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۳

ــی شــده  کشــور درگیــر تبعــات خصوصی ســازی های غیــر اصول اصفهــان هــم ماننــد دیگــر اســتان های 
اســت. کارخانه تولید پارچه اصفهان بعد از خصوصی ســازی سرنوشــت نامعلومی ندارد و متولیان باید 
کــه در اوایــل انقــاب و بــه دلیــل  کننــد. مهــر : فــروش ســهام دارایی هــای در اختیــار دولــت  برایــش فکــری 
گرفــت و در  کار قــرار  گــذار شــد از ســال ۱۳۶۰ در دســتور  کشــور بــه دولــت وا نابســامانی های ایجاد شــده در 
نهایــت در ســال ۱۳۸۰ بــه بــار نشســت و اولیــن اساســنامه خصوصــی ســازی در هیئت وزیــران به تصویب 

رسید. 
اساســنامه ای که به اعتقاد برخی از کارشناســان اقتصادی دارای اشــکاالت فراوان اســت و روندی بیمار 
ــرای شــرکت هایی  ــده ب ــاد ش ــوان در چالش های ایج ــز می ت ــد را نی ــد، نتیجه ایــن رون ــی می کن ــه را ط گون

کریــل اصفهــان، هفــت تپــه و … یافت. همچــون پلــی ا
۲۰ ســال از فــروش دولــت بــه بهانــه کوچــک ســازی و کاهــش تصــدی گــری می گــذرد و این در حالی اســت 
کــه حجــم دولــت از اقتصــاد بزرگ تــر شــده و بودجــه دولــت بیــش از ســه برابــر تولید ناخالص ملی اســت...

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس :2

خودرو ارزان می شود؛ 
شورای رقابت گران می کند!

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

کل نوسازی مدارس استان اصفهان  گزار: اداره  1( دستگاه مناقصه 
ج در جدول فوق 2( موضوع مناقصه: مندر

۳( تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
خ 1۴۰۰/2/28   گهی 1۴۰۰/2/2۵ لغایت مور الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آ

خ 1۴۰۰/۳/9 ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مور
خ 1۴۰۰/۳/1۰ در محل سالن جلسات   کات اسناد مناقصه روز دوشنبه مور گشایش پا ج( زمان 

د( قیمــت پیشــنهادی پیمانــکار الزامــًا بایســتی بــا ســقف رتبــه پیمانــکار در رشــته ســاختمان و ابنیــه 
مطابقــت داشــته باشــد.

خ  ه( نحــوه عقــد قــرارداد بــه صــورت زیربنایــی براســاس بخشــنامه ســرجمع )شــماره 9۶/1299188 مــور
خ 97/8/22( می باشــد.  9۶/۵/۴ و تبییــن مــواردی از بخشــنامه ســرجمع بــه شــماره 97/۴۴۶8۶1 مــور
گلدســته، مقابــل درب شــرقی بــازار هنــر، اداره کل  نشــانی تحویــل اســناد مناقصــه: اصفهــان، خیابــان بــاغ 

نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان )تلفــن تمــاس: ۳2222889(
شــماره  شــبای  بــه  )واریــز  ســپرده  الــف(  مناقصــه:  در  شــرکت  قبــول  قابــل  تضمیــن  نــوع   )۴
بانکــی معتبــر  ضمانتنامــه  ب(  مرکــزی  بانــک  ســپرده  وجــوه  تمرکــز   78۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰۳۰۶۰7۶7۰۰8۵
گشــایش پیشــنهادهای مالــی و ایــن مــدت بــرای یــک بــار و  ۵( مــدت اعتبــار پیشــنهادها: ســه مــاه پــس از 

برابــر ســه مــاه قابــل تمدیــد می باشــد.
رویــت  قابــل    iets.mporg.ir و      www.nosazimadaresisf.ir پایگاه اینترنتــی  در  مناقصــه  متن ایــن 
گــران و  کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه  می باشــد و 
www.setadiran.irکتها ازطریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس  بازگشــایی پا

انجام خواهد شد.

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ
نوبت چاپ دومشماره ۳7۰۶ مورخ 1۴۰۰/2/22

11۳۵۰9۵ / م الف

نوبت 
مناقصه

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال 

)براساس فهرست 
بها سال 1۴۰۰(

 مبلغ تضمین
 شرکت در
 مناقصه
)ریال(

 مدت
قرارداد شماره مناقصه عنوان پروژه ردیف

اول 7/۴99/2۰۰/۶۰۵ ۳7۵/۰۰۰/۰۰۰ 2 ماه 2۰۰۰۰۰۴۰۳8۰۰۰۰۰8
 تکمیل مدرسه حاجیه

 خانم عصمت طالبی طاد
پیربکران

1

اول 9/9۴9/۶۶۳/۵71 ۴98/۰۰۰/۰۰۰ 2 ماه 2۰۰۰۰۰۴۰۳8۰۰۰۰۰9  تکمیل مجتمع سالدورگر
نجف آباد 2

گذاریهاییکهتولیدراازرونقانداخت؛ وا

خصوصی سازی پارچه اصفهان را نبافت

۶چلسی مشتری جدید آزمون 

یککارشناسصنعتخودرو:

علت اصلی رکود در بازار 
کاهش قدرت خرید  خودرو، 

مردم است

کیدکرد؛ رئیسحوضهآبریززایندهرودتا

گذر از شرایط بحرانی آب 
درسال جاری 

با۲۵ درصد صرفه جویی 

افزایش سرمایه فوالدساز 
اصفهانی از محل سود انباشته

مدیردفترمدیریتمصرفشرکتتوزیعبرق
استاناصفهان:

کاهش ۳ هزار مگاواتی تولید برق

کشاورزان  جدال 
با بی آبی 

2

۳

۴

2

۳

راه اندازی سامانه یکپارچه 
تعامالت الکترونیکی دولت 

در شرکت آبفای اصفهان

کارتون! تبدیل وعده و شعار به 

۳

۵
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مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
گذشــته قیمــت خــودرو در  گفــت: در هفته هــای 
کاهشــی شــده بــود در واقــع همــه نشــانه ها  بــازار 
کــه قیمت هــا  )ســیگنال ها( مبنــی بر ایــن بــود 
کــه نــه  کاهشــی شــود این در حالــی اســت  بایــد 
تنهــا خــودرو ارزان نشــد بلکــه بــا تصمیــم شــورای 

ــد. ــز ش ــران نی گ ــت،  رقاب
گــزارش خانــه ملــت؛ آقــای علیرضــا ســلیمی با  بــه 

انتقــاد از تصمیــم شــورای رقابت مبنی بــر افزایش 
قیمــت خــودرو افــزود: مبنــا و منطــق افزایــش 
کــه نــرخ ارز روزبــه روز  قیمــت خــودرو در شــرایطی 
کاهــش می یابــد، مشــخص نبــوده و اســتدالل 

ــان برای ایــن تصمیــم شــفاف نیســت. آقای
نماینــده مــردم محــات و دلیجــان در مجلــس 
کــرد: در حــال حاضر ایــن  شــورای اســامی اضافه 
کــه  گذشــته  در  چــرا  کــه  شــده  ســوال ایجاد 

می یافــت،  افزایــش  لحظــه ای  خــودرو  قیمــت 
خودروســازان علــت را تاثیرگــذاری ارز بــر قیمــت 
امــا در شــرایط  تمــام شــده مطــرح می کردنــد، 
کــه بــا ُافــت نــرخ ارز، قیمــت مــواد اولیــه  کنونــی 
بهــای  می شــود،  کاهشــی  نیــز  فــوالد  ماننــد 

می یابــد؟ افزایــش  کارخانــه  در  چهارچرخ هــا 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا  عضــو 
بررســی  را  موضــوع  جدیت ایــن  بــا  بیان اینکــه 
گذشــته قیمــت  گفــت: در هفته هــای  می کنــد، 
کاهشــی شــده بــود در واقــع همــه  خــودرو در بــازار 
کــه قیمت هــا بایــد  ســیگنال ها مبنــی بر ایــن بــود 
کــه نــه تنهــا  کاهشــی شــود این در حالــی اســت 

ــز شــد. ــران نی گ خــودرو ارزان نشــد بلکــه 
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم بــا اشــاره 
گذشــته،  بــه شــرایط بــازار خــودرو در ســال های 
یــادآور شــد: خودروســازان بایــد تجربــه ســال های 
کــه  گذشــته را پیــش روی خــود قــرار دهنــد چرا
ــد  ــرای خری ــی ب در آن روز هــا مــردم تمایــل چندان
کــه بــرای  خــودرو نداشــتند و آن هــا ناچــار شــدند 
بــرای  مشــوق هایی  خــود  محصــوالت  فــروش 

ــد. گیرن ــر  ــداران در نظ خری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس :

گران می کند!  خودرو ارزان می شود؛ شورای رقابت 

گزارشربخ

کشــور  اســتان های  دیگــر  ماننــد  هــم  اصفهــان 
درگیــر تبعــات خصوصی ســازی های غیــر اصولــی 
کارخانــه تولیــد پارچــه اصفهــان بعــد  شــده اســت. 
از خصوصــی ســازی سرنوشــت نامعلومی نــدارد و 
کننــد. مهــر : فــروش  ــد برایــش فکــری  متولیــان بای
کــه در اوایــل  ســهام دارایی هــای در اختیــار دولــت 
انقــاب و بــه دلیــل نابســامانی های ایجاد شــده در 
گذار شــد از ســال ۱۳۶۰ در دســتور  کشــور به دولت وا
گرفــت و در نهایــت در ســال ۱۳۸۰ بــه بــار  کار قــرار 
نشســت و اولیــن اساســنامه خصوصــی ســازی در 

ــه تصویــب رســید. هیئــت وزیــران ب
کارشناســان  کــه بــه اعتقــاد برخــی از  اساســنامه ای 
اقتصــادی دارای اشــکاالت فــراوان اســت و رونــدی 
گونــه را طــی می کنــد، نتیجه ایــن رونــد را  بیمــار 
بــرای  شــده  چالش های ایجــاد  در  می تــوان  نیــز 
کریل اصفهــان، هفت  شــرکت هایی همچــون پلی ا

تپــه و … یافــت.
کوچــک  بهانــه  بــه  دولــت  فــروش  از  ســال   ۲۰
گــری می گــذرد و ایــن در  کاهــش تصــدی  ســازی و 
کــه حجــم دولــت از اقتصــاد بزرگ تــر  حالــی اســت 
شــده و بودجــه دولــت بیــش از ســه برابــر تولیــد 
کــه  ناخالــص ملــی اســت و ایــن امــر بــدان معناســت 
برنامه هــای خصوصــی ســازی مطابق بــا وضعیت و 
شــرایط جامعه تدوین نشــده و از ســویی دولت نیز 
دغدغــه جــدی بــرای تحقق اهــداف منــدرج در این 

اســاس نامه را نداشــته اســت.
گذاری شرکت های شبه  شدت تخلفات در وا

دولتی
کمیســیون اقتصــادی  در ایــن ارتبــاط ســخنگوی 
وضعیــت  بــه  اشــاره  اســامی با  شــورای  مجلــس 
اظهــار  کشــور  در  خصوصی ســازی  و  گذاری هــا  وا
گــذاری بــرای خصوصی ســازی  می کنــد: دو نــوع وا
ــه مبــدا آنهــا متفــاوت  ــه بســته ب ک انجــام می شــود 
کــه شــرکت های  باشــد  مبــدا دولــت  گــر  ا اســت؛ 
گــذار می شــود. البته  دولتــی بــه بخش خصوصــی وا
گذشــته بــه صــورت فــروش بــه اشــخاص و نقــد  در 
و اقســاط بــوده و اخیــرًا بیشــتر بــه صــورت عرضــه 
ــود و  ــت می ش ــف قیم کش ــی  ــت، یعن ــورس اس در ب
ســپس در بــورس عرضــه می شــود. مهدی طغیانی 
گــر مبــدا شــرکت های شــبه  ادامــه می دهــد: امــا ا
کشــوری،  بازنشســتگی  صنــدوق  ماننــد  دولتــی 
ــدوق  ــا صن ــتا( و ی ــی )شس ــن اجتماع ــازمان تأمی س
معمــواًل  باشــد،  ارتــش  کارکنــان  بازنشســتگی 
ــی، خصوصــی ســازی و هیئــت  ســازمان های متول
گــذاری دولــت طبــق قوانیــن اصــل ۴۴ در  عالــی وا
مرحلــه اول انتقــال از دولــت ســختگیری می کننــد.

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
در  کــه  اســت  حالــی  در  اســامی می گوید: این 
گــذار می شــوند نظارت  کــه شــرکت ها وا مرحلــه دوم 
ســختی انجــام نمی گیــرد، در واقع ایــن شــرکت ها 

گــذار  ــا ســهولت بیشــتری بــدون نظــارت قبلــی وا ب
می شــوند و بســیاری از تخلفــات در ایــن مرحلــه رخ 

می دهــد.

گذاری هــای نــوع دوم یعنــی  او بــا بیان اینکــه در وا
شــبهه دولتی هــا تخلفــات شــدت بیشــتری دارد و 
نظــارت کمتــر اســت، تصریــح می کنــد: بایــد نظــارت 
گــذاری بیشــتر و بــا دقــت انجــام  در مرحلــه بعــد از وا
کــه شــرکت را می خــرد تولیدکننــده  شــود تــا فــردی 
و  شــرکت  زمین هــای  بــه  طمــع  نه اینکــه  باشــد 
امکانــات آن داشــته باشــد و دارایی هــای دیگــر را 

کنــد. نقــد و سوءاســتفاده 
به اینکــه در چــه صورتی ایــن  پاســخ  طغیانــی در 
ادامــه  می شــود،  بازپس گرفتــه  گذاری هــا  وا
دولــت  از  کــه  گذاری هایــی  وا تخلــف  می دهــد: 
کــه در  منتقــل شــده براســاس حکــم هیئــت داوری 
قانــون مشــخص شــده اســت، رســیدگی می شــود، 
گــر وجــه مورد نظــر را در زمان مشــخص  بــرای مثــال ا
ــا اصــًا پرداخــت نکــرده باشــد،  پرداخــت نکنــد و ی
گــذاری را ابطــال  هیئــت داوری می توانــد قــرارداد وا
ــذاری  گ ــد وا ــر در رون گ ــا ا ــد؛ ام گردان ــاز  ــت ب ــه دول و ب
صــورت  تخلفــی  دولتــی  شــبهه  شــرکت های 
ــی  ــون و قاض ــتانی، قان ــق دادس ــط از طری ــرد، فق گی
کننــد و ایــن دو  گــذاری را لغــو  می تواننــد قــرارداد وا

رویــه از یکدیگــر مجزاســت.
تخلفات را به پای مردمی کردن اقتصادی 

ننویسیم
در  ســازی  خصوصــی  می شــود  گفتــه  با اینکــه  او 
کشــور ما شکســت خورده، مخالف اســت و در ادامه 
از خصوصی ســازی ها  تصریــح می کنــد: بســیاری 
یــک  ماننــد  کننــد؛  عمــل  موفــق  توانســته اند 
رتبــه  از  و  شــده  گــذار  وا کــه  هواپیمایــی  شــرکت 
۱۳ شــرکت های هواپیمایــی بــه رتبــه اول رســیده 
اســت. بنابرایــن تخلفــات را نبایــد بــه پــای اصــل 
گــذاری و یــا مردمی ســازی اقتصــاد بنویســیم، زیرا  وا
ــا فرآینــد  گــذار نمی شــود و ی ــه اهــل شایســته وا ــا ب ی

گــذاری بــه درســتی اجــرا نمی شــود. وا
نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی معتقد 
عملکــرد  بــر  جــدی  نظارت هــای  کــه  اســت 
کــه آیــا طبــق قــرارداد  گذاری هــا صــورت نمی گیــرد  وا
فرآینــد  در  خیر؛ این ایــرادات  یــا  می رونــد  پیــش 
خصوصی ســازی وجــود دارد و مجموعــه نظارتــی 

کشــور زمانــی از خــواب بیــدار می شــوند  و اجرایــی 
که ایــن ســرمایه ها از بیــن رفتــه اســت.

از این ایــرادات  یکــی  نمونــه  می دهــد:  ادامــه  وی 
کــه بــه  کشــت و صنعــت هفــت تپــه بــود  شــرکت 
گــذار نکردیــم و خــود مجموعــه بــا پــول  اهلــش وا
ناســالمی این شــرکت را خریدند و حتی شایســتگی 
مدیریــت را نیــز نداشــتند و نظارت هــای آتــی هــم 
کــه نظــارت  وجــود نداشــته اســت. بنابرایــن جایــی 
ســخنگوی  خورده ایــم.  را  آن  چــوب  نداشــته ایم 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس می گویــد: قوانیــن 
مردمی کــردن اقتصــاد و یــا همــان خصوصی ســازی 
کلــی  بــه صــورت صریــح و شــفاف در سیاســت های 
اصــل ۴۴ قانــون اساســی ذکــر شــده امــا بــه درســتی 
توســط مجریــان اجــرا نمی شــود، هرچنــد کــه برخی 

ــاح دارد. ــه اص ــاز ب ــای آن نی از بنده
گذاری های غیر اصولی اصفهان و وا

در  نیــز  اصولــی  غیــر  گذاری هــای  وا از ایــن  یکــی 
کارخانه تولید پارچه  اصفهــان رخ دادکــه مربوط به 
گــذار شــده  اســت. کارخانــه قــدس کــه در دهــه ۸۰ وا

کنــون نیــز وجــود خارجــی نــدارد. و ا
طغیانــی در خصــوص آخریــن وضعیــت پرونــده 
کارخانــه قــدس در اصفهــان بــه عنــوان یــک نمونــه 
ــراز  گــذاری امــوال دولتــی بــه بخــش خصوصــی اب وا
کــه  پرونــده شــدیم  زمانــی متوجه ایــن  می کنــد: 
در سیســتم تســویه و منحــل شــدن بــود، البتــه بــا 

اقدامــات دادســتانی و مجموعه هــای نظارتــی تــا 
حــدودی رونــد آن دشــوارتر شــده اما ایــن بدان معنا 

کــه بــه حالــت اول بازگشــته باشــد. نیســت 
ــورت  ــه ص ــه ب کارخان ــن  ــال ۸۱ ای ــد: در س او می افزای
کارخانــه فعــال در تولیــد پارچــه بــه همــراه  یــک 
چنــد واحــد فــروش در تهــران و شهرســتان ها بــا 
قیمــت نازلی فروخته می شــود؛ در قــرارداد صندوق 

که ایــن شــرکت  گــذاری شــرط شــده  بازنشســتگی وا
نبایــد تعطیــل و دچــار مشــکل شــود امــا متأســفانه 
کارخانــه را خریدنــد به ایــن شــروط  که ایــن  کســانی 
کشــاندند، تمــام  توجــه نکردنــد و آن رابــه نابــودی 
کارگــران را بازخریــد و ماشــین آالت فرســوده شــده را 
گذاشــتند. ســخنگوی  دور ریختنــد و یــا بــه فــروش 
خاطرنشــان  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
و  نــدارد  وجــود  قدســی  کارخانــه  دیگــر  می کنــد: 
ســایر واحدهــای مربوطــه نیــز به فــروش رفته اســت 
و بخــش زیــادی از مبالــغ آن بــه صــورت ســرمایه 
کشــور خــارج شــده اســت؛ از ســویی دیگــر هیــچ  از 
گــذاری جدیــدی بــا آن مبالغ ایجــاد نشــده  ســرمایه 

ــود. ــذاری ش گ ــرمایه  ــری س ــت دیگ ــه در صنع ک
رسیدگی جدی به پرونده کارخانه قدس انجام 

نشده است
او بــا بیان اینکــه پرونده هــای تخلــف اقتصــادی از 
جنــس چنیــن پرونده هایــی را رئیــس قــوه قضائیــه 
در برخــی از ســفرها مــورد بررســی قــرار داده انــد، 
کارخانــه  می گویــد: امــا برخــورد جــدی بــا پرونــده 
کنــون نشــده اســت، البتــه دادســتانی در  قــدس تا
کــه بــه معنــای ســرعت  کــرده  اصفهــان پیگیــری 
گســترده  گرفتن ایــن پرونــده نیســت؛ زیــرا تخلــف 
اســت و متخلفــان صاحب ایــن شــرکت توانســته اند 

رأی بگیرنــد.
ــدای  ــه در ابت کارخان ــن  ــه می دهد: ای ــی ادام طغیان

گــذاری  گــذاری ورشکســته بــوده و عمــًا امــکان وا وا
ــه بخــش خصوصــی را نداشــته اســت و از ســویی  ب
حفــظ  آن  تولیــد  قــرارداد،  شــرایط  طبــق  دیگــر 
شــده  توجیــه  صــورت  بــه  حداقــل  کــه  نشــده 
اصاحاتــی در ایــن شــرکت انجــام شــود نه اینکــه آن 
کــه در حــال  را نابــود و دارایی هــای آن بــه یغمــا بــرود 
حاضر ایــن مــوارد مهــم پیگیری ایــن پرونــده اســت.

خصوصی سازی به شیوه درست اجرا نشده 
است

همچنیــن مشــاور دبیرخانــه مجمــع تشــخیص 
کمیســیون ویــژه  مصلحــت نظــام و رئیــس ســابق 
خصوص ایــرادات  در    ۴۴ اصــل  و  ملــی  تولیــد 
گــذاری و محقــق شــدن اقتصــاد مردمی می گوید:  وا
بــرای عمــل به بندهای اصــل ۴۴ قانون اساســی در 
گذاری هــا  راســتای مردمی کــردن اقتصــاد نبایــد از وا
شــرکت های  از  گذاری هــا  وا یــا  و  می کردیــم  آغــاز 

کوچــک شــروع می شــد.
ــد: متأســفانه در حــال  ــر می افزای حمیدرضــا فوالدگ
درآمــدی  نــگاه  گذاری هــا  وا بــه  دولــت  حاضــر 
دارد و درآمــد حاصــل از آن را بــرای رفــع نواقــص و 
پرداخــت دیــون خــود اســتفاده می کنــد، بنابرایــن 
گزارش هــای فعلــی  بــا توجــه بــه شــرایط امــروزه و 
کــه خصوصی ســازی بــه  گفــت  مجلــس می تــوان 
گذاری هــا در  شــیوه درســتی اجــرا نشــده و ســرمایه 
کســب و  گســترش عدالــت و بهبــود فضــای  جهــت 
کــه  کار صــرف نشــده اســت و ایــن در حالــی اســت 
کار و توانمند ســازی بخش  کســب و  بهبود محیط 
ــازی  ــی س ــت خصوص ــی در اولوی ــی و تعاون خصوص
گذاری هــا در رده بعــدی  بــوده و نــگاه درآمــدی بــه وا

قــرار داشــته اســت.
رابطه جای ضابطه را گرفته است

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  دفتــر  کل  مدیــر 

اســتانداری اصفهــان نیــز در ایــن ارتبــاط معتقــد 
کــه مســئوالن اجرایــی طرفــدار خصوصــی  اســت 
ســازی هســتند می گوید: اما باید خصوصی ســازی 
ــا  ــه تنه ــد نه اینک ــی باش ــت و واقع ــای درس ــه معن ب
ــد و در عمــل شــاهد تغییــری  ــد تغییــر یاب اســم رون
کیــد می کنــد: ضــروری  نباشــیم. ولــی اهلل هادیــان تا
گذاری هــا بــه بخــش خصوصــی بــر اســاس  اســت وا

ــد  ــی باش ــای منطق ــده راهکاره ــف ش ــه تعری پروس
ــا  گذاری ه ــده در وا ــزاری مزای ــط برگ ــای رواب ــه ج و ب
در  می دهــد:  ادامــه  او  باشــد.  کننــده  تعییــن 
کــه  گرفتــه شــاهد هســتیم  بررســی های صــورت 
گذاری هــا بــه بخــش خصوصــی در بســیاری از  وا
ــی  ــد قانون ــده و رون ــت ش ــاد ران ــر به ایج ــوارد منج م

خــود را طــی نکــرده اســت.
گذاری ها کامل صنایع بزرگ در اصفهان را  وا

نداشتیم
کل اقتصــاد امــور دارایــی  معــاون اقتصــادی اداره 
ــا بیان اینکــه  اســتان اصفهــان نیــز در ایــن ارتبــاط ب
ــش  ــه بخ ــا ب گذاری ه ــب وا ــان اغل ــتان اصفه در اس
خصوصــی بــا توجــه بــه وجــود صنایــع بزرگــی ماننــد 
فــوالد مبارکــه، ذوب آهــن، پاالیشــگاه، نیــروگاه و 
… بــه صــورت مــوردی و یــا بخشــی از ســهام انجــام 
می شــود می گوید: از ســوی دیگر باید توجه داشــت 
گــذاری مصــوب  کــه در برخــی از مــوارد آنچــه بــرای وا
مــواردی  در  یــا  و  نمی رســد  فــروش  بــه  می شــود 
گذاری در نیمه راه کنســل می شــود.  قراردادهای وا
خالــد امیــر یوســفی بــا بیان اینکــه شــاخص ترین 
گــذاری  اقدامــات در اســتان اصفهــان در زمینــه وا
فــوالد مبارکــه، پاالیشــگاه  بــه بخــش خصوصــی 
اصفهــان، ذوب آهــن، نیــروگاه بــرق حرارتــی شــهید 
محمــد منتظــری، نیــروگاه اســام آبــاد و شــرکت 
پشــتیبانی امور دام کشــور بوده اســت، ابراز می کند: 
بــرای مثــال شــرکت پشــتیبانی امــور دام در اســتان 
جملــه  از  مختلفــی  بخش هــای  دارای  اصفهــان 
ک  کــز اقامتــی و ســایر امــا انبارهــای نگهــداری، مرا
ــم. او  کار داری ــذاری آنهــا را در دســتور  گ ــه وا ک اســت 
ادامــه می دهــد: حتــی در بخــش ورزش نیــز شــرکت 
کــن  مــادر تخصصــی شــرکت توســعه و نگهــداری اما
ورزشــی مجموعه ســوارکاری شــرق اصفهان را برای 

کار داریــم. گــذاری در دســتور  وا
گذاری های بزرگ مستعد ایجاد رانت است وا

کل اقتصــاد امــور دارایــی  معــاون اقتصــادی اداره 
گذاری هــای  کــه معتقــد اســت وا اســتان اصفهــان 
بــزرگ مســتعد ایجاد رانــت اســت، اضافــه می کنــد: 
در ایــن زمینــه رانت هــای اطاعاتــی بــرش بیشــتری 
گــذاری بنگاه هــای  کــه بــرای مثــال بــرای وا دارد چــرا 
محصــوالت  آینــده  ســال  قیمــت  اقتصــادی 
تولیدی ایــن بنــگاه تأثیــر بســزایی در میــزان تمایــل 
بــه خریــد ســهام بنــگاه دارد و یا اینکــه رانت هایــی 
کــه مشــخص می کنــد بــرای مثــال در ســال آینــده 
بخش هایــی  چــه  مشــمول  مالیاتــی  معافیــت 
می شــود. امیــر یوســفی در خصــوص رونــد نظارتــی 
گــذار  کــه بــه بخــش خصوصــی وا بــر شــرکت هایی 
شــده اســت، می گویــد: در ایــن زمینــه بایــد توجــه 
داشــت کــه ارزیابــی عملکــرد همه شــرکت ها تا ســال 
۹۷ در اســتان اصفهــان در قالــب طــرح پژوهشــی 

ــت. ــده اس ــام ش انج
کــز دائــم الشــک  او بــا بیان اینکــه نیروگاه هــا از مرا

میــزان  بــه  کــز  مرا در ایــن  می کنــد:  ابــراز  اســت، 
کی جــا بــرای رانــت وجــود دارد و از ایــن  وحشــتنا
نظــارت  مــورد  ویــژه  صــورت  بــه  بخــش  رو ایــن 

می گیــرد. قــرار  ســازی  خصوصــی  ســازمان 

خوشــبختانه  بیان اینکــه  بــا  یوســفی  امیــر 
گذاری هــای صنایــع در اســتان اصفهــان در دوره  وا
گذاری هــا انجــام شــده  پــس از نظــام منــد شــدن وا
اســت، ادامــه می دهــد: از این رو در اســتان اصفهان 
گذاری هــا بــه بخــش  مشــکل جــدی در زمینــه وا
خصوصــی وجــود نــدارد و در شــرکت هایی ماننــد 
فــوالد مبارکــه و ذوب آهــن جایــی بــرای رانــت وجــود 

نداشــت.
گذاری های دارایی های دولت به بخش  برای وا
خصوصی محدودیت جغرافیایی تعریف نشده 

است
گذاری هــای  وا بــرای  بیان اینکــه  بــا  ادامــه  در  او 
خصوصــی  بخــش  بــه  دولــت  دارایی هــای 
اســت،  نشــده  تعریــف  جغرافیایــی  محدودیــت 
می افزایــد: بــر اســاس قانــون تشــویق و حمایــت 
ســرمایه گذاری خارجی ایــران )فیپــا( و قانــون ورود 
خارجی هــا از طریــق بــورس هیــچ محدودیتــی برای 
ســرمایه گذاران خارجــی بــرای خریــد ســهام در ایــران 
کل اقتصــاد  ــدارد. معــاون اقتصــادی اداره  وجــود ن
می کنــد:  اضافــه  اصفهــان  اســتان  دارایــی  امــور 
ســرمایه گذاران  از  تعــدادی  اصفهــان  اســتان  در 
ســهام  از  صــد  در  کــه ۱۰۰  دارنــد  وجــود  خارجــی 
کرده انــد  شــرکت های اســتان اصفهــان را خریــداری 
کارکنان ایــن واحدها ایرانــی هســتند البتــه در  امــا 
کثــر ســهام خارجی هــا ۴۹ درصــد بــود  گذشــته حدا
کــه بــا لغــو آن در ســال ۷۲ ایــن مشــکل نیــز برطــرف 
شــده اســت. او بــه متقاضیــان خریــد ســهام دولتــی 
کــه از طریــق ســازمان خصوصــی  توصیــه می کنــد 
ســازی وارد بســتر خریــد شــوند و در ایــن ارتبــاط 
می گویــد: چنانچــه از ایــن رونــد خصوصــی ســازی 
در  چالش های اینچنینــی  شــاهد  شــود  دنبــال 

بــود. نخواهیــم  گذاری هــا  وا
خصوصــی  زمینــه  در  موجــود  شــرایط  بررســی 
کــه اصــاح ســاختار دولــت  ســازی بیانگر ایــن امــر 
تــا  و  اســت  امــری ضــروری  در خصوصــی ســازی 
دولــت در ایــن زمینــه بــه بــاور نرســد ریزدانه هــای 
بخــش خصوصــی نمی توانــد در برابــر قــدرت بــاالی 
کــرده و خواســتار اصــاح شــرایط  دولــت قــد علــم 

باشــد. گذاری هــا  وا

کهتولیدراازرونقانداخت؛ گذاریهایی وا

خصوصی سازی پارچه اصفهان را نبافت

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

هیأت مدیره فوالد مبارکه به منظور بررسی افزایش 
ســرمایه ۸ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومانــی اول خــرداد 
تشــکیل جلســه می دهــد.  هیــأت مدیــره شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــه  منظــور بررســی افزایــش ســرمایه که 
مجــوز آن ســال قبــل از ســوی ســازمان بــورس صــادر 
شــده بــود تشــکیل جلســه می دهد. ایــن افزایــش 
ســرمایه از محــل ســود انباشــته و بــه میــزان ۸ هــزار و 
۴۰۰ میلیــارد تومــان خواهــد بــود تــا ســرمایه شــرکت از 
۲۰ هــزار و ۹۰۰ میلیــارد تومــان فعلــی بــه ۲۹ هــزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان برســد. با این افزایش ســرمایه فوالد با 
عبــور از هلدینــگ خلیج فــارس و پــس از ایران خــودرو 

بــه دومیــن شــرکت بــازار بــورس از نظــر ارزش ســرمایه 
تبدیــل خواهــد شــد. آخرین بار فــوالد در دی مــاه ۹۸ 
از محــل ســود انباشــته افزایــش ســرمایه ۷ هــزار و ۹۰۰ 

میلیاردتومانــی داده بود.

ــی اشــخاص  کارت برداشــت ریال شــیوه نامه صــدور 
حقوقــی بــا توجــه بــه نیــاز برخــی اشــخاص حقوقــی 
کارت بانکــی بــه حســاب های خــود و  بــرای اتصــال 
کشــور  کارتی، به شــبکه بانکی  اســتفاده از ابزارهای 
ابــاغ شــد.پیرو درخواســت تعــدادی از بانک هــا 
و مؤسســات  اعتبــاری و بــا توجــه بــه نیــاز برخــی 
اشــخاص حقوقــی مبنــی بــر اتصــال کارت بانکــی بــه 
کارتــی  حســاب های خــود و اســتفاده از ابزارهــای 
بــرای پرداخــت هزینه هــای روزمــره و نظــر به اینکــه 
کارت بانکــی در زمــره ابــزار پرداخــت ُخــرد و صرفــًا 
بــرای اســتفاده یــک شــخص حقیقــی محســوب 
می شــود، بررســی های همه جانبــه ای بــا همفکری 
بخش هــای تخصصــی داخلی ایــن بانــک و شــبکه 
کشــور صــورت پذیرفتــه و در جلســه شــماره  بانکــی 
کمیســیون پولــی و بانکــی،  ۱۸۸ مــورخ ۱۳۹۹.۱۲.۹ 
کارت برداشــت ریالــی اشــخاص  شــیوه نامه »صــدور 
حقوقــی« مشــتمل بــر ۱۳ مــاده و ۱۳ تبصره تصویب 

شــد. بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری در ارائه ایــن 
رعایــت  بــه  مشــروط  و  الزامی ندارنــد  محصــول 
کامل این شــیوه نامه و رعایت ریســک های مترتبه، 
مختــار بــه اجابــت درخواســت های واصلــه خواهند 
محصــول،  ارائه ایــن  پذیــرش  درصــورت  و  بــود 
موظفنــد متقاضیان صــدور کارت برداشــت ریالی را 
کــه مرتبــط با ایشــان اســت،  از مفاد ایــن شــیوه نامه 
کننــد. برخــی مــواد  گاه و تعهــدات مربوطــه را اخــذ  آ

ــر اســت: ــه شــرح زی مهم ایــن شــیوه نامه ب
بــه  بنــا  اســت  مکلــف  اعتبــاری«  »مؤسســه   –
درخواســت »امضــادار مجــاز«، هنگام صــدور »کارت 
برداشــت ریالــی« اساســنامه »مشــتری« و آخریــن 
گهــی تغییــرات منــدرج در روزنامــه رســمی را بــه  آ
کنــد  منظــور شناســایی »امضــادار مجــاز« بررســی 
بــرای  صرفــًا  ریالــی«  برداشــت  »کارت  صــدور  و 
»امضــاءدار مجــاز« امکان پذیــر بــوده و الزم اســت 
ســایر امضــاداران وکالتنامــه رســمی مربوطه مبنی بر 
کارت برداشــت ریالــی بــرای امضــادار مجــاز  »صــدور 
»مؤسســه  بــه  را  تنهایــی«  بــه  برداشــت  حــق  و 

اعتبــاری« ارائــه دهنــد.
– آثــار حقوقــی مربــوط بــه برداشــت از »حســاب 
مجــاز«  »امضــادار  توســط  »مشــتری«،  ریالــی« 
کارت(، بدون نظرداشــت شــرایط برداشــت  )دارنده 
ــور، از قبیــل چنــد امضایــی، ممهــور  از حســاب مزب
بــه مهــر شــرکت و ســایر شــرایط برداشــت بــه عهــده 

»مشــتری« اســت.

گفــت: علــت  کارشــناس صنعــت و بــازار خــودرو  یــک 
کاهــش قــدرت خریــد  اصلــی وجــود رکــود در ایــن بــازار 
بی ســابقه مردم برای تأمین اتومبیل مورد نیازشــان 

اســت.
یــاور رضایــی بــا اشــاره به تصمیم شــورای رقابــت برای 
افزایــش قیمــت کارخانــه خودروهای ســاخت داخل 
بــه صــورت ســه ماهــه، اظهــار کرد: ایــن تصمیــم کــه از 
ســوی یکــی از مهم تریــن نهادهــای اقتصــادی بــدون 
جایــگاه کشــور اتخــاذ شــده، جریــان افزایــش قیمــت 
کاهــش  کــه منجــر بــه  خــودرو در ایــران و اســتمرار آن 
قــدرت خریــد مــردم در ایــن بــازار شــده را تــا حــد زیادی 
رســمی خواهد کــرد و بــه نفــع خودروســازان و بــه ضــرر 

مــردم خواهــد بــود.
ــا پیــش از رســمیت یافتــن  وی افــزود: در حقیقــت ت
ســاخت  خودروهــای  کارخانــه  قیمــت  افزایــش 
داخــل بــه صــورت ســه مــاه یــک بــار، شــاهد افزایــش 
مقطعــی قیمــت خــودرو توســط فعــاالن بــازار بــه 
افزایــش  و ایــن مصوبــه،  صــورت غیررســمی بودیم 
غیرقانونــی نــرخ خودروهــای ســاخت شــرکت های 
اتومبیل ســازی داخلــی را تــا حــد زیــادی قانونــی و 

اســت. رســمی کرده 
بــا اشــاره  بــازار خــودرو  کارشــناس صنعــت و  ایــن 
بــازار  در  مــردم  خریــد  قــدرت  شــدید  کاهــش  بــه 
کــرد: بســیاری از  خودروهــای داخلــی، خاطرنشــان 
گمــان می کردنــد  فعــاالن و پژوهشــگران بــازار خــودرو 

کمیــت رکــود بــر رونــد معامــات بــازار اتومبیــل  کــه حا
اســاس  بــر  نمایشــگاه ها  بــودن  بســته  دلیــل  بــه 
محدودیت هــای ابــاغ شــده از ســوی ســتاد ملــی 

کرونــا اســت. مبــارزه بــا ویــروس 
رضایــی افزود: باز شــدن نمایشــگاه های اتومبیــل و از 
ســر گرفته شــدن معامات غیررسمی بازار نشــان داد 
کمیــت  کرونایــی نقشــی در حا کــه محدودیت هــای 
ــازار خودروی ایــران نداشــته و علــت اصلــی  ــر ب رکــود ب
خریــد  قــدرت  کاهــش  بــازار  در ایــن  رکــود  وجــود 
بی ســابقه مردم برای تأمین اتومبیل مورد نیازشــان 

اســت.
کاهــش نــرخ ارزهــای شــاخص  وی یــادآور شــد: البتــه 
همچون دالر در روزهای گذشته نیز تأثیر بسزایی در 
بــروز رکــود در بــازار خودروهای داخلی داشــته و به نظر 
کــه قــدرت خریدشــان در ماه هــای  می رســد مــردم 
اخیــر تــا حــد زیــادی کاهــش یافتــه اســت منتظــر یک 
جریان کاهشی در بازار اتومبیل های داخلی هستند 
تا بتوانند خودروی مورد نیازشان را خریداری کنند.
تصریــح  خــودرو  بــازار  و  صنعــت  کارشــناس  ایــن 
کــه بــا پاییــن آمــدن نــرخ ارزهــای  گمــان  کرد: ایــن 
شــاخص، قیمــت خودروهــای ســاخت شــرکت های 
کاهــش پیــدا می  کنــد  اتومبیل ســازی داخلــی هــم 
کامــًا غلــط اســت، زیــرا افزایــش قیمــت خــودرو بــه 
صــورت رســمی از ســوی شــورای رقابــت اعــام شــده و 
بــه همیــن دلیــل کاهــش آن نیــز بایــد رســمی و علنــی 

باشــد.

افزایش سرمایه فوالدساز اصفهانی 
از محل سود انباشته

شیوه نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص 
حقوقی ابالغ شد

یک کارشناس صنعت خودرو:

علت اصلی رکود در بازار خودرو، 
کاهش قدرت خرید مردم است

باید نظارت در مرحله بعد از 
گذاری بیشتر و با دقت انجام  وا

شود تا فردی که شرکت را می خرد 
تولیدکننده باشد نه اینکه طمع به 

زمین های شرکت و امکانات آن داشته 
باشد و دارایی های دیگر را نقد و 

سوءاستفاده کند

کی  در نیروگاه ها به میزان وحشتنا
جا برای رانت وجود دارد و از این 

رو این بخش به صورت ویژه مورد 
نظارت سازمان خصوصی سازی قرار 

می گیرد

روابط عمومی شهرداری گز برخوار

گــز برخــوار درنظــردارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1۴۰۰ شــهرداری، تهیــه و اجــرای  شــهرداری 

گــز ازطریــق مناقصــه  آســفالت معابــر جدیداالحــداث مجموعــه مســکونی اللــه ســرخ و ســطح شــهر 

گــذار نمایــد. متقاضیــان می تواننــد جهــت دریافــت اســناد و  عمومــی را بــه اشــخاص واجــد شــرایط وا

گــز  ــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه 1۴۰۰/۰۳/12 بــه اداره عمــران شــهرداری  مــدارک مناقصــه، ت

برخــوار مراجعــه نماینــد. ضمنــًا اطاعــات تکمیلــی مناقصــه فــوق ازطریــق وب ســایت شــهرداری بــه 

11۳۵79۶ / م الفنشــانی WWW.GAZBORHKAR.IR دردســترس می باشــد.

نوبت اول
گهی مناقصه عمومی آ
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مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق 
گفــت: در ســال آبــی گذشــته بــه  اســتان اصفهــان 
دلیــل کمبــود بــارش حــدود ۳۵ درصــد از ظرفیت 
ــر  گ ــت، ا ــم داش ــر خواهی کمت ــی را  ــای آب نیروگاه ه
گذشــته می توانســتیم از ۱۰ هــزار مــگاوات  ســال 
ظرفیــت نیروگاه هــای آبی اســتفاده کنیم امســال 
کمتر از ۷ هزار مگاوات از آن را می توانیم اســتفاده 

کنیم.
کــرد: امســال در تابســتان  مهــدی ثقفــی اظهــار 
گذشــته  وضعیــت بحرانی تــری نســبت بــه ســال 
داریــم زیــرا در شــرایطی قــرار گرفته ایــم کــه در ســال 
آبی گذشــته به دلیل کمبــود بــارش ۳۵ درصدی 
کشــور بــا آن مواجــه بــود  کل  کــه بــه طــور متوســط 
حــدود ۳۵ درصــد از ظرفیــت نیروگاه هــای آبــی 
ســال  گــر  ا بنابرایــن  داشــت  خواهیــم  کمتــر  را 
گذشــته می توانســتیم از ۱۰ هــزار مــگاوات ظرفیت 
کمتــر از  کنیــم امســال  نیروگاه هــای آبــی اســتفاده 
کنیم. ۷ هزار مگاوات از آن را می توانیم اســتفاده 

که در سال گذشته  وی افزود: این در حالی است 
در کل کشــور حــدود چهار هــزار مگاوات مدیریت 
مصــرف انجــام شــد، بنابرایــن امســال هفــت هــزار 
کشــور صرفه جویــی  کل  مــگاوات بــرق بایــد در 
ــا  گــر بخواهیــم در فاصلــه زمانــی خــرداد ت شــود. ا
کنیــم بایــد  آخــر مــرداد از خاموشــی ها جلوگیــری 
در ســاعات اوج بــار )۱۲ ظهــر تــا ۵ بعــد از ظهــر( 
بیــش از ســال گذشــته مشــترکان، مصرف خــود را 

کاهــش دهنــد.

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق 
گفــت: در اســتان اصفهــان نیــز  اســتان اصفهــان 
که پتانســیل باالیی وجود دارد از همه مشــترکان 
خواســتاریم در ایــن ســاعات اوج مصــرف مصــرف 
وســایل برقــی را بــه حداقل میــزان ممکن کاهش 
دهنــد و از وســایل برقــی پخــت و پــز، ماشــین 
لباسشــویی یا جاروبرقی اســتفاده نکرده و ســعی 
کننــد در ایــن ســاعات از وســایل سرمایشــی بــه 
کننــد، دمــای  کمتریــن مقــدار ممکــن اســتفاده 
گونــه ای  گــراد بــه  آســایش را بــر ۲۴ درجــه ســانتی 
کمتــر نشــود و هــر یــک  کــه از آن  کــرده  تنظیــم 
کولــر  ســاعت یــک بــار، در حــدود ۲۰ تــا ۳۰ دقیقــه 

کننــد. را خامــوش 
کــه  کشــاورزان  ثقفــی افــزود: از تمــام صنایــع و 
مصــارف بــرق باالیــی دارنــد درخواســت می شــود، 
کنند بخش عمده ای از مصارفشان  برنامه ریزی 
را در خــارج از ایــن ســاعت انجــام دهنــد بــه طوری 
کــه بــار مصــرف صنایــع بــه ســایر ســاعات شــبانه 
روز منتقــل شــود، از حــوزه صنعــت نمی خواهیــم 
کاهــش  در ســال تولیــد و مانــع زدایی هــا تولیــد را 
کاری  ــاعات  ــه س ک ــم  ــت داری ــا درخواس ــد ام دهن
خــود را در فاصلــه خــرداد تــا انتهــای مــرداد از ۵ 

کننــد. صبــح تــا یــک بعــد از ظهــر تعریــف 
وی ادامــه داد: صنایــع تــک شــیفت می تواننــد 
کار را بــه راحتــی انجــام دهنــد و در صورتــی   ایــن 
کننــد هزینــه تهیــه  که ایــن طــرح را پیــاده ســازی 
کارمنــدان را نیــز نخواهنــد داشــت. بخــش  نهــار 
زیــادی از مصــرف بــرق اســتان در بخــش صنعــت 

اســت، بیشــتر صنایــع نیــز تــک شــیفت بــوده 
کاری خــود و  بــا تغییــر ســاعات  کــه می تواننــد 
کاری در ســایر فصــول،  کاهــش ســاعات  جبــران 
کننــد،  کمــک شــایانی بــه مدیریــت مصــرف بــرق 
کــه به راحتــی از  همــکاری صنایــع منجر می شــود 

کنیــم. ــدون خاموشــی عبــور  ــار ب اوج ب
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق 
بــرای  نیــرو  وزارت  در  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
بــار مشــخص شــده  پیــک  اســتان ســقف  هــر 
کنــد،  عبــور  ســقف  از ایــن  اســتانی  هــر  اســت 
می شــود  اعمــال  آن  در  سراســری  خاموشــی 
گــر همشــهری های مــا می خواهنــد خاموشــی  ا
نداشــته باشــند، بایــد عمــوم مــردم در منــازل 
مســکونی و اصنــاف، مصــرف بــرق را مدیریــت 

کننــد.
ثقفــی افــزود: همــه اصنــاف ســاعت یــک عصــر 
تعطیــل کــرده و ۶ عصــر مجدد شــروع به کار کنند 
کاســته  تــا در ایــن فاصلــه بخشــی از مصــرف بــرق 
شــود. صنایــع ســه شــیفت نیــز الزم اســت در ایــن 
ســاعات مصــارف خــود را بــه حداقــل برســانند. 
کشــاورزی نیــز می تواننــد بــا شــرکت  چاه هــای آب 
در طــرح بــرق رایــگان و خاموش کــردن موتور چاه 
از ســاعت ۱۲ تــا ۱۷ در ســایر ســاعات بــرق رایــگان 

کننــد. دریافــت 
اقدامــات  اســت این  الزم  بیان اینکــه  بــا  وی 
حتمــًا انجــام شــود تــا در ایــن تابســتان خاموشــی 
نداشــته باشــیم، ادامــه داد: ابتــدا درخواســت 
کاهش مصرف از مشــترکان به صورت داوطلبانه 
کــه شــامل  گر ایــن اتفــاق  انجــام می شــود، امــا ا
انجــام  می شــود  صنایــع  و  کشــاورزان  همــه 
نشــود، ناچــار بــه اعمــال خاموشــی خواهیــم شــد 
کــه همــکاری الزم را  و در ایــن شــرایط مشــترکانی 
نداشــته اند ابتدا شــامل خاموشــی خواهند شد.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق 
گفــت: ســقف پیــک بــار اســتان  اســتان اصفهــان 
ــه  ک ــت  ــگاوات اس ــزار م ــار ه ــدود چه ــان ح اصفه
شــرکت  پوشــش  تحــت  شهرســتان های  در 
توزیــع بــرق اســتان اصفهــان در حــدود هــزار و ۸۰۰ 
مــگاوات اســت بنابرایــن در ســال جــاری فقــط 
بــرق در ســاعات اوج مصــرف  بــه همین انــدازه 

کــرد. می تــوان مصــرف 
کــرد: ســال قبــل شــرکت مشــترکان  ثقفــی تصریــح 
توزیــع بــرق اســتان اصفهــان حــدود ۳۰۰ مــگاوات 

صرفه جویــی در مصــرف بــرق انجــام دادنــد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان:

کاهش ۳ هزار مگاواتی تولید برق
خبرربخ

خبر

ســامانه یکپارچــه تعامــات الکترونیکــی دولــت  
»ســیتاد« بــا هــدف ارائــه خدمــات مطلــوب  بــه 
مشــترکین در آبفــای اســتان اصفهــان راه انــدازی 
درآمــد  و  مشــترکین  خدمــات  معــاون  شــد. 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
کــه از طریــق ســامانه ســیتاد در  بــه خدماتــی 
کــرد:  اختیــار مشــترکین قــرار می گیــرد، تصریــح 
کارت ملــی و  کپــی  بــا راه اندازی ایــن ســامانه، 
شناســنامه از مــدارک مــورد نیــاز متقاضیــان آب 
محســن  ســید  می شــود.  حــذف  فاضــاب  و 
کــد  گفــت: ســامانه ســیتاد بــا دریافــت  صالــح 
ملــی و تاریــخ تولــد متقاضــی خدمــات، صحــت 
کــرده و در صــورت  اطاعــات ســجلی را بررســی 
مذکــور  شــخص  بــرای  پیگیــری  کــد  تاییــد، 
صــادر مــی شــود. معــاون خدمــات مشــترکین و 
کــه  ــا بیان ایــن  بفــای اســتان اصفهــان ب

ّ
درآمــد آ

ایــن ســامانه در زمینــه ارائــه خدمــات مرتبــط بــا 

خدمــات غیر حضــوری ســامانه 1۵22 راه انــدازی 
کــرد: روزانــه در حــدود 1۵۰  شــده اســت، اعــام 
ــام   ــوری انج ــورت غیرحض ــه ص ــتعام ب ــره اس فق
می شــود و در صــورت تاییــد اطاعــات متقاضی، 

کــد رهگیــری مربــوط صــادر می شــود.
وی اظهــار داشــت: حــذف مراجعــه حضــوری 
متقاضیان،کاهــش مــدت زمــان رســیدگی بــه 
کاهــش  هزینه هــا،  کاهــش  درخواســت ها، 
اطمینــان  ضریــب  ارتقــای  اداری،  بروکراســی 
از صحــت مــدارک ارائــه شــده از دیگــر مزایــای 

اســت.  ســامانه  راه اندازی ایــن 

راه اندازی سامانه یکپارچه تعامالت الکترونیکی 
دولت در شرکت آبفای اصفهان

خبرربخ

ســال  فروردیــن  در  اصفهــان  آهــن  ذوب  شــرکت 
تولیــد، پشــتیبانی ها ومانــع زدایی هــا در فــروش 
محصــوالت خــود بــه رشــد ۲۲۱ درصــدی دســت 
کارخانــه،  عمومی ایــن  روابــط  بنابراعــام  یافــت. 
میــزان فــروش یــک ماهــه منتهــی بــه ۳۱ فروردیــن 
در ســال ۱۴۰۰ شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان 
بــه میــزان بیــش از ۲۳ میلیــارد ریــال بــا رشــد ۲۲۱ 
درصــدی در مقایســه بــا مدت مشــابه پارســال ثبت 
شــده کــه از ایــن میــزان ســهم فــروش در بــازار داخلی 
حــدود ۱۱ میلیــارد ریــال و ســهم بــازار صادراتــی هــم 

ــوده اســت. ــال ب بیــش از ۱۲ میلیــارد ری
بیشــترین درآمــد حاصــل شــده در بــازار داخلــی از 
فــروش تیرآهــن بــا فــروش ۴۴ هــزار و ۶۴۱ تــن بــه 
ارزش بیــش از پنــج میلیــارد و ۲۹۰ میلیــون ریــال بــه 
ثبــت رســید و در بــازار صادراتــی نیــز باالتریــن بخــش 
در آمــد از فــروش شــمش کاالیــی بــه میــزان ۴۸ هــزار 

و ۸۷۲ تــن و بــه ارزش پنــج میلیــارد و ۸۸۵ میلیــون 
ریــال حاصــل شــده اســت.

همچنیــن میــزان تولیــد محصــوالت شــرکت ذوب 
آهــن اصفهــان در فروردیــن امســال شــامل ۷۴ هــزار 
و ۷۸۰ تــن تیرآهــن، ۲۲ هــزار و ۲۵۹ تــن میلگــرد، 
کاف، چهــار هــزار تــن ریــل ودیگــر  هفــت هــزار تــن 
ــزان  ــه می ــی ب محصــوالت همچــون نبشــی وناودان

هــزار و ۸۲۰ تــن تولیــد شــده اســت.

علــت  گفــت:  شــهرضا  بــرق  اداره  رئیــس 
ســرقت  افزایــش  شــهرضا  اخیــر  خاموشــی های 
کابل هــای بــرق در مناطــق مختلــف بــوده اســت.

تابســتان،  بــه فصــل  بــا نزدیــک شــدن  هرســاله 
هشــدارهایی در ارتبــاط بــا احتمــال خاموشــی بــا 
توجــه بــه افزایــش حجــم بــار مصرف بــرق به ویــژه در 
کشــور و اســتان از ســوی مســئوالن  گــرم  شــهرهای 
مطــرح می شــود امــا خاموشــی های روزهــای اخیــر 
ــر  ــتاندارد فرات ــد اس ــهرضا از ح ــق ش ــی مناط در برخ

رفتــه و نگرانــی شــهروندان را برانگیختــه اســت.

در ایــن ارتبــاط مجتبــی باقــی بــا اشــاره بــه دلیــل 
اصلــی خاموشــی های بــرق در شهرســتان شــهرضا 
بــا  اخیــر  ماه هــای  در  متأســفانه  داشــت:  اظهــار 
در  بــرق  ســیم های  و  کابل هــا  ســرقت  افزایــش 
مناطــق مختلــف، شــاهد ســایه تاریکــی در بعضــی 
از نقــاط شهرســتان هســتیم. وی بــا بیان اینکــه بــه 
منظــور ارائــه بــرق پایــدار بــه مشــترکان و همچنیــن 
جلوگیــری از ســرقت شــبکه ها و ســیم های بــرق 
کابل هــای  اقــدام بــه تبدیــل شــبکه های مســی بــه 
خودنگهــدار آلومینیومی کرده ایــم، بیــان داشــت: 
در  خودنگهــدار  کابــل  بــه  ســیم  تبدیــل  رکــورد 

کیلومتــر از  گذشــته بــا تبدیــل بیــش از ۲۰۰  ســال 
بالــغ  مبلغــی  بــا  شهرســتان  ســطح  شــبکه های 
اقــدام،  که ایــن  شــد  ثبــت  ریــال  میلیــارد  بــر ۱۰۰ 
کمــک شــایانی در جلوگیــری از ســرقت شــبکه ها و 

کــرده اســت. خاموشــی های بــی برنامــه 
کامی سارقان در سرقت از شبکه های  نا

خودنگهدار
رئیــس اداره بــرق شــهرضا بیــان داشــت: نکتــه قابــل 
تأمــل در خاموشــی های اخیــر معابر، عدم موفقیت 
خــود  جدیــد  شــبکه های  از  ســرقت  در  ســارقان 
کــه موجــب شــده تــا ســارقان دســت  نگهــدار اســت 
بــه ســرقت کابل هــای مســی داخل پایه هــای فلزی 
کــرد: در  کیــد  خیابان هــا و بلوارهــا بزننــد. باقــی تا
بســیاری از مــوارد ســارقان تنهــا اقــدام بــه ســرقت ۳۰ 
ســانتی متــر کابــل از داخــل پایه های فلــزی کرده اند 
کابــل ارتباطــی بیــن  کوتــاه شــدن  امــا بــه دلیــل 
ــه  ــاز ب کافــی، نی پایه هــای فلــزی و عــدم دسترســی 
ــای  کابل ه ــل  کام ــض  ــدد و تعوی ــای متع حفاری ه
که ایــن امــر بســیار  ارتباطــی بیــن پایه هــا وجــود دارد 

زمــان بــر و پــر هزینــه خواهــد بــود.
کــه شــهروندان در صــورت  گفــت: تقاضــا داریــم  وی 
کنــار تجهیــزات بــرق،  مشــاهده افــراد مشــکوک در 
مراتــب امــر را بــه نیــروی انتظامی اطــاع دهنــد تــا از 
ســرقت کابل هــا و بــه دنبــال آن قطع برق جلوگیری 

شــود.

گفــت: تولیــد  مســؤول فــروش ســیمان اردســتان 
گاز در زمســتان  ســیمان بــه دلیــل قطعــی بــرق و 
ســال قبــل متوقف شــد کــه در کنار صــادرات عاملی 

ــا تعــادل در بــازار ســیمان برهــم بخــورد.  شــده ت
کنونی  محســن نیلفروشــان اظهار داشــت: مشکل 
گاز  کمبــود عرضــه ناشــی از قطعــی بــرق و  بــازار و 
ســال  بهمــن  و  دی  آذر،  در  تولیــدی  واحدهــای 
کل ذخیــره و دپــو  کــه باعــث شــد تــا  قبــل اســت 
کارخانه هــا مصــرف شــود و چنــد ماه طول می کشــد 

تا ایــن موضــوع جبــران شــود.
داد:  ادامــه  اردســتان  ســیمان  فــروش  مســؤول 
کارخانه هــا ترجیــح می دهنــد تــا به جــای فــروش 
کــه باعــث شــده  داخلــی صــادرات انجــام دهنــد 

کمبــود ســیمان در بــازار تشــدید شــود.
کارخانه هــا  کیــد بر اینکــه شــیطنت برخــی  وی بــا تأ

کنونــی بی تأثیــر نبــوده  هــم در شــکل گیری وضــع 
کارخانه ها برای اینکه بتوانند  توضیح داد: برخی از 
کاهــش داده  قیمت هــا را افزایــش دهنــد عرضــه را 
بودنــد و بــا ظرفیــت پایین تــری تولیــد می کردنــد کــه 
ســرانجام از ابتدای ایــن مــاه قیمت هــا حــدود ۳۸ 

درصــد افزایــش یافــت.
نیلفروشــان دربــاره قیمــت مصــوب ســیمان ســیاه 
گفــت: قیمــت مصــوب هرتــن ســیمان فلــه ای ۳۳۶ 
کتــی ۴۶۷هــزار تومــان اســت ولی به  هــزار تومــان و پا
کمبــود عرضــه در بــازار آزاد تــا ۱۰۰ هــزار تومــان  دلیــل 

باالتــر از ایــن نرخ هــا ســیمان فروختــه می شــود.
مســؤول فــروش ســیمان اردســتان در پایــان توقــف 
صــادرات را شــرط بــه تعــادل رســیدن بــازار عنــوان و 
گــر صــادرات متوقــف شــود پیش بینــی  کــرد: ا اعــام 
می کنــم تــا پایــان خردادمــاه بــازار بــه تعــادل برســد و 

کاهــش یابــد.   قیمت هــا 

بــا همــت بلنــد فوالدمــردان شــرکت فــوالد امیرکبیــر 
کاشــان رکــورد تولیــد ماهانه در خــط نورد ســرد از مرز 

کــرد. ۲۱ هــزارو ۵۵ تــن عبــور 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد امیرکبیر کاشــان گفــت: با 
ثبت ایــن رکــورد جدید بار دیگر صنعتگــران توانمند 
کاشــان، طنیــن »مــا می توانیــم« را  فــوالد امیرکبیــر 
کردنــد و توانســتند رکــورد ماهانــه قبلــی خــط  تکــرار 
نــورد ســرد در آذرمــاه ۹۹ و بــه میــزان ۲۱ هــزار و ۴۴ 
تــن را بهبــود بخشــند. شــهرام عالی ونــد خطــوط 
اسیدشــویی،  واحد هــای  را  شــرکت  تولید ایــن 
ــزود:  ــرد و اف ک ــی  ــل معرف ــزه و آنی گالوانی ــرد،  ــورد س ن
و  کرونــا  بــا وجــود همه گیــری  گذشــته،  در ســال 

تعطیلــی شــرکت بــه مــدت ۲۳ روز در فروردین مــاه 
ســال گذشــته، با همت و تاش مضاعف همکاران 
شــرکت و برنامه ریــزی دقیــق، تعمیــرات دوره ای 
و جلوگیــری از توقــف خطــوط تولیــد، رکورد هــای 

ــه ثبــت رســید. جدیــدی درایــن شــرکت ب
گالوانیــزه  وی، ظرفیــت اســمی خطوط تولیــد ورق 
و  کــرد  اعــام  تــن  هــزار  گذشــته ۱۵۵  ســال  در  را 
افــزود: بــا افزایــش بهــره وری در ایــن شــرکت، تــاش 
می شــود ظرفیت ایــن واحــد بــه ۱۶۰ هــزار تــن در 
ســال افزایــش یابــد، عــاوه بر این کــه ظرفیــت تولیــد 
در نــورد ســرد در حــال حاضــر ۲۲۷ هــزار تــن اســت و 
درصــدد ارتقای ایــن رقــم در ســال ۱۴۰۰ بــه ۲۴۰ هــزار 

تــن هســتیم.

در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها محقق شد: 

رشد ۲۲۱ درصدی فروش محصوالت ذوب آهن 
در بازار داخلی وخارجی 

رئیس اداره برق شهرضا: 

علت خاموشی های اخیر شهرضا افزایش سرقت کابل های برق است

گاز در زمستان، عامل کمبود سیمان  قطعی برق و 
در بازار

گروه فوالد مبارکه در مسیر ارتقای تولید :

عبور از مرز تولید ماهانه ۲۱ هزار و ۵۵ تن ورق فوالدی 
در فوالد امیرکبیر

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

بــا  گفــت:  رود  زاینــده  آبریــز  حوضــه  رئیــس 
گــذاری و صرفــه جویــی ۲۵ درصــدی در  هــدف 
تخصیص های گذشــته می تــوان از شــرایط بحرانی 
کــرد. هوشــنگ مایــی در  آب در ســال جــاری عبــور 
کنتــرل مصــارف آب زاینــده  کارگــروه پایــش و  جلســه 
صرفــه  و  گــذاری  هــدف  بــا  داشــت:  اظهــار  رود، 
گذشــته  جویــی ۲۵ درصــدی در تخصیص هــای 
می تــوان از شــرایط بحرانــی آبــی امســال عبور کنیم.

وی افــزود: بــا توجــه بــه بارگذاری هــای انجــام شــده 
و مصــارف بیشــتر در ســال های اخیــر در حوضــه 
آبریــز زاینــده رود پایــش نقــاط برداشــت در دو بازه ی 
اصلی ســد زاینده رود تا چم آســمان و سرشــاخه ها 

تــا ســد زاینــده رود بــا قــوت انجــام می شــود.
ــد بر اینکــه  کی ــا تأ ــده رود ب ــز زاین رئیــس حوضــه آبری
کــم آبــی و خشکســالی در ســالهای گذشــته  شــرایط 
نیــز تکــرار شــده اســت، تصریح کــرد: متولیان بخش 
انتظامــی و  نیــروی  کمیتــی،  حا کشــاورزی،  آب، 
قضائــی می تواننــد بــا مشــارکت و همــکاری شــرایط 

کننــد. نظــم و نســق را در حوضه ایجــاد 
دو  ظرفیت هــای  و  پتانســیل  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــت:  گف ــاری،  ــال بختی ــان و چهارمح ــتان اصفه اس
جلساتی از این دست در راستای مصوبات شورای 
ــرای  هماهنگــی آبریــز حوضــه زاینــده رود اســت و ب
حــل مســائل شــنیدن نظــرات همــگان ضــرورت 
دارد. مایــی بــا بیان اینکه آب مصرفی اســتان های 
اصفهــان، چهــار محــال بختیــاری و هــم چنیــن 
بخــش زیــادی از اســتان یــزد از حوضــه آبریــز زاینــده 
رود تأمیــن می شــود، تصریــح کرد: جمعیت بیشــتر 
مصــارف بیشــتر را بــه دنبــال دارد و بــرای تأمیــن آب 

پایــدار نیــاز بــه صرفــه جویــی در همــه بخش هــا 
وجــود دارد.

کــم  گــزارش ارائــه شــده در ایــن جلســه  بــر اســاس 
گســترده تــا نیمــه پاییــز  بارشــی و افزایــش دمــای 
گــزارش می افزایــد:  ســال جــاری ادامــه دارد. ایــن 
حجــم آب مخــزن ســد زاینــده رود در حــال حاضــر 
۴۱۲ میلیــون مترمکعــب اســت کــه نســبت به ســال 
بلنــد مــدت ۵۷  گذشــته ۳۲ درصــد و میانگیــن 

کاهــش داشــته اســت. درصــد 

 رئیس حوضه آبریز زاینده رود تاکید کرد؛

گذر از شرایط بحرانی آب درسال جاری با۲۵ درصد صرفه جویی 

خبر خبر

گفت: علت انتقال ترمینال  فرماندار  فریدونشــهر 
مســافربری شهرســتان، واقــع در بافــت مســکونی 
بــودن و عــدم امکانات بهداشــتی و رفاهی بود که 
فاصلــه ترمینــال تازه تأســیس تا شهرســتان کمتر 

از یــک کیلومتر اســت. 
جا به جایــی  بــا  بــه  اشــاره  بــا  صفــری  رضــا 
ترمینــال مســافربری شهرســتان فریدونشــهر و 
کــه بــرای مــردم و  مشــکات و نارضایتی هایــی 
کرده اســت،  مســافربران این شهرســتان فراهــم 
اظهــار داشــت: ســاماندهی موضــوع حمــل و 
گذشــته  نقــل روســتایی به ایــن دلیل اینکــه در 
گرفتــه بــود و اعتراضــات  کم توجهــی قــرار  مــورد 
شهرســتان  شــهروندان  ســوی  از  را  زیــادی 
کار ایــن  فریدونشــهر بــه دنبــال داشــت در دســتور 

گرفــت. شهرســتان قــرار 
گفــت:  وی بااشــاره بــه علــت اصلی ایــن انتقــال 
در  روســتایی  ترمینــال  عنــوان  بــه  کــه  محلــی 
گرفتــه بودنــد، در واقــع یــک دفتــر  گذشــته درنظــر 
بــوده  روســتایی  ارائه دهنــده خدمــات  شــرکت 
ــر در قســمت بافــت  ــه در ســال های اخی ک اســت 
ــود و همچنیــن از لحــاظ  گرفتــه  ب ــرار  مســکونی ق
حداقــل امکانــات و خدمــات بهداشــتی، رفاهــی، 

کمبــود بــود. گرمایشــی و سرمایشــی دچــار 
فرمانــدار شهرســتان فریدونشــهر علــت دیگــر  ایــن 
 جابه جایی را  اینگونه تصریح کرد: مینی بوس هایی

 کــه در ســطح معابر ایــن شهرســتان وجود داشــتند، 
کنــده بودنــد و از ایــن لحــاظ هــم برای مســافران و  پرا

گله مندی هایــی وجــو د داشــت. هــم شــهرداری 
وی بــا اشــاره بــا مزایــای تاســیس ترمینــال جدیــد 
اظهــار داشــت: ترمینــال تازه تاســیس از امکانــات 

همچنیــن  و  اســت  برخــوردار  خوبــی  نســبتا 
گــرس(  فاصله ایــن ترمینــال روســتایی)ترمینال زا

کیلومتــر اســت. کمتــر از یــک  ــا شهرســتان  ت
دغدغــه  کــردن  برطــرف  بــا  رابطــه  در  صفــری 
بــه  آســان  دسترســی  منظــور  بــه  شــهروندان 
منظــور  به ایــن  گفــت:  تاســیس  تــازه  ترمینــال 
شــهر  ســطح  در  کســی  تا 7 ایســتگاه  با ایجــاد 
ترمینــال  تــا  کیلومتــری   1 مســافت  برای ایــن 
ــردد  اضافــه و همچنیــن یــک مینی بــوس ویــژه ت
شــهروندان از شهرســتان بــه ترمینــال و برعکــس 

شده اســت. پیش بینــی 
وی افــزود: ســاماندهی وضعیــت حمــل و نقــل 
انتقال ایــن  موجــب  شهرســتان  روســتایی این 
پایانــه شــد و در صــورت همراهــی کارکنــان شــرکت 
مــردم  همچنیــن  و  مســافربری  نقــل  و  حمــل 
ــل و  ــه حم ــری در زمین ــات بهت ــتان خدم شهرس
کاســتی نیــز در  نقــل ارائــه می شــود و در صــورت 
جهت ایجــاد خدمــات بهتر و تســهیل در ایــن امور 

بــرای شــهروندان عزیــز فراهــم خواهیم کــرد.
بــا  فرمانــدار شهرســتان فریدونشــهر در رابطــه 
از  داد:  توضیــح  فریدونشــهر  مــردم  نارضایتــی 
و  حمــل  شــرکت  همراهــی  عــدم  طــرف  یــک 
هــم  را  تخلفاتــی  کــه  اســت  مســافربری  نقــل 
کــه همــکاران راهــداری آن  مرتکــب شده اســت 
کردنــد و از طــرف دیگــر فرمانــداری نیــز  را بررســی 
بایــد پاســخگویی نســبت بــه اهالــی شهرســتان 
فریدونشــهر داشــته باشــد و در نتیجــه قوانیــن 
کــه از ترمینــال  موجــود همــه را موظــف می کنــد 
موجــود اســتفاده کنند نــه  اینکــه در هرکجــای 
شــهر هرکســی خدمــات ترمینالــی ارائــه دهــد.

گفــت:  اتحادیــه صنایع دســتی اصفهــان  رئیــس 
قوانیــن صادراتــی ماننــد پیمان ســپاری ارزی باعث 
ــا صــادرات صنایع دســتی افــت شــدیدی را  شــده ت
کنــد و مجلس باید به فکر اصــاح قوانین در  تجربــه 

راســتای حمایــت از هنرمنــدان باشــد. 
ســید عبــاس شــیردل اظهــار داشــت: در ســال ۹۹ 
کاهــش ورود  کرونایــی و  بــه دلیــل محدودیت هــای 
گردشــگران بــه اصفهــان، فــروش صنایع دســتی بــه 
که ایــن موضــوع در  یک هشــتم ســال ۹۸ رســیده 
کنــار افزایــش بی رویــه قیمــت مــواد اولیه مانند مس 
ــا هنرمنــدان دچــار  و ســایر هزینه هــا باعــث شــده ت

مشــکات فراوانــی شــده و متضــرر شــوند.
افــزود:  اصفهــان  صنایع دســتی  اتحادیــه   رئیــس 
 به واحدهای تولیدی و فروشگاه های صنایع دستی 
جبــران  بــرای  حمایتــی  تســهیات  هیــچ  گونــه 
ــون  ــت و وام ۱۵ میلی ــده اس ــان داده نش زیان هایش
کــه قــرار بــود بــا نــرخ ۱۲ درصــد به شــرط   تومانــی 
کارگــران پرداخــت شــود بــه هیــچ واحــد  عــدم اخــراج 

صنفــی اختصــاص داده نشــده اســت.
کــرد: در نــوروز ۱۴۰۰ هــم علی رغم کاهش  وی اضافــه 
محدودیت هــا فــروش واحدهــای عضــو اتحادیــه 

یک هشــتم تــا یک دهــم نــوروز ۹۸ بــود.
شــیردل بــا بیان اینکــه مهم تریــن مانــع در راه تولیــد 
و صــادرات صنایع دســتی، قوانینــی ماننــد پیمــان 
ارزی اســت، ادامه داد: پیمان ارزی طبق قانون به 
دلیل عدم ارزبری شــامل صنایع دســتی نمی شــود 
کــرده اســت؛ این تجربــه  ولــی دولــت بــه مــا تحمیــل 
کــه حاصــل  یکبــار در ابتــدای دهــه ۶۰ اتفــاق افتــاد 
آن زیان ســنگین به تولیدکنندگان و تقویت رقبای 
مــا ماننــد چین شــد و االن هــم مانع صادرات شــده 

است.

رئیــس اتحادیــه صنایع دســتی اصفهــان قدیمــی 
 بــودن برخــی قوانین را معضل دیگــر در راه صــادرات 
صــادرات  کــرد:  اظهــار  و  دانســت  صنایع دســتی 
کــه نقــره را  فلــز نقــره بــر اســاس قانــون ســال ۱۳۰۱ 
پشــتوانه پــول در نظــر گرفتــه ممنــوع اســت که پس 
از نزدیــک بــه ۱۰۰ ســال بایــد اصــاح شــود و در زمینــه 
قوانیــن صادراتی از مجلس تقاضــا داریم اصاحات 
ــگاه خــود در  ــا بتوانیــم جای مناســبی انجــام دهــد ت

گیریــم. بازارهــای جهانــی بــاز پــس 
وی بــا نارضایتــی از عملکــرد معاونــت صنایع دســتی 
 وزارت میراث فرهنگی در زمینه حمایت از هنرمندان 
معاونت هــای  داد:  توضیــح  قوانیــن  اصــاح  و 
اســتانی قــدرت چندانــی ندارنــد و تابــع معاونــت 

هســتند. وزارتخانــه  صنایع دســتی 
شــیردل ادامــه داد: معاونــت وزارتخانــه هــم بــه 
کافی و تخصص حمایت  دلیل نداشــتن اطاعات 
خوبــی از هنرمنــدان نکرده انــد و عاقــه ای بــرای 
ندارنــد،  خصوصــی  بخــش  بــه  اختیــارات  دادن 
کــه قــرار بــود آییــن نامــه  بــه عنــوان مثــال در حالــی 
اجرایــی قانــون حمایت از هنرمندان مصوب ســال 
۹۶ ظــرف ســه تــا شــش مــاه تدویــن شــود هنــوز 
پــس از نزدیــک بــه ۴ ســال اقدامی صــورت نگرفتــه 

ــت. اس
ــان  ــه صنایع دســتی اصفهــان در پای رئیــس اتحادی
پیرامــون وضعیــت بیمــه هنرمندان صنایع دســتی 
گفــت: ســازمان تأمیــن اجتماعــی پنــج ســال اســت 
بیمــه شــده جدیــدی از قالیبافــان و هنرمنــدان 
صنایع دســتی قبــول نکــرده اســت و بــه بهانه هــای 
مختلــف بیشــتر بیمه شــدگان قبلــی را هــم تمدیــد 
کنون  کمی از هنرمندان ا نکرده اســت و تنها تعداد 

تحــت پوشــش بیمــه هســتند.

فرماندار  فریدونشهر پاسخ می دهد : 

چرا ترمینال مسافربری شهرستان فریدونشهر 
جابه جا شد؟ 

رونق بازار در گرو اصالح قوانین ۱۰۰ سال قبل:

کرونا  افت شدید فروش صنایع دستی در ایام 
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گزارشربخ

امیــد  بــه  اصفهــان  کشــاورزان  آنکــه  وجــود  بــا 
مناســب  بارندگــی  و  رودخانــه  در  آب  رهاســازی 
امــا  داشــته اند،  مــازاد  ســطح  کشــت  بــه  اقــدام 
بارش های اندک زمســتان ســال قبل و بهار امســال 

بــرای آن هــا رقــم  زده اســت.  شــرایطی دیگــر را 
گزارش ایمنــا، توقــف جریــان آب زاینــده رود و  بــه 
کــه  جلوگیــری از رهاســازی آب موضوعــی اســت 
از دهــه ۷۰ آغــاز شــده و ایــن معضــل، پیامدهایــی 
گاوخونــی،  تــاالب  خشــکی  رونــد  چــون  منفــی 
کشــاورزی و دامــن زدن بــر  کاهــش فعالیت هــای 
مهاجرت ایــن قشــر، فرونشســت زمیــن و انتشــار ریز 
ــال ها  ــن س ــت. در ای ــته اس ــال داش ــه دنب ــا را ب گرده
کشــاورزان بــا اعتــراض بــه وجــود چنیــن  همــواره 
بهبــود  جهــت  در  اقداماتــی  خواســتار  مشــکلی، 
شــرایط و جــاری شــدن دائمی آب ایــن رود بوده انــد 
گرفتــه  و هــر بــار بــه طــور موقــت اقداماتــی انجــام 

اســت.
امســال بــا وجــود بســته بــودن آب زاینــده رود و 
کاهش شــدید بارندگی، کشــاورزان در چه شــرایطی 
قــرار دارنــد؟ مســئوالن بــا توجــه بــه خشکســالی 
کــه تقریبــًا ۴  کــم بــر اســتان پیش بینــی می کننــد  حا
گنــدم و جــوی  کشــت آبــی  ع زیــر  هــزار هکتــار از مــزار
کاهــش  امســال حــذف شــده و تــا ۲۵ درصــد تولیــد 
یابــد؛ زیــرا بارش هــا حــدود ۴۰ درصــد نســبت بــه 
کاهــش یافتــه اســت و ایــن وضعیــت  شــرایط نرمــال 

کشــاورزی اوضــاع  ع  کــه مــزار ســبب شــده اســت 
کــه تصــور از  مناســبی نداشــته باشــند در صورتــی 
وجــود بارش هــای خوبــی در زمســتان و بهــار بــود 
کشــاورزان در ســطحی بیــش  و بــر همیــن اســاس 
با ایــن  دادنــد  انجــام  کار  و  کشــت  آبــی  تــوان  از 
کــه آب رودخانــه در بهمن مــاه مجــدد  امیــدواری 
بازگشــایی می شــود که متأسفانه هیچ یک محقق 

نشــد.
شرایط کشاورزی نرمال نیست

هکتــار  هــزار   ۵۶۳ داشــتن  بــا  اصفهــان  اســتان 
کشــاورزی معــادل پنــج درصــد از مســاحت  اراضــی 
کشــور را  کشــاورزی  اســتان و ۳.۵ درصــد از اراضــی 
ــا برخــورداری از  ــه خــود اختصــاص داده اســت و ب ب
شــرایط متنــوع آب و هوایــی، اســتعداد تولیــد انــواع 

کشــاورزی را دارد. محصــوالت 
در ســال های طبیعــی از لحــاظ بارندگــی حــدود 
کشــت  بــه  اصفهــان  اســتان  اراضــی  درصــد   ۷۰
محصــوالت زراعــی ماننــد انــواع غــات، حبوبــات 
و محصــوالت علوفــه ای، جالیــزی و انــواع ســبزی 
گیاهــان زینتــی اختصــاص می یابــد و  و صیفــی و 
تولیــد ســاالنه محصــوالت زراعــی اســتان در شــرایط 
عــادی حــدود چهار میلیون و پانصد هــزار تن برآورد 
می شــود و در مجمــوع اراضــی باغی ایــن اســتان، 
اســتان در شــرایط  گلخانــه ای  باغــی و  تولیــدات 

عــادی حــدود ۸۰۰ هــزار تــن بــرآورد می شــود.
در ایــن خصــوص اصغــر رســتمی، معــاون بهبــود 

کشــاورزی اصفهــان اظهــار  گیاهــی جهــاد  تولیــدات 
می کند: کشــاورزان اســتان کشــت پاییزه را از دســت 
کشــت بهــاره و تابســتانه هــم آبــی  دادنــد و بــرای 

کننــد. کــه برنامه ریــزی  نیســت 
وی تصریــح می کنــد: معمــواًل ســال زراعــی در ایــران 
ســال  مهرمــاه  تــا  و  می شــود  شــروع  مهرمــاه  از 
آینــده ادامــه دارد در ایــن برهــه از زمــان یکســری 
گنــدم، جــو  کــه بیشــتر آن هــا  محصــوالت پاییــزه 
کــه  کلــزا اســت در خردادمــاه برداشــت می شــود  و 
البتــه ممکــن اســت تــا بــرج ۵ بــه طــول بینجامــد. 
کشــت بهــاره نیــز از شــب عیــد شــروع شــده و تــا بــرج 
اقامی چــون  آن  مهم تریــن  و  می یابــد  ادامــه   ۳
صیفی جات و ســیب زمینی اســت و تا برج ۷ ســال 

بعــد برداشــت می شــود.
بــه  کشــاورزان  گــر  ا می کنــد:  رستمی خاطرنشــان 
منابــع آبــی مــورد نیــاز ماننــد قنات هــا، چشــمه ها، 
چاه هــا و رودخانــه زاینــده رود دسترســی داشــته 
کشــت مناســب و برداشــت خوبــی هــم  باشــند 
خواهنــد داشــت امــا امســال بــه دلیــل نبــود آب در 
کشــاورزان اصفهــان  کاهــش بارش هــا،  زاینــده رود و 
کــه  بــا شــرایط دیگــری درگیــر هســتند بــه طــوری 
را  کشــت  زیــر  ســطح  از  توجهــی  قابــل  کاهــش 

خواهیــم داشــت.
وی توضیــح می دهــد: در ســال های نرمــال حــدود 
کشــت پاییــزه و بهــاره  ۲۸۰ هــزار هکتــار ســطح زیــر 
بــه ۸۰ هــزار هکتــار هــم اراضــی  داریــم و نزدیــک 

کــه در طــول ۲  متعلــق بــه محصــوالت باغــی اســت 
ســال گذشــته کشت مشــخص شــده در این سطح 

کشــاورزی و باغــی محقــق شــد. از اراضــی 
ایــن مســئول اظهــار می کنــد: امســال حــدود ۳۰ 
هــزار هکتــار از ســطح زیــر کشــت محصــوالت پاییــزه 
کــه ۲۰ هــزار هکتــار از آن مربــوط بــه  کشــت نشــد 
شــرق اســتان اســت؛ در واقع نبود آب در زاینده رود، 
کمتــری  کــه چاه هــا و منابــع آبــی  شهرســتان هایی 
از  و  کــرد  بــا مشــکل مواجــه  بــه شــدت  دارنــد  را 
کمبــود شــدید بارش هــا در پاییــز و  طرفــی بــا وجــود 
گرفتــه هــم از  کشــت های انجــام  زمســتان، همــان 
کشــت های  رشــد مناســبی برخــوردار نشــدند؛ آن 
دلیــل  بــه  اســت  بارندگــی  بــه  وابســته  دیمی کــه 
کمبــود بــارش در زمســتان ســال قبــل و بهــار امســال 

عمــًا قابــل برداشــت نیســتند.
ــا  ــد ب کشــاورزان بای کنــون  کید می کنــد: ا رســتمی تا
کــه در اختیــار دارنــد  همیــن میــزان از منابــع آبــی 
کشــت قابــل قبــول خــود را انجــام دهنــد؛ به ایــن 
کــه هنــوز زمــان جــاری شــدن زاینــده رود  دلیــل 
محصــوالت  کاشــت  زمــان  و  نیســت  مشــخص 
گــر  ا تابســتانه هــم آغــاز شــده اســت. امیدواریــم 
کنــون  قــرار اســت آبــی در زاینــده رود جــاری شــود، ا
گیــرد تا برای کشــت کشــاورزان  رهاســازی آن انجــام 
کشــاورز بتواند برنامه ریزی الزم را  مناســب باشــد تا 
بــرای کشــت مطمئــن حتــی در ســطح کمتــر انجــام 
دهــد؛ در غیر ایــن صورت کشــاورز ناچار به اســتفاده 

کــه در دســترس  از همیــن میــزان منابــع آبــی اســت 
دارد.

زمان رهاسازی آب زاینده رود مشخص نیست
بــا جریــان یافتــن زاینــده رود فعــاالن و  در رابطــه 
کافی  مسئوالن بخش کشــاورزی از نداشتن اطاع 
در ایــن زمینــه ســخن می گوینــد و اغلــب فــرض را 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود،  بر ایــن می گذارنــد 
ممکن اســت امســال آبی در رودخانه جاری نشــود 
کوتاهــی اتفــاق  گیــرد در زمــان  گــر هــم انجــام  و ا

خواهــد افتــاد.
در ایــن خصــوص حســین محمدرضایــی، رئیــس 
ــد:  ــان می گوی ــاورزان اصفه کش ــت از  ــن حمای انجم
زاینــده رود مشــخص  آب  بازگشــایی  زمــان  هنــوز 
نیســت و ایــن زمــان ممکــن اســت تــا اوایــل تیــر بــه 

تأخیــر بیفتــد.
فعاالن بخش کشــاورزی با انتقاد از عدم رهاســازی 
کــه تصمیم هــای اشــتباه  آب زاینــده رود معتقدنــد 
اســت  شــده  موجــب  زاینــده رود  بــرای  مدیــران 
کشــاورزی این منطقــه که هزاران ســال قدمــت دارد 
کنــون کشــاورز در شــرایطی قرارگرفتــه  از بیــن بــرود و ا

کــه ناچــار بــه روی آوری بــه مشــاغل دیگــر اســت.
کشــاورزی  کــه از فعــاالن بخــش  کریــم زاده  محمــد 
اســت در رابطــه با ایــن موضــوع بــه خبرنگار ایمنــا 
می گوید: از ســویی آب رودخانه زاینده رود را نداریم 
ــرو بــوده و  کمبــود بارندگی هــا روب ــا  و از طرفــی هــم ب
که ایــن عامــل موجــب خشــکی چاه هــا  هســتیم 
گــر هــم آبــی در چاه هــا مانــده، بســیار اندک  شــده و ا

اســت.
روزهــای  آخریــن  بــه  می کنــد:  خاطرنشــان  وی 
بــه  امیــدوار  هنــوز  و  رســیده ایم  اردیبهشــت ماه 
گر ایــن ۲ عامــل یعنــی  بارش هــا هســتیم، چــون ا
بارندگــی و جــاری شــدن زاینــده رود اتفــاق نیفتــد 
کشــاورزان بــه وضعیــت ســختی دچــار می شــوند و 
ــه زودی بیــکاری و فقــر بیشــتر این قشــر را شــاهد  ب

خواهیــم بــود.
کشــاورزی تصریــح می کنــد:  ایــن فعــال بخــش 
کــه  آن هایــی  خصــوص  بــه  اســتان  کشــاورزان 
ــود  ــا نب ــد ب ــده رود دارن ــه آب زاین ــته ب ــتی وابس کش
گریبــان  ــه  ــا مشــکاتی دســت ب آب در ایــن رود، ب
در  البتــه  نیســت؛  جبــران  قابــل  کــه  می شــوند 
کــه خشکســالی وجــود داشــته  ســال های اخیــری 
بــه  بیــش  و  کــم  کشــاورزان  از  عــده ای  اســت 
ــرایط  ــا ش ــود را ب ــت خ کش ــرده و  ک ــادت  ــی ع بی آب
شــدیدتری  بی آبــی  امســال  امــا  داده انــد  وفــق 
کــم شــده اســت ضمــن آنکــه تکلیف رهاســازی  حا

زاینــده رود هــم مشــخص نیســت.

جدال کشاورزان با بی آبی 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: 
ســال  رســمی در  غیــر  معلمــان  اســتخدام  مجــوز 
ســوادآموزی،  نهضــت  نیروهــای  شــامل  جــاری 
پیش دبســتانی و خریــد خدماتی های قبل از ســال 

اســت.  ۱۳۹۰
بــا  مهــر  بــا   گفت وگــو  در  اعتــدادی  محمــد 
آموزشــی  خدمــات  خریــد  نیروهــای  بیان اینکــه 
کنــون بــا مؤسســان بیرونــی قــرارداد دارنــد و ارتبــاط  ا
اســتخدامی با آمــوزش و پــرورش نداشــتند، اظهــار 
داشــت: مجــوز اســتخدام و جــذب ۳۰ هــزار نفــر 
کشــور در ســال جــاری  از معلمــان غیــر رســمی در 
مشــمول نیروهــای نهضــت ســواد آمــوزی، خریــد 
خدماتی هــای قبــل از ســال ۱۳۹۰ و مربیــان پیــش 
خریــد  نیروهــای  مشــمول  و  اســت  دبســتانی 

نمی شــود.  ۹۵-۹۴ ســال  از  پــس  خدماتــی 
کمبــود معلــم در اســتان  بــا اشــاره به اینکــه  وی 

اصفهــان، ســال جــاری بــه مــرز ۱۳ هــزار نفــر رســید، 
افــزود: جــذب نیــرو از طریــق ســازمان ســنجش 
دانشــگاه  طریــق  از  همچنیــن  و   )۲۸ )مــاده 
ســهمیه  کــه  اســت  پذیــر  امــکان  فرهنگیــان 
اســتخدام اســتان اصفهــان از مــاده ۲۸ در ســال 
کــه ۱۱۰۰ نفــر پذیرفتــه شــدند  جــاری ۱۶۰۰ نفــر بــوده 
و قــرار اســت تکمیــل ظرفیــت اعام کنند و ســهمیه 
جــذب معلمــان از طریــق دانشــگاه فرهنگیــان نیــز 
کــه بــرای چهــار ســال آینــده خواهــد  ۱۳۰۰ نفــر اســت 

بــود.
افزایش سهمیه جذب مربیان پرورشی در 

آموزش و پرورش
اســتان اصفهــان در  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
و  آمــوزش  بــه ســهمیه جــذب طــاب در  پاســخ 
پــرورش اســتان بــرای تدریــس تاریــخ، جغرافــی و 
گفــت: در ایــن بــاره اطاعــی نــدارم زیــرا  الهیــات، 
اعتبــارات و جــذب نیــروی انســانی موضوعــی ملــی 
اســت، با ایــن حــال آزمونــی جــدا بــرای جذب نیــرو از 
حــوزه علمیــه وجــود نــدارد و همه از طریق ســازمان 
ســنجش در قالب مربی پرورشــی شــرکت می کنند.

کــرد: امســال ســهمیه جــذب مربــی  وی اضافــه 
پرورشــی از طریــق مــاده ۲۸ باالتــر از هــر ســال بــوده 
و حــدود ۶۰۰ تــا ۷۰۰ نفــر مربــی پرورشــی بــه آمــوزش و 

پــرورش اســتان اصفهــان معرفــی می شــوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد؛ 

جزییات استخدام معلمان غیر رسمی در اصفهان

خبر

خبر

یک مسئول خبر داد:

تبدیل محل قبلی نمایشگاه های اصفهان 
کسیناسیون خودرویی به مرکز وا

خبرربخ

اســتان  نمایشــگاه های  شــرکت  مدیرعامــل 
نمایشــگاه های  قبلــی  محــل  گفــت:  اصفهــان 
مرکــز  بــه  شهرســتان  پــل  در  واقــع  اصفهــان 
کسیناســیون تجمعــی و خودرویــی شــهروندان  وا

شــد.  تبدیــل 
شــرکت  داد:  توضیــح  یارمحمدیــان  علــی 
نمایشــگاه های بیــن المللــی اصفهــان در راســتای 
مســئولیت های اجتماعــی خــود و در تعامــل بــا 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و مرکــز بهداشــت اســتان 
اصفهــان، محل ســابق برگزاری نمایشــگاه ها واقع 
در پــل شهرســتان را در اختیــار ســتاد پیشــگیری از 
کرونــا قــرار داد تــا مــردم بــدون دغدغــه بــرای تزریــق 

ــد. کنن ــدام  ــن اق کس وا

کرد: شرکت نمایشگاه های بین المللی  کید  وی تا
بهداشــت  مرکــز  همــکاری  بــا  اصفهــان  اســتان 
ــه  ــگاه ها را ب ــزاری نمایش ــی برگ ــل قبل ــتان، مح اس
کسیناســیون شــهروندان اصفهــان  عنــوان مرکــز وا

کــرد. بــه صــورت خودرویــی و تجمعــی تجهیــز 
ــی  ــن الملل ــگاه های بی ــرکت نمایش ــل ش مدیرعام
محــل  تجهیــز  بــا  داد:  ادامــه  اصفهــان  اســتان 
توســط شــرکت نمایشگاه، دانشــگاه علوم پزشکی 
امــری  عنــوان  بــه  را  کار  مدیریت ایــن  اصفهــان 

گرفــت. تخصصــی بــر عهــده 
راســتای  در  اقــدام  کرد: ایــن  تصریــح  وی 
نمایشــگاه  شــرکت  اجتماعــی  مســئولیت های 
آمــار  کاهــش  تســریع در  بــه منظــور  و  اصفهــان 
کرونــا انجــام شــده اســت. مبتایــان بــه ویــروس 

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰127
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/۰2

کــه  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده  دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهــی  کثیراالنتشــار و محلــی آ ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از  می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ تاریــخ انتشــار آ
خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد 
ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت  دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و 
محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا  قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محل ارائه ننمایــد اداره ثبــت مبادرت 
بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰92۵، 1۳99/12/18، خانم منیژه حیدری دهاقانی 
فرزند یداله تمامت یک و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت 
ک شــماره 9۰۳ فرعــی از 127 اصلــی واقــع در اراضی خلف دزجا  ۴82۵/91 مترمربــع پــا

دهاقان که درازاء ســهام مشــاعی خود متقاضی مفروز شــده اســت.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/2۶
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
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گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: 2۰27۰۰۴۶7۰، تاریــخ: 1۴۰۰/2/19، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ک ثبتــی ۳۵71 فرعــی مجــزی شــده از 7897 اصلــی واقــع در بخش ۵  خانــه شــماره پــا
ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای شــماره 1۵9۳9 مــورخ 1۳99/۰9/17 به نام رســول باقری 
فرزنــد عبــاس صــادره از هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ک  ــا ــناد و ام ــتقر در ثبــت اس ــند رسمی مس ــد س ــاختمان های فاق ــی و س ــی اراض ثبت
گردیــده و باتوجــه به اینکــه تحدیــد حــدود  منطقــه شــرق اصفهــان ششــدانگ صــادر 
ک 7897 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان قانونــی نبــوده اســت اینک  اولیــه پــا
بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم روز شــنبه تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/29 ســاعت 9 صبــح در محــل 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن  گهــی بــه  ــذا بموجب ایــن آ شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. ل
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابند. اعتراضــات مجاورین  اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید  و صاحبــان امــا
ــون ثبــت  ــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قان حــدود ت
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم 
گواهــی طــرح دعــوی خــود را به ایــن  دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و 
منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد. درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی 
میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهی عدم تقدیــم دادخواســت را اخذ و به این 
منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 
گهــی: 1۴۰۰/۰2/2۶ - مهــدی  بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار آ

شــبان رئیــس ثبــت منطقــه شــرق اصفهــان - 11۳۳۵1۰ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰۰۴922، تاریــخ: 1۴۰۰/۰2/2۰، نظربه اینکــه آقــای عبــاس عابدینــی 
پــزوه فرزنــد حســن دراجــرای مقــررات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 

ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تقاضای صدور سند مالکیت نســبت به ششدانگ 
ک ۳۵17 فرعــی از 11۵۴8 اصلــی مجــزی شــده از  یکبــاب ســاختمان بــه شــماره پــا
اصلــی مذکــور را نمــوده و رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1781۶ مــورخ 1۳99/1۰/2۴ 
هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون مذکــور نســبت بــه آن صــادر شــده و تحدیــد 
کنــون بعمــل نیامــده، لــذا طبــق تبصــره مــاده 1۳ قانــون فــوق  ک اولیــه تا حــدود پــا
ک شــماره ۳۵17 فرعــی از 11۵۴8 اصلــی واقــع در بخــش ۵  الذکــر تحدیــد حــدود پــا
ثبت اصفهان به نام نامبرده نســبت به ششــدانگ در روز چهارشــنبه 1۴۰۰/۰۳/2۶ از 
گهی به کلیه  ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لذا بموجب ایــن آ
گهــی در محــل  کــه در ســاعت و روز مقــرر در ایــن آ مالکیــن و مجاوریــن اخطــار می گــردد 
حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکیــن مجــاور مطابق مــاده 2۰ قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. اعتراض بــه تقاضای تحدید 
حدود بایســتی توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع 
ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائی صــورت پذیــرد. تاریخ انتشــار: 
ک شــرق  یکشــبنه 1۴۰۰/۰2/2۶ - مهــدی شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا

اصفهــان - 11۳۴۳9۶ / م الــف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰112
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/۳1

کــه  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده  دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهــی  کثیراالنتشــار و محلــی آ ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از  می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ تاریــخ انتشــار آ
خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد 
ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت  دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و 
محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا  قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محل ارائه ننمایــد اداره ثبــت مبادرت 
بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰92۴، 1۳99/12/18، آقــای سیدرســول اســحاقی 
همگیــن فرزنــد سیدهاشــم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی )محــل احــداث 
ک شــماره 1۳ الــی 19 فرعــی از 17۵ اصلــی و 17۵ اصلــی  گلخانــه( مجــزی شــده از پــا
ــاحت ۶۰۰۰  ــه مس ــان ب ــی دهاق ــش ثبت ــن بخ ــه همگی ــی قری ــع در اراض ــده واق باقیمان

کــه درازاء ســهام مشــاع خــود متقاضــی مفــروز شــده اســت. ــع  مترمرب
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/2۶
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

11292۶۶ / م الف

گهی آ

گهی تغییرات  آ
گهــی تغییــرات شــرکت مهندســی ســاختمانی آریــن ســازه ســهند شــرکت  آ
ســهامی خاص به شــماره ثبت 1۴72 و شناســه ملی 1۰2۶۰18۶7۰۰ به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مــورخ 1۴۰۰/۰1/۰۵ تصمیمــات ذیــل 
اتخــاذ شــد: موسســه حسابرســی آرمان اندیشــان آینــده نگر ایلیــا شناســه ملــی: 
1۴۰۰8۶9۴8۴۶ و ســارا محتشــمی کد ملــی 1۰9217۴۵91 بترتیــب بســمت 
بازرســان اصلی و علی البدل شــرکت برای مدت یکســال انتخاب شــدند. اداره 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات  کل ثبــت اســناد و امــا

ــاد )11۳۵۵89( غیرتجــاری نجــف آب

گهی تغییرات  آ
کار  پمــپ عمــاد  تولیــدی ســپاهان  تغییــرات شــرکت  گهــی  آ
ملــی  شناســه  و   128۶ ثبــت  شــماره  بــه  ســهامی خاص 
مدیــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه   1۰2۶۰178۰78
کافــی موســویان بــه شــماره ملــی  مــورخ 1۳99/۰7/۰۳ عفــت 
ــرب  ــاد ع ــره - عم ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س 1۰91۰8۳۵7۶ ب
جــال آبــادی بــه شــماره ملــی 1۰8۰2۴99۴1 بــه ســمت نایــب 
رئیــس هیئــت مدیره - سیدحســین کافی موســویان به شــماره 
ملــی 1۰91۰۶9۴۴1 بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره 
کلیــه اســناد و اوراق بهادار  بــرای مــدت دو ســال انتخاب شــدند. 
و تعهــدآور شــرکت ازقبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا و 
عقــود اســامی با امضــای رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 
مشــترکًا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد. مدیرعامــل 
مجــری مصوبــات هیات مدیــره می باشــد. اداره کل ثبت اســناد 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات  و امــا

غیرتجــاری نجــف آبــاد )11۳۵۵9۰(

گهی تغییرات  آ
کار  عمــاد  پمــپ  ســپاهان  تولیــدی  شــرکت  تغییــرات  گهــی  آ
ملــی  شناســه  و   128۶ ثبــت  شــماره  بــه  ســهامی خاص 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی  1۰2۶۰178۰78 ب
کافــی موســویان بــه شــماره ملــی  مــورخ 1۳99/۰7/۰۳ عفــت 
ملــی  شــماره  بــه  آبــادی  جــال  عــرب  عمــاد  و   1۰91۰8۳۵7۶
کافــی موســویان بــه شــماره ملــی  1۰8۰2۴99۴1 و سیدحســین 
1۰91۰۶9۴۴1 بعنــوان اعضای اصلی هیات مدیــره برای مدت دو 
گردیدنــد. ســعیده عــرب جــال آبــادی بــه شــماره  ســال انتخــاب 
ملــی 1۰921۴۳27۰ بــه ســمت بــازرس اصلــی و قربانعلــی عــرب 
جــال آبــادی بــه شــماره ملــی ۵۴99۳۵۵7۳8 به ســمت بــازرس 
علــی البــدل بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. ترازنامه 
و حســاب ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه ســال 1۳98 تصویــب 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبت  شــد اداره کل ثبــت اســناد و امــا

شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )11۳۵۵88(

گهی تغییرات  آ
گــرگاب شــرکت  کشــاورزی شــهدای  گهــی تغییــرات شــرکت  آ
تعاونــی به شــماره ثبــت ۶99۵ و شناســه ملــی 1۰2۶۰281۰۵۳ به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1۳99/11/2۳ 
مــورخ   2۰۵/۳/18۴/779/99۰ شــماره  نامــه  اســتناد  بــه  و 
1۳99/12/17 اداره تعــاون روســتایی شــاهین شــهر و میمــه 
گرگابــی بــه  تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: مصطفــی شــاهنظری 
گرگابــی بــه  شــماره ملــی ۵11۰۴7721۳ و مرتضــی شــاهنظری 
شــماره ملــی ۵11۰2۳7۶21 بــه ســمت بازرســان شــرکت بــرای 
مــدت یکســال انتخــاب شــدند.تراز مالــی ســال 1۳98 تصویــب 
گردیــد. ســرمایه شــرکت بــه مبلــغ 19988۶۳۰۰۰۰۰ ریــال از محــل 
ارزیابــی دارایی هــای شــرکت افزایش یافت. اداره کل ثبت اســناد 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات  و امــا

غیرتجــاری اصفهــان )11۳۵۵87(

مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری 
اصفهــان بــا اشــاره بــه برگــزاری ســومین اجــاس 
رویکــرد  بــا  کشــور  کارآفرینــی  و  مدیریــت  ملــی 
گفت: ایــن  مجــازی  فضــای  در  کارآفرینــی  نقــش 
اجــاس می توانــد ظرفیت هــای خوبــی در حــوزه 

کنــد.  کارآفرینی ایجــاد 
ســید محســن ســجاد بــا بیان اینکــه برپایی ایــن 
کشــور ایجاد  رویــداد می توانــد رویکــرد نوینــی را در 
زمینــه  در  جدیــد  طــرح  کرد: ایــن  اظهــار  کنــد، 
کارآفرینــی بــا ارائه چهره ای نو متناســب با پیشــرفت 
و تکنولــوژی، حرکت هــای جدیــدی را می آفرینــد.
فعالیــت  و  کار  امــروزه  کــه  آنجایــی  از  گفــت:  وی 
متناســب  و  گرفتــه  خــود  بــه  جدیــد  چهــره ای 
می کنــد،  حرکــت  تکنولــوژی  و  پیشــرفت  بــا 
خودکارفرمایــی و خوداشــتغالی نقــش بــارزی بــه 
توســعه  راســتای  در  می توانــد  کــه  گرفتــه  خــود 
اجتماعــی و اقتصــادی از جایــگاه بســیار خوبــی 

باشــد. برخــوردار 
معــاون اجتماعــی اســتانداری اصفهــان ادامــه داد: 
کــه فضــای مجــازی یکــی از شــیوه ها و  ازآن جایــی 
متدهــای نویــن در صحنه هــای بین المللی اســت، 
کرونایی  می توانیم از این شــیوه ها، منهای شــرایط 

کنیم. در بقیــه مــوارد نیــز اســتفاده 
اشــاره به اینکــه فضــای مجــازی بســتری  بــا  وی 
مناســب بــرای رســیدن بــه اهــداف اشــتغالزایی و 
کارآفرینــی اســت، گفت: ایــن بســتر نه تنهــا می تواند 
نقــش معلــم و متعلم را بــازی کند، بلکــه در اقتصاد 

ــری دارد. ــم نقــش موث ه
بــا  می توانیــم،  فضــا  در ایــن  داد:  ادامــه  ســجاد 

اســتفاده از تجــارب بین المللــی، جــرح و تعدیــل، 
هــر  در  آن  از  متناســب  اســتفاده  و  بومی ســازی 
اقلیمی بــه نتایــج مثبــت برســیم و بــا تبــادل نظــر 
کشــورمان از  کارآفرینــان ســطح  و مشــورت بــا تمــام 
ســهمیه ها و فرصت هــای بیــن المللی نیز اســتفاده 

کنیــم.
ــه عنــوان  کیــد بر اینکــه اســتان اصفهــان ب ــا تا وی ب
قطــب صنعتی ایران بایــد از این موهبت، ظرفیت و 
تکنولــوژی بــه روز اســتفاده کنــد، ابرازامیــدواری کرد 
کــه از ایــن بســتر برای ایجاد هنر و خاقیــت در زمینه 

کنیم. کارآفرینی اســتفاده  اشــتغالزایی و 
کرد:  معاون اجتماعی استانداری اصفهان تصریح 
ــث  ــک بح ــا ی ــع دنی ــا و جوام ــاد در دنی ــث اقتص بح
بــازار  در ایــن  می تواننــد  کســانی  و  اســت  رقابتــی 
کــه طــرح بهتــر و نوتــری  کننــد  رقابتــی موفــق عمــل 

ــه دهنــد. را ارائ
و  اســتان خبــر داد  در  کارگــروه  یــک  از ایجــاد  وی 
گفــت: در ایــن راســتا ســعی داریــم در جهــت رفــع 
گام برداریــم و همســو بــا شــعار امســال  موانــع تولیــد 
با تبادل نظر، ظرفیت ســازی و اهرم های تشــویقی 
بهــره،  کــم  وام هــای  پرداخــت  خصــوص  بــه  و 
ــه صــورت  کارآفرینــی ب زمینه های ایجــاد اشــتغال و 
تشــکل و بومی را ایجــاد کنیــم. ســجاد بــا بیان اینکــه 
اولویــت نخســت مــا در ایــن خصــوص توجــه بــه 
کم برخــوردار  کمتــر توســعه یافته و مناطــق  مناطــق 
کمــک  گفــت: بــا شناســایی این مناطــق بــا  اســت، 
بنگاه هــای حمایتــی، فرهنگ ســازی و بهره منــدی 
کارآفرینــی مجــازی بــه ســمت و ســوی اهــداف  از 

مهمی کــه داریــم هدایــت می شــویم.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:

اجالس کارآفرینی ظرفیت  خوبی 
در اشتغال ایجاد می کند 
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کاریکاتــور حــوزه هنــری اصفهــان، از  مدیــر خانــه 
کاریکاتــور  انتشــار فراخــوان نخســتین مســابقه ی 
و  وعیدهــا  »وعــده  موضــوع  بــا  کارتــون«  »فصــل 
شــعارهای تــو خالی« خبــر داد.  پیــام پورفالح اظهار 
کــم شــدن  کــرد: طــی یکــی دو ســال اخیــر، بــه خاطــر 
ــه  ــوع خان ــای متن ــدیم برنامه ه ــق نش ــه موف بودج
کنیــم اما  کاریکاتــور اصفهــان را ماننــد گذشــته برگزار 
امســال، شــروع قوی تــری داشــتیم. وی ادامــه داد: 
کــه بــرای  کارتــون«، نــام مســابقه ای اســت  »فصــل 
ــم؛  کرده ای ــزاری آن در ســال جــاری برنامه ریــزی  برگ
طــی آن، هــر فصــل، فراخوانــی را بــا موضوعی خاص 
منتشــر می کنیــم و از هنرمنــدان می خواهیــم کــه بــر 

کننــد. اســاس این موضــوع، تولیــد اثــر 
اصفهــان  هنــری  حــوزه  کاریکاتــور  خانــه  مدیــر 
نخســتین  موضــوع  اختصــاص  علــت  دربــاره ی 
گفــت:  شــعار  و  وعــده  بــه  مســابقه  دوره ی ایــن 
کار ســخت  کــه وعــده و شــعار دادن  علت ایــن بــود 
و درعین حــال آســانی اســت! ســخت، ازاین جهــت 
بــه عهــد، زحمــت  کــه انجــام تعهــدات و وفــای 
فراوان دارد و مسئولیت سنگینی را بر دوش وعده 
کــه اغلــب،  دهنــده می گــذارد و آســان، از ایــن نظــر 
یــک  دهــان می خواهــد و مقــداری تســلط بــر زبــان 

مــادری!
ویــژه ی  کرد: ایــن مســابقه  پورفــالح خاطرنشــان 
کاریکاتــور اصفهــان اســت امــا ســایر  اعضــای خانــه 
کارتونیســت های اصفهــان و ایــران نیــز می تواننــد 
کننــد و آخریــن  مهلــت ارســال آثــار بــه  در آن شــرکت 
دهــم  تــا   esfahancartoon@gmail.com نشــانی 
گرفته شــده اســت. خردادمــاه ســال جــاری در نظــر 

وی افــزود: بــه برگزیدگان ایــن دوره از مســابقه بــه 
یــک میلیــون تومــان جایــزه  ترتیــب، ســه، دو و 
نیــز در  برگزیــده  آثــار  و  اهــدا خواهــد شــد  نقــدی 
نمایشــگاه و فضــای مجــازی، در معــرض دید عموم 

گرفــت.  قــرار خواهــد 

تبدیل وعده 
کارتون! و شعار به 

خبرربخ

گزارشربخ

رویــداد مــد پایــدار بــا رویکــرد صنایــع دســتی و 
ــا  محتــوای ســاخت عروســک های ایران و ملــل ب
تــن پوش هــای قومیتــی ســنتی و مــدرن در حــال 

ــزاری اســت. برگ
رییــس مرکــز تخصصــی بانــوان آفتــاب و دبیرخانه 
گفت: ایــن رویــداد بــا همــکاری  رویــداد مــد پایــدار 
دفتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداری اصفهــان، 
اسالمی شــهر  شــورای  فرهنگــی  کمیســیون 
اصفهــان، دفتر امور بانــوان و خانواده شــهرداری، 
اسالمی اســتان،  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره 
اصفهــان،  اســتان  حرفــه ای  و  فنــی  کل  اداره 
اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  بازرگانــی،  اتــاق 
دانشــگاه  اصفهــان،  شــهرداری  ورزشــی 
آزاد  دانشــگاه  اســتان،  علمی کاربــردی  جامــع 
کانــون پــرورش فکــری  اســالمی واحد اصفهــان، 
بانــوان  تخصصــی  مرکــز  نوجوانــان،  و  کــودکان 

می شــود. برگــزار  مدیافــت  موسســه  و  آفتــاب 
لیــال لنــدی بــا بیان اینکــه مرکــز تخصصــی بانــوان 
آفتــاب در اصفهــان بــه عنــوان دبیرخانــه رویداد 
مــد پایــدار مشــخص شــده اســت، افزود: ایــن 
رویــداد در راســتای اســتفاده از بازیافــت صنایــع 
نســاجی موثــر در شــرایط بحرانــی حاضــر هــم از 
لحــاظ اقتصــادی و پایــدار بــودن مــد و حمایــت 
از قشــر نیازمنــد جامعــه و هــم توجــه ویــژه بــه 
ک حــق همــه ماســت« برنامــه  شــعار »هــوای پــا
عنــوان  بــه  مــد  صنعــت  کــه  چرا شــده  ریــزی 
دومیــن صنعــت آالینــده جهــان شــناخته شــده 
کــه مــا بــا بازیافــت و  اســت لــذا ضــرورت دارد 
بازگشــت مجــدد مــواد بــه چرخــه طبیعــت بــر 
کاهــش آالینده هــای زیســت محیطــی  اهمیــت 

کنیــم. کیــد  تا
ریزهــای  دور  از  اســتفاده  کــرد:  تصریــح  لنــدی 
پارچــه و لبــاس بــرای احیای لبــاس اقــوام در ابعاد 
و  هنــر  حــوزه  در  کارآفرینــی  تقویــت  کوچک تــر، 
کــردن مــد پایدار  ک اقــوام، همــگام  صنعــت پوشــا
بــا لباس هــای تاریخــی و قومی، ایجــاد بســتری 
مناســب بــرای ارائه توانمندی هنرمندان کشــور، 
کار  بــه  لبــاس و ســوزن دوزی های  شناســاندن 
رفتــه در لبــاس مناطــق مختلــف بــا روش هــای 
جــذاب، نمایــش آثــار بــا مضمــون عروســک های 
دست ســاز پارچــه ای بــا تــن پــوش لبــاس اقــوام 
و شــعارهای مخصــوص، احیــای حــس برگرفتــه 
شــده از تاریــخ لبــاس و اقــوام، معرفــی آثــار برگزیــده 
و صاحــب اثــر، تشــویق و حمایت ویــژه از طراحان 
خصــوص  بــه  لبــاس  طراحــان  و  عروســک ها 

طراحــان عروســک های قومیتی و تجلیــل از آنها، 
کــردن فضــای رقابتــی ســالم بــه منظــور  فراهــم 
ارتقــای فرهنگــی و رســیدن بــه هویت خودبــاوری 

از مهمتریــن اهداف ایــن رویــداد اســت.
رییــس مرکــز تخصصــی بانــوان آفتــاب ادامــه داد: 
هنرمنــدان،  شــامل  جشــنواره  مخاطبان ایــن 
پژوهشــگران حیطــه لبــاس اقــوام، هنردوســتان 
عروســک،  تولیدکننــدگان  عروســکی،  آثــار 
مختلــف  رشــته های  اســاتید  و  دانشــجویان 
طراحــی و دوخــت، مجموعــه داران بــزرگ هنــری 

اســت. و طراحــان خارجــی 
کرد: ایــن رویــداد در دو بخــش ســاخت  وی اظهــار 
عروســک های بومــی و ســنتی پارچــه ای بــا تــن 
کنــون  پوش هــای قومیتــی از زمــان هخامنشــی تا
و ســاخت عروســک های خالقانــه بــا مــواد دلخواه 
کنــف، چــوب و... برگــزار  کامــوا، پارچــه،  شــامل 

شــده اســت.
وی به بخشــی از شــرایط جشــنواره از جمله نبود 
کننــدگان اشــاره  محدودیــت ســنی بــرای شــرکت 
کــرد و افــزود:  شــرکِت تمامی هنرمنــدان در ایــن 
جشــنواره آزاد اســت؛ همچنین دبیرخانــه رویداد 
کســب اجــازه از هنرمنــد، حــق اســتفاده از آثــار  بــا 
را در رســانه ها، تبلیغــات فرهنگــی و نمایــش در 
داخل و خارج از کشــور خواهد داشــت؛ دبیرخانه 
ــی  ــات ناش ــال صدم ــئولیتی در قب ــنواره مس جش
از ارســال نامطلــوب آثــار و پســت را نمی پذیــرد؛ 
همچنیــن هنرمنــدان موظــف هســتند تــا 2۰ روز 
گرفتــن آثــار خــود  پــس از برگــزاری جشــنواره بــرای 

کنند در غیر اینصورت دبیرخانه هیچگونه  اقدام 
مســئولیتی در قبــال حفــظ آثــار نخواهــد داشــت.

رییــس مرکــز تخصصی بانوان آفتــاب تصریح کرد: 
بخــش رقابتــی حضوری ایــن فراخــوان بــه دلیــل 
ــی  ــش رقابت ــو و بخ ــی لغ کرونای ــای  محدودیت ه
مجــازی آن تــا 1۵ اردیبهشــت انجــام شــد و پــس 
از آن آثــار بــه دبیرخانــه ارســال و اختتامیــه رویــداد 
خردادمــاه    2۰ تاریــخ  در  داوری  انجــام  از  پــس 
ــزار می شــود.  ــا روز صنایــع دســتی برگ همزمــان ب
دو  در  برگزیــده  افــراد  کــرد:  خاطرنشــان  لنــدی 
بخش ســاخت عروســک های بومی ســنتی با تن 
پــوش قومیتــی و ســاخت عروســک های خالقانه 
گــروه جوایــز نفــر  کــه در هــر دو  انتخــاب می شــوند 
کارت  ــر و  ــوح تقدی ــه همــراه ل نخســت تندیــس ب
هدیــه ۳ میلیــون تومانــی، نفــر دوم تندیــس، لوح 
تقدیــر و هدیــه نقــدی 2 میلیــون تومانــی و نفــر 
ســوم تندیــس، لــوح تقدیــر و مبلــغ یــک میلیــون 

تومــان خواهــد بــود.
ُمدیافت؛ تلفیق عروسک سازی و بازیافت

دربــاره  نیــز  »مدیافــت«  طــراح  امیریــان  آفــاق 
یعنــی  مدیافــت  گفــت:  رویــداد  برگزاری ایــن 
از  منظــور  امــا  بازیافــت  از  شــده  برگرفتــه  مــد 
و  کیف هــا  پارچه هــا،  از  اســتفاده  بازیافــت، 
کمدهــا  کــه بالاســتفاده در  لباس هایــی اســت 
در  اضافــه  پارچه هــای  و  دم قیچی هــا  مانــده، 
کــه  تولیدی هــای مانتــو یــا لباس هــا و مانتوهایــی 
از مــد افتــاده و در مزون هــا باقــی مانــده اســت.

وی هــدف از برگزاری ایــن رویــداد را بازگردانــدن 

از  حفاظــت  و  مصــرف  چرخــه  بــه  آنهــا  دوبــاره 
با ایــن  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  زیســت  محیــط 
و  کسســوری  ا کیــف،  عروســک،  می تــوان  کار 
کفــش و هــر  ــورآالت، مانتــو، لبــاس مجلســی،  زی

کــرد. چیــز پوشــیدنی دیگــری تولیــد 
وی بــا بیان اینکــه مدیافــت برنــدی ثبت شــده 
کــرد: مدیافــت اولیــن برنــد رویــداد  اســت، تصریــح 
مــد پایــدار بــا رویکــرد صنایع دســتی اســت. در این 
رویــداد خانم هــا و آقایــان هنرمنــد بــا اســتفاده 
مــواد  از ایــن  بــه شــهر خــود  از هنــر مخصــوص 
بومــی،  بازیافتــی، عروســک های  و  بالاســتفاده 

ســنتی و مــدرن خلــق می کننــد. 
امیریــان بــا اشــاره بــه فراخــوان مــد پایدار بــا رویکرد 
صنایع دســتی دربــاره چگونگــی شــرکت در ایــن 
رویــداد اظهــار داشــت: عالقه منــدان عکس  هــای 
کــه ســاخته اند را بــه دبیرخانــه  عروســک هایی 
کنون حدود 8۰۰ اثر نیز رســیده  که تا کرده  ارســال 
و پــس از اتمــام مهلــت ارســال آثــار از میــان آنهــا 
کــه با معیارهای مــا از نظر محیط  عروســک هایی 
زیســتی و میــزان خالقیــت منطبــق باشــد را در 
گزینــش می کنیــم و از صاحبان ایــن  مرحلــه اول 
آثــار می خواهیــم عروســک ها را بــرای مــا ارســال 
کننــد، ســپس داوران از میــان آنهــا آثــار برگزیــده را 

انتخــاب می کننــد. 
طــراح رویــداد مدیافــت بــا بیان اینکــه ۳۵ ســال 
کارهــای هنــری مشــغول اســت، ادامــه  اســت بــه 
کــرده  کار خــود را بــا هنــر ســوزن دوزی آغــاز  داد: 
کــرده ام و حــدود  کتــاب تألیــف  و نزدیــک بــه 7۳ 
17 ســال اســت در برنامه های آموزشــی تلویزیون 
تدریــس می کنــم و دو برنــد »مدیافــت« در حــوزه 
حفاظــت از محیــط زیســت و »ابریشــم« در حــوزه 
را ایجــاد  صنایع دســتی  ســنتی  دوخت هــای 

کــرده  ام. 
وی بــا اشــاره بــه آغــاز همــکاری خــود بــا مرکــز 
تخصصــی بانــوان آفتــاب وابســته بــه ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان از 
حــدود هفــت ماه پیــش، از کمک های دلســوزانه 
مدیر ایــن مرکــز و حمایــت از رویــداد مــد پایــدار بــا 

کــرد.  رویکــرد صنایع دســتی تشــکر 
کســب  بــرای  عالقه منــدان  اســت؛  گفتنــی 
اطالعــات بیشــتر و آشــنایی بــا رویــداد مــد پایــدار 
بــا رویکــرد صنایع دســتی می توانند به وب ســایت 
مرکــز تخصصی بانــوان آفتاب شــهرداری اصفهان 
 )modyaft.ir( مدیافــت  و   )banooaftab.com(
 )modyaaft( رویــداد  گرام این  صفحه اینســتا و 

کننــد. مراجعــه 

کاهش آالینده های زیست محیطی با اجرای طرح ُمد پایدار 
خبر

رضــوی  قــدس  آســتان  نمایندگــی  کانون هــای 
اصفهــان در راســتای محرومیت زدایــی و ترویــج 
فرهنــگ وقــف و نــذر در مــاه مبــارک رمضــان اقــدام 
بــه توزیــع بســته های معیشــتی و برگــزاری افطــاری 
کردنــد. نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی اصفهــان 
کانون هــای مختلــف و محلــه ای اســت  متشــکل از 
کــه چهــار مأموریــت فرهنگــی، محرومیــت زدایــی، 
ــذر را دنبــال می کننــد. در  ترویــج فرهنــگ وقــف و ن
مــاه مبــارک رمضــان در طــی چنــد مرحلــه از توزیــع 
بســته های معیشــتی بــا عنــوان ضیافــت آســمانی 
بــا همراهــی خــادم یــاران رضــوی نســبت بــه توزیــع 

ــد. کردن ــدام  ــتی اق ــته های معیش بس
ــون  کان گذشــته ۳۵۰ بســته ارزاق توســط  چنــد روز 
محلــه ای و خیریــه ســادات بنــی الزهــرا )س( تهیــه 
و بین ایتــام ســادات نیازمنــد اصفهــان توزیــع شــد. 
محلــه ای  کانــون  مســئول  مصری پــور،  حســین 
اظهــار  بــاره  در ایــن  )س(  الزهــرا  بنــی  ســادات 
داشــت: خــادم یــاران رضــوی پــل ارتباطــی خیریــه و 
کرامــت  کــه بــا حفــظ  مددجویــان ســادات هســتند 
نیازمنــد  ســادات  یاری گــر  می کننــد  تــالش  آنهــا 
باشــند. در ایــن برنامــه بــرای توزیــع اقالم از ســفیران 
خــادم یــار بــا بیش از ۸۰ خودرو پشــت نویســی شــده 

ــد. ــتفاده ش اس
سه مرحله افطاری به سه شکل مختلف برای 

خانواده شهدا
نمایندگــی  شــهادت  و  کانون ایثــار  همچنیــن 
آســتان قــدس رضــوی اصفهــان بــه عنــوان دیگــر 
اصفهــان،  رضــوی  قــدس  آســتان  کانون هــای 
شــهدای  ویــژه  بــه  شــهدا  خانــواده  بــه  خدمــت 
کــرده و بــه مناســبت های  فاطمیــون را پیشــه خــود 
ــتی،  ــته های معیش ــدای بس ــر اه ــالوه ب ــف ع مختل
برنامه هــای آموزشــی، اهــدای جهیزیــه نوعروســان، 
گــون را نیــز در  گونا کمــک در مشــکالت  همراهــی و 

کارنامــه خــود دارد.
کانون ایثــار و شــهادت  مهرانگیــز ترکــی، مســئول 
خصــوص  در  اصفهــان  رضــوی  قــدس  آســتان 
گرفتــه در مــاه مبــارک رمضــان  اقدامــات صــورت 
کنــون در مــاه مبــارک رمضــان ۲۰  اظهــار داشــت: تا
بســته معیشــتی بــرای خانواده هــای جانبــازان و 
رزمنــدگان شــهدای فاطمیــون توســط خادم یــاران 
روزهــای  در  رضــوی  شــهادت  و  کانون ایثــار  کادر 

مختلــف اهــدا شــده اســت.
وی افزود: همچنین در ســه مرحله و در ســه شــکل 
مختلف مراســم افطاری بــرای خانواده های شــهدا 
کــه مرحلــه اول آن در اولیــن دوشــنبه  گرفتــه  انجــام 
مــاه مبــارک رمضــان و بــرای فرزنــدان و همســران 
گرفــت. در اولیــن مرحلــه افطــاری  شــهدا انجــام 
گلســتان شــهدا میزبــان ۳۷ نفــر از فرزنــدان و  در 
کــه البتــه  همســران شــهدای فاطمیــون بودیــم 
کنــار آن برنامه هــای آمــوزش قــرآن و مســابقه  در 
ــهدا  ــدان ش ــاط فرزن ــور و نش ــاد ش ــال برای ایج فوتب

برگــزار شــد.
میزبانی فرزندان شهدا در گلستان شهدا

ترکــی بــا اشــاره بــه دیگــر برنامه هــا افــزود: در شــب 
کریمــان نیــز تعــداد  میــالد حســن مجتبــی )ع( امــام 
۸۸ افطــاری بیــن خانواده هــای مدافــع حــرم توزیع 
شــد. وی افطــاری خانــه بــه خانــه را از دیگــر مراحــل 
توزیــع افطــاری بیــن خانواده هــای شــهدا عنــوان 
کــرد و افــزود: در ایــام مــاه مبــارک رمضــان خــادم 
یــاران در روزهــای مختلــف بــه خانواده هــای شــهدا 
کنــون  کــه تــا  ســر می زدنــد و افطــاری می دادنــد 
ســه مرحلــه آن انجــام و دو مرحلــه آن باقــی مانــده 
اســت. در آخریــن روز جمعــه ماه مبــارک رمضان نیز 
ــا ۲۰ نفــر از فرزنــدان  گلســتان شــهدا و ب افطــاری در 
شــهدا بــه همــراه نمــاز جماعــت و افطــاری صــورت 

گرفــت.

سفره ضیافت آسمانی آستان قدس رضوی 
در اصفهان برپا شد

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

برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانها 
فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
ک  ــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال ــده اســت. ل گردی بالمعــارض متقاضیــان محــرز 
موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان  گهــی میشــود. درصورتــی  آ
گهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف  اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت اســناد و امــال
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلم اعتــراض دادخواســت خــود را به مرجــع قضایی تقدیم 
نمایــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصول اعتراض نســبت 

بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴21۶ مــورخ 1۳99/11/29 آقــای احمــد دانــش بــه 
کازرون فرزنــد ماشــاءاله  کدملــی 2۳7۰28172۳ صــادره  شناســنامه شــماره 28۳۴8 
ک شــماره ۶۳  بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 19۶ مترمربــع از پــال
ک شــمال  فرعــی از 1۴۴۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت محمــود و احمــد و 

ابوالقاســم قنبریــان
طاهــره  خانــم   1۳99/۰۴/18 مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰۰79۳2 شــماره  رای   )2
کدملی ۰7۳118۶1۴1 صادره تربت جام فرزند  شــجاعان به شناســنامه شــماره 1۶79 
محمــد نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان )بــه اســتثناء 
ک شــماره 1۵178 اصلــی  بهــاء ثمنیــه اعیانــی آن( بــه مســاحت 1۴2.9۰ مترمربــع پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری از  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

ــه یزدانــی و محمدعلــی نصرالهــی مالکیــت مالکیــن رسمی ســیف ال
الــه  ولــی  آقــای   1۳99/۰۴/18 مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰۰79۳۳ شــماره  رای   )۳
نصرالهی به شناســنامه شــماره ۴8۰۰۳ کدملــی 1282۴۰۵1۵2 صــادره اصفهان فرزند 
محمدعلی نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان )به استثناء 
ک شــماره 1۵178 اصلــی  بهــاء ثمنیــه اعیانــی ان( بــه مســاحت 1۴2.9۰ مترمربــع پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
مقــداری از مالکیــت مالــک رســمی محمدعلی نصرالهــی وهمچنیــن از ســند صلــح بــا 
حــق فســخ بنــام متقاضــی )ضمن اینکــه درســند فــوق حــق فســخ ســند و منافــع ان 

مــادام الحیــات باخــود مصالــح خانــم طاهــره شــجاعان میباشــد(. 
۴( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰21۶88 مــورخ 1۳99/1۰/12 خانــم مهســا ارجمنــد 
کدملــی 1271۰7۳8۰۳ صــادره اصفهــان فرزنــد علیرضــا بصــورت  بــه شناســنامه و 
ک 1۵1۵9 اصلــی واقــع  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 9۴.8۵ مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهان خریــداری مبایعه نامه  در اصفهــان بخــش اداره ثبــت اســناد و امال

عــادی مــع الواســطه از مالکیــت صدیقــه بیگــم زارعــی
کبــر چلونگــر بــه  ۵( رای شــماره  1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۰۶۴۶ مــورخ 1۴۰۰/۰1/17 آقــای ا
کدملــی 128۵۶۴۳۰21 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی نســبت  شناســنامه شــماره 2۵8 
ــا  ــان ب ــازی اصفه کل راه و شهرس ــه اداره  ــاختمان )برابرنام ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ب
ک  کاربــری کمربنــد ســبز حفاظتی و گذر میباشــد( بــه مســاحت 2۵8.7۶ مترمربع پال
ک  شــماره 8 فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــال

شــمال اصفهــان از مالکیــت مالــک رســمی احمد شــیرمحمدی دهنــوی
۶( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۴98 مــورخ 1۳99/11/1۵ خانــم پــری موســوی 
کدملــی 1281879۳۳9 صــادره اصفهــان  خوابجانــی بــه شناســنامه شــماره 78۴۵۶ 
فرزند حســین نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان مسکونی 
ک 1۵178 اصلــی واقع در اصفهان بخــش ۵ اداره  بــه مســاحت 1۴۳.89مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  ثبــت اســناد و امــال

مالکیت فخــری حســینی خوابجانی
ســیدعلی  آقــای   1۳99/11/1۵ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۴97 شــماره  رای   )7
کدملــی 128۳9۴17۴۰ صــادره اصفهــان فرزنــد  موســوی بــه شناســنامه شــماره 991 

ــه  ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی ب اصغــر نســبت ب
ک 1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  مســاحت 1۴۳.89 مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  ثبــت اســناد و امــال

مالکیــت فخــری حســینی خوابجانــی
8( رای شــماره ۴2۵9 مــورخ 1۳8۶/۰۳/27 مــاده 1۴7 اصالحــی قانــون ثبــت و رای 
اصالحــی شــماره 2۶۰۰211 مــورخ   1۴۰۰/1/22 هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی. آقای رســول ذکرالهی فرزند محمود 
کــد ملــی 128۵۴۰7۴۴1 صــادره از اصفهــان نســبت بــه  بــه شناســنامه شــماره ۳77 
ــی در  ــع احداث ــاحت 2۵7.۵۰ مترمرب ــه مس ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ک شــماره ۶ فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و  ــال پ
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی بالواســطه از آقــای  امــال
ابوالقاســم حاجی دلیگانی موضوع تقســیم نامه شــماره ۵7۴۶۴  مورخ  1۳۵۰/8/8  
گهــی قبلــی اشــتباها مســاحت  2۵۵.9۰ مترمربــع قیــد و  کــه در آ دفتــر یــک اصفهــان 

منتشــر شــده اســت.
ســیدمحمد  آقــای   1۳99/11/۰۵ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰229۳1 شــماره  رای   )9
کــد ملــی 11۵989۶917 صــادره فریــدن فرزنــد  موســوی بــه شناســنامه شــماره 171۳ 
ســید عبداهلل نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 1۴۶.1۰ مترمربع 
ک  ک شــماره 1۳9۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال پــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. شــمال اصفهــان 
1۰( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰229۳2 مــورخ 1۳99/11/۰۵ آقــای جــواد شــیرازی 
کبر نســبت  بــه شناســنامه شــماره 11۴ کدملــی ۵12997۳۴9۶ صــادره دهاقان فرزند ا
به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 227.87 مترمربع 
ک  ک شــماره 1۳9۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال پــال
شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالکیــت مالــک 

رســمی محمد صــدری
11( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰229۳۳ مــورخ 1۳99/11/۰۵ خانــم مریــم مومنــی 
بــه شناســنامه شــماره 7۳۰۵ کدملــی 11712۵788۰ صــادره زریــن شــهر فرزنــد رمضان 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 227.87 
ک شــماره 1۳9۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  مترمربــع پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عادی مــع الواســطه از مالکیت  امــال

مالــک رســمی محمد صــدری
12( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰۰77۰۶ مــورخ 1۳99/۰۴/1۶ خانــم ســکینه عــرب 
لودریچــه بــه شناســنامه شــماره 8۳۵ کدملــی 128۳9۴۳298 صــادره اصفهــان فرزند 
ک  اصغــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۰۶.۴1 مترمربــع پــال
ک  شــماره 17 فرعی از 1۵177 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و امال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. شــمال اصفهــان  
1۳( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰219۴7 مــورخ 1۳99/1۰/1۵ آقــای رضــا ذوالفقــاری 
بــه شناســنامه شــماره ۳ کدملــی ۶2198۶89۴۳ صــادره فریــدن فرزنــد حیــدر نســبت 
ک شــماره 9۰  بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 21۳.۴7 مترمربــع پــال
ک شــمال  فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
ــه  ــم زهــرا داودی ب 1۴( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2271۰ مــورخ 1۳99/11/۰1 خان
گلپایــگان فرزنــد علــی اصغــر  کدملــی 121989۳۶17 صــادره  شناســنامه شــماره 11۵2 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۵۰.1۰ مترمربــع 
ک  ک شــماره 1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال پــال
شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت مالــک 

رســمی رمضانعلی رفیعــی دولــت ابــادی  
کبــر  ا علــی  آقــای   1۳99/11/۰1 مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰227۰9 شــماره  رای   )1۵
ــد  ــار فرزن ــادره خوانس ــی 122987۰9۶2 ص کدمل ــماره 7۴  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب عم
محمــد نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۵۰.1۰ 
ک شــماره 1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  مترمربــع پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالکیت  امــال

ــادی  ــت اب مالــک رســمی رمضانعلی رفیعــی دول

کبــر عطائــی  1۶( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵9۵ مــورخ 1۳99/1۰/۳۰ آقــای ا
کدملــی 128۵۶289۳۴ صــادره اصفهــان فرزنــد  کچویــی بــه شناســنامه شــماره ۶۴۴ 
ک  عزیــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 28۵.۵2 مترمربــع پال
شــماره ۴1 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و 
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالکیت  امــال

مالــک رســمی حاج نعمــت الــه امیدیــان  
عبدالرضــا  آقــای   1۳99/12/2۰ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۵1 شــماره  رای   )17
عطائــی کچوئــی بــه شناســنامه شــماره 1۶77 کدملــی 128۵۰۰2۳18 صــادره اصفهان 
فرزنــد عبدالکریــم بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۳7.82 
ک شــماره 7 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  ــع از پــال مترمرب
ــد. ــک رسمی میباش ــی مال ــود متقاض ــه خ ک ــان  ــمال اصفه ک ش ــال ــناد و ام ــت اس ثب

معصومــه  خانــم   1۳99/1۰/29 مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵21 شــماره  رای   )18
کدملــی 1971۵۵۳۳79 صــادره مســجد  کالئــی بــه شناســنامه شــماره 12۰2  نظرپــور 
ســلیمان فرزنــد جــواد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۶۴.2۴ 
ک شــماره 1۳9۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  مترمربــع پــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان    امــال
اصالحــی  رای  و   1۳99/11/1۴ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۴۶۰ شــماره  رای   )19
شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳7۶۵    مــورخ 1۳99/11/21 آقــای ســیداصغر آقــادادی بــه 
کدملــی 128۶7۰۰۳1۰ صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت  شناســنامه شــماره 21۵۳ 
به دو هشــتم از ۶18 ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵  اداره ثبــت اســناد و  1۰9۰ مترمربــع از پــال
کــه دارای ســند رســمی و گواهــی حصر وراثــت رضا اقــادادی از  ک شــمال اصفهــان  امــال

شــورای حــل اختــالف اصفهــان میباشــد.
اصالحــی  رای  و   1۳99/11/1۴ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۴۶۴ شــماره  رای   )2۰
کبر آقــادادی بــه  شــماره  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳7۶۴    مــورخ 1۳99/11/21 آقــای  ســیدا
کدملــی 128۶7۵۴1۵1 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت  شناســنامه شــماره 1۵11 
به دو هشــتم از ۶18 ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  1۰9۰ مترمربــع از پــال
کــه دارای ســند رســمی و گواهــی حصر وراثــت رضا اقــادادی از  ک شــمال اصفهــان  امــال

شــورای حــل اختــالف اصفهــان میباشــد.
فاطمــه  خانــم   1۳99/11/1۴ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۴۵9 شــماره  رای   )21
صــادره   1281۶۳7181 کدملــی   ۵۴۰19 شــماره  شناســنامه  بــه  کیانــی  محمــدی 
اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ۵۰۰ ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکبــاب 
ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵  خانــه  بــه مســاحت 1۰9۰ مترمربــع از پــال
کــه خود متقاضی مالک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  اداره ثبــت اســناد و امــال
اصالحــی  رای  و   1۳99/11/1۴ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۴۶۳ شــماره  رای   )22
الســادات  بــدری  مــورخ 1۳99/11/21 خانــم  شــماره   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳7۶1    
کدملــی 1287197۴۴2 صــادره اصفهان فرزند  آقــادادی بــه شناســنامه شــماره 2979 
رضــا نســبت بــه یــک هشــتم از ۶18 ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکبــاب 
ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۵  ــع از پــال ــه مســاحت 1۰9۰ مترمرب ــه ب خان
گواهــی حصــر  کــه دارای ســند رســمی و  ک شــمال اصفهــان  اداره ثبــت اســناد و امــال

وراثــت رضــا اقــادادی از شــورای حــل اختــالف اصفهــان میباشــد.
اصالحــی  رای  و   1۳99/11/1۴ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۴۶2 شــماره  رای   )2۳
شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳7۶۰    مــورخ 1۳99/11/21 خانــم فخرالســادات آقــادادی 
کدملــی 128۳۵۶۶۵7۵ صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا  بــه شناســنامه شــماره 171۵ 
نســبت بــه یــک هشــتم از ۶18 ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  مســاحت 1۰9۰ مترمربــع از پــال
گواهــی حصــر وراثــت رضــا  کــه دارای ســند رســمی و  ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــال

اقــادادی از شــورای حــل اختــالف اصفهــان میباشــد.
اصالحــی  رای  و   1۳99/11/1۴ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۴۶1 شــماره  رای   )2۴
ــادادی  شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳7۵9    مــورخ 1۳99/11/21 آقــای سیدرســول آق
کدملــی 1281۶87۰۴9 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا  بــه شناســنامه شــماره ۵87۶۳ 
نســبت بــه دو هشــتم از ۶18 ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  مســاحت 1۰9۰ مترمربــع از پــال
گواهــی حصــر وراثــت رضــا  کــه دارای ســند رســمی و  ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــال

اقــادادی از شــورای حــل اختــالف اصفهــان میباشــد.
2۵( رای شــماره  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴2۶9  مــورخ 1۳99/11/۳۰ آقــای محمدرضــا 
طاهــری بــه شناســنامه شــماره 1۴۰۶ کدملــی 128۵798۴۶۵ صــادره اصفهــان فرزنــد 
ک  حیــدر بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۳2.7۰ مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان  1۳9۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
مرتضــی  آقــای   1۳99/12/1۳ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴829 شــماره  رای   )2۶
قاســمی بــه شناســنامه شــماره 281۶ کدملــی ۵7۵92۳۵۴۵1 صــادره چــادگان فرزنــد 
ک  ــال ــع پ ــاحت 12۶.۰۶ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه نس عبدال
ک  شــماره ۵1۶ فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــال
شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت مالــک 

رسمی ســیداحمد ســجادی  
محمــود  آقــای   1۳99/11/27 مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴۰8۴ شــماره  رای   )27
کدملــی 1287۰۴1۵7۴ صــادره اصفهــان فرزنــد  فقیهــی بــه شناســنامه شــماره ۳21۴ 
ک  تقــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 12۵ مترمربــع پــال
شــماره 9۶9 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و 

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  امــال
28( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۰81۰ مــورخ 1۴۰۰/۰1/21 آقــای حســین الــه دادی 
کدملــی 128۰92۰2۰۳ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد  بــه شناســنامه شــماره ۴9۴۵9 
ک  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۴8۳.۳2 مترمربــع پــال
ک شــمال  شــماره 1۳9۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
29( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴۰77 مــورخ 1۳99/11/27 آقــای علــی رضائــی 
بــه شناســنامه شــماره 127۰۶۶27۳2 کدملــی 127۰۶۶27۳2 صــادره اصفهــان فرزند 
ک  رضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 17۳.۵۰ مترمربــع پــال
ک شــمال  شــماره 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
۳۰( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴87۴ مــورخ 1۳99/12/1۴ آقــای رضــا فرهادیــان 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   128۰2۴9129 کدملــی   2۵۰89 شــماره  شناســنامه  بــه 
کارگاه بــه مســاحت ۵2۳.۵8 مترمربــع از  عبدالــرزاق بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره 8 فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و  پــال
ک شــمال اصفهــان  خریــداری طبــق مبایعــه نامه عــادی مع الواســطه از مالکیت  امــال

محمدمصطفــی دهنــوی
۳1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰1۰۳8 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴  آقــای محمــد قربانــی 
کدملــی 1291۶۰۰787 صــادره اصفهــان فرزنــد عباســعلی  بــه شناســنامه شــماره 1۴۴ 
ک شــماره  ــع پــال ــه مســاحت 18۴.72 مترمرب ــه ب ــه ششــدانگ یکبــاب خان نســبت ب
ک شــمال اصفهــان  1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
۳2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰1۰۵1 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴ خانــم مهنــاز علــی زاده 
کدملی 12۴988۶12۰ صادره نائین فرزند محمدرضا  انارکی به شناسنامه شماره 19 
ک شــماره  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 112.2۰ مترمربع پال
ک  ۶8 فرعــی از 1۴۴۵7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

شــمال اصفهــان خریــداری ازمالکیــت مالــک رســمی ورثه محمــد رضــا پوســتین دوز
بدیهــی اســت درصــورت طــی شــدن مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/2۶
شماره ثبت در دبیرخانه: 2۶۰۶۴281

ک شمال اصفهان رئیس ثبت اسناد و امال
محمدعلی فالح

11292۵7 / م الف
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خبر

ــنادی را  ــال اس ــیون فوتب ــابق فدراس ــخنگوی س س
ــرد. ک ــه  ــتا ارائ ــتقراض از شس ــده اس ــاره پرون درب

گذشــته  گــزارش »ورزش ســه«، طــی روزهــای  بــه 
ماجــرای محکومیــت فدراســیون فوتبــال توســط 
ــن  ــه از ای ک ــی  ــون یوروی ــغ 2 میلی ــت مبل ــتا باب شس
گرفتــه شــده بــود، حواشــی زیــادی  شــرکت قــرض 
از  کــرده اســت. پرونــده شــکایت شســتا  را ایجــاد 
کشــیده و در ایــن  فدراســیون فوتبــال حــاال بــه درازا 
رابطــه ســاختمان فدراســیون فوتبال توقیف شــده 

ــام شســتا خــورده اســت. ــه ن و مالکیتــش ب
ــه مســئوالن فدراســیون  ک ایــن در شــرایطی اســت 

فوتبال حکم صادر شده در پرونده شکایت شستا 
را قبول دارند. فدراســیون نشــینان معتقدند پولی 
گرفته انــد بــا بازپرداخــت ریالــی بــوده  کــه از شســتا 
اســت. قیمــت یــورو در آن مقطــع بیشــتر از ۳۵ هــزار 
تومــان بــوده و حاال ایــن قیمــت بســیار پاییــن تــر 
کــرده بــوده که این  آمــده و فدراســیون هــم ضمانــت 

پــول را ریالــی پــس بدهــد.
از طرف دیگر مســئوالن فدراســیون فوتبال چندی 
قبــل مبلــغ ۳۰ میلیــارد تومــان را بــه عنــوان طلــب 
شســتا بــرای تســویه حســاب ریالــی آن دو میلیــون 
ــا  ــاال آنه ــد و ح کردن ــز  ــتا واری ــاب شس ــه حس ــورو ب ی
کــه در ایــن پرونــده ۴ میلیــارد تومــان  اعتقــاد دارنــد 
از شســتا طلبــکار هســتند. در ایــن شــرایط  هــم 
انتشــار نامــه رفــع تعهــد ارزی می توانــد خیلــی از 
گرچــه دادگاه حکــم پرونده  مســائل را روشــن کنــد. ا
ــرده  ک ــادر  ــتا ص ــود شس ــه س ــی ب ــورت قطع ــه ص را ب
امــا فدراســیون در تــاش اســت تــا بــا انتشــار اســناد 
کــه  کافــی در ایــن خصــوص رای را برگردانــد. اتفاقــی 
کــرده و پــای رییــس قــوه  حــاال وزرای زیــادی را درگیــر 

قضاییــه را نیــز بــه میــان آورده اســت.
در این شــرایط امیرمهدی علوی ســخنگوی ســابق 
کــه  فدراســیون فوتبــال اســنادی را منتشــر می کنــد 
بــه ســمت و ســوی دیگــری  را  می توانــد پرونــده 
ببــرد. بــر اســاس اعــام او، فدراســیون فوتبــال بــرای 
اســتقراض از شــرکت شســتا عــاوه بــر طــی مراحــل 
بانــک  تحریم،موافقــت  بــا  مبــارزه  ســتاد  در  الزم 

ــوده اســت. ــرده ب ک ــزی را هــم اخــذ  مرک
گفــت: در  ــگار مــا  ــه خبرن علــوی در ایــن خصــوص ب
گذشــته  کــه فیفــا عمــا و برخــاف ماههــای  زمانــی 
در آن زمــان حتــی امــکان پرداخــت بــه طــرف ســوم 
ــا هیــچ  کــرده بــود و امــکان مــراوده ب را هــم ممنــوع 
وجــود  فدراســیون  وجــوه  دریافــت  بــرای  بانکــی 
نداشــت،وزیر محتــرم ورزش و جوانــان دســتورات 
از  پــس  را  شــرکت  چنــد  از  اســتقراض  بــرای  الزم 
کردنــد  کــرات مفصــل در هیــات دولــت صــادر  مذا
کــه در نهایــت پــس از پیگیری هــای ویژه ایشــان و 
کار، شــرکت شســتا پذیرفــت  همراهــی وزیــر محتــرم 

تــا موضــوع را از طریــق اســتقراض انجــام دهــد.

ارائه اسناد تازه از مناقشه 2 میلیون یورویی :

شستا ۴ میلیارد تومان به فدراسیون بدهکار شد  ســایت »Bobsoccer« روســیه مدعــی شــد چلســی 
انگلیــس مشــتری جدیــد ســردار آزمــون، مهاجــم 
لندنی ایــن  باشــگاه  ســران  اســت.  زنیــت  گلــزن 

بازیکــن ملــی پوش ایرانــی را زیرنظــر دارنــد. 
کــه باشــگاه  یــک رســانه روس مدعــی شــد 
چلســی به دنبال ســتاره ایرانی زنیت ســن 

پترزبورگ اســت.
آزمــون  ســردار  نــام  فــارس،  گــزارش   بــه 

کشــورمان و  ســتاره ملــی پــوش 
عضــو باشــگاه زنیــت روســیه 

نقــل  شــدن  نزدیــک  بــا 
تابســتانی  انتقــاالت  و 
زبان هــا  ســر  بــر  دوبــاره 
کنــار  در  و  افتــاده 
بــزرگ  باشــگاه های 

می شــود. مطــرح  اروپایــی 

ســایت »Bobsoccer« روســیه مدعــی شــد چلســی 
انگلیــس مشــتری جدیــد ســردار آزمــون، مهاجــم 
لندنی ایــن  باشــگاه  ســران  اســت.  زنیــت  گلــزن 

بازیکــن ملــی پوش ایرانــی را زیرنظــر دارنــد.
از  اروپایــی  رســانه های  از ایــن  پیــش 
ســویا،  والنســیا،  باشــگاه های  توجــه 
میــان، اتاالنتــا، آرســنال و اورتــون به ایــن 

بودنــد. داده  خبــر  بازیکن ایرانــی 
روســیه  لیــگ  از  فصــل  در ایــن  آزمــون 
دومیــن  کســب  آســتانه  در 
گلی ایــن  آقــای  عنــوان 
قهرمانــی  دارد.  قــرار  لیــگ 
هفتــه  آزمــون  بــا  زنیــت 
و  شــد  مســجل  گذشــته 
ســومین  ســتاره ایرانی 
قهرمانــی متوالــی اش بــا 

کــرد. تجربــه  را  زنیــت 

گان اســکوچیچ نــام ۴۷ بازیکــن را بــرای حضــور  درا
در تیــم ملــی بــه فدراســیون فوتبــال داده اســت امــا 
یک بازیکن پرسپولیس در دقایق پایانی به دلیل 

ترافیــک شــدید خــط حملــه خــط خــورده اســت.
در این لیســت نام چند بازیکن پرســپولیس وجود 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه محمــد حســین  دارد 
کنعانــی زادگان،احمــد نوراللهــی، وحیــد امیــری و 
کــرد. البتــه شــنیده می شــود  مهــدی ترابــی اشــاره 
کامیابــی نیــا هــم در دســت ۴۷ نفــره حضــور  کمــال 
دارد امــا اســکوچیچ در آخریــن دقایــق روی نــام 

یــک بازیکــن دیگــر پرســپولیس کــه در خــط حملــه 
بــازی می کند، قلم قرمز کشــید. دلیل این مســئله 
هــم ترافیــک شــدید در خــط حملــه تیــم ملــی 
اســت و اینکــه اســکوچیچ معتقــد اســت، مهاجــم 
ــر بــه اردو دعــوت می شــد هــم  گ مــورد نظــر حتــی ا
کامبوج  کنــگ و  شانســی بــرای بازی مقابل هنگ 

نداشــت.
کــه  کــروات تیــم ملــی بــه خوبــی می دانــد  ســرمربی 
کارش در بــازی بــا امثــال عــراق و بحریــن خیلــی 
ســخت اســت و حتمــًا بایــد نتیجــه بگیــرد تــا تیــم 

ملــی راهــی مرحلــه بعــد شــود.

کمانــدار اصفهانــی بــه مرحلــه دوم رقابت هــای 
جــام جهانــی ســوئیس اعــزام می شــود.

امیــن پیرعلی از اصفهان به همراه میــاد وزیری، 
صادق اشــرفی، رضا شــعبانی، زهرا نعمتی، شــیوا 
شــجاع مهــر، ســوگند رحمانــی و مهتــا عبداللهــی 
در بخــش ریکــرو و محمدصالــح پالیزبــان، احمــد 
کــزاد، ســید  کوثــر، آرمیــن پا کبــری، حســام الدین  ا
ویــدا حلیمیــان، راحلــه فارســی، آرزو طاهریــان و 

کامپوند به مســابقات  جهانــی ســوئیس اعــزام می شــود.گیســا بایبوردی در بخش 
کــزاد  هدایت ایــن تیــم را در بخــش ریکــرو بهــزاد پا
ــد  کامپون ــی( و در  )ســرمربی( و لیــا ســخائی )مرب

اســماعیل عبــادی برعهــده دارنــد.
مرحلــه دوم مســابقات جــام جهانی تیرانــدازی با 
کمــان از ۲۸ اردیبهشــت بــه مــدت یــک هفتــه در 

لــوزان ســوئیس آغــاز می شــود.
مرحلــه ســوم مســابقات جــام جهانــی و انتخابــی 

المپیــک ۲۸ خــرداد در پاریــس برگــزار می شــود.

رئیــس فدراســیون ووشــو بــا حضــور در بیمارســتان 
قهرمــان  درمــان  وضعیــت  آخریــن  از  بهمــن 
گــزارش روابــط  ووشــوی جهــان مطلــع شــد.  بــه 
عمومی فدراســیون ووشــو، امیــر صدیقــی، رئیــس 
رئیــس  لشــگری،  همــراه  بــه  ووشــو  فدراســیون 
در  حضــور  بــا  فدراســیون  پزشــکی این  کمیتــه 
بیمارســتان بهمــن تهــران از شــهربانو منصوریــان، 

کردنــد. قهرمــان ووشــوی جهــان عیــادت 
کــه با پزشــکان، خانــواده  صدیقــی در گفت وگویــی 
و خــود شــهربانو منصوریــان داشــت، در جریــان 
آخریــن وضعیــت درمان و چگونگی ســپری شــدن 
ووشــوی  ارزشــمند  قهرمــان  نقاهت ایــن  دوران 

گرفــت. کشــورمان قــرار 
رئیــس فدراســیون ووشــو در ایــن دیــدار، ضمــن 

قهرمــان،  بانــوی  برای ایــن  بهبــودی  آرزوی 
کشــور  بــرای  ملــی  قهرمــان  یــک  را  منصوریــان 
کســی دوســت نــدارد شــهربانو  گفــت:  دانســت و 
منصوریــان را در بســتر بیماری ببینــد. آرزو می کنم 
کنــد و خیلــی  او هرچــه ســریعتر بهبــودی اش پیــدا 
گذشته  زود به میادین مسابقات بازگردد و مانند 

کنــد. بــاز هــم برای ایــران عزیــز افتخارآفرینــی 
لشــگری، رئیس کمیته پزشکی فدراســیون ووشو 

نیــز رونــد درمان منصوریــان را بررســی کرد.
پیــش  بینــی مــی  شــود بــا توجــه بــه رونــد درمــان، 
منصوریــان طــی چنــد روز آینــده از بیمارســتان 

مرخــص شــود.
گیــر اصفهانــی بــه اردوی تیــم ملــی  کشــتی  ســه 

کشــتی فرنگــی جوانــان دعــوت شــدند.
کشــتی، مجید اســکندری،  گزارش فدراســیون  به 
علــی اســکندری و حســن قربانــی از اصفهــان بــه 
گیــر دیگــر در ایــن اردو حضــور  کشــتی  همــراه ۳۴ 

ــد. دارن
کشــتی فرنگــی  گیــران در اردوی تیــم ملــی  کشــتی 
جوانــان از ۱۹ اردیبهشــت بــه مــدت ۱۰ روز در شــهر 
مقــدس قــم تمرینــات خــود را زیــر نظــر مربیــان 

انجــام می دهنــد.
گیرانــی در وزن هــای ۵۵، ۶۰،  کشــتی  در ایــن اردو 

کیلوگــرم  ۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۷، ۸۲، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ 
ــد. حضــور دارن

گفــت: بــا  دبیــر هیئــت فوتبــال اســتان اصفهــان 
بررســی بــه عمــل آمــده هویــت فــرد درگیــر شــده 
و  ســپاهان  بــازی  در  اصفهانــی  فیلمبــردار  بــا 
پرســپولیس مشــخص شــد و ایــن فــرد میهمــان 

باشــگاه پرســپولیس بــود. 
دیــدار  حواشــی  بــه  برتــر  فوتبــال  برنامــه  در 
و  شــد  پرداختــه  پرســپولیس  و  ســپاهان 
سرپرســت هــر 2 تیــم روی آنتــن برنامــه آمــده 
آمــده  پیــش  حواشــی  دربــاره  توضیحاتــی   و 

دادند.
در ایــن میــان افشــین پیروانــی سرپرســت تیــم 
کــه  فوتبــال پرســپولیس دربــاره هویــت فــردی 
پــس از پایــان بــازی دوربیــن فیلم بــردار اصفهانی 
کاور و آی دی  کــه دارای  کنــار زمیــن  حاضــر در 
ــود را  کارت صادرشــده از ســوی ســازمان لیــگ ب
گفــت  کــرد و  شکســته بــود، اظهــار بی اطاعــی 
که ایــن فــرد را نمی شناســد و حتــی قســم خــورد 
که ایــن فــرد هیچ ســمتی در باشــگاه پرســپولیس 

ــت.  ــوده اس ــم نب ــن تی ــدارد و همراه ای ن
تیــم  سرپرســت  بــه  پاســخ  در  حتــی  پیروانــی 
کــه پرســید چطور ایــن فــرد در  فوتبــال ســپاهان 
رختکــن پرســپولیس هــم حضــور داشــته عنــوان 
کــه حضور ایــن فــرد در حیطــه اختیــارات  کــرد 

اوســت.
دادخــواه  حمیدرضــا  پیگیری هــا،  از  پــس 
دبیــر هیئــت فوتبــال اســتان اصفهــان دربــاره 
هویت ایــن  و  ورزشــگاه  در  فــرد  حضور ایــن 
کوراهــی  شــخص اظهــار داشت: ایشــان احســان 
کــه شــب قبــل  مهمــان باشــگاه پرســپولیس بــود 
عنــوان  بــه  وی آی پــی  کارت  آی دی  بــازی  از 

شــد. صــادر  برای ایشــان  مهمــان 
وی افــزود: بــا توجــه بــه قوانیــن 2 تیــم می تواننــد 
ــا معرفــی، تعــدادی مهمــان ویــژه در ورزشــگاه  ب
کــه مــا نیــز بــه افشــین پیروانــی  داشــته باشــند 
جایــگاه  کارت  پرســپولیس ۴  تیــم  سرپرســت 
ــوار  ــل س ــم از درب هت ــرد ه ــن ف ــم و ای ــژه دادی وی
اتوبــوس باشــگاه شــده و در ورزشــگاه و در تونلــی 
ــا تیــم  کــه اتوبــوس بــه داخــل ورزشــگاه می آیــد ب
که در  بــوده و در رختکــن تیــم هــم حضور داشــته 

ــر دوربین هــا نیــز مشــخص اســت. تصاوی
دبیــر هیئــت فوتبــال اســتان اصفهــان دربــاره 
ــن  ــار زمی کن ــور در  ــازه حض ــرد اج ــن ف ــه آیا ای  اینک
کرد: ایشــان در  را داشــته یــا خیــر، خاطرنشــان 
کنــار زمیــن نبــوده و بــه همــراه برخــی  زمــان بــازی 
حضــور  ویــژه  جایــگاه  در  باشــگاه  مســئوالن 
داشــت اما اینکــه چــرا پــس از بــازی بــه ســرعت 
کردنــد مشــخص  کنــار زمیــن حضــور پیــدا  در 

نیســت.
کــرد: حضور ایــن شــخص در  دادخــواه تصریــح 
ورزشــگاه بــا اتوبــوس باشــگاه پرســپولیس قابــل 
انــکار نیســت. تدابیــر امنیتــی در روز بــازی بســیار 
ــود و حتــی رئیــس هیئــت  ــاال و ســخت گیرانه ب ب
فوتبــال اســتان و حیــدری عضــو هیئــت مدیــره 
فدراســیون فوتبــال نیــز برای حضــور در ورزشــگاه 
حــدود 1۰ دقیقــه پشــت درب منتظــر ماندنــد تــا 

ــرد. گی ــورت  ــای الزم ص هماهنگی ه

چلسی مشتری جدید آزمون 

سرمربی تیم ملی بازیکن پرسپولیس را از لیست تیم 
ملی خط زد

اعزام کماندار اصفهانی به جام جهانی سوییس 

عیادت صدیقی از شهربانو منصوریان 
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان:

گیر اصفهانی به اردو  دعوت سه کشتی 

هویت فرد درگیرشده با فیلم بردار اصفهانی 
در بازی سپاهان-پرسپولیس مشخص شد: 

فرد موردنظر میهمان باشگاه پرسپولیس بود  گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ خبرربخ

ــگ  ــی لی ــان در دیدارنهای ــند اصفه ــی پس گیت ــم  تی
برتر توانســت مقاومت البرز را شکســت دهد و برای 
ششــمین بــار نایــب قهرمــان لیــگ برتــر فوتســال 
پســند  گیتــی  فوتســال  تیم هــای  شــود.   کشــور 
اصفهــان و مقاومــت البــرز از هفتــه نهایــی لیــگ 
کشــور در ورزشــگاه پیــروزی اصفهــان  برتــر فوتســال 
ــان  ــند اصفه ــی پس گیت ــم  ــان تی ــد و در پای ــزار ش برگ
ــر یــک توانســت نایــب قهرمانــی  ــا شکســت ســه ب ب
گردان وحیــد  لیــگ برتــر فوتســال را کســب کنــد. شــا
شمســایی بعــد از پیــروزی روحیــه بخــش در هفتــه 
قبــل مقابــل ســن ایچ ســاوه در حالــی بــه مصــاف 
که ایــن تیــم در دیــدار رفــت  مقاومــت البــرز رفتنــد 
گیتــی پســند تــا دقایــق پایانــی پیــروز  کــه  در حالــی 
کشــاند تــا  کار را بــه تســاوی ۲ بــر ۲  میــدان بــود 
همــان ۲ امتیــاز معــادالت نماینده اصفهــان را برای 
کــه در ایــن دیدار  قهرمانــی بــر هم بزند. گیتی پســند 
بســیاری از بازیکنــان خــود را بــه دلیــل محرومیــت و 
مصدومــت در اختیــار نداشــت بــا توجــه بــه پیــروزی 
مــس ســونگون ورزقــان در مقابــل کــراپ الونــد نایب 
گردان شمســایی تنهــا  قهرمــان لیــگ برتــر شــد. شــا
در صــورت بــرد مقابــل مقاومــت البــرز و شکســت 
ــدار همزمــان می توانســتند  ــا تســاوی مــس در دی ی
قهرمــان لیــگ برتــر شــود. در ایــن دیــدار ابتــدا آرش 
کــرد و در ادامــه  گلزنــی  دهــدار بــرای مقاومــت البــرز 
محمــد ســنگ ســفیدی، ســعید احمــد عباســی و 
وحیــد شمســایی بــرای گیتی پســند گلزنــی کردند. 
گیتی پســند در این  وحید شمســایی ســرمربی تیم 
کمبــود بازیکــن بــه میــدان آمــد  دیــدار بــه دلیــل 
گل بــرای تیمــش بــه ثمــر رســاند. در ســایر  و یــک 
دیدارهــا مــس ســونگون ورزقــان بــا نتیجــه هفــت بــر 
یــک کــراپ الونــد را شکســت داد و قهرمان لیگ برتر 
شــد و تیم ســن ایچ ســاوه با اینکه از فرش آرا مشــهد 
ــه رتبــه  ــر یــک شکســت خــورد ب ــا نتیجــه  چهــار ب ب
گیتــی پســند اصفهــان  ســوم رســید. تیــم فوتســال 
در ســال  های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ بــه مقــام قهرمانــی و در 
ســال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳  و ۹۸ مقــام 
نایــب قهرمانی لیــگ برتر فوتســال ایران را به دســت 
گیتی پسند همچنین در سال ۱۳۹۱ به مقام  آورد. 
قهرمانــی و در ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بــه مقــام 
ــان فوتســال آســیا  ــی در لیــگ قهرمان ــب قهرمان نای

دســت یافــت.

گفــت: وزنــه  رییــس هیــات وزنــه بــرداری اصفهــان 
بــرداران مســتعد این اســتان نیازمنــد ارتقــای حــوزه 
ســخت افزاری و امکانات و تجهیزات بیشــتر است. 
مهــدی صفــری افــزود: در ســال های اخیــر و بویــژه 
پــس از شــروع بــکار دوره جدیــد هیات فعالیت های 
ــه  ــوص در خان ــاختی بخص ــش زیرس ــی در بخ خوب
وزنــه بــرداری اصفهــان انجــام گرفــت امــا بــاز هــم نیاز 
کــه اعتبــارات بیشــتری به ایــن امــر اختصاص  اســت 
یابد. وی ادامه داد: امروز ارتقای وسایل و امکانات 
و بهبــود تجهیــزات از جمله نیازهای اصلی توســعه 
ورزش بــه شــمار مــی رود و رشــته وزنــه بــرداری از ایــن 

امر مســتثنی نیست.
ــا اشــاره بــه  رییــس هیــات وزنــه بــرداری اصفهــان ب
افزایــش برنامه هــای آموزشــی مجازی ایــن رشــته از 
گیــری بیمــاری کوویــد-۱۹ خاطرنشــان  زمــان همــه 
کرد: ایــن خطــه از لحــاظ مربیگــری جایــگاه باالیــی 
کــه می تــوان بــا برنامــه ریــزی  دارد و نشــان می دهــد 
و هماهنگــی بیشــتر شــاهد شــکوفایی وزنه بــرداری 
در ایــن منطقــه بــود. صفــری بــا اشــاره بــه دعــوت از 
چهــار اصفهانی بــه اردوی انتخابی تیم ملی اضافه 
کــرد: بــی شــک توانمنــدی اصفهان بگونه ای اســت 
کــه می تــوان در آینــده شــاهد حضــور بیشــتر از ایــن 
خطــه در تیــم ملــی باشــیم. وی وزنه بــرداری بانوان 
را یکــی دیگــر از قابلیت هــای اصفهــان برشــمرد و 
گفــت: کارهــای زیربنایی خوبــی بــرای ورزش بانوان 
کــه  انجــام گرفــت ولــی کمبــود ســخت افــزاری دارنــد 
بــا برنامــه ریــزی بصــورت تدریجــی بــرای رفع ایــن 
کــرد. در اســتان اصفهــان  نقیصــه تــاش خواهیــم 
بالــغ بــر ۲۲۰ وزنــه بــردار در ۲ بخــش بانــوان و آقایــان 
فعالیــت دارنــد کــه بالــغ بــر ۴۰ درصــد آنــان مربوط به 
شهرســتان اصفهان اســت. اســتان اصفهــان بیش 
از ۳۷۵ هــزار ورزشــکار ســازمان یافتــه و یــک هــزار و 

۷۰۰ باشــگاه ورزشــی دارد.

لیگ برتر :

گیتی پسند اصفهان 
نایب قهرمان لیگ برتر 

کشور شد فوتسال 

رییس هیات وزنه برداری اصفهان :

شکوفایی وزنه برداری 
اصفهان نیازمند 

تجهیزات بیشتر است
ــه  ــازار آشــفته نقــل و انتقــاالت ب پــس از فوتبــال، ب
کشــیده شــده و برخــی تیم هــا بــا ارائــه  والیبــال 
جــذب  دنبــال  بــه  غیرمعقــول  پیشــنهادهایی 

بازیکــن هســتند.
بــه گزارش ایپنــا، ورود والســکو، ســرآغاز پیشــرفت و 
تحــوالت بزرگــی در والیبال ایــران بــود. تغییر نگرش 
بازیکنــان بــه توانایی هــای خــود و سرشــاخ شــدن 
بــا قدرت هــای جهــان، تیــم ملی ایــران را بــه عنــوان 
یــک پدیــده نوظهــور در میــان بزرگان ایــن رشــته، 
کــرد. والیبــال بــه ســرعت، جــای خــود را  مطــرح 
کــرد و در مقاطعــی حتــی  در بیــن مردم ایــران بــاز 
کشــور لقــب  فراتــر از فوتبــال، ورزش تیمی نخســت 
گرفــت. نزدیــک شــدن والیبــال بــه فوتبــال نــه تنهــا 
مربــوط بــه محبوبیــت بلکــه در ســال های اخیــر در 
مــورد مســائل مالــی و دســتمزد بازیکنــان نیــز بــوده 
گویــی تنــه والیبالیســت ها بــه فوتبالیســت ها  و 
کــه در ســال های اخیــر بــه  خــورده اســت، اتفاقــی 
ویژه امســال برای برخی بازیکنان فوتبال رخ داد.
ــا چنــد میلیــارد تومــان  اینکــه یــک تیــم والیبــال ب
می توانــد قهرمــان لیــگ برتــر و باشــگاه های آســیا 
همیــن  ولــی  نیســت  پوشــیده  کســی  بــر  شــود 
گذشــته، رشــد  »چنــد میلیــارد« در یکــی دو ســال 
چشــمگیر و اخیــرًا بی ضابطــه ای داشــته اســت.
پرداخت هــای میلیــاردی و بــدون محدویــت در 
لیــگ برتــر والیبــال بــا ظهــور یکــی از بانک هــای 

گفتــه  نــه چنــدان موفــق و پرحاشــیه آغــاز شــد. 
کــه قــرارداد بازیکنان ایــن تیــم بــا رد و بــدل  می شــد 
شــدن چنــد جملــه بیــن بازیکــن و مســئوالن تیم، 
چنــد صــد میلیــون بیشــتر می شــد. این تیــم بــا 
جمــع کــردن بازیکنــان ملی پــوش، پرداخـــت های 
پــول در ورزش  توجیه اینکــه  بــا  و  آنهــا  بــه  کان 
حرفــه ای، حــرف اول و آخــر را می زنــد، ۳ ســال 
گهــان  متوالــی قهرمان ایــران و آســیا شــد ولــی نا
قیــد تیمــداری را زد. تمــام مربیــان شــاغل در لیــگ 
که ایــن تیــم، بــازار  برتــر در آن زمــان معتقــد بودنــد 
رقم هــای  و  ریختــه  هــم  بــه  را  انتقــاالت  و  نقــل 
و  معقــول  بازیکنــان،  بــه  تیــم  پیشــنهادی این 

ــت. ــی نیس منطق
بانک پرحاشــیه که خبرهــای اختاس میلیاردی 
ســوژه  مدت هــای  آن،  وقــت  مدیــران  برخــی 
بــه هــم  را  بــازار  تمــام معــادالت  بــود،  رســانه ها 
ریخــت و بدعتــی اشــتباه از خود به یادگار گذاشــت 
دیگــر  اســت.  والیبــال  گریبانگیــر  همچنــان  کــه 
کــه فقــط فوتبالیســت ها،  کســی نمی توانــد بگویــد 
میلیــاردی می گیرنــد، چــون حــاال والیبالیســت ها 
کثــر ۵ مــاه طــول  کــه حدا هــم بــه خاطــر لیگــی 

میلیــاردی می بندنــد. قــرارداد  می کشــد، 
هــر  آرزوی  برتــر،  لیــگ  در  شــدن  قهرمــان 
بیــن  در ایــن  تیم هــا  برخــی  ولــی  تیمی اســت 
شــوند.  قهرمــان  قیمتــی،  هــر  بــه  می خواهنــد 
کــه  بــه بازیکنــی  دادن پیشــنهاد ۸۰۰ میلیونــی 

گرفتــه و قــرار بوده ایــن  فصــل قبــل ۶۰ میلیــون 
فصــل بــا نظــر مســاعد باشــگاهش ۲۰۰ میلیــون 
بگیــرد، نمونــه ای از شــاهکار باشــگاه های متمــول 
بــرای »قهرمــان شــدن بــه هــر قیمتــی« اســت. 
در ایــن بیــن، بازیکنــان معمولــی نیــز برای اینکــه از 
کثــر درآمــد ممکــن را از  قافلــه عقــب نماننــد و حدا
کننــد، وارد بازی ایــن  کســب  دوران بازیگــری خــود 
گونــه  پیشــنهادهای این  می شــوند.  باشــگاه ها 
ــه آن،  گفتــن ب ــه  ــه ن ک ــه حــدی باالســت  تیم هــا ب
غیرممکــن اســت و بازیکنــان باتجربــه و میــدان 
دیــده هم پس از بســتن قــرارداد و عکس یــادگاری، 
منصــرف شــده و زیــر قولشــان می زنــد. فدراســیون 
نافرجامی بــرای  تــاش  از ایــن،  پیــش  والیبــال 
تعییــن ســقف قــرارداد بــرای بازیکنــان انجــام داده 
کــه بیشــتر از اینکــه بازدارنــده باشــد، خنــده دار  بــود 
و ضعیف بود. تعیین ســقف قرارداد بدون بســتن 
گل  راه هــای پرشــمار فــرار، عمــا بی معنــی و نوعــی 
کــه جلــوه ورزش  بــه خــودی بــه حســاب می آیــد 

والیبــال را زشــت و نامعقــول نشــان می دهــد.
محمدرضــا داورزنــی در دوران دوم و البتــه پرانتقاد 
ریاســتش بــر فدراســیون والیبــال، بایــد فکــری بــه 
آفــت  انتقــاالت و  نقــل و  بــازار آشــفته  حال ایــن 
کنــد چــون نتیجــه  رشــد غیرمعقــول قراردادهــا 
آن، چیــزی جــز دو قطبــی شــدن لیــگ برتــر و افــت 
کیفیــت و محبوبیت ایــن رشــته در ُبعــد باشــگاهی 

و ملــی نخواهــد بــود.

افزایش قرارداد های غیر عادی در والیبال
گزارشربخ

رئیــس کمیته ملــی المپیک در هشتادوســومین 
که بــرای  گفــت  نشســت هیــات اجرایی ایــن نهــاد 
کاروان ایــران بــه المپیــک توکیــو تمهیــدات  اعــزام 
الزم اندیشــده شــده و بــه منظــور تامیــن بودجــه و 

منابــع الزم دغدغــه ای وجــود نــدارد.
اجرایــی  هیــأت  نشســت  ســومین  و  هشــتاد 
رضــا  ریاســت ســید  بــه  المپیــک  ملــی  کمیتــه 
امیــر  و  تمامی اعضــا  حضــور  و  امیــری  صالحــی 
صدیقــی رئیــس فدراســیون ووشــو و ســید واعــظ 
کمیسیون روانشناسی با رعایت  موسوی رئیس 
پروتکل هــای بهداشــتی در ســالن اســتاد فارســی 

کادمی ملــی المپیــک برگــزار شــد. آ
وضعیــت  بررســی  بــه  نشســت  ابتدای ایــن  در 
و  المپیکــی  مختلــف  تیم هــای  تمرینــات 
برنامه هــای اردویــی و نحــوه آمــاده ســازی آنهــا و 
حمایت هــای الزم از فدراســیون های المپیکــی 

شــد. پرداختــه 
صالحــی امیــری در جریان ایــن نشســت اظهــار 
فدراســیون های  بــه  تمامی تعهــدات  کــرد: 
گذشــته اعــم از پرداخــت ســهم  ورزشــی در ســال 
صددرصــدی بودجــه فدراســیون ها، پرداخــت 
کادر فنــی  بورســیه ها و حقــوق ســهمیه بگیران و 
کمــک مــازاد بــر ســهم  عملــی شــد و عــاوه بــر آن 
مصــوب فدراســیون ها نیــز صورت پذیرفــت تا این 

ــند. ــته باش ــی نداش ــزان نگران عزی
اعــزام  بــرای  خوشــبختانه  کــرد:  تصریــح  وی 
بازی هــای  بــه  عزیزمــان  کشــور  ورزشــی  کاروان 
المپیــک توکیــو تمهیــدات الزم اندیشــیده شــده 
و بــا حمایــت دولــت، مجلــس شــورای اســامی و 
بابــت  دغدغــه ای  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 

تأمیــن منابــع ارزی و ریالــی وجــود نــدارد و منابــع 
نوســازی  همچنیــن  شــد  خواهــد  تأمیــن  الزم 
کادمی ملی المپیک نیــز در  تجهیــزات تخصصی آ
ــان  ــا پای گرفتــه و ت کار قــرار  ســال جاری در دســتور 

نیمــه امســال انجــام خواهــد شــد.
در ادامــه ســید واعظ موســوی رئیس کمیســیون 
گزارشــی در خصــوص  روانشناســی ورزشــی نیــز 
و  کــرد  ارائــه  کمیســیون  فعالیت های ایــن 
آثــار  جشــنواره  برگــزاری  جهــت  وی  پیشــنهاد 
ــام  ــی و انج ــردی ورزش کارب ــی  ــوب روانشناس مکت
حمایت هــای مــادی و معنــوی الزم در این زمینه 

گرفــت. مــورد تصویــب قــرار 
رئیــس  صدیقــی  امیــر  ادامــه  در  همچنیــن 
فدراســیون ووشــو مهمــان دیگــر نشســت هیــأت 
کــه  بــود  کمیتــه ملــی المپیــک  اجرایــی امــروز 
ــام  ــات انج ــی از اقدام گزارش ــه  ــن ارائ ــز ضم وی نی
بــا اشــاره  شــده و برنامه هــای در دســت اجــرا، 
فدراســیون  در ایــن  کــوراش  رشــته  حضــور  بــه 
رشــته  از ایــن  بیشــتر  حمایت هــای  خواســتار 
رقابت هــای  و  آســیایی  بازی هــای  در  مــدال آور 
بین الملی شــد. در خاتمه نشســت پیشــنهادات 
از  برخــی  ســوی  از  واصلــه  درخواســت های  و 
گیــری  تصمیــم  و  بررســی  مــورد  فدراســیون ها 

گرفــت. نهایــی قــرار 
بــا تعویــق یــک ســاله المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو بــه 
کرونا، ایــن تورنمنــت از ۲۳  دلیــل شــیوع ویــروس 
گوســت ۲۰۲۱، )اول تــا ۱۷ مردادمــاه  جــوالی تــا ۸ آ
ــا پنجــم  گوســت ت ۱۴۰۰( و پاراالمپیــک نیــز از ۲۴ آ
ســپتامبر ۲۰۲۱ )دوم تــا چهاردهــم شــهریورماه 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــن برگ ــت ژاپ ۱۴۰۰( در پایتخ

رئیس کمیته ملی: 

کاروان المپیک ایران 
بدون دغدغه مالی راهی توکیو می شود

خبر
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محققــان می گوینــد نوشــیدنی های قنــدی ممکن 
اســت خطــر ابتــا بــه ســرطان روده را در زنــان زیــر ۵۰ 

ســال افزایــش دهــد. 
بــزرگ دومیــن علــت شــایع مــرگ  ســرطان روده 
ناشی از سرطان در ایاالت متحده و از بیماری های 
کشــنده جهــان اســت. نتایــج یــک پژوهــش نشــان 
کــه میــزان بــروز ابتــا به ایــن ســرطان در  می دهــد 
ــه  کشــور ثروتمنــد ب ــر ۵۰ ســال در چندیــن  ــراد زی اف

طــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت.
گذشــته، بر اســاس نتایج یک  پیش از این در ســال 
کــه در یــک مجلــه ســرطان منتشــر شــد،  پژوهــش 
اعــام شــد در طــول ســال، بــرای حــدود ۱۵۰ هــزار نفر 
در ایــاالت متحــده ســرطان روده بــزرگ تشــخیص 
کــه حــدود ۵۳ هــزار و ۲۰۰ نفــر از آنهــا  داده می شــود 
جــان خــود را از دســت می دهنــد و در مقایســه بــا 
بزرگســاالن متولــد ســال ۱۹۵۰ در ایــاالت متحــده، 
افــراد متولــد ســال ۱۹۹۰ دو برابــر بــه ســرطان روده 
ــه ســرطان راســت  ــر خطــر ابتــا ب ــزرگ و چهــار براب ب

روده را دارنــد.
کنــون نتایج یــک مطالعه جدید  بــه گزارش ایســنا، ا
در ژورنــال Gut، نوشــیدن دو یــا چنــد نوشــیدنی 
ــا قنــد )SSB( در روز در بزرگســالی را  شــیرین شــده ب
بــا دو برابــر شــدن خطــر ابتــا بــه ســرطان روده قبــل 
از ۵۰ ســالگی مرتبــط می دانــد و ایــن پژوهش نشــان 
کــه افــراد  می دهــد »هــر وعــده نوشــیدنی قنــدی 

در ســنین ۱۳ تــا ۱۸ ســال در روز مصــرف می کننــد 
ممکــن اســت خطــر ابتــا به ایــن نــوع ســرطان را ۳۲ 
ــه بر ایــن اســاس محققــان  ک درصــد افزایــش دهــد 
کــه هــر نوشــیدنی قنــدی روزانــه در میــان  می گوینــد 
زنــان بالــغ ممکــن اســت بــا ۱۶ درصــد خطــر ابتــا 
مرتبــط باشــد و مصــرف اضافی این نوشــیدنی ها در 
روز بــا افزایــش ۳۲ درصــدی خطــر ابتــا بــه ســرطان 

همــراه اســت.«
 ۹۵ داده هــای  از  محققــان  مطالعــه،  برای ایــن 
کردنــد. همــه  کننــده اســتفاده  هــزار و ۴۶۴ شــرکت 
زنــان در هنــگام ثبــت نــام در ســال ۱۹۸۹ از ۲۵ تــا 
ــار  ۴۲ ســال ســن داشــتند و هــر چهــار ســال یــک ب
بررســی ها انجام می شــد. در ســال ۱۹۹۸، محققان 
که وضعیت سامتی  کنندگان خواستند  از شرکت 
و عادت هــای زندگــی خــود را در دوران نوجوانــی بــه 
کننــدگان همچنیــن در مــورد  یــاد بیاورنــد. شــرکت 
عوامــل بالقــوه تأثیرگــذار، از جمله ســابقه خانوادگی 
هرگونــه  و  زندگــی  عادت هــای  روده،  ســرطان 
اســتفاده منظــم از آســپرین، داروهــای ضــد التهاب 
غیــر اســتروئیدی یا مکمل های ویتامیــن اطاعاتی 

ــد. ــه دادن را ارائ
کــه از ســال  کــی از ایــن اســت  نتایــج پژوهش هــا حا
نوشــیدنی های  دریافــت  میــزان   ،۲۰۰۱ تــا   ۱۹۷۷
قنــدی و انــرژی بــه میــزان ۱۳۵ درصــد افزایش یافته 
اســت. در نهایــت پــس از بیــش از ۲۴ ســال نظــارت، 
ــا  ــرطان روده مبت ــه س ــالگی ب ــل از ۵۰ س ۱۰۹ زن قب

شــدند. 
نوشــابه،  شــامل  قنــدی  نوشــیدنی های 
شــده،  بنــدی  بســته  میــوه ای  نوشــیدنی های 
ــی  ــیدنی های ورزش ــرژی زا و نوش ــیدنی های ان نوش

اســت.
جایگزیــن نوشــیدنی های قنــدی می توانــد، شــیر 
باشــد و بــر اســاس اعــام پژوهشــگران جایگزینــی 
ــا  ــه )۸ اونــس( نوشــیدنی قنــدی ب یــک وعــده روزان
مقــدار معــادل شــیر کــم چــرب یــا شــیر کامل بــا ۳۵-
کاهــش خطــر ســرطان مرتبــط اســت.  ۳۶ درصــد 

طــول  در  اعام اینکــه  بــا  پژوهــش  محققان ایــن 
نیمــه دوم قــرن ۲۰، بــه طور متوســط  مصرف ســرانه 
نوشــابه در ایــاالت متحــده بــه میــزان چشــمگیر ۵۰۰ 
کــه مصــرف  درصــد افزایــش یافتــه اســت، می گوینــد 
کاهــش یافتــه و ایــن خطــر بزرگــی  شــیر بــه نصــف 
کلســیم اســت  کــه شــیر منبــع خوبــی از  اســت، چرا
کــه یــک مــاده معدنــی و محافــظ ســرطان روده 

ــت.  ــزرگ اس ب
محققــان بــه چندین محدودیــت در مطالعــه خود 
که ایــن  می دهنــد  هشــدار  اول،  کردنــد.  اشــاره 
کــه  اســت  مشــاهده ای  مطالعــه  یــک  پژوهــش 
کنــد نــه علــت.  فقــط می توانــد ارتبــاط را مشــخص 
کــه بیشــتر  کردنــد  آنهــا همچنیــن خاطــر نشــان 
کنندگان زن سفیدپوست بودند، بنابراین  شرکت 
یافته هــا ممکــن اســت در مورد مــردان یا ســایر اقوام 

تاییــد نشــود.

محققان هشدار دادند؛

مصرف نوشیدنی های قندی 
و خطر ابتال به سرطان روده

خبرربخ

خبر خبر

کاهــش فشــار خــون بــا عائمــی از جملــه ســرگیجه، 
احســاس منگــی، بــی حالــی و ضعــف همــراه اســت.

عــروق  و  قلــب  متخصــص  افتخــارزاده،  محمــود 
بــا فشــار خــون  بــا فــارس در رابطــه  گفت وگــو  در 
اتفــاق  وقتــی  پاییــن  خــون  فشــار  پایین،گفــت: 
کمتــر  کزیمــم  کــه فشــار سیســتولیک یــا ما می افتــد 

از 9۰ میلیمتــر جیــوه باشــد.
وی ادامــه داد:کاهــش فشــار خــون بــا عائمــی از 
جملــه ســرگیجه، احســاس منگــی، بــی حالــی و 
ضعــف همــراه اســت. فشــار خــون پاییــن بیشــتر در 
کــه فــرد تغییــر وضعیــت دارد.  مواقعــی رخ می دهــد 
ــه عنــوان مثــال فــرد در حالــت خوابیــده عامتــی  ب
نــدارد امــا بــه محــض نشســتن یــا بلندشــدن دچــار 
ســیاهی چشــم، عــدم تعــادل و ســرگیجه می شــود. 
فشــار خــون پاییــن در حالت هــای مزمن بــه صورت 

خســتگی و ضعــف و بــی حالــی نمایــان شــود.
ــاد  ــی از علل ایج ــروق  یک ــب و ع ــص قل ــن متخص ای
کــرد و  فشــار خــون پاییــن را مصــرف دارو عنــوان 
گــر داروهــای درمــان فشــار خــون  اظهــار داشــت: ا
می توانــد  شــود،  اســتفاده  دســتور  از  بیــش  بــاال 
موجب ایجــاد فشــار خــون پاییــن شــود. داروهایــی 
ــرای بزرگــی پروســتات اســتفاده می شــود هــم  کــه ب

کاهــش فشــار خــون شــود. می توانــد موجــب 
ــد  کووی ــل  ــا مث ــی بیماری ه ــزود: برخ ــارزاده اف افتخ
کاهــش فشــار خــون  19 می توانــد تــا ماه هــا موجــب 
همــراه بــا طپش قلــب هنگام تغییر وضعیت شــود.

کــرد: فشــار خــون پاییــن در افراد مســن  وی تصریــح 
هــم دیــده می شــود. تغییــرات سیســتم عصبــی در 
افــراد مســن می توانــد موجــب افــت فشــار خــون بــه 
ــا نشســتن طوالنــی شــود.  ویــژه پــس از ایســتادن ی

کــه زوال عقــل  و  فشــار خــون پاییــن در افــراد مســنی 
یــا پارکینســون دارنــد دیــده می شــود.

کــرد:  ایــن متخصــص قلــب و عــروق  خاطرنشــان 
ــونی  ــن پارکینس ــاران مس ــون در بیم ــار خ ــت فش اف
کــوب  ــد موجــب افــت هوشــیاری و ســنگ  می توان
مایعــات  از  افــراد  می شــود این  توصیــه  شــود. 
کننــد و بــه غــذای خــود نمــک  بیشــتری اســتفاده 
بزننــد؛ البتــه داروهایــی هم می تــوان برای ایــن افراد 

کــرد. تجویــز 
واریــس  بــا پوشــیدن جــوراب  افــزود:  افتخــارزاده 
پارکینســونی  مســن  بیمــاران  در  شــکم  بانــداژ  و 
می تــوان از افــت شــدید فشــار خــون بــه ویــژه در 

کــرد. تغییــر وضعیــت جلوگیــری 
کــه فشــار خــون پاییــن می توانــد  وی با ایــن توضیــح 
بــا تعریــق همــراه باشــد، گفــت: در برخــی بیماری ها 
مثــل بیمــاری پــات، افــت مختصــر  فشــار خــون 
روی  قلــب  ضربــان  افزایــش  و  تعریــق  بــا  همــراه 

می دهــد.
کــرد:  ایــن متخصــص قلــب و عــروق خاطرنشــان 
کــه موجــب افــت فشــار می شــود  یکــی از مــواردی 
کوتــاه  بــرای لحظــه ای  بــه مغــز  نرســیدن خــون 
پیــدا  را  عارضــه  علت ایــن  بایــد  ابتــدا  در  اســت. 
کــرد. مثــا فــرد داروی خاصــی مصــرف می کنــد و 
ــراد  ــر علتــی پیــدا نشــد این اف گ ــا خونریــزی دارد. ا ی
بایــد مایعــات بیشــتری در حــد دو لیتر در شــبانه روز 
ــه غــذای خــود  کننــد و مقــداری نمــک ب اســتفاده 

کننــد. اضافــه 
کرد:گاهــی افــت فشــار می توانــد  کیــد  افتخــارزاده تا
کلیــوی  بــه دلیــل اختــال در عملکــرد غــدد فــوق 

اتفــاق بیفتــد.

خــوردن شــکات تلــخ ممکن اســت بــه طور مثبتی 
ــردگی را  ــم افس ــذارد و عائ ــر بگ ــوی تأثی ــر خلق وخ ب
کنــد، یــک مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد  برطــرف 
انــواع مختلــف شــکات بــا اختــاالت خلقــی ارتباط 

دارد یــا خیــر. 
خــوردن شــکات تلــخ ممکن اســت بــه طور مثبتی 
گــذارد و عائم افســردگی  بــر خلق وخــوی شــما تأثیــر 
را از بیــن ببــرد، یــک مطالعــه جدیــد تحــت هدایــت 
انــواع مختلــف شــکات  آیــا  UCL در مورد اینکــه 
شــده  انجــام  دارد،  ارتبــاط  خلقــی  اختــاالت  بــا 
اســت. این مطالعــه اولیــن تحقیــق بررســی ارتبــاط 
افســردگی بــا توجــه بــه نــوع شــکات مصرفی اســت.
مصــرف شــکات شــرکت کنندگان بــر اســاس نمرات 
آن هــا در پرســش نامه ســامت بیمــار ارزیابی شــد تا 

کنند. عائــم افســردگی را ارزیابی 
از عوامــل  در مطالعــه مقطعــی، طیــف وســیعی 
دیگــر از جملــه قــد، وزن، وضعیــت تأهــل، قومیــت، 
بدنــی،  فعالیــت  خانــوار،  درآمــد  تحصیــات، 
سیگارکشیدن و مشکات مزمن سامتی نیز مورد 
کــه  گرفتنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود  توجــه قــرار 
مطالعه فقط اثر شــکات را بر افســردگی اندازه گیری 

ــت. ــرده اس ک
با ایــن عوامــل، مشــخص شــد  از ســازگاری  پــس 
دوره ۲۴  دو  در  را  تلــخ  شــکات  هــر  کــه  افــرادی 
ســاعته خورده انــد ۷۰ درصــد احتمــال کمتــر به ابتا 
بــه افســردگی را نســبت بــه افــرادی که اصًا شــکات 
نخورده انــد دارنــد. ۲۵ درصــد از مصرف کننــدگان 
که بیشــترین شــکات )از هر نوع، نه فقط شــکات 
کــه  کرده انــد، نســبت بــه افــرادی  تلــخ( را مصــرف 
کمتــر عائــم افســردگی  اصــًا شــکات نمی خورنــد، 
ارتبــاط  محققــان  وجــود  با ایــن  بودنــد.  دارا  را 
معنی داری بین شــکات غیر تلخ و اعام افســردگی 

پیــدا نکرده انــد.

طبق گزارش ســازمان بهداشــت جهانی، افسردگی 
بیــش از ۳۰۰ میلیــون نفــر در سراســر جهــان را تحــت 
تأثیــر قــرار داده و مهم تریــن علــت ازکارافتادگــی در 

جهــان اســت.
ایــن مطالعــه شــواهدی را ارائــه می دهــد که مصرف 
ــا  ــت ب ــن اس ــخ، ممک ــکات تل ــژه ش ــکات، به وی ش

کاهــش احتمــال عائــم افســردگی مرتبــط باشــد.
روشــن  بــرای  بیشــتری  تحقیقــات  حــال  با ایــن 
شــدن جهــت علیــت مــورد نیــاز اســت - ممکــن 
اســت این مــورد باشــد که افســردگی باعث می شــود 
ــه خــوردن شــکات از دســت  افــراد عاقــه خــود را ب
ــه باعــث  ک ــا عوامــل دیگــری وجــود دارد  ندهنــد، ی
کــه شــکات تلــخ کمتــر می خورند  می شــود افــرادی 

افســرده شــوند.
کــه مصــرف شــکات در افســردگی  گــر ثابــت شــود  »ا
نقــش دارد بایــد مکانیســم بیولوژیکــی بــرای تعیین 
ــرای پیشــگیری و  ــوع و میــزان مصــرف شــکات ب ن

مدیریــت بهینــه افســردگی مشــخص شــود. »
اصــواًل، شــکات حاوی تعــدادی از مــواد روان گردان 
اســت کــه باعث ایجــاد سرخوشــی مشــابه احســاس 
مصــرف حشــیش می شــود. این مــاده همچنیــن 
تنظیم کننــده  یــک  آمیــن،  اتیــل  فنیــل  حــاوی 
کــه باعــث تنظیــم خلق وخــوی افــراد  عصبــی اســت 

می شــود.
کــه  شــواهد تجربــی همچنیــن نشــان می دهــد 
بهبــود حالــت فقــط در صــورت خــوش طعــم و لذیذ 
بــودن شــکات صــورت می گیــرد که نشــان می دهد 
کتــور مهــم  تجربــه لــذت بــردن از شــکات یــک فا

ــه فقــط مــواد موجــود در آن. اســت، ن
شــکات ها  انــواع  مــورد  در  فــوق  مــوارد  گرچــه  ا
صــادق اســت، امــا شــکات تلــخ غلظــت باالتــری از 
کســیدانی دارد  فاونوئید هــا، مواد شــیمیایی آنتی ا

ــد. ــه در بهبــود افســردگی نقــش دارن ک

چطور بفهمیم افت فشارخون داریم؟ کمتر دچار  که شکالت تلخ می خورند  افرادی 
افسردگی می شوند 

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

برابــر آراء صــادره هیئت هــای اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه 1۴ 
اصفهــان حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
ک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر  گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــا محــرز 
گهــی می شــود.  ــزده روز آ ــه فاصلــه پان بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
درصورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه  باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل، تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مدت یک مــاه از  اداره ثبــت اســناد و امــا

تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.  
الف( آراء صادره از هیات شعبه اول:

کاســه 28۵1 آقــای / خانــم زهــرا  1( رای شــماره 1۴۶۰  مــورخ 1۴۰۰/۰2/19 بــه شــماره 
ــد  کدملــی 128۳9۳۰1۳7 صــادره فرزن ــه شناســنامه شــماره 189  ــی ب زارعــی خوابجان
ک  کارگاه بــه مســاحت 21۳۳.۶۰ مترمربــع پــا ســیداصغر نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب 
شــماره 289 فرعــی از 17۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی 
شــهر شــامل مــع الواســطه از رضــا شــاهین اظهارنامــه ثبتــی(. ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
کاســه 272۳ آقــای / خانــم زهــرا  2( رای شــماره ۰۶۳۵ مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره 
کدملی ۰۴۵۳۴7۳۰۴۰ صادره فرزند عبدالرحیم  گل احمر به شناسنامه شماره 7۳۳1 
نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه  1۰1۰.۰۵ مترمربــع پــا
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳87 دفتــر ۵۴8 و صفحــه 2۶۶ دفتر 

گردیــده اســت. کارشناســماحظه و محــرز  گــزارش  291 و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 271۶ آقــای / خانــم  ۳( رای شــماره ۰۶۳۶ مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره 
کدملــی   ۰۴۴۰۰۳۳۳۵7 شــماره  شناســنامه  بــه  خراســانی  زاده  حســینعلی  زهــرا 
۰۴۴۰۰۳۳۳۵7 صــادره فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2  یکبــاب زمیــن اعیانــی بــه مســاحت 1۳۴۳.۵۰ مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه ۳87 
کارشــناس  گــزارش  دفتــر ۵۴8 و صفحــه 291 صفحــه 2۶۶ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

ــده اســت. گردی ماحظــه و محــرز 
کاســه 2717 آقــای / خانــم  ۴( رای شــماره ۰۶۳7 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره 
کدملــی ۰۴۵۳۴7۳۰۴۰ صــادره فرزنــد  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره 7۳۳1  زهــرا 
عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب زمیــن اعیانــی  بــه 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان  مســاحت 1۳۴۳.۵۰ مترمربــع پــا
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه ۳87 و 291 دفتــر 291 و ۵۴8 و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ماحظــه نقشــه ملــک و 
۵( رای شــماره ۰۶۴۴ مورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 به شــماره کاســه 272۶ آقای / خانم حســین 
حســینعلی زاده خراســانی به شناســنامه شــماره ۳9۳2 کدملی ۰۴۵۳۴۳9۰۵۵ صادره 
فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 1۰۰7.۰7 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش حوزه ثبت ملک  مترمربــع پــا
خمینی شــهر شــامل صفحه 2۶۳ دفتر 291 و صفحه 2۶۶ دفتر 291 و ماحظه نقشــه 

گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت. ملــک و 
کاســه 2727 آقــای / خانــم  ۶( رای شــماره ۰۶۴۵ مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره 
محمــود ســعید گل احمــر بــه شناســنامه شــماره 8۳۶ کدملــی ۰۰۴۳۴۵9۶92 صادره 
فرزنــد عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حوزه  1۰۰7.۰7 مترمربــع پــا
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 2۶۳ دفتــر 291 صفحــه 2۶۶ دفتــر 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  291 و ماحظــه نقشــه ملــک و 
7( رای شــماره ۰۶۴2 مورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 به شــماره کاســه 272۴ آقای / خانم ســاعده 
کدملی ۰۴۵1۴۶۳۵۶۰ صادره  حســینعلی زاده خراســانی به شناســنامه شــماره ۳9۵۴ 

فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ  یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 1۰۰۵.۰8 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش حوزه ثبت ملک  مترمربــع پــا
خمینی شــهر شــامل صفحه ۳9۰ دفتر ۵۴8 و صفحه 2۶۶ دفتر 291 و ماحظه نقشــه 

گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت. ملــک و 
کاســه 272۵ آقــای / خانــم  8( رای شــماره ۰۶۴۳ مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره 
کدملــی 128۰۳۵۳72۴ صــادره  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره ۴۶2۶۴  مســعود 
فرزنــد عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ  یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حوزه  1۰۰۵.۰8 مترمربــع پــا
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۳9۰ دفتــر ۵۴8 صفحــه 2۶۶ دفتــر 

گردیــده اســت. کارشناســماحظه و محــرز  گــزارش  291 و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 2719 آقــای / خانــم  9( رای شــماره ۰۶۴1 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره 
کدملــی 128۰۳۵۳72۴ صــادره  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره ۴۶2۶۴  مســعود 
فرزنــد عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  1282.8۳ مترمربــع پــا
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه ۳9۰ دفتــر ۵۴8 دفتــر 291 صفحــه 
گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  2۶۶ و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کاســه 271۵ آقــای / خانــم  1۰( رای شــماره ۰۶۴7 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره 
کدملــی ۰۰۴۳۴۵9۶92 صــادره  گل احمــر بــه شناســنامه شــماره 8۳۶  محمــود ســعید 
فرزند عبدالرحیم نســبت به ۳ دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهان  بــه مســاحت 1۳۴۳.7۳ مترمربــع پــا
بخــش حــوزه ثبــت ملک خمینی شهرشــامل ثبــت در صفحــه 2۶۳ دفتــر 291 و صفحه 
گردیــده  کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  2۶۶ دفتــر 291 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
11( رای شــماره ۰۶۴۶ مورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 به شــماره کاســه 271۴ آقای / خانم حســین 
حســینعلی زاده خراســانی به شناســنامه شــماره ۳9۳2 کدملی ۰۴۵۳۴۳9۰۵۵ صادره 
فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانی به 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان  مســاحت 1۳۴۳.7۳ مترمربــع پــا
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 2۶۳ و 2۶۶ دفتــر 291 و 

ماحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده اســت.
کاســه 2721 آقــای / خانــم  12( رای شــماره ۰۶۳9 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره 
محمــود ســعید گل احمــر بــه شناســنامه شــماره 8۳۶ کدملــی ۰۰۴۳۴۵9۶92 صادره 
فرزنــد عبدالرحیــم نســبت بــه ۳ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 12۳2.۶9 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت  مترمربــع پــا
ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه 2۶۳ و 2۶۶ دفتــر 291 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش 
کاســه 272۰ آقــای / خانــم  1۳( رای شــماره 272۰ مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 بــه شــماره 
حسین حسینعلی زاده خراسانی به شناسنامه شماره ۳9۳2 کدملی ۰۴۵۳۴۳9۰۵۵ 
صــادره فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 12۳2.۶9 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش حوزه ثبت ملک  مترمربــع پــا
خمینی شــهر شــامل صفحه 2۶۳ دفتر 291 و صفحه 2۶۶ دفتر 291( و ماحظه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
1۴( رای شــماره ۰۶۴۰ مورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 به شــماره کاســه 2718 آقای / خانم ســاعده 
کدملی ۰۴۵1۴۶۳۵۶۰ صادره  حســینعلی زاده خراســانی به شناســنامه شــماره ۳9۵۴ 
فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانی  بــه مســاحت 1282/8۳ 
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش حوزه ثبت ملک  مترمربــع پــا
خمینی شهر شامل ثبت در رصفحه ۳9۰ دفتر ۵۴8 دفتر 291 صفحه 2۶۶ و ماحظه 

گردیده اســت. کارشــناس ماحظه و محرز  گزارش  نقشــه ملک و 
کاســه 2722 زهــرا حســینعلی  1۵( رای شــماره ۰۶۳۴ مــورخ 1۴۰۰/۰۶/۳1 بــه شــماره 
کدملــی ۰۴۴۰۰۳۳۳۵7 صــادره  زاده خراســانی بــه شناســنامه شــماره ۰۴۴۰۰۳۳۳۵7 
فرزنــد محمــد نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب زمیــن دارای اعیانــی  
ک شــماره ۶۰ فرعــی از 1۰2 اصلــی واقــع در اصفهــان  بــه مســاحت 1۰1۰.۰۵ مترمربــع پــا
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل صفحــه ۳87 دفتــر ۵۴8 و صفحــه 
کارشــناس ماحظــه و محــرز گردیده  گــزارش  2۶۶ دفتــر 291 و ماحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
کاســه 28۴۰ آقــای / خانــم  1۶( رای شــماره 1۳۴7 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ بــه شــماره 
مجیــد شــیروانی به شناســنامه شــماره 99 کدملــی 11۴1۰2881۶ صــادره فرزند نصراله 
ک شــماره 197.2  نســبت بــه ۶ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت ۳۳1۰.۰۴ مترمربــع پــا
فرعــی از 1۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
کارشــناس  گــزارش  ســند ۳821 مــورخ ۴۰/۰7/27 دفتــر ۵9  و ماحظــه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. ماحظــه و محــرز 
کاســه 2۶92  آقــای / خانــم   17( رای شــماره 1۵12 مــورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ بــه شــماره 
کدملی 11۴11۳1۶۰9 صادره  افســانه مالکی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 9۳۰ 
فرزنــد قدمعلــی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۳9۶.8۳ 
ک شــماره ۶۶۳ فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه  مترمربــع پــا
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 2۴8 دفتــر 1۴8 و ماحظــه نقشــه 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ملــک و 
کاســه 2۶91 آقــای / خانــم  18( رای شــماره 1۵1۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ بــه شــماره 
کدملــی 11۴1۰۵1۶۰۵ صــادره فرزنــد  غامرضــا ســعیدی بــه شناســنامه شــماره 1۴۶ 
محمدتقــی نســبت بــه ۳ دانــگ مشــاع  یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۳9۶.8۳ مترمربع 
ک شــماره ۶۶۳ فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک  پــا
گزارش  خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 2۴8 دفتــر 1۴8 ماحظه نقشــه ملــک و 

گردیــده اســت. کارشــناس ماحظــه و محــرز 
کاســه ۰27۳ آقــای / خانــم  19( رای شــماره 1۳29 مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۵ بــه شــماره 
کدملــی   2۰۰۵ شــماره  شناســنامه  بــه  ورنوســفادرانی  حیــدری  حــاج  ابوالفضــل 
11۴12۵7181 صــادره فرزنــد غامرضــا نســبت بــه شــش دانــگ  زمیــن دارای اعیانــی بــه 
ک شــماره 12۳ و 122 فرعــی از اصلــی واقــع در اصفهــان  ــع پــا مســاحت 17۰۰ مترمرب
بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه ۴2۳ و 118 الــی 12۴ و 
گردیــده  کارشــناس ماحظــه و محــرز  گــزارش  ســند 178۴۵ و ماحظــه نقشــه ملــک و 

اســت.
تاریخ انتشار اول: 1۴۰۰/۰2/2۶
تاریخ انتشار دوم:1۴۰۰/۰۳/1۰

ک خمینی شهر رئیس اداره ثبت اسناد و اما
نبی اله یزدانی

11۳۵۶۳۵ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰12۰
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/۰2

کــه  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
ــاده  ــرای م ــت و دراج ــده اس گردی ــادر  ــه ص ــن نام ــاده 8 آیی ــون و م ــاده 1 قان ــرای م دراج
گهــی  کثیراالنتشــار و محلــی آ ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از  می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی 
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود  گهی و در روســتاها از تاریخ الصاق آ تاریخ انتشــار آ
را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف 
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محل مبــادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمایند. 
بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم  بــود. درصورتــی 
دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیت 

خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰7۳7، 1۳99/11/12، آقــای مصطفــی جهانگیــری 
ک  دهاقانــی فرزنــد منصــور ششــدانگ یک باب مغــازه بــه مســاحت 11/۶۳ مترمربع پا
ــمی مع  ــه رس ــادی ب ــال ع ــان انتق ــه دهاق ــع در ابنی ــی واق ــی از 121 اصل ــماره ۶1۳ فرع ش

الواســطه ازطــرف حســن رضوانــی مالــک رســمی

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/2۶

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
1127۰22 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰11۴
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/۳1

کــه  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
ــاده  ــرای م ــت و دراج ــده اس گردی ــادر  ــه ص ــن نام ــاده 8 آیی ــون و م ــاده 1 قان ــرای م دراج
گهــی  کثیراالنتشــار و محلــی آ ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از  می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی 
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود  گهی و در روســتاها از تاریخ الصاق آ تاریخ انتشــار آ
را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف 
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محل مبــادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمایند. 
بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم  بــود. درصورتــی 
دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیت 

خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
ــد  ــای رســول محمــدی فرزن 1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰8۵۶، 1۳99/12/1۶، آق
ک شــماره ۳۶۶  رحمــان ششــدانگ یــک درب بــاغ به مســاحت 2۵99/2۳ مترمربع پا
فرعــی از 127 اصلــی واقــع در اراضــی خلــف دزجا دهاقان انتقال عادی به رســمی ازطرف 
رحمان محمدی و بتول اسماعیلی عمروآبادی و ابوالقاسم عبدالباقی مالکین رسمی

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/2۶

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
1127۰18 / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/2/19 تاریــخ:   ،2۰27۰۰۴7۳۳ شــماره: 
کــه  اصفهــان  ثبــت  بخــش ۵  در  واقــع  ک 1۰۴۰9/7۵8  پــا شــماره  خانــه  یکبــاب 
طبــق پرونــده ثبتــی بنــام رضــا صادقــی فرزنــد منصــور درجریــان ثبــت اســت و شــماره 
قانــون  موضــوع  اختــاف  حــل  هیــات  مــورخ 99/1۰/۰۳   1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۶۶89
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و  اســناد و امــا
ک 1۰۴۰9 اصلی مشــاهده نگردید  باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حدود اولیه پــا
لــذا بــه اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 
1۴۰۰/۰۳/2۶ ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  آ
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت  حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق 
مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایی اقــدام و گواهی 
طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد. درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت 
گواهــی عــدم تقدیــم  ــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و  ــد ب ــا نماینــده قانونــی وی میتوان و ی
دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه 
بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 
ک منطقــه شــرق اصفهــان –  1۴۰۰/۰2/2۶ – مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا

11۳۳899 / م الــف

گهی آ
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مربای پوســت هندوانه بســیار خوشمزه می باشد 
و طعمی ماننــد مربــای بالنــگ دارد این مربا بســیار 
آســان اســت و شــما بــه راحتــی بــا پوســت هندوانــه 
کــه قــرار اســت بیــرون ریختــه شــود یــک مربــای 

بســیار خوشــمزه خواهیــد داشــت. 
کــه دوســت دارنــد توانایــی بیشــتری در  افــرادی 
ورزش بدســت بیاورنــد پوســت هندوانــه مصــرف 
کننــد، کاهــش فشــار خــون و تقویــت معــده از دیگر 
مزایــای آن می باشــد. در بعضــی رســپی ها داخــل 
مربــای پوســت هندوانــه آهــک ریختــه می شــود 
و بعضی هــا بــدون آهــک تهیــه می کننــد شــما بــه 
دلخــواه می توانیــد پوســت هندوانــه را مکعبــی یــا 

کاتــر قالــب بزنیــد. کمــک  بــه 
مــواد الزم بــرای تهیــه مربــای پوســت هندوانــه 

آهــک بــدون 
کاســه  گــرم )حــدودا یــه  • پوســت هندوانــه ۲۰۰ 

خــوری( ماســت 
• شکر ۱ پیمانه

• آب ۱ پیمانه
• آبلیمو ۱ ق غذا خوری
• چوب دارچین ۱ تکه

• پودر زنجبیل، پودر هل نوک ق چای خوری
کی قرمز یا زعفران آسیاب شده • رنگ خورا

طرز تهیه مربای پوست هندوانه مجلسی:
مرحله اول: آماده سازی پوست هندوانه

پوســت هندوانه هــا رو تمیــز شســته و بــه شــکل 
دلخــواه خــرد می کنیم بعد قســمت رنگی )پوســته 
ســبز رنــگ( رو ازش جــدا می کنیــم و می گذاریــم 
کاســه آب و یــخ و چنــد ســاعت می گذاریــم  داخــل 
داخــل یخچــال بمانــد )هــر چقــدر زمــان بیشــتری 
در یخچــال بمانــد بهتــر اســت زیــرا باعــث می شــود 
تــرد تــر شــود پــس بهتــر اســت حداقــل یــک شــب 

بمانــد(.
مرحله دوم: جوشاندن پوست هندوانه

ــرارت  ــر روی ح ــه و ب ــه آب ریخت ــک قابلم ــل ی داخ
قــرار می دهیــم تــا بجوشــد وقتــی بــه جــوش افتــاد 
کــرده و  پوســت هندوانه هــا را از یخچــال خــارج 

داخــل آب درحــال جــوش بریزیــد اجــازه می دهیــم 
۲ الــی ۳ دقیقــه در آب بجوشــد ســپس داخــل 
آبکــش ریختــه و روی آن آب بریزید و مجدد داخل 
گذاشــته و بــرای ۴ ســاعت دیگــر  کاســه آب و یــخ 

ــم. ــرار می دهی ــال ق ــل یخچ داخ
مرحله سوم: تهیه شربت مربا

آب و شــکر و ادویــه و چــوب دارچیــن و زعفــران را 
داخــل قابلمــه ریختــه و روی حــرارت قــرار دهیــد تــا 
ذرات شــکر ذوب شــود در ادامه آبلیمو را نیز بریزید 
ــرد پوســت  ک ــه جوشــیدن  وقتــی شــربت شــروع ب

هندوانه هــا را از یخچــال خــارح می کنیــم.
مرحله چهارم: پخت مربای پوست هندوانه

بعــد از افــزودن پوســت هندوانــه درب قابلمــه را 
نیمــه بــاز قــرار می دهیــم تــا بــا حــرارت مالیــم پختــه 
و نــرم شــود و آب شــهد غلیــظ شــود ممکــن اســت ۱ 
کمتــر زمــان ببــرد بــرای تســت قــوام مربــا  ســاعت یــا 

کنیــد. بــه دو روش می توانیــد عمــل 
روش اول: وقتــی بــا قاشــق چنــد قطــره از شــیره 
مربــا را از بــاال بــه پاییــن ریختیــد قطــرات از قاشــق 

آویــزان شــود و با اندکــی تاخیــر فــرو می افتــد.
را  خشــک  و  ســرد  بشــقاب  یــک  دوم:  روش 
گــر  کنیــد، یــک قطــره از شــیره مربــا را ا انتخــاب 
گوشــه ای بــه شــکل  روی ایــن ظــرف بریزیــد در 
قطــره یــا گنبــدی شــکل جمــع می شــود و بنابراین 
مربــای آمــاده روی ظــرف ســرد پخــش نمی شــود. 
کــه ســرد  ــا، اجــازه دهیــد  پــس از آمــاده شــدن مرب
شــود ســپس در شیشــه های درب دار ریختــه و در 

کنیــد. یخچــال نگهــداری 
نکات کلیدی در تهیه مربای پوست هندوانه

1. ایــن مربــا طــول عمــر زیــادی دارد و زود فاســد 
نمی شــود.

هــل  و  زنجبیــل  و  کــی  خورا رنــگ  افــزودن   .2
می باشــد. اختیــاری 

کمــی گالب هــم بــه شــربت اضافــه  ۳. می توانیــد 
کنیــد.

۴. بجــای آبلیمــو از جوهــر لیمــو نیــز می توانیــد 
کنیــد. اســتفاده 

کباب فروشــی می گذشــت.  کنــار دکان  فقیــری از 
کــرده  گوشــت ها را در ســیخ ها  کباب فــروش  مــرد 
و بــه روی آتــش نهــاده بــاد مــی ز د و بــوی خــوش 
کنــده شــده بــود. گوشــت ســرخ شــده در فضــا پرا

گرســنه بــود و پولــی هــم  بیچــاره مــرد فقیــر چــون 
کــه  کبــاب بخــورد تکــه نــان خشــکی را  نداشــت تــا از 
کبــاب  کــرده و بــر روی دود  در توبــره داشــت خــارج 
گرفتــه بــه دهــان گذاشــت. او به همین ترتیب چند 
تکــه نــان خشــک خــورد و ســپس بــه راه افتــاد تــا از 
آنجــا بــرود ولــی مــرد کباب فــروش به ســرعت از دکان 
کجــا  گفــت:  گرفــت و  خــارج شــده، دســت وی را 

کــه خــورده ای بــده. کبــاب را  مــی روی پــول دود 
ــد و  ــان را دی از قضــا حکیــم از آنجــا می گذشــت جری
کــه مــرد فقیــر التمــاس و زاری می کنــد  متوجــه شــد 
مــرد  ولــی  کننــد.  رهــا  را  او  می نمایــد  تقاضــا  و 
کــه وی  کباب فــروش می خواســت پــول دودی را 

خــورده اســت بگیــرد.

حکیــم دلــش بــرای مــرد فقیــر ســوخت و جلــو رفتــه 
تــا  کــن  آزاد  را  مــرد  گفت: ایــن  کباب فــروش  بــه 
کــه او خــورده اســت  کبابــی را  بــرود مــن پــول دود 

می دهــم.
کــرد.  کــرد و مــرد فقیــر را رهــا  کباب فــروش قبــول 
ــش  ــکه از جیب ــد س ــر چن ــن فقی ــس از رفت ــم پ حکی
خــارج کــرده و در حــال کــه آنها را یکی پس از دیگری 
کباب فــروش  بــه روی زمیــن می انداخــت بــه مــرد 
کــه آن مــرد  گفــت: بیا ایــن هــم صــدای پــول دودی 

خــورده، بشــمار و تحویــل بگیــر.
کباب فــروش بــا حیــرت بــه حکیــم نگریســت و  مــرد 

گفت: ایــن چــه طــرز پــول دادن اســت مــرد خــدا؟
زمیــن  بــر  را  پول هــا  کــه  همان طــور  حکیــم 
گفــت:  می انداخــت تــا صدایــی از آنهــا بلنــد شــود 
ــوی آن  کبــاب و ب ــه دود  ک کســی  خــوب جــان مــن 
را بفروشــد و بخواهــد بــرای آن پــول بگیــرد بایــد بــه 

جــای پــول صــدای آن را تحویــل بگیــرد.

طرز تهیه مربای پوست هندوانه  کباب  داستان پول دود 

دستپخت کوتاه داستان 

گفــت: پلتفــرم  یــک پژوهشــگر حــوزه ارتباطــات 
کاربــران حــس در لحظــه بــودن  کالب هــاوس بــه 
و تجربــه ارتبــاط بی واســطه را منتقــل می کنــد و 
کشــورهای  گفت وگــو محــور اســت،  کــه  از آنجایــی 
پلتفــرم  به ایــن  بیشــتری  اقبــال  خاورمیانــه ای 

نشــان داده انــد. 
روزنامه نــگاری  دانشــجویی  علمــی -  انجمــن 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی تهــران، یــک برنامــه 
گرامی در مــورد چیســتی کالب هــاوس  زنده اینســتا
ــد را  کــرد و در ایــن برنامه، ایــن پلتفــرم نوپدی ــزار  برگ
از منظــر رســانه ای مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد.
آریــن ابراهیمی نــژاد- پژوهشــگر حــوزه ارتباطــات و 
مدیــر دفتــر مطالعــات تنظیم گــری ســاترا )ســازمان 
تصویــر  و  صــوت  رســانه های  مقــررات  تنظیــم 
گیــر( در ایــن نشســت از اهمیــت بررســی تاریــخ  فرا
ــرد  ــن رویک کرد: ای ــار  ــت و اظه گف ــخن  ــانه ها س رس
بفهمیــم  تــا  کنیــم  نــگاه  تاریخــی  جنبــه  از  کــه 
اســت.  ضــروری  بســیار  چیســت،  کالب هــاوس 
پژوهشــگران ارتباطــات، مبداهای مختلفــی برای 
تاریــخ رســانه های اجتماعــی در  آغــاز رســانه  در 
نظــر می گیرنــد. مثــال بعضــی پژوهشــگران مبــدأ 
ارتباطــات را بــه ۵۰۰۰ ســال قبــل از میــالد مســیح 
کثــر قریــب بــه اتفــاق پژوهشــگران امــا  می برنــد. ا
ظهــور و توســعه اینترنت را نقطــه عطفــی در تاریــخ 

رســانه اجتماعــی می داننــد.
ــا بررســی تاریــخ رســانه های اجتماعــی بعــد  وی ب
گفــت: پیــش از ســال ۲۰۰۰ میــالدی  از اینترنــت، 
اتفاقــات مهمی در ایــن زمینــه افتــاد. شــکل گیری 
بعــد  ســال  چنــد  تنهــا  و  و ایمیل هــا  گ هــا  وبال
رســانه های  شــبیه  اجتماعــی  شــبکه  اولیــن 
بــه وجــود آمــد. شــبکه مــای  اجتماعــی امــروز، 
اســپیس)myspace( جــزو نســل اول رســانه های 
ــرای افــراد پروفایــل  اجتماعــی اســت. شــبکه ای ب
درون  می توانســتند  افــراد  و  می ســاخت 
گــپ بزننــد.  اجتماع هــای ارتباطــی برونــد و بــا هــم 
کــه همه گیــر شــدن یــا  گفــت  بنابرایــن می تــوان 
توســعه یافتــن آنچــه امــروزه بــه عنــوان رســانه های 
 ۲۰۰۳ یــا   ۲۰۰۲ ســال  بــه  می دانیــم  اجتماعــی 

برمی گــردد.
کــه  پلتفرم هــا  ســایر  پژوهشــگر،  بگفته ایــن 
مدل هــای بــاارزش یوتــوب، توییتــر و فیس بــوک 
و  گرفتنــد  پــا   ۲۰۱۰ ســال  از  قبــل  هســتند، 
ــتند.  ــا داش ــایر پلتفرم ه ــا س ــدی ب ــای ج تفاوت ه
هم ایــن  شــبکه ها  خصیصه ایــن  مهم تریــن 

ک گذاری  کــه خاصیــت جــدی بــه اشــترا اســت 
کاربــر می تواند ایده هــا، متن هــا و  دارنــد. در واقــع 
ک بگــذارد. عامــل  کلــی محتــوا را بــه اشــترا به طــور 
جمعــی  رســانه های  از  نســل  ماندن ایــن  باقــی 
ک گذاری بــود. امــکان  همیــن خاصیــت بــه اشــترا
دوســت یابی و برقــراری ارتبــاط بــا افــراد و شــرکت در 
کوچــک نیــز از دیگــر  ــزرگ و  گروه هــای ب اجتمــاع و 
کــه آن را از نســل  خصلت های ایــن شبکه هاســت 
قدیــم رســانه های اجتماعــی متفــاوت می کنــد.
مدیــر دفتر مطالعات تنظیم گری ســاترا ادامــه داد: 
از اواخــر ســال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ انقــالب بزرگــی در بــازار 
گرفت. ایــن انقــالب  رســانه های اجتماعــی شــکل 
گرام رخ داد. وقتــی  بــا آمــدن اســنپ چت و اینســتا
ــل  ــا قب ــی ت ــم، یعن ــتفاده می کنی ــالب اس از واژه انق
از ایــن پلتفرم هــا چنــدان نمی تــوان از چیــزی بــه 
اســم »رســانه اجتماعــی« ســخن بــه میــان آورد. 
ــبکه   ــام »ش ــی ن ــای قبل ــه پلتفرم ه ــد ب ــع بای در واق
اجتماعــی« بدهیــم و  تفــاوت بیــن آنهــا را بررســی 

کنیم.
گرام  بــه عقیده ایــن پژوهشــگر از زمــان تولد اینســتا
ک گذاری بــه ســمت  و اســنپ چت، جنــس اشــترا
کــرد. مثــال  قالب هــای خــاص محتوایــی حرکــت 
عکــس  می توانســتند  فقــط  گرام  کابران اینســتا
قالــب  آنکــه  دقیق تــر  یــا  بگذارنــد  ک  اشــترا بــه 

ک گذاری عکــس اســت. هــر چنــد  پایــه بــه اشــترا
بــه  امــکان  فیس بــوک  مثــل  شــبکه هایی  کــه 
یــک  اما اینکــه  دارنــد  را  عکــس  ک گذاری  اشــترا
قبــل  تــا  باشــد،  اجتماعــی عکس محــور  رســانه 

گرام بــه وجــود نیامــده بــود. از اینســتا
ــه تغییــرات شــبکه های  ــا اشــاره ب ــژاد ب  ابراهیمی ن
گرام،  ــرد: بعــد از توسعه اینســتا ک اجتماعــی بیــان 
کردنــد خــود را  یوتــوب، فیس بــوک و توییتــر ســعی 
بــروز کننــد. مثــال فیس بوک قابلیــت اجــرای برنامه 
ــرا آن  ــر اخی ــه توییت ک ــی  ــرد. قابلیت ک ــال  ــده را فع زن
کــرده اســت. بنابرایــن پلتفرم هــا از یــک  را فعــال 
امــکان ســاده دوســت یابی و تشــکیل شــبکه های 
کاربــران  کــه  کوچــک به ایــن ســمت و ســو رفته انــد 
ک  ــترا ــه اش ــم ب ــا ه ــاص را ب ــای خ ــد قالب ه بتوانن
کــه  کالب هــاوس  بگذارنــد. مثــل قالــب صوتــی 
ک گذاری محتــوا در ایــن  قالــب اصلــی بــه اشــترا

پلتفــرم اســت.
چرا کالب هاوس مخاطب دارد؟

مدیــر دفتــر مطالعــات تنظیم گری ســاترا با اســتناد 
کــه در ســازمان تنظیــم مقــررات  بــه چنــد پژوهــش 
ــاد،  ــر اتفــاق افت گی ــر فرا رســانه های صــوت و تصوی
کالب هــوس ســخن  گیرشــدن  از زمینه هــای فرا
کــرد: بــر اســاس تحقیقــی در مــورد  گفــت و بیــان 
ترندهــای صنایــع رســانه ای آنالیــن، غیــر از برنامــه  

مــا  تصــور  علی رغــم  پلتفرمی کــه   ،)live( زنــده 
پادکســت ها هســتند.  اســتفاده می شــود،  زیــاد 
کشــورها  گویــی نمــودار اســتفاده از پادکســت در 
طــی ســال های اخیــر به شــدت صعــودی بــوده 
کــه بســیاری از  ــد  اســت. بســیاری بر ایــن عقیده ان
شــرکت های ســرمایه گذاری بــه فکــر تبلیغــات در 
فضــای پادکســتی هســتند. این اتفــاق را می تــوان 
بــه عنــوان یکــی از زمینه هــا یــا نشــانه های توســعه 

گرفــت. کالب هــاوس در نظــر  پلتفرمی مثــل 
پلتفرم هــای  همــه  کــرد:  کیــد  تأ ابراهیمی نــژاد 
برای ایجــاد  تــالش  حــال  در  نوعــی  بــه  جدیــد 
فضــای ارتبــاط همزمــان و بی واســطه هســتند. 
هرچه اینترنــت توســعه پیــدا می کند، ما به ســمت 
کاربــران حس  واقعیــت مجــازی حرکت می کنیــم و 
ارتبــاط  از  بیشــتری  شــرایط  و  بــودن  لحظــه  در 
بــی واســطه را تجربــه می کنند. ایــن موضــوع در 
کالب هــوس بــه صــورت برجســته تری تبلــور پیــدا 

کــرده اســت.
تــالش  کالب هــاوس  ســازندگان  داد:  ادامــه  وی 
زیــادی بــرای شــکل گیری یــک ارتبــاط بی واســطه 
کردنــد که  کردنــد. آنهــا امکان هایــی را فعــال  خــرج 
مخاطــب حــس در لحظــه بودن بیشــتری نســبت 
کننــد. مثــال یکــی از  ــه فضاهــای دیگــر را ممکــن  ب
کــردن  قوانیــن کالب هــاوس ممنــوع بــودن ضبــط 

باعــث  اســت. این موضــوع  گفت وگــو  اتاق هــای 
کــه تجربــه همزمــان، بی واســطه و در  می شــود 
کاربــر احســاس  کاربــر منتقــل شــود. زیــرا  لحظــه بــه 
گفت وگــو شــرکت  اتــاق  گــر در ایــن  ا کــه  می کنــد 

نکنــد، آن را از دســت خواهــد داد.
مدیــر دفتــر مطالعــات تنظیم گــری ســاترا بــا اشــاره 
کــرد:  کالب هــاوس اظهــار  بــه تجربــه صوتــی بــودن 
کنیــم،  کوویــد ۱۹ نــگاه  گــر بــه ابتــدای همه گیــری  ا
را  ویدئویــی  زنــده  برنامه هــای  میــزان  افزایــش 
ویدئویــی  زنــده  برنامه هــای  هســتیم.  شــاهد 
کــه بــا فضــای صوتــی زنــده  چنــد خصلــت داشــت 
گرام امکان نشــان دادن  متفاوت بود. مثال اینســتا
بیــش از چهــار نفــر به صــورت همزمــان را نداشــت. 
ــک  ــران از ی کارب ــه  ــه هم ک ــم  کنی ــرض  ــر ف گ ــی ا حت
صفحــه نمایــش بســیار بــزرگ اســتفاده می کننــد، 
امــکان پخــش ویدئــوی چنــد نفــر وجــود دارد؟ 
گرام امــکان برگــزاری برنامــه زنــده  درواقع اینســتا

ــدارد. ــا ۴۰ نفــر را ن ــا ۳۰ ی ویدئویــی ب
کالب هــاوس  امــا  داد:  ادامــه  ابراهیمی نــژاد 
اســت.  کــرده  فعــال  مهمــی را  امکانــات  گویــی 
برنامه هــای  ســایر  بــا  مقایســه  در  کالب هــاوس 
گفت وگــو محورتــر اســت.  تلویزیونــی عمومی تــر و 
کالب هــاوس چیــزی بــه اســم تهیه کننــده و  در 
سیســتم پخــش وجود نــدارد. به عبــارت دیگر یک 

کم اســت.  ســاختار رفــت و برگشــتی بر ایــن فضــا حا
بــه نظــر می رســد این ســه خصلــت از مهم تریــن 
بــر  مبتنــی  اســت:  کالب هــاوس  خصلت هــای 
بــودن،  بی واســطه  و  همزمــان  بــودن،  صــوت 

گفت وگــو بــودن. مبتنــی بــر 
نکته منفی کالب هاوس چیست؟

ایــن پژوهشــگر بــا بررســی جســتارها و نوشــته های 
کالب هــاوس بــه انتقــادات  ژورنالیســتی در مــورد 
کابــران و کارشناســان در مــورد ســاختار این پلتفــرم 
کــرد و گفــت: مدیران اتاق هــای گفت وگو در  اشــاره  
کالب هــاوس از اختیــار زیــادی برخــوردار هســتند. 
شــده این  مطــرح  ماجــرا  از ایــن  کــه  تعبیــری 
گفت وگــو«!  مدیــران  دیکتاتــوری  بود:«پلتفــرم 
کالب هــاوس در واقــع همــه  مدیــران اتاق هــا در 
کاره هســتند. می توانند یک نفر را بیرون بیندازند 
از طــرف دیگــر  کننــد.  را قطــع  او  یــا میکروفــون 
کننــد. از  گفت وگــو را تنظیــم  می تواننــد ترتیــب 
کــه خصلــت تعبیــه  طــرف دیگــر بــه نظــر می رســد 
گفت وگــو مبتنــی بــر فرهنــگ ســلبریتی  مدیــران 
کســی می توانــد  و یا اینفلوئنســرینگ اســت، زیــرا 
کــه  دهــد  تشــکیل  فعالــی  و  پرجمعیــت  اتــاق 

باشــد. شناخته شــده 
ابراهیمی نــژاد امــکان تحقــق ارتبــاط افقــی را بــه 
کالب هــاوس  عنــوان یکــی از ظرفیت هــای پلتفــرم 
کــرد: در واقــع یــک تناقــض در  معرفــی و اظهــار 
از  کالب هــاوس  کالب هــاوس وجــود دارد.  فهــم 
یــک ســوی تســهیل کننده ارتبــاط  افقــی و ارتبــاط 
بی واســطه و در لحظــه بــودن اســت و از طــرف 
کــه  گفت وگــو آنقــدر اختیــار دارنــد  دیگــر مدیــران 
می تــوان در افقــی بــودن و آزاد بودن فضا تشــکیک 
کــرد. باوجــود پررنــگ بــودن نقــش مدیــران بــه نظر 
کــه  می رســد به گونــه ای از آن اســتفاده می شــود 
قــرار  دیالــوگ  و  گفت وگــو  خدمــت  در  می توانــد 

بگیــرد.
کالب هاوس در خاورمیانه

مــورد  در  بررســی هایی  کــه  پژوهشــگر  ایــن 
و  خاورمیانــه  کشــورهای  در  کالب هــاوس 
مخصوصــا کشــورهای عربی داشــته اســت، گفت: 
خاورمیانــه  کشــورهای  در  کالب هــاوس  برنامــه 
کشــورهای عربــی اقبــال بیشــتری  و مخصوصــا 
کــه  کالب هــوس هنــوز آنقــدر  داشــته اســت. البتــه 
بایــد عمومی نشــده اســت. تعــداد نصــب برنامــه 
گرام قابل مقایســه نیســت.  کالب هــاوس با اینســتا
کــرده.  رد  را  میلیــارد   ۱ گرام  نصب اینســتا آمــار 
اســت.  میلیونــی  چنــد  هنــوز  کالب هــاوس  امــا 

 ios ابتــدا روی سیســتم عامــل کالب هــاوس در 
ارائــه شــده بــود و بــه تازگــی نســخه رســمی اندروید 
کالب هــاوس در  آن ارائــه شــده، امــا آمــار نصــب 
خاورمیانــه دو ســه برابــر آمــار جهانــی نصب ایــن 

برنامــه اســت.
در  کالب هــاوس  بیان اینکــه  بــا  ابراهیمی نــژاد 
عــراق و  امــارات، عمــان و  کشــورهای عربســتان، 
ــت:  گف ــت،  ــه اس گرفت ــرار  ــال ق ــورد اقب ــران م البته ای
ارائــه  از ایــن موضــوع  تحلیــل خاصــی  نمی شــود 
کــه  امــا تحلیــل دانشــجویی من ایــن اســت  داد 
افقــی  ارتبــاط  امــکان  خاورمیانــه ای،  جوامــع  در 
و دیالوگــی بیشــتر اســت بــه همیــن خاطــر اقبــال 
به ایــن پلتفــرم در ایــن مناطــق زیــاد اســت.  از آنجــا 
کشــورهای خاورمیانــه نظام هــای ارتباطــی بــا  کــه 
منطــق پدرســاالرانه دارنــد، یعنــی ســاختار ارتباطی 
عمــودی دارنــد، بعضــی رســانه ها بــه شــیوه بــاال بــه 
پاییــن پیــام را بــه مخاطــب منتقــل می کننــد، امــا 
کالب هــاوس خالف ایــن جریــان اســت و بــه همیــن 
کشــورها ســعی  کثــر قریــب بــه اتفاق ایــن  خاطــر ا
کــه بــه نوعــی دسترســی به ایــن برنامــه را  کردنــد 

کننــد. محــدود 
طبق صحبت های این پژوهشــگر، از آنجــا که زمان 
زیــادی از اقبــال عمومی بــه کالب هوس نمی گــذرد، 
کــه  پژوهــش خاصــی در ایــن مــورد یــا بــه آن معنــا 
نگرفتــه  صــورت  دارد،  وجــود  گرام  درباره اینســتا
اســت. قالــب نوشــته ها در ایــن خصــوص بیشــتر در 
حــد نوشــته های ژورنالیســتی اســت. با ایــن حــال،  
دو نــوع نــگاه بــه تغییــر پلتفرم هــا وجــود دارد: اول، 
عــده ای از پژوهشــگران ســراغ این موضــوع می رونــد 
کــه برنامه هــای جدیــد چــه خصلت هــای فرمــی و 
کــه بــه  تکنولوژیکــی دارد. رویکــرد دوم ایــن اســت 

تغییــرات محتوایــی دقــت می شــود.
بیــل  از  معروفــی  جملــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
در  کــه  اســت  آن ایــن  و  دارد  وجــود  گیتــس 
عصر اینترنت کســی برنده اســت که محتوا داشــته 
گویــا  باشــد. محتــوا، پادشــاه اســت. از ایــن منظــر، 
کالب هــاوس به ایــن  بــرگ برنــده محتــوا اســت. 
معنــا، یکــی از مصادیــق برتــری محتــوا نســبت بــه 
گرافیــک و فــرم  پلتفــرم اســت. ســاختار برنامــه و 
آنچــه  پــس،  اســت.  ســاده  بســیار  کالب هــاوس 
باعــث ارتقــای آن شــده بیــش از آنکــه خصلــت 
جدیــد بــودن آن باشــد، خصلــت صوتــی بــودن، 
در لحظــه بــودن،  افقــی بــودن، و همزمــان بــودن 
ــی  ــر اصل ــاط دارد و عنص ــوا ارتب ــه محت ــه ب ک ــت  اس

فهم ایــن پلتفــرم اســت.

چرا کالب هاوس مخاطب دارد؟
فناوریربخ

بخش چهارم
1. بدانید که در مورد چه چیزی صحبت می کنید

که ایــده  آیــا تــا بــه حــال درگیــر مشــاجره ای شــده اید 
کمی دربــاره آنچــه بحــث می کنیــد، داشــته  یا ایــده 

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

ســخنرانی های  در  مشــابه  ســخنرانی  یــک  ایــن 
می گویــد:  معمــول  جملــه  یــک  عمومی اســت. 

»اعتمــاد بــه نفــس بــا دانــش همــراه اســت.
موضــوع،  مــورد  در  عالــی  دانــش  داشــتن  »بــا   
کــه صحبــت در جمــع را  کــرد  صحبــت خواهیــد 
یــک تمریــن یکپارچــه می کند.تحقیقــات دقیــق 
از  قبــل  موضــوع  مــورد  در  مناســب  مطالعــه  و 
ســخنرانی، اعتمــاد بــه نفــس شــما را در ســخنرانی 

می بخشــد.  بهبــود 
کــه تمــام اصــول اولیــه  کنیــد  اطمینــان حاصــل 
پوشــش داده شــده اســت و مخاطبان شــما نیازی 
بــه پرســیدن ســوال ندارنــد امــا همچنان لیســتی از 
کنیــد تــا بتوانیــد از قبــل  ســواالت احتمالــی را تهیــه 

بــه آنهــا پاســخ دهیــد.
 غالبــًا، ســواالت پــس از ســخنرانی شــما پرســیده 
ــواالت  ــه س ــه پاســخگویی ب ــادر ب ــر ق گ ــوند. ا می ش
نیســتید، از اعتبــار شــما در برابــر مخاطبــان کاســته 
احســاس  برای اینکه ایــن  بنابرایــن  می شــود، 

کنیــد، بایــد آمــاده باشــید. خــوب را حفــظ 
کنیــد و از یــک   از متخصصان ایــن حــوزه ســوال 
که بر اســاس ارائه شــما  دوســت یا همکار بخواهید 
ســواالت احتمالی را از شــما بپرســد. همچنین، در 

کامــاًل منطبــق باشــید. واژگان مبحــث خــود 
 به عنوان مثال:

رســانه های  »فوایــد  مــورد  در  می خواهیــد  گــر  ا
کافــی از  کنیــد، شــناخت  اجتماعــی« ســخنرانی 
کانالهــای مــد روز رســانه های اجتماعــی،  همــه 
کافــی  به انــدازه  غیــره  و  اصطالحــات  روندهــا، 

بــود. خواهــد  عاقالنــه 
داشــتن یــک جریــان خــوب بــا ذکــر اصطالحــات 
رایــج در آن مبحــث باعث بهبود پذیرش مخاطب 
می شــود و همیــن امــر باعــث می شــود شــما بســیار 

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

مخاطبان خود را بشناسید
هــر  از  قبــل  بایــد  کــه  کارهایــی  اولیــن  از  یکــی 
شــناخت  و  مطالعــه  شــود،  انجــام  ســخنرانی 
مخاطبــان اســت. این بــرای تعیین حالــت و میزان 
تحویــل ســخنرانی شــما مهــم اســت. ســخنرانی 
شــما بایــد متناســب بــا نــوع مخاطــب شــما باشــد. 

به عنوان مثال:
بایــد  دانشــگاه  دانشــجویان  بــرای  ســخنرانی 
متفــاوت از ســخنرانی بــرای متخصصان بهداشــت 
گــر موضــوع مشــابه باشــد.گفتن  ا باشــد، حتــی 
گفتــن بــرای مخاطبــان خــود  داســتان های قابــل 

می کنــد. خوبی ایجــاد  بســیار  ارتبــاط 
یــک ســخنران عمومی خــوب باید مخاطبــان خود 
کنــد، داســتان ها و نمونه هــا  کامــل درک  را بــه طــور 
بایــد بــا مخاطبــان شــما قابــل گفتــن باشــد.هنگام 
صحبــت بــا ذهــن جــوان، داســتان هایی در مــورد 
ورزش  و  اجتماعــی  رســانه های  در  فعلــی  رونــد 

کمــک زیــادی بــه جــذب مخاطــب می کنــد.

7 موردی که قبل از یک سخنرانی عمومی باید بدانید
موفقیتربخ

کتاب رسول آباد؛ روستای دوستدار 

منطقه ییالقی للندیز، عروس ماسوله

اهالی روستای »رسول آباد« یا »تاج آباد سفلی« در استان همدان انس عجیبی با کتاب و کتابخوانی دارند؛ این روستا دنیای کتاب های معروف 
است و در سال ۱۳۹۴ به عنوان »روستای دوستدار کتاب« معرفی شد. خیابان ها و کوچه های این روستا به نام کتاب های مشهور به سه زبان 

انگلیسی، کردی و فارسی نامگذاری شده است.
روستای »رسول آباد سفلی«به خاطر نامگذاری کوچه هایش به نام مشاهیر ادبی و آثار آنان مشهور شده است، »بهشت گمشده«، »بوستان«، 
گر«، »هزار و یک شب«،  »شازده کوچولو«، »مسیر سبز«، »قانون«، »سیالب بهاری«، »مناجات نامه«، »حافظ«، »شاهنامه«، »رودکی«، »کیمیا
»صد سال تنهایی« و »مثنوی معنوی« از جمله نام های کوچه و خیابان های این روستا است. رسول آباد سفلی روزی قرار بود خواهر خوانده 

روستایی در سوئد شود.
این روستای کرد زبان با شهر همدان ۲۵ کیلومتر فاصله دارد و در نزدیکی جاده همدان به کرمانشاه واقع شده است.

منطقه ییالقی للندیز، عروس ماسوله  معروف است و یکی از ییالقات بی نظیر ایران است.این ییالق در کوهپایه ی قله آسمانکوه واقع شده 
است.زمانی در این ییالق بازار هفتگی برگزار می شد و همه روستاییان از روستاهای اطراف برای فروش محصوالت می آمدند.این منطقه به دلیل 
جنگلهای طبیعی و چشمه للندیز و مسیر فوق العاده زیبای آن و همینطور قرار گرفتن در مسیر صعود به قله کله قندی و آسمان کوه از ییالقات 
پرطرفدار کوهنوردان و گروه های کوهنوردی و طبیعت گردی است. وجود درخت کونوس )ازگیل( در این ییالق و همینطور سیر کوهی و سبزی 

کوهی باعث شده تا محلی های ماسوله نیز برای تفریح گاهی سری به این ییالق بزنند.
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