپولیس باعــث شــده. خــب مــن آنجــا بــودم 

ــد باشــم. ســرمربی آن تیمــم و بای
* شاید کادرفنی پرسپولیس درست می گفت

ســعی  مــن  نــدارم.  مســائل  به ایــن  کاری  مــن 
کــرده ام چــون تنش هایــی وجــود داشــته، مــن بــا 
کمتــر  را  تنش هــا  مصاحبه هایــم  و  ادبیــات  نــوع 
کنــم. امــا از مســئولین باشــگاه پرســپولیس هــم 
روی  از  کــه  هــم  بحــث  می کنم. ایــن  خواهــش 
نیمکــت می گفتنــد بیفــت زمیــن، فنــی اســت و 
حاشــیه ای نیســت. شــاید من هم نباید می گفتم. 
گرایــی هســتم و انتظــارم از همــه  مــن آدم ایــده آل 

کــه چنیــن چیــزی از نیمکــت  باشــگاه ها این اســت 
نشــنوم کــه منطقــی نباشــد. شــاید هــم من اشــتباه 
کادرش آنطــوری  کــردم و نظــر آقــای گل محمــدی و 

بــوده.
* باید بازیکنانمان را قانع کنیم

بحــث من ایــن اســت که بیــش از حد تقصیــر را گردن 
هوادار انداختیــم؛ چــه پرســپولیس، چــه ســپاهان. 
ــد،  کن ــول  ــئولیت را قب ــد مس ــرمربی بای ــرم س ــه نظ ب
گــر اتفاقــی رخ داده چــه تقصیــر پرســپولیس و چــه  ا
بایــد  گل محمــدی  آقــای   و  مــن  بــوده،  ســپاهان 
مسئولیت تیممان را قبول کنیم و منطقی بازیکنان 
را قانــع کنیم. ایــن مســائل کــه بــدون حضــور هــوادار، 
چنیــن اتفاقــی رخ دهــد فاجعــه اســت. مــن تــا وقتــی 
مســئولیت ســپاهان بــا مــن باشــد، دلــم می خواهــد 
ــام  ــان را انج کارش ــش  ــا آرام ــان ب ــم و هوادارانش دو تی
دهنــد و هرکســی تیمــش را رو بــه جلو ببرد و هرکســی 

حقــش اســت، قهرمــان شــود.
* بحث زد و خورد وجود نداشت

ــرد. هرکســی قضــاوت  ک کــی شــروع  ــم  مــن نمی دان
دادیــد،  نشــان  کــه  کســانی  آن  دارد.  را  خــودش 
بحــث  کننــد.  جــدا  می خواســت  دلشــان  همــه 
درگیــری و زد و خــورد نبــود و شــاید یکــی دو نفــر 
ــث زد و  ــد و بح کنن ــدا  ــر را ج ــتند همدیگ می خواس
خــورد نبــود. مــن آمــدم مســئولیت تیمــم را قبــول 
کــه چنیــن اتفاقاتــی تکــرار  کــردم و دلــم می خواهــد 
گــردن هــوادار بیاندازیــم. وقتــی  نشــود. نمی توانیــم 
دو تیــم حرفــه ای و بزرگ ایــران، بعــد از پایــان بــازی 
نمی توانیــم خودمــان را کنتــرل کنیــم، نبایــد انتظار 
داشــته باشــیم هــوادار عــام بــا آن شــور و حــرارت 

کنــد. کنتــرل  خــودش را 
* امیدوارم گل محمدی هم عذرخواهی کند

ــذرت  ــم و مع ــول می کن ــم را قب ــئولیت تیم ــن مس م
 خواهی می کنم. دلم می خواهد آقای گل محمدی

کنــد و بگویــد ســعی می کنم مســئولیت  هــم چنیــن 
کنیــم و اجــازه ندهیــم  تیــم را بــه نحــو احســن قبــول 
گــر مــا بتوانیــم خودمــان را  چنیــن اتفاقــی رخ دهــد. ا
کنتــرل کنیــم و بــا مصاحبــه و نــوع ادبیــات خودمــان 
کنتــرل از ســوی  کنیــم، می توانیــم انتظــار  کنتــرل  را 

هــواداران را داشــته باشــیم.

بزرگســاالن  بانــوان  فوتبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
ــی  ــه اردوی انتخاب ــده ب ــوت ش ــامی بازیکنان دع اس
تیــم  انتخابــی  اردوی  کــرد.   اعــالم  را  تیــم   ایــن 
تــا ۲۷  تاریــخ ۲۱  از  بزرگســال  زنــان   ملــی فوتبــال 
اردیبهشــت در  مرکــز ملــی فوتبــال برگــزار می شــود 
ملــی  تیــم  ســرمربی  مریم ایراندوســت،  کــه 
اســامی بازیکنان دعــوت شــده به ایــن اردو را اعــالم 
فاطمــه  چهکنــدی،  ســمانه  اســال  بر ایــن  کــرد. 
گراونــدی، رهــا  قاســمی، زهــرا خواجــوی، پریســا 

یزدانــی، زهــرا علیــزاده، حدیــث بســاط شــیر، شــهناز 
جعفــری زاده، ســهیال نظــام آبــادی،  عاطفه ایمانی، 
کوثر عنبری، کوثر کمالی، شــقایق روزبهان، افســانه 
ــا  کمانگــر، بهنــاز طاهرخانــی، مون اقبــال، سرشــین 
حمــودی، ســارا ظهرابــی نیا، هاجــر دباغــی، فاطمــه 
گلنــوش خســروی، عاطفــه ســیدکاظمی،  عادلــی، 
چترنــور،  افســانه  بهشــت،  شــبنم  قنبــری،  زهــرا 
فاطمــه امینــه برازجانــی، ملیــکا متولــی، فاطمــه 
اردســتانی، یاســمن فرمانــی و زهــرا ســربالی نفــرات 
دعوتی به اولین اردوی انتخابی تیم ملی هســتند. 

فرهــاد مجیــدی بــرای نزدیــک شــدن بــه قهرمانــی، 
کاری فراتــر از منصوریــان و شــفر انجــام دهــد و  بایــد 
همــه حریفــان آینــده را یکی بعد از دیگری شکســت 
دهــد. شکســت بــد موقــع اســتقالل آن هــم درســت 
کــه دو مدعــی بــاالی جدول متوقف شــده  در شــبی 
بودند، رویای 7 ســاله قهرمانی آبی ها را از همیشــه 
ــرای  ــا اســتقالل هنــوز امیــدی ب ــرد. آی ک ــر  کمرنــگ ت

قهرمــان شــدن دارد؟
در لیــگ نوزدهــم، بعد از بیســتمین بازی اســتقالل 
کرونــا شــعله ور شــد و لیــگ برتــر را  کــه ویــروس  بــود 
کــرد. اتفاقــًا در آخریــن بــازی  بــرای 117 روز تعطیــل 
ــیرجان  ــتقالل در س کرونایــی، اس ــی  ــل از تعطیل قب
گهــر شکســت خــورد و درحالــی بــه اســتقبال  گل  از 
کــه بــا یــک بــازی کمتــر،  تعطیــالت ناخواســته رفــت 
11 امتیــاز بــا صدرنشــین لیــگ )پرســپولیس( فاصله 
کــه فرهــاد  داشــت. تقریبــًا حالتــی مشــابه امــروز 
مجیــدی بعــد از شکســت مقابــل ذوب آهــن، در 
ــا  ــه ب ک ــی لیــگ می رســد  ــه یــک ســوم پایان ــی ب حال
کمتــر، اختالفــی 11 امتیــازی بــا ســپاهان  2 بــازی 

صدرنشــین دارد. 
*سپاهان و پرسپولیس چند امتیاز می گیرند؟

را  اســتقالل  قهرمانــی  احتمــاالت  برای اینکــه 
از  مناســبی  تخمیــن  بایــد  ابتــدا  کنیــم،  بررســی 
یعنــی  تیــم  مســتقیم این  رقبــای  نهایــی  امتیــاز 
ســال  باشــیم.  داشــته  پرســپولیس  و  ســپاهان 
گذشــته پرســپولیس با دستپخت مشــترک گابریل 

گل محمــدی، در حدفاصــل  کالــدرون و یحیــی 
هفتــه دوازدهــم تــا بیســت و ششــم، در 1۵ بــازی 
پیاپــی بــه رکــورد خیره کننــده 1۴ برد و یک مســاوی 
گــر در هفته های پایانی  )مقابــل اســتقالل( رســید و ا
کمی باانگیــزه تــر بــود، شــاید می توانســت بــه رکــورد 
رویایــی 7۰ امتیــاز در پایــان فصــل برســد. با ایــن 
حــال پرســپولیس در لیــگ نوزدهــم، ۶7 امتیــازی 
شــد و رکــورد کســب امتیــاز در لیــگ شــانزده تیمــی را 
شکســت. یعنــی پرسپولیســی ها بــه میانگیــن 2.2 
امتیــاز بــرای هــر بــازی رســیدند. امــا امســال، بســیار 
ــه  ــه تیــم قهرمــان لیــگ )هــر تیمی ک ک بعیــد اســت 

ــه چنیــن میانگینــی نزدیــک شــود.  باشــد( ب
ســپاهان تا اینجــای لیــگ، تقریبــًا به طــور میانگین 
نیــز  پرســپولیس  و  گرفتــه  امتیــاز  بــازی 2  هــر  از 
و  ســپاهان  گــر  ا یعنــی  دارد.  مشــابهی  وضعیــت 
پرســپولیس در ادامــه لیــگ، همیــن رونــد فعلــی 
کننــد، در پایــان فصــل تقریبــًا ۶۰ امتیــاز  را حفــظ 

داشــت.  خواهنــد 

هافبــک تیــم فوتبــال ســپاهان می گویــد نقشــی در 
آغــاز درگیری هــا نداشــته و پس از شــروع درگــری برای 
میانجیگــری خیلــی ســریع خــودش را بــه ورودی 

تونــل و رختکــن رســانده اســت.
محمدرضــا حســینی هافبک تیــم فوتبال ســپاهان 
گفتگویــی بــا »ورزش ســه« در رابطــه بــا دیــدار  در 
کــه بــا تســاوی یــک بــر  تیمــش برابــر پرســپولیس 
را اینطــور  حرف هایــش  کــرد،  پیــدا  خاتمــه  یــک 
ــاالی  ــیت ب ــم حساس ــر می کن ــت: فک گف ــرد و  ک ــاز  آغ
مســابقه کیفیــت بــازی هــر دو تیــم را تحــت تاثیــر قرار 
کــه بــه ســمت  داده بــود و همیــن باعــث شــده بــود 
جنگ هــای فیزیکــی پیــش بــرود و بیشــتر یک بــازی 
درگیرانــه را شــاهد باشــیم. در مجمــوع بــازی خــوب 
که ایــن  کســی  و پرهیجانــی بــود و بیننــدگان و هــر 
کردنــد، مســابقه خوبــی را دیدنــد  بــازی را تماشــا 
و از آن لــذت بردنــد. حســینی ســپس در رابطــه بــا 
ــا بازیکــن پرســپولیس در محوطــه  کــه ب صحنــه ای 
جریمه ایــن تیــم برخــورد داشــت ولــی برخــالف نظــر 
کارشناســان بیــژن حیــدری دســتور بــه  بســیاری از 
کــه فکــر  کــرد: خــب صحنــه  ادامــه بــازی داد، بیــان 
کامــال واضــح بــود و نیــاز بــه توضیــح نــدارد.  می کنــم 
مــن فیلــم را هــم دیــدم و جایگیــری آقــای حیــدری 

در آن صحنــه خــوب بــود، اما اینکــه چــرا پنالتــی 
نگرفتنــد را بایــد از خودشــان پرســید. ولی اینکــه 
کامــال پنالتــی بــود، هیــچ شــکی نیســت.  آن صحنــه 
کــه دقیقــه ۶۴، ۶۵ بــود، پنالتــی  گــر در آن صحنــه  ا
گرفتــه می شــد، می توانســتیم گل تســاوی را خیلــی 
گل پیــروزی  کافــی را بــرای زدن  زودتــر بزنیــم و زمــان 
داشــتیم. از بازیکــن تیــم فوتبــال ســپاهان در رابطــه 
بــا درگیری های ایجــاد شــده میــان بازیکنــان دو تیــم 
کنــش  پــس از ســوت پایــان بــازی پرســیدیم و او در وا

ــزرگ  ــرد: در بازی هــای ب ک به ایــن موضــوع عنــوان 
مثــل پرســپولیس و ســپاهان همیشــه ممکــن 
اســت در حیــن 9۰ دقیقــه درگیری هایی ایجــاد 
ــن  ــود، اما ای ــن بش ــی در زمی ــود و و بحث های ش
فقــط بــرای 9۰ دقیقــه و در زمیــن اســت، چــون 

و  باالســت  بازیکنــان  قلــب  ضربــان 
ممکــن اســت بــا هم بحثی داشــته 

باشــند. این خیلــی چیــز خاصــی 
اســت،  طبیعــی  و  نیســت 

ولــی بعــد از 9۰ دقیقــه مــا بــا 
ــه  ــم و هم ــا رفیقی ــه بچه ه هم
دوســتان قدیمی مــا هســتند و 
اصــال مشــکلی نیســت.  خیلــی 
متاثــر و متاســف شــدم. مــن 

بعــد از ســوت پایــان بــازی داخــل زمیــن بــودم و 
آمــدم بــه بچه هــای تیــم خودمــان خســته نباشــید 
ــلوغ  ــن ش ــل و رختک ــدم ورودی تون ــه دی ک ــم،  بگوی
گــر بحثــی  شــد. ســریع خودمــان را رســاندیم تــا ا
کنیــم و قائلــه را  میــان بچه ها ایجــاد شــده، جــدا 
ختــم بدهیــم، امــا متاســفانه از مــن هــم در برخــی 
خبرگــزاری در درگیری هــا اســم بــرده شــده بــود. ولــی 
اصــال شــخصیت من اینطــور نیســت کــه بخواهــم بــا 
کسی درگیری لفظی و فیزیکی داشته باشم. این ها 
مــن  و  نیســت  مــن  شــخصیت  در  اصــال 
کــه مســئله را  خواهــش می کنــم تــا زمانــی 
بررســی نکردنــد، بــه راحتــی خبــر نزننــد تا 
ــرده احساســات هــواداران و  ک خدایــی نا
خیلــی از مــردم درگیر ایــن موضوع بشــود. 
بــازی  آخــر  درگیری هــای  در  مــن 
ســریع  و  نبــودم  تاثیرگــذار 
مشــکلی  گــر  ا کــه  رفتــم 
جــدا  آمــده،  پیــش 
دیگــر  امیــدوارم  کنیــم. 
اتفاقــات  شــاهد این 
بــا  بازی هــا  و  نباشــیم 
آرامــش و بــه خوبــی برگــزار 

شــود.

نمی توانیم گردن هوادار بیاندازیم؛

نویدکیا: امیدوارم یحیی هم عذرخواهی کند!

مریم ایراندوست ۳۰ فوتبالیست را به اردوی ملی 
دعوت کرد

باید پرسپولیس و سپاهان را ببری:

آیا استقالل هنوز امیدی برای قهرمان شدن دارد؟ 

اتفاقات بعد از پایان بازی متاثرم کرد؛

حسینی: صحنه پنالتی کامال واضح بود 

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کارشــناس فوتبال ایــران عملکــرد پرســپولیس در 
دیــدار مقابــل ســپاهان را مــورد بررســی قــرار داد و 
گفــت: پرســپولیس بــرای حفــظ گل خود و رســیدن 

کنــد. بــه پیــروزی بایــد هماهنگــی بیشــتری پیــدا 
فــرزاد آشــوبی در خصــوص تســاوی یــک - یــک 
ــپولیس  ــت: پرس گف ــپاهان  ــل س ــپولیس مقاب پرس
و  خــوب  خیلــی  بــازی  بزنــد  گل  از اینکــه  قبــل 
روانــی را انجــام داد امــا در تعجبــم چرا ایــن تیــم 
گل، شــکل بــازی اش را تغییــر داد و  پــس از زدن 
کارشــناس  کنــد.  نتوانســت پیــروزی اش را حفــظ 
کتیــک  تا تغییــر  از  بخشــی  افــزود:  فوتبال ایــران 
گــر  پرســپولیس طبیعــی بــود امــا بــه نظرم ایــن تیــم ا
کنــد بایــد بــه بلــوغ  می خواهــد بردهایــش را حفــظ 
و رشــد بیشــتری برســد. هافبک ســابق تیم فوتبال 
پرســپولیس درباره هماهنگی بازیکنان ایــن تیم در 
کرد: اســتراتژی پرسپولیس  کید  خطوط ســه گانه تا
بــرای عقــب نشــینی و حفــظ برتــری دچــار مشــکل 
شــد. پرســپولیس در دفــاع تیمی خیلــی نیــاز بــه 
هماهنگــی دارد و تــالش بیشــتری را بایــد از ســوی 
بازیکنان ایــن تیــم شــاهد باشــیم. او دربــاره عــدم 
موفقیــت پرســپولیس در بــه ثمــر رســاندن گل های 
گفــت: پرســپولیس در ضــد حمــالت موفــق  بعــدی 
ــت. این  گل دوم نداش ــرای زدن  ــکاری ب ــود و راه نب
موضــوع بــرای تیمی کــه ادعــای قهرمانــی در آســیا را 
کیفیــت تیمی پرســپولیس  ک اســت.  ــا دارد خطرن
مثال زدنــی اســت امــا نیــاز اســت تــا بازیکنــان بــا 
گل خــوردن  کننــد و ترســی از  تمرکــز بیشــتری بــازی 
نداشــته باشــند. آشــوبی در پایــان در پاســخ به ایــن 
آیــا پرســپولیس می توانــد پنجمیــن  کــه  ســئوال 
کنــد؟  قهرمانــی متوالــی را در لیــگ برتر ایــران کســب 
کــرد: عقــب نشــینی پرســپولیس پــس  خاطرنشــان 
گل مقابــل ســپاهان برایــم جــای تعجــب  از یــک 
گذاشــت. باید ایــن تیــم بــه نظــم دفاعــی  فــراوان 
بســیار باالتــری برســد. روش فعلــی می توانــد بــرای 

ک باشــد. آینده ایــن تیــم خطرنــا

هماهنگی بیشتری نیاز است:
از عقب نشینی 

کردم  پرسپولیس تعجب 

گزینشــی المپیــک در حالــی همچنــان  رویدادهــای 
که مســئوالن ورزش ایران امیدوارند در  جریان دارد 
روزهــای باقــی مانــده بــا کســب چنــد ســهمیه دیگــر 
بــا تعــداد ورزشــکار بیشــتری نســبت بــه المپیــک 
قبــل راهــی توکیــو شــوند. کمتــر از ســه ماه دیگر ســی 
و دومیــن دوره بازی هــای المپیــک بــه میزبانــی 
کــه بعــد از یک ســال  توکیــو آغــاز می شــود، رویــدادی 
تاخیر محــور ورزش تمام کشــورهای جهان خواهد 
دوره  شــانزده  تجربــه  بــا  کــه  جمله ایــران  از  بــود 
حضــور المپیکــی، آمــاده شــرکت در ایــن دوره شــده 
کــه  اســت. این حضــور بــه واســطه ســهمیه هایی 
در رشــته های مختلــف بــه دســت آمــده، مســجل 
شــده اســت. اولیــن ســهمیه المپیکــی ورزش ایــران 
بــرای بازی هــای ۲۰۲۰ توکیو توســط نجمه خدمتی 
و از حضــور در جــام جهانی تیرانــدازی ۲۰۱۹ چین به 
دســت آمد. کســب ســهمیه در رشته های مختلف 
کــه قایق  کــرد تــا همیــن چنــد روز پیــش  ادامــه پیــدا 

ســواران هــم موفــق بــه تصاحــب آن شــدند.
۶۰ سهمیه در ۱۴ رشته

بــه  المپیــک  بازی هــای  دوره  دومیــن  و  ســی 
کرونــا و عــدم برگــزاری بــه موقــع،  واســطه درگیــری بــا 
ــخ  ــول تاری ــا در ط ــن بازی ه ــتثنایی ترین دوره ای اس
ــکیل  ــال از تش ــد. دو س ــاب می آی ــه حس ــک ب المپی
بازی هــا  دوره  در ایــن  شــرکت  بــرای  کاروان ایــران 
می گــذرد و تــا بــه امروز ترکیب آن با ۶۰ ســهمیه در ۱۴ 
گانــه کشــتی فرنگــی و آزاد(  رشــته )بــا احتســاب جدا
کاروان که شمشــیربازی  کامــل شــده اســت. در ایــن 
بــرای نخســتین بــار بــا ســهمیه تیمی حضــور دارد، 
کشــتی  گرفتــه و  بســکتبال بعــد از دو دوره مجــوز 
فرنگــی هــم بعــد از دو دوره بــا ترکیــب ناقــص و پنــج 
گرفتــه اســت، تکلیف ۵۹ ســهمیه شــامل  نفــره قــرار 
۵۳ ســهمیه مــردان و ۶ ســهمیه بانــوان قطعــی 
اســت. تعییــن تکلیف ســهمیه شــصتم به تصمیم 
فدراســیون قایقرانــی بســتگی دارد و اینکــه بــا توجــه 
بــه نایــب قهرمانــی هــر دو نماینــده مــردان و بانــوان 
گزینشــی  خــود در روئینــگ تــک نفــره ســنگین وزن 
کــدام ورزشــکار بگیــرد؛  المپیــک تصمیــم بــه اعــزام 

نازنیــن مالیــی یــا بهمــن نصیــری؟
در هــر صورت اینکــه تــا بــه امــروز ۶۰ ســهمیه ورزش 
بــرای المپیــک قطعــی اســت بدون اینکــه تعــداد 
ــوان آن نهایــی شــده باشــد. وضعیــت  مــردان و بان
مــاه  ســه  از  کمتــر  فاصلــه  در  ورزش ایــران  کاروان 
ــن  ــو به ای ــک ۲۰۲۰ توکی ــای المپی ــه بازی ه ــده ب مان

شــرح اســت:
در انتظار رکورد شکنی

بــرای  المپیکی ایــران  کاروان  ترکیــب  بزرگتریــن 
 ۱۹۷۶( بازی هــا  دوره ایــن  یکمیــن  و  بیســت 
گرفــت.  مونتــرال( و بــا حضــور ۸۸ ورزشــکار شــکل 
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی اما این عنــوان بــه 
کاروان اعزامی بــرای المپیــک ریــو اختصــاص یافت. 
کاروان ورزش ایــران برای ایــن بازی هــا صاحــب ۶۴ 
ســهمیه در ۱۵ رشــته )۱۴ فدراســیون( شــد و در 
نهایــت هــم بــا ۶۳ ورزشــکار عــازم ریودوژانیــرو شــد.

مســئوالن ورزش ایــران از ابتــدای پیــش بینی هــای 
که روند کســب ســهمیه  خود امید زیادی داشــتند 
کــه رکــورد بازی هــای ریــو  گونــه ای دنبــال شــود  بــه 
که  شکســته شــود، بــا وجــود پاندمی کرونــا و تاثیــری 
گزینشــی و اردوی  در پیگیــری منظــم رقابت هــای 

آمــاده ســازی ورزشــکاران داشــت، همچنان ایــن 
کــه بــا چهــار ســهمیه دیگــر،  امیــدواری وجــود دارد 
کســب ســهمیه بــه  کاروان المپیــک توکیــو از حیــث 

کاروان ریــو برســد و رکــورد آن را هــم بشــکند.
امید به کسب سهمیه های جدید در کدام 

رشته هاست؟
پیــش  و  بررســی ها  نتیجــه  ســهمیه   ۶۵ تــا   ۶۳
کاروان اعزامی بــه  کــه در رابطــه بــا  بینی هایــی اســت 
المپیک توکیو و ترکیب این کاروان انجام شده است.  
کامی ناصــر علیــزاده و البتــه حســین نــوری در  البتــه نا
ــی،  ــتی فرنگ ــرم کش کیلوگ ــردن وزن ۸۷  ک ــی  المپیک
گام از ایــن پیــش  کاروان المپیــک را یــک  ترکیــب 
گرچــه امیــد مــی رود ورزشــکاران دیگــر  بینــی دور کــرد ا
رشــته ها این عقــب ماندگــی را جبــران کننــد و ترکیب 
کاوران ریــو گســترده تر و بزرگ تــر از   کاروان توکیــو را 

کننــد. برای ایــن مهــم روی قطعــی شــدن ســهمیه 
ــه  ــهمیه وزن ــه دو س ــی و البت ــان در دوومیدان پیرجه
بــرداری حســاب شــده اســت، نیــم نگاهــی به کســب 
یــک ســهمیه در بخــش بانــوان تکوانــدو وجــود دارد، 
نســبت بــه تنیــس روی میــز و ژیمناســتیک و کســب 
حداقل ســهمیه ممکــن از ایــن دور رشــته امیــدواری 

وجــود دارد و....
نهایی شدن ترکیب کاروان ایران تا ۲ ماه دیگر

ســی و دومیــن دوره بازی هــای المپیــک ۳ تــا ۱۷ 
مردادمــاه بــه میزبانــی توکیــو برگــزار می شــود. ثبــت 
نــام نهایــی ترکیــب کاروان کشــورهای اعزامی به این 
رویــداد امــا در فاصلــه زمانــی اول جــون تــا ۵ جــوالی 

)۱۱ خردادمــاه تــا ۱۴ تیرمــاه( بایــد انجــام شــود.
کثــر تــا دو مــاه دیگــر ترکیــب  با ایــن حســاب حدا

شــود. نهایــی  بایــد  المپیک ایــران  کاروان 

استرس به جان مسئوالن!

شمارش معکوس برای افزایش المپیکی های ایران 
گزارشربخ کن  کرونا اما احمــد باقری مقدم گفت: ســتاد ملــی 

گــروه ســوم قــرار داده اســت. بــا  ورزشــی را در زیــر 
کــه  توجــه بــه شــرایط نارنجــی اســتان و مکاتباتــی 
کرونــا داشــتیم باشــگاه ها همچنــان  بــا ســتاد ملــی 

اجــازه بازگشــایی ندارنــد.
احمد باقری مقدم در خصوص بازگشــایی نشــدن 
گــروه  کــن ورزشــی و قرارگیــری در زیــر  باشــگاه ها و اما
کرونــا  کــرد: قبــل از مــوج چهــارم شــیوع  ســه، اظهــار 
گــروه دوم شــغلی  کــن ورزشــی در زیــر  کشــور، اما در 
کن ورزشــی  قــرار داشــتند همچنیــن بــه نظر مــن اما
کرونــا قــرار  گــروه دوم مشــاغل در دوران  بایــد در زیــر 
کن ورزشــی  داشــته باشــند ولی ســتاد ملی کرونا اما
ــه  ــا توجــه ب ــرار داده اســت. ب ــروه ســوم ق گ ــر  را در زی
ــتاد  ــا س ــه ب ک ــی  ــتان و مکاتبات ــی اس ــرایط نارنج ش
کرونــا داشــتیم باشــگاه ها همچنــان اجــازه  ملــی 

بازگشــایی ندارنــد.
کــه نامــه رسمی بازگشــایی  وی افــزود: تــا زمانــی 
کل ورزش و جوانــان و هیئــت پزشــکی  بــه اداره 
ورزشــی ابالغ نشــود، باشــگاه ها باید محدودیت ها 
کننــد و بســته بماننــد. مــا مکاتباتــی  را رعایــت 

داشــته ایم و منتظــر جــواب هســتیم.
در  اصفهــان  ورزشــی  پزشــکی  هیئــت  رئیــس 
زمــره  در  باشــگاه ها  قرارگیــری  علــت  خصــوص 
بــا توجــه به اینکــه  گفــت:  گــروه ســوم،  مشــاغل 
را  کرونایــی  پروتکل هــای  خوبــی  بــه  باشــگاه ها 
ــر آن هــا  کافــی ب ــی و  رعایــت می کننــد و نظــارت عال
آرایشــگاه ها  از  تــر  مراتب ایمــن  بــه  دارد  وجــود 
قرارگیــری  مخالــف  مــن  اســت.  رســتوران ها  و 
گــروه ســوم هســتم. عملکــرد  زیــر  باشــگاه ها در 
کــه  کــن ورزشــی بــه صورتــی بــوده  باشــگاه ها و اما
کــن ورزشــی و بیــن  حداقــل ابتــالء و عــوارض را در اما
ورزشــکاران داشــته ایم. ورزش نقــش مؤثــری در 
کنتــرل بیمــاری دارد و با ایجاد نشــاط  پیشــگیری و 
و انگیــزه در ورزشــکار باعــث می شــود از افســردگی و 
کاســته  فشــارهای روانــی در دوران شــیوع بیمــاری 
شــود. بــه هیچ عنــوان اعتقادی به تعطیلــی ورزش 

نداریــم. دوران  در ایــن 
باقــری مقــدم در خصــوص بازگشــایی اســتخرها، 
تصریــح کــرد: اســتخرها در زیــر گروه ســوم قــرار دارند 
و در شــرایط زرد می توانند فعالیت داشــته باشــند. 
امیدواریــم در روزهــای آینــده بــا زرد شــدن شــرایط 
ــن  ک اســتان اصفهــان شــاهد بازگشــایی تمامی اما
در  ورزش  حاضــر  حــال  در  زیــرا  باشــیم  ورزشــی 

کمــا قــرار دارد. شــرایط 

بــه باشــگاه های خاطــی در زمــان  بــا اشــاره  وی 
کــه  بازرســی  گشــت های  در  گفــت:  قرنطینــه، 
در  و  داده  کتبــی  تذکــر  اول  مرحلــه  در  داشــتیم 
مرحلــه دوم دســتور پلمــب باشــگاه ها صــادر شــد. 
کــه  داشــتیم  خاطــی  باشــگاه  مــدت ۲۰  در ایــن 
تعــدادی از آن هــا پلمــب شــده اند و تعــداد کمی نیــز 

در حــال پلمــب شــدن هســتند.
رئیــس هیئــت پزشــکی ورزشــی اصفهــان بــا اشــاره 
اولویت هــای  در  ورزشــکاران  قرارگیــری  لــزوم  بــه 
هنــوز  کــرد:  تصریــح  کرونــا،  کسیناســیون  وا
کسیناســیون ورزشــی بــه طــور  اولویــت بنــدی وا
رسمی منتشــر نشــده اســت. ورزشــکاران نیــز مثــل 
گروه هــا بایــد طبقــه بنــدی شــوند. در  بقیــه زیــر 
اولویت هــای ابتدایــی ورزشــکاران تیم هــای ملــی و 
گــروه در  کسیناســیون این  کــه وا المپیکــی هســتند 
حــال انجــام اســت همچنیــن ورزشــکاران تیم های 
کــه باید در مســابقات بین المللی شــرکت  لیگ برتــر 
ــای  ــد ورزش ه ــه دوم بای ــرم در مرحل ــه نظ ــد. ب کنن
کشــتی و ورزش هــای  برخــوردی و تماســی مثــل 
کــه در حــال  رزمــی، پیشکســوتان و ســالمندان 
جانبــاز  ورزشــکاران  همچنیــن  هســتند  ورزش 
گیرنــد. ورزشــکاران بــا  و معلــول در اولویــت قــرار 
بیمــاری خــاص نیــز بایــد در اولویت هــای اولیــه قــرار 
کســن بزننــد امــا بــا  بگیرنــد. در نهایــت همــه بایــد وا
گــروه بنــدی  توجــه بــه شــرایط موجــود بایــد طبــق 

کسیناســیون انجــام شــود. وا
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط  باقــری مقــدم عنــوان 
نامناســب اقتصادی باشــگاه ها که منجر به بســته 
کن  شــدن باشــگاه ها شــده اســت، تقاضــا داریــم اما
گــروه شــغلی دوم قــرار داشــته  ورزشــی همچنــان در 
کــه مــا داریــم و رعایت پروتکل ها  باشــد و بــا نظارتــی 
کن ایمــن اســت. امیدواریــم  در باشــگاه ها این اما
کــه مســئوالن مربوطــه همکاری هــای الزم را انجــام 
کــن ورزشــی و جــان  دهنــد و شــاهد بازگشــایی اما

گرفتــن دوبــاره ورزش باشــیم.

رییس هیئت پزشکی ورزشی اصفهان:

باشگاه ها ایمن تر از آرایشگاه  و رستوران ها هستند

کسب سهمیه چگونگی  کسب سهمیه محل  نام ورزشکار ماده / وزن رشته

مقام سوم - رکورد ۶۶.۷۸ لیگ جهانی ۲۰۱۹ الماس- قطر احسان حدادی پرتاب دیسک دوومیدانی

مقام اول - رکورد ۱۰.۰۳ لیگ جهانی ۲۰۲۰ الماس-فرانسه حسن تفتیان ۱۰۰ متر سرعت دوومیدانی

سهمیه اول آسیا جام جهانی ۲۰۱۹ چین ۱۲ نفر مردان بسکتبال

مقام اول -سهمیه تیم اول قاره آسیا گزینشی ۲۰۲۰ المپیک - چین ۱۲ نفر مردان والیبال

فینال - مقام پنجم جهان جام جهانی ۲۰۱۹ چین نجمه خدمتی ۱۰ متر تفنگ بادی بانوان تیراندازی

فینال - مقام چهارم جهان جام جهانی ۲۰۱۹ چین آرمینا صادقیان ۱۰ متر تفنگ بادی بانوان تیراندازی

فینال - مقام هفتم آسیا قهرمانی ۲۰۱۹ آسیا - قطر هانیه رستمیان ۱۰ متر تفنگ بادی بانوان تیراندازی

فینال - مقام پنجم آسیا قهرمانی ۲۰۱۹ آسیا - قطر فاطمه کرم زاده ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت زنان تیراندازی

فینال - مقام پنجم آسیا قهرمانی ۲۰۱۹ آسیا - قطر مهیار صداقت ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت مردان تیراندازی

فینال - مقام سوم آسیا قهرمانی ۲۰۱۹ آسیا - قطر جواد فروغی ۱۰ متر تپانچه بادی مردان تیراندازی

مقام پنجم - سهمیه نفر اول قهرمانی ۲۰۱۹ جهان - قزاقستان رضا اطری ۵۷- کیلوگرم کشتی آزاد

مقام اول - سهمیه نفر ششم قهرمانی ۲۰۱۹ جهان - قزاقستان حسن یزدانی ۸۶- کیلوگرم کشتی آزاد

مقام پنجم - سهمیه نفر ششم قهرمانی ۲۰۱۹ جهان - قزاقستان یداهلل محبی ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

مقام قهرمانی مسابقات گزینشی ۲۰۲۱ قزاقستان امیر محمد یزدانی ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

مقام نایب قهرمانی مسابقات گزینشی ۲۰۲۱ قزاقستان یونس امامی ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد

مقام قهرمانی مسابقات گزینشی ۲۰۲۱ قزاقستان محمد حسین محمدیان ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

مقام سوم- سهمیه نفر چهارم قهرمانی ۲۰۱۹ جهان - قزاقستان علیرضا نجاتی ۶۰- کیلوگرم کشتی فرنگی

مقام سوم - سهمیه نفر سوم قهرمانی ۲۰۱۹ جهان - قزاقستان محمدعلی گرایی ۷۷- کیلوگرم کشتی فرنگی

مقام چهارم - سهمیه نفرات سوم امیرقاسمی منجزی امیرقاسمی منجزی ۱۳۰- کیلوگرم کشتی فرنگی

مقام قهرمانی مسابقات گزینشی ۲۰۲۱ قزاقستان حمید رضا گرایی ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

مقام قهرمانی مسابقات گزینشی ۲۰۲۱ قزاقستان محمد هادی ساروی ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

سهمیه فدراسیون های رده ۱۱ تا ۵۰ رنکینگ جهانی رنکینگ جهان - جایگاه ۳۹ By Country جاده - تایم تریل دوچرخه سواری

مرحله فینال - مقام سوم آسیا قهرمانی ۲۰۱۹ آسیا - تایلند میالد وزیری ریکرو مردان تیروکمان

مرحله فینال سهمیه نفر چهارم گرند پری ۲۰۱۹ - مسکو آرمین هادی پور ۵۸- کیلوگرم تکواندو

مرحله فینال سهمیه نفر پنجم گرند پری ۲۰۱۹ - مسکو میرهاشم حسینی ۶۸- کیلوگرم تکواندو

مقام پنجم جهان -سهمیه تیم اول قاره آسیا جام جهانی ۲۰۲۰- لهستان مجتبی عابدینی اسلحه سابر شمشیربازی

مقام پنجم جهان -سهمیه تیم اول قاره آسیا جام جهانی ۲۰۲۰- لهستان کدامن علی پا اسلحه سابر شمشیربازی

مقام پنجم جهان -سهمیه تیم اول قاره آسیا جام جهانی ۲۰۲۰- لهستان محمد رهبری اسلحه سابر شمشیربازی

مقام پنجم جهان -سهمیه تیم اول قاره آسیا جام جهانی ۲۰۲۰- لهستان محمد فتوحی اسلحه سابر شمشیربازی

مرحله رده بندی -سهمیه نفر اول رنکینگ لیگ جهانی ۲۰۱۹ - امارات بهمن عسگری ۷۵- کیلوگرم کاراته

مرحله فینال - سهمیه نفر اول لیگ جهانی ۲۰۲۰ - اتریش حمیده عباسعلی ۶۸+ کیلوگرم کاراته

رنکینگ فدراسیون جهانی رنکینگ جهانی سجاد گنج زاده ۸۴+ کیلوگرم کاراته

رنکینگ فدراسیون جهانی رنکینگ جهانی سارا بهمنیار ۵۵- کیلوگرم کاراته

مقام پنجم سهمیه شش نفر برتر رنکینگ مسابقات گزینشی ۲۰۲۰ المپیک - اردن دانیال شه بخش ۵۷ تا ۵۲ کیلوگرم بوکس

مقام پنجم سهمیه شش نفر برتر رنکینگ مسابقات گزینشی ۲۰۲۰ المپیک - اردن سید شاهین موسوی ۷۵ تا ۶۹ کیلوگرم بوکس

عنوان قهرمانی مسابقات گزینشی آسیای میانه - قطر نیما عالمیان انفرادی تنیس روی میز

قهرمانی در فینال گزینشی ۲۰۲۰ المپیک - تایلند علی آقا میرزایی ک یک نفره هزار متر مردان کایا قایقرانی

نایب قهرمانی در فینال گزینشی ۲۰۲۰ المپیک - تایلند بهمن نصیری یا نازنین مالیی روئینگ تک نفره قایقرانی



سال پنجم - شماره  1131 
چهارشنبه  22  اردیبهشت  1۴۰۰ -  29 رمضان  1۴۴2
12  می      2۰21 7سالمت

گهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( آ
پرونــده:  شــماره   ،1۴۰۰/۰2/19 گهــی:  آ تاریــخ   ،1۴۰۰۰۳9۰21۴2۰۰۰۰۰2 گهــی:  آ شــماره 
1۳99۰۴۰۰21۴2۰۰۰۰۴7، براســاس پرونــده اجرائــی بــه شــماره بایگانــی 99۰۰۰8۰ لــه بانــک 
کشــاورزی شــعبه دهاقــان و علیــه علــی توســلی طالخونچــه و عبــاس خلیلــی تمامــت یــک 
ک ثبتــی شــماره چهــارده فرعــی از ســیصد و بیســت و  دانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ پــا
هفــت اصلــی واقــع در بخــش ثبتــی دهاقــان بــه مســاحت ششــدانگ دویســت و چهــل هــزار 
مترمربــع کــه طبــق ثبت صفحــه ۵89 دفتر 191 به شــماره ثبت ۵721۴ دارای ســند مالکیت 
7۳۶8۵2 تمامت یک دانگ از ششــدانگ به نام عباس خلیلی و طبق ثبت صفحه ۵8۶ 
دفتر 191 به شــماره ثبت ۵721۳ دارای ســند مالکیت 7۳۶8۵1 تمامت نیم دانگ مشــاع از 
کلیــه اعیــان،  ششــدانگ بــه نــام علــی توســلی طالخونچــه ثبــت می باشــد بانضمــام 
ساختمانها، تأسیسات موجود و آتی االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه و غیرمنصوبه 
فعلــی و آتــی و کلیــه امتیــازات مربوطــه شــامل آب، بــرق و گاز و هــر زیادتــی دیگــر اعم از متصل 
یا منفصل با حدود اربعه ششــدانگ: شــمااًل مرزیســت به طول ششــصد و هفتاد و پنج متر 
بــه شــماره یــک باقیمانــده فرعــی از ۳27 اصلــی شــرقا خــط فرضــی اســت بطــول ســیصد و 
ک ۳27 اصلــی باقیمانــده جنوبــا: در پنــج قســمت اول مرزیســت  بیســت و پنــج متــر بــه پــا
بطــول یکصــد و بیســت و پنــج متــر بــه ۳27 اصلــی دوم مرزیســت بطــول یکصــد و نــود متــر به 
ک ۳27 اصلــی چهــارم  ۳27 اصلــی ســوم مرزیســت بطــول دویســت و ســی متــر بــه پــا
مرزیســت بطول یکصد و بیســت متر به ۳27 اصلی پنجم مرزیســت بطول یکصد و ده متر 
بــه ۳27 اصلــی غربــا خــط فرضــی اســت بطول ســیصد و پنجــاه و پنج متر بــه شــماره ۳27/2 
که به موجب ســند رهنی شــماره 2۵7۶1 مورخ 1۳91/12/21 دفتر اســناد رسمی شــماره ۵9 
دهاقــان در رهــن و وثیقــه بانــک کشــاورزی شــعبه دهاقــان قــرار گرفتــه اســت و به علــت عدم 
پرداخــت بدهــی، بســتانکار تقاضــای صــدور اجرائیــه نمــوده و پــس از ابــاغ اجرائیــه بــه 
درخواســت بانــک بســتانکار و باســتناد قانــون اصــاح مــاده ۳۴ اصاحــی قانون ثبــت و آئین 
ک مذکــور مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و برابــر صورت مجلس تنظیمی توســط  نامــه مربوطــه پــا
گردیــد. محــل مــورد بازدیــد  کارشناســان رسمی دادگســتری بدیــن شــرح توصیــف و ارزیابــی 
یــک واحــد دامــداری و اراضــی مزروعــی بــا مســاحت عرصــه ۶۰۰۰۰ مترمربــع شــامل ۵۶۰۰ 
مترمربع دامداری و ۵۴۴۰۰ مترمربع به عنوان اراضی مزروعی و ســهم مشــاعی از یک حلقه 
چــاه آب الــف( دامــداری دارای یــک فقــره پروانــه تاســیس با نوع فعالیــت گاوداری شــیری 8۰ 
کــه اعیانی هــای در محــدوده  رأس کل و پروانــه ســاختمانی واحــد تولیــدی گاوداری شــیری 
گاوداری بــه شــرح زیــر می باشــد: 1( دیوارهــای اطــراف دامــداری بــه طــول ۳1۰ متــر بــه ارتفــاع 
ِگلــی و ســه ردیــف بلــوک ســیمانی بــرروی آن و پاســتر ســیمان و  2/۴۰ متــر، قســمتی دیــوار 
درب کوچک و بزرگ ورودی، 2( ســاختمان های کارگری، نگهبانی و مدیریت به مســاحت 
۵۴ مترمربــع، ســاخت اســکلت بتنــی، ســقف تیرچــه و بلــوک و دیــوار آجــری دارای درب و 
کنسانتره و هانگار علوفه به مساحت 2۰۰ مترمربع دارای سه  پنجره و در دو طبقه، ۳( انبار 
طــرف دیــوار آجــری و بلوکــی و پاســتر ســیمان بــه ارتفــاع ۶ متر و ســقف فلزی خرپا و پوشــش 
پلیت ورق نازک و قسمتی از دیوارها از ورق فلزی، ۴( سیلوی زمینی به ابعاد ۶ * ۳۰ و عمق 
صفر تا ســه متر و حجم تقریبی ۵۴۰ مترمکعب، دیوارها از جنس بلوک و ســیمان و پاســتر 
ــاق تجهیــزات شیردوشــی و انتظــار  ســیمان و چاهــک فاضــاب، ۵( ســالن شــیردوش و ات
شیردوشــی بــه مســاحت 1۴۵ مترمربــع، دیوارهــای آجــری، بدنــه ســرامیک، ســقف خرپــای 
آهنی با پوشــش پشــم و شیشــه و قســمتی بدون پوشــش با نرده های فلزی ســالن انتظار، 
کلینیک به مســاحت ۴2 مترمربع دیوارها از جنس بلوک و ســیمان و ســقف  ۶( زایشــگاه و 
گوســاله  خرپــا و ســقف پلیــت و بهاربنــد 2۰ مترمربــع بــا آبشــخور و آخــور، 7( جایــگاه انفــرادی 
شــیری در محوطه به مســاحت 112 مترمربع و ســاخت 1۵ عدد به مســاحت ۶7 مترمربع از 
جنس آجر و ســیمان و پاســتر ســیمان و درب فلزی، 8( اصطبل مســقف دامهای مختلف 
در هفت قسمت جدا و پیوسته به مساحت ۵۶۰ مترمربع دارای دیوارهای بلوکی و سقف 
خرپــا و ســتون های فلــزی و پوشــش ســقف پلیــت، 9( مجموعــه کل بهاربندهــا در چندیــن 
کی، نرده محافظ و 2۰۰ مترمربع آخور  گانه به مساحت 9۵۰ مترمربع، کف خا قسمت جدا
کنار بهاربندها از جنس سیمان و بلوک و سرامیک وغیره با لوله کشی جهت  و آبشخور در 
آبشخورها، 1۰( سرویس بهداشتی و حمام به مساحت ۳/۴۰ مترمربع بدنه آجری و سقف 
بتونی کف و بدنه سرامیک و تاسیسات برقی باعنایت به مراتب ذکر شده، مدارک و اسناد 
ارائــه شــده، نــوع کاربــری، موقعیــت و جمیــع عوامــل موثر بــر ارزیابــی، ارزش یک و نیــم دانگ 

ک ثبتــی 1۴ فرعــی از ۳27 اصلــی عرصــه بــه مســاحت ۶۰۰۰۰ مترمربــع مبلــغ  از ششــدانگ پــا
۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )شــش میلیــارد و ششــصد میلیــون ریــال( و ارزش اعیانــی موجــود در 
دامــداری مبلــغ 7/۵11/۴۰۰/۰۰۰ )هفــت میلیــارد و پانصــد و یــازده میلیــون و چهارصــد هــزار 
کل 1۴/111/۴۰۰/۰۰۰ ریــال )چهــارده میلیــارد و یکصــد و یــازده  ریــال( و در مجمــوع ارزش 
کارشــناس رسمی دادگســتری درزمینــه کشــاورزی و  میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال( توســط 
منابــع طبیعــی ارزیابــی شــده اســت ب( ارزیابی منابع آب و تاسیســات و تجهیــزات آبی مورد 
ــات مکانیکــی و برقــی ســرچاهی، ســاختمان  وثیقــه شــامل یــک حلقــه چــاه آب، منصوب
کــی و خــط لولــه انتقــال آب از چاه به اســتخر می باشــد. چــاه آب واقع  موتورخانــه، اســتخر خا
ک ثبتی سیصد و بیست و هفت اصلی در مختصات جغرافیایی )۳۵۵۵819  در اراضی پا
و ۵۶81۵۰( دارای پروانــه بهــره بــرداری بــه شــماره ۴۰28/آش ر مــورخ 1۳9۵/11/2۶ شــماره 
کاســه 87 دهاقــان بــه نــام آقــای رضــا بخشــی و شــرکاء می باشــد کــه براســاس آن اجــازه داده 
گــود  می شــود از چــاه موضــوع پروانــه ۵۰9/آش ر مــورخ 1۳8۶/۰2/11 واقــع در اراضــی مزرعــه 
زنــدان قریــه قهــه بخــش مرکــزی دهاقــان بــه مســاحت 2۰ هکتــار بــا مشــخصات عمــق چــاه 
یکصــد متــر، قطــر لولــه جــدار 12 اینــچ، قطــر لولــه آبــده و پمپ ۳ اینچ با نصب کنتور هوشــمند 
کثــر کارکــرد ۳۰۰۰ ســاعت در ســال  کثــر میــزان بهــره بــرداری ۴۵/8 لیتــر در ثانیــه بــا حدا بــا حدا
کثر قدرت مجاز 28 اســب بخار  )912۶۰ مترمکعب در ســال( برای مصارف کشــاورزی با حدا
اقــدام بــه بهــره بــرداری نمایــد. شــایان ذکــر اســت بــا صــدور پروانــه فــوق الذکــر، پروانــه بهــره 
مــورخ  ر  شــماره 12۰۳/آش  اصاحیــه  و  مــورخ 1۳۶7/۰۵/۰2  شــماره ۳7۳۰/آ  بــرداری 
1۳8۶/۰۴/۰2 لغــو و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. درزمــان بازدیــد، یــک دســتگاه 
الکتروپمــپ شــافت و غافــی )توربینــی( بــا تــوان ۴۵ کیلــووات بــا لولــه آبــده ۵ اینچ بــرروی چاه 
در داخــل اتاقــک موتورخانــه بــا دیوار آجری و پوشــش کاه ِگلی و ســقف تیر چوبــی به ابعاد ۳ 
کــه لولــه رانــش ۵ اینــچ پــس از خــروج از  * ۳/۶ * 1/۳ متــر و درب فلــزی نصــب شــده بــود 
ــود.  ــه ۴ اینــچ اســتفاده شــده ب ــر از لول ــه طــول 1۰۰ مت ــی ب ک ــا محــل اســتخر خا ــه ت موتورخان
همچنین یک دستگاه ترانس هوایی ۵۰ کیلوولت آمپر، برق موردنیاز الکتروپمپ منصوبه 
بــرروی چــاه را تامیــن می نمایــد. درمجــاورت چــاه اصلــی و خــارج از ســاختمان موتورخانــه، 
یــک حلقــه چــاه کمکــی دهانــه گشــاد بــه عمــق 1۰۰ متــر واقــع کــه بــه منظــور افزایــش آبدهی، 
چــاه اصلــی دارای دو رشــته تونــل افقــی بــا مجمــوع طــول 1۰۰ متــر می باشــد. چــاه مذکــور در 
منطقــه ممنوعــه واقــع شــده و در زمــان بازدیــد، دبــی چاه حدود ۳ لیتــر در ثانیه برآورد شــد و 
گیــری نمونــه EC آب چــاه در حــدود 1۰۰۰۰ میکــرو زیمنــس بــر ســانتیمتر  براســاس اندازه 
کــی بــه ابعــاد 2 * ۴۰ * 2۵ متــر در مختصــات )۳۵۵۵8۵۵ و ۵۶82۵۶(  می باشــد. اســتخر خا
کــه آب از چــاه وارد ایــن اســتخر شــده و ســپس بــه صــورت ثقلــی دراختیــار مزرعــه  واقــع شــده 
تحت پوشــش قرار می گیرد. بنابر اســناد رســمی ثبتی، سهم آقایان علی توسلی طالخونچه 
ک ثبتــی 1۴ فرعــی از ۳27 اصلــی و منابع و تاسیســات آبــی آن، معادل  و عبــاس خلیلــی از پــا
کــی و خط لولــه انتقــال آب از چاه  یــک و نیــم دانــگ از شــش دانــگ می باشــد ولــی اســتخر خا
تــا اســتخر ذخیــره، صرفــًا متعلــق بــه آقایــان علــی توســلی و عبــاس خلیلــی می باشــد و بقیــه 
شــرکاء در آن ســهیم نمی باشــند. باتوجــه بــه بررســی های همــه جانبــه و بررســی میدانــی 
کارشناسی و ارزیابی موارد  گرفته از محل و باعنایت به موارد پیش گفته، اظهارنظر  صورت 
آبــی موردوثیقــه بــه شــرح زیــر بیــان می گــردد: 1( ارزش ذاتــی آب چــاه )براســاس پروانــه بهــره 
بــرداری( نســبت به ســهم مدیونیــن مبلــغ ۶/۳۳7/۵۰۰/۰۰۰ ریــال، 2( هزینه حفــاری چاه و 
تهیــه و اجــرای لولــه جــدار چــاه نســبت بــه ســهم مدیونیــن مبلــغ 2۶2/۵۰۰/۰۰۰ ریــال، ۳( 
هزینه حفاری چاه تونل افقی چاه نســبت به ســهم مدیونین مبلغ 87/۵۰۰/۰۰۰ ریال، ۴( 
گشــاد نســبت بــه ســهم مدیونیــن مبلــغ 87/۵۰۰/۰۰۰  کمکــی دهانــه  هزینــه حفــاری چــاه 
ریال، ۵( هزینه تهیه و اجرای الکتروپمپ شــافت و غافی و لوله پمپ درون چاهی نســبت 
بــه ســهم مدیونیــن مبلــغ 17۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال، ۶( هزینه تهیــه و اجــرای ترانس هوایی و تابلو 
بــرق و کابــل نســبت بــه ســهم مدیونیــن مبلــغ 1۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال، 7( ســاختمان موتورخانه 
به ابعاد ۳ * ۳/۶ * 1/۳ نســبت به ســهم مدیونین مبلغ 12/۵۰۰/۰۰۰ ریال، 8( هزینه تهیه 
کــی نســبت بــه ســهم مدیونیــن مبلــغ  و اجــرای لولــه انتقــال آب از چــاه تــا اســتخر خا
کــی بــه ابعــاد 2 * ۴۰ * 2۵ نســبت بــه ســهم مدیونیــن مبلغ  ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریــال، 9( اســتخر خا
7۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال باعنایــت بــه مــوارد فــوق جمــع ارزش ذاتــی آب چاه و هزینه تهیــه و اجرای 
تاسیســات و تجهیــزات تامیــن و انتقــال آب مزرعــه موردارزیابــی نســبت بــه ســهم مدیونیــن 
معــادل 7/198/۵۰۰/۰۰۰ ریــال )هفــت میلیــارد و صــد و نــود و هشــت میلیــون و پانصــد هــزار( 
ک ثبتــی فــوق  ریــال ارزیابــی می شــود. لــذا تمامــت یــک دانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ پــا
کارشناســان رسمی دادگســتری جمعــًا بــه مبلــغ  گرفتــه توســط  طبــق ارزیابــی صــورت 

21/۳۰9/9۰۰/۰۰۰ ریــال )بیســت و یــک میلیــارد و ســیصد و نــه میلیــون و نهصــد هــزار ریــال( 
گردیده و مورد رهن طبق اعام بســتانکار بیمه نمیباشــد. جلســه مزایده از ســاعت  ارزیابی 
9 صبــح الــی 12 روز یــک شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 در شــعبه اجــرای ثبــت اســناد دهاقــان 
گــردد،  تشــکیل میگــردد. چنانچــه روز مزایــده بــا تعطیــل رســمی پیش بینــی نشــده مواجــه 
مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقرر برگزار خواهد شــد. طالبین 
میتوانند قبل از تشــکیل جلســه از مورد مزایده به آدرس: دهاقان روســتای قهه مزرعه گود 
کلیــه هزینه هــای  کــه  زنــدان دامــداری توســلی بازدیــد بــه عمــل آورنــد. الزم بــه ذکــر اســت 
قانونی اعم از هزینه انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری 
گاز و سایر هزینه های متعلقه  و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و 
برعهده برنده مزایده میباشــد و پس از مزایده درصورت وجود مازاد، برنده مزایده می تواند 
وجــوه پرداختــی موضــوع فــراز ۶ بنــد الف مــاده 121 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی الزم 
االجــرا را از محــل مــازاد مذکــور مســترد نمایــد. طبق مــاده 1۳۶ اصاح آیین نامــه اجرای مفاد 
اســناد رســمی الزم االجــرا شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه 
کارشناســی )پایــه مزایــده( بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در 
جلســه میباشــد. برنــده مزایــده مکلف اســت مابه التفــاوت مبلغ فــروش را ظــرف مدت پنج 
کــه ظــرف مهلــت  روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و درصورتــی 
مقــرر، مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق 
کــه ظــرف مهلــت مقــرر، مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده  ثبــت تودیــع نمایــد و درصورتــی 
ثبــت واریــز نکنــد، مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد. 
گهی  درایــن صــورت، عملیــات فــروش از درجــه اعتبار ســاقط و مزایده تجدیــد میگردد. این آ
کثیراالنتشــار چــاپ اصفهــان درج و منتشــر می گــردد.  یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای 
ک  تاریــخ چــاپ: 1۴۰۰/۰2/22، تاریــخ مزایــده: 1۴۰۰/۰۳/۰2 - اداره ثبــت اســناد و امــا

شهرستان دهاقان - 11۳۳18۴ / م الف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰۰۴۳۳۶، تاریــخ: 1۴۰۰/2/1۵، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
کــه طبــق  ک 11۵۴۵8/۳۵1۶ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  ســاختمان شــماره پــا
پرونــده ثبتــی بنــام فاطمــه رادصفــا فرزنــد منوچهــر درجریــان ثبــت اســت و رای شــماره 
1۳99۶۰۳۰2۰27۰19۶17 مــورخ 99/11/28 هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد 
گردیــده اســت و باتوجــه  ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر  و امــا
ــذا بــه  ک 11۵۴8 اصلــی مشــاهده نگردیــد ل به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود اولیــه پــا
اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه قانون مزبور تحدید حــدود ملک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/2۴ 
کلیــه  ــه  گهــی ب ــذا بموجب ایــن آ ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. ل
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد.  مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم  اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا 
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و گواهــی طرح دعــوی خــود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم 
نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامه 
ک  خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰2/22 - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا

ــف منطقــه شــرق اصفهــان - 11۳2۳۴۴ / م ال
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰۰۴2۴2، تاریــخ: 1۴۰۰/2/1۵، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
طبــق  کــه  اصفهــان  ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع   7897/۳۵72 ک  پــا شــماره  خانــه 
پرونــده ثبتــی بنــام قاســمعلی امینــی فرزنــد عبــاس درجریــان ثبــت اســت و رای شــماره 
1۳99۶۰۳۰2۰27۰1897۳ مــورخ 99/11/1۵ هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد 
گردیــده اســت و باتوجــه  ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر  و امــا
ک 7897 اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا  به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود اولیــه پــا
بــه اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 
ــن  ــذا بموجب ای ــد. ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب 1۴۰۰/۰۳/22 س

کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  آ
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از  حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهد شــد و طبــق ماده 
8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــرح  ــی ط گواه ــدام و  ــی اق ــاح قضای ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب به ای
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عدم تقدیــم دادخواســت را اخذ 
و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بدون توجه بــه اعتراض عملیات ثبتی 
را بارعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشــار: 1۴۰۰/۰2/22 - مهدی شــبان رییس 

ک منطقــه شــرق اصفهــان- 11۳18۰7 / م الــف ثبــت اســناد و امــا
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰۰۴1۵1، تاریــخ: 1۴۰۰/2/1۵، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام  ک 11۵1۶/1۶7۰ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  شــماره پــا
ــان ثبــت اســت و رای شــماره  ــد محمدرضــا درجری ــی فرزن مــاه ســلطان اســماعیلی دهاقان
1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۶۰۰۵ مــورخ 99/۰9/18 هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد 
گردیــده اســت و باتوجــه  ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر  و امــا
ــه  ــذا ب ــد ل ــاهده نگردی ــی مش ک 11۵1۶ اصل ــا ــه پ ــدود اولی ــد ح ــابقه ای از تحدی ــه س به اینک
اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون مزبور تحدیــد حدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/19 
کلیــه  ــه  گهــی ب ــذا بموجب ایــن آ ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. ل
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد.  مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم  اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا 
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و گواهــی طرح دعــوی خــود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم 
نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامه 
ک  خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰2/22 - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا

منطقــه شــرق اصفهــان - 11۳19۵۳ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰7۰۰۴۳28، تاریــخ: 1۴۰۰/2/18، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ک ثبتــی 22۵ فرعــی مجــزی شــده از ۳9 اصلــی واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان  شــماره پــا
ــام محســن اســماعیلی نیســیانی  ــه ن کــه طبــق رای شــماره 1۶۵۴۶ مــورخ 1۳99/۰9/۳۰ ب
فرزنــد علیرضــا نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و رای شــماره 1۶۵۴7 مــورخ 1۳99/۰9/۳۰ بنــام 
محمد امیری پیکانی فرزند حســن نســبت به دو دانگ مشــاع و رای شــماره 1۶۵۵2 مورخ 
ــه دو دانــگ مشــاع صــادره از  ــد اصغــر نســبت ب 1۳99/۰9/۳۰ بنــام مجیــد اســماعیلی فرزن
هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
ک منطقه شــرق اصفهان ششــدانگ صادر  فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــا
ک ۳9 اصلــی واقــع در بخــش 18 ثبــت  گردیــده و باتوجــه به اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــا
ــت  ــون ثب ــاده 1۵ قان ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــت اینک بناب ــوده اس ــی نب ــان قانون اصفه
و برطبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم روز چهارشــنبه تاریــخ 
گهی  1۴۰۰/۰۳/2۶ ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لذا بموجب این آ
ــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور  ک کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  ــه  ب
ک مطابق مــاده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم  یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان اما
صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا 
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و گواهــی طرح دعــوی خــود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم 
نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامه 
ک  خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰2/22 - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا

منطقــه شــرق اصفهــان - 11۳۳971 / م الــف

گهی آ

گزارشربخ

 نفخ شــکم مســئله ای شــایع است که پیامدهای 
کیفیــت زندگــی  آن معمــواًل جــدی نیســت؛ امــا بــر 
تأثیــر قابــل توجهــی می گــذارد. در واقــع بیشــتر از 
کــه دچــار نفــخ شــکم هســتند،  نیمــی از افــرادی 
ــادی  ــی ع ــای زندگ ــری از روال ه ــک س ــد ی مجبورن

خــود را تغییــر دهنــد.
دارد؟  نگرانــی  جــای  زمانــی  چــه  نفــخ  امــا   
تفســیرهای بســیار زیــادی در مــورد میــزان جــدی 
ــرای  ــکم ب ــخ ش ــود دارد. نف ــکم وج ــخ ش ــودن نف ب
عــده ای موقتــی و نــه چنــدان مهــم اســت و بــرای 

عــده ای دیگــر، معضلــی روزانــه.
شــکم  تــورم  و  شــکم  نفــخ  تبیــان،  نوشــته  بــه 
کــه اغلــب بــه جــای هــم  عبارت هایــی هســتند 
اســتفاده می شــوند امــا در واقــع یکــی نیســتند. در 
علــم پزشــکی بیــن نفخ شــکم و تورم شــکم تفاوتی 
که فرد دارد اما  وجود دارد. نفخ، احساســی اســت 
تــورم شــکم، دریافــت عینــی افزایــش ســایز شــکم 
کــه می تــوان آن را بــا یــک معاینــه ی فیزیکــی  اســت 

کــرد. تائیــد 
کــه چاقــی یــا تجمــع چربــی در  ضمنــًا بایــد بدانیــد 
شــکم عامــل نفــخ نیســت و هــم افــراد الغــر و هــم 
افــراد چــاق دچــار نفــخ شــکم می شــوند. محققــان 
کــه یک ســوم از افــراد عامــت  تخمیــن می زننــد 
نفــخ را داشــته اند یــا دارنــد. خانم هــا خیلــی بیشــتر 

ــان دچــار نفــخ شــکم می شــوند. از آقای
علت نفخ شکم

نفــخ شــکم، غــذای  شــاید معمول تریــن دلیــل 
کــه دلیلــی بی خطــر بــوده و عــوارض  زیــادی باشــد 
جــدی نــدارد. امــا علت هــای دیگــری هــم بــرای 
کــه شــدت های متفاوتــی دارنــد: نفــخ وجــود دارد 
- تجمــع بــاد: در روده هــا بــاد تجمــع می کنــد و بــه 

ســختی دفــع می شــود.
- ســندرم روده تحریک پذیر: افــرادی که دچار این 
مشــکل هســتند، فرایندهای داخل روده شــان به 

ُکنــدی صــورت می گیرد.
- مایــع در حفــره شــکم: این یــک علــت جــدی 

کــه بایــد هــر چــه ســریع تر درمــان شــود. اســت 
روده  انتقــال  فراینــد  بــارداری،  طــی  بــارداری:   -
گاز افزایش بیابد. ُکند شــود و تولید  ممکن اســت 
- ســندرم پیــش از قاعدگــی: شــامل یک ســری 
کــه برخــی از خانم هــا آنهــا را  از عائمی می شــود 
پیــش از قاعدگــی تجربه می کنند. نفخ شــکم یکی 
کــه هرچنــد عارضــه ی جــدی  از ایــن عائــم اســت 

نیســت امــا نســبتًا ناراحت کننــده اســت.

کتــوز  کتــوز: وقتــی روده نتوانــد ال - عــدم تحمــل ال
کنــد، تخمیــر در سیســتم  گــوارش  را بــه خوبــی 

گــوارش افزایــش می یابــد.
چه زمانی نفخ شکم نگران کننده است؟

نفــخ شــکم تقریبــًا همیشــه یــک فراینــد بی خطــر 
کــه چنــد ســاعت طــول می کشــد و بــدون  اســت 
امــا  می شــود.  برطــرف  خاصــی  اقــدام  بــه  نیــاز 
موقعیت هایــی وجــود دارد که ایــن عامت مربوط 

ــه مشــکلی جــدی اســت. ب
کند ایــن  نگرانتــان  بایــد  کــه  از چیزهایــی  یکــی 
کنــد. در  کــه نفــخ و تــورم شــکم ادامــه پیــدا  اســت 
مــوارد بی خطــر، احســاس ناراحتــی ناشــی از نفــخ 
نبایــد بیشــتر از ۲۴ ســاعت طــول بکشــد. امــا در 
ک و جدی، نفــخ ادامه دار می شــود.  مــوارد خطرنــا
ضمنــًا در عارضه هــای مزمــن )مثــًا دیــس پپســی 
یــا ســوءهاضمه( معیــار بــر اســاس دوازده هفتــه 

ــت. اس
ایــن دوازده هفتــه بــرای عوارضــی ماننــد بیمــاری 
کار  ــه  ــز ب ــذب نی ــوء ج ــندرم های س ــا س ک ی ــلیا س
بــا اســهال و  البته ایــن عــوارض همــراه  مــی رود. 

گــوارش هســتند. تغییــرات اساســی در 
گاســتروانتریت یا بیمــاری التهاب معــده و روده نیز 
همــراه بــا عائمی اســت که نفخ یکی از آن هاســت. 
در ایــن مــوارد ممکــن اســت اســهال، اســتفراغ و 

حتــی تــب هــم وجــود داشــته باشــد.
ــه احســاس درد شــدید نیــز دقیــق  ــد نســبت ب بای
باشــید زیــرا در ایــن صــورت پزشــک باید مشــکاتی 
مانند ســیروز، نئوپاســما )توده یا تومور در بافت(، 
کند. در این شــرایط،  لخته خون و... را نیز بررســی 
کتورهــا می توانــد بــه  ســابقه و وجــود ریســک فا

کنــد. کمــک  پزشــک در تشــخیص درســت 

چگونه نفخ شکم را کاهش دهیم؟
کــه علــت اصلــی نفــخ شــکم بــه تغذیــه  از آنجــا 
برمی گــردد، راهکارهایــی وجــود دارنــد که کمکتان 

کاهــش دهیــد: می کنند ایــن عارضــه را 
و  میوه هــا  غذایــی:  رژیــم  در  فیبــر  افزایــش   -
ســبزی ها می توانــد انتقــال در روده هــا را بهتر کنند 
کــه یبوســت دلیــل  زیــرا فیبــر دارنــد. در مــواردی 
نفــخ شــکم اســت، توصیــه می شــود فیبر بیشــتری 

کنیــد. مصــرف 
عملکــرد  می توانــد  ورزش  بدنــی:  فعالیــت   -
گــوارش را بهتــر کنــد در نتیجــه نفــخ دفــع  سیســتم 

می شــود.
- نوشــیدن آب: بــدن هــر روز بــه مقــدار مشــخصی 
ــا مخــاط روده هــا خشــک نشــوند.  ــاز دارد ت آب نی

گازدار بنوشــید. کــه نبایــد آب  یادتــان نــرود 
- آدامــس نجویــد: جویــدن زیــاد آدامــس می توانــد 

گــوارش شــود. موجــب تجمــع گاز در سیســتم 
- آهســته غــذا بخوریــد: وعده هــای غذایی حجیم 
کــه بــا ســرعت خــورده می شــوند، بــر حــرکات روده 
ــذا را  ــد غ ــه می کنن ــکان توصی ــد. پزش ــر می گذارن اث

آهســته بخوریــم و هــر لقمــه را خــوب بجویــم.
گــر ســؤال هایی دربــاره نفــخ شــکم و عائمتــان  ا
کــه از یــک پزشــک متخصــص  داریــد مهــم اســت 

ــد.  ــک بخواهی کم
چیــزی  را  نفــخ  می کنیــم  توصیــه  مــورد  در ایــن 
گــر شــک داریــد و  عــادی و طبیعــی تلقــی نکنیــد. ا
نفختــان طوالنــی شــده یــا همــراه بــا عائــم دیگری 

کنیــد.  ــه پزشــک مراجعــه  اســت، حتمــًا ب
رژیــم غذایــی  در  تغییراتــی  هم زمــان می توانیــد 
کمتــر  کنیــد تــا احســاس ناراحتی تــان  خود ایجــاد 

شــود.

نفخ شکم چه زمانی نگران کننده است؟ 
خبرخبر

کــه تمــام  کســیژن در خــون نشــان می دهــد  ســطح ا
گاهی  کافی دریافت می کنند و آ کســیژن  ســلول ها ا
کســیژن  کــم ا از نشــانه های هشــداردهنده ســطح 

کرونایــی بســیار مهــم اســت. خــون در بیمــاران 
خــون،   ۲  SpO در  موجــود  کســیژن  ا ســطح 
کــه بــه  کســیژن موجــود در خــون اســت  میــزان ا
می شــود،  منتقــل  بــدن  مختلــف  قســمت های 
را  کســیژن  ا خــون  قرمــز  گلبول هــای  کــه  جایــی 
از ریه هــا جمــع می کننــد و ســپس آن را بــه تمــام 

می رســانند. بــدن  قســمت های 
کــه  می دهــد  نشــان  خــون  در  کســیژن  ا ســطح 
ــد  ــت می کنن ــی دریاف کاف ــیژن  کس ــلول ها ا ــام س تم
 ۲  SpO ســطح  نــدارد.  وجــود  کمبــودی  هیــچ  و 
کســیژن رســانی از ریه هــا  کفایــت ا نشــان دهنــده 
کســیژن در  گلبول هــای قرمــز و میــزان تأمیــن ا بــه 
ــم  ک کســیژن  ــدن اســت، بنابرایــن ا قســمت های ب
خصوصــًا در بیمــاران مبتــا بــه ویــروس کرونــا باعث 

می شــود. نگرانــی 
گــزارش، محــدوده طبیعــی ســطح  براســاس این 
کســیژن در خــون ۷۵-۱۰۰ میلــی متــر جیوه اســت و  ا
دامنــه پاییــن آن کمتــر از ۷۰ میلی متر جیوه اســت.

کمتــر از ۶۰ درصــد  کســیژن در خــون بــه  گــر ســطح ا ا
موضــوع  یــک  دهنــده  نشــان  یابد، ایــن  کاهــش 
معنــای  بــه  اســت  ممکــن  و  بــوده  مهــم  بســیار 
کسیداســیون خــون باشــد، بــه گونــه ای که  کمبــود ا
کســیژن  ســلول ها، بافت هــا و اعضــای بــدن مقــدار ا
مــورد نیــاز بــدن را دریافــت نمی کننــد. در چنیــن 
حالتــی فــرد نیــاز بــه مراجعــه فــوری بــه پزشــک دارد 
کســیژن خــون را  تــا بــا یــک درمــان مناســب ســطح ا

کنــد. احیــا 
کســیژن در  عائم و نشــانه هایی که کاهش ســطح ا

خــون را نشــان می دهــد بــه شــرح زیر اســت:
۱( سردرد

۲( سرگیجه
۳( تنفس سریع

۴( تنگی نفس
۵( بی خوابی

۶( سوزن سوزن شدن
۷( فشــار خــون بــاال یــا نوســان فشــار خــون و بــی 

ثباتــی
۸( ضربان قلب سریع

۹( احساس اختاالت بینایی
۱۰( گیجی و از دست دادن تمرکز

کسیژن در بیماران کرونایی کمبود سطح ا
ــر  ــی مت ــبت ۷۰ میل ــادی، نس ــالم و ع ــراد س ــرای اف ب
کمتــر  گــر درصــد آن  جیــوه بســیار خــوب اســت و ا
ــا  ــود، ام ــورت ش ــک مش ــا پزش ــد ب ــد، بای ــن باش از ای
ــیژن وی  کس ــطح ا ــا، س کرون ــه  ــا ب ــار مبت ــرای بیم ب
کمتــر از ۹۱ میلــی متــر جیــوه باشــد، بنابرایــن  نبایــد 

کنتــرل شــود. ــه خوبــی  ــد ب بای
کســیژن،  ا دســتگاه های  کمبــود  صــورت  در 
گزینه هــای زیــادی ماننــد موقعیــت مســتعد بــرای 
کســیژن در خــون وجــود دارد؛ ایــن  بازیابــی ســطح ا
کســیژن  کنترل ســطح ا یک روش ایمن و موثر برای 

در خــون اســت.
ــخ  ــی پاس ــای خانگ ــن درمان ه ــردی به ای ــر ف گ ــا ا ام
همچنــان  ســاعت ها  کســیژن  ا ســطح  و  ندهــد 
کــه از تنگــی  کاهــش یابــد، بــه ویــژه بــرای افــرادی 
نفــس یــا عــوارض ریــه رنــج می برنــد و یــا افــراد مســن 
کــه ممکــن اســت بــه ســرعت وضعیــت ســامت 
کمــک فــوری پزشــکی بــه  آن هــا بــد می شــود، بایــد 

او انجــام شــود.

گیاهــان دارویــی  عضــو هیــات علمی پژوهشــکده 
گیــاه چلغوز  کــرد: مصــرف  جهــاد دانشــگاهی اظهــار 
بــه دلیــل وجــود چربــی غیراشــباع و اســیدآمینه 
باعــث تقویــت حافظــه، چشــم و سیســتم ایمنی 
نــام  بــا   Pinus gerardiana گیــاه  می شــود.  بــدن 
جنــس  از  گونــه ای   Chilgoza Pine انگلیســی 
کســتان،  کــه بومی کشــورهای پا کاج اســت  گیــاه 
ــه  ــران ب افغانســتان و نواحــی هیمالیــا اســت و در ای

نمی شــود. دیــده  خــودرو  صــورت 
نــام عمومی چلغــوز  بــا  گیــاه  امــروزه بذرهای ایــن 
کلغــوز بــه صــورت وارداتــی در بازار ایــران وجــود  یــا 
داشــته و عرضــه می گــردد. برگ هــای درخــت چلغوز 
ســوزنی شــکل و دانه هــای آن پــر چــرب و سرشــار 
از اســید های چــرب غیــر اشــباع مفیــد و همچنیــن 
ــت. این  ــدن اس ــرای ب ــروری ب ــه ض ــید های آمین اس
دانــه خــواص و فوایــد فراوانــی دارد و لــذا اســتفاده 
از ایــن گیــاه بــرای ســامتی بــدن انســان بســیار موثــر 

اســت.
دکتــر ســعید توکلــی، مدیــر مرکــز خدمــات تخصصی 
گیاهــان دارویــی و عضــو هیــات  آنالیــز و فــرآوری 
کــه  به ایــن  اشــاره  بــا  پژوهشــکده  علمی ایــن 
گــرم اســت، عنــوان کرد: گیــاه چلغوز  طبع ایــن گیــاه 
بــه دلیــل داشــتن منیزیــم موجــب از بیــن رفتــن 
بیخوابی های شــبانه می شــود. همچنین پتاســیم 
و منگنــز موجــود در چلغــوز موجــب تعــادل فشــار 
خــون شــده و دردهای عضانی، تنش، اضطــراب و 
خســتگی مفرط را از بین برده و موجب رفع ســنگ 

مثانــه می شــود.
را  دارویــی  گیــاه  خاصیت ایــن  مهم تریــن  وی، 
مغــز،  عملکــرد  افزایــش  سیســتم ایمنی،  تقویــت 

تقویــت حافظــه و درمــان تیرگــی پوســت برشــمرد و 
ــه دارد  ک ــا چربی هــا و فیبــری  ــرد: چلغــوز ب ک کیــد  تا
کاهــش  کاهــش اشــتها شــده و در نتیجــه  موجــب 
وزن را بــه دنبــال خواهــد داشــت. چلغــوز سرشــار از 
ــی  ــوع چرب ــت. این ن ــده اس ــباع نش ــی اش ــک چرب ت
کلســترول خون، موجب حفاظت  کاهش  عاوه بر 
از ســرخرگ ها از هرگونــه آســیب و در نتیجــه باعــث 

جلوگیــری از حمــات قلبــی می شــود.
کــرد: چلغــوز منبــع عالــی  دکتــر توکلــی خاطــر نشــان 
 ،E ,K از ویتامیــن پتاســیم و منگنــز و سرشــار  از 
مفیــد  مــواد  وجود ایــن  اســت.  فیبــر  و  نیاســین 
در ایــن دانــه موجــب تعادل در ســطح فشــار خــون و 
حفظ ســامت قلب می شــود. چلغــوز دارای میزان 
که ایــن عامــل  کســیدان ها اســت  باالیــی از آنتــی ا
موجــب حافظــت ســلول های بــدن از آســیب های 

می شــود. آزاد  رادیکال هــای 
گیاهــان  عمومی پژوهشــکده  روابــط  گــزارش  بــه 
کیــد کرد:  دارویــی جهــاد دانشــگاهی، دکتــر توکلی تا
چلغــوز منبــع غنی از آهن اســت که موجــب افزایش 
 A گلبول هــای قرمــز بــدن می شــود. وجــود ویتامین
و E در چلغــوز بــرای ســامت چشــم و پوســت موثــر 

و مفیــد اســت. 
ــد،  کب ــوی،  کلی ــای  ــان بیماری ه ــاه در درم گی ــن  ای
بســیار موثــر  و دردهــای عضانــی  ســرماخوردگی 
بــوده و چربــی غیراشــباع موجــود در چلغــوز در زمان 
مصرف ســکته قلبی، تپش قلب و کلســترول خون 

کاهــش می دهــد.  را 
چربــی  وجــود  دلیــل  بــه  چلغــوز  گیــاه  مصــرف 
غیراشــباع و اســیدآمینه باعــث تقویــت حافظــه، 

می شــود. بــدن  سیســتم ایمنی  و  چشــم 

کسیژن«شدهایم؟ فِتا
ُ
تقویتسیستمایمنیبدنباچلغوزچطوربفهمیمدچار»ا
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اطالعــات منتشــر شــده در فضــای مجــازی خبــر 
کاربــران از قابلیــت عــدم  از اســتفاده بســیاری از 

می دهنــد.   iOS در  رهگیــری 
ــل  ــتم عام ــش سیس ــدود 1۰ روز پی ــل ح ــرکت اپ ش
کــه قابلیــت مقابلــه بــا  کــرد  iOS 1۴.۵ را عرضــه 
کاربــران  کاربــران را در اختیــار  رهگیــری هدفمنــد 
ــاس این  ــر اس ــی داد. ب ــرار م ــل iOS ق ــتم عام سیس

بــود  قــادر نخواهنــد  افزارهــا دیگــر  نــرم  قابلیــت 
اطالعــات و موقعیــت مکانــی افــراد را بــرای نمایــش 
کنند مگر با تایید  تبلیغات هوشــمند جمع آوری 
کاربر. ایــن موضــوع برخــی از شــرکت های بــزرگ و 
شــبکه های اجتماعــی مطــرح ماننــد فیســبوک 
گرام را تحــت تاثیــر قــرار داد و حتی ایــن  و اینســتا
شــرکت از اپــل بــه دلیــل عــدم رعایت اصــول رقابتی 

کــرد. شــکایت 

کــه بــا شــرایط جدیــد  کاربــران واتــس اپ  دسترســی 
حریــم خصوصی این ســرویس پیام رســان موافقت 
نکننــد، بالفاصلــه مســدود نمی شــود امــا امکانــات 

کــرد.  محدودتــری را تجربــه خواهنــد 
گرفــت  پیــام رســان واتــس اپ فیــس بــوک تصمیــم 
کاربرانــی  کــردن دسترســی  از تهدیــد بــرای مســدود 
کــه بــا سیاســت حریــم خصوصــی جدید این شــرکت 
موافقت نمی کنند، دســت بکشــد. تغییــرات حریم 
خصوصی واتس اپ  از ۱۵ ماه مه )۲۵ اردیبهشــت( 

اجرایــی می شــود.
ایــن تغییــرات قــرار بــود ابتــدا در فوریــه اجرایــی شــود 
کاربــران واتــس اپ از  گســترده  امــا در پــی انتقــاد 
تغییــرات جدید، ایــن ســرویس پیام رســان تصمیم 
گرفــت به روزرســانی سیاســت حریــم خصوصــی را تــا 

اواســط مــاه مــه بــه تاخیــر بیانــدازد.
سیاســت حریــم خصوصــی جدیــد واتــس اپ اجــازه 
بــا  را  کاربــران  اپلیکیشــن اطالعــات  می دهد ایــن 
ک بگذارد. ایــن  گرام بــه اشــترا فیــس بــوک و اینســتا
پیامهــای  خصوصــی  حریــم  بــر  به روزرســانی 
و خانــواده  بــه دوســتان  کاربــران  کــه  خصوصــی 
شــان ارســال می کننــد، تاثیــری نمی گــذارد و بیشــتر 
کــه در ایــن  بــه پیامهــای تجــاری اســت  مربــوط 
پلتفرم ارســال می شــوند. زمانی که برای نخســتین 
ــران  کارب بار ایــن تغییــرات اعــالم شــدند بســیاری از 
کــه محتــوای پیامهــای آنهــا ممکــن  کردنــد  تصــور 
گــزارش ِتــک  اســت بــه خطــر بیافتنــد. بــر اســاس 
رادار، بــا نزدیــک شــدن بــه مهلــت تعییــن شــده، 
ــی و  ــرای بازبین ــتری ب ــان بیش ــون زم کن ــس اپ ا وات
کاربــران می دهــد.  موافقــت با ایــن به روزرســانی بــه 
کاربــران بــه واتــس اپ مســدود  گرچــه دسترســی  ا
کاربــران بــا عواقــب عــدم موافقــت  نخواهــد شــد امــا 

می شــوند. روبــرو  به روزرســانی  با ایــن 

بــر اســاس معامــالت انجــام شــده قیمــت خــودرو 
در بــازار آزاد بــا نوســان متوســط ۲ میلیــون تومانــی 

ــت. ــراه اس هم
پــژو ۲۰۶تیــپ ۲ )ســاده( و پــژو ۲۰۶تیــپ ۲ )ســاده( 
ــه  ــب ب ــه ترتی ــی ب ــون تومان ــش ۳ میلی کاه ــا  1۴۰۰ ب
مبلــغ 189 میلیــون تومــان و 197 میلیون تومــان در 
بــازار معاملــه می شــود امــا پــژو ۲۰۶تیــپ ۵ )ســاده( 

بــا افزایــش ۵ میلیــون تومانــی بــه نــرخ 2۵۵ میلیون 
تومــان رســیده اســت.

ســاینا 1۴۰۰ بــا ثبــات در نــرخ بــه مبلــغ 1۴۳ میلیــون 
تومــان خریــد و فــروش می شــود.

ســمند LX )ســاده( و ســمند LX )ســاده( 1۴۰۰  بــه 
ترتیب به مبلغ 177 میلیون تومان و 18۳ میلیون 
کاهــش  که ایــن ارقــام بیانگــر  تومــان معاملــه شــدند 

یــک میلیــون تومانی اســت.

اســت،  تبلیغاتــی متکــی  بــه درآمــد  کــه  گــوگل 
گرفتــه  پیــش  در  را  تــری  ســنجیده  رویکــرد 
اســت. این غول اینترنتی ایــن موضــوع را ســبک 
کــه چگونــه می توانــد جمــع  کــرده  و ســنگین 
ــن ها در  ــن اپلیکیش ــری بی ــات و ردگی آوری اطالع
سیســتم عامل اندرویــد را بــه نحوی محــدود کند 
کــه به انــدازه راهــکار اپــل ســخت گیرانه نباشــد. 
کــرد طراحــان  گ اعــالم  گــوگل در یــک پســت وبــال
اپلیکیشــن اندروید تــا ســه ماهــه دوم ســال ۲۰۲۲ 
کننــد.  اعــالم  را  اطالعــات  دارند ایــن  فرصــت 
کاربران بخش ایمنی را از ســه ماهه نخســت ســال 
۲۰۲۲ در پلی اســتور گوگل مشــاهده خواهند کرد 
کــه مشــاهده می کننــد طراحــان  و عــالوه بر ایــن 
برنامــه چــه اطالعاتــی را دربــاره آنهــا جمــع آوری 
و  خصوصــی  حریــم  اطالعــات  بــه  می کننــد، 

امنیتــی بیشــتری دسترســی پیــدا می کننــد.
بــرای شــفافیت طراحــان دربــاره  گــوگل  اجبــار 
کننــده  کاربــران، منعکــس  جمــع آوری اطالعــات 

کــردن  وادار  بــرای  اپــل   ۲۰۲۰ ســال  تصمیــم 
طراحــان اپلیکیشــن بــه افشــای اطالعاتــی اســت 
ــرده و اســتفاده  ک ــران جمــع آوری  کارب ــاره  ــه درب ک
جدیدتریــن  کــه   iOS  ۱۴.۵ نســخه  می کننــد. 
شــامل  اســت،  اپــل  موبایــل  نرم افــزار  آپدیــت 
اپلیکیشــن« اســت  ویژگــی »شــفافیت ردیابــی 
کاربــران را ملــزم می کنــد موافقــت یــا مخالفــت  کــه 
خــود را بــا ردیابــی شــدن توســط اپلیکیشــن ها 
بــرای تبلیغــات شــخصی ســازی شــده، اعــالم 
کننــد. طراحــان انتظــار دارنــد درآمدشــان را با ایــن 
مصــرف  کثــر  ا زیــرا  بدهنــد  دســت  از  تغییــرات 

کننــدگان بــا جمــع آوری اطالعات شــخصی شــان 
کــرد. موافقــت نخواهنــد 

تبلیغاتــی متکــی اســت،  بــه درآمــد  کــه  گــوگل 
گرفتــه  پیــش  در  را  تــری  ســنجیده  رویکــرد 
اســت. این غول اینترنتی ایــن موضــوع را ســبک 
کــه چگونــه می توانــد جمــع  کــرده  و ســنگین 
ــن ها در  ــن اپلیکیش ــری بی ــات و ردگی آوری اطالع
سیســتم عامل اندرویــد را بــه نحوی محــدود کند 
کــه به انــدازه راهــکار اپــل ســخت گیرانه نباشــد.
گــوگل  گــزارش بلومبــرگ، بخش ایمنــی  بــر اســاس 
کاربــران مــواردی ماننــد رمزنــگاری شــدن  پلــی بــه 
کــردن  اطالعــات توســط یــک اپلیکیشــن، دنبــال 
کاربــران  و  خانــواده  بــرای  گــوگل  سیاســتهای 
حــق  کاربــران  کــه  و ایــن  اپلیکیشــن  توســط 
گــذاری اطالعــات را دارنــد  ک  انتخــاب در اشــترا
کــه در صــورت حــذف  و همچنین ایــن مســئله 
یــک برنامــه می تواننــد بــرای حــذف اطالعــات 

کننــد را اعــالم می کنــد. درخواســت 

کالب هــاوس  اپلیکیشــن  از  کاربــران  اســتقبال 
کــرده و در آوریــل تنهــا بیــش از ۹۰۰  کاهــش پیــدا 
ــار در  ــورد ۹.۶ میلیــون ب ــا رک ــار در مقایســه ب هــزار ب

فوریــه، دانلــود شــد. 
گزارش ایســنا، این شــبکه اجتماعــی صوتــی در  بــه 
کــرد و بــا ســرمایه  دوران پاندمی محبوبیــت پیــدا 
کــرد، ارزش آن حــدود چهار  کــه جــذب  گذاریهایــی 

میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت.
ســخنگوی شــرکت تحلیــل داده سنســور تــاور بــه 
کالب هــاوس در آوریــل  گفــت:  بیزنس اینســایدر 
در ســطح جهانــی حــدود ۹۲۲ هــزار بــار دانلــود شــد 

کــه ۶۶ درصــد در مقایســه بــا ۲.۷ میلیــون دانلــود 
در مــارس و همچنیــن در مقایســه بــا ۹.۶ میلیــون 

کاهــش داشــت. دانلــود در فوریــه 
کنــدی  کاربــران نشــان دهنــده  کاهــش دانلــود 
کــه از  رشــد این ســرویس شــبکه اجتماعــی اســت 
زمــان راه انــدازی در یــک ســال گذشــته محبوبیــت 
کــرد و خــود را بــه عنــوان یــک  ســریعی را تجربــه 

ــاند. ــی شناس ــیلیکون ول ــده س پدی
گــزارش بیزنس اینســایدر، آمــار سنســور  بــر اســاس 
بــا  کــه تنهــا  کالب هــاوس  پــاور نشــان می دهــد 
دعــوت قابــل دســترس اســت، در فوریــه حــدود ۱۰ 
کــه ۳۰۰ درصد در مقایســه  میلیــون بــار دانلود شــد 

بــا ۲.۴ میلیــون بــار در ژانویــه افزایــش داشــت.
افــول  عامــل  اســت  ممکــن  متعــددی  دالیــل 
کالب هــاوس باشــند. برخــی  کاربــران بــه  اقبــال 
کــه فعــال نســخه iOS آن  می گویند ایــن اپلیکیشــن 
عرضــه شــده اســت، در دوران پاندمی به ایــن دلیل 
کــه بســیاری از افــراد تشــنه  کــرد  محبوبیــت پیــدا 

ــد.  ــا دیگــران بودن صحبــت ب
و  آمریــکا  در  کسیناســیون  وا آمــار  کــه  کنــون  ا
کــرده اســت و مــردم  کشــورهای دیگــر افزایــش پیــدا 
بــرای نخســتین بــار پــس از یــک مــدت طوالنــی 
کــرده و  کرونایــی را تجربــه  کاهــش محدودیتهــای 
کالب هــاوس ممکــن  از خانــه خــارج می شــوند، 

کنــد.  اســت افــول 
کــه رقیبــان  همچنین ایــن حقیقــت وجــود دارد 
و  توییتــر  بــوک،  فیــس  ماننــد  برجســته ای 
اســپاتیفای در تــالش برای رقابت بــا کالب هاوس، 

کرده انــد.  عرضــه  را  مشــابه  سرویســهای 
ــه عنــوان مثــال توییتــر ســرویس اســپیس خــود  ب
کــه ۶۰۰ هــوادار یــا   iOS کاربران اندرویــد و را بــرای 
کالب هــاوس  کــرد.  بیشــتر دارنــد، رســما عرضــه 
بیشــتر، هفتــه  کاربــران  بــرای جــذب  تــالش  در 
گذشــته اعالم کرد ســرگرم تســت نســخه اندرویدی 

ــت. ــود اس ــن خ اپلیکیش

 iOS محبوبیت بسیار باالی قابلیت عدم رهگیری در بین کاربران دسترسی کاربران به 
واتس اپ مسدود 

نمی شود

قیمت روز خودرو 

امنیت کاربران اندروید افزایش می یابد 

تب کالب هاوس فروکش کرد

فناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

قیمت روز خودروهای داخلی
قیمت )تومان( مدل خودرو

177.۰۰۰.۰۰۰ سمند LX )ساده(
18۳.۰۰۰.۰۰۰ سمند LX )ساده( 1۴۰۰
189.۰۰۰.۰۰۰  GLX ۴۰۵ پژو
21۰.۰۰۰.۰۰۰ پژو پارس )ساده(
22۰.۰۰۰.۰۰۰ پژو پارس )ساده( 1۴۰۰
189.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۶تیپ ۲ )ساده(
197.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۶تیپ ۲ )ساده( 1۴۰۰
2۵۵.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۶تیپ ۵ )ساده(
2۴8.۰۰۰.۰۰۰ v8 پژو ۲۰۶ صندوقدار
2۶۰.۰۰۰.۰۰۰ v8)1۴۰۰(پژو ۲۰۶ صندوقدار
۳7۳.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۳8۵.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک)1۴۰۰(

2۶2.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای )رینگ 
فوالدی(

278.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای 
)رینگ فوالدی( 1۴۰۰

۳2۳.۰۰۰.۰۰۰ E2 9۰رنو تندر
۴1۵.۰۰۰.۰۰۰ رنو تندر پالس اتوماتیک
2۰۳.۰۰۰.۰۰۰ LX رانا
22۳.۰۰۰.۰۰۰ رانا پالس 

قیمت روز خودروهای داخلی
قیمت )تومان( مدل خودرو

2۵۳.۰۰۰.۰۰۰ دنا  معمولی )رینگ فوالدی(

2۶8.۰۰۰.۰۰۰ دنا  معمولی 
)رینگ فوالدی(1۴۰۰

۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ دنا پالس دنده ای توربو
۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ هایما s7 توربو 
12۴.۰۰۰.۰۰۰ سایپا ۱۱۱
11۰.۰۰۰.۰۰۰ سایپا ۱۳۱
11۵.۰۰۰.۰۰۰  سایپا ۱۳۲)1۳98(
1۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ساینا
1۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ساینا 1۴۰۰
12۰.۰۰۰.۰۰۰ تیبا)رینگ فوالدی (
12۵.۰۰۰.۰۰۰ تیبا)رینگ فوالدی (1۴۰۰
128.۰۰۰.۰۰۰ تیبا ۲)رینگ فوالدی (
1۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تیبا ۲)رینگ فوالدی ( 1۴۰۰
1۴۶.۰۰۰.۰۰۰ کوییک دنده ای 
1۵۰.۰۰۰.۰۰۰ کوییک دنده ای  1۴۰۰
79۰.۰۰۰.۰۰۰ کیا سراتو ۲۰۰۰ )آپشنال(  
2۶۰.۰۰۰.۰۰۰۰ ام وی ام ۳1۵ هاچ بک 

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ام وی ام X22  ، دنده ای 
کسلنت اسپرت ا

بخش دوم
۴- از خود شک داشتن خالص شوید

کــه بــه آن اعتقــاد نداریــد  آیــا می توانیــد چیــزی را 
بفروشــید؟ ســخنرانی عمومــی را می تــوان بــه عنوان 
گرفــت.  یــک ســخنرانی در زمینــه فــروش در نظــر 
مخاطبان شــما مشــتریان شما هســتند. شما باید 

گفتــار خود ایمــان داشــته باشــید. بــه 
تمریــن منظــم و گرفتــن بازخــورد از دیگــران در مــورد 
عملکــرد شــما از ارائه هــای قبلــی، به تعیین مناطق 
قــدرت و مناطقــی که نیاز به پیشــرفت دارند کمک 

می کنــد.
زبــان بــدن، لحــن، صــدای شــما بایــد اعتمــاد بــه 
نفــس و اشــتیاق را در شــما نشــاط دهــد. اســتفاده 
مکــرر از کلمــات پرکننــده ماننــد »ah« و »um« گفتــار 
ــر خــط  شــما را غیــر رســمی می کند و عــدم تســلط ب
ــز یــک  کامــل هرگ را بــه تصویــر می کشــد. فروشــنده 

فرصــت مهــم را از دســت نمی دهــد.
کــه قبــل از ارائــه در ذهــن  از »چــه اتفاقــی می افتــد« 

کنیــد. شــما باقــی مانــده اســت اســتفاده 
گــر مخاطــب مــن بــا نظــرات مــن مخالفــت کنــد«،  »ا
کنــم چــه  ــر مــن نــکات اصلــی خــود را فرامــوش  گ »ا
می شــود« این تردیدهــا معمــواًل ســطح اعتمــاد بــه 
نفــس شــما را کاهــش می دهــد و تأثیر کمتــر رضایت 

بخشــی را بــرای مخاطبــان شــما ایجاد می کنــد.
بــه یــاد داشــته باشــید، یــک فروشــنده کامــل قبــل از 
زمیــن خــود پیــروزی را می بینــد. نگرشــی مانند ایــن 

کنید. را حفــظ 
اظهاراتــی ماننــد: » فقــط دو روز قبــل در مورد ایــن 
بهتریــن  در  »مــن  گفتنــد«،  مــن  بــه  ســخنرانی 
معــذرت  نیســتم«،  ســخنرانی  بــرای  وضعیــت 
خواهــی و بهانــه اســت، شــما بایــد از آنهــا اجتنــاب 

کنیــد.
۵. یک برداشت خوب ایجاد کنید

کــه افــراد در 7 ثانیــه  قانــون 11/7 توضیــح می دهــد 
اول تمــاس 11 تصمیــم می گیرنــد. تحقیقات نشــان 
کــه برای ایجــاد اولیــن برداشــت خــوب  می دهــد 

حداقــل بــه 7 ثانیــه زمــان نیــاز داریــد.
بــا افــزودن، چند ثانیه اول ارائه شــما معنــای زیادی 
دارد. مخاطبــان شــما بــه احتمــال زیــاد در ادامــه کار 
ارزیابــی ســمعی و بصــری از شــما انجــام می دهنــد، 
گفتــار شــما  کــه ممکــن اســت بــر میــزان اســتقبال از 
کــه قابــل ارائــه  تأثیــر بگــذارد. خــوب بــه نظــر برســد 

باشــد. مرتــب و محترمانــه لبــاس بپوشــید. 
بــاز هــم، بســته بــه مخاطب، متناســب بــا مخاطب 
خــود لبــاس بپوشــید، بــرای یــک ارائــه حرفــه ای، 
بایــد یــک پیراهــن کامــال اتــو خــورده، کــت و شــلوار بــا 

کفش هــای صیقلــی بپوشــید.
در مقابــل، بــرای ارائــه غیررســمی، لبــاس علیــت 
گرفتــن یــک دوســت  ــد.  ــوب باش ممکــن اســت خ
کمــک بــه ارزیابــی آنچــه می پوشــید می توانــد  بــرای 

کنــد. کمــک  بــه شــما 
اعتماد به نفس

صــدای شــما بایــد قابــل شــنیدن باشــد، نــه خیلــی 
کــم. در حیــن صحبــت جریــان مــداوم  بلنــد و نــه 
داشــته باشــید. نــه خیلــی ســریع باشــید و نه خیلی 
کنــد. تنفــس خــود را کنتــرل کنیــد. از تــار و پــود یــا هر 
کمتــری نشــان دهــد  اقدامی کــه اعتمــاد بــه نفــس 

کنیــد. خــودداری 
حــرکات دســت خــود را بــه حداقل برســانید، به طور 
حتــم اعتمــاد بــه نفس خــود را بیــرون دهیــد و اقناع 
کنیــد. دیر رســیدن به محل برگــزاری یا در دســترس 
صحنــه،  بــه  شــدن  دعــوت  هنــگام  در  نبــودن 
احســاس بــدی اســت. ارائــه خــود را در زمــان تعییــن 

شــده بــه پایــان برســانید.
۶. سازمان یافته باشید

ســخنرانی شــما بایــد بــه خوبــی ســازماندهی شــود، 
مانند اینکــه شــما یــک داســتان را تعریــف می کنیــد. 
از محتــوای خــود تصویــری ذهنــی داشــته باشــید، 

تقســیم شــده بــه:
مقدمه / یخ شکن:

ایــن می توانــد یــک گفتــه یــا داســتان آشــنایی باشــد 
کــه بــه موضــوع شــما مربــوط می شــود. مقدمــه باید 
توجــه مخاطبــان شــما را جلــب کنــد و تعلیق ایجــاد 

کند.
بدن:

ایــن بــه شــما امتیــاز می دهــد، از داســتان می آمــوزد 
و محتــوای شــما را بــه درســتی ارائــه می دهــد. یــک 
آمــار،  بایــد حــاوی حقایــق،  بســیار دقیــق  بــدن 
مقایســه ها و اطالعات دقیق در مورد موضوع شــما 
کــه بــه مخاطبــان خــود می دانیــد  باشد. اینجاســت 

کافــی آمــاده شــده اید. کــه شــما به انــدازه 
نتیجه گیری:

کنــد، مناطــق  ایــن بایــد نــکات شــما را خالصــه 
کســتری بخواهــد و در قالــب ســوال ها بــه دنبــال  خا
داســتان  می توانیــد  همچنیــن  باشــد.  بازخــورد 
گیــری خــود متصــل  ابتدایــی خــود را بــه نتیجــه 

کنیــد.

منظــم و خالصــه نگــه داشــتن مطالــب بــه تعییــن 
کمــک می کنــد. ــان و نتیجــه صحبــت شــما  جری

ــه  ــک قطع ــد ی ــود، می توانی ــب خ ــه مخاط ــته ب بس
کاغــذ بــا نــکات اصلــی خــود در آن نگــه داریــد تــا بــه 
کمــک  شــما در ارائــه یــک ســخنرانی ســازمان یافتــه 
کنــد. دانــش شــما در مورد اســتفاده از ابزارهــای ارائه 

کامــاًل واضــح باشــد. ماننــد پاورپوینــت بایــد 
ــه ســازماندهی و تحویــل بســیار  ــه پاورپوینــت ب ارائ
ارائــه  اســالیدهای  حــال،  با ایــن  می کنــد.  کمــک 
شــده شــما نباید بسیار شفاف باشند و سعی کنید 
مســتقیمًا از اســالیدهای خــود بخوانید. داشــتن 1۰ 
تــا 1۵ اســالید همــراه با اینفوگرافیــک ارتبــاط را تــا حــد 

زیــادی تســهیل می کنــد.
حــرکات  از  االمــکان  حتــی  ســخنرانی،  حیــن  در 
حــواس پرتــی ماننــد حرکــت بیــش از حــد دســتان، 
بــه  قــرار دادن دســت در جیــب، اشــاره انگشــت 
گرفتــن در یــک  ســمت حضــار جلوگیــری شــود. قــرار 
گام زدن در طــول مرحلــه بــه منزلــه  موقعیــت و 
مدیریــت ضعیــف مرحلــه اســت. مخاطبــان شــما 
بایــد بتواننــد روی شــما و آنچــه می گوییــد تمرکــز 

کننــد و نــه حــرکات شــما.
7. تمرین کنید

بیشــتر ســخنرانان عمومی قبــل از زایمــان چندیــن 
بــار تمریــن ســخنرانی شــما در مقابــل آینــه را تجویــز 
می کننــد. در حضــور همــکاران یــا دوســت خــود 
ــا از شــما ســوال  کنیــد ت کنیــد و آنهــا را وادار  تمریــن 
کننــد و تحویــل، لحن و هر چیــز دیگری را که هنگام 
کننــد. بلندگوهــای  تمریــن مهــم هســتید ارزیابــی 
باتجربــه را تماشــا و گــوش کنیــد تا بتوانیــد از آنها یاد 

بگیرید.
گرفتــن از  یــک جنبــه از تمریــن شــامل بازخــورد 
عملکــرد خــود از دوســت یــا همــکار خــود در بیــن 
مخاطبــان یــا حتــی بهتــر از آن، درخواســت ضبــط 
ویدیــوی ارائــه و امتیازدهی به عملکرد شــما اســت.

در  شــود،  انجــام  منظــم  طــور  بــه  عمــل  گر ایــن  ا
خواهیــد  چشــمگیری  بهبــود  خــود  ارائه هــای 
داشــته  بــاز  ذهــن  بازخــورد  دریافــت  در  داشــت. 

باشــید، مهــم نیســت که چقــدر بی اهمیــت به نظر 
برســد. بازخــورد ممکــن اســت مربــوط بــه داده های 
نادرســت، شــوخی های نامناســب، لحــن پاییــن 

هنــگام ســخنرانی و وضعیــت بــد بــدن باشــد.
کــه در  عــالوه بــر تســلط بــر متــن خــود، خــوب اســت 
مورد انــدازه اتــاق و تنظیم مکان، بــه ویژه مرحله ای 
کــه از آن صحبــت می کنید، اطالعات خوبی داشــته 

باشید.
نفــس عمیــق بکشــید درســت قبــل از ارائه ایــن امــر 
بــه آرامــش اعصــاب و کاهش تــرس در مرحله کمک 
کافــی، شــما روی صحنــه آنقــدر  می کنــد. بــا تمریــن 

عصبــی نخواهید بــود.
نوشتن سخنرانی کامل خود

کــه بایــد از قبــل  کامــل نوعــی هنــر اســت  ســخنرانی 
بررســی شــود.

کــه بتوانیــد روی صحنــه برویــد  بســیار آســان اســت 
ــرای ســخنرانی خــود منجمــد  ــا هنــگام تــالش ب و ی
کمتــر از حــد متوســط داشــته  شــوید، یــا ســخنرانی 
باشــید. تمرین هــای زیــادی در ســاختن مهــارت و 
ارائــه ســخنرانی صحیــح انجــام می شــود و برخــی از 
نــکات مفیــد می توانــد بــه شــما در انجــام ســریع این 

کنــد. کمــک  کار 
کــه بایــد انجــام دهیــد تهیــه ســخنرانی  کاری  اولیــن 
عالــی، شــانس  یــک ســخنرانی  بــا  اســت.  کامــل 

کار خــوب داریــد. بیشــتری بــرای انجــام 
کســی  ــه مخاطبــان شــما چــه  ک ــد  ــاد بگیری ابتــدا ی
ــخصات  ــا مش ــب ب ــود را متناس ــار خ گفت ــتند و  هس

کنیــد. جمعیتــی آنهــا تنظیــم 
به عنوان مثال:

متخصصــان  بــه  خطــاب  شــما  ســخنرانی  گــر  ا
کمــک می کنــد نــه تنهــا  بهداشــت باشــد، بــه شــما 
در مــورد اصطالحــات صحیــح تحقیــق کنیــد، بلکــه 
کار در آن جامعــه نیــز دریابیــد.  در مــورد چگونگــی 
همچنیــن ســن، جنســیت، مذهــب و حتــی عالیق 
گفتــار شــما تأثیــر  ــر نحــوه  ــد ب سیاســی آنهــا می توان

بگــذارد.
اطمینــان حاصــل کنیــد که از نظر سیاســی درســت 

کــردن آنهــا  کننــده  هســتید تــا از آزار دادن و خســته 
کنید. جلوگیــری 

آغــاز ســخنرانی شــما مقدمــه ای بــرای اســتقبال 
مخاطبــان از ســخنرانی شــما خواهــد بــود، بنابراین 

برای ایجــاد تأثیــرات شــدید بــه آن نیــاز داریــد.
ــه  ــد از بقی ــما بای ــه ش ک ــت  ــا نیس ــدان معن ــن ب اما ای
ســخنرانی غافــل شــوید. شــما بایــد در همــان طــول 
کنیــد و بــا  ســخنرانی خــود انــرژی یکســانی را حفــظ 
کامــاًل قــوی پایــان دهیــد. ســعی  یــک جملــه پایانــی 
کنیــد ســخنرانی خــود را بــا جلســه پرســش و پاســخ 
بــرای  انتهــا جایــی  خاتمــه ندهیــد. نه اینکــه در 
کنیــد و بــا یــک جملــه قــوی خاتمــه  ســوال ایجاد 

دهیــد.
همیشــه هدف از ســخنرانی خود را در ذهن داشــته 
باشــید تــا از انحــراف در وســط ســخنرانی جلوگیــری 
کنیــد. می خواهیــد چــه اطالعاتــی را بــه مخاطبــان 
خــود منتقــل کنیــد؟ دوســت داریــد بعــد از شــنیدن 
باشــند؟  داشــته  احساســی  چــه  شــما  ســخنان 
هنــگام نوشــتن ســخنرانی، همه اینهــا بایــد در راس 
ذهــن شــما باشــد و شــما می توانیــد بــرای انجــام 
کار تمــام شــده را طــی  هرگونــه تنظیــم، چندیــن بــار 

کنید.
ــی از  ــیار مهم ــمت بس ــز قس ــما نی ــت ش ــن صحب لح
ســخنرانی اســت و ایــن تعییــن می کند کــه مخاطب 
شــما تأثیــر خوبــی بــر ســخنرانی شــما دارد. هنــگام 
روشــهای  از  بایــد  افــراد،  از  گروهــی  بــا  صحبــت 

کنیــد. انگیزشــی خوبــی اســتفاده 
اقنــاع آســیب شناســی  انگیــزه و  بهتریــن شــکل 
کــه از احساســات بــرای اقنــاع مــردم اســتفاده  اســت 

می کنــد. 
گــر ســخنرانی شــما لحنــی قــوی و اصیــل داشــته  ا
باشــد، مــردم بیشــتر گــوش می دهنــد و می فهمند. 
می توانیــد لحــن خــود را بــا زبان، اصطالحــات و صدا 

کنید. کنتــرل 
هنــگام نوشــتن ســخنرانی خــود از زمــان مراقــب 
گــر 1۰ دقیقــه بــرای ســخنرانی خــود وقــت  باشــید. ا
داریــد، حداقــل ۳۰ ثانیــه زودتــر بــه پایــان برســید.

طوالنــی  شــما  شــده  داده  اختصــاص  زمــان  گــر  ا
تــر باشــد، ســخنرانی شــما بایــد چنــد دقیقــه قبــل 
بــه پایــان برســد تــا وقــت خــود را بــرای ســواالت 
اختصــاص دهیــد. می توانیــد ســخنرانی را تمریــن 
کــه بتوانیــد آن را در زمــان ضبــط  کنیــد تــا زمانــی 

انجــام دهیــد.
گاهــی اوقــات، بــه ویــژه هنــگام ســخنرانی طوالنــی، 
کلیــدی در  ممکــن اســت بــه یــادآوری برخــی نــکات 

کمــک داشــته باشــید. ســخنرانی خــود نیــاز بــه 
رفتــن بــه صحنه با طرح کلی از ســخنرانی خود ایده 
کــه در کل آن را نخوانیــد.  خوبــی اســت. بــه شــرطی 
از  برخــی  رئــوس مطالــب شــما می توانــد شــامل 
خطوط کوتاه باشــد که شــما را در مســیر حرکت قرار 
داده و بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــه خاطر بســپارید

7 موردی که قبل از یک سخنرانی عمومی باید بدانید 

امــروز دســتور خوشــمزه ترین و آســون ترین و بــی 
کــه هــم  دردســر ترین ســوپ جــو رو براتــون میــذارم 
ــرای پیــش  ــه هــم ب ــرای ســفره های افطــاری خوب ب
غــذای مهمونی هــا مناســبه و هــم بــه عنــوان یــه 
وعــده شــام ســبک و مفیــد می تونید روش حســاب 

کنیــد.
مواد الزم:

۵۰ گرم جو پرک     
۱ عدد هویج

۱ قاشق غذاخوری رب گوجه
۱ عدد پیاز

غ ۵۰ گرم مر
۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون

۲ قاشق غذاخوری جعفری تازه خرد شده
۱ قاشق چایخوری نمک

۰.۵ قاشق چایخوری فلفل سیاه
۴ پیمانه آب

طرز تهیه:
۱. پیــاز رو نگینــی ریــز خرد کنید و تــوی روغن زیتون 
کمی تفــت بدیــد و بعــد رب رو  بــا حــرارت مالیــم 

کنیــد. اضافــه 
غ و جو پرک به  ۲. هویــج رو نگینــی خــرد کنید با مــر

قابلمه اضافه کنید.
۳. نمــک و فلفــل رو هــم در همیــن مرحلــه اضافــه 

کنید.
بایــد  آب  مقــدار  کنیــد،  اضافــه  رو  آب  حــاال   .۴
کــه دو بنــد انگشــت باال تــر از ســطح  اونقــدری باشــه 
کنیــد و  مــواد ســوپ رو بپوشــونه. حــرارت رو مالیــم 
اجــازه بدیــد حداقــل یــک ســاعت آروم بپــزه و جــا 

بیافتــه.
۶. نهایتا ســوپ رو توی ظرف بکشــید و با جعفری 

تــازه و خــرد شــده یــا کمی زرشــک تزیین کنید.

طرز تهیه سوپ با پرک جو 
دستپخت

موفقیتربخ

دیوار نگاره های شهر اصفهان
دیوارنگاره های شهر اصفهان از جمله تغییرات منظر شهری است که بدست هنرمندان این خطه 

انجام شده و مورد توجه گردشگران و شبکه های مجازی قرار گرفته است.

دیوار نگاره
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