
پایان تخفیف های غیرمعقول؛ 

افزایش ۱۶۰ برابری قیمت کاالها بعد از تولید
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فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشــف فرار مالیاتی ۱۳۶ میلیارد ریالی یک طالفروشــی و معرفی او به 
مرجع قضائی خبر داد.  سردار محمدرضا میرحیدری گفت: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با اقدامات تخصصی و پلیسی خود در پی خبر واصله مبنی بر فرار مالیاتی توسط یک 
طالفروشی در شهر اصفهان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. او گفت: ماموران پس از جمع آوری اطالعات 
الزم و اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی با مقام قضائی به همراه کارشناسان اداره کل امور مالیاتی در 
راستای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم از واحد صنفی مذکور بازدید کردند. فرمانده انتظامی استان 
اصفهان می گوید: کارشناسان پس از انجام اقدامات میدانی و جمع آوری اسناد مالی و انتقال به امور مالیاتی 
استان بررسی الزم را انجام داده که در نهایت مشخص شد متصدی این واحد صنفی مرتکب فرار مالیاتی به مبلغ 
بیش از ۱۳۶ میلیارد ریال شده است. سردار میرحیدری با بیان اینکه این مبلغ بدون احتساب جرایم مالیاتی بوده 
و پرونده ارزش افزوده وی نیز در دست حسابرسی مالیاتی است گفت: با تکمیل تحقیقات متهم به همراه پرونده 

برای انجام اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیمات مقتضی به مرجع قضائی معرفی شد.

توسط یک طالفروشی در شهر اصفهان:

فرار مالیاتی ۱۳۶ میلیارد ریالی در اصفهان

بورس یک چراغ سبز 
به خود ندید!

بیشترین تسهیالت 
کدام بخش  بانکی به 

رسید؟

  مدیر جهاد کشاورزی کاشان:

پرورش ماهیان زینتی 
کاشان امسال به ۴۵  در 

میلیون قطعه رسید

باالخره نوبت به 
زاینده رود رسید

معاون امور پارلمانی رئیس جمهور 
ح کرد: در اصفهان مطر

دعوت از نخبگان 
برای حل مشکالت کشور
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مدیرعامل باشگاه سپاهان:

پیشکسوتان ستارگان ماندگار فوتبال هستند

ساماندهی و توانمندسازی کودکان کار در استان اصفهان 
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گره کور شناسنامه ایران:

فرش های بی هویت، 
جانشین فرش های اصیل
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# اصفهان  تنها  نیست

آغاز تحولی بزرگ در شهرک
کاالی زرین شهر  حمل ونقل 
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سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 1۶9/ش مورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 شورای اسالمی شهرداری 
شــاهین شــهر درنظــردارد عملیــات اجرایــی احــداث پــارک بــا اولویــت چهــارراه کشــاورز را بــا اعتبــار 
اولیه 1۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )سیزده میلیارد و چهارصد میلیون( ریال از محل اعتبارات فصل عمرانی 
گذار نماید. بودجه مصوب ســال 1۴۰۰ و 1۴۰1 شــهرداری شــاهین شــهر به پیمانکاران واجد شــرایط وا

متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه می بایســتی در ســاعات اداری بــه واحد 
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ  عمــران شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
1۴۰۰/12/2۴ بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیه 

128۴9۶9 / م الفپیشــنهادها مختار است.

گهی مناقصه عمومی )نوبت اول( آ
نوبت چاپ دوم

سیدمحمد اطیابی - شهردار نطنز

شهرداری نطنز درنظردارد نسبت به فروش 1 قطعه زمین و دو واحد تجاری به شرح ذیل ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
ک ثبتی ۵1/۴۰۰۵ به مساحت ۳۳2/۰۶ مترمربع واقع در کوی گنبدباز جنب مدرسه احسان 1( قطعه زمین با کاربری مسکونی به پال

ک ۳۶7۳ بــه متراژهــای  ک ۳۶۶8 بــه متــراژ 2۵/۶7 مترمربــع و واحــد تجــاری بــه شــماره پــال 2( واحــد تجــاری طبقــه همکــف پاســاژ بــه شــماره پــال
29/۰2 مترمربــع واقــع در طبقــه همکــف پاســاژ

ک ۳۶۶8 بمبلغ هر مترمربــع 2۵۰/۰۰۰/۰۰۰  بهــای پایــه فــروش: بــرای هــر مترمربع زمین مبلــغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای واحد تجاری به شــماره پال
ک ۳۶7۳ به هر مترمربع 22۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشــد. تضمین شــرکت در مزایده زمین معادل 1100000000  ریال و برای واحد تجاری به شــماره پال
ریــال و تضمیــن شــرکت در مزایــده هرکــدام از واحدهــای تجــاری 7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال می باشــد کــه بــه یکــی از صورتهــای مشــروحه ذیــل همراه با اســناد 
گــزار تســلیم شــود:  ضمانتنامــه معتبــر بانکی یا فیــش بانکــی واریــزی بــه حســاب شــماره ۰1۰71۵71۶۶۰۰9 بنام شــهرداری  مزایــده بــه دســتگاه مزایــده 
نطنــز نــزد بانــک ملــی شــعبه نطنــز. )بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ســپرده، ســپرده کمتــر، چــک یا نظایــر آنها می باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد(. ســایر 
اطالعــات، جزییــات و شــرایط مربــوط بــه معاملــه در اســناد مزایــده منــدرج شــده اســت. درصورتیکــه برنــدگان اول و دوم و ســوم بــه ترتیــب حاضــر بــه 
کلیــه پیشــنهادات مختــار  انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری نطنــز ضبــط خواهــد شــد. شــهرداری در رد و قبــول یــک یــا 
اســت. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشــنهادات به اســتثنا ایام تعطیل تا پایان وقت اداری روز شــنبه 1۴۰1/۰1/۰۶ و در محل دبیرخانه محرمانه 

شــهرداری نطنــز واقــع در بلوار شــهید مصطفی خمینــی )ره( می باشــد.
128772۰ / م الفتلفن تماس: ۵۴222119، ۰۳1

گهی تجدید مزایده آ
نوبت اول

روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان

1( موضوع مناقصه:
خرید، حمل، نصب و راه اندازی و پشتیبانی کرکره های رول پانچ فوالدی برقی

2( محل اجرا پروژه: شعب بانک ملی استان اصفهان
۳( شرایط پذیرش پیمانکار:

کرکره های رول پانچ فوالدی برقی دارای سابقه فروش، طراحی، اجرا و نصب و راه اندازی درب و 
۴( محل دریافت اسناد مناقصه: 

www.setadiran.ir : وبسایت رسمی
۵( تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

از تاریخ 1۴۰۰/12/12 ساعت 1۴ تا تاریخ 1۴۰۰/12/1۶ ساعت 19 بعد از ظهر به مدت ۴ روز.
۶( زمان بازگشایی: 

ساعت 9 صبح شنبه 1۴۰۰/12/28
نحــوه ارایــه و محــل اراه ارســال اســناد تکمیــل شــده در وب ســایت رســمی www.setadiran.ir بــه شــماره مناقصــه 
2۰۰۰۰۰119۵۰۰۰۰۰۵، درصــورت ســوال درمــورد نحــوه بارگــذاری اســناد یــا ثبــت نــام در ســامانه فــوق بــا شــماره تلفــن 1۴۵۶ 

1287229 / م الفمرکــزی راهبــری و پشــتیبانی ســامانه ســتاد تمــاس حاصــل فرماییــد.

نوبت دوم
گهی فراخوان دعوت به مناقصه عمومی  آ

یک مرحله ای
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مدیــر اجرایــی طــرح احیــاء و فعال ســازی معادن 
کوچک ایمیــدرو گفــت: از ابتدای امســال تــا پایان 
بهمن ماه ۴۵۳ معدن کوچک احیاء و فعال سازی 
شده که پتانسیل اشتغال مستقیم بیش از سه هزار و 
۵۰۰ نفری و افزایش ظرفیت تولید بیش از ۲۲هزار تنی 
را به دنبال خواهد داشت. سید رضا عظیمی افزود: 
نهضت فرآوری و بهره وری در معادن کشور در دوم 
مهرماه ســال ۹۶ آغاز بــه کار کــرد و در ۲۴ بهمن ماه 
همان سال، تفاهم نامه طرح احیاء، فعال سازی و 

توسعه معادن کوچک مقیاس منعقد شد.
ح،  وی بیان داشــت:  مهمتریــن هدف ایــن طــر
فعال ســازی معــادن کشــور اســت کــه نتیجــه آن 
افزایش تولید و اشتغال به ویژه در مناطق محروم با 
کتشاف و بهره برداری  محوریت توسعه و حمایت از ا
از ظرفیت معادن غیرفعال و قابل توسعه در کشور با 
استفاده از سرمایه بخش خصوصی خواهد بود که 
با استراتژی های کالن اقتصاد مقاومتی، ایمیدرو و 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تطابق دارد.
به گفته این مقام مسوول، شناسایی فرصت های 
کوچک معدنی برای سرمایه گذاران در بخش های 
مختلــف کشــور، اســتفاده از فنــاوری جدیــد برای 
فــرآوری معان بــا عیــار پایین تــر، اســتفاده بهینه و 
به کارگیــری پتانســیل، ظرفیت هــا و توانایی هــای 
کیــد بــر تامیــن نیــاز  علمــی- اجرایــی موجــود و تا
داخلــی و صــادرات محصــول مــازاد بر نیــاز داخل، 
ســایر اهداف ایــن طــرح را تشــکیل می دهــد. وی 
خاطرنشان کرد: در مجموع از ابتدای طرح تا پایان 
بهمن مــاه ۱۴۰۰، شــاهد احیــا و فعال ســازی ۸۵۲ 
معدن بودیــم. عظیمی ادامــه داد: تعــداد معادن 
احیاء و توسعه یافته در سال های گذشته به ترتیب 
شامل ۱۴۶ معدن در سال ۹۸، ۲۵۳ معدن در سال 
گذشته و در ۱۱ ماهه امسال با حمایت کارگروه استانی 
۴۵۳ معدن بوده است. وی تصریح کرد: با توجه به 

میزان اشتغال و تولید مندرج در پروانه بهره برداری 
پس از فعال سازی نهایی معادن، موجب ایجاد ۱۳ 
هزار و ۸۰۰ نفر شغل مستقیم و تولید سالیانه بیش از 

۳۳ میلیون تن مواد معدنی می شود.
          اقدامات انجام شده در 11 ماهه سال 1۴۰۰

مدیــر اجرایــی طــرح احیــاء و فعال ســازی معادن 
کوچک ایمیدرو، در ادامه به اقدامات انجام شــده 
در این طرح در ۱۱ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: بر 
اساس اطالعات محدوده های معدنی اخذ شده 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید ســازمان 
صمت استان ها حدود هفت هزار و ۱۰۰ محدوده بر 
اساس مزیت نسبی ۲۱ استان بررسی و بلوک بندی 
کتشاف، گواهی  شد. این محدوده ها شامل پروانه ا
کشف، پروانه بهره برداری و همه محدوده های در 

اختیار سازمان های صمت استان ها است.
وی با اشاره به انجام اقدام کلینیکی ۵۰۳ معدن با 
همکاری کارگروه استانی طرح احیاء، ادامه داد: بر 
اساس گزارش های احصاء شده از کارگروه استانی، 
نیمی از این معادن با پیگیری و اخطارهای سازمان 

صمت در مسیر احیاء سازی قرار گرفته   است.
عظیمی، به ســایر اقدامات کلینیکی انجام شــده 
اشاره و خاطرنشان کرد: معرفی ۱۵ درصد از معادن به 
صندوق بیمه سرمایه گذاری برای اخذ تسهیالت، 
رفــع موانــع اداری ۱۰ درصــد معــادن از طریــق 
مکاتبه های انجام شده با همکاری سازمان های 
صمــت و کارگروه طــرح احیــاء، تامین زیرســاخت 
راه ۹ درصــد معــادن، همچنیــن انتقــال پروانــه به 
بهره برداری جدید، معرفی به سرمایه گذار، تجهیز 
معدن و تامین بازار فــروش، از جمله این اقدامات 
است. وی اظهار داشت: از مجموعه معادن مذکور، 
نتیجه اقدام کلینیکی امسال و سال گذشته منتج 
به احیــاء و توســعه ۴۵۳ معدن شــدده و مطابق با 
اظهارات کارگروه های استانی سازمان های صمت، 

به چرخه تولید بازگشتند.
این مسوول تصریح کرد: در صورت تکمیل ظرفیت 
پروانــه بهره بــرداری معــادن احیــاء و فعــال شــده، 
قابلیت ایجاد پتانسیل اشــتغال مستقیم بیش از 
سه هزار و ۵۰۰ نفر و افزایش ظرفیت تولید بیش از ۲۲ 
هزار تن در ۱۱ ماهه ســال جاری -که همه اقدامات 
با وجــود شــرایط و محدودیت هــای کرونــا، انجام 

شده- وجود دارد.

 مدیر جهاد کشاورزی کاشان گفت: پرورش و تولید 
ماهیان زینتی امسال در به ۴۵ میلیون قطعه رسید 

که این رقم پیشتر ۴۰ میلیون قطعه در سال بود.
به گزارش ایرنا، رضا مظلومی در نشست با خبرنگاران 
افزود: هدف گذاری جهاد کشاورزی کاشان توسعه 
کمی و کیفی پرورش و تولید ماهیــان زینتی در این 
شهرســتان اســت. وی ادامــه داد: فعــال شــدن 
صنعت پــرورش ماهیــان زینتــی در کاشــان باعث 
استفاده بهینه و ۲ منظوره از آب شده است چرا که 
آب استخرهای ماهی برای کشاورزی نیز استفاده 
می شود. مدیر جهاد کشاورزی کاشان با یادآوری 
راه اندازی شهرک ماهیان زینتی در این شهرستان 
اضافه کــرد: برای ایــن شــهرک ۴۹ هکتار زمیــن در 
مجــاورت آزادراه کاشــان - قــم اختصــاص یافتــه 
اســت که در ســال نزدیــک بــه ۱۰ میلیون نفر ســفر 
در این آزادراه انجام می شود و ظرفیت بسیار خوبی 
برای این صنعت در شهرستان است. به گفته وی، 
ساخت ۲۲۰ واحد در شهرک ماهیان زینتی کاشان 
طراحــی شــده کــه در صــورت بهره بــرداری کامل، 
ســاالنه ۲۲۰ میلیــون قطعــه ماهــی زینتــی در این 
شهرستان تولید خواهد شد. مظلومی ادامه داد: 
میزان کشــوری تولید ماهیان زینتی ۲۶۰ میلیون 
قطعه اســت که راه اندازی شــهرک ماهیــان زینتی 
در کاشــان می تواند مرجع و قابی بــرای توزیع این 
نوع ماهی ها در کشور باشد. به گفته وی، با توجه 
به اینکه پرورش دهندگان ماهیان زینتی در کاشان 
در چند ســاله اخیر توانســته اند انواع ایــن ماهیان 
را کــه وارد کشــور می کردنــد، خودشــان پــرورش و 

تولید کنند، وابستگی به واردات در این صنعت به 
حداقل رسیده و کمترین ارزبری را دارد. مدیر جهاد 
کشاورزی کاشان شــمار واحدهای تولید و پرورش 
ماهیان زینتی در این شهرستان را ۵۶۰ واحد بیان 
کنون به صورت مستقیم  و اضافه کرد: این صنعت ا
و غیرمستقیم یک هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده 
است. وی یادآور شــد: با راه اندازی شهرک ماهیان 
زینتی در کاشان تنها به صورت مستقیم نزدیک به 
۹۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. مظلومی از تخریب 
ساخت و سازهای غیرمجاز در  یک هزار و ۶۰۰ هکتار از 
زمین های کشاورزی کاشان در سال جاری خبر داد 
و گفت: این مهم طی ۲۶۰ مورد انجام شده است. 
وی، صدور مجوز برای ۸۰ هکتار کشت گلخانه ای 
در کاشان را یادآور شد و گفت: تنها سه هکتار از این 
رقــم در شهرســتان اجــرا شــده و ســطح زیرکشــت 
محصوالت گلخانه ای این خطه از ۲۸ هکتار به ۳۱ 

هکتار در سال جاری رسید.
گیر  مدیر جهاد کشاورزی کاشان، قوانین دست و پا
بانک ها را بیشــترین دلیــل اصلی توســعه نیافتن 

کشت گلخانه ای در این شهرستان بیان کرد.

در ادامه روند افزایشی قیمت ماهی این کاال در ماه 
گذشته ۶۸.۹ درصد نسبت به سال گذشته گران 
شده است.   در چند ماه گذشته بازار ماهی با نوسان 
همراه بــوده و در کنار آنچه کــه در بازار اتفــاق افتاد، 
گزارش های رســمی نیز این افزایش قیمت را تأیید 
کرده است.  براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران 
کی، ماهی  در رابطه با متوســط قیمت اقــالم خورا
قزل آال در بهمن ماه امســال نســبت به همین ماه 

در سال گذشــته ۶۸.۹ درصد افزایش قیمت دارد؛ 
به طوری که هر کیلو ماهی قزل آال در بهمن ســال 
پیش به طور متوسط حدود ۵۲ هزار تومان بوده که 
در دی ماه امسال به ۸۷ هزار تومان و بهمن ماه به 
بیش از ۸۸ هزار تومان رسیده است. این کاال در ماه 
قبل تا بیش از ۱۱۳ هزار تومان هم در هر کیلو فروش 
رفت. اما کنســرو ماهی تن نیز رشد قیمت دارد، به 
گونه ای که یک قوطی ۱۸۰ گرمی آن در بهمن ماه به 
طور متوسط ۲۹ هزار تومان قیمت خورده و تا بیش 
از ۳۱ هــزار و ۳۰۰ تومــان هم فروش رفته اســت. این 
کاال در بهمن سال گذشته به طور متوسط ۲۵ هزار و 
۵۰۰ تومان و دی ماه امسال تا حدود ۲۹ هزار تومان 
فروش رفته است.  بر این اســاس کنسرو ماهی تن 
نســبت به دی ماه امســال ۰.۶ درصد و در مقایسه 

با بهمن سال گذشته ۱۴ درصد گران شده است. 

از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه محقق شد؛

اشتغال ۳۵۰۰ نفری و افزایش تولید ۲۲ هزار تنی 
کوچک با احیاء معادن 

خبر

یک استاد دانشــگاه گفت: در ســال های اخیر 
به تجربه ثابت شده که تولیدات خودروسازان 
داخلی تامین کننده تقاضای بازار و همچنین 
تقاضای افراد برای خودروهای با قیمت مناسب 
کیفیت نیست و در این زمینه واردات خودرو  و با
هرچند به صورت محدود باید در دستور کار قرار 
گیرد. به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهــوری کشــورمان روز چهارشــنبه 
)یازدهــم اســفندماه( در یــک بازدیــد از پیــش 
اعالم نشده از ایران خودرو، دستورهای مهمی در 

حوزه خودرو صادر کرد.
در این بازدید رئیس جمهوری ابتدا از خودروهای 
موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی 
کید بر غیرقابل قبــول بودن  به عمــل آورد و با تأ
وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی 
برای ترخیص خودروها صادر کرد. رئیس جمهور 
پس از بازدیــد از انبــار خودروهای ایران خودرو، 
بــا حضــور در خطــوط تولیــد در جریــان آخرین 
وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهای در حوزه 
تأمین قطعــات و ترخیــص فــوری خودروهای 
دپــو شــده در انبارهای ایران خــودرو، افزایــش 
۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف 
تولیــد برخــی خودروهــای قدیمی و آغــاز تولید 
چند خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات 
منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی، شفاف سازی فرآیند 
قرعه کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت 
دقیق وزارت صمت صادر کرد. به اعتقاد بسیاری 
از کارشناســان، واردات خودروهــای خارجــی 
در محدوده قیمتی ۱۰ تــا ۲۰ هــزار دالر می تواند 
نسخه ای برای رهایی از وضع کنونی آشفته بازار 
خــودرو در کوتاه مــدت، تقابــل بــا محصــوالت 
بی کیفیت تولیدکنندگان داخلــی و تلنگری بر 
خودروســازان بــرای اصــالح اشــکاالت موجود 

باشد.
          نیاز بازار خودرو به واردات

در زمینه دستور رئیس جمهور برای رفع موانع 
واردات خــودرو، ابوالفضــل خلخالــی اســتاد 
مهندسی صنعت خودرو اظهار داشت: باید نیاز 
بازار و تقاضا برای خودرو به صورت دقیق ارزیابی 
شود، زیرا نقل قول های مختلفی از سالیانه یک 
میلیون دستگاه تا ۱.۵ میلیون دستگاه و حتی ۲ 

میلیون دستگاه عنوان می شود.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو 
کید بر اینکه باید  دانشگاه علم و صنعت ایران با تا
نیاز دقیق بازار به خودرو استخراج شود، یادآور 
شد: البته میزان تقاضا تا حدودی به قدرت خرید 
مردم نیز وابسته است و به نظر می رسد با توجه به 
تقاضای کاذب فعلی بازار و تبدیل شدن خودرو 
به یک کاالی سرمایه ای باید دست کم سالیانه 

۱.۵ میلیون دستگاه را در نظر داشته باشیم.
خلخالــی ادامــه داد: پــس از آن بــا توجــه بــه 
توانمندی تولیدکنندگان داخلی خودرو، باید 
مابه التفاوت عرضه و تقاضا استخراج و در ادامه 
اجــازه داده شــود کــه در موضــوع تنظیم بــازار، 

واردات مجاز شمرده شود.
          واردات خودروهای کارکرده

وی بیان داشــت: واردات خودرو از خارج کشور 
چه در قالب خودروهای کارکرده و دست دوم و 
چه خودروهای نو می تواند بازار داخل را رقابتی 
و خودروســازان را بــه فکــر اصــالح برنامه هــای 

تولیدی شان بیندازد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته 
راهکار درســت تر این اســت که به جای واردات 
بتوانیم سیاست گذاری های کالن و همچنین 
مدیریت صنعت خودرو را اصالح کنیم و تولید 
داخل را به میزان تقاضا برسانیم؛ در عین حال 
واردات هرچنــد بــه صــورت محــدود می تواند 
محرکــی بــرای اصــالح اشــکاالت مدیریت این 

صنعت و مدیریت کالن اقتصاد باشد.

وزارت جهاد کشــاورزی طی اطالعیــه ای اعالم 
کرد: صــادرات فلفل دلمه ای ایران به روســیه از 

دیروز شنبه ۱۴ اسفند رسما از سر گرفته شد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، در این اطالعیه 
کرات فنی انجام  آمده است: با پی گیری ها و مذا
شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، ممنوعیت 
واردات فلفل دلمه ای ایران از سوی روسیه رفع 
و صادرات ایــن محصــول از ســر گرفتــه خواهد 
شد. بنابر این گزارش، این تصمیم پس از انجام 
اقداماتی همچون رایزنی در حاشیه سفر ریاست 
جمهوری به کشور روسیه، سفر معاون باغبانی 
وزارت جهــاد و هیات همراه به روســیه و حضور 
تیم فنی و کارشناسی روسیه طی هفته گذشته 
کز تولید فلفــل دلمه ای  در ایــران و بازدیــد از مرا
و آزمایشــگاه های مرجع در چند اســتان کشور 

اتخاذ شد.

خبر سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

عرضه کاالی مصرفی و سرمایه ای در اصفهان 
براساس درج قیمت تولید کننده است

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان 
اصفهان از عرضــه کاالی مصرفی و 
ســرمایه ای براســاس درج قیمــت 
تولید کننــده از در کارخانــه خبــر داد و گفت:کاالهای 
مصرفی با ۳۰ درصد سود و سرمایه ای با ۲۰ درصد سود 
باید به فروش برســد. حسین ایراندوست درنشست 
ستاد تنظیم بازار استان اصفهان افزود: افزایش قیمت 
تحت هــر عنــوان اضافه تر تخلــف اســت؛ چــه آن کاال 
تولیدشده استان چه از سایر استان ها باشد میزان سود 

در همان ۳۰ یا ۲۰ درصد لحاظ شده است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره 
به اینکه در زمینه عرضه گوشت مرغ گرم، برنج و روغن 
در استان اصفهان کمبودی نیست، افزود: ما آمادگی 
غ  در اســتان  کافی برای عرضه توزیع گوشــت قرمز، مر

اصفهان داریم.
وی یکــی از محورهــای مهم ایــن نشســت را قیمت و 
فراوانی کاال در ایام پایانی ســال برشمرد و تصریح کرد: 
کید ما بر این است که دستگاه های نظارتی قوی تر با  تأ
دفعات بیشتر و ساعات گذاری اضافی تر صبح تا شب و 

حتی روزی تعطیل به طورجدی به نظارت بپردازند.
ایراندوست با اشاره به اینکه ازلحاظ قیمت وضعیت 
مناسبی در بخش میوه و نیز کاالهای اساسی موردنیاز 
مردم در اصفهان وجود دارد، گفت: هم اینک فراوانی 
کــز عمــده و خرده فروشی ها،ســردخانه ها،  کاال در مرا
انبار واحد تولیدی وجود دارد و قیمت ها نیز متعادل و 
نیاز به ورود کاالهای مازاد احساس شده که آن هم در 

حال تأمین است.

غ و  غ، تخم مــر وی اضافــه کــرد: در بخش گوشــت مر
لبنیات اصفهان مازاد تولید داریم که آمادگی توزیع حتی 

به سایر استان ها بدون هرگونه دغدغه ای وجود دارد.
سخنگوی ســتاد تنظیم بازار اســتان اصفهان درباره 
ذخیره میوه شــب عید ســیب و پرتقال گفت: ۲ هزار و 
کیفیت برای  ۳۰۰ تــن پرتقال و هــزار و ۳۰۰ تن ســیب با
شــب عید مردم تهیه شــده کــه پیش بینی می شــود 

نه تنها کمبودی در این زمینه نباشد که مازاد بر مصرف 
هم باشد؛ که قیمت ها اعالم نشده و در روزهای آینده 

کارگروه تخصصی توزیع مصوب می شود.
وی در ادامه قیمت مصوب مرغ درجه بی  را هر کیلوگرم 
غ شــانه ای را  ۲۹ هــزار و ۵۰۰ تومــان و قیمــت تخم مــر
هر کیلوگــرم ۲۲ هــزار و ۵۰۰ تومــان عنوان کــرد و گفت: 
غ  غ و تخم مر احتمال اینکــه روزهای آینده قیمت مــر

کاهش پیدا کند بســیار زیاد اســت زیرا عــالوه بر توزیع 
گوشت مرغ گرم توزیع گوشت منجمد هم داریم.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان همچنین 
درباره قیمت گوشــت قرمز گفت:قیمت گوشت قرمز 
بستگی به میزان عرضه و تقاضا دارد و قیمت یکسانی 
نداشته زیرا بستگی به دام زنده گوشت دارد و قیمت 

آن در ستاد تنظیم مشخص می شود.

رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان با بیان اینکه با اجرای طرح نصب 
قیمت تمام شده بر روی کاال تخفیف غیر معقول 
پایان خواهد یافت، گفت: در چند سال اخیر قیمت کاال پس از تولید 
با ۸۰ تــا ۱۶۰ درصد افزایش قیمت مواجه بوده اســت که با این طرح 

شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
بــه گزارش ایمنا، عبــاس تابش در نشســت مشــترک بــا نمایندگان 

تولیدکنندگان، شرکت های توزیع و خرده فروشان آذربایجان شرقی، 
کید بر اینکه با اجرای طرح نصب قیمت تمام شــده بر روی کاال  با تا
تخفیف غیر معقول پایان خواهد یافت، اظهار کرد: تولیدکنندگان 

حق ندارند هزینه تبلیغات را از جیب مردم دربیاورند.
وی در این نشست ضمن پاسخگویی به سواالت تولیدکنندگان، 
مدیران شــرکت های پخش و خرده فروشــان اســتان در خصوص 
طرح نصب قیمت تمام شده بر روی کاال، افزود: من بر این اعتقاد 
دارم که تولید سخت است و کسی که به ســمت تولید آمده است 
قطعا عــرق بــه وطــن دارد زیرا کــه بــرای کســب درآمــد روش های 

آسان تری نیز دارد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به 
جایگاه صنعت آذربایجان، گفت: صنعت آذربایجان همیشه یک سر 
و گردن از سایر استان ها باالتر است و باید صنعتگران آذربایجان تالش 

خود را زیاد کنند تا صنعت آذربایجان بهتر از این بدرخشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه تولید از توزیع 
گران تر است، افزود: بعد از چرخه تولید دو حلقه توزیع و خرده فروشی 

در مجموع ۲۵ درصد سهم دارند.
          قیمت کاال پس از تولید 8۰ تا 1۶۰ درصد افزایش می یابد

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر قیمت کاال پس از تولید با ۸۰ تا ۱۶۰ 
درصد افزایش قیمت مواجه بوده است که با این طرح شاهد کاهش 

قیمت خواهیم بود.
کمیت در سیاست های  تابش اظهار کرد: یکی از سیاســت های حا

تولید و توزیع شفافیت است.
وی شفاف ســازی قیمــت از طریق درج قیمــت تولید کننــده ابالغ 
سازمان نیست بلکه ابالغ دولت اســت و باید این طرح هرچه زودتر 

عملیاتی بشود.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به 
شرکت های پخش، گفت: ۱۳ درصد برای شرکت های پخش هزینه 
قرار دادیم و این رقم به شهری که توزیع می شود مربوط نبوده و یک 

رقم سراسری است.
گر  وی افزود: یکی از دغدغه های ما شــرکت های کوچک اســت که ا
همه تولیدکنندگان قیمت تمام شده کاال را به درستی تعیین کنند 

دیگر شاهد هزینه آفر و یا تخفیف غیرمعقول نخواهیم بود.
تابش گفت: هزینه تبلیغاتی که به تولیدکنندگان تعیین شده نیم 
گر کسی بیشتر از این عدد اختصاص بدهد حق ندارد  درصد است و ا

که این هزینه را از جیب مردم اخذ کند.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت )صمــت( نشــان می دهد کــه در ۹ 
ماهه امسال بیشترین تسهیالت پرداختی بانک ها 
و موسســات اعتباری به بخــش خدمات و صنعــت و معــدن پرداخت 
شــده اســت.  طبق این آمار در ۹ ماهه امســال در مجموع بیش از ۲۰۱۹ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به 
بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،  مسکن و ساختمان، بازرگانی، 
خدمات و سایر بخش های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیالت 
۱۲۱۹ هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۶۵.۵ درصد افزایش 

داشته است.
در این میان تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۶۸.۷ 

درصدی در ۹ ماهه امسال، به ۶۱۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این تسهیالت در ۹ ماهه سال 
گذشته ۳۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

سهم تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت پرداخت شده 
به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،   مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های متفرقه در 

۹ ماهه سال گذشته ۲۹.۷ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۲ درصد رسیده است.
این در حالی اســت که طبــق قانون برنامه ششــم توســعه، بانک مرکزی )شــورای پــول و اعتبار( مکلف اســت 

سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم 
بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون 

برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
          کاهش سهم بازرگانی از تسهیالت بانکی

همچنین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش 
بازرگانی نیز در در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۲۲۱ هزار میلیارد تومان بوده 
که با ۴۰.۵ درصد افزایش به ۲۲۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در مدت مشابه 
سال جاری رسیده است. با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت 
پرداختی به بخش های یاد شــده از ۱۸.۲ درصد در ۹ ماه ســال ۱۳۹۹ به 

۱۵.۴ درصد کاهش یافته است.
در این میان بیشترین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بخش خدمات اختصاص یافته که در ۹ ماهه امسال سهم ۴۱.۸ درصدی از کل تسهیالت پرداختی را به خود 
اختصاص داده که معادل ۸۴۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۷۵.۳ 
درصد افزایش داشته است. بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب بخش کشاورزی و مسکن 
۷.۳ و ۵.۲ درصد از کل تســهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده اند. البته تسهیالت 
پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۷۴.۸ و ۵۱ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته افزایش داشته 

و به حدود ۱۴۷ هزار میلیارد و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

روند نزولی در بازار سرمایه از هفته ای به هفته بعد 
منتقل می شــود، به طوری که در هفته قبل هم 
شاخص های بورس یا نزولی بودند و یا درجا زدند.  
بررســی آمــار کل معامــالت بــورس در هفتــه ای که گذشــت نشــان 
می دهد ارزش کل معامالت این بازار با ۳۱.۷۶ درصد کاهش از ۱۹۵ 
هزار و ۹۵ میلیارد ریال در هفته گذشته، به ۱۳۳ هزار و ۱۳۶ میلیارد 
ریال در هفته جاری رسید. حجم کل معامالت نیز کاهشی ۲۷.۴۷ 
درصدی داشت و از ۲۸ هزار و ۳۹۸ میلیون ســهم به ۲۰ هزار و ۵۹۶ 

میلیون سهم رسید.
          بازار مشتقه راه خود را جدا کرد

در میــان پنــج بــازار اول ســهام، بــازار دوم ســهام، بــازار مشــتقه و 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، فقط ارزش معامالت در 

بازار مشتقه صعودی بود، به طوری که با ۴۵.۶۵ درصد افزایش از ۳۲۴ میلیارد ریال در هفته گذشته، تا 
۴۷۳ میلیارد ریال در هفته جاری صعود کرد. 

این در حالی اســت که ارزش معامالت در بازار اول سهام کاهشــی ۳۳ درصدی را تجربه کرد و از ۵۲.۶۰۲ 

میلیارد ریال به ۳۵.۲۴۴ میلیارد ریال رسید. ارزش معامالت در بازار 
دوم سهام نیز ۱۱.۸۰ درصد کاهش یافت و از ۶۰ هزار و ۷۳ میلیارد ریال 
در هفته گذشته تا ۵۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال در هفته جاری کاهش 
یافت.  ارزش معامالت در بازار بدهی نیز بــا ۸۸.۹۶ درصد کاهش از 
۲۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال به ۲۳۷۹ میلیارد ریال سقوط کرد. ارزش 
معامالت در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نیز کاهشی 
۳۰.۵۲ درصدی داشت و از ۶۰ هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال به ۴۲ هزار و 

۵۸ میلیارد ریال رسید. 
          درجا زدن شاخص کل در کانال یک میلیون و 2۰۰ هزار 

واحد
شاخص کل بورس در هفته ای که گذشت در کانال یک میلیون و 
۲۸۰ هزار واحد باقی ماند. بر این اساس با ۰.۵۶ درصد کاهش از یک 

میلیون و ۲۸۸ هزار واحد در هفته گذشته تا یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد در هفته جاری کاهش یافت. 
این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن توانست ۱.۱۷ درصد افزایش یابد و از ۳۳۰ هزار و ۳۰۸ 

واحد در هفته گذشته تا رقم ۳۳۴ هزار و ۱۵۷ واحد در هفته جاری صعود کرد. 

پایان تخفیف های غیرمعقول؛

کاالها بعد از تولید  افزایش ۱۶۰ برابری قیمت 

کدام بخش رسید؟ بیشترین تسهیالت بانکی به 

بورس یک چراغ سبز به خود ندید!

  مدیر جهاد کشاورزی کاشان:

پرورش ماهیان زینتی 
کاشان امسال به ۴۵ میلیون قطعه رسید در 

نوسان ۶۸ درصدی قیمت ماهی

استاد مهندسی خودرو:

تولیدات خودروسازان
 پاسخگوی نیاز داخل نیست

وزارت جهاد کشاورزی در اطالعیه ای 
اعالم کرد:

از سرگیری صادرات فلفل 
دلمه ای به روسیه

خبر

خبر

خبر

خبر
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

اصفهان آماده اجرای طرح تامین مالی 
زنجیره ای برای صنایع است

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: تامین 
مالی زنجیــره ای، روش جدیدی 
بــرای تامیــن ســرمایه مــورد نیــاز بخــش صنعــت و 
واحدهای تولیدی است که اصفهان برای اجرای آن 
آمادگی دارد. در روش زنجیره ای، تامین مالی صنایع 
از طریق اتصال شرکت های فعال در یک زنجیره انجام 
خواهد شــد تا در کنــار نیاز کمتر بــه تزریق نقدینگی 
به بخش تولید، امکان کنترل تورم و حذف فســاد از 
وام های تولید به شرط حذف فاصله اسمی و واقعی 

تسهیالت ممکن شود.
امیر رضا نقش با بیان اینکه شرایط اصفهان بعنوان 
یک استان صنعتی با دیگر اســتان ها قابل مقایسه 
نیست، افزود: صنایع بزرگی در زمینه فوالد و نساجی 
و صنایع دیگری در این خطه فعال هستند که باید از 
روش های جدید تامین مالی برای آنها استفاده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
اظهار داشت: دستورالعمل بانک مرکزی در دی ماه 
ســال جاری در زمینــه تامین مالــی زنجیــره ای ابالغ 
شــده و بــرای هماهنگی هــای الزم بمنظــور اتصال 
سرویس های مورد نیاز از جمله سامانه جامع تجارت 

با وزارت صمت فرصت داده شده است.
نقش با بیان اینکه بســترهای الزم بــرای ارائه “برات 
الکترونیکی” در اختیار همه بانک ها قرار گرفته است 
و باید فعال شود، گفت: همه بانک ها باید برای بستر 
سازی بمنظور ارائه خدمات الکترونیکی و اتصال به 

سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
وی خاطرنشــان کرد: مهلت یک ماهه بــرای فراهم 
سازی کلیه زیر ساخت های ارائه خدمات الکترونیک 
به بانک ها داده شــده و امیدواریــم در آینده بتوانیم 

نتایج آن را مشاهده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
کید کــرد: بطــور قطع تا ســال آینــده همــه فعاالن  تا
اقتصــادی و واحدهــای صنعتــی موظــف خواهند 
بود که خرید و فروش خود را در سامانه ثبت کنند در 

غیر اینصورت از خدمات دیگر محروم خواهند شد.
به گفته وی، فعاالن اقتصادی و واحدهای صنعتی 

اســتان هــم در ایــن زمینــه اعتراض هایــی را بدلیــل 
موازی بودن ســامانه جامع تجارت با ســامانه های 
دیگر از جمله سامانه های امور مالیاتی دارند زیرا واحد 

صنعتی ۲ بار باید این اطالعات را ثبت کند.
کامــل بــرای حــذف  کــرد: آمادگــی   وی تصریــح 

استعالم های فیزیکی در این استان وجود دارد.
نقش افزود: مقرر شده است که اتصال این سامانه ها 
هم بمنظور جلوگیری از مــوازی کاری انجام شــود و 
در صورتیکه این ۲ امر محقق شود می توان کارها را با 

سرعت بیشتری به پیش برد.
وی اضافــه کــرد: اســتان اصفهــان همــواره در همه 
کارها در کشور سرآمد بوده اســت و امیدواریم در این 
زمینه هم جزو استان های مطرح باشد و بعنوان یک 
پایلوت )نمونه آزمایشی( خوب بتواند به الگویی برای 

استان های دیگر تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 

گفت: چند روز بیشتر تا پایان مهلت قانونی برای صدور 
مجوزهای کســب و کار بصــورت الکترونیکــی، باقی 
نمانده است اما هنوز منتظر ابالغ وزارتخانه ها بویژه 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بعضی 
ســازمان های متولی صدور مجوزها هستیم و هنوز 

شیوه نامه ای در این زمینه ابالغ نشده است.
وی ادامــه داد: ســامانه های تخصصــی صــدور 
مجوز این نهادها و دســتگاه ها از جمله “ بهین یاب 
“ هنوز به درگاه عمومی متصل نشــده است که باید 

پیگیری های الزم در این زمینه انجام شود.
نقش اظهــار داشــت: آمادگــی کامل بــرای هــر گونه 
همــکاری در ایــن زمینــه در اســتان اصفهــان وجود 
دارد و در صــورت ابــالغ می توانیم تا ۲۴ ســاعت کار را 

عملیاتی کنیم.  
وی بیــان کــرد: بایــد مشــکالت زیــر ســاخت های 
فناوری این ســامانه ها هر چــه زودتر  برطرف شــود و 

دستورالعمل ویژه ابالغ شود تا بر اساس آن بتوانیم این 
امر مهم را محقق کنیم و در صورت عملیاتی شدن این 
طرح، رونق زیــادی در تولید و رغبت بیشــتر فعاالن 
اقتصادی برای ورود سرمایه به تولید فراهم خواهد 

شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
خاطر نشان کرد: این مسائل بیشتر از نظر فنی وجود 
دارد و زیر ساخت های الزم در یک سال گذشته ایجاد 
شده اســت و امیدواریم که این اتفاق هر چه سریعتر 

رخ دهد.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، حدود 
۹ هزار واحد تولیــدی کوچک و بزرگ با ســرمایه ۲۲۱ 
هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ 
معدن در حال بهره بــرداری با ســرمایه گذاری بیش 
از ۱۰ هــزار میلیارد ریال، صنعتی ترین اســتان کشــور 

بشمار می رود.

ادارات دولتی فقط تا ۲۰فروردین سال آینده فرصت 
دارند تا از بستر زاینده رود عقب نشینی کنند.

ســازمانها و دســتگاه های دولتــی که نافــی قانون 

 هســتند و زمینهــای عمومی حریــم زاینــده رودرا 
کــز تفریحــی و رفاهــی تصرف  بــه بهانه ســاخت مرا
کرده انــد، حاال بــا اخطار مســوالن قضایــی مواجه 
شــده اند. ادارات دولتــی فقط تا ۲۰فروردین ســال 
آینده فرصت دارند تا از بستر زاینده رود عقب نشینی 
کنند. مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری اصفهان در گفتگو با بخــش خبری۲۰ 
شبکه اصفهان گفت: کل مسیر رودخانه زاینده رود 
در اســتان اصفهان باید تا آخر تابستان سال آینده 

آزادسازی شود.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان گفــت: 
ساختمان سازی و مسکن یکی از ضروریات کشور 
است و سازمان نظام مهندسی باید نظارت جدی 

بر ساخت و سازها داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اصفهان، آیت اهلل سید یوسف 
طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان در دیدار با رئیس 
سازمان نظام مهندسی کشور بر لزوم جدیت و دقت 
کید کرد و گفت: نه آنقدر بی دقتی  نظر در نظارت ها تا
در نظارت باشد که شاهد احداث ساختمان های 
غیراستاندارد و غیر مستحکم باشیم و نه آن قدر به 
مردم سخت گرفته شود که ساخت خانه برای آن ها 
دشوار باشد. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه آن طور 
که باید نظارت جدی بر ســاخت و ســازها از ســوی 
سازمان نظام مهندسی انجام شود صورت نگرفته 
اســت. طباطبایی نژاد افــزود: امروز باید ســاخت و 
سازها به ویژه مسکن براساس استاندارد های مهم 
و ضروری نظام مهندســی احداث شــود تــا در برابر 

هرگونه حوادث مقاوم باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: متاســفانه در 
اصول ساختمان سازی یک طراحی خاصی نداریم 

و بناها براساس سلیقه  ها طراحی و اجرا می شوند.
وی یکــی از ملزومــات زندگــی امــروز را رعایــت کلیه 
نکات ایمنی و صرفه جویی در ســاخت و ســاز و نیز 
صرفه جویــی در مصــرف انــرژی در ســاختمان ها 

بیان کرد.
طباطبایی نژاد افزود: شما مهندسان باید رعایت 
اخــالق مهندســی و اخــالق اســالمی در کارهــا را 
همان گونه کــه خــدا در قرآن ســفارش کرده اســت 
که مومن کارها را محکم و درســت انجام می دهد، 
هم جنبه های اخالق مهندسی و هم جنبه های 

اسالمی را مد نظر داشته باشید.
          ۴۵ درصد از درآمد هر خانوار ایرانی صرف 

تامین مسکن می شود
حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی 

ســاختمان کشــور هم گفت: به طور متوســط ۴۵ 
درصد از درآمد هر خانوار ایرانی صرف تامین مسکن 
می شــود. وی افزود: این موضــوع وظیفه اعضای 
نظام مهندســی ســاختمان را برای نظارت هرچه 
بیشــتر بر فرایند احداث ســاختمان ها ســنگین تر 
می کند. شکیب گفت: باید همه تالش خود را به کار 
بگیریم تا بتوانیم حافظ سرمایه های مردم در زمینه 
طول عمر مفید ساختمان و حفظ این سرمایه در 

برابر حوادثی از جمله زلزله باشیم.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
ادامه داد: سازمان نظام مهندســی ساختمان در 
زمان حاضر حــدود ۶۰۰ هزار عضــو دارد و به عبارتی 
بزرگتریــن ســازمان غیــر دولتــی کشــور محســوب 
می شود. وی افزود: هدف از تشکیل سازمان نظام 
مهندسی تولید محصولی به نام ساختمان است و 
از زمان شکل گیری و پیدایش یک ساختمان تا پایان 
عمر مفید آن توسط مهندسان طراحی، ساخته، 

نظارت و نگهداری می شود.
شــکیب بیــان کــرد: ســه اصــل در تجربه ۲۶ ســاله 
سازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور تعریف 
می شــود کــه شــامل دوران شــکل گیــری و اثباتی 
سازمان، اصل آزمون استقالل و تاثیر گذاری سازمان 

و  اصل مرجعیت این سازمان است.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
افزود: این سازمان هیچ بودجه و اعتباری از دولت 
دریافت نمی کند و اســتقالل مالــی دارد کــه در این 
شــرایط اقتصــادی بزرگتریــن دســتاورد برای ایــن 

سازمان محسوب می شود.

فرهنگســرای غدیــر در شــهر فوالدشــهر از توابــع 
شهرستان لنجان با حضور معاون پارلمانی رییس 
جمهــور افتتــاح شــد.  ایــن فرهنگســرا در فضایــی 
بــا مســاحت پنــج هــزار و ۵۰۰ متر مربــع و بــا کاربری 
فرهنگی، هنری و اجتماعی در شــهر فوالدشهر در 

جنوب غربی اصفهان به بهره برداری رسید.
معاون پارلمانی رییس جمهور در مراسم افتتاح این 
فرهنگسرا با بیان اینکه مهارت آموزی دانشجویان 
کید رییس جمهور بوده و وزارت کار پیشگام  مورد تا
در این عرصه شده است، گفت: طرح و برنامه های 
متعددی برای مهارت آموزی دانشجویان در دست 
اقدام اســت.  ســید محمد حســینی با بیان اینکه 
دانشجویان در کنار آموزش های نظری باید دارای 
مهارت باشند که در بودجه سال آینده بستری برای 
آن دیده شــده اســت، ادامــه داد: جوانــان خالق با 
آموزش نو آوری در آینده افراد موثری خواهند بود. 
کید کرد: افرادی که دارای مهارت باشند دیگر  وی تا

منتظر استخدام در دستگاه هایی دولتی نخواهند 
بود.  همچنین حسینی خاطرنشان کرد: مقدمات 
کار و تامین زمین برای ساخت چهار میلیون مسکن 
فراهم شده است که از سال آینده شاهد عملیاتی 
شدن آن خواهیم بود.  شهردار فوالدشهر نیز در این 
مراسم با بیان اینکه این شهر عمر ۵۰ ســاله دارد و از 
نخستین شهرهای جدید در کشــور است، گفت: 
اولین بلند مرتبه سازی در کشور در فوالدشهر شکل 
گرفت. حسین ایزدی خواستار توجه جدی دولت 
کم بر  به شهرهای جدید شــد و افزود: با قوانین حا
شهرهای بزرگ نمی توان شــهرهای جدید را اداره 
کرد و درآمدزایی آن به اندازه شهرهای کالن نیست. 
وی به  ۱۳۸ کیلومتر مربع بافت فرسوده در فوالدشهر 
کنون جمعیت این شهر  اشاره کرد و ادامه داد: هم ا
حدود ۱۵۰ هزار نفر است که تا افق سال ۱۴۰۵ به ۳۵۰ 
کنــون اقدام  هزار نفر افزایش می یابــد درحالیکه تا
چندانی در جهت رفع مشکالت و توسعه شهری آن 

انجام نشده است.
همچنین معاون پارلمانــی رییس جمهور امــروز از 
نوزدهمین مســابقات ملی مهــارت در فوالدشــهر 
در رشــته فضای ســبز و گل آرایی، نخســتین موزه 
خصوصی کتب و نســخ خطی کشــور و طرح های 
شــهری شهرســتان لنجان بازدید و مشکالت آنها 

را بررسی کرد.

طبــق  گفــت:  کاشــان  فرمانــداری  سرپرســت 
بررســی های صورت گرفته، کاشــان رتبه نخست 
تعداد و میزان تولید نیروگاه های برق خورشــیدی 
خانگــی در کشــور را دارد کــه فعالیــت ۲۳۵ نیروگاه 
خورشــیدی خانگی و صنعتی در این شهرستان، 
اشــتغال بیش از ۳۵ نفــر از شــهروندان را بــه همراه 

داشته است.
بــه گزارش ایســنا، محمدشــریف زارعــی در آییــن 
بهره برداری از نیروگاه ۲۰۰ کیلو واتی کاشان، اظهار 
کرد: یکی از مزیت های منطقه کاشان وجود آفتاب 
در بیشــتر روزهای ســال اســت که با برنامه ریزی و 
مشارکت سرمایه گذاران می تواند به جایگاه قطب 

تولید و صادرات برق خورشیدی در کشور برسد.
وی افزود: تولید نیروگاه های برق خورشیدی فعال 
در سطح شهرســتان کاشــان هرماه در مجموع ۱۱ 
هزار و ۲۰۰ کیلو مگاوات ســاعت است که با افزایش 
ســرمایه گذاری در این حــوزه می توان این میــزان را 

افزایش داد.
سرپرســت فرمانداری کاشــان تصریــح کــرد: ورود 
شــرکت های بزرگ بــه حــوزه ســاخت نیروگاه های 
خورشــیدی را بایــد به فال نیــک گرفت کــه نمونه 
آن ســرمایه گذاری کارخانه سیمان کویر در زمینی 
به وســعت ۴۵۰۰ متر مربع و با اعتباری بیــش از ۴۵ 

میلیارد ریال انجام شده است. 

باالخره نوبت به زاینده رود رسید

سازمان نظام مهندسی نظارت جدی بر روند
 ساخت و سازها داشته باشد

با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور:

فرهنگسرای غدیر در فوالدشهر لنجان افتتاح شد

سرپرست فرمانداری کاشان:
کاشان دارای رتبه نخست تولید برق خورشیدی خانگی

کشور است  در 

شهردار زرین شهر گفت: با تحویل ۳۵ زمین 
باربری بــه ســرمایه گذاران بخش خصوصی، 
کنون ۱۵ شرکت فعالیت ساخت مجموعه  تا
مدیریتــی خــود را آغــاز کرده انــد و ایــن اقــدام 
یــک تحــول بــزرگ در مســیر تکمیل شــهرک 
حمل ونقل کاالی زرین شــهر است. حسین 
اســماعیلی احمدی در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار کــرد: خطــه طالیی ایــران همچــون 
دیگر شــهرهای ایران با چالش ها و مشکالت 
متعــددی مواجه اســت. بــر همین اســاس، 
مدیریت شــهری زرین شــهر تمرکــز خــود را بر 
اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام و اســتراتژیک 
شهر با هدف توسعه پایدار و اقتصادی شهر و 
شــهروندان معطوف کرده اســت. وی افزود: 
یکی از پروژه های مهم شــهرداری زرین شــهر 
که با مشارکت بخش خصوصی به مرحله اجرا 
رســید، پروژه شــهرک حمل ونقل کاالی این 
شهر است که در روند اجرای آن، چالش هایی 
بــه وجــود آمــد و در نهایــت در دوره پنجــم 
مدیریت شهری به همت شهرداری و شورای 
اسالمی شــهر، حمایــت مســئوالن اســتان و 
شهرستان و همکاری سرمایه گذاران بخش 
خصوصی، فعالیت این پروژه بــا تدابیر اتخاذ 

شده از سر گرفته شد.
شــهردار زرین شــهر اولویت مدیریت شــهری را 
خدمات رسانی به شهروندان و تحقق مطالبات 
به حــق آنــان دانســت و خاطرنشــان کــرد: آغاز 
فعالیت شــهرک حمل ونقل کاالی زرین شــهر 
یکی از مطالبات شهروندان از مدیریت شهری 
اســت و به منظور تأمین زیرســاخت های الزم 
و تحقــق تعهــدات شــهرداری جهــت حضــور 
بخــش خصوصــی، جلســات کارشناســی بــا 
سرمایه گذاران برگزار شد. وی ادامه داد: با توجه 
به نگاه مثبت سرمایه گذاران بخش خصوصی 
به انجام تعهدات خود، شهرداری زرین شهر نیز 
ک های خریداری شده توسط شرکت های  پال
گذار کرد تا ساخت وساز پایانه های  سهام دار را وا
باربری در شهرک حمل ونقل کاالی زرین شهر 
آغــاز شــود. شــهردار زرین شــهر اضافــه کــرد: بــا 
تحویل ۳۵ زمین باربری به سرمایه گذاران بخش 
خصوصی، ۱۵ شرکت فعالیت ساخت مجموعه 
مدیریتی خود را از ابتدای اسفندماه آغاز کردند 
و این اقدام یک تحــول بزرگ در مســیر تکمیل 

شهرک حمل ونقل کاالی زرین شهر است.
اسماعیلی احمدی خاطرنشان کرد: مساحت 
طبقه همکف هریک از باربری ها، ۲۷۴ و طبقه 
اول ۲۱۲ مترمربع بوده و مساحت سوله باربری 

هر کدام از شرکت ها هزار مترمربع است.
وی تصریح کرد: با احیای روند ساخت وساز در 
شهرک حمل ونقل کاالی زرین شهر به عنوان 
شــاهراه مبادالتــی و مرکز لجســتیک، عــالوه بر 
ســاماندهی حمل ونقل بین شــهری اســتان، 
زمینه جذب سرمایه گذار در زمینه های مختلف 
از جمله صنایــع وابســته بــه حمل ونقل مهیا 
خواهد شد. شــهردار زرین شــهر اضافه کرد: در 
پــروژه شــهرک حمل ونقــل کاالی زرین شــهر 
کاربری هــای مختلفــی بــرای تقویــت ارتبــاط 
حمل ونقل ریلی و جاده ای پیش بینی شده و 
پس از انجام مطالعات الزم، ۱۰ بسته مشارکتی و 

سرمایه گذاری تهیه و تدوین شده است.
اســماعیلی احمدی گفت: با تهیه بسته های 
ســرمایه گذاری عــالوه بر ایجــاد شــفافیت در 
کندگــی عناویــن و موضوعــات  پروژه هــا، از پرا
ســرمایه گذاری جلوگیری شــد و شناسنامه دار 
شدن پروژه ها به همراه تحلیل های اقتصادی 
و فنی، اصالت و جذابیت بیشتری به پک های 
تهیــه شــده داد. وی بــا بیان اینکــه جــذب 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی و اجرایــی 
گامی بلنــد در  شــدن بســته های مشــارکتی 
رونق اقتصادی شهر اســت، افزود: مرکز معاینه 
خودروهــای ســنگین، پمــپ بنزیــن، پمــپ 
گازوئیل، بانک های عامل، نمایندگی بیمه ها و 
نمایندگی های فروش خودرو ازجمله بسته های 
سرمایه گذاری است که در اختیار سرمایه گذاران 

قرار خواهد گرفت.

چهارو نیم هکتار از زمین های دولتی شهرستان 
لنجان به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
رفع تصــرف شــد. رئیــس اداره راه و شهرســازی 
شهرســتان لنجــان گفــت: از ۳۰ مــورد پرونــده 
حقوقی تشــکیل شــده درباره تصــرف زمین در 
شهرســتان، ۲۵ رأی مثبت قضایی )له دولت( 
اخذ شــد.   عزت اله یســلیانی از مردم خواســت 
پیش از خریــد یا اقدام به ســاخت و ســاز بنــا، از 
مراجــع قانونی مرتبــط اســتعالم بگیرنــد، چرا 
کــه تجــاوز بــه زمین هــای ملی ضمن تشــکیل 
پرونده های قضایی و تخریب بنا های احداثی، 

آن ها را متحمل زیان می کند.  

خبر خبر

استان

خبر

شهردار اصفهان گفت:سال آینده در هفته اصفهان 
ســامانه ســوت زنــی و شــفافیت را بــه مــردم معرفــی 

می کنیم.
علی قاسم زاده در جمع نمازگزاران نماز جمعه رهنان، اظهار کرد: شهردار 
شــهر منتخب مردم اســت که به صورت غیر مستقیم از ســوی اعضای 

شورای شهر انتخاب می شود و باید در مقابل مردم پاسخگو باشد.
کید بر اینکه مردم می توانند با شهردار و مدیران مناطق دیدار و  وی با تا
گفت وگو کنند و آنها نیز باید پاسخگو باشند، اضافه کرد: درب اتاق شهردار 
نیز باید بر روی مردم باز باشد و روزهایی مشخص شود که مردم با احساس 
آرامش مسائل را مطرح کنند و غیر از مالقات حضوری شماره ۱۳۷ را اعالم 

کردیم تا کانال ارتباطی تلفنی مردم با شهردار باشد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه در دوره مدیریت جدید شــهر بــه ارتباط 
متقابل میان مردم و مدیریت شــهر نگاه جدیدی داشــته ایم، تصریح 
کرد: هدف از اینکه به محله ها و مناطق می رویم و با شهروندان مالقات 
می کنیم این اســت که بدون مشــورت مــردم کاری در حــوزه فرهنگی و 
عمرانی انجام نشود و یا حداقل قبل از اجرای آن با مردم مشورت کنیم، 

زیرا معتقد هستیم آنها ایده ها و طرح های بهتری دارند.
وی با اشاره به اینکه بهره گرفتن از نظر مردم در برنامه ریزی شهری مهم 
کید دینی دارد و در این راستا  است، افزود: مشورت با مردم پایه علمی و تا

در این دوره از مدیریت شهری سطح مشارکت مردم را افزایش داده ایم و 
معتقد هستیم مردم می توانند برای کمک به مدیریت شهری در اجرای 

اقدامات ورود و سرمایه گذاری کنند.
قاسم زاده شفافیت را یکی دیگر از سیاســت های مهم در دوره جدید 
مدیریت شهری دانست و گفت: بر این اساس در سال ۱۴۰۱ و در هفته 
اول اردیبهشت ماه مقارن با هفته اصفهان سامانه سوت زنی و شفافیت 
را به مردم معرفی می کنیم تا هر کجا که مردم از مدیریت شهر خطایی 
دیدند، از طریق ســامانه ســوت زنی مــوارد را اطالع دهنــد و در بخش 
شفافیت این سامانه نیز تمام اطالعاتی که مردم حق دارند بدانند را 

بارگذاری خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه مدیر منطقه با نظر، خواسته و وساطت شهروندان 
رهنان انتخاب شد، گفت: امیدوارم در پایان دوره فعالیت مدیر منطقه، 

همه از این انتخاب روسفید باشیم.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه به خواسته مردم دســتور احداث قطعه 
کید کرد:  جانبازان و ایثارگران در آرامستان محله رهنان داده شده است، تا

تا بهار آینده این قطعه آماده بهره برداری خواهد شد.
وی با اشــاره به ســخنان امام جمعه رهنــان درباره وضعیت نامناســب 
فرهنگی پارک ها، گفت: قطعــا از دیــدن بعضی اتفاقــات و صحنه ها در 
پارک ها رنج می بریم و بسیاری نیز در باب این مشکالت از شهردار مطالباتی 
دارند که باید گفت برخورد با متخلفان در پارک بر عهده شهرداری نیست، 
زیرا هیچ قانــون و ضابطه قانونــی در این زمینــه برای مدیریت شــهری 

مشخص نشده است.
قاسم زاده حضور پررنگ افراد متدین در پارک ها را یکی از بهترین راه های 
اصالح اجتماعی دانســت و تصریح کرد: مدیریت شــهری در خصوص 
معضالت اجتماعی تنها می تواند از باب امر به معروف و نهی از منکر ورود 
داشته باشد یا با نصب تابلوهایی مبنی بر ممنوعیت سگ گردانی در پارک 

به رفع این چالش ها و موضوعات کمک کند.
وی اظهار کرد: امیدوارم با کمک مردم و در تعامل با دستگاه های دیگر 

بتوانیم شهر را به لحاظ کالبدی و فرهنگی ارتقا دهیم.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: نوروز امسال اولویت اقامت موقت گردشگران 
در این کالن شهر به ترتیب، هتل ها و مهمان پذیرها، مدارس آموزش و پرورش و غیرانتفاعی، 
منازل استیجاری و خوابگاه های دانشجویی، کمپ گردشگری باغ فدک به عنوان تنها مرکز 

اقامت موقت در فضای روباز و سایر کمپ های اضطراری خواهد بود.
مهدی بقایی در رابطه با عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان برای سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: پس از 
تشکیل ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان و صدور حکم شهردار اصفهان به عنوان عضو دائمی ستاد 
اجرایی خدمات سفر استان و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان، معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان در سمت جانشین رئیس و مدیر طرح ساماندهی ناژوان در سمت دبیر اجرایی این ستاد با حفظ پست 

سازمانی تعیین و منصوب شدند.
وی در رابطه با کمیته های ده گانه ستاد خدمات سفر شهر اصفهان، ادامه داد: کمیته های امنیت و حراست، 
بازرسی و پاسخگویی به شکایات، اطالع رسانی، روابط عمومی و سخنگوی ستاد، اداری و سرمایه انسانی، اسکان 
و انصاف، فرهنگی، تفریحی و گردشگری، امور عمومی، پشتیبانی و تدارکات، حمل ونقل و ترافیک، قضائی و 

انتظامی و ایمنی و حوادث ۱۰ کمیته این ستاد است.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به کمیته اطالع رسانی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان، 
خاطرنشان کرد: امسال در صورت موفقیت کمیته اطالع رسانی ستاد، هیچ گونه چاپ نقشه ای انجام نخواهد 
شد و نمایش اجرایی از اطالع رسانی هوشمند و الکترونیکی در شهر اصفهان به صورت جامع انجام خواهد شد.

وی در رابطه با کمیته اسکان و اصناف، اضافه کرد: اولویت اقامت موقت گردشگران در شهر اصفهان به ترتیب، 
هتل ها و مهمان پذیرها، مدارس آموزش و پرورش و غیرانتفاعی، منازل استیجاری شهروندان و خوابگاه های 
دانشجویی، مجموعه فرهنگی تفریحی گردشگری و کمپ گردشگری باغ فدک به عنوان تنها مرکز اقامت موقت 
کز اقامت موقت تجمعی در شرایط اضطرار  کز ورزشی به عنوان مرا در فضای روباز و سایر کمپ های اضطراری و مرا

خواهد بود.
بقایی در خصوص کمیته اداری و سرمایه انسانی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان، تصریح کرد: وظیفه 
چیدمان مناسب سرمایه انسانی بر اساس ساختار ستاد با رویکرد شایسته گزینی، توانمندی، تجربه، تعهد و 

چابک سازی بر عهده این کمیته خواهد بود.
وی با بیان این که کمیته قضائی و انتظامی برای ایجاد نظم شهری با به کارگیری تمام ظرفیت ها و توان علمی و 
اجرایی اقدام خواهد کرد، ادامه داد: منطقه هفت ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان باید برای جمع بندی 
کید بر ایجاد  اولیه تعرفه بهای خدمات و ارائه جهت سیر مراحل بعدی تصویب، دریافت مجوزهای الزم، اجرا و تا
و ارائه خدمات با رعایت حد اعالی کمی و کیفی در مجموعه فرهنگی، تفریحی، گردشگری و کمپ گردشگری 

شمال شهر اصفهان “باغ فدک” اقدام کند.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در رابطه با مسئولیت های تخصصی ستاد خدمات سفر شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: این ستاد هفت مسئولیت تخصصی دارد که از جمله آنها می توان به زیباسازی و فضاسازی 
شهری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تأسیسات شهری، هوشمندسازی و خدمات الکترونیک، مطالعات، 

پژوهش و نظرسنجی، خدمات موتوری، هماهنگی امور اجرایی و امور اجرایی خدمات شهری اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: مدیران مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان با عنوان مسئول منطقه یک تا ۱۵ ستاد اجرایی 
خدمات سفر شهر اصفهان و مدیر طرح ساماندهی پروژه ناژوان به عنوان مسئول هماهنگی امور گردشگری 

ناژوان ستاد انتخاب شدند.
بقایی ادامه داد: تا سال ۱۳۹۸ و قبل از همه گیری کرونا، ستاد خدمات سفر شهر اصفهان فعالیت خود را در چهار 
مرحله فرایندی شامل برنامه ریزی و هماهنگی از ابتدای آبان ماه، آماده سازی از اواسط بهمن ماه تا بیست وپنجم 
اسفندماه، عملیات اجرایی و ارائه خدمات از اواخر اسفندماه تا پایان تعطیالت نوروز و جمع بندی و تصمیم سازی 
برای ادامه فعالیت در مناسبت های ویژه و تعطیالت تابستانی که تا پایان شهریورماه هر سال ادامه دارد و سپس 
با شروع فصل آغاز به کار مدارس و آماده سازی شهر برای این فعالیت بالفاصله همین مراحل برای سال بعد از آن 

در دستور کار قرار می گرفته، آغاز می کرده است.
وی افزود: در سال جاری پس از حدود سه سال که ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان فعالیتی نداشته است 
و با توجه به تأخیر در تصمیم شروع به کار بنا به شرایط کرونایی و فرصت کم و حجم فعالیت مدنظر در این مدت، 
امیدواریم با وقت گذاری، تجربه و فعالیت کمی و کیفی فشرده مسئوالن کمیته ها و ستادهای اجرایی در شهر 

اصفهان، این ستاد وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد.

شهردار اصفهان مطرح کرد: 

معرفی سامانه سوت زنی و شفافیت به مردم در سال آینده

معاون شهردار اصفهان:

 باغ فدک اصفهان به روی مسافران نوروزی باز می شود

خبر

خبر

آغاز تحولی بزرگ در شهرک
 حمل ونقل کاالی زرین شهر

گشت به بیت المال باز
 چهار و نیم هکتار زمین 

دولتی متصرفی در لنجان
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جامعه4 ۶ مارس     2۰22
ایران در رتبه نخست مهار بیابان زایی

تخریب زیستگاه مهم ترین عامل 
نابــودی حیات وحــش، تغییرات 
آب وهوایی تهدید جــدی امنیت 
غذایی، انتقال سویه جدید کرونا از گوزن، ایران در رتبه 
نخست مهار بیابان زایی و گردوغبار را در بسته خبری 

محیط زیست بخوانید.
نتایــج یــک تحقیــق جدیــد، اولیــن مــورد احتمالــی 
انتقــال ویــروس کرونــا جدیــد از یک گــوزن بــه فردی 
در کانــادا را گزارش می کند. حدود یــک ماه پیش بود 
که ابتالی چهــار گوزن به ســویه اومیکرون در اســتان 
آیلند ایالت نیویورک آمریکا خبر ساز شــده بود. در آن 
زمان دانشــمندان اعالم کردند که احتمــاال گوزن ها 
ویروس را از انسان گرفته اند اما هنوز هیچ مدرکی مبنی 
بر اینکــه گوزن هــای حامــل ویــروس، آن را به انســان 
منتقل می کنند وجود ندارد اما این نگرانی وجود دارد 
که گســترش مــداوم ویــروس در بیــن جمعیت های 
حیوانی، فرصت های بیشتری را برای جهش ویروس 

کرونا فراهم کند.
نتایج آخرین تحقیق دانشمندان در خصوص انتقال 
ویروس کرونا از گوزن های دم سفید به انسان نشان 
می دهد که احتماال سویه جدیدی از ویروس کرونا از 
گوزن دم سفید به فردی در کشــور کانادا انتقال داده 
شده است. دانشمندان ژنوم های ویروسی موجود در 
گوزن را با ژنوم های موجود در افراد این منطقه مقایسه 
کردند و فردی را شناســایی کردند که به یک ســویه از 
کرونا با ژنوم مشابه در گوزن آلوده شده بود. این فرد در 
جنوب غربی انتاریو زندگی می کرد و با یک گوزن ارتباط 
نزدیک داشت، بنابراین انتقال ویروس از حیوان به فرد 

در این مورد بسیار محتمل است.
الیو ساینس نوشــت: با وجود تأیید انتقال احتمالی 
ســویه جدید کرونا از گــوزن به این فرد، دانشــمندان 
معتقدند کــه به دلیل محــدود بــودن داده هــا، هنوز 
نمی توان ارتباط قطعی انتقال ویروس از گوزن به انسان 
را تأیید کرد. عالوه بر این مورد، متخصصان سویه های 
جهش یافته ژنوم ویروس کرونا را در گوزن دم ســفید 
شناسایی کردند که این یافته، تأییدی بر ظرفیت این 

گونه به عنوان منبع حیوانی انتقال ویروس است.
          تخریب و نابودی زیستگاه مهم ترین عامل 

نابودی حیات وحش است
ع خورمیزی، کارشــناس حیات وحش در  مهدی زار
رابطه با دلیل اهمیت حفاظت از حیات وحش گفت: 
کوسیستم از بین برود و گونه های  گر نظم طبیعت و ا ا
حیات وحش دچار مشــکل شــود، این موضوع تأثیر 
مستقیمی بر زندگی انسان ها دارد و کیفیت زندگی ما 

را کاهش می دهد.
این کارشناس حیات وحش با اشاره به شعار امسال 
روز جهانی حیــات وحش مبنی بر "بازیابــی یا احیای 
گونه های کلیدی برای بازسازی بوم سازگان" تصریح 
گــر از  کــرد: گونه هایــی بــرای ما کلیــدی هســتند که ا
کوسیستم حذف شــوند و یا جمعیت آن ها کاهش  ا

کوسیستم وارد می شود. پیدا کند، ضربه بزرگی به ا
این کارشــناس حیات وحش در رابطه با جدی ترین 
تهدیدات حیات وحش کشور گفت: بزرگترین تهدید 
حیات وحش کشور تخریب و نابودی زیستگاه است؛ 
زمانــی کــه مــا فعالیت هــای معدنــی، جاده ســازی، 
شهرک سازی، قطع درختان و … را بدون در نظر گرفتن 
حیات وحش به شکل بی رویه ای توسعه می دهیم، 

زیستگاه جانوران تکه تکه می شــود و زمانی که خانه 
و ســرپناه یک جانور از بین برود، این جانور در معرض 

نابودی قرار می گیرد.
وی ادامــه داد: شــکار بی رویه نیز دیگــر تهدید جدی 
حیات وحــش محســوب می شــود و بــا وجــود تالش 
سازمان محیط زیست و به ویژه محیط بانان مناطق 
حفاظت شده، این عامل همچنان تنوع زیستی کشور 

را در معرض خطر قرار داده است.
کولــوژی، ســگ های ولگــرد را  این متخصــص علــم ا
دیگر تهدید حیات وحش دانست و گفت: جمعیت 
ســگ های ولگرد در مناطق حفاظت شــده افزایش 
قابل توجهی داشــته اســت و الزم اســت هرچه زودتر 
گر بخواهیم با این  جمعیت این سگ ها کنترل شود. ا
مســئله احساســی برخورد کنیــم و تصمیــم قاطعی 
در این مورد اتخاذ نکنیم، شــاهد نابودی بســیاری از 
گونه های حیات وحش کشور توسط سگ های ولگرد 

خواهیم بود.
ع افزود: خشکســالی و کم بارشــی و حفــر چاه های  زار
غیرمجاز منابع آبی در دسترس گونه های حیات وحش 
را کاهش داده است و با وجود اینکه آب رسانی به صورت 
دستی به جانوران انجام می شود اما این مورد همچنان 

خطر جدی را متوجه حیات وحش می کند.
وی در رابطــه بــا راهکارهــای جلوگیــری از نابــودی 
حیــات وحــش گفــت: در ابتــدا بایــد دید مســئولین 
بــه محیط زیســت عــوض شــود و محیط زیســت در 
اولویت های کشور قرار گیرد؛ تمام دستگاه ها باید در 
هر توســعه ای اعــم از جاده ســازی، معــدن کاوی و … 
حفاظت از محیط زیست را در نظر بگیرند. کارشناس 
حیات وحش افزود: حفاظت از محیط زیســت نباید 
فقط بر عهده سازمان محیط زیست باشد و سازمان 
به تنهایی نمی تواند ۱۰.۴ درصد از کل مساحت کشور 
به عالوه قرق های اختصاصی را اداره کند و نیاز است که 

عموم جامعه برای حفظ حیات وحش تالش کنند.
ع بر افزایش بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان  زار
کید کرد و گفت: در بحث حفاظت  محیط زیســت تأ
از حیات وحــش تأمیــن اعتبــارات و فراهــم کــردن 

تجهیزات اهمیت زیــادی دارد که این مــوارد نیازمند 
تخصیص بودجه منطقی به سازمان محیط زیست 
هستند. متأسفانه ما کمتر از نصف استاندارد جهانی 
نیروی محیط بان داریم و تجهیزاتی هم که در اختیار 
محیط بانان قرار دارد بسیار قدیمی و در برابر تجهیزات 
پیشــرفته شــکارچیان، از جملــه موتورســیکلت ها و 

خودروهای به روز، ناتوان است.
وی مورد کلیــدی در حفــظ حیات وحــش را افزایش 
گاهی عموم مردم دانست و اظهار کرد: اطالع رسانی  آ
صحیــح بــه مــردم و آمــوزش بــه آن در حفاظــت از 
حیات وحش نقــش کلیــدی دارد اما متأســفانه این 
مهم در کشــور ما مغفول مانده و نیاز اســت رســانه ها 
کز آموزشــی در این مورد اهتمام داشــته باشند و  و مرا
اهمیت به محیط زیست را از دوران کودکی در فرهنگ 

جامعه جا بیندازند.
ایران رتبه نخست در مهار بیابان زایی و گرد و غبار را دارد

علی سالجقه رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه 
پنجمیــن مجمع محیط زیســت ملــل متحد کــه در 
نایروبی کنیا برگزاری شد با وزیر محیط زیست کشور 
عراق دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار جاسم العزیز 
حمدی، وزیر محیط زیســت کشــور عراق با اشاره به 
کره در خصوص اثرات تغییر اقلیم در ایران و منطقه  مذا
و بحــث مین زدایــی و جلوگیــری از گســترش بیابان، 
اظهار کــرد: همکاری هــای خــوب و درک مشــترکی از 
مســائل داریم امــا متأســفانه همکاری هــا مثل قبل 
نیســت و باید پیشــرفت داشــته باشــد. عراق یکــی از 
کشورهای بسیار آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در دنیا 
شــناخته شــده و درخصوص گردوغبار، امنیــت آب، 
کره  خشکسالی، بیابان زدایی و مین زدایی نیاز به مذا

دوجانبه است.
اقلیمی باعث ایجــاد  تغییــرات  داد:  ادامــه  وی 
تابســتان های بســیار آزاردهنــده به ویــژه در جنــوب 
عراق شــده اســت و ۴۰ میلیون مین کاشته شــده در 
عراق مشــکالت زیــادی در حوزه های حمــل و نقل و 
تجارت ایجاد کرده است. ۴۰ درصد مرزهای عراق تحت 
اشغال داعش بوده و حمایت شهید سلیمانی و شهید 

ابومهندس بسیار تأثیرگذار بوده است.
وزیر محیط زیست کشور عراق با اشاره به عضویت خود 
در کمیته ملی انرژی های تجدیدپذیر، گفت: در تأمین 
انرژی های پایــدار و تجدیدپذیــر در بخش خصوصی 
و نیــز در صنایــع تولیــد پنل هــای خورشــیدی، تنوع 
ک و مدیریت پسماند می توانیم  زیســتی، تثبیت خا

همکاری های خوبی با ایران داشته باشیم.
حمدی ضمن تشکر از ایرانی ها برای ایجاد کمربند سبز 
در مسیر کربال، تصریح کرد: در جنوب عراق حل مشکل 
امنیت آب، موضوعی انسان دوستانه و اثر آن فرامرزی 
اســت که الزم اســت ایران از کشــور و مردم عراق در آن 

ناحیه حمایت کند.
در این دیدار، علی سالجقه با اشاره به اهمیت سالمت 
انسانی و تأثیر آن بر سالمت محیط زیست و همچنین 
کید دین مبین اسالم به حفظ منابع طبیعی، گفت:  تأ
هشــت ســال جنگ تحمیلــی باعث بــروز خســارات 
بسیاری بر هر دو کشــور شــد اما با حضور حاج قاسم، 
نشــان داده شــد کــه چگونــه دو کشــور می تواننــد بــا 
همیــاری و همــکاری و مودت، مســائل و مشــکالت 

خود را حل کنند.
وی بــا اعــالم آمادگی بــرای همکاری در همه مســائل 
محیط زیســتی مورد اشــاره طرف عراقی، اظهار کرد: 
مــا می توانیم کمیته هــای موضوعی بــرای همکاری 
تشــکیل دهیم. متأســفانه در کشــورهای همســایه 
سرچشــمه های دجله و فرات دچار تغییرات ورودی 
آب شده و سه کشور ایران، عراق و سوریه را دچار مسائل 
محیط زیستی کرده است. در حقوق بین المللی نیز 
مســائل و روش های شــفافی برای حل این مســائل 

وجود ندارد.
رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: دیپلماسی 
آب و محیط زیست برای ما حائز اهمیت است. برداشت 
شــن و ماســه در عــراق و خشــک شــدن هورالعظیــم 
مشکالت بسیاری برای معیشت و سالمت مردم ایجاد 
کرده است. در سال ۸۶ و ۹۶ تفاهم نامه های همکاری 
در ایــن زمینــه داشــتیم کــه امیــدوارم به روزرســانی و 

اجرا شود.

خبر

دبیر ســتاد زکات اســتان اصفهــان از جمــع آوری 
بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال زکات در استان اصفهان 

خبر داد. 
حجت االســالم غالمحســین رنجبر در نشســت 
شورای زکات شهرســتان گلپایگان از جمع آوری 
بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال زکات در استان اصفهان 
خبــر داد و گفــت: ۹۵ درصــد از ایــن مبلــغ صــرف 
نیازمنــدان و ۵ درصــد هــم در ســاخت مســجد، 
نمازخانه مدارس، غسالخانه و اجرای طرح های 

عمرانی در استان هزینه شده است.
شهرستان اصفهان رتبه اول و شهرستان کاشان 

جایگاه دوم پرداخت زکات در استان را دارند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان 
گلپایگان هم به افزایش دو برابری پرداخت زکات 

در این شهرستان نسبت به پارسال اشاره کرد.
بــه گفتــه غالمعلــی کوچکــی از ابتــدای امســال 
کنــون، ۱۰ میلیــارد ریــال زکات در شهرســتان  تا
گلپایگان جمع آوری و دو میلیارد ریال از این مبلغ 
به کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( شهرســتان 

پرداخت شده است.

معاون امور پارلمانی رئیس جمهور گفت: رئیس 
کید کرده اســت دانشــگاهیان  جمهــور بارهــا تا
پشتوانه دولت سیزدهم هستند؛ برهمین اساس 
الزم اســت تمــام اقشــار نخبــه در راســتای حل 
مشــکالت کشــور به میدان بیایند؛ دولت اراده 

حل مشکالت را دارد.
کانــون  نشســت  در  حســینی  ســیدمحمد 
دانشگاهیان استان اصفهان، اظهار کرد: کانون 
دانشگاهیان سال گذشته وظایف مهم و فراوانی 
را در عرصه انتخابات بر عهده داشتند. همچنین 
بعد از انتخابات هر هفته کانون به صورت مستمر 

نشست های خود را تشکیل می دهد.
وی افزود: در طول شــش ماه گذشته اقدامات 
خوبــی از ســوی دولــت انجــام شــده اســت، اما 
در این بین ضعف هایی نیز از سوی دولت دیده 
می شود؛ برهمین اساس الزم است که قشر نخبه 

در صحنه حاضر شوند.
کید کرد:  معاون امور پارلمانی رئیس جمهــور تا
دولت ســیزدهم رویکرد مناســبی در سیاســت 
خارجــی دارد و بــا کشــورهای همســایه ارتباط 
خوبــی برقــرار شــده اســت. امــروز سیاســت 
خارجی ایران متــوازن اســت در صورتی که طی 
سال های گذشته تمام توجه دولت به غرب بود، 
سفیران ایران نباید در سایر کشورها تنها کارکرد 

سیاسی داشته باشند.
وی افزود: دولت به دنبال تنظیم بازار، قیمت ها 
و رفع نقاط ضعف در کشور است؛ خوشبختانه 
حرکت دولت روبه جلو اســت و تمــام ارزیابی ها 
نشــان می دهد که رئیــس جمهور مــرد میدان 

است و شخصا پیگیر مسائل می شود.
حسینی ادامه داد: سند تحول دولت سیزدهم 
آماده شده و در معرض ارزیابی قرار گرفته است. 
همچنین پیش نویس اولیه برنامه هفتم توسعه 
در اختیــار مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
قرار گرفته اســت کــه پس از تصویــب به مجلس 

خواهد رفت.
کیــد کــرد: هــدف دولــت ســیزدهم رشــد  وی تا
اقتصــادی هشــت درصــدی اســت؛ برهمیــن 
اســاس الزم اســت تمام استان ها ســهم خود را 

از این رشد اقتصاد به صورت مشخص دریابند.
کیــد  معــاون امــور پارلمانــی رئیــس جمهــور تا
کیــد کــرده اســت  کــرد: رئیــس جمهــور بارهــا تا
دانشگاهیان پشتوانه دولت سیزدهم هستند 
برهمین اســاس الزم اســت تمام قشــر نخبه در 
راستای حل مشکالت کشور به میدان بیایند؛ 

دولت اراده حل مشکالت را دارد.
کــرات وین ایــران  کــرد: در مذا وی تصریــح 
خطــوط قرمــزی دارد کــه از آن کوتــاه نمی آیــد، 
اصرارهــای فراوانــی از ســوی کشــورهای غربــی 
کره  صورت گرفته اســت که پیش از توافــق، مذا
مســتقیمی بین ایران و آمریکا رخ دهــد، اما این 
موضــوع ضرورتــی نــدارد. امــروز جمهــوری 
اســالمی ایران بســیاری از تحریم هــای آمریکا را 
خنثی کرده است و این موضوع توسط مقامات 

آمریکایی هم پذیرفته شده است.
کید کرد: پــس از فروپاشــی اتحادیه  حســینی تا
شوروی آمریکا به دنبال توسعه قلمرو خود بود 
و امــروز به نزدیکی مســکو یعنی اوکراین رســید، 
همین موضوع باعث شد که پوتین این نزدیک 
شــدن ناتــو و آمریــکا را برنتابیــد. مقــام معظــم 
رهبری موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران به 
صورت واضح مطرح کردند، ایشان فرمودند که 
سیاست های آمریکا باعث وضعیت امروز اوکراین 
شد. نظر رئیس جمهور این است که بانیان وضع 
موجود باید کنار روند و قطعا تمام وزرا به دنبال 

تحقق این موضوع هستند.

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان از کشــف فرار 
مالیاتی ۱۳۶ میلیارد ریالی یک طالفروشی و معرفی 

او به مرجع قضائی خبر داد. 
گفــت:  میرحیــدری  محمدرضــا  ســردار 
کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان با اقدامات تخصصی و 
پلیسی خود در پی خبر واصله مبنی بر فرار مالیاتی 
توسط یک طالفروشی در شهر اصفهان موضوع را 

در دستور کار خود قرار دادند.
او گفت: ماموران پس از جمع آوری اطالعات الزم و 
اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی با مقام 
قضائی به همراه کارشناسان اداره کل امور مالیاتی 
در راستای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم از 

واحد صنفی مذکور بازدید کردند.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان می گویــد: 
کارشناسان پس از انجام اقدامات میدانی و جمع 
آوری اسناد مالی و انتقال به امور مالیاتی استان 

بررســی الزم را انجام داده که در نهایت مشخص 
شد متصدی این واحد صنفی مرتکب فرار مالیاتی 

به مبلغ بیش از ۱۳۶ میلیارد ریال شده است.
ســردار میرحیدری با بیان اینکه این مبلغ بدون 
احتساب جرایم مالیاتی بوده و پرونده ارزش افزوده 
وی نیز در دست حسابرسی مالیاتی است گفت: 
با تکمیل تحقیقات متهم به همراه پرونده برای 
انجام اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیمات مقتضی 

به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: امکان 
پرداخت اقســاطی جرائــم معوقه بــدون پیش 
پرداخت مهیا شده و هزینه پارکینگ با تخفیف 

ویژه محاسبه می شود. 
سرهنگ محمدرضا محمدی گفت:  متقاضیان 
با اســتفاده از اپلیکیشــن پلیــس مــن و مراجعه 
به دفاتر پلیس + ۱۰ در سراســر اســتان نسبت به 
ترخیص اقدام نمایند. زمان این طرح محدود و 

تا آخرین روز کاری سال ۱۴۰۰ است.
او می گوید: این طرح شــامل خودرو هایی که با 
دســتور قضائی، انتظامــی و یا به علــت تصادف 

توقیف شده اند، نمی شود.
سیاســت پلیس این اســت که در آســتانه ســال 
نو تــا جایــی کــه امــکان دارد خودرویــی توقیف 
نشود، البته خط قرمز پلیس همیشه تخلفات 
گر در جایی برابر قانون مجبور  حادثه ساز بوده و ا
به توقیف باشیم حتما نسبت به توقیف وسیله 

نقلیه متخلف اقدام خواهد شد.
ســرهنگ محمــدی گفــت: افــرادی کــه قبض 
پارکینــگ را گــم کردند یا متصــرف حین توقیف 
هستند و به مالک دسترسی ندارند، بیمه نامه 
و گواهینامه معتبر ندارند برای تحویل مراجعه 
کنند و با شــرایط خاص خــودرو خــود را تحویل 

بگیرند.

جمع آوری بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال زکات در استان اصفهان 

ح کرد: معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در اصفهان مطر

کشور دعوت از نخبگان برای حل مشکالت 

خبر

توسط یک طالفروشی در شهر اصفهان :

فرار مالیاتی ۱۳۶ میلیارد ریالی در اصفهان 

امکان پرداخت اقساطی جرائم معوقه بدون پیش پرداخت 

خبر

اصفهــان  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
گفــت:  بــا نزدیــک شــدن به ایــام عیــد و 
تعطیــالت نــوروزی در تــالش هســتیم بــا 
استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی 
اقدامات موثری در راســتای ســاماندهی 
کار عملیاتــی  کــودکان  و توانمندســازی 

کنیم. 
ولــی اهلل نصــر بــا اشــاره بــه ســاماندهی 
کید  کــودکان کار در اســتان اصفهــان بــا تا
بر لزوم توجــه ویژه به این موضــوع، اظهار 
داشــت: بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 
هم افزایــی  لــزوم  و  خیابانــی  کــودکان 
و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت شــرکای 
اجتماعــی، اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهــان به عنــوان متولی ارائــه خدمات 
تخصصــی و حمایتــی و روانــی، اجتماعی 
اجتماعــی  ســالمت  تأمیــن  هــدف  بــا 
کــودکان موظــف اســت به عنــوان یکــی از 
تکالیــف قانونی در این راســتا بــا همکاری 
آئین نامــه  مشــمول  دســتگاه های 
کار و خیابانــی در  کــودکان  ســاماندهی 
و  قضایــی  اجتماعــی،  حیطه هــای 

انتظامی گام های موثری بردارد.
از  اســتفاده  بــا  بایــد  داد:   ادامــه  وی 
و  انجمن هــا  تخصصــی  ظرفیت هــای 
تشــکل های غیــر دولتــی فعــال در موضوع 
کــودکان خیابانــی خدمــات مناســبی را در 
راستای جذب، شناسایی و توانمندسازی 
کــودکان و همچنیــن خانواده هــای آنهــا 

اجرایی کنیم.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه پیگیری هــا و تعامــل صــورت 
گرفتــه توســط این اداره کل تصریــح کــرد: 
بــه دلیــل اهمیــت و حساســیت موضــوع 
برای بهزیستی و مقامات قضایی استان، 
از ابتــدای ســال جــاری، ۵ جلســه در این 
مــورد برگــزار شــد کــه ۴ جلســه مربــوط به 
کمیته اســتانی کــودکان خیابانــی بود که 
با حضور کلیه اعضای مشمول آئین نامه 
کار و خیابانــی در  کــودکان  ســاماندهی 
اداره کل بهزیســتی اســتان و یک جلســه 
هم مربوط به کارگروه استانی کودکان کار 
و خیابانــی بود که در اســتانداری اســتان 

برگزار شد.
کــرد: خوشــبختانه این  وی خاطرنشــان 
جلســات، نتایــج قابــل قبــول و مطلوبــی 
در برداشــته اســت کــه از جملــه نتایج آن 
می توان به تشــکیل کارگروه هــای فرعی و 
تخصصی شــامل کارگروه اجرایی و هویت 
بخشی، کارگروه رســانه، کارگروه درمان و 
کارگروه مهارت و آموزش با هدف استفاده 
از ظرفیت هــای تخصصــی دســتگاه ها، 
بررســی چالش های موجــود در آئین نامه 
و  خیابــان  و  کار  کــودکان  ســاماندهی 
کــردن موانــع ارائــه خدمــات  برطــرف 
بــا اســتفاده از خــرد جمعــی  حمایتــی 
کارشناســان و همچنین تسهیل و تسریع 
در ارائــه خدمــات آموزشــی و مشــکالت 
تحصیلــی کــودکان بازمانــده از تحصیــل 

اشاره کرد.
نصر بیــان کــرد: بــا نزدیــک شــدن به ایام 
عیــد و تعطیالت نــوروزی، بــا اســتفاده از 
تــوان و ظرفیــت دســتگاه های اجرایــی 
اقدامات موثری در راســتای ســاماندهی 
و توانمندســازی این کودکان انجام گیرد 
و با عزم و اراده و همکاری و تعامل بیشــتر 
متولیــان امــر در ســال پیــش رو شــاهد 
کار و خیابانــی  کــودکان  کاهــش پدیــده 
و آســیب های مرتبــط بــا آن در اســتان 

باشیم.
کــم کاری برخــی از  وی بــا ابــراز تاســف از 
دستگاه های مسئول در این زمینه گالیه 
کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه دســتور معاون 
دادســتان، عــدم انجــام تکالیــف قانونــی 
توسط دســتگاه های مشــمول آئین نامه 
بــه معنــی تــرک فعــل بــوده و منجــر بــه 
پیگیری های قضایی و قانونی برای مدیر 

دستگاه خواهد بود.
مدیرکل بهزیستی اصفهان از آمادگی اداره 
کل بهزیستی استان اصفهان در خصوص 
دریافــت پیشــنهادات و رهنمودهــای 
فعــاالن اجتماعــی حوزه هــای مرتبــط 
کار و خیابانــی خبــر داد و  کــودکان  بــا 
گفــت: از فعــاالن و کنشــگران اجتماعــی، 
حوزه هــای  اســاتید  و  متخصصــان 
جامعه شناسی، روان شناسی، مددکاری، 
کــه  علوم تربیتــی و خیــران ارجمنــدی 
همیشــه یــار و همــراه ســازمان بهزیســتی 
بوده اند دعــوت می کنیــم و انتظــار داریم 
که مــا را در جهــت ارائه خدمــات بهینه به 
جامعه هــدف و باالخص آســیب دیدگان 
اجتماعی و کودکان معصوم کار و خیابانی 

یاری نمایند.

ساماندهی و توانمندسازی
کار  کودکان   

در استان اصفهان 

اســتاندار اصفهان گفت: جدا کردن دانشــجویان و 
دانش آموزان از مولفه های هویتی، علمی، انقالبی 

و اسالمی، برنامه دشمنان و چالش پیش رو است.   
سید رضا مرتضوی در جلسه هیات امنای دانشگاه 
شــهید اشــرفی اصفهانی در اصفهان اظهار داشت: 
بمنظور تبییــن مولفه های هویتــی و فرهنگی برای 
دانشــجویان و دانــش آمــوزان بایــد مانع آســیب ها 
شــویم. مرتضوی افزود: باید جهاد تبییــن در حوزه 
کید رهبر معظم  آموزش و تعلیم و تربیت که  مورد تا
انقالب اســت، در دستور کار جدی دانشــگاه ها قرار 
بگیرد.   استاندار اصفهان گفت: افق های پنج ساله 
برای دانشجویان در دانشگاه تعیین شود تا بدانند 
که در آینده در چه جایگاهی از دانشگاه قرار دارند و چه 
نقشی در جامعه می توانند ایفا کنند.   وی، نهادینه 
کردن ارزش ها را گمشده مسائل تربیتی در دانشگاه ها 
عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد شوق امید و انگیزش 
در نســل جــوان و نوجوانان ضــروری اســت. رییس 
دانشگاه اشرفی اصفهانی نیز گفت: با توجه به جنگ 

ترکیبی که امروزه در کشور شاهدیم  دانشگاه ها مکلف 
به جهاد تبیین در مقابل جنگ رسانه ای شده اند.  

رضا انشــایی اظهار داشــت: امــروز تهاجم دشــمن، 
ترکیبــی از جنــگ اقتصــادی، سیاســی، امنیتــی و 
رسانه ای اســت.   وی با بیان اینکه در مقابل جنگ 
ترکیبی باید مقابله چند وجهی داشت، افزود: برای 
تهاجم رسانه ای شبکه های معاند، جهاد تبیین یک 
فریضه قطعی است که شیوه نامه آن برای دانشگاه ها 
ارسال شده است.   رییس دانشگاه اشرفی اصفهانی 
ادامه داد:  برنامه ریزی و اولویت ها از نظر وزارت علوم 
برای دانشــگاه های غیر دولتی تعیین شــده که  هم 
افزایــی بــا اســتانداری و دانشــگاه های دیگر و ســایر  
نهادهای اجرایی و صنایع خصوصی و دولتی از این 

جمله است.  
وی، دانشــگاه ها را  یکــی از عوامــل اصلــی در  مســیر 
توسعه دانست و گفت: دانشــگاه ها برای سر آمدی 
در  آموزش، پژوهش و فناوری و اثر بخشی اجتماعی 

می کوشند.  

مدیرکل کمیته امــداد اســتان اصفهان با اشــاره به 
برگزاری جشن نیکوکاری از دوازدهم تا بیست و پنجم 
اســفندماه، افزود: خیــران نیک اندیــش می توانند 
بــا حضــور در چهــار هــزار پایــگاه سراســر اســتان و در 
میعادگاه های نماز جمعه، با مشارکت خود نشاط 

شروع سال جدید را بین محرومان تقسیم کنند.
ع با بیان اینکه امســال نیز مانند ســال های  کریم زار
قبل و همزمان در سراسر کشــور جشن نیکوکاری با 
هدف جمع آوری کمک برای خانواده های نیازمند 
برگزار می شود، اظهار کرد: این جشن همزمان با آغاز 
هفته احسان و نیکوکاری با شعار"عیدی برای همه" 
از دوازدهم تا چهاردهم در سراســر اســتان اصفهان 

برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه کمک های نیکوکاران به این سه 
روز محدود نخواهد شد و تا بیست و پنجم اسفندماه 
ادامه می یابد، افزود: خیران نیک اندیش می توانند 
بــا حضــور در چهــار هــزار پایــگاه سراســر اســتان و در 
میعادگاه های نماز جمعه، با مشارکت خود نشاط 

شروع سال جدید را بین محرومان تقسیم کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه در 
هر شهرستان یک پایگاه مرکزی مستقر است و در تمام 
مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی این جشن 
برگزار می شود، ادامه داد: امسال جشن نیکوکاری در 
پنج پایگاه اصلی به مرکزیت میدان انقالب، در سطح 
شهر اصفهان برپاست و زنگ نیکوکاری روز چهاردهم 
اسفند در مدرسه سیمین لباف نواخته خواهد شد.

کمک هــای  ع بــا اشــاره به اینکــه صددرصــد  زار
مردمی جمع آوری شده در این ایام در کمترین زمان 
ممکن به نیازمنــدان همان شهرســتان، منطقه و 
محل اهدا خواهد شــد، گفت: همشهریان نیکوکار 
می توانند عالوه بر مراجعه حضــوری به پایگاه های 
مســتقر در ســطح اســتان، بــا واریز وجــه به شــماره 
کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ و همچنیــن از طریــق 
شــماره گیری کــد #۱۰۳۱۸۸۷۷* ســهمی از شــادی 
سال نو را هرچند کوچک، راهی خانه های نیازمندان 

کنند.

خبرخبر
استاندار اصفهان:

کردن دانشجویان از مولفه های هویتی، جدا 
 برنامه امروز دشمنان انقالب است 

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

فعالیت ۴ هزار پایگاه 
کمک های جشن نیکوکاری برای جمع آوری 
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اصفهان را بگردیم 

اسقفی که نگارش کتاب در ایران را متحول کرد
اســقف کساراتســی، اولیــن کتاب 
چاپــی در ایــران و خاورمیانــه را بــه 
چاپ رساند. مجسمه او روبه روی 
کلیسای وانک اصفهان از جمله مجسمه هایی است 
که داستانی نهفته در خود دارد، داستانی که شاید کمتر 

کسی از آن باخبر باشد.
اصفهان، شــهری پر از شــگفتی است. شگفتی هایی 
که هریک بیانگر قدمتی دیرینه و اصالت مردمان ایران 
است. کوچه پس کوچه ها و شهرهای کوچک و بزرگ 
اصفهان هرکدام برای خود قصه ای دارند. قصه هایی 
که مــا را به تاریخ بلنــدی متصل می کند کــه قامت آن 

از ایران باستان تا عصر صفوی و قاجار است.
شگفتی های اصفهان آن قدر بی شمارند که وصفشان 
گر  در یک پرونده »اصفهان را بگردیم« نمی گنجد؛ حتی ا
هرروز هم درباره یکی از آن ها بنویسیم شاید پرداختن 
به آن ها سال ها به طول انجامد. با این حال عجیب این 
است که بسیاری از مردم ایران و حتی شهروندان این 
شــهر نیــز اصفهــان را تنهــا بــا میــدان نقش جهــان، 
سی وســه پل و پل خواجویش می شناســند. همین 
موضوع زنگ خطری شد تا تصمیم بگیریم چندخطی 
از مکان های دیدنی، گردشــگری، خانه های تاریخی 
گفته در اصفهان بنویســیم کــه به نظر  و قصه هــای نا

می رسد نیمه شناخته یا ناشناخته مانده اند.
          اصفهان، جایگاه اولین کتاب چاپی در 

خاورمیانه
شــاید برایتان عجیب باشــد کــه بدانید اولیــن کتاب 
چاپــی در کل خاورمیانه در اصفهــان و در محله جلفا 
آن هم توسط اسقفی مسیحی به چاپ رسیده است 
کــه مجســمه اش روبــه روی کلیســای وانــک نصــب 
شده است. مجسمه ای که هرچه بیشتر به آن دقت 
می کنیم، جزئیات منحصربه فرد آن را بهتر می بینیم. 
در ادامه، داستان اولین کتاب چاپی در ایران و مجسمه 

عجیب وغریب بنیان گذار آن را می خوانید.
در سال ۱۶۳۰ یعنی حدود ۳۸۰ سال پیش، خلیفه وقت 
ارامنه جلفای اصفهان، اسقف خاچاطور کساراتسی، از 
سمت خود کناره می گیرد و به همراه روحانی دیگری به 
نام »سیمون« به لهستان سفر می کند تا در آنجا به ادامه 
تدریس و سروسامان دادن به وضعیت دینی جامعه 
ارامنه مشــغول شــود. اســقف در لهســتان با صنعت 
چاپ آشنا شــد و وقتی از سفر بازگشت تصمیم گرفت 

که چاپخانه ای در محله جلفای اصفهــان و در مکان 
کلیسای وانک )دیر سورپ آمنا پرگیچ یا نجات دهنده 
مقدس( تأسیس کند. به همین دلیل، یکی از روحانیان 
مسیحی را به اروپا فرستاد تا در این زمینه تحقیق کند. 
بعد از بازگشت این روحانی و پرس وجو درباره چگونگی 
کارکرد چــاپ در کشــورهای اروپایــی و بــا وجود این که 
کساراتسی آشنایی کمی با این صنعت داشت، با کمک 
گردان و همراهان خود در مدرسه مذهبی کلیسای  شا
وانک، ســاختن دســتگاه چاپ را آغاز کردنــد. آن ها با 
همراهی یکدیگر حــروف ارمنــی را طراحی کردنــد و در 
نهایت بعد از یک سال و پنج ماه تالش، حروف را خط 
آرایی کردنــد اما به دلیــل کمبود کاغذ مجبور شــدند 
خودشــان کاغذ را نیــز تولید کننــد، تا این که اســقف و 
همراهانش در سال ۱۶۴۱ میالدی موفق شدند اولین 
کتاب ایــران یعنــی نســخه ای از کتــاب زبــور داوود را با 
حروف بسیار درشت و در صفحات دو ستونه به چاپ 
برســانند. چاپخانه جلفای اصفهان پــس از وقفه ای 
طوالنــی از ۱۸۷۲ میــالدی بــا همــت شــخصی بــه نام 
مانوک هوردانانیان بار دیگر شروع به کار کرد. او در جاوه 
زندگی می کرد، اما برای اثبات حســن نیت خود، یک 

دستگاه کامل چاپ به زادگاهش یعنی جلفا فرستاد تا 
در کلیسای وانک از آن استفاده شود.

          راز شیء در دست مجسمه اسقف
امروز مجسمه این عالم بزرگ که نه تنها برای مسیحیان 
بلکه برای ایرانیان خدمت شایسته ای انجام داده است 
در محله جلفای اصفهان، روبه روی کلیســای وانک 
قرار دارد. او با ردایی بلند که کاله آن تا روی پیشانی اش 
را پوشــانده، کتاب هایی در دســت راســت خود دارد، 
بر زمینی مربعی شکل ایستاده و در حالی که به اولین 
ماشین چاپ ایران تکیه داده است و به شیء مرموزی 
نگاه می کند. گویا می خواهد راز نهفته ای در این جسم 
مخروطی شــکل کشف کند. شــاید بســیاری از مردم 
و کســبه بازار هرروز از کنار آن عبور کنند اما کمتر کسی 
می داند که داستان مجسمه اسقف با آن شیء مرموز 

در دست چپش چیست.
          زادور اقلی، شاعر معروف مسیحی درباره 

اسقف کساراتسی و شیء در دستش نوشته است:
"گذر این مسافر سده های گذشــته و آورنده نخستین 
چاپخانــه خاورمیانــه بــه جلفــا بــه نشســت شــورای 
خلیفه گری می افتد و به گوش خود می شنود که اعضای 

شورا دارند حساب وکتاب می کنند که چاپخانه ای که او 
بنیاد نهاده است چقدر ضرر می دهد و آیا بهتر نیست آن 
را ببندند. کساراتسی دل چرکین به چاپخانه می رود، 
کس کار گذاشته شده اند و  جایی که دستگاه های زیرا
در گوشه تاریکی تنها یک حرف از حروف قدیمی چاپخانه 
کنون با  کهن را می یابد؛ و این همان حرفی اســت کــه ا
دست چپ به سوی آسمان گرفته است. آری، آن شیء 
مرموز، آخرین حرف نخســتین چاپخانه ایران است." 
از این متن متوجه می شویم مجسمه اسقف روبه روی 
کلیسای وانک تنها یک مجسمه معمولی نیست که از 
کنار آن به راحتی گذر کنیم. بلکه مجسمه ای است که 
داستانی در او نهفته است و با نگاه به آن می توانیم روزی 
را تصور کنیم کــه او با ناراحتی به کنار دســتگاه چاپش 
می رود و تکه ای از حروف دستگاه را به یادگار جدا کرده 
و غرق در نگاه کردن به آن می شود؛ درست همان گونه 
که در مجسمه به تصویر کشیده شده است. در برخی از 
اسناد قدیمی ذکر شده است که پس از تعطیلی چاپخانه 
کلیسای وانک اسقف از مقام خود استعفا می دهد و پس 
از چند ســال درمی گذرد و این چنین پرونده چاپخانه 

کلیسا بسته می شود.

فیلم کوتاه »دســت ها« ســاخته 
پرویز رجائی، در دومین جشنواره 
khamrubu هند به عنوان بهترین 
فیلــم کوتاه این جشــنواره برگزیــده شــد.  در خالصه 
فیلم »دســت ها« آمده اســت: »دســت ها یک فیلم 
شاعرانه و فلسفی است، دست ها حکایت جبر و اختیار 
مخلوقاتی است که در صحنه روزگار پدیدار می شوند. 
شماری در جبر و سکون اند تا به واسطه دستی شکل 
گیرنــد و برخــی می کوشــند تــا شــکل دهنــد« حضور 
 "khamrubu" فیلــم کوتــاه »دســت ها«در جشــنواره
پنجاه ویکمیــن حضور بین المللی این فیلم بشــمار 
می رود. فیلم کوتاه »دست ها« ساخته پرویز رجایی در 
دومین جشنواره "khamrubu" هند به عنوان بهترین 
فیلم کوتاه این جشنواره برگزیده شد. این فیلم تاکنون 

بیش از بیست جایزه بین المللی کسب کرده است.
نویســنده و کارگردان فیلم کوتــاه »دســت ها« پرویز 
رجایی (خزان( و ایمان یوسف زاده، بهنام جیرودنژاد، 
محمد رســول خلعتبــری، علــی پورعاشــوری، علی 

بلندپایــه، نرگــس نعمتــی، وحیــد رجایــی، بــاران 
جیرودنژاد، کبری امین نوایی و سحر رجایی در این 
فیلم به ایفــای نقــش پرداخته اند؛ همچنیــن پرویز 
رجایی تدوین، سجاد حســن زاده، مسعود مقبل، 

نیما رحیم زاده و پرویز رجایی تصویربرداری، اشــعار 
متن فیلم سروده پرویز رجایی، دکلمه اشعار توسط 
مینو غزنوی، صدابردار دکلمه آرمان بیگدلی )استودیو 
نقــش جهــان(، ترجمــه انگلیســی اشــعار زیرنویس 

خشایار کمالی با ویرایش نگار شکرالهی، عکس الهه 
انوری و صادق رجبی و تهیه کنندگان این فیلم پرویز 
رجایی، الهه انوری و انجمن سینمای جوانان ایران 

است.
فیلم کوتاه »دســت ها«در پلتفرم هاشــور به نشــانی 

http://www.hashure.com در دسترس است.
در دومیــن جشــنواره "khamrubu" هند، فیلم های 
خورشید به کارگردانی امید سیفی جایزه اول بهترین 
انیمیشــن، پیکــره بــه کارگردانــی محســن صالحی 
فرد جایــزه منتقــدان در بخش انیمیشــن، هــم آواز 
رنگین کمان بــه کارگردانی حســن مختــاری جایزه 
اول بهترین مســتند، دســت ها بــه کارگردانــی پرویز 
رجایی جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی، قربانی به 
کارگردانی محمدجواد بالقدر جایزه بهترین تدوین، 
آپارات به کارگردانی حسن نجم آبادی جایزه بهترین 
فیلم برداری و بهترین بازیگر کــودک و فیلم آفازی به 
کارگردانی سعید علی نژاد جایزه بهترین بازیگر کودک 

دختر را دریافت کردند.

کتاب »ســخت شــیرین؛ روایت زندگی هــای پویای 
مادرانه« با روایت برش هایی از خاطراتی درباره نقش 
مــادری و هویــت مســتقل اجتماعــی آن ها توســط 

انتشارات سوره مهر راهی بازار کتاب فروشی ها شد.
کتاب »ســخت شــیرین؛ روایت زندگی های پویــای مادرانه« به همت 
مجموعه ای از نویسندگان با گردآوری مریم خادمی و عاطفه نادری، و 
تنظیم نهایی زهرا اردکانی به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر 

شده است.
نویسندگان این کتاب با بررســی تجربیات ۱۸ مادر، نقاط الهام بخش 
تجربیــات آن هــا را از زبان این مــادران و در تالقی با مســائل اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگــی روز روایــت کردند. زنانــی که نقش آن هــا بیش از 
گذشته پررنگ شده و حتی رهبری انقالب اسالمی ایران با درکی افق گشا 
از نقش پیشــرانی اجتماعــی زنان و دختــران هــم در تأســیس و هم در 
پیشبرد انقالب، بازیگری و رشد اجتماعی در نسبت با خود، خانواده، 

جامعه زنان، عموم جامعه و حتی عرصه بین المللی پاس داشته است. 
گرچه روایت ها، کوتاه و در قالب خاطره نویسی به رشته تحریر درآمده اند  ا
اما فضای برخی از آن ها به داستان کوتاه نزدیک می شود و در البه الی 
روایت، خواننده به تحلیلی از نسبت مادرانگی نویسندگان با مسائل 

جاری روز جامعه دست می یابد.
کتاب »ســخت شــیرین« بر چگونگی عبور از انزوای پس از مادر شــدن 
و بازگشــتن به صحنه اجتماعی برای مادران اســت. همان طور که در 

پیشگفتار این کتاب نیز آمده است:
»کتــاب ســخت شــیرین روایــت تالقی نقــش مــادری با رشــد فــردی و 
کنشگری اجتماعی است؛ روایتی از فراز و نشیب های این تالقی و روایتی 
از ســختی ها و شــیرینی های این راه. ایــن کتــاب در یــک کلمــه روایت 
مقاومت است؛ مقاومت مادران در برابر رنج ها، نگرانی ها، تنهایی ها و 
شکست ها. مادرانی که به مادری خود افتخار می کنند و آن را موهبتی 
بی نظیر می دانند اما دریافته اند که خوب مادری کردن در گروی تنها 
مادری کردن نیست. مادرانی که دریافته اند مادری برای فرزندان شان 
از مسیر جامعه می گذرد پس برای جامعه نیز چون فرزندان شان مادری 

می کنند«
لحن و شــیوه اغلب فصل های کتاب از ارائه توصیه و راهکار به مادران 
اجتناب کرده است و صرفا دریافت و تحلیل نویسندگان از مادری کردن 
خود را در نسبت با دغدغه های شخصی برای نقش آفرینی به عنوان یک 
شهروند در جامعه، مستقل از نقش مادری شان روایت می کنند. این 
شبه داســتان های کوتــاه، هرچنــد بســیار شــخصی و از زاویــه متکلم 
وحده نوشته شده اند اما پیوســتگی محتوایی در آن ها مشهود است 
و نویسندگان تالش کرده اند تا ابعاد مختلف حضور اجتماعی از قبیل 
اشتغال و تحصیل و تفریح را در گوشــه و کنار روایت های خود پوشش 
دهند و به این کتاب به عنوان یک کل واحد و منسجم، هویت ببخشند.
کتاب »سخت شیرین؛ روایت زندگی های پویای مادرانه« در ۲۹۲ صفحه 

با قیمت ۷۰ هزار تومان راهی بازار نشر شد.

کوتاه »دست ها« در هند درخشش فیلم 

۱۸ روایت از سختی های شیرین مادری چاپ شد

خبر

فیلم کوتاه

کتاب

فرش های بی هویت، جای فرش هــای اصیل را 
گرفته اند. مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع  دستی استان اصفهان در آیین تجلیل 
از ۱۸ هنرمند صنایع دستی شهرستان کاشان با 
بیان اینکه صنایع دستی باید پوست اندازی کند، 
گفت: در حوزه فرش، چون نتوانستیم خودمان را 
با ســلیقه بازار هماهنگ کنیم، بازار ایــن کاال را از 
دست دادیم و فرش های بی هویت، جای فرش 

اصیل کاشان را گرفت.
گــر بــازار بخواهیم  علیرضا ایــزدی بــا بیان اینکه ا
فعالیت داشته باشیم نیازمند نگاه های جدید 
کید کرد: باید ببینیم بــازار آینده چه  هســتیم، تا
نیازی دارد و باید ببینیم که بازار چه نوع محصولی 

نیاز دارد، چرا که عرضه و تقاضا یک علم است.
مهران ســرمدیان، رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی شهرســتان کاشان 
کنون، ۱۰۰ کارگاه صنایع دستی و هزار  هم گفت: ا

هنرمند در کاشان هستند.

 کــودکان  و نوجوانــان جهــان  از جشــنواره 
بین المللی نقاشی کودکان  و نوجوانان اصفهان 

به خوبی استقبال کردند .
مدیر اجرایی جشنواره گفت:  فراخوان ارسال آثار 
جشنواره از اول بهمن تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰اعالم 
شــد کــه بــه دلیــل اســتقبال خــوب کــودکان و 

نوجوانان تا ۶ اسفند تمدید شد.
زهــرا کاظمــی ثانــی اظهــار داشــت:   ۱۲۴۸ اثــر 
داخلی و۸۰۰   اثر خارجی به دبیرخانه جشــنواره 
 ارســال شــده اســت که آثار برای داوری در حال 

آماده سازی می باشد. 
کاظمی ثانی افزو: یکی از برنامه های جنبی این 
جشنواره یادمان کودکان در جنگ جهانی دوم 
است که امسال به مناسبت هشتادمین سالگرد 
میزبانی اصفهان از کودکان لهستانی،  کودکان 
اصفهانی در کارگاه نقاشی تحت عنوان" کودکان، 

صلح و مهمان نوازی "شرکت  کردند.
مدیر خانه کــودک تصریــح کــرد:  ایــن کارگاه در 

میدان جلفا برگزار شــد بــا پیام صلح و دوســتی 
برای همه کودکان جهان کــه در معرض جنگ 
و آسیب هســتند پیام صلح و دوستی را مخابره 
کرد، کاظمــی بیان داشــت:  همه کــودکان حق 
دارند در امنیت و آسایش به سر برند و این کارگاه 
خواســتار صلح و دوســتی برای کودکان بود که 
با همکاری سفارت لهســتان در ایران برگزار شد 
و مقرر شد آثار نقاشــی کودکان  برای نمایش به 

کشور لهستان ارسال گردد.

هجدهمین دوره جشنواره بین المللی دانشجویی 
فیلم کوتاه نهال برگزار می شود.  هجدهمین دوره 
جشنواره بین المللی دانشجویی فیلم کوتاه نهال از 
سوی دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه 
هنر، با همــکاری معاونــت فرهنگی این دانشــگاه 
در دو بخش ملــی و بین الملل شــامل بخش های 
داستانی، تجربی، مستند، سال اولی٫ انیمیشن، 
فیلم نامه ســاخته نشــده و بخش عکس و پوستر 
فیلم برگزار می شود. مهلت ارسال آثار به هجدهمین 
دوره جشنواره بین المللی دانشجویی فیلم کوتاه 

نهال تا سی ویکم فروردین ماه است و عالقه مندان 
می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره 
ک  نهال، واقع در چهارراه ولیعصر، کوچه باالور، پال
دو، ســاختمان معاونــت فرهنگــی دانشــگاه هنر، 
طبقه اول ارسال کنند. هجدهمین دوره جشنواره 
بین المللــی فیلم کوتــاه »نهــال« به دبیــری عارف 
حیدری، خردادماه ســال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شــد و 
عالقه مندان بــرای ثبت نام در جشــنواره، دریافت 
اطالعات بیشتر و آشــنایی با قوانین این جشنواره 
می توانند به سایت Nahalfestival.ir مراجعه کنند.

 جشنواره فیلم کوتاه نهال، جشنواره ای دانشجویی 
و ویــژه فیلم های کوتاه اســت که هر ســال توســط 
دانشجویان رشته سینمای دانشگاه هنر تهران و 
زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر 
برگــزار می شــود. این جشــنواره میزبــان فیلم های 
کوتاه دانشــجویان از همه رشــته های دانشگاهی 

کشور است.

سرپرســت فرمانــداری ویــژه کاشــان گفــت: 
۳۳۵ اثــر تاریخــی کاشــان در فهرســت میراث 

ملی ایران ثبت شده است.
محمدشریف زارعی در جمع فعالین گردشگری 
کاشــان بــا اشــاره به اینکــه توســعه صنعــت 
گردشگری یکی از اولویت های مهم فرمانداری 
کاشان است، اظهار داشت: گردشگری صنعتی 
اســت که بــا هزینــه کــم و درآمــد زیــاد می تواند 
زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم کند.
وی با بیان اینکه در کاشــان بیــش از یک هزار 
و ۸۰۰ اثر تاریخی و گردشگری وجود دارد، ابراز 
داشت: این مهم باعث شده است که کاشان 
همــواره یکــی از مقاصــد اصلــی گردشــگران 

داخلی و توریست های خارجی باشد.
سرپرســت فرمانــداری ویــژه کاشــان با اشــاره 
به اینکه ۳۳۵ اثر تاریخی و فرهنگی کاشان در 
فهرســت میراث ملی ایران ثبت شــده اســت، 
تصریح کرد: دو میراث فرهنگی مراسم سنتی 
قالیشویان و مهارت های قالیبافی در فهرست 

میراث فرهنگــی ناملموس جهانــی و باغ فین 
نیز جز میراث ماندگار جهانی ثبت شده است.
کاشــان در احیــای  وی بــا اشــاره به اینکــه 
خانه های تاریخی و تبدیل بــه اقامتگاه های 
سنتی و بومگردی پیشتاز است، خاطرنشان 
کرد: این باعث شده است که استان اصفهان 
رتبه نخست را در سطح کشور از نظر دارابودن 

اقامتگاه های بومگردی داشته باشد.
زارعــی بــا اشــاره به اینکــه کاشــان منطقــه ای 
با تمــدن کهن اســت، گفــت: وجــود تپه های 
ســیلک در ایــن منطقــه نشــان از قدمــت، 
اصالت و هویــت ماندگار کاشــان دارد و یکی از 
برنامه های مهم مدیریت شهری فراهم آوردن 
مقدمات برای ثبت جهانی تپه های باستانی 

سیلک است.
وی با اشــاره به برنامه ریزی های انجام شــده 
در سیســتم مدیریــت شــهری کاشــان بــرای 
اســتقبال از گردشــگران نوروزی افــزود: بعد از 
حدود دو سال از شیوع ویروس کرونا و کاهش 
حضور گردشگران در کاشان امسال پیشنهاد 
می کنیم مسافران زیادی کاشــان را به عنوان 

یکی از مقاصد گردشگری انتخاب کنند.
سرپرســت فرمانــداری ویــژه کاشــان با اشــاره 
به برخورداری شــهر کاشــان از بافت تاریخی و 
کید کرد: احیا و آموزش صنایع دستی  اصیل تا
در راســتای اشــتغال زایی در اولویــت مدیران 

کاشان در دولت سیزدهم قرار دارد.

گره کور شناسنامه ایران:

فرش های بی هویت، جانشین فرش های اصیل 

کودکان و نوجوانان جهان از جشنواره بین المللی 
کردند نقاشی اصفهان استقبال 

فراخوان ۱۸ سالگی نهال منتشرشد

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان:

کاشان در فهرست میراث ملی ایران  ۳۳۵ اثر تاریخی 
ثبت شده است

خبر

میراث تاریخی

خبر

جشنواره

سمنوپزان سفیدشهر آئینی سنتی مذهبی است 
که همه ساله ماه اسفند در شهر تاریخی کاشان 
برگزار می شود. به اســفند که نزدیک می شویم 
همــه در تکاپوی آماده شــدن برای اســتقبال از 
نوروز هســتیم، نوروز با همــه ی زیبایــی اش در 
راه اســت، حتــی زمین هم بــرای رســیدن نوروز 
ســر از پا نمی شناســد و برگزاری مراسم مذهبی 
آمیخته با سنت، این زیبایی را دوچندان می کند. 
منطقه فرهنگی کاشان، شهری با قدمت اصیل 
و فرهنگ هفت هزار ســاله سرشــار از آئین های 
مذهبی است. با فرارسیدن نوروز و برگزاری مراسم 
سمنوپزان، در میان اهالی جنب وجوش دیگری 
برپــا اســت و مردم جــور دیگــری خــود را مهیای 
رسیدن نوروز می کنند. سمنو یکی از سین های 
ســفره هفت ســین و نمــاد برکــت و شــیرینی در 
زندگی ایرانیان است. پخت سمنو در این منطقه 
به صورت موروثی، از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها 
به فرزندانشان منتقل شده است. پخت سمنو 
به صورت گروهــی و مشــارکتی برگزار می شــود و 
مردم شــهر خودجوش به کمک افــرادی که آن 
را طبخ می کنند، می روند. مراســم ســمنوپزان 
یکــی از دیرینه تریــن آداب و ســنن مردمان این 
منطقه است که نسل به نسل از اجدادشان به 
ارث رسیده و هرساله پیش از فرا رسیدن نوبهار 
در شهر سفیدشــهر برگزار می شــود. این مراسم 
ریشه در فرهنگ و اعتقادات عمیق مردمان این 
دیار دارد. مردمان سفیدشــهر با پختن سمنو و 
اعتقاد به این آئین مذهبی، حاجت های خود 
را از خداوند طلب می کنند. در خانه ای ســاده و 
قدیمی با حیاطی بزرگ که یادآور دوران شیرین 
کودکی اســت، دیگ هــای بزرگی روی آتــش قرار 
دارد و بوی خوش دود فضا را پر کرده است؛ این ها 
خود به تنهایی می تواند تو را میان رویاهای دور و 
دراز کودکی فرا بخواند. چند نفری از همسایگان 
برای کمک آمده اند و پشت دیگ ها ایستاده اند 
و مــدام ســمنوهای خوشــرنگ و لعــاب را هــم 
می زننــد؛ امــکان نــدارد در چنیــن فضایــی قرار 
بگیری و خودت را بــرای دقایقی میان رنگ ها و 
عطرهای شیرین و خاطره ساز رها نکنی؛ در این 
جمع با صفا خدا را نزدیک تر احساس می کنی، 
خداوند صدایت و دعایت را می شنود. عباسی 
یکی از اهالــی سفیدشــهر می گوید: امســال نیز 
مانند هر سال پنج تن سمنو در شهر سفیدشهر 
پخته شد، در این مراســم نذری همه دست به 
دعا برداشتند تا محمد علیمرادی ۲۴ ساله که 
در ســانحه تصادف بــه کما رفته بــود پــس از ۸۰ 
روز، در حالــی که پزشــکان از او قطع امیــد کرده 
بودند، به دامان خانواده بازگــردد؛ آری خداوند 

سبحان اینگونه معجزه می کند…

کســب و کار هــای منتخــب رســانه ای و تولیــد 
محتوایــی دیجیتــال، کار هــای نشــر فرهنگی 
و کار هــای خدمــات هنریــار اســتان اصفهــان 
حمایت می شــوند. مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان گفت: به منظور جذب 
کثــری اعتبــارات جز ۱ تــا ۹ بند الــف تبصره  حدا
۱۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع 
شــیوه نامه اجرایــی برنامــه حمایــت از تولید و 
اشــتغال، به افــراد دارای مجوز فعالیــت از اداره 
کل در رســته های کســب و کار هــای منتخــب 
رســانه ای و تولیــد محتوایــی دیجیتــال، نشــر 
فرهنگــی، خدمــات هنــری، دینــی و آیینــی، 
گسترش هنر های نمایشی، امور سمعی و بصری 
و هنر های تجســمی، به ازای  تعهد هر اشتغال 
بیمه شده، ۱۵۰ میلیون تومان با بهره ۱۲ درصد 

داده می شود.
رمضانعلــی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
معتمدی افــزود: افراد واجد شــرایط می توانند 
 ضمــن مراجعــه بــه  ســامانه »کارا« بــه نشــانی 
www.kara.mcls.gov.ir بــه منظــور ثبــت 
اطالعــات متقاضیــان واجــد شــرایط دریافــت 
تســهیالت مراجعه کنند. رســته های کسب و 
کار های منتخب رســانه ای و تولیــد محتوایی 
دیجیتال شامل خدمات و تولید روایی و خالق، 
بازی های رایانه ای، پویا نمایی، برنامه نویسی، 
گرافیــک دیجیتــال، تولیــد محتــوای خبــری، 
فعالیت هــای انتزاعــی، مــدل ســازی ومفهوم 
سازی کسب و کار رسانه ای، تأسیس و مدیریت 
کســب و کار رســانه ای، مطبوعــات و نشــریات 
کــز فرهنگی و  کاغــذی اســت. موسســات و مرا
دینی، امور نشر، تألیف، ترجمه، طراحی، تصویر 
گــری، صفحــه آرایــی و نویســی، نمایه ســازی، 
چاپ و بسته بندی، ویراستاری، کاغذسازی و 
حروف چینی جزو رسته کســب و کار های نشر 

فرهنگی است. 

آئین سمنوپزان 
در سفیدشهر کاشان

با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال

اجرای طرح حمایت 
از رشته های فرهنگ، هنر 
و رسانه دراستان اصفهان 

مراسم سنتی

خبر
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مدیرعامل باشگاه سپاهان:

پیشکسوتان ستارگان ماندگار فوتبال هستند
مدیرعامــل باشــگاه فوالدمبارکه 
سپاهان گفت: مسابقات جذاب 
اســتان  فوتبــال  پیشکســوتان 
اصفهان با حضور تعداد کثیری از مو سفیدان فوتبال 
اصفهان که از دل این استان بودند، یک دریا خاطره 

است.
کت در حاشــیه فینــال مســابقات  محمدرضــا ســا
لیگ برتر پیشکســوتان فوتبال اســتان اصفهــان در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: باشگاه ها امروز به عنوان 
یکی از رسالت های اجتماعی و فرهنگی خود باید در 
حوزه پیشکســوتان دقت نظر، توجه، برنامه ریزی و 
حمایت های الزم را داشته باشند و هیئت فوتبال این 
مســئله را تبدیل به یک رویــداد و برنامه مســابقاتی 

مشخص کند.
وی افزود: این مســابقات جــذاب با حضــور تعداد 

کثیری از مو سفیدان فوتبال اصفهان که از دل این 
اســتان بودند، یک دریــا خاطره اســت. افرادی 

که بعد از ماه ها و سال ها یکدیگر را دیدند. این 
مسابقات زمینه ای برای نزدیکی و تحرک این 
چهره های ارزشــمند بود. اهمیت و هویت 
دادن به پیشکسوتان و همچنین احترام 
به این چهره هــای فرهیخته که هــر کدام 
قهرمانان بــزرگ زمانشــان بوده اند، مهم 

است.
کید کرد: واقعیت قضیه این است  وی تا
که در آن زمان رسانه ها به این گستردگی 
وجود نداشــت تا افتخارات این بزرگان 
ثبت شــود، تصاویر آنهــا هماننــد امروز 
جایی پخش نشده است. حرکت هیئت 

فوتبــال اســتان اصفهــان باعــث شــد کــه 
نام، یاد و خاطرات این چهره ها زنده شــود، به 

ویژه اینکه این مسابقات در ورزشگاه تاریخی تختی 
برگزار شــد و این تداعی زیباتری را برای پیشکسوتان 

فراهم کرد.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اضافه 
کرد: امیدوارم این حرکت سال های 

آتی هم ادامه یابد، البته تاکید 
من براین است که تیم ها 
به سمتی بروند که صرفا 
اســتان  پیشکســوتان 
اصفهــان را در مجموعه  

باشــند،  داشــته  خــود 
وضعیــت   کــه  چــرا 

پیشکســوتان فوتبال اصفهان غنــی  اســت و نیازی 
نیســت کــه از اســتان های دیگــر پیشکســوتان را به 
مسابقات استانی بیاوریم. شاید در مسابقات قهرمانی 
کشور بنا بر ضرورت بازیکنانی از بیرون استان دعوت 
کنیم، امــا در مســابقات پیشکســوتان بهتر اســت 
تمامی باشگاه ها به قهرمانان تاریخ قبلی اصفهان 

احترام بگذارند.
کت در خصوص آمادگی جسمانی پیشکسوتان  سا
و نحوه بــازی آنها گفت: خوشــبختانه این مســابقه 
نشان داد درست است پیشکسوتان، از 
مسابقات قهرمانی بازنشسته 
شده اند، اما تمرین، ممارست 
و تــالش را رهــا نکرده انــد 
کــه  می دیدیــم  کامــال  و 
هنــوز ســبک های خاص 
می داننــد،  را  فوتبــال 
پاس هایی که به عمق 
می فرستادند و حرکات 
تیمی نشان می داد که 
نسل گذشــته فوتبال 
اصفهان نسل پرباری 
بوده و توانمندی های 

زیادی داشته اند.
کنــش به عدم  وی در وا
حضــور تیــم ون پــارس، 
کــرد:  خاطرنشــان 
مســئله  جزئیات ایــن 
را نمی دانــم، امــا حتمــا 
هیئت فوتبال این موضوع 
را بررســی خواهــد کــرد، اما 
هیــچ دلیلــی بــرای عــدم 
حضور آنها نیست، آن هم وقتی 
که به بیشــتر از صد مرد مو ســفید، 

بی احترامی کنیم .

وی با بیان اینکه ما افتخار می کنیم که در این برنامه 
حضور داشتیم، افزود: امکانات و تجهیزات ورزشگاه 
تختی که هیئت فوتبال استان در اختیارمان قرار داده 
بود را ترمیم کرده و برای این بازی آماده کردیم که این 

ویژگی مثبت و خوشایندی برای این رویداد بود.
مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان در پاســخ بــه آخریــن 
وضعیت دســتیاران محــرم نویدکیــا در تیــم فوتبال 
ســپاهان گفت: اجازه دهید بعدا پاســخگو باشــیم، 
سبک و روش باشگاه سپاهان این نیســت که موارد 
و فعالیت هــای داخلــی  خــود را قبل از قطعی شــدن 
اعــالم کند. هــر زمــان تصمیمــات قطعی شــد اعالم 

خواهیم کرد.
کت با ابراز تاسف نسبت به از دست رفتن میزبانی  سا
کید کرد: این  لیگ قهرمانان آسیا توسط فدراسیون تا
مسئله جای تاسف دارد، با وجود اینکه یک ماه و نیم 
قبل، نامه نگاری های آن انجام شده بود و پیشنهاد 
میزبانی دو گروه در اصفهان، دو گروه در خوزستان و 
یک گروه را در تهران یا مشهد و با محوریت فدراسیون 
داده بودیم که گویا فدراسیون در آن برهه درگیر مسائل 

خود بود و این فرصت از دست رفت.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان همچنین در خصوص 
میزبانــی رویدادهــای بین المللــی و بازی هــای تیــم 
ملی گفت: ورزشگاه استاندارد و بسیار مجهز ۷۵ هزار 
نفری نقش جهــان آمادگی ســرویس دهی و میزبانی 
مسابقات بین المللی را دارد. دست در دست هیئت 
فوتبال استان اصفهان آماده ایم تا میزبان مسابقات 
و رویدادها باشیم. تجارب باشگاه سپاهان و هیئت 
فوتبال استان در زمینه میزبانی های بین المللی بسیار 
زیاد است، در حال حاضر یک ورزشگاه مجهز و کاملی 
داریم کــه هــرگاه فوتبال ملی نیــاز داشــت می توانیم 
میزبان باشیم. با سرمربی تیم ملی هم صحبت کرده ام 
و به ایشــان و تمامی کادر فنــی هم احتــرام می گذارم، 
برای آنها آرزوی موفقیت می کنیم و هر حمایتی برای 
تیم ملی فوتبال کشورمان الزم باشد، انجام می دهیم.

خبر

سرمربی گیتی پســند می گوید تیمش شایسته 
قهرمانی در لیگ فوتسال بوده است.

به گزارش ایسنا، محمد کشاورز، کاپیتان سابق 
تیم ملــی توانســت نخســتین قهرمانــی اش در 
کســوت ســرمربی را در لیگ برتر به دست بیاورد 
و با تیم فوتسال گیتی پسند در فاصله دو هفته 
تا پایان رقابت هــا قهرمان شــود. این قهرمانی، 
سومین جام لیگ برتر کشاورز به عنوان سرمربی 

و بازیکن بود.
ســرمربی تیم فوتبــال گیتی پســند در گفت وگو 
با ایســنا در خصوص ایــن قهرمانــی اظهــار کرد: 
خوشــحالم که توانســتیم در یک فصل سخت 
مزد زحماتمــان را بگیریم و قهرمان شــویم. این 
قهرمانــی بــرای مــن اهمیــت ویــژه ای داشــت 
و خوشــحالم کــه توانســتم بــه عنوان ســرمربی 
گیتی پســند این افتخار را رقم بزنم. کار ســختی 
را در لیگی داشــتیم که تیم های مدعــی زیادی 
داشــت اما موفــق شــدیم در فاصلــه دو هفته تا 
پایــان رقابت هــای لیــگ برتــر، قهرمــان شــویم 
و این کیفیــت کار ما را نشــان می دهــد. البته ما 
سعی می کنیم در دو بازی باقی مانده نیز با تمام 
وجود بازی کنیم تــا بازی جوانمردانــه را رعایت 

کرده باشیم.
کیفیــت لیــگ برتــر فوتســال  او در خصــوص 
گفت: این قهرمانی ساده نبود زیرا تا هفته بیست 
و دوم، پنج تیم در کورس قهرمانی بودند و برای 

باال بردن جام می جنگیدند. من از بازیکنانم و 
سایر اعضای تیم ممنونم که کیفیت کار خود را 
حفظ و تالش زیادی کردند تا گیتی پسند بتواند 
به قله فوتسال ایران بازگردد. ما رقبای سرسختی 
در مســیر قهرمانی داشــتیم و چند بــازی هم به 
چالش کشــیده شــدیم اما خدا را شــکر می کنم 
که بدون غرور، با صالبت در مسیر قهرمانی قدم 
برداشــتیم و توانســتیم به ایــن افتخــار دســت 

پیدا کنیم. 
کشــاورز درباره تمدید قراردادش با گیتی پســند 
برای فصل بعد و همچنیــن برنامه هایش برای 
سال بعد عنوان کرد: هنوز دو بازی تا پایان فصل 
کره  مانــده اســت و بعــد از آن باید پــای میــز مذا
بنشینیم تا ببینیم چه اتفاقاتی برای فصل آینده 
خواهد افتــاد. صحبت دربــاره فصل آینــده زود 
است و درباره تمدید قرارداد، بعد از پایان یافتن 

کامل لیگ فکر خواهم کرد.

الرنس ســیدورف به واســطه همســر ایرانی خــود و 
آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ مسلمانان، به خیل 

عظیم مسلمانان جهان پیوست.
حتما مطلع هستید، که همسر کالرنس سیدورف 
بازیکن سابق فوتبال جهان، یک فرد ایرانی است، به 
همین واسطه او سفرهای زیادی را هم به کشور ایران 

داشته است.
سیدورف به خوبی با آداب و رسوم و فرهنگ و عقاید 

ما ایرانی ها، آشنایی کامل دارد.

او حتی راجع به دین اسالم و مسلمانان جهان، به 
وسیله همسرش اطالعات دقیقی کسب کرده بود.

نکته جالبی که امروز به جرأت می توان گفت، دنیا 
را تکان داد، این بود که هافبک اسبق میالن، رئال 
مادرید، اینتر تصمیم گرفت مسلمان شود و به جمع 

مسلمین جهان بپیوندد.
در همین راستا کالرنس سیدورف پستی را در صفحه 
اجتماعی خود منتشر کرد و نوشت: "یک تشکر ویژه 
از همه پیام های خوب در جشــن پیوستن من به 

خانواده مسلمان.
من بسیار خوشحالم. خوشحالم که به همه برادران و 
خواهران در سراسر جهان بپیوندم، به ویژه سوفیای 
شایان ستایش، که معنای اسالم را عمیق تر به من 
آموخت. من نامم را تغییر ندادم و همچنان نامم را 
همانطور که پدر و مــادرم، کالرنس ســیدورف، قرار 
داده اند، حفظ خواهم کرد! من تمام عشقم را برای 

همه مردم دنیا می فرستم. "

شمشیرباز اپه ایران در دور دوم جدول مقدماتی گرند 
پری مجارستان شکست خورد. 

به گزارش ایسنا، ایران در مسابقات شمشیربازی اپه 
گرندپری مجارستان یک نماینده داشت که در دور 

دوم از جدول مسابقات کنار رفت.

محمد رضایی طادی  ابتدا از مرحله گروهی موفق 
شد وارد جدول ۲۵۶ نفره شود. او در دور اول جدول 
مقدماتی نماینــده چک را شکســت داد امــا در دور 
دوم مغلوب شمشیرباز بلژیک شد و از دور رقابت ها 

کنار رفت.

لیگ پیشکسوتان استان اصفهان با قهرمانی تیم 
فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید.

در فینــال مســابقات لیــگ پیشکســوتان اســتان 
اصفهــان کــه قــرار بــود بیــن دو تیــم فــوالد مبارکــه 
سپاهان و ون پارس نقش جهان در ورزشگاه تختی 
از ساعت ۱۳ برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم ون 
پارس، این بازی با نتیجه ۳ برصفر به سود سپاهان 
اعالم شــد و جام قهرمانی را پیشکســوتان طالیی 

پوش به خانه بردند.
برای تماشــای این دیدار بســیاری از پیشکسوتان 
کت،  فوتبال و ورزش استان از جمله محمدرضا سا
رسول کربکندی، مسعود تابش، احمدرضا مهنام، 
مهــدی اخــوان، مرتضی الچیانــی، کریــم قنبری، 
مرتضی ســیف زاده، جــالل امجــد، بهمــن البرزی 
مدیراســبق ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، 
سیدمحمد طباطبایی، مدیر کل ورزش وجوانان 

اســتان اصفهــان و بســیاری دیگــر از چهره هــای 
پیشکســوت فوتبــال و ورزش اســتان به ورزشــگاه 

قدیمی و خاطره ساز تختی اصفهان آمده بودند.
در نهایت دو تیم سپاهان و سپاهان نوین در جریان 
یک بازی دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند که این 

دیار با نتیجه تساوی یک بریک به پایان رسید.
           حاشیه های این دیدار

 بــا رایزنــی و تالش های هیئــت فوتبال اســتان قرار 
بود ایــن دیدار از شــبکه اســتانی پخش شــود که با 
توجه بــه عدم حضــور تیــم ون پارس لغو شــد. این 
برای نخســتین بار بود که مســابقات اســتانی و در 

رده پیشکسوت مجوز پخش مستقیم گرفته بود.
-اســتقبال بســیار زیــادی از فینــال مســابقات 
پیشکسوتان شده بود، پیشکسوتان و جوانان در 
کنار یکدیگر بر روی سکوهای سیمانی ورزشگاه نقش 
جهان به تماشای بازی دوستانه دو تیم سپاهان و 

سپاهان نوین نشستند.
-گل سپاهان توسط احمدباغبانباشی با فراری زیبا 
گران را  و ضربه ای روی پا زده شد که تشویق تماشا

به دنبال داشت.
مراسم اختتامیه مســابقات نیز در پایان این بازی 
دوســتانه انجــام شــد و بازیکنــان قدیمی فوتبــال 
اصفهان با تجدید خاطرات خود صحنه های بسیار 

زیبایی را به وجود آوردند.

ایسنا/اصفهان مدیرعامل سابق باشگاه پارتیزان 
کادمی صربستانی در سفر به  بلگراد و مدیران ارشد آ
اصفهان از باشگاه ذوب آهن و تمرین تیم فوتبال این 

باشگاه بازدید کردند.
بــه گــزارش باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن 
اصفهان، مدیرعامل سابق باشگاه پارتیزان بلگراد 
کادمی این کشــور با حضور  صربســتان و مدیران آ
در ورزشــگاه ملت از تمرین تیم فوتبال بزرگساالن 
دیدار کردند.ذوب آهن بازدید و با مهدی تارتار سرمربی این تیم 

کشاورز: در لیگ دشواری قهرمان شدیم

خبر

کالرنس سیدورف، 
بازیکن سابق دنیای فوتبال مسلمان شد

گرند پری مجارستان شکست شمشیرباز اپه ایران در 

در غیاب ون پارس نقش جهان؛

سپاهان قهرمان لیگ پیشکسوتان اصفهان شد

حضور هیئت صربستانی در تمرین تیم فوتبال ذوب آهن

خبر

زمان برگزاری مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته 
مردان مشخص شد.

بــا اعــالم ســازمان تیم های ملــی، مرحلــه دوم 
انتخابی تیم ملی کاراته آقایان بین نفرات سوم 
مشترک و دوم مســابقات قهرمانی کشور برگزار 

خواهد شد.
در ایــن انتخابی که بین نفرات ســوم مشــترک 
و دوم قهرمانی کشــور برگــزار می شــود، یک نفر 
از هــر وزن به مرحلــه بعــدی اردوی تیم ملی راه 
پیدا خواهد کرد تا مرحله بعــدی اردو با حضور 
ملی پوشان، نفر اول قهرمانی کشور و نفر منتخب 
مرحله دوم انتخابی تیم ملــی در هــر وزن برگزار 
شــود. همچنیــن مرحلــه دوم اردوی تیم ملی 
کاراته مــردان نیــز از پانزدهــم فروردین مــاه آغاز 

خواهد شد.
اردوهای تیم ملی کاراته کشورمان جهت حضور 
در مســابقات قهرمانی آسیا ازبکســتان ۲۰۲۲، 
بازی های کشورهای اسالمی ترکیه و بازی های 

آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ چین برگزار می شود.

طبــق اعــالم کنفدراســیون هندبــال آســیا، 
مســابقات هندبال ســاحلی قهرمانی آســیا در 

تهران برگزار می شود.
بر اســاس اعــالم کنفدراســیون هندبال آســیا، 
مســابقات هندبال ســاحلی قهرمانــی ۲۰۲۲ 
آســیا در دو رده ســنی بزرگســاالن و نوجوانــان 
فروردین ماه سال آینده به میزبانی تهران برگزار 

خواهد شد.
این مسابقات از دوم تا هشتم فروردین ماه سال 
۱۴۰۱ با حضور برترین تیم های هندبال ساحلی 
آســیا از جمله ایــران بــه میزبانــی تهــران برگــزار 
می شــود. رقابت هایــی کــه حکــم انتخابــی 
مسابقات هندبال ساحلی جهان ۲۰۲۲ یونان 

را نیز دارد.
با توجه به برگزاری رقابت های هندبال قهرمانی 
آسیا در ایام نوروز، فدراسیون هندبال برنامه های 
ویژه ای را برای این رویداد در نظر گرفته است که 
در روزهای آتی به اطالع عالقه مندان به رشــته 

هندبال خواهد رسید.

مسابقات قهرمانی کونگ فو توآ استان اصفهان 
پس از دو ســال و نیم وقفه به علت شیوع کرونا 
بــه میزبانــی خمینــی شــهر برگــزار شــد. رئیس 
انجمن کونگ فو توآ استان اصفهان گفت: این 
مســابقات به مدت دو روز در دو بخش آقایان و 
بانوان در چهار رده سنی، نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن در ســالن ورزشی دانشگاه 
آزاد اســالمی خمینی شــهر برگــزار شــد. علــی 
ابراهیمی افــزود: در روز اول مســابقات، ۲۸۴ 
ورزشــکار بانــو و در روز دوم ۲۹۲ ورزشــکار آقــا به 
رقابت پرداختند. نفرات برتر مسابقات قهرمانی 
کونگ فو توآ تیم منتخب استان را برای شرکت در 
مسابقات کشوری که سال آینده برگزار می شود 
تشکیل می دهند. علی ابراهیمی افزود: در روز 
اول مســابقات، ۲۸۴ ورزشــکار بانو و در روز دوم 
۲۹۲ ورزشکار آقا به رقابت پرداختند. نفرات برتر 
مســابقات قهرمانی کونگ فو توآ تیم منتخب 
استان را برای شرکت در مسابقات کشوری که 

سال آینده برگزار می شود تشکیل می دهند.

کــی روی چمن ایران  ردوی آمادگی تیم ملی ها
با شــرکت ۴۲ بازیکن بعد از ۱۲ روز پیگیری عصر 
جمعــه در شــهر یــزد پایــان یافــت. در ایــن اردو 
بازیکنان زیرنظر کادر فنــی در چمن مصنوعی 
محلــه رحمت آباد شهرســتان یــزد بــه تمرین 
کــی روی چمــن از ۲۲  پرداختنــد. تیم ملی ها
اسفندماه جاری در مسابقه قهرمانی آسیا که در 
کارتا کشور اندونزی آغاز می شود شرکت  شهر جا
می کند. ملی پوشان کشورمان در این مسابقه در 
گروه دو با تیم های بنگالدش، سنگاپور، عمان و 
میزبان مســابقه اندونزی هم گروه است. هنوز 
کی اســتان یــزد اعالم  آمار دقیق ورزشــکاران ها
نشده است. اســتان یزد با یک میلیون و ۲۳۶ 
هزار نفر جمعیت ۴۷ هیئت ورزشی استانی، ۴۰۰ 
هیئت شهرستانی و ۶۲ هزار ورزشکار زیرپوشش 
بیمه ورزشــی و دو هزار فضای ورزشــی مسقف 

و روباز دارد.

مرحله دوم انتخابی تیم ملی
کاراته مردان برگزار می شود  

میزبانی رقابت های
 هندبال ساحلی 

قهرمانی آسیا به ساحل های
 پایتخت ایران رسید

برگزاری مسابقات قهرمانی
کونگ فو توآ استان   

در خمینی شهر

اردوی تیم ملی 
کی روی چمن  ها
در یزد پایان یافت

 خروج »سجاد غریبی« از حباب ساختگی و رونمایی 
از ماهیت واقعی او که به هالک ایرانی شهرت یافته بود 
به خوبی نشان داد که تالش های چند ساله وی تنها 

برای رهایی از غریبی و قرار گرفتن در مسیر درآمدزایی بوده است.
به گزارش ایرنا؛ یکی از معضالت همیشگی فضای مجازی، توجه بیش 
از اندازه به افرادی اســت که واقعیت آنان با چیزی که در فضای مجازی 
هستند، زمین تا آسمان تفاوت دارد. شاخ های مجازی چیزی نیستند 
که خود را نشان می دهند و تالش آنها تنها برای جمع آوری مخاطبین چند 

میلیونی است تا از طریق آنان در مسیر درآمدزایی قرار بگیرند.
گرامی که به هالک ایرانی شهرت یافته، »سجاد  جدیدترین چهره اینستا
گرامش او را به هالک معروف کرد.  غریبی« است که تصاویر او در پیج اینستا
او از همین پیج شخصی اش نامی برای خود در ایران و حتی سطح جهان 
دست و پا کرد تا جاییکه »مارتین فورد«  انگیلســی از چهره های مطرح 

ورزش های مبارزه ای خواهان جدال با او شد.
اما با حضور غریبی در محل معارفه مبارزه با این غول انگلیسی ماهیت 
واقعی او را نشان داد. تصاویری که ثابت کرد که غریبی آن چیزی نبود که در 
فضای مجازی می دیدم. کامال واضح است تصاویر منتشر شده از او همگی 
فتوشاپ هستند و ماهیت واقعی اش با تصاویرش، کلیومترها فاصله دارد. 

از همه بدتر اتفاقاتی که در مراسم معارفه مبارزه این دو نفر رخ داد، چیزی 
بیشتر از یک آبروریزی بود. حتی فیلم منتشر شده از نشست خبری غریبی 
و مارتین فورد به خوبی نشان می دهد که یک مبارزه ساختگی و نمایشی 
که از قبل نتیجه اش مشخص بوده در پیش است که طرفین تنها به فکر 
چندصد هزار دالری هستند که جدا از هر نتیجه ای که در این مبارزه رقم 
بخورد، به جیب می زنند. در این راستا بسیاری از مربیان و قهرمانان مطرح 
رشــته های رزمی در این روزها به صحبت در خصــوص غریبی پرداخته 
و معتقدند وی تنها برای جمع کردن فالورهــای چندین میلیونی و در 

نهایت درآمدزایی روی به این اقدام آورده و خود را انسانی متفاوت نشان 
داده است. در واقع رفتار فریب کارانه وی موجب شده تا قهرمانان واقعی 
رشته های رزمی موضع گیری جدی داشته و خواهان برخورد با اینگونه 
اقدامات شوند. در این راستا نباید از نقش مخاطبین هم به سادگی عبور 
کرد. آنهایی که بدون تحقیق و تنها از روی تصاویر ساختگی، یک فرد را تا 
عرش باال می برند و باعث می شوند آدم های عادی نیز خود را قهرمان یا 
فردی متفاوت تصور کنند. اینها همگی به فرهنگ پایین برخی در استفاده 
از فضای مجازی برمی گردد که تفاوت انسان های نخبه و افتخارآفرین را با 

افرادی که نام کشور را زیر سوال می برند، تشخیص نمی دهند.
امیدواریم روزی فرا برسد که مخاطبین چندین میلیونی دنیای مجازی، 
افراد بهتر و تاثیرگذار کشــور و جهــان را برای تعقیب صفحات اجتماعی 
پیدا کنند و به جای مطرح کردن نام افراد فیک، بــه دنبال یادگرفتن از 
چهره های تاثیرگذار، دانشمندان، نخبه ها، قهرمانان واقعی و انسان های 
بزرگ ایــران و جهــان باشــند و اجــازه ندهند تــا برخی بــا دروغ، ســرمان 
گرام  را کاله بگذارند. کافی اســت که بــه آمار فالورهای غریبی در اینســتا
نگاهی انداخته و ببینیم که تعداد مخاطبینش پس از اینکه مشخص 
شد او در این مدت با تصاویر فتوشاپی همه را فریب داده است، چندصد 
هزار نفر بیشتر شده است! این یعنی ما خودمان دربادکنک ها می دمیم!

بهانه ای برای رهایی از غریبی

خبر

سپاهانی ها از لحاظ سابقه و تجربه وضعیت مطلوبی در 
لیگ قهرمانان آسیا دارد. به گزارش ایسنا، لیگ قهرمانان 
آسیا از ۱۸ فروردین سال پیش رو به میزبانی عربستانی ها 
آغاز می شــود و دو تیم فوالد و ســپاهان به عنــوان نمایندگان ایــران در این 
رقابت ها حضور دارند. سپاهانی ها از گروه چهارم این رقابت ها باید به مصاف 
الدحیل قطر، پاختاکور ازبکستان و برنده پلی آف التعاون عربستان و الجیش 
سوریه بروند. به دلیل مشخص نبودن تیم چهارم این گروه و بدون احتساب 

دیدار پلی آف، سه تیم قطعی این گروه را با هم مقایسه خواهیم کرد.
          سپاهان ایران: با سابقه ترین و با تجربه ترین

طالیی پوشان با وجود این که ارزان ترین تیم از لحاظ ارزش بازیکنان بین دیگر تیم های این گروه هستند اما 
باشگاه سپاهان از لحاظ قدمت و تجربه نسبت به دو تیم دیگر شرایط بهتری دارد. قدمت باشگاه سپاهان به ۶۸ 
سال می رسد. طالیی پوشان همچنین در لیگ قهرمانان آسیا عملکرد بهتری را از خود به نمایش گذاشته اند.

سپاهانی ها توانسته اند در سال ۲۰۰۷ به فینال رقابت های لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کنند و در جام باشگاه های 
جهان حضور پیدا کنند و همین مساله تجربه سپاهانی ها را در مقابل دیگر تیم های این گروه نشان می دهد. 

ارزش سپاهانی ها ۹.۶۳ میلیون یورو تخمین زده شده است که از دو تیم دیگر پایین تر است.
          الدحیل قطر: گران ترین تیم

گردان لوییز کاسترو گران ترین تیم این گروه هستند. آن ها نزدیک به ۲۹ میلیون یورو ارزش گذاری شده اند و  شا

با توپ پر در این مسابقات حضور پیدا خواهند کرد. الدحیل فصل گذشته 
نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و امیدوار است در این فصل از رقابت ها 

عملکرد متفاوت تری را از خود به نمایش بگذارد.
  الدحیل در ســال ۲۰۰۹ تاسیس شــده اســت و قدمت چندانی ندارد اما با 
بازیکنانی از جمله توبی آلدروایرلد، ادمیلسون، نام تائه هی، اولونگا)آقای 
گل فصل پیش لیگ قهرمانان آســیا( پا به این مســابقات می گذارنــد و در 

شرایط ایده آلی قرار دارند.
کور ازبکستان: غیر قابل پیش بینی           پاختا

قهرمان فصل گذشته لیگ ازبکستان همواره در سال های مختلف گربه 
سیاه حریفان خود بوده است و تیم های مختلفی را به دردســر انداخته است. آن ها هر چند شانس کمتری 
نسبت به الدحیل و سپاهان دارند و فصل گذشته نیز نتوانستند از مرحله گروهی صعود کنند اما حریف دست و پا 
بسته ای نیستند و دست کم گرفتن این تیم به منزله شکست خواهد بود. قدمت پاختاکور به ۶۶ سال می رسد و 
ارزش این تیم ۹.۹۸ میلیون یورو تخمین زده شده است. سرمربی آن ها پیتر هیوسترا است و با بازیکنانی از جمله 
گان چران، سردار رشیدوف، ایگور کریمتس در این رقابت ها حضور خواهند یافت. نکته مهم:  ارن دردیوک، درا
سپاهانی ها با وجود عملکرد نامطلوب در لیگ برتر به لیگ قهرمانان آسیا چشم دوخته اند. تنها راه نجات نویدکیا 
برای فرار از بحران حضور موفق و صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است و طالیی پوشان برای رسیدن 

به این هدف در حال برنامه ریزی هستند.

سرمربی سپاهان بعد از شکست مقابل پیکان گفت: 
توقع بیشــتری از خودمان داشــتم و انتظار نداشتم 

مسابقه را خوب شروع نکنیم.
به گزارش ایسنا، تیم والیبال سپاهان اصفهان در اولین دیدار از مرحله 

نیمه نهایی لیگ برتر والیبال با نتیجه سه بر صفر مقابل پیکان شکست 
خورد.

رحمان محمدی راد سرمربی سپاهان پس از شکست تیم خود گفت: 
توقع بیشتری از خودمان داشتم. انتظار نداشتم مسابقه را خوب شروع 
نکنیم. در ســت اول هیجان زیادی در مســابقه ما بود اما در ست دوم و 
سوم بازی را خوب شروع و تا امتیاز ۲۰ به خوبی مدیریت کردیم اما در ادامه 
نتوانستیم امتیازات الزم را کسب کنیم. روز خوب پیکان هم بود و والیبال 

خوبی به نمایش گذاشت. به این تیم تبریک می گویم.
او در ادامه افزود: یک فرصت دیگر داریم و باید با تمام توان بجنگیم. سعی 

می کنیم بازیکنان را برای بازی بعد آماده کنیم.
محمــدی راد در مورد وضعیــت مصدومیت فرهاد قائمی گفــت: فرهاد 
قائمی تنها سه یا چهار روز است که همراه تیم تمرین می کند و شرایط بازی 
روی تور را ندارد. سعی کردیم از او انتهای زمین برای دریافت توپ استفاده 

کنیم و این کار را هم کردیم.
او در مورد ضعف سرویس تیم خود در این بازی گفت: یکی از نقاط قوتمان 
در طول فصل سرویس های خوبمان بود اما نتوانستیم استفاده کنیم. 

نظم خوبی هم در دفاع نداشتیم.
          حمزه زرینی: با یک برد جایزه نمی دهند

حمزه زرینی، بازیکن تیم پیکان هم در مورد پیروزی تیم خود گفت: در این 
یک هفته تیم ما خیلی خوب تمرین کرد. سپاهان هم تیم خیلی بزرگی 
است. جدا از گیم اول که اتفاق بود و اختالف امتیاز زیاد شد، در دو گیم 

دیگر پایاپای پیش رفتیم و خوشبختانه بردیم.
او افزود: سپاهان تیم خوب و بزرگی اســت و با برنامه کار می کند. تیم ما 
هم زحمت کشید و نتیجه زحماتش را گرفت اما با یک برد هیچ جایزه ای 
نمی دهند. سه بازی در این مرحله داریم و این برد را فراموش می کنیم تا 

بازی دوم را هم خوب تمام کنیم.

گروه D لیگ قهرمانان آسیا سپاهان باتجربه ترین تیم 

محمدی راد: یک بازی دیگر مانده و باید بجنگیم

خبر

خبر
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7 ۶ مارس     2۰22 سالمت
چگونگی دریافت کلسیم و سایر مواد مغذی مورد 

نیاز بدن از غذا های مختلف 
شیر گاو منبع عالی کلسیم است که 
همراه با ویتامین D برای ســاختن 
کم الزم  استخوان های قوی و مترا

است. 
شیر حاوی پروتئین، مواد معدنی مانند فسفر،  پتاسیم، 
 B۱۲ ریبوفالویــن( و( A، B۲ روی و ید و ویتامین هــای
)کوباالمین( اســت. شــیر خــوردن در کودکی همــواره 
توصیه شــده اســت. بســیاری از مردم به دالیلی شیر 
نمی نوشــند کــه در ادامــه مقاله به ایــن عوامل اشــاره 

شده است.
کلسیم برای بدن ضروری است. خبر خوب این است 
که شما می توانید چگونگی دریافت کلسیم و سایر مواد 
مغذی مورد نیاز خــود را از غذا های دیگر به طور کامل 

دریافت کنید.
           چه غذا هایی حاوی کلسیم هستند؟

محصوالت لبنی مانند پنیر و ماست سرشار از کلسیم 
هستند. در حالی که غذا های غیر لبنی از جمله توفو، 
ماهی کنسرو شده با استخوان، سبزیجات برگ سبز، 

آجیل و دانه ها حاوی مقادیر متفاوتی هستند.
برخی از غذا ها با کلسیم افزوده غنی شده اند. از جمله 
برخی غالت صبحانه و شــیر ســویا، برنج، جو دوســر و 
آجیل. پانل های اطالعات تغذیه و برچسب مواد غذایی 

را بررسی کنید تا ببینید چه مقدار کلسیم دارند.
با این حال، جذب کلســیم از غذا های غیر لبنی برای 
گرچه بدن شــما در جذب  بدن شما دشــوارتر است. ا
کلسیم از غذا های گیاهی بهتر عمل می کند. زمانی که 
کل کلسیم دریافتی شما کم است، تاثیر کلی به این معنا 
گر لبنیات ندارید، ممکن است نیاز به خوردن  است که ا

غذا های حاوی کلسیم بیشتری داشته باشید.
          چه مقدار کلسیم نیاز دارید؟

بسته به سن و جنس شما، نیاز روزانه به کلسیم از ۳۶۰ 
میلی گرم در روز تا بیش از ۱۰۰۰ میلی گرم برای نوجوانان و 
زنان مسن متفاوت است. یک فنجان ۲۵۰ میلی لیتری 
شیر گاو حاوی حدود ۳۰۰ میلی گرم کلسیم است که 

معادل یک وعده استاندارد خواهد بود.
همین مقدار در موارد زیر یافت می شود:

-۲۰۰ گرم ماست
-۲۵۰ میلی لیتر شیر های گیاهی غنی شده با کلسیم

-۱۰۰ گــرم ماهــی ســالمون صورتــی کنســرو شــده بــا 
استخوان

-۱۰۰ گرم توفوی سفت
-۱۱۵ گرم بادام

تعداد وعده های توصیه شده روزانه از جایگزین های 
لبنی و غیر لبنی متفاوت است:

-کودکان بسته به سن و جنس خود باید بین ۱ تا ۳.۵ 
وعده در روز مصرف کنند.

-زنان ۱۹ تا ۵۰ ساله باید ۲.۵ وعده در روز مصرف کنند، 
سپس ۴ وعده در سن باالی ۵۰ سال مصرف کنند.

-مردان ۱۹ تــا ۷۰ ســاله بایــد ۲.۵ وعــده در روز مصرف 
کنند، سپس ۳.۵ وعده در سن باالی ۷۰.

-با این حــال، متوســط مصــرف اســترالیایی ها فقط 
۱.۵ وعده در روز است که تنها یک نفر از هر ۱۰ نفر به این 

توصیه ها دست می یابد.
           به چه مواد مغذی دیگری نیاز دارید؟

گر شیر نمی نوشید، یک چالش دریافت مواد مغذی،  ا
برای داشتن یک رژیم غذایی متعادل کافی است.

          پروتئین
منابع غذایی: گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، آجیل، 

دانه ها، حبوبات، لوبیا خشک و توفو.
برای رشــد و ترمیم ســلول ها و ســاخت آنتی بادی ها، 
آنزیم ها و ساخت پروتئین های حمل ونقل خاص که 
ماساژ های شیمیایی را در سراسر بدن حمل می کنند، 

مورد نیاز است.
          دریافت فسفر

منابع غذایی: گوشت، مرغ، غذا های دریایی، آجیل، 
دانه ها، غالت کامل، لوبیا خشک و عدس.

استخوان و دندان را می سازد، از رشد و ترمیم سلول ها 
حمایت می کند و برای تولید انرژی مورد نیاز است.

          پتاسیم
منابع غذایی: ســبزیجات دارای برگ ســبز )اسفناج، 
چغندر نقره، کلم پیچ)،هویج، ســیب زمینی، سیب 
زمینی شــیرین، کدو تنبل، گوجه فرنگی، خیار، کدو 
ســبز، بادمجان، لوبیا و نخود فرنگی، آووکادو، سیب، 

پرتقال و موز.
برای فعال کردن ســلول ها و اعصاب مورد نیاز اســت. 
تعادل مایعات را حفظ می کند و به انقباض عضالنی و 

تنظیم فشار خون کمک می کند.
          فلز روی

غ، ماهی،  منابــع غذایی: گوشــت بــدون چربــی، مــر
صــدف، حبوبــات، آجیل، محصــوالت ســبوس دار و 

غالت کامل.
بــه بهبــود زخــم و توســعه سیســتم ایمنی و ســایر 
عملکرد هــای ضــروری در بــدن از جمله طعــم و بوی 

کمک می کند.
          دریافت ید

منابع غذایی: ماهی، میگو، ســایر غذا هــای دریایی، 
نمک یددار و نان های تجاری.

برای رشد طبیعی، رشد مغز مورد نیاز است و توسط غده 
تیروئید برای تولید هورمون تیروکسین که برای رشد و 

متابولیسم مورد نیاز است استفاده می شود.

A ویتامین          
منابع غذایی: تخم مرغ، ماهی روغنی، آجیل، دانه ها. 
کاروتن موجــود در  )بدن می توانــد ویتامیــن A را از بتا

سبزیجات نارنجی و زرد و سبزیجات برگ سبز بسازد(
برای تولید آنتی بادی، حفظ ریه ها و روده های سالم و 

بینایی خوب مورد نیاز است.
ویتامین B۲ )ریبوفالوین(

منابع غذایی: نان و غالت ســبوس دار، ســفیده تخم 
مرغ، سبزیجات سبز برگ، قارچ، مخمر، گوشت.

بــرای آزادســازی انــرژی از غــذا الزم اســت. از بینایــی و 
پوست سالم پشتیبانی می کند.

          دریافت ویتامین B12 )کوباالمین(
غ و بیشتر غذا های با  منابع غذایی: گوشــت، تخم مر
منشاء حیوانی، برخی از شیر های گیاهی غنی شده و 
اسپری های مخمر غنی شده )برچسب را بررسی کنید(
بــرای ســاخت گلبول هــای قرمــز، DNA )کــد ژنتیکی 
شــما(، میلین )که اعصاب را عایق می کنــد( و برخی از 
انتقال دهنده های عصبی مورد نیاز برای عملکرد مغز 

مورد نیاز است.
          چه زمانی ممکن است الزم باشد از شیر 

خودداری کنید؟
دالیلی که چرا مردم شیر نمی نوشند از ذائقه، ترجیحات 
شخصی، حیوان دوستی یا نگرانی های محیطی متغیر 
است. یا ممکن است به دلیل شرایط سالمتی یا نگرانی 
کنه باشد؛ اما به صورت  در مورد عدم تحمل، آلرژی و آ
کلی مواردی که از خوردن شیر باید خودداری کرد این 

موارد هستند:
کتوز           عدم تحمل ال

کتــوز کربوهیــدرات اصلی شــیر اســت. در قند های  ال
کتاز  ســاده توســط آنزیمــی در روده کوچــک به نــام ال
کتاز متولد  تجزیه می شود. برخی از افراد بدون آنزیم ال
کتاز آن ها کاهش  می شوند یا با افزایش ســن سطح ال
می یابد. برای این افراد، مصرف غذا های حاوی مقدار 
کتوز هضم نشده  کتوز به این معنی است که ال زیادی ال
از روده عبور می کند و می تواند عالئمی مانند نفخ، درد و 

اسهال را ایجاد کند.

کتوز ) تا  تحقیقات نشــان می دهد که مقادیر کمی ال
۱۵ گــرم در روز ( را می توان بــدون عالئم تحمل کرد. به 
گر در طول روز پخش شود. یک فنجان شیر  خصوص ا
کتوز است، در حالی که یک  گاو حاوی حدود ۱۶ گرم ال
وان ۲۰۰ گرمی ماست حاوی ۱۰ گرم و ۴۰ گرم پنیر چدار 

کمتر از ۱ گرم است.
          حساسیت به شیر گاو

آلــرژی به شــیر گاو در حدود ۰.۵ تــا ۳ درصــد از کودکان 
یک ســاله رخ می دهــد. در ســن پنج ســالگی، حدود 
نیمی از آن در سنین نوجوانی و ۷۵ درصد از آن در سنین 
نوجوانی رشــد کرده اند. با این حال، یک نظرسنجی 
نشان داد که ۹ درصد از کودکان پیش دبستانی آلرژی 
کسی داشتند. عالئم آلرژی به شیر گاو  شدید با آنافیال
شامل کهیر، بثورات پوستی، سرفه، خس خس سینه، 

استفراغ، اسهال یا تورم صورت است.
شدت عالئم متفاوت است و ممکن است بالفاصله رخ 
کنش  گر وا دهد یا چند روز طول بکشد تا ایجاد شود. ا
شــدید اســت، با اوراژانس تماس بگیرید، زیرا ممکن 

است یک اورژانس پزشکی باشد.
کنه           آ

پروتئین آب پنیر موجود در محصوالت شیر گاو، به غیر از 
پنیر، باعث افزایش انسولین می شود. هورمونی که قند 

خون را انتقال می دهد و به جریان خون آزاد می شود.
در همین حال، پروتئین کازئین شــیر باعــث افزایش 
 )IGF( کتور رشد شبه انسولین هورمون دیگری به نام فا

می شود. این پروتئین بر رشد تاثیر می گذارد.
کنش باعث تولید هورمون هایی به نام آندروژن   دو وا
کنه  می شود. این خود می تواند منجر به بدتر شدن آ

شود.
گر این اتفاق برای شــما افتاد، پس از شــیر خودداری  ا
کنید؛ اما به خوردن پنیر سفت ادامه دهید و به جای آن 
از سایر غذا های غنی از کلسیم به طور منظم استفاده 

کنید.
در حالی که شیر می تواند برای برخی افراد مشکل ساز 
باشد، برای بسیاری از ما، نوشیدن شیر در حد اعتدال 

مطابق با توصیه ها راه حلی است که باید انجام شود.

دانستنی ها

کدو سرشار از خواص دارویی است و آب آن سالمت 
پوست و مو را بهبود می بخشد. 

 ،B۱ آب کدو حاوی مواد مغذی مانند ویتامین های
B۳ ،B۲ و مواد معدنی مانند آهن، منیزیم، کلسیم، 
فوالت، روی، فســفر و منگنز اســت که به رشــد مو 

کمک می کند.
گر مو های شما درخشــندگی خود را از دست داده  ا
است، می توانید از کدو برای مو های خود استفاده 

کنیــد. بــرای خــالص شــدن از مو هــای بــی روح و 
خشک، می توانید یک روز در هفته آب کدوی تلخ 
تازه را استخراج کرده و به فولیکول های موی خود 
گر با مشکالت مربوط به ریزش مو مواجه  بمالید. ا
هســتید، آب کدو را با شــکر مخلوط کــرده و مدتی 
روی مو های خود نگه دارید. بعد از نیم ساعت آن را 

بشویید. تا حد زیادی موثر خواهد بود.
گر با مشکل شوره  آب کدو ریشه مو را تقویت می کند. ا
سر مداوم روبه رو هستید، یک تکه کدو بردارید و آن 
را به ریشه موهایتان بمالید. این کار مو های شما را تا 
حد زیادی از شر شوره سر خالص می کند. می توانید 
از کدو برای افزایش رشد مو و بهبود گردش خون در 
پوست سر استفاده کنید. آب کدو برای کند کردن 
گر آب تازه  روند سفید شدن مو شناخته شده است. ا
کدو را بگیرید و به موهایتان بمالید، موهایتان سفید 
نمی شود. این کار را یک بار در هفته امتحان کنید تا 

سفیدی مو کامال متوقف شود.

با افزایش سن، بدن انسان به راحتی دچار کبودی 
می شود زیرا رگ های خونی ضعیف تر و دیواره های 

آن  نازک تر می شود. 
هســتند  آبی-ســیاهی  لکه هــای  کبودی هــا 
و زمانی ایجــاد می شــوند کــه رگ هــای خونــی ریز، 
زیر پوســت آســیب می بینند. کبودی های جزئی 
معموال پس از مدتی خود به خود بهبود می یابند و 
کبودی های بزرگ )آنهایی که استخوان ها را درگیر 
می کنند(زمان بیشــتری برای بهبودی نیاز دارند. 
با این حــال، برخــی از افــراد اغلب کبــودی را تجربه 

می کنند و کبودی آنها به سرعت بهبود نمی یابد. 
          داروهای خاص

داروهای مختلفــی مانند آســپرین، داروهای ضد 
التهابــی غیــر اســتروئیدی، داروهــای ســرطان و 
استروئیدها وجود دارند که می توانند خون شما را 
رقیق کرده و احتمال خونریزی یا کبودی را افزایش 

دهند.
 برخی گیاهان دارویی مانند سیر و جینسینگ نیز 
می توانند خطر خونریزی و کبودی را افزایش دهند. 
گر از هر یک از داروها را اســتفاده می کنید و متوجه  ا
کبودی مکرر می شــوید، باید در مورد آن با پزشــک 
خود صحبت کنید. آنها ممکن است دوز داروهای 

شما را تغییر دهند.
          شرایط پزشکی و ژنتیکی

کت های خــون و اختــالل لخته  ســطوح پایین پال
شدن خون مانند هموفیلی از دیگر دالیل کبودی 
گر سابقه خانوادگی مشکالت  آسان و مکرر هستند. ا
گر بعــد از یک  خونریزی یــا کبودی آســان داریــد یا ا
آسیب معمولی عموما خونریزی زیاد دارید، ممکن 
است دلیلش یک مشکل پزشکی یا بیماری دیگر 
باشد، برای مثال  رگ های خونی شکننده، سندرم 

کوشینگ و بزرگ شدن طحال.
          مصرف الکل

کبــد شــما  کبــد آســیب می رســاند.  الــکل بــه 
پروتئین های مختلفی تولید می کنــد که در لخته 
شــدن نقــش دارنــد و نبــود یــا کاهــش مقدار ایــن 
پروتئین ها فرد را مستعد خونریزی و کبودی می کند. 
گر عالئم دیگری ماننــد خســتگی، ادرار تیره رنگ  ا
و خارش، همراه با کبودی مکرر را تجربه می کنید، 

ممکن است مشکل کبدی داشته باشید .
          کمبود ویتامین

کمبــود ویتامین K یــا C ممکن اســت یکی دیگــر از 
دالیل احتمالی کبودی آسان شما باشد. در حالی 
که ویتامین K یک ویتامین محلول در چربی است 
که نقش مهمی در فرآیند لخته شــدن خــون دارد، 
ویتامین C مسئول تشــکیل کالژن در بدن است. 
کالژن پروتئینی اســت کــه یکپارچگی ســاختاری 
پوست و بافت های همبند )به عنوان مثال رگ های 
خونی( را حفظ می کند. کمبود این پروتئین ممکن 
اســت باعث شــکننده شــدن رگ های خونــی و در 

نتیجه شکستن آسان شود.
بــه طــور مشــابه، پروتئین هــای مختلف درگیــر در 
 K لخته شدن خون برای عملکرد خود به ویتامین
وابسته هستند. کمبود این ویتامین ممکن است 
روند انعقاد خون را مختل کند و باعث خونریزی و 

کبودی شما شود.
          پیری

افراد مســن معموال چربی و توده عضالنی کمتری 
در زیر پوســت خود دارند تا از رگ هــای خونی خود 
محافظت کننــد. آنها همچنیــن رگ هــای خونی 
شکننده تری نسبت به افراد جوان دارند. در نتیجه 
با کوچکترین صدمات به راحتی کبود می شــوند. 
گر با افزایش سن بیشتر متوجه کبودی های مکرر  ا
می شوید، ممکن است این بخشی طبیعی از افزایش 
گر از داروهایی اســتفاده می کنید که  ســن باشــد. ا
احتمال خونریزی را افزایش می دهد، ممکن است 
گر با کبودی  احتمال کبودی شــما را بیشــتر کند. ا
مکرر مشکل دارید، برای شناسایی علت با پزشک 

مشورت کنید. 

کتیرا، یک محصول گیاهی اســت کــه کاربرد های 
گونــی دارد و می توانــد به شــکل های مختلف  گونا

مصرف شود.
          خواص کتیرا برای بدن چیست؟

تقویت سیستم ایمنی بدن با کتیرا
یکی از خواص کتیرا، تقویت سیســتم ایمنی بدن 
انسان است. کتیرا، می تواند در درمان سرماخوردگی 
نقــش موثری داشــته باشــد. افــرادی کــه مبتال به 
ســرفه  مکرر هســتند، می تواننــد با مصــرف کتیرا، 
سیســتم ایمنی خــود را تقویــت کــرده و در نتیجه، 
ســرفه های مکرر را درمان کننــد. کتیــرا، با تقویت 
سیستم ایمنی بدن، می تواند سرعت بهبود عفونت 

را افزایش دهد.
          کاهش وزن از خواص کتیرا برای بدن

یکــی از خــواص کتیــرا، کاهــش وزن اســت. کتیرا، 
سرشــار از فیبر اســت. فیبرهــا، نوعــی از بافت های 
گیاهی هســتند که بــرای کاهــش وزن بدن بســیار 
مفید هستند. فیبرها، به مقدار بسیار ناچیز جذب 
بدن می شوند، اما در همان حالت، باعث کاهش 
احساس گرسنگی می شــوند. این حالت، سرعت 

کاهش وزن را سریع تر می کنند.
          بهبود فرایند های گوارشی با کتیرا

گــوارش،  یکــی از مهم تریــن بخش هــای لولــه 

کتری های مفیدی هستند که در آن قرار دارند و  با
می توانند فرایند گوارش غذا را بهبود بخشند. یکی از 
کتری های مفید لوله گوارش به آن نیاز  موادی که با
دارند، فیبر اســت. فیبر، یکی از موادی است که در 
کتیرا به فراوانی وجود دارد. در نتیجه، مصرف کتیرا 
کتری های مفید  می تواند باعث بهبود عملکرد با
روده شود و فرایند گوارش، بهتر انجام خواهد گرفت.

          جلوگیری از ایجاد گرمازدگی و درمان آن
کتیرا، از موادی است که می تواند بدن را خنک کند و 
مصرف آن در بازه های زمانی مرتب، می تواند بدن را 
خنک نگه دارد. در فصل های گرم سال، هنگامی که 
گرمای هوا بیش از آستانه تحمل افراد است، مصرف 
کتیرا، می تواند باعث خنک ســازی بدن شــود. در 

نتیجه، کتیرا از گرمازدگی جلوگیری می کند.
          روشن کردن پوست و حالت دادن به مو

کتیــرا، بــه دلیــل داشــتن مــواد ضــد پیــری، مانند 
فیبر های محلول در آب، می تواند فرایند پیر شدن 
پوســت را کند تــر کنــد. افــرادی کــه کتیــرا مصــرف 
می کننــد، نســبت بــه افــرادی کــه آن را مصــرف 

نمی کنند، پوست شاداب تری دارند.
          تنظیم قندخون با کتیرا

به افرادی که دچــار دیابت هســتند، مصرف کتیرا 
توصیــه می شــود. کتیــرا، مــوادی دارد کــه در بدن 
باعث تنظیم قندخون می شوند. در نتیجه، سطح 
قندخون در افراد مبتال به دیابت کاهش پیدا می کند.

          درمان یبوست با کتیرا
کتیرا، می تواند یبوســت را نیز درمان کند و از ایجاد 
شدن دوباره آن جلوگیری کند. موادی که در کتیرا 
وجود دارند، می توانند باعث تحریک ماهیچه های 

روده ای شوند.

کدو، موی سرتان را جوان می کند  آب 

کبود شدن بدن   ۵ دلیل برای زود 

کتیرا و خواص شگفت انگیز آن در سالمتی

پوست و مو

کبودی بدن

دانستنی ها

دارو یی که بــا مهار یک آنزیــم در ژن بزاق کنه به 
عنوان رقیق کننده خون عمل می کند، کشف 

شده است. 
گروهی منحصر به فــرد از دارو ها کــه با مهار یک 
آنزیــم در ژن بــزاق کنــه به عنــوان رقیــق کننده 
خون عمل می کنند، طی تحقیقات اخیر توسط 

دانشگاه سینسیناتی کشف شده اند.
 )Nature Communications( ایــن مطالعــه در

نیچرکامیونیکیشن منتشر شده است.
این تحقیق بر روی مهارکننده های مســتقیم 
ترومبین جدید )DTI( از رونوشت های ژنی بزاق 
کنه یا مولکول های RNA پیام رسان بیان شده 

توسط ارگانیسم، متمرکز شده است.
نتیجه این تحقیق، توسعه دارو های ضد انعقاد 
جدید است که می توانند برای درمان بیماران 
مبتال بــه انواع مشــکالت عــروق کرونــر از جمله 

حمالت قلبی استفاده شوند.
ریچارد بکر، نویســنده تحقیق گفــت: عالقه به 
کنه ها به  عنوان مدلی برای تولید دارو هایی که 
از لخته شــدن خون جلوگیری می کنند )علت 
حمالت قلبی و سکته مغزی( ریشه محکمی در 

زیست شناسی تکاملی دارد.
قوی ترین آنزیم کنه نقش تنظیم کننده کلیدی 
در تشکیل لخته خون با ویژگی و ظرفیت اتصال 
بسیار باال دارد که تقریبا ۵۰۰ برابر بیوالیرودین ) 
دارویی که در طی یک روش غیر جراحی معمولی 
برای درمان تنگی عروق کرونر استفاده می شود( 
است. این روش های کم تهاجمی ساالنه برای 
درمان حدود یک میلیون نفــر در آمریکا انجام 

می شود.
بکر گفت: علی رغم توانایی بیشتر آن ها در کاهش 
بــروز لخته هــای خون، ایــن دارو هــا خونریــزی 
کمتــری را نشــان دادند و بــه شــاخص درمانی 
وســیع تری در مدل هــای غیــر انســانی دســت 
یافتند. بزاق کنه مانند پشه ها، پشه خاکی، تسه 
تسه و مگس سیاه از خون تغذیه می کند، حاوی 
ترکیبات فعال دارویی و ایمونولوژیکی است که 
پاسخ های ایمنی را تعدیل می کند و القای تولید 
آنتی بادی میکند. این تحقیق درک تعامل کنه 

میزبان و تشکیل آنتی بادی را افزایش می دهد.

گر شب ها نمی توانید به راحتی بخوابید یا با  ا
احساس سرگیجه از خواب بیدار می شوید، 
وقــت آن رســیده اســت کــه بالــش خــود را 

تعویض کنید. 
مارتیــن ســیلی متخصــص خــواب بــا ارائــه 
مهمترین اطالعاتــی که مطالعــات اخیر به 
آن رســیده اســت از مکانیزمی سخن گفت 
که کمــک می کند بدانیــم آیا بالشــی که فرد 
استفاده می کند یکی از علل اضطراب خواب 
در شب یا خستگی پس از بیدار شدن است 

یا خیر.
در صــورت گلــودرد بالفاصلــه پــس از بیــدار 
شدن از خواب، به این معنی است که بالش 
از کنه های خانگی پر شده و در صورت درد 
گردن به این معنی است که بالش مناسب 
نیست یا خیلی کهنه شده است و در هر دو 

مورد بالش باید تعویض شود.
مارتین ســیلی توصیــه می کنــد بالش های 
خــود را هر ســال یــا دو ســال یکبــار تعویض 
کنید، اما این واقعا به عوامل مختلفی مانند 
نــوع بالش و وضعیت خواب شــما بســتگی 

دارد.
عالئم رایــج مبنی بر نیــاز به تعویــض بالش 
عبارتند از اینکه شب ها مدتی طول می کشد 
تا به خــواب بروید، زیرا بالش شــما به شــما 
احساس ناراحتی می دهد، سر و شانه های 
شــما دیگر حمایت نمی شــوند، یا با سردرد 
تنشی از خواب بیدار می شوید، که احتماال 
به دلیل عدم پشــتیبانی از ســربالش از ســر 

است.
کارشناســان بــه اهمیــت شســتن بالش هر 
ســه ماه یکبار برای جلوگیــری از تجمع گرد 
و غبار اشاره می کنند، زیرا یک فرد معمولی 
یک ســوم عمر خود را در رختخواب سپری 
می کنــد، بالش او بــه طور طبیعــی به محل 
کتری هــا، ســلول های مــرده  نگهــداری با
پوســت و گــرد و غبــار تبدیــل می شــود؛ که 
کنه و مشــکالت پوســتی  می توانــد باعــث آ

بیشتر شود.
از  اســتفاده  متخصصــان،  گفتــه  بــه 
محافظ هــای بالــش می توانــد بــه افزایــش 
زمــان بیــن تعویــض و همچنیــن تمیــز نگه 
داشــتن آن هــا بــرای مــدت طوالنــی تــری 

کمک کند.

قلب

اضطراب

داروی فرآوری شده 

کنه برای قلب  از بزاق 

بالش شما ممکن است 

عامل اضطراب شبانه 

شما باشد! 

ســرطان پوســت مــرکل از نادرترین نوع ســرطان 
پوست است که فرآیند درمان آن تقریبا سه سال 

زمان می برد. 
سرطان سلول مرکل نوعی سرطان پوست نادر و تهاجمی است که 
نسبت به مالنوم های مهاجم و سلول های بازال اغلب مرگبارتر است. 
سلول های مرکل، ســلول های گیرنده بیضی شــکل هستند که در 

پوست مهره داران اغلب یافت می شود. 
این ســلول ها به مرور زمان بدخیم می شــوند و تومور های ســلولی 

به وجود می آید.
سلول های پوست در این بیماری به طور تهاجمی تکثیر می شود. این 
سرطان تقریبا مرگ بار است، اما راه درمان برای آن وجود دارد و افراد 

نباید پس از ابتال به این بیماری امید خود را نیز از دست دهند.
سرطان سلول بازال از رایج ترین نوع سرطان پوست به شمار می آید.

 این سرطان اغلب افراد مسن را نیز درگیر می کند و همچنین عامل 
مــرگ انســان نیســت. برخــالف ســرطان بــازال، ســرطان مالنــوم 
ک ترین نوع سرطان پوست محسوب می شود و می تواند در  خطرنا

هر قسمتی از بدن پدیدار شود.
درمان قطعی این ســرطان بــه میزان شــدت این بیماری بســتگی 
دارد. گاهی برای درمان این بیماری از پرتودرمانی و شیمی درمانی 

استفاده می کنند. 
محققان بر اســاس مطالعات خود تخمین زدند کــه فرآیند درمان 

سرطان پوست نادر امکان دارد تقریبا سه سال زمان ببرد.

درمان سرطان پوست مرکل ۳ سال زمان می برد 

سرطان

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آ
رسمی

شماره: ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۰۶۰۱۵۰۲۶، تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کالسه  کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده  امضا
۱۳۹۸۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۹۰۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم رسول علی پور مبنی بر صدور سند 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت  مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
ح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده  را اعالم و به شر
خ ۹۷/۰۲/۲۰ دفتر ۱۷۳ و مالحظه نقشه ملک و  و مستندات ضمیمه شامل سند ۷۱۵۴۹ مور
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت  گزارش 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
ع  به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم رسول علی پور به شناسنامه شماره ۱۶۸۱۹ 
کدملی ۱۱۴۲۳۸۲۹۱۵ صادره فرزند عبدالعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۰/۰۶ 
ک شماره ۷۵۰ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر  مترمربع پال
تایید و را ی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۳ متر دیوار به دیوار باقیمانده، 
شرقا به طول ۱۳/۷۰ متر دیوار به دیوار باقیمانده، جنوبا به طول ۳ متر درب و دیواریست به گذر، 
غربا به طول ۱۲/۹۷ متر دیوار به دیوار باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی 

ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به  آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک خمینی  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۷۸۱۳۶ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات چهار خانم مهناز صادقیان  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۱۵۲ مور
کدملی ۱۸۱۵۵۸۶۴۴۳ صادره فرزند جعفر بصورت  لودریچه به شناسنامه شماره ۱۴۴۹۴ 
ک شماره ۱۵۱۸۲ اصلی واقع  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۰۳/۲۶ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۹۵/۱/۳۱  خ ۸۲/۳/۲۴ دفتر ۱۱۴ اصفهان و ۱۱۴۶۳۲ مور موضوع سند انتقال ۱۱۴۶۵ مور
گهی  دفتر ۹ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۹۰۹۷ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

آگهی



www.presssimayeshahr.ir روزنامه اقتصادی، اجتماعی سیمای شهر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک ایران پور

 آدرس: اصفهان. میدان الله. مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان. 
 طبقه اول. واحد 1۰

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

info@simayeshahr.ir :پست الکترونیکی
سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵12۰۳۳

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز
سال پنجم - شماره 1۳۶8

روزنامه اقتصادی اجتماعییکشنبه  1۵  اسفند 1۴۰۰ - ۳ شعبان 1۴۴۳ -  ۶ مارس   2۰22

توئیتر قصــد دارد فیدهــای خــود را ســازماندهی و 
هر برگــه را جــدا کند و بخش پادکســت را نیــز به این 
پلتفرم اضافه کند.  شرکت توئیتر قصد دارد یک برگه 
مخصوص برای پادکست ها را به شبکه اجتماعی 
خــود اضافه کنــد. در همیــن راســتا بــه تازگی یکی 
از توســعه  دهنــدگان توئیتــر تصاویــری از قابلیــت 
جدید منتشر کرده که نشان می دهد در نوار منوی 
پایین این شبکه اجتماعی یک میکروفون اضافه 
شده است. در حال حاضر، فضا های زنده در باالی 
فید های توئیتر قــرار دارنــد و ســازماندهی آن ها در 
گانه منطقی است. توئیتر از زمانی که  یک برگه جدا
Spaces را برای اولین بــار در ســال ۲۰۲۰ راه اندازی و 
شاخه صوتی را  به این شبکه اجتماعی آورد، با خرید 
پلتفرم پادکست اجتماعی Breaker،به رسانه های 
شــنیداری نیز وارد شــد. Spaces یک پروژه در حال 
انجام برای این پلتفرم بوده که اخیرا شروع به ایجاد 
چت روم و امکان ضبط مکالمات به همه کاربران 

تلفن همراه را داده است.
فضا های ضبــط شــده در حال حاضر کمی شــبیه 
پادکست ها هستند، البته فقط به صورت موقت و 

گر یک ویژگی پادکست توئیتر  ۳۰ روز دوام می آورند. ا
چیزی شبیه به Spotify یا Apple Podcasts باشد، 
کاربران می توانند در اوقات فراغت خود پادکست ها 

را انتخاب کرده و به آن گوش دهند.
از آنجایی که پلتفرم های اجتماعی به دنبال افزودن 
ویژگی های بیشتر برای به دست آوردن درآمد بیشتر 
هســتند، توئیتر آخرین موردی اســت که احتماال 
بازوی دیگری برای پشتیبانی از پادکست ها ایجاد 
کرده اســت. سال گذشــته، فیســبوک یک ویژگی 
پادکست را برای سازندگان منتخب راه اندازی کرد، 
 Talks به تازگی ضبــط را بــرای Reddit در حالــی کــه

فعال کرد.

عرضــه آیفــون SE بــه قیمــت ۱۹۹ دالر می توانــد 
دسترسی شرکت اپل را به بسیاری از بازار ها افزایش 
دهد.  از زمانی کــه گزارش ها در مــورد یک رویداد 
معرفــی محصــول اپــل در این ماه منتشــر شــد، 
صحبت هایی در مورد یک آیفــون SE به قیمت 

۱۹۹ دالر وجود داشت.
تحلیلگران و صاحبان فناوری به طور فزاینده ای 
در حال ساختن روایتی از این آیفون SE با قیمت 
۱۹۹ دالر هســتند کــه می توانــد دسترســی اپل را 
در بســیاری از بازار ها افزایش دهــد. اما این ایده، 
گرچه جذاب اســت، اما ممکن است در نهایت  ا
به قفســه های فروشــگاه نرســد. بــرای ارائه یک 
آیفون ۱۹۹ دالری به بــازار، اپل باید تغییراتی را در 
مدل کسب و کار خود ایجاد کند، چیزی که این 
شرکت از زمان عرضه اولین آیفون در سال ۲۰۰۷ از 

آن بیزار بوده است.
          بازی رقابتی بر سر قیمت

این شرکت دســتگاه های ممتازی را با برچسب 
قیمتی عالی می ســازد کــه از ۳۹۹ دالر تا به بیش 
گرچــه پذیرفتن ایــن  از هــزار دالر متغیــر اســت. ا
قیمت ها در بازار های نوظهور مانند هند که قیمت 
 SE یک گوشــی شــیائومی نصف قیمــت آیفــون
است، دشوار است، اما اپل برای به دست آوردن 
ســهم بازار، وارد یک بــازی قیمت گذاری نشــده 

اســت. در واقع، یک آیفون »ارزان« در طرح های 
اپل نمی گنجد. برای مدت طوالنی، اپل به فروش 
نســخه های قدیمی آیفــون با قیمت مقــرون به 
صرفه تر یا جذب مشتریان جدید با عرضه آیفون 
SE در بازار هــای نوظهور متکی بوده اســت. این 
رویکرد در واقع برای اپل در هند کارآمد بوده است.
یــک آیفــون ۱۹۹ دالری در نهایت با گوشــی های 
ریلمــی و  قیمــت  ارزان  هوشــمند اندرویدی 
شیائومی مقایسه می شود، که نشانه خوبی برای 
برند اپل نیست. آیفون SE هم دقیقا یک گوشی 
مقرون به صرفه نیســت، فقط قیمت مقرون به 

صرفه تری در مقایسه با سایر آیفون ها دارد.
          آیفون SE سال 2۰2۰

آخریــن آیفون SE کــه در اوایل ســال ۲۰۲۰ بــه  روز 
رسانی شد، یک موفقیت غافلگیر کننده بود و با 
قیمت ۳۹۹ دالری با در نظر گرفتن شرایط همه 
گیری کرونا، قیمت منطقی را در اختیار داشــت. 
آیفون SE برای اپل شــگفت  انگیــز بود، زیــرا اپل 
تراشــه های با کیفیت و دوربیــن عالــی را در بدنه 
آیفــون ۸ قــرار داد. آیفــون SE همچنیــن دارای 
ویژگی هایی مانند مقاومت در برابر آب بود. مردم 
یــک آیفــون می خواســتند یــک آیفــون واقعی با 
قیمتی متوسط که اپل موفق شد آن را ارائه دهد.

دوربین هــای دوگانــه، دوربیــن ســلفی بهتــر در 
تراشــه  جدیدتریــن  بــه  مجهــز  گوشــی های 
A۱۵Bionic می تواند این گوشی را برای خریداران 
 ۵G جذاب تر کند. همچنین پشتیبانی از فناوری
از دیگر نکات مثبت این گوشی اســت. بر اساس 
گزارش هــا، آیفــون SE جدیــد شــبیه بــه آخریــن 
مدل به نظر می رســد، هرچند با کیفیت داخلی 
بهتــری، البته این گوشــی به اندازه گوشــی های 
ارزان قیمت اندروید مقرون به صرفه نخواهد بود.

شــرکت سامســونگ بــرای بهبــود عملکــرد باتری 
گرفتــه برخــی  گوشــی  های هوشــمند تصمیــم 
از برنامه هــا را غیرفعــال کنــد.  سامســونگ در حال 
بررســی گزارش هایی مبنی بر اینکه عملکرد تعداد 
زیادی از برنامه ها را در برخی از تلفن های هوشمند 
گلکســی محدود کند، است. شــرکت سامسونگ 
از ســرویس های بهینــه ســازی بــازی )GOS( برای 
کنترل کــردن ۱۰ هــزار برنامه بــرای صرفه جویــی در 
مصرف باتری اســتفاده می کند که هیچ ارتباطی با 
 Microsoft و Netflix، TikTok اپلیکیشن هایی مانند
Office ندارنــد. همچنیــن باید اشــاره کــرد که این 
 ۳DMark، ســرویس برنامه های بنچمارک ماننــد
GeekBench۵و PCMark را تحت تأثیر قرار نمی دهد، 
گر یکــی از آن هــا را اجرا کنید، مشــکلی در  بنابراین ا
دستگاه خود مشاهده نمی کنید. ظاهرا سامسونگ 
از این موضوع که برخی برنامه ها باتری تلفن همراه را 
گاه است و در حال بررسی  بیش از اندازه درگیر می کند آ

گرچه هنوز به طور رسمی برنامه یا سرویسی  آن است، ا
را برای رفع این مشــکل ارائه نکرده اســت. محدود 
شدن برنامه ها ابتدا توسط کاربران کره ای مشاهده 
شد. آن ها لیستی از ۱۰ هزار برنامه را منتشر کردند که 
ظاهرا تحت تأثیر محدود ســازی قرار گرفته بودند. 
برنامه GOS در برخی از گوشی های هوشمند مانند 
گلکسی اس ۲۱ پالس وجود داشت و نمی توان آن را 
غیرفعال کرد، اما در برخی تلفن های دیگر مانند سری 

جدید گلکسی اس ۲۲ وجود نداشت.

شــرکت Thermacell یک سیســتم دافع حشــرات 
مزاحم را تولید کرده که بی بو است و قابلیت کنترل 

از راه دور را دارد. 
تنها چند روز از زمستان باقی مانده است، بنابراین به 
صورت سنتی وقت آن است که برای خالص شدن 
از شر حشرات مزاحم که در هوای گرم رشد می کنند، 
برنامه ریزی کنید. در همین راســتا بــرای دفع این 
حشــرات مزاحم، Thermacell یک سیســتم دافع 

پشه هوشمند به نام LEAF راه اندازی کرده است.

سیستم لیف چندین واحد دافع حشرات را به یک 
مرکز هوشمند متصل می کند و می توانید با استفاده 
از هاب، آمازون الکسا یا دستیار گوگل، آن را روشن و 
خاموش کنید. اپلیکیشن موبایل LEAF قابلیت 

کنترل سیستم LEAF را نیز فراهم می کند.
کاربر می تواند سیستم آفت کش را از هر جایی روشن 
یا خاموش کند، تایمر ها و اعالن ها را تنظیم کند و 
همچنین بر سطح آفت کش های هر دستگاه نظارت 
کند. ایــن سیســتم دافــع حشــرات از ۵.۵ درصــد 
متوفلوترین به عنوان ماده فعال استفاده می کند 
و کارتریج ها را برای ســاطع کــردن مقدار کمی غبار 
که بی بو است و حدود ۸ متر شعاع را در برابر پشه ها 

محافظت می کند، گرم می کند.
طبق گزارش ســایت انگجت، این شرکت می گوید 
که دافع حشــرات در برابر آب و هوا مقاوم هســتند، 
بنابراین نیازی به جدا کردن سیستم و مونتاژ مجدد 

آن در هر سال نیست.

بخش پادکست به توئیتر اضافه می شود 

گوشی های مقرون به صرفه  برنامه اپل برای تولید 

سامسونگ برخی از اپلیکیشن ها را غیرفعال می کند 

دستگاهی برای دفع حشرات مزاحم عرضه شد 
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نحوه حذف نرم افزارهای جاسوسی از روی گوشی 
برنامه های نرم افزار جاسوســی 
اغلــب تحــت پوشــش نرم افــزار 
ردیابی کودک فروخته می شوند، 
اما به دلیل توانایــی آنهــا در ردیابی و نظــارت روی 
 "stalkerware" گوشی بدون رضایت کاربر، به عنوان

نیز شناخته می شوند. 
در حالی که تلفن های اندرویدی می توانند دارای 
نرم افــزار جاسوســی باشــند و امکان دسترســی به 
تقویم، گــزارش تماس هــا، دوربیــن، مخاطبین و 
مکان کاربران را فراهم می کنند، گوگل پلی پروتکت، 
یکی از بهترین محافظ ها برای محافظــت در برابر 

برنامه های مخرب اندروید است.
بزرگتریــن  از  یکــی  امنیتــی در  آســیب پذیری   
عملیات هــای جاســوس افزار، داده هــای تلفــن 
همــراه حــدود ۴۰۰ هــزار نفــر را بــه خطــر می انــدازد 
و این تعــداد روزانــه در حــال افزایش اســت. در این 
مورد این فقط یک برنامه جاسوس افزار مشکل ساز 
نیســت، مجموعــه کاملــی از برنامه هایــی مانند، 
 MxSpy، TheTruthSpy، iSpyoo، SecondClone،
و   TheSpyApp، ExactSpy، FoneTracker
GuestSpy است که آسیب پذیری امنیتی یکسانی 

دارند.
برنامه های نرم افزار جاسوسی اغلب تحت پوشش 
نرم افــزار ردیابــی کــودک فروخته می شــوند، اما به 
دلیل توانایی آن ها در ردیابی و نظارت روی گوشی 
بدون رضایت کاربــر، بــه عنــوان "stalkerware" نیز 
شناخته می شوند. وب سایت تک کرانچ، به راه هایی 
اشاره می کند که می توان با کمک آنها، برنامه های 

جاسوسی را از گوشی اندرویدی حذف کرد.
این برنامه ها از خارج از فروشــگاه آنالین گوگل پلی 
دانلود می شــوند، بدون اجازه شــخص روی تلفن 
نصــب می شــوند و طــوری طراحی شــده اند کــه از 
صفحه اصلی محو شوند تا شناسایی نشوند. ممکن 

است متوجه عملکرد غیرعادی گوشی خود شوید، یا 
حتی زمانی که به طور فعال از آن استفاده نمی کنید، 

گرمتر یا کندتر از حد معمول کار کند.
تنظیمات گوگل پلی پروتکت خود را از طریق برنامه 
گوگل پلی بررســی کنید و مطمئن شــوید که فعال 
ک ور به دسترســی عمیق به دستگاه  است. اســتا
شــما و داده های آن متکی اســت و اغلــب از ویژگی 
دسترسی در اندروید سوء استفاده می کند. بسیاری 
از برنامه های بدافزار به عنوان برنامه های ساده با 
نــام »Accessibility« یــا »Device Health« پنهــان 
گر یک برنامه دانلودشده را در  می شوند؛ بنابراین ا
گزینه هــای Accessibility تشــخیص نمی دهید، 

ممکن است بخواهید آن را حذف کنید.
گزینه های مدیریت دستگاه به عنوان ویژگی های 
دسترسی، دسترسی مشابه، اما حتی گسترده تری 
به اندروید دارند. این گزینه های مدیریت دستگاه 
طوری طراحی شــده اند که توسط شرکت ها برای 

مدیریت از راه دور تلفن هــای کارمندان، غیرفعال 
ک کردن داده ها برای جلوگیری  کردن ویژگی ها و پا
از از دست رفتن داده ها، استفاده می شوند. اما آن ها 
همچنین به برنامه های جاسوسی اجازه می دهند 
تا صفحه نمایش را ضبط کنند و صاحب دستگاه را 

زیر نظر بگیرند.
گوگل پلی پروتکت، یکی از بهترین محافظ ها برای 
محافظت در برابر برنامه های مخرب اندروید، چه 
شــخص ثالث و چه در فروشــگاه برنامه اســت. اما 
هنگامی که خامــوش می شــود، این محافظت ها 
متوقف می شــوند و نرم افزار های مخرب یــا بدافزار 
می توانند خــارج از گوگل پلی روی دســتگاه نصب 
شــوند. به همین دلیــل اســت کــه stalkerware از 
کــه جاســوس افزار را نصــب می کنــد  شــخصی 
می خواهد Google Play Protect را قبل از اینکه کار 

کند غیرفعال کند.
به تنظیمــات گوشــی اندروید خود بروید، ســپس 

برنامه هــای خــود را مشــاهده کنیــد. برنامه های 
ظاهــر  بــا  آیکون هایــی  اغلــب  جاســوس افزار 
عمومی دارند. به دنبــال برنامه هایی بــا نام هایی 
ماننــد »Device Health« یــا »System Service« بــا 
نماد های عمومی باشید. این برنامه ها دسترسی 
گســترده ای به تقویم، گزارش تماس ها، دوربین، 
گــر  مخاطبیــن و مــکان شــما خواهنــد داشــت. ا
برنامــه ای را می بینید کــه نمی شناســید یا نصب 

نکرده اید، می توانید Uninstall را بزنید.
گر نرم افزار های جاسوســی روی گوشــی شــما کار  ا
گذاشــته شــده باشــد، احتمال زیادی وجــود دارد 
که قفل گوشی شــما به آســانی قابل حدس شود؛ 
بنابراین یک رمز عبور قفل صفحه نمایش قوی تر 
می توانــد بــرای محافظــت از تلفــن شــما در برابــر 
هجوم، مفید باشد. همچنین باید از ایمیل و سایر 
حســاب های آنالین با اســتفاده از احــراز هویت دو 
مرحله ای تا جایی که ممکن است محافظت کنید.
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داستان کوتاه

بــا نزدیک شــدن بــه عیــد طراحــان لباس 
مــدل مانتوهــای مــد ســال را طراحــی 
گــر به دنبال اســتایل جــذاب و  می کننــد. ا
زیبا هستید، از مدل مانتوهایی که امسال 

مد هستند ایده بگیرید.
          کت و شلوار

مانتــو کتی یکــی از مانتوهای ترند امســال 
ح هــا و رنگ هــای متنــوع  اســت کــه در طر
در بازار موجود اســت. در دنیای مد از این 
گونــی ماننــد  مــدل در موقعیت هــای گونا
کــژوال اســتفاده  موقعیت هــای رســمی و 
می کنند. مانتو کتی در مدل های متفاوت 
ح کــت مردانــه، مانتــو کتــی  اورســایز، طــر
غیررســمی و غیره وجود دارد. عید امسال 
مانتو کتی را با شــلوار همرنگ آن بپوشــید 

تا استایلی خاص و به روز داشته باشید.
کارد           مانتو ژا

ترندتریــن  از  یکــی  کارد  ژا پارچه هــای 
پارچه ها هســتند که امســال برای دوخت 
از آن هــا اســتفاده شــده اســت.  مانتــو 
کارد در مــدت زمان طوالنی  پارچه هــای ژا
بدون چروک باقی مانده و رنگشــان تغییر 
گــر می خواهید ایــن نــوع مانتو  نمی کنــد. ا
را در موقعیت هــای روزمــره خود اســتفاده 
کنید بهتر است دوخت ســاده تری داشته 
ح هــای برجســته و شــاینی نداشــته  و طر

باشد.
          وست و شومیز، مانتو عید 1۴۰1

یکی از محبوب ترین استایل ها که امسال نیز 
ترند است، ست وست و شومیز است. وست 
به پوششی بدون آستین و جلو باز می گویند 
که با دکمه یا زیپ بســته می شــود. وست ها 
در انــواع مختلف بلنــد و کوتاه و بــا طرح ها و 

گون تولید می شوند. پارچه های گونا
          مانتو سوزن دوزی و سنتی

مانتــو ســوزن دوزی شــده و ســنتی جــزو 
مانتوهــای پرطرفــدار در بیــن خانم هــا 
ح هــای بســیار خاص  اســت زیــرا دارای طر
هستند. این مانتو ها بر اساس المان هایی 
کــه از لبــاس محلــی گرفتــه شــده دوختــه 
شــده اند. مانتوهــای ســنتی دارای تنــوع 
طرح و رنگ بســیار زیادی است، برای عید 
از میان این مانتو ها خوش رنگ ترین آن ها 
را برگزینید تا بهار امســال اســتایلی بی نظیر 

داشته باشید.
          مانتو آستین پفی

یکــی از مهم تریــن بخش هــای مانتو مدل 
آستین آن اســت که تقریبا بیشــترین تاثیر 
را در زیبای مانتو دارد. مانتوهای آســتین 
پفــی کــه ســال گذشــته هــم جــزو ترندهــا 
محسوب می شدند، امسال نیز طرفداران 
فراوانی دارند. آستین های پفی برای انواع 
مدل مانتو حریر، مانتوهای مجلسی بلند 
و کوتاه، مانتو بهاره، تابستانه و غیره مورد 

استفاده قرار می گیرد.
          مانتو عروسکی، مدل مانتو عید 1۴۰1

مانتوهــای عروســکی کــه به عنــوان مانتــو 
فانتــزی نیــز شــناخته می شــوند، یکــی از 
مانتوهــای ترنــد دخترانــه و زنانه هســتند 
فــرد  بــه  زیبایــی  اســتایل خــاص و  کــه 
می بخشــند. انــواع مــدل مانتو عروســکی 
کوتاه و دارای پف و چین زیاد هستند. این 
نوع مانتوها برای افراد الغر اندام مناســب 
اســت. پیشــنهاد می کنیــم کــه مانتوهای 
کــه پارچــه آن هــا  عروســکی ای را بخریــد 
کمی آهار دارند و دارای ایســتایی مناسبی 

هستند.

یکی از مدیران آمریکایی کــه مدتی برای یک 
دوره آموزشــی به ژاپن رفته بود، تعریف کرده 

است که: 
روزی از خیابانی که چند ماشین در دو طرف 
آن پارک شده بود می گذشتم. رفتار جوانکی 
نظرم را جلب کرد. او با جدیت و حرارتی خاص 

مشغول تمیز کردن یک ماشین بود. 
بی اختیار ایستادم. مشــاهده فردی که این 
چنیــن در حفــظ و تمیــزی ماشــین خــود 

می کوشد مرا مجذوب کرده بود. 
مرد جوان پس از تمیز کردن ماشین و تنظیم 
آیینه های بغل، راهش را گرفت و رفت چند متر 
آن طرف تر، در ایستگاه اتوبوس منتظر ایستاد. 

رفتار وی گیجم کرد.
به او نزدیک شدم و پرسیدم: مگر آن ماشینی را 

که تمیز کردید متعلق به شما نبود؟ 
نگاهی بــه من انداخــت و با لبخنــدی گفت: 
من کارگر کارخانه ای هســتم که آن ماشین از 
تولیدات آن است. دلم نمی خواهد اتومبیلی 

را که ما ساخته ایم کثیف و نامرتب جلوه کند.

عید مانتو 
چی بپوشیم؟!

کردن ماشین تمیز 

آب نارنــج بــه دلیل داشــتن مزه 
غ شما طعم  ترش می تواند به مر
بهتری بدهد بنابراین این غذا را 

امتحان کنید و مزه خوب آن را احساس نمایید.
غ بــا آب نارنــج یکــی از  غ بــا نارنــج یــا مــر مــر
غ ها اســت که طعم نارنج و کره  خوشمزه ترین مر
آن را فوق العاده لذیذ کرده اســت و  می توانید این 
ک خوشــمزه را همراه با یک پلوی خوشمزه  خورا
برای مهمانی های خود با آب نارنج تهیه کنید. این 
نوع غذاها به دلیل ترش بودن آن بیشتر در گیالن 
گر نارنج در اختیار نداشتید   تهیه  می شود. حتی ا
می توانید کمی لیموترش را با شکر مخلوط کنید و 

غ خوشمزه اضافه کنید.  داخل این مر
غ با آب نارنج           مواد الزم برای تهیه مر

غ خردشده ۴ تکه • مر
• کره ۵۰ گرم

• آب نارنج تازه ۱/۲ پیمانه

• روغن به مقدار الزم
• پیاز ۲ عدد
• سیر ۲ حبه

• رب گوجه ۱ قاشق غذاخوری
• نمک، فلفل سیاه، دارچین به مقدار الزم

غ با آب نارنج           طرز تهیه مر
          مرحله اول

غ ها را بشویید و خشک کنید. داخل یک  ابتدا مر
تابه یا قابلمه گود کره را به همراه کمی روغن بریزید 
تا داغ شــود. روغــن مانع ســوختن کره  می شــود. 
غ را بــدون افــزودن هیــچ ادویــه ای  تکه هــای مــر
داخل تابــه قــرار دهید و خوب ســرخ کنیــد. بهتر 
است در تابه را بگذارید تا به اطراف روغن نپاشید.

          مرحله دوم
غ ها  در ادامه باید به مدت ۴۰ دقیقه بگذارید تا مر
خ شــوند. در طول این مــدت آن هــا را  خــوب ســر
خــوب زیــر و رو کنیــد تــا بپزنــد و بخــار کنــد. اصال 

غ بــا آبــی کــه  نیــازی بــه افــزودن آب نیســت و مــر
خودش انداخته و بخــار آب بپزد. بعد از ۱ ســاعت 
ادویه ها را اضافه کنید و تفت دهید تا عطر ادویه ها 

آزاد شود.
          مرحله سوم

بعد از افزودن ادویه ها باید کمی روغن مایع و آب 
گــر آب نارنج ندارید آب  نارنج تازه را اضافه کنید. ا
غ ها  لیموترش را با شــکر مخلــوط کنیــد و روی مر
بریزید. حاال در قابلمه را قرار دهید و به مدت ۲ الی 

۳ ساعت بگذارید با حرارت کم بپزند.
          مرحله چهارم

غ در حال پخت اســت. پیازها را  در ادامه وقتی مر
پوســت بگیرید و به همــراه کمی کــره و روغن تفت 
دهید تا سبک شود. در ادامه سیر پوست کنده را 
به طور درسته به همراه کمی دارچین و زردچوبه و 
نمک اضافه کنید و بعد رب را افزوده و تفت دهید 
تا بــوی خامــی رب از بین بــرود. در انتهــا کمی آب 
جــوش بریزید تا ســس غلیظ شــود. بعــد از پخت 

غ، آن را به همراه سس ربی و پلو سرو کنید. مر
غ با آب نارنج           کات کلیدی در تهیه مر

• به دلخواه سس ربی را حذف کنید.
خ شــده در  کمی بادمجــان سر • می توانیــد از 

غ استفاده کنید. کنار این مر
گر رب نارنج دارید  می توانیــد به جای آب نارنج  • ا

استفاده کنید.
• نارنج ویتامین C بسیار باالیی دارد.

غ با آب نارنج، یک طعم دلپذیر مر

دستپخت

استایل

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

گاهــی می رســاند اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان دراجــرای مــاده ۲۷ قانــون الحــاق ۲ و دســتورالعمل های شــماره ۵8۶2۰۶  مــورخ 1۳9۵/۴/۵ و 1۳۴2۵9۰ مــورخ  بــه آ
کلیه متقاضیان  کارگــروه مربوطــه درنظــردارد بــا مشــارکت بخــش غیردولتــی نســبت بــه تکمیــل و تجهیــز و بازســازی پروژه هــای ذیــل الذکــر اقــدام نماید. لــذا از  1۳9۶/2۵۵ مــاده و تصویــب 
کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان بــه نشــانی اصفهــان،  گهــی اداره  دعــوت بــه عمــل می آیــد بــا مراجعــه بــه ســایت www.isfahan.msy.gov.irو یــا ظــرف 1 روز پــس از نشــر آ

خیابــان آبشــار ســوم، بعــد از پــل غدیــر مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد مربوطــه و مطالعــه دقیــق در صــورت تمایــل در فراخــوان مذکــور شــرکت نماینــد.

1( مبلــغ تضامیــن اشــاره شــده )تضمیــن شــرکت در فراخــوان( بــه شــماره حســاب ۴۰۶1۰۰۵۵۰7۶7۰۵8۳ بــه نــام تمرکــز وجــوه ســپرده وزارت ورزش و جوانــان نــزد بانــک مرکــزی نــزد بانــک 
کــت الــف قــرار داده و درهنــگام ارایــه مــدارک تحویــل نماییــد. ملــی واریــز یــا طــی ضمانــت نامــه بانکــی دروجــه اداره مذکــور در پا

کات فراخوان از روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/12/17 لغایت شنبه مورخ 1۴۰۰/12/28 تا ساعت  1۴:۰۰  2( مهلت دریافت اسناد و مدارک و پا
۳( مهلت ارایه و تحویل پیشنهادات از روز شنبه مورخ 1۴۰1/۰1/۶ لغایت سه شنبه مورخ 1۴۰1/۰1/1۶ ساعت 1۴:۰۰

کات روز چهارشنبه 1۴۰1/۰1/17 ساعت 1۰:۰۰   ۴( زمان بازگشایی پا
 توضیحات الزم:

1( به پیشنهادهای مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2( بدیهــی اســت شــرکت در فراخــوان و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــرایط و تکالیــف مقــرر در اســناد و فراخــوان )شــرایط و قــرارداد( بــوده و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان در 

کلیــه پیشــنهادها در چهارچــوب قانــون مختار اســت. رد یــا قبــول یــک یــا 
3( درصورت انصراف برنده برندگان فراخوان از انعقاد قرارداد سپرده به نفع اداره کل مذکور ضبط خواهد شد.

۴( مسئول ریسک پروژه سرمایه گذار خواهد بود، لذا سرمایه گذار باید نسبت به تامین و تهیه تاسیسات و تجهیزات و مصالح مورد نیاز تسریع نماید.
۵( مفاد شرایط فراخوان و قراردادهای ارایه شده به قوت خود باقی و سرمایه گذار مکلف به رعایت تمامی مفاد آن می باشد.
۶( پس از تعیین برندگان ضمانتنامه برندگان اول دوم و سوم نزد اداره کل نگهداری و سایر اشخاص به آن مسترد می گردد.

کار در مــدت ســاخت و مــدت بهــره بــرداری جهــت عقــد قــرارداد اقــدام نمایــد در غیر ایــن صــورت  7( برنــده فراخــوان بایــد ظــرف 1۰ روز پــس از ابــالغ نســبت بــه ارایــه تضامیــن حســن انجــام 
گــذار خواهــد شــد. ســپرده ی وی ضبــط و مطابــق مقــررات درصــورت وجــود و احــراز شــرایط نفــر دوم به ایشــان وا

8( متقاضیان می توانند با هماهنگی اداره کل مذکور نسبت به بازدید از پروژه ها اقدام نمایند.
کات باارایه کارت شناسایی بالمانع می باشد. 9( شرکت متقاضیانی که پیشنهادات خود را ارایه نمودند در جلسه بازگشایی پا

کات: اطالعات تماس دستگاه جهت دریافت اطالعات درخصوص اسنادمناقصه و ارایه پا
آدرس: اصفهان خیابان آبشار بعد از پل غدیر اداره کل ورزش وجوانان اصفهان – تلفن ۰۳1۳۶۳۰821۳

12877۳۰ / م الف

نوبت اول
گهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری آ

گذارینام پروژهنام شهرستانردیف مدتمدلمیزان سرمایه 

۳۰ سال2۶۴۵۰/1۳bot میلیون ریالزمین چمن مصنوعی ولیعصر کوشکخمینی شهر1

۳۰ سال و 8 ماه8۳۰۶۳bot میلیون ریالزمین چمن مصنوعی-سرویس بهداشتی و رختکن ورزشگاه خورزوقبرخوار2

جمهوریاسالمیاریان

وزارتورزشوجواانن
ادارهکلورزشوجواانناستاناصفهان


