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مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه بابیان اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت درمسیر حکمرانی هوشمند منجربه ایجاد 
اشتغال برای فارغ التحصیالن می شود، گفت: تکمیل زنجیره ارتباطی علم و صنعت موجب رفع نیازها و خألهای 
اقتصادی و بی اثر شدن تحریم ها می شود. به گزارش روابط عمومی فوالدمبارکه، حمیدرضا عظیمیان باتاکیدبر 
ضرورت ارتباط دانشــگاه و صنعت اظهار کرد: آموزش و اطالع رسانی درخصوص اهمیت حمایت ازتولید ملی 

ازوظایف مهم آموزش و پرورش، دانشگاهیان، رسانه ملی و تمامی دست اندرکاران این عرصه است.
مدیرعامل فوالدمبارکه بااشاره به اهمیت تولید علم نافع ازطریق ارتباط بادانشــگاه افزود: راه اندازی نخستین 
آزمایشگاه صنعت نسل چهارم دردانشگاه صنعتی اصفهان باهمین هدف دنبال شده و شرکت فوالدمبارکه دردیگر 

اقدامات مشترک بادانشگاه ها، موفقیت های زیادی کسب کرده است.

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه بیان کرد :

همگامی فوالدمبارکه و دانشگاه 
درمسیر حکمرانی هوشمند

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان خبر داد:

آغاز توزیع 2۰۰۰ تن برنج 
وارداتی دراستان

بیکار شدن 2 میلیون 
کارگر درایام کرونا

بازهم یارانه  ۷۸ میلیون 
نفری درحساب هاست!

 وزیر جهاد کشاورزی:   

کشاورزی عامل 
امنیت و تولید قدرت  

برای کشور است

موج پنجم کرونا پیوند عضو 
را دراصفهان متوقف کرد

صنعت فوالد درمسیر خودکفایی:

بومی سازی دستگاه 
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مهدی پاشازاده 
دراستقالل مدیر شد

سهم ۲۰۰ هزار تومانی سیمان 
درهر یک مترمربع ساخت و ساز 

۶

در پی دعوت رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان از 
آیت الله رئیسی برای سفر به اصفهان، رئیس جمهور به معاونان خود 

دستور داد تا مقدمات این سفر برنامه ریزی شود. 
پس از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، مسؤوالن شهری و 
استانی و اقشار مختلف مردم استان اصفهان با ارسال نامه هایی 
از آیت الله رئیسی، رئیس جمهور جدید درخواست کردند که به 

اصفهان سفر کنند.
این درخواست ها پس از سفرهای استانی رئیس جمهور به 
استان های مختلف، شدت گرفت و به همین دلیل آیت الله رئیسی 

از معاونان خود خواست تا مقدمات این سفر برنامه ریزی شود.
در این راستا غالمحسین اسماعیلی، مسوول دفتر رئیس 
جمهور طی نامه ای خطاب به صولت مرتضوی معاون اجرایی 
رئیس جمهور اعالم کرد که نامه عباس مقتدایی، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی در دعوت از رئیس جمهور 
به استحضار آیت الله رئیسی رسید و رئیس جمهور درخواست 

برنامه ریزی الزم برای انجام این سفر را داشت. 
در نامه آمده بود: ما به موکلین خودمان گوشزد کرده ایم صبوری 
کنند و هیچ شائبه تبعیض میان استان ها نداشته باشند؛ لیکن 
منطقه مرکزی ایران با میلیون ها نفر جمعیت، انتظار دارند که 
با درایت اقدام و عمل جهادی جنابعالی و همکارانتان به این 
روندهای تخریب کننده زاینده رود خاتمه داده شود و حق آبه 
کشاورزان، محیط زیست و مباحث مرتبط با زاینده رود در کانون 

توجه قرار گیرد.
در ادامه این نامه آورده شده بود: به همین جهت دعوت مردم 
اصفهان از حضرتعالی مبنی بر حضور میدانی در اصفهان را با 
تقدیم احترام و تواضع اعالم می دارم.مقتدایی هفته گذشته در 
نامه خود به رئیس جمهور گفته بود که اینک مردم اصفهان که 
سال ها است در نتیجه کم کاری های دولت قبلی و سوء مدیریت و 

بی درایتی و عدم آینده نگری با خشکی زاینده رود و آثار زیان بار آن 
مواجه شده اند، بی صبرانه منتظرند تا برای احیای رودخانه زاینده 
رود و جلوگیری از خسارت های بیشتر به محیط زیست، اقتصاد، 
کشاورزی، اجتماع، سالمت و سایر ابعاد مرتبط با این معضل چند 
بعدی جلساتی با ریاست شخص جنابعالی پس از بازدید میدانی 

از رودخانه ماتم زاینده رود برگزار شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: برای جلوگیری ازورود موتورسیکلت به پارک ها، اقداماتی 
صورت گرفته است، اما برای ریشه کن شدن این موضوع، باید 

فرهنگ سازی شود.
فروغ مرتضایی نژاد مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان گفت: ازآنجاکه پارک ها در فضای آزاد قرار داشته 
و امکان محصور کردن آن ها وجود ندارد، باوجود موانع مختلف 

بازهم راهی برای ورود موتورسیکلت ها وجود خواهد داشت.
او درباره تدابیر اندیشیده شده دراین راستا افزود: درورودی 
پارک ها راهبند هایی برای جلوگیری ازورود موتورسیکلت ها که 

بسیار خطرآفرین هستند، قرار دارد؛ اما عالج موضوع را ازجای 
دیگر باید جویا شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
همچنین اظهار کرد: مسدود کردن راه موتورسیکلت ها برای 
جلوگیری ازحوادث انجام شده است، اما برای حل کردن این 

مشکل، باید میان شهروندان فرهنگ سازی صورت بگیرد.
مرتضایی نژاد درپایان خاطرنشان کرد: برای فرهنگ سازی درست 
میان مردم، همکاری هایی بامعاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
داشته ایم؛ همچنین با مناطق مختلف برای عملی کردن این 

موضوع هماهنگی های الزم صورت گرفته است.

درجریان تصویب مجدد وام ودیعه مسکن برای مستاجران نیمه 
دوم سال، مشکالت مختلفی سرراه گیرندگان این وام قرار گرفته 
که یکی ازآن ها عدم ارایه کدرهگیری توسط مشاوران امالک است.

باتمدید اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران درایام کرونا، 
وزارت راه وشهرسازی مجدد دست به کار شد و روند اعطای وام 
را تا پایان آذرماه تمدید کرد. دراین بین مشکالت مختلفی برای 

متقاضیان این تسهیالت به وجود آمده است.
یکی ازمشکالتی که تاکنون دربسیاری ازپیام های مخاطبان 
مطرح شده دررابطه بادریافت کدرهگیری است؛ به طوری که 
مشاور امالک پس ازانعقاد قرارداد بامستاجر و مالک اقدام به ارایه 
کدرهگیری نمی کند و همین امر خود باعث شده که متقاضیان 

نتوانند درسامانه امالک و اسکان برای دریافت وام ودیعه مسکن 
اقدام کنند. این درحالی است که به گفته اوتادی عضو هیات مدیره 
اتحادیه مشاوران امالک استان تهران، ارایه کدرهگیری برای 
تمامی قراردادهایی که منعقد می شوند، رایگان است و مشاوران 
امالک حق ندارند، هیچ مبلغ اضافی خارج ازکمیسیون  و تعرفه 

ازدوطرف قرارداد دریافت کنند.
او بااشاره به افزایش قرارداد های صوری برای دریافت کدرهگیری 
توسط برخی ازمشاوران امالک و همچنین افراد، گفت: دریافت 
کدرهگیری برای تمامی مشاوران امالک دارای هزینه است، اما 
نباید به هیچ عنوان مشاوران امالک درهنگام عقد قرارداد اجاره، 
هزینه ای بابت ارایه کدرهگیری دریافت کنند و ازسوی دیگر اخذ 

کدرهگیری برای مستاجر الزامی است.
اوتادی ادامه داد: زمانی که قراردادی بین موجر و مستاجر بسته 
می شود؛ هردوطرف باید کمیسیون مشاوران امالک را پرداخت 
کنند، اما این موضوع به معنای آن نیست که هزینه دیگری نیز بابت 

ارایه کدرهگیری به مشاوران امالک پرداخت شود.
این مقام مسوول اظهار کرد: ممکن است قراردادی منعقد شده 
باشد، اما کدرهگیری دریافت نشده باشد. دراین صورت برای 

دریافت کدرهگیری باید تمامی مبلغ تعرفه پرداخت شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه امالک استان تهران بیان کرد: به 

طورمثال اگر قراردادی ۱۰۰ میلیون تومان و ماهانه ۲ میلیون 
تومان اجاره باشد، باید ۵۰۰ هزار تومان برای ۱۰۰ میلیون تومان 
و ۵۰۰ هزار تومان هم برای ماهیانه ۲ میلیون تومان پرداخت شود. 
براین اساس درمجموع بامحاسبه ارزش افزوده ۹ درصد باید یک 

میلیون و ۹۰ هزار تومان درهنگام عقد قرارداد پرداخت شود.
او بابیان اینکه درحال حاضر دریافت کدرهگیری به صورت صوری 
به دلیل ثبت آن د سامانه امالک افزایش یافته است، گفت: 
درصورتی که مشاور امالکی قرارداد صوری برای ارایه کدرهگیری 

منعقد کند، طبق قانون به صورت کامل پلمب می شود.
این مقام مسوول تصریح کرد: باید تمامی اسناد و مدارک مشاوران 
امالک به رویت برسد و تا ۵ سال هم تمامی قراردادهای بین مالک 

و مستاجر بایگانی شوند.
براساس این گزارش عدم ارایه هرگونه کدرهگیری توسط مشاوران 
امالک درهنگام عقد قرارداد تخلف است و باید مستاجر و مالک 
بعداز عقد قرارداد، حتما اقدام به دریافت کدرهگیری ازمشاور 
امالک کند. ازسوی دیگر باتوجه به آنکه  برای دریافت وام ودیعه 
مسکن حتما باید کدرهگیری ارایه شود، بسیاری ازمشاوران 
امالک اقدام به ارایه صدور کدرهگیری به صورت صوری می کنند 
که همین امر هم خود تخلف است و اتحادیه مشاوران امالک ورود 

پیدا کرده و باآنها برخورد و اقدام به پلمب  می کند.

سالن  پروژه  گفت:  اصفهان  شهرداری   ۱۳ منطقه  مدیر 
مجموعه ای  باهدف ایجاد  قائمیه  ورزشی  رزمی مجموعه 
سرپوشیده برای ورزش های رزمی دراین منطقه احداث می شود.
محمد شرفا اظهار کرد: به منظور تمرکززدایی و توجه به نقاط کمتر 
برخوردار زمینی درمجموعه ورزشی قائمیه که قابلیت تبدیل شدن 

به سالن رزمی را داشت به این امر اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه منطقه ۱۳ پتانسیل ویژه ای 
درحوزه ورزش های رزمی به ویژه تکواندو دارد و شهروندان ساکن 
دراین منطقه افتخارات ملی و بین المللی کسب کرده اند، زمین 

مناسبی برای تبدیل به سالن ورزشی رزمی درنظرگرفته شد. مدیر 
منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان بابیان اینکه مبلغ اولیه پیمان این 
پروژه حدود ۲۴ میلیارد ریال است، افزود: قرارداد پروژه منعقد 
و باتحویل زمین به پیمانکار، تجهیز کارگاه نیز انجام شده است. 
وی بااشاره به مشخصات این پروژه، گفت: سالن رزمی درزمینی 
به مساحت ۲۵۰ متر و بخش اداری و رختکن درزمین ۵۰ متری 
احداث و ۵۰۰ متر محوطه سازی اطراف آن نیز انجام خواهد شد. 
شرفا خاطرنشان کرد: این پروژه درمرحله فونداسیون است که 

امیدواریم درسال آینده اتمام و موردبهره برداری قرار گیرد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: 
قیمت هر کیلوگرم سیمان به حدود ۲۱ هزار تومان و آهن آالت 
به ۱۰ هزار تومان کاهش یابد. عباس مقتدایی نایب رییس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه این 
روز ها دغدغه مند معوقات فرهنگیان است، گفت: درنامه ای به 
تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱ به وزیر امور اقتصاد و دارایی، جهت مرتفع 
شدن مشکالت فرهنگیان، ارسال کردم، زیرا این حداقل کاری 
است که می توان برای این گروه انجام داد. او درپاسخ به پیش بینی 
وضع سیمان و آهن، گفت؛ گران شدن سیمان ارتباطی بااختالل 

درتوزیع برق ندارد و دالالن هستند که دستی بر آتش دارند، البته 
ناگفته نماند باپیگیری هایی که انجام داده ایم انتظار داریم قیمت 

هر سیمان به ۲۱ تا ۲۷ هزار تومان کاهش یابد.
مقتدایی ادامه داد: اولین بار می خواهیم قیمت اجناسی که 
افزایش یافته است، کاهش دهیم، به عنوان مثال درحال حاضر 
درصدد ساخت یک میلیون واحد مسکونی درسال ۱۴۰۰ هستیم 
که رییس جمهوری وعده آن را داد، یا درتالش هستیم قیمت آهن 

را درطول یک ماه آینده به هر کیلو ۱۰ هزار تومان برسانیم.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی درخصوص ازکارافتادگی 

بیمه شدگان، حادثه دیده گفت: درهمین راستا بامعاون اول رییس 
جمهور و همچنین وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی مکاتباتی انجام 

داده ایم که بنا شد این افراد شامل حق بیمه مازاد بشوند.
مقتدایی مشکل کمبود آب اصفهان را معضلی ماتم زده خواند و 
گفت: ازرییس جمهور انتظار داریم که به زودی به اصفهان سفر 

کند و ازنزدیک این اختالل را لمس کند.
او ادامه داد: ازاقدامات پسندیده دراین زمینه می توان به انتقال آب 

ازخلیج فارس و دریای عمان اشاره کرد.
مقتدایی درپاسخ به این سوال که نمایندگان اصفهان برای معضل 
بیکاری چه اقداماتی انجام داده اند؟ گفت: مشکل اصلی بیکاری، 
اول مربوط به صادرات و دوم وابسته به مواداولیه است که ازوزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردیم به صورت میدانی 

ازاین اختالل بازدید و درادامه تصمیم گیری کند.
او بااشاره به اینکه استان اصفهان مناطق محروم زیادی دارد و 
درزمینه گردشگری دچار سوءمدیریت است، بیان کرد: مدتی 
پیش بنده به پشت بام مسجد شیخ لطف الله رفتم و ازنزدیک 
نابودی آن را احساس کردم که باوجود همه این مشکالت انتظار 
داریم دردولت جدید و مجلس یازدهم به این دوموضوع و کمبود 

آن رسیدگی ارزنده شود.

رییس اتحادیه سراجان اصفهان بااشاره به کمبود تجهیزات 
چرمی گفت:  محصوالت  تولیدکنندگان  صنف  شاغالن 

دستگاه های مدرن چندکاره دربازار کمیاب است.
فالح خرم آرایی رییس اتحادیه سراجان اصفهان گفت: 
دستگاه های قدیمی چرم دوزی و تولید محصوالت چرمی دربازار 
موجود است و برای تهیه دستگاه نو مدل های قدیمی، هیچ 

مشکلی وجود ندارد.
او بابیان اینکه سراجان بامشکل تجهیزات مواجه هستند، افزود: 

تعداد دستگاه های مدرن چندکاره دربازار کمیاب است.
رییس اتحادیه سراجان اصفهان درخصوص دستگاه های مدرن 
گفت: این دستگاه ها قابلیت دوردوزی، ضخیم دوزی و همچنین 

دوالسه ال کردن و دوختن را دارند.

رئیس جمهور دستور داد : 

برنامه ریزی مقدمات سفر به اصفهان 

ورود موتورسیکلت به پارک ممنوع!

وام ودیعه مسکن و مشکالت نوظهورش؛ این بار دردسر کدرهگیری!

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث سالن رزمی مجموعه ورزشی قائمیه درمنطقه ۱۳

گام اول برای کاهش قیمت ها

کمبود دستگاه های چندکاره، مشکل بزرگ تولیدکنندگان محصوالت چرمی

۳

تشکیل کمیته علمی برای 
بررسی تاثیر فرونشست 

برپل های تاریخی اصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

مهدی پاشازاده به عنوان معاون ورزشی باشگاه استقالل انتخاب شد.
به گزارش سایت باشگاه استقالل، مهدی پاشازاده مربی خوشنام و پیشکسوت 

باشــگاه اســتقالل ازســوی احمــد 
مــددی مدیرعامــل باشــگاه 

طی حکمی بــه عنوان معاون 
ورزشی باشگاه انتخاب شد.

پاشازاده که ســابقه کاپیتانی 
دراســتقالل، حضــور درتیم 

ملی ایران و باشگاه های...
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دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل کشور گفت: فعال 
عکس العمل خاصی درایــن زمینه صورت نگرفته 
است و تجار ایرانی که خرید و فروش این گوشی ها 
را انجــام می دهند بامشــکلی مواجه نشــده اند، 
بعید اســت که اتفــاق خاصی برای گوشــی های 
شــیائومی درایران بیفتد. امیر اســحاقی دررابطه 
بااخبار منتشر شده مبنی برالک شدن گوشی های 
شیائومی درکشورهایی که آمریکا آنها را تحریم کرده 
اســت، اظهار کرد: این خبر آن قدرها موثق نبوده 
و پیش بینی می شــود که هدف ازانتشــار آن فقط 
استفاده خارجی اســت تا این کمپانی درمعرض 
تحریم های آمریکا قرار نگیرد و اعالم کند باآمریکا 
مشکلی ندارد. وی افزود: فعال عکس العمل خاصی 

دراین زمینه صورت نگرفته اســت و تجار ایرانی که 
خرید و فروش این گوشــی ها را انجــام می دهند با 
مشکلی مواجه نشده اند، بعید است که اتفاق خاصی 

برای گوشی های شیائومی درایران بیفتد.
دبیر انجمــن واردکنندگان موبایل کشــور گفت: 
موضوع تحریم های آمریکا علیه ایران همواره وجود 
داشته و بسیاری ازشــرکت ها اعالم می کردند که 
باایران کار نمی کنند، اما کاالهای این شــرکت ها 

به ایران وارد شده و سرویس دهی نیز دارد.
اسحاقی اضافه کرد: باتوجه به ارزش بازار ایران برای 
گوشی های شیائومی، به نظر می رسد این اخبار فقط 
باهدف اینکه وزارت خزانه داری آمریکا تحت تاثیر قرار 

بگیرد منتشر شده است.

به دنبال تمدید مهلت ثبت نام وام جدید کرونا تا 
پایان آذرماه، مهلت بانک ها بــرای پرداخت این 

وام به متقاضیان نیز تا پایان بهمن ماه تمدید شد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی و پایــش آثار 
اقتصادی کرونا، پیش ازاین بانک ها موظف بودند 
تا پایان آبان ماه تسهیالت حمایتی کرونا را پرداخت 
کنند اما باتمدید زمان ثبت نام متقاضیان این وام که 
تا پایان آذرماه تمدید شده، زمان پرداخت این وام 

ازسوی بانک ها نیز تا پایان بهمن ماه تمدید شد.
این طی یک دوره تنفس دوماهــه و بازپرداخت 
دوســاله بانرخ ســود ۱۲ درصــد خواهــد بود و 
متقاضیان می توانند باورود به سامانه کارا اقدامات 
الزم را درخصــوص ثبت نام انجــام بدهند. تمام 
اطالعات به صورت سیستمی دراختیار بانک قرار 
داده می شود و پرداخت وام پس ازبررسی و تایید 

بانک صورت می گیرد.
در هفته گذشــته کارگروه اقتصادی ستاد ملی 
مقابله باکرونا مهلت پرداخت وام جدید کرونا را که 
پیش ازاین تا پایان شهریور ماه تصویب کرده بود، 

سه ماه دیگر و تا پایان آذرماه تمدید کرد.

این تصویب در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله 
باپیامدهــای اقتصادی کرونا به ریاســت معاون 
اقتصادی رییس جمهوری و به پیشــنهاد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تمدید زمان وام 
مشــاغل آســیب دیده از کرونا صــورت گرفت و 
براساس آن صاحبان مشاغل ۱۴ گانه آسیب دیده 
ازکرونا درچهار گروه فرهنگ و هنر، گردشگری، 
ورزش و جوانان و حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان 
آذرماه می توانند برای دریافت وام به ســامانه کارا 

مراجعه و مراحل ثبت نام خود را کنند.
به دنبال تمدید مهلت ثبت نــام وام جدید کرونا، 
پرداخت این وام ازسوی بانک ها نیز باتمدید مواجه 

شد.

اتــاق اصناف ایران اعــالم کرد: مهلــت ثبت نام 
تسهیالت ۱۲ درصدی برای ۱۴ گروه شغلی و نیز 

تاالرداران تا پایان آذر ۱۴۰۰ تمدید شد.
اتاق اصناف ایران دراطالعیه ای ازتمدید مهلت 
ثبت نام تســهیالت ۱۲ درصدی بــرای ۱۴ گروه 

شغلی و نیز تاالرداران خبر داد.
براســاس این اطالعیه و مصوبه کارگــروه مقابله 
باپیامدهــای اقتصادی ناشــی ازشــیوع کرونا، 
فعــاالن ۱۴ گــروه ازمشــاغل اعــم ازصنفــی و 
غیرصنفی )شامل ۸۵۰ زیررســته( که درذیل به 
آن اشاره خواهد شد می توانند تا پایان آذر ۱۴۰۰ 
kara.mcls. بامراجعه به سامانه کارا به نشــانی

gov.ir نسبت به ثبت نام تسهیالت ۱۲ درصدی 
ثبت نام کنند.

فهرست گروه های شغلی مشمول این تسهیالت:
۱( مراکــز تولیــد و توزیــع غذاهای آمــاده اعم 
ازرستورانها، بوفه ها، طباخی ها، قهوه خانه ها و 

اغذیه فروشی ها
۲( مراکز مربوط به گردشــگری شــامل هتل ها، 
هتــل آپارتمان هــا، مجتمع هــای جهانگردی و 
گردشــگری، مهمان پذیرهــا، مهمان ســراها، 
مســافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، 
پذیرایی، تفریحی، خدمــات بین راهی، موزه ها 

و زائرسراها
۳( حمل و نقل عمومی مســافر برون شهری اعم 

ازهوایی، جاده ای ریلی و دریایی

۴( حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری
۵( دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی

۶( تولید و توزیع پوشاک
۷( تولید و توزیع کیف و کفش

۸( مراکز توزیع آجیل خشــکبار، قنادی بستنی 
و آبمیوه

۹( مراکــز باشــگاهها و مجتمع های ورزشــی و 
تفریحی

۱۰( مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی
۱۱( آموزشــگاه های رانندگــی آرایشــگاه ها 

سالنهای زیبایی و گرمابه ها
۱۲( موسســات خصوصــی دارای پروانــه بهره 
بــرداری ازوزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی که درحوزه های درمانی و تشخیصی و 

آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند
۱۳( واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر 
مراکــز تولید محصــوالت گل خانه ای ســبزی و 
صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و 

گیاهان زینتی و ماهیان زینتی
مهلت این ثبت نام پیش تر تا پایان شهریور بود که 

۳ ماه تمدید شد.
براین اساس به تعداد کارکنان واحدهای ثبت نام 
شده، اعم ازبیمه شده و بیمه نشــده، ۱۲ تا ۱۶ 
میلیون تومان وام ۱۲ درصــد، بابازپرداخت ۲۲ 
ماهه اقســاط و ۲ ماه تنفــس )مجموعا ۲۴ ماه( 

تعلق می گیرد.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل کشور:

مشکلیبرایگوشیهایشیائومی
درایرانایجادنمیشود

خبر

نماینده ســبزوار درمجلس ازبیکار شــدن ۲ 
میلیون کارگر به خاطر شــیوع ویروس کرونا 

خبر داد.
به گزارش فارس، ابوالفضل عنابستانی عضو 
فراکســیون تعاون و اشــتغال مجلس امروز 
درجمع تشکل های کارگری و درحضور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه اصالح 
قانون بیمه بیکاری ازضرورت ها است، گفت: 
درشــرایط کرونا چند میلیون کارگر که حتی 
درسازمان تامین اجتماعی ثبت نشده بودند، 
بیکار شــده اند که برآورد می شــود ۲ میلیون 

کارگر درکرونا شغل خود را ازدست داده اند.
وی بابیان اینکه الیحه اصالح بیمه بیکاری ۱۰ 
سال است که درمجلس معطل مانده گفت: 
هرموقع آن را بررســی می کنیــم بااصل ۷۵ 
مواجه می شود که مجلس نمی تواند طرحی 
که دارای بار مالی است مصوب کند، لذا ازوزیر 
جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهیم 
اصالح قانون بیمــه بیکاری را دردســتورکار 

قرار دهد.
نماینده سبزوار درمجلس همچنین درمورد 
طــرح بیمــه کارگــران ســاختمانی گفت: 
پیش بینی می شــود حدود ۴۰۰ هزار کارگر 
ساختمانی درکشــور داریم که بیمه نیستند 
و ســازمان تامین اجتماعی هــم زیربار بیمه 
آنها نمــی رود که بایــد فکری بــرای کارگران 

ساختمانی داشته باشیم.
عضو فراکســیون تعاون گفت: باید صندوق 
تامیــن اجتماعــی و هیــات امنــای تامین 
اجتماعی احیا شود و کار آن را به خود کارگران 
و کارفرمایــان واگــذار کنیــم. کارگــران قیم 
نمی خواهنــد و ما درمجلــس آمادگی داریم 
قانون را اصالح کنیم و درفراکســیون تعاون و 
صحن مجلس برای اصالح قانون کار تالش 

می کنیم.
همچنین نوروزی دیگر نماینده مجلس دراین 
جلسه اظهار داشت: درحال حاضر ۱۱.۳ هزار 
عنوان قانونی درکشور داریم که باید بسیاری 
ازاین قوانین تنقیح شوند بحث امنیت شغلی 
کارگران، ساماندهی قراردادهای موقت کار 

ازجمله این موارد است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: کارگری که 
مستاجر است چگونه می تواند باحقوق کمتراز 

۹ میلیون تومان زندگی کند.
وی خواهان اجرای سه جانبه گرایی باحضور 
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت درمورد 

قوانین کار و کارگری شد.

معاون وزیر راه و شهرســازی دربــاره وام ودیعه 
مسکن گفت: به بانک ها توصیه شده باحداقل 
ضمانت های ممکن اقدام به پرداخت وام کنند.

به گــزارش پایگاه اطــالع رســانی و پایش آثار 
اقتصــادی کرونــا، محمــود محمــودزاده 
درخصوص وام ودیعه مســکن توضیــح داد: 
تاکنون ۸۷۰ هزار متقاضی بــرای دریافت وام 
ودیعه مسکن درسامانه ثبت نام کرده اند و ازاین 
تعداد ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ متقاضی مدارک خود 
را تکمیل کرده انــد و به شــعب بانکی معرفی 

شده اند.
او درخصوص ســقف اعطای وام گفت: میزان 
اعتباری که برای این طرح درنظرگرفته شده ۱۰ 
هزار میلیارد تومان است و اگر این سقف پر شود 
انتهای طرح خواهد بود اما تازمانیکه سقف پر 

نشود محدودیتی درپرداخت نداریم.
محمودزاده گفت: همه مســتاجران که اجاره 
نامه رسمی باکدپیگیری دارند و خانواده باشند 
می توانند ایــن وام را دریافت کنند البته این وام 
به خانم هــای مجرد باالی ۳۵ ســال هم تعلق 

می گیرد.
او ادامه داد: کســانی که ســال گذشــته این 
تسهیالت را گرفته اند تازمانیکه تسویه نکنند 

نمی توانند دوباره دریافت کنند.
این مقام مســوول درخصــوص گالیه برخی 
مستاجران ازشرایط ضمانت این وام توضیح داد: 
به بانک ها توصیه شده باحداقل ضمانت های 
ممکن باید اقدام به پرداخت وام کنند اما قوانین 

داخلی بانک ها متفاوت است.
وی افزود: درحــال حاضر ســرعت پذیرش و 
پرداخت تسهیالت بهتر شده و توصیه ما این بوده 

که شرایط تسهیل شود.
محمودزاده گفت: اززمانیکه افراد درسامانه ثبت 
نام کنند و مدارک را تکمیل کنند تا معرفی آنها به 

بانک کمتراز ۲۴ ساعت زمان طول می کشد.

خبر سهم۲۰۰هزارتومانیسیمان
درهریکمترمربعساختوساز

عضــو هیــات مدیــره انجمن 
سیمان کشور بابیان اینکه هیچ 
مشکلی برای تامین سیمان یک 
میلیون مســکن وعده داده شــده ازسوی دولت 
نداریم، گفت: برای ساخت یک مترمربع مسکن، 
چهار کیسه سیمان مصرف می شود که درباالترین 
قیمت، ۲۰۰ هــزار تومان هزینــه دارد، بنابراین 
نگرانی ازقیمت ســیمان، آدرس اشــتباه دادن 

دربخش مسکن است.
محمدرضا ســلیمیان درنشســتی باخبرنگاران 
اظهار کرد: ظرفیت اســمی صنعت ســیمان ۸۵ 
میلیون تــن و ظرفیت عملیاتــی ۶۵ میلیون تن 
است که ۱۳ میلیون تن آن صادر می شود و بخش 

عمده ای ازتولید دربازار داخل مصرف می شود.
وی بااشــاره به اینکه ۱۰ درصــد ازظرفیت تولید 
ســیمان کشــود مربوط به هلدینگ غدیر است، 
گفت: سهم ســیمان ســپاهان درگروه غدیر نیز 

حدود یک سوم است.
مدیرعامل هولدینگ سیمان غدیر بااعالم اینکه 
هلدینگ غدیر ظــرف هفته آینده آمــاده عرضه 
دربورس است، گفت: درباره مزایای ورود صنعت 
سیمان به بورس کاال به ایسنا گفت: درشرایطی 
که برق قطع می شد، بورس کاال به کمک صنعت 
سیمان آمد و کمک کرد، درحالی که اگر سیمان 
غیراز مسیر بورس عرضه می شد شاهد قیمتهای 

بیشتر بودیم و مدیریت واسطه ها سخت تر بود.
وی باتاکیدبر اینکه بــورس کاال کمک کرد نقش 
دالل و واســطه را کم کنیــم، افزود: بــورس کاال 
همچنین قیمتهــا را مهار کــرد تا شــبکه توزیع 
مکانیزم مدرن تری داشــته باشد، درواقع بورس 

کاال، توزیع سیمان را مدرنتر کرد.
ســلیمیان با یان اینکه مهمتریــن عامل افزایش 
قیمت ســیمان دردو تا ســه ماه اخیــر قطع برق 
است، تصریح کرد: وقتی برق قطع می شود تولید 
بامشکل روبرو شــده، نیاز بازار بیشتر می شود و 
قیمت افزایش پیدا می کند، اما اگر انرژی تامین 
شــود قیمت ســیمان کاهش پیدا می کند. این 

موضوع مستلزم حمایت دولت است.
وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم قیمت سیمان 
قطعا کاهش چشــمگیر خواهد داشــت، اما اگر 
درزمستان قطع گاز داشته باشیم، تهدید جدی 
برای صنعت سیمان است و می تواند مشکل ایجاد 

کند که امیدواریم این اتفاق نیفتد.
عضــو هیــات مدیــره انجمن ســیمان کشــور 
بابیان اینکــه مکانیزم فــروش ســیمان، عرضه 
دربورس اســت، تاکید کــرد: ما عامــل تحریک 
افزایش قیمت نیستیم و اینکه سیمان باچه نرخی 
فروخته می شود را بورس کاال مشخص می کند. 
درحال حاضر هرکســی برای خرید سیمان اراده 
کند می تواند باکدبورس کاال، اقدام به خریداری 

کند.
وی بااشــاره یه اینکه نقش تولیدکننده درقیمت 
ســیمان بســیار کم شــده اســت، گفــت: فکر 
می کنم نقــش واســطه ها برای ایــن بخش مهم 
است و رســانه ها باید این موضوع را تبیین کنند. 
سیمان سپاهان دو ماه است سیمان را دربورس 
عرضه می کند که تقریبا ۶۰  میلیارد تومان پولی 
که درجیــب دالل می رفت بــه تولید برگشــته و 

امیدواریم این مکانیزم کمک کند.
سلیمیان اضافه کرد: همیشه برای تغییر ساختار 
مقاومت هایی وجود دارد و این مقاومت ها، سدراه 

مسیر عرضه سیمان دربورس کاال است.
مدیرعامل هولدینگ ســیمان غدیر درپاســخ به 

ســوال دیگر ایســنا، گفت: هیچ مشــکلی برای 
تامین ســیمان یک میلیون مســکن وعده داده 
شده ازســوی دولت نداریم و بیش از ۸۵ میلیون 
تن ظرفیت داریم، بنابراین هیچ نگرانی برای تولید 

سیمان وجود ندارد.
وی باتاکیدبراینکه دغدغه دولت برای ســیمان، 
بابرنامه ریزی صنعت سیمان قابل مدیریت است، 
افزود: برای یک متر مربع ساخت مسکن، چهار 
کیسه ســیمان مصرف می شــود که درباالترین 
قیمت سیمان، کیلویی هزار تومان است، یعنی 
یک متر مربع ساختمان، ۲۰۰ هزار تومان سیمان 
هزینه دارد کــه نمی تواند تاثیر زیــادی درقیمت 
مسکن داشــته باشــد، بنابراین نگرانی ازقیمت 
ســیمان، آدرس اشــتباه دادن دربخش مسکن 
اســت. وی درمورد تامین انرژی صنعت سیمان 
نیز گفت: وزارت صمــت برنامه ای بــرای تامین 
سوخت جایگزین دارد که می تواند مشکل قطعی 
گاز درزمستان را مهار کند، که اگر قیمت سوخت 
جایگزیــن قیمت گاز باشــد موثر اســت، اما اگر 
باقیمــت باالتری باشــد بــرروی افزایش قیمت 

سیمان تأثیر دارد.

ســلیمیان بابیان اینکه درحــال حاضر صنعت 
سیمان با ۹۰ درصد ظرفیت کار می کند، گفت: 
تمام ظرفیت صنعت سیمان و گروه ما متمرکز بر 
تولید شــده و برنامه تولید ما این است که بایک 
راندمــان بــاال همچنــان بتوانیم تولید داشــته 

باشیم.
وی درمورد صادرات سیمان نیز توضیح داد: درسه 
ماه گذشته صادرات سیمان کاهش قابل توجهی 
داشته و دغدغه برای تامین نیاز بازار داخلی است، 
اما قیمت داخل برشرایط صادرات نیز تاثیر داشته 
اســت. ســال گذشــته بیش از ۲۵ درصد تولید 

سیمان درمجموعه ما صادر شده است.
عضو هیات مدیره انجمن سیمان کشور همچنین 
درمورد وضعیت سیمان سپاهان نیز توضیح داد: 
سیمان سپاهان رکورد تولید پنج سال اخیر را زده و 
راندمان تولید سیمان افزایش یافته است. درحال 
حاضر سیمان ســپاهان به ۱۱ کشــور صادرات 
انجام می دهد و حاشیه سود آن از ۱۴ درصد به ۳۵ 
درصد رسیده اســت. این صنعت باظرفیت تولید 
سه میلیون تن تولید درسال، نقش مهمی دراستان 

اصفهان و استانهای همجوار دارد.

دیــوان عدالــت اداری مصوبه 
قیمت گذاری دستوری شن و 
ماســه را ابطال و اعالم کرد که 

مالک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
بــه گــزارش مهــر، دیــوان عدالــت اداری 
دربخشــنامه ای قیمت گذاری دستوری شن و 

ماسه را ابطال کرد.
دررای دیــوان عدالــت اداری آمــده اســت: بر 
اســاس تبصره ۳ قانون اصالح قانــون تعزیرات 
حکومتی مقرر شده اســت که: »برای وصول به 
اهداف مقرر دراین قانون دولت می تواند در موارد 
لزوم تصمیمات مراجع قیمت گــذاری و تعیین 
شــبکه های توزیع را هماهنــگ و اصالح نماید. 
درهمین راستا، دستورالعمل شــماره ۱۵۱۷۸ 
۶۰، ۱۳۹۷.۶.۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت 
درخصوص نحوه تعیین قیمت کاالها و خدمات 
ابالغ شده و مطابق بند »ج« دستورالعمل مذکور 
در رابطه باکاالها و خدماتی که کمیسیون باشورا 
بادستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، 
مقرر شده است که: »قیمت سایر کاالها و خدمات 
بارعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت 
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان )مصوب 
هیات تعییــن و تثبیت قیمت هــا( و درصدهای 
ســود عمده فروش، خــرده فروشــی، بخش و 

دستورالعمل های مربوطه راسا توسط واحدهای 
دولتی، خدماتی و بازرگانی صــورت می گیرد و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و ســازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها 
موظفند همزمــان بارصد و پایش مســتمر بازار 
درصورت افزایش غیرمتعارف قیمتها بادریافت 
شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند. 
برمبنای نامه شــماره ۳۷۰۶۹۸۵۱۵۴۹ مورخ 
۱۳۹۸٫۸٫۱۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و 
ماسه گچ و آجر مشــمول بند »ج« دستورالعمل 
شماره ۱۵۱۷۸ ۶۰، ۱۳۹۷٫۶٫۱۰ وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و 

تقاضا اعالم شده است.
بنابراین برمبنای موازیــن حقوقی مذکور، اوال، 
شن و ماســه ازمصادیق کاالهای غیرانحصاری 
و قیمت گذاری آنها تابع شــرایط عرضه و تقاضا 
است. ثانیا باتوجه به حکم مقرر درماده ۴ قانون 
معادن )اصالحی ۱۳۹۰٫۸٫۲۲( که براســاس 
آن، »امــور مربوط به موادمعدنــی طبقات یک و 
دو به اســتثنای شــن و ماه معمولی و خاک رس 
معمولی درچارچوب مقررات این قانون درحیطه 
وظایف وزارت معــادن و فلزات اســت و بالحاظ 
حکم مقرر درتبصــره ۲ ماده فــی ۲۱/۱۳۹۴( 

مبنی براینکه »دولت اجــازه قیمت گذاری مواد 
معدنی غیرانحصاری که دربــازار رقابتی تولید و 
عرضه می شود را نداشــته و مالک تعیین قیمت 
عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعالم نرخ در 
خصوص شن و ماســه را ندارند، ثالثا حکم مقرر 
دربند »ج« دستورالعمل شــماره ۶۰,۱۵۱۷۸-
۱۳۹۷٫۶٫۱۰ در خصوص قیمت گذاری کاالها 
و خدمات تابع نرخ گذاری حاصل ازشرایط عرضه 
و تقاضاء متضمن اعطــای اختیار تعیین قیمت 
به ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و 
دستگاه های مزبور صرفا باید به شکایات مربوط به 

افزایش نامتعارف قیمتها رسیدگی و در خصوص 
متخلفان اعمال قانون نمایند. بنابه مراتب فوق 
بخشنامه شــماره ۳۹۹,۳۸۹۱- ۱۳۹۹٫۲٫۸ 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
کردستان و بخشنامه شماره ۳۹۹٫۱٫۱۳۵۱- 
۱۳۹۹٫۲٫۸ اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
شهرستان ســقز که متضمن تعیین و اعالم نرخ 
برای شن و ماسه توسط دستگاه های زیرمجموعه 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت اســت، خالف 
قانون و خارج ازحدود اختیار بوده و مســتندبه 
بند ۱ | ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ 

ابطال می شود.

ازسوی دیوان عدالت اداری؛

قیمت گذاری دستوری 
شن و ماسه ابطال شد

باتصویب کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله باکرونا؛

وامهایکروناییتاپایانبهمنتمدیدشد

روشثبتنامتسهیالتکرونایی
برای۱۴گروهشغلیاعالمشد

یارانه نقدی شهریورماه ساعت ۲۴ روز شنبه بار 
دیگر برای حساب حدود ۷۸ میلیون نفر واریز  شد 
تا جریان پرداخت های ۱۰ ساله بدون برنامه  برای 
هدفمند شدن آن، همچنان ادامه داشته باشد.

یارانه ای که شنبه شــب پرداخت شد، یکصد و 
بیست و هفتمین مرحله ازسال ۱۳۸۹ است که 
با مبلغ ثابت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان طی این سالها 
به جمعیت معموال ۷۸ میلیــون نفری پرداخت 
شــده اســت؛ هرچند این مبلغ طی این سالها 
ارزش خود را ازدست داده ولی همچنان حدود 
۹۵ درصد ایرانی ها دراین لیست قرار دارند و به 
طورحتم بخش زیادی ازآنها درطبقه متوسط و 

باال قرار دارند.
به هرصورت دولت سیزدهم بیش ازیک ماه است 
که کار خود را دراداره کشــور به طوررسمی آغاز 
کرده و هنوز موضع و برنامه مشخصی برای روند 

پرداخت یارانه هــا اعالم نکرده اســت، ولی در 
بین اظهارات مسووالن مربوطه بعضا انتقاداتی 

نســبت به نحوه پرداخت یارانه ها اعم ازنقدی و 
غیرنقدی دیده می شود.

اخیــرا میرکاظمی -رییــس ســازمان برنامــه و 
بودجه- ازوضعیــت یارانه های پنهان حدود ۶۳ 
میلیارد دالری و یارانه پرداختی ارز ۴۲۰۰ تومان 
انتقاد و حتی اشــاره ای هم به نحوه توزیع یارانه 

نقدی و یکسان بودن آن داشته است.
اینکه نقدی های مطرح شــده به اقــدام موثر و 
اصالح روند معیوب گذشته منتهی خواهد شد 

یا خیر، هنوز مشخص نیست.
این درحالی اســت کــه دولت گذشــته بااینکه 
درابتدا منتقد روش پرداخــت یارانه نقدی بود، 
درادامه باوجود تکالیفی که بــرای اصالح روند 
پرداخت و غربالگری یارانه بگیران برعهده داشت 
هیچگاه اقدام جدی و موثری انجام نداد و لیست 
یارانه بگیــران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هرســال 
حدود ۴۲ هــزار میلیارد تومان هزینه داشــت و 

البته باکسری همراه بود.

بازهمیارانه۷۸میلیوننفریدرحسابهاست!

بیکارشدن۲میلیونکارگر
درایامکرونا

معاون وزیر راه و شهرسازی:

بانکهاضمانتوامودیعه
مستاجرانراتسهیلکنند

خبر

خبر
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 وزیر جهاد کشاورزی:   

کشاورزیعاملامنیتوتولیدقدرت
برایکشوراست

نرخواقعیمرغ۳۷هزارتوماناست

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفت: 
کشــاورزی و تامیــن غــذا عامل 
امنیت و تولید قدرت برای کشور 
اســت و نگاه ویژه به این بخش، توجه به یک ســوم 

جمعیت درحوزه معیشت محسوب می شود.
سیدجواد ساداتی نژاد افزود: حوزه کشاورزی برای 
مردم ایران اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی ازدالیل 

آن تامین غذا ازسوی کشاورزان و دامداران است.
وی بابیان اینکه اگر تامین غذای کشوری دراختیار 
دیگران و وابسته به کشورهای دیگر باشد همیشه باید 
عزت خود را ازبیگانگان مطالبه کرد، افزود: امروز غذا 
به عنوان یک ابزار تهدید نیز تبدیل شــده و کشورها 
ازاین ابزار به عنوان اسلحه استفاده و تالش می کنند 

باابزار غذا بردیگران سلطه و استیال پیدا کنند.
وزیر جهاد کشاورزی بااشاره به اینکه کشاورز بانگاه 
به این فضای راهبردی فقط فردی نیست که درتولید 
یک محصول نقش دارد، اظهار داشــت: کشــاورز 
دردنیای امروز فردی اســت که درکنــار تامین غذا، 
امنیت و قــدرت برای مردم و کشــور قــدرت تولید 

می کند.
ســاداتی نژاد باتاکیدبر نگاه راهبردی به کشــاورز، 
اضافــه کــرد: تــا دیــروز کشــاورز نمــاد یــک فرد 
زحمت کش، آفتاب سوخته و تالشگر بود که ازنظر 
مالی نیز تمکن ندارد و همیشه باید نگران، ناراحت 
و غصه دار او به عنوان بخشــی ازاقشــار مستضعف 

جامعه بود.
وی بایــادآوری تغییــر نــگاه راهبردی به کشــاورز 
دردنیا و اینکه باید به کشاورز به عنوان حافظ امنیت 
ملت ایران درحوزه غذا نگاه کــرد ادامه داد: آمریکا 
باوجود داشــتن چهار درصد جمعیــت دنیا اما ۳۷ 
درصد غــذای دنیا را تولیــد و باابزار غذا برکشــورها 

حکومت می کند که این نشــان دهنده جایگاه  ویژه 
کشاورزی درجهان است.

به گفته وی، حساسیت موضوع غذا زمانی که دشمن 
به ســراغ تهدید غذا می رود دردنیای امروز بیشتر و 

قابل تامل است.
     انتخاب نماینده کفیل کاشان

به گفته وی، همچنین طبق عرف کفیل نیز نماینده 
ویژه ای را برای رســیدگی به امور این حوزه انتخابیه 
انتخاب می کند که برای این مســوولیت نیز نائینی 
ازافراد انقالبی، جانباز، ایثارگر و یکی ازفرماندهان 
سپاه درمنطقه کاشان باتوجه به شناخت مردم ازوی 
و اشرافی که به مسایل این منطقه دارد انتخاب شد که 
برای موفقیت دراین عرصه حمایت، هدایت و همدلی 

مردم را می طلبد.

وزیر جهاد کشاورزی باتاکیدبراینکه دفتر خانه ملت 
باحضور این نماینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد 
و پاسخگوی مراجعات مردمی و پیگیری مسایل آنان 
خواهد بود گفت: مسایل کالن و ارتقای منطقه را نیز 
قالیباف و شخص وی بامحوریت آیت الله سلیمانی 
نماینده ولی فقیه درمنطقه کاشــان به طورماهانه 
درتهران پیگیری خواهند کرد و به هیچ وجه مسایل 
اصلی و مطالبه هــای کالن درارتباط مــردم دراین 
دوره برزمیــن نخواهــد ماند. ســاداتی نژاد درمورد 
حوزه کشــاورزی و مشــکل کم آبی منطقه کاشان 
برلزوم یک تحول در ین حوزه تاکید و اضافه کرد: به 
عنوان خدمتگزار همه کشــاورزان و سرمایه گذاران 
عالقه مند درحوزه کشاورزی در ۲ شهرستان تالش 
خود را درراستای رفع این مشکل انجام خواهد داد 

تا مشکل بیشــترین مصرف آب درحوزه کشاورزی 
به صورت سنتی و غرق آبی و تولید محصوالت پرآب 
را دراین منطقه تبدیل به کشــت کــم آب، گلخانه و 
محیط محصور کند. وی باتاکیدبر برنامه ریزی انجام 
طرح های اجرایی درحوزه صنایع تبدیلی درکاشان 
و آران و بیدگل گفت: طرح هایی نیز آماده شــده که 

باهمت مردم پیش خواهد رفت.
ســاداتی نژاد ازهمدلی، حمایت، هدایت و اعتماد 
مردم منطقه و آیت الله عبدالنبی نمازی امام جمعه 
سابق کاشان تقدیر کرد و افزود: دربرهه کنونی نیز 
برای ادامه مســیر و موفقیت درایــن عرصه نیازمند 
حمایــت آیت الله ســلیمانی امام جمعه کاشــان و 
نماینده ولی فقیه درمنطقه است تا بامحوریت وی 

بتواند شرایط مطلوبی را برای مردم رقم بزند.

رییــس اتحادیه صنف میــوه و ســبزی فروش 
شهرستان اصفهان بااشاره به اینکه هنوز گالبی 
باالترین قیمت میوه را دربازار دارد، به نوعی که 
بسیاری ازاصفهانی ها تابســتان امسال حتی 
یک بار هــم قادر به خرید این میوه نشــده اند به 
مردم توصیه کرد تا پیش ازمهرماه ازخرید نارنگی 

خودداری کنند.
نوروزعلی اسماعیلی درگفت وگو با ایسنا، بااشاره 
به ورود میوه های پاییزه به بازار اصفهان، اظهار 
کرد: درحال حاضر پرتقال های منطقه جنوب 

)فارس( وارد بازار اصفهان شده است.
وی همچنین درباره ورود نارنگی به بازار به مردم 
توصیه کرد که ازخرید نارنگی دراین مقطع زمانی 
و تا پیش ازفصل پاییز خودداری کنند و توضیح 
داد: همواره مرکبات باید ازاوایل مهرماه برداشت 
شوند و اما درشمال کشور برخی بابرداشت پیش 
ازموعد درمرداد و شهریور ماه و سپس زدن برخی 
مواد به پوســت این میوه ها موجــب رنگ آوری 
آنها برای عرضه زودهنگام به بازار می شــوند که 
برای سالمتی مردم بسیار مضر است، بنابراین 
توصیه می شود اگر نارنگی دربازار موجود است، 
مردم خرید نکنند. رییس اتحادیه صنف میوه و 
سبزی فروش شهرستان اصفهان گفت: ازاداره 
بهداشت می خواهیم پیش ازرسیدن نارنگی های 
شمال کشور به سایر اســتان ها به این موضوع 

رسیدگی شود.
وی بااشــاره به تغییر فصل و تغییــرات قیمتی 
میوه دربازار، اظهار کرد: درحال حاضر بارهای 
ســردخانه ای همچون شــلیل، آلو و... دربازار 
موجود اســت، اما باتوجه به تغییــر فصل و کم 

شدن عرضه این محصوالت و همچنین باال بودن 
هزینه های بار آنها، قیمت میوه های تابستانه روبه 

افزایش است.
اســماعیلی بابیان اینکه درحــال حاضر لیمو 
شیرین، پرتقال و انار به عنوان میوه های پاییزه 
وارد بازار اصفهان شده است، گفت: قیمت لیمو 
شیرین بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان، پرتقال جنوب 
بین ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان، انار منطقه فارس بین 

۱۷ تا ۱۲ هزار تومان است.
وی همچنین گفت: هنوز گالبی باالترین قیمت 
میوه را دربازار اصفهان دارد و قدرت خرید مردم 
به قدری کاهش یافته که خانواده ها نمی توانند 
دوبار گالبی خرید کنند و به نوعی که بســیاری 
ازاصفهانی ها تابستان امسال حتی یک بارهم 

قادر به خرید این میوه نشده اند.
اسماعیلی بااشاره به قیمت برخی محصوالت 
میوه و تره بار درسطح خرده فروشی، اظهار کرد: 
بانرخ گذاری انجام شده امروز شنبه ۲۰ شهریور 
ماه قیمت هر کیلو آلو زرد بین ۱۸هزار و  ۲۲ هزار 
تومان، آلو شابلون بین ۱۸تا ۲۲هزار تومان، انار 
بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، انبه 
بین ۳۵ تا ۴۳ هزار تومان، انگور عســگری بین 
۱۵تا ۲۰ هزار تومان، بادام منقا بین ۴۵ تا ۵۸ هزار 
تومان، پسته تازه بین ۱۲۰ تا ۱۴۵ هزار تومان، 
گالبی بین ۵۰ تا ۶۲ هزار تومان، موز بین ۲۵ تا 
۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، هلو بیــن ۲۰ تا ۲۵ هزار 
تومان، شلیل بین ۲۵ تا ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان، 
گوجه حدود ۷۲۰۰ تومان، کاهو پیچ بین ۱۲ تا 
۱۶ هزار تومان، هویج بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان، 

لیموترش بین ۱۷ تا ۲۳ هزار تومان و.... است.

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه بابیان اینکه ارتباط 
دانشگاه و صنعت درمســیر حکمرانی هوشمند 
منجربه ایجــاد اشــتغال بــرای فارغ التحصیالن 
می شــود، گفت: تکمیل زنجیره ارتباطی علم و 
صنعت موجب رفع نیازها و خألهای اقتصادی و 

بی اثر شدن تحریم ها می شود.
به گزارش روابط عمومی فوالدمبارکه، حمیدرضا 
عظیمیان باتاکیدبر ضــرورت ارتباط دانشــگاه 
و صنعت اظهــار کرد: آمــوزش و اطالع رســانی 
درخصوص اهمیت حمایت ازتولید ملی ازوظایف 
مهم آموزش و پرورش، دانشگاهیان، رسانه ملی و 

تمامی دست اندرکاران این عرصه است.
مدیرعامل فوالدمبارکه بااشــاره به اهمیت تولید 
علم نافــع ازطریــق ارتبــاط بادانشــگاه افزود: 
راه اندازی نخســتین آزمایشــگاه صنعت نســل 
چهارم دردانشگاه صنعتی اصفهان باهمین هدف 
دنبال شده و شرکت فوالدمبارکه دردیگر اقدامات 
مشترک بادانشگاه ها، موفقیت های زیادی کسب 

کرده است.
وی بااشــاره به ماموریت های پژوهشــکده فوالد 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در جهت توســعه 
محصــوالت بــرای گــروه فوالدمبارکــه و صنعت 
فوالد ایران گفت: درسال گذشته تولید پروتزهای 
انســانی درایــن پژوهشــکده عملیاتی شــد که 
درصنعت پزشکی کشور مورداستفاده قرار می گیرد 
و کشور را دراین زمینه ازواردات محصوالت خارجی 

بی نیاز می کند.
عظیمیــان باتاکیدبــر ضــرورت عقــب نماندن 
ازرقابت های بازار جهانی ادامه داد: دانشــگاه ها 
نقش بسیار مهمی درکمک به پیشــرفت، رونق و 
اعتالی صنعت و برآورده ساختن نیاز صنایع کشور 
به علــم و نــوآوری و تبدیل نگاه ازمونتــاژکاری به 

نوآوری درصنعت دارند.
مدیرعامــل فوالدمبارکــه بااشــاره بــه اهمیــت 
آینده پژوهی درشــرکت فوالدمبارکه خاطرنشان 
کرد: بامــرور تاریخچــه صنایع، به شــرکت های 
بزرگی برمی خوریم کــه امروز اثــری ازآن ها باقی 

نیست. اینکه باید چه مســیری را درپیش گرفت 
مهم ترین مساله ای اســت که رهبران سازمان ها 

باآن مواجه اند.
     ساخت و اجرای مرکز تحول دیجیتال 

صنعت فوالد باهمکاری دانشگاه تهران
وی اذعان داشــت: اقدام دیگر پژوهشکده فوالد 
دانشــگاه صنعتی اصفهان، تاســیس شــرکت 
پشــتیبانی و توســعه فنــاوری و نوآوری هــای 
فوالدمبارکه باهدف ایجاد یک مرکز )COE(  بود تا 
بتوانیم باسرمایه گذاری، شرکت فوالدمبارکه را دردو 
حوزه توسعه فرایند و اقتصاد چرخشی توسعه دهیم 
و بابهره گیری ازظرفیت ملی، این موارد را به عنوان 

ماموریت دربرنامه خود داشته باشیم.
عظیمیان تاکیــد کــرد: باتعریــف ماموریت ها و 
برنامه هایی درتعامل ســازنده بادانشگاه ها، مرکز 
تحول دیجیتال صنعت فوالد بابهره گیری ازدانش 
استارت آپ ها و همراهی دانشگاه تهران و معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، درپردیس 

دانشگاه تهران درحال ساخت و اجراست.
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه یادآور شد: بهترین 
فضایی که به لحاظ فنی می تواند درخدمت احداث 
نخستین آزمایشگاه صنعت نسل چهارم درکشور 
قــرار بگیرد، دانشــگاه صنعتی اصفهان اســت. 
همکاری این دانشگاه باگروه فوالدمبارکه می تواند 
به تربیت محققان و متخصصانی منجر شــود که 
می توانند درآینده نزدیک طرح تحول دیجیتال را 

درکشور جاری سازند.
وی درپایــان بااشــاره بــه مطالعــات مــوردی 
دردانشگاه های آلمان، فرانسه و پلی تکنیک میالن، 
انتخاب دانشــگاه صنعتی اصفهان را شایســته 
دانســت و توضیح داد: ایجاد آزمایشگاه صنعت 
نســل چهارم یکــی ازالزامات دیگر اســت و برای 
طرح تحول دیجیتال اجتناب ناپذیر خواهد بود، 
چراکه معتقدیم موضوع پژوهش و ایجاد توانمندی 
درنسل جدید باید دردانشگاه اتفاق بیفتد و شرکت 
فوالدمبارکه هم حامی این بخش باشد تا ازنتایج آن 

درکشور بهره مند شویم.

برخی اصفهانی ها یک بار هم گالبی نخریدند:  

اوضاعنابسامانگرانیقیمتمیوهدرنصفجهان

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه بیان کرد :

همگامیفوالدمبارکهودانشگاه
درمسیرحکمرانیهوشمند

سرپرســت اداره راهــداری و حمــل و نقل 
جــاده ای اردســتان گفــت: اجــرای باند 
دوم محور اردســتان بــه زواره مطالبه جدی 
شهروندان است و این عملیات به زودی آغاز 

می شود.
ابوالفضل بابیان اینکه بهســازی و توســعه 
راه هــای اردســتان دراولویــت مســووالن 
شهرستان اســت، افزود: باتوجه به مطالبه 
شــهروندان درخصــوص بانــد دوم محــور 
اردســتان-زواره، قرارداد شروع مجدد ادامه 
مسیر این محور انجام شده و عملیات اجرایی 

آن به زودی آغاز می شود.
وی بابیان اینکه به دلیــل پراکندگی راه های 
اردستان، محرومیت حوزه راه دراین منطقه 
بیشتر اســت، تصریح کرد: باپیگیری های 
نماینده مردم اردســتان درمجلس شورای 
اســالمی و ســفر مســووالن وزارت راه و 
شهرسازی به شهرســتان اقدام های موثری 

دربخش راهداری صورت گرفته است.
معاون مهندسی و ســاخت راه و شهرسازی 
اســتان اصفهــان ۲۲ تیــر ۱۳۹۹ دربــاره 
محور اردســتان-زواره گفته بود: باتوجه به 
بارترافیکی ســنگین و تصادفــات رخ به رخ 
دراین محور عملیات اجرایی باند دوم محور 
زوارهاردستان ازسال ۱۳۹۳ دردستورکار این 
اداره کل قرار گرفت. طول مجموع این محور 
۹ و نیم کیلومتر است که ازسوی سه پیمانکار 
اقدام شده و قرارداد پیمانکار کنونی حدود 
چهار و نیم کیلومتر باقیمانده را دربرمی گیرد.
بهزاد شاهسوندی بابیان اینکه محور اردستان 
به زواره یکی ازطرح های دارای اولویت اداره 
کل راه و شهرسازی اصفهان است و ۶۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته، افزود: برای تکمیل 
و بهره برداری ازباند دوم این محور پنج میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است که باتوجه به سفر اخیر 
معاون رییس جمهــوری و رییس ســازمان 
برنامه و بودجه یه اصفهان، دستور تخصیص 

اعتبار این این طرح صادر شد.
سرپرســت اداره راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای اردستان بااشــاره به آغاز عملیات 
مرحلــه دوم روشــنایی محــور ترانزیت این 
شهرستان خاطرنشــان کرد: قطعه دوم این 
طرح ازجایگاه سوخت کمربندی تا دانشگاه 
پیام نور اردســتان به طول ۲ و نیم کیلومتر و 
صرف اعتباری نزدیک بــه ۲ میلیارد تومان 
به صورت امانــی از وی اداره راهداری انجام 

خواهد شد.
کوهــی افــزود: قطعه نخســت روشــنایی 
کمربندی اردســتان بــه طول چهــار و نیم 
کیلومتر با ۸۰ پایه و صرف اعتبار نزدیک به ۴ 
میلیارد تومان به طورمشارکتی ازکمک های 
دفتر نماینده مجلس، فرمانداری، راهداری 
و امور برق نیز درهفته دولت ســال جاری به 

بهره برداری رسید.
به گفته وی، عملیات روکش آسفالت محور 
ترانزیت اردستان و اصالح واریانت و رفع قوس 
کمربندی )روبروی جایگاه سوخت( درحال 

انجام است.
شهرستان اردســتان باافزون بر ۴۲ هزار نفر 
جمعیت، بابرخــورداری از ۲ هزار کیلومتر 
راه همســنگ، ۱۴۱ کیلومتر آزادراه و ۱۰۰ 
کیلومتر جاده ترانزیــت درفاصله نزدیک به 
۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع 

شده است.

توزیع دوهزارتن برنــج وارداتی باهدف تنظیم 
بــازار ازامروز بین فروشــگاه های زنجیــره ای و 

تعاونی های مصرف استان اصفهان آغاز شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان 
گفت: این میزان برنج حمایتی بانرخ هر کیلوگرم 
۱۱ تا ۱۸ هزارتومان بســتگی به نوع تایلندی، 
هندی و پاکســتانی برای تنظیم بــازار مصرف 
ازامروز آماده تحویل به عامالن این مراکز فروش 

البته بامجوز اداره صمت دراستان است.
محسن ضیائی، ذخیره برنج وارداتی را درانبار 
غله استان دوبرابر بیشتراز نیمه نخست پارسال 
بیان کرد و افــزود: عامالن فــروش می توانند 
بامجوز هــای صــادره ازاداره صنعــت، معدن 
وتجارت درشهرســتان های بــه اداره کل غله 
استان اصفهان به انبار اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی این اســتان مراجعه و ســهمیه خود را 
دریافت کنند. وی گفــت: همچنین ازابتدای 
ماه محرم تاکنون نیمی ازدوهزار تن برنج سهمیه 
حمایت ازهیئت های مذهبی استان اصفهان 

توزیع شده است.

خبر خبر

استان

خبر

باتکیه بردانش داخلی صنعتگران دستگاه تراش 
CNC پیشرفته آلمانی ریل درشــرکت ذوب آهن 

اصفهان بومی سازی و راه اندازی شد.
سرپرست خدمات فنی تولید درمدیریت مهندسی 
نورد این شرکت گفت: این دستگاه حساس و کلیدی 
باتوانمندی و همت کارشناســان داخلــی دراوج 
تحریم هــا و دربازه زمانی دوماهه برنامه نویســی و 

چهارساله هم راه اندازی شد.
علیرضا مهرابی افزود: این دستگاه سنگین تراش 
ساخت شرکت GEORG آلمان باطول بستر ۱۳ 
متر قابلیت ماشین کاری قطر یک ونیم و طول هشت 
 CNC متر را دارد و ازدقیق ترین ماشین های تراش
است که درتراش غلتک های ریل کاربرد دارد و پس 
ازتالش شبانه روزی نیرو های توانمند بومی سازی و 

بهره برداری ازآن آغاز شد.
وی گفت: ازمهمترین ویژگی های این دســتگاه 
شــامل پردازش فوق العاده باال، سیمولیشن باال 
که می توان روی صفحه کنترلر مشاهده و کنترل 
پردازش ها را داشته باشد، اجرای برنامه نامحدود، 
پی ال ســی بدون محدودیت خروجــی و کنترل 

همزمان چهار دستگاه و قابلیت کنترل فرمان های 
۲۱ محور اســت. علیرضا مهرابی افزود: همزمان 
قطــر تراشــی و کالیبراســیون )کالیبر تراشــی( 
ازشاخص های این دستگاه است که افزایش کیفیت 
بیشــتر ریل تولیدی، کاهــش خوردگی غلتک، 
افزایش طول عمر و راندمان و تناژ بهره برداری باال 
و ازطرف دیگر باافزایش مراحل تنظیم، رسیدن به 

ابعاد باالتر را آسان تر می کند.
سرپرست خدمات فنی تولید درمدیریت مهندسی 
نورد شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: ازسه دستگاه 
آلمانی موجود دراین شرکت دودستگاه که دارای 
نواقص درقطعات مکمل، کنترلر و برنامه نویسی بود 

باتکیه بردانش بومی متخصصان رفع اشکال شد.
علیرضــا مهرابی گفــت: ارزش تقریبی این ســه 
دستگاه ســنگین تراش سی ان ســی بیش از ۹۰ 
میلیارد ریال برآورد شده است که دستگاه تراش سی 
ان سی راه اندازی شده و درآینده ای نزدیک دستگاه 
سنگین تراش سی ان سی ســوم ساخت شرکت 
آلمانی هم بابهره گیری ازدانش داخلی نیرو های 

متخصص بومی سازی و بهره برداری می شود.

مدیــر کل راه آهــن اصفهــان گفــت: رعایــت 
شیوه نامه های بهداشتی، تب سنجی و استفاده 
ازاپلیکیشن ماسک برای ورود مســافران به قطار 

الزامی است.
سیدرضا سادات حسینی مدیرکل راه آهن اصفهان 
گفت: راه آهن اصفهان باتوجه به شــرایط موجود 
جهانی قبل ازاینکه ویروس کرونا وارد کشــور شود 
باتمهیدات مدیران این شــرکت نسبت به آموزش 
پیشگیری ازبیماری کرونا پرسنل خود را آموزش داد. 
او افزود: بارعایت ضوابط اجرایی کلیه محیط های 
قطار و ســالن های انتظار طبق ضوابــط اجرایی 
و شــیوه نامه های بهداشــتی طبق موازین رصد 

می شود.
مدیرکل راه آهن اصفهان ادامه داد: درابتدای شیوع 
ویروس کرونا برای مدتی حمل و نقل ریلی هم تعطیل 
شد، اما بعدازاینکه اجازه تردد و نقل و انتقال مسافر 
بامجوز ستاد کرونا امکان پذیر شد بعضی ازموارد 

موردتوجه ویژه قرار گرفت.
سادات حسینی اضافه کرد: باتوجه به حساسیت 
انتقال ویروس ازطریق سطح، کوپه ۴ نفره به دونفره 
تبدیل و ضدعفونی محیط درســه بخــش انجام 

می شد.
او اظهار کرد: باجهش ویروس این حساسیت کمتر 
شد و بعدازآن گندزدایی به یک مرحله درروز کاهش 
پیدا کرد و درحال حاضر ســالن انتظار مســافران 

هفته ای ۲ بار ضدعفونی می شود.
مدیــرکل راه آهــن اصفهــان تصریح کــرد: برای 
جلوگیری ازســرایت ویروس در داخــل واگن ها و 
کوپه ها رصد هــای بهداشــتی در ۳ مرحله انجام 
می شود. ابتدا مسافر تب سنجی شده و درصورت 
نداشتن مشکل اجازه ورود به قطار داده می شود، 
مرحلــه اول هنگامی اســت که مســافر وارد قطار 
شــده که قبل ازآن کلیه کوپه ها ضدعفونی شده و 
پلمب می گردد و خود مسافر هنگام ورود پلمب را 

باز می کند.
سادات حســینی افزود: مرحلــه دوم ضدعفونی 
تمامی راهروها، رستوران و سرویس بهداشتی است 
که اززمان حرکت تا مقصد ۱ ســاعت یکبار توسط 
محلول شست و شو استریل می شود و مرحله پایانی 
هنگام تخلیه مسافر اســت که مجددا ضدعفونی 
شده و قطار برای تجهیز و مسافرگیری جدید آماده 

می شود.

خبرخبر
صنعت فوالد درمسیر خودکفایی:

 CNC بومی سازی دستگاه تراش
درذوب آهن اصفهان

سفر سبز باحمل و نقل ریلی 
درزمان کرونا

شرکت فوالدمبارکه باظرفیت 
تــن   ۶۰۰ ماهانــه  تولیــد 
ورق گالوانیــزه ویــژه، نقــش 
اســتراتژیک درتامین مواداولیــه صنعت لوازم 

خانگی درکشور ایفا کرده است.
رییــس واحــد گالوانیــزه و ورق رنگی شــرکت 
فوالدمبارکه، ایــن مجموعــه بزرگ فــوالدی را 
تنها تولیدکننــده ورق رنگــی موردنیاز صنعت 

لوازم خانگی درکشور بابیش از ۲۵ سال تجربه 
درتولید این محصول معرفی کــرد و گفت: این 
شــرکت ازقابلیــت تولیــد ۳ نــوع ورق رنگــی 
ساختمانی، دکوراتیو و ورق های مخصوص لوازم 

خانگی باکیفیت باال درکشور برخوردار است.
علیرضا گندمکار، شرکت فوالدمبارکه ورق های 
رنگی تولیدی ایــن مجموعه بــزرگ صنعتی را 
قابــل رقابت باشــرکت های کــره ای و اروپایی 

دانســت و افزود: فوالدمبارکه ماهانه ۵۰۰ تن 
ورق گالوانیــزه ویژه برای لــوازم خانگی تولید 
می کند کــه ورق اولیه برای تولیــد بیش از ۲۲ 

هزار دستگاه یخچال را تشکیل می دهد.
وی گفت: ایــن میــزان تولیــد فوالدمبارکــه 
درحالی اســت که ظرفیت تولید ۶۰۰ تن ورق 
مخصوص این صنعت درمــاه باراه اندازی خط 
تکمیلــی آن درآینده بــه ۱۰۶۰ تــن افزایش 

خواهد یافت که رهاورد تولید ۵ هزار دســتگاه 
یخچــال یــا ۱۷۵ هــزار دســتگاه ماشــین 

لباسشویی است.
رییس واحــد گالوانیــزه و ورق رنگی شــرکت 
فوالدمبارکــه افزود: ایــن میزان تولیــد عالوه 
براینکه می تواند کشور را واردات لوازم خانگی 
بی نیاز کند بلکه زمینه ساز صادرات و ارزآوری 

برای کشور دراین شرایط تحریمی است.

ازفعالیــت ۴ معدن درکاشــان 
به علــت انباشــت باطله های 
معدنــی و ایجــاد مشــکالت 

زیست محیطی برای روستاییان جلوگیری شد.
دادســتان کاشــان برحل مشــکالت زیســت 
محیطی این معــادن تاکید کرد و گفت: شــروع 

فعالیت این معادن منوط به رفع مشکالت زیست 
محیطی آن ها و تایید کارشناسان این حوزه است.
روح الله دهقانی تاکید کرد: اشتغال افراد شاغل 

درمعادن ازاهمیت زیادی برخوردار است، ولی 
مشکالت زیست محیطی ساکنان اطراف معادن 

نیز باید لحاظ شود.

نقش استراتژیک فوالدمبارکه درتامین مواداولیه لوازم خانگی

توقف موقت فعالیت ۴ معدن درکاشان

خبر

خبر

سرپرست اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اردستان:

اجرایبانددوممحور
اردستان-زوارهمطالبه
جدیشهرونداناست

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی 
استان اصفهان خبر داد:

آغازتوزیع۲۰۰۰تنبرنج
وارداتیدراستان
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مطالبات اجتماعی ازاستاندار اصفهان:

استاندارجدیدزمینهفعالیتبخشخصوصی
درنظامسالمترافراهمکند

رییــس  اســبق ســازمان  نظام 
پزشکی استان اصفهان، گفت: 
استاندار بهتر است بتواند برای 
بخش خصوصی تســهیالتی قائل شــود تا بخش 
خصوصی پیشرفت کرده و به مردم خدمت رسانی 
کند، به هرحال دولت وضعیت اقتصادی مناسبی 
برای دایر کردن مراکز بهداشت درمان بااضافه شدن 

درمان های گران قیمت نخواهد داشت.
عباسعلی جوادی درخصوص مطالبات ازاستاندار 
جدید، اظهــار کــرد: امیدواریم اســتاندار جدید 
واکسیناسیون را دراستان به حداستاندارد برساند تا 
آمار مبتالیان و فوتی های بیماران کرونایی دراستان 
کاهش پیدا کند، متأســفانه درموج های کرونایی 
روزانه بامبتالیان زیاد کرونا درگیر هســتیم و توجه 

به این امر بسیار ضروری است.
     کاهش آمار مبتالیان کرونایی باواکسینه 

کردن آحاد جامعه
وی اضافه کرد: بااولویت ترین موضوع نظام سالمت 
دراستان کاهش آمار مبتالیان کرونایی باواکسینه 
کردن آحاد جامعه است، باید استاندار جدید به این 
امر مهم توجه کند و باهماهنگی باریاست دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، وزارت بهداشت و درمان و 
رساندن واکسن کرونا به استان راهکاری برای تزریق 
زودتر واکســن به مردم ازطریق بخش خصوصی، 
بســیج مردمی، نیروهای ارتش و ســپاه را داشته 
باشــد تا امر واکسیناسیون ســریع تر انجام شده و 

سطح ایمنی مردم افزایش پیدا کند.
عضو هیات مدیره ســازمان نظام پزشــکی استان 
اصفهــان، تصریح کــرد: وزیر بهداشــت و درمان 
می تواند باوارد کردن واکسن کرونا مشکل کمبود 
واکسن را درکشور حل کند، ولی تزریق آن بامشارکت 
همه کسانی که قادر به انجام این کار هستند و بایک 
بســیج عمومی امکان پذیر اســت به نظر می رسد 
استاندار می تواند نقش مرکزی دراستان دراین مورد 

واکسیناسیون عمومی داشته باشد.

وی درخصوص نقطه ضعف های استاندار قبلی، 
اظهار کرد: شیوع بیماری کرونا و تاخیر درواکسینه 
شدن مردم دراختیار استاندار اصفهان نبوده است، 
کمبود واکسن کرونا دراستان وجود داشت و همه 
واکسن های وارد شده به اســتان برای مردم تزریق 

شده است.
رییس اسبق سازمان نظام پزشکی استان اصفهان، 
گفت: اســتاندار جلســات متعددی دراین زمینه 
داشته است، اما وقتی که واکسن دردسترس قرار 
نداشت برنامه ای هم نمی توانســت اجرا شود، به 
طوریقین استاندار هم در زمینه بیماری کرونا فعالیت 
زیادی داشــت از جمله همراه شدن باارتش، سپاه 
و ایجاد تخت های سیار دربیمارستان های خصوصی 
و دولتی که برای رسیدگی بیشتر به بیماران کرونایی 

را دراستان اصفهان فراهم کردند.
جوادی، خاطرنشــان کــرد: آنچه امــروزه دردنیا 
هم مشــخص شــده اســت اینکه باال رفتن سطح 
واکسیناســیون درهرجامعــه ازانتقال این ویروس 
پیشــگیری می کنــد، بایــد بدانیــم بــاال رفتــن 
واکسیناسیون به این معنی نیست که این بیماری 
به طورکامل ریشه کن شــود، به هرحال شیوع این 
ویروس وجود دارد اما باواکسینه کردن مردم آمار مرگ 

و میر دراجتماع کاهش پیدا می کند.
     لزوم تسهیل فعالیت بخش خصوصی 

درنظام سالمت
وی تصریح کرد: اســتاندار بهتر است بتواند برای 
بخش خصوصی تســهیالتی قائل شــود تا بخش 
خصوصی پیشرفت کرده و به مردم خدمت رسانی 

کند، به هرحال دولت وضعیت اقتصادی مناسبی 
برای دایر کردن مراکز بهداشت درمان بااضافه شدن 

درمان های گران قیمت نخواهد داشت.
عضو هیات مدیره ســازمان نظام پزشــکی استان 
اصفهان، اظهار کرد: بهترین شــیوه بــرای بهتر و 
بیشتر شــدن خدمات ســالمت وارد کردن بخش 
خصوصی بــرای فعالیــت اســت، درواقع بخش 
خصوصی هم به عنوان خیریه و هم به عنوان بخش 
خصوصی می تواند به درمــان بیماران کمک کند 
تا جامعه ســالم و ایمنی داشته باشــیم، متاسفانه 
اصفهان ازنظر بخش خصوصی ازهمه استان های 
هم ردیف خود عقب اســت و امیدواریم اســتاندار 
جدید بتواند دراین حوزه اصفهان را به حدمناسب و 

هم رتبه بااستان های دیگر برساند.

خبر

خبر

مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیست استان اصفهان ازتامین 
۲۰۰ تن علوفه بــرای وحوش 
درمناطق حفاظت شــده این خطه درفصل گرم 

امسال خبر داد.
ایرج حشــمتی افزود: خشکســالی کم سابقه 
زمستان گذشــته و تداوم آن درتابستان امسال 
ســبب شــد تا توزیع علوفه آخرین راهکار برای 
نجات وحوش درمناطق حفاظت شــده استان 

اصفهان درنظرگرفته شود.
وی افــزود: ســال های گذشــته ما بــه نوعی با 
بدخوراکــی وحــوش درحیات وحــش مواجه 
بودیم اما امســال باخطر جدی درتامین علوفه 
روبه رو شــدیم و برای عبور ازاین شــرایط برخی 
آبشــخورهای وحوش درمناطق حفاظت شده 

ترمیم و دربرخی نقاط چشمه ها احیا شد.
وی بااشــاره به اینکــه بخشــی ازعلوفه وحوش 
باکمک خیران و مردم و مابقی توســط سازمان 
حفاظت محیط زیســت تامین شــد ادامه داد: 
به طورکلی حدود ۲۰۰ تــن علوفه برای مناطق 
حســاس موردنیاز  پــارک ملی موته، قمیشــلو، 
عباس آباد،کاله قاضی تامین شد زیرا گونه های 
مختلفــی ازجمله آهو درشــرایط خشکســالی 

آسیب پذیر هستند.

حشمتی افزود: تابستان امسال و درپی کاهش 
علوفه درمناطــق حفاظت شــده  ۲.۵ میلیارد 
تومــان ازاعتبــارات اســتانی و ۴۰۰ میلیــون 
تومان ازاعتبارات ســازمانی بــرای تامین علوفه 
درنظرگرفته شــد و ۳ میلیــارد تومــان نیز هنوز 

تخصیص نیافته است.
وی باتاکیدبه اینکه بخشی ازآب وحوش باتانکر 

و آبشخورها تامین می شود، گفت: توزیع علوفه 
کارشناســی و میزان مصرف علوفه کنترل شده 
اســت و امســال باتمهیدات انجام شده ازخطر 

خشکسالی عبور کردیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اضافه کــرد: به منظور حفاظــت وحوش مقابل 
بیماری و ســایر خطراتی که جانــواران را تهدید 

می کند، تامین آب و نوع علوفه برای کارشناسان 
ازاهمیت باالیــی برخوردار اســت و باید زیرنظر 

سازمان حفاظت محیط زیست باشد.
وی بیــان داشــت: عــالوه برتامیــن اعتبارات 
ســازمانی برخی ازســازمان های مــردم نهاد و 
تشکل ها درشــاهین شــهر، نجف آباد و تیران و 
کرون حدود  ۳۵ تن علوفه تهیه کردند که بانظارت 
حفاظت محیط زیست درمناطق حفاظت شده 

توزیع شد.
حشــمتی گفت: هرچنــد برخی کارشناســان 
معتقد هستند که حیات وحش باید علوفه خود 
را درطبیعت بیابند و نباید آنان را به شکل دستی 
تعلیف کرد اما درشرایط سخت خشکسالی تامین 

علوفه تنها راه چاره برای نجات وحوش است.
استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی، سه 
پارک ملی، پنــج پناهگاه حیــات وحش، چهار 
منطقه حفاظت شده، ۱۱ منطقه شکار ممنوع 

و یک تاالب بین المللی است.
مناطق حفاظت شــده و شــکار ممنوع استان 
اصفهان بااستناد تعاریف مندرج درمتن قوانین 
مربوطه یک زیســت بوم طبیعی فعال است که 
پشتوانه حفاظت ازذخایر طبیعی کشور محسوب 
می شود و هرگونه برداشت و شکار درآنها ممنوع 

است.

خبر

مسوول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی مرکز آموزشــی درمانی 
الزهرا )س( اصفهان گفت: موج 
پنجم کرونا و آمار باالی ابتال و بستری بیماران کووید 
۱۹ به توقف پیونــد عضو در بیمارســتان های این 

منطقه منجر شده است.
مریم خلیفه سلطانی افزود: باتوجه به تعداد باالی 
بیماران کووید ۱۹، بخش های پیوند عضو کلیه و کبد 
دربیمارستان های الزهرا )س( و خورشید اصفهان 

درزمان حاضر به بیماران کرونایی اختصاص پیدا 
کرده است و به طورعملی امکان پیوند عضو وجود 

ندارد.
وی باتاکیدبراینکــه اهدای عضو ازبیمــاران مرگ 
مغزی باوجود شرایط دشوار ناشی ازکرونا دراصفهان 
وجود دارد، اظهار داشت: اما این موضوع نیز روند 
بسیار کندی دارد زیرا آنها نباید به کووید ۱۹ مبتال 

باشند.
خلیفه ســلطانی بااشــاره به اینکه ازابتدای سال 

تاکنون حدود ۱۳ مورد مرگ مغزی منجر به اهدای 
عضو دراســتان اصفهان داشــتیم، تصریح کرد: 
به دلیل فراهم نبودن شرایط پیوند عضو دراصفهان، 

ارگان های اهدایی برای پیوند به شیراز ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: امسال فقط ۶ مورد پیوند کلیه 
دربیمارســتان الزهرا )س( و خورشید درزمانی که 

بخش پیوند هنوز تعطیل نشده بود، انجام گرفت.
مســوول واحد فراهم آوری اعضــای پیوندی مرکز 
آموزشی درمانی الزهرا )س( اصفهان گفت: اززمان 
شیوع ویروس کرونا، امکان اهدای عضو ازبسیاری 
ازموارد مناســب به دلیل مبتال بودن به کووید ۱۹ 
وجود ندارد و همین موضوع باعث کاهش آمار اهدا 

و پیوند عضو شده است.
وی بابیان اینکه درزمان حاضر باتوجه به باال بودن 
آمــار ابتال و بســتری کرونــا، عمل هــای جراحی 
غیراورژانسی متوقف است، افزود: بخش بهداشت 
و درمان دراین شــرایط بامحدودیت زیادی مواجه 
است و حتی دربرخی مراکز درمانی ازبخش های 
غیربستری باقرار دادن تخت و امکانات برای بستری 

بیماران کرونایی استفاده شد.
خلیفه سلطانی باتاکیدبراینکه دردوران موج کرونا 
باتوجه به شدت همه گیری کووید ۱۹ به افراد گیرنده 
عضو نیز برای پیوند توصیه نمی شود، توضیح داد: 

افراد گیرنده عضو باید داروهای سرکوب گر ایمنی 
اســتفاده کنند که همین امر زمینه ابتالی آنها به 

کرونا را تشدید می کند.
وی اضافه کرد: اگر درزمان حاضر موارد اورژانسی 
پیوند عضو دراصفهان وجود داشــته باشد باید به 

تهران یا شیراز برود.
وی اظهــار امیــدواری کرد کــه باافزایــش میزان 
واکسیناســیون و کاهش تعداد بیماران و بستری 
دربیمارستان ها، همه موارد به حالت عادی برگردد 
و بخش های پیوند عضو دراصفهان نیز فعالیت خود 

را ازسربگیرد.
شیوع بیماری کرونا ازاسفند سال ۹۸، آمار اهدای 
عضو ازبیماران مــرگ مغزی دراســتان اصفهان را 

کاهش داد.
اعضای قابل اهــدای ازفــرد مرگ مغزی شــامل 
قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده )پانکراس( و 
کلیه هاست؛ عالوه براین، برخی ازبافت های بدن 
ازجمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان 

و دریچه قلب نیز قابل پیوند است.
درزمان حاضر حدود ســه هزار بیمار دارای عالیم 
کرونا دربیمارســتان های استان اصفهان بستری 
هســتند که بخش درمان را درمرز شکنندگی قرار 

داده است.

موج پنجم کرونا پیوند عضو را دراصفهان متوقف کرد

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان راهکارهای اندیشــیده 
شده برای نجات سطحی شــدن ریشه تعداد 

محدودی ازدرختان شهر را تشریح کرد.
فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: درختان تاجی 
دارند که مشابه آن اندام های زیرزمینی یعنی 
ریشــه ها هســتند که بخش هایی ازریشه ها 
براســاس گونه گیاهــی عمود و قائــم بوده و 

وظیفه مکانیکی دارد.
وی افزود: یکی دیگر ازوظایف ریشه جذب آب 
است، هرچه ریشه توسعه یابد می تواند عالوه 
برجذب آب ازاعماق زمیــن وظیفه مکانیکی 
خود را بهتر انجام دهد تا بتواند حجم درخت 

و سرشاخه ها را تحمل کند.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: اتفاقــی 
که درســال های اخیر درپی خشــک شدن 
رودخانــه افتاده این اســت که ریشــه ها به 
صــورت عمیــق رشــد نمی کند چــون آبی 
درســفره های آب زیرزمینی وجود ندارد و به 
همین جهت به صورت سطحی آبیاری شده 
و ریشــه مجبور است که درســطح جذب آب 

داشته باشد.
وی بابیان اینکه وقتی ریشــه درختان نتواند 
دراعماق زمین جذب آب داشته باشد، توسعه 

آنها درســطح زمین انجام می شود، گفت: به 
همین جهت تا زمان باز شدن رودخانه و اینکه 
ریشه درختان ازعمق جذب آب داشته باشد، 
مشــکالتی نظیر مشــاهده ریشــه درختان 

درسطح زمین را خواهیم داشت.
مرتضایی نــژاد افــزود: امیدواریــم جــذب 
ســطحی آب را به گونه ای داشــته باشیم که 
حداقل گاهی عالوه برآبیاری های قطره ای، 
آبیاری هــای غرق آبی نیز داشــته باشــیم تا 
ریشــه درختان بتواند درعمق توسعه یافته و 
توان تحمل سرشــاخه ها را داشــته باشد زیرا 
درغیراین صورت با انــدک وزش باد احتمال 

سقوط درخت وجود دارد.
وی بااشاره به راهکارهای اندیشیده شده برای 
ریشه تعدادی ازدرختان شهر که برروی سطح 
قرار گرفته، خاطرنشان کرد: سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری برای درختان برخی 
خیابان ها و معابر، سیستم آبیاری قطره ای را 
تایید نکرده تا آبیاری به صورت غرق آبی انجام 
شود و ریشه ها درعمق فعالیت داشته باشند؛ 
همچنیــن درجاهایــی که آبیــاری قطره ای 
انجام شــده بود دســتورالعملی صادر شد تا 
ماهیانه یک بار آبیاری ســنگین یــا غرق آبی 
انجام شود تا ریشه درختان فعالیتی درعمق 

داشته باشد.

سخنگوی ستاد استانی مقابله باکرونا دراصفهان 
گفت: باشرایط فعلی و تازمانی که وضعیت بهتر و 
الزامات شرایط ترکیبی مهیا شود بازگشایی مدارس 

به شکل مجازی خواهد بود.
غالمی دربــاره آخرین وضعیــت کرونا دراســتان 
اصفهان، اظهار کرد: درجلســه ستاد ملی مقابله 
باکرونا چند موضوع ازجمله وضعیت کل کشــور 
مطرح شــد کــه هم اکنون درکشــور بــه نقطه ای 
رسیده ایم که ازقله پیک پنجم کرونا عبور کرده ایم 
و تعداد مبتالیان و بستری ها روند کاهشی به خود 
گرفته است، اما هنوز فوتی ها روند نزولی نگرفته است 
و اصفهان ازجمله استان هایی است که ازپیک پنجم 

کرونا عبور کرده است.
وی افزود: هفته پیش رو هفته ای خواهد بود که روند 
تعداد مبتالیان دراستان کاهشی خواهد شد. تعداد 
کل بستری ها دراستان اصفهان نسبت به اوایل مرداد 
۲۰ درصد کاهش داشته است، به طوری که از ۳۶۷۰ 

بستری به ۳۰۴۰ بستری رسیده ایم.
سخنگوی ستاد استانی مقابله باکرونا دراصفهان، 
گفت: باشرایط فعلی و تازمانی که وضعیت بهتر و 
الزامات شرایط ترکیبی مهیا شود بازگشایی مدارس 
به شکل مجازی خواهد بود. سفر به عتبات عالیات 

برای روز اربعین بستگی به تعداد مجوزی دارد که 
عراق به ایــران می دهد که تاکنون اجــازه ورود ۳۰ 
هزار زائر را داده است. زائرانی که قصد سفر به کربال 
را دارند باید حتما دو دوز واکســن خــود را دریافت 
کرده باشند و صرفا هم به شکل سفر هوایی مجوزها 

صادر می شود.
غالمی تصریح کرد: واکسیناسیون دانشجویان نیز 
آغاز شده است که باثبت نام می توانند نسبت به تزریق 

واکسن کرونای خود اقدام کنند.
وی گفت: وضعیت ترددها درداخل استان همچنان 
مانند قبل است به طوری که تردد ازشهرهای قرمز 
به قرمز ممنوع اســت و کنترل ها اعمال می شود و 
دوربین ها تخلف ها را ثبت می کنند و دوربین های 

سطح شبکه راه ها نیز فعال هستند.

فرماندار آران و بیدگل بااشاره به استقبال مطلوب 
شــهروندان ازطرح ملــی واکسیناســیون کرونا 
گفت: افزون بر ۳۰ درصد جمعیت این شهرستان 

ازآغاز این طرح تاکنون واکسن دریافت کردند.
اسماعیل بایبوردی بابیان اینکه نزدیک ۸۰ هزار 
نفر جمعیت آران و بیدگل باالی ۱۸ سال هستند، 
افزود: افزون بر ۲۳ هزار نفر ازجامعه هدف دراین 

شهرستان واکسن کرونا دریافت کردند.
وی بابیان اینکه افــزون بر ۱۳ هزار نفــر درآران و 
بیدگل نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کردند، 
ادامه داد: حدود ۶۵ درصد ازجمعیت باالی ۵۰ 
سال این شهرســتان نوبت نخست واکسن کرونا 
دریافت کردند و واکسیناسیون افراد ۴۰ سال به 

باال هم به تازگی آغاز شد.
به گفته وی، اکنون واکسیناسیون افراد ۴۰ سال 

به باال، فرهنگیان، دانشــجویان و خانواده کادر 
درمان این شهرســتان درجریان اســت و روزانه 
نزدیک ۸۰۰ دز واکســن تزریق و تالش می شود 
بابرنامه ریزی تزریق روزانه واکسن به یک هزار دز 
برســد. فرماندار آران و بیدگل بااشاره به شرایط 
بحرانی کرونا دراین شهرســتان افزود: تازمانی 
که رعایت شیوه نامه های بهداشتی تاحدانتظار 
افزایش نیابد، روند رو به رشــد شیوع این ویروس 
ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: درجدیدترین 
دسته بندی شهرهای کرونایی کشور درنرم افزار 
ماسک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
وضعیت آران و بیدگل نارنجی اعالم شــده است 
و این درحالیســت که افزایش تعداد بستری ها و 
مراجعه ســرپایی های به مطب ها و درمانگاه ها، 
حکایت ازوضعیت حاد کرونا درشهرستان آران و 
بیدگل دارد. وی به ضرورت رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی شــهروندان، اســتفاده ازماســک به 
صورت مســتمر و درصورت امکان ۲ ماســک و 
اجرای دقیق شیوه نامه های بهداشتی اشاره کرد و 
گفت: وضعیت شیوع کرونا درآران و بیدگل ناپایدار 
و بحرانی است و دراین شرایط ضرورت دارد عالوه 
براستقبال ازواکسیناسیون، ازماسک به عنوان 

بهترین واکسن زمانه استفاده شود.

مدیرعامل سازمان پارکها شهرداری اصفهان تشریح کرد:

راهکارهایجلوگیریازسطحیشدنریشهتعدادی
ازدرختانشهر

خبر

سخنگوی ستاد استانی مقابله باکرونا دراصفهان:

بازگشاییمدارسمجازیاست

فرماندار:افزونبر۳۰درصدآرانوبیدگلیها
واکسینهشدند

خبر

مدیــر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اصفهــان گفــت: ۵۰ درصــد از باغ هــای 
مثمر این اســتان باحدود ۴۰ هــزار هکتار 

دچار خشکسالی شده اند.
احمدرضــا رییســی زاده افــزود: کاهش 
بارندگــی و افزایــش  گرمای هوا درســال 
زراعی جــاری دراســتان اصفهــان بخش 
کشاورزی این استان را دچار آسیب فراوانی 

کرده است.
مدیــر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اصفهــان بابیان اینکــه آبرســانی ســیار 
دربخشــی ازاراضــی باغی اســتان انجام 
شده اســت، افزود: توجه به برنامه آمایش 
سرزمینی درکشــت محصوالت کشاورزی 

مهم است.
وی ادامه داد: توســعه کشــت گلخانه ای 
و اســتفاده ازروش هــای جدید آبیــاری و 
همچنین انتقــال آب بااســتفاده ازلوله به 
جای کانال و جوی آب برای کاهش هدررفت 
منابع برای جلوگیری ازخشک شدن بخش 

کشاورزی موردتوجه است.
رییســی زاده بیمه مراتع و باغ ها را نیز برای 
جبران خســارت ها مهم بیان کرد و گفت: 
استقبال خوبی ازکشاورزان برای این موضوع 
نشده است و درسال زراعی امسال کمتراز 
۵۰ درصد باغ هــا تحت پوشــش بیمه قرار 

گرفته اند.
وی بربیمه باغ ها درسال زراعی آینده تاکید 
کــرد و گفــت: بیمه هنــگام بــروز حوادث 
طبیعی امکان جبران بخشی ازخسارت ها 

را فراهم می کند.
مجموع اراضی باغی اصفهــان حدود ۸۰ 
هزار هکتار است و مجموع تولیدات باغی و 
گلخانه ای درشرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار 

تن برآورد می شود.
ازابتــدای ســال آبی جــاری، کم بارشــی 
شدید درکشور و استان اصفهان حاکم شد 
به گونه ای که براســاس آمار ایســتگاه های 
هواشناســی بارش های امســال نسبت به 
متوسط بلندمدت ۳۰ درصد و نسبت به سال 
گذشته ۳۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

سرپرســت شــهرداری ســمیرم درجنــوب 
اصفهــان ازتعطیلی تنهــا جایــگاه تامین 
ســوخت خودروهای گازسوز » سی ان جی 

« دراین شهر خبر داد.
مرتضی افشاری اظهار داشت: این جایگاه 
متعلق به شهرداری اســت که به دلیل بروز 

مشکالت و نقص فنی تعطیل شده است.
وی بابیان اینکه شمار مراجعان و خودروهای 
گازسوز درنیمه اول ســال که شاهد حضور 
عشایر و مسافران هستیم زیاد است، اظهار 
داشــت: خرابی یا نقــص دردســتگاه ها را 

همواره درطول سال شاهدیم.
افشــاری ادامه داد: اینبار هم کــه به تازگی 
پیمانکار جایگاه تغییر کرد، پیمانکار جدید 
بانقایص و مشــکالتی روبرو شــد که نیاز به 
تامین اعتبار سنگین برای تعمیر اساسی و 

استانداردسازی دارد.
وی تاکید کرد: مشکل فنی است وسوخت 
گاز ریســک خطر باالیــی دارد و بــه همین 
دلیل و تا رفع مشکل چاره ای جز بسته بودن 

جایگاه نیست.
سرپرست شهرداری ســمیرم تصریح کرد: 
تامین قطعات این جایگاه ها زمان بر است و 
تنها چند شرکت محدود دربرخی استان ها 

تعمیر و تجهیز آنها را انجام می دهند.
افشــاری ازمســووالن ارشــد شهرســتان 
خواست بامشــخص کردن یک جایگاه گاز 
جایگزین درحاشیه یکی ازپمپ بنزین های 

شهری، این مشکل را حل کنند.
وی به متضرر شدن رانندگان تاکسی و حتی 
وانت هــای ۲گانه ســوز درفصل برداشــت 
سیب درختی درزمان تعطیلی این جایگاه 
اشــاره کرد و گفت: شــهرداری و شــورای 
اسالمی شهر درتالش برای حل این مشکل 

هستند.
سرپرست شهرداری سمیرم ادامه داد: بسته 
بودن این جایــگاه که متعلق به شــهرداری 
است بیش ازهمه این نهاد را متضرر می کند.

نزدیک ترین جایگاه ســوخت ســی ان جی 
به شهر سمیرم درشهر حنا، ۳۰ کیلومتری 

جنوب شرق این شهر واقع شده است.
شهرســتان ســمیرم باافــزون بــر ۹۰ هزار 
جمعیت در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان 

قرار دارد.

نیمیازباغهایاستاناصفهان
باخشکسالیمواجهاست

تنهاجایگاهسوختسیانجی
شهرسمیرمتعطیلشد

۲۰۰ تن علوفه برای وحوش درمناطق حفاظت شده اصفهان تامین شد
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فیلمهایسینماییاینهفتهتلویزیون
جشـنواره تابسـتانی فیلم هـای 
سـینمایی درسـیزدهمین هفته 
تابسـتان با ۲۰ عنوان فیلـم روی 
آنتـن شـبکه های سـه و پنـج، 

مـی رود.
     شبکه سه

فیلم تلویزیونـی »آشـیانه ای دربـاد« بـه کارگردانی 
»اصغر نعیمی«، دوشـنبه ۲۲ شهریورماه ساعت ۷ 

ازشـبکه سـه سـیما پخش می شود.
درایـن فیلـم خواهیـد دیـد: حمیـد مـرد جـوان 
بلندپـروازی کـه رییـس یک شـرکت اسـت، به علت 
بدهـی مالـی و ورشکسـتگی بـه پول های بهـره ای 
رومـی آورد و روزبـه روز وضعیـت مالـی او بدتـر 
می شـود؛ تااینکـه همسـرش او را ترک می کنـد. او 
بااعتقاد اینکه زندگی وی را طلسـم کرده اند؛ سراغ 
یـک دعانویـس درنقطـه ای روسـتایی مـی رود!...

دانیـال حکیمـی، نـگار فروزنـده و جلیـل فرجـاد 
بازیگران ایـن فیلـم هسـتند.

فیلم تلویزیونی »ناشـناس« بـه کارگردانی »حمید 
بهمنـی«، سـه شـنبه ۲۳ شـهریورماه سـاعت ۷ به 

روی آنتن شـبکه سـه سـیما می رود.
ایـن فیلم روایتگـر قصه جوانی به نام موسـی اسـت 
کـه قصـد دارد بادختردایـی خود، هانـا ازدواج کند 
اما زمانـی که منتظـر آمدن ماشـین برای برگشـتن 
به پشـت جبهه اسـت متوجه می شـود دوسـتانش 

درحـال رفتن بـه ماموریـت شناسـایی هسـتند؛ او 
به اصـرار باآنها همـراه می شـود اما درایـن ماموریت 
مجـروح شـده و نیمی ازصورتـش دچار سـوختگی 
شدید می شـود. موسی برای برگشـتن نزد خانواده 
و ازدواج با هانـا، دچـار کشـمکش درونـی شـدیدی 

می شـود.
بابـک انصـاری، محمد حاتمـی، هیلدا خسـروی، 
خسـرو شـهراز و شـهین علیزاده درایـن فیلم ایفای 

نقـش کرده انـد.
فیلـم سـینمایی »حـوض نقاشـی« بـه کارگردانـی 
»مازیار میری«، چهارشـنبه ۲۴ شهریورماه ساعت 

۷ ازشـبکه سـه سـیما پخش می شـود.
خالصه داسـتان فیلـم ازایـن قرار اسـت کـه: مریم 
و رضـا کـه عقب مانـده جسـمی و حرکتـی هسـتند 
دربهزیستی باهم آشنا شده و ازدواج می کنند. آنها 
خیلـی زود صاحب پسـری می شـوند که درسـنین 
دبسـتان ازحـرکات عجیـب و غریـب مـادر و پدرش 
عذاب می کشـد… دراین فیلم سـینمایی؛ شـهاب 
حسـینی، نگار جواهریـان و فرشـته صـدر عرفایی 

نقش آفرینـی کرده انـد.
     شبکه پنج

فیلم سینمایی »دایره تصادف و فرار« به کارگردانی 
»جان هی هان«، دوشـنبه ۲۲ شـهریورماه سـاعت 

۴۰ دقیقه بامداد ازشـبکه پنج پخش می شـود.
درایـن فیلـم بابازی هایـو جیـن کونـگ، جـان یـول 

ریـو و جانگ سـوک جـو خواهیـم دیـد: شـیء یون 
بـه دایـره تصـادف و فـرار دراداره پلیس که کارشـان 
گیر انداختـن رانندگانـی اسـت کـه پـس ازتصادف 
فـرار کرده انـد، منتقـل می شـود. همـکار نزدیـک 
شـیء یـون دراداره میـن جـو اسـت کـه قبـال درپی 
تصادفـی که بابـازرس سـو داشـته دسـتگیر شـده 
اسـت. بـازرس سـو وی را تحـت حمایـت خـود قرار 
داده به طوری که پس ازمجازات به اسـتخدام اداره 
پلیس درآمده اسـت. جـه چول جونـگ رییس یک 
شـرکت بزرگ اسـت که مین جـو و دوسـتانش بـه او 

مشکوک هسـتند.
فیلـم سـینمایی »محبوبـه« بـه کارگردانـی »وحید 
نیکخواه آزاد«، سه شنبه ۲۳ شهریورماه ساعت ۴۰ 
دقیقه بامداد ازشـبکه پنج سـیما پخش می شـود.

ایـن فیلـم دربـاره محبوبـه دختـر جوانی اسـت که 
باناپـدری اش مصیـب زندگـی می کنـد. قـدرت 
دوسـت مصیـب اسـت کـه بـه خاطـر بدهـکاری 
اش می خواهـد محبوبـه را بـه عقد یـک پیرمـرد در 
آورد، ولـی محبوبـه فـرار می کنـد و بـه خانـه بزرگـی 
درشـمال شـهر می رود. صاحب خانه هما خانم که 
به خاطر تصادف همسـر و دخترش را ازدست داده 
و خودش هم نابینا شـده فکر می کنـد که دخترش 
بهـار زنـده اسـت و درروزنامـه آگهـی داده اسـت. 
محبوبـه که این هـا را می شـنود وانمـود می کنـد که 
بهار اسـت و درخانه هما می مانـد و بعـد آدرس را به 

قدرت می دهـد کـه ازآن خانه دزدی کننـد ولی بعد 
پشـیمان می شـود و...

شبنم مقدمی، انوشـیروان فاطمی، نادر سلیمانی 
و اسـماعیل پـور رضا درفیلـم سـینمایی »محبوبه« 

بـازی کرده اند.
فیلم سینمایی »انوال هولمز« به کارگردانی »هاری 
برادبیـر«، چهارشـنبه ۲۴ شـهریورماه سـاعت ۴۰ 

دقیقه بامداد ازشـبکه پنـج روی آنتن مـی رود.
درایـن فیلم بابـازی میـل بابی بـران، هنـری کاویل 
و سـام کالفلیـن خواهیـم دیـد: سـال ۱۸۸۰ مـادر 
انـوال هولمـز درجشـن تولـد ۱۶ سـالگی او بـه 
طرزاسـرارآمیزی ناپدیـد می شـود، او بـه دنبـال 
کمک گرفتـن ازدو بـرادر بزرگ ترش یعنی شـرلوک 
هولمـز کارآگاه مشـهور و مایکرافـت بـرای یافتـن 
مادرش اسـت، امـا خیلـی زود متوجه می شـود که 
آن ها هیچ عالقه ای به حل این پرونـده ندارند و قرار 
اسـت انوال را به یک مدرسـه شـبانه روزی بفرستند. 
انوال می خواهد به تنهایی به لندن سـفر کند و مادر 
را پیدا کنـد. او باتغییر چهره سـوار قطار می شـود و 
درآنجا باپسـری جـوان از یکخانواده بزرگ اشـرافی 
آشـنا می شـود. انـوال متوجـه می شـود مادربـزرگ 
و عموی ایـن پسـر بـه دنبـال سـر بـه نیسـت کـردن 
وی هسـتند. چون ایـن پسـر درمجلس انگلسـتان 
یک صندلـی دارد و صاحـب رای اسـت و مادربزرگ 
می خواهد ایـن حـق رای بـه عمـوی او برسـد تـا بـه 

الیحـه حـق رای بـرای زنـان، رای مخالـف بدهد.
فیلـم سـینمایی »انفجـار عظیـم« بـه کارگردانـی 
»جانـگ وو پـارک«، پنـج شـنبه ۲۵ شـهریورماه 
سـاعت ۴۰ دقیقـه بامـداد ازشـبکه پنـج پخـش 

. د می شـو
دراین فیلم بابازی هنگ سـیون جانگ، وو سیونگ 
کیم و سـیونگ جین کانـگ خواهیم دید: مان سـو 
کارمند شهرداری است و بسـیار مبادی آداب است 
پدرش کـه معلـم بـوده او را طـوری تربیت کـرده که 
کوچک تریـن خطایـی نمی کند و بسـیار بـه قانون 
احترام می گذارد. مدیر قسـمتی کـه او کار می کند 
رشـوه گرفتـه ولـی کارش بـه خاطـر قانـون گرایـی 
مـان سـو خـراب می شـود و او را اخـراج می کنـد و 
درسـت همان روز صبح همسـرش به خاطر زندگی 
سـاده و کسـالت بـاری کـه درکنـار مـان سـو دارد 
ازاو درخواسـت طـالق کـرده اسـت. مـان سـو کـه 
عصبانی است به خاطر خطای کوچکی درخیابان 

دسـتگیر می شـود.

مسوول پایش پل های تاریخی 
اصفهان باتاکیدبراینکه هرگونه 
اظهار نظر درباره تاثیر فرونشست 
برپل های تاریخی، نیازمند بررسی 
و تایید کارشناسان و متخصصان این حوزه است، 
ازتشکیل یک کمیته علمی-راهبری برای تحقیق 
درباره آسیب های وارده به پل های تاریخی اصفهان 

خبر داد.
علی محمد فصیحی گفت: مدتی است که مطالبی 
درباره اثرات فرونشست برپل ها و بناهای تاریخی 
اصفهان دررسانه ها منتشر می شود و ما نیز دل سوزی 
همگان را برای بناهای تاریخی تحسین می کنیم اما 
معتقدیم که ارایه نظر تخصصی را باید به کارشناسان 

امر واگذار کرد.
وی ادامه داد: هر ترکی که بریک بنای تاریخی می افتد 
منشأی دارد و این منشأ باید توسط کارشناس همان 
حوزه بررسی شود. شاهدیم که غیرمتخصص ها نه تنها 
دراین باره اظهارنظر می کنند بلکه افرادی که درزمینه 
آسیب شناسی سازه ها و مرمت تخصص دارند را نیز به 
دلیل رد نظر مطلوبشان متهم به ناآگاهی و یا مسایل 

دیگر می کنند.
مسوول پایش پل های تاریخی استان اصفهان تاکید 
کردک ما نیز معتقدیم که پل های اصفهان بدون 

زاینده رود معنای خود را ازدست داده اند اما نمی توانیم 
چشممان را روی حقیقت ببندیم و مسایلی خالف 
واقع را درباره اثرات فرونشست برپل های تاریخی 

اصفهان بیان کنیم.
فصیحی بااشاره به اینکه برخی رسانه ها تفاوت بین 
نشست و فرونشست و درز انبساط و انقباض را با 
ترک ناشی ازفرونشست نمی دانند، گفت: حتی 
هر سانتی متر یک ترک هم می تواند منشأ متفاوتی 

داشته باشد بنابراین نسبت دادن تمام ترک ها به مساله 
فرونشست، فاقد وجاهت فنی و علمی است.

وی درپاسخ به این سؤال که ترک ایجادشده برروی 
پل جویی ناشی ازچیست؟ توضیح داد: بخشی 
ازسنگ های پل جویی آسیب دیده و آب شکستگی 
باعث شده که پایه پل ترک های ریزی بخورد اما 
ما بابررسی داخلی پل متوجه شدیم که نشست 

نامتقارنی درآن وجود ندارد.

خطر  اصفهان  تاریخی  پل های  پایش  مسوول 
فرونشست را بسیار جدی و پیشگیری بهتراز درمان 
دانست و گفت: شاهدهایی که درپل خواجو کار 
گذاشته ایم از ۱۵ سال پیش تاکنون حرکتی نداشته 
و این به معنی است که فرونشست به پل خواجو 

آسیبی نزده است.
فصیحی خبر داد: به تازگی درمعاونت میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
باتشکیل هیاتی علمی راهبری برای بررسی وضعیت 
پل های تاریخی شهر موافقت شده و درصددیم نظر 
متخصصان مختلف را جمع آوری کنیم تا مرمت های 
نظر همین  براساس  پل ها  موردنیاز  اضطراری 

متخصصان انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: قطعا برای انجام پژوهش دقیق 
به ابزارهای پیشرفته نیاز است و ما دست هر کسی را 
که دراین راه کمکی انجام دهد، به گرمی می فشاریم.

مسوول پایش پل های تاریخی اصفهان، بابیان اینکه 
ساختار پل های تاریخی اصفهان به واسطه مرمت های 
انجام شده درطول زمان بایکدیگر تفاوت دارد، 
یادآور شد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان در پی انکار فرونشست 
نیست بلکه درپی اثبات اهمیت پژوهش و اهمیت 

اظهارنظر مبتنی برتخصص و تحقیق است.

تشکیل کمیته علمی برای بررسی تاثیر فرونشست برپل های تاریخی اصفهان

فیلم و 
سریال

میراث 
تاریخی

»نقد، نظریه و ادبیات کودک« به دبیری مرتضی 
خسرونژاد و باهدف نشان دادن نقش مهم ادبیات 

کودک دررشد نظریه  ادبی منتشر شد.
»نقد، نظریه و ادبیات کودک« به قلم پیتر هانت 
و باترجمه ای ازســهراب رضوانی، امین ایزدپناه 
و باهــدف فراهــم آوردن زمینــه  گفت وگو میان 
پژوهشــگران، منتقدان و صاحب نظران ادبیات 
کودک ایران و جهان و همچنین جهت پاسخگویی 
به نیاز دانشجویان کارشناســی ارشد و دکتری 
دانشــگاه های کشــور منتشــر و روانه بازار نشر 
شده است.  دراین کتاب تاکیدبر یکسان سازی 
واژه هــای تخصصــی و فارسی نوشــت نام های 
خاص بوده؛ درعین حال تاآن جاکه امکان داشته 

ازهماهنگ کردن متن ها نیز پرهیز نشده است.

این کتاب ازمجموعه بیســت جلدی پروژه »مرکز 
مطالعات ادبیات کودک« دانشــگاه شیراز است. 
درایــن پروژه اســتاد مرتضــی خســرونژاد )دبیر 
مجموعه( و استاد فریده پورگیو ازطریق مشورت 
با پیتر هانت، ۲۰ کتاب مهم درحوزه  نظری ادبیات 
کودک دردنیا را برگزیدند تا به فارسی ترجمه شوند. 
پیش تر دو جلد ازاین مجموعه بانام های »ادبیات 
کودک: هنر یا پداگــوژی؟« و »مطالعات ادبیات 
کودک: راهنمای روش پژوهش« نیز درانتشارات 
مدرسه منتشر شــده اســت. کتاب »نقد، نظریه  
ادبیــات کــودک« درفروشــگاه های سراســر 
کشــور و همچنین فروشــگاه اینترنتی انتشارات 
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دردسترس مخاطبان قرار دارد.

آریا عظیمی نژادـ آهنگسازـ وضعیت کیفی موسیقی 
فیلم درکشور را منوط به وضعیت ساخت فیلم ها و 
سریال ها می داند و تاکید می کند: »اگر حال سینما 
خوب نباشد، موسیقی فیلم هم نمی تواند کارآیی 

الزم را داشته باشد«.
ایــن آهنگســاز ایرانی که ســاخت موســیقی آثار 
ســینمایی چون »میم مثل مادر«، »طال و مس« و 
»فرزند خاک« و سریالهایی همچون »او یک فرشته 
بود« و »پایتخت« را درکارنامه دارد، درباره موسیقی 
فیلم، چنین اظهار می کند: »موسیقی فیلم و کال 
ســاخت فیلم یــک کار گروهی اســت و نمی توان 
به شــکل فردی به آن نگاه کــرد. مجموعه عوامل 
یک فیلم، ساختار را به سمتی هدایت می کند که 
موسیقی هم ازآن قاعده مستثنی نیست. اگر همه 
اجزا کنار هم درست باشند، برآیند خوبی دریک فیلم 
یا سریال اتفاق می افتد و آنچه ما دنبالش هستیم 
شکل می گیرد اما اگر حال ســینما خوب نباشد، 

موسیقی هم نمی تواند کارآیی الزم را داشته باشد.
عظیمی نژاد تاکید می کند: وقتی قرار است برای 
سکانسی موسیقی بسازید که خوب ازآب درنیامده 
است، موزیک خوبی هم نمی توان ساخت؛ چراکه 

قرار نیست موسیقی معجزه کند.
او دراین زمینه به نکته ای اشاره می کند: »ما درسینما 
و تلویزیون بیش ازاینکه به لحاظ فنی مشکل داشته 
باشیم، به لحاظ احساسی دچار مشکل هستیم« 
و توضیح می دهد: وقتی می خواهیم احساســی 
را ازطریــق صحنه ای بــه مخاطب انتقــال دهیم 
کــه درنیامده اســت و بایک صحنه واقعــی روبه رو 
نمی شویم، درچنین شرایطی موسیقی هم نمی تواند 
کارکرد چندانی داشته باشد؛ بهترین موسیقیدان را 
هم بیاورید، آهنگساز خارجی هم که بیاورید، صحنه 
درنمی آید. تجربه هایی ازاین دست بسیار داشته ایم.
عظیمی نژاد درادامه بااین پرســش مواجه شد که 

چه حس و حالی دارد وقتی می شــنود موســیقی 
فیلمی که ســاخته روی فیلم دیگری بدون اجازه 
پخش می شــود؟ که چنین پاسخ داد: قطعا حس 
خوشایندی برایم نیست و احساس می کنم آدرس 
غلطی داده می شود، مگر اینکه این انتخاب درست 
باشد و درمفاهیم مشترک باشند که البته معموال کم 
هم اتفاق می افتد و آدم به لحاظ کپی رایت و... انقدر 
حرص و جوش می خورد که درست هم نمی تواند 

دراین زمینه قضاوت کند.
عظیمی نژاد درباره ســاخت موســیقی ســریال 
»پایتخت« همچنین اظهار کرد: ما در »پایتخت« 
ب خانواده ای مواجه هســتیم که به شدت واقعی 
هســتند. همه نقاط ضعف و قوت شخصیت ها را 
دیده ایم. آدمهای »پایتخت« ما به ازای بیرونی دارند 
و ما درکنارشان زندگی می کنیم. این مهمترین فاکتور 
درسریال »پایتخت« است که همه چیز به سمت واقع 

گرایی پیش می رود.
او درادامه بخش هایی ازسریال »پایتخت« را مثال 
زد و یادآور شــد: درموسیقی این ســریال به دنبال 
مفصل های موسیقی مازندرانی باسایر موسیقی ها 
می گردیم. برای مثال وقتی داستان ارسطو را درچین 
دنبال می کنیم پی آن می گردیم که چه وجه اشتراکی 
بین موسیقی این کشور و مازندران وجود دارد و برای 

خود من هم این مسیر کشف و شهود است.
عظیمی نژاد درپایــان اظهار کرد: من درســریال 
»پایتخــت ۵« بــه دســتاورد عظیمی رســیدم. ما 
منطقــه ای در داریم به نــام کارادنیز کــه با کتولی 
مازندران شباهت بسیار دارد. بین موسیقی و چهره 
ساکنان این مناطق هم شباهت بسیار وجود دارد 
که بسیار برایمان عجیب بود. البته در ساختار و بستر 
موسیقی هرکدام ازاین مناطق شاخ و برگ هایی دارد 
که مختص آن منطقه است و آن را منحصربه فرد کرده 

است. روی این موضوعات خیلی می شود کار کرد.

کتاب جدید سیدمهدی شجاعی باعنوان »جوشن 
حسینی« درانتشارات کتاب نیستان منتشرشد.

کتاب جدید سیدمهدی شجاعی باعنوان »جوشن 
حســینی« باعنوان فرعی »هزار سالم برحضرت 
حسین )ع(« درانتشــارات کتاب نیستان منتشر 
شد. کتاب جدید سیدمهدی شــجاعی در قطع 
نیم وزیری و ۷۲ صفحه برای نخستین بار منتشر و 

دربازار نشر عرضه شد.
بنابر اطالعاتی که ازکتاب درسایت انتشاراتی درج 
شده مطلبی درباره موضوع کتاب و قلم نویسنده 
دراین اثر نیامده اســت. ازعنــوان کتاب می توان 
فهمید کتاب »جوشن حســینی« به سراغ یکی 

اززوایای وجودی امام حسین می پردازد.
سیدمهدی شــجاعی پیش ازاین کتاب »سقای 
آب و ادب« را دروصــف حضــرت ابوالفضــل )ع( 
درهمین انتشاراتی منتشــر کرده بود. این کتاب 

بااستقبال مردم روبرو شد و شاهد تجدید چاپ آن 
درچندنوبت بودیم.

»نقد،نظریهوادبیاتکودک«منتشرشد

کشفوشهودآریاعظیمینژاد
هنگامساختموسیقی»پایتخت«

»جوشنحسینی«؛تازهترینکتابآیینیسیدمهدیشجاعی

تازه های نشر

گفتگو

کتاب

مسجد برســیان و مناره کهن آن باقدمتی هزار 
ساله درروستای برسیان واقع دربخش مرکزی 
شهرســتان اصفهان در ۴۵ کیلومتری جنوب 
شرقی این شهر، درشمال زاینده رود واقع شده 

است.
برســیان دردوره صفویــه بــه ســبب آبادانی و 
خرمی محل تفرج پادشاهان این سلسله بود. تک 
مناره بسیار قطور و رفیع این مسجد نیز قدمتی 
هزار ســاله دارد. ابتدا مناره را ساخته بوده اند و 
سپس ساختمان مسجد به آن اضافه شده است.
مسجد جامع برسیان مربوط به سده ۵ هجری 
قمری است، این اثر درتاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ 
به عنوان یکــی ازآثار ملی ایران به ثبت رســیده 
است. این بنا شــباهت زیادی به مسجد جامع 
عتیق اصفهان دارد، مسجد جامع برسیان نمونه 
عالی برای مرور تاریخ شــفاهی معماری ایرانی 
اسالمی است، مســجد جامع برســیان واقع 
دردهکده ایست که درلهجه ساکنین محلی آن 
بیسیون نامیده می شود. مسجدی که درعهد 
سلجوقیان ساخته شد و به خوبی روند روبه رشد 
مسجد سازی درایران را نشان می دهد، مناره این 
مسجد یکی از قدیمی ترین مناره های ایران است 
که درمیان مناره های اصفهان که دارای تاریخ 
هستند سومین مناره قدیمی به شمار می آید. 
تاریخ ساخت مناره ســال ۴۹۱ ه . ق می باشد. 
مناره مسجد برسیان ازدیرباز ازبنا های جالب 
توجه اصفهان به شمار می آمده است. هنرمند 
معمار توانسته است ازطریق تزیینات آجری که 
ازقاعده تا راس مناره به تدریج و به گونه ای موزون 
برتراکم آن اضافه می گردد، نگاه بیننده را به فراز 
مناره، جایی که آیات قرآنی برآن نقش بســته، 
ســوق دهد. ۳ بخش متمایز برنمای خارجی 
مناره قابل تشــخیص اســت. همچنین ازفراز 
پشت بام این مســجد می توان محوطه داخلی 
یک کاروانسرای تاریخی و بزرگ را که درمجاورت 
مسجد جامع برسیان قرار دارد، نظاره کرد. نام این 

کاروانسرای تاریخی، رباط نادری است.

فراخوان ادبی »آواز ققنوس« به دلیل استقبال 
مخاطبان، ازســوی معاونــت فرهنگی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا ۲۶ شهریور 

۱۴۰۰ تمدید شد.
این فراخوان به مناسبت ۱۸ تیر روز ملی ادبیات 
کودک و نوجوان باموضوع »بازآفرینی داستان ها و 
منظومه های کهن ادبی« و باهدف آشنایی بیشتر 
مخاطبان با گنجینه ی ادبیات کهن فارســی 
و پرورش توان نوشــتاری و تولید آثار داستانی 

ارزشمند و خالقانه منتشر شده بود.
براســاس فراخــوان »آواز ققنــوس« دو گــروه 
مخاطبان »کانونی« شامل مربیان و کارشناسان 
ادبی، هنری و فرهنگــی عالقه مند و اهل قلم 
شاغل درکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و »آزاد« تمامی عالقه مندان بزرگسال )گروه سنی 

+۱۸ سال( می توانند شرکت کنند.
قالب آثار باید داستان کوتاه با )حداکثر ۳ هزار 
کلمه( و منابع مورداستفاده متون کهن ادبیات 

فارسی )نظم ونثر( و افسانه های مکتوب باشد.
هم چنین دربخش ویژه مسابقه »آواز ققنوس«، 
عالقه مندان می توانند به بازآفرینی حکایت ها و 

متون کهن درقالب داستان طنز بپردازند.
پیش ازاین مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ 
اعالم شده بود که اکنون به منظور ایجاد فرصت 
برای حضور تعداد بیشتری ازعالقه مندان، به 

مدت شش روز تمدید شد.
شرکت کنندگان باید فایل آثار خود را به صورت 
حروفچینی شــده بــا قلــم BNazanin ۱۴ به 
همراه فرم تکمیل شده ی مشخصات به پست 
 Mehrvareh.adabi@kpf.ir الکترونیکــی

ارسال کنند.
دبیرخانه مهرواره »آواز ققنوس« درتهران، خیابان 
فاطمی، خیابان حجاب، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، اداره کل آفرینش های ادبی 
و هنری مستقر است و عالقه مندان درصورت 
نیاز به آگاهی بیشــتر می توانند باشماره های 
 ۰۲۱۸۸۹۷۱۲۸۸-۰۲۱۸۸۹۷۱۲۸۹-
۰۲۱۸۸۹۵۴۸۶۶ )داخلــی ۱۲۰( تمــاس 

بگیرند.

میراث تاریخی

خبر

مسجدجامعبرسیاناصفهان؛
بناییباقدمتهزارساله

تمدیدفراخوانادبی
»آوازققنوس«تا۲۶شهریور

اولین نمایش فیلــم »قهرمان« 
درآمریــکای شــمالی و درقالب 
جشنواره فیلم تلوراید، باواکنش 
منتقدان به جدیدترین ســاخته اصغــر فرهادی 

همراه شد.
روزنامه »وال استریت ژورنال« درمطلبی برفیلم های 
مطــرح ســال درایــن روزنامــه، از  »قهرمــان« به 
عنوان فیلمی باداســتانی قدرتمند نــام می برد و 
»جو موگنسترن« منتقد فیلم این نشریه درمطلب 
خود نوشــت: »۱۰ ســال پیش »جدایی« پدیده 
تاثیرگذار جشنواره ی تلوراید بود و امسال فرهادی 
با »قهرمان« بازگشته. درروایت فرهادی، داستانی 
بالحن طعنه آمیز، به جا و مناسب، فوق العاده پیچیده 
و به شــکل مرموزی تکان دهنده ازیک  مرد، پسر و 
خانواده اش را شاهد هستیم که شهرت چندگانه اش 
باچیزی کــه درابتدا به نظرمی آید تنهــا یک دروغ 

کوچک باشد، لکه دار می شود«.
»مارک السن«، منتقد لس آنجلس تایمز نیز درواکنش 
به فیلم »قهرمان« نوشت: »جالب است که فیلم های 
فرهادی به قدری خوب ســاخته می شوند که من 
واقعا نمی دانم درباره شان چه بگویم. قهرمان ازاین 
نظر که درابتدا به سمت یک مشکل اخالقی تغییر 
جهت می دهد اما بعد شــخصیت ها کار عجیبی 

انجام می دهند )همان طور که آدم های عادی( که 
باعث می شود فیلم را به زندگی نزدیک کند، بسیار 

جذاب است«.
 Next Best« مــت نجیــال« نویســنده وبســایت«
Picture« نیز نوشــت: »قهرمان اصغــر فرهادی 
یک قصه  پرکشــش درباره خطــوط بین حقیقت 
و دروغ، غرور و تحقیر، درســت و غلط اســت. امیر 
جدیدی بسیار خوب ظاهر شده و بازی اش به شکل 
همدالنه ای نشان می دهد یک عمل ساده مهربانانه 
چطور می تواند به یک موضوع پیچیده و استرس آور 

تبدیل شود«
 جان هورن نیز درشبکه رادیویی »KPCC« با اشاره 
به »قهرمان« به عنوان فیلمی بسیار تاثیرگذار گفت: 
»من مدام ازتوانایی فرهــادی درتبدیل اتفاق های 
معمولی زندگی بــه داســتان های غیرمعمولی و 

جذاب، حیرت زده می شوم«.
ساخته جدید و فارســی زبان فرهادی که باحضور 
امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی 
و ســارینا فرهــادی درکنــار جمعــی از بازیگــران 
بومی درشهر شیراز مقابل دوربین رفته درنخستین 

نمایش جهانی خود دربخش رقابتی اصلی جشنواره 
فیلم »کن« رونمایی شد و درنهایت جایزه بزرگ هیات 

داوران را ازاین رویداد سینمایی دریافت کرد.
»قهرمان« اخیرا به جشــنواره های لندن، تورنتو، 
ســارایوو دربوســنی و هرزگوین، ملبورن استرالیا، 
افق های نو درکشــور لهســتان و دوویل فرانسه نیز 

دعوت شده است.
کمپانی آمازون این فیلم را ازتاریخ ۷ ژانویه ۲۰۲۲ )۱۷ 
دی ماه( درسینماهای آمریکا و از ۲۱ ژانویه ازسوی 

سامانه نمایش آنالین آمازون پرایم اکران می کند.

واکنش منتقدان آمریکایی به فیلم اصغر فرهادی

خبر
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آرزودارمورزشکاراناصفهانیپیشرفتکنند
علیرضا مختاری درگفتگو با ایمنا؛

ازنامدارتریــن  حــاال  او 
ورزشــکاران ایرانی است که موفق 
شد درپارالمپیک توکیو باثبت رکورد 
هشــت و ۴۸ مقام دوم و مدال نقره را کسب کند. اگر 
حریف آذربایجانی او تقلب نمی کرد، شانس به دست 

آوردن مدال طال را هم داشت.
به گزارش  ایمنا، علیرضا مختاری متولد سال ۱۳۵۶ در 
هشت ماهگی به خاطر تزریق آمپول پنی سیلین دچار 
معلولیت شد. او ازسال ۱۳۷۲ ورزش را در رشته والیبال 
شروع کرد، ولی به خاطر شرایطی که داشت نتوانست 
ادامه دهد و وارد دوومیدانی پرتاب وزنه شد. این ورزشکار 
بعدازکســب اولین مدال، انگیزه بیشتری برای ادامه 
ورزش پیدا کرد. مختاری افتخــارات زیادی درورزش 
داشته که آخرین آنها، کســب مدال نقره رقابت های 
پارالمپیک توکیو اســت. او اعتقاد دارد ورزشــکاران 
المپیک و پارالمپیک باید ازاصفهان باال بروند و پیشرفت 
کنند، زیرا هرچقدر شاخص ورزش اصفهان باال برود 

قدرت این شهر هم درپایتخت و دنیا بیشتر می شود.
این ورزشکار و مدال آور کشورمان ساعاتی را مهمان ایمنا 
بود و به همین بهانه بااو گفتگویی داشتیم که درادامه 

می خوانید:
     باتوجه به کرونا تمرینات قبل ازپارالمپیک 

چطور بود و چه سختی هایی را پشت 
سرگذاشتید؟

۱۵ ســال رکورد ۸ متر و ۷۳ جهــان دراختیار یک فرد 
مکزیکی بود که من موفق شدم این رکورد را درمسابقات 
جاکارتا اندونزی به دست آورم. سال ۲۰۱۹ مسابقات 
جهانی امارات یک سری داور عرب داشت که بااصول 
داوری آشــنا نبودند، درآن رقابت ها چهار خطا ازمن 
گرفتند و دو پرتاب دیگری که داشتم را هم خطا اعالم 
کردند درصورتیکه کاغذ تقدیم مدال نقره را به من داده 
بودند و زمانیکه برای دریافت مدال رفتیم، گفتند حذف 
شده اید، بااعتراض های مکرر رکورد را برگرداندند، مدال 

برنز به من رسید و سهمیه پارالمپیک را گرفتم.
مهرماه مسابقات تمام شد و اواخر آذر سال ۹۸ اسامی را 
اعالم کردند و قرار شــد ازاول دی ماه اردوها درجزیره 
کیش شــروع شــود. افراد را طبق مدالی که به دست 
آوردند به سه گروه طالیی، نقره ای و برنزی تقسیم کردند 
که کار قشنگی نبود، یکی ازرسانه ها درمورد پارالمپیک 
پیش بینی کــرده بود که ازمیــان اصفهانی هایی که 
سهمیه گرفتند، مختاری درگروه ســوم قرار گرفته و 
شانس مدال ندارد و تنها سبحانی نیا دروالیبال نشسته 
می تواند مدال کسب کند؛ کمیته ملی پارالمپیک برای 
حضور سیامند رحمان دراین رقابت ها حتی تخت آماده 
کرده بود، اما او درحال حاضر میان ما نیست پس کسی 
ازآینده خبر ندارد. تیم دوومیدانــی و تیروکمان برای 
تمرینات به کیش رفتیم که اورژانس آمد و گفت اوضاع 
کرونا خوب نیســت و باید به خاطر کمبود تجهیزات 
پزشکی ازجزیره خارج شوید. ورزشکاران به شهرهای 
خود برگشتند. از ۱۸ اسفند سال ۹۸ که کرونا گرفتم تا 
آخر فروردین سال ۹۹ درگیر بودم و اذیت شدم. مهرماه 
سال ۹۹ رکوردگیری گذاشتند که وردی آن ۸ متر و ۱۷ 
سانت بود، موفق شدم ۸ متر و ۲۷ سانت را بزنم، مرحله 
دوم اردوهای کیش ۲۲ اسفند ۹۹ باورودی ۸ متر و ۱۷ 
سانت رکوردگیری شد که من ۸ متر و ۵۱ سانت رکورد 
زدم. فروردین امسال را درخانه بودیم که اعالم کردند ۳۰ 
اردیبهشت رکوردگیری است، داوران به نا حق پنج خطا 
از من گرفتند و باخستگی ۷ متر و ۲۰ سانت زدم که این 
ناداوری بود، یک ســری افراد خاص نمی خواستند 
ورودی پارالمپیک را بگیرم زیرا یک اصفهانی بودم و فقط 
بارکوردم حرفم را می زدم. ازرییس و دبیر فدراسیون که 
دررکوردگیری شرکت کردند، تشکر می کنم و مجددا 

ورودی توکیو را به دست آوردم.
     برای این اتفاقات نظارتی صورت نمی گیرد؟

زمانی که درهواپیما ازقطر به توکیو می رفتیم باخسروی 
وفا، رییس کمیته ملی پارالمپیک صحبت کردم و قول 
رسیدگی داد درحالیکه اطالعات غلط راجع به من به 

او داده می شد.
شرایط به شکلی بود که پشت سرمن گفتند مختاری 
رکورد نمی زند تا کالسش تغییر نکند درصورتی که سال 
۲۰۱۱ کالس کانفرم من تایید قطعی شد و هیچکس 
نمی تواند کاری انجام دهد، هفت مربی برای من عوض 
کردند و این افراد که داخل کشور بودند، برنامه داشتند 
که حذفم کنند و درآخر کســی که مســوول تمام این 

اتفاقات بود در توکیو باالی سر من ایستاد.
     همه این اتفاقات روی رکورد ۸ و ۴۸ که در 

توکیو زدی تأثیر گذار بود؟
ما را بــه الهیجــان بردنــد و بــه خاطر اینکه ســالن 
بدنسازی این شهر مناسب سازی نشده نبود در اتاق 
هتل با همراهی تیم وزنه برداری کار می کردیم و من با 
یکی از مربیان قبلی خود فقط پرس کار کردم و در ۷۰ 

روز خودم را آماده و توانستم این رکورد را بگیرم.
یک دوومیدانی کار درسال بافاصله زیاد می تواند دوبار 
درپیک برود ولی من در ۹ ماه چهار بار در یک رفتم، دیگر 
از یک ورزشــکار چه چیزی باقی می ماند؟ رکورد من 
درتوکیو باید باالی ۹ متر می شد ولی به خاطر کالس 
تقلبی حریــف آذربایجانی و بالهایی کــه خودی ها 
سرم آوردند، باعث شــد این رکورد پایین تر را به دست 
آورم. دبیر فدراسیون اطالع داد که باید سه روز دیگر به 
الهیجان بروم و رکورد بزنم به همین شخصی که باالی 
ســرمن بود زنگ زدم و گفتم من چــه زمانی باید بروم 
به الهیجان؟ گفت هنوز اطــالع نداده اند درصورتی 
که همان موقع به او اطــالع داده بودند، صبح روز بعد 
بارقیبم که شاگرد این فرد است و ۶۳ سال دارد تماس 
گرفتم که گفت به من دیشــب زنگ زدند و باید جمعه 
الهیجان باشم، من هم تا شــرایط را دیدم دوروز زودتر 
به الهیجان رفتیم و باوجود اینکه بازیکن تیم ملی بودم 
به من گفتند هزینه این دو شب را چه کسی پرداخت 
می کند که حدود یک میلیون و هفتصد خودم پول هتل 

را پرداخت کردم.
     ازریو تا توکیو سختی زیادی کشیدی؟

سال ۹۲ یک باالبر برای من ساختند که پدر و مادر سوار 
آن شدند و ازسه طبقه سقوط کردند، پدرم ۸۷ روز درکما 
بود و مادرم دست و پایش خورد شد و سکته قلبی کرد و 
شرایط سختی بود، درریو مادرم فوت کرد و هشت ماه 
بعدازآن پدرم هم فوت کرد، بااین شــرایط سخت جلو 
آمدم و سال ۲۰۱۷ درمسابقات لندن مدال طال گرفتم 
باحدود ۱۲۰ میلیون پاداش که حدود ۷۰ میلیون آن را 
فقط خرج عمل قلب دخترم کردم. شب قبل ازمسابقه 
پیام های مردم زیاد بود و ازمن طال می خواستند و این 
باری که روی دوش من بود خسته کننده شده بود. نیم 
ساعت موبایلم را خاموش کردم و باخودم حرف زدم، 
گفتم دیگر پدر و مادری نیســت و تنها خودم هستم و 
ازروی عصبانیتی که داشتم ازته دل می خواستم روی 

افرادی را که برای من مشکل ساز شدند، کم کنم.
     چقدر مسوولین اصفهانی ازشما حمایت 

کردند و چه انتظاری ازآنها داری؟
درزمان مهرعلیزاده، اســتاندار وقت بعداز بازی های 
آســیایی قولی به ما دادند که عملی نشــد و اداره کل 
ورزش استان باکلی منت نفری ۱۰ میلیون به ما داد؛ 
آن زمان ازجانب این افراد حمایت نشدیم، اما اکنون 
طباطبایی، مدیــر کل اداره ورزش و جوانان اســتان 
ازلحاظ رفتار و اخالق قهرمان را درک و حمایت می کند. 
ازتمامی ورزشکاران سوال کنید آنها معتقدند که ارزش 
ورزشــکار و قهرمان ملی به اصفهان برگشــته است. 
خوشحالم که آپارتمان سهراب مرادی به هرطریقی بود 

تحویل داده شد زیرا این بدهی برای چندسال پیش بود،
     پرچم هایی که به توکیو بردی، باشگاه های 

آن حمایتی ازشما انجام دادند؟
هواداران ایــن باشــگاه ها ازمن حمایــت کردند ولی 
انتظاری نداشتم که کمکی به من بکنند و هردفعه که 

می روم پرچم این باشگاه ها را هم باخود می برم.
     ورزشکار آذربایجانی درتوکیو رکورد زد و 
اول شد، فکر می کردید این اتفاق رخ دهد؟

این ورزشکار تا سال ۲۰۱۹ درمســابقات کالس ۵۴ 
پرتاب وزنه چهار کیلویی شرکت می کرد، اما درکالس ما 
وزنه ها سه کیلویی است. این فرد قبل از عید یک کالس 
موقت گرفت که هرلحظه امکان تغییر آن وجود دارد و 
درمسابقات قهرمانی اروپا یک رکورد پایین زد تا خود 
را رو نکند. درتوکیو روی ویلچر که نشسته بود دستکش 
داشت و دســتان خود را پنهان می کرد، نفر بعداز من 
درپرتاب بود؛ پرتاب اولش مانند من ۸ متر و ۴۸ سانت 
شد، یک الی دو خطا داشت و پرتاب آخر او ۸ متر و ۶۲ 
سانت شــد. آمریکا، یونان و جمهوری چک اعتراض 
کردند و طبق صحبت هایی که شد ایران هم اعتراض 
کرد. نایب قهرمانی درتوکیو را به روح پدر و مادر و مردم 
خوب ایران و اصفهان و خود مدال را به کشاورزان مظلوم 

اصفهان تقدیم کردم.
     این معلولیت ازتولد همراه شما بوده است؟

سالم به دنیا آمدم اما درهشت ماهگی تب کردم، من 
را به بیمارستان برند که دکتر آمپول پنی سیلین به من 
تزریق کرد و بعدازآن کل بدنم فلج شــود، درنهایت به 
زنده ماندنم امیدی نبود تااینکه یک دکتر به خانواده 
می گوید نگران نباشید زنده می ماند و نصف بدنش را 
برمی گردانم، پای راست و دست چپ من برنمی گردد 
و بااین وضعیت زندگی می کنم. برخی شب ها خواب 

می بینم که می دوم ولی هیچ حسی ندارم!
     ازچه زمانی ورزش را شروع کردی و چه 

اتفاقی افتاد که وارد این رشته شدی؟
سال ۷۲ درهنرستان اشرفی اصفهانی دررشته معماری 
درس می خواندم که توســط یکی ازدوســتانم به تیم 
والیبال نشسته اصفهان معرفی شدم، باتوجه به اینکه 
دســت چپ من مشــکل دارد روی دفاع تور، اسپک 
و… مشکل داشــتم که به واسطه یک شــخصی وارد 
دوومیدانی شدم و درهمان سال درمسابقات خواهر 
خوانده های اصفهان اولین مدال را کســب کردم و به 

ادامه آن امیدوار شدم.
برای کالس بندی ها درحق من نامردی کردند، سال 
۲۰۱۱ کانفرم شده بودم ولی به من اطالع ندادند. سال 
۲۰۱۴ قبل ازمسابقات آسیایی اینچئون سخنگویی 
مدیر کالس بندی پارالمپیک گفت باضمانت خودم 
مختاری را به این رقابت ها می فرستم که من هم و رفتم 

دو طال گرفتم و کالسم تایید شد.
     وضعیت برای راحتی معلوالن دراصفهان 

چگونه است؟
دراصفهان شرایط ازلحاظ شهرسازی و معماری خوب 
است، به برخی شهرها که رفتم استانداردسازی برای 
معلوالن صفر بود. هیچ جای ایران به اندازه مجموعه 

سیتی سنتر اصفهان برای معلوالن استانداردسازی 
نشده است، درچهارباغ عباسی و میدان امام نیز خیلی 

خوب کار شده و شرایط نسبت به قبل بهتر است.
     برای افراد معلول چه توصیه ای دارید؟

هرســال تعداد معلوالن مادرزادی به وسیله واکسن و 
علم نوین پزشــکی کمتر می شــود، اما دراثر حوادث 
خیلی ازافراد دچار معلولیت می شوند که اگر به ورزش 
روی نیاورند افسرده می شوند و شرایط سخت زندگی 
دچار آنها و خانواده هایشــان می شــود. اگر افرادی 
که دچار معلولیت می شوند یا معلول هستند ورزش 
نکنند، اضافه وزن پیدا می کنند، ازدواج نمی کنند و 
بار سنگینی برای خانواده می شوند. این افراد باید یک 
جایی مسوولیت کامل زندگی خود را برعهده بگیرند 
که راحت هم می توانند اینکار را انجام دهند، همانطور 
که کمیتــه بین المللی المپیک داریــم، کمیته ملی 
پارالمپیک هم داریم که زیرشــاخه های زیادی دارد و 

معلوالن می توانند درمسابقات جهان شرکت کنند.
     سن ورزشی درپارالمپیک باالمپیک 

متفاوت است و شما تا چه زمانی می خواهید 
ورزش را ادامه دهید؟

به کالسی که من درآن مسابقه می دهم کالس پیرمردها 
می گویند. رقیب ژاپنــی من "اوی توی" که امســال 
درتوکیو حضور نداشت و رکوردار پرتاب دیسک است 
تا ۷۱ سالگی مســابقه می داد. من تا جایی که بتوانم 

ادامه می دهم.
     چه آرزویی دارید؟

چنــد آرزو دارم ولــی اصلی تریــن آنها این اســت که 
ورزشکاران المپیک و پارالمپیک ازاصفهان باال بروند 
و پیشرفت کنند زیرا هرچقدر بتوانیم شاخص ورزش 
اصفهان را باال ببریم قدرت این شهر درپایتخت و دنیا 

بیشتر می شود، اما درحال حاضر ضعیف هستیم.
     باتوجه به پتانسیلی که اصفهان دارد چرا 

ضعیف هستیم؟
به این خاطر که مدیران ورزشی ما درایران بیشتر نتیجه 
گرا هستند و به فوتبال توجه بیش ازحد دارند. درپیست 
انقالب ورزشکاران زیادی می آیند و تمرین می کنند که 
کسی ازآنها حمایت نمی کند ولی اگر استعدادیابی 
شوند می توانند به ورزش اصفهان کمک کنند. اصفهان 
دروالیبال، هندبال، بسکتبال و رشته های رزمی خوب 
بود ولی همه جدا شدند و باید به باشگاه های خصوصی 

که هزینه می کنند امتیازی داده شود تا ادامه دهند.
     حرف آخر؟

مستاجر هستم و شــرایط زندگی سخت شده است، 
انتظار دارم حداقل جایی اســتخدام شوم تا ازلحاظ 
درآمدی مشکلی نداشــته باشم و ازلحاظ مسکن هم 
فکری برای من شود، دوبار به دفتر مقام معظم رهبری 
نامه زدم که زمینی به من بدهند، بعداز پیگیری هایی 
که انجام دادم یکی ازمســووالن مسکن و شهرسازی 
اصفهان گفت مســکن مهر به تو تعلق می گیرد ولی 
نداریم که بدهیم؛ درست نیست که یک ورزشکار ملی 
پوش که افتخار آفرینی می کند باهزاران دغدغه و فکر 

و مشکالت برای مسابقات برود.

خبر

مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان ازپیشنهاد 
یک باشگاه اروپایی برای جذب سه بازیکن ازتیم 

فوتبال بانوان این باشگاه خبر داد.
علی ناظــری درخصوص خصــوص وضعیت 
نقل و انتقاالتی باشگاه سپاهان اظهار داشت: 
سه فوتبالیست بانو سپاهانی موردتوجه یکی 
ازباشــگاه های معتبر اروپایی قرار گرفته اند و 
پیشــنهادهایی برای جذب این سه بازیکن به 

باشگاه فوالدمبارکه سپاهان ارسال شده است.
وی افزود: درایــن رابطه باشــگاه فوالدمبارکه 
سپاهان درحال بررسی این پیشنهادات است و 
درصورت مهیا بودن شرایط فنی، مالی مناسب و 
دیگر آیتم های الزم، این بازیکنان به اروپا ترانسفر 

می شوند.

مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان ادامه داد: 
الزم به ذکر است این باشگاه اروپایی باسپاهان 
تفاهم نامه همــکاری امضا کــرده و باارایه این 
پیشنهادها رســما وارد فاز اجرایی تفاهم نامه 

شده است.

مدیر روابط عمومی باشــگاه ســپاهان ازعقد 
قرارداد این باشگاه بادروازه بان اسبق هافنهایم 

خبر داد.
علــی ناظــری درخصــوص وضعیــت نقــل 
و انتقاالتی باشــگاه ســپاهان اظهار داشت: 

دروازه بان فصل گذشته پانتلیکوس یونان باعقد 
قراردادی به سپاهان پیوست.

وی افزود: نت ســابقه بازی درتیم های استریا 
وین، لوستناو، اف سی واکر اتریش، هافنهایم 

آلمان و پانتلیکوس یونان را درکارنامه دارد.

بارایزنی های انجام شــده، اینفانتینو برای یکی 
ازدودیدار خانگی ایران مقابــل عراق یا امارات، به 
تهران می آید و همراه باهزاران تماشــاگر ایرانی، 
ضمــن تماشــای بــازی، دیدارهایــی را هــم 

بامسووالن ایرانی برگزار می کند.
تیم ملی فوتبال ایران درپنجره انتخابی جام جهانی 
در بهمن ها ســال جاری دردو دیــدار خانگی به 
صورت متوالی میزبان رقبای خــود خواهد بود و 
ازعراق و امــارات پذیرایی می کند. ایــن دودیدار 
درحالی درزمســتان ۱۴۰۰ برگزار می شــود که 
بخشــی ازمشــکالت موجــود ازجملــه حضور 
تماشاگران و احتماال بحث VAR رفع شده است.

یکی ازمهم ترین مسایل مربوط به شیوع ویروس 
کرونا درایران اســت که احتماال تــا پنج ماه آینده 
وضعیت ایران باواکسیناسیون گسترده، به حالت 
سفید یا زرد درمی آید و می تواند مانند کشورهای 
اروپایــی و آمریکایی، بــدون محدودیت خاصی 

ازتماشاگران خود بهره ببرد.
درنتیجه ایــن اتفاقات، فدراســیون فوتبال برای 
یکی ازدو دیدار باعراق و امارات مهمان ویژه ای را 

خواهد داشت و قرار اســت به مناسب این اتفاق، 
مهمان هایی را هم ازکشــورهای مختلف منطقه 
دعوت کند. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا مهمان 
ویژه تیم ملی برای یکی ازاین دو دیدار اســت که 
اخیرا اعالم کــرده دراواخر ژانویه یــا اوایل فوریه 
۲۰۲۲ دردیــدار باعراق یــا امارات به ایران ســفر 

می کند.
طبق تقویم این مسابقات، تیم ملی هفتم بهمن 
)۲۷ ژانویه( و دوازدهم بهمن )یک فوریه( ازرییس 
فدراســیون جهانــی فوتبال و همینطــور برخی 
مهمانان دیگــر پذیرایی خواهد کــرد که حضور 
آن ها در ورزشــگاه احتمــاال باحضور گســترده 
هواداران ایرانی همراه خواهد شــد که مشــکلی 

ازبابت ویروس کرونا نخواهند داشت.
همزمان باحضور اینفانتینو درایران، رایزنی هایی 
هم برای برگزاری یک دیدار دوستانه و خیریه میان 
اسطوره های فوتبال ایران و جهان هم صورت گرفته 
که باید دید ستاره های نامدار جهان برای این دیدار 

به ایران می آیند یا خیر.
دیــدار  ســفر،  باایــن  مــوازی  ازمباحــث 
احتمالی اینفانتینو باسیدابراهیم رئیسی، رییس 
جمهور ایران خواهد بود که باید دید دراین جلسه 

درارتباط باچه مسایلی بحث و گفت وگو می شود.
پیش ازاین هم اینفانتینو دو ار به ایران سفر کرده که 
به زمان فینال لیگ قهرمانان آسیا درسال ۲۰۱۸ و 
دیدار باحسن روحانی، رییس جمهور وقت منجر 
شــد. اینفانتینو یک بارهم دردوران نامزدی برای 

ریاست فیفا به ایران آمده بود.

رقابت های شــنای انتخابی تیم ملی برای شرکت 
درمسابقات جهانی، پس از ۲۰ ماه تعطیلی برگزار 

شد.
رییس هیات شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان 
بابیان اینکه این نخستین رقابت رسمی پس ازشیوع 
کرونا درکشورمان است گفت: رقابت های جهانی، 
چند ماه دیگر برگزار می شــود و این بهانه ای برای 
شناسایی برترینهای شــنا و انتخاب بازیکن برای 

حضور درتیم ملی شد.
پیمان گرامی افزود: متاسفانه، بیش از ۲۰ ماه است 
که اماکن آبی و استخرها تعطیل است و این ضربه 
سنگینی به جامعه شنا و اســتعدادهای این رشته 

زده است.
وی گفت: هرچند شــناگران دراین مدت طوالنی 
ازمیادین شنا دور بودند، ولی باتالش مربیان خود، 
تاحدودی، آمادگی خود را حفظ کردند و این سبب 
شد تا ســطح این مســابقات هم تاحدقابل قبولی 

باال باشد.
مسوول برگزاری این رقابتها افزود: شکستن دورکورد 

ملــی درماده های ۵۰ متــر پروانــه و ۴۰۰ در۲۰۰ 
امدادی ازسوی شناگران زیر ۱۵سال دراین رقابت ها 
نشان ازسطح باالی مســابقات انتخابی تیم ملی 

داشت.
پیمــان گرامی ابــراز امیــدواری کــرد مســووالن 
بابازگشایی مجدد استخرها و مراکز آبی کمک کنند 

تا استعدادهای مختلف شنا نابود نشوند.
مرحله نهایی انتخابی تیم ملی شنا برای رقابتهای 

جهانی، یک ماه دیگر درتهران برگزار خواهد شد.
رقابتهای جهانی شنا، اواخر آذر امسال به میزبانی 

ابوظبی امارات برگزار می شود.

نفرات دعوت شــده به اردوی تیــم ملی فوتبال 
بانوان مشخص شدند.

آخرین مرحله ازاردوی تیم ملی فوتبال بزرگسال 
بانوان ازنوزدهم شهریور ماه درمرکز ملی فوتبال 
برگزار  شــد که ایراندوست، ســرمربی تیم ملی 
اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را اعالم کرد.

تیم ملی ازتاریخ ۲۴ شــهریورماه جهت شرکت 
دردور مقدماتی مســابقات جام آســیا به کشور 
ازبکســتان اعزام خواهــد شــد؛ از ۲۴ بازیکن 
دعوت شده به اردو ۲۳ بازیکن به مسابقات اعزام 

خواهند شد.
هاجر دباغی، گلنوش خسروی، زهرا سریالی، 
فاطمه عادلی، نگین زندی و مینا نافعی بازیکنان 
اصفهانی هستند که به اردوی تیم ملی فوتبال 

بانوان دعوت شده اند.
شاگردان ایراندوست خود را برای حضور دردور 
اول رقابت های قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ هند آماده 
می کنند و تیم ملــی فوتبال بانوان کشــورمان 
درگروه G باتیم های اردن و بنگالدش هم گروه 

است.

دختران طالیی لژیونر می شوند؛

۳بازیکنسپاهاندرراهاروپا

نقل و انتقاالت لیگ بیست و یکم؛

کریستوفرنتبهتیمسپاهانپیوست

خبر

اینفانتینوواسطورههایفوتبالجهان،
مهمانایرانمقابلعراقیاامارات

برگزاریرقابتهایشنایانتخابیتیمملی

۶اصفهانیدراردویتیمملیفوتبالبانوان

خبر

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان برترین 
مربی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا انتخاب 

شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا درتازه ترین نظرسنجی 
خود به انتخاب برتریــن مربی حاضر درمرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ پرداخت که 
یحیی گل محمدی باکسب بیشترین آرا ازطرف 
کاربران، به عنوان برترین سرمربی حاضر دراین 

رقابت ها انتخاب شد.
فرهاد مجیدی سرمربی اســتقالل هم پس از 
گل محمدی به عنــوان دومین ســرمربی برتر 

انتخاب شد.
گل محمــدی ۶۱.۳۳ درصد آرا را کســب کرد 
و مجیــدی هــم ۳۷.۴۱ درصــد آرا را بــه خود 

اختصاص داد.
عبدالعزیز العنبری سرمربی الشارجه امارات، 
تورو اونیکی سرمربی کاواســاکی ژاپن و مبین 
ارگاشــوی ســرمربی اســتقالل تاجیکستان 

دررده های بعدی ایستادند.
تیم فوتبــال پرســپولیس درمرحلــه گروهی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با ۵ برتری و یک 
شکست با ۱۵ امتیاز صدرنشین گروه پنجم شد و 
استقالل نیز با ۳ پیروزی ۲ تساوی و یک شکست 

درگروه سوم اول شد.

سایت رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا 
درگزارشــی به حضــور تیم های آســیایی 
ازجمله ایــران درجــام جهانی فوتســال 

پرداخت.
سایت رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا 
درگزارشی به حضور پنج تیم قاره کهن درجام 
جهانی فوتســال درلیتوانی پرداخت. این 
سایت به حضور »گالره ناظمی« اولین داور 
زن آسیایی در جام جهانی و »ابراهیم مهرابی 

افشار« نیز اشاره کرد.
سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا درادامه 
نوشــت: ایران بــه عنــوان موفق ترین تیم 
آسیایی با ۱۲ قهرمانی درآسیا و کسب مقام 
سومی جهان درگروه F باتیم های صربستان، 

آمریکا و آرژانتین همگروه است.
این مسابقات بادیدار روسیه و مصر آغاز شد.

گروه بندی کامل مســابقات به شــرح زیر 
است:

گــروه A لیتوانــی، ونزوئال، قزاقســتان و 
کاستاریکا

گروه B ازبکستان، گواتماال، اتحادیه فوتبال 
روسیه و مصر

گروه C تایلنــد، پرتغال، مراکــش و جزایر 
سلیمان

گــروه D پاناما، جمهوری چــک، ویتنام و 
برزیل

گروه E آنگوال، ژاپن، پاراگوئه و اسپانیا
گروه F آرژانتین، آمریکا، ایران و صربستان

برنامه دقیق مســابقات تیم ملی فوتسال 
کشورمان درمرحله گروهی این مسابقات 

به این شرح است:
سه شنبه ۲۳ شهریور صربستان ایران ساعت 

۱۹:۳۰
جمعه ۲۶ شــهریور ایران-آمریکا ســاعت 

۱۹:۳۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ایران-آرژانتین ساعت 

۲۱:۳۰

مهدی پاشازاده به عنوان معاون ورزشی 
باشگاه استقالل انتخاب شد.

به گزارش سایت باشگاه استقالل، مهدی 
پاشــازاده مربی خوشــنام و پیشکسوت 
باشگاه استقالل ازســوی احمد مددی 
مدیرعامل باشگاه طی حکمی به عنوان 

معاون ورزشی باشگاه انتخاب شد.
پاشازاده که سابقه کاپیتانی دراستقالل، 
حضور درتیــم ملی ایران و باشــگاه های 
بایر لورکــوزن، اشــتورم گراتــس، راپید 
ویــن وغیــره را درکارنامــه خــود دارد، 
ازپیشکسوتان محبوب، تحصیل کرده و 
جوان فوتبال ایران اســت که بااین حکم 

بــه کادر مدیریتی 
اســتقالل اضافه 

شده است.

گلمحمدیبهترینمربی
مرحلهگروهیلیگقهرمانان

آسیاشد

گزارشAFCازحضور
تیمهایآسیایی

درجامجهانیفوتسال

مهدیپاشازاده
دراستقاللمدیرشد

کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
باارســال نامــه ای آخریــن 
به روزرســانی برنامــه بــازی 
روزهای ســوم و چهارم مرحلــه نهایی انتخابی 

جام جهانی را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، طبق نامه ارســالی ازســوی 
کنفدراســیون فوتبال آســیا، میزبانی تیم ملی 
فوتبال ایران دردیــدار با کره جنوبــی در هفته 
چهارم انتخابی جهانی قطعی شده است. پیش 
ازاین حســن کامرانی فر، سرپرســت دبیرکلی 
فدراســیون فوتبال گفته بود فقط میزبانی تیم 
ملی مقابل سوریه قطعی شده و برای بازی های 

آینده قطعی نیست.
فدراسیون فوتبال برای دیدار باتیم ملی در هفته 
چهارم این مسابقات، به فکر حضور هواداران زن 
و مرد واکسینه شده )دودوز کامل( و همینطور 

اجرای سیستم VAR دراین مسابقه است.
برنامه مســابقات هفته ســوم و چهارم انتخابی 

     پنج شنبه 1۵ مهر     گروه  Aجام جهانی درآسیا به شرح زیر است:
امارات–ایران/ورزشگاه زعبیل دوبی
عراق–لبنان/ متعاقبا اعالم می شود

کره جنوبی–سوریه/ورزشگاه جام جهانی سئول
     سه شنبه 2۰ مهر

سوریه–لبنان/ورزشگاه پادشاه عبداله امان
امارات–عراق/ورزشگاه زعبیل دوبی

ایران–کره جنوبی/ورزشگاه آزادی
B  گروه     

     پنج شنبه 1۵ مهر
عربستان–ژاپن/ورزشگاه ملک عبدالله جده

چین–ویتنام/ورزشگاه شارجه امارت
استرالیا–عمان/ورزشگاه سیدنی استرالیا

     سه شنبه 2۰ مهر
عمان–ویتنام/ورزشگاه سلطان قابوس مسقط

عربستان–چین/ورزشگاه ملک عبدالله جده
ژاپن–استرالیا/ورزشگاه سویتاما ژاپن

میزبانی تیم ملی فوتبال ازکره جنوبی درتهران قطعی شد

خبر
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آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۳۴۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۸۵۲ مربوط به تقاضای آقای/خانم محمد رام پناهی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت 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 را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از عبدالرسول کدخدایی و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمد رام پناهی به شناسنامه 
شماره ۳۶۱۶ کدملی ۱۲۸۴۹۷۵۷۵۴ صادره فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ویال به 
مساحت ۸۶۴/۰۲ مترمربع پالک شماره ۵ فرعی از ۹۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۴۶/۹۸ 
متر دیوار به دیوار ۹۵/۳، شرقا به طول ۱۸/۸۷ متر درب و دیواریست به جوی، جنوبا به طول 
۴۷/۰۸ متر دیوار اشتراکی به ۹۵/۴، غربا به طول ۱۷/۸۸ متر درب و دیواریست به معبر حقوق 
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات 
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷، تاریخ اتتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۸۰۹۳۳ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۳۴۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۸۵۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم محسن ترک مورنانی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت 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 را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از عبدالرسول کدخدایی و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محسن ترک مورنانی به شناسنامه 
شماره ۳۸۳ کدملی ۱۲۸۳۶۲۷۵۲۳ صادره فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب ویال به 
مساحت ۹۹۲/۰۲ مترمربع پالک شماره ۵ فرعی از ۹۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۴۸/۵۳ 
متر دیوار اشتراکی به ۹۵/۳، شرقا به طول ۲۰/۳۷ درب و دیواریست به معبر، جنوبا به طول 
۴۹/۰۴ متر دیوار اشتراکی به ۹۵/۴، غربا به طول ۲۰/۵۴ متر دیواریست و دربی به معبر حقوق 
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات 
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 

- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۸۰۹۴۱ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای 
شماره ۱۱۸۷ و ۱۱۸۸ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ آقای مهدی یوسفی فرزند غالمرضا نسبت به 
سه دانگ مشاع و خانم مهناز رشیدیان فرزند حیدر علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱۱۳/۳۴ مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۳۹۶ اصلی واقع در 
قطعه ۱۰ از بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

– ۱۱۸۱۱۹۳ / م الف

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

شماره: ۲۰۲۷۰۱۹۱۹۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۴، دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل 
که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و درمهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ محمدعلی زرگرزاده اصفهانی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه ۱۷۷۶ صادره از داران بشماره ملی ۱۱۵۹۲۵۳۶۲۵ در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳۲۸ فرعی از اصلی ۱۵۲۳۴ 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۰۹/۳۴ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۱۸۱۳۷۰ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای 
شماره ۲۷۵۹ و ۲۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ آقای حمید مشاوری نجف آبادی فرزند علی نسبت 
به سه دانگ مشاع و خانم فریبا نمازیان نجف آبادی فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴۶/۳۵ مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۱۸۶ اصلی 
واقع در قطعه ۱۱ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- ۱۱۸۸۱۱۴ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
آرای شماره ۲۷۱۰ و ۲۷۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ آقای علی شاطری فرزند یداله نسبت به سه 
دانگ مشاع و خانم زهرا زرفش فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۸۸/۸۲ مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۱۳۶ اصلی واقع در قطعه۱۰ بخش 
۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان  متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۶/۲۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۱۸۸۱۴۳/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سندمالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ۱۸۳۸۵ فرعی از ۲ اصلی که در 
دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۰۸۰۰۲۴۷۷ به نام رحمان زنجانی ثبت وسند صادر 
گردیده اینک نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۰۹۳۲۷، 
۱۴۰۰/۶/۱۴ به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره ۱۶۱۳۳، 
۱۴۰۰/۶/۱۳ به گواهی دفترخانه شماره ۳۰۳ شهرضا رسیده است مدعی است که 
سندمالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده است ودرخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده لذا مراتب به استنادتبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ  انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مستردگردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به 
صدورسند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری سرپرست واحدثبتی حوزه 

ثبت ملک شهرضا – ۱۱۸۹۴۴۵ / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سیدحسین ابراهیمی پور زواره باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ۲۷ حبه مشاع باستثنای بهای ثمنیه اعیانی 
آن از ۷۲ حبه ششدانگ پالک ۱۵۶۸ فرعی از ۱۶ اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان 
که در صفحه ۹۱ دفتر ۲۲۵ امالک بنام سیدحسین ابراهیمی پور زواره فرزند سیدابراهیم ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده، به حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده، دراثر مسافرت 
مفقود شده است نظرباینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده ۱۲۰ 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود، 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم نماید. خیراله عصاری مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک زواره – ۱۱۸۹۱۳۸ / م الف 

آگهی

فوایدبینظیرآبنمکبرایزیباییوسالمتپوست
محققان براین باورند که آب نمک 
حــاوی خواصی اســت که نقش 
بسیاری درزیبایی و سالمت پوست 
فرد دارد. بسیار معمول است که مردم ازمصرف نمک 
خــودداری کنند. این می تواند باعث نفخ شــود و به 
فشارخون باال کمک کند. اما برای پوست شما، نمک 
می تواند معجزه کند. چه درحال غواصی در اقیانوس 
باشید و چه ازمعجون خود درخانه استفاده کنید، آب 

نمک می تواند برای پوست شما مفید باشد.
     یک درمان عالی برای انواع بیماری های 

پوستی
منیزیم، کلسیم و پتاسیم همه موادمعدنی دوستدار 
پوست هستند که درنمک دریا یافت می شوند. این 
موادمعدنی فواید بســیار زیادی دارند، زیرا به مبارزه 
باباکتری های ایجاد کننده آکنه، عفونت های پوستی 
و تسریع روند بهبود کمک می کنند. افرادی که پوست 
چرب دارند می توانند ازشستشــو بامحلول آب شور 
باتوانایی های کاهش رطوبت که می تواند به کنترل 
چربی اضافی که منجر به انســداد منافذ می شود، 
کمک کنند. اگر اگزما دارید، می توانید بااســتفاده 
ازآب نمک درروال مراقبت ازپوســت خود واقعا سود 
ببرید، زیرا منیزیم یک ماده معدنــی ضد التهابی و 
ضدمیکروبی است که خارش و رطوبت باکتری ها و 

قارچ ها را که باعث اگزما می شود، کاهش می دهد.

     الیه بردار مالیم
نمک دریا عــالوه برعنصــر »تمیزی«، بــه عنوان 
یک الیه بردار عالی عمل می کند که منافذ را برای 
تمیز کردن عمیق تر مســدود کرده، گردش خون 
را افزایش می دهد و به پوســت شما اجازه می دهد 
مرطوب کننده ها و ســایر درمان هــا را بهتر جذب 
کند. اگر پوست حساســی دارید، باید ازآب نمک 
درقسمت هایی ازپوست که نازک تر است و به راحتی 

تحریک می شود، استفاده نکنید.
     اسکراب جوان کننده

اگر پوســت حساســی نداریــد و به دنبال پوســت 
لطیف تری هســتید، نمک دریا را دربرنامه مراقبت 
ازپوست خود قرار دهید. یکی ازمزایای آب نمک برای 
پوست این است که به گردش سلول های پوست کمک 
می کند و باعث می شود پوست شــما بافت نرم تری 

داشته باشد.

     ضد شوره سر
الزم نیست ازآب نمک تنها برای صورت خود استفاده 
کنید. همچنین می توانید ازآن بــرای مو های خود 
استفاده کنید. آب نمک به شل شدن و رفع شوره سر 
کمک می کنــد و درعین حال گردش خــون را برای 
پوست سالم تر تحریک می کند. همچنین نمک دریا 
باجذب روغن و رطوبــت اضافی مانع ازرشــد قارچ 

می شود.

پوست و مو

نشــان  جدیــد  مطالعــه ای 
داده اســت که طیف وسیعی 
ازنشــانگر های بیولوژیکــی و 
رشد زودرس مغز بامیکروبیوم روده ارتباط دارند.

یک مطالعه تازه نشان می دهد که نشانگر های 
زیســتی رشــد اولیــه مغــز نــوزادان نــارس 

بامیکروبیوم روده آن ها ارتباط دارد.
میکروبیوم روده ازهــزاران گونه باکتری، قارچ، 
ویروس و سایر میکروب ها تشــکیل شده است 
که درافراد ســالم این میکروارگانیســم ها نسبتا 
پایدار هســتند، اما طیف وســیعی ازتحقیقات 
نشــان داده اســت که اختالل آن هــا می تواند 

برســالمت افراد تاثیر بگذارد، سیســتم ایمنی 
و عملکرد هــای شــناختی آن ها را مهــار کند؛ 
برخــی ازدانشــمندان حتی سیســتم گوارش 
و این میکروب هــا درروده ها را »مغــز دوم بدن« 

نامیده اند.
»برای درک بهتر رابطه بین روده، سیستم ایمنی 
و مغــز، محققــان میکروبیــوم روده بســیاری 
ازنــوزادان نــارس را موردتجزیــه و تحلیل قرار 
دادند. به طورخاص، دانشــمندان به بررســی 
نحوه تغییرات این میکروب ها بررشــد اولیه مغز 

پرداختند«.
ایــن مطالعــه ارتبــاط بیــن آســیب مغــزی 

درنــوزادان نــارس و برخی الگو هــای منحصر 
به فــرد میکروب هــای روده و سیســتم ایمنی 
آن ها را نشــان می دهد؛ به گونه ای که باتجزیه 
و تحلیل ایــن الگو ها مشــخص شــد کــه آن ها 

می توانند شدت ابتال را پیش بینی کنند.
دیویــد بــری یکــی ازنویســندگان این مطالعه 
می گویــد: »گاهــی اوقات، ایــن الگو هــا قبل 

ازتغییرات درمغز ظاهر می شدند«.
پری و تیمش توانســته اند برخی ازنشانگر های 

زیســتی رشــد اولیه مغز را شناســایی کنند که 
پزشــکان می توانند برای تصمیم گیری درمورد 
زمان معرفی برخی ازدرمان ها ازآن ها استفاده 

کنند.
 DNA دانشــمندان پــس ازمطالعــه توالــی
ازنمونه های میکروبیوم روده جمع آوری شــده 
از ۶۰ نوزاد نــارس که همگی قبــل ازهفته ۲۸ 
بارداری متولد شــده بودند و وزن آن ها کمتراز 
یک کیلوگرم بــود و نیز تجزیــه و تحلیل تصاویر 
MRI ازمغز ایــن نوزادان، ایــن نشــانگر های 

زیستی را شناسایی کردند«.
آنجلیکا برگر یکی دیگر ازنویسندگان این مطالعه 
می گویــد: »دانــش نحــوه رشــد مهارت های 
حرکتی و شــناختی کــودکان طی چند ســال 
آشکار می شود، اما دراین مطالعه قصد داریم تا 
تاثیر بلندمدت این پیشــرفت اولیه را بین روده، 

سیستم ایمنی و مغز شناسایی کنیم«.

نقش میکروب های روده 
دررشد مغز نوزادان نارس

پژوهش

برخی ورزش ها درصورت اجرای درســت، برای 
درمان کمردرد مناسب هستند.

امروزه به دلیل عدم تحرک، مشــکالت کمر یک 
مشکل شایع است. ورزش یک سالح موثر برای 
مقابله بااین مشکالت یا حداقل کاهش آن هاست، 

به شرط آنکه به درستی انجام شود.
دراین مطلب نگاهی ســریع به برجســته ترین 
ورزش ها و نحوه صحیح انجام آن ها برای سالمت 

کمر می اندازیم.
     اسب سواری

اکســل کالین جراح ارتوپد آلمانی می گوید که 
حالت راست هنگام سوارکاری به تقویت عضالت 
پشت کمک می کند و باعث آرامش آن ها می شود؛ 
به گونه ای که حرکت مداوم اسب و سوارکار حرکت 
و ورزیدگی ماهیچه های کوچک درستون فقرات 
کمک می کند. روشی که درحین تمرینات تقویت 

عضالت به سختی قابل دستیابی است.
مطالعات همچنین نشــان داده است که اسب 
سواری به حفظ سالمت و تناسب دیسک های 

بین مهره ای کمک می کند.
     حرکات موزون

مونتر سابارینی جراح مغز و اعصاب آلمانی توضیح 
داد که انجام حرکات موزون همیشــه برای بروز 
مشکالت کمر، به دلیل حالت ایستاده، حرکت 

زیاد و هماهنگی عصبی عضالنی مفید است.
     شنا

شنا نیز یکی ازورزش هایی است که اگر به درستی 
انجام شود برای سالمت کمر مفید است. شناور 

شدن درآب باعث آرامش ستون فقرات و ماهیچه ها 
می شود و ازمفاصل محافظت می کند؛ بنابراین 
شــنا مخصوصا برای افرادی که چاق هســتند 

مناسب است.
هنگام تمرین کرال پشت، باالتنه و پا ها باید درآب 
درموقعیت مستقیم قرار بگیرند. هنگام تمرین 
شنای سینه، ســر باید باســطح آب درموقعیت 
مستقیم قرار گیرد و باالی آن نباشد، تا ازمشکالت 

گردن جلوگیری شود.
     تنیس بازی نکردن

کالین معتقد اســت که تنیس، بــه دلیل توقف 
سریع حرکات، کشش بیش ازحد به عقب و فشار 
زیاد برمفاصل کوچک بین مهــره ای برای کمر 

مناسب نیست.
     دویدن

دویدن بیشترین فشار را برستون فقرات و مفاصل 
وارد می کند. به گونه ای که بسته به سرعت دویدن، 
ســتون فقرات و مفاصل تحت تأثیــر نیرو هایی 
معادل ســه تا پنج برابر وزن بدن قرار می گیرند؛ 
بنابراین، ترجیح داده می شود هنگام درد و رنج، 
بادرنظرگرفتن پوشــیدن کفش راحــت و ورزش 
درزمین صاف، پیــاده روی نوردیــک )راه رفتن 

باچوب( را انجام دهید.
     دوچرخه سواری

هنگام انجام این ورزش، تنــه، فرمان و صندلی 
باید متناسب باارتفاع تنظیم شود و بادرنظرگرفتن 
حالت نشسته روی صندلی دوچرخه، درحالیکه 
ازخم شدن کمر به سمت جلو جلوگیری می شود.

۶ورزشبرایدرمانکمردرد

دانستنی ها

تغذیه

طب سنتی

به عنوان مثال اگر شــما چکاپ منظم قند 
و کلسترول داشــته باشــید، می دانید که 
چقدر احتمال ابتــال به دیابــت و افزایش 
کلســترول درآینده دارید. به همین دلیل 
اگر درمعرض خطر باشید، پزشک می تواند 
به شما کمک کند تا سطح قند وارد شده به 
بدن را کنترل کنید و بیشتر مراقب سالمتی 

تان باشید.
     کاهش هزینه های پزشکی

چکاپ مرتــب می توانــد درطوالنی مدت 
باعــث صرفه جویــی درخرج کــردن پول 
شود. چکاپ های سالمتی به عنوان یک راه 
جلوگیری کننده برای خطر جراحی های 
احتمالی و دیگر مشــکالت مزمن پزشکی 

است.
     درمان ساده تر بیماری درمراحل اولیه

بایک آزمایش خون ساده میتوان بسیاری 
ازبیماریها را تشخیص داده و پیش ازآنکه به 
مراحل پیشــرفته تری برسند آنها را درمان 
کرد و این یکــی ازمهمترین فوایــد انجام 

چکاپ های منظم عمومی بدن است.
     جلوگیری ازرشد بیماریها درآینده

سرطان بیماری است که اگر دیر تشخیص 
داده شود، به سختی بهبود پیدا می کند. 
انجام یک چکاپ منظم به پزشــک کمک 
می کند که قبل ازافزایش خطر، این بیماری 

را بشناسد و آن را تشخیص دهد.
     کاهش خطر بیماری ها و 

پیچیدگیها درطول درمان
زمانــی که فــرد بتوانــد به زودی مشــکل 
خــودش را تشــخیص دهــد، پیچیدگی و 
خطر درمقایسه بامراحل آخر بیماری بسیار 
کمتــر خواهد بــود. چکاپ منظــم دراین 
زمینه به ریکاوری زودتر کمک خواهد کرد.

     افزایش طول عمر
باانجام چکاپ منظم بدن می توانید متوجه 
شــوید که تاچه حــد بدن ســالمی دارید. 
باانجام راهکارهای پیشــگیرانه که توسط 
پزشک ارایه شده اســت، می توانید طول 

عمر خود را افزایش دهید.

سالمت بدن
اثرات مثبت چکاپ منظم برای بدن
جلوگیریازمشکالتجدیتر

یک متخصــص تغذیــه، پیرامون تاثیر اســترس 
دربدغذایی کودکان توضیحاتی ارایه داد.

گلبــن ســهراب گفــت: بدغذایــی کــودک و یا 
پرخوری های ناشی ازاسترس خود می تواند یک 
عامل خطر باشد، والدین برای آنکه کودک غذا بخورد 
کمتر سختگیری می کنند و به عنوان مثال به کودک 
اجازه می دهند ازغذاهای پرکالری که ارزش غذایی 
کمتری دارند )مانند سیب زمینی سرخ شده، پیتزا 
و…( به دفعات زیاد اســتفاده نمایند یــا برای آنکه 
کودک تشویق به خوردن شود اجازه می دهند کنار 
غذا ازانواع نوشــابه های صنعتی استفاده کند که 
خود این موضوع می تواند دلیل مهمی برای چاقی 
کودکان باشد. وی افزود: والدین به این نکته توجه 

داشــته باشــند که زیاده روی درمصرف غذاهای 
سالم نیز می تواند باعث ایجاد اضافه وزن و چاقی 
درکودکان شود. سهراب ادامه داد: تاثیر همساالن 
برروند رشــد بچه ها را مورداشــاره قرار داد و گفت: 
همچنان که کودک بزرگ تر می شــود دنیای او نیز 
بزرگ تر می شود و ارتباطات اجتماعی او نیز مهم تر 
می شود، باافزایش سن تاثیر دوستان افزایش یافته 
و برانتخاب غذا و طرز نگرش کودک تاثیر می گذارد.

عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، اهمیت خواب کافی برای پیشــگیری 
ازاضافه وزن و چاقی را موردتوجــه قرار داد و افزود: 
مطالعات نشــان داده کودکانی که به اندازه کافی 

می خوابند کمتر گرفتار چاقی می شوند.

درطب سنتی، درخصوص خواص و مزاج 
به دانه اینگونه ذکر شده است که:

مزاج به دانه، سرد و تر است. لعاب به دانه برای رفع 
خشونت حلق و رفع سرفه های گرم و خشک مفید 
اســت. به دانه حرارت معده را تســکین می دهد و 
نیز سبب تسکین ســوزش زبان و دهان می شود و 

برطرف کننده خشکی دهان است.
اگر بیمار تب دار دچار تشنگی شدید شود و نتواند آب 
بنوشد، بهتر است لعاب به دانه را دردهان نگه دارد تا 

حرارت بدن کاهش یافته و تشنگی تسکین یابد.
از به دانه می توان درقالب ضماد نیز استفاده کرد.

مالش اعضای دارای سوء مزاج گرم بالعاب به دانه 

مفید است و حرارت را کاهش می دهد.
نکته مهم:  ازجویدن بــه دانه به طورجدی پرهیز 
کنید و مصرف آن فقط به صــورت مکیدن، قورت 

دادن یا ژل باشد.
     عوارض مصرف زیاد به دانه چیست؟

مصرف زیاد به دانه به دلیل سیانید موجود درآن برای 
سالمتی کلیه و معده مضر است.

درصورت مصرف دارو، منجر به کاهش جذب داروها 
می شود )تداخل دارویی(.

     مصلح به دانه چیست؟
گالب، ســکنجبین و رب هــای تــرش، مصلح و 

بهبوددهنده خواص و مزاج به دانه هستند.

یک متخصص تغذیه عنوان کرد؛

نقشاسترسدرپرخوریکودکان

خواصومزاجبهدانهدرطبسنتی



www.presssimayeshahr.ir روزنامهاقتصادی،اجتماعیسیمایشهر
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  1227 

روزنامه اقتصادی اجتماعیدوشنبه 22 شهریور 1۴۰۰ - ۶ صفر 1۴۴۳ - 1۳  سپتامبر   2۰21

پیام رسان واتساپ اعالم کرد کاربران می توانند 
بااستفاده ازگوگل درایو پیام  های خود را رمزگذاری 

و پشتیبانی کنند.
سال ها است که پیام رسان واتساپ به منظور حفظ 
حریم خصوصی کاربران خود پیام های آن ها را به 
صورت پیش فرض رمزگذاری کرده است. اکنون 
واتساپ باتوسعه قابلیت پشتیبان گیری تاریخچه 
پیام ها به کاربــران خود اجــازه می دهد ازطریق  
Google Drive و iCloud داده هایشان را پشتیبان 
گیری کنند. گفته شده واتساپ به این نسخه های 
پشتیبان دسترســی ندارد و چت کاربران خود را  
توسط سرویس های ذخیره سازی،  ایمن می کند.

پیامرسان واتســاپ اخیرا دروبالگی اعالم کرد: 
»ما برای فعال کردن پشتیبان گیری، یک سیستم 
کامــال جدید بــرای ذخیــره ســازی کلید های 
رمزگذاری ایجاد کردیم که بــا iOS و اندروید کار 
می کند. کاربران می توانند این کلیدها را به صورت 
دســتی یا بارمز عبور ایمن کننــد. هنگامی که 
شــخصی رمز عبور را انتخاب می کنــد، پیام ها 
درپشتیبان گیری این پیام رسان ذخیره می شود. 
واتســاپ همچنین گفت که یک  ماژول ســخت 
افزاری به نام )HSM(  ساخته است. این نرم افزار 
جدید هنگامی که کاربر نیاز به دسترسی نسخه 
پشــتیبان خود دارد به او کمک می کنــد تا رمز 
حساب کاربری خود را بازیابی و سپس پیام ها را 

پشتیبانی کند.
     سرویسChatD  درواتساپ چه کارهایی 

انجام می دهد؟
 ChatD براســاس گزارش ها، ســرویس اصلــی
درواتساپ ارتباطات مشتری و احراز هویت گیرنده 
را مدیریت کرده و بااســتفاده از پروتکل هایی که 

ساخته، کلید ها را به پشتیبان ها و سرور های این 
پیام رسان ارســال می کند. افزون براین سرویس 
گیرنده و پشــتیبان گیری مبتنی بــر HSM نیز 
پیام های رمزگذاری شده ای را که محتویات آن ها 
برای خود ChatD دردسترس نخواهد بود، مبادله 

می کنند.
 ChatD باکمک سرویس HSM گفته شده، ماژول
فضای ذخیره ســازی دردســترس و ایمن برای 
کلید های رمزگذاری شده را پشتیبانی  می کند. 
بااین پشتیبان گیری پس ازرمزگذاری، کاربران 
 Google یا iCloud  می توانند پیام های خود را در

Drive ذخیره کنند.
براساس گزارش ها، واتساپ به بیش ازدو میلیارد 
نفر خدمات ارایه می دهد. یکــی ازچالش های 
اصلی پیامرســان واتســاپ این بود کــه کاربران 
مطمئن شوند پشــتیبان گیری ماژول  HSM به 
طورقابل اعتماد کار می کند. توسعه دهندگان این 
پیام رسان به کاربران اعالم کردند: »برای اطمینان 
آن ها، ســرویس پشــتیبان گیری HSM ازنظر 
جغرافیایی درمراکز داده متعددی توزیع می شود 
تا درصورت قطع مرکز داده، این ســرویس فعال 

باقی بماند«.

معاونــت علمی و فنــاوری اعالم کــرد تاکنون 
۱۲۰۰ شــرکت دانش بنیــان درحــوزه لیزر و 
فوتونیک مشغول فعالیت هستند و محصوالت 
خود را به تولید می رســانند. فناوری، یک هزار 
و ۲۹۲ شــرکت دانش بنیان برق و الکترونیک، 
ارتباطات و فوتونیک باحمایت ســتاد توســعه 
فناوری های لیــزر، فوتونیک مواد پیشــرفته و 

ســاخت دراین حوزه فعالیت می کنند. ســتاد 
توســعه فناوری هــای لیــزر، فوتونیــک مواد 
پیشرفته و ساخت، برای ارتقای علمی و فناورانه 
کشور وکیفیت پژوهش ها حمایت از ۵۰ پژوهش 
درحوزه فوتونیک و همچنین ایجاد مرکز قطعات 
مدارهای مجتمع نوری را دردستورکار خود قرار 

داده است.

ماســت یک میــان وعــده محبــوب اســت که 
احتماال آن را درپیاله های کوچک ماست خوری 
باکمی چاشــنی نعنــا خورده ایــد. اما این تنها 
روش خوردن ماست نیســت، ازاین ماده غذایی 
به روش هــای مختلفی میتوان درهنر آشــپزی 

استفاده کرد.
     درکنار محصوالت پخته شده

دفعه بعد که یــک نان خانگی یا مافین درســت 
کردید، مقداری ماست ســاده را جایگزین دیگر 
طعم دهنده های آن کنید. )میتوانید خود ماست 
را باچاشنی های مختلفی مانند وانیل طعم دهید( 
ماســت؛ غذا یا نان شــما را نرم می کند و عالوه 
برماست معمولی می توانید ازماست یونانی نیز 

استفاده کنید.
     داخل پنکیک

شیر ندارید اما هنوز می خواهید پنکیک صبحانه 
مورد عالقه خود را درســت کنید؟ می توانید به 
جای شیر ازکمی ماست شیرین استفاده کنید. 
ماست چربی و کالری کمتری دارد و سالمتر است. 
همچنین میتوانید ازطعم های مختلف ماست 
مثل وانیلی یا حتی میوه ای استفاده کنید. عالوه 
برپنکیک می توانید ازماســت دردیگر نان های 

صبحانه مثل وافل و مافین نیز استفاده کنید.

     به عنوان جایگزین خامه ترش
خامه ترش، خامه ای خوشــمزه است که مقدار 
زیاد آن می تواند باعث افزایش سایز دور کمر شما 
بشــود. اگر به دنبال جایگزین مناسبی برای آن 
هستید، می توانید ازماست یونانی استفاده کنید. 
ماست یونانی یک جایگزین ساده و خوشمزه است 

که حتی می توانید درسس ساالد نیز ازآن بریزید.
     مصلح طبع گرم

ماســت اکثر اوقات درغذاهای هندی به عنوان 
مصلح استفاده می شود، درواقع این ماده غذایی 
مزاج گرم غذا را کاهش می دهد و ادویه های تند را 
تعدیل می بخشد. دفعه بعد که بایک کاسه سوپ 
داغ یا یک غذای خیلی تند مواجه شدید، فقط 
یک قاشق ماست اضافه کنید تا مشکل حل شود.

     شیرینی خامه ای
دفعه بعد که به جای ســس های مختلف درکنار 
چیپس خود، ازماست یونانی استفاده کردید، 
متوجه کاهش چشــمگیر ســایز دور کمر خود 
خواهید شــد. همین مســاله دردرســت کردن 
شــیرینی های خامــه ای هم صــدق می کند. 
کمی ماست معمولی یا وانیلی را باآب میوه، کره 
بادام زمینی و عسل یا حتی سس شکالت مخلوط 

کنید تا یک طعم شیرین لذیذ به دست آید.

واتساپپشتیبانگیریورمزنگاریپیامهایکاربرانراامکان
پذیرکرد

بافعالیت درحوزه لیزر و فوتونیک؛   

مرکزقطعاتمدارهایمجتمعنوریایجادمیشود

کاربردهایجالبومفیدماستدرآشپزی

فناوری

فناوری

خانه داری

محصولجدیددانشمندانMITتراشهسیلیکونیمبتنی
GRANDبر

دانشمندان آمریکایی موفق به 
ساخت یک تراشــه سیلیکونی 
مبتنــی برالگوریتــم رمزنگاری 

جهانی GRAND شدند.
تراشه هوشمند جدید ساخته شده توسط محققان 
موسسه فناوری ماساچوســت نیاز به سخت افزار 
رمزگشایی خاص را حذف می کند، می تواند کارایی 
سیســتم های بازی رایانه ای، شــبکه های اتصال 
۵G، اینترنت اشــیا و موارد دیگــر را افزایش دهد. 
ازاین پردازنده به عنوان یک سیستم جهانی برای 
رمزگشایی هرنوع داده ارسال شده درسراسرشبکه 

یاد می شود.
 GRAND کابرد الگوریتم رمزنگاری جهانی     
محققان MIT، دانشگاه بوستون و دانشگاه مینوت 
درایرلند اولین تراشه ســیلیکونی را ایجاد کرده اند 
که قادر اســت هرکد را صــرف نظر ازســاختار آن 
باحداکثر دقت و استفاده ازیک الگوریتم رمزنگاری 
 Guessing Random Additive جهانــی بــه نــام
Noise Decoding )GRAND(  رمزگشایی کند.

GRAND  باحذف نیاز به رمزگشــا های متعدد و 
پیچیده ازنظر محاسباتی کارایی بیشتری را ایجاد 
می کند که می توانــد درفناوری واقعیــت افزوده و 
مجازی، بازی های کامپیوتری، شبکه های ۵G  و 
دستگاه های متصل به یکدیگر که پردازش حجم 
باالیی ازداده ها را باحداقل تاخیر انجام می دهند، 

کاربرد داشته باشد.
     تیم تولید کننده اولین تراشه سیلیکونی

 Muriel برعهــده MIT رهبری این تحقیقــات در
Médard، اســتاد Cecil H و Ida Green درگــروه 
مهندســی برق و علــوم کامپیوتر اســت. ازدیگر 
همکاران این پروژه می توان بــه Amit Solomon و 
Wei Ann، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه 
MIT، ارسالن ریاض و وایباو بانسال، دانشجویان 
 Rabia،کارشناســی ارشــد دردانشگاه بوســتون
Tugce Yazicigil  استادیار مهندسی برق و کامپیوتر 
دردانشگاه بوســتون، کن آر دافی، مدیر موسسه 
همیلتون دردانشگاه ملی ایرلند در مینوت و کوین 
  Maynooth گالیگان، دانشجوی کارشناسی ارشد

اشــاره کرد. این پژوهش هفته آینــده درکنفرانس 
تحقیقات و مدارات دســتگاه های جامــد اروپایی 

ارایه می شود.
     Hash چیست؟

یکی ازراه های تصور این کدها، هش های اضافی 
  "۰s ۱  وs" هستند که دراین مورد شامل مجموعه ای از
است و به انتهای داده اصلی اضافه و قوانین ایجاد 
Hash ها دریک کتاب کد خاص ذخیره می شوند. 
هش یک خروجی رمزگذاری شــده را باطول ثابت 
عرضه می کند. همانطور که داده های رمزگذاری 
شده ازطریق یک شبکه حرکت می کنند، هش ها 
تحت تاثیر نویز یا انرژی که سیگنال را مختل می کند 
که اغلب توسط سایر دســتگاه های الکترونیکی 
تولید می شود، قرار می گیرند. هنگامی که داده های 
رمزگذاری شده و سروصدایی که آن ها را تحت تاثیر 
قرار می دهد به مقصد می رسند، الگوریتم رمزگشایی 
باکتاب کد خود مشورت می کند و ازساختار هش 
برای حدس زدن اطالعات ذخیره شــده استفاده 

می کند.
GRAND  نحوه فعالیت     

درعــوض،GRAND  نویــز موثر برپیــام را حدس  
می زند و ازالگــوی صدا برای اســتنباط اطالعات 

اصلی اســتفاده می کند. GRAND  مجموعه ای 
ازتوالی های نویز را به ترتیب احتمال وقوع ایجاد و 
آن ها را ازداده های دریافتی کم کرده و بررسی می کند 
که آیا کلمه رمز حاصل در یک کتاب کد وجود دارد یا 
خیر. سروصدا درطبیعت تصادفی به نظر می رسد 
ولی دارای یک ساختار احتمالی است که به الگوریتم 
اجازه می دهد حدس بزند که چه چیزی ممکن است 
باشد. مدارد می گوید: »این کار به نوعی، شبیه عیب 
یابی است. برای مثال اگر شخصی ماشین خود را به 
مغازه بیاورد، مکانیک کار را بانقشه برداری کل خودرو 
آغاز نمی کند. آن ها باپرسیدن این که به احتمال زیاد 
چه اتفاقی افتاده است یا اشکال ماشین کجاست؟ 
شــروع می کنند. بعضی مواقع نیز فقط به گفتن 
جمالت شاید به گاز نیاز داشته باشد یا باتری خالی 

کرده است، اکتفا می کنند«.
تراشه هوشمند GRAND ازیک ساختار سه الیه 
استفاده می کند که باساده ترین راه حل های ممکن 
درمرحله اول شروع می شود و دردومرحله بعدی تا 
الگو های نویز طوالنی تر و پیچیده تر نیز کار می کند. 
هرمرحله مستقل عمل می کند که باعث افزایش 
توان سیستم و صرفه جویی درقدرت می شود. این 
دستگاه همچنین برای جابجایی یکپارچه بین دو 

کتاب کد طراحی شده است. این شامل دو تراشه 
حافظه ای بادسترسی تصادفی استاتیک است که 
یکی می تواند کلمات رمز را ترک کند، درحالی که 
دیگری یک کتاب کد جدید بارگــذاری می کند و 
سپس بدون هیچ گونه خرابی به سیستم رمزگشایی 

تغییر می کند.
بعداز آزمایش تراشه GRAND، محققان دریافتند 
که می تواند به طورموثر هر کد افزونگی متوســط 
تا ۱۲۸ بیت طول را تنها بایــک میکرو ثانیه تاخیر 
رمزگشایی کند. این کار جدید مدارد و همکارانش 
برای اولین بار اثربخشــی و کارایــی GRAND را 

درسخت افزار نشان می دهد.
مدارد می گوید: »توسعه سخت افزار برای الگوریتم 
رمزگشایی جدید محققان را ملزم کرد که ابتدا مفاهیم 
پیش فرض خود را کنــار بگذارند. مــا نمی توانیم 
ازکار هایــی که قبال انجام شــده اســتفاده مجدد 
کنیم. این مانند یک تخته سفید کامل بود. ما مجبور 
بودیم درمورد تک تک اجزا ازابتدا فکر کنیم. من فکر 
می کنم وقتی تراشه بعدی خود را تولید کنیم، نکاتی 
که درساخت اولین تراشــه سیلیکونی باآن مواجه 
شدیم را یادداشت کرده و می توانیم بهتر این کار را 

انجام دهیم«.

فناوری

حکایت

خانه داری

لقمان حکیم پسر را گفت: امروز طعام مخور و 
روزه دار و هرچه برزبان راندی، بنویس. شبانگاه 
همه آنچه را که نوشــتی، برمن بخوان. آنگاه 
روزه ات را بگشــا و طعام خور. شبانگاه، پسر 
هرچه نوشته بود، خواند. دیروقت شد و طعام 
نتوانست خورد. روز دوم نیز چنین شد و پسر 
هیچ طعام نخورد. روز سوم باز هرچه گفته بود، 
نوشت و تا نوشته را برخواند، آفتاب روز چهارم 
طلوع کرد و او هیچ طعام نخــورد. روز چهارم، 
هیچ نگفت. شب، پدر ازاو خواست که کاغذها 
بیاورد و نوشته  ها بخواند. پسر گفت: امروز هیچ 
نگفته  ام تا برخوانم. لقمان گفت: پس بیا و ازاین 
نان که برسفره است بخور و بدان که روز قیامت، 
آنان که کم گفته  اند، چنان حال خوشی دارند 

که اکنون تو داری.

همه ما دوســت داریــم که یک آشــپزخانه 
کامال مدرن و زیبا داشــته باشیم. درنتیجه 
سعی می کنیم آن را تمیز و مرتب نگه داریم 
اما گاهی اوقــات به دلیل اینکــه اطالعات 
کافی درمورد نظم و ترتیب محیط آشپزخانه 

نداریم، اشتباهاتی را مرتکب می شویم.
     بیش ازحد روی کابینت حساب 

می کنید
بسیاری ازافراد احساس می کنند که کابینت 
محلی برای دکوراسیون های مختلف است. 
به همین دلیل بیش ازحــد ازروی کابینت 
استفاده می کنند و آن را شــلوغ می کنند. 
باید بدانید که روی کابینت باید تمیز باشد و 
تا جایی که می توانید آن را خلوت نگه دارید و 
فقط وسیله هایی روی آن قرار دهید که خیلی 

زیاد ازآنها استفاده نمی کنید.
     وسایل بزرگ را بیرون میگذارید

بسیاری ازافراد عادت دارند که وسایل بزرگ 
را داخل کابینت نگه دارنــد. به عنوان مثال 
قهوه ساز و توستر را بیرون می گذارند تا سریعا 
ازآن اســتفاده کنند اما انجام این کار نمای 
آشپزخانه را به شــدت بد می کند بخصوص 
اگر فضای آشپزخانه ی شما، بزرگ نیست. 
بهتر اســت همه لوازم برقی بــزرگ را داخل 

کابینت قرار دهید.
     مرتب نکردن قفسه ها عادت شماست

اجازه ندهید که قفسه های شما بسیار شلوغ 
باشــد. درغیراین صورت فضا کم می آورید 
و نمی توانید هــر چیزی را ســر جایش قرار 
دهید. بهتر است که قفســه های پایین تر را 
خالی تر نگه دارید که دسترسی به آنها راحت 
تر است و درقفسه های باالتر چیزهایی را قرار 

دهید که خیلی ازآنها استفاده نمی کنید.
     یخچال را بیش ازحد پر می کنید

یخچال نباید شــبیه به یک انباری باشــد. 
نباید هرچیزی که مدتهاست ازآن استفاده 
نکرده اید را داخل یخچال نگه دارید. سعی 
کنید همیشــه به انــدازه ای خریــد کنید تا 
یخچال شما فقط محل نگهداری چیزهای 
ضروری باشد. درغیراین صورت عمر یخچال 

کاهش پیدا خواهد کرد.
     میل به بیرون گذاشتن وسایل 

آشپزی دارید
بســیاری ازافراد برای اینکه هنگام آشپزی 
راحتتر باشــند، وســایل موردنیاز را بیرون 
می گذارند. به عنوان مثال قاشق های بزرگ 
آشپزی همیشه روی کابینت هستند. بهتر 
اســت این کار را نکنیــد و وســایل را داخل 
کابینت قــرار دهید تا ظاهر آشــپزخانه تان 

بهتر شود.
     افکار قدیمی را دنبال می کنید

بســیاری ازافراد بــه خاطر اینکه بــه آبمیوه 
گیری یا توستر خود عالقه دارند، آن را بیرون 
نگه می دارند و هرطور که شده ازآن استفاده 
می کنند. اکنون زمان فکر کردن به وسایل 
آشپزخانه نیست، بلکه باید به سالمت بدن 
خود فکر کنید و تاجاییکــه می توانید لوازم 

غیرضروری را کنار بگذارید.
     دستمال به صندلی آشپزخانه 

آویزان میکنید
آشــپزخانه باید مرتب تر و تمیــز ترین جای 
خانه باشد. زمانی که شما هرچیزی را مثل 
دســتمالها روی صندلی آشــپزخانه آویزان 
می کنید، قطعا ظاهر آن به هم ریخته خواهد 
بود. بهتر اســت کــه چیــزی روی صندلی 
آشپزخانه قرار نگرفته باشد و تمام دستمالها 

را داخل کابینت قرار دهید.

پندلقمان

اشتباهاتیکهدرمرتبکردن
آشپزخانهمرتکبمیشویم

     موادالزم :
گوشت خورشــتی: )گوسفند یا 

گوساله۲۰۰  گرم(
آلبالوی هسته گرفته:۲۵۰ گرم

سیب درختی ترش: )متوسط۱  عدد(
پیاز: ۱ عدد

آب لیمو ترش: ۱ قاشق غذا خوری
شکر:۱  قاشق غذا خوری

زعفران: یک چهارم قاشق غذا خوری
روغن: به مقدار کافی

زردچوبه: به مقدار کافی
لپه: بسته به دلخواه ۱۰۰ گرم

نمک و فلفل: به مقدار کافی
     طرزتهیه خورش سیب و آلبالو 

لپه را ازچند ساعت قبل باآب سرد خیس دهید و بعد 

نیم پز کنید.
قابلمه ای مناســب را روی حرارت مالیم قرار دهید و 

مقداری روغن داخلش بریزید تا داغ شود.
سپس پیاز را داخل روغن تفت دهید تا  طالیی شود.

درحین تفت پیاز، مقداری زردچوبه هم به آن اضافه 
کنید تا بوی خامی زرد چوبه گرفته شود.

بعد به پیاز تفت داده شده گوشت را اضافه کنید و تفت 
دهید تا رنگ گوشت تغییر کند.

بعداز تفت گوشت، مقداری آب داخل قابلمه بریزید تا 
بجوش بیاید و گوشت بپزد. درکنار پخت گوشت، لپه 

نیم پز شده را هم به آن اضافه کنید.
دراین فاصله آلبالوها را درکمی روغن تفت دهید.

بعد سیب ها را پوست بگیرید و به صورت درشت خرد 
کنید، سپس درروغن تفت دهید.

بعد هردو را به همراه نمــک، فلفل و مقداری زعفران 

درخورش بریزید تا به همراه گوشت و لپه بپزند.
بعداز اینکه خورشــت پخــت و جاافتــاد کمی قبل 
ازبرداشتن به آن آبلیمو و شکر را اضافه کنید و بگذارید 

تا چند جوش بخورد.
خورش آماده شده را ازروی حرارت بردارید و به همراه 

برنج دروعده شام یا ناهار سرو کنید.
     نکات تکمیلی درمورد خورش سیب وآلبالو

خورش سیب و آلبالو جزو انواع خورش میباشد. زمان 
آماده سازی مواداولیه و مایحتاج آن حدودا  ۱۵دقیقه

و زمان پخت و انتظار آن درحدود ۲ ساعت میباشد. 
خورش سیب و آلبالو را می توانید دروعده  ناهار-شام 
سرو کنید. همچنین میتوان درماه رمضان به عنوان 
ســحری میل کرد. توجه نمایید مقــدار مواداولیه و 

دستور تهیه برای ۴ نفر مناسب میباشد.

خورش سیب وآلبالو

عمارت موزه پست و ارتباطات 
شهر زاهدان باسبک معماری 
بومی و کویــری دراوایل قرن 
۱۴ هجری قمری ساخته شده است، مصالحی 
که درساخت این بنا استفاده شده است شامل 
آجر و خشت خام می باشد. ازسال ۱۳۱۱ ازاین 
عمارت به عنوان اداره پســت و تلگراف استان 
سیســتان و بلوچســتان اســتفاده می شد اما 
امروزه تغییر کاربری داده و به موزه اداره پست 

تبدیل شده است.

موزه پست 
و ارتباطات زاهدان

گردشگری

دستپخت

نذرآب؛نذرمهربانی
هالل احمر اصفهــان باتوجه به وقوع خشکســالی 
دراستان سیستان و بلوچستان همراه باکاروان سالمت 
درقالب »نذر آب ۴« به یاری مردم سیستان و بلوچستان 

و اهالی شهرستان دشتیاری رفت.
مهم ترین برنامه ها و اقدامات شاخص کاروان سالمت 
اعزامی جمعیت هالل احمر اصفهان به سیســتان و 
بلوچســتان دراین طرح همکاری درتامین آب شرب 
ســالم با توجه به تنش هــای آبی موجــود درمنطقه، 
برنامه های بهداشت محیط و بهداشت فردی، غربالگری 
فشــار و تســت قندخون، ویزیت رایگان و تجویز دارو 
باحضور کادر پزشکی، ویژه برنامه های فرهنگی، ورزشی 
جهت کودکان و نوجوانان، آموزش امداد و کمک های 

اولیه، مشاوره و روان شناسی و خدمات معیشتی بود.

عکس روز


