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انهدام یکی از بزرگ ترین شبکه های قاچاق کالن، سازمان یافته و حرفه ای سوخت در اصفهان صورت گرفت؛

ضرب شست ِ اصفهانی
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جاده های قاتل!
 بر اساس اعالم مسئوالن، میزان تلفات در راه های اصفهان سه درصد افزایش داشته است؛ 
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 شهرک پوشاک 
در هیچ شهری به سرانجام 

نرسیده است

برخورد با هنجار شکنان 
 خط قرمز

 پليس اصفهان است

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد:

نقش جهان؛ میزبان 
بازی های آسیایی سپاهان
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 پیشرفت 6۵درصدی تکمیل
 پروژه سالن اجتماعات 

گلستان شهدا

 اصفهان آماده ویژه برنامه های
 جشن پیروزی انقالب می شود؛

شهری به رنگ فجر
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با وجود مقدمه چینی های زیاد آمریکا، طرح 
معامله قرن با انتقادات جدی روبه رو شده است؛

معامله قرن، طرحی برای هیچ
 صفحه  2

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان

اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی

از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.

اطالعيه جذب نیروی انسانی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان برای مشاغل 
اپراتوری و کارشناسی سال 1398

 صفحه  8

   ماموران سازمان اطالعات سپاه استان اصفهان یکی از بزرگ ترین شبکه های قاچاق کالن، سازمان یافته و حرفه ای سوخت را با محوریت شرکتی به نام »کیان اسپادانا« متالشی کردند

آغاز دهه فجر گرامی باد
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اعالم از سرگیری عملیات مشترک عراق و آمریکا علیه داعش
دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعالم کرد که بعد از سه هفته وقفه، عملیات نظامی مشترک 
خود را با نیروهای ائتالف آمریکا برای مقابله با داعش از سرمی گیرد.عملیات مشترک نظامی عراق 
و نیروهای ائتالف آمریکا از پنجم ژانویه امسال و به دنبال شهادت قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین 
نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در بغداد قطع شد.به گزارش رویترز، در بیانیه دفتر فرماندهی کل 
نیروهای مسلح عراق، دلیل ازسرگیری عملیات مشترک نظامی، ادامه تهدیدهای داعش عنوان 
و تصریح شده است که بغداد همچنان برای تحقق اهداف خود در مقابله با داعش تاکید دارد.این 
بیانیه گفته که عراق قصد دارد در زمان باقی مانده از حضور نیروهای ائتالف بین المللی در این کشور، 

روابط نظامی  خود را با ایاالت متحده آمریکا سر و سامان دهد.

اف بی آی، در حال تحقیق درباره نقش اسراییل در هک کردن 
آمریکایی هاست

طبق گزارش یک رسانه غربی، پلیس فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره نقش یک شرکت صهیونیستی 
فعال در زمینه فناوری و جاسوسی رژیم صهیونیستی در خصوص هک کردن شهروندان و شرکت های 
آمریکایی  است.در حالی که جنجال ها درباره خبر هک کردن تلفن همراه »جف بزوس« مالک شرکت 
آمریکایی آمازون توسط ولی عهد ســعودی با استفاده از نرم افزار اســراییلی »پگاسوس« ادامه دارد، 
خبرها حاکی از آن است که اف بی آی درباره نقش اسراییلی ها در حمالت سایبری و هک کردن اشخاص 
و شــرکت های آمریکایی در حال تحقیق اســت.رویترز در خبری اختصاصی به نقل از چهار منبع آگاه 
گزارش داد، اف بی آی )پلیس فدرال آمریکا( دارد درباره نقش شــرکت اسراییلی »گروه فناوری های 
ان اس ا«) NSO Group Technologies( در هک شدن آمریکایی ها و همچنین احتمال جمع آوری 
اطالعات تحقیق می کند.نام  این شرکت مستقر در فلسطین اشغالی با نرم افزار جاسوسی »پگاسوس« 
 عجین شــده اســت؛ نرم افزاری که قادر به جمع آوری اطالعــات و هک کردن تلفن های هوشــمند 

همراه است.

سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطرای اعالم کرد
سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در جهان، وضعیت اضطراری در سرتاسر 
جهان اعالم کرد.این سازمان در گزارشی اعالم کرد که آمار مبتالیان به ویروس کرونا در خارج از چین 
به ۹۸ تن رسیده است و برای اینکه با این ویروس مقابله شود، نیاز به این اعالم شرایط اضطراری 
است.با این حال، سازمان بهداشت جهانی توصیه به ممنوعیت تجارت با چین و سفر به این کشور 
که منشأ ویروس کشنده کروناست، نکرد.نگرانی از شیوع این بیماری در سایر کشورها باعث شده 
است که بسیاری از شرکت های هواپیمایی پروازهای خود به چین را تا اطالع ثانوی لغو کنند. فرانسه، 

ترکیه، انگلیس و مصر از جمله این کشورها هستند.

انگلیس از اتحادیه اروپا خارج  شد
پیش از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، بوریس جانســون، برای مردم سخنرانی کرد و از 
»طلوع دوره ای جدید« در صحنه سیاسی این کشور ســخن گفت.هواداران برگزیت این رخداد را 
جشن گرفتند و مراسم های جشنی در سراسر این کشور برگزار شد.دوره انتقال ۱۱ ماهه در تاریخ ۳۱ 
دسامبر سال جاری میالدی به پایان خواهد رسید و این بدان معناست که انگلیس باید در ارتباط با 
رابطه خود در آینده با اروپا ظرف تنها ۱۱ ماه مذاکره کند. شکست در دستیابی به یک توافق به معنای 
برگزیتی سخت خواهد بود که خسارت های اقتصادی را برای دو طرف به بار خواهد آورد. همچنین 

مذاکرات رسمی در تاریخ سوم مارس قرار است، آغاز شود.

با وجود مقدمه چینی های زیاد آمریکا، طرح معامله قرن با انتقادات جدی روبه رو شده است؛

معامله قرن، طرحی برای هیچ

معامله قرن باالخره پــس از چندین ماه  علیرضا کریمیان
رایزنــی و برقراری ارتباطــات مخفیانه با 
سران کشورهای عرب هفته گذشته رونمایی شد. ترامپ امیدوار است با 
اجرای این طرح هم مسئله استیضاح خود در مجلس سنا را تحت تاثیر 
قرار دهد و هم وجهه آمریکا در میان اعراب را بازسازی کند. هر چند تقریبا 
تمام رؤســای جمهور آمریکا از زمان بوش پدر تالش هایشــان بر حل 
مسئله فلسطین و اسراییل به عنوان یکی از مصالح آمریکا در خاورمیانه 
متمرکز بوده است؛ اما تقریبا هیچ تالشی به نتیجه نرسیده و  علی رغم 
مقدمه چینی  های زیاد و صرف هزینه های هنگفت به نظر می رسد این 
طرح هم مانند طرح های سلف خود بدون توان اجرایی شدن و در حد 
وعده های تو خالی باقــی بماند. یکی از اصلی تریــن طرف های این 
معامله یعنی فلســطینی ها عنوان کرده اند که این معامله را نخواهند 
پذیرفت. این کشور خواستار برگزاری نشست اضطراری سران کشورهای 
عربی در قاهره را داشته و اعالم کرده است پس از این نشست واکنش 
های خود را رسما اعالم خواهد کرد. هر چند رسانه های اسراییلی مدعی 
شده اند محمود عباس در نامه ای به نتانیاهو رسما مواضع فلسطین را 

اعالم کرده اســت. کانال ۱۲ رژیم صهیونیســتی گــزارش داد: هیئتی 
فلسطینی به ریاســت حســین الشــیخ، وزیر امور مدنی تشکیالت 
خودگردان فلسطین نشستی با مســئوالن اسراییلی به ریاست موشه 
کحلون، وزیر دارایی اسراییل داشته و دستخطی به زبان عربی از عباس 

به نتانیاهو تحویل داده است.
این رسانه صهیونیست اعالم کرد: در نامه عباس آمده است که معامله 
قرن به مثابه دســت شستن آمریکا و اســراییل از معاهده اسلو است 
و فلسطینی ها در راســتای دست برداشــتن از توافقات امضا شده با 
اســراییل از جمله هماهنگی امنیتی حرکت مــی کنند.کانال ۱۲ رژیم 
صهیونیستی گزارش داد: این نامه با هدف ابالغ قبلی به اسراییل درباره 
تصمیمی که احتمال می رود عباس در نشست اتحادیه عرب در قاهره 
اعالم کند، خواهد بود و کحلون هم وعده داده است که نامه مذکور را پس 

از بازگشت نتانیاهو از مسکو به وی بدهد. 
به نظر می رسد مخالفت های جهانی با این طرح در روزهای آینده ابعاد 
تازه تری هم به خود بگیرد. امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه پس 
از چند روز ســکوت در برابر این طرح به فیگارو گفته است در موفقیت 

این طرح تردید دارم، برای رســیدن به صلح حضور دو طرف درگیر الزم 
 است و بین فلسطین و اسراییل یک طرفه و در غیاب طرف دیگر صلحی

 برقرار نمی شود. 
هر چند آمریکا تالش کــرد تا با جلب نظر کشــورهای عربــی قبل از 
رونمایی از  این طــرح احتمال ناکامی آن را کم کنــد؛ اما افکار عمومی 
در این کشورها برای پذیرش طرح فلسطین محصور در اسراییل آماده 
نیســت و بدون شــک در روزهای آینده اعتراضاتی نســبت به موضع 
گیری دولت های عربی در میان مردم منطقه مشــاهده خواهد شــد. 
از ســوی دیگر گروه های مقاومت نیز در صورت ایجاد فشار و استفاده 
از حربه های نظامی بــار دیگر قادر بــه وارد کردن اســراییل به جنگ 
خواهند بود، هر چند اســراییل و آمریکا امید دارند که با ترور ســردار 
ســلیمانی به نوعی انفعال و یا حداقل عدم شــدت عمــل را در میان 
گروه های فلســطینی و مقاومت مشــاهده کنند؛ اما به نظر می رسد 
هر نوع رفتار خشــونت آمیز در منطقه می تواند جرقه یک جنگ تمام 
 عیار باشد و بار دیگر خواب راحت را از چشــمان اشغالگران اسراییلی 

برباید.

حجت االسالم والمسلمین محســن غرویان، در 
ارزیابی اظهارات اخیر آیــت ا... مصباح بر  این باور 
اســت که در زمانه جدید تحصیل در خارج از کشور 
مشکل محســوب نمی شــود و اینکه بخواهیم به 
کســی ایراد بگیریم باید در زمینه علمی، فکری و 
منطقی باشد. اینکه آقای رییس جمهور در اسکاتلند 
تحصیل کرده اند یــا اینکه آقای ظریــف در آمریکا 
تحصیــل کرده اند نه تنها امری منفی نیســت بلکه 
نوعی مزیت محســوب می شــود که آن هــا زبان 
انگلیسی را مســلط هســتند. آیت ا...مصباح در 
موسسه باقرالعلوم و امام خمینی)ره( بارها تاکید 
داشتند که باید زبان انگلیسی را فرا بگیریم.محسن 
غرویان گفت: »آیت ا...مصباح در گفته های خود به 

صورت مستقیم کسی را مورد خطاب قرار نداده اند؛ 
اما واقعیت آن است که ضمیر همواره مرجع خود را 
می یابد. به هر حال اشاره ایشان خطاب به اشخاصی 
مشخص است که مهم ترین مصداق آن را می توان 
حسن روحانی رییس جمهور و محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان دانســت«. وی افزود: 
»برخی از مراجع کشورمان هستند که فرزندان شان 
در خارج از کشور تحصیل می کنند و در آن جا شاغل 
هســتند، این مســئله به هیچ عنوان عیب و نقص 
محسوب نمی شــود.این استاد فلسفه اسالمی در 
بخشی دیگر از گفته های خود تصریح کرد: »نکته 
دیگر این است که در ســال هایی که ما در مجموعه 
آیت ا... مصباح حضور داشتیم، ایشان خیلی اصرار 

داشتند ما و دیگران به کشور های خارجی سفر کنیم. 
برای نمونه یک ماه با حضور خــود آیت ا... مصباح 
در کشور کانادا حضور داشتیم و ایشان اساتیدی از 
آمریکا را برای تدریس دعوت می کردند.حتی ایشان 
در سفری به آمریکا رفتند و در حوزه فلسفه سخنرانی 
داشــتند، بنابراین اگر رفتن به خارج از کشور برای 
فراگیری علم باشد، مشــکلی محسوب نمی شود. 
حتی فرزند آیت ا...مصباح، علی در سفر به کانادا، 

اروپا و آمریکا با ما  حضور داشتند.«

استاد فلسفه اسالمی: 

شخص آیت ا... مصباح، یک ماه در کانادا بود 

دستور آمریکا برای بازداشت مسافران ایرانی؛

 »سی ان ان« سند رو کرد
شبکه خبری »سی ان ان« می گوید به یادداشتی دست یافته که نشان می دهد دولت آمریکا به افسران شاغل در گذرگاه های مرزی این کشور با کانادا دستور داده مسافران 
ایرانی تبار را بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار دهد.»سی ان ان« یادآوری کرده »اداره گمرک و مرزبانی آمریکا« بعد از انتشار گزارش هایی درباره بازداشت مسافران ایرانی تبار 
در برخی گذرگاه های مرزی، این گزارش ها را تکذیب کرده بود.سند مورد اشاره سی ان ان فاقد تاریخ است، اما عنوان آن نشان می دهد که احتماال مربوط به نخستین روزهای 
بعد از اقدام آمریکا در ترور سردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.سی ان ان نوشته در عنوان این سند یک صفحه ای آمده 
است: »بعد از اقدام آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی در بغداد رهبر عالی ایران، وعده انتقام سخت داده است.سطح هشدار تهدید باالست.«در این یادداشت از ماموران 
مرزبان آمریکایی خواسته شده تمامی کسانی که در ایران، لبنان یا فلسطین متولد شده اند و همچنین تمامی کسانی که ارتباطاتی با افراد این کشورها دارند باید مورد بازرسی 
قرار بگیرند.پیش تر رسانه ها گزارش داده بودند نزدیک به ۲۰۰ نفر از مسافرانی که اصالت ایرانی داشته اند در روز ۴ ژانویه )۱۴ دی ماه( در یک گذرگاه مرزی در منطقه »بالین« 

در واشنگتن بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند.بازداشت این مسافران یک روز بعد از ترور سردار »قاسم سلیمانی« صورت گرفت.

نقل قول روز

وز عکس ر

تجمع حامیان 
ترامپ در یکی از 
ایالت های آمریکا

حامیان ترامپ در شهر »وایلد 
وود« ایالت نیوجرسی آمریکا 
به دلیل ازدحام ســالن محل 
ســخنرانی ترامــپ در بیرون 

سالن نشسته اند.

واکنش ایران به تحریم »صالحی« از سوی آمریکا
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به شخصیت علمی و سیاسی صالحی، رییس سازمان 
انرژی جمهور اسالمی ایران، خاطر نشان کرد: تحریم وی هیچ تاثیری بر پیشرفت برنامه صلح آمیز 
تهران ندارد.سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: دکتر صالحی 
شخصیت برجسته علمی و سیاســی کشور است و تحریم ایشــان که تنها از سر استیصال صورت 
می گیرد هیچ تاثیری بر پیشرفت برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران نخواهد 
داشت.سید عباس موسوی با اشاره به تحریم دکتر صالحی گفت: بار اول نیست که ایشان در فهرست 
تحریم های یک جانبه و غیر قانونی قرار می گیرد؛ همانطور که بار اول نیست دانشمندان هسته ای 
ایران هدف کینه توزی های آمریکا و رژیم صهیونیســتی قرار می گیرند. دکتر صالحی شخصیت 
برجسته علمی و سیاسی کشور است و تحریم ایشان که تنها از سر استیصال صورت می گیرد هیچ 

تاثیری بر پیشرفت برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران نخواهد داشت.

ادعای اجرایی شدن کانال مبادالت انسان دوستانه با ایران
سفارت سوئیس در تهران مدعی اجرایی شدن کانالی جدید برای تسهیل مبادالت مربوط به اقالم 
بشردوستانه با ایران شده  است.در بیانیه ای که سفارت سوئیس در تهران منتشر کرده، آمده است: 
»تمهید تجاری انسان دوســتامه سوئیس )SHTA(، ســاز و کاری مالی با هدف ممکن ساختن 
تحویل کاالهای انسان دوستانه به ایران، در آستانه اجرایی شدن است.«سوئیس و آمریکا مدعی 
شده اند چند روز پیش، یک پرداخت اولیه برای محموله ای از دارو به مقصد ایران از این کانال انجام 
شده است.سوئیس هدف از اجرایی شدن این ساز و کار را اطمینان از برخوردار شدن تامین کنندگان 
محصوالت غذایی و دارویی از وجود یک »کانال پرداخت مطمئن« برای انجام مبادالت مالی مرتبط 

با صادرات این اقالم توصیف کرده است.

مخالفت مجلس با اجرای توافق پاریس 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شــورای اســالمی گفت: مجلس به طور کلی با الحاق ایران به 
توافق پاریس مخالف اســت چرا که اجرای این توافق نامه هزینه های تمام شده مردم را افزایش 
می دهد.عباس پاپی زاده در واکنش به ابالغیه اجرای توافق نامه پاریس از سوی دولت، گفت: بر 
اساس قانون اجازه امضای تفاهم نامه و معاهدات بین المللی را مجلس باید به دولت دهد.وی با 
بیان اینکه مجلس تا این لحظه از اجرای توافق پاریس از سوی دولت بی اطالع بود، افزود: ما قطعا 
از ابزارهای نظارتی خود اســتفاده می کنیم و به این موضوع ورود کرده و با دولت برخورد می کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه مجلس به طور کلی با الحاق 
ایران به توافق نامه پاریس مخالف است، تصریح کرد: الزام کشور به رعایت توافق نامه پاریس باعث 

می شود که کشور دچار ضرر و زیان بسیار زیادی شود.

تعداد تلفات انتقام موشکی ایران به 64 نفر افزایش یافت
تعداد تلفات مربوط به حمله موشــکی ایران به پایگاه عین االســد بار دیگر افزایــش یافته و در 
جدیدترین آمار اعالم شده، این تعداد به ۶۴ نفر افزایش یافته است.مسئوالن آمریکایی که با اعالم 
تدریجی افزایش تلفات انتقام موشکی ایران سعی در تقلیل اهمیت حمله موشکی ایران به پایگاه 
عین االســد را دارند، بار دیگر آمار تازه ای مربوط به تلفات نظامیان آسیب دیده خود در حمله سپاه 
پاسداران اعالم کردند.در همین ارتباط، دو مقام آمریکایی بامداد جمعه در گفت وگو با شبکه ضمن 
اعالم افزایش مجدد تعداد تلفات نظامیان آمریکایی پایگاه عین االسد خبر دادند، تعداد نیروهای 
آمریکایی که در انتقام موشکی ایران و حمله ایرای ها به پایگاه هوایی عین االسد دچار ضربه مغزی 

شده اند، به ۶۴ نفر رسیده است.

کافه سیاست

نماینده مردم نجف آباد:

روحانی به دنبال پوشاندن 
ضعف های دولتش است

نماینــده نجف آبــاد در مجلس با اشــاره به 
هجمه حسن روحانی به شورای نگهبان گفت: 
رییس جمهور با ایجاد ۲قطبی کاذب به دنبال 
پوشاندن ضعف های دولتش است.ابوالفضل 
ابوترابی درباره اظهارات حسن روحانی و ورود 
وی به پروژه انتخاباتی دولت گفت: کلید آقای 
روحانی به دنبال ایجاد دو قطبی در کشــور 
اســت به طوری که وی در زمان انتخابات با 
همین فضا توانســت رای بگیرد و در ســال 
۹۶ برای بار دوم رییس جمهور شود.نماینده 
مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: حسن 
روحانی در ســال ۹۶ جای شــهید و جالد را 
عوض کرده و این کار را براســاس استراتژی 
دو قطبی انجام داد و همین عامل توانســت 
منجر به رای آوری وی شود و به همین دلیل به 
دنبال تکرار همان فضا و شرایط است.ابوترابی 
گفت: آقای روحانی به جای آنکه در اموری که 
مصرح قانون اساسی دخالت کند باید گزارش 
عملکرد در شرایطی که مردم درگیر معیشت، 
اقتصاد، تورم و گذران ســخت زندگی شــان 
هســتند بدهد، این در حالی است که دولت 
یازدهم و دوازدهم توانسته در بیکاری رکوردی 
از خود به جا گذاشته و آماری بی سابقه ثبت 
کند.وی تصریح کرد: رییس جمهور به جای 
ایجاد دو قطبی در کشور باید توضیح دهد که 
چرا رشد اقتصادی کشــور منفی ۹.5 درصد 
شده است. ابوترابی با اشاره به هجمه حسن 
روحانی علیه شورای نگهبان خاطرنشان کرد: 
رییس جمهــور و دولتش چــون عملکردی 
برای ارائه به مردم ندارند به دنبال پوشــاندن 
ضعف های خود و اجرای پروژه و استراتژی 
دو قطبی در کشور هستند تا در نهایت بتوانند 

حامیان خود را وارد مجلس کنند.

هر چند آمریکا تالش کرد تا با جلب نظر کشورهای عربی 
کامی آن را کم  قبل از رونمایی از  این طرح احتمال نا
کند؛ اما افکار عمومی در این کشورها برای پذیرش طرح 

فلسطین محصور در اسراییل آماده نیست

بین الملل
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد:

افتتاح 308 پروژه کشاورزی به مناسبت دهه فجر در اصفهان
رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: افتتاح ۳۰۸ پروژه با اعتباری بالغ بر دو هزار 

و ۳۱۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی 
اســتان در ایام دهه فجر در دســتور کار 
قرار گرفته اســت که با افتتاح آنها برای 
۷۸۶ نفر اشتغال زایی و برای ۳۲۳ نفر، 
تثبیت اشتغال صورت می گیرد.مهرداد 
مرادمند، اظهار کرد: از مجموع ۳۰۸ پروژه 
بخش کشــاورزی، ۱۱۳ پروژه مربوط به 
بخش تولیدات گیاهی، ۹۶ پروژه مربوط 
به امور آب و خاک وفنی مهندســی، ۲۹ 
پروژه مربــوط به بخش تولیــدات دام، 

 طیور و آبزیان، سه پروژه مربوط به بخش صنایع کشــاورزی، یک پروژه مربوط به بخش تحقیقات
  کشــاورزی، ۳۵ پروژه مربوط به بخش منابــع طبیعی و آبخیزداری، ۲۵ پــروژه مربوط به بخش

  امور عشــایر، ســه پروژه مربوط بــه بخش تعاون روســتایی و ســه پــروژه مربــوط به بخش 
دامپزشکی است.

آبگیری سد و تونل سوم کوهرنگ در سخت ترین شرایط
معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: در شرایط سخت و دشواری که دشمن ایجاد کرده است، 
پروژه های ما درحال اجراست و تونل و سد سوم کوهرنگ را ظرف یکی دوسال گذشته از پیشرفت 
۱۵ درصدی به 4۰ درصد رسانده ایم و تا سال ۱4۰۰ این سد آبگیری خواهد شد.حجت ا...غالمی اظهار 
کرد:  در همین شرایط سخت، پروژه های ما درحال اجرا هستند و برای بزرگ ترین مشکل استان 
یعنی معضل آب، پروژه ها با قدرت درحال انجام است؛ تونل و سد سوم کوهرنگ ظرف یکی دوسال 
گذشته از پیشــرفت ۱۵ درصدی به 4۰ درصد با اعتباراتی که در همین اســتان انجام شده، رسیده 
است.معاون عمرانی استانداری اصفهان افزود: ســامانه دوم که وظیفه آبرسانی به ۱4 شهرستان 
استان را دارد، با قوت درحال پیشرفت است و این ها پروژه هایی اســت که بخشی از آن امسال و 

سال آینده افتتاح خواهد شد.

شهرک پوشاک در هیچ شهری به سرانجام نرسیده است
نایب رییس اتحادیه صنف تولید کنندگان محصوالت نساجی اصفهان گفت: قبل از آنکه در اصفهان، 
اقدامی برای تاسیس شهرک پوشاک انجام شود، ایجاد چنین مراکزی در شهرهای تهران، قزوین 
و تبریز هم مورد نظر بوده ولی تا به حال در هیچ شهری به سرانجام نرسیده وشاید فقط در حد کلنگ 
زنی، پیشروی داشته اســت. در اصفهان نیز تاکنون فقط بحث جانمایی زمین و تعیین نام انجام 
 گرفته است.مرتضی منصوری یادآور  شد: تا کنون اقدامی که در این رابطه انجام گرفته، اختصاص 
زمینی به مساحت ۹۵۰ هزار مترمربع در حومه پاالیشگاه برای احداث این شهرک است و از همان 
آغاز هم نظر بر این بود که محل این شهرک در کمربند سبز شهر و نقطه ای که در بحث اشتغال زایی 
موثر باشــد که چنین هم شــد.منصوری تصریح کــرد: مصوبه اختصاص زمین شــهرک با کمک 
استانداری دریافت و تاکید شد که تاکنون هیچ متولی خاصی به غیر از استانداری برای این شهرک 
وجود نداشته است و اینکه عده ای ادعایی نسبت به تاسیس شهرک دارند، صحت ندارد.به گفته وی 
با جانمایی زمین، نام این محل با عنوان مجتمع کارگاهی نوین پوشاک تعیین و قرار شد که ساخت 
وساز در این مجموعه براســاس آخرین تکنولوژی روز همراه با ایجاد امکاناتی همچون رستوران، 

مسجد و مهد کودک توسط بخش خصوصی  باشد.

بر اساس اعالم مسئوالن، میزان تلفات در راه های اصفهان سه درصد افزایش داشته است؛

جاده های قاتل!

هر ســاله هزاران نفر کشــته و زخمی در  مرضیه محب رسول
راه های مواصالتی استان گواه ناایمن بودن 
جاده های اصفهان اســت که البته با وجود تمام تمهیــدات و اعتبارات 
تخصیص داده شده همچنان قربانی می گیرند. هر ساله در آستانه نوروز 
نگرانی ها از تلفات جاده ها و تصادفات در میان مسئوالن بیشتر می شود 
اگر چه در سال های اخیر تالش های زیادی برای کاهش میزان تلفات در 
کشور صورت گرفته؛ اما بر اساس اعالم معاون عمرانی وزارت کشور نه تنها 
آمار تلفات کاهش نداشته بلکه سه درصد هم افزایش داشته است. نباید 
از این مسئله غافل شد که آهنگ رشد تصادفات و مصدومیت ها کم شده؛ 
اما هنوز متوقف نشده اســت. بر اســاس اعالم جمالی نژاد بر اساس 
تصمیمات گذشته، تلفات جاده ای باید ساالنه به میزان ۱۰ درصد کاهش 
پیدا کند؛ اما متاسفانه در سال جاری نه تنها ۱۰ درصد کاهش پیدا نکرده 
بلکه تا این زمان حدود ســه درصد نیز افزایش داشــته است. در سال 
گذشته نیز حدود ۱۸ هزار نفر تلفات جاده ای به وقوع پیوست، این تعداد 
به معنی روزانه ۵۰ نفر کشته است. وی افزود: در سال جاری تاکنون دو 
درصد افزایــش در میزان تصادفات منجر به فوت ثبت شــده اســت. 
همچنین در تعداد تصادفات برون شــهری داخل حریم شــهرها 4.۷ 
درصد، درون شهری دو درصد و بخش بخش جاده ای روستایی ۲۳.۳ 
افزایش داشته است. باید اشاره کرد که در ســال جاری از ابتدای سال 
تاکنون ۱۳ هزار و 4۹۶ نفر تلفات در استان ثبت شده که رقم قابل توجهی 

است به ویژه اینکه باید از این مقدار به میزان ۱۰ درصد نیز کاسته می شد. 
بیش از ۷۹ درصد اتوبوس های درون شــهری فرســوده است و نیاز به 
نوســازی دارد. راه ها البته یک بخش از ماجرای کشتاری است که در 
جاده ها ااتفاق می افتد. بخش دیگر این معضل بــه رانندگان و ایمنی 
خودروهای عمومی و شخصی بازمی گردد. انتقاد از به کار گیری رانندگانی 
که سابقه تصادف و بی احتیاطی داشته اند، مسئله مهم دیگری بوده که 

مورد تاکید است.
آنگونه که  رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان مطرح کرده،  کنترل و 
صدور کارت هوشمند برای رانندگان اتوبوس از مسائلی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد، چرا باید راننده ای که در سال های گذشته منجر به فوت 
عده ای شده دوباره باید حادثه آفرین شــود؟ یا راننده ای که در گذشته 
تست اعتیاد مثبتی داشته و هم اکنون نیز این تست با پاسخ مثبت رو 
به رو می شود. ایمن نبودن جاده های مواصالتی استان اصفهان و نبود 
اعتبار الزم برای تجهیز و به روز رسانی جاده ها متناسب با باال رفتن حجم 
ترددها و نیز اصالح مناطق حادثــه خیز از جمله ضروریات برای کاهش 
میزان تلفات و تصادفات اســت. بر اســاس اعالم مدیرکل اداره حمل 
و نقل جاده ای اســتان اصفهان، اصالح 4۱۰ کیلومتر از شیب شیروانی 
راه های استان اصفهان نقش بسزایی در کاهش تلفات جاده ای داشته 
است.مهدی خضری افزود: همچنین در سال جاری شیب شیروانی 4۱۰ 
کیلومتر از راه ها نیز اصالح شد که در کاهش تلفات جاده ای نقش و تاثیر 

بسزایی داشته است. در ۱۰ ماهه نخست سال جاری شاهد ۲۱4 میلیون 
تردد توسط دستگاه های تردد شــمار اداره حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان هفت 
درصد افزایش داشته است.خضری اظهار کرد: دستگاه های مربوط به 
»سپهتن«، دستگاه مناسبی برای کنترل رانندگان نیست اگرچه استفاده 
از آن به عنوان تکنولوژی محسوب می شود. ضمن اینکه کنترل  الزم قبل 

از حرکت ناوگان باید صورت بگیرد.
مهدی ذهبیون، کارشــناس ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان اصفهان، با انتقاد به برخی مشکالت حمل و نقل 
مسافران و بار گفت: یکی از وظایفی که مدیران شرکت های حمل و نقل 
بر عهده دارند، کنترل و پایش رانندگان ناوگان حمل و نقل به ویژه حمل 
و نقل عمومی است. در برخی موارد استفاده از رانندگان معتاد باعث بروز 
خسارت و حتی تلفات جانی شده اســت. همچنین سامانه »۱۱۰۱۲۰« 
باید در تمام ناوگان نصب شود تا مسافران با بروز کوچک ترین مشکالتی 
از نحوه اطالع رسانی آن مسئله آگاه باشند. وی عالوه بر بیان موارد باال، 
 از مدیران شرکت های حمل و نقل مسافری خواست تا از پلمپ نبودن
  دکمه باز شــدن اضطــراری درب خــروج کــه در بیــرون از اتوبوس
  قرار دارد اطمینــان حاصل کننــد؛ در صورتی که تصــادف صورت گیرد
  و این بخش پلمپ باشــد شــرکت مقصر بوده و مورد پیگــرد قانونی

 قرار می گیرد.

یک عضو ســندیکای آسانســور و پله برقی استان 
اصفهان گفت: بــا توجه به اهمیت و کاربرد بســیار 
زیاد آسانسور در زندگی مدرن انتظار می رود مراجع 
قانونی با تولید کنندگان قطعات تقلبی آسانســور 
که معروف به تولیــدات زیر پله هســتند، برخورد 

قانونی کند.
حسن صادقی قوام آبادی با اشــاره به اینکه »این 
میزان به طــور تقریبــی ۲۰ تا ۳۰ درصــد قطعات 
آسانسور موجود در بازاررا شامل می شود«، افزود: 
با همین میزان به ظاهر اندک هم می توان حوادث 
بســیار جبران ناپذیری را ایجاد کند چرا که ایمنی و 
آسایش شهروندان در اســتفاده از آسانسور ارتباط 
مســتقیم با کیفیت قطعات و عرضه درســت این 

محصوالت به مصرف کنندگان دارد.
این مقام صنفی اظهار داشت:  از آنجایی که آسانسور 
یک وســیله پیچیده و ایمنی اســت، حتی تقاضا 
برای کار و کاالی بــی کیفیت بــرای آن وجود دارد 
که ناشــی از آگاهی اندک مردم اســت و فراموش 

نکنیم تشکل های صنفی به تنهایی قادر به برخورد 
با متخلفان ایــن صنف و صنعت نیســت و باید از 
سوی مرکز اصناف، اتاق اصناف استان ها و اماکن 
نیروی انتظامی حمایت شود.این عضو سندیکای 

آسانسور و پله برقی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
 ۸۰ درصد آسانســورها توســط افراد غیرمســئول 

سرویس و نگهداری می شــوند که وابسته به هیچ 
شرکتی نیستند و در صورت بروز نارضایتی از سوی 
مشتریان، مرجعی برای شناســایی و پاسخگویی 
به شکایات آنها نیست.صادقی همچنین نبود نرخ 
مشــخص برای انجام ســرویس و نگهداری، ارائه 
قیمت های کاذب، عوض کردن غیرضروری قطعات 
و نداشتن تخصص را عمده مشــکالتی عنوان کرد 
که مردم و مشــتریان در برخورد با سرویس کاران 
غیرمجاز آسانســور اعالم می کننــد.وی در ادامه با 
اشاره به اینکه »تعداد آسانسورهای فعال در حال کار 
کشــور بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار دستگاه است« افزود: 
با این آمار و اعالم اینکه نزدیک به ۵۰ هزار نفر به طور 
مستقیم و غیرمستقیم در بخش های مختلف تولید، 
طراحی، مونتاژ و سرویس و نگهداری آسانسور در 
کشور فعالیت دارند، لزوم توجه و اهمیت به فعاالن 
حرفــه ای و داخلی بیش از هر زمان نیاز اســت، به 
همین دالیل اســت که انتظار می رود در این زمینه 

دولت به حمایت از صادرکنندگان بپردازد.

یک عضو سندیکای آسانسور و پله برقی استان اصفهان:

باید در برابر تولیدات زیر پله ای ایستاد 
ماساژور بدن

بازار

یکی از وظایفی که مدیران شرکت های حمل و نقل بر 
عهده دارند، کنترل و پایش رانندگان ناوگان حمل و نقل به 
ویژه حمل و نقل عمومی است. در برخی موارد استفاده از 
رانندگان معتاد باعث بروز خسارت و حتی تلفات جانی 

شده است

ماساژور بدن تن 
زیب مدل بادی 

قیمت: 9،300 تومان

ماساژور چشم هومدیکس 
 EU-100-EYE مدل
قیمت: 175،000 تومان

ماساژور بدن تن زیب 
مدل هشت پا 

قیمت: 9،500 تومان

سخنگوی سازمان هواپیمایی:

 تصمیمی برای محدود کردن پروازهای چین 
گرفته نشده است

ســخنگوی ســازمان هواپیمایی گفت: غربالگری  ویروس کرونا در مبادی کشــور و فرودگاه های 
بین المللی با جدیت ادامه دارد؛ اما هنوز تصمیمی برای محدودیت یا قطع پروازهای خارجی دارای 
مقصد یا مبدأ چین گرفته نشــده اســت.رضا جعفرزاده  در رابطه با آخرین وضعیت رصد و پایش 
ویروس کرونا در فرودگاه های بین المللی اظهار کــرد: غربالگری ویروس کرونا در مبادی ورودی 
و فرودگاه های بین المللی به ویژه فــرودگاه بین المللی امام  خمینــی )ره( همچنان ادامه دارد و 
این مسئله تحت کنترل است.وی با بیان اینکه رصد و پایش این ویروس به صورت مستمر انجام 
می شود، درباره احتمال محدودیت یا ممنوعیت پروازهای بین المللی از چین به مقصد ایران افزود: 
فعال گزارشی در این زمینه نداشته ایم و تصمیمی درباره قطع یا محدودیت پروزها در این مسیر گرفته 
نشده است.سخنگوی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه وزارت بهداشت خودش مستقیما موضوعی 
درباره پروازها اعالم نمی کند، ادامه داد: این دستگاه متولی در شرایط خاص، اگر درخواستی مبنی بر 
محدودیت یا ممنوعیت پروازها در راستای پیشگیری یا کنترل بیماری داشته باشد آن را به سازمان 

هواپیمایی اعالم می کند.

 تاییدشدگان مسکن ملی تا دوشنبه پیامک
 دریافت می کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حداکثر تا روز دوشنبه ۱4 بهمن ماه به افراد واجد شرایط 
طرح اقدام ملی مسکن پیامک ارسال می شود ، گفت: تایید شــدگان باید به سایت مراجعه کنند 
و از مکان ارائه مدارک مطلع شــوند.محمود محمودزاده افزود: سپس این افراد باید وارد وبسایت 
شوند و با درج کد رهگیری، از مکانی که باید برای ارائه مدارک مراجعه کنند، مطلع شوند. فعال فقط 
به کسانی که واجد شرایط هستند پیامک ارســال می کنیم؛ اما برای کسانی که حذف شده اند نیز 
شرایطی فراهم می کنیم که بتوانند در روزهای آینده با کد رهگیری از وضعیت و علت حذف خود اطالع 
پیدا کنند.وی افزود: متقاضیانی که تایید می شوند در هر منطقه از کشور به اداره کل راه و شهرسازی 
مربوطه مراجعه و پرونده خود را تکمیل می کنند و سپس مراحل معرفی به بانک، افتتاح حساب 
و مقدمات معرفی به پروژه ها انجام می شــود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در مکان 
مراجعه، مدارک اعالمی راستی آزمایی می شود گفت: در این مرحله فقط بخش مربوط به پنج سال 

سکونت در شهر مورد تقاضا باید ارائه شود که باید آن را حضوری ارائه کنند.

 مدیر تعاون روستایی استان اصفهان اعالم کرد:

خرید بیش از 965 هزار تن محصول کشاورزی از روستاییان
بیش از ۹۶۵ هزار تن محصول کشــاورزی از روستاییان استان اصفهان امســال خریداری شده 
است.مدیر تعاون روستایی استان اصفهان گفت: این میزان شامل حدود ۷۳ و نیم هزار تن خرید 
تضمینی-مباشرتی گندم و دو هزار و ۸۰۰ تن دیگر محصوالت ،۸۸۲ هزار و ۲۸۸ تن خرید توافقی و 

حدود هفت هزار تن خرید حمایتی در ۱۰ ماهه امسال است.
 ســلیمان میرزایی افزود:از مهم ترین محصول خریداری شــده در این مدت،حدود هفت هزارتن

  گوجه فرهنگی بــه مبلغ هر کیلو گرم هــزار و ۱۵۰ تومان با هــدف حمایت از تولیــد کننده ،تنظیم 
 بازار و حذف واســطه گــران بــوده اســت.وی در ادامه به ارائــه آمــار توزیع ســوخت و آرد بین 
 روســتاییان اســتان از ابتدای ســال تاکنون پرداخت و گفت:بیــش از 4۶ میلیــون لیتر بنزین،

گازوییل و نفت ســفید،حدود دو میلیون لیتر گاز و افزون بر ۶ هزارتن آرد تاکنون بین روستاییان 
استان توزیع شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

م الف:754021

شرکت عمران شهر جدید بهارســتان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شرح زیر را 
در بهارســتان از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های 

دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگــذار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه 

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی 

 پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ می باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها 

به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن ۳۶۸۶۱۰۹۰ داخلی ۲۳۲ 

تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه اجرای پروژه را به صورت تهاتر با اراضی یا 

مستحدثات تجاری یا مسکونی و یا نقدی اقدام نماید.

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 

4۱۹۳4-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

شماره مناقصهردیف
 موضوع 
مناقصه

گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان بازگشایی 
پاکت ارزیابی

مدت 
پیمان

۱
 ۲۰۹۸۰۰۱۳۵۲۰۰۰۰۳۳

تجدید

عملیات اجرایی حفظ 

و نگهداری و توسعه 

فضای سبز شهر جدید 

بهارستان )شامل 

تهیه نهال و گل و گیاه، 

نگهداری و آبیاری و 

تکمیل شبکه آبیاری(

حداقل رتبه ۵ 

رشته کشاورزی
۵۲/4۳۵/۹۹۲/۰۰۰۲/۶۲۲/۰۰۰/۰۰۰

تا ساعت ۱۹ روز 

سه شنبه مورخ 

۱۳۹۸/۱۱/۱۵

تا ساعت ۱۹ 

روز یکشنبه 

۹۸/۱۱/۲۷

ساعت ۱۰ 

روز دوشنبه 

۹۸/۱۱/۲۸

۱۲ ماه
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مصرف آنتی بیوتیک در کودکی، ریسک چاقی را افزایش می دهد
نتایج مطالعه نشان می دهد کودکانی که در اوایل زندگی چندین بار آنتی بیوتیک تجویزی دریافت 
می کنند، بسیار با افزایش بروز چاقی روبه رو هستند.محققان دریافتند کودکان ۴ ساله ای که پیش 
از ۹ بار برای شان آنتی بیوتیک تجویز شده بود، دو برابر همســن و سال های شان با ریسک چاقی 
مواجه بودند.به گفته محققان، در برخی 
بیماری ها در اوایــل کودکی، تجویز آنتی 
بیوتیک ضروری اســت؛ اما در برخی از 
بیماری ها، نظیر ســرماخوردگی، تجویز 
آنتی بیوتیــک الزم نیســت، در صورتی 
کــه ایــن دارو تجویز می شــود.نظریه 
»مگان آزاد«، استادیار دانشگاه مانیتوبا 
کانادا، در مورد ارتباط آنتی بیوتیک ها و 
چاقی این است: »کشاورزان برای چاق 
کردن احشــام خود از آنتی بیوتیک ها 
استفاده می کنند و تحقیقات آزمایشــگاهی هم دلیل این تاثیر را تغییرات میکروبیوم روده عنوان 
می کند.«میکروب های روده در ذخیره سازی و سوزاندن کالری حاصل از غذا نقش دارند و احتماال 
تغییر در میکروبیوم ها در ایجاد اضافه وزن تاثیر می گذارد.در این مطالعه، محققان بالغ بر ۵۱۰۰ کودک 
نیوزیلندی را که در اوایل سن ۴.۵ سالگی بودند، بررسی کردند. محققان مشاهده کردند کودکانی که 
۴ دفعه یا بیشتر برای شان مصرف آنتی بیوتیک تجویز شده بود، اضافه وزن بیشتری در مقایسه با 

کودکان دیگر داشتند.

ورزش هایی که برای سالمت مغز مفید هستند
در مطالعه  جدیدی که در کنفرانس Mayo Clinic منتشر شده، شواهدی ارائه شده است که ارتباط 
بین ورزش های هوازی خاص و سالمت مغز را اثبات می کند. این نمونه ورزش ها توانایی سیستم 
تنفسی و قلب در اکسیژن رسانی حین فعالیت های فیزیکی را تقویت می کنند و در نتیجه  انجام آن ها 
حجم ماده  خاکستری و کل مغز نیز افزایش پیدا می کند.دکتر »کاتارینا ویتفلد« از مرکز بیماری های 
عصبی آلمان، می گوید: »همه  کشورهای دنیا با پدیده  پیری جمعیت روبه رو هستند، بنابراین الزم 
است راهی برای کند کردن پیری مغز پیدا کنیم که به کمک آن بتوان ساختار و عملکرد مغز را در افراد 
مسن حفظ کرد. ورزش های مرتبط با آمادگی جسمانی یکی از عوامل کلیدی در کاهش خطر مرگ 
و بسیاری از سرطان ها هستند. برای بررسی تاثیر ورزش  روی حجم ماده  خاکستری و سفید مغز 
باید جمعیت نمونه  مناســبی را انتخاب کرد که اندازه گیری های دقیق روی مغز آن ها انجام شــده 
باشد.«در این مطالعه، دانشمندان ۲،۱۰۳ فرد بین ۲۱ تا ۸۴ ساله را مورد بررسی دقیق قرار دادند. 
آمادگی جسمانی افراد با استفاده از بیشینه  اکسیژن دریافتی و دیگر پارامترها  روی دوچرخه  ثابت، 
مورد آنالیز قرار گرفته است. داده های مربوط به MRI مغز افراد به نسبت سن، جنسیت، تحصیالت، 
وزن، فشار خون، سطح هموگلوبین و دیگر پارامترهای متناسب مورد آنالیز دقیق قرار گرفته است.

دانشــمندان دریافتند که افزایش بیشینه  اکســیژن دریافتی ارتباط مهمی با افزایش حجم ماده  
خاکستری دارد. پروفسور »رونالد پترســون« از همکاران این مطالعه، می گوید: »از جالب ترین 
خصوصیات این مطالعه در واقع اندازه گیری تاثیر ورزش بر ساختارهای مغزی دخیل در عملکردهای 
شناختی است. این شواهد نشان می دهد که مثال ورزش ایروبیک عالوه بر بهبود شرایط فیزیکی 
بدن باعث بهتر شدن عملکردهای شناختی فرد نیز می شود. این موضوعات در مورد افراد مسن نیز 
صدق می کند و بر اهمیت ورزش در سنین میانسالی تاکید می کند.«در این مطالعه ثابت شده است 
که فعالیت های فیزیکی و بدنسازی با بهبود عملکرد رگ های خونی مغز مرتبط است. باید مطالعات 

طوالنی مدتی روی ارتباط بین ورزش و سالمت مغز انجام شود. 

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء
11/64  آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی 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 به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- برابر رای شماره 139860302013000178 مورخ 1398/10/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
جهانبخش طهماسی فرزند سید منصور به شماره شناسنامه 1210 صادره از فریدونشهر در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان پرورش بوقلمون به مساحت 10030 متر 
مربع پالک 414 فرعی از 32 اصلی، مفروز و مجزی شــده از 1 فرعی از 32 اصلی واقع در 
فریدونشهر، روستای بزمه، بخش 13 حوزه ثبت ملک اصفهان خریداری از مالک رسمی 

)شخص متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139860302013000179 مورخ 1398/10/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مجتبی 
طهماسی فرزند سید منصور به شماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یک باب ساختمان پرورش بوقلمون به مساحت 10030 متر مربع پالک 414 
فرعی از 32 اصلی، مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از 32 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای 
بزمه، بخش 13 حوزه ثبت ملک اصفهان خریداری از مالک رسمی )شخص متقاضی مالک 

رسمی می باشد( محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/27

م الف: 748335 محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
مفاد آراء

11/63 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر با آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطــالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
 صادر خواهد شد همچنین صدور ســند مالکیت مانع مراجعه معترضین به محاکم قانونی

 نخواهد بود.
1- برابر رای شماره 139860302022000070 مورخ 1398/09/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی جامعی فرزند 
محمد در شش دانگ یکدرب باغ به مســاحت 3714/4 متر مربع به شماره پالک 2756 
فرعی از 159 اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای علی  جامعی محرز گردیده است.

2- برابر رای شماره 139860302022000071 مورخ 1398/09/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای احمد عالفیان 
موخر بادی فرزند صدراله در شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 174/15 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی 

بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139860302022000072 مورخ 1398/09/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم سپهری بادی 
فرزند رحمت در شش دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 3814/75 متر مربع به شماره 
 پالک 842 فرعی از 159 اصلی  واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی خانم عذرا مصداقی بادی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139860302022000074 مورخ 1398/09/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر قربیان بادی 
فرزند علی در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175/6 متر مربع مفروز و مجزی شده 
 از 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخــش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139860302022000080 مورخ 1398/10/23 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا احمدی 
فرزند عباس در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 176/18 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره 139860302022000087 مورخ 1398/11/05 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقایان پژمان و ایمان و 
خانم مرجان شهرت همگی افصحی فرزندان منوچهر هر یک به ترتیب نسبت به دو سهم 
مشاع،  دو سهم مشاع و یک سهم مشاع به اســتثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان در شش 
دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 100000 متر مربع مفروز و مجزی شده از 206 اصلی 
واقع در مزرعه رحمت آباد گوشه  جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری از مالک رسمی 

آقای منوچهر افصحی محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/27

م الف: 750853 ســید مجتبی موســی کاظمی محمدی رئیس اداره ثبت اســناد و 
امالک بادرود

مزایده 
11/65 شــماره مزایده: 139804302134000012 بر اســاس پرونده اجرایی کالسه 
9700223  تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 271 فرعی از 38 اصلی واقع در 
بخش 12 ثبت اصفهان ملکی آقای حشمت اله قاسمی الوری فرزند عبداله که به موجب 
سند شــما ره 63521 مورخ 92/12/27 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 41 تیران در 
رهن بانک کشــاورزی قرار دارد و برابر نامه شــماره 139785602016000110 مورخ 
98/1/26 دفتر امالک ثبت تیران و کرون وارده به شماره 000162 مورخ 98/2/2 در صفحه 
497 دفتر جلد 171 امالک بخش مربوطه ذیل شــماره 29773 به نام نامبرده سابقه ثبت 
و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن محدود است به: شماال به طول 15/44 متر دیواریست 
به دیوار پالک 267 فرعی شرقًا در دو قســمت به صورت شکسته به ترتیب به طول های 
18/65 متر و 3/5 متر دربها و دیواریست به کوچه جنوبًا به طول 14/59 متر دیواریست به 
38 باقیمانده غرباً اول به طول 11/72 متر دیواریست به دیوار پالک 268 فرعی دوم به طول 
7/35 متر دیوار به دیوار پالک 269 فرعی سوم به طول 2/94 متر دیواریست به دیوار پالک 
270 فرعی، از ساعت 9 صبح تا 12 روز چهارشــنبه مورخ 98/12/7 در محل واحد اجرای 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران واقع در میدان بسیج خیابان شهید امینی از طریق 
مزایده حضوری به فروش می رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه و 

نه میلیون و ششصد هزار ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و کلیه هزینه ها و بدهی 
های احتمالی و همچنین بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از قطعی 
یا  غیر قطعی به عهده برنده مزایده است و نیز  در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد. طبق گزارش کارشــناس مربوطه مورد مزایده یک واحد مسکونی 
به مســاحت 339/56 متر مربع با 220 متر مربع اعیانی در یک طبقه با اسکلت دیوار باربر 
و سقف تیرآهن و طاق ضربی دارای 3 اتاق خواب و آشپزخانه با کابینت فلزی و سرویس 
بهداشتی و حمام که درب های خارجی آهنی و درب های داخلی چوبی، بدنه هال و پذیرایی 
تا ارتفاع 1/20 متر سنگ و مابقی سفید کاری و نقاشــی، نمای خارجی آجر زبره و نمای 
داخلی از سنگ و کف ها از موزاییک می باشد. سیستم سرمایشی کولر و سیستم گرمایشی 
بخاری گازســوز و دارای اشــتراکات آب و برق و گاز و با قدمت حدود 20 سال می باشد. 
کسانی که مایل به خرید و شرکت در مزایده می باشند می توانند از مورد مزایده به آدرس 
تیران روستای الور جنب رستوران و آپاراتی کوچه شش متری دیدن نمایند. این آگهی در 
یک نوبت در تاریخ 98/11/12 در روزنامه زاینده رود درج و منتشــر می گردد. در ضمن 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد روز بعد از تعطیلی روز برگزاری مزایده 
 خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بانک بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه می باشد. 
م الف:745478 سید محمد حســن مصطفوی مدیر واحد اجرای اسناد رسمی تیران 

و کرون
ابالغ رای

11/68 کالسه پرونده: 2102/98 ،شماره دادنامه:- ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم شورای 
حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسینعلی اعتمادی ، نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار 
فیض االســالم کوچه صبا 1 ؛ خوانده: علیرضا نصراصفهانی ، نشانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
حسینعلی اعتمادی به طرفیت علیرضا نصر اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شــماره 446089- 95/9/25 عهده بانک ســپه  به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/9/9 
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری 
مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/030/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
اســتهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می 
باشد.درضمن خواهان خوانده ردیف دوم سیدمحمدرضا میریان مسترد نمود و شکایت ندارد  
لذا به استناد ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست نسبت به ذیل صادر 
و اعالم میشود این قرار حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهی درمحاکم عمومی حقوقی خمینی شهر است. م الف: 743535 ایمان بختیاری 

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

11/67 کالسه پرونده: 2104/97 ،شماره دادنامه:490-98/3/20 ، مرجع رسیدگی: شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسینعلی اعتمادی ، نشانی: خمینی شهر 
منظریه بلوار فیض االســالم کوچه صبا 1 ؛ خوانده: 1-عنایت یزدانی ، نشــانی: مجهول 

المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای حسینعلی اعتمادی به طرفیت عنایت یزدانی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 439813/20- 97/5/30 عهده بانک ملت  به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/3/12 
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری 
مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 
310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/280/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
اســتهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می 
باشد.درضمن خواهان خوانده ردیف دوم سیدمحمدرضا میریان مسترد نمود و شکایت ندارد  
لذا به استناد ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست نسبت به ذیل صادر 
و اعالم میشود این قرار حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهی درمحاکم عمومی حقوقی خمینی شهر است. م الف: 743539 ایمان بختیاری 

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

11/66 کالسه پرونده:2362/98 -97/12/19 ،شــماره دادنامه:- مرجع رسیدگی: شعبه 
یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حسینعلی اعتمادی ، نام پدر:محمود، 
نشانی:خمینی شــهر منظریه خ فیض االســالم کوچه صبا 1 کد پستی 8419165146، 
خوانده:سید محمدحســین دانشخواه ، فرزند:ســید حسن ،  نشــانی: مجهول المکان ، 
خواسته:مطالبه وجه یک فقره چک ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست آقای حسین علی اعتمادی فرزند محمود به طرفیت خوانده:سید محمدحسین 
دانشخواه فرزند سیدحسن به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 354355  به 
مبلغ 100/000/000 ریال مورخ 96/7/30 عهده بانک سپه از جاری 900800114011 
به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به 
دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده 
دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده است همچنین 
خوانده ردیف اول به عنوان متعهد اصلی صادر کننده چک و خوانده ردیف دوم و ســوم و 
چهارم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به 
صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 97/12/19 و 
همچنین به استناد مواد 522 و 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و مواد249 و 310 و 313 و 314 از قانــون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی 
خوانده  به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/330/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک 96/7/30 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می 
گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی است و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد.
 م الف: 743540 ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 

با پررنگ شدن نقش اینترنت در زندگی افراد، بازار رژیم های غذایی 
اینترنتی و آنالین نیز رونق یافته است؛اما با توجه به ارتباط تنگاتنگ 
رژیم غذایی با ســالمت، افراد باید در انتخاب رژیــم غذایی توجه و 
دقت بسیار زیادی صرف کنند.اضافه وزن و چاقی که نتیجه  گسترش 
شهرنشــینی، کم تحرکی و مصرف غذاهای پرکالری است، به یکی از 
عوامل تهدیدکننده سالمت انسان ها در سراسر جهان تبدیل شده است. 
از این رو اهمیت یافتن بهترین رژیم غذایی برای کاهش اضافه وزن و 
حفظ تناسب اندام دوچندان شده است.انتخاب رژیم غذایی مناسب 
مستلزم رعایت نکاتی همچون در نظر گرفتن ویژگی های جسمانی، 
ســن، قد، فعالیت روزانه و مواردی از این قبیل است که ممکن است 
در بسیاری از نســخه های رژیم های آنالین در نظر گرفته نشود.دکتر 
تیرنگ نیســتانی، مدیرگروه تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی درباره رژیم های غذایی آنالین با اشاره به اینکه هیچ 
مشکل تغذیه ای را نمی توان بدون مراجعه به پزشک متخصص حل 
کرد، توضیح داد: در رژیم های غذایی آنالین بســیاری از عوامل مهم 
در تعیین آداب تغذیه ای مناسب هر فرد در نظر گرفته نمی شود.این 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی  با اشاره به نکات حائز اهمیت در تعیین 
یک رژیم غذایی مناســب برای هر فرد اظهارکرد: افراد برای دریافت 
مشــاوره تغذیه مناسب باید پزشــک را از وضعیت سالمت، اقتصاد، 
فرهنگ و عادات غذایی خود مطلع کنند و بهتر اســت سمت و سوی 
مشاوره تغذیه، اصالح عادات غذایی فرد با امید پایایی و تداوم برنامه 
غذایی باشــد.به گفته وی، در رژیم های آنالین و توصیه هایی که بین 
افراد دست به دست می شــود، هیچ کدام از این عوامل در نظر گرفته 
نمی شود.مدیرگروه تحقیقات تغذیه دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ادامه داد: اســتفاده از آداب غذایی توصیه شده توسط افراد 
عادی یا قوانین کلی که در اینترنت به چشــم می خورد، به هیچ وجه 

منطقی نیست چراکه برنامه های تغذیه ای همچون لباس های »فری 
سایز« نیستند که به تن همه بیایند.وی با اشــاره به لزوم مراجعه به 
افراد اهل فن و متخصص در این زمینه اظهار کرد: پرســش مهم این 
است که فردی که تصور می کند از راه تغذیه می تواند گره مشکل خود 
را باز کند، تا چه زمانی می تواند اجرای برنامه غذایی دریافتی را ادامه 
دهد. اگر مدت کوتاهی بتوانند از آن پیروی کند، تالش هایش بی نتیجه 
است و به سرعت به شــرایط قبلی باز می گردد که این موضوع ممکن 
است هزینه سنگینی داشــته باشد.نیســتانی، تغییر عادات غذایی 
را امری بسیار دشواری دانست و گفت: این ســختی را باید با کمک 
متخصصان کاهش دهیم تا بتوانیم در مسیر سبک زندگی سالم گام 
برداریم. از طرفی بســیاری از نیازهای اساسی بدن از طریق خوردن و 
آشامیدن تامین می شــود و اندام های مختلف از بدو تولد با دریافت 
مواد غذایی الزم رشد می کنند، به همین دلیل رژیمی مناسب است که 
هم نیازها را تامین کند و هم آسیبی به بدن نرساند؛ اما رژیم های غذایی 
آنالین یا توصیه اطرافیان به هیچ کدام از این نکات توجه نمی کند.این 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی، بــه تبعات ناگواری که پیروی از این 
رژیم ها برای افراد با مشــکالت پاتولوژی به همراه دارد، اشاره کرد و 
گفت: افرادی که با مشــکالتی نظیر کبد چرب، دیابت و بیماری های 
قلبی و عروقی دست و پنجه نرم می کنند، نیاز به مداخله افراد با دانش 
پایه پزشکی دارند و جســت وجو در اینترنت و فضای مجازی نه تنها 
دردی از آن ها دوا نخواهد کرد بلکه ممکن اســت روند درمان واقعی 
را نیز دشوارتر کند.نیســتانی در خصوص مشاوره های آنالینی که این 
اواخر بسیار گســترش پیدا کرده است، گفت: بسیاری از متخصصان 
اقدام به مشــاوره افراد از طریق فضای مجازی کرده اند؛ به طوری که 
پرســش نامه های آنالینی را طراحی می کنند و مطابق با پاسخ افراد 
برنامه غذایی مناسب را در اختیار آن ها قرار می دهند؛ اما این موضوع 

که چه میزان این روش موثر است را نمی توان دقیق بیان کرد چراکه 
به علت نوپا بــودن این روش، هنوز ارزیابــی در این خصوص صورت 
نگرفته اســت.وی با بیان اینکه همچنان بسیاری از پزشکان به لزوم 
برقراری ارتباط نزدیک با بیمار معتقدند، اظهارکرد: هیچ راه حلی برای 
رفع معضالت تغذیه ای وجود ندارد که شما را از مراجعه به متخصص، 

به صورت حضوری یا آنالین بی نیاز کند.

رژیم های اینترنتی، بی اعتبار است
همچنین  دکتــر پروین میرمیــران، رییس مرکــز تحقیقات تغذیه 
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی رژیم های اینترنتی را بی اعتبار دانســت و گفت: در صورتی 
می توان به توصیه های تغذیه ای موجود در فضای وب اعتماد کرد که 
فقط موارد کلی را بیان کرده باشد؛ اما رژیم غذایی ای که با هدف بهبود 
سالمت عمومی در دسترس تمامی افراد، فارغ از مشخصات شخصی 
آنان قرار می گیرد، قابل قبول نیست.وی در خصوص میزان حساسیت 
تعریف برنامه غذایی بــرای هر فرد گفت: متخصصــان تغذیه برای 
شناسایی عوامل موثر بر تعیین رژیم تغذیه ای نیاز به حداقل ۲۰ تا ۲۵ 
دقیقه مشاوره با فرد بیمار و دو تا سه جلسه آموزش نحوه جایگزینی 
واحدها به فرد را دارند.این عضو هیئت علمی دانشــگاه اظهارکرد: در 
برخی موارد حتی عادات ژنتیک هم عالوه بــر الگوی غذایی منطقه، 
فعالیت بدنی، شــغل، قد و وزن و دور مچ، فرهنگ درشــت مغزی و 
ریز مغزی و میزان انرژی مورد نیاز اهمیت دارد.میرمیران، با اشــاره 
به کاربرد پرســش نامه بســامد خوراک، در این زمینه اظهار کرد: این 
پرسش نامه در ایران هم اعتبارسنجی شــده است و در نتیجه میزان 
مصرف یک سال فرد از هر ماده غذایی را مشخص می کند که طبق آن 

می توان مصرف روزانه شخص را نیز محاسبه کرد.

ردپای اینترنت در سالمت افراد؛

 رژیم های غذایی پر خطر
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رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان:

فوت دانش آموز اصفهانی بر اثر آنفلوآنزا نبوده است
رییس اداره سالمت و تندرســتی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان،گفت: تاکنون فوت 
دانش آموزی بر اثر بیماری آنفلوآنزا در مدارس اصفهان نداشته ایم.حسین عباسیان اظهارکرد: در 
خصوص بیماری آنفلوآنزا به همه مدارس استان بخشنامه ارســال و آموزش های الزم ارائه شده 
است، همچنین توصیه های بهداشتی که مرکز بهداشت استان ارسال کرده در اختیار کلیه مدارس 
قرار گرفته است.وی با تاکید بر لزوم رعایت موارد بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوآنزا 
در مدارس، گفت: از توصیه های بهداشتی شستن دســت ها به صورت مکرر، استفاده از ماسک و 
گرفتن جلوی دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه و به ویژه استراحت در منزل و عدم حضور در جمع 
هنگام ابتال به بیماری است.وی ادامه داد: مراکز بهداشتی به همه مدارس استان آموزش های الزم 
را داده اند و این آموزش ها در اختیار تمام معلمان، دانش آموزان و اولیای آنها قرار گرفته است.وی 
یادآور شد: در بخشنامه ای که به مدارس ارسال شــده نیز تاکید شده است که مدارس برای غیبت 

دانش آموزان نباید سخت گیری کنند.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان مطرح کرد:

حمایت وزارت ICT از تاسیس سرای نوآوری فناوری 
اطالعات و ارتباطات

 رییس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان( از راه اندازی »سرای نوآوری فناوری اطالعات 
و ارتباطات« خبر داد.پیام نجفی درباره راه اندازی ســرای نوآوری فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
گفت: یکی از برنامه های دانشگاه آزاد اســالمی، تبدیل شدن به دانشگاه هوشمند است و مراحل 
اجرایی این طرح را از استان اصفهان و واحد اصفهان )خوراسگان( آغاز شده است و در حال ایجاد 
زیرســاخت های الزم برای اجرای این طرح هســتیم.نجفی با بیان این که اصفهان در حوزه شهر 
هوشمند فعالیت می کند اضافه کرد: واحد اصفهان بخشی از مسئولیت شهر اصفهان به عنوان شهر 
هوشمند را در اختیار دارد بنابراین تصمیم گرفتیم در این حوزه وارد شده و کار کنیم. تفاهم نامه ای با 
نظام صنفی رایانه ای در این خصوص به امضا رسید و با بخش ICT استان اصفهان نیز رایزنی های 
الزم انجام شد و همچنین درخواست هایی نیز با شهرداری استان اصفهان مطرح شد که با آن ها در 

این زمینه همکاری داشته باشیم.

 اختصاص 100 میلیون یورو اعتبار
 برای مقابله با پدیده گرد و غبار در سال 98

مدیر کل ملی مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار برای مقابله با پدیده گرد و غبار 
در اختیار دستگاه ها قرار گرفته است.محمد طهماسبی با اشاره به اختصاص اعتباراتی برای مقابله 
با پدیده گرد و غبار اظهار کرد: در ســه سال گذشته از محل صندوق توســعه در سال ۹۶ و ۹۷، ۲۵۰ 
میلیون دالر و در سال ۹۸، ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار برای مقابله با پدیده گرد و غبار در اختیار دستگاه ها 
قرار گرفته اســت.مدیر کل ملی مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: طبق آخرین تحقیقات نزدیک به 
۳۵ میلیون هکتار از اراضی کشــور ما با کاربری های مختلف درگیر پدیده گرد و غبار هستند.وی در 
ادامه بیان کرد: در سال جاری برخالف سال گذشته که تاکید بر استان خوزستان بود، امسال عالوه 
بر تعهدات قبلی درخصوص استان خوزستان به صورت نوبتی؛ تمرکز بر استان های شرقی است که 
درگیر مسئله گرد و غبار  هستند.طهماسبی با اشــاره به اینکه ۶ درصد این اعتبار در سال جاری نیز 
مختص به استان خوزستان است، افزود: برای مقابله با پدیده گرد و غبار عالوه بر خوزستان امسال 
تمرکز بر استان های شرقی، چون سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 

سمنان، اصفهان و هرمزگان بوده است.

انهدام یکی از بزرگ ترین شبکه های قاچاق کالن، سازمان یافته و حرفه ای سوخت در اصفهان صورت گرفت؛

ضرب شست ِ اصفهانی

قاچاق سوخت، کلید واژه ای است که ما را  پریسا سعادت
به عنوان یکی از غنی ترین کشورها در حوزه 
نفت و انرژی طی چنــد دهه اخیر با چالش های جــدی روبه رو کرده 
است. میلیاردها تومان هزینه و هزاران ساعت نفر کار تیمی و انفرادی 
برای جلوگیری از غارت ثروت ملی تحت عنوان قاچاق سوخت هر ساله 
در کشور صورت می گیرد و اگر چه کشــفیات در این زمینه قابل توجه 
است؛ اما موجب متوقف شدن تاراج ثروت ملی نشده است. عجیب تر 
آنکه هر چه اقدامات در این زمینه شدت می گیرد نوع و روش قاچاق هم 

پیچیده تر و شبکه های به وجود آمده وسیع تر می شود .
 بر اســاس اعالم فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران، ۱۴میلیون 
لیتر سوخت قاچاق پیش از خروج از کشور، در ۱۰ ماه نخست امسال، 
توسط ماموران مرزبانی در مرزهای زمینی و آبی کشور توقیف شده که در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲.۵ برابر افزایش داشته است.به نظر می 
رسد تشدید نظارت ها و رصد ها در مرزها از جمله ایجاد قرارگاه مبارزه با 
قاچاق سوخت وکاال در مرزبانی با هدف برخورد با پدیده قاچاق موجب 
شده تا قاچاق ســوخت از یک کار فردی به ســمت و سوی یک خالف 
سازماندهی شده حرکت کرده و حاال به جای گرفتن وانت بارها و محموله 
های کوچک سوخت در شهرهای مرزی شبکه های کالن قاچاق سوخت 

در استان های مرکزی کشور کشف و شناسایی می شود که نشان از عمق 
فاجعه و پیشــروی قاچاقچیان در داخل مرزی های کشور دارد.  هفته 
گذشته بود که جوانی سی و دو ساله به میلیاردها تومان ثروت به عنوان 
سر شبکه قاچاق سوخت که با روش های جدید اقدام به قاچاق در این 
زمینه می کرد، در هرمزگان اعدام شــد و حاال نوبت به اصفهان است که 
خبر انهدام یکی از بزرگ ترین باندهای قاچاق ســوخت در آن منتشر 
شود. سود سرشار حاصل از قاچاق به دلیل اختالف قیمت در یک سال 
اخیر موجب شــده تا میزان کشــفیات در این زمینه هم افزایش قابل 
مالحظه ای داشته باشد. یکی از عجیب ترین این موارد در روزهای اخیر 

در اصفهان کشف شده است.
 بر اساس اعالم ســازمان اطالعات ســپاه ماموران یکی از بزرگ ترین 
شبکه های قاچاق کالن، ســازمان یافته و حرفه ای سوخت را متالشی 
کردند.ماموران سازمان اطالعات سپاه استان اصفهان یکی از بزرگ ترین 
شبکه های قاچاق کالن، سازمان یافته و حرفه ای سوخت را با محوریت 
شرکتی به نام »کیان اســپادانا« متالشــی کردند.بر این اساس این 
شرکت از طریق پولشویی، تبانی، پرداخت رشوه و... موفق به جمع آوری 
فرآورده های یارانه ای از ســطح کشور و قاچاق ســوخت به کشور های 
همســایه )عمدتا مرز های شــرقی( شده است و بررســی های اولیه 

حاکی از قاچاق بیش از ۱۶۰ میلیــون لیتر انواع فرآورده نفتی به ارزش 
۸۰ میلیون دالر توســط این شــرکت دارد؛ تحقیقــات از مدیران این 
شــرکت در شــعبه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی دادســرای عمومی 
و انقالب اســتان اصفهان ادامه دارد.در روز بازداشــت مدیران شرکت 
»کیان اســپادانا« تعــداد ۱۸ نفت کش بــا پالک کشــور خارجی که 
قصد حمل محموله های صادراتی این شــرکت را به همســایه شرقی 
داشــتند پس از خروج از گمرک اصفهان توقیف و مشخص شد همه 
۱۸ نفت کش بــا حجم تقریبی ۶۰۰ هــزار لیتر حــاوی گازوییل )نفت 
گاز( اســت، همچنین مخازن این شــرکت به حجم حدودا ۶ میلیون 
لیتر نیز توقیف شــده اســت.عالوه بر این، مدیران این شرکت عواید 
حاصــل از قاچاق ســوخت را به روش هــای پیچیده در شــرکت ها و 
موسسات مختلف منتقل و اقدام به پول شــویی کرده و هرگونه رشوه 
توســط مدیران شــرکت مذکور از حســاب های واســطه ای پرداخت 
 شــده اســت.فرار مالیاتی نیز از دیگر اقدامات غیرقانونی این شرکت

  بــوده اســت. ایــن البتــه تنها مــورد کشــف شــده در مــاه های 
اخیر نبوده اســت آبان مــاه در یزد نیز یک شــبکه قاچــاق نفت کوره 
 متالشی شد که  تنها در یک مورد ۲۲۰ تریلی سوخت قاچاق به فروش

 رسانده بودند.

معاون توســعه مدیریــت  و پشــتیبانی آموزش و 
پرورش اصفهان گفت:تاکنــون ۳۸ هزار و ۷۰ نفر از 
معلمان استان اصفهان  که شامل شرایط رتبه بندی 
بودند در دستور کار اجرای این برنامه مصوبه هیئت 
دولت قرار گرفتند.سید محمد میر پور، در خصوص 
جزئیات رتبه بندی معلمان، اظهار کرد: همه افرادی 
که در آموزش و پرورش در رســته معلمی فعالیت 
دارند، شامل این طرح می شوند، رتبه بندی معلمان 
در اســتان اصفهان از اول مهر ماه ســال جاری بر 

اســاس ابالغیه وزارت آموزش و پــرورش انجام 
شده اســت.وی با بیان اینکه بر اساس رتبه بندی 
صورت گرفته، حقوق معلمان بیــن ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
تومان افزایش می یابد، افزود: این افزایش حقوق 
بر اساس شــرایط حکمی و طبقه شــغلی معلمان 
متفاوت است.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
آموزش و پرورش اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
تاکنون ۳۸ هزار و ۷۰ نفر از معلمان استان اصفهان 
که شــامل شــرایط رتبه بندی بودند در دستور کار 
اجرای این برنامه مصوبه هیئت دولت قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور 
تربیتی، مشــاور واحد آموزشــی، مراقب سالمت، 
مدیر و معاون واحد های آموزشی و تربیتی مشمول 
طرح رتبه بندی می شوند، گفت: مدت زمان خدمت، 

مدرک تحصیلی، تجربه آموزشی، رتبه قبلی و طبقه 
در افزایش عدد و رتبه بندی معلمان لحاظ می شود.

میر پور گفت: این معلمان باید دارای حداقل دو سال 
سابقه کار و گذراندن ۱۲۰ ساعت دوره آموزشی باشند، 
آزمونی هفتــم بهمن برای این افراد برگزار شــد که 
افراد شرکت کننده در صورت کسب امتیاز مشمول 

دریافت رتبه اول می شوند. 
وی با بیان اینکه آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور 
تربیتی، مشــاور واحد آموزشــی، مراقب سالمت، 
مدیر و معاون واحد های آموزشی و تربیتی مشمول 
طــرح رتبه بنــدی می شــوند، گفت: مــدت زمان 
خدمت، مــدرک تحصیلی، تجربه آموزشــی، رتبه 
 قبلی و طبقه در افزایش عــدد و رتبه بندی معلمان

 لحاظ می شود.

رتبه بندی 38 هزار نفر از معلمان استان اصفهان

ماموران سازمان اطالعات سپاه استان اصفهان یکی 
از بزرگ ترین شبکه های قاچاق کالن، سازمان یافته و 
حرفه ای سوخت را با محوریت شرکتی به نام »کیان 

اسپادانا« متالشی کردند

آغاز ساخت بزرگ ترین مجتمع 
فرهنگی ورزشی نیروی انتظامی 

در اصفهان
ساخت بزرگ ترین مجتمع فرهنگی ورزشی 
نیروی انتظامی در اصفهان آغاز شد.فرمانده 
انتظامی اســتان با بیان اینکه این طرح یکی 
از بزرگ ترین مجتمع های فرهنگی ، ورزشی 
رفاهی نیروی انتظامی است گفت:این مجتمع 
در زمینی به وسعت ۵ هکتارو ۱۲ هزار متر مربع 
زیربنا شامل سالن اجتماعات و همایش های 
ملی ، تاالر جشن ها ، سالن ورزشی، استخر، 

رستوران ساخته می شود.

وزارت بهداشت: 

کرونا وارد ایران هم خواهد شد، اما نباید درباره آن 
بزرگ نمایی کنیم

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت اعالم کرد که بیمارستان های خاصی در 
همه اســتان ها برای پذیرش و مراقبت از بیماران احتمالی مبتال به ویــروس کرونا در نظر گرفته 
شــده اســت.محمد مهدی گویا گفت: آنچه در فضای مجازی در خصوص ورود ویروس کرونا به 
کشورهای همسایه منتشر شده با فضای 
واقعی، تفاوت های زیــادی دارد. مرگ 
و میر ویــروس کرونا جدید نســبت به 
ســایر ویروس های کرونای مهم مانند 
مرس و سارس کمتر اســت.گویا بیان 
کرد: آنچه امروز شایعه شده که ویروس 
کرونــای جدید بــه همســایگی ایران 
رسیده، بر اساس گزارش های سازمان 
جهانی بهداشت صحت ندارد. ویروس 
کرونای جدید در عراق، کردستان عراق و 
پاکستان و هیچ یک از کشورهای همسایه که عنوان شده وارد نشده و تنها در یک کشور در منطقه، 
ابتال به این ویروس تایید شــده که آن هم امارات متحده عربی اســت.وی ادامــه داد: ویروس 
کرونای جدید خیلی شــبیه به آنفلوآنزا بوده و ممکن است پزشک نیز قادر به تشخیص آن نباشد. 
اســم ویروس کرونا جدید، نگرانی زیادی ایجاد کرده و تا وقتی آزمایشات پزشکی اثبات نکرده که 
ویروس کرونای جدید شناسایی نشده، بهتر است که در محافل علمی با احتیاط در مورد آن صحبت 
کنیم.رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اظهار کرد: کلیپ هایی که از ویروس 
کرونا جدید در اینترنت منتشر شــده برای ما غیرمعمول است و مواردی مانند به یک باره به زمین 
افتادن بیمار مبتال به کرونا صحت ندارد که باعث نگرانی مردم شــده اســت.رییس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت گفت: بهتر اســت به جای ایجاد نگرانی در مردم، اجازه دهیم 
مردم با واقعیت های این ویروس آشنا شوند و از ایجاد نگرانی بپرهیز یم. چون تعدادی از اعضای 
خانواده ها و اقوام هموطنان ما در شهر ووهان چین سکونت دارند.وی افزود: نباید اجازه دهیم که 
در مورد ویروس کرونا جدید بزرگ نمایی شود که مردم به وحشت بیفتند.گویا اظهار کرد: ویروس 
کرونا وارد ایران خواهد شد و به تمام کشورها هم ممکن است وارد شود و هیچ مرزی نمی شناسد 
 و اگر کشوری مدعی شــود که اجازه نمی دهیم این ویروس وارد کشورش شود، غیرعلمی صحبت

 کرده اســت.وی ادامه داد: همه کشــورها در مقابل ویروس کرونا جدید، ۴ وظیفه دارند؛ اگر این 
ویروس وارد کشورشان شد، مردم باید با آموزش های عمومی مانند شست وشوی مداوم دست ها 
و رعایت آداب تنفسی، کمتر مبتال شوند. اگر مردم به این ویروس مبتال شوند، کمتر نیاز به بیمارستان 
و خدمات درمانی داشته باشند و بیشــتر از گروه های پرخطر مانند افراد مســن و بیماران قلبی و 
ریوی مراقبت کنند. اگر مبتالیان به این ویروس در بیمارستان بستری شدند، مراقبت خوبی از آنها 
شود و کار آنها کمتر به بخش های ویژه کشیده شــود و باالخره مبتالیان، کمتر جان خود را از دست 
بدهند.گویا بیان کرد: در مورد ویروس کرونا جدید چند روز پیش اثبات شد که اگر فردی مبتال باشد 
و در دوره نهفتگی بیماری باشد و وقتی وارد کشور شود، هیچ عالئمی نداشته باشد، قابل انتقال به 
دیگران است.وی افزود: کار وزارت بهداشت این است که افراد وارد شده از چین به ایران به گروه های 
مختلف تقسیم می شوند؛ گروه اول کسانی هستند که هیچ عالمتی ندارند و سالم هستند، اما به آنها 
آموزش می دهیم و شماره ای در اختیار آنها قرار می دهیم که در صورت مشاهده عالئم این بیماری 
با ما تماس بگیرند، اما به این افراد توصیه می کنیم که بهتر است تا دو هفته از رفت و آمد و تماس 

با دیگران پرهیز کنند.

با مسئولان
س: ایرنا

عک

وز عکس ر

ناجاخبر

جانشين فرمانده انتظامی استان:

برخورد با هنجار شکنان خط 
قرمز پليس اصفهان است

جانشين انتظامی استان از اجرای طرح های 
ضربتی ارتقای امنيت محله هــا در اصفهان 
خبر داد و افزود: برخورد با هنجار شکنان خط 
قرمز پليس اصفهان است.سرهنگ حسين 
حســين زاده افزود: به زودی طرحی به نام 
طرح آتش تهيــه و در کالنتــری های هدف 
اجرایی خواهد شد و مردم از امنيت مطلوب 
تری برخوردار خواهند شد.وی افزود: مرحله 
اول اجرای اين طرح به صورت پايلوت با حضور 
عوامل پليس های تخصصی )يــگان ويژه ، 
پليس اطالعات ، مواد مخدر، يگان امداد( در 
سطح حوزه اســتحفاظی کالنتری ۲۵ رهنان 
اصفهان به اجرا در می آيد و در روز های آينده 
در محل های آلوده با محوريت کالنتری های 
هدف اجرا خواهد شــد.اين مقــام انتظامی 
به وظيفه خطيــر و حياتی ناجــا در برقراری 
امنيت اشاره و خاطرنشــان کرد: مردم هر جا 
حضور دارند از پليس انتظــار برقراری امنيت 
دارند و خدمتگــزاران مردم در ناجــا با تمام 
توان خود به دنبال برآورده کردن اين خواسته 
بحق هستند.سرهنگ حســين زاده با اشاره 
به اینکه افزایش ضریــب امنیت محله های 
اصفهان به صورت ویژه در دســتور کار پلیس 
قرار دارد تصريح کرد:پليــس با اقتدار تمام با 
مجرمان مقابله خواهد کرد و هرگز اجازه جوالن 
به هنجارشــکنان را نخواهــد داد تا خللی در 
امنيت و آرامش مردم ايجاد نشود.وی با بيان 
اينكه اجرای اينگونه طرح ها تاثير مســتقيم 
بر كاهش جرم و افزايش احســاس آرامش 
و امنيت عمومــي مردم دارد اظهار داشــت: 
اين آسايش مرهون رعايت شــئونات دينی 
و اخالقی مردم و تالش ماموران انتظامی در 

جهت برخورد با قانون شكنان است.

گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان می دهد، در کشور ســاالنه ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند.
براساس آمارها در ۱۰ سال گذشته میزان مصرف تنباکوی میوه ای در کشور ۲ هزار تن بود این درحالی است که امروز این آمار به ۱۵ هزار تن رسیده است. با وجود 
این که ضرر و زیان ناشی از تنباکوی میوه ای به مراتب از تنباکوی سنتی بیشتر است ولی میزان استقبال از مصرف این نوع تنباکو به مراتب افزایش یافته است.

ایرانی ها روزانه معادل ۳۰ میلیارد تومان سیگار می کشند. ساالنه نزدیک به ۶۰ میلیارد نخ سیگار در کشــور مصرف می شود که بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد آن قاچاق 
است. آمار دیگری حکایت از این دارد که ایرانیان روزانه ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان برای سیگار هزینه می کنند و بیشتر کسانی که سرطان ریه دارند، مصرف کننده سیگار 
هستند.گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان می دهددر ۵ سال گذشته، ۴۸۰ هزار نفر به جمعیت استعمال کنندگان قلیان اضافه شده و یک 
بار مصرف قلیان، معادل استعمال ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار است.هر سال ۵۰۰ هزار نفر، معادل ۵ درصد تعداد افراد بستری در بیمارستان های کشور بر اثر استعمال 
دخانیات بستری می شوند و ساالنه دست کم ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از پول مردم، دود می شود. نوجوانان و جوانانی که مبادرت به استعمال دخانیات می کنند، 

احتمال مبتال شدن آن ها به سرطان ریه ۲۲ مرتبه بیشتر از افراد غیرسیگاری است و ۲۰ تا ۲۵ سال زودتر از همساالن خود می میرند.

مرگ ساالنه ۵۵هزار نفر به علت مصرف دخانیات



آندره آ استراماچونی اگرچه در میانه فصل از استقالل جدا شــد ولی با دو خرید موثر، یادگاری خوبی برای آبی ها به جا گذاشت. در دورانی که حساسیت زیادی 
نسبت به عملکرد خارجی های شــاغل در لیگ برتر ایران وجود دارد و خیلی ها از ورود بازیکنان خارجی ناکارآمد انتقاد می کنند، استقالل با دو خرید خوب در 
آغاز فصل، نشان داد که می شــود از بازیکنان خارجی چطور بهره گرفت و ضرر نکرد. شیخ دیاباته و هروویه میلیچ، دو خرید 
استراماچونی سختگیر بودند که از فیلتر این مربی ایتالیایی گذاشتند و حاال در میانه های فصل، می شود فهمید چه مهره های 
ارزشمندی برای استقالل هستند و تا چه اندازه در موفقیت این تیم سهم دارند. شیخ دیاباته و هروویه میلیچ  که در تمرینات 
هم جدی و بی حاشــیه ظاهر می شــوند، با همین میزان آمادگی در ادامه فصل می توانند به اســتقالل کمک کنند و فرهاد 
مجیدی هم برای موفقیت در لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا روی این دو مهره خارجی حساب ویژه ای باز کرده است.

یادگاریهای»استراماچونی«برایآبیها
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دردسرکرونابرایکشتیایران!
مصاحبه چند روز گذشته رییس اتحادیه جهانی کشــتی شایعاتی که مبنی بر تغییر محل میزبانی 
مرحله اول گزینشی تیم های آســیایی وجود داشــت را تایید کرد. نناد اللوویچ ضمن اینکه اعالم 

کرد در روزهای آینــده و بعد از تماس با 
مسئوالن فدراسیون کشتی چین، درباره 
میزبــان این مســابقات تصمیم نهایی 
اتخاذ خواهد شد، کشورهای قزاقستان، 
کره جنوبــی و ازبکســتان را گزینه های 
جایگزین برای چین عنوان کرد.این در 
حالی است که تغییر میزبان مسابقات 
گزینشی آسیایی به دلیل شیوع ویروس 
کشنده چینی )کرونا( دردسرهایی برای 
کشتی ایران ایجاد خواهد کرد چرا که اگر 

میزبانی به هر کدام از کشورهای قزاقستان یا ازبکســتان داده شود، این دو از رقبای اصلی مان در 
اولین مسابقه گزینشی برای کسب سهمیه های باقی مانده هســتند.ایران در رشته فرنگی در سه 
وزن 67، 87 و 97 کیلوگرم به دنبال کسب سهمیه است و تیم آزاد نیز باید در 4 وزن 65، 74، 97 و 
125 کیلوگرم سهمیه های باقی مانده را کسب کند. در 4 وزنی که تیم ملی کشتی آزاد سهمیه نگرفته، 
قزاق ها فقط در 125 کیلوگرم به دنبال سهمیه هستند؛ اما ازبک ها فقط در همین وزن سهمیه دارند 
و در سه وزن دیگر سهمیه می خواهند.در رشته فرنگی در وزن 67 کیلوگرم هیچ کشتی گیر آسیایی 
در جهانی 2019 نورسلطان ســهمیه نگرفته و به همین دلیل رقابت در اولین مرحله گزینشی بسیار 
سخت و سنگین خواهد بود. دو تیم ازبکستان و قزاقستان در 97 کیلوگرم سهمیه ندارند و در وزن 
87 کیلوگرم نیز فقط ازبک ها ســهمیه گرفته اند.مشــکل بزرگ تر نفوذ قزاق ها و حتی ازبک ها در 
شورای کشتی آسیاست که اگر میزبانی مرحله اول گزینشی به یکی از این دو کشور داده شود، کار 
سخت تری در انتظار کشتی گیران ایران خواهد بود. رقابت های گزینشی المپیک در قاره آسیا 8 تا 

10 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

لغوالمپیک2020توکیوشایعهاست
ویروس کورونا موجب لغو المپیک 2020 توکیو نخواهد شــد و این بازی ها تابســتان آینده برگزار 

می شود.یوریکو کویکه، استاندار شهر توکیو روز جمعه در یک مصاحبه اعالم کرد بازی های المپیک 

2020 توکیو هرگز به دلیل ویروس کورونا لغو نخواهد شــد. این ویروس ابتدا در شهر ووهان چین 

دیده شد و ســپس روی کشــورهای دیگری از جمله ژاپن تاثیر گذاشــت.کویکه که یکی از اصلی 

ترین افراد مرتبط برای آماده سازی المپیک است در رابطه با شایعات اخیر مربوط به برگزار نشدن 

بازی های المپیک گفت: هیچ چیزی نمی تواند مانع برگزاری این رقابت ها شود، می خواهم این 

شایعه را رد کنم.

این اظهارات در حالی بیان شد که دولت ژاپن به صورت رسمی اعالم خواهد کرد افرادی که مبتال به 

ویروس کرونا شدند اجازه ورود به این کشور را نخواهند داشت. در حال حاضر در ژاپن 14 نفر به این 

ویروس مبتال شده اند. در چین بیش از 10 هزار نفر مبتال وجود دارد که تاکنون مرگ 21۳ نفر را رقم 

زده است. چین بیشترین توریست را به ژاپن می فرستد. اغلب مبتال شدگان به این بیماری در ژاپن، 

شهروندان چینی هستند که در این کشور زندگی می کنند یا توریســت بودند.فرماندار توکیو اعالم 

کرد دولت ژاپن تمام تالش خود را به کار خواهد برد تا این ویروس بیش از این در کشورش پخش 

نشــود.وی  در این رابطه گفت:ما تیم مخصوصی داریم که آماده است تا با هرگونه ریسکی روبه رو 

 شود.کویکه، دوباره لغو برگزاری المپیک را رد کرد و گفت: توکیو هیچ چیزی در این رابطه به کمیته 

بین المللی المپیک نگفته است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد:

نقش جهان؛ میزبان بازی های آسیایی سپاهان

بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا،  سمیهمصور
ورزشگاه نقش جهان میزبان بازی های 
آسیایی سپاهان شد تا زرد پوشان اصفهانی در ورزشگاه اختصاصی خود 

پذیرایی حریفان آسیایی شان  باشند.
 میزبانی تیم های ایرانی در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیایی امسال 
داستان پیچیده ای را پشت سر گذاشت. به دنبال ترور سردار سلیمانی 
و حمله موشــکی ایران به پایگاه آمریکایی عین االســد، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، ایران را ناامن برای برگزاری دیدارهای باشگاهی قاره کهن 
تشــخیص داد و اعالم کرد که نماینده های ایران باید در کشوری ثالث 
میزبان حریفان آســیایی خود در این رقابت ها باشند. تصمیمی که با 
مخالفت مقامات ورزشی کشورمان همراه شــد و نمایندگان تیم های 
حاضر در این مسابقات را روانه مالزی و برگزاری نشستی با مسئوالن 
کنفدراسیون آســیا در این زمینه کرد. پس از این نشست کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در جدیدترین بیانیه خود اعالم کرد در جلسه 2۳ ژانویه با 
نمایندگان ایران در مقر AFC  مقرر شــد تا بازی های هفته  اول، دوم 
و ســوم مرحله گروهی در خارج از ایران و به عنوان مهمان برگزار شود. 
نکته جالب این بیانیــه این بود که در پایان آن تاکید شــده بود که این 

اقدام را برای خریدن زمان انجام داده تا فرصتی مجدد برای بررســی 
   AFC امنیت میزبانی در این کشور داشته باشد ؛اما بعد از چند ساعت
مجددا این بیانیه را اصالح کرد و جمله » ارزیابی مجدد« میزبانی تیم 
های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا را از آن حذف کرد. در این بیانیه آمده 
است: »تیم های ایرانی در دور برگشت از حریفان خود میزبانی خواهند 
کرد. البته بازی با نمایندگان عربســتان همچنــان در زمین بی طرف 
انجام می شود.« کنفدراسیون فوتبال آســیا هم چنین در برنامه اعالم 
شده توسط این نهاد ورزشگاه های تیم های ایرانی میزبان بازی های 
این تیم ها در این رقابت ها را مشخص کرد که ورزشگاه آزادی میزبان 
دیدارهای استقالل و پرسپولیس تهران، نقش جهان میزبان دیدارهای 
تیم سپاهان اصفهان و ورزشــگاه امام رضا )ع( میزبان دیدارهای تیم 

شهر خودرو معرفی شد.
ورزشگاه نقش جهان در حالی به عنوان میزبان دیدارهای تیم فوتبال 
سپاهان انتخاب شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا در ابتدا این ورزشگاه 
را به علت نداشتن برخی از فاکتورها برای میزبانی بازی های تیم فوتبال 
 آسیا تایید نکرده نبود و مســئوالن این باشگاه، ورزشــگاه فوالد شهر 
) ورزشــگاه اختصاصی ذوب آهن( را به عنوان میزبان دیدارهای خود 

انتخاب کرده بودند اما حاال در جدید ترین برنامه AFC ،  نقش جهان 
تایید شــد تا این تیم اصفهانی در ورزشــگاه اختصاصی خود میزبان 
دیدارهای آسیایی خود در این فصل از رقابت های باشگاهی قاره کهن 
باشد. سپاهان پس از سه سال دوری از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
بار دیگر به این مسابقات پراهمیت که در سال ٢٠٠٧ موفق به کسب نایب 
قهرمانی در آن شد، بازگشــته و باید برای صعود به مرحله یک هشتم 
نهایی رقابت ها با ســه تیم قدرتمند العین امارات، النصر عربســتان و 

السد قطر مصاف بدهد.
تیم سپاهان هنوز ورزشگاه میزبان دیدار این تیم با تیم النصر عربستان 
را مشــخص نکرده اســت. برخی از خبرها حاکی از احتمال میزبانی 
سپاهان از حریف ســعودی در یکی از کشورهای آسیای میانه از جمله 
قرقیزستان یا ازبکستان است. اما نماینده عربستان منامه را به عنوان 
ورزشگاه میزبان دیدار با خود با زرد پوشان اصفهان انتخاب کرده است. 
در اطالعیه رسمی باشگاه سعودی آمده است این تیم در مصاف دور رفت 
با نماینده ایران یعنی سپاهان اصفهان در شهر منامه به میدان خواهد 
رفت. از همین رو طرفداران النصر می توانند از حاال روال اداری سفر به 

بحرین و حضور در ورزشگاه ملی این شهر را آغاز کنند.

انتخابات فدراســیون فوتبال قرار است قبل از پایان 
ســال جاری برگزار شــود؛ انتخاباتی کــه می تواند 
سرنوشت فوتبال ایران را برای 4 سال آینده تعیین 
تکلیف کند. تغییر مسیر فوتبال ایران و تغییر وضعیت 
به هم ریخته مدیریتی فوتبال کشور یقینا به نتیجه 
این انتخابات بستگی دارد انتخاباتی که برخی افراد 
ذی نفوذ از هم اکنون برای آن نقشــه ها کشــیده اند 
و به دنبال گســترش ســلطه خود بر آن هستند.به 
نظر می رســد با توجه به مقررات خــاص انتخابات 
فدراسیون فوتبال و قاعده لزوم معرفی کاندیداها از 
سوی اعضای مجمع، باندی که سال هاست با اعمال 
نفوذ بر فوتبال کشور سایه افکنده و سرافکندگی ملی 
و بین المللی این رشــته پرطرفدار را موجب شده و 
جریانی که حاصل حضور آن، ایجاد فســاد،  رانت و 
عقب ماندگی فوتبال کشور بوده، این بار قصد دارد با 

فریب اعضای مجمع و دادن وعده های پوچ هم چنان 
تصدی خود بر فوتبال را حفظ و زمینه ساز مهندسی 
انتخاب شود.بر اســاس اطالعات رسیده از برخی از 
هیئت های اســتانی و افراد عضو مجمع فدراسیون، 
متاسفانه این گروه با توجه به آغاز ثبت نام انتخابات 
فدراســیون فوتبال، در چند روز اخیر با دادن هدیه، 
اقدام به اخذ فرم های معرفی رییس و نواب رئییس 
از برخی هیئت ها کرده انــد، فرم هایی که بعضا بدون 
امضا از اعضای مجمع اخذ شــده تا عالوه بر کنترل 
ثبت نام کاندیداها، شــرایط برای حضور افراد خارج 
از دایره خاص! سخت تر شود. اقدامی که در صورت 
صحت نه تنها نوعی فساد علنی در فوتبال است بلکه 
تخلف انتخاباتی نیز محسوب می شود.پرسش این 
است که مســئوالن وزارت ورزش و نهادهای نظارتی 
در جریان اتفاقات پشــت پرده انتخابات فدراسیون 

فوتبال هستند؟ آیا این نهادها برنامه ای برای برخورد 
با این افراد دارند؟ با توجه به انتخابات حساس پیش 
رو و هم چنین اهمیت حضور کاندیداهای قدرتمند و 
کاربلد و مدیر در این انتخابات، وزارت ورزش و جوانان 
و سایر نهادهای نظارتی وظیفه دارند با مرتکبین این 
عمل برخورد و نســبت به تعریف فرآیند مشخص 
برای ارائه فرم های معرف اقدام کنند. اقدامی که نه 
تنها عدالت انتخاباتی را رقــم خواهد زد، بلکه جلوی 
مهندسی انتخابات از سوی جریانی خاص را خواهد 

گرفت.

انتخاباتوهدیههایبودار؛وزارتورزشچهمیکند؟

پرونده»استوکس«باعث
محرومیتپرسپولیس

میشود؟

سوال روز

جذب»فرناندس«،قیمتپلپوگباراپایینآورد
روزنامه انگلیسی سان مدعی شد باشگاه منچســتریونایتد که موفق شد به یکی از اهدف مهم خود 
رسیده و برونو فرناندس، ستاره پرتغالی اسپورتینگ را با قراردادی 65 میلیون یورویی به خدمت بگیرد 
حاال آماده است که با پل پوگبا خداحافظی 
کند و در تابســتان آتی او را با رقمی کمتر 
از آنچه انتظار می رفت به فروش خواهد 
رســاند.ورود فرناندس بــه یونایتد در 
زمانی انجام می شــود که پل پوگبا بارها 
اعالم کرده تمایل به ترک باشگاه یونایتد 
دارد. از تابستان گذشته شایعاتی درباره 
پیوستن ستاره فرانسوی به رئال مادرید 
یا یوونتوس مطرح بوده و او بخش اعظم 
این فصل را به دلیل مصدومیت از ناحیه 
قوزک پا از دست داده است.از سوی دیگر ایجنت پوگبا، مینو رایوال با اظهارات خود عصبانیت باشگاه 
یونایتد را برانگیخته و به گفته سان، همه این عوامل کار را به جایی رسانده که حاال سولسشر سرمربی 
یونایتد و مدیریت این تیم سرانجام به این نتیجه رسیده اند که وقت خداحافظی با پوگبا فرا رسیده 
است.یونایتد در گذشته برای واگذاری پوگبا قیمتی 150 میلیون پوندی تعیین کرده بود ولی به ادعای 

سان، این باشگاه حاال آماده است که پوگبا را به قیمتی به مراتب کمتر از این به فروش برساند. 

ادایاحترامبهبرایانت،بهسبک»گریزمان«
چند روز بعد از درگذشــت کوبی برایانت اسطوره بسکتبال آمریکا  در یک ســانحه هوایی، همچنان 
چهره ها و باشگاه های مختلف فوتبالی به این ستاره فقید ادای احترام می کنند. روز یکشنبه بود که 
هلی کوپتر حامل کوبی برایانت و دخترش در آمریکا ســقوط کرد و این ستاره اسبق دنیای بسکتبال 
در سن 41 سالگی از دنیا رفت. در آستانه بازی بارسلونا مقابل لگانس در جام حذفی اسپانیا، آنتوان 
گریزمان، مهاجم فرانسوی بارسا هم به سبک و سیاق خود، محبتش را نسبت به کوبی برایانت ابراز 
کرده. گریزمان در حالی برای حضور در بازی تیمش گام به نوکمپ گذاشت که پیراهن کوبی برایانت با 

شماره 8 باشگاه لس آنجلس لیکرز را بر تن داشت. 

ثبتبهترینمیانگینگلزنی
در60سالاخیریووهبهنام»رونالدو«

 کریس رونالدو، ستاره پرتغالی باشگاه یوونتوس از زمان انتقالش به باشگاه ایتالیایی اگرچه هنوز 
نتوانســته به آمار و رکوردهای حیرت آوری که در طول دوران حضورش در رئال مادرید ثبت کرده بود 
برسد، ولی این بدان معنا نیست که اوضاع کریس در یووه به ویژه از نظر گلزنی بد است. کریس رونالدو 
از زمان انتقالش به یوونتوس به طور میانگین در هر بازی 0.69 گل برای تیمش به ثمررسانده. او در 69 
دیداری که با پیراهن بینکونری به میدان رفته، به 48 گل رسیده که این بهترین آمار میانگین گلزنی در 
شصت سال اخیر باشگاه یوونتوس است. تنها عمر سیووری، پنجمین گلزن برتر تاریخ باشگاه یووه، 
آمار میانگین گلزنی بهتری نسبت به کریس داشته که او در 65 بازی، 48 گل برای یووه به ثمر رسانده 
بود.رونالدو در بازی تیمش مقابل فیورنتینا این فرصت را خواهد داشت تا با زدن 2 گل تعداد گل هایش 
با پیراهن یووه را به عدد 50 رسانده و رکوردی بهتر از سیووری را به نام خودش ثبت کند. با درنظر داشتن 
روند خوب گلزنی کریس برای تیمش، او این شانس را دارد که در مصاف با فیورنتنیا دبل کند. کریس 
رونالدو از ماه دسامبر در 11 بازی سری آ، جام حذفی ایتالیا، سوپرکاپ و لیگ قهرمانان اروپا 14 گل برای 
تیمش به ثمر رسانده و درطول این مدت، فقط در یک بازی )آن هم در مقابل التزیو در فینال سوپرکاپ 

ایتالیا(، موفق به گلزنی نشده است.

فوتبال جهان

چنــد روز پیــش بیانیه ای از طــرف معاون 
حقوقی باشگاه تراکتور در شبکه های مجازی 
دست به دست شد که از آن به اشتباه برداشت 
شد باشگاه تراکتور، پرسپولیس را تهدید به 
محرومیت از دو پنجــره نقل وانتقاالتی کرده 
است.تابســتان گذشــته بود که خبر فسخ 
قرارداد استوکس با تراکتور در رسانه ها منتشر 
شد و چند روز بعد از این اتفاق این بازیکن با 
آدانا اسپور ترکیه به توافق رسید و قرارداد خود 
را امضا کرد. این مسئله با واکنش تند باشگاه 
تراکتور روبه رو شد و این باشــگاه از باشگاه  
ترکیه ای و استوکس به فیفا شکایت کرد. در 
طرف دیگر هم اســتوکس از تراکتور به علت 
نپرداختن مطالباتش شکایت کرد و خواستار 
دریافــت مطالباتش شــد.بعد از گذشــت 
چند ماه و با به توافق رســیدن پرسپولیس 
و اســتوکس دوباره ماجرای آن شکایت داغ 
شده. انتشار بیانیه باشــگاه تراکتور هم این 
ســوءتفاهم را ایجاد کرد که منظــور آن ها از 
باشــگاهی که محروم می شود پرسپولیس 
خواهد بود، اما با بررسی دقیق بیانیه متوجه 
خواهیم شد که منظور آن ها باشگاه آدانا اسپور 
ترکیه اســت.در صورت پیــروزی تراکتورها 
در ایــن پرونــده، آن ها موفق خواهند شــد 
باشــگاه ترکیه ای را از فعالیــت در دو پنجره 
نقل وانتقاالتی محروم کنند و استوکس هم 
مجبور خواهــد چهار ماه از میادین رســمی 
فوتبال دور باشــد. از طرف دیگر اگر تراکتور 
در این پرونده شکســت بخــورد دو پنجره  
نقل وانتقاالتی اش بسته خواهد شد؛ اما این 
ماجرا یک بعد دیگر هــم دارد و آن غرامتی 
اســت که حدود یک میلیــون دالر تخمین 
زده می شــود و هر طرفی که بازنده شــود، 
کار ســختی برای تامین آن خواهد داشت.

در این پرونده تنها ضرری که پرســپولیس 
خواهد کــرد، محرومیت آنتونی اســتوکس 
اســت و هیچ جریمه مالی یــا محرومیت 
از نقل وانتقاالتی شــامل حال پرســپولیس 

نخواهد شد.

سپاهان پس از سه سال دوری از رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا بار دیگر به این مسابقات پراهمیت که در سال ٢٠٠٧ موفق 
به کسب نایب قهرمانی در آن شد، بازگشته و باید برای صعود 
به مرحله یک هشتم نهایی رقابت ها با سه تیم قدرتمند العین 

امارات، النصر عربستان و السد قطر مصاف بدهد

منهای فوتبال

07

وز عکس ر

علیپرویندر
مراسمسمنوپزان

بر طبق ســنوات گذشــته در 
هیئت دوطفالن مسلم واقع در 
محله دوالب، مراسم عزاداری 
شــهادت حضرت زهرا )س(

همراه با سمنوپزان برگزار شد 
که علی پروین پیشکســوت 
پرســپولیس در این مراسم 

حضور یافت.
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رییس شورای اسالمی شهر تاکید کرد:

لزوم آموزش در زمینه فرهنگ شهروندی در اصفهان
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در آیین گشایش نمایشگاه کتاب اصفهان اظهار کرد: از تالش و 
کوشش تمام افراد در حوزه معاونت فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری اصفهان به منظور اجرای 
مصوبه شورا تشکر می کنم.علیرضا نصر اصفهانی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه یک سال پس از 
مصوبه شورا اضافه کرد: انتظار می رود این نمایشگاه زودتر برگزار شود ، در این زمینه یک فرصت سوزی 
شش ماهه رخ داده است، چرا که به نظر می رسد ما باید در مهر ماه امســال این نمایشگاه را برگزار 
می کردیم.نصر اصفهانی با بیان اینکه اگر بتوانیم به آموزش و پرورش حتما کمک خواهیم کرد و در حال 
حاضر سطح تعامل شورا و آموزش و پرورش در شهر اصفهان افزایش یافته است، تاکید کرد: ما در بحث 
آموزش و پرورش با تعامل خوبی که وجود دارد می توانیم مباحث فرهنگ شهروندی را از طریق نهاد 
آموزش و پرورش به پیش ببریم.وی  افزود: کالس شهر یک برنامه تدوین شده در مدیریت شهری 
اصفهان است که سرمایه گذاری برای آینده اصفهان محسوب می شود و باید دانش آموزان را با معلمان 
دوره دیده این کالس شهر آشنا کنیم و این کار یک روزی سودش را به شهر باز می گرداند.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان به لزوم آموزش در زمینه فرهنگ شهروندی اشاره کرد و گفت: اگر امروز بخشی از 
ناوگان بزرگ حمل و نقل آسیب می بیند به دلیل نبود آموزش است و اگر گاهی کثیفی می بینیم به این 
دلیل است که آموزش الزم را نداده ایم، هرچند وضعیت اصفهان در این زمینه در کشور بی نظیر است، 

اما باید بهتر شویم به همین دلیل اعتقاد داریم باید از آموزش و پرورش شروع کنیم.

شهردار اصفهان:

احداث حلقه حفاظتی، یک آرمان بود
شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی »زنده رود« از شــبکه اصفهان با اشاره به اینکه محیط زیست، 
یک حق بشری است، اظهار کرد: احداث حلقه حفاظتی شهر اصفهان و رینگ چهارم، یکی از بزرگ 
ترین اقدامات زیرساختی اســت که برای بهبود محیط زیست و رفع آلودگی هوای شهر اصفهان در 
حال انجام است. قدرت ا... نوروزی، ادامه داد: رینگ چهارم به طول حدود ٨٠ کیلومتر است که ۵٠ 
کیلومتر از آن در شهر اصفهان واقع شده است و پس از احداث رینگ اول در دوران صفویه و احداث 
 رینگ دوم در دوران پهلوی و رینگ سوم در ۴٠ ســال اخیر، رینگ چهارم آرمانی بود که باید محقق

 می شد و در این دوره اجرای آن آغاز شد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبرداد:

 پیشرفت 6۵درصدی تکمیل
 پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: احداث پارکینگ، فونداســیون و تکمیل سالن 
اجتماعات گلستان شهدا با هدف احداث یک سالن جدید با ظرفیت چند هزارنفری و درشأن یک 
مکان مذهبی در گلستان شهدای اصفهان همچنین احداث یک پارکینگ با ظرفیت باال در دستور کار 
شهرداری اصفهان قرار گرفته است.وی با اشاره به ویژگی های این پروژه تصریح کرد: پروژه احداث 
پارکینگ، فونداسیون و تکمیل سالن اجتماعات گلستان شهدا در یک برنامه زمان بندی بسیار سریع 
و در زمان کمتر از یک سال و نیم و استفاده از نما و طراحی اسلیمی مطابق با شأن محل احداث پروژه از 
ویژگی های بارز آن به شمار می رود.ایرج مظفر،  مساحت اجرایی پروژه احداث پارکینگ، فونداسیون 
و تکمیل سالن اجتماعات گلستان شــهدا را پنج هزار مترمربع، ظرفیت سالن ها را شش هزار نفر و 
ظرفیت پارکینگ را ۱۵۰ دســتگاه خودرو در طبقه زیرین اعالم کرد و گفت: پروژه احداث پارکینگ و 
فونداسیون سالن اجتماعات گلستان شهدا ۱۰۰ درصد و تکمیل سالن اجتماعات گلستان شهدا ۶۵ 

درصد پیشرفت داشته است.

اصفهان آماده ویژه برنامه های جشن پیروزی انقالب می شود؛

شهری به رنگ فجر

» انقالب اسالمی، زنده و پویا در پرتو والیت        نرگس طلوعی
مداری، جهــاد و مقاومت« شــهار چهل 
ویکمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی اســت و دیار گنبدهای 
فیروزه ای همانند ســال های گذشــته آماده برپایی ویژه برنامه های 
بزرگداشت دهه فجر می شود، دهه فجری که یادآور رشادت های بزرگ 
مردانی است که بر اســتقالل و آزادگی ایران اسالمی از ایثار جان دریغ 
نورزیدند. امسال نیز دســتگاه های مختلف تالش کرده اند تا عالوه بر 
اینکه سطح شهر را برای یک جشن بزرگ و یک راهپیمایی عظیم آماده 
می کنند، بطن شهر یعنی دل مردم را هم برای این رویداد تاریخی آماده 
کنند. در همین راستا ســتاد دهه فجر اصفهان روز پنجشنبه با حضور 
اصحاب رســانه اقدام به برگزاری نشســت خبری کــرد و به معرفی 

ویژه های برنامه های این ستاد در دهه فجر امسال پرداخت.
 دبیر اجرایی ستاد دهه فجر اصفهان در این نشست خبری از برگزاری 
۲۰۰ عنوان برنامه با بیش از ۴۰۰ اجرا در مناطق ۱۵گانه شهرداری اصفهان 

خبر داد.
امیرحسین ستوده فر افزود:هر ساله در این ایام برنامه هایی در سطح 
شهر با مشارکت شهرداری و دیگر نهاد ها برگزار می شود.وی با اشاره به 
سیاست های امسال ستاد دهه فجر عنوان کرد: مشارکت با سایر اداره ها 

برای مضاعف شــدن توان در برگزاری برنامه ها، فراخوان مشارکت با 
سازمان های مردم نهاد مراکز فرهنگی در سطح محالت و توزیع عادالنه 
برنامه ها در تمامی مناطــق به خصوص مناطق کم برخــوردار از جمله 

سیاست های امسال ستاد است.
دبیر اجرایی ستاد دهه فجر با اشاره به برگزاری جشن ها در تمام مناطق 
بیان کرد: این جشن ها در قالب جدید و با عنوان شکوه پابرجا در تمامی 

مناطق برگزار می شود.
ستوده فر ادامه داد: برنامه هایی برای مخاطبان خاص در فرهنگسرا ها 
و کانون ها باعنوان ســرای امید و در مدارس باعنوان ســرود همدلی 
می شــود.رنگ پیروزی عنوان یکی دیگر از برنامه ای ستاد فجر شهر 
اصفهان است که به همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان پیش بینی 
شده است، در این ویژه برنامه، برنامه هایی هم چون رژه موتورسواران 
در روز ۱۲ بهمن از قبور شــهدای گمنام در نقاط متبرک شــهر به سمت 
گلستان شهدا ، برگزاری مســابقات ورزشی گوناگون از جمله دوچرخه 
سواری فوتســال و والیبال در تمام ورزشگاه های ســطح شهر  ترتیب 
داده شده است.برنامه بازخوانی سرودهای انقالبی با حضور ۴۰۰ نفری 
دانش آموزان نیز از جمله ویژه برنامه های دهه فجر امســال است که 
قرار است روزهای ۱۶، ۱7، ۱8 از ســاعت ۶ تا 8 شب در ضلع شرقی پل 

خواجو برپا شود.دبیر اجرایی ستاد دهه فجر اصفهان هم چنین از  تولید 
کارت پستال باموضوع دهه فجر و انقالب و توزیع انبوه در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن  خبر داد.ستوده فر با اشاره به برنامه های فرهنگی در این ایام اظهار 
کرد: نمایشگاه یار مهربان که در ســاختمان جهان نما در حال برگزاری 
است، گرامیداشت مداحان و مرشدان قدیمی و کنسرت های انقالبی در 

هنرسرای خورشید، از جمله این برنامه هاست.
ســتوده فر در خصوص برنامه های روز ۱۲ بهمن عنوان کرد: مراســم 
افتتاحیه برنامه های دهه فجر در مقابل شــهرداری و با حضور مدیران 
شهری ســاعت 7:۳۰ صبح برگزار می شــود. وی اضافه کرد:همچنین 
برنامه آغاز دهه  فجر در خیمه گلســتان شــهدا و مانور هزار دســتگاه 
تاکسی در مقابل گلستان شــهدا از دیگر برنامه هاســت.دبیر اجرایی 
ســتاد دهه فجر از نصب المان ها و بنر ها در سطح شهر خبر داد و گفت: 
شعار امســال باعنوان وطن یعنی... و در قالب چند جمله با محوریت 
پرچم ایران در سطح شهر نصب می شود.ستوده فر با اشاره به برگزاری 
همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی با همکاری پنج منطقه ۹،۱،۵،۱۳و 
ناژوان بیان کرد: این پیــاده روی از مناطق پنج گانه به ســمت میدان 
 گردهمایی نــاژوان واقع در کنار بــاغ پروانه ها در صبــح ۱8 بهمن ماه 

برگزارمی شود.

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته 
اصفهان اظهار داشت: ذکر خداوند هم ذکر قلبی و هم 
ذکر لفظی و هم عملی است و انسان باید همواره به یاد 
خداوند باشد. در قرآن کریم خداوند متعال انسان ها 
را نسبت به یاد و ذکر خداوند به ۴ دسته تقسیم کرده 
اســت.آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد تصریح 
کرد: برخی از افراد از یاد خداوند ناراحت می شــوند و 
این گونه افراد به خداونــد و روز قیامت اعتقاد ندارند. 
گروهی دیگر تنها در زمان ســختی هاو گرفتاری ها به 
یاد خداوند می افتند و در زمان های دیگر از یاد خداوند 

غافل هســتند.امام جمعه اصفهان بیــان کرد: گروه 
سوم افرادی هستند که زمانی گناهی و کار بدی انجام 
دهند، استغفار و توبه می کنند و بر گناه خود دیگر اصرار 
ندارند. انسان مومن زمانی که گناهی را مرتکب می شود 
می لغزد و دیگر آن گناه را ادامه نمی دهد و خداوند آن 
ها را می آمرزد.وی گفت: گروه چهارم عاشــق خداوند 
هستند و افرادی هستند که قلب آن ها با ذکر خداوند 
آرام می شود و همیشــه نعمت های خداوند را به یاد 
می آورند و در همه اعمال خود خداوند متعال را در یاد 
دارند. وی خاطرنشان کرد: مهم ترین مناسبت هفته 
جاری ورود حضرت امام راحل و آغاز سال چهل و دوم 
انقالب است.  آیه ۳۰ ســوره انفال تطبیقی با داستان 
حضرت امام)ره( است و خداوند در این آیه به پیامبر 
اسالم)ص( می فرماید دشــمنان نقشه های زیادی 

بر شــما کشــیدند؛ اما کاری از پیش نبردند.نماینده 
ولی فقیه در اســتان اصفهان بیان کرد: دشمنان از راه 
کار تبعید برای حضرت امام راحل اســتفاده کردند اما 
استقبال مردم عراق از امام)ره( به نحوی بود که عزت 
اسالم و امام جامعه اسالمی را به خوبی می توان در این 
قضیه مشاهده کرد. طباطبایی نژاد گفت: جای تعجب 
اســت افرادی که به قانون اساسی، خدا و قرآن قسم 
خورده اند در سخنرانی خود به موضوع انتخابات اشاره 
می کنند و می خندند. قانون اساسی می گوید تفسیر و 
نظارت بر قانون اساسی و انتخابات با شورای نگهبان 
است و متاسفاته با این صحبت ها برخی به خود ظلم 
می کنند. وی تاکید کرد: با این کارها حتی حامیان شما 
نیز به شما رای نمی دهند و گام دوم انقالب به معنای 

درست شدن و گام صحیح برداشتن است. 

امام جمعه اصفهان: 

گام دوم انقالب به معنای گام صحیح برداشتن است

مشارکت با سایر اداره ها برای مضاعف شدن توان در 
برگزاری برنامه ها، فراخوان مشارکت با سازمان های 
مردم نهاد مراکز فرهنگی در سطح محالت و توزیع عادالنه 
برنامه ها در تمامی مناطق به خصوص مناطق کم برخوردار 

از جمله سیاست های امسال ستاد است

 برگزاری همایش فاطمیون در لشکر 14 امام حسین )ع( 
همایش فاطمیون با حضور کارکنان و خانواده در ستاد لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السالم( برگزار 
شد.فرمانده لشکر مقدس امام حسین )ع( گفت: مراسم ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و 
بزرگداشت شهادت سردار دل ها سپهبد سلیمانی با حضور پرشور کارکنان لشکر وخانواده آنها برگزار 
شد.سرهنگ پاسدار محمد هاشمی پور افزود: در این همایش ضمن تجلیل از خانواده پایوران لشکر، 
حاضران با بیوتروریسم وهمچنین تهاجم فرهنگی غرب آشنا و راه کارهای مقابله با آن توسط استاد 
مربوطه تشریح شد.وی یادآور شد: به مناسبت شهادت حضرت زهرا)س( به مدت ۴ روز مراسم 

در لشکر ۱۴ امام حسین )ع( برگزار شد.

  برپایی قافله عزاداری گردان 123 امام حسین )ع(
 در شهرستان تیران و کرون 

 برپایی قافله عزاداری با حضور رزمندگان گردان ۱۲۳ لشــکر ۱۴ امام حســین )ع( وهیئت های 
مذهبی شهرســتان تیران و کرون برگزار شد. به نقل از روابط عمومی لشــکر ۱۴ امام حسین )ع(، 
فرمانده گردان ۱۲۳ امام حسین گفت :این قافله ازمزار شهدای گمنام شهرستان آغاز و تا امامزاده 
احمدحنیفه ادامه داشت.وی افزود: در این مراسم هیئت های مذهبی شهرستان و رزمندگان گردان 
حضور داشتند و در طول مسیر به نوحه خوانی وسینه زنی پرداختند.این فرمانده تصریح کرد: گردان 
۱۲۳ لشکر ۱۴ امام حسین)ع( در میدان آزادی شهرستان اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی کرد و از 
عزاداران پذیرایی به عمل آورد.فرمانده گردان تصریح کرد: همزمان با ایام فاطمیه هیئت گردان ۱۲۳ 

امام حسین )علیه السالم ( نیز تاسیس شد.

 برگزاری هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت
 در اصفهان

هجدمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت با حضور قرآن آموزان اصفهانی برگزار شد.مشاور 
اجرایی معاونت قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در حاشــیه برگزاری این آزمون در 
اصفهان گفت: آزمون سراسری قرآن و عترت به عنوان یکی از بزرگ ترین آزمون های قرآنی با هدف 
گفتمان سازی و جریان سازی فرهنگ قرآنی در میان جامعه به خصوص نسل جوان و نوجوان برگزار 
می شود.مرتضی خدمتکار با بیان اینکه در این دوره مسابقات بیش از ۱۲۰ هزار نفر از قرآن آموزان و 
حافظان موسسات قرآنی مردمی شرکت کرده اند، افزود : از این تعداد ۵ هزار نفر به عنوان برترین ها 
انتخاب خواهند شد و به مرحله شفاهی راه می یابند.وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۲ درصد جمعیت 
آزمون دهندگان خواهران هستند گفت : نتایج آزمون به زودی اعالم می شود و مرحله شفاهی نیز در 

دهه اول اسفند در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

اصفهان از 1۵ خرداد 1342 همیشه در صحنه بوده است
دبیر جمعیت پیشگامان انقالب اسالمی اصفهان در همایش پیشگامان انقالب اسالمی اصفهان که 
در صدا و سیمای مرکز اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: اصفهان شهری است که در همه جهات پیشگام 
بود و از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ همیشه در میدان بوده است. بسیاری از کشورها به دلیل نداشتن رهبری 
دانا دچار مشکل هستند، اما ایران با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری امروز مقتدر است و اگر نگاه 
کنید تمام اخبار دنیا در خصوص ایران است.مرتضی آرســته افزود: قبل از انقالب اولین حکومت 
نظامی در اصفهان برقرار شد که ایران را تکان داد و مردم اصفهان به منزل آیت ا... خادمی رفتند و در 
این مکان تجمع کردند.حضرت امام خمینی)ره( در سال ۱۳۴۲ مبارزات خود را آغاز کردند و از همان 

زمان مردم ایران و به خصوص اصفهان دل در گروی ایشان داشتند.

با مسئولان
م

س: تسنی
عک

اخبار

فضای شهری برای تبلیغات 
انتخاباتی آماده می شود

خبر ویژه

معاون خدمــات شــهری شــهردار اصفهان 
اظهارکرد: آنچه مهم اســت حضور و مشارکت 
مردم در انتخابات اســت و در این زمینه قطعا 
شــهرداری اصفهان همگام با ســایر ارگان ها 
و ســازمان های شــهر در جهت جلب حضور 
حداکثری مردم در انتخابات فعالیت می کند.

حسین امیری افزود: طبیعی است که برگزاری 
انتخابات سالم به افزایش همیاری و همدلی 
همه مردم، مســئوالن و دســتگاه های مرتبط 
وابسته است و در این ارتباط شهرداری اصفهان 
وظیفــه دارد مکان هایــی را بــرای تبلیغات 
کاندیدا ها آماده کند.معاون خدمات شــهری 
شهردار اصفهان گفت: بر اساس قانون وظایفی 
بر عهده شــهرداری اصفهان قرار گرفته اســت 
که بایــد در چهار چــوب آن حرکــت کرد.وی  
تصریح کرد: یکــی از وظایف؛ ایجاد بســتر و 
فضای مناسب در سطح شــهر برای تبلیغات 
انتخاباتــی کاندیدا هاســت که در این راســتا 
باید از ظرفیت هــای موجود و محل های مجاز 
شناسایی شده در مناطق ۱۵ گانه استفاده کرد.

امیری با بیان این که شهرداری اصفهان فضای 
متناسب شــهری را جهت برگزاری انتخابات 
پرشــور و ســالم فراهم خواهد کرد، ادامه داد: 
ضوابط تبلیغات نامزد های انتخاباتی به صورت 
دقیــق و کامــل در قوانین و دســتورالعمل ها 
مشخص شده اســت.وی با اشــاره به زمان 
شروع انتخابات گفت: تبلیغات انتخاباتی از ۲۴ 
بهمن ماه آغاز می شود و تا۳۰ اسفند ماه ادامه 
خواهد داشت در همین ارتباط با در نظر گرفتن 
مکان هایی مناســب، تمامی فضا سازی های 
الزم تا قبل از شــروع زمان تبلیغات در سطح 
شهر انجام می شــود.معاون خدمات شهری 
شهردار اصفهان تاکید کرد: برای ایجاد فضایی 
پرشور و سالم به غیر از پایه های تبلیغاتی ثابت 
موجود در شــهر با تهیه و نصب بیش از ۶۵۰۰ 
پنل اختصاصی تبلیغات انتخاباتی، ســعی در 
حفظ اموال عمومی و زیبایی بصری شهر داریم 
و با هماهنگی کامــل با فرمانــداری و ناظران 
انتخابات از نصب تبلیغــات درمکان های غیر 

مجاز جلوگیری می شود.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان اظهارکرد: با توجه به عرض کم خیابان های منطقه، از ابتدای زمستان، هرس فرم درختان سطح منطقه و حذف شاخه هایی 
با زاویه نامناسب، حذف شاخه های بیمار، هرس شاخه هایی که عبور و مرور در پیاده روها و خیابان ها را مختل می کند، در دستور کار قرار گرفته است.حمید 
اشرفی تصریح کرد: بهسازی خاک فضای سبز، حفرچال کود، نصب رفیوژهای خیابانی در سطح منطقه، انجام عملیات دریل هول در پارک ها، انجام عملیات 
درین هول در عرصه های فاقد زهکشی، تعویض خاک نامناسب در رفیوژهای ســطح منطقه، کود و ماسه دهی سطح چمن پارک برای پوشاندن ریشه های 
سطوح چمن کاری، کود دهی شیمیایی به سطوح چمن کاری به صورت سرک برای تغذیه چمن از دیگر اقدامات است.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان افزود: 
اصالح فرم دهی مناسب به درختان خیابان ها و پارک های این منطقه انجام و تا پایان بهمن ماه سال جاری همه درختان هرس زمستانه می شود.وی تصریح 
کرد: حفر چال کود به تعداد ۱۴۱۰ گود، دریل هول به تعداد ۲۰۵۵۰ گود، کود و ماسه دهی به مساحت ۹۲ هزار و ۹۱۹ مترمربع، تغذیه چمن با کود شیمیایی به 

مساحت ۱۱۰ هزار و 8۶۴ مترمربع، آمار عملکرد  زراعی سال ۱۳۹8 منطقه است.

اتمام هرس زمستانه درختان منطقه 11 تا پایان بهمن

تشییع آیت ا... سید 
ضیاءالدین فقیه 

ایمانی
 همزمان با ســالروز شهادت 
حضرت زهرا )س( مراســم 
تشــییع پیکر مطهــر آیت ا... 
سید ضیاءالدین فقیه ایمانی 

برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

شــركت فوالد مبارکه اصفهان، افتخار دارد هم زمان با ایام پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی 
به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشــاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد 527 نفر 
از واجدین شرایط را بر اســاس جداول پیوست شــماره 3 و 4 و 5 از طریق برگزاری آزمون كتبی 
)دانشی(، ارزیابی مهارتی و مصاحبه )برای مشاغل  اپراتوری(، کانون ارزیابی شایستگی )برای 
مشاغل کارشناسی(، معاینات طب صنعتی )جهت سنجش سالمت، توانایی جسمی و ویژگی های 
روانشناختی( و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب 

نماید.

الف( شرایط عمومی
1-تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

2-تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
3-نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشــینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی 

شده باشد
4-عدم سوء مصرف مواد اعتیادآور به تأیید مراجع ذیصالح

5-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی )دارابودن معافیت دائم 
پزشکی در مشاغل کارشناسی بالمانع می باشد(

6-داشتن حداقل سن 18 سال تمام شمسی تا روز جمعه مورخ 98/12/16
7-داشتن سالمت و توانایی کامل جســمی، روحی و ویژگی های روانشــناختی جهت انجام 

فعالیت های شغلی طبق تأیید مرکز بهداشت حرفه ای شرکت فوالد مبارکه 
8-تأیید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه

ب( شرایط اختصاصی
جدول شماره 1: شرایط اختصاصی

مقطع شغل
تحصیلی

حداقل 
معدل کل

حداکثر 
سن

حداکثر سابقه کار
قابل پذیرش با 
پرداخت حق بیمه

3 سال24 سال13/00دیپلماپراتور

3 سال28 سال13/00لیسانسکارشناس

تسهیالت سنی برای داوطلبان :
1.به کلیه دارندگان کارت های پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشــکی، مدت 

24ماه )2 سال( خدمت نظام وظیفه قانونی به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
2.داوطلبانی که دارای سابقه کار با پرداخت حق بیمه در صندوق های بازنشستگی معتبر کشور 
می باشند، به ازای هر سال سابقه یک سال )تا سقف 3 ســال( به حداکثر سنی آنان اضافه می 
شود. این دسته از افراد می بایست گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را 
به همراه سایر مدارک در روز کنترل مدارک )پس از آزمون کتبی( به همراه داشته باشند )افرادی 
که سوابق بیمه ســازمان تأمین اجتماعی ارائه می نمایند عالوه بر گواهی مذکور، همراه داشتن 
 شناســه کاربری و رمز ورود به درگاه خدمات غیر حضوری ســازمان تأمین اجتماعی به آدرس
https://eservices.tamin.ir  الزامی می باشد( در غیر این صورت از ورود این افراد به مرحله 

بعد جلوگیری به عمل خواهد آمد.
3.فرزندان معزز شــهدا و فرزندان جانبازان70 درصد به میزان  4 سال و فرزندان معزز جانبازان 
باالی 25% جانبازی، به میزان 3 سال به حداکثر ســن آنان اضافه می شود. الزم است این افراد 
جهت استفاده از تسهیالت سنی نسبت به اخذ معرفینامه ایثارگری از دفاتر پیشخوان دولت اقدام 

و در روز کنترل مدارک ارائه نمایند.
تذکر: شرکت درکلیه مراحل جذب، برای مشموالن بند فوق الزامی می باشد. 

4.در هر صورت با احتساب کلیه تسهیالت سنی فوق، سن داوطلبان مشاغل اپراتوری از 30 سال و 
مشاغل کارشناسی از 34 سال نباید باالتر باشد.

توضیحات شرایط اختصاصی:
1.دارا بودن مدرک و رشته تحصیلی معتبر، مطابق با شرایط مندرج در جداول 3و4و5  الزامی بوده 

و داوطلبین در زمان ثبت نام می بایست مدارک منطبق با اطالعیه را ارائه نمایند.
2.مبنای محاسبه حداکثر سن، تا روز جمعه مورخ  98/12/16 می باشد.

3.افراد دارای مدارک تحصیلی در مقاطع باالتر از جداول 3 و 4 به شــرط دارا بودن و ارائه مدرک 
تحصیلی منطبق با شرایط اطالعیه، می توانند در آزمون در مقطع پایین تر شرکت نمایند. لیکن می 
بایست از ارائه مدارک با مقاطع باالتر خودداری نمایند و امکان تغییر کد رشته آزمون یا رده شغلی 

در طول فرآیند جذب و همچنین در صورت استخدام، طی زمان اشتغال )با درخواست شخصی( 
حداقل تا 7 سال امکان پذیر نمی باشد و پس از این مدت نیز تابع ضوابط و مقررات شرکت خواهد 

بود و قبل از جذب، در این خصوص تعهد محضری از داوطلب اخذ خواهد شد.
4.نیازهای اعالم شده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده و هرگونه درخواست شخصی 
مبنی بر تغییر ردیف شغلی یا رده شغلی مرتبط با تغییر یا ارتقاء مدرک تحصیلی فرد پس از جذب، 

از نظر شرکت مردود می باشد.
5.داوطلبان مشــاغل اپراتوری می بایســت بومی یکی از اســتان های اصفهان یا چهارمحال و 

بختیاری باشند.
توضیح 1: داوطلب بومی به فردی اطالق می گردد که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:

الف- محل صدور شناسنامه وی یکی از شهرستان های این دو استان باشد.
ب- محل اخذ دیپلم وی یکی از شهرستان های این دو استان باشد.

 توضیح 2: داوطلبان بومی استانی با اولویت محل ســکونت نزدیکتر و فرزندان کارکنان شاغل و 
باز نشسته فوالد مبارکه در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی  و مهارتی در اولویت دعوت به مرحله 

بعد قرار خواهند گرفت.
6.فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالی 50% که متقاضی شرکت در آزمون مشاغل اپراتوری 

می باشند از شرط معدل معاف می باشند.

پ ( مراحل فرآیند استخدام:
1.مراجعه به سامانه uiazmoon.ir  و مطالعه دقیق شــرایط آگهی مندرج در آن و آماده نمودن 

مدارک مورد نیاز 
2.ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیری

3.دریافت کارت ورود به جلسه
4.حضور در محل برگزاری آزمون طبق برنامه آزمون کتبی

5.دریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق سایت ثبت نام
6.حضور در فرآیند ارزیابی مهارتی و مصاحبه )ویژه مشاغل اپراتوری( و کانون ارزیابی شایستگی 

)ویژه مشاغل کارشناسی( در صورت پذیرش در آزمون کتبی
7.حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی

8.انجام فرآیند گزینش برای پذیرفته شدگان مراحل قبلی
9.تکمیل پرونده شامل استعالم مدرک تحصیلی، استعالم کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، 

عدم سوءپیشینه و سایر مدارک مورد نیاز
10.انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزش های بدو استخدام برای پذیرفته شدگان نهایی.

ت ( مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به ســامانه ثبت نام )وب سایت( و تکمیل فرم الکترونیکی، 

نسبت به تهیه فایل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.
1.اسکن صفحه اول شناســنامه )در صورت داشتن توضیحات، اســکن صفحه توضیحات نیز 

ضمیمه شود(
2. اسکن کارت ملی

3.اسکن مدرک تحصیلی معتبر )که معدل در آن ذکر شده باشد( منطبق با شرایط اطالعیه
4.اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

توضیح: تاریخ صدور مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت می بایســت قبل از تاریخ 
اتمام مهلت ثبت نام در آزمون )پنج شنبه مورخ 98/11/24( باشد.

5.اسکن عکس 4×3 جدید ) با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام (
6.اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه

7.پرداخت الکترونیکی مبلغ پانصد و پنجاه هزار )550.000( ریال در وجه دانشگاه اصفهان بابت 
هزینه های ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه ثبت نام

توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

ث( نحوه ثبت نام و مهلت آن:
  با توجه به اینکه آزمون ها، تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان شغلی پذیرفته شدگان 
نهایی بر اساس گروه امتحانی انتخاب شده توسط داوطلب در زمان ثبت نام انجام می شود الزم 
است داوطلبان با دقت و با توجه به شایستگی، عالقه، جدول نیازها و شرایط اعالم شده نسبت به 

انتخاب تنها یک کد رشته ) یک ردیف شغلی( ثبت نام نمایند.
 داوطلبان واجد شرایط می بایســت از روز پنج شــنبه مورخ 98/11/10 تا روز پنج شنبه مورخ 
98/11/24 به ســامانه  uiazmoon.ir مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. فرم تقاضای ثبت نام 

میبایست با دقت و صداقت تکمیل گردد.

ج (زمان توزیع کارت و آزمون:
 داوطلبان می توانند از روز یکشنبه مورخ 98/12/11 تا روز سه شنبه مورخ 98/12/13 با مراجعه به 

سامانه ثبت نام نسبت به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.
 آزمون مشاغل کارشناسی روز پنج شنبه 98/12/15 و مشاغل اپراتوری روز جمعه 98/12/16 

برگزار خواهد  شد.
 محل برگزاری آزمون شــهر اصفهان و زمــان و محل دقیق آن در کارت ورود به جلســه اعالم 

خواهد شد.
 همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی و کارت ورود به جلســه در روز آزمون الزامی 

می باشد.
تذکر مهم: 

با توجه به اینکه کلیه اطالع رســانی های آزمون از طریق ســامانه ثبت نام انجام خواهد شد لذا 
داوطلبان می بایست در طول فرآیند جذب، جهت آگاهی از اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف و 
تغییرات احتمالی، بصورت مستمر به سامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطالع داوطلب از نتایج 

مراحل، جزئیات یا تغییرات احتمالی آزمون، موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد.

چ(  مفاد آزمون کتبی: 
آزمون کتبی شامل آزمون علمی مبتنی بر سؤاالت چهار گزینه ای با احتساب نمره منفی می باشد، 
سؤاالت علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشته های مورد نیاز طراحی شده و مفاد آزمون کتبی 

)دانشی( شامل سه بخش طبق موارد جدول شماره )2( می باشد:

جدول شماره )2(: ضرایب مفاد آزمون برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی

عمومی
تخصصی )دروس 
تخصصی هر مقطع( )زبان انگلیسی و 

دانش رایانه ای(
توانایی ذهنی 

و ادراکی

50%30%20%مشاغل اپراتوری

60%20%20%مشاغل کارشناسی

توضیح: مفاد آزمون تخصصی به شرح جداول شماره 3 و 4 می باشد.

ح (کانون ارزیابی شایستگی )ویژه مشاغل کارشناسی(: 
نفراتی که حدنصاب آزمون کتبی را کسب نموده اند )چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شغلی( 
از باالترین نمرات کتبی جهت سنجش شایستگی های مورد نیاز شغل همچنین انجام مصاحبه 

فنی و تخصصی به این مرحله راه می یابند.

خ (آزمون مهارت )برای داوطلبان رده اپراتوری(: 
نفراتی که حدنصاب آزمون کتبی را کسب نموده اند )چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شغلی( 

به این مرحله راه می یابند. این مرحله شامل آزمون عملی مهارت و مصاحبه فنی می باشد.

د( معاینات طب صنعتی:
 با استخراج نمرات مراحل قبل و محاســبه امتیاز نهایی داوطلبان )با احتساب ضریب وزنی هر 
مرحله( نفرات برتردر هر رشــته/گرایش  به تعداد درج شده در اطالعیه استخدامی جهت انجام 
معاینات طب صنعتی )که در آن سالمت جسمی و روحی فرد با آخرین استانداردهای سالمت 
ســازمانی فوالد مبارکه مطابقت و بررسی می گردد( دعوت خواهند شــد. در این مرحله، مبنای 
تصمیم گیری جهت استخدام داوطلبان، انجام موفقیت آمیز معاینات طب صنعتی و تست های 
پاراکلینیک مختلف می باشــد که در روز معاینه و توسط شرکت فوالد مبارکه انجام می شود. لذا 
معاینات و نتایج تست های قبلی و بعدی )که توسط سایر مراجع یا پزشکان انجام شده یا می شود( 

مبنای تصمیم گیری نبوده و از نظر شرکت فوالد مبارکه جهت استخدام فاقد اعتبار الزم می باشد.
در این مرحله افرادی که مستعد ابتال به بیماری در محیط صنعتی تشخیص داده شوند، جهت ادامه 
مراحل استخدامی دعوت نخواهند شد. لذا افراد پذیرفته شده در این مرحله، می بایست عالوه بر 
سالمت جسمی و روحی، توانایی مورد نیاز برای انجام فعالیت های شغلی در شرکت فوالد مبارکه 

در طی مدت خدمت، بر اساس نظر مرکز بهداشت حرفه ای شرکت را داشته باشند.

ذ( گزینش: 
افراد تأیید شده توسط طب صنعتی به گزینش معرفی می گردند تا در صورت تأیید صالحیت، جهت 

انجام سایر مراحل استخدام از آنها دعوت بعمل آید. در صورتی که داوطلب فاقد شرایط این مرحله 
باشد از فرآیند حذف و از نفر بعدی دعوت به عمل می آید.

ر( تشکیل پرونده: 
نفراتی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند، جهت تشکیل پرونده )شامل استعالم مدرک 
تحصیلی، اســتعالم کارت پایان خدمت، آزمایش عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینه و سایر مدارک 

مورد نیاز ( به مرور و بر اساس نیاز شرکت دعوت به کارمی شوند.

سایر توضیحات و تذکرات اطالعیه استخدامی:
1.صندوق بازنشستگی پذیرفته شدگان نهایی، صندوق ســازمان تأمین اجتماعی بوده و انتقال 
سوابق بیمه ای افرادی که در ســایر صندوق های بازنشستگی سابقه پرداخت حق بیمه دارند به 
عهده داوطلبان خواهد بود. الزم به ذکر است، آن دسته از داوطلبان که با استفاده از تسهیالت سنی 
سابقه کار، مجاز به شرکت در آزمون شده اند در صورتیکه سابقه پرداخت بیمه ارائه شده، مربوط 
به صندوق های بازنشستگی غیراز صندوق تأمین اجتماعی باشد ملزم به انتقال سوابق بیمه خود 
به صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت هزینه های قانونی مربوطه می باشند و در این زمینه تعهد 

الزم اخذ خواهد شد.
2.تمامی مدارک ارائه شده توسط داوطلبان در مرحله کنترل مدارک با اصل مدارک، تطبیق داده 
خواهد شد و یا از مراجع صادر کننده مدرک، استعالم می شود. بدیهی است چنانچه در هر زمان، 
خالف اطالعات اعالم شده توســط داوطلب محرز گردد، از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق 
مقررات با وی رفتار خواهد شد. در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی 
خاتمه خواهد یافت.بدیهی است پیگیری های الزم از طریق مراجع قضائی نیز صورت می پذیرد.

3.به تقاضای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی معادل، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4.کارکنان شاغل در شرکت فوالد مبارکه، که متقاضی پذیرش مدرک کارشناسی خود می باشند، 
می بایست در یکی از رشته های جدول پیوست شــماره 3 ثبت نام و در آزمون کتبی، مصاحبه و 

کانون ارزیابی شرکت نمایند.
توضیح: به منظور رتبه بندی، نمره کتبی فرزندان معزز شــهدا شــاغل در شرکت با ضریب 1/3 و 
سایر کارکنان با ضریب 1/15 محاسبه شــده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد 

راه می یابند.
5.داوطلبانی که قباًل در آزمون های استخدامی فوالد مبارکه شرکت نموده و پذیرفته نشده اند، در 
صورت تمایل و داشتن شــرایط الزم این آگهی می توانند مطابق مفاد این اطالعیه مجددًا در این 

آزمون شرکت نمایند و نتایج آزمون های قبلی افراد در این آزمون فاقد اعتبار می باشد.
6.نیازهای استخدامی در ردیف های اعالم شده در مقطع دیپلم پس از اعمال سهمیه بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان اصفهان که دارای شرایط عمومی استخدام می باشند، تامین خواهد شد. لذا 
برای متقاضیان ایثارگر که در تمامی مراحل فرآیند جذب )از جمله کتبی، مهارت و ...( شرکت نموده 
و حداقل 80% نمره آخرین فرد راه یافته به مرحله بعد را کسب نموده و سپس از طرف بنیاد شهید 
استان اصفهان در لیست سهمیه قرار بگیرند سهمیه مربوط به ایثارگران برای آنها لحاظ خواهد شد. 
تذکر: این گروه از داوطلبان الزم است وضعیت ایثارگری خود را در فرم تقاضانامه ثبت نام در سامانه 
مربوطه مشخص نمایند. در غیر این صورت تغییر وضعیت ایثارگری پس از انجام آزمون کتبی، 

امکان پذیر نخواهد بود.
7.تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از واحدهای شرکت یا تابعه، 

در اختیار شرکت فوالد مبارکه بوده و قابل تغییر نمی باشد. 
8.محدوده جغرافیایی سکونت برای داوطلبان، حوزه سرویس های عمومی ایاب و ذهاب فعلی 
شرکت می باشد و شرکت فوالد مبارکه هیچگونه تعهدی در قبال ارائه سرویس ایاب و ذهاب به 
افرادی که خارج از این محدوده ساکن می باشند را نخواهد داشت و هیچ گونه مسیر سرویس 

دهی یا ایستگاه جدیدی اضافه نخواهد شد. 
محدوده سرویس دهی شامل: اصفهان، شهرکرد، بروجن، بلداجی، فرخ شهر، مبارکه، شهرضا، 
شاهین شهر، زرین شهر، سپاهان شهر، بهارستان، فوالدشهر، نجف آباد، باغبهادران، خمینی شهر، 
کلیشاد، زازران، والشان، چمگردان، سده لنجان، ورنامخواست، دیزیچه، صفائیه، قهنویه، حسن 
آباد تنگ بیدکان، دهنو، کرکوند، مجلسی، طالخونچه، دهاقان، پوده، خوراسگان، سیاهبوم، یزد آباد، 
سفیددشت، چرمهین، کچوئیه، سهرفیروزان، اراضی، باغملک، لنج، زیباشهر، نکوآباد، اسماعیل 
ترخان، الو، آبرو، حوض ماهی، قمیشلو، درچه،  سورچه باال و پایین، قهه، یزدانشهر، قهدریجان، 
قلعه الیبید، قلعه قاسم، علی آباد جمبزه، حسین آباد، کرسگان، کوشک، فالورجان، قلعه سفید، 
گلدشت، ویالشهر، کلیشادرخ، کاهریز، الله آباد، دارافشان، اجگرد، فخرآباد، گارماسه، خوانسارک، 
الرگان، بجگــرد، هراتمه، دارگان، زودان، جوشــان، برنجگان، کرچگان، نوگران، بیســتجان، بابا 
شیخعلی، جوهرستان، نهچیر، دستگرد، بارچان، خولنجان، کرفشان، کاویان، گلگون، مزرعچه، 
حسن آباد قلعه بزی، سرارود، شــیخ آباد، وینیچه، دهنو، دزج، همگین، اســالم اباد، امیرآباد، 
کلیسان، کافشان، زفره، دهسرخ، علیشاهدان، طاد، تیران، دولت آباد، شهرک سیمرغ، پیربکران، 

آدرگان، شهیدکشوری، خورزوق و یزدانشهر می گردد.  

اطالعيه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال 1398

جدول شماره 4- نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل  اپراتوری آزمون 98جدول شماره 3- نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل کارشناسی آزمون 98 
گروه 

امتحانی
کد 

شغلی
مقطع 
تعداد جنسیترشته- گرایشتحصیلی

توضیحاتمفاد آزموننیاز

مهندسی 
برق

مهندسی برق/ مهندسی برق گرایش  لیسانس20
مدارهای الکتریکی- ماشین های الکتریکی- سیستم های کنترل 23مردقدرت/ مهندسی تکنولوژی برق قدرت

خطی- الکترومغناطیسی- بررسی سیستم های قدرت

لیسانس21

مهندسی برق/ مهندسی برق گرایش 
الکترونیک/ مهندسی تکنولوژی برق 
الکترونیک/ مهندسی برق گرایش 

کنترل/ مهندسی تکنولوژی برق کنترل

مدارهای الکتریکی- الکترونیک- سیستم های کنترل 13مرد
خطی- الکترومغناطیسی- تجزیه و تحلیل سیستم ها

مهندسی 
مکانیک

لیسانس22
مهندسی مکانیک/ مهندسی 

مکانیک گرایش جامدات/ مهندسی 
تکنولوژی مکانیک جامدات

دینامیک و ارتعاشات )دینامیک- ارتعاشات- دینامیک ماشین(- جامدات 12مرد
)استاتیک- مقاومت مصالح- طراحی اجزا(- اصول طراحی مکانیزم ها

لیسانس23
مهندسی مکانیک/ مهندسی 

مکانیک  گرایش سیاالت/ مهندسی 
تکنولوژی مکانیک سیاالت

حرارت و سیاالت )ترمودینامیک- مکانیک سیاالت- انتقال حرارت(- 10مرد
جامدات )استاتیک- مقاومت مصالح(- طراحی سیستم های تهویه مطبوع

لیسانس24
مهندسی مکانیک/ مهندسی مکانیک 

گرایش ساخت و تولید/ مهندسی 
تکنولوژی مکانیک ساخت و تولید

11مرد 
استاتیک- مقاومت مصالح- ساخت و تولید)ماشین ابزار- قالب پرس- علم 

 مواد- ماشین های کنترل عددی-
 اندازه گیری- تولید مخصوص- هیدرولیک و نیوماتیک(

مهندسی 
مواد و 

متالورژی
مهندسی مواد )کلیه گرایش ها(/ مهندسی لیسانس25

خواص فیزیکی مواد- خواص مکانیکی مواد- شیمی 22مرد مواد و متالورژی )کلیه گرایش ها(
فیزیک و ترمودینامیک- اصول خوردگی

شیمی
انتقال حرارت- ترمودینامیک- مکانیک سیاالت- انتقال جرم و عملیات واحد 3مرد مهندسی شیمی  )کلیه گرایش ها(لیسانس26

شیمی تجزیه- شیمی معدنی- شیمی فیزیک- شیمی آلی- دروس کاربردی 3مرد کارشناس شیمی )محض یا کاربردی(لیسانس27
)شیمی صنعتی- اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی و خوردگی فلزات(

مهندسی 
معدن

مهندسی معدن/ مهندسی معدن لیسانس28
مقاومت مصالح- مکانیک سیاالت- زمین شناسی )زمین شناسی ساختاری و 2مردگرایش فرآوری مواد معدنی

اقتصادی(- کانه آرایی )خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی( و فلوتاسیون

مهندسی معدن/ مهندسی لیسانس29
2مرد معدن گرایش استخراج

مقاومت مصالح- مکانیک سیاالت- زمین شناسی )زمین 
شناسی ساختاری و اقتصادی(- معدنکاری سطحی و 

زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه

مهندسی معدن/ مهندسی لیسانس30
مقاومت مصالح- مکانیک سیاالت- زمین شناسی )زمین شناسی ساختاری 2مرد معدن گرایش اکتشاف

و اقتصادی(- ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی

مهندسی 
مهندسی صنایع )کلیه گرایش ها لیسانس31صنایع

تحقیق در عملیات- تئوری احتمال و آمار مهندسی- طرح ریزی واحدهای 16مرد/زنبه جز ایمنی صنعتی(
صنعتی- برنامه ریزی و  کنترل تولید و موجودی ها- اقتصاد مهندسی

حداکثر تعداد 5 نفر خانم 
پذیرفته خواهد شد

مهندسی 
مهندسی عمران گرایش عمران/ لیسانی32عمران 

مکانیک جامدات )مقاومت مصالح- تحلیل سازه ها(- مکانیک خاک 7مردمهندسی تکنولوژی عمران- عمران
و پی سازی- طراحی )سازه های فوالدی – بتنی – کنترل پروژه(

مهندسی 
بهداشت 

محیط
کارشناسی بهداشت محیط/ لیسانس33

3مردمهندسی بهداشت محیط
کلیات بهداشت محیط- مدیریت مواد زاید جامد، سمی و خطرناک- آلودگی 

 آب، هوا و خاک- مدیریت پسماند-
 روش های فرآورش و دفع لجن- بازیافت مواد و انرژی

مهندسی 
بهداشت 
حرفه ای

کارشناسی بهداشت حرفه ای/ لیسانس34
کلیات بهداشت حرفه ای- نمونه برداری و تجزیه آالینده ها 5مرد/زنمهندسی بهداشت حرفه ای

در محیط کار- ارگونومی- سم شناسی صنعتی
حداکثر تعداد 2 نفر خانم 

پذیرفته خواهد شد

کارشناسی مدیریت گرایش بازرگانی/ لیسانس35صادرات
 اقتصاد خرد و کالن- بازاریابی و مدیریت بازار- تجارت3مردکارشناسی زبان انگلیسی)کلیه گرایش ها(

 بین الملل- زبان تخصصی تجاری )انگلیسی(- زبان عمومی

افراد دارای سابقه کار 
بازرگانی و مسلط به زبان 
انگلیسی در اولویت هستند

آمار و احتمال- تحقیق در عملیات- مدیریت رفتار 9مرد/زنکارشناسی مدیریت گرایش صنعتیلیسانس36مدیریت
سازمانی- مدیریت منابع انسانی

حداکثر تعداد 4 نفر خانم 
پذیرفته خواهد شد

کارشناسی حسابداری/ لیسانی37مالی
ریاضی و آمار- حسابداری مالی- حسابداری صنعتی- اقتصاد خرد 25مرد/زنکارشناسی مدیریت مالی

و کالن- مدیریت مالی- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
حداکثر تعداد 5 نفر خانم 

پذیرفته خواهد شد

حقوق مدنی- حقوق تجارت- آیین دادرسی مدنی و 5مرد/زنکارشناسی حقوق )کلیه گرایش ها(لیسانس38حقوق
کیفری- حقوق جزاء عمومی واختصاصی
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توضیحاتمفاد آزمونتعداد نیازجنسیترشته- گرایشمقطع تحصیلیکد شغلیگروه امتحانی

اپراتور تولید، 
تعمیرات و 

جرثقیل

ریاضی فیزیک/ دیپلم10
حداکثر 6 نفر دیپلم علوم تجربی جذب خواهد شدریاضی- فیزیک- شیمی59مردعلوم تجربی

دیپلم11
گروه متالورژی – کلیه 

گرایش ها)فنی و 
حرفه ای و کاردانش(

28مرد
رسم فنی- محاسبات فنی عمومی و 

تخصصی متالورژی- شناخت فلزات- اصول 
متالورژیکی ریخته گری – رسم مدل و قالب

دیپلم12
گروه مکانیک- کلیه 
گرایش ها )فنی و 
حرفه ای و کاردانش(

109مرد
رسم فنی- جوشکاری- اندازه گیری 

دقیق و آزمایشگاه- تأسیسات 
حرارتی و برودتی- اجزای ماشین

دیپلم13
گروه برق- کلیه 

گرایش ها )فنی و 
حرفه ای و کاردانش(

97مرد 
رسم فنی- مدارهای الکتریکی- 

ماشین های الکتریکی- الکترونیک 
کاربردی- اندازه گیری الکتریکی

گروه مکانیک- ساخت دیپلم14اپراتورماشین افزار
18مردو تولید)ماشین افزار(

رسم فنی- رسم فنی تخصصی 
)ساخت و تولید(- تراشکاری- 

فرزکاری- ماشین های ابزار

در شاخه فنی و حرفه ای فقط رشته ساخت و 
تولید )ماشین افزار( و در شاخه کار دانش در 

رشته ساخت و تولید، رشته های مهارتی فرزکاری 
CNC، ماشین افزار، تراشکاری، تراشکاری 
CNC، تراشکاری و فرزکاری مورد قبول است

تعمیر کار 
گروه برق- دیپلم15الکترومکانیک

15مرد الکتروتکنیک

رسم فنی- مدارهای الکتریکی- 
ماشین های الکتریکی- تکنولوژی و 
کارگاه برق صنعتی و سیم پیچی- 

اصول اندازه گیری الکتریکی

در شاخه کاردانش در رشته الکتروتکنیک فقط 
رشته های مهارتی برق ماشین آالت- ماشین های 

الکتریکی و برق صنعتی قابل قبول هستند

تعمیر کار 
الکترونیک، برق 

و ابزار دقیق
14مرد گروه برق- الکترونیکدیپلم16

رسم فنی – مدارهای الکتریکی- 
ماشین های الکتریکی- الکترونیک 

عمومی و کارگاه- مبانی دیجیتال

در شاخه فنی و حرفه ای رشته الکترونیک و در شاخه 
کاردانش در رشته الکترونیک، رشته مهارتی الکترونیک 

صنعتی و در رشته کنترل، رشته های مهارتی تعمیر 
ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی قابل قبول هستند
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جدول شماره 5- نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی )کارشناسی خبره( آزمون 98

تذکر1: مالک تأیید سابقه کار مرتبط، ارائه گواهی سابقه کار از محل های اشتغال قبلی و نیز گواهی پرداخت حق بیمه می باشد که اسکن این مدارک در زمان ثبت نام به همراه سایر مدارک و ارائه آن در 
روز کنترل مدارک الزامی می باشد.

تذکر 2: تسهیالت سنی شامل این جدول نمی شود.

حداقل مقطع کد شغلیتخصص مورد نیاز
تحصیلی

حداقل سابقه کار  
حداقل حداکثر سنتعداد نیازمرتبط )سال(

رشته تحصیلیتوضیحاتسن

مدیریت مالی/ متخصص و مسلط به بازار سرمایه- تأمین مالی1024535لیسانس40تحلیل گر ارشد مالی
حسابداری/ اقتصاد

متخصص طراحی 
متالورژیتجربه در طراحی و تولید محصوالت فوالدی تخت1525040لیسانس41محصوالت فوالدی

دارای تجربه کاری مرتبط در حوزه 1525040لیسانس42متخصص حوزه روابط عمومی
رسانه- روابط عمومی- تبلیغات

مدیریت رسانه- 
کارگردانی- علوم ارتباطات

مهندسی پدافند غیرعامل-1014535لیسانس43متخصص حوزه پدافند غیرعامل

تجربه کاری مرتبط در زمینه های استخراج، 1525040لیسانس44متخصص امور معدن
مهندسی معدناکتشاف و فرآوری سنگ آهن

مسلط به زبان انگلیسی تجاری )مکالمه و مکاتبه( و حقوق 1024535لیسانس45متخصص قراردادهای خارجی
مدیریت بازرگانی/ حقوققراردادهای بین الملل و تنظیم و عقد قراردادهای خارجی

11تعداد کل نفرات مورد نیاز

همچنین جهت تامین نیروی انسانی متخصص )کارشناس خبره( و با تجربه کاری مرتبط  )بیش از سه سال(، در رشته های زیر تعداد 11 نفر از آقایان واجد شرایط مورد نیاز می باشند که در صورت 
داشتن شرایط عمومی استخدام از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه تخصصی جذب خواهند شد.
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