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معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمامی کسانی که قصد ساخت وساز دارند یا پروژه آن ها نیمه کاره مانده است 
می توانند از سقف تسهیالت نهضت ملی مسکن استفاده کنند و از شرط فرم »ج« و دیگر شروط چهارگانه 

معاف هستند.
 محمود محمودزاده اظهار کرد: تسهیالت نهضت ملی مسکن عالوه بر سازندگان و گروه های ساخت، به خود 
مالکین نیز پرداخت می شود. به این ترتیب تمامی کسانی که قصد ساخت و ساز دارند می توانند از تسهیالت 
نهضت ملی مسکن استفاده کنند و نیازی به سبز بودن فرم »ج« و شروط چهارگانه نیست. تسهیالت در مناطق 
شهری و همچنین بافت های فرسوده با همان سقفی که برای متقاضیان خانه اولی پرداخت می شود عینا به 

خود مالکین نیز تعلق می گیرد.
وی تاکید کرد: کسانی که به صورت حرفه ای اقدام به ساخت و سازمی کنند، کسانی که به صورت شخصی 
می سازند، یا کسانی که پروژه شــان نیمه کاره مانده و نیاز به منابع مالی برای تکمیل آن دارند می توانند از 

تسهیالت نهضت ملی مسکن استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

هرکس بسازد می تواند وام نهضت ملی مسکن بگیرد

کز عرضه دو محصول: رصد مرا

غ اصفهان  غ و تخم مر بازار مر
در آرامش

عضو هیئت  مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان 
کید کرد: تا

کاالهای خریداری  لزوم ثبت 
شده در سامانه تجارت

سه ابرشرکت اصفهانی 
در جمع ۱۰ شرکت برتر 

کاال بورس 

که چرخ اشتغال کارآفرینی 
گردش درآورد  ۳۵ نفر را به 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

۸ درصد خانواده های 
اصفهانی یک نفره هستند
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۳ دیاباته پنجره آبی ها را می بندد؟
گاز هیدروژن و ال پی جی  بازیابی 

در پاالیشگاه اصفهان 

۶
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مقبره دانشمند   وزیر، 
آرامگاه از یاد رفته اصفهان 
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# اصفهان  تنها  نیست

شرکت توزیع برق اصفهان هشدار داد؛ 

افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق 
در زمستان ۱۴۰۰
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محمدمهدیفردوسی-شهردارگلدشت

شهرداری گلدشت به استناد مصوبه 1۴۰۰/9۰۰/ش مورخ 1۴۰۰/۰9/2۵ 
گــذاری عملیــات  شــورای محتــرم اسالمی شــهر درنظــردارد نســبت بــه وا
گهــی مناقصــه اقــدام نمایــد. متقاضیــان  پخــت آســفالت ازطریــق آ
گاهــی از شــرایط مناقصــه و دریافت مدارک شــرکت  می تواننــد بــه منظــور آ
گهــی تــا پایــان وقــت اداری روز یــک شــنبه مــورخ 1۴۰۰/1۰/19 بــه  در آ

12۴۶9۰9 / م الفشــهرداری مراجعــه نماینــد.

نوبت دوم
گهیمناقصه آ

سیدرضاابطحی-شهردارابریشم

شــهرداری ابریشــم بموجب مصوبه شــماره 1۵1 مورخ 1۴۰۰/۶/۳۰ شــورای اسالمی شــهر ابریشــم 
گهی مزایده براساس قیمت  درنظردارد نسبت به اجاره دو عدد تابلو تبلیغاتی خود ازطریق آ
گهــی مزایــده اقــدام نمایــد. لــذا متقاضیــان جهــت  کارشناســی مطابــق شــرایط منــدرج در بــرگ آ
کثر تا روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/19  کسب اطالعات بیشتر و اخذ شرایط مزایده می توانند حدا
همــه روزه بــه جز ایــام تعطیــل در وقــت اداری بــه حراســت شــهرداری واقــع در شــهر ابریشــم بلــوار 

الغدیــر بعــد از پمپ بنزین ســاختمان شــهرداری مراجعــه و اقدام نمایند.
تلفن: ۳، ۳7۴۵۰۰۰1، ۰۳1

12۴۶811 / م الفضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت چاپ دوم
گهیمزایدهنوبتدوم آ

روابطعمومیشرکتتوزیعبرقاصفهان

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان درنظــردارد: خدمــات و کاالی موردنیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل و باســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن 
گذار نماید. نامه معامالت شــرکت، ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشــرده( به پیمانکاران واجدین شــرایط وا

کثــر  تــا روز ســه شــنبه مــورخ  پیشــنهاددهندگان می تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را ازطریــق ســایت  www.setadiran.irدریافــت و حدا
کــت الف-ضمانــت نامــه( خود را به نشــانی: اصفهــان خیابان جی  1۴۰۰/1۰/28 در ســامانه فــوق بارگــذاری نمایــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پا
شــرقی امــور بــرق منطقــه ده دبیرخانــه تحویــل نماینــد. بــه پیشــنهادهایی کــه بعــد از مهلــت مقــرر بارگــذاری گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.

http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
گاهی بیشــتر درمــورد الزامــات، اطالعات،  جهــت کســب اطالعــات بازرگانــی بــا شــماره تلفن ۳۴1228۵2 واحد مناقصات آقای ســیدین و جهت آ

شــرح خدمات ایــن مناقصــه با شــماره تلفــن ۳۴1228۴۰ دفتر امور مهندســی تمــاس حاصل فرمایید.
جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه:  مرکــز  تمــاس ۴19۳۴-۰21، دفتــر ثبــت نــام: 889۶97۳7-۰21 و 8۵19۳7۶8 -۰21 تمــاس حاصل 

فرمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

گــران جهــت بــه روزرســانی مــدارک و فعالیتهــای خــود، در ســامانه بــرون ســپاری شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــه نشــانی  مناقصــه 
ــا شــماره تلفــن ۳22۴11۵۳ آقــای امیرانــی تمــاس حاصــل فرماییــد(. ــه ســوال ب https://www.eepdc.ir مراجعــه نماینــد. )درصــورت هرگون

کتها  شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان تغییــر و اصــالح در اســناد مناقصــه را تــا 72 ســاعت قبــل از آخریــن مهلــت ارایــه پیشــنهاد و تحویل پا
بــرای خــود محفــوظ مــی دارد.

کتهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یا تمــاس با واحــد مناقصه و  شــرکت کننــدگان در مناقصــه می بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پا
مزایــده، از آخریــن اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد، درغیراینصــورت مســوولیت عــدم رعایت این بنــد به عهده مناقصه گران می باشــد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
کات آزاد می باشد. حضور پیشنهاددهندگان )هر شرکت کننده یک نفر باارایه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پا

به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

گهیمناقصهعمومی آ
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توسعه و بهینه سازی شبکه فشار 
متوسط و فشار ضعیف جهت 

نیرورسانی به متقاضیان برق در 
محدوده امور برق منطقه 1۰
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رصد های میدانی نشان می دهد آرامش نسبی به 
بازار مرغ تا حدودی بازگشته است.

غ مناســب بــوده و  در روز هــای گذشــته عرضــه مر
قیمت مصوب هم از ۳۱ هزار تومان به ۲۹ هزار و ۵۰۰ 

تومان کاهش یافته است.
اما بازار تخم مرغ با نوسان همراه بوده و قیمت ها در 
یک هفته اخیر حداقل پنج هزار تومان افزایش یافته 
و عرضه دولتی به خرده فروشی ها هم محدود بوده 
غ با قیمت دولتی  اســت. در این روز ها که تخم مــر
غ بسته بندی شده  کمتر عرضه می شود، تخم مر
به فراوانی یافت می شود و البته با چند برابر قیمت 

در بازار به فروش می رشد.

مجموع ذخیره آب سد های بزرگ استان اصفهان 
در ابتدای زمستان به ۱۹۳ میلیون مترمکعب رسید.
مدیــر بهــره بــرداری و نگهــداری از تاسیســات آبی 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره سد 
مخزنی زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون متر مکعب در ابتدای دی به ۱۶۶ میلیون 
مترمکعب رسید درحالی که مدت مشابه پارسال 
ذخیره این سد ۱۷۹ میلیون مترمکعب بوده است. 
احسان اهلل امینی افزود: ذخیره آبی سد زاینده رود 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۷ درصد و در 
مقایسه با بلندمدت )۵۰ ســال( ۷۳ درصد کاهش 
یافته است. وی به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد 
و گفت: این سد در ابتدای دی امسال ۵.۱ میلیون 
مترمکعــب آب ذخیــره داشــته اســت در حالی که 
حجم آن در مدت مشابه سال گذشته ۵.۵ میلیون 
مترمکعب بود؛ از این رو ذخیره سد گلپایگان در این 

سال آبی ۸ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۵۲ درصد 
کاهش نشان می دهد. مدیر بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آبی شــرکت آب منطقه ای اصفهان با 
بیان اینکه ذخیره سد حنای سمیرم به ۶ میلیون 
مترمکعب رســیده اســت در حالی که حجم آن در 
مدت مشابه سال گذشته ۹.۱ میلیون مترمکعب بود 
افزود: بر پایه آمار این سد نسبت به پارسال ۳۴ درصد 
کاهش و در مقایسه با بلند مدت ۵۳ درصد کاهش 
ذخیره آبــی دارد. امینــی با بیان اینکه ذخیره ســد 
قره آقاچ سمیرم با گنجایش ۲۱ میلیون مترمکعب، 
به ۱۴ میلیون مترمکعب رسیده است، گفت: حجم 
آب این سد در مدت مشابه سال گذشته ۱۷ میلیون 
مترمکعب بود که ۱۸ درصد کاهش ذخیره آبی دارد. 
وی افزود: سد خمیران در تیران و کرون تا ابتدای ماه 
دی ۱.۶ میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است، 
اما در مدت مشابه پارسال ۱.۸ میلیون مترمکعب 
بود و ذخیره این سد امسال ۱۱ درصد کاهش نشان 

می دهد. 
وی با بیان اینکه ســد باغــکل واقع در خوانســار نیز 
کنون حدود یک میلیون مترمکعــب آب دارد  هم ا
در حالی که ذخیره آن در سال گذشته ۱.۸ میلیون 
مترمکعب بود گفت: بر این اســاس حجم آبی سد 
باغکل در مقایسه با پارسال ۴۹ درصد کاهش و در 

بلندمدت ۲۱ درصد کاهش نشان می دهد.

رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز در اصفهــان گفت: 
نوسانات نرخ ارز، کمبود نهاده های دامی، صادرات 
و... به طور قطع بر قیمت تمام شــده گوشت قرمز 
تأثیرگذار است. اصغر پورباطنی با اشاره به وضعیت 
گوشــت قرمز در بازار، اظهار کرد: نوســانات نرخ ارز، 
کمبود نهاده های دامی، صادرات و... به طور قطع 
بر قیمت تمام شــده گوشــت قرمز تأثیرگذار است. 
اردیبهشت امســال متأســفانه دامداران به دلیل 
خشکســالی، گرانی نهاده هــا و... اقدام به کشــتار 
بی رویه دام خود کردند که در آن زمان اطالع رسانی 
کردیم که ایــن موضوع باعث افزایش گوشــت قرمز 
در آینده می شــود.  رئیس اتحادیه گوشــت قرمز در 
اصفهان با بیان اینکــه در ادامه این جریان کشــتار 
دام های مولد ممنوع شد، گفت: با این وجود هنوز 
کشتار دام های مولد ادامه دارد که این مدل کشتار، 
در کمبود دام در بازار اثرگذار اســت که این می تواند 
در آینده باعث گرانی دام و به دنبال آن گوشت قرمز 
کید بر اینکه مزید بر این مشکالت مجوز  شود. وی با تأ
صادرات گوشت قرمز نیز صادر شد، گفت: متأسفانه 
صادرات دام همانند خشکسالی و کمبود علوفه، 
به کمبود دام در بازار و افزایش قیمت گوشت قرمز 

کمک می کند.

پورباطنی پیش بینی کرد: با تداوم صــادرات دام، 
مولدکشی، کمبود علوفه و... تا شب عید، قیمت 
هر کیلو گوشت قرمز افزایش می یابد و به طور قطع 
زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده های دامی حذف 

شود افزایش قیمت گوشت حتمی است.
رئیس اتحادیه گوشــت قرمز در اصفهــان گفت: در 
حال حاضر هر کیلو گوشت بره درجه یک ۱۳۵ هزار 
تومان، گوشت بره بدون استخوان حدود ۱۷۰ هزار 
تومان، گوشت گوساله ۱۴۷ هزار تومان، همچنین 
گوشت شــتر براســاس نوســانات نرخ ارز متفاوت و 
قیمت بدون کوهان آن حدود ۲۱۰ هزار تومان است.
کید کرد: در حال حاضر قدرت خرید گوشت  وی تأ
قرمز توسط مردم نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ 

درصد کمتر شده است.

رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و ترکمنســتان 
زمینی هــای  ســیب  خــوردن  برگشــت  گفــت: 
صادراتی ایــران از ترکمنســتان کــذب اســت. بــه 
گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، مجید محمدنژاد 
بــا بیان اینکه ایــران به هیــچ وجه به ترکمنســتان 
ســیب زمینی صادر نمی کند، اظهــار کرد: تعجب 
می کنــم برخــی رســانه ها اظهاراتــی را بــه نقــل از 
اتحادیــه بارفروشــان مشــهد منتشــر می کنند که 
اصــال در صالحیت ایــن فــرد نیســت کــه بگویــد 
برگشــت  ترکمنســتان  از  ســیب زمینی ایران 
خــورده اســت. وی افــزود: در ماه هــای اخیر هیچ 

محمولــه ســیب زمینی بــه مقصــد ترکمنســتان 
صادر نشده است که برگشــت بخورد. رئیس اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و ترکمنســتان تصریح کرد: 
سیب زمینی های ما به مقاصد ازبکستان و روسیه 
صادر می شــود و فقــط یــک کامیــون در چنــد روز 
گذشــته آن هم نه بــه دلیــل خواســت طرف های 
خارجی، بلکه به دلیل حساسیت سازمان قرنطینه 

کشور خودمان برگشت خورده است.
محمدنژاد گفت: اینکه اعالم می کنند سیب زمینی 
برگشتی در داخل کشور خودمان توزیع شده، دروغ 

است و چنین چیزی صحت ندارد.

براساس ارزش فروش محصوالت، شرکت های 
فوالد مبارکه، پاالیش نفت و ذوب آهن اصفهان 
به عنوان ۱۰شــرکت برتر در بــازار فیزیکی بورس 

کاال در آذر ماه معرفی شدند.
 بنابراعالم روابط عمومی شــرکت پاالیش نفت 
اصفهــان، براســاس ارزش فــروش محصوالت 
شــرکت ها در بازار فیزیکی بورس کاال در آذر ماه 
ســال جــاری شــرکت های فــوالد مبارکــه، ملی 
صنایع مس ایــران، فوالد خوزســتان، پاالیش 
نفــت بندرعبــاس، پاالیــش نفــت اصفهــان، 
پتروشــیمی تندگویان، پاالیــش نفــت تهــران 
)تندگویان(، فوالد هرمزگان جنوب، ذوب آهن 
اصفهــان و پتروشــیمی بندر امام، بــه عنوان ۱۰ 

شرکت برتر بورس کاال در آذرماه معرفی شدند.
شرکت پاالیش نفت اصفهان با ارزش معامالتی 
۱۵ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال و معامله ۱۹۳ هزار و 
۵۰۰ تن وکیوم باتوم، لوب کات و گوگرد گرانوله 

در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

کز عرضه دو محصول: رصد مرا

غ اصفهان در آرامش غ و تخم مر بازار مر

خبر

گزارش منتشــره از ســوی بانــک مرکزی نشــان 
می دهد سهم بخش ساختمان و مسکن از کل 
تسهیالت بانکی همچنان در ســطح ۵ درصد 
قــرار دارد. بر اســاس قانون بودجه ســال جاری 
باید بانک ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ساخت 
مســکن اختصــاص می دادنــد. همچنیــن بــر 
اســاس قانون جهــش تولید مســکن، بایــد ۲۰ 
درصد تسهیالت بانکی به بخش مسکن منتقل 
شــود. این در حالــی اســت که بــر اســاس اعالم 
بانک مرکزی در ۸ ماهه نخست امسال بیش از 
۱,۷۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی به 
بخش های مختلف اقتصادی شامل صنعت، 
کشاورزی، بازرگانی، خدمات و مسکن پرداخت 
شده که سهم بخش مسکن و ساختمان بیش 
از ۹۰ هزار میلیارد تومان )۹۰ هزار و ۶۸۹ میلیارد 
تومان( بوده است. بنابراین سهم بخش مسکن 
و ســاختمان از کل تســهیالت بانکــی ۸ ماهــه 
امسال ۵.۲ درصد بوده که با سهم ۲۰ درصدی 

مقرر در قانون فاصله زیادی دارد.
گر قرار بود ۲۰ درصد تســهیالت بانکی ۸ ماهه  ا
امسال به بخش مســکن و ســاختمان برسد، 
سهم این بخش از تسهیالت بانکی تا پایان آبان 
۱۴۰۰ باید به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان می رسید 
که تقریبا اندازه همان رقم مذکور در قانون بودجه 
سال جاری و قانون جهش تولید مسکن می بود؛ 
ضمن اینکه می بایست ۱۵ هزار میلیارد تومان 
مابقی هم در طول ماه های باقی مانده امسال 

به بخش مسکن تعلق می گرفت.
از سوی دیگر از ۹۰ هزار میلیارد تومانی که بانک ها 
به بخش مسکن و ساختمان داده اند، حدود 
۱۷ هزار میلیارد تومــان )۱۶ هــزار و ۹۵۲ میلیارد 
تومان( سهم تسهیالت خرید مسکن و معادل 
۱۸.۷ درصــد کل تســهیالت بخــش مســکن و 

ساختمان بوده است.
      طرح ملی مسکن نتوانست بخش 

مسکن را از رکود خارج کند
از دیگــر گزارش هایی کــه بانک مرکزی منتشــر 
کرده، در خصوص رشــد اقتصادی بخش های 
مختلــف اقتصــادی در نیمه نخســت امســال 
کــه وزارت راه و  اســت. این در حالــی اســت 
شهرسازی دولت دوازدهم از اجرای بخش هایی 
از طرح ملی مسکن خبر داده بود. بر اساس اعالم 
بانک مرکزی، رشد بخش مسکن و ساختمان در 
۶ ماهه امسال منفی ۱۷ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن بود و روند کاهشی داشته 

که ناشی از رکود ساخت و ساز در کشور است.
ک و مســتغالت در  امــا بخــش خدمــات امــال
نیمــه اول ســال جــاری در مقایســه بــا ۶ ماهــه 
۱۳۹۹ رشــد اندک ۰.۲ درصــدی را تجربــه کــرده 
ک است  که احتماال به دلیل افزایش ارزش امال

ک و مستغالت. نه تعداد معامالت بخش امال

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
خواهان افزایش ســن بازنشســتگی تا دو سال 
بیشتر شده که هنوز این طرح در مجلس مطرح 
نشده اســت و مراحل رســیدگی به آن چندماه 
زمان نیاز دارد. اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا 
درباره پیــش بینی افزایش ســن بازنشســتگی 
تا دو ســال در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، اظهــار کرد: 
تعویق سن بازنشستگی نیاز به کار کارشناسی 
و بررســی همه جانبــه دارد. برخــی از کارمندان 
عالقه مند هستند دیرتر بازنشسته شوند، اما این 
اعتقاد هم وجود دارد که کارکنــان دولت زودتر 
بازنشسته شــوند تا نیروهای جدید جایگزین 
آنان شود. وی افزود: با توجه به اینکه دولت دچار 
مشکالت اقتصادی اســت و برای اســتخدام و 
جذب نیروهای جدید با مشــکل مواجه است 
ترجیح می دهد کارمندان را کمی بیشتر از حد 
معمول بازنشسته کند تا از تجربیات آنان بیشتر 
استفاده کند. نماینده مردم سمیرم در مجلس 
گفت: اینکه کارکنان دولت کمی دیرتر بازنشسته 
شوند به نفع شرایط اقتصادی کشور است و بار 
گر این جنبه  مالی دولت را کاهش می دهد، اما ا
را در نظر بگیریم که بیشتر جمعیت ایران جوان 
است و جوانان نیاز به اشتغالزایی دارند اجرای 
چنین طرحی مشکل ساز خواهد شد. جوانان 
خواهان آن هســتند که کارمندان دولت زودتر 
بازنشسته شوند تا آنان بتوانند مشغول به کار 
شوند. سلیمی درباره احتمال عملی شدن این 
طرح، خاطرنشان کرد: دولت در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ خواهان افزایش سن بازنشستگی تا 
دو سال بیشتر شده است که هنوز این طرح در 
مجلس مطرح نشده است و مراحل رسیدگی 
به آن چندمــاه زمان نیــاز دارد و پس از بررســی، 
نماینــدگان تصمیــم خواهند گرفــت کــه آن را 

تصویب کنند یا خیر.

خبر اصفهان درصدر جدول آمار بیکاری:

بیکاریهمچنانمیتازد
با وجود انتشــار مباحثــی مبنی بر 
کاهــش آمــار بیــکاری، عــده ای از 
مسئوالن و کارشناسان معتقدند 
متأسفانه در حال حاضر با باالترین نرخ بیکاری مواجه 
هســتیم و نباید با جــادوی آمــار، القــای کاهش نرخ 

بیکاری داشته باشیم.
۲۳ تیرماه امســال بود که مرکز آمار ایــران در ارتباط با 
جمعیت فعال و بیکار کشور گزارشی را با تیتر »در بهار 
۱۴۰۰ حدود نیمی از شاغلین خارج شده از بازار کار به 
اشتغال بازگشتند« منتشر کرد که در این گزارش اعالم 
شــد در بهار ۱۴۰۰، به میزان ۴۱.۴ درصد جمعیت ۱۵ 
ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند و در گروه 
کی از آن است  شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند که حا
نرخ مشــارکت اقتصادی نسبت به فصل مشــابه در 
سال قبل )بهار ۱۳۹۹( ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

بررســی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نیز 
نشــان می دهد که در بهار امســال، بخــش خدمات 
با ۴۸.۸ درصد بیشــترین ســهم اشــتغال را بــه خود 
اختصاص داده اســت. در مراتب بعدی بخش های 
صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی با ۱۷.۹ درصد قرار، 
گرفته اند. با این حال بر اساس گزارشی هم که معاونت 
بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران تدوین کرده است، در تابستان ۱۴۰۰، 
جمعیت فعال کشور حدود ۱۱۸ هزار نفر نسبت به فصل 
مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. ارقام موجود 
برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر طی این مدت نشان 
می دهد مشارکت اقتصادی متناسب با رشد جمعیت 
افراد در سن کار، افزایش نیافته است. این آمار نشان 
می دهد نسبت اشتغال کشور در فصل تابستان جاری 
حدود ۳۷ درصد اعالم شده و در مقایسه با بسیاری از 
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، رقم بسیار کم و 
قابل تأملی است. آماری که بیانگر نوسان نرخ بیکاری 

در شش ماهه ابتدایی امسال است.
      به آمار کاهش نرخ بیکاری نمی توان اعتماد 

نمود
بنــا بــر اظهــارات کارشناســان و تحلیلگران، شــرایط 
اقتصادی کشــور تردیدها را درباره اخبــار کاهش آمار 
بیکاری به شدت افزایش می دهد، لذا آمارهای مرکز 
آمار در این موارد چندان، صحیح نیست. ضمن اینکه 
از گذشته شاهد واقعیت هایی در جامعه بوده ایم که 
کز دولتی مغایرت  اصوال با آمارهای اعالمی از سوی مرا
بسیاری داشته است. از این رو می توان گفت، تا زمانی 
که جمعیت فعال به صورت واقعی تعریف نشود، آن 
هم بر اساس مکانیزم های واقعی که آمارهای واقعی 
را منعکس کنــد، نمی توان بــه آمارهــای غیرواقعی از 

کاهش بیکاری اعتماد کرد.
شــمس الدین حســینی، رئیــس کمیســیون ویــژه 
جهش و رونق تولید مجلس ایران در این باره می گوید: 
متأســفانه در حــال حاضر بــا باالتریــن نــرخ بیکاری 
مواجه هســتیم و نباید با جادوی آمار القای کاهش 
کــه نرخ مشــارکت  نــرخ بیــکاری داشــته باشــیم چرا
گر این امر را از مردم مخفی کنیم باعث  کاهش یافته و ا

بی اعتمادی آن ها به نظام می شود.

وی بــا بیان اینکــه کاهش نــرخ بیــکاری باید یکــی از 
گر کنــکاش کنیم  اهداف اصلــی باشــد، می افزایــد: ا
متوجه می شــویم نــرخ مشــارکت کاهش یافتــه و به 
دنبال آن شــاهد کاهش نرخ بیــکاری بوده ایم یعنی 
گر نرخ مشارکت ۴۴ درصدی حفظ می شد و تداوم  ا
پیدا می کرد نرخ بیــکاری در ســال ۱۴۰۰ بــه ۱۶ درصد 
می رسید. این نماینده مجلس تصریح کرد: این کار 
با دستور و بخشــنامه عملیاتی نمی شــود بلکه باید 
رشد اقتصادی را افزایش داده و نقدینگی را به سمت 

سرمایه گذاری مولدزا هدایت کنیم.
      شرایط بیکاری در استان اصفهان چگونه 

است؟ 
اســتانی کــه بیــش از پنــج میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر 
جمعیت دارد و سهم آن در صنعت کشــور ۱۱ درصد، 
ســرمایه گذاری ۱۰ درصــد و اشــتغال صنعتی هشــت 
درصد و رتبه اصفهان در طرح های نیمه تمام صنعتی 
و تعداد معادن اول و از نظر ذخایر معدنی دوم است. 
اما در طول چند سال گذشته همواره آمار بیکاری آن 
در صدر جدول قرار داشته و به دلیل مهاجرپذیر بودن 
با شــرایط نامطلوبــی در زمینــه اشــتغال زایی روبه رو 

بوده است.
به خصوص که با شیوع بیماری کرونا و تبعات ناشی از 
کی از افزایش ۱.۱ درصدی این  آن، آمار بهار سال ۹۹ حا
شاخص در مقایسه با بهار سال ۹۸ بود. این چنین که 
در ســه ماه ابتدای ســال ۹۹، نرخ بیکاری در اســتان 
اصفهان ۱۱.۳ درصد بوده اســت. در صورتی که قبل 
از کرونا، نرخ بیکاری در اصفهان از ۱۴.۷ به ۱۰.۳ درصد 
کاهش یافتــه بود کــه متأســفانه در ایام شــیوع، نرخ 

بیکاری استان اصفهان بار دیگر، افزایش یافت.
از دیدگاه مسئوالن، بخش قابل توجهی از آمار بیکاری 
استان، در این دو سال اخیر، به شیوع بیماری کرونا 
مربوط می شــود. چه بســا با شــیوع بیمــاری کرونا از 
اســفند ســال گذشــته شــاهد رکــود در بخش هــای 

مختلف به ویژه مشاغل خدماتی در استان اصفهان 
بودیم که همین امر تأثیر بســزایی در کاهش نسبت 
اشتغال و افزایش نرخ بیکاری داشت. با توجه به اینکه 
عمده اشــتغال در اســتان اصفهان یعنی حــدود ۴۲ 
درصــد مربــوط به مشــاغل خدماتی اســت و شــیوع 
بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از آن باعث رکود 
شــغل های خدماتی بــه ویــژه در بخش هایی مانند 
گردشگری و رستوران ها شــد. برخی کارشناسان نیز 
معتقدند کــه دامنــه تأثیــرات و پیامدهای مســائل 
سیاسی و بحران هایی مانند همه گیری بیماری کرونا 
بر استان هایی مانند اصفهان که دارای جمعیت زیاد 
و تعداد باالی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی 
و خدماتی است، بیشتر بوده و به همین دلیل شاهد 

افزایش نرخ بیکاری در این منطقه بودیم.
آن ها اعتقاد دارنــد که اصفهــان دارای ظرفیت های 
بسیاری در بخش های مختلف اقتصادی است که 
گر موانع موجود برداشته و فرآیندها، بیشتر تسهیل  ا
شود شاهد رونق هرچه بیشتر و اتفاق های خوب در 
آن خواهیم بود. از طرفی هم مهاجرت بی رویه از سایر 
استان ها، خشک سالی و تحریم های بین المللی در 
کنار بحران کرونا در این سال ها در افزایش نرخ بیکاری 

در استان اصفهان نقش مؤثری داشته است.
      کاهش آمار بیکاری به دلیل بازگشت فعاالن 

به عرصه کسب و کار
کید بر  محمد رحمانــی، کارشــناس اقتصــادی بــا تأ
شدت معضل بیکاری در ایران و به ویژه در چند استان 
آن می گوید: با وجود آنکه تصور می شــود بیــکاری در 
شهرهای کوچک افزایش داشته ولی آمارها و شواهد 
کی از آن است که کالن شهرها به دلیل مهاجرپذیر  حا
بودن با نرخ بیکاری بیشتری روبرو هستند. حال اینکه 
کزی است که در چند سال گذشته  اصفهان هم از مرا
همواره با آمار باالیی از بیکاری روبه رو بوده و در دو سال 
اخیر با توجه به ویروس کرونا و ســایر محدودیت ها، 

شــرایط برای بیکار شــدن آن عده ای هم که شــاغل 
بودند فراهــم شــد. وی در رابطه بــا آمــار کاهش نرخ 
بیکاری در استان می گوید: آمارهای موجود از کاهش 
موقت نرخ بیکاری در بهار امســال حکایــت دارد که 
گونی  افت نرخ بیــکاری در این زمان، بــه عوامل گونا
بازمی گردد. احتماال دلیل اصلی، بازگشت جمعیت 
فعالی است که پیش از شیوع کرونا شاغل بوده اند و در 
دوران شیوع به دلیل موانع، فعالیت خود را تعطیل 

کرده اما با بهبود شرایط به فضای کاری بازگشته اند.
این کارشــناس اقتصــادی تصریح می کند: در ســال 
۹۹ به دلیل کاهش حضور مردم در جامعه و کاهش 
تقاضای کاال، بخشی از مشــاغل ترجیح به تعطیلی 
می داند و یا آنکه با وضع قوانین محدودکننده مجبور 
به تعطیلی می شدند و از این رو آمار بیکاری باال رفت. 
همچنین به دلیل بســته بودن مرزها صــادرات و در 
نتیجه تولیدی صورت نمی گرفت که با بهبود شرایط، 
صاحبان مشاغل به فعالیت های خود بازگشته و آمار 

اشتغال نسبت به سال قبل باال رفت.
به گفته رحمانی با کاهش شــرایط کرونایی مشاغل 
خدماتــی هــم رونــق دوبــاره گرفــت. مشــاغلی کــه 
کزی ماننــد تاالرها و رســتوران ها بود و با  مربوط با مرا
کــز، نیروهای خدماتی هــم به کار  راه افتادن ایــن مرا
بازگردانده شدند. اما موضوعی که وجود دارد آن است 
که در همین زمانی چه تعدادی از بیکاران استان شاغل 
شده اند؛ به عبارتی افرادی که شغلی نداشته و جویای 
کار بودند و یا آنکه بنا بر محدودیت های کرونایی بیکار 

نشده بودند.
کید می کند: هر زمان که این تعداد از افراد دارای  وی تأ
شغل شدند، می توان ادعای کارشناســانه ای برای 
کاهش نــرخ بیــکاری کــرد وگرنه بــا وجــود تحریم ها، 
کمبود مواد اولیه و فقدان زیرساخت های الزم برای 
اشتغال زایی های جدید، نمی توان آمار این چنینی را 

دلیلی بر کاهش نرخ بیکاری قلمدادکرد.

عضو هیئت  مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان 
گفت: در ســامانه تجارت هر کاالیی یک شناســه 
و کد رهگیری دارد و مصرف کننــده در زمان خرید 
کتور و تاریخ خرید را خود در این ســامانه  آن کاال، با ارائه کد ملــی، فا

ثبت می کند.
محمد جواد روغنــی اظهار کــرد: واحدهایی که عرضه کننــده لوازم 
خانگی هستند باید نســبت به ثبت کد ملی خریداران محصوالت 
لوازم خانگی در سطح عرضه توســط نمایندگی ها و توزیع کنندگان 
اعم از عمده فروشی و خرده فروشــی اقدام کنند و آن ها را در سامانه 

تجارت درج کنند.
وی توضیــح داد: در ســامانه تجــارت هــر کاالیــی یک شناســه و کد 

رهگیری دارد و مصرف کننده در زمان خریــد آن کاال، با ارائه کد ملی 
کتور و تاریخ خرید خود را در این سامانه ثبت می کند. خود، فا

عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان با اشاره به اهداف 
اجرای ثبت کد ملی خریداران لوازم خانگی خاطرنشان کرد: هدف 
از اجرای این طرح رصد واردات، تولید و شناســایی کاالی قاچاق و 

تقلبی است.
به گفته روغنی با اجرای چنین طرحی خریداران از طریق شماره گیری 

کد دستوری می توانند از اصالت کاالی خود مطمئن شوند.
وی افزود: به همین دلیل خریداران برای کسب اطمینان از اصالت 
کاالهــای لــوازم خانگی با ثبــت کــد درج شــده روی دســتگاه در کد 

دستوری #۷۷۷۷*۴* از اصالت دستگاه مطلع می شوند.

گفــت:  راه و شهرســازی  معــاون وزیــر 
تمامی کسانی که قصد ساخت وساز دارند یا 
پروژه آن ها نیمه کاره مانده است می توانند 
از ســقف تسهیالت نهضت ملی مســکن اســتفاده کنند و از 

شرط فرم »ج« و دیگر شروط چهارگانه معاف هستند.
به گزارش ایمنا، محمود محمودزاده اظهار کرد: تسهیالت 
نهضت ملی مسکن عالوه بر سازندگان و گروه های ساخت، 
بــه خــود مالکیــن نیــز پرداخــت می شــود. به ایــن ترتیــب 
تمامی کســانی که قصــد ســاخت و ســاز دارنــد می تواننــد از 
تســهیالت نهضت ملی مســکن اســتفاده کنند و نیــازی به 
ســبز بودن فرم »ج« و شــروط چهارگانه نیســت. تسهیالت 
در مناطق شــهری و همچنین بافت های فرسوده با همان 
سقفی که برای متقاضیان خانه اولی پرداخت می شود عینا 

به خود مالکین نیز تعلق می گیرد.
کید کرد: کسانی که به صورت حرفه ای اقدام به ساخت و سازمی کنند، کسانی که به صورت شخصی  وی تا
می سازند، یا کسانی که پروژه شان نیمه کاره مانده و نیاز به منابع مالی برای تکمیل آن دارند می توانند از 

تسهیالت نهضت ملی مسکن استفاده کنند.
      مبلغ وام 2۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سقف تسهیالت نهضت ملی مسکن در شهر تهران ۴۵۰ میلیون 
کز استان ها ۳۵۰  تومان است گفت: برای کالن شهرهای باالی یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون تومان، مرا

میلیون، سایر شهرهای کشــور ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

محمودزاده در تشریح اقساط وام نهضت ملی مسکن اظهار 
کرد: تسهیالتی که پرداخت می شــود به هیچ عنوان نیاز به 
خرید اوراق یا ســپرده گذاری ندارد. موضــوع دیگر مربوط به 
اقساط تسهیالت است که برای گروه های مختلف، متفاوت 
ک توانمنــدی خانوار اســت که بر اســاس  خواهــد بــود. مــال
دهک هــای درآمــدی محاســبه می شــود. بخشــی از ســود 
تسهیالت بانکی ۱۸ درصد خواهد بود اما برای دهک هایی 
که از توانایی کمتری برخوردارند، بخشــی از سود تسهیالت 
توسط دولت و از طریق صندوق ملی مسکن تأمین می شود. 
بنابراین مبلغ اقساط برای گروه های حمایتی به مراتب کمتر 

از دیگر گروه ها است.
      رسیدن 7۶۰ هزار واحد به مرحله اجرا

وی در پاسخ به این سوال که پروژه نهضت ملی مسکن در چه مرحله ای قرار دارد گفت: با توجه به ادغام 
طرح اقدام ملی مسکن با نهضت ملی، تعدادی از پروژه ها از قبل در جریان است. مجموعا ۷۶۰ هزار واحد 
تأمین زمین شــده و در واقع به مرحله اجرا رسیده که در مراحل مختلف است. ممکن است کلنگ زنی 
نشده باشد ولی آماده کار است. از تعداد مذکور ۲۱۰ هزار واحد یا کلنگ زنی شده یا آماده کلنگ زنی است. 
برای ۵۵۰ هزار واحد نیز زمین تأمین شده که همکاران ما در اســتان های مختلف در حال فراهم کردن 

اقدامات آغاز به کار پروژه ها هستند.

کید کرد: عضو هیئت  مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان تا

کاالهای خریداری شده در سامانه تجارت لزوم ثبت 

معاون وزیر راه و شهرسازی:

هرکس بسازد می تواند وام نهضت ملی مسکن بگیرد

کنونی آب سد های بزرگ استان ذخیره 
 ۱۹۳ میلیون مترمکعب است

رئیس اتحادیه گوشت قرمز در اصفهان:
گوشت قرمز تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام شده 

برگشت سیب زمینی صادراتی از ترکمنستان تکذیب شد

کاال سه ابرشرکت اصفهانی در جمع ۱۰ شرکت برتر بورس 

سهم مسکن ۵ درصد:

امتناع بانک ها از پرداخت 
تسهیالت به بخش ساختمان 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تعویق سن بازنشستگی نیاز 
به بررسی همه جانبه دارد

خبر

خبر

خبر
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شرکت توزیع برق اصفهان هشدار داد؛

افزایش۱۰درصدیمصرفبرقدرزمستان۱۴۰۰

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
کیــد بــر  توزیــع بــرق اصفهــان بــا تا
ضــرورت مصــرف بهینــه بــرق، از 
افزایش حداقــل ۱۰ درصدی مصرف برق در زمســتان 

۱۴۰۰ خبر داد.
کید بر ضــرورت مدیریت مصرف  مرســل صالحی با تأ
برق در زمستان و کاهش مصرف این انرژی، اظهار کرد: 
استفاده حداقلی از بخاری و پکیج های برقی، استفاده 
از لباس گرم در منزل و تنظیم دمای ۱۸ درجه سانتیگراد 
تجهیزات گرمایشی و... می تواند در مدیریت مصرف 
بهینه برق در زمستان کمک بسزایی کند. با کاهش 
یک درجه دمای محیط کار یا سکونت، ۶ درجه مصرف 

انرژی کاهش می یابد.
گر هرکدام از مشترکین نکات کاهش مصرف  وی گفت: ا
را  انجام دهند، شــاهد کاهش چشم گیری در مصرف 
خواهیم بــود و مــا را در ارائه خدمات و حفــظ پایداری 

شبکه یاری خواهند کرد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
در ادامه با بیان اینکه زیباســازی شهر ســبب افزایش 
میزان مصرف برق می شــود، توضیح داد: شــهرداری 
بــرای زیباســازی معابــر از نورپردازی هــای متعــدد 
استفاده کرده است که در بلوارها، آب نماها، نورپردازی 
گر  دیوارها و درختان مشــاهده می شــود، همچنین ا
استفاده از آب نماهای برقی و استفاده از نمایشگرها و 
تلویزیون های موجود در شــهر نیز مدیریت نشود، در 

مصرف بی رویه برق بی تأثیر نخواهد بود.
کید کرد: برای مدیریت مصرف در سطح شهر  صالحی تأ
مکاتبات الزم با شهرداری اصفهان انجام شده است 
که اقدامات مؤثــری در این خصــوص از جمله تنظیم 
فتوسل های نجومی پارک ها، کاهش زمان روشن بودن 
آب نماها و.... که نمــادی از فرهنگ ســازی مدیریت 
مصرف در سطح جامعه شهری محســوب می شود، 

انجام شده است.
وی با اشاره به الگوی مصرف برق در فصل سرد، اظهار 
کــرد: الگــوی مصــرف در ماه هــای گــرم ۳۰۰ کیلــووات 
ساعت و ایام غیرگرم ۲۰۰ کیلو وات ساعت در ماه است 
و در صورتی که میزان برق مصرفی ماهیانه مشترکین 
در ایام غیرگرم، کمتر از ۸۰ کیلو وات ساعت و در ایام گرم زیر 
۱۰۰کیلو وات ساعت باشد، شامل تخفیف صد درصدی 

قبوض می شوند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
با بیان اینکه ســالیانه ۷ درصــد به مبلغ انــرژی اضافه 
می شود، اما مشترکین پرمصرف عالوه بر این ۱۶ درصد 
به میزان مبلغ قبض آنها افزوده خواهد شد، افزود: در 
سال جاری ۷۵۰۰ تفاهم نامه با صنایع و ادارات مختلف 
اعم از شهرداری، برای کاهش مصرف برق و همچنین 

مدیریت مصرف بسته شده است که به همین منظور 
پاداش همــکاری به صــورت بســتانکار در قبوض این 

مشترکین اعمال شد.
      اخطار به واحدهای صنعتی پرمصرف

کید بر اینکــه میزان بــرق مصرفــی واحدهای  وی بــا تأ
صنعتی نباید به باالتر از میزان خریداری شــده تجاوز 
کند، گفــت: در صورت باالرفتــن از این میزان، شــرکت 
توزیع بــرق پــس از اخطار، نســبت به قطع بــرق واحد 

صنعتی مورد نظر اقدام می کند.
کید کــرد: واحدهای صنعتی بایــد بارهای  صالحی تأ
ســنگین را به خارج از فصل زمســتان منتقــل کنند و 
مصرف روشنایی را کاهش دهند، همچنین واحدهای 
صنعتی باید در بخش تجهیزات بهینه ســازی انجام 

دهند و از المپ های کم مصرف استفاده کنند.
وی اضافه کرد: از دیگر نکاتی که می توان در خصوص 
مصرف بهینه انرژی در واحدهای صنعتی مورد بحث 
قرار داد، انتقال تعطیالت و تعمیرات است که می توانند 
آن را به زمســتان و تابســتان در ایام پیک مصرف برق 

انتقال دهند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
گر در بخش های دولتی، اداری، شهرک های  ادامه داد: ا
صنعتی و... کاهش مصرف و بهینه سازی انجام نشود 

حفظ پایداری شبکه دچار چالش می شود.
 وی در ادامه با بیان اینکه طی صحبت ها و تصمیمات 
پیشین که در استانداری اصفهان گرفته شد شرکت 

توزیع برق با حکم اســتانداری به صورت محسوس 
و نامحســوس ادارات را بازرســی می کنــد و درصورت 
مشاهده افزایش مصرف بیش از اندازه، با آنها برخورد 
می شود، گفت: در گروه های مجزا در فصل زمستان 
برای کنترل و بازرسی مصرف انرژی ارگان ها، یک نفر 
از شــرکت گاز، یک نفر از شــرکت برق و یک نفر از دفتر 
بازرسی استانداری به بازرسی از ارگان ها و سازمان ها 
مشغول می شوند و این روند در تابستان با جایگزین  
شــدن یــک بــازرس از شــرکت آب و فاضــالب ادامــه 

می یابد.
صالحی افزود: برای تمام ادارات کنتور هوشمند نصب 
شــده و بــه طــور لحظــه ای میــزان مصــرف را  می توان 

کنترل کرد.
وی با بیان اینکه هر سال به اداره ها و ارگان ها برچسب 
انــرژی داده می شــود، گفــت: مطابق اســتانداردهای 
موجود ســازمان ها توســط بازرســین بررســی و طبق 

استانداردها برچسب گذاری می شوند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
 A با بیان اینکه از ۴۶۹ ارگان و سازمان تنها ۱۵ اداره گرید
برچسب استاندارد را گرفته و۱۶۳ مورد اصال برچسب 
کید کرد: مشکل اصلی ادارات برای انجام  نگرفته اند، تأ
ندادن استانداردسازی مصرف، نداشتن بودجه است.
وی دربــاره مدیر انــرژی در هر ســازمان، گفت: شــرکت 
توزیع برق در هر ارگان مدیر انرژی مشخص کرده است 
که باید شرایط مصرف را روزانه کنترل و گزارشات مربوطه 

را به صورت دوره ای در اختیار شرکت توزیع قرار دهند.
گر ادارات اصول الزم برای کاهش  کید کرد: ا صالحی تأ
مصرف و بهینه ســازی تجهیزات برقــی را انجــام داده 

باشند برچسب انرژی خود را ارتقاء خواهند داد.
      ضرورت کاهش مصرف انرژی در ادارات

وی بــا بیان اینکــه اداره و ارگان هــا می تواننــد طبــق 
توصیه هــا در مصرف بــرق با شــرکت توزیــع همکاری 
کنند، اظهار کــرد: اداره های دولتی می توانند با انجام 
توصیه هــای مدیریــت مصــرف انــرژی بــه مدیریــت 

مطلوب این فرآیند در سازمان خود بپردازند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
یادآور شــد: به کارگیری ســلول های خورشیدی برای 
تأمین ۲۰ درصد انرژی، خاموش کردن تجهیزات برقی 
هنگام خروج از محل کار، هوشمندسازی موتورخانه ها 
و همچنیــن خامــوش کــردن روشــنایی های اضافــه 
در هنگام شــب می تواند راهکاری برای بهینه ســازی 

مصرف در ادارات محسوب شود.
وی افزود: مشترکین می توانند با نصب نرم افزار کاربردی 
»برق من«، از میزان مصرف خود و خاموشی ها مطلع 
شوند و درخواســت های خود را دراین نرم افزار مطرح 

کنند.
صالحی خاطر نشان کرد: پس از ارسال پیامک بهای 
مصرف برق برای مشترکین، رده بندی مصرف نیز برای 
هر مشترک ارسال می شود تا از این طریق از نحوه مصرف 

برق خود مطلع شوند.

با برگزاری میز خدمت جهادی پرونده واحد های 
صنعتــی و صنعتگران شــمال اســتان بررســی و 

مشکل آنان رفع شد.
مدیر کل استاندارد اســتان اصفهان در کاشان 
گفت: رسالت ما، تسهیل گری در حوزه صنعت و 
اقتصاد کشور است و حمایت هدفمند از تولید را 
در دو سطح مانع زدایی ها و پشتیبانی از تولید با 

کیفیت، دنبال می کنیم.
کید بر اهمیت فرهنگ سازی  محمود فرمانی با تا
و توجه مردم هنــگام خرید کاال و اســتانداردآن 
افزود: آشــنایی بیشــتر آحــاد جامعه بــا موضوع 
اســتاندارد، می تواند تاثیر های مهمی در رشــد 
و شــکوفایی اقتصــادی کشــور داشــته و ســبب 
افزایــش توانمنــدی جامعــه در تولیــد و عرضــه 

کاال هــا و خدمــات با کیفیــت باشــد. وی گفت: 
کارشناســان این سازمان بر اســاس قانون مجاز 
هستند به مرکز های تولید، بسته بندی، عرضه 
و فروش کاال ها و یا خدمات مشمول استاندارد 
اجباری وارد شــوند، به بازرســی و نمونه برداری 
بپردازند و نیز فرآورده های مشــمول اســتاندارد 
کز تولیــد و عرضه  اجباری فاقــد کیفیــت را از مرا

جمع آوری کنند.
مدیر کل استاندارد اســتان اصفهان با اشاره به 
طرح طا ها )طرح اجرای هماهنگ استاندارد( 
گفت: در این طرح، این سازمان با خرید کاال های 
مشــمول مقــررات اســتاندارد اجبــاری از بــازار، 
کیفیــت محصــوالت را نــه فقــط در واحد هــای 
تولیــدی، بلکه با خریــد نمونــه از بــازار، کنترل و 
کیفیت و مطابقت آن با اســتاندارد را، آزمایش و 

ارزیابی می کند. 
فرمانی افــزود: نزدیــک بــه ۴۵۰۰ واحد فعــال در 
استان تحت پوشش استاندارد هستند، که این 
تعداد واحد ها در زمینه هــای مختلف از جمله 
صنایع دســتی، صنایع ســاختمانی، خــودرو و 
برق تحت نظارت این سازمان فعالیت می کنند.

اهالی روستا های سردسیر پیشکوه فریدونشهر 
۲ ســال در انتظــار گــرم شــدن خانه هایشــان 

هستند.
ح گازرســانی به روســتا های خوشــه اسالم  طر
آباد پیشکوه فریدونشــهر با وعده گازدار شدن 
جمعیت بیــش از ۱۵۰۰ نفــر ازروســتاییان برای 
گــرم شــدن خانه هــا در ســال های ۹۸ و ۹۹ آغاز 
شــد که شــوربختانه این وعده هــا هنوزمحقق 
نشــده و باوجود آغاز بارش ها و فصل زمســتان 
بنظر می رســد ســال آینده اهالی از مزایــای گاز 

بهره مند شوند.
روســتا های پیشــکوه و پشــتکوه فریدونشــهر، 
چون از شبکه سراسری گاز در استان اصفهان 
فاصله زیاد دارند و کوهستانی هستند قرار شد 
از استان همجوار لرستان از شهرستان الیگودرز 
به این روستا ها لوله گذاری و گازرسانی شود که 
باوجود وعده های شرکت گاز استان هنوز لوله 

گذاری به کندی پیش می رود.
مصطفی علوی مدیر عامل شــرکت گاز استان 
اصفهــان در حالــی وعــده تکمیل طــرح در ۲۲ 

بهمن ماه امســال را می دهد کــه مجید صباغ 
زاده مدیــرکل دفتــر توســعه ایمنی راه وحریــم 
در ســازمان راهــداری و حمل و نقل جــاده ای 
کشور می گوید: هنوز از شرکت گاز استان مبنی 
بر پیگیــری لوله گــذاری و رعایــت نکات ایمنی 
خاص برای مسیر لوله گذاری تقاضا یانامه ای 

دریافت نکردند.
گر امســال بــه روســتا های خوشــه اســالم آباد  ا
فریدونشــهر، چون مزرعه ســیب، مزرعــه میر، 
زرد فهــره، اســالم آباد، ســکان، کرچــان و راچه 
گازرسانی نشود، توقف دراین امربه سال آینده 
می رســدو ســرمای خانه هــای روســتایی وارد 

سال چهارم می شود.

مدارس خشت و گلی و بخار های نفت سوز در 
استان اصفهان حذف شد.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان 
با اشــاره به اینکــه با همــت اداره کل نوســازی 
گلــی و  مــدارس و خیــران، مــدارس خشــت 
بخاری هــای نفــت ســوز حــذف شــده اســت 
گفت: متاســفانه با توجه به فرو نشســت های 

اخیر در استان و وضعیت خشکسالی، مدارس 
قدیمی برای حضور دانش آموزان در وضعیت 

زرد و قرمز قرار دارند. 
محمــد اعتــدادی بــا اشــاره به اینکــه اداره 
کل نوســازی مــدارس اجــازه حضــور دانــش 
آمــوزان را در مــدارس پــر خطر صــادر نمی کند 
ک در  گفت:موضــوع احیــای مــدارس خطرنــا
جلســات بعدی شــورای آموزش و پــرورش به 

صورت ویژه تر بررسی خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه ســویه جدیــد ویــروس کرونا 
و نگرانــی اولیــا و دانــش آمــوزان از برگــزاری 
امتحانــات دانش آموزان بــه صورت حضوری 
گفت: امتحانات پایه اول و دوم دوره متوسطه 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در استان 

با همکاری خانواده ها برگزار خواهد شد.

۱۷ ســاخت و ســاز غیــر مجــاز در شهرســتان آران 
وبیدگل تخریب شد.

سرپرست مدیریت جهادکشــاورزی آران وبیدگل 
گفت: این ساخت و ساز های غیرمجاز شامل پی 
کنی تخلیه مصالح، دیوار کشی، قطعه بندی اراضی 
ع نظــام آباد و  و ســاخت بنا های غیر مجــاز در مزار

مهذب آباد این شهرستان تخریب شد.
هادی یغماییــان افزود: هــر گونه تغییــر کاربری و 
ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی بدون 
اخذ مجور از کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد 
کشاورزی جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی 
دارد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی گفت: متخلفان عالوه بر تخریب و قلع و قمع 
بنای ساخته شده غیر مجاز، برابر ماده ۳ قانون به 
جزای نقدی از یک تا ســه برابر قیمــت روز زمین با 

احتساب ارزش افزوده مجازات می شوند.

کنان شهرک ۲۲ بهمن کاشــان با مشکالت زیر  سا

بنایی مواجه هستند.
گر مســئوالن  کنان این شــهرک اعالم کرده اند ا ســا
فکــری بــرای رفع مشــکالت نکننــد زندگــی در این 

منطقه غیر ممکن می شود.
کنان این شــهرک می گویند بار ها به سازمان ها  سا
و نهاد های مربوطه مراجعــه کرده اند، اما پیگیری 

آن ها نتیجه ای در پی نداشته است.
شهرک ۲۲ بهمن کاشان بعد از حدود ۳۵ سال از آغاز 

بهره برداری جاده مناسب و پارک ندارد.

میز خدمتی 
برای رفع مشکل واحد های صنعتی شمال استان 

گرمی خانه های محروم پیشکوه وعده های سرد برای 

گلی از استان اصفهان  حذف مدارس خشت و 

تخریب ۱۷ ساخت و ساز غیر مجاز در آران وبیدگل

کنان شهرک قدیمی کاشان  نارضایتی سا
از زیرساخت های شهری

کارآفریــن میمــه ای در کارگاه خیاطــی خــود 
چرخ اشــتغال ۳۵ نفــر را بــه گــردش درآورده 

است.
 این کار آفرین گفــت: در کارگاه خیاطی خود 
در شــهر وزوان میمه ماهیانه دو هزار دست 
ســرویس آشــپزخانه، لباس هــای تریکــو، 

ماسک و لباس کادر درمان تولید می کند.
عبــاس گلــزاری، آغــاز فعالیت ایــن کارگاه را 
از ســال ۱۳۹۳ بــا هــدف آمــوزش، یادگیــری 
و اشــتغال زایــی دانســت و گفــت: در ایــن 
کارگاه ســرویس های آشــپزخانه، ماســک و 
لباس های کادر درمان تولید و به بازار داخلی 
عرضه و به کشور های عراق، ارمنستان و ترکیه 

صادر می شود.
وی افــزود: بیــش از ۳۵ نفــر از زنــان خانــوار، 
جویــای  جــوان  بانــوان  و  بازنشســتگان 
کاردر این کارگاه آمــوزش دیده انــد و وارد بازار 

کار شدند.

کــرون درغــرب اســتان  فرمانــدار تیــران و 
اصفهــان گفــت: ســرمایه گذاری در زمینــه 
گردشــگری و ورزش های آبی در سد شهید 
منتظــری روســتای خمیــران از توابع ایــن 
شهرســتان نیازمنــد همــکاری شــرکت آب 

منطقه ای است.
به گزارش ایرنا، مجید حججی در نشســت 
مشــترک با معــاون حفاظــت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان در محــل 
فرمانــداری تیــران و کــرون افــزود:  ذخیــره 
بارش های ساالنه در ســد شهید منتظری 
روستای خمیران این شهرستان به مصرف 
کشاورزی می رسد که بخش خصوصی آماده 
ســرمایه گذاری در حــوزه ورزش هــای آبی و 

گردشگری درآن  است.
وی بیــان کــرد: اجرای ایــن پروژه مســتلزم 
همــکاری و صــدور موافقــت شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهان اســت تا فرآینــد صدور 

مجوز و طرح های اولیه آن اجرایی شود.
فرمانــدار تیــران و کــرون بــا اشــاره به اینکــه 
آب ذخیره شــده در ایــن ســد مخزنــی تنهــا 
صرف کشاورزی می شود، گفت: سال زراعی 
گذشــته عــالوه بــر تأمیــن آب کشــاورزان و 
حقابــه داران، یک میلیــون مترمکعــب آب 

پشت سد ذخیره شد.
وی یــادآور شــد: ســرمایه گذاری ورزشــی و 
گردشگری بر روی این منبع ذخیره نقشی در 
مصرف آب ندارد و تنها از فرصت برای انجام 
یــک ســری فعالیت هــا مثــل جت اســکی، 
قایق سواری، آموزش غواصی و ایجاد کافی 
شاپ  وتفریحات آبی می توان استفاده کرد.

نشســت هایی  بابیان اینکــه  حججــی 
درگذشــته بــا حضــور معــاون اســتانداری 
بــرای رفــع موانــع ســرمایه گذاری در ســد 
خمیران برگزار شده است، گفت: همکاری 
ح هــا  آب منطقــه ای بــرای اجرای ایــن طر

ضرورت دارد.
وی با اشــاره به معضالت و مشکالت ناشی 
از خشک سالی استان اصفهان،گفت: این 
شرایط بر شهرســتان ها اثر گذاشته و باعث 
شــده بــه ســمت فعالیت هایــی  بــا مصرف  
کم آب حرکــت کنیم و از پســاب فاضالب در 

بخش های مختلف استفاده شود.
فرمانــدار تیــران و کرون ایجــاد بســتر بــرای 
در  ذی نفعــان  و  کشــاورزان  مشــارکت 
کاهــش  بهره بــرداری از آب موجــود را در 
تنش هــای اجتماعــی و افزایــش مشــارکت 

عمومی مؤثر خواند.
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان نیز به وضعیت ســخت 
آبــی اســتان اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
بارندگی های اخیر از بارش های ســال قبل 
و دوره بلندمــدت کمتــر بــود امــا بــه  آینــده 

امیدواریم.
محمــود چیتیــان خاطرنشــان کــرد: تغییر 
الگــوی کشــت و ســرمایه گذاری، اســتفاده 
از پســاب فاضــالب و مدیریــت مصــرف 
بــرای اســتان اصفهــان بــا وضــع موجــود 
در  بابیان اینکــه  وی  دارد.  ضــرورت 
تمامی ســرمایه گذاری ها بایــد میــزان آب 
مصرفی مدنظر قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: 
۲۸۰ کارواش در شهر اصفهان و سنگ بری ها 
کشــاورزی متقاضــی آب  کنــار بخــش  در 

هستند و مطالباتشان را پیگیری می کنند.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهــان ادامــه داد: مصــرف 
بــاالی آب در کارواش هــا بایــد مدیریــت و 
از بازچرخــش آب برای ایــن کار اســتفاده 

کنند.
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مدیر طرح بازیابی گاز ال پی جی )گاز مایع( شرکت 
پاالیش نفــت اصفهان گفــت: بازیابی هیــدروژن و 
ال پی جــی از گاز حاصــل از فراینــد بنزین ســازی در 
پاالیشگاه اصفهان با رویکرد زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف 

گاز طبیعی اجرا می شود. 
امید آقابابایی افزود: جریان گازی که از واحد بنزین سازی پاالیشگاه 
اصفهان به دست می آید ترکیبی از گازهای ال پی جی و هیدروژن است 
گانه با سودآوری،  که جداسازی و استفاده از هر یک از آنها به صورت جدا
صرفه جویی در مصــرف گاز طبیعی و رویکرد زیســت محیطی همراه 

خواهد بود.
طرح بنزین سازی سال ۹۴ در پاالیشــگاه اصفهان بهره برداری شد و 
روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ در این واحد صنعتی تولید می شود.

وی با بیان اینکه نصب تجهیزات مربوط به طرح جداسازی و بازیابی 
گازهای هیدروژن و ال پی جی از گاز حاصل از فرایند بنزین ســازی در 
پاالیشگاه اصفهان در حال اجراست، اظهار داشت: گاز هیدروژن بطور 
خالص در فرایند گوگردزدایی از جریان های نفتی در پاالیشگاه کاربرد 
دارد و گاز مایع )ال پی جی( نیز قابل عرضه و فروش به مصرف کنندگان 

بخش های خانگی و صنعتی است.
کیــد بر اینکــه کاربــرد اصلــی هیــدروژن در پاالیشــگاه بــرای  وی بــا تا
گوگردزدایی اســت، توضیح داد: زمانی کــه نفت خام بــه فراورده های 
مختلف تبدیل می شود داخل آنها گوگرد است که باید جداسازی شود 
به همین دلیل کار گوگردزدایی در بستر کاتالیست و در دما و فشار باال با 

استفاده از گاز هیدورژن انجام می شود و پس از حذف گوگرد محصوالتی 
مانند بنزین و گازوییل وارد چرخه سوخت خواهد شد.

کســید گوگرد و  گوگرد در ترکیبات ســوختی به تشکیل گاز سمی دی ا
آالینده های هوا منجر می شود بنابراین حذف این عنصر از فراورده های 

تولیدی از نفت ضروری است.
این کارشناس با اشاره به اینکه در زمان حاضر گاز حاصل از فرایند تولید 
بنزین در پاالیشگاه اصفهان در چرخه سوخت این مجموعه صنعتی 
مورد استفاده قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: این گاز مضر نیست اما برای 

جلوگیری از اتالف منابع بهتر است که جداسازی شود.
آقابابایی با بیان اینکه در زمان حاضر برای تولید هیدروژن از گاز طبیعی 
استفاده می کنیم، افزود: تولید هیدروژن از طریق بازیابی از گاز حاصل از 

فرایند بنزین سازی باعث می شود تا گاز طبیعی کمتری مصرف شود.
وی با اشاره به اینکه فناوری جداسازی گازهای هیدروژن و ال پی جی 

توسط شرکت ها و فناوران داخلی در پاالیشگاه اصفهان پیاده سازی 
می شود، اظهار داشت: این فناوری پیش از این  در کشور پیاده سازی 

شده و دانش فنی آن در اختیار کارشناسان داخلی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح، صرفه جویی، سودآوری و بازگشت 
سرمایه خوبی بهمراه دارد، تصریح کرد: این کار باعث می شود تا اتالف 

منابع کمتر شده و در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی شود.
آقابابایی مدت زمان بازگشــت ســرمایه این طرح را بین ۲ تا سه  سال 
دانست و خاطرنشان کرد: امید اســت این طرح تا سال آینده به بهره 

برداری برسد.
گاز نفتی مایع یــا ال پی جی بــه دو گاز هیدروکربنــی بوتــان و پروپان یا 
ترکیب آن ها گفته می شود که در حالت مایع نگه داشته شده و بیشتر 
برای کاربردهای گرمایشــی و بعنوان سوخت صنایع و وسایل نقلیه  

استفاده می شود.
گاز هیدروژن، سبکترین عنصر شیمیایی در جدول تناوبی، بدون رنگ 
و بو و دارای خاصیت شعله وری بسیار باالست که در صنایع مختلف از 

جمله شیمیایی و نیروگاه ها کاربرد دارد.
شــرکت پاالیش نفت اصفهان ) پاالیشــگاه اصفهــان ( در زمان حاضر 
وظیفه تامین حدود ۲۵ درصد از سوخت کشور را به عهده دارد و بنزین و 
گازوییل از محصوالت اصلی این شرکت بشمار می آید بطوری که سوخت 

۱۶ استان از جمله اصفهان را تامین می کند.
ایـــن شــرکت در منطقه ای به مســاحت ۳۴۰ هکتــار در شــمال غربی 

اصفهان واقع و ظرفیت آن حدود ۳۷۵ هزار بشکه در روز است.

آموزش حضوری مدیریت مصرف بهینــه آب به 
دانش آموزان اصفهانی که با شیوع ویروس کرونا 
وکووید - ۱۹ به مدت ۲ ســال متوقف شــده بود با 

بهبود وضعیت همه گیری این بیماری دوباره آغاز شد.
رییس خانه فرهنگ آب اصفهان افزود: بر اســاس برنامه آموزشــی 
پیش بینی شده موضوع های مربوط به مدیریت مصرف آب هنگام 
انجام کارهای روزانه به وسیله مربیان مجرب و متخصص که ارتباط 

مؤثری بادانش آموزان دارند انتقال داده شود.
زهره تشیعی ادامه داد: بر اساس آخرین رنگ بندی شهرهای کشور 
از سوی ســتاد مقابله با کرونا به لحاظ وضعیت شــیوع کرونا، شهر 
اصفهان با افزایش نقاط ایمن در وضعیت آبی قرار دارد لذا می توان 

برنامه های آموزشی را افزایش داد. وی با اشاره به این که در دوران محدودیت های کرونایی، آموزش مدیریت 
مصرف آب به دانش آموزان از طریق شبکه دانش آموزی شاد و در فضای مجازی دنبال می شد گفت: دانش 
آموزان بهترین انتقال دهنده پیام اهمیت آب هستند و آموزش راه های مصرف بهینه آب به آن ها عالوه بر 
تقویت حس مسوولیت پذیری، می تواند موجب ترویج فرهنگ درست مصرف کردن آب در خانواده ها 

نیز شود.
 رییس خانه فرهنگ آب اصفهان به شیوه آموزش در خانه فرهنگ آب در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: 
راه های مصرف صحیح آب به دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در قالب دو کارگاه تئوری و عملی و 

به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارائه می شود.
تشیعی خاطرنشان کرد: در کارگاه تئوری، راهکارهای مصرف صحیح 
آب به صورت شعر، قصه، موســیقی، اجرای مسابقه، اینفوگرافی و 
پخش پویانمایی و در کارگاه عملی از طریق اجرای نمایش های طنز، 
نقاشی، خمیربازی و کار با کاغذ رنگی، راهکارهای مدیریت مصرف 

آموزش داده می شود.
وی ادامــه داد: در خانــه فرهنــگ آب تالش می شــود موضوع های 
مربوط به مدیریت مصرف آب هنگام انجام کارهای روزانه به وسیله 
مربیان مجرب و متخصص که ارتباط مؤثری بادانش آموزان دارند 

انتقال داده شود.
وی گفت: پس از آموزش، برای همه دانش آموزان کارت حامی آب 
دانش آموزی صادر و از آن ها خواسته می شود در محیط مدرسه، خانواده و جامعه در صورت مشاهده هدر 

رفت آب، چگونگی راه های مصرف بهینه آب را به دیگران آموزش دهند.
اصفهان خشک ســالی کم ســابقه ای را در نیم قرن اخیر ســپری می کند، رودخانه زاینــده رود بیش از یک 
کنون به بحرانی رسیده و تنها برای تأمین آب  سال است که خشکانده شده و ذخیره آب در سد زاینده رود ا

آشامیدنی کفایت می کند و امکانی برای رهاسازی آب برای کشت و کار کشاورزان وجود ندارد.
آموزش وپرورش اســتان اصفهــان درمجمــوع دارای ۹۱۴ هزار دانش آموز در ســه دوره تحصیلی اســت که 

بیشترین تعداد دانش آموزان مربوط به دوره ابتدایی با ۴۷۹ هزار نفر هستند.

گاز هیدروژن و ال پی جی در پاالیشگاه اصفهان  بازیابی 

گرفته شد آموزش مدیریت مصرف آب به دانش آموزان اصفهانی از سر 
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کارآفرینی که چرخ اشتغال
گردش درآورد  ۳۵ نفر را به 

سرمایه گذاری گردشگری در 
سد خمیران مستلزم حمایت 

شرکت آب اصفهان است



سال پنجم - شماره 1۳1۴

چهارشنبه  8  دی 1۴۰۰ - 2۴ جمادی االول 1۴۴۳

29 دسامبر     2۰21 جامعه4
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

۸درصدخانوادههایاصفهانییکنفرههستند
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان 
اصفهــان گفــت: هشــت درصــد 
از خانواده هــای اصفهــان تــک 

نفره هستند.
حسین غفرانی کجانی بابیان اینکه هوشمندسازی 
سیســتم ثبت احوال کمک قابل توجهی به برنامه 
ریزی کشور داشته است، اظهار داشت: در این زمینه 
برای ارائه آمــار واجدین شــرایط حضــور در خدمت 
ســربازی، واجدین شــرایط رأی دادن و … اقدامات 

خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا سامانه مبتنی 
بر اطالعات و هویت افراد در اختیار وزارت بهداشت 
قــرار گرفــت و نظام ســالمت بــه صــورت دقیــق آمار 
کســینه نشــده را در دست  کسینه شــده و وا افراد وا
دارد، ابراز داشــت: این زیرساخت ها نشان داد که با 
هوشمندسازی می توان در تسهیل امور گام بلندی 

را برداشت.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان با بیان اینکه 
هوشمندســازی برنامه اول توسعه بوده اســت و در 
برنامه های بعدی بسترســاز اجــرای برنامه ها بوده 
است، افزود: در این راستا بیش از ۵۰ شاخص را بررسی 

و در اختیار دیگر نهادها قرار داده ایم.
وی اضافه کرد: کد ملی ۱۰ رقمی حکمرانی زیادی را 
در کشور دارد و هماهنگی زیادی را بین بخش های 

مختلف ایجاد کرده است.
غفرانی کجانی با بیان اینکه امســال با شــعار جدید 
»حکمرانــی داده هــا« و بــا الهــام از گام دوم انقــالب 
خدمت خــود را ادامه می دهیم، گفــت: باید توجه 
داشت که کارکنان ثبت احوال با حداقل امکانات، 
تجهیزات، فضا و مزایا نسبت به ارائه خدمات اقدام 
می کنند و رتبه های خوبی را در سطح کشور کسب 

کرده اند.
وی با بیان اینکه جمعیت کشور از ابتدای قرن کنونی 
تا ابتدای سال ۱۳۶۵ در حال رشد بوده و در سال ۶۵ 
به انفجار رسیده است، افزود: نرخ جمعیت در سال 
۶۵ به چهار رسید و در این شرایط نگرانی عمیقی برای 
مسئوالن برنامه ریزی کشور ایجاد کرد تا اینکه در دهه 
۷۰ شاهد کاهش جمعیت بودیم و نرخ رشد جمعیت 

رو به نزول بوده است.
      ۳۰ درصد جمعیت اصفهان تا سال 1۴2۵ 

باالی ۶۵ سال سن دارند
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اضافه کرد: نرخ 
رشد جمعیت در سال ۱۳۷۵ به ۱.۹ رسید و این روند 
کاهشی نرخ جمعیت ادامه داشت تا سال ۹۵ که این 

عدد به ۹۷ صدم درصد رسید.
وی بــا بیان اینکه پنجره جمیعتی اســتان در ســال 
۹۵ با جمعیــت پنــج میلیــون و ۷۵۰ هزار نفر بســته 
شد، ادامه داد: با این روند در ســال ۱۴۲۵ حدود ۳۰ 
درصد از جمعیت اســتان اصفهان باالی ۶۵ ســال 

خواهند بود.
      شتاب افزایش جمعیت سالمندی در 

اصفهان
غفرانی کجانی بــا بیان اینکه با شــتابی کــه افزایش 
جمعیــت را در ســال ۶۵ داشــتیم بــه همــان میزان 
نیز شــتاب افزایش جمعیت ســالمندی را در کشور 
خواهیم داشت، ادامه داد: از این رو دغدغه مربوط به 
فروچاله جمعیتی در کشور کامال درست و باید در این 

زمینه برنامه ریزی جدی شود.
      فرهنگ پذیرایی از سالمندان در خانواده ها 

ترویج یابد
وی با بیان اینکه نیــاز به ایجاد بســترهای الزم برای 
مدیریت ســالمندان در اســتان اصفهان هستیم، 
گفت: باید فرهنگ پذیرایی از سالمندان در خانواده 
ترویــج یابــد از ســوی دیگــر زیرســاخت های الزم را 

بــرای عبــور و مــرور و نگهــداری ســالمندان را نیــز در 
استان ایجاد کنیم.

مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان با اشــاره 
بــه شناســایی ۲۱ مانــع بــرای ازدواج و فرزندآوری 
در کشــور ابــراز داشــت: بــا شناســایی این موانــع 
برنامه ریــزی برای فرزنــدآوری و ازدواج در دســتور 
کار قرار گرفت و تسهیالتی برای این امر اختصاص 

یافت.
وی با بیان اینکه شورای راهبردی جمعیت بر خالف 
رویه گذشته که بیشتر پیگیر رصد جمعیت و تحوالت 
جمعیتــی فعالیــت داشــته اســت، تقســیم بندی 
وظایف دستگاه ها برای اجرای دقیق قانون افزایش 
جمعیــت را در دســتور کار قــرار می دهــد، گفــت: در 
اســتان اصفهان این جلســات بــه صورت مســتمر 
تشکیل می شود و قرار اســت به زودی این جلسه با 

حضور استاندار برگزار شود.
      تخمین جمعیت استان اصفهان پنج میلیون 

و ۳۰۰ هزار نفر است
غفرانی بــا بیان اینکه جمعیت اســتان اصفهــان در 
سرشماری سال ۹۵ حدود پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر 
بوده است، تصریح کرد: از این میزان ۵۱ درصد مرد و 

۴۹ درصد زن بوده است.
وی ابراز داشت: تخمین جمعیت استان اصفهان در 
سال جاری پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که یک 
میلیون و ۱۰۳ هزار نفر کمتر از ۱۵ سال، یک میلیون و 
۲۰۷ هزار و ۸۵۴ نفر ۱۵ تا ۲۹ سال، از ۳۰ تا ۶۵ سال هم 
دومیلیون و ۴۴۸ هزار و ۱۹۲ نفر و باالی ۶۵ سال نیز 

۳۶۱ هزار و ۲۵۸ نفر هستند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان با بیان اینکه 
رشد ساالنه جمعیت استان اصفهان در سرشماری 
ســال ۹۵ به ۹۷ صدم درصد رســید، گفــت: در حال 
حاضر تعــداد خانوارهای یــک نفره هشــت درصد، 
دو نفره ۲۰ درصد، سه نفره ۳۰ درصد، چهار نفره ۲۷ 
درصد و پنج نفــره و بیشــتر هــم ۱۵ درصد جمعیت 

استان اصفهان را شامل می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۹ حدود ۵۶ هزار 
و ۳۹۴ تولد داشــتیم که نســبت به ســال ۹۸ حدود 
هشت درصد کاهش نرخ والدت سالیانه را داشتیم، 
گفت: ایــن در حالــی اســت کــه در ســال ۹۸ نســبت 
بــه ســال ۹۷ کاهــش ۱۶ درصدی تولــد را در اســتان 

داشته ایم.
      ۳2 هزار و 298 فوتی در اصفهان در سال 99 

ثبت شد

غفرانی کجانی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۲ هزار 
و ۲۹۸ مورد فوتی داشتیم، گفت: در سال ۹۹ حدود 

۳۲ درصد افزایش فوتی را داشته ایم.
وی با بیان اینکه ۲۸ هزار و ۱۰۰ ازدواج در سال ۹۹ ثبت 
شده است، افزود: این آمار در سال ۹۸ حدود ۲۶ هزار 
و ۷۱۴ مــورد بوده که شــاهد افزایش ازدواج در ســال 

گذشته بوده ایم.
      1۰ هزار و 298 طالق در سال گذشته در 

اصفهان ثبت شد
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در 
ســال ۹۹ حدود ۱۰ هزار و ۲۹۸ مورد طالق در اســتان 
اصفهان ثبت شــده اســت، افزود: این آمار در ســال 
گذشــته نســبت به ســال ۹۸ بیش از دو درصد رشد 

داشته است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ســال ۱۳۹۵ والدت 
در اســتان اصفهان افزایشی بوده اســت، افزود: این 
در حالی اســت که از ســال ۹۶ این امر روند کاهشــی 

داشته است.
      ۴۴ هزار و 298 نوزاد در اصفهان در سال 

جاری متولد شده است
غفرانی با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۲۹۸ نفر در سال جاری 
در استان اصفهان متولد شده است، تصریح کرد: به 
ازای هر ۱۰۵ پســر ۱۰۰ دختر متولد شده که ۹۳ درصد 
از ایــن متولــدان شــهری و هفــت درصد روســتایی 

بوده است.
وی ادامــه داد: میانگیــن ســن مادرانی که در ســال 
جــاری زایمان داشــته اند ۳۰ ســال و میانگین ســن 

پدران ۳۵ سال بوده است.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در سال 
جاری ۷۲۶ دوقلــو، ۴۲ مورد ســه قلــو و دو مورد هم 

چهار قلو در استان اصفهان به دنیا آمده است.
      28 هزار و ۵۳8 نفر در اصفهان در 9 ماه 

امسال جان باختند
وی با بیان اینکه در سال جاری ۲۸ هزار و ۵۳۸ نفر در 
استان اصفهان جان خود را از دست داده اند، تصریح 
کرد: رشد فوتی در سال جاری به هفت درصد رسیده 
است که میانگین سن فوتی مردان ۶۸ سال و زنان 

۷۱ سال بوده است.
غفرانــی بــا بیان اینکــه علــی، امیرعلــی، حســین، 
امیرحســین و ماهان برای پســران، فاطمه، رســتا، 
زهرا، حلما و آوا نیز برای پسران در صدر جدول فراوانی 
نام ها در اصفهان بوده اســت، افزود: امید به زندگی 
در اســتان اصفهان در مردان ۷۴ و در زنان۷۷ ســال 

بوده است.
وی با بیان اینکه در پیمایش ازدواج و طالق در سال 
۱۳۹۷ تعداد فرزنــدان مطلوب زنــان و مردان ایرانی 
به ترتیب ۲.۱ و ۲.۲۸ نفر بوده اســت، گفت: ســطح 
اظهارات این آمار را نشان می دهد و تا پیمایش بعدی 

نیز مبنا همین آمار خواهد بود.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان با بیان اینکه 
از ۲۸ هــزار و ۱۰۰ ازدواج در ســال گذشــته در اســتان 
اصفهان میانگین سن ازدواج ۳۶ سال برای مردان و 
۲۶ سال برای زنان بوده است، گفت: میانگین سن 
ازدواج بار اول برای مردان ۲۸ ســال و بــرای زنان ۲۴ 

سال بوده است.
وی اضافه کرد: میانگین سن طالق برای مردان ۳۹ 

سال و ۳۴ سال برای زنان بوده است.
      2۵ درصد طالق ها در ۵ سال اول زندگی 

اتفاق می افتد
غفرانی با بیان اینکه فاصله ســنی بین ســن ازدواج 
تــا طــالق در بــار اول افــزود: ۲۵ درصــد از طالق ها در 
پنج سال، پنج تا ۱۰ ســال ۲۴ درصد، ۱۰ تا ۱۵ سال ۲۰ 
درصد، ۱۵ تا ۲۰ سال ۱۳ درصد، ۲۰ تا ۲۵ سال ۹ درصد 

و بیشتر از ۲۵ سال ۹ درصد بوده است.
وی بــا بیان اینکــه در ســال جــاری بیــش از ۱۰۲ هزار 
تعویض شناسنامه، ۱۴ هزار صدور شناسنامه المثنی، 
۳۳ هزار شناسنامه نوزاد و دو هزار و ۲۹۷ مورد تغییر نام 
داشتیم و ۶ هزار و ۱۶۵ مورد نیز تغییر نام خانوادگی را 

داشته ایم.
      امسال 12۰ هزار درخواست کارت ملی 

هوشمند ثبت شده است
غفرانی با بیان اینکه امسال ۱۲۰ هزار ثبت اطالعات 
برای کارت ملی هوشمند را داشتیم، گفت: چهار 
کنــون تکمیل ثبــت نام  میلیــون و ۵۴ هــزار نفــر تا
برای کارت ملی هوشمند داشتند و جامعه هدف 
در این زمینه در اســتان چهــار میلیــون و ۱۷۰ هزار 

نفر هستند.
کید کرد: کارت ملی قدیمی فاقد اعتبار است  وی تا
و با اســتفاده از آن هیچ خدماتی ارائه نخواهد شــد، 
برای این امر با توجه به وجود مشکالت تأمین بدنه 
کارت ملی هوشمند صدور بارکد را در دستور کار داریم.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان با بیان اینکه 
کنون در استان اصفهان برای یک هزار و ۷۰۶ مورد  تا
کودک فاقد هویت حاصــل ازدواج مردان خارجی با 
زنان ایرانی شناسنامه صادر شده است، گفت: این 

روند با سرعت در حال انجام است.

خبر
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
کنــون هیــچ مجــوزی بــرای فــک پلمــب  گفــت: تا
اســتفاده از مازوت برای دونیروگاه مجاور اصفهان 

صادر نشده است.
ایرج حشمتی در پاسخ به این سوال که آیا سوخت 
مازوت بــا توجــه به اینکه به دســتور مقــام قضائی 
کنــون در  امــکان اســتفاده در نیروگاه هــا را نــدارد تا
اصفهان مصرف شده و همچنین در دیگر صنایعی 
که اصفهان را احاطه کرده استفاده می شود یا خیر؟ 
اظهار داشت: در پاسخ به حساسیت رسانه ای اشاره 
شده با قاطعیت و شفافیت اعالم می کنم تا این تاریخ 
علی رغم محدودیت ها و فشارها در سطح ملی هیچ 
مازوتی در دو نیروگاه مجاور اصفهان مصرف نشده و 
کید می کنم مجوز استفاده از مازوت نیاز به دستور  تا

مقامات قضائی و فک پلمب دارد.
وی افــزود: در خصــوص مصــرف مــازوت در ســایر 
صنایع، باید در نظر داشــت که با توجه به ماهیت 
مازوت و نوع مشــعل مورد اســتفاده در نیروگاه ها و 
صنایع مختلف، این سوخت صرفا در نیروگاه های 
حرارتــی، صنایع ســیمان و تعداد اندکــی از صنایع 
کوچک )با حجم مصرف پایین( قابل استفاده است 
بنابراین مصرف آن در واحدهای تولیدی صنعتی، 
معدنی و حتــی نیروگاهــی عمومیت نداشــته و به 

لحاظ فنی امکان پذیر نیست.
      عدم صادرات مازوت دلیل کافی بر توسعه 

استفاده از آن در صنایع و نیروگاه ها نیست
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
بیان اینکه عدم صادرات مازوت به دلیل تحریم ها 
دلیل کافی بر توســعه اســتفاده از آن در صنایع و 
نیروگاه ها نیست، اضافه کرد: چه بسا که از زمان 
پلمب مشعل های مازوت سوز نیروگاه های مجاور 
اصفهان، ســوخت مازوت روزانه بــا صدها تانکر 
برای استفاده در نیروگاه ها و واحدهای صنعتی به 
نقاط مختلف کشور منتقل می شود که موضوع 
فــوق مــورد اعتــراض ســایر اســتان های دیگر نیز 
شده است و پیشنهاد می شود اصحاب رسانه با 
 لحاظ حساســیت مطرح شده، گزارشــی در این 

خصوص نیز تهیه کنند.
وی ادامه داد: اما اینکــه در زمان افت و محدودیت 
توزیــع گاز چــه اتفاقی می افتــد و تکلیــف صنایع و 
نیروگاه هــا چه می شــود؟ باید گفت که بــا توجه به 
سیاســت گذاری شــرکت گاز اولویت مصــرف گاز به 
ترتیب در بخش مسکونی، نیروگاهی و سپس صنایع 
تعین شده است؛ در نیمه دوم سال به ویژه روزهای 
ســرد که با ســکون و پایداری و آلودگی هوا همزمان 

اســت، مصــرف در بخش مســکونی افزایــش قابل 
مالحظه ای دارد و بر خالف تصور عموم، گاز طبیعی 
هم دارای آالینده ای خاص خود است که در شرایط 
سکون و پایداری هوا اثر گذاری آن تشدید می شود.

حشمتی تاکید کرد: نکته دیگر این است که سوخت 
دوم نیروگاه های گازی و ســیکل ترکیبی و بسیاری 
صنایــع، گازوئیل اســت کــه در زمــان محدودیت 
سوخت گاز الزاما به سمت مصرف گازوئیل شیفت 
پیدا می کنند و با توجه به افزایش حجم تقاضا در این 
شــرایط، احتمال محدودیت در مصــرف گازوئیل 
نیز وجود خواهد داشــت که الزاما منجر به کاهش 

فعالیت واحد صنعتی یا نیروگاهی خواهد شد.
کید بر اینکه تــا امروز بر اســاس اجرای مفاد  وی با تا
ک هیچ مجوزی برای مصرف مازوت  قانون هوای پا
در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان صادر نشده است، 
اضافه کرد: همچنین با توجه به امکانات، تجهیزات 
و نیروی کارشناسی موجود ضمن پایش شبانه روزی 
واحدهای تولیدی، صنعتــی، نیروگاهی، معدنی 
و… در ســطح اســتان به ویژه شــعاع ۵۰ کیلومتری 
اصفهان، با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی 

با واحدهای متخلف و آالینده برخورد می شود.
      پلمب 19 واحد صنعتی آالینده هوای 

اصفهان طی ۴۵ روز
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
تصریح کرد: باید توجه داشت که از نیمه دوم آبان 
ماه تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۸۷۷ واحد 
صنعتی پایش شده است که از این تعداد ۶۲۱ واحد 

پایش شبانه نیز شده است.
وی افزود: در پایش هــای صورت گرفته بــرای ۴۸۰ 
اخطاریه زیســت محیطی بــرای واحدهــای آلوده 
کننده هوا در استان اصفهان صادر شده است و ۷۴ 
مورد تخلف واحدهای صنعتی آالینده هوا نیز مورد 

پیگرد قضائی قرار گرفته است.
حشــمتی تصریح کرد: همچنین حکم پلمب ۱۹و 
احد صنعتــی خدماتی متخلــف از قوانین زیســت 
محیطی نیــز در این بــازه زمانــی ۴۵ روزه در اســتان 

اصفهان صادر شده است.

سرویس بهداشتی۹۶ مدرسه در اصفهان نیازمند 
تخریب و بازسازی است.

سرپرســت اداره کل نوســازی، توســعه و تجهیــز 
مــدارس اصفهــان گفــت: احــداث و بازســازی 
سرویس بهداشتی ۳۳ مدرسه، امسال با هشت 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی 

در دستور کار قرار گرفته است.
ســیدمحمد میرپور بــا اشــاره به اینکــه ۱۵۸ باب 
مدرسه در استان اصفهان لوله کشــی آب و۳۳۰ 
مدرســه آبخوری مجزا ندارنــد، افزود: همچنین 
۱۳۷ مدرسه بدون لوله کشی صابون مایع است.

وی با بیان اینکه طرح جداسازی سرویس های 
بهداشتی مدارس مختلط از ســال ۹۵ در دستور 
کار اداره کل نوســازی و تجهیز مدارس و آموزش و 
پرورش قــرار گرفت، گفت: دانش آمــوزان دختر و 
پســر در ۹۰ مدرســه ابتدایی دیگر در این استان از 
سرویس بهداشتی مشترک استفاده می کنند،  که 

نیاز به جداسازی دارد.
سرپرســت اداره کل نوســازی، توســعه و تجهیــز 
مــدارس اصفهــان افــزود: تعمیــرات، تفکیــک و 
جداسازی ســرویس های بهداشــتی حدود ۴۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در صورت تامین 
اعتبار مشکل سرویس بهداشــتی همه مدارس 

استان برطرف می شود.
۲۸۰ واحد از مجموع بیش از پنج هزار و ۲۰۰ مدرسه 

استان بیش از ۵۰ سال قدمت دارد.
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان در مجموع 
دارای ۹۱۴ هزار دانش آموز در سه دوره تحصیلی 
است که بیشترین تعداد دانش آموزان مربوط به 

دوره ابتدایی با ۴۷۹ هزار نفر هستند.

قائــم مقــام ســازمان نظــام پزشــکی اصفهــان 
درخصــوص چالش هــای طرح نســخه نویســی 

الکترونیک در اصفهان توضیحاتی را ارائه کرد.
محسن مصلحی قائم مقام سازمان نظام پزشکی 
اصفهان گفت: طبق قانون و برنامه توسعه، قرار 
بود وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی طرح 
نسخه نویسی الکترونیک و بقیه دستگاه ها مانند 
سازمان های بیمه گر به عنوان همکار، برای پیاده 

سازی و اجرای زیرساخت ها اقدام کند.
قائــم مقــام ســازمان نظــام پزشــکی اصفهــان 
گفت: تنها ســازمان های بیمه گر آن هــم به طور 
گانــه اقــدام به اجرای نســخه  ســامانه های جدا

نویسی الکترونیک کردند.
مصلحی گفت: بــر اســاس آن که در ابتــدا گفته 
شــد مراحــل اولیــه و قانونی طی نشــده اســت، 
بنابراین اجرای طرح دچار مشــکالت عملیاتی 
متعددی اســت و زیرســاخت های الکترونیک 

فراهم نیست.
وی درخصــوص مشــکالت ایجاد شــده بــرای 

پزشکان در اجرای این طرح گفت: اینکه همکاران 
نمی توانند طرح نسخه نویسی الکترونیک را اجرا 
کنند به این علت اســت که تعداد زیــادی از آن ها 
با شرکت های بیمه قرار داد ندارند، آن هایی هم 
که قرارداد دارند، متمایل به اجرا هســتند، اما در 

سامانه ها اشکال فنی وجود دارند.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان در پایان 
گفت: تمام این مراحل و ضوابط پیش بینی شده 
است پیشنهاد ما این است که طبق قانون مراحل 
پیش نیازی نسخه الکترونیک اجرا شده و ارتباط 
بیمه های پایه با پیمه های تکمیلی درست شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

هیچ مجوزی برای استفاده از مازوت درنیروگاه های 
اصفهان صادرنشده است

خبر

سرویس بهداشتی۹۶ مدرسه 
در اصفهان نیازمند بازسازی 

چالش برخی پزشکان 
با طرح  نسخه نویسی الکترونیک

خبر

نماینــده مــردم نائیــن در مجلــس گفــت: 
اســتفاده از پســاب برای صنعت با توجه به 

محدودیت آب در کشور ضروری است. 
الهــام آزاد نماینــده مــردم نائیــن، خــور و 
بیابانک در مجلس شورای اسالمی  با اشاره 
به اینکه اســتفاده از پســاب برای صنعت با 
توجه به محدودیــت آب در کشــور ضروری 
اســت، گفــت: امــروزه یکــی از چالش هــای 
مهم کشــور بحــث آب اســت که کمبــود آن 
موجب شده در دنیا استفاده بهینه از منابع 
و اســتفاده مجــدد آب مــورد توجــه جــدی 

قرار گیرد.
وی گفت: در شهرستان نایین از سال ۱۳۸۱ 
گذاری انشــعاب فاضالب موضوع  پس از وا
استفاده از پســاب تصفیه خانه مورد توجه 
جدی قرار نگرفت و حدود ۲۰ ســال به هدر 

می رفت.
نماینــده مــردم نائیــن، خــور بیابانــک در 
مجلس شورای اسالمی گفت: در این مدت، 
سرمایه گذاران زیادی در بخش صنعتی به 
علت کمبود آب نتوانسته اند در شهرستان 
سرمایه گذاری کنند و این در حالی است که 
حدود ۵۰ لیتر برثانیه آب پساب تصفیه خانه 

نایین هدر می رفت.
آزاد بــا بیان اینکــه شــرکت های مســتقر در 
شــهر صنعتی نایین حدود یــک پنجم این 
آب را مصرف می کنند و این امر اهمیت این 
موضوع را نشان می دهد، گفت: از روزی که 
افتخار خادمی مردم شریف شهرستان های 
ناییــن و خوروبیابانــک در مجلس شــورای 
اســالمی را پیدا کــردم، یکــی از اولویت های 
خود را اســتفاده مجــدد از این پســاب برای 
صنایــع، فضای ســبز و ســایر کاربرد هــا قرار 

دادم.
وی گفت: با حضور آقای خامسی در آبفای 
در ایــن  الزم  پیگیری هــای  شهرســتان، 
موضوع انجام گرفت و در این حوزه چندین 
جلسه در تهران با حضور مسئوالن کشوری 

ذیربط تشکیل شد.
نماینــده مــردم نائیــن، خــور بیابانــک در 
مجلــس شــورای اســالمی با بیان اینکــه بــا 
پیگیری هــا خوشــبختانه در اول دی مــاه 
مزایده مربــوط به بخشــی از فروش پســاب 
گفــت: در  فاضــالب اعــالم عمومی شــد، 
صورت نهایی شدن قرارداد مذکور در بحث 
هزینه، ارتقا سیســتم فاضالب شــهر نایین 
و بازســازی، تعمیــر و نگهــداری سیســتم 
فاضالب و اصالح شبکه برای مدت ۲۵ سال 

مرتفع می شود.
آزاد گفت: از طرف دیگر آب پساب در صنعت 
و فضای ســبز مورد اســتفاده قرار می گیرد و 
زمینه رشد و توســعه متوازن شهرستان در 

حوزه های مختلف فراهم می شود.

مراســم تودیــع و معارفــه رئیس دانشــگاه 
پیام نور استان اصفهان برگزار شد. 

حجــت االســالم و المســلمین حیــدری 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشــگاه پیــام نــور اســتان اصفهــان با 
اشــاره بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری 
دربــاره ارزش کار جهادگــران دانشــگاهی 
گفت: آن اســتادی کــه قلم می زنــد، مقاله 
می نویســد، تدریســی انجــام می دهــد و 
گرد پــروری می کنــد؛ ماننــد مجاهــد  شــا
امــت  فــی ســبیل اهلل اســت. در نظــام 
اســالمی وقتی بــا ریاســت ها و موقعیت هــا 
هیــچ  کــه  می بینیــم  می شــویم  مواجــه 
شــأنیتی باالتــر از خدمتگزاری بــرای مدیر 

و رئیس وجود ندارد.
گفت: ایــن مدیریــت و ریاســت بــه  وی 
جنبــه  مطمئنــا  برســد  مــا  از  کــدام  هــر 
خدمت رسانی ما و جبهه های مطالبه گری 

از ما بیشتر خواهد شد.
جمالزاده معــاون حقوقــی و امــور مجلس 
دانشــگاه پیام نور نیز در این مراسم گفت: 
در طــول تاریــخ، خدمــت به دین و تشــیع 
به انــدازه امــروز در ایــران اســالمی در رفاه و 
آســایش نبوده که در این مسیر طی شده، 
ســختی ها و مشــقت هایی کشــیده شــده 
تا بتوانند از این تشــیع دفاع کننــد؛ و ما به 
برکت نظام جمهوری اسالمی در این نعمت 
غرق هستیم و در تاریخ شیعه سابقه ندارد 
که خدمت به دین به اندازه امروز به راحتی 

صورت گیرد.
در پایان از دکتــر محمد رضــا جاللی رئیس 
ســابق دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان 
تجلیــل و رضــا مختــاری ملــک آبــادی بــه 
عنوان رئیــس جدید این دانشــگاه معرفی 

شد.

ضرورت استفاده 
از پساب برای صنایع 

معرفی رئیس دانشگاه 
پیام نور اصفهان 

فرمانــده انتظامی شهرســتان اصفهــان گفــت: 
۳ نفــر از عامــالن تخریب خــودروی شــهروندان 

اصفهانی دستگیر شدند. 
کبــری فرمانــده انتظامی  ســرهنگ حمیدرضا ا
 شهرستان اصفهان گفت: سه نفر که در ساعات 
پایانی شب اقدام به تخریب پنج دستگاه خودرو 
پارک شــده در کنار خیابان کرده و متواری شده 

بودند دستگیر شدند.
کبری گفــت: مامــوران پــس از انجام  ســرهنگ ا
کــه  دریافتنــد  تخصصــی  علمــی و  تحقیقــات 
متهمــان با یــک دســتگاه خــودروی پــژو پارس 

مسروقه در این محل تردد داشتند که بالفاصله 
تعقیب این خودرو در دستور کار قرار گرفت.

ایــن مقــام انتظامی گفــت: تحقیقــات در ایــن 
خصوص ادامه داشت تا اینکه با اقدام به موقع و 
ضربتی ماموران، خودرو متوقف و سه نفر در این 
عملیات دســتگیر و در بازرســی از خودرو نیز سه 

تیغه قداره کشف شد.
وی گفت:دراین خصوص پرونده تشکیل و افراد 
دستگیر شده به اتهام ســرقت خودرو و تخریب 
خودرو های شهروندان به مرجع قضائی تحویل 

داده شدند.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: نقش و 
وظایف سازمان های مسئول در تصادفات و معضالت 
ترافیکی کمتر از پلیس نیست.  سرهنگ محمدرضا 
محمدی اظهار داشــت: مهمتریــن وظایف پلیس 
رسیدگی به تصادفات، برخورد با تخلفات و انتظام 
بخشی به ترافیک با استفاده از امکانات، تجهیزات و 
زیرساخت های موجود است که تأمین آنها به موجب 

قانون در شهرها به عهده شهرداری هاست.
او افزود: تحقــق تمامی اولویت هــا و برنامه ها منوط 
و نیازمنــد فراهــم کــردن تجهیــزات، امکانــات، زیــر 

ساخت ها و سایر بسترها توسط دولت، وزارتخانه ها 
و سازمان های مسئول است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
بدیهی است به روز نبودن، کافی نبودن و استاندارد 
نبودن تجهیزات و نقص در زیرساخت ها که باید برابر 
با قانون در شهرها توسط شهرداری ها تأمین و ایجاد 
شــود، بی تردید منتــج به ایجاد معضــالت ترافیکی 
و نابســامانی در وضعیت ترافیک شــهرها و افزایش 
تصادفــات و موجــب تضییــع حقــوق شــهروندان 

خواهد شد.

خبرخبر
دستگیری عامالن تخریب خودروی 

شهروندان در اصفهان 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان: 

وظایف سازمان های مسئول 
در معضالت ترافیکی کمتر از پلیس نیست
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مقبــره صاحــب بــن عبــاد وزیــر 
و دانشــمند آل بویــه از بناهــای 
تاریخی ارزنده اما از یاد رفته شــهر 

اصفهان است. 
در کوچه پــس کوچه های محلــه قدیمی طوقچی 
اصفهان؛ زیارتگاهی است که شیفتگان اهل بیت )ع( 
را مشتاقانه به سمت خود می کشاند؛ آرامگاه صاحب 
بن عباد دانشمند و ادیب نامدار دوره آل بویه؛ جایی 
که اهل محل به قبر اسماعیل بن عباد، بابا اسماعیل 

یا پیراسماعیل نیز می شناسند.
صاحب بن عباد طالقانی اصفهانی" متولد سال ۳۲۶ 
هـجری قمری است. وی از وزرای مشهور مویدالدوله 
و بــرادرش فخرالدولــه دیلمــی، ســالطین آل بویــه 
بوده است. صاحب دوستدار علم بود و تالش فراوانی 
برای تشــویق علمــا و دانشــمندان و ترویج مذهب 
شیعه کرد. شاید بتوان گفت پس از شیخ ابومسعود 
رازی، وی بزرگتریــن عامل ترویج مذهب تشــیع در 

اصفهان بوده است.
مقبره صاحب با گنبدی به ارتفاع ۶ متر شامل گنبد 
خانــه، رواق و حیــاط اســت. فضای داخلــی مقبره 
مسقف به طاق گنبدی و داخل آن شبیه چهار ایوانی 
است. دیوار های بقعه از کاشی ساده مینایی رنگ 
بدون نقش و نگار، فرش شده و قبر صاحب در وسط 

بقعه زیر گنبد واقع است.
      دانشمندی که در وصف او ناتوان می مانید

در بیان شــخصیت واالی صاحب بــن عباد همین 
بس که عالمه امینی )ره( صاحب الغدیر درباره مقام او 
می گوید: صاحب از کسانی است که شرح حال نویس 
هراندازه هم که ادیب و سخندان باشد از بیان فضایل 

و مکارم او ناتوان بوده، زبانش در کام می  خشکد!
صاحب در اصفهان، فقه، حدیث، تفسیر، کالم و دیگر 
کز علم و  علوم رایج را آموخت و سپس به رى که از مرا
ادب آن زمان بود، مهاجرت کرد و در آن شهر به حلقه 
درس »ابن عمید« وزیر دانشمند آل بویه پیوست و 

توانایی خود را به استاد ثابت کرد.
وی در دولــت آل بویه هجده ســال مقــام وزارت را بر 
عهده داشت و نخســتین اقدام او در دوران وزارتش 
مبارزه با بدعت های ناپسند و رســوم ظالمانه بود. 
وزیــری کــه راه و رســمش، اجــرای عدالــت، آبادانی 
شهرها، مرمت و بازسازی ویرانی ها و بنای آثار نیک 
بــود؛ صاحــب بــا اقداماتــش بــه شــهر های قزوین، 

کاشان، قم و اصفهان رونقی دوباره داد.
این سیاســتمدار، ورزش دوســت هم بــود، کار را به 
گاه می شد فردی شایسته  کاردان می سپرد و هرگاه آ
از کار برکنار شده، یک شغل از کسانی که چند شغل 

گذار می کرد. داشتند، می گرفت و به او وا
صاحــب روز هــای آخــر عمــرش را در بســتر بیمــارى 
گذراند. او در بستر هم از امور کشور با اطالع می  شد. 
مردم در ایام بیمــارى به عیادتش می رفتنــد و براى 
بهبودى  اش هر روز مقابل سراى او به درگاه خداوند 
دعا می  کردند. سرانجام این دانشمند فرهیخته ۲۴ 
صفر ســال ۳۸۵ هجری قمری در شــهرری جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. پیکر وی با شکوه و تجلیل 
ک  فراوان به اصفهــان منتقــل و در زادگاهش به خا

سپرده شد.

      مقبره ای که به حال خود رها شده است
کنون که مشتاقانه به سمت مقبره صاحب می رفتم  ا
با دیــوار مقبــره مواجه شــدم که جــای خالــی برای 
تبلیغــات روی آن باقی نمانده بــود، دیوار هایی که 
تخریب شــده بود، محیطی پرتــردد و پرســروصدا و 
رهگذرانی که بسیاری از آن ها از وجود چنین مقبره با 

ارزشی بی خبر بودند.
یکی از مغازه داران محل گفت: کسانی که کار تبلیغات 
انجام می دهند بیشــتر از دیوار این مقبره اســتفاده 

می کنند و گاهی جای خالی هم باقی نمی گذارند.
وی گفت: بسیار پیش آمده که افراد نمی دانند اینجا 
چه کسی دفن است و بســیاری حتی اسم صاحب 
را نشنیده اند. یکی دیگر از مغازه داران گفت: بیشتر 
اوقات به دلیل تردد زیاد وسایل نقلیه افراد جلوی در 
بنا، خودروی خود را متوقف می کنند و گاه خودرو ها 

در جلو و عقب رفتن با دیوار مقبره برخورد می کنند.
وی گفــت: دیوار های بیشــتر مکان های این محل 
قدیمی اســت و مگر چقــدر تــاب آوری دارنــد؟ نباید 
فرامــوش کــرد که احتمــال تخریــب چنیــن مکانی 

باالست.
یکی از اهالی محل گفت: این محله از مناطق پرتردد 
گر مغازه های اطراف متعلق به مقبره بود به  است، ا
راحتی می توانســتند تخریب کنند تا ورودی مقبره 
صاحــب از ســمت خیابــان باشــد، اما افســوس که 

مغازه های اطراف مالک دولتی دارد.
یکی دیگــر از اهالی محل هــم گفت: صــد حیف که 
قدردان داشــتن چنین شخصیت هایی نیستیم، 
طــالب و مورخــان نبایــد ســاده از چنیــن افــراد و 
مقبره هایی گذر کنند، تنها در ایران است که بزرگان را 

به حال خود رها می کنند.
وی گفت: میراث، اوقاف، شهرداری و هر دستگاهی 
کــه مســئولیتی دارد بایــد بــرای حفاظــت از چنین 
بنا هایی تالش کند، چون با این کار در واقع فرهنگ و 

هویت ما حفظ و معرفی می شود.
با خود فکــر کردم چــرا باید مقبــره دانشــمندی کم 

نظیر که بایــد بهانه ای بــرای معرفــی او به جهانیان 
باشد، اینگونه غبار فراموشی به خود گرفته است.

رمقبره صاحب، باید موقوفی باشد
رضا موسوی پژوهشگر تاریخ اسالم گفت: معموال در 
زمان های دور شخصیت های فرهنگی مذهبی مثل 
شیخ صدوق یا صاحب بن عباد، مکانی را که در آن 
می زیستند و وصیت کرده بودند بعد از مرگ در آن به 
ک سپرده شوند؛ خریداری می کردند و چون آن  خا
محل مکانی برای تحصیل علم افراد بسیاری بوده؛ 

به موقوفه تبدیل می شده است.
وی گفــت: شــما هــر کجای ایــران برویــد و آســتان 
امامزادگان را ببینید، آن بقعه، زمین ها و مغازه های 
اطرافش موقوفه آن مکان متبرک است مقبره صاحب 

بن عباد هم مسلما به همین صورت است.
این پژوهشــگر تاریخ اســالم گفت: بنابرایــن به نظر 
می رسد زمین های اطراف، موقوفه صاحب ابن عباد 
بوده، چون آن مکان مدرس و محل تحصیل طالب 
بود. موسوی گفت: با توجه به اینکه در حکومت های 
مختلف با نگرش های متفاوت این مکان ها دست به 
دست و تغییرات زیادی در آن ها ایجاد شده، ممکن 
کنون به تاریخ خودشان  است خیلی از آن زمین ها ا
تعلق نداشته و به شکل دیگری تبدیل شده باشند.

کنــون بایــد میــراث فرهنگــی یــا اوقاف  وی گفــت: ا
پاســخگوی این مســئله باشــد و در ایــن زمینــه 

اقدامی جدی کنند.
      اداره اوقاف برای پیگیری مشکالت راسا 

ورود نمی کند
حسن قیصری کارشناس مسئول امور اوقافی ناحیه 
یک شهرستان اصفهان گفت: تاجایی که ما اطالع 
داریم زمین های اطراف و مغاره های مقبره صاحب 
بن عباد متعلق به آن مقبره و اوقاف نیست مگر اینکه 
در اسناد پیگیری کنند و مشخص شود این زمین ها 

ک های مقبره هستند. جزو پال
وی گفت: مقبره صاحب بن عباد، گورستانی بوده 
که بخشی از آن به کتابخانه تبدیل شده و متعلق به 

یک خیر است و بخشی دیگر فضای سبز و به نام و در 
اختیار شهرداری است.

کارشناس مسئول امور اوقافی ناحیه یک شهرستان 
گر  اصفهان گفت: ایــن مقبره مدیــر اجرایــی دارد و ا
مشــکلی را اطالعی دهند قطعا رســیدگی می شود، 

اوقاف راسا نمی تواند برای حل مشکالت ورود کند.
      شهرداری، مقصر بی نام و نشان کور کردن 

مسیر زائران
مدیر اجرایی مقبره صاحب بن عباد گفــت: در این 
بقعه دو مزار وجود دارد، اینکه مسیر زائرپذیر این مقبره 
باید از سمت خیابان باشد و اینگونه نیست، کم کاری 
شهرداری اســت، شــهرداری یک زمانی مغازه های 
نزدیک به خیابان را آزاد سازی کرد و طرحی داد که در 

مقبره از سمت خیابان باز شود.
حجت االسالم امینی گفت: اما بار دیگر همان مغازه ها 
گذار کردند که برای آزادســازی طرح  را به کســانی وا
میدان امــام علی مغازه هایشــان خراب شــده بود و 

به این افراد اجازه ساخت و ساز دادند.
وی گفــت: به ایــن ترتیــب زائرپذیر این مقبــره که تا 
خیابان ۴۰۰ متر است کور شد و تا زمانی که شهرداری 

آزادسازی نکند، وضع بنا همین خواهد بود.
مدیــر اجرایــی مقبــره صاحــب بــن عبــاد گفــت: در 
کوچه این مقبره جایــی برای توقف خودرو نیســت 
گر حل نشــود همیــن مشــکالت باقــی می ماند،  و ا
تبلیغات هم در مکان هایی که تابلو های شهرداری 

است مجاز است.
تاریخ را که مرور کنیم افــرادی همچون صاحب بن 
عباد را کم پیدا می کنیم، افرادی که باید یادگارهایشان 
را قدر دانســت و از وجود آن ها برای معرفی بهتر این 
شخصیت ها استفاده کرد، اما در اصفهان پایتخت 
فرهنــگ و تمدن ایــران اســالمی، بــه صــورت مکــرر 
خبر هایــی می خوانیــم و می شــنویم و تصاویــری 
می بینیم از آســیب هایی که به بنا ها و آرامگاه های 
تاریخی وارد می شود و کسی پاسخگوی این خسارات 

نیست.

نمایشگاهی از آثار نقاشی و قلم زنی 
مریم خسروی، تا دهم دی ماه در 
خانۀ خالقیت و نوآوری اصفهان 

پذیرای دوست داران هنر است. 
مریم خسروی هنرمند نقاش که فعالیت در رشته های 
هنری را از ۱۵ ســالگی شــروع کرده، دربارۀ نمایشگاه 
آثار خود گفت: طی ۱۸ ســال فعالیت هنــری عالوه بر 
کاری، چرم دوزی  نقاشی در رشته های قلم زنی، مینا
و سرمه دوزی نیز کار کردم و به طور خاص، رشته قلم 

زنی را تا سطح پیشرفته ادامه دادم.
وی گفت: در نمایشگاهی که از ششم دی ماه در خانه 
خالقیت و نوآوری برپا شد۱۹ تابلوی نقاشی، تعدادی 

ســنگ مرمر و چهار تابلــوی قلم زنی بــه همت خانۀ 
خالقیت و نوآوری و با مشارکت شهرداری منطقه سه 

اصفهان، در معرض دید عالقمندان قرارگرفت.
وی دربــاره ســبک آثــار خــود گفــت: آثار نقاشــی این 

نمایشگاه در ســبک رئال و ســورئال، آثار مینیاتور در 
سبک های هرات و معاصر و آثار نقاشی روی سنگ نیز 

در سبک قاجار و معاصر کار شده اند.
خســروی گفت: موضــوع آثار نقاشــی حاضــر در این 
نمایشگاه »طبیعت بی جان«، موضوع آثار قلم زنی 
گل ومرغ، »عامیانه و تذهیب«، موضوع آثار مینیاتور 
»شــکار و عاشــقانه« و موضوع کار های نقاشــی روی 

سنگ نیز »پرتره، مینیاتور و شکار« است.
عالقه مندان برای تماشای آثار هنری مریم خسروی 
می توانند تا دهم دی ماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸، به 
خانه خالقیت و نوآوری اصفهان واقع در خیابان ابن 

سینا، کوچۀ شهید مصطفوی سر بزنند.

وزیر میراث  فرهنگــی در حکمی "علیرضا ایــزدی" را با 
حفظ ســمت مشــاور وزیر، به  عنوان مدیرکل میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان منصوب 

کرد.
به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
کشــور، در حکم ســید عزت اهلل ضرغامی خطاب به علیرضا ایزدی آمده 

است:
"بنا به پیشنهاد معاون محترم امور مجلس، حقوقی و استان ها و نظر به 
مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت 
مشاور وزیر به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

استان اصفهان، منصوب می شوید.
انتظار دارد با تکیه بر ظرفیت های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی 
و دینی اســتان، در اجــرای راهبردهــای کالن وزارتخانه مبتنی بر تغییر، 
تحول، توســعه و فناوری و تحقق اهــداف و مأموریت های ذیل اهتمام 

جدی ورزید.
۱- حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، تاریخی و احیا و حفظ بناهای 
تاریخی، پایگاه ها و موزه ها، فرهنگ ســازی عمومی در جامعــه در حوزه 
میراث فرهنگی از طریق معرفی، ترویج و اشــاعه ظرفیت های تمدنی، 

تاریخی، فرهنگی، مذهبی و آیینی
۲- به کارگیری روش های نوین و خالقانه مدیریتی در راستای مرجعیت 

یافتن آن مرکز در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۳- تحول و دگرگونی شایسته در امر گردشگری و جذب توریست با ایجاد 
ظرفیت های جدید گردشگری، مشارکت واقعی و مؤثر بخش خصوصی، 
تقویت بوم گردی ها، تورهای گردشگری، افزایش کمیت خدمات دهی 
هتل ها و رســتوران های ســنتی و بین راهی، نظارت مســتمر و کارآمد بر 

حوزه گردشگری
۴- برنامه ریزی و اجرای برنامه های نو و مبتکرانه در راستای رونق کسب و 
کار، حمایت از تولید و صنایع دستی، ایجاد و احداث بازارچه ها و فروشگاه ها 

و آموزش و پرورش هنرمندان بااستعداد
۵- تعامل و ارتباط مؤثر، کار آمد و مستمر با مسئوالن و سازمان های دولتی 
و انقالبی و ســازمان های مردم نهاد، تشــکل ها، صنــوف و انجمن های 

مردمی و و غیردولتی
۶- گســترش، همبســتگی و انســجام درون ســازمانی میان همــکاران 
و مدیران در راســتای افزایــش انگیزه بــرای خدمت صادقانه بــه مردم و 

ارتقای بهره وری
۷- طراحــی نظــام کارآمــد، درآمــدزای صرفــه جــو و چابــک بــر اســاس 

سیاست ها و دستورالعمل های ابالغی
کدســتی و فسادســتیزی، تسهیل  ۸- حفظ و مراقبت از بیت المال، پا
دسترسی مردم به مسئوالن و پاسخ گویی به افکار عمومی و شفافیت در 

کید قرار می دهم. همه کارها را مورد تأ
انتخــاب جنابعالی که در ســطح معاونــت وزارتخانه و بــا عملکرد موفق 
مشــغول خدمــت بودیــد، نشــانه توجــه جــدی بــه اســتان اصفهــان و 
ظرفیت های بی بدیل آن به ویژه در حوزه نیروی انسانی است. معاونان 
و مدیران ارشد وزارتخانه با نگاه و راهبرد ویژه، با شما همکاری مستمر و 

صمیمانه خواهند داشت.
از خداوند متعال توفیقات جناب عالی در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و 
مکتب نورانی امام خمینی )ره( و عمل بــه منویات مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( را خواهانم."

میزبانی خانۀ نوآوری از نمایشگاه هنری 

در حکمی از سوی ضرغامی؛

مشاور وزیر، مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان شد

میراث 
فرهنگی

نمایشگاه

خبر

شهردار کاشان گفت: نخستین کنگره بین المللی 
به وقت حاج قاسم نهم دی ماه به مناسبت سالگرد 
عروج مظلومانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

در کاشان برگزار می شود. 
بــا  کاشــان  شــهردار  امنیــه  بخشــنده  حســن 
گرامیداشــت ایام فاطمیه و ســالگرد عروج خونین 
سپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی گفت: یاد و 
خاطره ســردار دل ها، هیچــگاه از ذهــن امت های 
آزاده، مــردم قدرشــناس ایران اســالمی و اهالــی 

والیت مدار دارالمومنین کاشان زدوده نمی شود.
وی گفت: نخستین کنگره بین المللی به وقت حاج 
قاســم، عزمی برای ادای احتــرام به قهرمان جبهه 
مقاومت و البته ترویــج نگاه، اندیشــه و آموزه های 

مکتب این اسطوره استقامت و پایمردی است.
شهردار کاشان با بیان اینکه نمایندگان جبهه های 
مقاومــت در ایــن کنگــره حاضــر می شــوند گفــت: 
سخنران ویژه کنگره سردار سرتیپ پاسدار حسین 
انتظامی جمهــوری  نیــروی  فرمانــده  اشــتری 
اسالمی اســت. بخشــنده امنیــه گفــت: کنگــره 
بین المللی به وقت حاج قاسم ساعت ۱۹ پنجشنبه 
 این هفته  نهم دی ماه در تاالر شهر واقع در فرهنگ 

سرای مهر آغاز می شود.
به گفته وی گروه هنــری رواق و مجموعه فرهنگی 
محبان ابوالفضل )ع( نیز در برگزاری این رویداد بین 

المللی با شهرداری کاشان همکاری می کنند.
سردار شهید سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ۱۳ دی ۱۳۹۸ هنگام خروج 
از فرودگاه بین المللی بغداد به دستور دونالد ترامپ، 
رییس جمهور وقت آمریکا مورد حمله موشک پهپاد 

قرار گرفت و به شهادت رسید.

برای اولین بار در شــهر اصفهــان، دوره هــای نقد و 
خوانش خالقانه آثار هنری با حضور علیرضا ارواحی 
برگزار می شود. علیرضا ارواحی منتقد و پژوهشگری 
آثار هنری اســت که کتاب های »نامتناهی ســازی 
سیاســت در آئین هــای نمایشــی«، »مرگ مــادر / 
جهان؛ مالیخولیا در هنرهای تجسمی«، »کامران 
شــیردل؛ تنها در قــاب«، و...از جمله آثار او بشــمار 
می رونــد. ارواحــی هم چنیــن به عنــوان دبیــر 
جلســه های دوره های »آشــنایی با مبانــی نقد در 
سینما و هنرهای تصویری« )به عنوان یکی از اولین 
تجربه ها در جهت شناخت نقد هنری در اصفهان(
در دفتــر تخصصــی ســینمای اصفهان نیــز حضور 
داشــته اســت. بــرای اولیــن بــار در شــهر اصفهان، 
دوره های نقد و خوانش خالقانه آثار هنری با حضور 
علیرضا ارواحی، منتقد و پژوهشگر هنر برگزار خواهد 
شــد. وی در این بــاره گفت: میــان »نظــر« و »نقد« 
تفاوت وجود دارد و مخاطب می تواند نظرات خود 
را بیــان کند امــا لزوما این نظــرات نقادانه نیســت؛ 
مبانی و معیارهایــی در نقد وجــود دارند کــه به آن 
اعتبار می دهد، تحلیل و شناخت اثر به صورت دقیق 
اولین قــدم در راه نقد اســت. وی ادامه داد: مرحله 
بعد یافتن و شناختن دستگاه و یا زیردستگاه های 
فکری متناسب با آن است، زیرا ارائه نظرات متفاوت، 

کنده و خــارج از دســتگاه فکــری و نظــری، نقد  پرا
تلقی نمی شــود و تنهــا در حیطــه اظهارنظــر باقی 
می مانــد. الزمــه به دســت آوردن این دســتگاه ها 
و یــا زیردســتگاه های فکــری، شــناخت آن اســت 
و پــس از آن می تــوان با انتخــاب روش بــه خوانش 
خالقانــه روی آورد. به عبارت دیگر اثر هنــری روش 
و خوانــش خــود را فرامی خواند و ارتباطــی میان اثر 
هنری و متن منتقد شکل می گیرد و متن به واژگان، 
مفاهیم و اصطالحــات توجــه دارد. ارواحی گفت: 
یکی از مهم ترین اهداف برگزاری دوره های آموزشی، 
تشخیص حدود مفهومی نقد و نظر است. هر نظری 
به نقد نمی انجامد و برای نوشتن نقد نیاز به دانستن 
مبانــی و معیارهــای تخصصــی مانند متدلــوژی و 
ترمینولوژی است. بیان استدالل و دوری از عنوان 
کردن ســلیقه شــخصی برای اعتباربخشــی بــه اثر 
هنری از اهداف دیگر این دوره ها است. وی اضافه 
کرد: هنرجویان در این دوره ها می توانند رویکردهای 
نقد هنری را بیاموزند و به موازات آن با شــیوه های 
نوشتن یادداشت، جستار و مقاله آشــنا شوند. در 
نهایت فعالیت آنــان به یک طرح پژوهشــی منجر 
می شود که در آن ایده ها نقش مهمی ایفا می کنند. 
پیشبرد این طرح نیازمند شناخت »روش شناسی«، 
»اصطالح شناســی« و »مباحــث نظــری« اســت 
و حاضــران بــا رعایــت آن هــا قــدم در حیطــه نقد و 
ســامان دهی و نظــم مفهومــی واژگان می گذارند و 
مهارت هــای مرتبــط بــا منتقد شــدن را به دســت 
می آورنــد. عالقه منــدان می تواننــد بــرای ثبت نام 
دوره آموزشی دوره های نقد و خوانش خالقانه آثار 
هنری تا ۱۵ دی ماه در آموزشگاه اردیبهشت، واقع 
در چهارراه شــیخ صــدوق، خیابان ســعادت آباد، 

ساختمان رادان، واحد هفت مراجعه کنند.

بازیگر فیلم سینمایی "بی همه چیز" از فروش 
دو میلیــاردی فیلــم "بی همــه چیز" خبــر داده 

است.
پرویز پرســتویی با انتشــار ویدئویی در صفحه 

گرام آورده است: شخصی خود در اینستا
"بی همه چیز دو میلیاردی شد

کران فیلم تحســین شــده "بــی همه چیــز" در  ا
سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

فیلمی از محسن قرایی
تهیه کننده: جواد نوروز بیگی

سرمایه گذار: امید اخباراتی
بازیگران: پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، هادی 

حجازی فــر، بــاران کوثــری، مهــراب نصیرپور، 
پدرام شریفی، الله مرزبان، بابک کریمی، فرید 
سجادی حسینی، خسرو پسیانی، زهیر یاری، 
مهــدی صباغــی، عیســی یوســفی پور، عرفان 

ناصری، نسیم فروغ، محمدمهدی بخشی"

یک بازیگر سینما و تلویزیون از انتشار فصل دوم 
"جوکر" خبر داده است.

سپند امیرسلیمانی با انتشار ویدئویی در صفحه 
گرام، آورده است: شخصی خود در اینستا

"فصل دوم جوکر منتشر شد
"گل های داوودی تقدیم می کند

اولین قســمت فصل دوم جوکر که فصــل اول آن 
طی ماه گذشته مخاطبان بسیاری پیدا کرد و با 
استقبال زیادی مواجه شد، امروز ساعت هشت 

صبح از فیلیمو منتشر شد.
عبــاس  قائــدی،  شــهرام  برق نــورد،  هومــن 
جمشیدی، سپند امیرســلیمانی، ایمان صفا، 
آرش نوذری، وحید آقاپور و بهنام تشکر مهمانان 
ســیامک انصاری در فصل دوم این رئالیتی شــو 

هستند.
چهره هــای رنگارنــگ کمــدی در ایــن فصل هم 
از همان قســمت اول، با بازی ها، شــیطنت ها و 

خنده هایشان لحظاتی جذاب را رقم می زنند.
جوکر کاری ست از احسان علیخانی و گروهش در 
استودیو قرن جدید که به صورت اختصاصی برای 
فیلیمو تولید شده است و مهمانانش را با ممنوع 
کردن خنده و وادار کردن به خنداندن یکدیگر به 

چالش می کشد.
ایــن رئالیتــی شــو را احســان علیخانــی و حامــد 

میرفتاحی کارگردانی می کنند.
امیر حسین بزرگ زادگان و محسن نجفی سوالری 
تهیه کنندگان اجرایی جوکر و ایمان قیاسی و علی 

رضازاده سرپرست نویسندگان آن هستند."

شهردار کاشان: 

کنگره بین المللی به وقت حاج قاسم 
کاشان برگزار می شود  در 

ثار هنری را خالقانه بخوانید آ

"بی همه چیز" دو میلیاردی شد

فصل دوم جوکر منتشر شد

خبر

خبر

سینما

خبر

کتاب »درخت آسوریک« با مقدمه و بازسرایی 
هیوا مسیح از سوی نشر خزه به کتاب فروشی ها 

راه یافت.
کتاب »درخت آسوریک: کهن متنی از شعر و ادب 
عصر اشکانی و ساسانی« با مقدمه و بازسرایی 
هیوا مسیح بر اساس ترجمه ماهیار نوابی و به 

همت نشر خزه به چاپ رسید.
در میان یافته های شهر سوخته، سفالینه ای 
کشــف شــده اســت که بــر روی آن بزی نقاشــی 
شده است که در پنج حرکت، برگ درختی را جدا 
کرده و می خورد. این نقاشی به عنوان نخستین 
پویانمایــی در جهــان شــناخته می شــود و که 
در واقع همان داســتان کهن درخت آسوریک 

و بز است.
در توضیــح ناشــر آمــده کــه »درخت آســــوریکـ« 
یکی از نمونه های شــگفت انگیز شــعری ایران 
اســت کــه روایتگــر مبــارزه ی کالمی شــیرین و 
زیبا و حیرت انگیزی اســت بین یک بــز، »نماد 
تمدنی ایــران باســتان« و یــک درخــت خرمــا، 
»نماد تمدنی آسور« یا سورستان، عراق امروزی. 
بازسرایی هیوا مسیح این شــیرینی و حالوت را 

دوچندان کرده است.
به گمان برخی از پژوهندگان، درخت آسوریک 
به حتی بیش از ۳۰۰۰ سال پیش بازمی گردد. این 
متن به زبان پارتی )پارسی میانه( و به خط پهلوی 
اشــکانی در دوره ی ساسانیان نوشته شده یا به 
کی از آن است که  دست آمده است. نشانه ها حا
درخت آسوریک یکی از هزاران نمونه ی شعری 
و ادبی متون ایران باستان است که بین مردم 

کوچه و بازار با ساز و آواز خوانده می شده است.
هیوا مسیح، شاعر، نویسنده، پژوهشگر ادبی، 
روزنامه نگار، منتقد و نویسنده  سینمایی، متولد 
کنون ۳۵ عنوان کتاب  سال ۱۳۴۴ اســت که تا
در حوزه هــای شــعر، رمــان، بازخوانــی ادبیات 
کالسیک، برگردان آثار فولکلور ایران و ترجمه از 

اسپانیایی از او منتشر شده است.
کتاب »درخت آسوریک« با مقدمه و بازسرایی 
هیوا مســیح، در ۷۲ صفحه، به قیمــت ۲۰ هزار 
تومان، در قطع رقعی، جلد شــومیز و به همت 

نشر خزه به کتاب فروشی ها رسید.

جشنواره عکس "طبیعت ناژوان" از سوی اداره 
گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهــان و بــا همــکاری مجموعــه 
فرهنگــی تفریحــی نــاژوان، کانــون عکــس و 
کانون عکاســان خبری در ۲ بخش حرفــه ای و 
غیرحرفه ای آزاد برگزار می شود. به نقل از روابط 
عمومی ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان، علیرضا مساح با اعالم این 
خبر اظهار کرد: ناژوان به عنوان یکی از مناطق 
زیبا و طبیعی مورد عالقه مردم اصفهان، همواره 

یکی از تفریحات شهروندان بوده است.
رئیــس اداره گردشــگری ســازمان فرهنگــی 
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهان افــزود: 
ناژوان به ویژه در پایان فصل پاییز و اوایل فصل 
زمستان جاذبه های بسیاری دارد. زیبایی های 
طبیعت پاییزی، حضور مردم و کوچه باغ های 
تاریخی و حضــور پرنــدگان و ســایر گونه ها جزو 

زیبایی ها و جاذبه های ناژوان به شمار می رود.
وی با اشــاره به اعالم فراخوان جشنواره عکس 
طبیعــت نــاژوان گفــت: هــدف از برگزاری ایــن 
جشنواره ایجاد شور و شوق در میان شهروندان 
است تا از فضایی که از سوی شهرداری اصفهان 
آمــاده شــده اســتفاده کننــد و همچنیــن بــه 
خاطره سازی با تصاویر منطقه ناژوان در فصل 
پاییز بپردازند. شــاید بعضی افراد زیبایی های 
ناژوان را محدود به فصل هایی مانند بهار بدانند 
اما پاییز و زمستان نیز از جمله زمان های خاص 
و زیبای ناژوان اســت که می توان از این محیط 
اســتفاده های زیادی برد کــه ثبت عکس یکی 
از آن هــا اســت. مســاح ادامــه داد: ایــن تصاویر 
می تواند در آینده برای معرفی شــهر اصفهان و 
منطقه ناژوان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین 
با برگزاری این جشنواره می توانیم گردشگری در 
حوزه طبیعت گردی را در محدوده شهر اصفهان 
ترویج دهیم و مردم را به بهانه عکاسی به حضور 

در این منطقه ترغیب کنیم.
رئیــس اداره گردشــگری ســازمان فرهنگــی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: هشــتم دی ماه آخریــن مهلت ارســال آثار 
به جشــنواره عکــس طبیعــت نــاژوان اســت و 
نتایج این جشــنواره و برگزیدگان آن ۱۲ دی ماه 
اعالم می شــود. همچنین عالقه منــدان برای 
ارسال آثار و دریافت اطالعات بیشتر درباره این 
جشنواره می توانند با شماره ۰۹۳۵۹۴۵۹۶۹۶ 

تماس بگیرند.

هیوا مسیح از 
»درخت آسوریک« می گوید

جشنواره عکس
 "طبیعت ناژوان"؛ 

فرصتی برای طبیعت گردی 

کتاب

جشنواره
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مربی دروازه بانان ذوب آهن :

دروازهبانانماجزوخوبهایلیگبرترهستند
"جعفــری گلــر آینــده داری اســت 
و از او بیشــتر خواهیــد شــنید. هر 
سه دروازه بان ما جزو خوب های 
لیگ برتر هســتند و فرق زیادی با هــم ندارند. این را 
باید اضافه کنم بــه کارم ایمــان دارم و تمریناتی را به 
آنها دادم که از نظر آمادگی مشکلی نخواهند داشت و 
در طول بازی های امسال این تنها گلی بود که مقصر 

آن، گلر من شد"
پارســا جعفــری گلــر جــوان و خــوش آتیه تیــم ذوب 
آهن، جمعه شــب در دیــدار با پرســپولیس مرتکب 
اشــتباه بزرگــی شــد؛ او در حالــی کــه وحیــد امیری، 
ارســال بی خطری را روی دروازه ذوب آهن داشــت، 
با یک خروج بیجا نتوانســت محــل فرود تــوپ را به 
درستی تشخیص دهد و به این ترتیب گل نخست 
قرمزپوشــان پایتخت به ثمر نشســت. این در حالی 
اســت کــه پــس از ایــن بــازی هــواداران ذوب آهــن 
انتقــادات زیــادی را در خصــوص دالیــل اســتفاده 
نکردن کادر فنی از شهاب گردان و حبیب فرعباسی 
گونی را پیرامون جعفری  مطرح کردند و حواشی گونا

به وجود آوردند.
حسین اینانلو، مربی دروازه بان تیم ذوب آهن اظهار 
می کند: دوست ندارم در این مورد زیاد صحبت کنم، 
اما "پارســا" دروازه بان خوبی اســت و آینده روشــنی 

پیش رو دارد.
گردان سه هفته ای می شود بهبود یافته است

او همچنین در خصوص مصدومیت "گردان" و عدم 
حضور این دروازه بان در زمین می گویــد: گردان اول 

فصل محروم بــود و بعــد از محرومیت هــم از ناحیه 
انگشت مصدوم شــد. او سه هفته اســت که بهبود 

پیدا کرده و با تیم تمرین می کند.
مربی دروازه بان تیــم ذوب آهن با اشــاره به بیماری 
"فرعباسی" تصریح می کند: حبیب هم سرما خوردگی 
شــدید داشــت و چهار روز تمرین نیامــد و به همین 
دلیل به پارســا جعفری اعتماد کردیم. پارسا هم در 
ســه بازی گذشــته مقابل نفت مســجد ســلیمان، 
هوادار و رایکا خوب عمل کرد و بدون اشــتباه ظاهر 

شد.

همیشه سادگی انگاری را به گلرهایم گوشزد می کنم!
او با اشــاره انتخاب گلر تیم ذوب آهن در مســابقه با 
پرسپولیس اظهار می کند: در این مسابقه نیز آقای 
تاتار تشــخیص داد جعفــری درون دروازه باشــد. او 
البته یک اشتباه بزرگ داشــت که علی رغم تذکرات 
بیش از حد من، به دلیل خونســردی زیاد، آن توپ 
را ساده تصور کرد و همین اتفاق به ضرر ما شد. من 
همیشــه در تمرینات به گلرها گوشزد می کنم خطر 

جایی است که هیچکس فکرش را نمی کند.
اینانلو در خصوص پارسا جعفری و تمریناتش به دیگر 

گلرها خاطرنشان می کند: جعفری، گلر آینده داری 
است و از او بیشتر خواهید شنید. هر سه دروازه بان 
ما جزو خوب های لیگ برتر هستند و فرق زیادی با 
هم ندارند. این را باید اضافه کنــم که به کارم ایمان 
دارم و تمریناتی را با آنها دادم که از نظر آمادگی مشکلی 
نخواهند داشــت و در طــول بازی های امســال این 
تنها گلی بود که مقصر آن گلر من شــد. کافی اســت 
گل های دیگری که ذوب آهن در این فصل دریافت 
کرده را ببینید و متوجه شــوید این اشــتباه تنها یک 

مورد بوده است.

خبر

پــس از انتخــاب "مجیــد رحیمــی زاده" به عنــوان 
ســرمربی تیم ملــی هندبــال نوجوانــان، حواشــی 
 ایجادشــده پیرامون او بیــش از پیــش اوج گرفت. 
داشتن چند سَمت از سوی یک نفر در ارگان های 
مختلف همیشــه یکــی از اصلی تریــن موضوعات 
قابل بحث در کشــور ما بوده و اعتراضات زیادی را 
نیز به همراه داشته است، البته افراد زیادی جزو این 
دســته هســتند و کســی هم به طــور جــدی برای 

حل این مشکل پیگیری نکرده است.
یکی از این افراد، مجید رحیمی زاده اســت، فردی 
بــا ســابقه در ورزش اصفهــان کــه سال هاســت در 
پســت های مختلف این حوزه فعالیــت حرفه ای 
انجام داده است. او اما در طول چند سال گذشته 
چند پسته شده و در چندین ارگان به طور همزمان 

ردپایی از نام او دیده می شود.
رحیمــی زاده در حال حاضــر به صــورت همزمان، 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان اصفهان، 
سرپرست هیئت همگانی استان اصفهان، سرمربی 
تیم هندبال سپاهان و به تازگی سرمربی تیم ملی 
هندبال نوجوانان ایــران نیز شــده و در تمامی این 

ارگان ها و پست ها فرد اصلی به شمار می رود.
این ماجرا حاال بیش از پیش مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته و برای مردم و رسانه ها جای تعجب دارد 
که چطور یک فرد می تواند همزمان در تمامی این 
ارگان ها صاحب پست باشد و بدون کوچک ترین 

مشکلی در این سمت ها قرار بگیرد، حاال تصور کنید 
گر در همه این سمت ها، حق و حقوق و بودجه ای  ا

هم به او تعلق گیرد!؟
حاال پس از انتخاب او به عنوان ســرمربی تیم ملی 
هندبــال نوجوانان ایــران، مــوج گســترده تری از 
اعتراضات ایجــاد شــده و به دنبــال آن، مدیــرکل 
اداره ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان پــس از 
فشارهای ایجاد شده به ماجرای رحیمی زاده ورود 
کرد و پای اداره توسعه منابع انسانی وزارت متبوع 
خود را نیز به ماجرا باز کرده اســت؛ ماجرا از این قرار 
است که در روزهای اخیر محمد طباطبایی با ارسال 
نامه ای به این اداره پیگیر قضیه رحیمی زاده شد 

تا تکلیف او از طریق مراجع ذی ربط روشن شود.
باید دید ماجراهای پیرامون رحیمــی زاده به کجا 
خواهد رســید و در نهایت این مدیــر در چه نهاد یا 

تیمی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

نامه فدراســیون فوتبال ایران برای حضور لژیونرها 
در اردوی تیــم ملی به بهانه بــازی با عــراق و امارات 
به زودی ارســال می شــود و یکی از بازیکنان مدنظر 

اسکوچیچ برای دعوت مهدی طارمی است. 
مهدی طارمی که به دلیل یک سو تفاهم برای بازی 
با لبنان و سوریه به اردوی تیم ملی دعوت نشده بود 
یکی دو هفته پیش در تماس با سرمربی کروات تیم 
ملی به این ماجرا پایان دهد و حاال آماده است یک 
بار دیگر با حضور در اردوی تیم ملی در صعود ایران به 

جام جهانی نقش ایفا کند.
کنون با ۱۶ امتیاز از شش  تیم ملی فوتبال ایران هم ا
بــازی در صدر جــدول گــروه A قــرار دارد و در صورت 
شکست تیم های عراق و امارات ممکن است پیش 
از پایان بازی هــای مقدماتی صعود خــود را به جام 

جهانی قطعی کند.
مهدی طارمی در حالی مهیای حضور در اردوی تیم 
ملی می شود که در بازی های اخیر موفق به گلزنی 

برای تیم پورتو نشده است. با این حال اسکوچیچ 
حتی پیــش از تمــاس مهــدی طارمــی او را بهترین 
بازیکن پورتو قلمداد کرد. سرمربی پورتو هم در آخرین 
مصاحبه اش گفته بود برای ما تأثیر گذاری مهدی 
طارمی در ترکیب پورتو مهم است نه گلزنی اش. البته 
مهدی طارمی که در بازی با بنفیکا هم فرصت های 
خوبی برای گلزنی از دســت داده بود امیدوار است 
پیش از حضــور در اردوی تیم ملــی فوتبال ایران به 

کامی خود در گلزنی برای پورتو پایان دهد. نا

دبیــر ســازمان لیــگ والیبــال، شــروع دور برگشــت 
مسابقات این لیگ را اعالم کرد. دور رفت لیگ برتر 

والیبال آقایان از یکشنبه_ دوم آبان ماه_ به صورت 
رفت و برگشت با حضور ۱۴ تیم آغاز شد و چهارشنبه_ 
یکم دی ماه_ با صدرنشینی تیم والیبال سپاهان به 
پایان رسید. نادر انصاری دبیر سازمان لیگ والیبال 
کشــور در رابطه با دور برگشــت مســابقات لیگ برتر 
والیبال، اظهار کرد: دور برگشت مسابقات لیگ برتر 
والیبال از یکشــنبه _۱۲ دی ماه_ مثــل دور رفت، به 
صورت رفت و برگشت آغاز خواهد شــد. وی افزود: 
امیدواریم که رقابت هــا در این تاریــخ و بدون هیچ 

مشکلی برگزار شود تا شاهد ادامه رقابت ها باشیم.

برای مصاف امروز) چهارشــنبه(، اعضــای دو تیم 
پرسپولیس و سپاهان در یک هتل اقامت خواهند 

داشت.
به گزارش ایسنا، طبق برنامه ریزی هفته دوازدهم 
لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال سپاهان میزبان 
پرسپولیس است اما بر اساس رای کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال که ســپاهان را از بازی خانگی 
برابر پرسپولیس محروم کرده بود، این دیدار باید 

در زمینــی بی طــرف برگــزار شــود و از ایــن رو بــا نظر 
ک   سپاهانی ها، بازی در ورزشگاه امام خمینی ارا
برگزار خواهد شد اما نکته جالب در این میان این 
است که هر دو تیم یک هتل را برای اسکان پیش از 

بازی انتخاب کرده اند.
ک تنها یک هتل ۵ ستاره دارد  از قرار معلوم شهر ارا
و به همین خاطر دو تیم پرســپولیس و ســپاهان 
در این هتل اقامت خواهند داشت. از طرف دیگر 
تیم داوری و ناظر بازی هم در این هتل اسکان دارد. 
کــه در مصاف هــای ســپاهان و  از آن جایــی 
پرســپولیس همیشــه شــاهد حواشــی خــاص و 
گواری بودیم و از طرفی هم پیش بینی می شود  نا
هــواداران دو تیــم مقابــل هتل محــل اقامت تیم 
محبوب خود تجمع کنند، انتظار می رود مسووالن 
تمهیداتــی بیندیشــند کــه شــاهد اتفاقــات تلخ 

نباشیم.

تیم فوتبال استقالل نیز با خطر بسته شدن پنجره 
نقــل و انتقاالتــی مواجــه اســت. بــه گــزارش خبــر 

ورزشی، بعد از شکسته شــدن رأی شکایت 
شــیخ دیاباتــه از اســتقالل و کاهش مبلغ 

درخواست غرامت او از ۵۳۷ هزار دالر 
به ۱۷۵ هزار دالر، از ســوی فیفا 

به باشگاه استقالل فرصتی 
داده شــد تا ایــن مبلــغ بــه 

آقــای گل ســابق لیــگ برتر و 
بازیکن فعلی تیم الغرافه قطر پرداخت 
گــردد. در حالی که این فرصــت رو به 
اتمــام اســت، هنــوز اســتقاللی ها 

مطالبــات دیاباتــه را پرداخــت 
نکرده اند تا این خطر بسته شدن 

پنجــره نقــل و انتقــاالت در کمین این باشــگاه نیز 
نشسته باشد. اســتقاللی ها پنج روز فرصت دارند 
تا مطالبات شــیخ 
را پرداخــت و از 
خطری کــه در 
کمین آنها نشسته 
در امان باشند؛ در غیر این 
صورت ایــن امــکان وجــود 
دارد که پنجره نقل و انتقاالتی 
آن ها بسته شده و چالش جدیدی 
برای ایــن تیم ایجاد شــود. در روزهــای اخیر 
کتور  پنجره باشگاه هایی چون ذوب آهن و ترا
بسته شــده است و پرســپولیس هم شرایط 

مناسبی در این زمینه ندارد.

کند؟! کجا فعالیت  ابن مشغله ورزش اصفهان باید 

خبر

گشت به تیم ملی مهدی طارمی در آستانه باز

ع مرحله دوم لیگ برتر والیبال از ۱۲ دی ماه شرو

پرسپولیس و سپاهان در هتل مشترک!

دیاباته پنجره آبی ها را می بندد؟

خبر

بــا تغییــر مالکیــت دو باشــگاه پرســپولیس 
و اســتقالل، برخــی امیدوارنــد مشــکل مجــوز 
حرفه ای ایــن باشــگاه توســط کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا حــل شــود. بــه گزارش ایســنا، بر 
اســاس نامه AFC به به باشگاه های استقالل 
و پرسپولیس، این دو باشگاه تا ســاعت ۱۵:۲۹ 
)۲۳:۵۹ بــه وقــت مالــزی( )دوشــنبه( فرصــت 
داشــتند تــا آخریــن پاســخ های خــود را دربــاره 
ابهامات کنفدارســیون فوتبال آســیا پیرامون 
مجــوز حرفــه ای ارائه کننــد. در همیــن ارتباط 
مالکیت باشگاه های استقالل به وزارت صمت 
و پرسپولیس به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
گذار شــد تا مشکل مالکیت مشــترک این دو  وا
باشگاه حل شــود. از طرف دیگر این دو باشگاه 
با اســتناد به مــاده ۲۱۶ مکــرر، اعتراض خــود را 
دربــاره بدهــی مالیاتی ارائــه کردنــد و به همین 
خاطــر وضعیت بدهــی مالیاتــی آنها بــه حالت 
تعویق درآمده است. کاظم اولیایی عضو کمیته 
بدوی صدور مجوز حرفه ای در گفت وگو با ایسنا 
با تایید این خبر اظهار کرد: مشکل اساسی این 
باشگاه ها بدهی و مباحث مالی است. درست 
اســت که ســه باشــگاه پرســپولیس، استقالل 
و گل گهر برخــی بدهی هــا را پرداخــت کرده اند 
اما به موقــع پرداخت نکرده انــد، یعنی تا تاریخ 
1٠ شــهریور پرداخت نشده اســت. ما در همان 
ابتدا که مباحث حقوقی و مالی این باشگاه ها 
را بررسی کردیم، این موضوعات را تایید نکردیم 
تا چه رسد که به مراحل بعدی همچون بازدید 
از ورزشگاه ها برسیم. به همین خاطر می گویم 
مشکل اساســی این باشــگاه ها داشتن بدهی 

است.

مس سونگون برنده دیدار حساس با  دانشگاه 
آزاد در دور رفت لیگ برتر شمشــیربازی ســابر 

شد. 
دور رفت لیگ برتر شمشیربازی در اسلحه های 
اپه و سابر در مجموعه شهید شیرودی به پایان 
رسید. جذاب ترین رقابت در اسلحه سابر بین 
دو تیم مس سونگون و دانشگاه آزاد بود که در 
پایان مس سونگون با اختالف ۲ امتیاز رقیبش 

را شکست داد. 
مس سونگون با مجتبی عابدینی، کاپیتان 
تیم ملی با نتیجه ۴۵ بر ۴۳ مقابل تیم دانشگاه 
آزاد که هدایت آن را امین قربانی سرمربی تیم 
ملی به همراه امیر رضایی نــژاد بر عهده دارند 

به برتری رسید. 
در ایــن دیــدار، بــرای مــس ســونگون، علــی 
کدامن، فرزاد باهر و نیما زاهــدی به رقابت  پا
پرداختنــد و بــرای تیــم دانشــگاه آزاد محمد 
کر  رهبری، محمد فتوحی و امیرحســین شا

بازی کردند. 
این دیدار از این جهت حساسیت داشت که 
ملی پوشان در این دو تیم حضور دارند و مدعی 

قهرمانی هم هستند. 
تیم مــس ســونگون در دور رفت صدرنشــین 

جدول رده بندی شد. 

عبــاس فرهمندمهــر می گوید بــرای انجام 
کبــدی  انتخابــات ریاســت فدراســیون 
کارهــای الزم را انجــام و دعوتنامه ها صادر 
شــده اســت، تنهــا منتظــر اعــالم تاییــد 

صالحیت ها هستند.
خصــوص  در  کبــدی  فدراســیون  دبیــر 
برگــزاری انتخابات این فدراســیون و تایید 
صالحیت های کاندیداها اظهار کرد: تایید 
صالحیت ها مشخص شــده اما هنوز برای 
هیچ فدراســیونی را اعالم نکرده اند. حتی 
فدراســیونی هم که یازدهم دی انتخابات 
دارد نیــز تاییــد صالحیت هایــش اعــالم 

نشده است.
گفــت: مــا منتظــر  فرهمندمهــر در ادامــه 
دستور وزارت ورزش و جوانان هستیم تا به 
کاندیداها اعالم و ابالغ آن ها را صادر کنیم 
تا بتوانیــم کارهای روزمــره را انجام دهیم. 
البته ما دعوتنامه ها را صادر و کارهای قبل 
از مجمع را انجام دادیم. تنها منتظر تایید 

صالحیت ها هستیم. 
دبیر فدراســیون کبدی گفت: برای پست 
ریاســت این فدراســیون ۴ کاندیــدا ثبــت 
نام کــرده بودنــد. عباس اورســجی، مقدم 
بقا، ســید احمد حجازی و غالم زاده چهار 
کاندیــدای مــا هســتند امــا هنــوز تاییــد 
صالحیت هــا به طــور رســمی اعالم نشــده 

است. 

فرصت نهایی سرخابی ها
 AFC برای ارائه پاسخ به 

کاپیتان، 
سرمربی را شکست داد

دبیر فدراسیون کبدی: 

منتظر تایید صالحیت ها
 هستیم

تیم بســکتبال ذوب آهن اصفهان موفق 
شــد در دیــداری نفس گیــر، بــا درخشــش 
ستاره های ملی پوش خود از سد نظم آوران 

سیرجان عبور کند.
به گزارش ایسنا، در جریان بازی های هفته سیزدهم لیگ برتر 
بسکتبال مردان ایران، از گروه الف مسابقات، تیم ذوب آهن 
اصفهان موفق شد در یک بازی عجیب و نفس گیر حریف خود 

نظم آوران سیرجان را شکست دهد.
با شروع بازی این تیم نظم آوران سیرجان بود که با درخشش 
گوویچ  شــهریان و پونکراشــوف در حمله و عملکرد خوب درا
در دفاع، نبض بــازی را در اختیار گرفتــه و ۲۸-۱۳ پیروز کوارتر 
گردان کوهیان قصد در  نخست شد. با شروع کوارتر دوم اما شا
جبران اختالف داشتند که با نفوذهای سجاد مشایخی به زیر 

سبد ۱۲-۱۶ پیروز کوارتر دوم شدند.
گردان علی آرزومنــدی ۴۰ - ۲۹ و با اختالف ۱۱  در مجموع شــا

امتیازی پیروز نیمه نخست شدند تا پیروز به رختکن بروند. در اواخر کوارتر دوم همزمان با سوت داور، شهریان 

دو امتیاز را برای سیرجانی ها کسب کرد که داوران این امتیاز 
را قبول نکردند که اعتــراض کادرفنــی نظــم آوران را به همراه 

داشت.
با شروع کوارتر سوم بازی نیز این تیم ذوب آهن بود که با بهبود 
عملکرد دفاعی خود و ریباندهای ارسالن کاظمی، از افزایش 
اختالف جلوگیری کرده و با درخشش سجاد مشایخی در فاز 

هجومی ۱۶-۲۰ پیروز شد تا اختالف به ۷ امتیاز کاهش یابد.
در کوارتر پایانی نیز این تیم ذوب آهن اصفهان بود که با دفاع 
تمام زمین کار را برای نظم آوران سخت کرد تا ۱۹-۲۷ پیروز این 
کوارتر شده و با نتیجه نزدیک ۷۵ - ۷۶ برنده این دیدار نفس گیر 
شود. ذوب آهن در حالی موفق به کسب پیروزی شد که تا سه 

ثانیه مانده به پایان مسابقه از حریف خود عقب بود.
سجاد مشایخی پوینت گارد تیم ملی ایران، با کسب ۳۵ امتیاز، 
۳ ریباند و ۲ پاس گل، تأثیرگذاری ۲۵ را در ترکیب ذوب آهن به 
ثبت رساند تا ستاره زمین شود. ارسالن کاظمی نیز با کسب ۱۷ 

امتیاز و ۱۱ ریباند برای ذوب آهن، ضمن ثبت دبل دبل تأثیرگذاری ۲۱ را به ثبت رساند.

پیروزی نفس گیر ذوب آهن در ۳ ثانیه پایانی

خبر

با گذشت بیش از چهار ماه از شروع به کار وزارت جدید 
ورزش و جوانــان بــا هــدف ســاماندهی ورزش ایران، 
کنون تصمیم گیری ها و تعلل در برخی تصمیمات،  ا
گر ســرعت  پرســش های قابل تاملــی را مطرح کــرده اســت. روندی که ا
بیش تری نگیرد، می تواند مشکالت اجرایی برای ورزش کشور ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، سوم شــهریور ســال جاری بود که  نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با انتخاب سیدحمید ســجادی به عنوان وزیر ورزش و 
کنون حدود چهار مــاه می گذرد و  جوانان موافقت کردنــد و از آن زمان تا
در این فاصله زمانی جابه جایی ها و تعلل ها در رابطه با انتخاب معاونان 

مرتبط با حوزه ورزش این وزارتخانه، قابل تامل و سوال برانگیز است.
      چه تغییراتی در وزارت ورزش صورت گرفته؟

۱۷ مهرماه بود که در ششمین جلسه شورای معاونان، حمید سجادی 
طی حکمی سینا کلهر را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه 
ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانــان منصوب کــرد. وی عضو هیات 
علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اســت و دکتری دارای 

جامعه شناسی است.
۲۴ مهرمــاه نیز بــا حکــم حمیــد ســجادی وزیــر ورزش و جوانــان، مریم 
کاظمی پور به عنوان سرپرست معاونت توسعه ورزش زنان این وزارتخانه 
منصوب شد. او سابقه نایب رییسی زنان فدراســیون تیروکمان، مدیر 
ورزش بانوان ســتاد کل نیروهای مســلح و مدیر بانوان ســازمان بسیج 

ورزشکاران را داشته است.
کاظمی پور در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش حرکات اصالحی 
تحصیل کرده و پژوهشگر مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم 

پزشکی بقیه ا...)عج( است.
این درحالی اســت که هنوز در رابطه با معاون توســعه مدیریت و منابع 
وزارت ورزش و جوانان تصمیمی اتخاذ نشده است و ژاله فرامزیان با وجود 

کان به فعالیت خود در این سمت ادامه می دهد. بازنشسته شدن کما

      معاونت قهرمانی هم چنان بالتکلیف!
اما مهم ترین بخش ماجرا به معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان باز می گردد؛ معاونتی که پاشنه آشیل ورزش کشور 
تلقی شده و به طور حتم تعلل وزارت ورزش در این حوزه می تواند چالش ها 

و مشکالت ورزش کشور را در سطح قهرمانی بیش از پیش افزایش دهد.
۲۰ آذر بــود که مهدی علی نــژاد، معاون وقــت توســعه ورزش قهرمانی و 
حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان به صورت رســمی و مکتوب اســتعفای 
خود را به وزیر ارائه کرد و یک روز بعد حمید سجادی با استعفای موافقت 
کنون بیش از ۲ هفته است که این وزارتخانه بدون معاون توسعه  کرد و ا
ورزش قهرمانی و حرفه ای اداره می شود و مشخص نیست به چه علت با 
گذشت حدود چهار ماه از حضور سجادی به عنوان وزیر ورزش، در رابطه 
با تعیین معاون قهرمانی این وزارتخانه جمع بندی صورت نگرفته است؟
سوال این جاست که آیا سجادی در طول این چهار ماه فردی را که برای 
تصدی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان 
مناســب و درخور باشــد پیدا نکرده اســت؟ آیا بنای وزیر ورزش به ادامه 
گر پاسخ منفی است آیا واقعا ورزش ایران  همکاری با علی نژاد بوده یا خیر؟ و ا
دچار قحط  الرجال است که نمی توان با گذشت بیش از چهار ماه برای 

معاونت قهرمانی، مدیری ورزشی منصوب کرد؟
آیا اعتماد به جامعه ورزش کشور و انتصاب افرادی ورزشی و تحصیل کرده 
تا این حد دشوار است که امکان اعتماد به آن ها وجود ندارد؟ مگر نه این 
که وزیر خود برای اولین بار به عنوان یک مدیر ورزشکار در چنین سطحی 
انتخاب و به وی اعتماد شده است،  حال علت این بی اعتمادی و تعلل در 
انتخاب مدیرانی ورزشکار و تحصیل کرده به منظور فعالیت در معاونت 

قهرمانی وزارت ورزش و جوانان چیست؟
کنون نگرانی این است که آیا در پست معاونت قهرمانی نیز ممکن است  ا

فردی غیرمرتبط با ورزش منصوب شود.
این اولین بار است که فردی از بدنه ورزش کشور در ســطح وزیر ورزش و 

جوان منصوب می شود و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که عملکرد 
مطلوب سجادی می تواند چراغ راهی برای دولتمردان باشد تا از این به 
بعد ورزش کشور را به دست قهرمانان و ورزشکاران این مرز و بوم بسپارند و 
قطعا عملکرد ضعیف وزارت ورزش یک قهرمان ورزشی موجب خواهد شد 

تا باز هم شاهد بازگشت مدیران سیاسی در سطح این وزارتخانه باشیم.
سجادی در جلسه رای اعتماد خود اظهارات مختلفی و نوید بخشی را 
مطرح کرد، او در مجلس شورای اسالمی گفت: درد ورزش را درک می کنم و 
با درمان آن آشنا هستم، اجازه نمی دهم ورزشکاران در میادین بین المللی 
غریب باشند. وزارت ورزش می تواند و باید پرچمدار تحول به عنوان یکی 
از دروازه های دولت مردمی باشد. می کوشیم که به استعدادها نگاه کنیم 
که در چند سال گذشته ورزش و جوانان به حاشیه رفته است. می دانم 
ورزشکاران چه مشکلی دارند، ثابت نگه داشتن وزن و کم کردن آن را برای 
ورزشکاران درک می کنم، می دانم فشار اردوهای ورزشی به چه معناست 
و چگونه ورزشکاران در نبود امکانات در رقابت های جهانی حضور پیدا 
می کنند. با مشکالت ورزشکاران آشنا هستم؛ خودم این مشکالت را تجربه 
کرده ام و درد کشیده هستم و می خواهم در خدمت ورزش کشورم باشد.

      وزیر ورزش وارد انتخابات کمیته ملی المپیک می شود؟
با وجود تمام مواردی که به آن اشاره شد، شائبه های مختلفی در مورد 
تعویق انتخابات  فدراسیون های ورزشی و احتمال حضور وزیر ورزش و 
جوانان در انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح می شود و از سوی هیچ 
مرجع رســمی در تایید و تکذیب این موارد نقل قولی مطرح نمی شود. 
حال سوال این جاست که آیا وزیر ورزش و جوانان قصد حضور در کمیته 
گر پاسخ خیر است پس چرا هیچ موضع گیری جدی  ملی المپیک را دارد؟ ا

در این خصوص از سوی وزارت ورزش و شخص وزیر صورت نمی گیرد؟
آیا شــائبه های مطرح شــده در رابطه با تعویق انتخابات ۱۰ فدراســیون  
گر پاســخ منفی اســت بــه چــه علت بــا وجود  ورزشــی صحیــح اســت و ا
برنامه ریزی از پیش تعیین شده و برگزاری مجامع فوق العاده و عجوالنه این 
فدراســیون ها بــه منظــور تصویــب دســتورالعمل شــرایط اختصاصــی 
نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان 
پست های هیات رییسه فدراسیون های ورزشی، حال صحبت از تعویق 
انتخابات فدراسیون هایی است که برگزار نشدن آن ها ممکن است به 

تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک منجر شود؟
      ورزش ایران در معرض آسیب جدی!

بالتکلیفــی بدترین معضلــی اســت کــه وزارت ورزش و جوانان بــا وجود 
چالش های فراوان در بخش های مختلف اعم از حوزه قهرمانی، همگانی، 
بانوان،   منابع انسانی با آن روبه رو است و تعلل ها و بی تفاوتی های صورت 
گرفته در کنار انتخاب افرادی کــه از کارنامه قابل دفاعــی برای مدیریت 
ورزش ایران برخوردار نیســتند موجب خواهد شــد تا نتــوان چندان به 
آینده امیدوار بود. امید است که وزارت ورزش به تصمیم گیری های خود 
شتاب بیش تری بدهد تا ورزش قهرمانی و مدیریت معطل مانده برخی 
فدراسیون های ورزشی کشور دچار وقفه تصمیم گیری و تصمیم سازی 

نشود.

کما! معاونت ورزش قهرمانی در 

خبر
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای 
شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰1۰۳۰۶ مورخ 1۴۰۰/۰9/۰۴ رسول مؤذنی فرزند رضا بشماره 
شناسنامه ۳7۳88 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281۴7۰۴81 در ۵ سهم از 7 سهم یکباب 
کارگاه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۵188 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به 
مساحت ۶۶9 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰1۰۳۰۵ 
مورخ 1۴۰۰/۰9/۰۴ بتول پزنده فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۳7۳ صادره از اصفهان بشماره ملی 
128۶۳۳9۴99 در 2 سهم از 7 سهم یکباب کارگاه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 
1۵188 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۶۶9 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/2۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰8 – رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – 12۴11۵7 / م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای 
شماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۶۰۴۵ مورخ 1۳99/۰9/19 حسین عباسی محمدآبادی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه ۰ صادره از اصفهان بشماره ملی 127۰178۵12 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 9۳۳۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 
189/۳۰ مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حسن رحیمی تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/2۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰8 – رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – 12۴118۰ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰119۶۳ مورخ 1۴۰۰/۰9/1۰ هیات چهار شرکت عقیق 
نقش جهان به شناسه ملی 1۰2۶۰۵۳2۳۰۰ بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
2۵7۳/۳8 مترمربع از پالک شماره 11۴۶8 فرعی از 1۵177 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳1۰۶9 مورخ 
1۴۰۰/۰2/1۵ دفتر ۴12 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/2۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰8 – رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – 12۴1۰27 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰111۶9 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ هیات یک آقای علی بمانی جبلی 
به شناسنامه شماره 81 کدملی ۵۶۵9۵2۶۶۰8 صادره کوهپایه فرزند رضا بصورت شش دانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 21۵/9۰ مترمربع از پالک شماره 1۰7 فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی تایید 
گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/1۰/۰8، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۳ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – 12۴9829 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰11187 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ آقای مسعود متولیان به شناسنامه 
شماره ۳221 کدملی ۵7۵92۳9۶۳۵ صادره فریدن فرزند محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۴8 مترمربع از پالک شماره 2۶ فرعی از 1۵179 اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق قباله عادی مع الواسطه 
از مالکیت میرزامسعود شیروانی موضوع اظهارنامه ثبتی رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1118۶ 
مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ خانم سکینه صالحی رزوهء به شناسنامه شماره ۳۵77 کدملی ۵7۵92۴۳2۵1 
صادره چادگان فرزند بهرام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۴8 
مترمربع از پالک شماره 2۶ فرعی از 1۵179 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان خریداری طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت میرزامسعود شیروانی موضوع 
اظهارنامه ثبتی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/1۰/۰8، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۳ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – 12۴9271 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰111۵8 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ هیات یک آقای رضا زراعتی 
شمس آبادی به شناسنامه شماره ۶71 کدملی 128۳۰۰78۵1 صادره اصفهان فرزند احمد 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 277/۵۶ مترمربع از پالک 1۳9۰۰ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت 
آقای محمد صدری واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/۰8، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۳ – رییس 
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آگهی

عالئمونشانههایرفالکسمعده
کس معده زمانی رخ می دهد  رفال
که اسید و سایر محتویات درون 
معده از دریچــه پایینی مــری به 

مری باز می گردند. 
مری لوله ای است که دهان و معده را به هم متصل 
می کند و غذا را از طریق انقباضاتی که به طور منظم 
رخ می دهد و این کار را هدف قرار می دهد، منتقل 
خ  می کند. مشــکالتی نیــز در ایــن ناحیــه از بــدن ر

می دهد که منجر به بروز عالئم مختلف می شود.
کس باعث  هنگام پاســخ به این ســوال که آیا ریفال
ناراحتی معده می شــود، متوجه می شویم که این 
کس معده  یکی از عالئمی است که با بیماری ریفال

به مری همراه است.
گزیدگــی در ناحیه قفســه ســینه به دلیل برگشــت 
اسید یا افزایش انقباضات در مری اتفاق می افتد و 
برای این امر متوجه می شویم که بسیاری از عالئم 

دیگر همزمان با این درد وجود دارد.
کس معده چیست؟       رفال

کــس معده  پــس از پاســخ به این ســوال که آیــا رفال
باعث ایجاد زخم معده می شود، باید توضیح دهیم 
کس  که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از جمعیت جهان، به رفال
کــس معــده به مــری یا  معده مبتــال هســتند. رفال
کس اسید، یک بیماری مزمن است که در آن  رفال
اســید معده به مری باال مــی رود و منجــر به برخی 

مشکالت می شود.
کس معده ظاهر  عالئم زیادی در بیمار مبتال به رفال

می شود که به شرح زیر است:
کس در بزرگساالن عالئم رفال

احساس سوزش در ناحیه قفسه سینه
سرفه و البته همراه با خلط نیست

حالت تهوع
طعم تلخ در دهان

ضربات قفسه سینه
آروغ زدن زیاد

کس در کودکان عالئم رفال
گریه مداوم

تف کردن یا برگشت خوردن بعد از غذا خوردن
سکسکه و آروغ مکرر

شــنیدن صدا های خــش خــش در ناحیه قفســه 
سینه

مشکل در افزایش وزن و دوری از غذا
کس عالئم شدید رفال

مشکل و درد هنگام بلع

کم خونی یا آنچه کم خونی نامیده می شود
وقوع خونریزی در دستگاه گوارش

کاهش وزن قابل توجه
استفراغ مکرر

کس معده به مری علل بیماری رفال
کــس باعث  بــرای پاســخ به این ســوال کــه آیــا رفال
ناراحتی معده می شود، توضیح می دهیم که این 
بیماری زمانی رخ می دهد که اسفنکتر به طور غیر 
طبیعی شــل یا ضعیف شده باشــد، اسید موجود 
در معده به سمت مری جریان می یابد. در نتیجه 
منجر به تحریک پوشش آن و سپس ایجاد التهاب 

می شود و دالیل این ضعف به شرح زیر است:
ضعف در عضالت زیر مری، فتــق هیاتال، چاقی، 
کــه باعــث  لوزالمعــده مــوادی ترشــح می کنــد 
مشــکالت مختلفــی می شــود، بــارداری، وجــود 
آســیب یــا بیمــاری در بافــت همبنــد، نگهــداری 
از غذا هــای حــاوی چربــی بــه خصــوص غذا های 
سرخ شده در شب، ســیگار کشیدن بیش از حد، 
اســتفاده از دارو هــای مختلــف ماننــد آســپرین، 

نوشیدن بیش از حد الکل یا قهوه.
کــس در گروه هــای زیــر افزایــش  عوامــل خطــر رفال

می یابد:
افراد چاق

زنان حامله
ســالمندان ) البتــه می تواند در تمام ســنین اتفاق 

بیفتد، از نوزادان تازه متولد شده شروع می شود(
کسانی که تخلیه معده با تاخیر دارند.

      سیگاری های شدید
کسانی که از فتق هیاتال رنج می برند.

مصــرف کننــدگان برخــی از دارو هایــی کــه دارای 
آسپرین هستند.

کس معده       عوارض بیماری رفال
باریک شــدن مری که آســیب به قســمت تحتانی 
مری در اثر اسید منجر به ایجاد بافت اسکار می شود 
که مسیر غذا را باریک می کند و در نتیجه بیمار دچار 

مشکالت و مشکالت در بلع می شود.
ظهور زخم های بــاز در داخل مــری، جایی که این 
اســید از معده منجر به فرســایش تمام بافت های 
مری و باعث ایجاد زخم های باز می شود که می تواند 
خونریــزی کنــد و باعــث درد شــدید بــا مشــکل در 

بلع شود.
مری بارت که یک تغییر یا ســرطان زایی احتمالی 
در مری اســت که باعث آسیب اســیدی می شود، 
عالوه بر آن برخــی تغییــرات در بافت هایی که کف 
مری را می پوشــانند، این تغییرات با بروز ســرطان 

مری مرتبط است.
پزشــک روش هــای مختلفــی را بــرای تشــخیص 

کس تجویز می کند که به شرح زیر است: رفال
 مانومتــری مری: ایــن آزمایشــی اســت کــه عــالوه 
بر اندازه گیری قدرت و هماهنگی عضالت مری، بر 

انقباضات منظمی است که در مری در طی فرآیند 
بلع رخ می دهد.

 آندوسکوپی فوقانی: این معاینه مبتنی بر قرار دادن 
یک لوله نــازک و قابــل انعطاف مجهز بــه دوربین و 
المپ در گلوی بیمار است تا معده و مری را از داخل 
معاینه کند. ازوفاژیت و عوارضی که در صورت وجود 
ظاهر می شــوند از طریق این روش تشخیص داده 
می شوند و از آن برای جمع آوری نمونه های بافتی 

برای بررسی عوارض مختلف استفاده می شود.
اســتفاده از اشــعه ایکس: اســتفاده از فنــاوری 
تصویربرداری اشــعه ایکس بــا مصرف مایــع باریم 
که پوشش داخلی دستگاه گوارش را پر می کند، به 
دیدن تصویر سایه ای از مری، روده فوقانی و معده 

کمک می کند.
تســت اســید: این آزمایش با قرار دادن دستگاهی 
در داخل مــری انجام می شــود که تعییــن می کند 
کس اسید چه مدت اتفاق می افتد و چه مدت  رفال

طول می کشد.
این امــر از طریق اتصال آن به رایانــه ای که بیمار به 
دور کمر خــود می بندد یا از طریــق کمربندی که بر 
روی شانه آویزان است، طبق آنچه پزشک می بیند، 

اتفاق می افتد.
ایــن دســتگاه ممکــن اســت بــه صــورت یــک لوله 
نازک و انعطاف پذیر ظاهر شــود کــه از طریق بینی 
به مری منتقل می شــود، یا ممکن اســت در حین 
آندوسکوپی به مری بریده و پس از دو روز از مدفوع 

عبور داده شود.
کس معده به مری       نحوه درمان رفال

کــس باعــث ناراحتــی معده  این ســوال کــه آیا رفال
می شــود با نحوه درمان این بیماری ارتباط دارد و 
باید به وجود چندین مرحله درمان اشــاره کرد که 

به شرح زیر است:
 از غذا های محرک اجتناب کنید: در ابتدای مراحل 
درمان کسانی که دچار اسپاسم مری می شوند باید 
از نوشیدنی ها و غذا هایی که منجر به افزایش عالئم 

می شود، دوری کنند. 
 سبک زندگی را تغییر دهید: برای مثال؛ افرادی که از 
چاقی رنج می برند به تغذیه سالم و کاهش وزنشان 
توجه کنند. از خوردن، درست قبل از دراز کشیدن 
یا خوابیــدن خــودداری کنیــد. لباس های گشــاد 
بپوشید. از سیگار کشیدن دوری کنید. وعده های 
غذایی را به اندازه کوچکتر تقسیم کنید و در طول روز 

بیشتر از سه بار تقسیم کنید.

معده 
مصرف برخی از مواد غذایی آلوده منجر به مسمومیت 
غذایی می شود که با اسهال و استفراغ شدید و دل 
درد همراه اســت.  افراد پس از ابتال به بیماری هایی 
همچون آنفلوانزای معده و یا مســمومیت غذایی 
به سختی می توانند به این موضوع که غذا بخورند 
فکر کنند. افراد پس از این بیماری ها شاهد اسهال و 
استفراغ شدید هستند که باعث کم آبی شدید بدن 
می شود. متخصصان به این افراد توصیه می کنند 
در نخســتین گام پس از بهبودی اقدام بــه افزایش 
مصــرف مایعات بــرای جبران کــم آبی بــدن کنند. 
کید دارند این بیماران باید از موز، برنج،  پزشکان تا
سیب و نان تست استفاده کنند. دلیل این موضوع 
هم این اســت که مواد غذایی ذکر شــده با سهولت 
بیشتری در دستگاه گوارش هضم و جذب می شوند. 
با این وجود، مواد غذایی دیگری هم وجود دارد که 
افراد پس از مسمومیت غذایی و آنفلوانزای گوارشی 
می توانند از آن ها استفاده کنند. مهمترین این مواد 

غذایی شامل موارد ذیل می شود:
1- آب نارگیل: از آنجا که به این آب شکر افزوده نشده 
است و نیز به دلیل خواص آن، نوشیدنش می تواند 
به تامین انرژی و آب بدن کمک کند. با این حال، 
نباید فراموش کرد که هیچ نوشیدنی به سالمی آب 

نیست.
2- ماست: مصرف ماست به میزان تحمل معده 
گر از جمله افرادی هستید که  افراد بســتگی دارد. ا
با لبنیات مشکلی ندارند، می توانید از ماست پس 

از مســمومیت غذایــی اســتفاده کنیــد. همانطور 
کــه می دانیــد ماســت حــاوی پروبیوتیک هــا و 
کتری هایی سودمندی اســت که برای دستگاه  با
گوارش مفید هســتند. درصد باالی آب موجود در 
ماســت نیز می تواند به جبران کم آبی بدن کمک 

کند.
۳- سوپ: انواع مختلف سوپ به ویژه سوپ های 
حــاوی گوشــت و ســبزیجات عــالوه بر تامیــن آب، 
می تواند انرژی کافی را به بدن برساند. می توانید با 
افزودن موادی همچون سبزیجات تازه، زنجبیل، 
نعنا، ریشه شیرین بیان و رازیانه باعث غنی تر شدن 
سوپ شوید. این مواد خواص ضدالتهابی دارند که 

برای این بیماران مفید است.
۴- چــای: چای های فاقد کافئین به همــراه مواد 
طبیعی همچــون نعنــای تــازه، زنجبیــل، و بابونه 
می توانــد باعــث آرامــش معــده، کاهــش التهاب، 

کاهش حالت تهوع، و تامین آب بدن شود.

پــس از صــرف شــام می توانیــد بــا مصــرف برخــی 
نوشیدنی ها به آرامش معده خود کمک کنید. 

احســاس ســنگینی شــکم و کرختی بــدن پــس از 
خوردن یک شام سنگین بسیار طبیعی است. بدن 
پس از خــوردن غذا فرآینــد هضــم آن را آغاز می کند 
که طی این فرآیند خونرســانی به دســتگاه گوارش 

افزایش می یابد.
از زمان های بســیار قدیم افراد برای احساس بهتر 
در معده خود پس از صرف شــام، اقــدام به مصرف 

نوشیدنی های مخصوص می کردند.
در این مطلب، نوشیدنی های مناسب پس از صرف 

شام را به شما معرفی می کنیم:
1- چای نعنای تازه

یکی از نوشــیدنی های بســیار پرطرفدار در شــمال 
آفریقا و کشور های حاشیه دریای مدیترانه، چای 
نعنای تازه است. برای تهیه این چای کافی است 
میزان کمی نعنای تازه را در آب جوش ریخته و اجازه 

دهید دم بکشد. این چای به میزان قابل توجهی به 
آرامش معده پس از غذا کمک می کند. همچنین به 
دلیل رایحه مناسب نعنا، احساس خوشایند تنفس 

به فرد دست می دهد.
2- زنجبیل و آب لیمو

از  یکــی  تــازه  لیمــوی  بــا آب  ترکیــب زنجبیــل 
نوشــیدنی های پرطرفــدار در روســیه اســت. این 
نوشــیدنی تند و اســیدی به معده برای هضم غذا 
کمــک می کنــد و باعث ایجــاد آرامــش در دســتگاه 

گوارش می شود.
۳- چای ترش

چای تــرش یکــی از نوشــیدنی های طبیعــی برای 
کاهش فشار خون محسوب می شــود. می توانید 
به این چای کمی عســل، ادویــه و آب لیمــو اضافه 
کنید. این نوشیدنی معجزه آسا به آرامش معده شما 

پس از شام کمک شایانی می کند.
۴- چای سبز

چای سبز که خاستگاه آن به چین باز می گردد یکی 
از نوشیدنی های آرامش بخش برای معده و دستگاه 
گوارش محسوب می شود. با این حال، بهتر است 
چای سبز را بدون شیرین کننده هایی مانند قند و 
عسل مصرف کنید. چای سیاه که امروزه در جهان 
محبوبیت بیشتری دارد نیز می تواند برای آرامش 
معده مفید باشــد، اما نبایــد آن را ۲ ســاعت پس از 
غذا مصرف کرد، زیرا منجر به عدم جذب آهن و کم 

خونی در افراد می شود.

شیر زردچوبه که به نام »شیر طالیی« نیز شناخته 
می شود یک نوشیدنی هندی است که طی سالیان 
اخیر در فرهنگ های غربی نیز از محبوبیت زیادی 
برخوردار شده است. شیر زردچوبه یک نوشیدنی 
با رنگ زرد روشن است و به طور سنتی با گرم کردن 
شــیر همراه بــا زردچوبــه و ادویه هــای دیگــر مانند 

دارچین و زنجبیل تهیه می شود. 
      خواص بی نظیر شیر زردچوبه

با ورود به فصل زمستان بیماری هایی مثل آلرژی، 
سرماخوردگی و آنفلوانزا شایع می شود و با توجه به 
وجود پاندمی کرونا اولین راهکار بــرای مراقبت ما از 
سالمتی باید پیشگیری باشد. این نوشیدنی عالوه 
بــر درمــان ســرماخوردگی دارای خواص بی شــمار 
دیگری نیز هست. با برخی از خواص شیر زردچوبه 

برای سالمتی در زیر آشنا شوید:
• این نوشیدنی به عفونت های باکتریایی و ویروسی 
حمله می کند و به همین دلیل برای درمان بسیاری 
از بیماری های مربوط به سیستم تنفسی عالی است.
• شــیر روند ســرطان به خصوص ســرطان سینه، 
پوســت، ریــه، پروســتات و روده بــزرگ را بــه دلیــل 
خواص ضدالتهابی کــه دارد، کنــد می کند و حتی 

می تواند از آن پیشگیری کند.
• خواص ضدالتهابی شیر برای درمان آرتریت و زخم 

معده نیز مناسب است.
• به عنوان یکــی از بهترین داروهــای طبیعی برای 
سرماخوردگی و سرفه، به علت خواص ضدویروسی 

شناخته می شود.
• شیر زردچوبه همچنین برای درد و دل درد بسیار 

مناسب است.
کسیدان قوی است. • یک آنتی ا

ک کننــده خون  • به عنــوان یک تصفیه کننــده و پا
اهمیــت بســیاری دارد و گــردش خــون را تقویت و 

احیا می کند.
• به عنوان یک سم زدایی طبیعی کبد عمل می کند.

• شــیر منبع خوبی از کلسیم اســت و برای داشتن 
استخوان های سالم و قوی ضروری است.

• شــیر یک آنتــی ســپتیک قــوی اســت و بنابراین 
سالمت روده را هم بهبود می بخشد.

• تجزیه چربی های غذاهای چرب را تسهیل می کند 
و بنابراین به مدیریــت وزن و باال نرفتن وزن کمک 

می کند.
• شــیر زردچوبه همچنیــن دارای اســیدآمینه ای 
به نــام تریپتوفان اســت که موجــب آرام و درســت 

خوابیدن می شود.
• برای درمان گرفتگی های دوران قاعدگی بســیار 

مناسب است.
      شیر زردچوبه

 شــیر زردچوبــه را بــه راحتــی می توانیــد در خانــه 
آماده  کنید. برای یک وعده از این نوشیدنی مفید 

دستورالعمل زیر را دنبال کنید:
      مواد مورد نیاز

    نصف فنجان )۱۲۰ میلی لیتر( شیر شیرین نشده
    یک قاشق چای خوری زردچوبه

    یک تکــه کوچک زنجبیل تازه رنده شــده یا نصف 
قاشق چای خوری پودر زنجبیل

    نصف قاشق چای  خوری پودر دارچین
    اندکی پودر فلفل سیاه

    یــک قاشــق چای خوری عســل یا شــربت افــرا )در 
صورت تمایل(

      روش تهیه
تمام مواد تشــکیل دهنده را در یک کاسه کوچک 
ترکیب کــرده و روی حــرارت قرار دهید تــا به جوش 
آید. حــرارت را کم کــرده و اجازه دهیــد ترکیب برای 
۱۰ دقیقه به آرامی بجوشد. در نهایت، نوشیدنی را از 
صافی عبور داده و در یک لیوان بریزید. همچنین، 
شیر زردچوبه را می توانید از قبل آماده  کرده و تا پنج 
روز در یخچال نگهداری کنید. پیش از مصرف آن را 

گرم کنید. نوش جان.

بعد از مسمومیت غذایی چه بخوریم؟ 

نوشیدنی های مفید برای هضم غذا 

نسخه طالیی برای درمان سرماخوردگی

تغذیه

دانستنیها

سرماخوردگی

اســفناج دارای ســطح باالیی از آهن است 
گنجانــدن آن در رژیــم  کــه می توانیــد بــا 
غذایی خود نیاز های بدن را تامین کنید. 
اسفناج یکی از غنی ترین سبزیجات است 
که طرفداران بسیاری دارد. این گیاه یکی از 
منابع مناسب آهن است که برای بسیاری 
از کارکرد هــای بــدن به ویــژه فرآینــد خون 
سازی اهمیت دارد. کم خونی ناشی از فقر 
آهن یکــی از بیماری هــای رایــج در جهان 
محســوب می شــود و داشــتن یــک رژیــم 
غذایــی غنــی از آهــن می توانــد از بــروز آن 

جلوگیری کند.
ح  یکی از ســواالتی که درباره اســفناج مطر
می شود، خام خوردن یا پختن این سبزی 
اســت. برخــی خــواص خــام آن را بیشــتر 
می داننــد و برخــی دیگــر بــر خــواص پخته 

کید دارند. شده آن تا
متخصصــان می گویند در اســفناج موادی 
ماننــد اوکســالیک اســید وجــود دارد. این 
اســید بــه طــور طبیعــی بــا کلســیم و آهــن 
موجــود در اســفناج ترکیب شــده و همین 
موضــوع جذب ایــن مواد از ســوی بــدن را 
بسیار دشوار می کند. خوشــبختانه زمانی 
کــه اســفناج پختــه می شــود این ترکیبــات 
از یکدیگــر جــدا شــده و باعــث ســهولت در 

جذب آهن موجود در آن می شود.
گر به دنبال تامین آهن مورد نیاز  از این رو، ا
بدن به وســیله مصرف اســفناج هســتید، 
بهتــر اســت این گیــاه را بــه صــورت پختــه 
شده اســتفاده کنید. براساس برآورد های 
انجام شده، یک فنجان اسفناج خام تنها 
۰.۸ میلی گرم آهن و ۳۰ میلی گرم کلســیم 
دارد. ایــن در حالــی اســت که یــک فنجان 
اسفناج پخته دارای ۶.۵ میلی گرم آهن و 

۲۴۵ میلی گرم کلسیم است.
از ســوی دیگــر، زمانــی کــه اســفناج پختــه 
می شــود، به میزان قابل توجهی کوچک تر 
می شــود. از این رو، افــراد می تواننــد ۵ برابر 
بیشتر اسفناج پخته شده بخورند. نیاز های 
افراد مختلف بــه آهن متفاوت اســت و این 
شــرایط  و  جنســیتی  جنبــه  از  موضــوع 

جسمانی فرد می تواند تغییر کند.
یک مرد روزانه به ۸ میلی گرم آهن نیاز دارد. 
زنان پیش از یائســگی باید روزانــه ۱۸ میلی 

گرم آهن مصرف کنند.
 این در حالی است که زنان باردار نیاز روزانه 
۲۷ میلی گرم به آهن دارند. به همین دلیل 
توجه به تامین آهن مورد نیاز بدن ضروری 
اســت. با گنجاندن اســفناج به عنوان یک 
منبــع غنــی از ایــن عنصــر بــه رژیــم غذایــی 
روزانــه، می توانیــد نیــاز بــدن را با ســهولت 

تامین کنید.

گفــت: والدیــن  یــک متخصــص تغذیــه 
می توانند با رژیم غذایی مناسب، از ابتالی 

فرزندانشان به کرونا جلوگیری کنند. 
محمدتقی انوشه، متخصص تغذیه گفت: 
والدیــن ضمــن آمــوزش شــیوه نامه هــای 
بهداشتی به کودکان خود می توانند با رژیم 
غذایی مناســب، از ابتالی فرزندانشان به 

کرونا جلوگیری کنند.
وی موثرتریــن گــروه غذایــی را پروتئین  ها 
معرفی کرد که شامل پروتئین های گیاهی 

و حیوانی است.
انوشه ادامه داد: پروتئین های گیاهی شامل 
حبوبــات، دانه هــا، مغزهــا و پروتئین  هــای 
حیوانــی شــامل شــیر، انــواع گوشــت قرمز و 
سفید که بهتر است به صورت آب پز یا کبابی 
مصرف شــود، البته نبایــد خــوردن ماهی را 

فراموش کرد.
وی افزود: مواد غذایی حاوی ویتامین های 
A,E,D و همچنیــن روی و ســلنیوم بســته 
تغذیــه ای مناســبی بــرای کــودکان خواهد 
بود. در رژیــم غذایی کودکان حتمــا از مواد 
کســیدان، ســبزیجات تــازه  حــاوی آنتــی ا
نظیــر چغنــدر، هویــج، اســفناج و میوه هــا 

استفاده کنید.
ایــن متخصــص تغذیــه گفت: ایــن الگوی 
غذایی می توانــد، نقش مهمــی در تقویت 

سیستم ایمنی بدن داشته باشد.
کید کرد: مصرف ویتامین D هزار  انوشــه تا
واحدی به صورت روزانه یا یک عدد قرص 
ویتامین D پنجاه هزار واحــدی به صورت 
ماهانه بــرای کودکان زیر ۱۲ ســال ضروری 

است.

دانستنیها

کرونا

کثری آهن، برای جذب حدا

 اسفناج را چگونه مصرف 
کنیم؟ 

کی های ضد کرونا  خورا

برای کودکان 
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آگهی ابالغ ماده 2۰8 قانون مالیاتهای مستقیم

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

درآمد مشمول سال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصکد ملینام ونام خانوادگیردیف
ادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتمالیات

2093مشاغل165001399/06/1513933,200,000,0001,049,880,000محمد محمدی1
2093مشاغل153071399/05/291393810,000,000223,757,000سعید عباسی پور2
2093مشاغل182925044214241400/02/271394576,000,00090,084,800احسان ناطقی3
2093مشاغل154661399/06/011395800,000,000134,840,000کورش پارسانژاد4
2093مشاغل128938044914201400/02/271394600,000,00094,880,000رمضان یداللهی5
2093مشاغل1289380449153411399/05/291393360,000,00088,892,000رمضان یداللهی6
2093مشاغل1284429891155101399/06/011393336,000,00081,699,200فیروز فروزنده7
2093مشاغل128442989114041400/02/271394240,000,00035,964,000فیروز فروزنده8
2093مشاغل541893762614181400/02/271394525,000,00079,895,000اکبر دهقانپور9
2093مشاغل1110793715198471399/06/301393306,000,00072,708,200عبداله کیانی10
2093مشاغل157341399/06/031394480,000,00071,928,000ناصر صابری11
2093مشاغل4232143904153251399/05/291393275,000,00063,417,500صمد خالدی12
2093مشاغل119881266425711400/03/241394400,000,00059,940,000نصراله گالبی13
2093مشاغل128360608927741400/03/291394357,500,00053,571,380محمدرضا محمدیان اصالنی14
2093مشاغل14341400/02/271394280,000,00041,958,000شیرخان دوستکام15
2093مشاغل119985543114141400/02/271394270,000,00040,459,500مظاهر قاسمی16
2093مشاغل119937961129931400/03/301394267,350,00040,062,400نوشین ادیب17
2093مشاغل119985785825731400/03/241394246,000,00036,863,100ولی اله عابدی18
293مشاغل27861400/03/291394185,172,37927,748,080عباس اسدی19
2093مشاغل14301400/02/27139490,000,00013,486,500سعید عباسی پور 20
2093مشاغل374401394/04/291388432,000,000110,470,400حسین آقادادی21
2093مشاغل373961394/04/29138833,600,0005,213,280سیدعلی حسینی22

منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ رای هیات حل اختالفشماره رای هیات حل اختالفکد ملینام ونام خانوادگیردیف
مشاغل119987459012831399/11/09139525,000,0003,771,250سجاد مجیدی1
مشاغل11989993141441400/03/051394140,000,00020,979,000محمد هدائی2
مشاغل120001875311981399/10/071393416,000,000105,675,200محمود نادری دره شوری3
مشاغل119918343112801399/11/09139525,620,0003,864,780بهروز صفیان4
مشاغل13591399/12/091393435,000,000111,369,500نصرت کیانی5
مشاغل13591399/12/091394180,000,00026,973,000نصرت کیانی6
مشاغل11999224121381400/03/03139484,000,00012,587,400زهرا غالم الدین7
مشاغل11984761511391400/03/03139490,000,00013,486,500ناصر تاکی8
مشاغل54198998091361400/03/031394144,000,00021,578,400محسن حیدری9
مشاغل11983649621401400/03/031395208,700,00031,273,700سیف اله سبزواری10
مشاغل12099225921351400/03/03139530,800,0004,615,380سیدنصراله موسوی11
مشاغل12098151841531400/03/051394450,000,00067,432,500بهرام جعفری12
مشاغل12098151841531400/03/051393180,000,00038,455,000بهرام جعفری13
مشاغل11988230031491400/03/05139490,000,00013,486,500توران بالری14
مشاغل11988230031491400/03/05139372,000,00012,885,600توران بالری15
مشاغل11998489311431400/03/051395126,000,00018,881,100محمدحسن یاوری16
مشاغل12894633361471400/03/051394390,000,00058,441,500عباس هاشمی17
مشاغل12894633361471400/03/051393356,000,00087,693,200عباس هاشمی18
مشاغل63297499061971400/03/251393216,000,00047,446,000محمد نوروزی19
مشاغل18292504421981400/03/251393162,000,00033,959,500احسان ناطقی20
مشاغل11993921461961400/03/25139360,000,00010,488,000ذبیح اله کاظمینی21
مشاغل11998554311991400/03/251393162,000,00033,959,500مظاهر قاسمی22
مشاغل2361400/05/0513879,529,1671,427,940غالمرضا موالیی23

 125۰6۳1 /م الف

ج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره  در اجرای ماده 2۰8 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ در
مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 2۳9 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 2۰8 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 2۴7 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب 
ج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امورمالیاتی مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به تسلیم نمایید.  اردیبهشت 1۳88( ظرف مدت بیست روز از تاریخ در


