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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.

آمادگی نصف جهان جهت مقابله با کرونا؛ 

مردم به شایعات 
توجه نکنند
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 گلستان شهدا
 امروز  میهمان دارد

امروز نصف جهان 
سمیه مصور

بار دیگــر رنگ و 

بوی شــهادت به خود می گیــرد، رنگ و بوی 

گذشتن از جان و در خون غلتیدن تا نخل زینبی 

خم نشود.شــهر گنبدهای فیــروزه ای، امروز 

میزبان شــهید مدافع حرمی است که در جوار 

حضرت زینب کبری )س( ردای شهادت بر تن 

کرد و به افتخار حسینی شــدن دست یافت. 

امروز مردمان دیار شــهید پــرور و والیت مدار 

اصفهان یکی دیگر از بهترین جوانان این مرزو 

بوم را تا آستانه بهشت تشییع می کنند. شهید 

حمیدرضا بــاب الخانی که روز دوشــنبه دراثر 

حمالت موشکی تروریســت های تکفیری در 

منطقه حلب سوریه به درجه رفیع شهادت نائل 

آمد، امروز در کنار دوســتان آسمانی اش آرام 

می گیرد و  یاران شهیدش در گلستان شهدا به 

اســتقبال او می آینــد، شــهیدخرازی مدال 

شجاعت بر گردنش می آویزد و میهمان نوحه 

باصفای یا زهرای شهید تورجی زاده می شود. 

می گویند شهادت، لباس تک سایزی است که 

باید تن آدمی به اندازه آن درآید و حتما شهید 

باب الخانی به ســایز این لباس تک سایز در 

آمده بود که پــرواز کرد. آن هنــگام که مقابل 

چشمان او ، یارانش شجاعت و ایثار را به نهایت 

می رساندند و در خون شان می غلتیدند آرزوی 

شــهادت می کرد و حاال به آرزویش رســید، 

آرزوی هم جواری بر سر سفره ارباب )ع( و حاال 

ما مانده ایم و جا ماندگان از قافله شهادت.

 ای عاشــق راه حســین، ای ســر بلند میدان 

بصیرت، ای یاور والیــت و ای مدافع حرم اهل 

بیت )ع( شهد شیرین شهادت گوارایت باد.

کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان:

عسل اصفهان سمی نیست

یمنا
س: ا

عک

چهارشنبه هفته گذشته بود که باالخره خبری که مدت ها منتظرش بودیم اعالم رسمی شد،»کرونا به ایران رسید«. ویروس 
ترسناکی که تور جهانی خود را از چین آغاز کرد بود، ردپایش در قم دیده شد و در همان بدو ورود جان  دو شهروند قمی را 

گرفت تا نشان دهد چه نقشه هایی که در سر ندارد.
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 ما بدان عهد که بستیم برآنیم هنوز 

 حضور حماسی مردم اصفهان پای صندوق های رای؛ 
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جانشین »ابومهدی« معرفی شد
سازمان بسیج مردمی عراق )الحشد الشعبی( بامداد جمعه »ابو فدک المحمداوی« را به عنوان 
جانشــین شــهید »ابومهدی المهندس« معرفی کرد. به گزارش تارنمای خبری »بغداد الیوم«، 

المحمداوی معاون »فالح الفیاض« رییس سازمان الحشد و الشعبی شده است.
پیش از این »هادی العامری« رییس ســازمان بدر به عنوان جانشــین المهندس انتخاب و به 

نخست وزیر عراق پیشنهاد شده بود.

دستور سلطان عمان برای تغییر سرود ملی و پرچم
سلطان جدید عمان دستوری را مبنی بر اعمال تغییراتی در کلمه های سرود ملی عمان و نیز پرچم 
این کشور صادر کرد.خبرگزاری رسمی عمان  گزارش داد که هیثم بن طارق، سلطان جدید عمان 
دستوری را مبنی بر اصالح پیوســت ۳ قانون پرچم کشور و لوگو و ســرود ملی کشور صادر کرد.

بر اساس این دستور، کلمه های ســرود ملی که به سلطان فقید این کشــور اشاره داشت، تغییر 
یافته است.

تشکر »پوتین« از آمریکا
رییس جمهوری روســیه از اداره تحقیقات فدرال آمریکا موســوم به اف.بی.آی بابت اشتراک 
اطالعاتی که به خنثی سازی یک حمله تروریســتی در جریان تعطیالت سال نو میالدی در سن 
پترزبورگ منجر شد، قدردانی کرد.والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در جریان سخنرانی 
در نشستی با حضور مقام های ارشد سرویس امنیت فدرال روسیه گفت: ما از شرکای مان بابت 
حمایت و پشــتیبانی اطالعاتی در مقابله با تهدید تروریســتی قدردانی می کنیم و به این کمک 
 پاســخ می دهیم. پوتین همچنین از دونالد ترامــپ، رییس جمهوری آمریــکا بابت این کمک

 تشکر کرد.

حضور یک خاخام اسراییلی در کاخ شاه سعودی
هیئتی از دفتر ملک عبدا... برای گفت وگو میان پیروان ادیان با شــاه این کشور در کاخ پادشاهی 
سعودی دیدار کردند که در میان آنها یک خاخام صهیونیست با تابعیت اسراییلی نیز حضور داشت.

»فیصل بن عبدالرحمن بن معمر« دبیرکل مرکز ملک عبدا... برای گفت وگو میان پیروان ادیان به 
همراه اعضای هیئت مدیره این مرکز از دین های مختلف با »سلمان بن عبدالعزیز« شاه سعودی 
دیدار کردند.روزنامه »عربی ۲۱« در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت، از جمله افرادی که 

در این دیدار حضور داشت خاخام اسراییلی »دیوید روزن« بود.

رفتار چیپ سعودی ها!
دفتر فدرال تحقیقات از دریافت شکایتی از عربستان به دلیل هک حساب های کاربران توییتر و 

دادن رشوه به کارمندان این شرکت برای جاسوسی خبر داد.
روزنامه دیلی میل چاپ انگلیس نوشــت، عربستان در سال ۲۰۱۴ با دادن رشــوه به دو کارمند 
شرکت توییتر از آنها خواســت اطالعات خصوصی کاربران این شــبکه اجتماعی را در اختیار این 
کشور قرار دهند. اطالعات ارائه شده به ریاض این امکان را برای مسئوالن عربستان فراهم کرد که 
صاحبان اصلی این حساب های کاربری را شناسایی کنند.به نوشته این روزنامه انگلیسی، در این 
تحقیق مشخص شد، احمد ابوعمو و علی الزباره، دو کارمند شرکت توییتر به دستور یک مسئول 
عربستانی به نام بدر العساکر که برای یکی از چهره های خاندان حاکم عربستان کار می کند، اقدام 
به جاسوسی کرده اند. برخی بر این باورند که این فرد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است.

مردمی که گالیه مند؛ اما نجیبانه پای صندوق های رای رفتند

شکوه یک حضور

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای  زینب ذاکر
اسالمی و اولین میاندوره ای پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری روز گذشته رأس ساعت 8 صبح آغاز شد. مردم 
 و مقامات آمده بودند و رســانه های داخلی از حضور پرشور مردم خبر 

می دادند. 
مســئوالن کشــورمان از جمله رهبر انقالب در اولین دقایــق آغاز رای 
گیری پای صندوق حاضر شــده و رای خود را به صندوق انداخته و در 
ادامه توصیه هایی نیــز در این باره به ملت ایران داشتند.ســاعت از 8 
صبح گذشــته بود که چهره ها یکی یکی آمدند. از رییس جمهور تا وزرا 
و مقامات نظام. برخی ها خانوادگی آمــده بودند مثل حناچی و آذری 
جهرمــی و محمدجواد ظریــف. ظریف پس از رای دادن به ســواالت 
خبرنگاران درباره مســائل مختلف و چالش های سیاســت خارجی 
کشورمان از جمله FATF پاسخ داد. رییس دســتگاه دیپلماسی در 
پاسخ به ســوال یک خبرنگار خارجی در مورد بحث تاثیر انتخابات بر 
موضوع NPT و برجام گفت: انتخابات جاری انتخابات مجلس است 
و مجلس جدیدی تعیین خواهد شد و مجلس جدید تصمیمات خود 
را در مورد این موضوعات خواهد گرفت. ما در کشــور همیشه بر اساس 
فرمت های قانونی کارها را انجام داده و به پیش می بریم. من نمی توانم 

پیش بینی کنم کــه پارلمان جدید چــه تصمیمی خواهــد گرفت. ما 
انتخاباتی رقابتی داریم که ترکیب آینده مجلس را تعیین می کند و در 
نهایت باید منتظر نشست تا آلمان تصمیم خود را بگیرد.رییس جمهور 
هم پس از انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران سخنرانی 
کرد و گفت که 98 درصد صندوق های کشور به صورت آنالین به یکدیگر 
متصل هستند که اطالعات آماری خوبی هم به صورت آنالین از میزان 
مشــارکت به دســت اندرکاران برگزاری انتخابات مــی دهد. روحانی 
همچنین آرزو کرد در سال ۱۴۰۰ یک رای گیری دیجیتال کامل را شاهد 
باشیم.از دیگر حاشــیه های جالب حضور مسئوالن برای رای دادن در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس و پاسخ آیت ا... جنتی به قرارگرفتن 

نامش در لیست تحریمی آمریکا بود.
آیت ا...جنتی در پاســخ به ســوالی در این باره با کنایه و مطایبه گفت: 
»بله ما را تحریــم کردند. من دارم بــه این فکر می کنــم این همه ما 
پول هایی که در صندوق های آمریکا می ریزم را چکار کنیم؟! این همه در 
بانک های آمریکا پول ریختیم حاال نمی شود آنها را برداشت کنیم بعد هم 
نمی توانیم آنجا به جشن کریسمس برویم و شرکت کنیم! واقعا خریت 
ارثی نیست این آقا باید یک آرم خریت در پیشانی اش بزند تا هر کس 
می آید ببیند که این خر است. من نمی فهمم چه فکری می کند؟ آخر ما 

چه ضرری از این تحریم می کنیم!«
حضور یک ســاعته محمدباقر قالیبــاف در صف رای هــم موردتوجه 
خبرنگاران و عکاســان قرار گرفت. پیش از ایــن و در جریان ثبت نام 
نامزدها در وزارت کشور، ثبت نام بدون صف قالیباف مورد انتقاد شدید 
قرار گرفته بود؛اما مســئوالن همچنین از حضور باشــکوه مردم در این 
انتخابات خبر دادند. درهمین رابطه اســتاندار تهران گفت: تا ســاعت 
۱۱:۱۰ نیم میلیون نفر در استان تهران رای خود را به صندوق ها ریختند. 
در سایر استان ها نیز از حضور باشکوه مردم خبر داده شد. انتخابات روز 
گذشته در شبکه های خارجی نیز بازتاب داشت. شبکه لبنانی »المنار« 
به پوشش انتخابات ریاست جمهوری در ایران پرداخت. پایگاه لبنانی 
العهد نیز بیانات رهبر انقالب پس از مشــارکت در انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی را منتشر کرد. پایگاه النشره هم به پوشش 
فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری پرداخت و اعالم کرد: رهبر ایران 
مشارکت در انتخابات را یک تکلیف دینی معرفی کردند.رویترز هم خبر 
داد که مردم ایــران با وجود نارضایتی ها در انتخابات شــرکت کردند و 
گزارش کرد که این حضور در راستای تقویت اقتدار رهبری و حاکمیت، 
در میان فشارهای آمریکا بر برنامه هسته ای ایران و افزایش نارضایتی 

داخلی صورت می گیرد.

وزیر خارجه آمریکا که به ریاض ســفر کرده بود، با 
ولیعهد ســعودی در ریاض دیدار و درباره تحوالت 

منطقه و جهان گفت وگو کرد.
»محمد بن ســلمان« ولیعهد عربستان و »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ریاض 
بــا یکدیگر دیــدار کردند. بــه گــزارش خبرگزاری 
رســمی عربســتان)واس(، در این دیدار دو طرف 
درباره تحــوالت منطقه ای و بین المللی و مســائل 
مورد اهتمام و مشــترک میان دو کشور با یکدیگر 
گفت وگــو کردند. بر اســاس این گــزارش، روابط 
دوجانبه و زمینه هــای همکاری متعــدد میان دو 
کشــور و فرصت ها برای تقویت این روابط از جمله 

دیگر مســائل مــورد گفت وگو میان بن ســلمان و 
پمپئو بوده اســت. در این دیدار »خالد بن سلمان 
بــن عبدالعزیز« جانشــین وزیر دفاع عربســتان 
و بــرادر ولیعهد ســعودی و همچنیــن »جان ابی 
زید« ســفیر آمریکا در عربســتان حضور داشتند. 
وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعالم کرده بود 
که مایک پمپئــو از نوزدهم تا بیســت و یکم فوریه 
جاری به عربستان ســفر خواهد کرد. این سفر به 
دنبال ســفر »فیصل بن فرحان آل ســعود« وزیر 
خارجه عربستان به واشــنگتن در دوازدهم فوریه 
انجام شد که طی آن شــراکت آمریکا و عربستان 
در مقابله با ایران مورد گفت وگو بوده اســت. مایک 

پمپئو ظهر روز پنجشــنبه هم به دیدار »سلمان بن 
عبدالعزیز« پادشاه عربستان سعودی رفت.  پادشاه 
ســعودی و وزیر خارجه آمریکا روابط بین دو کشور 
و تحوالت منطقــه ای و بین المللی و مواضع ریاض 
 و واشــنگتن در قبال این تحوالت را بررســی کرده

 بودند.

دیدار وزیر خارجه آمریکا با ولیعهد سعودی درباره ایران

روزنامه وال استریت ژورنال بامداد جمعه در گزارشی اعالم کرد کارگروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی )FATF( قصد دارد ایران را به طور دائم در 

لیست سیاه کشورهایی قرار دهد که با این سازمان همکاری کافی ندارند.

این روزنامه آمریکایی نوشت این تصمیم می تواند روز جمعه)روز گذشته( در نشست کشورهای عضو FATF در پاریس گرفته شود و به انزوای بیشتر اقتصاد 

ایران منجر شود.پیش از این، FATF برای تصویب کنوانسیون های بین المللی مبارزه با پولشویی و تدین آیین نامه ها و برنامه ملی اقدامات مقابله با پولشویی و 

مبارزه با تروریسم، تا ماه فوریه سال جاری به ایران مهلت داده بود.طبق اطالعات موجود در وب سایت FATF ایران به همراه کره شمالی، در حال حاضر در لیست 

Call for action )فراخوان برای اقدام( قرار دارد.براساس آخرین گزارش FATF در اکتبر، موسسات مالی باید در معامالت با شرکای ایرانی »دقت کافی را به 

عمل آورند.« سطح بعدی مجازات های FATF )که قبال در مورد کره شمالی اعمال شده( توصیه به همه کشورها برای »انجام  اقدامات موثر و تحریم های مالی 

هدفمند« است.تصمیم FATF به این معنا خواهد بود که تمام عملیات مالی با ایران  مورد سوء ظن قرار گرفته و این باعث افزایش فشار بر شرکت ها و بانک ها 

به منظور متوقف کردن هرگونه عملیات مالی با شرکای ایرانی خواهد شد.روزنامه وال اســتریت ژورنال  مدعی شد که گنجاندن ایران در لیست سیاه FATF با 

تالش های ایاالت متحده برای اعمال تحریم ها علیه ایران مطابقت دارد تا تهران  مجبور شود حمایت خود از گروه های تروریستی را متوقف کرده و از ایجاد سالح 

 هسته ای دوری کند.سازمان بین المللی FATF به همراه لیست سیاه، دو لیست دیگر از کشورهایی را تهیه می کند که میزان باالیی از خطر ارتکاب جرایم مالی

 را دارند.

 FATF خبر ویژهگمانه زنی های رسانه ها درباره قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه

وز عکس ر

رای دادن دختر 
و نوه امام 

خمینی)ره( در 
حسینیه جماران

پیام مردم را بگیریم
معاون اول رییــس جمهوری گفت: صندوق رای جایی اســت که مردم ایران بــا آن حرف خود را 
به جهان اعالم می کنند و مــا باید پیام 
مردم را بگیریــم و به نظر آنهــا احترام 
بگذاریم.»اســحاق جهانگیــری« روز 
گذشته پس از بازدید از ستاد انتخابات 
وزارت کشــور و انداختــن رای خــود 
به صنــدوق  در جمع خبرنــگاران گفت: 
امیدواریم نمایندگان مجلس با پشتوانه 
خوب مردمی انتخاب شوند تا مجلس 
آینــده بتواند گره های جــدی که امروز 
در بخش هــای اقتصادی، سیاســی، 
سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی و در ســایر بخش ها به خصوص در معیشت مردم داریم را 

مرتفع کرده و  به راهکارهای اجرایی خوبی دست یابیم.

حمله با کوکتل مولوتف به ستاد انتخاباتی!
سردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز گذشته ضمن حضور در شعبه اخذ رای 
حسینیه ارشاد، رای خود را به صندوق انداخت.سردار رحیمی پس از انداختن رای خود در صندوق 
گفت: ما یک هفته قبل یکی دو مورد تحرک در حد زدن کوکتل مولوتف در یکی دو نقطه داشــتیم 
که آن افراد دستگیر شدند. طی حدود ۷۲ ساعت گذشته هم هیچ گونه گزارش مشکل خاصی در 

کالن شهر تهران نداشتیم.

واکنش پزشکی قانونی به نامه جعلی:

حاشیه سازی پیش از انتخابات بود
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان پزشکی قانونی کشــور اعالم کرد: پیرو انتشار 
نامه جعلی منتسب به این سازمان در شــبکه های اجتماعی که ضمن ایرادات متعدد و فاحش 
ظاهری، دارای اشکاالت متعدد در شیوه نگارش اداری بوده و بیانگر عدم آشنایی ابتدایی جاعالن 
از نحوه مکاتبات اداری است به اطالع می رســاند مطالب مطرح شده در نامه جعلی مذکور نیز به 
کلی تکذیب می شود.در ادامه این اطالعیه آمده است: انتشــار چنین اخبار مجعولی را در آستانه 
انتخابات ۲ اسفند ناشی از ســرخوردگی و استیصال دشــمنان این مرز و بوم از حضور حماسی 
مردم عزیز و قدرشناس کشورمان در تشییع باشکوه سردار شــهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و 
راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن امسال و تالش آنان برای بهره گیری از هر شیوه ای جهت القای شبهه 
 در اذهان و انتشار اخبار مجعول به منظور کاستن از شور و نشاط عمومی جهت حضور در انتخابات 

پیش رو است.

رقابت مجلس بعدی بین اصولگرا و انقالبی است!
حسین ا... کرم، فعال سیاسی گفته: معتقدم رییس مجلس آینده از میان نمایندگان تهران انتخاب 
خواهد شد چون نمایندگانی که از تهران و مشهد به مجلس راه پیدا می کنند، به نوعی از تهران تبعیت 
می کنند حال آنکه در دوره قبل این طور نبود.ا... کرم همچنین درپاســخ به سوالی درباره رییس 
بعدی مجلس گفته است: »معتقدم از آنجا که جریان انقالبی متفاوت از جریان اصولگراست، بین 
جریان انقالبی و اصولگرا برای کســب کرسی ریاست مجلس، رقابت شــکل می گیرد و در نهایت 

نماینده جریان انقالبی با حمایت قم و مشهد می تواند کرسی ریاست مجلس را کسب کند«.

کافه سیاست

رهبر انقالب :

 روز برگزاری انتخابات ، 
روز جشن ملی است

اســتحضرت آیت ا...خامنه ای، رهبر انقالب 
صبح روز گذشته پس از شرکت در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه شــرکت در انتخابات یک تکلیف 
شــرعی اســت، تصریح کردنــد: انتخابات 
متضمن منافع ملی کشــور است و هر کس 
به منافــع ملی کشــور عالقه مند اســت در 
انتخابات شــرکت کند .رهبر معظم انقالب با 
تاکید بر اینکه روز برگــزاری انتخابات ، روز 
جشن ملی اســت، افزودند: انتخابات روز 
احقاق حقوق مدنی ملت ایران است ، مردمی 
که می خواهند بــا شــرکت در انتخابات در 
اداره امور کشــور که یک حق برای آنهاست، 
مشــارکت کنند.رهبر معظم انقالب اسالمی 
خاطرنشــان کردند: توصیه ما این است که 
همه با همت در این مســیر حرکت کنند و به 
اشــخاص مورد نظر خود، رای بدهند.ایشان 
همچنین تاکید کردند: مردم در هر شــهری 
به تعداد نمایندگانی که آن شهر احتیاج دارد 
رای بدهند مثال در تهران به ۳۰ نفر رای بدهند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: این امر 
کمــک می کند که ان شــاءا... مجلس قوی 
داشته باشــیم.رهبر معظم انقالب در پایان 
صحبت هایشــان بیان داشــتند: از خداوند 
متعال می خواهیم کــه خیر،رحمت و برکت 
خود را بــر ملت ایران نازل کند و ان شــاءا...

انتخابات مایه خیر و برکت برای کشور شود، از 
دوستان رسانه ای نیز به خاطر زحمات شان 

تشکر می کنم.

حضور یک ساعته محمدباقر قالیباف در صف رای هم 
موردتوجه خبرنگاران و عکاسان قرار گرفت. پیش از این و 
در جریان ثبت نام نامزدها در وزارت کشور، ثبت نام بدون 

صف قالیباف مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود

بین الملل

عکس: برنا

سنا
 ای

س:
عک
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کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان:

عسل اصفهان سمی نیست
کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تحقیقات و آزمایش 
انواع عسل های تولید شده در استان اصفهان نشان می دهد سمی در آن ها وجود ندارد.سید محمد 
مهدی طبائیان با تکذیب خبر باقی ماندن سموم گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در عسل عرضه 
شده در بازار، اظهار کرد: مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی در سال های گذشته بر اساس پژوهش های 
دقیق و آزمایش انواع مختلف عسل تهیه شده در استان، اعالم کرد که سموم گیاهان از طریق زنبور 

عسل، در عسل باقی نمی ماند.
وی افزود: تعیین استاندارد عســل برای توزیع در بازار مصرف، از طریق بررسی چند معیار همچون 
میزان ســاکاروز، نســبت گلوکز به پروکتوز و میزان وجود آمیالز صورت می گیــرد و آزمایش این 
پارامترها می تواند سمی بودن عسل را مشخص کند.کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان با بیان این که میزان تولید عسل در استان نسبت به سال گذشته افزایش 
داشته است، خاطر نشان کرد: قیمت هر کیلو عسل در فروشگاه های معتبر استان اصفهان افزایش 
چشمگیری نداشته؛ اما قیمت شکر و ملزومات زنبورداری و کرایه کوچ زنبوردارها و دستمزد کارگر 
زنبورداری به شــدت افزایش یافته و برای زنبورداران منفعت حاصل از فروش عســل با کاهش 
محسوسی مواجه شــده اســت.طبائیان اضافه کرد: علت افزایش قیمت ملزومات زنبورداری در 
کشور و به ویژه استان اصفهان وابستگی تولید این ملزومات به واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر 
یا افزایش نرخ دالر نبوده زیرا صنعت زنبور داری وابســتگی به خارج از کشور ندارد.وی ادامه داد: 
اصفهان، رتبه سوم تولید عسل در کشور از نظر وزنی را دارد و از نظر کیفیت شاید اولین استان تولید 
کننده عسل در کشور باشیم؛ استاندارد زنبورداری و تولید عسل در اصفهان با استاندارد کشورهای 

اروپایی برابر است.
 

 جذب سرمایه برای ساخت مجتمع های خدماتی
 در محورهای مواصالتی استان

رییس اداره بازرگانی و سرمایه گذاری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: 
با تالش و تسهیل سرمایه گذاری در بخش دولت، حدود 500 میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی 
برای احداث مجتمع های خدماتی رفاهی در محورهای مواصالتی استان اصفهان جذب شد. ملیحه 
مالاحمدی اظهار کرد: استان اصفهان با داشتن 49 مجتمع خدماتی رفاهی از جهت تعداد مجتمع 
و پراکندگی آن دررتبه اول کشــور قرار دارد.وی با بیان اینکه  هم اکنــون 57 موافقت اصولی فعال 
در سطح اســتان وجود دارد، ادامه داد: از این میان 32 مجتمع در حال احداث در مراحل مختلف 
پیشــرفت فیزکی از ده تا 90 درصد و 25 مجتمع  در حال طی مراحل واگذاری زمین و اخذ پروانه 

ساخت از مراجع ذی ربط هستند.
رییس اداره سرمایه گذاری و بازرگانی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان تصریح 
کرد:  از آغاز سال سه مجتمع خدماتی رفاهی با ســرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتباری بالغ 
بر 85 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.وی همچنین از جذب سرمایه گذاران جدید و آغاز 
عملیات اجرایی 6 مجتمع خدماتی رفاهی جدید،  با پیش بینی 380 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
خبر داد.مالاحمدی با اشاره به حمایت از سرمایه گذاران و تســریع در بهره برداری از مجتمع های 
خدماتی رفاهی استان اصفهان گفت: نصب تابلوهای راهنمای مجتمع های خدماتی راهی با اعتباری 
بالغ بر 2 میلیارد ریال برای چهار مجتمع خدماتی رفاهی به منظور شناسایی مجتمع ها و در جهت 
کمک به سرمایه گذاران بخش خصوصی از جمله اقدامات اداره کل در راستای تسهیل امور وکمک 
به سرمایه گذاران به شمار می آید.رییس اداره بازرگانی و سرمایه گذاری اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای استان اصفهان از تخصیص 30 میلیارد ریال برای انجام پروژه آسفالت راه دسترسی 
هشت مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی با هدف کمک به سرمایه گذاران بخش خصوصی خبر داد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان :

برون سپاری پروژه های صنعت برق سخت است

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اصفهان  در نشســت پایان ســال 
سندیکای صنعت برق ایران، شــعبه اصفهان با بیان اینکه شرایط کشور 
قابل تحلیل نیست، اظهار کرد: ســندیکای صنعت برق به عنوان بازوی 
اجرایی این صنعت، از ذی نفع و ذی متضرران بازار است.رســول موسی 
رضایی افزود: باید قراردادها مبنایی برای کاهش ضرر و زیان ها باشد و 
برخی از بخش نامه ها در شرایط فعلی کارآمدی الزم را ندارند؛ اما نمی توان 
دست روی دست گذاشت و فعالیت را متوقف کرد. سندیکای صنعت برق 
باید در تهیه ضرایب و دستورالعمل های تبدیل تالش ویژه داشته باشد و 
بخش دولتی، بخش سبک و چابکی نیست که بتواند همه مشکالت را 
بدون همکاری بخش خصوصی حل و فصل کند.مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای اصفهان خاطر نشان کرد: باید دستورالعمل هایی برای مقابله 
با شرایط غیرمترقبه داشته باشــیم و الزم است بخش خصوصی بتواند 
خود را با شرایط بازار وفق بدهد.موســی رضایی اضافه کرد: بیش از یک 
هزار میلیارد تومان پروژه برق در اســتان تعریف شده و آماده اجراست 
و طرح انتقال طی سه سال گذشته، ســاالنه حدودا 500 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری دریافت کرده و بخشی از آن در حال اجراست.وی ادامه 
داد: طی چهار سال گذشته، برق تهران متولی برگزاری یک فاینانس برای 
خریداری پست های برقی شــد و اکنون شش پست برای تامین مالی 
مشخص شده و همچنین شــرکت برق منطقه ای اخیرا مامور برگزاری 

فاینانس برای 80 پست انتقال برق شده و مناقصه آنها تاکنون به نتیجه 
مطلوبی نرسیده اســت. در اصفهان تعدادی از پروژه ها و نیازهای شبکه 
توزیع برق را با تامین پست های موقت و ســیار اجرا کرده ایم و تاکنون 
مشکلی در تامین برق مورد نیاز این پســت ها نداشته ایم، اما بی شک 
برق منطقه ای اصفهان در برخی از موارد با مشــکالتی مواجه می شود.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اصفهان تصریح کرد: بی شــک بازار 
داخلی صنعت برق بازار پر رونقی است و همه فعاالن این عرصه می توانند 
از ظرفیت های بازار نهایت اســتفاده را داشته باشــند. تفاوت نرخ ارز و 
شرایط تحریم مشــکالتی را در روند تولید به وجود آورده و اکنون با یک 
بازار بسیار تشنه برای تامین ملزومات و دستگاه ها مواجه هستیم و البته 
نقدینگی چشمگیری هم در این بازار نیســت و سندیکای برق اصفهان 
می تواند نقش مهمی در تامین منابع مالی و فاینانس داشــته باشــد.

موسی رضایی افزود: مراکز مختلفی برای تامین منابع مالی وجود دارد؛ 
اما تحریم ها باعث مشــکل تامین مالی از طریق این مراکز شده است.

وی در خصوص استفاده نکردن از ظرفیت تامین مالی بازار سرمایه برای 
حل مشکالت اعتباری پروژه های تامین برق کشور، گفت: در خصوص 
اســتفاده از ظرفیت این بازار اقدام جدی از سوی شرکت برق منطقه ای 
اصفهان صورت نگرفته و بر اساس قانون استفاده از ظرفیت تامین مالی 
بازار ســهام در حوزه وظایف این شرکت نیست.موســی رضایی افزود: 

معموال پروژه هــای دولتی در بخش های مختلف، ســود دهی چندانی 
ندارند و از این رو برون سپاری پروژه های صنعت برق بدون توجه بخش 
خصوصی به مزایای اجتماعی و بلندمدت این پروژه ها سخت است.وی 
یادآور شد: در شهرستان کاشــان یک نمونه سرمایه گذاری شرکت های 
داخلی صورت گرفته و سعی می کنیم از این الگو در دیگر پروژه ها استفاده 
کنیم.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان خاطر نشان کرد: به رغم 
اینکه امید شــاخصی به جذب سرمایه از خارج از کشــور نیست، هنوز 
کورســوی امیدی در این حوزه وجود دارد و صندوق سبز اقلیم که اخیرا 
تشکیل شــد ظرفیت تامین مالی مناســبی دارد.موسی رضایی اضافه 
کرد: با مقامات اســتانی توافقاتی در خصوص اصــالح الگوی مصرف 
صورت گرفته و پیشنهاد کرده ایم که فعالیت ها به دو بخش خصوصی و 
دولتی تبدیل شــود و هر اداره ای یک مدیر انرژی داشته باشد. اداره کل 
استاندارد و نظام مهندسی ساختمان هم مکلف شده اند تا با تهیه چک 
لیستی اداره های اســتان را موظف به صرفه جویی در مصرف انرژی در 
سال 99 کنند.وی ادامه داد: موتورخانه دستگاه های دولتی به خصوص 
پادگان های نظامی یکی از مراکزی هستند که پرت انرژی زیادی دارند و 
سندیکای صنعت برق می توان در خصوص ذخیره انرژی و صرفه جویی 
در مصرف برق نقش پر رنگی داشــته باشــد.مدیر عامل شــرکت برق 
منطقه ای اصفهان یادآور شد: پیش بینی می کنیم در تابستان سال 99 
پیک مصرف ما به کمتر از 6 هزار مگاوات برسد و مصرف برق فوالد مبارکه 
تا 650 مگاوات محدود شــده است. وظایف اســتانی اصفهان در بستر 
ملی در پســت هاتف، کهندژ، صفه و نیروگاه کاشان به صورت کامل اجرا 
شده است و امیدواریم ســال 99 را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم و 
 با مدیریت مصرف در اصفهان و چهارمحال و بختیاری با مشکلی مواجه 

نشویم.

بهینه سازی مصرف انرژی منسجم شود
احمدرضا صافی، رییس هیئت مدیره ســندیکای صنعــت برق ایران 
نیز در این نشست با اشــاره به بخش نامه اخیر وزارت نیرو در خصوص 
مشکالت فعاالن صنعت برق، گفت: تناقضی در سیستم های حاکمیتی 
برای ارائه خدمــات به فعاالن این صنعت وجود دارد و شــهرداری برای 
تامین برق بخش های مختلف خود با مشــکل بودجه مواجه اســت و 
مقرر شده دفتر بهینه سازی مصرف انرژی در اتاق بازرگانی تشکیل شود.

وی افزود: معتقدیم باید مباحث بهینه سازی مصرف انرژی قاعده مند 
و منسجم شود و متصل کننده این حلقه ها ارتباط میان اتاق بازرگانی و 

استانداری است.

با ورود ناوگان جدید به شــبکه ریلی در اســفندماه، 
ظرفیت جدیدی برای قطارهای عید ایجاد می شود.

معاون مسافری راه آهن در تشریح آخرین وضعیت 
پیش فــروش بلیت قطارهــای نــوروزی و ظرفیت 
ناوگان، افزود: پیــش از این هرچــه ظرفیت وجود 
داشــت برای قطارهای نوروزی اختصــاص دادیم.

میرحسن موسوی با بیان اینکه در اسفندماه مجددا 
ناوگان باری، مســافری و لکوموتیو جدید وارد شبکه 

ریلی کشور می شــود، اضافه کرد: این مرحله، مرحله 
ســوم افتتاح و ورود ناوگان ریلی خواهــد بود که در 
اسفند ماه برگزار می شود، پیش از این دو بار مراسم 
ورود ناوگان به شبکه داشتیم.وی تاکید کرد: قطعا با 
اضافه شدن ناوگان به ناوگان مسافری ریلی کشور و 
ورود واگن های مسافری جدید و لوکوموتیو، ظرفیت 
اضافه ای ایجاد می شود که بالفاصله تصمیم می گیریم 
برای ایام نوروز این ظرفیت در کدام مســیرها برقرار 
شود.موســوی گفت: طی ۱6 روز پیش فروش بلیت 
قطارهای نوروزی، تاکنون 6۱۱ هزار و 57۱ نفر صندلی 
از قطارهای نوروزی به فروش رفته که نسبت به مدت 
مشابه پارســال )592 هزار و 70۱ نفر- صندلی(، 3 
درصد رشد کرده است، البته برای برخی از روزهای ایام 

نوروز، در برخی مسیرها ظرفیت خالی داریم.معاون 
مسافری راه آهن ضمن تفکیک این آمار توضیح داد: 
در ۱6 روز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی، 358 
هزار و 8۱2 نفر- صندلی به صورت حضوری به فروش 
رفت که 59 درصد کل فروش ها را شــامل می شود؛ 
در این مدت 252 هــزار و 759 نفرصندلی به صورت 
اینترنتی و غیرحضوری به فروش رفت که 4۱ درصد 
کل فروش ها را شامل می شــود.وی گفت: فروش 
غیرحضوری امسال نســبت به مدت مشابه پارسال 
28 درصد رشد داشت.معاون مسافری راه آهن اضافه 
کرد: در برخی روزهای نوروز برای تعدادی از مسیرهای 
پرتردد، ظرفیت خالی نداریم و در برخی مسیرها، در 

حال حاضر بلیت موجود است.

پیش فروش ۶00 هزار بلیت قطار نوروزی

کافه اقتصاد
س: ایمنا

عک

معاون وزیر صنعت، قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج پاکســتانی را 8900 تومان و برنج هندی را 8 هزار تومان عنوان کرد و گفت: هیچ کس حق گران فروشــی به 
بهانه اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان را ندارد.عباس تابش با اشاره به توزیع گسترده برنج در مراکز مطمئن عرضه از جمله میادین میوه و تره بار و فروشگاه های 
زنجیره ای اظهار داشت: همانطور که در شکر، دولت اقدام به اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان کرده است، در مورد برنج نیز این مابه التفاوت اخذ خواهد شد، اما 
دریافت این مابه التفاوت به منزله تغییر نرخ مصوب این کاال نیست؛ بنابراین نه تنها نرخ برنج در بازار تغییری نخواهد کرد، بلکه عرضه این کاال نیز با برنامه ریزی های 
صورت گرفته و با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بیشتر خواهد شــد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اخذ مابه التفاوت ها از واردکنندگان، 
هیچ ربطی به قیمت مصوب کاالهای اساسی که با دالر 4200 تومانی وارد کشور شده اند، ندارد؛ بلکه این اقالم از جمله برنج و شکر، قیمت مصوب تثبیتی داشته و 
هیچگونه تغییر نرخی را برای مصرف کنندگان در بازار، متحمل نخواهند شد.وی تصریح کرد: این مابه التفاوت مربوط به قیمت تمام شده کاالهای اساسی وارداتی 
نسبت به قیمت مصوب است که از واردکننده اخذ می شود و بعضا، منشأ آن تغییرات قیمت کاالهای اساسی از جمله برنج در بازارهای جهانی است؛ به این معنا 

که ظرف هفته های گذشته، قیمت جهانی برنج به شدت کاهش یافته و همین امر خود را در نرخ واردات این کاال نشان داده است.

توزیع گسترده برنج هندی با نرخ 8 هزار تومان

دیدار وزیر راه و 
شهرسازی با رییس 
حوزه علمیه اصفهان

وزیر راه و شهرســازی در سفر 
خــود به اصفهــان با آیــت ا... 
حسین مظاهری از مراجع تقلید 
و رییس حــوزه علمیه اصفهان 

دیدار کرد.

وز عکس ر
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 باورهای  غلط درباره نحوه پیشگیری از ویروس کرونا
این روزها شیوع ویروس کرونا موجب ترس و وحشت افراد بسیاری 
شده اســت و در این میان در رســانه های اجتماعی، اطالعات غلط و 
شایعات بســیاری در این مورد دست  به دست می شــود. در ادامه به 
مواردی از باورهای غلــط در خصوص پیشــگیری از ابتال به ویروس 
کرونا اشاره شــده که محققان ســازمان جهانی بهداشت در مورد آنها 

توضیح داده اند.
 دستگاه های دست خشک کن: شایعه شده که هوای گرم دستگاه های 
دست خشــک کن، می توانند ویــروس کرونا را از بیــن ببرند. در این 
توصیه از افراد خواسته شــده به مدت ۳۰ ثانیه دست های خود را زیر 
این دســتگاه نگه دارند تا ویروس کرونا کشته شــود. این باور، غلط 
است. برای پاک کردن ویروس ها از روی دست، باید دست های خود 
را با آب و صابون به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه بشــویید یا با دستمال های بر 

پایه الکل استفاده کنید.
 المپ هــای فرابنفش: باور غلــط دیگر این اســت کــه می گوید، با 
اشعه های ماوراء بنفش می توان پوست را اســتریلیزه کرد. باید گفت 
که نور ماوراء بنفشی که به درون پوست نفوذ می کند، نمی تواند پوست 
را پاک ســازی کند. در ضمن این نور می تواند موجب حساســیت  و 
صدمه به پوست شود. حتی تشعشعات نور خورشید که حاوی اشعه 
ماوراء بنفش است می توانند به DNA سلول ها صدمه رسانده و موجب 
سرطان پوست شوند. در آزمایشگاه ها برای کشتن میکروب ها از این 
اشعه اســتفاده می کنند؛ اما استفاده از آن برای انســان نه تنها مفید 

نیست، بلکه به او صدمه هم می رساند.
 مصرف سیر: اگرچه سیر، ویژگی های ضد میکروبی دارد اما نمی تواند 

ویروس کرونا را از بین ببرد.
روغن کنجد:شایعه شده اســت که روغن کنجد می تواند جلوی ورود 
ویروس کرونا به بدن را بگیرد؛ اما این روغن که در آشپزی ها استفاده 
می شود، فقط برای همین کار خوب است. مالیدن آن به روی پوست 
بدن برای پیشگیری از ورود ویروس کرونا به بدن، کار بیهوده ای است.

روش های انتقال ویــروس کرونا معموال از طریق عطســه و قطرات 
موجود در دهان یا بینی فرد مبتالست که وارد هوا شده و از این طریق 
وارد بدن فرد دیگر می شود. بنابراین برای پیشــگیری از ابتال به این 

ویروس، با افراد بیمار تماس نزدیک نداشته باشید.
 اسپری الکل یا کلر روی پوســت بدن:وقتی ویروس کرونا وارد بدن 
شود، اسپری الکل یا کلر روی پوست دیگر فایده ای ندارد. هنوز کامال 
مشخص نیست که آیا این ویروس می تواند از روی سطوحی که افراد 
بیمار به آنها دست زده اند، به افراد ســالم منتقل شوند یا خیر. با این 
حال مواد ضد عفونی کننده قوی مانند کلر وجــود دارند که می توانند 
سطوح مختلف را تمیز کنند؛ اما اســتفاده از این مواد روی پوست یا 

استنشاق آنها می تواند خطرناک باشد. این مواد به غشای مخاطی –
الیه های سلولی درون دهان، بینی، چشم ها و اندام های دیگر- صدمه 
می زنند. از الکل هم فقط برای تمیز کردن دست ها وقتی آب و صابون 

در دسترس نیست، با احتیاط و به مقدار کم استفاده کنید.
 اســکنرهای حرارتی:در بیشــتر فرودگاه ها و ایســتگاه های قطار، با 
استفاده از اسکنرهای حرارتی افراد را بررسی می کنند. این دستگاه ها 
فقط می توانند مقدار تب افراد را شناســایی کنند؛ اما نمی توانند نشان 
دهند که فرد دارای تب باال به ویروس کرونا مبتال شــده اســت یا به 
دلیل دیگری تب دارد. بروز این بیماری پس از ابتال، ۲ تا ۱۴ روز طول 
می کشد. بنابراین مسئوالن، مسافران مبتال به تب را به مدت ۱۴ روز 

زیر نظر می گیرند، تا در صورت ابتال، متوجه بیماری او شوند.
 نامه و بسته های ارســالی از چین:یکی دیگر از باورهای غلط در مورد 
نامه و بســته هایی اســت که از چین به  دست مان می رســد که گفته 
می شــود، آنها می توانند ویروس کرونــا را منتقل کنند. بنــا به گفته 
محققان ســازمان جهانی بهداشــت، ویروس کرونا نمی تواند بدین 
شکل به مناطق مختلف دنیا سفر کند. بنابراین الزم نیست نگران این 

مرسوله ها باشید.

 حیوانات:گفته شــده که حیوانات به این ویروس مبتال نمی شــوند. 
این باور هم غلط اســت. زیرا شواهد نشــان می دهد که این ویروس 
ابتدا از طریق حیوانات در بازار مواد غذایی ووهان در چین به انســان 
منتقل شــده اســت. البته تاکنــون حیوانات خانگی مانند ســگ و 
گربه به این ویروس مبتال نشــده اند. با این حال محققان ســازمان 
جهانی بهداشــت می گویند، پس از هر تماس بــا حیوان خانگی تان، 
بهتر است دســت ها را با آب و صابون بشــویید. این کار به شما کمک 
می کنــد از ابتال به ویــروس کرونا و البتــه باکتری هــای رایج مانند 
 ایی.کولی و ســالمونال که از حیوانات به انســان ها منتقل می شوند، 

محفوظ بمانید.
 واکسن ذات الریه: شایعه شده که واکسن ذات الریه می تواند از ابتال 
به ویروس کرونا پیشــگیری کند. این باور هم غلط اســت؛ محققان 
سراســر دنیا هنوز در حال بررســی برای تولید دارو و واکسنی برای 
این بیماری مهلک هســتند. تولید چنین واکســنی به احتمال زیاد 
یک سال طول می کشد. در ضمن محققان بریتانیایی نوعی واکسن 
تولید کرده اند که در حــال حاضر مراحل آزمایــش آن روی حیوانات 

آغاز  شده است.

نشستن های طوالنی خطری جدی برای قلب زنان
سبک زندگی کم تحرک، سالمت قلب زنان را به خطر می اندازد.بیشتر افراد از این موضوع آگاهی 
دارند که بی  تحرکی برای سالمتی ضرر دارد؛ اما نتایج یک تحقیق نشان می دهد زنانی که ساعات 
طوالنی را بدون حرکت و با یکجا نشستن 
می گذرانند بیش از آنچه تصور می شود 
با خطر روبه رو هســتند.در این بررسی 
آمده است: نشستن های طوالنی مدت 
فاکتورهای خطرزا در بروز بیماری قلبی 
و دیابت را افزایش می دهد به ویژه آنکه 
فرد در فاصله های زمانی مشخص تغییر 
وضعیــت ندهد.به گفتــه متخصصان 
آمریکایی، به ازای هر یک ســاعتی که 
فرد بیشتر در حالت نشسته و بی تحرک 
سپری می کند سطح انسولین حدود شش درصد بیشتر می شــود و مقاومت به انسولین را هفت 
درصد افزایش می دهد.همچنین نشســتن های طوالنی مدت با باال رفتن وزن، افزایش سایز دور 
کمر و باال رفتن سطح تری گلیسیرید مرتبط است.متخصصان با تاکید بر اینکه فواید ورزش کردن 
شناخته شده است، اظهار داشتند: بیشتر افراد آگاه نیستند که نشستن های طوالنی مدت می تواند 
فواید ورزش را از بین ببرد.در این بررســی محققان آمریکایی فعالیت بدنــی ۵۱۸ زن را در دوران 
یائسگی و برای مدت ۱۴ روز تحت کنترل قرار دادند. میانگین سنی این زنان ۶۳ سال بوده و در گروه 
افراد چاق قرار داشتند.نمونه خون این افراد نشان داد زنانی که مدت زمان زیادی را در حالت نشسته 
و بی تحرک طی می کنند بیشتر در معرض باال رفتن سطح انسولین و مقاومت انسولینی قرار دارند.

چند قدم باید پیاده روی کنیم تا از بی تحرکی دربیاییم؟
تحقیق تازه ای نشــان می دهد توصیه پیاده روی به میزان ده هزار قدم در روز ممکن اســت برای 
جلوگیری از افزایش وزن کافی نباشد. با این حال این اقدام می تواند فواید مثبت روانی و جسمی 
دیگری داشته باشــد.محققان برخالف باور عمومی که ده هزار قدم در روز می تواند مانع از اضافه 
شــدن وزن شــود،  دریافته اند که در واقع این امر مانع از اضافه وزن نمی شود بلکه می تواند زمان 
 Journal( بی تحرکی شما را کم کند.یک تیم تحقیقاتی برای انجام این تحقیق که در مجله چاقی
of Obesity( چاپ شده اســت، ۱۲۰ دانشــجوی جدید الورود آمریکایی را در ۶ ماه اول ورود به 
دانشگاه در یک آزمایش گام شماری مورد بررســی قرار دادند.»بروس بیلی« نویسنده ارشد این 
تحقیق و اســتاد دانشــگاه بریگم یانگ )Brigham Young University( در آمریکا می گوید: 
ورزش همیشه موثرترین راه برای کاهش وزن نیست؛ اگر شما قدم بزنید ممکن است در افزایش 
تحرک فیزیکی تان مفید باشد؛ اما تحقیق ما نشان داد این اقدام به معنای حفظ وزن یا جلوگیری از 
افزایش وزن نیست.شرکت کنندگان روزانه به میزان ده هزار، ۱۲ هزار و پانصد یا ۱۵ هزار قدم در شش 
روز هفته و در مدت ۲۴ هفته برداشــتند و محققان میزان کالری دریافتی و وزن آنها را اندازه گیری 
کردند.هدف از این مطالعه این بود که ارزیابی کنند آیا افزایش میزان توصیه شده ده هزار گام در روز 
می تواند باعث کاهش وزن و چاقی در دانشجویان ســال اول شود؟در پایان مشخص شد این که 
دانشجویان حتی بیش از ۱۵ هزار قدم برداشتند تاثیری نداشت؛ آنها هنوز هم اضافه وزن پیدا می 
کردند. دانشجویان حاضر در این مطالعه به طور متوسط حدود ۱.۵ کیلوگرم طی دوره این مطالعه 
اضافه کردند. طبق مطالعات قبلی، افزایش وزن متوسط یک تا چهار کیلوگرم در اولین سال تحصیلی 
دانشگاه مشاهده شده است.اگرچه وزن افراد، تحت تاثیر تعداد گام های بیشتر تغییری نکرد؛ اما 
تاثیرات مثبتی بر الگوهای فعالیت بدنی مشاهده شد و محققان می گویند قدم زدن می تواند مزایای 
روانی و سالمتی دیگری داشته باشد. یک نتیجه مثبت از مطالعه این بود که زمان کم تحرکی در هر 

دو گروهی که ۱۲ هزار و پانصد و ۱۵ هزار قدم در روز برداشتند، به شدت کاهش می یابد.

سلامتدانستنی ها

تبصره یک-ماده 105-آئین نامه قانون ثبت
12/13 شماره نامه:139885602006010563 ، تاریخ: 1398/11/24 ، براساس تقاضای 
آقای سید ابوالفضل حاج زرگریان فرزند حسین  مبنی بر تعیین دو سهم و یک چهارم سهم 
ششــدانگ مورد ثبت در 536 دفتر 146 مربوط به پالک 106/320  واقع در خمینی شهر 
بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم فاطمه سلطان پریشانی 
فروشانی ش ش 2117  که در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
طبق نظر کارشناسی رسمی دادگســتری ارزش ثمنیه اعیانی ملک به مبلغ 34343000 
ریال تقویم که طبق فیش شــماره 091641-21/11/1398 در ســپرده اشخاص تودیع 
گردید. لذا بــا توجه به مفاد تبصره یک آئیــن نامه فوق الذکر مراتــب فقط یک مرتبه در 
روزنامه آگهی میشــود تا ذینفع در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت 30 روز به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهــی طرح دعوی را به اداره 
مذکور تسلیم نماید. بدیهی اســت در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت 
 متقاضی بدون اســتثنا ربعیه اعیانی صادر و تســلیم خواهد شــد. م الف : 772290  

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ رای

12/14 شماره پرونده:427/98 ،شماره دادنامه:1668 ،تاریخ رسیدگی:98/10/23، مرجع 
رسیدگی:شعبه نهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمدرضا سلیمانی ، نشانی: 
خمینی شهر منظریه خ محمدطاهر؛ خواندگان:1-محمد عابدی 2-مرتضی حیدری نجف 
آبادی ، نشــانی:1-درچه خ امام ک بهار روبروی مدرسه مصطفی پالک 54  2- 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا سلیمانی به طرفیت آقای 1-محمد عابدی 2-مرتضی 
حیدری نجف آبادی به خواسته مطالبه 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
380732-97/2/22 عهده بانک ملی بانضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی شورا مورخه98/10/14 و عدم حظور خواندگان در جلسه رسیدگی 
شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخ 98/10/16 و 
با احراز اشتعال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستندا به ماده 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 
198 ، 519 ، 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک تا زمان اجری حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه  بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت 2/500/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد . رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 776003 عمار امیری آرانی 

قاضی شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
حصر وراثت

12/15  خانم زهرا جعفری فرزند صفرعلی باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه 796/98 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان اکبر کرمانی نژاد بادی فرزند عزیزاله در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- زهرا جعفری، ش.ش 4523 همسر 2- فاطمه 
نجاری نصرآبادی، ش.ش 23 مادر 3- ســتایش کرمانی نژاد بــادی، کدملی یا ش.ش 
12300110593 فرزند 4- فاطمه کرمانی نژاد بــادی، کدملی یا ش.ش 1230141049 
فرزند و به جز افراد فوق الذکر وراث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف: 776467 شــعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف

 بادرود
اجراییه

12/16  مشخصات محکوم له: مهدی جعفری فرزند علی اکبر به نشانی نطنز طرقرود منزل 

شخصی، مشخصات محکوم علیه: صالح قناعت پیشــه فرزند مهدی به نشانی مجهول 
المکان، محکوم به: 1- محکومیت خوانده به الزام به حضور در دفترخانه اســناد رســمی 
و انتقال سند و فک پالک خودروی جاگوار به شــماره انتظامی 885 و 19 ایران 77 بابت 
اصل خواســته 2- پرداخت مبلغ 173/750 ریال هزینه دادرسی 3- پرداخت هزینه های 
اجرائی معادل نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت 4- رعایت تبصــره دوم ماده 306 
ق.آ.د.م الزامی است. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: همین که اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور، جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
هر گاه ظرف سه ســال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شــود که محکوم علیه قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا 
صورت خالف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قســمتی از مفاد اجراییه 
متعسر گردیده باشد. به حبس جنحه ای از شــصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد 
شد. تبصره: شــخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، 
مالی معرفی کند. ماده 160 قانون اجرای احکام مدنــی: پرداخت حق اجرا پس از انقضای 
ده روز از تاریخ ابالغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش 
کنند یا بین خود ترتیبی برای اجــرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شــد و 
 در صورتی که محکوم به بیســت هزار ریال یا کمتر باشــد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت. 

م الف: 777477 شعبه اول شورای حل اختالف نطنز
فقدان سند مالکیت

12/17  شماره نامه: 139885602032002160-1398/11/26 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 8825 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 
11481 در صفحه 116 دفتر 222  امالک به نام غالمرضا مومن زاده اردســتانی صادر و 
تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 32004695-
98/11/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 3109-

98/11/17 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:776642 ذبیح اله 

فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
حصر وراثت

12/18  آقای بهرام ترکی دارای شناســنامه شــماره 12  به شــرح دادخواست به کالسه 
811/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان بیگم رحیمی ورپشــتی به شناســنامه 1170 در تاریخ 92/7/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- علی ترکی، 
ش.ش 5، ت.ت 1327/5/7 فرزند پســر 2- محمد ترکی، ش.ش 3، ت.ت 1330/1/12 
فرزند پســر 3- بهرام ترکــی، ش.ش 12، ت. ت 1332/9/4 فرزند پســر 4- خدابخش 
ترکی قاســم آبادی، ش.ش 5، ت.ت 1336/2/19 فرزند پسر 5- اصغر ترکی، ش.ش 1، 
ت.ت 46/2/5 فرزند پســر 6- محمود ترکی، ش.ش 16، ت.ت 1349/11/5 فرزند پسر 
7- عصمت ترکی قاسم آبادی، ش.ش 3، ت.ت 1338/2/11 فرزند دختر 8- مهری ترکی 
قاســم آبادی، ش.ش 2، ت.ت 1344/2/5 فرزند دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 776022 کاظمی رئیس شــعبه اول شورای حل اختالف

 بخش کرون
 اخطار اجرایی

12/19 شماره: 2/344/98  محکوم به به موجب رای شماره  857 تاریخ: 98/7/28 حوزه: 
دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم 

علیه: 1- سید امیر شــیرمردی 2- فیروز مقدمی  نام پدر: 1-  2-پرویز شغل: آزاد  نشانی 
محل اقامت: 1- آران و بیدگل، خ امام، خ سلیمان صباحی، کوچه اول 2-مجهول المکان. 
محکوم علیها محکوم هستند به: پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
ش 178070 مورخ 97/10/20 عهده بانک تجارت شعبه فاطمی به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور تا زمان وصول در اجرای احکام و 
پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ سه میلیون و هفتصد و نود هزار ریال و سه بار هزینه نشر 
آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.  رای صادره غیابی 
است. ضمنا نیم عشر  دولتی به عهده محکوم علیه است. رای صادره به صورت تضامنی می 
باشد. مشخصات محکوم له: محمد زارعدوست با وکالت مصیب مرشدی نام پدر: عباس  
شغل: آزاد نشانی محل اقامت: آران و بیدگل ، بلوار خلیج فارس، میدان استاندار، بلوار نشاط 
شرکت فرش مهتاب کویر کاشان . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید. م الف: 776644 محمدرضا کرمانی نصرآبادی رئیس شعبه دوم شورای 

حل اختالف آران و بیدگل 
ابالغ دادخواست وضمائم

12/20 بدینوســیله به آقاي عبدالرحیم مشــهوری رودکی فرزند عبدالعزیز فعاًل مجهول 
المکان ابالغ مي گرددکه خواهان بهنام سلمانیان فرزند عیدی محمد به نشاني سمیرم بلوار 
آبشار کوچه بوستان دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این شورا تسلیم  که  بکالسه 98 
/ 849 ش2 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز دوشــنبه مورخ  25 / 1 / 99  ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف 
یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره دوم شــهرضا واخذ نسخه 
ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي 
رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف شــماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. 

م الف: 778819  رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا
فقدان سند مالکیت

12/21 شــماره نامــه: 139885602024009770- 1398/11/23 نظر به اینکه ســند 
مالکیت دو دانگ و نیم مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 1539 فرعی از 4483 اصلی در 
صفحه 469 دفتر 1328 ذیل ثبت 247371  به نام خانم فاطمه صحرائیان فرزند هوشنگ 
سند تحت شــماره چاپی 356479 برگی طی ســند انتقال 21245 مورخ 1387/04/20 
دفترخانه اسناد رسمی 58 اصفهان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی اسناد رهنی 15656 
مورخ 1397/03/02 و 15041 مورخ 1396/12/12 دفترخانه اسناد رسمی 254 اصفهان 
در رهن بانک مسکن می باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
139821702024038007 مورخ 1398/11/13 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شناســه یکتا 139802155706000391 مورخ 1398/11/12 و 
رمز تصدیق به شــماره 61704 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 99 اصفهان رسیده است  
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 778574 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان

آگهــی انتقالــی شــرکت تولیــدی واال بافــت 
 ســپاهان ســهامی خاص به شــماره ثبــت 4704 

و شناسه ملی 10260403596 
به موجب آگهــی تغییرات شــماره ی 139830402085019332 
مورخ 1398/11/13 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/09/12 مرکز اصلی شرکت تولیدی واال بافت سپاهان سهامی 
خاص از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی نجف آباد به نشانی استان 
اصفهان ، شهرســتان نجف آباد ، بخش مرکزی ، دهستان صفائیه ، 
روستا شــهرک صنعتی منتظریه، خیابان 105 ، خیابان فرعی هفتم 
، پالک 19 ، طبقه همکف کدپســتی 8513113363 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 4704 به ثبت رسید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نجف آباد )774385(

آگهــی انتقالــی شــرکت تولیــدی واال بافــت 
 ســپاهان ســهامی خاص به شــماره ثبــت 4704 

و شناسه ملی 10260403596 
به موجب آگهــی تغییرات شــماره ی 139830402085019332 
مورخ 1398/11/13 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/09/12 مرکز اصلی شرکت تولیدی واال بافت سپاهان سهامی 
خاص از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی نجف آباد به نشانی استان 
اصفهان ، شهرســتان نجف آباد ، بخش مرکزی ، دهستان صفائیه ، 
روستا شــهرک صنعتی منتظریه، خیابان 105 ، خیابان فرعی هفتم 
، پالک 19 ، طبقه همکف کدپســتی 8513113363 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 4704 به ثبت رسید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نجف آباد )774380(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی واال بافت ســپاهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 19472 و شناسه ملی 10260403596 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به واحد ثبتی نجف آباد به نشانی استان اصفهان ، شهرستان 
نجف آباد ، بخش مرکزی ، دهســتان صفائیه ، روستا شهرک صنعتی منتظریه، خیابان 
105، خیابان فرعی هفتم ، پالک 19 ، طبقه همکف کدپستی 8513113363 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )774384(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی واال بافت ســپاهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 19472 و شناسه ملی 10260403596 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به واحد ثبتی نجف آباد به نشانی استان اصفهان ، شهرستان 
نجف آباد ، بخش مرکزی ، دهســتان صفائیه ، روستا شهرک صنعتی منتظریه، خیابان 
105، خیابان فرعی هفتم ، پالک 19 ، طبقه همکف کدپستی 8513113363 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )774379(



شنبه 3 اسفند 1398 / 27 جمادی الثانی 1441/ 22 فوریه  2020/ شماره 2919

 برگزاری جشنواره پروژه های کاربردی دانشکده برق و 
کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان 

نخستین جشنواره پروژه های کاربردی و کارآموزی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در بخش های 
گوناگون شامل نشست شرکت های بازدیدکننده و استادان، پیشنهاد پروژه توسط صنعت، معرفی 
شــرکت های متقاضی جذب نیرو و کارآموز، ارائه پروژه های کارشناسی در قالب پوستر، ایده های 
نوآورانه دانشجویان در قالب پوستر و جذب مشتری و سرمایه گذار برگزار شد.یکی از بخش های این 
جشنواره، ارائه پیشنهادهای پروژه توســط صنعت بود، در این بخش شرکت هایی که مایل به طرح 
پروژه برای همکاری با دانشگاه بودند، در غرفه های مجزا پیشنهادات خود را به صورت پوستر برای 
استادان، دانشجویان و سایر شرکت های بازدیدکننده ارائه کردند.بخش معرفی شرکت های متقاضی 
جذب نیرو و کارآموز یکی از بخش های جذاب این جشــنواره بود که در آن شرکت هایی که مایل به 
استخدام نیرو از میان دانشجویان مستعد و توانمند بودند، توانستندباحضوردر غرفه های مختلف 
ضمن معرفی خود به دانشــجویان، شــرایط و نیازمندی های خود را مطرح کنند.در این جشنواره 
پروژه های کارشناسی به صورت پوستر توسط دانشجویان ارائه  شد و مورد داوری قرار گرفت، که در 
پایان پروژه های مرتضی موسی پسندی، مریم مقدادی، شیما صالحی و کامران چیت ساز از سوی 

شرکت های حاضر به عنوان پروژه های برتر انتخاب و از آنان تقدیر به عمل آمد

در دانشگاه اصفهان انجام شد؛

 برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای 
 پنجمین کنفرانس بین المللــی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها با حضور پژوهشــگران 
حوزه های علوم انسانی و علوم فنی در دانشگاه اصفهان برگزار شد.رسول رکنی زاده، معاون پژوهش 
و فناوری دانشــگاه اصفهان در کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، خالقیت را نماد حکمت و 
شکوفایی دانست و اظهار داشت: ساختار آموزش وپرورش باید بر مبنای خالقیت بنا شود و مفهوم 
خالقیت را نمی توان از خودشــکوفایی جدا کرد.وی نیاز به انسان خالق را بسیار ضروری دانست و 
گفت: نیاز به انسان خالق ضروری تر از نیاز به انسان تعلیم دیده است.رکنی زاده در ادامه به تشریح 
پرورش خالقیت در جامعه پرداخت و یکی از مهم ترین شروط این مهم را بریدن از آینده و گذشته 
دانست. جواد راستی، دبیر پنجمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش ها 
نیز در این مراســم ضمن تاکید بر ضرورت تعامل پژوهشگران حوزه علوم انســانی و حوزه علوم 
فنی اظهار داشت: دانشگاه اصفهان با راه اندازی مرکز نوآوری صنایع سرگرمی به توسعه  آموزش و 
پژوهش و کارآفرینی در این حوزه مهم، استراتژیک و ثروت آفرین همت گماشته و گام های جدی 
در این راستا برداشته اســت که از مهم ترین آن ها، می توان به راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس 
بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش ها باهدف شــکل دهی علمی به پژوهش های پراکنده این 
حوزه نوین فناوری اطالعات اشاره کرد.به گفته وی، پنجمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای 
فرصت ها و چالش ها محلی برای ارائه پژوهش های جدید در شاخه های مختلف بازی های رایانه ای 
ازجمله روان شناسی، جامعه شناسی، فناوری اطالعات، هنر، پزشکی، مدیریت، اقتصاد و سایر علوم 
وابسته است تا محملی برای تحلیل و تولید بازی های رایانه ای فاخر باشد. راستی در ادامه تصریح 
کرد: برای این همایش ۱۱۲ مقاله به دبیرخانه همایش از سراسر کشور ارسال شد که داوری سخت 
و سنگینی داشت و این سختی به دلیل بین رشته ای بودن این بازی های رایانه ای است. داوران از 
رشته های مختلف مقاالت را موردبررســی و ارزیابی قرار دادند. به طورکلی ۱۲۰ داور در روند داوری 
مقاالت این کنفرانس فعال بودند و درمجموع ۳۹ مقاله به صورت شفاهی و ۲۹ مقاله به صورت پوستر 
پذیرفته شدند.وی در ادامه افزود: ظرفیت های سرشــار صنعت بازی های رایانه ای در خلق ثروت 
در کنار کارکردهای آن در حوزه های هدفمند مانند آموزش، درمان، تبلیغات و فرهنگ سازی در کنار 
آسیب های بالقوه  آن از جنبه های مختلف، نیازبه پژوهش های عمیق در این حوزه را بیش ازپیش 

عیان می سازد و دانشگاه اصفهان بنا بر رسالت خویش امسال نیز به این مهم گماشته است.

در مراسم تجلیل از خیرین و نیکوکاران اصفهانی صورت گرفت؛

کمک پنج میلیاردی خیرین اصفهانی برای آزادی زندانیان 

مراســم تجلیل از خیریــن و نیکوکاران  حدیث زاهدی
اصفهانی که طی سال جاری در امر آزادی 
زندانیان ،کمک به خانواده های نیازمند زندانی وبهســازی وتوســعه 
فضاهای زندان مشــارکت داشتند در سالن شــهید مرادخانی زندان 
مرکزی برگزار شد.در این مراسم که اصفهانی، دادستان عمومی و انقالب 
و گرجی زاده، مدیرکل زندان های استان و جمعی از خیرین و اعضای 
هیئت مدیره های خیریه های مختلف شــهر حضور داشتند، با اجرای  
گلریزان دیگــری زمینه آزادی تعــدادی اززندانیان در بند مهیا شــد.

اصفهانی، دادستان عمومی و انقالب اصفهان در این مراسم با قدردانی 
از حضورو تالش خیریــن از خدمات و عملکرد آنان درعرصه توســعه 
امنیت و ارامش و رفع مشکالت و دغدغه های زندانیان و خانواده های 

آنان قدردانی کرد.
اصفهانی با بیان اینکه امروز افتخار حضور درجمع خیر اندیشان اصفهان 
را داشته ام، گفت :آنچه مسلم است،  برکات واثرات کار خیر در درجه اول 
به خود شخص بر می گردد و آثار متنعمی را در دنیا چه از لحاظ مادی و 
چه از لحاظ معنوی متوجه شخص انفاق کننده می کند که قطعا سعادت 

آخرت وی را نیز شــامل می شــود، ائمه و معصومین مــا نیز با ازخود 
گذشتگی، دیگران  را مقدم بر خود می دانستند. وی با تصریح بر اینکه 
تأسی بر سیره انبیا واولیا همواره روشنگر راه انسان ها بوده است،گفت: 
اگر در راه خیر قدم بر داریم خداوند برکات خود را نازل می کند و منش 
وخلق وخوی ما رنگ الهی به خود می گیرد و باقی مانده پولی که از آن 

انفاق کرده ایم هم متبرک می شود.
وی در ادامه گفت: خیریه امام موسی کاظم )ع( از  بدو  تاسیس تاکنون 
حدود ۱۵۰۰ زندانی را آزاد کرده که قطعا خانواده های آنها  با مشــکالتی 
از جمله بی سرپرســتی مواجه بوده اند و امروز امید آن  داریم  آزادی 
تعداد کثیری از مددجویان رسوبی  از جمله محکومین  جرائم عمد و غیر 
عمد که به دلیل عدم پرداخت رد مال نتوانسته اند آزاد شوند و بخشی از 
هزینه بازداشتگاه محکومین مالی که در مجاورت کانون اصالح و تربیت 
در دست احداث  که هدف از تاســیس آن تفکیک محکومین مالی از 
جرائم خشــن و حفظ شــأن ومنزلت این محکومین است را به همت 
شما خیرین وخیر اندیشــان رقم بزنیم .در این مراسم نیز گرجی زاده، 
مدیرکل زندان های استان طی سخنانی از حضورموثرو خدمات ارزنده 

خیرین قدردانی کرد.وی گفت: با کمک هــای خیرین در زمینه آزادی 
زندانیان در سال گذشته و سال جاری اســتان اصفهان رتبه برتر آزادی 
را در کشــور به خود اختصاص داده اســت.گرجی زاده تصریح کرد: در 
سال جاری تنها ۶۶۸ نفر با بدهی بالغ بر  ۱۰۹ میلیارد  تومان وباگذشت 
۷۰ میلیارد تومان گذشت شــاکی و ۳۹ میلیارد تومان کمک خیرین و 
 ستاددیه وسایر منابع توسط ســتاددیه استان آزاد و به آغوش خانواده 

بازگشته اند.
مدیرکل زنــدان های اســتان اصفهــان در ادامــه گفت:کمک نقدی 
خیرین بــه خیریه امام موســی کاظــم )ع(  یک میلیاد و دویســت 
میلیون تومان وکمک بــه آزادی ۱۰۷ نفر زندانی بــا مبلغی بالغ بر یک 
میلیارد و چهارصد میلیون تومان نیز از جمله مســاعدت خوب خیرین 
در سال جاری بوده اســت.در ادامه این مراســم نیز با برگزاری جشن 
گلریزان ویــژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مبلــغ پنج میلیارد ریال  
جهت آزادی  تعــدادی از  زندانی جمــع آوری و مبلغــی نیز در جهت 
 تکمیل بازداشــتگاه جدیــد زندانیان جرائــم غیرعمــد در نظر گرفته 

شد.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزرات آموزش و پرورش 
اظهار کرد: آمــوزش و پرورش بــرای اعتالی منزلت 
اجتماعی فرهنگیان و به منظــور افزایش طیب خاطر 
معلمان شــاغل و بازنشسته، طرح اســکان نوروزی 
فرهنگیان را با شــعار )کیفیت مطلوب، امنیت پایدار 
و مسافرت ارزان( با حضور ۲۴ هزار عوامل اجرایی در 
تعداد ۷۰۵ پایگاه پذیرش در سراسر کشور، به صورت 
شــبانه روز تا پایان تعطیالت نوروزی، به مســافران 

فرهنگی، خدمات رفاهــی ارائه خواهــد کرد.گودرز 
کریمی فر افزود: آموزش و پرورش، در طرح اســکان 
نوروزی، آمادگی اسکان ۱۲ میلیون نفر روز را با تجهیز 
۳۹۸ مرکز رفاهــی )خانه معلم( بــا ظرفیت ۱۶ هزار 
و۸۰۰ تخت خواب و ۵۰ پردیس دانشگاهی با دارا بودن 
۲۰۰۰ خوابگاه به انضمــام ۳۰۰ اردوگاه مجهز در قالب 
۳۰۰۰ ســوئیت و همچنین اختصاص ۱۱ هزار مدرسه 
تجهیز شــده در قالب ۱۰۵ هــزار کالس درس، برای 
فرهنگیان در ایام تعطیالت نوروزی، فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، 
گفت: ســامانه رزرو اینترنتی برای کلیــه فرهنگیان 
شاغل و بازنشســته به آدرس eskan.m edu.ir از 

تاریخ ۹ اسفند تا ۲۳ اســفند فعال خواهد بود و بعد 
از تاریخ مذکور، هرگونه پذیرش مســافران فرهنگی، 
صرفا به صورت حضوری، میسر اســت. ضمن اینکه 
کلیه مســافران فرهنگی به همراه اعضــای خانواده 
در کلیه ستادهای اســکان در ایام تعطیالت نوروزی، 
تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند. کریمی فر 
تصریح کرد: در اسکان نوروز ۱۳۹۹ توجه به مواردی از 
قبیل رعایت اصول ایمنی و بهداشتی مدارس مجری 
طرح اسکان، توجه به بهسازی و زیباسازی پایگاه های 
پذیرش در راستای رعایت حقوق شهروندی و تکریم 
مهمانان نوروزی، آماده ســازی ســفره ۷ سین  و... 

پیش بینی و عملیاتی شده است.
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با کمک های خیرین در زمینه آزادی زندانیان در سال 
گذشته و سال جاری استان اصفهان رتبه برتر آزادی را در 

کشور به خود اختصاص داده است

تصادف شدید در 
خیابان روشن دشت

صبح چهارشنبه  هفته گذشته 
در حادثــه رانندگــی کــه بــا 
برخورد ۳ دســتگاه خودرو در 
خیابان روشن دشــت اتفاق 
 افتاد، ۵ نفر مصــدوم و راهی

 بیمارستان شدند.

طراحی و ساخت دستگاه از کار انداختن خودروی مجرمان
به همت محققان اصفهانی، نخستین دستگاه مکانیزه از کار انداختن خودروی مجرمان طراحی و ساخته 
شد.فرمانده انتظامی استان با اشاره به تاثیر بسیار زیاد این دستگاه در اجرای بهتر ماموریت های پلیس 
گفت: این دستگاه می تواند در حوزه های مختلفی همچون پیشــگیری، پلیس آگاهی، مبارزه با مواد 
مخدر و دیگر بخش های انتظامی مورد استفاده قرار گیرد.سردار مهدی معصوم بیگی عملکرد سریع و کم 
هزینه در دستگیری مجرمان، تقویت سالح های دفاعی پلیس، افزایش دقت و عملکرد ماموران پلیس 
در اجرای ماموریت، افزایش اقتدار پلیس، ایجاد امنیت بیشتر برای شهروندان و جلوگیری از فرار سارقان 

و قاچاقچیان مواد مخدر و کاال را از مهم ترین اهداف ساخت این دستگاه برشمرد.

كشف 10 هزار كیلو چوب بلوط قاچاق در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر، از كشف ۱۰ هزار كیلوچوب جنگلی بلوط قاچاق به ارزش یك 
میلیارد ریال خبر داد.  سرهنگ علی جعفری نژاد اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه در 
کارگاهی مقدار زیادی چوب بلوط قاچاق دپو شده ، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کالنتری 
۱۵ قرار گرفت.وی افزود: پس از هماهنگی های الزم ۱۰ هزار کیلو انواع چوب بلوط جنگلی قاچاق از این 
کارگاه کشف شد.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه قاچاقچیان به انتقال این چوب ها از یکی از استان 
های کشور اعتراف کرده اند، بیان داشت: ارزش چوب بلوط های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه 
یک میلیارد ریال اعالم شده است.ســرهنگ جعفری نژاد تصریح کرد: در این خصوص دو قاچاقچی 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.فرمانده انتظامی خمینی شهر خاطر 
نشان کرد: مبارزه با قاچاق از اولویت های پلیس است و نیروی انتظامی با افراد سودجو و قاچاقچیان 

منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی می کند.

توقیف کفش و ادکلن های قاچاق در اصفهان 
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف محموله ای کفش و ادکلن خارجی قاچاق به ارزش ۵۰۰ 
میلیون ریال خبر داد. ســرهنگ کامران ریاحی اظهار داشت: طرح بازرســی از انبارهای تخلیه بار توسط 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی در باربری های مرکزی شهر اصفهان اجرایی شد.وی افزود: در بازرسی از 
یک انبار تخلیه بار ۱۷۵ جفت کفش خارجی و ۸۳ عدد ادکلن خارجی کشف شد که مالک، مدارک گمرکی و 
مجوزهای قانونی را ارائه نداد. این مقام انتظامی اظهار داشت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان 
مربوطه ۵۰۰ میلیون ریال عالم شده و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.رییس پلیس امنیت اقتصادی 
اصفهان از تحویل متهم به مراجع قضایی خبر داد و خاطر نشان کرد: هر گونه فعالیت در زمینه کاالی قاچاق 
باعث اخالل در نظم اقتصادی کشور، افزایش بیکاری جوانان و افزایش تورم می شود که امید است مردم 

عزیز با پلیس تعامل داشته باشند و اخبار مربوطه را در اسرع وقت اطالع دهند.

انهدام باند سارقان منزل دراصفهان 
 رییس پلیس آگاهی اســتان از شناسایی و دستگیری ۴ سارق منزل و کشــف ۵ میلیارد ریال اموال 
مسروقه خبر داد.  سرهنگ حسین ترکیان اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر سرقت چندین 
منزل در سطح شهرستان، شناسایی سارق یا سارقان احتمالی در دستور كار ماموران پلیس آگاهی قرار 
گرفت.این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام یکسری اقدامات تخصصی ۴ 
سارق را در این رابطه شناسایی و دستگیر کردند.ترکیان بیان داشــت: افراد دستگیر شده به سرقت ۵ 
میلیارد ریال اموال از منازل شهروندان اصفهانی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی 
تحویل داده شدند.رییس پلیس آگاهی اصفهان خاطر نشان كرد :این سارقان پس از شناسایی منازل 
خالی از سکنه با شکستن قفل درب ورودی یا باال رفتن از دیوار وارد منزل می شدند و اموال با ارزش مانند 
طال و جواهر را سرقت می کردند که توصیه می شود حتی االمکان از خالی گذاشتن منزل خودداری کنید. 

دانشگاه

وز عکس ر

عکس: ایمنا

خبر ویژهناجا

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

 370 خانوار اصفهانی 
دارای سه قلو هستند

 معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان 
گفت: در این اســتان حــدود ۳۷۰ خانواده 
دارای فرزندان ســه قلو داریم و حمایت از 
خانواده چند قلوها تا ســن شــش سالگی 
آن هاست.مجتبی ناجی اظهار کرد: در استان 
اصفهان حدود ۳۷۰ خانواده دارای فرزندان 
ســه قلو داریم که طبق قانون در سال جدید 
مقرر شــد به این خانواده ها فــارغ از این که 
درآمد ماهانه آنها چقدر است معادل خانواده 
پنج نفره ، تحت پوشش مســتمری ماهانه 

بهزیستی قرار بگیرند.
وی با بیان این که حمایــت از خانواده چند 
قلوها فعال تا سن شش سالگی آن هاست، 
افزود: هر چند ممکن اســت در ســال های 
آینده مدت زمان این حمایــت تغییر کند و 
این کودکان تا سنین باالتری تحت پوشش 
قرار بگیرند.معــاون اجتماعی بهزیســتی 
اســتان اصفهــان در خصــوص حمایت از 
خانوارهای دارای فرزنــدان دوقلو، تصریح 
کرد: این خانوارها اگر متعلق به ســه دهک 
پایین درآمدی جامعه باشند تحت پوشش 
مستمری ماهانه قرار می گیرند و در غیر این 
صورت برای آنها کمک های مــوردی در نظر 

گرفته می شود.
وی در خصــوص تعــداد آمار چنــد قلوها 
در اســتان اصفهان، گفت: در اســتان چهار 
خانــواده دارای فرزندان پنج قلــو و حدود 
۱۳ خانــواده، چهار قلو داریم که بیشــترین 
آمار اســتان متعلق به دوقلوها با ۱۸۰۰ مورد 
اســت هرچند این تعداد ممکن است بیش 
از این باشــد و این آمار مربوط به افراد ثبت 
 شــده در بانک اطالعات بهزیســتی استان 

اصفهان است.
ناجی با تاکیــد بر این که برخــی بنیادهای 
خیریــه ای و حمایتی از این افــراد حمایت 
می کنند، افزود: برخی خیریه ها مانند بنیاد 
علوی از خانواده های سه قلو به باال در جهت 
تامین مسکن آن ها حمایت می کنند و برای 

خانه دار شدن آنها مشارکت دارند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از قطع شدن پنج انگشت دست پسر دو ســاله بر اثر فرو کردن در چرخ گوشت خبر داد.فرهاد 
کاوه آهنگران با اشاره به حادثه کشیده شدن دست کودک دو ساله در چرخ گوشت در بهارستان اصفهان اظهار کرد: پس از انتقال کودک به بیمارستان الزهرا )س( 
عملیات آزادسازی دست از داخل چرخ گوشت انجام شد ولی انگشتان دست این کودک قطع شده بود. کاوه آهنگران  اضافه کرد: نیروهای امداد و نجات به همراه 
افسر کشیک از ایستگاه های سه و ۱۳ آتش نشانی اصفهان برای امدادرســانی به این حادثه اعزام شدند. هم چنین سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان از مرگ یک  مادر و دختر به دلیل احتمال گازگرفتگی در خیابان نبوی منش خبر داد.کاوه آهنگران با اشاره به حادثه احتمال گاز گرفتگی 
در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۹ و شش دقیقه  روز چهار شنبه به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.وی با بیان اینکه این حادثه در 
منزل مسکونی در خیابان نبوی منش رخ داده، ادامه داد: نیروهای امداد و نجات از ایستگاه هشت برای این ماموریت اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه پس از ورود نیروهای آتش نشانی به این منزل مسکونی با دو جسد رو به رو شدند، ادامه داد: مادر حدودا۴۰ ساله 

و دختر ۱۷ ساله در این حادثه جان خود را از دست دادند.

انگشتان دست کودک 2 ساله در اصفهان قربانی چرخ گوشت شد



رضا جاللی، کاندیدای انتخابات فدراسیون فوتبال که نتوانست در فرآیند انتخابات حضور داشته باشد طی یک بیانیه اعالم کرد که به زودی در خصوص فساد 

در فوتبال افشاگری می کند. جاللی که بیانیه کوتاهی درباره انصراف خود از انتخابات منتشر کرد، اشاره ای به رقم قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال 

داشت.وی در این بیانیه اشاره ای به رقم قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال داشت. کامال پیدا بود جاللی از فعالیت های انتخاباتی تاج، اسالمیان و 

ساکت شاکی است؛ مثلثی که نقش اصلی را در آوردن ویلموتس بازی کردند.جاللی اعالم کرد قرارداد مارک ویلموتس ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار یورو بوده است. 

احتماال منظور او این اســت که این رقم برای کل کادر ویلموتس و سه سال بوده است. اگر این رقم را تقســیم کنید حدود همان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار یورویی 

می شود که روزنامه خبرورزشی حدود یک ماه قبل اعالم کرده بود.

قرارداد ویلموتس ۱۶۰ میلیارد تومان است؟
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اعتراف »وریا غفوری« در رختکن!
کاپیتان و ســتاره این فصل استقالل، تحت فشــار بازی های فشــرده آبی ها در لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان دچار افت بدنی شده است.وریا غفوری در جریان مصاف با االهلی یک پنالتی حساس 
و سرنوشت ساز را از دست داد تا حداقل یک امتیاز بسیار مهم از دست استقالل بپرد. او در رختکن 
از وضعیت بدنی خودش ایراد گرفت و گفت به عنوان کاپیتان و بزرگ تر اســتقالل در روز هایی که 
بخش عمده ای از نفرات اصلی تیم مصدوم یا بیمار هســتند نمی توانســت تیم را در ترکیب اصلی 
تنها بگذارد و در این چند بازی اخیر با بدن تخلیه شــده یا به قول فوتبالی ها خراب به میدان رفته 
است. هم تیمی های وریا در پایان بازی با االهلی از زبان وریا شنیدند که گفته بدنش پس از بیماری 

سرماخوردگی که بعد از دیدار با الریان برایش ایجاد شد، خالی کرده است. 

عراقی ها پیگیر وضعیت »بشار رسن« بعد از اعالم رسمی کرونا در ایران:

ترسناک نیست!
 مدیربرنامه بشار رسن، هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید هیچ خطری این بازیکن را 
تهدید نمی کند.به نقل از سایت »المعلومه« عراق، بهروز دژبود، مدیر برنامه بشار رسن اعالم کرد که 
خطر بزرگی از کرونا در ایران وجود ندارد. دژبود گفت: وزارت بهداشت ایران چند مورد از بیمار کرونا 
را در بعضی از شهرها ثبت کرده است ولی این مسئله بزرگی نیست.وی ادامه داد: لیگ ایران ادامه 
دارد و نشانه ای از به تعویق افتادن این مسابقات وجود ندارد. شهرهایی که کرونا در آن وجود دارد، 
در لیگ برتر ، تیم ندارند. مدیر برنامه بشار رسن تاکید کرد: با موکلم بشار رسن صحبت کردم. اوضاع 

در تهران و اغلب شهرهای ایران عادی است و موضوع خیلی ترسناک نیست!

دلیلی که برای مرخصی »استوکس« عنوان شد!
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از بازی این تیم با شارجه به مهاجم ایرلندی خود اجازه داد دیرتر 
از سایرین به تهران بازگردد.بعد از تساوی پرسپولیس مقابل شارجه در دومین بازی سرخ پوشان 
در لیگ قهرمانان آسیا، یحیی گل محمدی به استوکس، مهاجم ایرلندی تیمش اجازه داد دو روز 
بیشتر در دبی بماند و سپس به تهران بازگردد.هر چند که برخی از پیشکسوتان پرسپولیس نسبت 
به این تصمیم سرمربی سرخ پوشان معترض شدند و این مرخصی را با توجه به ناآمادگی بدنی این 
بازیکن حرفه ای ندانستند؛ اما گل محمدی به دلیل دوری این بازیکن از پسرش به وی اجازه داد تا 

بتواند بعد از چند ماه دوری پسرش را ببیند. 

عمران زاده: 
امیرآبادی به شوخی آن حرف ها را زد!

حنیف عمران زاده، بازیکن اسبق اســتقالل ماجرای دوپینگی را که مهدی امیر آبادی تعریف کرده 
بود تکذیب کرد. عمران زاده در مصاحبه با برنامه »ورزش ایران« گفت: »اصال چنین چیزی صحت 
ندارد و من با آقای امیرآبادی هم صحبت کردم و او هم گفت یک اشتباه لفظی بوده است. به اعتقاد 
من این یک بازی اســت که هواداران ما هم در آن دارند بازی می خورند. این صحبت ها درســت 
زمان حرف های آقای درودگر مطرح شد که گفت زمان آقای عابدینی بازی ها را چینش می کردند 
و دیدند که چه زمانی بهتر از این و ما برویم این موضوع پودرها را پیگیر شــویم. مگر می شود یکی 
دوپینگ کند و به راحتی تبرئه شود؟ حتما چیزی نبوده که تبرئه شــده اند. این یک بازی بوده که 
آقای درودگر رک و رو راست آمد و داستان عابدینی را مطرح کرد و این ها هم دیدند همه دارند در 
مورد قهرمانی آن سال قطبی حرف می زنند، این برنامه را برای امیر آبادی چیدند. فکر می کنم امیر 
آبادی به شوخی این حرف ها را زده و آن ها به موضوع دامن زدند. من مگر از کسی ترسی دارم، اگر 

چنین چیزی بود که می گفتم«.

مسابقات اروپایی و آسیایی را در تهران هم می شود تماشا کرد؛

مربی یا مارکوپولو؟
سرمربی جدید و کروات تیم ملی فوتبال  بهنام شریفی
ایران که انتخابش حواشــی بسیاری در 
فضای مبهم و معلق فوتبال ایران به همراه داشت، پس از تماشای دو 
دیدار خارج از خانه اســتقالل و پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، 

بالفاصله عازم بلژیک شد!
دراگان اسکوچیچ با آغاز گشت و گذار های مرسوم سرمربیان خارجی 
تیم ملی و ســفر به کویت و امارات دیدار اســتقالل و االهلی امارات و 
همچنین پرســپولیس و الشارجه را تماشــا کرد و حاال بالفاصله راهی 
اروپا شده تا این سوال در ذهن اهالی فوتبال نقش ببندد که آیا نمی شد 
این دو مسابقه را از تلویزیون تماشا کند و هزینه های ارزی جدیدی به 
فوتبال بحران زده و ورشکسته و بدهکار ایران تحمیل نکند؟ این پول ها 
را بگذارید کنار قرارداد ۲۰۰هزاریورویی که فقــط برای هدایت تیم ملی 
در چهار مســابقه انتخابی جام جهانی در قرارداد گنجانده شده و قلب 
دلسوزان فوتبال ایران را می فشارد؛ یعنی هر بازی حدود ۷۵۰ میلیون 
تومان برای یک مربی معمولی که هیچ افتخار چشمگیری در کارنامه 

نداشته است.
دل خیلی ها خوش بود که الاقل اســکوچیچ مربی ارزانی است و قرار 
نیست به خاطر باختن به تیم هایی، چون بحرین و عراق از فوتبال ایران 
ارث پدری یا شــیربهای مادرش را طلب کند و در محاکم فیفا غرامت 
۱۲۰میلیارد تومانی بخواهد؛اما ســرمربی جدید تیم ملی هنوز نیامده، 
به ســیاق مربیان قبلی از جمله ویلموتس، به بهانه بررســی عملکرد 
لژیونر های ایران، قرار است راهی سفر بلژیک شود. او برنامه ریزی کرده 
و یا برایش برنامه ریخته اند که در روز های اول، دوم و ســوم اسفند به 
ترتیب در تمرینات تیم های یوپن )تیم عزت اللهی و ابراهیمی(، شارلروا 
)کاوه رضایی، علی قلی زاده، یونس دلفی( و ســپس در تمرین خنت 

)میالد محمدی( شرکت کند.
اســکوچیچ قرار اســت فردا)چهــارم اســفند( در ادامه تــور جذاب 
اروپایی اش، تماشــاگر دیدار تیم های برژ و شــارلروا باشد و بالفاصله 
در همان روز دیــدار تیم های اندرلخت و یوپن را از نزدیک تماشــا کند! 
همه این مسابقات از شبکه های مختلف تلویزیونی و ماهواره ای قابل 
دیدن است و مشخص نیست، چه کسی در فدراســیون فوتبال ایران 
چنین مجوزی به اسکوچیچ داده است. این تعداد سفر پیاپی و فشرده 
برای سرمربی که مدعی بود بیمار است و برای درمان باید آبادان )تیم 

سابقش در لیگ برتر( را ترک کند، عجیب و زیان آور نیست؟
نزدیک ترین بازی رســمی اســکوچیچ و اولین محک او در تیم ملی 
ایران در بازی هفتــم فروردین ماه ســال آتی مقابــل هنگ کنگ در 

چارچوب مقدماتی جام جهانی خواهد بود و تقریبا همه دوســتداران 
فوتبال می دانند پیــروزی مقابل این تیم درجه ۳ آســیا برای فوتبال 
ایران نیازی به تدارک خاص و ویژه و تماشای لژیونر ها در تیم هایشان 
 ندارد و تیــم ملی با هر ترکیبــی می تواند از دو مســابقه آتی به راحتی 

عبور کند.
احتمال دارد اســکوچیچ برای مالقات ســردار آزمون، مهدی طارمی و 
علیرضا جهانبخش بخواهد به روسیه، پرتغال و انگلیس هم سفر کند 
و با سیاحت مارکوپولویی همه بازیکنان شــاغل ایرانی در سراسر اروپا 
را مشمول دیدوبازدید جذابش کند، آیا در فدراسیون یک نفر نیست که 
دراین باره به او اخطار بدهد؟ باید خدا را شــکر کرد که فوتبال ایران در 
لیگ آمریکا، اســترالیا و کانادا بازیکن سرشناس و ملی پوش ندارد تا 

هزینه های نجومی مسافرت و دنیاگردی اسکو بیشتر از این نشود.
این سفر های پرهزینه دراگان اســکوچیچ که قطعا با هزینه اقامت در 
هتل های لوکس، وعده هایی غذایی، هزینه تماس و اینترنت و انجام 
پرواز های فرست کالس و سایر مخارج جابجایی همراه است، اگر با حق 
ماموریت های نجومی که از دوران کارلوس کی روش مرسوم بوده، جمع 
بسته شود، شاهد یک صورتحساب ســنگین برای فدراسیون بی پول 

خواهیم بود که از همیــن حاال پرداختــش روی دوش رییس بعدی 
فدراسیون سنگینی خواهد کرد.

سوال اینجاست که آیا اسکوچیج نمی توانست چندهفته صبر کند و ملی 
پوشان خارج نشین را در اولین اردوی تیم ملی در تهران مالقات کند؟ 
میزان آمادگی آن ها برای دو بازی بســیار پیش پا افتاده مقابل هنگ 
کنگ و کامبوج تا چه حد اهمیت دارد که سرمربی تیم ملی هنوز جوهر 
امضای حکمش خشک نشــده، راهی اروپا شــده تا با بعضی از آن ها 
دیدار کند و جویای احوال شان شود؟ آیا نمی شد تلفنی، ایمیلی و حتی 
با تماس تصویری حال لژیونر ها را پرسید؟ شرایط فیزیکی فعلی این 
بازیکنان چه تاثیری در دعوت شان به اردو های مهم اصلی برای مصاف 

با عراق و بحرین در مقدماتی جام جهانی دارد؟
در کشوری که مردمش این روز ها با انواع و اقسام فشار های اقتصادی 
داخلی و بین المللی دست به گریبان هستند، چه ضرورتی دارد که این 
همه پرواز خارجی غیرضروری  و بدون فایده از محل بیت المال انجام 
شود و مخارجش برپشت جامعه ســنگینی کند؟ وزیر ورزش که بار ها 
درباره حذف سفر های غیرضروری هشدار داده بود، با چه سازوکاری بر 

تشدید این رویه ها نظارت می کند؟

لژیونــر واترپلوی ایــران گفت: قزاقســتان از تیم 
ملــی ایــران می ترســید بــه همیــن دلیــل از 
 بیمــاری کرونا سوءاســتفاده کــرد و ســهمیه را 

گرفت.
شایان قاسمی، لژیونر واترپلوی ایران 
بعد از اقدام عجیب فدراسیون جهانی 
شنا در لغو مسابقات انتخابی المپیک 
و اعــزام تیم قزاقســتان بــه المپیک 
توکیو، اظهار کرد: تقریبــا آذرماه برای 
پیگیــری تمرینات تیم ملــی واترپلو 
به ایران آمدم. قرار بــود یک ماه و نیم 
ایران بمانم تا برای مسابقات انتخابی 
المپیک آماده شــویم و به قزاقستان 

برویم؛ اما این مسابقات اول به تعویق افتاد و طبق 
قوانین بین المللی، باشگاهم باید به من مرخصی 

می داد چون کمک به تیم ملی در اولویت قراردارد. 
بعد که مسابقات لغو شــد همه شوکه شدند و همه 
چیز بــه هم ریخت. قاســمی افزود: صــدر در صد 

بی انگیزگی پیــش می آید؛ اما ورزشــکاران هنوز 
تمرین می کنند هر چند که تمرینات متمرکز نیست. 

واترپلوئیســت ها باید بدن خود را آماده نگه دارند 
چون هنوز ما بــه برگزاری بازی پلــی آف بین تیم 
ایران و قزاقستان امید داریم.وی گفت: قزاقستان از 
بیماری کرونا سوءاستفاده کرد و سهمیه را 
گرفت. این اصال عادالنه نیست. قزاقستان 
اگر می دانست ما را شکست می دهد هیچ 
وقت این کار را نمی کــرد و مالک را مدال 
طالی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ قرار نمی داد. 
این کار قانونی نیســت و شبیه البی گری 
است. اگر قرار است مسابقه لغو شود باید 
قزاقستان هم به انتخابی جهانی هلند بیاید 
و یک سهمیه به آن مسابقات اضافه شود. 
المپیک، بزرگ ترین رویداد جهان اســت 
و اینکه یک کشور بخواهد ســهمیه مستقیم و غیر 

قانونی بگیرد، منطقی نیست.

لژیونر واترپلو: 

قزاقستان می ترسید،کرونا را بهانه کرد!

کارگردان »یادم تورا فراموش«:

 به ناصر محمدخانی 
آدرس غلط می دهند

خبر  ویژه

 پاسخ »کلوپ«
 به درخواست عجیب پسر ۱۰ ساله

به نقل از تایمز، یک هوادار ۱۰ ســاله منچســتریونایتد که عالقه وافری به فوتبال دارد در نامه ای به 
یورگن کلوپ از این مربی خواست خیلی 

در بازی های خود برنده نباشد.
این هوادار در نامه خود به یورگن کلوپ 
آورده اســت: یورگن کلوپ عزیــز ، نام 
من »دارا«اســت. من ۱۰ ساله هستم و 
طرفدار منچستر یونایتد. برای شما نامه 
نوشتم تا از شما شــکایت داشته باشم.

لیورپول بیش از حد در مسابقات برنده 
می شــود. اگر ۹ بازی دیگر را ببرید، در 
این صــورت بدون شکســت در فوتبال 
انگلیس قهرمان می شوید که یک رکورد است. برای یک هوادار منچستر یونایتد، این بسیار ناراحت 
کننده اســت. بنابراین دفعه دیگر که لیورپول بازی می کند، لطفا شکست بخورید. کافی است که 
فقط اجازه دهید تیم دیگر گلزنی کند. امیدوارم شــما را ترغیب کرده باشم که قهرمان لیگ نشوید 
و بازی هایتان را نبرید.سرمربی لیورپول در پاسخ به این کودک نوشــت: متاسفانه در این حالت، 
من نمی توانم درخواست شما را برآورده کنم. کار من این است که تمام تالش خود را برای کمک به 
لیورپول در پیروزی به کار گیرم. این چیزی است که میلیون ها انسان در سراسر جهان می خواهند 
و من واقعا  نمی خواهم آنها را رها کنم. من می توانم به شما اطمینان دهم که یک چیز بدون تغییر 
 باقی خواهد ماند؛ اشتیاق شــما به فوتبال و باشگاه شما. منچســتر یونایتد به خاطر داشتن شما

خوش شانس است.

انتقاد عجیب »سولسشایر« از توپ بازی با بروخه
ســرمربی منچســتریونایتد از کیفیت توپ های لیگ اروپا انتقاد کرد و آن را باعث توقف تیمش 
برابر بروخه دانست.به نقل از دیلی میل، در ادامه دیدارهای لیگ اروپا منچستریونایتد به مصاف 
بروخه رفت و دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. ابتدا امانوئل دنیس، دروازه یونایتد را باز 
کرد؛ اما آنتونی مارسیال در دقیقه ۳۶ نتیجه را به تســاوی کشاند.اوله گنار سولسشایر، سرمربی 
منچســتریونایتد بعد از توقف تیمش در این دیدار گفت: می توانید یکی از این توپ ها را بگیرید 
و امتحان کنید، توپ خیلی سریع است و ســرعت زیادی دارد و انگار روی چمن مصنوعی بازی 

می کردیم.

عجیب ترین انتقال شوکه کننده بارسلونا!
بارســلونا با خرید بریت ویــت، یک انتقال شــوکه کننده دیگر را به ســرانجام رســاند.به نقل از 
OneFootball، بارســلونا پنجشــنبه به انتظارات پایان داد و یک مهاجم جذب کرد؛ البته این 
مهاجم نه آنخل رودریگز و لورن مورون، که مارتین بریت ویت، مهاجم ۲۸ ساله و دانمارکی باشگاه 
لگانس، تیم نوزدهم جدول رده بندی اللیگا بود!بارســلونا، بریت ویت را بــا قراردادی بلندمدت 
 )ژوئن ۲۰۲4( بــه خدمت گرفته و بــرای آزادســازی او ۱۸ میلیون یورو پرداخت کرده اســت.

  نکتــه جالب، رقــم ۳۰۰ میلیون یورویی درج شــده در بندفســخ او بــا بارسلوناســت که برای 
 مهاجمی با ســابقه و آمار او، کمــی عجیب به نظر می رســد. از ظهر پنجشــنبه و بــا اعالم خبر

 رسمی این انتقال، موجی از واکنش های شوکه شــده و حیرت زده طرفداران در سرتاسر جهان 
به راه افتاده است.

فوتبال جهان

علی عطشــانی با ابــراز امیــدواری از اینکه 
شرایط اکران، پس از تدوین آیین نامه جدید 
متناسب با تولید در سینما شود، تاکید کرد، در 
»یادم تو را فراموش« هیچ گاه قصد نداشته از 
ابتدا سراغ یک سوژه مشهور برود و فقط یک 
داستان عاشــقانه تراژیک برایش جذابیت 
داشته است.فیلم »یادم تو را فراموش« به 
کارگردانی علی عطشــانی حدود چهار سال 
پیش ساخته شد و از همان زمان خبرهایی 
از شــباهت قصه فیلــم با ماجــرای یکی از 
فوتبالیست های ســابق پرسپولیس مطرح 
شــد چرا که داســتان حادثه تلخ مربوط به 
همســر این بازیکن مدتی طوالنــی یکی از 
داغ ترین خبرهای بخش حوادث رسانه ها در 
آن سال ها بود. این شباهت که حاشیه هایی 
را هم برای فیلم ایجاد کرد و االن هم باالخره 
روی پــرده رفته، همچنان ادامــه دارد چون 
عطشانی از شکایت ناصر محمدخانی از خود 

خبر می دهد.
عطشــانی درباره حاشــیه هایی کــه برای 
فیلمش پیش آمده و اینکه  چطور شد سراغ 
ساخت این داستان رفت؟ توضیح داد: خود 
ســوژه اصلی فیلم  به تنهایی آنقدر جذابیت 
دارد که می تواند مخاطب را جذب کند تا نیاز 
به ارجاع به موضوع دیگری نداشــته باشد. 
اصال همین االن هم ممکن اســت خیلی ها 
این فیلم را ببینند و بخش هایی از آن با زندگی 
آنها شــباهت داشته باشــد.این کارگردان با 
اشاره به علنی شــدن اتفاقات مربوط به این 
فوتبالیســت، انتشــار خبرها در رسانه ها و 
احضاریه ای که به دســتش رســیده، گفت: 
من در این فیلــم ۱۰ روز از زندگی یک مربی 
ســابق فوتبالی  را روایت می کنم که اصال در 
زندگی آقای محمدخانی وجود نداشته و این 
براساس داســتان ما پیش می رود. از ابتدا 
سوژه اصلی فیلم ما ایشان نبوده و فیلمنامه 
هم ثبت شــده موجود اســت.فکر می کنم 
مشــاورانی که اطراف ایشان هســتند، راه را 
اشتباه نشان می دهند چون ماجرا اصال این 

گونه نیست. 

در حاشیه

وز عکس ر

تظاهرات خیابانی 
علیه اردوغان به دلیل 

اشتباهات داوری!
هواداران تیم ســیواس اسپور 
که معتقدند دو تیــم ترابزون و 
فنرباغچه مورد حمایت شخص 
اردوغان هستند،پس از اتفاقات 
و اشــتباهات داوری رخ داده با 
تجمع در میادین اصلی شــهر 
به ســبک ترک ها با ساز و دهل 

اعتراض خود را نشان دادند!
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ما بدان عهد که بستیم برآنیم هنوز
روز موعود از راه رسید، هنگامه به ثمر نشستن ماه ها تالش، همت و تحقیق برای ساختن کشوری 
بهتر، روزی که تک تک افراد جامعه خود را در عرصه تصمیم گیری و انتخاب می یابند و باید آینده را با 
دستان خویش بسازند.آنان که دلسوز میهن و سرنوشت آن و مردمانش بودند، آمدند تا کمر همت 
بسته و محکم پای این انقالب بمانند و از آن دفاع کنند.انقالبی که با خون هزاران شهید و خون دل 
خوردن ملت آن، برای رسیدن به استقالل و خروج از یوغ مستکبران حاصل شده و برای پایداری اش 

باید همچنان اســتقامت کرد، گاهی از 
نوع مقاومت اقتصــادی، گاهی جدیت 
در امر سیاست خارجی، گاهی حضور در 
انتخابات و گاهــی مقابله با هجمه های 
بی امان فرهنگی که همــه و همه قصد 

ضربه زدن به ایران را دارد.
دوم اســفند، یوم ا... دیگری در تاریخ 
پر فراز و نشــیب ایران بود، تاریخی که 
نشان می دهد این کشور همواره مقصود 
دشمنانی بوده که آن را گوهری گرانبها در 

منطقه یافته اند و دسیسه چپاول گری آن و به زنجیرکشیدن آزادی مردمانش را در سر دارند.غافل 
از اینکه این بیشه، شیرانی دارد که اگر بیگانگان چون کفتار صفتانی پست، چپ نگاهش کنند، آنان 
را خواهند درید و ضربه ای کاری بر آن ها وارد خواهند کرد تا دیگر چنین نیتی شوم در سر نپرورانند.

دیروز همه هم قدم و هم پیمان به میدان انتخابات مجلس یازدهم آمدند تا یکصدا سرود استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی سر دهند، استقاللی به برکت خون شهیدان و راهبری امام راحل و رهبر 
معظم انقالب، آزادی در پرتو شجاعت و جمهوریتی در ســایه مردم ساالری که ریشه در اسالم ناب 

محمدی دارد.
ملت ایران  و مردم وفادار اســتان اصفهان به صحنه آمدند، بند بند انگشت هایشان را بر جوهر آبی 
انتخاب زدند تا مهر تاییدی بر میهن دوستی خویش زده و بند دل دشمنان را پاره کنند.مردمانی از 
دیار پاکان که قطره قطره رای خود را در صندوق انتخابــات ریخته تا چونان رودی به دریای بیکران 
اقتدار بپیوندد و ثمره ای عظیم با نام اقیانوس عزت و بزرگی ایران همیشه سرافراز را به بار آورد.این 
مردان و زنان، دختران و پسران جوان و پیشکســوتان شهر و روستا، از محله و حسینیه و مسجد و 
مدرسه یک نفس فریاد عشــق به وطن و ارادت به والیت سر دادند تا صدایش گوش جهانیان را پر 
کند.معاندان، در کاخ های پوچ ساخته شــده از خیال بافی های خام شان، به خود خواهند لرزید و 

نقشه های شوم شان را بر بادرفته خواهند یافت.
فرقی نمی کند کرسی های مجلس نصیب چه حزب و گروهی باشــد، فرقی نمی کند کدام گروه و 
دسته با کدام عقیده و آیینی قلم به تعیین سرنوشت کشــور رانده اند و کدامین نام از صندوق ُمهر 
شده به ِمهر ملت ایران خارج می شود.مهم تر از این ها اثبات شور و شعور سیاسی و اراده ملتی است 
که به دست خود انقالب کردند و بر اســالمی بودن آن اصرار ورزیدند تا پای گرگ ها و روباهان را از 
این دیار قطع کنند و رشته امور را با همدلی و وفاق خود در دســت گیرند.من، تو و او به عرصه عمل 
 آمدیم تا شعار میهن پرستی و هم میهن دوستی ســر دهیم و اثبات کنیم که حرف مان با عمل مان

  یکی است. 
بهمن ۵۷ بر پایداری و حراست از این انقالب عهد بسته و ۱۲ فروردین ۵۸ ُمهر تایید بر آن زده و دست 
اتحاد دادیم و در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی همچون گذشته ثابت کردیم که 

هنوز بر آن عهد که بستیم، هستیم.
هستیم تا پای جان، تا آخرین جانی که در بدن داریم و هنوز هم برای اهتزاز پرچم سه رنگ مزین با 

»ا...« و نه چیز دیگری؛ پرشور و پرطراوت در میدان  خواهیم بود.

آمادگی نصف جهان جهت مقابله با کرونا؛ 

مردم به شایعات توجه نکنند

چهارشــنبه هفته گذشــته بود که باالخره        نرگس طلوعی
خبری که مدت ها منتظرش بودیم اعالم 
رسمی شد،»کرونا به ایران رسید«. ویروس ترسناکی که تور جهانی خود 
را از چین آغاز کرد بود، ردپایش در قم دیده شد و در همان بدو ورود جان  

دو شهروند قمی را گرفت تا نشان دهد چه نقشه هایی که در سرندارد.
پیش از این همواره خبرها و شایعات حول محور ویروس کرونا در ایران 
تکذیب می شد، ویروســی که در همه جای دنیا رخنه کرده بود ولی بر 
اساس گزارش مسئوالن وزارت بهداشت ایران پایش به ایران باز نشده 
بود. تکذیب ها با توجه به حضور نســبتا زیاد گردشگران چینی در ایران 
عجیب به نظر می رســید؛ اما با توجه به عدم تایید هرگونه ابتال به این 
ویروس خطر این بیماری کشنده را چندان احساس نمی کردیم تا این 
که  روز چهارشــنبه از ســوی روابط عمومی وزرات بهداشت اعالم شد، 
آزمایش های اولیه به عمل آمده از دو نفر از موارد مشــکوک به ابتال به 
کرونا در قم مثبت بوده است. این وزارتخانه درعین حال اضافه کرد که 
آزمایش های بعدی برای بررسی قطعیت موضوع در حال انجام است 
و نتایج آن نیز به محض آماده شدن به اطالع عموم خواهد رسید. این 
دو نفر از افراد مسن و از دو منطقه جداگانه قم هستند و هیچ سفری به 
خارج از قم نداشــته اند. همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی فوت 
این دو نفر در قم را تایید کرد. به دنبال تایید ایــن خبر مدیرکل بحران 
اســتانداری اصفهان از تشکیل جلســه ویژه مدیریت بحران پیرامون 

ویروس کرونا خبر داد.منصورشیشه فروش با بیان اینکه دو هفته پیش 
جلسه اصلی تشکیل و وظایل هر بخش ابالغ شد، گفت: در جلسه اخیر 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اعالم کرد که تا کنون هیچ مورد از ابتال 
به کرونا در استان اصفهان ثبت نشده اســت.مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان با اشــاره به این که مرجع اعالم رسمی دانشگاه 
علوم پزشکی است، گفت: از شهروندان درخواست می شود به شایعات 
بی اســاس توجه نکنند و آنچه که به طور رسمی از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی اعالم می شود، مورد تایید است.وی تصریح کرد: در این جلسه 
مقرر شــد دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و دانشــگاه علوم پزشکی 
کاشان جلسات مستمری در این رابطه داشته باشند و ستاد پیشگیری 
۲4 ساعته به منظور عملیاتی کردن دستورالعمل های وزارت بهداشت و 
درمان، پایش مستمر روند کنترل و نظارت بر اجرای طرح های کنترلی 
را در دانشــگاه فعال کنند.شیشــه فروش ادامه داد: اجرای طرح های 
خود مراقبتی، توصیه های بهداشــتی برای جلوگیری از ابتال به بیماری 
در همه بخش ها توسط مرکز بهداشت استان ابالغ می شود.وی با اشاره 
به وظیفه اطالع رســانی دانشگاه علوم پزشــکی از طریق صدا و سیما، 
اظهار داشت: در این جلسه دانشگاه علوم پزشکی با هدف آموزش های 
مختلف جامعه پیرامون بیماری کرونا موظف شد، چگونگی پیشگیری 
از بیماری، رعایت موازین بهداشت فردی و پاسخ به نگرانی های مردم 
را با همکاری صدا و ســیما  به مردم ابالغ کند.به گفته مدیرکل بحران 

استانداری اصفهان، امکانات و تدارکات مورد نیاز برای تشخیص، درمان، 
پیشگیری، مراقبت بیماری، ایجاد تیم پاسخ سریع در مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر در مراکز درمانی اســتان و پزشک مقیم برای تمام 
متخصصان مراکز تعیین شده درمانی از جمله مصوباتی بود که در جلسه 
ویژه مدیریت بحران استانداری مقرر شد.وی افزود: کارشناسان مرکز 
بهداشت در پایگاه مراقبت بهداشت مرزی در فرودگاه ها مستقر هستند 
و به صورت مرتب مراقبت سندرومیک همه مسافران را بررسی می کنند 
و همچنین در زمینه تهیه برنامه عملکرد مراقبت در فرودگاه اصفهان و 
آموزش های الزم به پرسنل اقدام شد.شیشــه فروش با بیان اینکه به 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، راه آهن و گمرک، وظایفی محول 
شــد، گفت: مراقبت های بهداشتی برای همه مســافران در این زمینه 
ضروری اســت که در پایانه های مســافربری اتوبوس و قطار باید این 
موارد رعایت شــود.وی  ادامه داد: با مدیران بهداشت خانه های درمان 
روستایی و کارگری، مدیران بیمارســتان ها، اعضای کارگروه سالمت 
در شهرســتان ها هماهنگی های الزم برای آمادگی در این بخش ایجاد 
شد، همچنین جلسات بین بخشــی آمادگی بیمارستان ها و اورژانس 
پیش بیمارستانی ابالغ شد. به گفته مدیرکل بحران استانداری اصفهان 
تمام هماهنگی های الزم در دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان 
انجام شده و تمهیدات مورد نظر برای مراقبت، پیشگیری و کنترل اتخاذ 

شده است.

از شهروندان درخواست می شود به شایعات بی اساس 
توجه نکنند و آنچه که به طور رسمی از سوی دانشگاه علوم 

پزشکی اعالم می شود، مورد تایید است

کاشت ۵ هزار درخت در بوستان مهر
مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان گفت: در اسفندماه سال جاری این منطقه اقدام به کاشت پنج هزار 
درخت در بوستان مهر می کند.سید عباس روحانی اظهار کرد: ضرورت و اهمیت وجود فضای سبز 
در منطقه ٩ که ریه های تنفسی شهر اصفهان است بســیار مورد توجه بوده، از این رو این منطقه به 
حفظ و توسعه درختان و فضایی سبز بسیار اهمیت داده و در این راستا در برنامه پایان سال ١٣٩٨ 
اقدام به افزایش درختان در سطح منطقه ٩ به خصوص بوستان مهر کرده است.وی با بیان اینکه 
امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست، 
افزود: شهرها به عنوان کانون های تمرکز، فعالیت و زندگی انســان ها برای اینکه بتوانند پایداری 
خود را تضمین کنند چاره ای جز پذیرش ســاختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند.

مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این میان فضای سبز به عنوان جزء ضروری و جدا 
ناپذیر پیکره شهرها در حفظ متابولیسم آنها نقش اساسی دارند که کمبود آنها می تواند اختالالت 
جدی در حیات شهروندان و شهرها به وجود آورد.وی با بیان اینکه فضای سبز و پارک، بخشی از 
چهره مطلوب شهر را می سازد و یکی از نیازهای ضروری و پدیده های مطلوب زندگی شهرنشینی 
به خصوص در کالن شهر اصفهان محسوب می شــود، گفت: کیفیت و کمیت فضای سبز و پارک 
در بهبود شرایط محیط زیســت نقش موثری دارد و منطقه ٩ مهم ترین و بزرگ ترین فضای سبز 

طبیعی شهر اصفهان را دارد.

 برگزاری دومین رویداد بزرگ انتقال تجربه »رویتاک«
 در اصفهان

باهدف اشتراک گذاری ایده ها و تجارب افراد موفق با همکاری  مخابرات منطقه اصفهان ودبیرخانه 
رویتاک، دومین رویدادبزرگ انتقال تجربه در محل سالن همایش های اهل البیت )ع(  برگزار شد. 
امیر حسین زیگلری، رییس اداره بازاریابی و امور مشتریان و مدیر اجرایی همایش گفت: رویتاک، 
سلسله  رویدادهای ملی و دارای اســتاندارد انتقال تجربه اســت که برای اولین بار در ایران برگزار 
می شود و با شعار »ایده ها از تجربه ها شکل می گیرد« طراحی و اجرا شده است. این رویداد موفق 
به دریافت لوگوی ایران ساخت از سوی ستاد فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و تاییدیه این ستاد  شــده است.زیگلری افزود : این رویداد با حضور و 
اجرای جناب آقای »مجتبی متقی« مشــاور بورس و تامین مالی شهرک علمی تحقیقاتی و اتاق 
بازرگانی اصفهان،  سرکار خانم »فاطمه عادلی« بازیکن تیم بانوان سپاهان و تیم ملی فوتبال ایران،  
خانم »فاطمه افتخاری« قهرمان پاراگالیدر و ملقب به ملکه آسمان آبی، خانم »آوا کیانی« اولین 
دختر نجار اصفهان، آقای  »پیام پورفالح« ســردبیر ماهنامه اصفهان نیمروز و مدیر خانه کاریکاتور 

اصفهان همراه بود. 
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شهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشت، پنج هزار و ۹۱۱ مرتبه با مرکز ۱۳۷ تماس برقرار کردند تا 
درخواست ها و پیشنهادات خود را با کارشناســان این اداره در میان بگذارند.از مجموع تماس های 
واصل شده دو هزار و ۷۵۳ مورد مربوط به معاونت خدمات شهری معادل 4۶.۵ درصد، ۳4۹ تماس 
معاونت عمران معادل ۵.۹ درصد و ۲۰4 مورد نیز ترافیکی شامل ۳.4 درصد از مجموع کل پیام ها 
است؛ سایر پیام ها نیز به سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری ارجاع شد.در بخش بازخورد 
نیز به منظور پیگیری پیام های ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، پنج هزار و ۲۲۵ تماس 
با شهروندان برقرار شده است.کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان در هفته 
گذشته دو هزار و ۲۷۷ مورد مشاوره یا اطالعات مربوط به حمل و نقل عمومی، اطالعات مربوط به 

شهرداری های مناطق ۱۵ گانه و شماره تلفن های مورد نیاز را به شهروندان ارائه کردند.

با مسئولان

اخبار

 درختان خیابان طیب
 قطع شدند یا جابه جا؟

سوال روز

عکس های تنه قطع شده درختان در خیابان 
طیب روبه روی ارگ جهان نما نشان می دهد 
حدود ۲۵ درخت در این محدوده به منظور 
احداث ایســتگاه مترو قطع شــده است؛ 
اما رییس کمیســیون اجتماعــی و محیط 
زیست شــورای اسالمی شــهر اصفهان می 
گوید درختی قطع نشــده و فقــط جابه جا 
شده اســت.کوروش محمدی در خصوص 
طرح مصوبه ای مربوط به احداث ایســتگاه 
متــرو در خیابان طیب، اظهــار کرد: احداث 
پروژه  بزرگی مثل مترو در راســتای توسعه 
حمل و نقل عمومی، حفظ محیط زیســت و 
ایجاد وفاق بین شــهروندان امری ضروری 
است.وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های 
مهندســی تصمیم گرفته شــد که ایستگاه 
متروی خیابان طیــب در مقابل ضلع غربی 
ســاختمان ارگ جهان نمــا احداث شــود.

رییس کمیســیون محیط زیســت شورای 
شهر اصفهان با اشاره به اینکه حدود ۲۵ رأس 
درختچه با سن و ســال کم در محدوده این 
ایستگاه قرار داشــت، تصریح کرد: سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان بعد 
از تصویب و ارجاع طرح به کمیســیون عالی 
طرح ها، تصمیم به جابه جایی این درختان 
که در مسیر مترو قرار دارند، گرفت.محمدی 
ادامــه داد: همــه ۲۵ رأس درخت با همت 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان از مقابــل ارگ جهان نمــا به پارک 
پشت بیمارستان شهید بهشتی انتقال یافته 
و در چرخــه حیات همچنان زنده هســتند. 
این درختان در منطقه ۱ شــهرداری جابه جا 
و در همان محدوده کاشــته شــده تا سهم 
فضای ســبز این ناحیه حفظ شود.به گفته 
وی، این کار با حساسیت باالیی انجام شده 
و هیچ کدام از درختان قطع نشــده یا از بین 
نرفته اند. محل کاشت درختان نشانه گذاری 
شده و قابل رویت و بررسی است.مدیر عامل 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
 اصفهــان نیز هنــوز پاســخی در ایــن باره

 نداده است. 

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری  نوبت اول

به آگاهی میرســاند اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در نظر دارد در اجــرای ماده ۲۷ قانون الحــاق ۲ و تبصره ۱۹ قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ و تصویب 

 کار گروه مربوطه نســبت به مشــارکت در تکمیل و بازســازی پروژه ورزشــی ذیل الذکر اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید با مراجعه به ســایت

 www.isfahan.msg.gov.ir برای اطالع از شرایط و مفاد قراردادهای مشارکتی مراجعه و یا از تاریخ ۹۸/۱۲/4 لغایت پایان وقت اداری ۹۸/۱۲/۸ برای دریافت 
اسناد و مدارک فراخوان به اداره کل ورزش و جوانان به نشانی خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر مراجعه نمائید و پس از اخذ مدارک ضمن مطالعه دقیق در صورت 

تمایل در فراخوان مذکور شرکت نمائید.

۱- مبلغ تضمین شرکت در فراخوان به میزان ۵ درصد تعهدات به شماره حساب 4۰۶۱۰۰۵۵۰۷۶۷۰۵۸۳ بنام حساب رد وجود سپرده شده اداره کل ورزش و جوانان 

استان اصفهان نزد بانک ملی یا طی ضمانت نامه بانکی در وجه اداره مذکور در پاکت الف قرار داده و در هنگام ارائه مدارک تحویل  نمائید.
۲- مهلت دریافت اسناد و مدارک از ۹۸/۱۲/4 لغایت ساعت ۱4 مورخ ۹۸/۱۲/۸ می باشد.

۳- مهلت ارائه پیشنهاد از ۹۸/۱۲/۱۰ لغایت ساعت ۱4 مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ می باشد.
4- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح دوشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۹ می باشد.

توضیحات ضروری:
۱- به پیشنهادهای مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- بدیهی است شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف مقرر در اسناد و فراخوان )شرایط و قرارداد( بوده و اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در چهارچوب قانون مختار است.

۳- در صورت انصراف برنده یا برندگان فراخوان از انعقاد قرارداد سپرده به نفع اداره کل مذکور ضبط خواهد شد.
4- مسئول ریسک پروژه سرمایه گذار خواهد بود. لذا سرمایه گذار باید نسبت به تامین و تهیه تاسیسات و تجهیزات و مصالح مورد نیاز تسریع نماید.

۵- مفاد شرایط فراخوان و قراردادهای ارایه شده به قوت خود باقی و سرمایه گذار مکلف به رعایت تمامی مفاد آن می باشد.
۶- پس از تعیین برندگان ضمانت نامه برندگان اول، دوم و سوم نزد اداره کل نگهداری و سایر اشخاص به آنان مسترد می گردد.

۷- برنده فراخوان باید ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ نسبت به ارائه تضامین حسن انجام کار در مدت ساخت و مدت بهره برداری جهت عقد قرارداد اقدام نماید در غیر 
این صورت سپرده وی ضبط و مطابق مقررات و در صورت وجود و احراز شرایط نفر دوم به ایشان واگذار خواهد شد.

۸- متقاضیان می توانند با هماهنگی با اداره کل مذکور نسبت به بازدید از پروژه ها اقدام نمایند.
۹- شرکت متقاضیان که پیشنهادات خود را ارایه نموده اند در بازگشایی پاکات در جلسه مذکور بالمانع می باشد.

۱۰- شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت اشاره شده ضمن مشاهده گزارش پروژه ها و دفترچه فنی و اقتصادی هر پروژه را بصورت جداگانه مطالعه و در 
صورت تمایل در فراخوان مذکور شرکت کنند.
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نام ردیف
نام پروژهشهرستان

هزینه مورد 
نیاز به میلیون 

ریال

مدل 
واگذاری

مدت  
بهره برداری

میزان تضمین 
شرکت در 
فراخوان

میزان 
تضمین 

مدت ساخت

میزان 
تضمین مدت 

بهره برداری

مدت 
اجرا

اجاره بهاء 
سالیانه 
به ریال

توضیحات

اصفهان۱
تکمیل و 

بازسازی استخر 
شهید الوی

۱4/4۸۶/۰۰۰B.O.L.T۵ سال
۵ درصد 
کل تعهد

۱۰ درصد 
مدت ساخت 

ضمانت 
بانکی

۲۰ درصد 
مبلغ تعهد 

ضمانت بانکی
۶۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ماه

۱۰ درصد 
اضافه 

سالهای بعد

۲
بوئین و 
میاندشت

۲۲۰۰۰B.O.L.Tتکمیل استخر
۳۱ سال 
و ۵ ماه

۵ درصد 
کل تعهد

۱۰ درصد 
مدت ساخت 

ضمانت 
بانکی

۲۰ درصد 
مبلغ تعهد 

ضمانت بانکی
۱۸۲4/۰۰۰/۰۰۰ ماه

۱۰ درصد 
اضافه 

سالهای بعد

۳
تیران و 
کرون

B.O.T ۱۶۲۰۰توسعه پناهگاه
۱۷ سال 
و ۶ ماه

۵ درصد 
کل تعهد

۵ درصد 
ضمانت 

بانکی

۱۰ درصد مبلغ 
تعهد ضمانت 

بانکی
--۱۸ ماه

چاپ اول
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داشتن نظم و انظباط تاثیرات 
مهسا احمدی

مثبــت عدیــده ای در کار و 
زندگی هــر فــرد دارد ، وقتــی صحبت از نظم می شــود 
منظورمان فقط مرتب بودن اتاق کارتان یا خانه نیست بلکه 
بخشی از این نظم در ذهن شما قرار دارد همان مسئله ای 
که هدف اصلی ما در این بخش است. ترتیب شروع کردن 
برای مبارزه با این بی نظمی هم در عین حال مهم اســت. 
بسیاری از بی نظمی ها نه در وسایل که در ذهن ما جا دارند 
 که بــا روش های پیشــنهادی کــه در ادامه مــی خوانید 

می توانید از آنها رها شوید.
 منظم بودن را تبدیل به وظایف شــخصی خود کنید: اگر 
واقعا عالقه مند به دســتیابی به اهداف خود هستید باید 

متعهدتر و منظم تر باشید.
برای منظم شدن روی اهداف تان متمرکز شوید:برای نظم 
بیشــتر هر روز اهداف تان را قبل از شــروع بررسی کرده و 
مکانی آرام را برای تمرکز و تجسم انتخاب کنید. تصور کنید 
که به اهدافی که می خواهید دســت یافته اید و حسی که 

دارید را به تصویر بکشید.
 ابتدا کاری را که برای تان سخت اســت و دوست ندارید را 
انجام دهید:مطمئن شوید که کارهای سخت را در اوایل روز 

انجام داده اید؛ کاوش، ورزش یا تمیز کردن منزل. بهترین 
زمان برای انجام کارهایی که دوست ندارید، صبح است. اگر 
این کارها را در اوایل روز انجــام دهید نه تنها موجب انجام 
سازگارانه تر آن ها می شوید بلکه بقیه روز را با خیال راحت 

سپری می کنید.
 استراحت کنید برای منظم شــدن:یکی از کلیدهای ثبات 
و نظم حفظ سطح باالی انرژی است ، منظم بودن هنگام 

خستگی خیلی سخت است.
 صحیح غذا بخورید تا منظم شوید:روز خود را با صبحانه ای 

سرشار از پروتئین باال و کالری کم شروع کنید و برای ناهار 
از خوردن غذاهایی که موجب خســتگی و خواب آلودگی 
می شوند خودداری کنید؛ با این کار انرژی خود را در طول 

روز حفظ می کنید.
  شــروع به انجام دادن کارهــای کوچــک کنید:یکی از
  بهتریــن راه هــا بــرای افزایش نظــم، انجــام کارهای

 کوچکی مانند مرتب کردن تخت خواب، شســتن ماشین 
و بیرون گذاشــتن زباله هاســت. انجام اینگونه کارهای 
ســطحی موجب انجام منظم تر کارهای بزرگ تر خواهد 

شد.
 برای منظم شدن ابتدا تصمیم بگیرید:اگر بخواهید که هر 
روز صبح رأس ساعت 6 ورزش کنید ، وقتی بیدار می شوید 

بهانه ای برای انجام ندادن تصمیم خود نخواهید داشت.
 برای منظم شــدن کارها را روی روال انجــام دهید:برای 
انجام کارهایی که عالقه ندارید یک روال و زمان مشخص 

را تعیین کرده و در همان زمان به آن بپردازید.
 برای منظم شــدن از نوشــیدنی های انرژی زا اســتفاده 
کنید:مصرف قهــوه انرژی را افزایش مــی دهد و به دلیل 
آنکه شما را زا خستگی و بی حالی دور می کند موجب نظم 

و ثبات خواهد شد.

آشپزی
قایرمه 

یا کنگر سوخاری
قایرمه یا کنگر ســوخاری یکی از غذا های محلی استان کردستان 

است که به پیش غذا های فرنگی کم شباهت نیست. البته در این منطقه این 
غذا را با کته یا نان سرو می کنند تا به شکل یک وعده غذایی کامل در بیاید.

 مواد الزم:کنگر یک کیلو گرم،آرد یک پیمانه،نمک یک قاشق سوپ خوری،فلفل سیاه 
یک قاشق چای خوری،زیره ساییده یک قاشــق چای خوری،بکینگ پودر یک قاشق چای 

خوری،تخم مرغ 3 عدد،شیر نصف پیمانه،کره 3 قاشق ســوپ خوری )آب شده(،زعفران3 
قاشق سوپ خوری )آب کرده(،روغن 2 پیمانه،برنج به صورت کته 2.5 پیمانه،ماست چکیده یا 

خامه ای یک پیمانه
طرز تهیه: ابتدا تیغ کنگر ها را می گیریم و آن ها را می شــوییم و به قطعات مناسب و دلخواه برش 
می زنیم. آرد را در ظرفی می ریزیم و نمک، فلفل، زیره و بکینگ پودر را به آن می افزاییم و مخلوط 
می کنیم. در ظرفی تخم مرغ، شیر، کره و زعفران دم کرده را مخلوط می کنیم و با هم زن خوب 

می زنیم و به آرد می افزاییم و هم می زنیم تا مایه به غلظت ماست برسد. سپس کنگر ها 
را درون مایه می ریزیم و بعد در روغن سرخ و با برنج کته میل می کنیم.

نکات:1- اگر کنگر دوســت ندارید می توانید به جای آن از ساقه کرفس 
استفاده کنید.2- اگر از رژیم خاصی پیروی می کنید، به جای کره و 

ماست خامه ای از روغن و ماست کم چرب استفاده کنید.

گام های  موثر جهت  منظم شدن در کار و زندگی

»نرگس آبیار« نشان زنان راهبر 2020 خبر
را دریافت کرد

 رونمایی از پوستر » بی وزنی«
 در جشنواره عشق آمریکا

مراســم اعطای نشــان زنان راهبر 2020 با حضور عارف علوی، 
رییس جمهور پاکستان، در شامگاه چهارشــنبه 30 بهمن ماه 
در محل اســتانداری ایالت سند برگزار شــد.در این مراسم از 
زنان موفق و تاثیرگذار از کشــورهای مختلف جهــان تقدیر و 
نشان زنان راهبر 2020 به آنها اعطا شد.نرگس آبیار، کارگردان و 
نویسنده کشورمان نیز به عنوان یکی از زنان تاثیرگذار این نشان 

را دریافت کرد.

همزمان با حضور فیلم ســینمایی »بی وزنی« به نویسندگی و 
کارگردانی مهدی فرد قادری و تهیه کنندگی مرتضی شایســته 
در بخش مســابقه جشــنواره بین المللی »عشــق« در لس 
 آنجلس آمریکا، پوســتر این فیلم با طراحی حمید اسحاقی

 رونمایی شد.جشنواره »عشــق« ششمین حضور بین المللی 
»بی وزنی« پــس از پنج حضــور آمریکایــی و اروپایی دیگر 

محسوب می شود. 

دومین همایش پیشگامان صنعت و انقالب با حضور منصور یزدی زاده، مدیرعامل 
شرکت، مدیران عامل سابق و جمعی از مدیران و پیشگامان ذوب آهن اصفهان و 
مسئولین این شرکت برگزار شد. در این همایش  یزدی زاده اظهار کرد: مشکالت و 
تحریم های دشمن بخشی از چالش های صنایع فوالدی است که ذوب آهن اصفهان 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجود مشکالت مذکور و عدم تامین مناسب مواد 
اولیه، این شرکت امسال در مقایسه با سال گذشته رشد خوبی داشته و تا پایان سال 
رشد شش درصدی تولید را تجربه می کنیم.وی با اشاره به اینکه کوره شماره یک در 
صورت تامین مواد اولیه تا پایان فروردین ماه راه اندازی می شــود، افزود: مشکل 
تامین مواد اولیه در حال حاضر چالش بزرگ ذوب آهن اصفهان است که برای تامین 
پایدار آن با کمک مسئولین برنامه هایی در دست اقدام است تا سال آینده تولید 3 

میلیون تن چدن را محقق کنیم.

تولید آرک معدن،ریل معدن و ورق سازه های فوالدی در ذوب آهن اصفهان
یزدی زاده بیان کرد : تولید محصوالت جدید نیز در دســتور کار قرار گرفته و در سال 
جاری هم در تولید آرک معدنی بی نیاز شدیم و هم اکنون توانایی تولید هر نوع آرک 
معدنی در ذوب آهن اصفهان وجود دارد . برای بازاریابی آن نیز اقدامات خوبی صورت 
گرفته است.وی افزود: ورق سازه های فوالدی نیز محصول جدید تولیدی شرکت 

است. همچنین ریل معدن آخرین 
محصول ذوب آهن اصفهان است 
که 22 بهمن ماه تولیــد آن انجام 
گرفت و در مرحله ورود به بازار قرار 
دارد. سالیان ســال بود که معدن 
کاران تولید ریل معــدن را پیگیر و 
خواســتار بودند که تولید آن انجام 
گرفت و امیدواریم بتوانیم نیاز کل 
معادن کشــور را پوشــش دهیم.

یزدی زاده گفت : تولید ریل راه آهن 
و مترو جزو محصــوالت معمول 

شرکت شــده اند و  به عنوان یک افتخار بزرگ برای ایران اسالمی به ثبت رسیدند.
این مقام مسئول در ادامه به دستاوردهای ذوب آهن اصفهان در حیطه بومی سازی 
پرداخت و خاطرنشان کرد: در ادامه فعالیت های بومی سازی شرکت اقدامات بسیار 
ارزشمندی صورت گرفته است. صفر تا صد ریومپینگ ایستگاه ریخته گری شماره 
هفت، توسط کارکنان شــرکت انجام گرفت و امروز توانایی و دانش راه اندازی یک 

ایستگاه ریخته گری کامل توسط ذوب آهن وجود دارد.

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن در مسیر خوبی قرار گرفته است
یزدی زاده در ادامه به فعالیت ها و دستاوردهای شرکت مهندسی و پویش ساخت 
ذوب آهن پرداخت و گفت: این شرکت به درستی در مســیر خودش قرار گرفته و 
پروژه های موفقی را تاکنون راه اندازی و تحویل داده است. لیسانس شرکت سایا 
را خریداری کردیم و امروز تالشگران شرکت مهندسی و پویش ساخت در این محل 
انواع پاتیل های فوالدی استاندارد را تولید می کنند و چندی پیش نیز پاتیل مذاب 
بر فوالد مبارکه توسط شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن ساخته و تحویل 
این مجتمع عظیم فوالدی شد و این شرکت هم اکنون قادر است پاتیل های مورد 
نیاز سایر شرکت ها را نیز در داخل مجموعه خودش بسازد. بهره گیری از توان،تجربه 

و دانش پیشگامان ذوب آهن در شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن نیز 
موثر است و ما نیز حمایت کامل داریم.

ساخت درب های باتری کک سازی با اعتماد به جوانان ذوب آهنی
وی همچنین گفت: درب های باتری شماره سه کک سازی به دلیل اینکه پیمانکار 
خارجی به تعهدات خود عمل نکرد، مشکل اساسی داشت و آالیندگی زیست محیطی 
را ایجاد کرده بود که با اعتماد به دانش و تخصص نیروهای ذوب آهنی تعداد 74 درب 
باتری شماره سه کک سازی از نوع فلکسیبل طراحی، ساخته و نصب شده است. 
ارتفاع هر درب هفت متر و وزن آن حدود هفت و نیم تن اســت. ساخت 74 درب 
باتری سمت ماشین نیز در دست اقدام است تا درب های این باتری تعویض شوند.

حدود 50 درصد از محصوالت ذوب آهن اصفهان به 23 کشور دنیا صادر می شود
یزدی زاده گفت: امســال حدود 50 درصد از محصوالت تولیدی ذوب آهن اصفهان 
در شرایط سخت تحریمی دشمن به بیش از 23 کشــور دنیا صادر شد و بازارهای 
جدیدی نیز اضافه می شود. قصد داریم محصوالتی که ارزش افزوده باالیی دارند 
در سبد صادراتی ذوب آهن اصفهان قرار گیرند.وی، درباره تشکیل انجمن مدیران 
پیشــگام ذوب آهن و بهره گیری از دانش و توانمندی این ســرمایه های ارزشمند 
صنعت فوالد کشــور نیز گفت: از 
معاونت های منابع انسانی و امور 
اجتماعی و برنامه ریزی و توسعه 
تقاضا دارم در بحث مدیریت دانش 
و مباحث مشاوره ای از وجود این 
عزیزان بهره گیری کامل  داشــته 
باشند.مسعود ابکا، از مدیران عامل 
سابق ذوب آهن اصفهان هم گفت: 
تبریک می گویم به مجموعه بزرگ 
ذوب آهــن، بابت دســتاوردها و 
افتخارات ارزشــمندی که با وجود 
همه مشکالت ،نقش موثری را در این خطه از کشور نقاشی کرده است که فقط آنهایی 

که نسبت به صنعت آگاهی دارند ، می فهمند.

ذوب آهن اصفهان ریشه و اساس صنایع فوالدی کشور است
وی افزود: اگر در شــرایط تحریم کنونی راه اندازی واحدهای فوالدی مختلف را در 
سطح کشور شاهد هستیم ریشه و اســاس آن در ذوب آهن اصفهان است. فوالد 
مبارکه، خوزستان، خراسان و ... همه با توان و تخصص نیروهای ذوب آهنی ساخته 
شدند در نتیجه نباید به این مادر صنعت فوالد کشور بی مهری شود.این صاحب نظر 
صنعت فوالد کشور تصریح کرد: اگر امروز بحث سود شرکت های فوالدی را به رخ 
ذوب آهن اصفهان می کشند،یادمان نرود که این شرکت از هیچ یارانه ای برخوردار 
نیست اگر گاز و برق سایر صنایع فوالدی را به قیمت روز محاسبه کنند آن موقع اثر 
ذوب آهن اصفهان مشخص می شود. این شرکت همه نیازمندی های خود را آزاد 
می خرد اما آن طرف گاز و برق و ... به شیوه ای متفاوت در اختیار صنایع قرار می گیرد.

مهندس ابکا خاطر نشان کرد : گاز و برق نعمت خدادادی است اما باید عادالنه تقسیم 
شود و ذوب آهن اصفهان به عنوان شناســنامه صنعت ایران نباید این چنین مورد 

بی مهری قرار گیرد.

در دومین همایش پیشگامان صنعت و انقالب عنوان شد؛

بهره گیری ذوب آهن اصفهان از دانش و تجربه پیشگامان صنعت فوالد

آدرس فروشگاه: بلداجی، بلوار مدرس
آدرس کارخانه: بلداجی، شهرک صنعتی، فاز1
09133828246
03834643380 - 03834644934
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دارنده ی اولین گارگاه دیجیتال آنالین 

در سراسر کشور
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