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 با وجود وضعیت قرمز کرونا در اصفهان ادارات 
به طور کامل دورکار نمی شوند

با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و با اعالم رسمی سخنگوی این ستاد، مقرر شده که به 
مدت ۱۰ روز تعطیلی سراسری در سطح کشور داشته باشیم و بعد از این تاریخ ارزیابی های 

الزم نشان دهنده ادامه داشتن یا نداشتن تعطیلی ها خواهد بود

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید: تاکنون طرح »تولید پادتن کرونا از شیر 
دام« مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار نگرفته و هنوز مستندات علمی در این 

زمینه ارائه نشده است.

اصفهان | صفحه 3

اقتصاد | صفحه 6

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد به منظور توسعه سامانه های برق خورشیدی کوچک 
خانگی ویژه اقشــار کم درآمد، در تعامل با سازمان بســیج سازندگی از طریق فراخوان عمومی نسبت 
به شناســایی پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات سامانه های برق خورشیدی 3 کیلوواتی )تکفاز( و 
۵ کیلوواتی )ســه فاز( اقدام نماید. لذا از تمامی پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات برق خورشیدی 
دعوت می گردد در صورت تمایل با ارســال مدارک و مستندات الزم، آمادگی خود را جهت مشارکت 
در طرح اعالم نمایند. پس از بررسی مدارک و مستندات شرکت کنندگان در فراخوان و تدوین و ارائه 
گزارش جامع نتایج آن، برنامه نحوه و شرایط واگذاری خدمات تامین کاال و نیز فهرست تامین کنندگان 

و پیمانکاران واجد صالحیت طرح، تدوین و ارائه خواهد شد.

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصهردیف

شناسایی پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات سامانه های برق خورشیدی ویژه خانوارهای کم درآمد طرح ۱
بسیج روشنایی سازمان بسیج سازندگی

تاریخ توزیع اسناد: ۱4۰۰/۰۱/22
آخرین مهلت بارگزاری و تحویل مدارک: ۱4۰۰/۰2/۰2

 www.setadiran.ir  پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا از طریق سایت
دریافت و حداکثر تا آخرین مهلت بارگذاری طبق زمان مندرج در سامانه ستادیران بارگذاری نمایند.

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3۴۱۲۱۴۸6-۰3۱ واحد مناقصات و قراردادها و جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3663۱۷۱۴-۰3۱ دفتر بازار برق تماس حاصل فرمائید. 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹3۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۷3۷-۰۲۱ و 
۸۵۱۹3۷6۸- ۰۲۱ تماس حاصل فرمائید. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج می باشد.
* شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده پیشنهاد دهنده می باشد.
نتیجه فراخوان پس از بررسی مدارک و مستندات شرکت کنندگان، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت اعالم می گردد.

  آگهی فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی 
کیفی مناقصه گران

رویداد  | صفحه ۲

اصفهان| صفحه 3

 اجرای روش نوین 
 IVF در مرکز باروری 

و ناباروری اصفهان

دستاوردهای جدید هسته ای در نطنز 
رونمایی شد

آغاز گازدهی به 
سانتریفیوژهای نسل 

جدید در نطنز

تأمین اکسیژن رایگان 
فوالد مبارکه مانع از 
تلفات زیاد کرونا شد

در تدارک توسعه روابط 
اصفهان و بلگراد
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 اصفهان و شهرهای صربستان هریک ظرفیت هایی 
دارند و در دنیای کنونی آنهایی موفق هستند که از این 
ظرفیت ها در راستای هم افزایی و بهبود اوضاع زندگی 

شهروندانشان استفاده کنند.

 آغاز سفر امین دهقان 
از اصفهان به اورست

نوبت اول

سعید اکرم خانی- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شاهین شهر شماره 2644 ش مورخ 1399/11/23 در نظر دارد موارد ذیل را بصورت 
مجزا با قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری و از طریق مزایده عمومی مستند به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و طبق اسناد مندرج در آگهی به اشخاص حقیقی و حقوقی 
واجد شرایط به فروش برساند. بنابراین متقاضیان می بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده های ذیل به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسالمی، 
مجموعه اداری انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده 

راس ساعت 1۵ روز شنبه مورخ 1400/02/04 با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
الف- اموال فرسوده و اسقاطی از جمله الستیک، قطعات و لوازم یدکی مستعمل و غیره 

ب- روغن سوخته حدود سه هزار )3000( لیتر 
سایر شرایط: 

1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۵ %  قیمت پایه که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره 010۵0۵2929007  نزد بانک ملی به نام شهرداری شاهین شهر 
می باشد. 

2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به خرید نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده مندرج است.
م الف: 1117397

 چاپ دومآگهی مزایده عمومی- نوبت اول

م الف: 862030

بدینوسیله شهرداری دســتگرد با توجه به مصوبه شورای اسالمی در 
نظر دارد نســبت به اجرای خرید و اجرای آســفالت معابر شهر دستگرد برخوار 
اقدام نماید لذا شرکت کنندگان مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به 
واحد مالی شــهرداری تا آخر وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۱/3۰ مراجعه و تا تاریخ 

۱۴۰۰/۱/3۱ نسبت به تحویل اسناد مناقصه به واحد حراست اقدام نمایند.

مبلغ اعتبار )ریال(عنوان پروژهردیف

خرید و اجرای آسفالت ۱
4/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰سطح شهر دستگرد

م الف: ۱۱۱۷۴36

آگهی مناقصه

سید محسن تجویدی- شهردار دستگرد

نوبت دوم

 جناب آقای دکتر تورج حاجی رحیمیان
ــرکل  ــوان مدی ــی جــوان کشــور هســتید به عن ــی کــه از چهره هــای علمــی و اجرای انتصــاب شایســته جنابعال
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( اســتان اصفهــان تبریــک گفتــه، توفیــق روزافزونتــان را از پــروردگار 

روزنامه اصفهان امروز - امیر اکبری یکتــا آرزومنــدم.

علوم پزشکی به طرح محققان اصفهان واکنش نشان داد

اما و اگرهای درمان کرونا با شیر



  2i n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r

w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید
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    دیدگاه     بی توجهی تاکی؟! قسمت ۱799

بی سابقه  افزایش  و  چهارم  موج  شروع  با 
با  مقابله  برای  کرونا،  بیماری  همه گیری  آمار 
کشور،  در  ویروس  این  پیش  از  بیش  گسترش 
شهرهای  در  کرونا  ملی  ستاد  تصمیم  اساس  بر 
قرمز و نارنجی در سراسر کشور به مدت ۱۰ روز 
نتیجه  به  بسته  و  شود  اعمال  محدودیت هایی 
ارزیابی ها ممکن است این تعطیلی ادامه پیدا کند. 
این اساس در شهرهایی که در وضعیت قرمز  بر 

قرمز،  وضعیت  اعالم  زمان  از  دارند  قرار  کرونا 
مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود و تنها 
مشاغل سطح یک مجاز به فعالیت خواهند بود. در 
شهرهای نارنجی مشاغل گروه سه و چهار تعطیل 
تنها  زرد،  وضعیت  با  شهرهای  در  و  بود  خواهند 
فعالیت مشاغل سطح ۴ ممنوع است. اصفهان نیز 
به دلیل قرارگیری در وضعیت قرمز مشمول این 

است. تعطیلی ها 

شیوع دوباره کرونا و تعطیلی سراسری 
 بازارهای اصفهان

روز گذشــته مراسم پانزدهمین ســالگرد روز ملی فناوری 
هســته ای با حضور رئیس جمهور به صــورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شد.به گزارش فارس، سازمان انرژی اتمی پیش از این 
اعالم کرده بود که هم زمان با پانزدهمین سالروز ملی فناوری 
هسته ای، ۱۳۳ دســتاورد جدید هسته ای رونمایی، گشایش و 
راه اندازی خواهد شــد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی هم در این مراســم در ســخنانی با بیــان اینکه به رغم 
همه محدودیت ها و تحریم ها، طرح های مختلف در حوزه های 
علوم و فنون هســته ای با قدرت پیگیری شــده، گفت: ضمن 
پایبندی به قوانین بین المللــی و تعامل با جهان درصددیم بر 

دستاوردهای هسته ای بیفزاییم.
Á  کدام دســتاوردها رونمایی شدند و مورد

بهره برداری قرار گرفتند؟
طراحی، ســاخت و راه اندازی فاز دوم واحدهای تولید صنعتی 
ترکیبات دوتره در مجتمع آب ســنگین خنداب اراک؛ گشــایش 
و بهره بــرداری از اورژانس پرتویی، ســوانح و ســوختگی اراک؛ 
بهره برداری از ۶ طرح فناوری هســته ای در عرصه غنی ســازی 
در نطنز؛ طراحی، ســاخت و بهره برداری از لیزرهای دیسک پنج 
کیلــووات و ۱۰ کیلووات فیبر؛ گشــایش مرکز ملی فناوری های 
کوانتومی ایران در تهران؛ گشایش مرکز ملی جداسازی و توسعه 
کاربرد ایزوتوپ های پایدار در فردو قم، کســب دانش و تولید ۱۱۰ 
زیست مولکول ایزوتوپی موردنیاز در کیت غربالگری نوزدان؛ تولید 
نیمه صنعتی غنا ســنج آنالین هگزافلورایــد اورانیوم؛ تولید چهار 
رادیودارو درمانی و تشــخیصی؛ طراحی و ساخت دستگاه اسپین 
تست؛ ســاخت و مونتاژ نمونه اول ماشین ســانتریفیوژ IR9S و 
IR9IB و طراحی و ســاخت لیزر پرینت سه بعدی فلزات از جمله 
طرح هایی بودند که در این به دستور رئیس جمهور گشایش شدند. 
گفتنی است، این دستاوردها در استان های اصفهان، مرکزی، البرز، 
تهــران و قم رونمایی و مورد بهره بــرداری قرار گرفت. همچنین 
 ،IR۶ گازدهی زنجیره کامل ۱۶۴ ماشین سانتریفیوژ نیمه صنعتی
 IR۶S گازدهی فاز نخســت ۳۰ ماشین زنجیره شاهد سانتریفیوژ
با توان جداســازی؛ تجهیــز و راه اندازی خط تولید ماشــین های 
نسل جدید در مجتمع شــهید احمدی روشن )نطنز(، آغاز تست 
مکانیکی ماشین سانتریفیوژ IR9 با توان جداسازی، بخشی دیگر از 
پروژه هایی بودند که با دستور رئیس جمهور گشایش و بهره برداری 
رسمی از آنها آغاز شد. همچنین مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل 

جدید هم مورد بهره برداری قرار گرفت. آخرین دستاوردهای ارائه 
شــده صنعت هسته ای در سالروز ملی فناوری هسته ای ۱۴۰۰ در 

اینجا قابل مشاهده است.
Á  آغاز عملیات گازدهی به ماشین های جدید

سانتریفیوژ در مجتمع غنی سازی نطنز
 آغاز گازدهی فاز نخست ۳۰ ماشین زنجیره شاهد سانتریفیوژ 
IR۶S از جمله مواردی بود که امروز انجام شد. صحه گذاری آرایش 
زنجیره شاهد ماشین IR۶S، صحه گذاری عملکرد ماشین IR۶S در 
زنجیره شاهد و بررسی پارامترهای فرآیندی ماشین IR۶S در زنجیره 
شاهد از دیگر مواردی بود که شروع شد. الزم به است، مسئول پروژه 
در تأسیسات غنی سازی نطنز در پاسخ به پرسش رئیس جمهور که 
پرسید اگر بخواهیم یک ماشین را برای زنجیره صنعتی را راه اندازی 
کنیم کدام را انتخاب می کنید؟ اظهار داشت: با توجه به تست های 
مختلف سانتریفیوژ IR۶ با توجه به تمام فرآیندها به لحاظ پایداری 
مکانیکی و ... بهترین ماشــین برای صنعتی شدن است. اطمینان 
می دهم توانمندی همه ماشین ها در داخل قابل لمس و مشاهده است 

و بدون اتکا می توانیم آنها را صنعتی کنیم.

Á  ماشین های تولید  راه اندازی خط  و  تجهیز 
نسل جدید در مجتمع شهید احمدی  روشن 

نطنز
گفتنی اســت در سال ۱۳9۴ مرکز مدرن سانتریفیوژ ایران مطابق 
استانداردهای جهانی ساخته شده و به بهره برداری رسید. در تیرماه ۱۳99 
در یک اقدام تروریستی قسمتی از زیرساختی های این مرکز تخریب شد 
که بالفاصله با مجاهدت شبانه روزی مدیران جهادی در کمترین زمان 
ممکن، تمامی ظرفیت ها و تجهیزات موجود بهینه سازی شده و مرکز 
جدید مونتاژ ماشین های سانتریفیوژ جهت تولید آماده بهره برداری شد. با 
این اقدام که در آن از تمام توان بومی سازی کشور استفاده شده، از این 
به بعد تولید ماشین های سانتریفیوژ جدید بدون وقفه انجام خواهد شد و 
کوچک ترین اخاللی در این روند وجود نخواهد داشت. روحانی از مدیر 
پروژه پرسید که مونتاژ چند درصد با ماشین و چند درصد با دست صورت 
می گیرد؟ گفت: هر ماشینی برای رسیدن به تولید صنعتی چند سال زمان 
نیاز دارد که کامال خط تولید صنعتی شــود در حال حاضر حدود ۵۰ تا 
۶۰ درصد مونتاژ با ماشــین آالتی که طراحی و در سازمان به کارگیری 
می شود، تولید می شود. ممکن است در سال های آینده به 9۰ تا 9۵ درصد 

برسد. در حال حاضر وضعیت مطلوبی وجود دارد. گفتنی است هم زمان 
با ســالگرد روز ملی فناوری هسته ای، نمایشگاه دستاوردهای صنعت 
هسته ای نیز بر پا شد. الزم به ذکر است، حسن روحانی رئیس جمهور 
به همراه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، محمود واعظی 
و سورنا ستاری از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای به مناسبت 
ســالروز ملی فناوری هسته ای ۱۴۰۰ بازدید کرد. پیش از این اداره کل 
دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی سازمان انرژی اتمی اعالم کرده بود 
که هم زمان با پانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای، ۱۳۳ دستاورد 
جدید هسته ای رونمایی، افتتاح و راه اندازی می شود. در اطالعیه سازمان 
انرژی اتمی آمده بود: با تالش شبانه روزی کارکنان و متخصصان صنعت 
هسته ای کشور، صرفا در سال گذشته ۱۳۳ دستاورد جدید ممیزی شده 
در حوزه های مختلف صنعت هســته ای از جمله کوانتوم، غنی سازی، 
آب سنگین و ترکیبات دوتره، رادیو دارو، لیزر و غیره با موفقیت حاصل 
شــده که این دستاوردها در قالب نمایشــگاه و ۱۱ مورد آن به صورت 
ویدئوکنفرانس و ۸ مورد از آنها توســط رئیس جمهور در ۲۱ فروردین 
 به مناسبت روز ملی فناوری هســته ای رونمایی، گشایش و راه اندازی 

خواهد شد.

 پهلوان پنبه های خصولتی

حسن روانشید| داستان ها پیرامون قهرمانان پوشالی 
که  است  فراوان  فارسی  گسترده  ادبیات  در  توخالی  و 
نمونه بارز آن پهلوان پنبه می باشد و زنده یاد عالمه دهخدا 
پیرامون آن نوشته های فراوان دارد که چکیده آن چنین 
است: این مدعی اگرچه هیکلی درشت و ترسناک داشت 
اما توان او از یک موش هم کمتر بود تا قادر باشد محافظ 
یا مراقب خود یا افرادی در جامعه باشد یا به نحوی به آن ها 
کمک و مساعدت نماید. همچنانکه امروز ثابت شده است 
دولت ها نمی توانند نقش پهلوانان واقعی را به منظور احقاق 
بخش  در  اقتصاد  محور  به جای  آن  نگهداری  و  حقوق 
خصوصی به عهده گیرند زیرا اصواًل برخی حاضران در 
این نهاد، از افرادی تشکیل شده است که به روایتی جنبه 
پیمانکاری به مدت ۳۰ سال و پنج یا شش روز در هفته را 
به عهده دارند تا چند ساعتی در مسیر رفت وآمد و استقرار 
که  و عصر شود  بگذرانند  پرونده  تورق  و  کار  در محل 
به سوی زندگی خود بروند بدون اینکه در طول این دوران 
به پشت سر نگاهی بیندازند! حفظ و نگهداری و پشتیبانی 
از یک جریان کالن نیازمند دغدغه خاطر دراین باره است 
به نسبت دقیق آن فقط در بخش خصوصی  انجام  که 
امکان پذیر می باشد. شاید بعضی ها با دالیل غیر مستند و 
واهی این اعتقاد را نپذیرند که تعهد بخش غیردولتی در 
انجام وظائفی با حداقل هزینه و در سریع ترین زمان ممکن 
به مراتب بهتر از بخش عمومی است که اگر تنها به یک 
شرکت در این زمینه یعنی بیمه آتیه سازان حافظ به صورت 
نمونه و الگو بنگریم خواهیم دید که چگونه علی رغم همه 
نابسامانی ها و بدعهدی های دولت در پرداخت مطالبات 
آن به رقم نداشتن امکانات الزم تخصصی اما با استفاده 
زیرکانه و مدبرانه از بیمارستان ها، درمانگاه ها، داروخانه ها 
و دیگر بخش های پاراکلینیکی فعال دولتی و غیردولتی در 
سراسر کشور توانست بیمه تکمیلی کارکنان دولت، تأمین 
اجتماعی و همچنین بازنشستگان آن ها را به نحو مطلوب 
عملیاتی کند که همین یک مشت می تواند نمونه خروار 
ازجمله مجلس شورای  تصمیم گیرنده  نهادهای  تا  باشد 
اسالمی، تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان یکبار 
برای همیشه تکلیف طفیلی های دولتی را با عناوین مختلف 
تعیین و قسمت اعظمی از وظایف قوه مجریه را به امثال 
آتیه سازان حافظ در بخش خصوصی واگذار می کردند تا 
تکلیف پهلوان پنبه هایی همچون صندوق های بازنشستگی 
معلوم شود. بار کالنی از روی دولت ها برداشته می شد تا 
نیازمندان به خدمات آن ها بتوانند بدون واهمه از »زدن 
انگ اهانت به امور دولت در حین انجام  وظیفه« به راحتی 
حقوق حقه خود را از آن ها دریافت نمایند زیرا آنچه در این 
مجموعه های پرهزینه اتفاق می افتد حاصلی برای اقشار 
مختلف و ازجمله فرهیخته و ازکارافتاده بخش خصوصی و 
دولتی ندارد. این ادعا قابل ثبوت است که بازرسان معتمدی 
از سه بخش مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و شورای نگهبان به صورت نامحسوس به 
اینگونه خصولتی ها ازجمله ساختمان بلندمرتبه و مملو 
نگهبانی  تا  مدیرکل  مختلف  سمت های  در  کارمند  از 
بازده  کنند  مشاهده  و  مراجعه  بازنشستگی  صندوق 
اینهمه هزینه های سرسام آور برای اقشار بازنشسته آنهم 
از جیب خودشان در طول خدمت و شرکت های اقماری 
متعلق به آن ها چیست؟ تا مدیران آن ها حداقل رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی را در چنین محیط حساسی مبذول 
اسفندماه  پنجم  تاریخ سه شنبه  نمونه در  برای  دارند که 
کرونایی  روزهای  بحرانی ترین  در  درست  گذشته،  سال 
پایتخت برخالف مصوبات ستاد مقابله با کرونا مسئوالن 
کانون های بازنشستگی از سراسر کشور به تهران دعوت 
شدند تا در یک جلسه سه ساعته پیرامون اصالح روند قبلی 
بیمه تکمیلی، حوادث و عمر اعضاء صندوق تصمیم گیری 
دغدغه  بدون  و  به راحتی  می توانست  امر  این  که  شود! 
خاطر به صورت برخط انجام تا متولی فرهنگی و اجتماعی 
با دیگر مدیران سراسر  مبادله اطالعات  و  به سخنرانی 
کشور بپردازند و حداقل خبر آن را همراه با تصویری که 
تنها دو مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست 
فاقد ماسک هستند در سایت خود رسانه ای نکنند زیرا از 
نهاد پنهان شده تحت عنوان فرهیخته ای به نام صندوق 
بازنشستگی کشوری انتظار چنین هنجارشکنی نمی رود! 
که  حضوری  نشست های  اینگونه  برگزاری  سویی  از 
است  انجام  قابل  مجازی  فضای  طریق  از  به راحتی 
عالوه بر اینکه با مصوبات ستاد اجرایی مقابله با کرونا 
همچون  قابل توجهی  هزینه های  مشمول  دارد  منافات 
ضروری  مخارج  دیگر  و  پذیرایی  اسکان،  ایاب وذهاب، 
آن از بعد مادی است که حضور این نقص ها در اجرای 
خدمات توسط بخش های خصولتی دولت و از محل جیب 
بیت المال فراوان می باشد تا کمک ها به جامعه تحت تأثیر 
ازجمله بازنشستگان جنبه منفی به خود گیرند! تفاهم با 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه که این روزها به دلیل ضعف 
بنیه مالی جامعه با رکود بازار روبرو است تا اعتباری دو 
میلیون تومانی را برای مدتی کوتاه اما با ۴ درصد کارمزد 
در اختیار بازنشستگان قرار دهد که به خرید اقالم مازاد 
برگزاری  و  بپردازند  زنجیره ای ها  همین  از  خود  نیاز  بر 
تورهای تخفیف دار گردشگری در بحران کرونا آنهم برای 
این ویروس  تیررس  بازنشستگان که در  قشر فرهیخته 
هستند ازجمله خدماتی است که توسط پهلوان پنبه های 
در  کشوری  بازنشستگی  سازمان  همچون  خصولتی 
 طول یک سال سپری شده، بارها به مرحله اجرا درآمده

 است!
ادامه دارد

َکرنای کرونا در اصفهان
محمـود سـلطانی| بی توجهـی آشـکار گروهـی از 
مـردم در رعایـت اصـول ایمنی و بهداشـتی از یک سـو و 
ناتوانـی نظام تصمیم گیری و اجرایی اسـتان از دیگر سـو، 
سـرانجام  کار انتشـار بالی کرونـا در اصفهـان را به جایی 
رسـاند کـه وضعیـت آن بـه حالـت خطـر، یا رنـگ قرمز،  
اعالم شـود. آنان در روزهای آغازین سـال شـرایط خاص 
بیماری زایی کشـور، اسـتان و شـهر را به  سـخره گرفتند و 
روزهـای تعطیل نوروز را در سـفر و حضر خوش گذراندند. 
نتیجه این شـد که هم اکنون با شـمار فزاینده و چشـمگیر 
مبتالیـان بـه کرونـا همـه بیمارسـتان های شـهر به ناچار 
بـه پذیرش بیمـاران کرونایـی اختصاص یافت. حتی سـه 
بیمارسـتان صحرایی نیز برای این کار تجهیز شـه اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه بـر پایـه بعضـی پیش بینی ها و 
بـا ادامه شـرایط کنونی،  افزایـش فزاینده شـمار مبتالیان 
و تلفـات ناشـی از ایـن بـال،  اصفهـان را بـه رنگ سـیاه و 
بـه عبـارت مناسـب تر بـه روز سـیاه خواهـد نشـاند؛ یعنی 
صـدای مرگبـار َکرنای کرونا از نزدیک به گوش می رسـد. 
اصفهـان کـه از دیرباز در نـوآوری و رویارویی با پدیده های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتـی و مانند آن  همواره 
پیشـگام و زبانـزد همـگان بـوده، امـروز در برابـر هجـوم 
مرگ آفرین سـپاه کرونا کم آورده اسـت. سـبب چیسـت؟ 
مـردم کوتاهـی کـرده و می کننـد یـا مقامـات مسـئول، 
دانـش،  تجربـه و تـوان الزم را بـرای مدیریـت رویارویـی 
بـا ایـن بـال ندارند؟ این در شـرایطی اسـت که شـهرهای 
پرجمعیـت نیازهـای انبوهی دارند که هرروز و هر سـاعت، 
بلکـه هرلحظـه باید تأمین شـود.  الزمه ایـن کار نیز وجود 
ارتباطات اجتماعی اسـت که خود عامل مهمی در انتشـار 
بیمـاری کرونا به شـمار می آیـد؛ بنابراین نمی تـوان انتظار 
داشـت کـه تمـام ارتباطات اجتماعـی یک باره قطع شـود. 
از دیگـر سـو مقامـات و تصمیم گیـران نیز فاقـد دانش و 
تجربه الزم در این زمینه هسـتند. در چنین شـرایطی چاره 
چیسـت؟ کلیدواژه حل این مشـکل کدام اسـت؟ در پاسخ 
بـه این پرسـش سـخت، شـاید بتـوان گفت مـردم تعیین 
کننـده انـد. آری بـه نظر می رسـد این خود مردم هسـتند 
کـه بایـد جدی تـر بـه فکـر سـالمت خـود باشـند و هـر 
شـخص و هـر گروهی بیـش از پیش توصیه هـای ایمنی 
را جـدی بگیرنـد. در دانـش محیط شناسـی و در بحـث 
بیماری هـای همه گیـر،  مبحثی به نـام »اصل وابسـته به 
تراکـم« وجـود دارد. بـه این معنی کـه در نقاط پرجمعیت 
از جملـه شـهرها و کالنشـهرها، ضریـب ابتـال و انتشـار 
بیماری هـا به مراتـب بیـش از نقـاط کم جمعیـت ماننـد 
شـهرک ها و روسـتاها اسـت؛ بنابراین پیـش از آنکه توان 
نظـام اجرایی، بهداشـتی و درمانی اسـتان دچار فرسـایش 
شـدید شـده و منجر به ایجاد فاجعه مرگبار شـود،  چاره ای 
جـز ایـن بـه نظر نمی رسـد که خـود مـردم بویژه افـراد و 
گروه های سـهل انگار،  برای حفظ سـالمت و جـان خود و 
دیگـران ،  بیـش از پیش اصول ایمنـی را رعایت کنند و در 
کنار آن عوامل اجرایی سـازمان های مسـئول نیز در انجام 

وظایفـی که بـر عهـده دادند جدی تر باشـند.

انتصاب مدیرکل جدید برای 
ستاد اجرایی فرمان امام 

استان اصفهان
گـروه رویداد: با حکم رئیس سـتاد اجرایـی فرمان امام 
)ره(، مدیرکل سـتاد اجرایی فرمان امام در اسـتان اصفهان 

شد. منصوب 
بـا حکـم محمد مخبـر رئیـس سـتاد اجرایـی فرمان 
امـام )ره(، تـورج حاجی رحیمیان به عنوان مدیرکل سـتاد 
اجرایـی فرمان امام )ره( در اسـتان اصفهان منصوب شـد. 
او مدیـرکل ثبت احـوال اسـتان اصفهان، مدیـرکل نظارت 
و بازرسـی منطقـه ۴ دانشـگاه آزاد کشـور ) اسـتان های 
اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد( و مدیر امور فرهنگی 
پرورشـی، مدیـرکل مطالعـات و نیازسـنجی آموزشـی و 
جانشـین مدیر بازرسـی در دانشـگاه صنعتی مالک اشتر از 
جملـه سـوابق کاری او بوده اسـت. پیـش از این ابوالفضل 

خروطـی عهـده دار این مسـؤولیت بوده اسـت.

گزارش آژانس درباره اقدام 
جدید در کارخانه ساخت 
صفحات سوخت اصفهان

خبرگـزاری رویتـرز طی گزارشـی اعـالم کرد کـه آژانس 
بین المللـی انـرژی اتمـی، اقـدام جدیـد ایـران در کارخانه 
سـاخت صفحات سـوخت در اصفهان را تایید کرده اسـت.
بـه گزارش ایلنـا، خبرگـزاری رویترز طی گزارشـی اعالم 
کـرد کـه آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی، اقـدام جدید 
ایـران در کارخانـه سـاخت صفحات سـوخت در اصفهان 
را تاییـد کـرده اسـت.در ایـن گـزارش رویترز آمده اسـت: 
»دیده بـان هسـته ای سـازمان ملل متحـد در تاریخ هفتم 
آوریـل ۲۰۲۱ در تاسیسـات سـاخت صفحـات سـوخت 
در اصفهـان تاییـد کـرد کـه ایران شـش صفحـه اوراقی 
پرتوافکنی نشده سوخت هسـته ای برای رآکتور تحقیقاتی 
تهـران حـاوی ۴۳۰ گـرم اورانیـوم غنی شـده بـا درجـه 
خلـوص حداکثـر ۲۰ درصـد ایزوتـوپ ۲۳۵ را حـل کرده 
اسـت«.بر اسـاس ایـن گـزارش، در ایـن فراینـد، محلول 
اورانیـل نیتـرات اسـتخراج شـده و بـه آمونیـوم اورانیـل 
کربنات تبدیل شـده اسـت.در ادامه آمده اسـت کـه ایران 
تصمیـم داشـته اسـت با ادامـه ایـن فرایند، مولیبـدن که 
کاربردهای غیرنظامی و به ویژه پزشـکی دارد، تولید کند. 
دو دیپلمـات کـه هویـت آنهـا فاش نشـده اسـت، مدعی 
شـده اند کـه آنچـه در گـزارش آژانس به آن اشـاره شـده 
اسـت، تخلف جدیـد ایـران از تعهدات برجامی خـود بوده 

است.

دستاوردهای جدید هسته ای در نطنز رونمایی شد

آغاز گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه کشور 
امارات به تازگی اقدام به راه اندازی آزمایشی نیروگاه اتمی براکه 
کرده است، گفت: در مورد وضعیت ایمنی و امنیت این نیروگاه 
سؤال های جدی مطرح شده است و امارات باید در خصوص 

پاسخگو باشد.
به گزارش ایســنا، ســردار غالمرضا جاللی به مناسبت 
روز ملی فناوری هسته ای، با بیان اینکه موضوع فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای ایران پس از انقالب اسالمی از مهمترین 
مباحث در حوزه سیاســت خارجی کشــور بوده است، گفت: 
درحالی که در زمان رژیم ستم شــاهی، آمریکا و اروپایی ها به 
دلیل وابستگی نظام سیاســی ایران به آنها از بهره برداری از 
نیروگاه های هسته ای در ایران )بدون دخالت ایران در توسعه 
و بهره بــرداری( حمایت می کردند، افــزود: بااین حال با روی 
کار آمدن یک حکومت مســتقل در ایران نه تنها حمایت ها از 
توســعه بهره برداری از نیروگاه های هسته ای قطع شد، بلکه 
سنگ اندازی های متعدد برای حذف کامل صنعت هسته ای در 
ایران آغاز گشت. او با اشاره به اینکه طی این سال ها ایران با 
درک این موضوع که نمی تواند آینده انرژی خود را به تصمیم 
دشمنان گره بزند وارد عرصه فعالیت های هسته ای شد، گفت: 
خباثت آنها باعث شــد تا ایران با یک بی اطمینانی کامل به 
سمت توسعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای و آنهم بحث فوق 
پیشرفته تکمیل چرخه سوخت هسته ای حرکت کند. جاللی با 
اشاره به اینکه مسئله هسته ای امروز نماد خودباوری، استقالل و 
توانایی ملت ایران برای حرکت به سمت جلو است، گفت: چند 
دهه است که غرب تالش دارد تا موضوع انرژی هسته ای را در 
ایران متوقف کند اما با درایت مقام معظم رهبری و ایستادگی 
ملت این صنعت همچنان سرپا و به سمت جلو حرکت می کند. 
او با اشــاره به اینکه رژیم صهیونیستی در این سال ها بارها با 
اقدامات خشونت بار خود از جمله ترور شهدای هسته ای تالش 
داشته تا فناوری هسته ای ایران را از بین ببرد، افزود: خون سرخ 
و پربرکت این شهدا سبب شده است که امروز فناوری صنعت 
هسته ای ما به یک علم و فناوری بومی تبدیل شود که قائم 
به اشخاص نیســت و نابود شدنی هم نخواهد بود. جاللی با 
تأکید بر اینکه دشمن راه چاره ای جز پذیرش ایران هسته ای 
صلح آمیز و قوی ندارد، گفت: شکست کارزار فشار حداکثری 
دولت آمریکا آخرین تیر در ترکش دشمن برای توقف فناوری 
هسته ای در ایران بود و به لطف خدا سد تحریم ها نیز با سیل 
اراده قــوی ملت ایران بزودی فرو می ریزد. رئیس ســازمان 

پدافند غیرعامل کشــور با اشاره به اینکه این سازمان حسب 
تدابیر رهبری و سیاست های باالدستی، در حوزه پدافند پرتوی 
اقدام به راه اندازی یک قرارگاه عملیاتی کرده است، گفت: در 
ایــن قرارگاه، موضوعاتی همچون مقابله با تهدیدات پرتوی، 
ارتقای آمادگی های عمومی کشور، تهیه و اجرای طرح واکنش 
اضطراری، ایجاد زیرساخت های درمانی در دستور کار است. او 
با بیان اینکه آژانس انرژی اتمی به عنوان مرجع بین المللی در 
مباحث هسته ای بر ضرورت وجود ساختارهای پدافند غیرعامل 
در زمینه پرتوی تأکید دارد، افزود: امروز 7 استان ایران هسته ای 
شده اند و صنعت هســته ای در بسیاری از بخش های کشور 
همچون بخش بهداشت و درمان مورداستفاده است و بنابراین 
توسعه مباحث ایمنی، امنیت و دفاع و ایجاد زیرساخت های الزم 
برای بهره برداری امن از این فناوری از دستور کارهای قرارگاه 
پدافند پرتوی اســت. جاللی با اشاره به اینکه سازمان پدافند 
غیرعامل در سال های گذشته برگزاری رزمایش ها و تمرین ها 
برای مقابله با حوادث احتمالی پرتوی در مقایسه های مختلف 
را برگزار کرده است و همچنان این رزمایش ها در دستور کار 
اســت، گفت: در بخش های توسعه زیرساخت های بهداشت 
و درمان نیز اقدامات خوبی صورت گرفته اســت و در تالش 
هســتیم تا قطب درمان مصدومیت های پرتوی در کشور را 
راه اندازی کنیم. او با اشــاره به اینکه یکی از مسائل مهم در 
بحث حوادث و پیامدهای پرتوی نیاز به ســاماندهی و تعیین 
تکلیف نظام ارجاع درمانی اســت، تصریح کرد: از همین رو 
نیاز بود تا تشــکیالتی به عنوان قطب درمانی در نظر گرفته 
شود و این موضوع را دنبال کند. جاللی ادامه داد: در موضوع 
حوادث شــیمیایی با توجه به سوابق و توانمندی هایی که در 

دانشــگاه بقیه ا...)عج( وجود داشت، این تشکیالت به عنوان 
قطب درمان مصدومیت های شــیمیایی تعیین شد. در حوزه 
هسته ای نیز نیازمند چنین نظام ارجاعی بودیم که با هماهنگی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقدمات آن فراهم 
شــد. او افزود: در این راستا، مقرر شد ما در گام نخست خود 
زیرساخت هسته ای یک مجموعه به عنوان اورژانس هسته ای 
داشته باشیم که رفع آلودگی اولیه و درمان هسته انجام شود. 
از همین رو باید در اســتانی هایی که این زیرســاخت ها قرار 
دارند مجموعه های دوگانه با کاربری درمان سوانح سوختگی 
و تشــکیالت رفع آلودگی و اورژانس هسته ای ایجاد شود که 
در استان مرکزی و اصفهان این ساختار ایجاد شده و در حال 
بهره برداری اســت. در استان بوشهر نیز این ساختار در دست 
ســاخت و در آستانه بهره برداری است. رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشــور گفت: این مراکز در واقع الیه دوم کار امداد 
و نجات و درمان در استان های میزبان زیرساخت هسته ای را 
انجام می دهند. جاللی تصریح کرد: در مورد ایجاد یک مرکز 
که هم مرجع درمان هسته ای باشد و هم وظایف قطب را انجام 
دهد، مباحثی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح 
شد و در نهایت مرکز پزشکی نوین هسته ای زیر نظر بیمارستان 
شهید چمران وظایف قطب درمان مصدومیت های پرتوی را بر 
عهده گرفت. به همت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
کلنگ احداث این مرکز تخصصــِی درمان مصدومیت های 
پرتوی، سال گذشته زده شده و افتتاح خواهد شد. او پژوهش 
و تحقیقات را جزو وظایف دیگر قطب درمان پرتوی دانست و 
گفت: این بیمارستان می تواند به عنوان مرجعی برای آموزش 
سایر مراکز درمانی در زمینه پرتوی نیز نقش بسزایی ایفا کند. 

او گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور به کمک دانشگاه یزد 
 CBRN مرکز آموزش مهارتی درمان های مصدومیت حوزه
را ایجاد کرد که در طول ۳ ســال فعالیت خود بیش از ۵ هزار 
نفر را به صورت کاردانی و آموزش مهارتی، تربیت کرده است. 
او با بیان اینکه ایجاد، حفظ، کنترل و ارتقای ســطح آمادگی 
پاســخ به حوادث هســته ای یکی از وظایف و اقدامات مهم 
سازمان پدافند غیرعامل کشــور است، تصریح کرد: از جمله 
دســتاوردهای دیگر سازمان پدافند غیرعامل در حوزه پرتوی 
تدوین اسناد راهبردی و عملیاتی پدافند پرتوی و ساختار سازی 
در استان های هسته ای اســت. ایجاد قرارگاه های استانی و 
شهرستانی پدافند پرتوی نیز در راستای ارتقای آمادگی های 
عمومی و ســطح دانش و مهارت مسئوالن جهت مقابله با 
حوادث احتمالی است. او با بیان اینکه همه کشورهای دارای 
صنعت هسته ای بنا بر الزامات ایمنی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی باید سازوکار مقابله با حوادث احتمالی و آمادگی های الزم 
را داشته باشند، اظهار کرد: سازمان پدافند غیرعامل کشور با 
ایجاد قرارگاه پدافند پرتوی نسبت به طرح ریزی و برنامه ریزی 
طرح های پاســخ اضطراری و رزمایش های تخصصی کرده 
اســت. در همین راستا در سال جاری رزمایش هایی در استان 
مرکزی، اصفهان و بوشهر انجام خواهد شد. جاللی با تأکید 
بر اینکه صنعت هسته ای از نظر رعایت استانداردهای ایمنی 
و امنیت عمال بی همتاست، افزود: بااین حال ضرورت دارد تا در 
برابر حوادث احتمالی با درصد وقوع اندک آمادگی ها در کشور 
پدید آید. فرمانده قرارگاه پدافند پرتوی کشور با بیان اینکه امروز 
در منطقه جنوب غرب آسیا و در نزدیکی برخی مرزهای کشور 
تأسیسات هسته ای وجود دارد، گفت: بر همین مبنا ما تالش 
داریم تا ضمــن ارزیابی مخاطرات محیطی و رصد تحوالت 
سطح آمادگی ها را ارتقا بخشیم. جاللی با اشاره به اینکه برای 
مثال کشــور امارات اخیرا اقدام به راه اندازی آزمایشی نیروگاه 
اتمی براکه کرده است، گفت: بسیاری از کشورهای منطقه و 
حتی برخی انجمن های تخصصی نسبت به وضعیت ایمنی 
و امنیت این نیروگاه ســؤال های جدی دارند و حتی کشوری 
همچون قطر این نگرانی ها را به آژانس انرژی اتمی منعکس 
کرده اســت. او با بیان اینکه امارات باید در خصوص وضعیت 
امنیت و ایمنی این نیروگاه به کشورهای منطقه پاسخگو باشد، 
گفت: کشورهایی که می خواهند از انرژی پیشرفته هسته ای 
بهره برداری کنند باید بتوانند استانداردهای پیشرفته ایمنی و 

امنیت آن را نیز رعایت كنند. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای مطرح کرد

تجهیز 7 استان کشور به فناوري هسته ای
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    شهر   استان

سفیر صربستان در ایران با حضور در اصفهان، با شهردار 
اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.

قدرت اله نوروزی، شــهردار اصفهان در این دیدار با بیان 
اینکه اصفهان شهری منحصر به فرد و جهانی است و میراث 
بشری را در خود جای داده است، گفت: اصفهان و شهرهای 
صربستان هریک ظرفیت هایی دارند و در دنیای کنونی آنهایی 
موفق هستند که از این ظرفیت ها در راستای هم افزایی و بهبود 

اوضاع زندگی شهروندانشان استفاده کنند.
وی افزود: باوجوداینکه ما هــم با تحریم های ظالمانه و 
هم با کرونا دســت وپنجه نرم می کنیم و تبادالت اقتصادی 
کشور در خارج از مرزها با مشکالتی مواجه است، اما شهری 
مانند اصفهان پویایی و روند توسعه را بیش از همیشه به خود 

می بیند.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه توسعه روابط اصفهان با 
طرف های مختلف در جهان در طول سال های اخیر در دستور 
کار شهرداری بوده است، افزود: مثلث دوستی ایران، روسیه و 

صربستان می تواند در بستر دیپلماسی شهری نیز تعمیم یابد.
نوروزی گفت: بررسی های الزم برای تعامل در زمینه های 
مختلف با شــهر بلگراد صورت گرفته و حوزه های فرهنگی، 
اقتصادی، گردشگری برای این تعامل مناسب دیده شده است.

وی افزود: صربســتان در زمینه های دانشگاهی، صنعت 
فوالد و فرهنگ و سینما ظرفیت های زیادی دارد؛ حوزه هایی 

که در بسیاری از آنها اصفهان در جهان می درخشد.
نوروزی با بیان اینکه بلگراد و اصفهان می توانند بر روی 
عقد تفاهم نامه با یکدیگر وارد عمل شــوند، گفت: پیشنهاد 
می کنم پیگیری این موضوع توسط آقای سفیر انجام و نتایج 
آن به اصفهان اعالم شود تا پس از آن شهرداری اصفهان نیز 
بتواند گام های بعدی را از مراجع ذی صالح برای عقد پیمان 

خواهرخواندگی میان دو شهر بردارد.
وی تصریح کرد: همچنین بنده در مذاکره با رئیس دانشگاه 
اصفهان پیشنهاد ایجاد کرسی های زبان فارسی برای صربها 
را مطرح خواهم کرد تا آنها بتوانند در خصوص فراگیری این 

زبان آموزش های الزم را ببینند.
Á  اصفهان نه تنها پایتخت فرهنگی ایران که 

پایتخت فرهنگی جهان است
سفیر صربســتان در ایران نیز ضمن تشــکر از شهردار 
اصفهــان برای فراهم آوردن مقدمات این دیدار، با اســتقبال 
از پیشــنهاد شهردار اصفهان مبنی بر خواهرخواندگی دو شهر 
بلگــراد و اصفهان، گفت: این موضــوع را بالفاصله پس از 

بازگشت به تهران پیگیری خواهم کرد.
»دراگان تئودورویچ« با اشــاره به اینکه وزیر خارجه این 
کشور قرار است در آینده نزدیک به ایران و از جمله اصفهان 
سفر کند، تصریح کرد: با وجود شرایط کرونا تعامالت میان دو 
کشور ایران و صربستان باید ادامه پیدا کند زیرا اقتصاد و سایر 
تعامالت میان دو کشور در حوزه های مختلف می تواند مسیر 

خود را طی کند.
وی با بیان اینکه به زودی نتایج مثبت تعامل میان دو شهر 
بلگراد و اصفهان مشخص می شود، ادامه داد: اصفهان نه تنها 
پایتخت فرهنگی ایران بلکه به عنوان یک پایتخت فرهنگی 
در جهان شناخته می شود، در هیچ کجا نمی توانید مدت زمان 
طوالنی اقامت داشته باشید و همواره یک مکان جدید برای 
بازدید داشته باشید این در حالی است که اصفهان دارای چنین 

ویژگی هایی است.

سفیر صربستان ظرفیت گردشگری اصفهان را بسیار باال 
ذکر کرد و افزود: نمی توان مکان خاصی را در اصفهان به عنوان 
مکانی زیبا نام برد زیرا در این شــهر همه چیز زیباست و این 

افتخاری است برای من که امروز در این شهر حضور دارم.
وی پیشــنهاد کرد: نمایشگاهی از ظرفیت های فرهنگی 
و گردشــگری اصفهان در کشور صربســتان برگزار شود تا 

هم وطنان من با این توانمندی ها آشنایی بیشتری پیدا کنند.
تئودورویچ همچنین گفت: همکاری های ســینمایی نیز 
می تواند در دستور کار تعامالت صربستان و اصفهان قرار گیرد 
و حتی می توانیم یک محصول سینمایی مشترک صربستانی 

- اصفهانی تولید نماییم.
Á  افزایش تعامالت گردشگری میان اصفهان و

صربستان پس از دوران کرونا
رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهــان نیز در این دیدار با بیــان اینکه اصفهان در مجامع 
بین المللی به عنوان شهر خالق در صنایع دستی در یونسکو و 
شهر دوســتدار کودک در یونیسف شناخته شده است، اظهار 

کرد: بر همین اساس جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان در اصفهان برگزار می شــود و قرار است جشنواره 
بین المللی صنایع دســتی نیز به همت شهرداری اصفهان در 

امسال در این شهر برگزار شود.
فریده روشــن تصریح کرد: با توجه بــه اطالعاتی که از 
صربستان وجود دارد نرخ بیکاری در این کشور به دلیل توجه 

به مباحث گردشگری کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: پس از پایــان کرونا می توانیم تعامالت 
میان اصفهان و صربستان را در برنامه های مشترک و مختلف 
در زمینه های گردشگری و فرهنگی پایه ریزی کنیم و برنامه 
شهروند دیپلمات که توسط شــهرداری اصفهان پیگیری و 
اجرا می شــود یکی از این برنامه ها است که می تواند در حوزه 

گردشگری به کمک دو طرف اصفهان و صربستان بیاید.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: در طرح »شــهروند دیپلمات« شــهروندان اصفهان و 
بلگراد می توانند با ظرفیت های یکدیگر آشــنا شــده و از آن 

استفاده کنند.

روشــن تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه اصفهان در بلگراد 
می تواند فرصت خوبی برای نمایش توانمندی های اصفهان 
در حوزه های مختلف باشد. به ویژه که تعامل مدیریت شهری 
و میراث فرهنگی در اصفهان می تواند به خوبی در این زمینه 

استفاده شود.
Á  برقراری ارتباط بین شهری میان اصفهان و

بلگراد
رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان نیز در این 
دیدار اظهار کرد: برقراری ارتباط بین شــهری میان اصفهان 
و بلگراد را در دســتور کار قرار می دهیم و عالقه مند هستیم 

موضوع خواهرخواندگی میان این دو شهر برقرار شود. 
علیرضا ســاالریان تصریح کرد: برای آشــنایی بیشــتر 
راهنمایــان تورهــای گردشــگری با اصفهــان پیش ازاین 
برنامه هایی با کشورهای مختلف وجود داشت که پس از رفع 
کرونا این موضوع می تواند میان دو شهر بلگراد و اصفهان و با 
حمایت شهرداری اصفهان نیز وجود داشته باشد تا راهنمایان 

تور، با ظرفیت های اصفهان آشنایی بیشتری پیدا کنند.
Á  اســتفاده از ظرفیت های طرح »شــهروند

دیپلمات« میان اصفهان و بلگراد
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان نیز 
در این دیدار با اشاره به طرح »شهروند دیپلمات »، اظهار کرد: 
این طرح با هماهنگی وزارت امور خارجه از سال گذشته آغاز 
شده و شهر اصفهان به عنوان پیشنهاددهنده این طرح از سوی 
وزارت امور خارجه به عنوان پایلوت این طرح در کشور شناخته 
شده است.ایمان حجتی با بیان اینکه این طرح به دنبال توسعه 
دیپلماسی شهروندی است، تصریح کرد: در این طرح به دنبال 
این هســتیم تا از ظرفیت افرادی که زمینه هایی برای توسعه 
تعامالت در زمینه های مختلف فرهنگی، گردشگری، اقتصادی 

و ... در شهرهای خواهرخوانده اصفهان دارند، استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: با توجه به این دیدار می توانیم شهر بلگراد 
را نیز در طرح شهروند دیپلمات اضافه کنیم تا همکاری های 

خوبی در زمینه های مختلف میان دو شهر به وجود بیاید.

مسئول بخش علمی و پژوهشی مرکز باروری و ناباروری 
اصفهان گفت: در تکنیک IVF نوین پس از تخمک گیری، 
تخمک و اسپرم درون کپسول های کوچکی که یک سانتی متر 
طول و یک میلی متر عرض دارند قرار داده می شوند سپس 
این کپسول های کوچک برای مدت ۲۴ ساعت درون رحم 
با  گفت وگو  در  طالکوب  می شوند.عاطفه  داده  انتقال  مادر 
ایمنا در خصوص روش نوین IVF، اظهار کرد: در IVF به 
روش سنتی تخمک از تخمدان ها گرفته شده و با اسپرم در 

مجاورت هم در محیط آزمایشگاه قرار داده می شود و پس 
از سه روز جنین های لقاح یافته انتخاب شده و به رحم مادر 
انتقال داده می شود ولی در تکنیک IVF نوین که مخترع آن 
پروفسور » »NICka MaCkloN انگلیسی است، پس از 
تخمک گیری، تخمک و اسپرم درون کپسول های کوچکی 
که یک سانتی متر طول و یک میلی متر عرض دارند، قرار 
داده می شوند سپس برای مدت ۲۴ ساعت درون رحم مادر 
انتقال می یابند.مسئول بخش علمی و پژوهشی مرکز باروری 

و ناباروری اصفهان خاطرنشان کرد: بعد از ۲۴ ساعت جنین ها 
لقاح یافته و شروع به رشد و تکامل می کنند. پس از گذشت 
این مدت کپسول ها از بدن مادر خارج شده و پس از دو تا چهار 
روز جنین های سالم به درون رحم مادر انتقال داده می شوند.
بر   NICka MaCkloN پروفسور  که  این  توضیح  با  وی 
این باور است که در این روش، لقاح در محیط طبیعی رحم، 
در مجاورت مواد غذایی و سیگنال های مادری رخ می دهد، 
تصریح کرد: در این روش نوین، ریسک مواجهه جنین ها با 

استفاده  آزمایشگاه  خطرات محیط کشت مصنوعی که در 
می شود کم خواهد شد.طالکوب با بیان این که این کپسول ها 
اجازه عبور آزادانه مایعات، مواد غذایی، سلول های آندومتری 
و سایر مواد حیاتی که بین مادر و جنین مبادله می شود را 
می دهند، افزود: این کپسول ها که aNeVIVa deVICe نامیده 
می شوند در سال ۲۰۱۵ از سازمان لقاح و جنین شناسی انسان 
)HFea( تأییدیه گرفت و به زودی در مراکز ناباروری دنیا 

استفاده می شوند.

باد و گرد و خاک شمال شرق و 
مرکز اصفهان را در برمی گیرد

کارشــناس پیش بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان 
گفــت: وزش بــاد شــدید همــراه بــا گــرد و خــاک 
ــژه  ــه وی ــان را ب ــتان اصفه ــز اس ــرق و مرک ــمال ش ش
ــزارش  ــه گ ــر می گیرد.ب ــر در ب ــد از ظه ــاعات بع در س
باشــگاه خبرنــگاران، ابراهیــم هنرمنــد کارشــناس پیــش 
بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه تــداوم 
ــا  ــان ت ــتان اصفه ــطح اس ــوی در س ــای ج ناپایداری ه
شــامگاه  یکشــنبه، گفــت: وزش بــاد بــه نســبت شــدید 
ــد از ظهــر شــنبه و  ــژه در ســاعات بع ــه وی ــا شــدید ب ت
ــتان  ــز اس ــرقی و مرک ــمال ش ــق ش ــنبه در مناط یکش
ــش  ــبب کاه ــه س ــت ک ــراه اس ــاک هم ــرد و خ ــا گ ب
ــان اینکــه روز یکشــنبه  ــا بی کیفیــت هــوا می شــود.او ب
ــد  ــا رع ــراه ب ــاری هم ــاری به ــال بارش هــای رگب احتم
ــزود:  ــژه در غــرب اســتان وجــود دارد، اف ــه وی ــرق ب و ب
بارندگی هــای خفیــف و پراکنــده ای در ســطح اســتان در 
ــن آن  ــه بیشــترین میانگی ــته رخ داد ک ــبانه روز گذش ش
پنــج دهــم میلی متــر از گلپایــگان و میمــه بــوده اســت.

کارشــناس پیــش بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان 
ــش رو  ــاعت پی ــوا در ۲۴ س ــای ه ــه دم ــان اینک ــا بی ب
ــای  ــینه دم ــه داد: بیش ــدارد، ادام ــی ن ــر محسوس تغیی
هــوای کالنشــهر اصفهــان در گرم تریــن ســاعات شــنبه 
ــاالی صفــر و کمینــه دمــا  ــه ۲7 درجــه ســانتی گراد ب ب
صبــح یکشــنبه بــه ۱۳ درجــه ســانتی گراد بــاالی صفــر 
ــای ۳۳  ــا دم ــان ب ــرد: چوپان ــه ک ــد.هنرمند اضاف می رس
ــن و میاندشــت  ــر و بوئی ــاالی صف درجــه ســانتی گراد ب
ــه  ــر ب ــاالی صف ــانتی گراد ب ــه س ــای دو درج ــا دم ب
اســتان  مناطــق  خنک تریــن  و  گرم تریــن  ترتیــب 

می شــود. پیش بینــی 

برخورد سه خودرو در زیر گذر 
شهید چمران

ــهید  ــل ش ــذر پ ــر گ ــودرو در زی ــه خ ــورد س برخ
ــت. ــدوم نداش ــان، مص ــران اصفه چم

ــاد  ــوان، فره ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــانی و  ــش نش ــازمان آت ــخنگوی س ــران س کاوه آهنگ
خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفــت: دیشــب 
برخــورد ســه خــودرو در زیــر گــذر پــل شــهید چمــران 

ــه ســامانه ۱۲۵ گــزارش شــد. ب
او افــزود: آتــش نشــانان از ایســتگاه شــماره ۶ بــه 
محــل حادثــه اعــزام شــدند و خوشــبختانه ایــن حادثــه 

مصــدوم نداشــت.

انتقال بیمار مصدوم به 
بیمارستان 9 دی خمینی شهر 

با بالگرد هوایی

بیمــار تصادفــی بــا بالگــرد اورژانــس هوایــی 
ــه  ــتان 9 دی منظری ــه بیمارس ــه ب ــتان میم از بیمارس

ــد. ــل ش ــهر منتق ــی ش ــتان خمین شهرس
ــور  ــوان، غف ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
راســتین مدیــر مرکــز حــوادث وفوریت هــای پزشــکی 
اســتان اصفهــان گفــت: مــرد ۵۱ ســاله کــه در ســانحه 
رانندگــی دچــار آســیب شــده بــود در بیمارســتان میمه 
تحــت درمــان بــود.او افــزود: ایــن بیمــار بــرای ادامــه 
درمــان بــا بالگــرد اورژانــس هوایــی بــه بیمارســتان 9 

دی منظریــه خمینــی شــهر منتقــل شــد.

خودسوزی نافرجام مرد 
میان سال در جایگاه سوخت 

آتشگاه
ــی کــردن  ــا خال ظهــر امــروز مــردی میان ســال ب
ــوزی در  ــود س ــد خ ــن قص ــری بنزی ــک چهارلیت ی
جایــگاه ســوخت خیابــان آتشــگاه اصفهــان را داشــت 

ــد. ــاکام مان ــا تــالش مــردم ن کــه ب
ــا و براســاس صحبــت حاضریــن  ــه گــزارش برن ب
ــی کــردن یــک  ــا خال در محــل، مــردی میان ســال ب
ــگاه  ــوزی در جای ــود س ــد خ ــن قص ــری بنزی چهارلیت
ســوخت واقــع در خیابــان آتشــگاه اصفهــان را داشــت 

کــه بــا تــالش مــردم نــاکام مانــد.
گفتنــی اســت ایــن فــرد توســط مــردم به خــارج از 
جایــگاه ســوخت هدایــت شــده و ســه بــار هــم قصــد 
فــرار داشــته اســت کــه در نهایــت بــا حضــور مامــوران 

پلیــس بــه کالنتــری بــرده شــده اســت.

فرماندار اصفهان:

داوطلبان انتخابات روستاها 
ثبت نام را به روز آخر موکول 

نکنند
فرماندار اصفهان از داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای 
روستاهای این شهرستان خواست تا نسبت به ثبت نام اقدام 

کنند و آن را به روز آخر موکول نکنند.
به گزارش ایرنا، حسین سیستانی در بازدید از روند ثبت 
نام داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی وعشایری در جمع 
خبرنگاران بدون اشاره به تعداد داوطلبان ثبت نام کننده در 
روستاهای این شهرستان، افزود: داوطلبان حضور در انتخابات 
شوراهای روستایی در ۱۸۰ روستای ۶ بخش مرکزی، بن رود، 
جلگه، جرقویه سفلی و جرقویه علیا و کوهپایه تا فردا یکشنبه 

۲۲ فروردین برای ثبت نام فرصت دارند.
انتخابات  داوطلبان  نام  ثبت  وضعیت  داد:  ادامه  وی 
شوراهای روستایی تاکنون امیدوار کننده است اما با توجه به 
اینکه داوطلبان عادت دارند که ثبت نام خود را به ۲ روز آخر 
موکول کنند، افراد قابل توجهی در فرصت باقیمانده ثبت نام 

خواهند کرد.
فرماندار اصفهان تاکید کرد: تشکیل شوراهای روستایی و 
انتخاب دهیاران ضروری است و  کمک شایانی به عمران و 
آبادانی روستاها و حل معضالت و مشکالت اجرایی، خدماتی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این مناطق می کند و الزم 
است افراد بیشتری در این روستاها داوطلب ثبت نام کنند تا 
افراد نخبه، کارآمد و شایسته با انتخاب مردم برای اداره امور 

روستاها روی کار بیایند.
وی اضافه کرد: پیشکسوتان، نخبگان، بزرگان و معتمدان 
روستاها و روحانیان که به افزایش مشارکت مردم و انتخاب 
اصلح اعتقاد راسخ دارند باید افراد شایسته را برای ثبت نام در 
این انتخابات دعوت و تشویق کنند و زمینه را برای حضور افراد 
کاردان، شایسته و دلسوز و متعهد به اداره روستا را برای شرکت 

در انتخابات شوراهای اسالمی روستا فراهم کنند.
سیستانی با بیان اینکه آمار مشارکت مردم با تعداد بیشتری 
از ثبت نام شوندگان، افزایش پیدا خواهد کرد خاطرنشان کرد: 
مردم شهرستان و استان اصفهان در همه ادوار گذشته با حضور 
پر شور خود شاخص ترین و زیباترین جلوه های مشارکت را 
در کشور خلق کردند در این دوره هم همانند گذشته شاهد 
مشارکت حداکثری مردم این استان در انتخابات خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های نسبی و قابل مالحظه ای 
در روستاهای اصفهان وجود دارد که با انتخاب افراد شایسته 
این ظرفیت ها و قابلیت ها  در این مناطق در استان و کشور 
شکوفا خواهد شد افزود: از افراد شایسته و کاردان تقاضای 
جدی دارم که در این انتخابات ثبت نام کنند و افراد مطرح و 
بزرگان روستاها و روحانیون نیز افراد متعهد و دلسوز را تشویق 

به ثبت نام کنند.
معاون استاندار و فرماندار اصفهان با قدردانی از خبرنگاران 
و رسانه ها، گفت: اطالع رسانی شفاف به مردم، زمینه افزایش 

مشارکت و حضور بیشتر آنها را در انتخابات فراهم می کند.
با جمعیتی حدود ۲  داد: شهرستان اصفهان  ادامه  وی 
میلیون  و ۵۰۰ هزار نفر دارای ۶ بخش و ۱۸۰ روستا به عنوان 
یکی از بزرگ ترین شهرستان های کشور محسوب می شود 
که 9۴۲ نفر برای انتخابات شوراهای اسالمی شهرهای این 
شهرستان ثبت نام کردند.سیستانی با اشاره به اینکه ۱۴ شهر 
در شهرستان اصفهان وجود دارد بیان کرد: مرحله ثبت نام از 
داوطلبان برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر را پشت سر 
گذاشتیم و ثبت نام انتخابات شوراهای اسالمی روستاها تا فردا 
)یکشنبه( ادامه خواهد داشت.ثبت نام از داوطلبان عضویت در 
انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی روستا و تیره های 
عشایری از ساعت هشت صبح روز دوشنبه ۱۶ فروردین آغاز 
شده و تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۲۲ فروردین )به مدت 
هفت روز( ادامه دارد.استان اصفهان بیش از پنج میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۴ شهرستان دارد که ۸۸ درصد از 

جمعیت آن در ۱۱۱ شهر زندگی می کنند.

اسفندماه پرترافیک برای پست 
اصفهان

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: در آخرین ماه سال 
99 که اوج ترافیک پستی بود پست استان اصفهان موفق 
واحدهای  کیفی  ارزیابی  در  کیفی  نخست  رتبه  به کسب 
پستی کشور شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مدیرکل 
ارزیابی  و  اطالعات  پایش  براساس  اصفهان  استان  پست 
واحدهای  و  استان ها  پست  ادارات  شاخص های  عملکرد 
اجرایی کشور توسط دفتر مدیریت کیفیت و امور مشتریان 
شرکت ملی پست، اداره کل پست استان اصفهان توانست 
با مدیریتی هوشمند کسب رتبه نخست کیفی را بین ادارات 
و مناطق پستی کسب نماید.حمید باقری درخصوص کسب 
موفقیت های پست استان از حیث شاخص های متعدد ترافیک، 
درآمد، کیفیت و هزینه ضمن تقدیر اززحمات شبانه روزی کلیه 
کارکنان پرتالش پست استان، افزود: خوشبختانه در یکی از 
ماه های پرترافیک پستی این موفقیت کسب گردید و امیدوارم 
این روند با برنامه ریزی های منسجم و تشکیل کمیته ها و 
کارگروه های ویژه جهت تداوم اهداف و سیاست های کالن 

شرکت ملی پست در سال جاری استمرار داشته باشد.
او در این خصوص اظهار داشت: فعالیت های ارتقاء خدمات 
کیفی در این استان بر مبنای برنامه و بصورت مدون پیاده-
سازی و اجرا می شود؛ و در تمامی واحدهای استان برنامه ارایه 
خدمات کیفی تعیین و کنترل های الزم توسط کارشناسان این 
اداره انجام می گردد. ونتایج حاصل از آن نیز به طور مستمر 
پایش و کنترل می شود و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، 
روش های اصالحی توصیه می گردد.مدیرکل پست استان 
اظهار داشت: ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی کشور بصورت 
ماهیانه و براساس کنترل و رصدشاخص های کیفی، نظیر 
توزیع بموقع، مدت زمان سیر مراسالت، میزان توزیع بموقع 
و مدت زمان پاسخگویی به شکایات و دیگر عناوین مربوطه 
از نگاه مشتریان و ذینفعان توسط دفتر مدیریت کیفیت و امور 

مشتریان شرکت ملی پست صورت می پذیرد.

در تدارک توسعه روابط اصفهان و بلگراد

یک مدرس و پژوهشــگر نجوم در خصوص رصد هالل 
رمضــان ۱۴۴۲ جزئیاتی ارائه کرد و گفــت: رصد هالل ماه 
رمضان، عصر روز دوشنبه -۲۳ فروردین ماه غیرمحتمل است 
و تنها در قاره آمریکا قابل رصد است، اما سه شنبه شرایط رصد 

فراهم است و چهارشنبه، نخستین روز رمضان خواهد بود.
عمران مرادی در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: رویت 
هالل ماه های قمری با یکدیگر متفاوت است و ممکن است، 
گاهی شرایط رصد ساده و گاهی دشوار باشد، رصد هالل ماه 
بسته به فاکتورهای خاص به هالل رویت پذیر و بحرانی تقسیم 
می شود که در صورت نداشتن فاکتورهای مناسب شرایط رصد، 
امکان رویت دشوار است که در اصطالح نجومی هالل آن ماه 
بحرانی در نظر گرفته می شود.وی با بیان اینکه در رویت هالل 
یا اصطالح فارسی آن هالل بینی، رویت هالل ماه های رمضان 
و شوال برای مسلمانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: 
تالش برای رویت هالل ماه را اســتهالل می نامند که دارای 
ارزش معنوی و مذهبی برای کشورهای اسالمی است، البته 
این رویداد ارزش علمی نیز دارد و کشورهای غیراسالمی نیز 
رویت هالل را در نظر می گیرند.این مدرس و پژوهشگر نجوم 
با تاکید براینکه در خصوص موضوع رصد هالل نوعی رقابت 
بین رصدگــران وجود دارد، تصریح کرد: اعالم رســمی آغاز 
رمضان از سوی ستاد استهالل بیت مقام معظم رهبری ارائه 
می شود. در علم ستاره شناسی، رویت هالل مقوله ای تعریف 
شــده و دارای ارزش نجومی - علمی است، اما رویت هالل 
ماه های رمضان و شــوال به لحاظ مذهبی مهم تر است و در 
این زمان ها، آغاز و پایان دقیق ماه مهم است.مرادی با تاکید 
بر اینکه در مباحث رویت هالل مباحث فقهی و علمی نجومی 

مطرح است، خاطرنشان کرد: مباحث فقهی، مسائل مذهبی را 
بررسی می کند و در این بخش ممکن است این موضوع مطرح 
شود که چرا با وجود تلسکوپ های قوی و نرم افزارهای موجود 
اختالف نظرهایی بین برخی مراجع تقلید وجود دارد؟ در پاسخ 
به این سوال باید گفت این موضوع به دلیل مباحث فقهی است 
و اینکه آیا مراجع تقلید استفاده از تلسکوپ را مجاز می دانند که 

برخی معتقد به استفاده هستند و برخی نه.
Á در لحظه ماه نو، هالل قابل دیدن نیست 

وی در خصوص مباحث نجومی و علمی رصد هالل ماه، 
توضیح داد: از نظر علمی ماه باید ویژگی هایی داشــته باشد تا 
رویت پذیر شود. پارامترهایی برای رصد هالل اول ماه وجود 
دارد که نشــان می دهد، رصد هالل ماه سخت است یا آسان. 

این آیتم ها در ماه های مختلف متفاوت است.
این پژوهشگر نجوم با بیان اینکه در ابتدای هر ماه قمری و 
زمان ماه نو، خورشید و ماه در حالت مقارنه هستند و نمی توانیم 
آن را رصد کنیم، تصریح کرد: در این زمان ماه با خورشید طلوع 
و با آن غروب می کند، در نتیجه نور خورشــید مانع رصد ماه 
می شــود. در اصطالح نجومی ماه اگر نزدیک خورشید باشد، 
مقارنه رخ می دهد و در این حالت که اول ماه قمری است، ماه 
به گونه ای در راستای دید ما در کنار خورشید قرار می گیرد که 

قابل رویت نیست.
به گفته مرادی هر چه از این زمان می گذرد، ماه از خورشید 
فاصله گرفته و زمانی که به اندازه کافی از خورشــید دور شود 
تاحدی که نور خورشید برای رویت هالل ماه مانع نباشد، امکان 
رویت فراهم می شود؛ بنابراین برای رصد هالل ماه، باید صبر 

کنیم تا ماه از این حالت مقارنه خارج شود.

این پژوهشــگر نجوم افزود: هالل مــاه به دلیل حرکت 
مداری، فاصله ماه نسبت به خورشید و جایگاهی که در حرکت 
مــداری به دور زمین دارد ویژگی های مختلفی پیدا می کند و 

گاهی رصد آن آسان و در برخی ماه ها دشوار می شود.
به گفته مرادی، ضخامت هالل، میزان سطح روشن ماه 
نسبت به سطح کل آن )فاز ماه(، ماه در اوج است یا حضیض، 
مدت زمان مکث ماه در آسمان بعد از غروب خورشید و ارتفاع 
ماه در زمان غروب خورشید از جمله پارامترهای هستند که 
هر یک از این پارامترها موجب می شود، شرایط رصد متغیر 

شود.
وی گفت: اگر ارتفاع ماه در آسمان، کمان ماه، درصد سطح 
روشنایی ماه )کمتر از یک درصد( سن هالل و مدت مکث ماه 
در آسمان کم باشد و ماه در دورترین فاصله نسبت به خورشید 
باشد، شرایط رصد سخت می شود. مجموع این فاکتورها رویت 

پذیری را سخت و رصد هالل را بحرانی می سازد.
مرادی در توضیح سن هالل گفت: سن هالل در اصطالح 
از زمان مقارنه بر حســب ساعت شروع می شود. ماه هایی که 
سن هالل آنها تا ۲۰ ساعت باشد، ماه جوان و ماه هایی که سن 

هالل ۲۰ تا ۲7 ساعت باشد ماه میان سال می نامیم. اگر سن 
هالل بیشتر از ۲7 ساعت باشد ماه پیر است. برای رصد هرچه 

ماه جوان تر باشد، رویت آن دشوارتر است.
وی ادامه داد: اگر حداقل ارتفاع ماه از خورشــید 7 درجه و 
باالتر باشد، ضخامت کمان ماه از ۱۵ ثانیه قوسی بیشتر باشد، 
مدت مکث ماه در آسمان طوالنی )بیش از ۴۵ دقیقه( و فاصله 
ماه نســبت به خورشید زیاد باشد، امکان پذیری رویت هالل 

شرایط بهتری پیدا می کند.
Á 23 فروردین ماه امکان رصد دارد

مرادی اضافه کرد: اما سه شــنبه -۲۳ فروردین مکث ماه 
)زمانی که ماه بعد از غروب خورشید در آسمان است( حدود 7۵ 
دقیقه و سن ماه بیش از ۳۶ ساعت است و در اصطالح، ماه پیر 
است، همچنین درصد سطح روشنایی ماه بیش از ۲ درصد است 
و مجموع این فاکتورها باعث می شود که ماه رویت پذیر باشد.

وی تصریح کرد: در نتیجه برای رصد هالل اول ماه رمضان 
۱۴۴۲ در روز سه شنبه مشکلی نخواهیم داشت و به راحتی قابل 
رصد است و روز چهارشــنبه - ۲۵ فروردین اول ماه رمضان 

خواهد بود.

در جستجوی هالل ماه رمضان

اجرای روش نوین IVF در مرکز باروری و ناباروری اصفهان

 بِلگراد پایتخت و بزرگ ترین شهر در کشور صربستان و به معنی شهر سفید است.
این شــهر در سال ۱۵۲۱ به دست نیروهای عثمانی اشــغال و از آن تاریخ تا سال ۱۸۴۱ ضمیمه 
آن امپراتوری بود. در این ســال در خالل نبردهای عثمانی و اتریش از ممالک عثمانی جدا شد و به 
امپراتوری اتریش - مجارستان پیوست. پس از فروپاشی امپراتوری اخیر در سال ۱۹۱۸ تا ۲۰۰۳ 

بلگراد پایتخت یوگسالوی بود. )با یک عکس از شهر و آرم بلگراد(
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در سایت اصفهان امروز اسکن کنید
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کمیته امداد
گـروه جامعـه: اولویـت اصلـی کمیتـه امـداد امـام 
خمینـی)ره( در شـرایط کنونـی، حمایـت از جامعه تحت 

پوشـش و جلوگیـری از آسـیب دیـدن آنهاسـت.
معـاون حمایـت و سـالمت خانـواده کمیتـه امـداد 
بـه  بـا توجـه  امـداد  اسـتان اصفهـان گفـت: کمیتـه 
بخشـنامه های اطالع رسـانی، از بهمن مـاه ۱۳9۸ سـتاد 
مقابلـه با کرونـا را در دفاتر اسـتان ها راه انـدازی کرد و با 
توجـه بـه  آسـیب زا بودن جامعـه تحت حمایت امـداد با 
روش های مختلف نسـبت بـه آمـوزش در زمینه رعایت 
نکات بهداشـتی، اقدامـات الزم را انجام داد. هادی بنایی 
بـا توجـه به اولویت اصلـی این نهاد در شـرایط کنونی و 
حمایـت از جامعه تحت پوشـش، همچنیـن جلوگیری از 
آسـیب دیدن آنهـا، افـزود: تمهیدات الزم و بسترسـازی 
به صـورت  نیازمنـدان  مشـکل  رفـع  بـرای  مناسـب 
غیرحضـوری در دسـتور کار قـرار گرفـت و انجـام ۲۶ 
خدمـت را به صـورت غیرحضـوری فراهم نمـود. او ادامه 
داد: مددجویـان می تواننـد بـا مراجعـه به پایـگاه خدمات 
www.e.eMdad. اینترنتـی کمیتـه امـداد بـه آدرس
IR درخواسـت های موردنظـر خـود را ثبـت کننـد و این 
درخواسـت ها در کمتریـن زمـان ممکـن رسـیدگی و 
نتیجـه بـه اطـالع مددجویـان می رسـد. او بـا تأکیـد بر 
اینکـه از زمـان راه انـدازی طـرح خدمـات الکترونیکـی 
در دوران کرونـا، ۴9 هـزار و ۵۱۴ درخواسـت از ایـن 
مسـیر ثبـت شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: اینترنتـی 
شـدن خدمـات امـداد موجـب تسـریع در پاسـخگویی 
بـه درخواسـت های مددجویـان و ارائـه خدمات بـه آنان 
در خدمات دهـی  و رشـد ۳۲۰ درصـدی  خواهـد شـد 
مددجویان به روش غیرحضوری نسـبت به شـرایط قبل 
از کرونـا را داریـم. بنایـی همچنیـن گفـت: ۲۶خدمتـی 
مددجویـان  بـه  اینترنتـی  به صـورت  نهـاد  ایـن  کـه 
ارائـه می کنـد شـامل اجاره مسـکن، پوشـش بیمـاری، 
پوشـش خدمـات بیمه، خرید لـوازم منـزل، کمک هزینه 
کمک هزینـه  اشـتغال،  عمومـی  درخواسـت  درمانـی، 
درمانـی،  کمک هزینـه  نخبـگان،  پوشـش  ازدواج، 
بهسـازی مسـکن روسـتایی، کمک هزینـه دانشـجویی، 
قرض الحسـنه،  وام  وام،  بازپرداخـت  کمک هزینـه 
کمک هزینه سـفر زیارتی، مشـاوره و روانشناسی، کمک 
بـه آزادی محکومیـن، دیـه، بخشـودگی وام، مشـاوره 
خانـواده، تأمیـن ودیعـه مسـکن، مشـاوره تحصیلـی، 
 تأمیـن هزینـه مسـکن، مشـاوره ازدواج و تأمیـن هزینه 

زندگی است.

غربالگری تست کرونای 
مسافران در 4 نقطه استان 

اصفهان انجام شد
جمعیـت  مدیرعامـل  گفتـه  بـه  جامعـه:  گـروه 
وجـود  بـه  توجـه  بـا  اصفهـان،  اسـتان  هالل احمـر 
شـرایط کرونایـی در کشـور مثل سـال قبـل در ورودی 
شهرسـتان   ۳ و  اصفهـان  کالنشـهر  خروجی هـای  و 
شـهرضا، گلپایـگان و خوانسـار تسـت غربالگـری کرونا 
امـدادی  نیروهـای  به وسـیله  نـوروزی  مسـافران  از 
هالل احمـر بـا مشـارکت نیروهای فعال حوزه بهداشـت 

و درمـان انجـام شـد.
علی محمد هاشـمی در مورد وضعیت امـداد و نجات 
نوروزی این جمعیت و روند غربالگری کرونای مسـافران 
نـوروزی، اظهـار کرد: بـا توجه به وجود شـرایط کرونایی 
در کشـور مثـل سـال قبـل در ورودی و خروجی هـای 
کالنشـهر اصفهـان و ۳ شهرسـتان شـهرضا، گلپایگان 
و خوانسـار تسـت غربالگری کرونا از مسـافران نوروزی 
به وسـیله نیروهـای امـدادی هالل احمـر بـا مشـارکت 
نیروهـای فعـال حـوزه بهداشـت و درمـان و نیـروی 
انتظامـی انجام شـد. او با بیان اینکه گیت هـای فرودگاه 
شـهید بهشـتی اصفهـان هـم بـرای تسـت غربالگری 
مسـافران در نظـر گرفتـه شـده بـود، افزود: تیـم جوانان 
و امدادگـران هالل احمـر بـرای انجام تسـت غربالگری 
در ایـن محـدوده اعـالم آمادگی کردنـد، اما بـا توجه به 
اعـالم دانشـگاه علـوم پزشـکی مبنـی بـر اینکـه حجم 
مسـافرت ها و پروازهـا زیـاد نیسـت و نیروهـای شـبکه 
بهداشـت فرآینـد پایـش و غربالگری را انجـام می دهند، 
نیـازی بـه حضـور نیروهای امدادگـر هالل احمـر نبود و 
در صـورت بروز شـرایط خاص اعالم مسـاعدت می شـد 
کـه ایـن اتفـاق هم نیفتـاد. محمدهاشـمی خاطرنشـان 
کـرد: طـرح خدمـات امـداد و نجـات نـوروزی جمعیـت 
هالل احمـر اصفهـان از ۲۵ اسـفندماه سـال 99 شـروع 
شـد و تـا پایـان ۱۵ فروردین مـاه ادامـه داشـت، تعـداد 
۱۴۸ تیـم عملیاتـی در جاده هـای اسـتان به وسـیله ۴۲ 
پایـگاه در طـرح امـداد و نجـات نـوروزی و اعـزام بـه 
حـوادث حضـور فعال داشـتند و در مجمـوع ۴۱۲ نیروی 
امـدادی در ایـن عملیـات به کارگیـری شـدند. او اظهـار 
کـرد: مطابـق آمـار اعالم شـده سـازمان امـداد و نجات 
اسـتان های  بیـن  در  اصفهـان  اسـتان  حـوادث  رتبـه 
دیگـر رتبـه دوم بعـد از اسـتان مازندران اسـت، مجموع 
 ۲۰۸ و  اسـت  بـوده  درصـد   ۱9۱ نیـز  حادثه دیـدگان 
درصـد حادثـه دیـدگان جـاده ای افزایـش پیـدا کردنـد. 
مدیرعامـل جمعیت هالل احمر اسـتان اصفهـان، گفت: 
سیاسـت جمعیـت هالل احمـر ایـن بـود که امسـال در 
۱۶ اسـتان مرزی کشـور تسـت غربالگری کرونـا انجام 
شـود و اسـتان اصفهـان جـزو ایـن قانـون نبـود و ابالغ 
در ایـن زمینـه بـه هالل احمـر اصفهـان نداشـتیم، بـه 
همیـن دلیـل ماننـد روال سـال های قبـل امدادرسـانی 
 هالل احمـر در نـوروز بیشـتر در حـوزه امـداد و نجـات 

انجام شد.

جامعه
 کوتاه از اصفهان   کوتاه از کشور

با پایان تعطیالت و سفرهای نوروزی، آمار مبتالیان 
به کرونا و بستری های ناشی از این ویروس رو به افزایش 
رفتــه تا جایی که مطابــق اعالم وزارت کشــور، تغییر 
رنگ بندی شــهرها به نارنجی و قرمز سرعت باالیی به 

خود گرفته است.
هفته گذشته عضو ستاد علمی مقابله با کرونا با اشاره 
به ســیر صعودی شــیوع کرونا در تهران و برخی دیگر 
کالنشــهرها، گفت: پیشنهاد تعطیلی ۱۰ روزه »نه صرفا 
محدود به پایتخت که اساســا مربوط به همه شهرهای 
با وضعیت قرمز و کالنشــهرهایی است که تعداد موارد 
بســتری بر اثر کووید ۱9 در آن به صورت قابل توجهی 
افزایش یافته اســت«. مســعود مردانی ادامه داد: اکنون 
بــه مردم و بویژه افــرادی که بیماری زمینــه ای دارند، 
هشــدار می دهیم که اصــال از خانه بیــرون نیایند و تا 
جــای ممکن از ظرفیت دورکاری و خدمــات از راه دور 
و اینترنتی اســتفاده کنند یا از محل کار خود اســتراحت 
 پزشــکی بگیرند تا میــزان ابتال به بیماری در کشــور 

کم شود.
به گزارش ایســنا، با تشــدید آمار مبتالیان کرونا در 
کشور و قرمز شدن ۲۵7 شهر کشور و همچنین پیش بینی 
روزهای مرگبار بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر در کشور، با تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا و با اعالم رسمی سخنگوی این 
ستاد، مقرر شده که به مدت ۱۰ روز تعطیلی سراسری در 
سطح کشور داشته باشیم و بعد از این تاریخ ارزیابی های 
الزم نشان دهنده ادامه داشتن یا نداشتن تعطیلی ها خواهد 
بود. به گفته علیرضا رئیسی، با توجه شرایط موجود حاکم 
بر کشــور مشاغل گروه یک می توانند در شهرهای قرمز 
فعالیت داشــته باشند و مشاغل گروه دو، سه و چهار حق 
فعالیت ندارند. البته مشاغل گروه یک هم که اجازه فعالیت 
دارند مشاغل ضروری مانند سوپرمارکت ها، فروشگاه های 
زنجیره ای، داروخانه ها، مطب ها، بیمارستان ها، تعمیرگاه ها 
و سایر مشاغلی هستند که تأمین کننده مایحتاج ضروری 
مردم خواهند بود. از ســوی دیگــر فعالیت ادارات باید با 
حداقل حضوری کارکنان باشد. بر این اساس در شهرهای 
قرمز تنها یک سوم کارمندان و در شهرهای نارنجی ۵۰ 
درصد باید حضور داشــته باشــند و سیاست دورکاری تا 
حد امکان باید اجرایی شــود. باید توجه داشت که اگرچه 
مصوبه دورکاری کارمندان دولت از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تاکنون در حال اجراست و در برهه ای از زمان دولت 
تا پایان اردیبهشت سال گذشته بر آن تأکید داشت و این 
مصوبه اجرایی شد، اما بعد از آن، اجرای مصوبه به اختیار 
مدیران گذاشته شــد، اما مدیران بخش های مختلف به 
صورت ســلیقه ای در این خصوص عمل کردند و بعضا 
شاهد مقاومت آنها هســتیم و اصفهان نیز از این قاعده 
مســتثنا نیست. البته با تشدید وضعیت کرونا این مصوبه 
برای اجرای دوباره از ابتدای آذرماه سال گذشته، دوباره به 
تمام دستگاه ها ابالغ شد و مدیران دستگاه های مختلف 
مکلف شدند بر اساس رنگ بندی نسبت به شیفت بندی 
کارکنان خود اقدام کنند. این سیاســت تــا پایان آذرماه 
ابتدا مطابق مصوبه و بعد به صورت ســلیقه ای در کشور 
و اصفهان اجرا شد، این در حالی است که برای مدیرانی 
کــه این مصوبه را اجرا نمی کردنــد، در مصوبه توبیخ در 
نظر گرفته شــده اســت. در نهایت با زرد شدن بسیاری 
از شهرها، دوباره اجرای مصوبه دورکاری توسط مدیران 
به فراموشی سپرده شد و پشــت سالیق مدیران دوباره 
خاک خورد، اما با ســیر صعودی مبتالیان به کرونا بعد از 
تعطیالت نوروز، بســیاری از شهرها از حالت زرد خارج و 
به سمت نارنجی کشیده شــدند، با این وجود بسیاری از 
ادارات و دستگاه های استان همچنان بی توجه به مصوبه 
دورکاری کارمندان، تمایل زیادی به حضور کارمندان خود 
دارند، اگرچه بسیاری از فعالیت ها قابلیت شیفت بندی و 
حتی دورکاری را دارد. با تغییر رنگ بندی دوباره شهرها در 
کمتر از یک هفته از تعطیالت نوروز و قرمز شدن بسیاری 
از شهرهای استان، به نظر می رسد هنوز مصوبه دورکاری 
کارمندان و شیفت بندی آنها مطابق با رنگ بندی اعالم 
شده، پشت ســلیقه مدیران خاک می خورد، این در حالی 
است که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱۶ 
فروردین امسال تأکید کرد: طبق قانون ستاد ملی کرونا، 
همه سازمان ها موظف به رعایت دقیق دستورالعمل های 

ابالغ شده مربوط به شهرهای قرمز هستند و نباید فعالیت 
کارکنان خود را مشــروط به ابالغ بخشنامه های جداگانه 
کنند. ســخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان اصفهان نیز 
در این زمینه اعالم کرد که بر این اساس برای شهرهای 
قرمز محدودیت حضور کارکنان از یک دوم برای مشاغل 
ضروری و یک ســوم برای خدمات غیرضروری اســت 
و برای شــهرهای نارنجی حضور کارکنــان تا یک دوم 
برای خدمات ضروری و خدمات غیرضروری تا دو ســوم 
می توانند در ادارات حضور یابند که این دورکاری ها طبق 
نظر باالترین مقام دستگاه اجرایی و با توجه به نیاز کاری 
آن اداره اعمال خواهد شــد و تمام دســتگاه ها و ادارات 
موظــف به اعمــال دورکاری و اجرای طرح هوشــمند 
محدودیت ها هســتند. از سوی دیگر هفته گذشته آرش 
نجیمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
دو روز از تغییر وضعیت رنگ بنــدی اصفهان از نارنجی 
به قرمز می گذرد و شــاهد اجرای قوانین از سوی ادارات 
و آموزشــگاه ها و سازمان ها نیســتیم و تغییری در روند 
تردد تعداد کارکنان صورت نگرفته اســت از سوی دیگر 
هیــچ تکاپویــی در ادارات و اصناف اصفهــان و مراکز 
 آموزشی برای کاهش حجم مراجعات حضوری مشاهده

 نشده است.
Á نحوه اجرای دورکاری در اصفهان

بــا پیگیری از ادارات مختلــف اصفهان در خصوص 
اجــرای مصوبه دورکاری و شــیفت بنــدی کارکنان، با 
وجودی که از ابتدای امسال اصفهان در وضعیت نارنجی 
قرار داشــت، روابط عمومی برخی نهادها و دســتگاه ها، 
اعالم کردند که فعالیت آنها به صورت شــیفت بندی با 
تائید مدیران آن مجموعه انجام می شود. مسئوالن اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان  گفتند دورکاری 
در این اداره انجام می شــود به جز حــوزه چهار معاونت 
این مجموعه و مســئوالن بخش های ستادی از جمله، 
حراست، بازرسی، فنی و مهندسی و روابط عمومی که به 
صورت ۵۰ درصد است. شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز 
بــا تائید اینکه مصوبه دورکاری در این شــرکت با تغییر 
رنگ بندی اصفهان اجرایی شده، اعالم کرد که کارمندان 
این مجموعه دو روز در هفته با تائید مدیر باالدست خود 
دورکار هســتند. مســئوالن اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان نیز تأکید کردنــد با توجه به 
حجــم باالی مراجعه به این اداره، از ابتدای امســال که 
اصفهان در وضعیت نارنجی قرار گرفت، کارمندان شیفت 
بندی و دورکار شــده اند. مســئوالن اداره کل بهزیستی 
اســتان اصفهان نیز اگرچه عنوان کردند که این مصوبه 
به کارمندان آن ابالغ نشده اما قرار است کارمندان آن دو 
روز شیفت بندی شــوند و در صورت حاد شدن وضعیت 
کرونا، تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد شد. مسئوالن شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان نیز دراین بــاره گفتند: 
مصوبه دورکاری به همان صورت اعالم شده توسط ستاد 

کرونا در این مجموعه اجرا می شود، منتها در این شرکت 
اولویت دورکاری با بانوان باردار، جانبازان، بیماران خاص 
و غیره است و قرار شد ظرفیت دورکاری ۵۰ درصدی با 
این افراد پر شود و ســایر افراد برای رسیدن به ظرفیت 
۳۰ درصد و یــا ۵۰ درصدی دورکاری آنها با تائید حوزه 
مدیریت، معاونت و دفتر بهداشت و ایمنی تائید و اعمال 
می شود. ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان نیز 
اعــالم کرد که مصوبــه دورکاری در این مجموعه اجرا 
می شود و مطابق نامه نگاری های صورت گرفته، مدیران 
به فراخور نیاز، کارمندانشــان را دورکار و شــیفت بندی 
می کنند. یکی از کارمندان شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان نیز به تازگی گفت اگرچه اصفهان قرمز اســت، 
اما هنوز شــیفت بنــدی در این مجموعه بــه کارمندان 
 ابالغ نشــده است و شــاید از شــنبه تصمیم جدیدی

 اتخاذ شود. 
همچنین کارکنان بخش اداری دانشــگاه های استان 
اصفهان نیــز پس از قرمز شــدن شــهرهای خود قرار 
اســت از این هفته به صورت شــیفت بندی و دورکاری 
در دانشــگاه ها حضور یابند، این در حالی است که تمام 
کالس های حضوری دانشگاه ها از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تعطیل هســتند و آموزش به شیوه مجازی برقرار 
اســت. اگرچه در ظاهر امر ادارات اعالم کرده اند که این 
مصوبه را اجرا می کنند، اما کارمندان آنها بعضا نظر دیگری 
دارند. کارمند یکی از مجموعه هــای دولتی اصفهان به 
ایســنا، گفت: مدیران این مجموعــه حتی در روزی که 
به دلیــل آلودگی تمام ادارات اصفهان تعطیل بود، اعالم 
کرد که باید در محل کار حضور داشــته باشــیم. کارمند 
یکی از بانک های اصفهان نیز، به ایســنا، گفت: اگرچه 
بیماری خاص دارم، اما مدیر شعبه معتقداست که به دلیل 
کمبود نیرو امکان شیفت بندی ندارد. کارمند یکی دیگر 
از بانک های اصفهان نیز گفت: یکی از همکارانم اگرچه 
مبتال به کرونا است، اما اکنون در محل کار حضور دارد. از 
سوی دیگر برخی مشتریان بعد از انجام کار بانکی خود به 
ما اعالم می کنند که مبتال به کرونا هستند که در صورت 
اعتراض، آنها عنوان می کنند که نمی توانیم چکه ای خود 
را معطل نگه داریم. کارمند یکی از مجموعه های دولتی 
اصفهان به گفت اگرچه مصوبه دورکاری ابالغ شــده و 
حتی در سایت رســمی این مجموعه بارگذاری شده، اما 
مدیر باالدست، بی تفاوت از کنار آن می گذرد، گویی این 
مصوبات برای رفع تکلیف اعالم و در بنر اداره گذاشــته 
شده است. کادر اداری یکی از مدارس اصفهان نیز  گفت 
که با وجودی که آموزش دانش آموزان به صورت مجازی 
است، اما مدیرمان معتقد است که باید تمام کادر اداری در 
مدرسه حضور داشته باشند، حتی اگر کاری نباشد. یکی از 
معلمان مدارس غیرانتفاعی اصفهان گفت اگرچه از سال 
گذشته اعالم شد که آموزش دانش آموزان مجازی است، 
اما مدیر این مدرســه، معلمان را مکلف کرده تا هفته ای 

یک روز، در مدرســه حضور داشته باشند تا درصورتی که 
دانش آموزی نیاز به کمک و حضور داشــت آموزش آنها 
حضوری انجام شود. از سوی دیگر بسیاری از کارمندان 
و کارکنان بخش خصوصــی در اصفهان، گفته اند که از 
ابتدای شــیوع کرونا تاکنون، مصوبه دورکاری، شــیفت 
بندی و حتــی تعطیلی برای آنها اعمال نشــده، اگرچه 
برخی امور را به ســادگی می تــوان از منزل انجام داد و 
با توجه به اینکه قراردادهای ما روزانه و ســاعتی اســت 
نمی توانیم نســبت به این تصمیم اعتراض کنیم. حجت 
ا... غالمی البته تأکید کرد که کارمندان ادارات در استان 
اصفهــان بنا بر اعــالم نظر مدیران باالدســتی فعالیت 
خواهند داشــت و در شــهرهای قرمز حضور یک سوم 
کارکنان و در شهرهای نارنجی حضور دو سوم کارکنان 
برای روز شــنبه در ادارات الزامی است. همچنین معاون 
مدیرکل اداری و مالی اســتانداری اصفهان در خصوص 
مصوبه دورکاری کارکنان در ایام کرونا گفت: به طورقطع 
 اگــر کرونا نبود، مصوبــه دورکاری بــرای اجرا معنایی

 نداشت. 
نعمت ا... اشکســتانی تأکید کرد: با توجه به شــرایط 
شدت شیوع کرونا مصوبه دورکاری دوباره از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا به ادارات و دستگاه های مختلف ابالغ 
شده است و در این شرایط دستگاه ها ملزم به اجرای این 
قانون هســتند. وی درباره ســلیقه ای اجرا شدن مصوبه 
دورکاری کارکنان دولت، تصریح کرد: اگر کرونا نباشــد، 
اجرای این مصوبه توســط مدیران اختیاری است، اما با 
ســیر صعودی کرونا، مدیران باید بر اســاس رنگ بندی 
قرمز، نارنجی و زرد این مصوبــه را اجرا کنند. به اعتقاد 
اشکستانی، زیرســاخت های دورکاری کارکنان در یک 
سال گذشته با توجه به شیوع کرونا در بسیاری از دستگاه ها 
ارتقا پیدا کرده اســت. همچنین جمعه گذشته سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام نوشت »محدودیت هایی که از ۲۱ فروردین در 
شهرهای قرمز اجرا می شود، نمی تواند جلوی خیز چهارم 
را سد کند. در محدودیت های آذر 99 که کمر موج سوم 
را شکست و روند بستری را در چند روز نزولی کرد، ادارات 
دولتی تعطیل بودند یا در صــورت اضطرار حداقل تعداد 
کارمند حضور داشتند. در محدودیت هایی که از فردا آغاز 
می شود ادارات دولتی حتی در شهرهای قرمز با یک سوم 
کارمندان باز هســتند. این به معنای دادن چراغ سبز به 

شرکت های خصوصی است.«
به نظر می رسد، با وجود هشدارهای ستاد ملی مقابله 
با کرونا نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور 
حداقلی و تأکید بر ماندن در خانه و اجرای امور به صورت 
مجــازی و دورکاری، هنوز بســیاری از مدیران در عمل 
به مصوبه دورکاری کارکنان خــود اعتقادی ندارند و به 
صورت کامال ســلیقه ای در وضعیت زرد، نارنجی و قرمز 

عمل می کنند.

آغاز سفارش اینترنتی کتب 
درسی از امروز

گروه جامعه: ثبت ســفارش و خرید اینترنتی کتاب های 
درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ از فردا، )یکشنبه، بیست 

و دوم فروردین ماه( آغاز می شود.
ثبت ســفارش کتاب های درســی برای تمام پایه های 
تحصیلی و رشــته ها از امروز ۲۲ فروردین ماه آغاز می شود و 
ثبت نام پایه های ورودی اول، هفتم و دهم از ۶ تیرماه خواهد 
بود. بر این اساس برای گروه میان پایه )پایه های تحصیلی دوم 
تا ششم، هشــتم و نهم، یازدهم و دوازدهم( تا ۲۲ خردادماه 
فرصت ثبت سفارش وجود دارد و برای پایه های ورودی اول، 
هفتم و دهم نیز تا ۱۶ شهریورماه این امکان دیده شده است. 
همچنین از ۱۲ تیرماه امــکان ویرایش و اصالح اطالعات 
فراهم اســت. در این زمان، خانواده هایی که فرزندشــان از 
مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل شده و یا تغییر رشته داشته 
باشــند، می توانند اطالعات را ویرایــش کنند. قیمت خرید 
کتاب های درسی با میانگین ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال 
قبل در پایه های مختلف این کتاب ها در اختیار دانش آموزان 
قرار خواهد گرفت. برای پایه های تحصیلی ابتدایی بیشترین 
قیمت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان در هفتم تا نهم ۶۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان و در پایه های تحصیلی دهم تا دوازدهم در رشته ریاضی 
مبلغ ۸۸ هزار و 7۰۰ تومان و در رشته علوم تجربی ۸۴ هزار 
و ۲۰۰ تومان خواهد بود. امکان ثبت نام با کد ملی و اطالعات 
شناسنامه ای دانش آموز به شرط قبولی در آن پایه تحصیلی 
فراهم اســت و پرداخت به صورت اینترنتی و تنها از طریق 
سایت IRtextBook.IR یا IRtextBook.CoM انجام خواهد 

شد.

ثبت نام آزمون ورودی 
دبیرستان های نمونه دولتی 

آغاز شد
پیرو ابالغیه دســتورالعمل برگزاری آزمون ورودی پایه 
دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه )دبیرستان ها و 
هنرســتان های فنی و حرفه ای برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-

۱۴۰۰(، ثبت نام آزمون ورودی دبیرســتان های نمونه دولتی 
از امروز شــنبه، ۲۱ فروردین ماه آغاز شده است. تمام دانش 
آموزان پایه نهم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳99، مجاز به ثبت نام 
در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هستند. مالک شرکت 
در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب حداقل 
معدل کتبی ۱7، در ارزشیابی پایانی نوبت دوم )معدل نمرات 
خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی( برای فارغ التحصیالن 
پایه نهم اســت. هر داوطلب صرفــا می تواند در نمونه برگه 
تقاضای ثبت نام، یک رشــته تحصیلی از شاخه نظری علوم 
تجربی، ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انســانی( را انتخاب 
کند. مشخصات و ظرفیت پذیرش هر رشته در مدارس نمونه 
دولتی استان که دانش آموزان می توانند در آزمون ورودی آن 
شــرکت کنند، هنگام ثبت نام برای داوطلبان قابل مشاهده 
خواهد بود. بر اساس دستورالعمل ابالغی، ثبت نام داوطلبان 
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، از روز شنبه ۲۱ فروردین 
۱۴۰۰ تا روز سه شــنبه ۳۱ فروردین ســال ۱۴۰۰ از طریق 
سامانه ثبت نام ) اعالم شده از سوی اداره کل آموزش وپرورش 
استان( انجام خواهد شد. تمامی مراحل ثبت نام، اعالم نتایج 
آزمون، درخواســت تجدیدنظر و دریافت پاسخ آن، از طریق 
سامانه ثبت نام و اعالم نتایج استان انجام خواهد شد. داوطلبان 
باید به ۱۰۰ ســؤال آزمون در مدت ۱۲۰ دقیقه پاسخ دهند. 
ســؤاالت آزمون از کتب درســی آموزش قرآن و پیام های 
آسمان، فارســی، عربی، مطالعات اجتماعی )جغرافیا، تاریخ، 
مدنی (، زبان انگلیسی، علوم تجربی و ریاضی پایه نهم سال 
تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳99 طرح می شود. پذیرش دانش آموزان 
در آزمون ورودی، بر اساس میانگین نمره کل آزمون ورودی 
و معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت 
مســاوی؛ ) ۵۰درصد نمره آزمون ورودی و ۵۰ درصد معدل 
کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم( خواهد بود. شرط محاسبه 
۵۰ درصد معدل کتبی، برای پذیرش دانش آموزان در مدارس 
نمونه دولتی، داشتن حداقل معدل کتبی ۱7 ارزشیابی پایانی 
نوبت دوم )معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات 
تکوینی ( در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳99 است. مبلغ ثبت نام 
جهت شــرکت در آزمون ورودی ۳۰۰ هزار ریال است. مبلغ 
فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هرگونه وجه تحت 

هر عنوان ممنوع است.

ماسک های آبی سمی و 
سرطان زا نیستند

گروه جامعه: ســازمان غذا و دارو اعــالم کرد: وجود مواد 
سمی، کبالت، فرمالدئید و مواد سرطان زا در پارچه های مصرفی 

ماسک های جراحی آبی صحت ندارد.
پیرو انتشار اخباری در خصوص کشف مواد شیمیایی سمی 
در برخی ماســک ها و همچنین وجود کبالت در ماسک های 
جراحی آبی، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان 
غذا و دارو اعالم کرد: ماسک های پزشکی از سه الیه تشکیل 
شده است، الیه اول و سوم اسپاندباند و الیه وسط ملت بلون 
است. بر این اساس، پارچه اسپاند باند جزو پارچه های بی بافت 
بوده که هیچ گونه مواد سمی و فرمالدئید در ساخت آن استفاده 
نمی شود و رنگ های آبی بر پایه پلی پروپیلن مورداستفاده در 
تولید پارچه آبی رنگ، همه فاقد مواد سرطان زا و سمی هستند. 
ســازمان غذا و دارو افزود: ماسک های تولیدشده در کشور در 
آزمایشگاه های مورد تائید آزمایش می شود. حساسیت زایی و 
کیفیت آنها بر اساس استانداردها و ضوابط بررسی می شود و 
کامال ایمن هســتند. اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی 
ســازمان غذا دارو تأکید کرد: متن منتشرشده توسط روزنامه 
خارجی eCotextlIe NewS نه تنها هیچ گونه اشــاره ای به 
رنــگ آبی یا وجود کبالت نکرده بلکه صرفا به دغدغه برخی 
کارشناسان خبره در خصوص استفاده طوالنی مدت از ماسک ها 
پرداخته است و ظاهرا در ترجمه متن دچار تغییراتی شده است. 

با وجود وضعیت قرمز کرونا در اصفهان ادارات به طور کامل دورکار نمی شوند

برخورد سلیقه ای با مصوبه دورکاری در اصفهان

بنــا بــه گفتــه نایب رئیــس کمیســیون 
حقوقــی و قضائــی مجلــس محیط بانان در 
صــورت مالحظه جــرم مشــهود در جنگل ها 
و منابع طبیعی و درصورتی که تذکر و هشــدار 
 کارســاز نبود می توانند از ســالح خود استفاده 

کنند.
حسن  حجت االســالم  گزارش ایســنا،  به 
نــوروزی، با اشــاره به شــهادت دو محیط بان 
زنجانی، دربــاره ظرفیت هــای قانونی موجود 
برای حمایت از محیط بانان و شرایط استفاده از 
سالح توســط این نیروی حفاظتی، اظهار کرد: 
قانون حمایــت قضائی و بیمــه ای از مأموران 
یگان حفاظت محیط زیســت تأکیــد دارد که 
محیط بانان در شرایط حساس می توانند از سالح 

خود اســتفاده کنند، برای مثــال درصورتی که 
در جنگل هــا و منابع طبیعی جرم مشــهودی 
مالحظــه کنند و درصورتی که تذکر و هشــدار 
کارســاز نبود می توانند از ســالح خود استفاده 
کنند، ولی این گونه نیســت که اجازه اســتفاده 
ســالح در منزل و خیابان را داشــته باشند و یا 
بتوانند در این اماکن مســلح باشند، اما در محل 
 مربوط به وظیفه خود می توانند از سالح استفاده

 کنند. 
نایب رئیس کمیســیون حقوقــی و قضائی 
مجلــس افزود: ایــن دو عزیــز محیط بان که 
به تازگی به شــهادت رسیدند را شهدای خدمت 
می دانیم و می دانیم که در راه وطن به شــهادت 

رسیدند و یادشان را گرامی می داریم.

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس:

 محیط بانان در صورت مشاهده جرم می توانند از سالح
 استفاده کنند
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 چهره ها

شرایط سریال افرا پس از 
ابتالی پیام دهکردی به کرونا

تهیه کننده مجموعه »افرا« از ادامه تولید این مجموعه در 
الهیجان در غیبت پیام دهکردی که به تازگی به کرونا 
مبال شده است، با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد 
و تاکید کرد که سایر عوامل در صحت و سالمتی هستند.

محمدکامبیز دارابی ـ یکی از تهیه کنندگان مجموعه 
»افرا«ـ  در گفت و گویی با ایسنا با بیان اینکه عوامل در 
الهیجان مشغول ادامه ی ضبط مجموعه هستند، گفت: 
چاره ای نداریم کار را با رعایت پروتکل های بهداشتی تا 
جایی که در اختیارمان است ادامه دهیم. بازیگران جلوی 
دوربین هستند و به تناوب در صحنه حضور پیدا می کنند و 

حدود بیش از نیمی از کار جلوی دوربین رفته است.
وی افزود: این روزها مهدی سلطانی، فریبا متخصص، 
پژمان بازغی و اسماعیل محرابی جلوی دوربین سریال 

هستند.
دارابی درباره ی ابتالی پیام دهکردی به کرونا نیز گفت: 
ما هم امروز شنیدیم که ایشان به ویروس کرونا مبتال شده 
اند. ایشان به طور مداوم با ما نیستند و آخرین باری که 
سر صحنه بودند، ۱۵ روز قبل است و باید صبر کنیم تا 

حالشان خوب شود.  
او درباره ی وضعیت عوامل سریال در حال ساخت »افرا« 
در پیک کرونا در کشور، نیز توضیح داد: خدا را شکر در این 
هفت ماه که از کارمان می گذرد، عوامل به کرونا مبتال 
نشده اند. تا جایی که دست ماست و کادر بهداشت و درمان 
توصیه کرده اند، سعی کرده ایم پروتکل ها را رعایت کنیم.

دارابی توضیح داد: این روزها و در شرایطی که در پیک 
از  تصویری  کارهای  اغلب  داریم،  قرار  کرونا  چهارم 
آپارتمانی بودن خارج شده اند. البته قصه ی سریال »افرا« 
روایتی از زندگی و کار محیط بانان دارد و می طلبید که 
صحنه ها در جنگال های شمال و بیرونی باشد؛ قصه ای 
که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. در این سریال 
نیز ما به مسائل محیط بانان و مشکالتی که دارند در قالب 
درام پرداخته ایم.دارابی در پایان توضیح داد: 9۰ درصد از 
سریال افرا در شمال تصویربرداری می شود و صحنه های 

پایانی در تهران خواهد بود.
تصویربرداری سریال درام اجتماعی و خانوادگی »افرا« 
همچنان در شمال کشور و شهرهای الهیجان، لنگرود، 
رشت، کیاشهر، زیبا کنار، لشت نشا، پارک جنگلی بوجاق 

و... ادامه دارد.
مهدی سلطانی، پژمان بازغی، روزبه حصاری، مینا وحید، 
فریبا متخصص، پیام دهکردی، علیرضا آرا، نسرین بابایی، 
محمد صادقی، هامون سیدی، سارا باقری، مهرداد بخشی، 
آریا دلفانی، فهیمه مؤمنی، بهمن صادق حسنی و ... گروه 

بازیگران این سریال را تشکیل می دهند.

از محمد اصفهانی و رضا 
صادقی تا رضا یزدانی و فرزاد 

فرزین در شبکه نمایش خانگی
محمد اصفهانی، رضا صادقی، احسان خواجه امیری، رضا 
یزدانی، علیرضا افکاری و فرزاد فرزین به عنوان مربی/ 
جادویی«  »آوای  موسیقی  استعدادیابی  مسابقه  داوران 

معرفی شدند.
به گزارش خبرآنالین، براساس آن چه تهیه کننده مسابقه 
استعدادیابی موسیقی »آوای جادویی« گفته است، این 
برنامه به زودی از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد.

 طبق اعالم روابط عمومی این برنامه، محمد تهرانی با بیان 
این که »آوای جادویی یک رویداد  و یک تریبون رسمی 
برای به تصویر کشیدن رقابتی سالم و معرفی استعداد 
های موسیقی کشور است« گفت:  »در آوای جادویی« 
استعدادهای موسیقی از سراسر کشور که به هر دلیل 
امکان حضور در یک اتفاق موسیقایی بزرگ و  یکپارچه را 
نداشته اند می توانند از طریق دنبال کردن صفحات رسمی 
این برنامه و شرکت در فراخوان های مربوطه که به زودی 

اعالم می شود، وارد این مسابقه شوند.«
 تهرانی درباره اسامی هیات مربیان و داوران منتشرشده در 
فضای مجازی نیز گفت: »محمد اصفهانی، رضا صادقی، 
احسان خواجه امیری، رضا یزدانی، علیرضا افکاری و فرزاد 
فرزین ستارگان سرشناس موسیقی کشورمان به عنوان 
مربی/ داور در این رویداد همراه »آوای جادویی« هستند.«

ساخت سریال شهید صیاد 
شیرازی به جریان افتاد

همزمان با انتخاب حبیب والی نژاد به عنوان تهیه کننده 
سریال جدید مرکز سیمافیلم درباره شهید سپهبد صیاد 
شیرازی، گروه نویسندگان جلسات خود را با ستاد کل 

نیروهای مسلح و ارتش آغاز کردند.
»مجید اکبرشاهی« مدیر گروه فیلم و سریال مرکز 
سیمافیلم ضمن اعالم خبر باال گفت: سریال شهید 
مهمی  و  گسترده  کار  شیرازی«  صیاد  »سپهبد 
است؛ چرا که این شهید بزرگوار از بزرگان ارتش و 
جبهه های نبرد بوده اند. ایشان هم در انقالب اسالمی 
و هم در دوران دفاع مقدس نقش عمده و بسزایی 
بزرگوار  شهید  این  درباره  اثری  تولید  برای  داشتند. 
باید همه جوانب کار در نظر گرفته شود؛ از این رو با 
از آقای حبیب والی نژاد به عنوان تهیه کننده  دعوت 
سریال امیدواریم کار خوب و موثری درباره این شهید 

ساخته شود.
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اصغـر فرهادی با حضور در جشـنواره الس پالماس اسـپانیا، 
جایـزه افتخاری ایـن رویداد سـینمایی را دریافت کرد.

جشـنواره بین المللـی فیلـم »الس پالماس« که سـاالنه در 
ایـن شـهر واقـع در جزیـره گـران کاناریـا در مجمع الجزایر 
بزرگداشـت  بخـش  در  امسـال  می شـود،  برگـزار  قنـاری 
خـود از اصغـر فرهـادی، کارگـردان ایرانـی برنـده دو جایزه 
اسـکار تقدیـر کـرد کـه پیـش از تبدیـل شـدن بـه چهـره 
شـناخته بین المللـی، در سـال ۲۰۰7 توانسـته بـود بـا فیلم 
»چهارشنبه سـوری« جایـزه بهتریـن فیلـم ایـن جشـنواره 

اسـپانیایی را از آن خـود کنـد. 
اصغـر فرهـادی کـه بـه صـورت حضـوری در ایـن رویـداد 
سـینمایی حضـور یافتـه، از دریافـت جایـزه افتخـاری در 
گفت گویـی بـا روزنامـه اسـپانیایی »CaNaRIaS 7« درباره 
فیلمسـازی خـود صحبت کـرد و گفـت: »دو نوع فیملسـاز 
وجـود دارد؛ برخـی از قلب و ناخودآگاه خود فیلم می سـازند و 
برخـی دیگـر بر اسـاس منطـق و دلیل. من بر اسـاس قلب 
و ناخودآگاهـم فیلـم می سـازم و بـه همین دلیـل نمی توانم 
همـه چیـز را کنتـرل کنـم. در فیلم هایـم نمی توانـم ُفـرم 
داخلـی را از فـرم جهانـی متمایـز کنـم و یک فیلـم داخلی 
در صورتـی کـه بـه درسـتی سـاخته شـود در همـه نقـاط 
جهـان قابـل درک اسـت و  نبایـد مـرزی میان ُفـرم داخلی 
و جهانی وجود داشـته باشـد. کارلوس سـائورا یک فیلمسـاز 
بسـیار اسـپانیایی و در عین حال جهانی اسـت. در حالی که 
یـک زبـان بـرای همه دنیـا نداریم امـا یک زبـان مجازی و 
جهانی در کل سـیاره وجود دارد و آن زبان احسـاس اسـت؛ 
احساسـاتی چـون خشـونت، عشـق و تنفـر کـه در همه جا 

یکسـان هستند«. 
فرهـادی که امسـال مجموعـه ای منتخب از آثارش شـامل 
فیلم هـای »فروشـنده«، »جدایـی« و »دربـاره الـی« بـه 
همـراه دو فیلـم »جـاده« )۱9۵۴( سـاخته »فدریکو فلینی« 

و »اومبرتـو دی« )۱9۶۲( از »ویتوریـو دسـیکا« کارگردانان 
بـزرگ ایتالیایـی نیز بـه انتخـاب او در جشـنواره فیلم الس 
پالمـاس بـه روی پـرده مـی رود، در ادامه دربـاره عالقه اش 
بـه تئاتـر نیـز گفت: »تئاتـر تاثیر بسـیار زیادی بـر جایگاه و 
کسـی کـه هسـتم داشـته و ُفرم و نـگاه من در تئاتر شـکل 
گرفتـه اسـت. تئاتـر را بیشـتر دوسـت دارم. رابطـه تئاتـر با 
مـردم آزادتـر و دموکراتیک تر اسـت. در سـینما مخاطب آن 
چیـزی را می بینـد کـه کارگـردان می خواهـد امـا در تئاتـر 
یـک اثـر را می تـوان بـا چشـم های گوناگـون دید چـرا که 
هـر یـک از تماشـاچیان می توانند توجـه خود را بـه یکی از 

جزئیـات جلـب کنند. با ایبسـن یـاد گرفتیم که می تـوان از 
زوایـای گوناگـون بـه یـک اثر نـگاه کرد«. 

ایـن کارگـردان ایرانـی برنـده اسـکار کـه در سـال ۲۰۰7 
نیـز سـفری بـه شـهر الس پالمـاس داشـته، ادامـه داد: 
»می خواسـتم دوبـاره بـه این جـا برگـردم و در خیابان هـای 
آن قـدم بزنـم کـه دعوتنامـه جشـنواره را دریافـت کـردم. 
تاکنـون بـه دلیـل شـرایط کرونایـی از سـفر بـه مکان های 
دیگـر اجتنـاب کـرده ام امـا از زمانـی کـه این جـا رسـیدم 
متوجـه شـدم که همه چیـز در جشـنواره به خوبـی در حال 
انجام اسـت و امیـدوارم این جشـنواره نمونه ای بـرای دیگر 

رویدادهـای سـینمایی باشـد.«
اصغـر فرهـادی همچنیـن تاییـد کـرد کـه پس از سـاخت 
فیلم »همه می دانند« )۲۰۱۸( در اسـپانیا، پیشـنهاد سـاخت 
فیلم هـای دیگـری را نیـز در اسـپانیا دریافـت کـرده امـا تا 
کنـون دربـاره آن تصمیم گیـری نکـرده و امیدوار اسـت بار 
دیگـر در اسـپانیا فیلمـی بسـازد چـرا کـه خاطـرات بسـیار 

خوبـی از دو سـال حضـور در ایـن کشـور دارد. 
بیسـتمین جشـنواره بین المللی فیلم الس پالمـاس از تاریخ 
9 تا ۱۸ آوریل )۲۰ تا ۲9 فروردین( در کشـور اسـپانیا برگزار 

می شود.

اصغر فرهادی:  کوک

از قلب و ناخودآگاهم فیلم می سازم

محمدحسین فرحبخش تهیه کننده و کارگردان سینما معتقد 
است که سالن های سینما نباید بسته باشد چرا که مردم 
مختار هستند به سینما بروند یا نه.محمدحسین فرحبخش 
تهیه کننده و کارگردان سینما که در اکران نوروز ۱۴۰۰ فیلم 
سینمایی »تکخال« را به عنوان تهیه کننده بر پرده سینماها 
داشت، در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه نباید در مواجهه 
با بحران سینماها بالفاصله تعطیل شود، گفت: متاسفانه به 
محض اینکه سینماها باز می شود و تا می آید جان بگیرد، 

دوباره بسته می شود، همین مساله سبب می شود فیلم ها کمتر 
مورد استقبال قرار بگیرند.وی بیان کرد: مدتی پیش با تغییر 
گروه مشاغل سینمایی، سینماها باز شد، اما تا مردم آمدند و 
به سینماها اعتماد کردند، دوباره با قرمز شدن شرایط درب 
سالن های سینمایی بسته شد، همین مساله سبب ضربه 
مضاعف به سینما شده است. این موارد سبب شده که اکران 
نوروزی در سال ۱۴۰۰ هرچند با باز شدن سالن های سینمایی 
همراه شد، اما نتوانست چندان موفق باشد.این تهیه کننده 

سینما تاکید کرد: معتقدم که نباید درب سالن های سینما به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و یا قرمز شدن وضعیت شهرها 
بسته شود، این روزها مردم در خیابان ها حضور دارند و همین 
حضور در خیابان ها خود به گسترش کرونا کمک می کند، اما 
حضور در سالن های سینمایی هیچ تاثیری در این زمینه ندارند.
وی ادامه داد: به سینما رفتن یک امر انتخابی است و این مردم 
هستند که می توانند انتخاب کنند به سینما بروند یا خیر، به 
همین دلیل سینماها در هر شرایطی باید باز باشد تا مردم خود 

تصمیم بگیرند، البته این را هم باید بگویم که رعایت دقیق 
پروتکل های بهداشتی در سالن های سینما سبب شده است تا 

سینماها تبدیل به بهداشتی ترین مکان های شهر شود.
فرح بخش در پایان گفت: اینکه سینماها تعطیل شوند تنها 
زمانی منطقی است که همه مشاغل جامعه تعطیل شوند 
نه اینکه بالفاصله با قرمز شدن وضعیت اولین مکان هایی 
که بسته می شود سالن های سینمایی باشد و سایر فعالیت ها 

همچنان ادامه داشته باشد.

تعطیلی سینماها در صورت تعطیلی همه مراکز منطقی است

تاسیس شرکت سهامی خاص نانو تجهیز فناور اردیبهشت 
درتاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ به شماره ثبت 67۴۲۱ به شناسه 

ملی ۱۴۰۰۹۹۳۳۱۵6
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیل گردیده کـه خالصه آن به شـرح زیر جهت 
اطـالع عمـوم آگهی میگـردد. موضـوع فعالیت :تحقیق و توسـعه و طراحی 
و سـاخت تجهیـزات نوین ورزشـی و سـالمت، صـادرات و واردات کاالهای 
مجـاز بازرگانـی، مـواد شـیمیایی و آزمایشـگاهی و صنعتی، ایجـاد کارخانه 
هـای مرتبـط بـا موضوعـات بـاال پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع 
ذیصـالح درصورت لـزوم پس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مدت نامحـدود مرکز اصلـی : اسـتان اصفهان 
، شهرسـتان اصفهـان ، بخـش مرکـزی ، شـهر اصفهـان، محلـه زاجـان ، 
کوچه منتظری ، بن بسـت شـهیدمحمدمنتظری ، پالک ۱۰ ، طبقه همکف 
کدپسـتی ۸۱۸7۸7۳7۸۱ سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریـال نقدی منقسـم به ۱۰۰۰ سـهم ۱۰۰۰ ریالی تعـداد ۱۰۰۰ 
سـهم آن با نـام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسـط موسسـین طی گواهی 
بانکی شـماره ۳۶7۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ نزد بانک صادرات شـعبه شـهدای 
کعبـه با کـد ۳۶7۰ پرداخت گردیده اسـت اعضا هیئت مدیـره آقای محمود 
مجتبائـی رنانـی بـه شـماره ملـی ۱۲7۰9۸۴۲۱7 و به سـمت عضـو اصلی 
هیئـت مدیـره بـه مـدت ۲ سـال آقـای امین میـر سـید حسـینی رنانی به 
شـماره ملـی ۱۲9۰۶۶۱9۳۶ و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه 
مـدت ۲ سـال آقـای سـید علـی میر سـید حسـینی رنانـی به شـماره ملی 
۱۲9۳۱۶۶۲۸۶ و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ۲ سـال و به 
سـمت مدیرعامل به مدت ۲ سـال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد 
بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چک ، سـفته ، بـروات ، قراردادها عقود 
اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری باامضـاء مدیر عامل 
منفـردا همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات مدیـر عامل : طبق 
اساسـنامه بازرسـان خانم فاطمه کریم پور به شـماره ملی ۱۲۸9۵۴۸۲۰۱ به 
سـمت بـازرس اصلـی به مدت ۱ سـال آقای مجتبی طهماسـبی بلداجی به 
شـماره ملـی ۶۲9۰۰۲۸۸۱۲ به سـمت بـازرس علی البدل به مدت ۱ سـال 
روزنامه کثیر االنتشـار اصفهان امروز جهت درج آگهی های شـرکت تعیین 
گردیـد. ثبـت موضوع فعالیـت مذکور به منزله اخـذ و صـدور پروانه فعالیت 
نمی باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسـات غیرتجاری اصفهـان )۱۱۲۱۳۰۶(

آگهی انتقالی شرکت پویش توان رعد اسپادان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۴۸و شناسه ملی 

۱۴۰۰7۲۸۵7۸۲
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مـورخ ۱۳99/۱۲/۱۱ 
مرکـز اصلی شـرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی خمینی شـهر 
بـه آدرس اسـتان اصفهـان ، شهرسـتان خمینی شـهر ، بخش مرکزی 
، شـهر خمینـی شـهر، محلـه دانشـگاه صنعتـی ، خیابـان کمربنـدی 
خمینی شـهر ، خیابان شـهرک علمی تحقیقاتی فازسـی ، پالک ۲۲۸ ، 
سـاختمان ابوریحان ، a۰۱ ، طبقه اول کدپسـتی ۸۴۱۵۶۸۲۱۰۸ انتقال 
یافـت و در ایـن واحـد ثبتی تحت شـماره ۲۴۴۸ به ثبت رسـید و جهت 
اطـالع عمومـی آگهـی میگـردد اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان 
اصفهـان مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری خمینی شـهر 

)۱۱۲۱۲۳۵(

آگهی تغییرات شرکت استعداد پروران رافع شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 6۴۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۰6۵۲۰

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ ۱۳99/۰۶/۰۲ 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : محل شـرکت به شهرسـتان اصفهـان ، بخش 
مرکـزی ، شـهر اصفهـان، محلـه خـرم ، کوچه خیـام ، کوچه اطلـس ، پالک 
۴۰ ، طبقـه همکف کدپسـتی ۸۱۳79۶۴۸۶۱ انتقال یافت و ماده اساسـنامه به 
شـرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان اصفهان اداره 

ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری اصفهـان )۱۱۲۱۲۳۴(

آگهی تغییرات شرکت زرین برش لنجان سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱۸76 و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۸۲۱۴

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 
۱۳99/۱۲/۰۴ سـامان کوهستانی کدملی ۲99۰۵۶۲۶۸۰ بسمت بازرس اصلی 
و ایمـان هیرمنـد مبارکـه کدملـی ۵۴۱9۸۶۰۸99 بسـمت بازرس علـی البدل 
برای مدت یکسـال مالی انتخاب شـدند. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان 
اصفهـان مرجـع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری لنجـان )۱۱۲۱۲۳۱(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و حسابداری 
محاسبان بدیع شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹ و 

شناسه ملی ۱۰۸6۰۰۰۹۵۳۴
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی بطـور فوق العـاده مورخ 
۱۳99/۱۱/۱۸ تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : حسـن کدخـدا به شـماره 
ملـی ۵۴۰99۴۵۶۲۱ ، و محمـد کدخدا به شـماره ملـی ۵۴۰9۸۲۵۳7۳ 
و طیبـه عباسـی به شـماره ملـی ۰۰۶79۸7۱9۲ بعنـوان اعضای هیات 
مدیـره بـرای مدت دو سـال انتخاب گردیدند حسـین کدخدا به شـماره 
ملـی ۵۴۰99۵۰۱۸۶ به سـمت بـازرس اصلی و زیبا افالکی به شـماره 
ملـی ۵۴۰97۴۶7۸۳ بـه سـمت بـازرس علـی البـدل برای مـدت یک 
سـال مالـی انتخـاب شـدند. اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان 
اصفهان مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری خور و بیابانک 

)۱۱۲۱۳۱۶(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و حسابداری 
محاسبان بدیع شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹ و 

شناسه ملی ۱۰۸6۰۰۰۹۵۳۴
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ۱۳99/۱۱/۱۸ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شـد : حسـن کدخدا به شـماره ملی ۵۴۰99۴۵۶۲۱ به سمت 
رئیـس هیئـت مدیـره و محمد کدخـدا به شـماره ملـی ۵۴۰9۸۲۵۳7۳ 
به سـمت مدیر عامل و طیبه عباسـی بـه شـمارملی ۰۰۶79۸7۱9۲ به 
سـمت نایـب رئیـس هیئت مدیـره برای مدت دو سـال انتخاب شـدند.

کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چک ، سـفته ، 
بـروات ، قراردادها و عقوداسـالمی و همچنین سـایر مکاتبـات عادی و 
اداری بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیره همـراه با مهر شـرکت معتبر می 
باشـد اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسـات غیرتجـاری خور و بیابانـک )۱۱۲۱۳۲۳(

آگهی افراز
آگهی دعوت افراز موضوع ماده ۳ آیین نامه قانون افراز مصوب اسفند ماه 
سال ۵7 و ماده ۱7 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نسبت به پالک 

۴۳۰۰ اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی نایین
7۲-۱-نظر یه اینکه آقای محمد هادی مفیدی نایینی فرزند حبیب طی درخواست مورخه 
۱۴۰۰/۰۱/۱۰تقاضای افراز قدر السهم مشاعی خود را از پالک فوق نموده و چون از آدرس 
تعدادی از  مالکین که وارث مرحوم جالل گرامی زاده نایینی فرزند محمد قاسم و وارث مرحوم 
فرج اله سلطانی محمدی فرزند حبیب می باشند اطالعی  در دست نیست و متقاضی نیز اعالم 
نموده که از آدرس ایشان  اطالعی ندارد لذا به استناد آیین نامه قانون افراز امالک مشاع وقت 
رسیدگی افراز برای روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ساعت 9 صبح تعیین و بدینوسیله از 
مالکین مشاعی و صاحبان حق و وراث مرحومیبن جالل گرامی زاده  نایینی فرزند محمد قاسم 
و  فرج اله سلطانی محمدی فرزند حبیب دعوت می شود تا در موعد مقرر در این اداره یا در 
محل وقوع ملک حضور یابند بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی نخواهد شد . اباذر 

مهیمن مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین م الف ۱۱۱9۸9۲

آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و حسابداری محاسبان 
بدیع شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹ و شناسه ملی 

۱۰۸6۰۰۰۹۵۳۴
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فـوق العـاده مـورخ ۱۳99/۱۱/۱۸ 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : مرکـز اصلـی شـرکت بـه نشـانی اسـتان 
اصفهان ، شهرسـتان خور و بیابانک ، بخش مرکزی ، دهسـتان نخلسـتان 
مهرجـان ، کوچـه بیابـان ، کوچـه ۵ ، پـالک  ، روسـتا مهرجـان، محلـه̀ 
۱۲ ، طبقـه همکـف کدپسـتی ۸۳۶۶۱۱۱۳۶۴ تغییر یافـت و ماده مربوطه 
اساسـنامه اصـالح گردیـد مـوارد ذیـل بـه موضوع شـرکت اضافـه و ماده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. مطالعـه طـرح های اقتصـادی به 
منظور سـرمایه گذاری – مشـارکت در سـایر شـرکت ها از طریق تأسیس 
یا تعهد سـهام شـرکت های جدید و یا تعهد سـهام شـرکت های موجود 
و یـا خرید سـهام سـایر شـرکت هـا ثبت موضـوع فعالیت به منزلـه اخذ و 
صـدور مجـوز نمیباشـد و در صـورت لزوم پس از کسـب مجوزهـای الزم 
اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان اصفهـان مرجع ثبت شـرکت ها و 

موسسـات غیرتجاری خـور و بیابانـک )۱۱۲۱۳۱۵(

آگهی تغییرات شرکت زیما آژند فرتاک شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 6۴66۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۵7۴۳۰

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ۱۳99/۱۲/۰9 تصمیمـات ذیل اتخاذ 
شـد : محـل شـرکت به شهرسـتان اصفهـان ، بخـش مرکـزی ، شـهر اصفهان، 
محلـه شـاهزید ، کوچـه شـهید حسـن معینـی ۱۶]9[ ، بن بسـت مهـران ، پالک 
-7۸ ، پـالک قدیمـی ۸9 ، طبقه همکف کد پسـتی:۸۱۵7797۸۶۱ انتقال یافت و 
مـاده مربوطـه به شـرح فوق اصـالح گردید. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان 

اصفهـان اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری اصفهـان )۱۱۲۱۲۵۲(

آگهی تغییرات شرکت زرین برش لنجان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸76 و 
شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۸۲۱۴

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیره مـورخ ۱۳99/۱۲/۲۰ و طبـق اختیار تعویض شـده از مجمع 
عمومـی فـوق العـاده مورخ ۱۳9۸/۱۲/۰۶ سـرمایه شـرکت از محـل مطالبات حال شـده و صدور 
سـهام جدیـد از مبلـغ سـیصد و چهل میلیـارد ریال به مبلغ ششـصد و چهل میلیارد ریـال افزایش 
یافت و ماده ۵ اساسـنامه بدین شـرح اصالح شـد : سـرمایه شـرکت مبلغ ششـصد و چهل میلیارد 
ریـال نقـدی اسـت که به شـصت و چهـار میلیون سـهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسـم شـده 
و تمامـأ پرداخـت شـده اسـت. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان اصفهان مرجع ثبت شـرکت 

ها و موسسـات غیرتجاری لنجـان )۱۱۲۱۲۲7(

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی : ۹7۰۴۴7۲

شـــماره   ۱۴۰۰/۰۱/۱9 آگهـــی:  تاریـــخ   ۱۴۰۰۰۳9۰۲۰۰۳۰۰۰۰۰9 آگهـــی:  شـــماره   -۱-7۴
پرونـــده: ۱۳97۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۳۲۱۲ یـــک دســـتگاه خـــودرو ســـواری هـــاچ هایمـــا مـــدل 
a ــور ــماره موتـ ــه شـ ــفید بـ ــگ سـ ــه رنـ ــران ۶7 - ۲۵۵ ج 99 بـ ــی ایـ ــماره انتظامـ ــه شـ  97 بـ

ـــر  ـــق نظ ـــه طب ـــد ک ـــی باش ـــف م ـــر متوق ـــگ امی ـــان پارکین ـــه آدرس : اصفه  Qt۴۸7۰۰۱۲۶۳۴ ب
ـــه مـــدل و وضعیـــت  ـــا توجـــه ب کارشـــناس رســـمی دادگســـتری وضعیـــت خـــودرو اتـــاق مســـتعمل و ب
ـــدارک  ـــناد و م ـــه و اس ـــه نام ـــد و بیم ـــد ش ـــوش بازدی ـــور خام ـــه موت ـــودرو ک ـــی خ ـــری و فن ظاه
ـــند ازدواج  ـــدرج در س ـــه من ـــه بموجـــب مهری ـــی ک ـــان جوزدان ـــام زمانی ـــه بهن ـــق ب ـــت نشـــد. متعل روئی
ـــان  ـــره رفیعی ـــم منی ـــب خان ـــال طل ـــان در قب ـــماره 7 اصفه ـــه ازدواج ش ـــر خان ـــی دفت ۳۸۲۶ تنظیم
ـــماره ۱۳97/۰7/۱۰-۸۱۲۵۸/۵۲۱۸۰۱97  ـــه ش ـــب نام ـــه موج ـــه ب ـــی متعلق ـــوق دولت ـــی و حق اصفهان
ـــنبه  ـــه ش ـــی ۱۲ روز س ـــاعت 9 ال ـــده از س ـــف گردی ـــان توقی ـــی اصفه ـــی و رانندگ ـــس راهنمائ پلی
ـــدان  ـــش می ـــاالر نب ـــان ت ـــع در خیاب ـــان واق ـــمی اصفه ـــناد رس ـــرای اس ـــورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰7 اداره اج م
ـــذارده  ـــده گ ـــه مزای ـــه دوم ب ـــان طبق ـــمی اصفه ـــناد رس ـــرای اس ـــه اداره اج ـــعبه مهری ـــر ش ـــت تی هف
ـــون  ـــاد میلی ـــت و هفت ـــادل دویس ـــال مع ـــه ۲/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ـــغ پای ـــده از مبل ـــود. مزای ـــی ش م
ـــه  ـــدا فروخت ـــنهادی نق ـــت پیش ـــن قیم ـــه باالتری ـــد ب ـــدار باش ـــس خری ـــه هرک ـــروع و ب ـــان ش توم
ـــده  ـــورد مزای ـــه م ـــی ک ـــه در صورت ـــای مربوط ـــی ه ـــت بده ـــر اســـت پرداخ ـــه ذک ـــود. الزم ب ـــی ش م
ـــده  ـــخ مزای ـــا تاری ـــره ت ـــهرداری و غی ـــوارض ش ـــی و ع ـــای مالیات ـــی ه ـــز بده ـــد و نی ـــا باش دارای آنه
ـــت  ـــده اس ـــده مزای ـــده برن ـــه عه ـــد ب ـــده باش ـــا نش ـــده ی ـــوم ش ـــی آن معل ـــم قطع ـــه رق ـــم از اینک اع
ـــای  ـــه ه ـــت هزین ـــی باب ـــوه پرداخت ـــازاد ، وج ـــود م ـــورت وج ـــده در ص ـــس از مزای ـــه پ ـــن آنک ضم
ـــت  ـــک نوب ـــی در ی ـــن آگه ـــا ای ـــردد ضمن ـــی گ ـــترد م ـــده مس ـــده مزای ـــه برن ـــازاد ب ـــوق از محـــل م ف

ـــردد و  ـــی گ ـــر م ـــورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ درج و منتش ـــان م ـــاپ اصفه ـــروز چ ـــان ام ـــه اصفه در روزنام
ـــرکت در  ـــت ش ـــح جه ـــردد. توضی ـــی گ ـــول م ـــد موک ـــه روز بع ـــده ب ـــی روز مزای ـــورت تعطیل در ص
ـــپرده اداره کل  ـــوه س ـــز وج ـــاب تمرک ـــه حس ـــده را ب ـــه مزای ـــغ پای ـــد از مبل ـــده ده درص ـــه مزای جلس
ـــناد  ـــرای اس ـــابداری اداره اج ـــت از حس ـــز )دریاف ـــه واری ـــان و شناس ـــالک اصفه ـــناد و ام ـــت اس ثب
ـــه کارت  ـــی و ارائ ـــه همـــراه تقاضـــای کتب ـــز و ب ـــوق واری ـــده کالســـه ف ـــت پرون رســـمی اصفهـــان( باب
ـــروش را  ـــغ ف ـــاوت مبل ـــه التف ـــت ماب ـــف اس ـــده مکل ـــده مزای ـــت. برن ـــی اس ـــر الزام ـــایی معتب شناس
ـــی  ـــد و در صورت ـــع نمای ـــت تودی ـــدوق ثب ـــاب صن ـــه حس ـــده ب ـــخ مزای ـــج روز از تاری ـــدت پن ـــرف م ظ
ـــور  ـــغ مذک ـــد، مبل ـــز نکن ـــت واری ـــه حســـاب ســـپرده ثب ـــروش را ب ـــده ف ـــرر مان ـــت مق کـــه ظـــرف مهل
ـــده  ـــه روز مزای ـــا چنانچ ـــد . ضمن ـــد ش ـــز خواه ـــه واری ـــاب خزان ـــه حس ـــوده و ب ـــترداد نب ـــل اس قاب
ـــرر  ـــکان مق ـــاعت و م ـــان س ـــی در هم ـــد از تعطیل ـــده روز اداری بع ـــردد، مزای ـــمی گ ـــل رس تعطی

ـــف ـــان- ۱۱۲۰۸۱۵/ م ال ـــمی اصفه ـــناد رس ـــرای اس ـــد. اداره اج ـــد ش ـــزار خواه برگ
آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی ۹۹۰۰۹۴۳
شماره   ۱۴۰۰/۰۱/۱9 آگهی:  تاریخ   ۱۴۰۰۰۳9۰۲۰۰۳۰۰۰۰۱۰ آگهی:  شماره   -۱-7۵
هیبرید  هیوندای  سواری  خودروی  ششدانگ   ۱۳99۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۶7۴ پرونده: 
G۴موتور شماره  به  مشکی  رنگ  به  د۸9   ۵۵۸-۶7 انتظامی  شماره  به   ۲۰۱7  مدل 

NGHU۴۰۳۴۶9  و شماره شاسیkMHe۳۴۱۳BHa۰۶۵997  ظرفیت ۵ نفر تعداد محور ۲ تعداد چرخ ۴ تعداد 
سیلندر ۴ نوع سوخت بنزین + برق هیبرید که در آدرس: اصفهان پارکینگ نصر خیابان نبوی منش متوقف می باشد 
و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در بازدید از خودرو ، ۱. بدنه سالم است ۲. موتور و گیربکس سالم است ۳. 
الستیکها در حدود ۶۰ درصد بازدهی دارد ۴. باطری به علت توقف طوالنی فاقد شارژ می باشد ۵. بیمه نامه شخص 
ثالث معتبر رویت نگردید ارزش آن در حال بازدید ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )معادل یک میلیارد تومان برآورد گردید ، 

بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج : شماره سند : ۴۳۱۱ ، تاریخ سند : ۱۳9۳/۰۴/۰۱ دفترخانه صادر کننده : دفتر 
خانه ازدواج ۸9 و طالق ۳ شهر اصفهان استان اصفهان، در قبال قسمتی از طلب خانم بهناز سلیمان پور و حقوق 
دولتی متعلقه بموجب کد امنیتی شماره ۸۴۳۱۲/۶۶۶۴۸۲9۸-99/۰۲/۱۳ متعلق به مدیون آقای عمران اسکندری ، 
توسط پلیس راهنمائی و رانندگی بازداشت گردید. از ساعت 9 الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان جی - خیابان تاالر - میدان هفت تیر به مزایده گذارده می شود . مزایده 
از مبلغ پایه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )معادل یک میلیارد تومان( شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این اگهی در یک نوبت در 
روزنامه اصفهان امروز چاپ اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ درج و منتشر می گردد که خریداران جهت شرکت در مزایده 
باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طی فیش سپرده به شماره حساب: IR   ۰9۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۱۳۲۰7۶7۰۱9۲ بنام 
تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور با شناسه واریز 99۸۱۰۸۵۶۱۱۶۱۰7۰۰7۰۵7۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نزد بانک مرکزی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ، الزم به 
ذکر است کلیه هزینه های قانونی اعم از بدهی و عوارض مالیاتی ، شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد.اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ۱۱۲۰۸۲۲/ م الف

  قاب جادویی
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پیشــنهاد ثبت روز ۲۵ فرودین به عنوان روز ملی منابع 
انسانی در سال ۱۳97 به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 
کشور ارائه و تصویب شد. فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت 
پیشرو در کشور و منطقه، رشد و توسعه خود را در گروه منابع 
انسانی توانمند شرکت می داند و با یک فرهنگ سازمانی قوی 
در ســال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در راستای ایرانی 
سربلند گام های محکم تری برمی دارد. گفت وگوی خبرنامه 
فوالد با بهزاد کمال پور مدیر ســازمان دهی و طبقه بندی 
مشاغل شرکت فوالد مبارکه به مناسبت این روز را در ادامه 

می خوانید.
Á  در مورد جایگاه منابع انسانی در شرکت فوالد

مبارکه توضیحاتی بفرمایید.
منابع انسانی ازجمله مهم ترین سرمایه های هر سازمانی 
محسوب شده و درنتیجه توجه ویژه به مدیریت این سرمایه 
ارزشمند باهدف رشد و بالندگی آن ، اهمیتی دوچندان یافته 
اســت. همچنین فرایند مدیریت منابع انسانی در سال های 
اخیر توســعه زیادی یافته و تغییرات آن بسیار شگرف بوده 
است. با توجه به اهمیت منابع انسانی و با نظر اساتید بزرگ 
این عرصه در کشور روز ۲۵ فروردین به عنوان روز ملی منابع 
انسانی نام گذاری شده است. موفقیت شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان نیز به عنوان ســازمانی جهان تراز با ابعاد و حجِم 
گسترده فعالیت ها درگرو فعالیت اثربخش اجزا و بهره وری 
منابع مختلف آن به دست توانمند منابع انسانی ارزشمند آن 

است.
Á  معاونت نیروی انسانی و سازماندهی شرکت

فوالد مبارکه در راســتای تکریم منابع انسانی 
شــرکت چه مأموریتی برای خود ترسیم نموده 

است؟
مأموریــت معاونــت نیروی انســانی و ســازمان دهی 
شــرکت فوالد مبارکه، به عنوان متولــی فرایند مدیریت و 
توسعه سرمایه های انسانی شرکت ســازمان دهی، تأمین، 
توانمندسازی و ارتقای بهره وری ســرمایه های انسانی در 
راســتای تحقق اهداف شــرکت را به عهده دارد به همین 
منظور اهداف این معاونت، در همکاری با ســایر واحدهای 
تولیــدی و عملیاتی شــرکت، در این چارچــوب تعریف 
می گردد. بدین منظور واحدهای مختلف این معاونت شامل 
سازمان دهی و طبقه بندی مشــاغل، امور اداری، بهداشت 
حرفه ای، ایمنی و محیط زیســت، آموزش و توســعه منابع 
انسانی، خدمات عمومی و امور رفاهی و مدیریت شهری و 
زیباسازی محیط تالش می کنند، در کنار واحدهای دیگر، در 
تمامی مراحل زندگی کاری، از جذب تا پس از بازنشستگی، 
در کنار کارکنان شــرکت بوده و به برقراری بهترین شرایط 

ممکن برای آن ها کمک نمایند.
Á  در مورد مدیریت فرهنگســازمانی شرکت

فوالد مبارکه بهعنوان سیســتمی از معناها و 

مفاهیم مشترک میان اعضای یک سازمان که آن 
را از سازمانهای دیگر متمایز میکند توضیحاتی 

بفرمایید؟
یکی از رسالت های واحدهای منابع انسانی در شرکت ها 
که موردتوجه این معاونت در شرکت فوالد مبارکه نیز بوده، 
مقوله فرهنگ سازمانی است. این مقوله مفهومی چندوجهی 
است و برای مدیریت آن در ســازمان ناگزیر باید سازوکار 
مناســبی پیش بینی گردد؛ چراکه فرهنگ سازمانی موجب 
تمایز رقابتی برای سازمان می شود. در شرکت فوالد مبارکه 
سازوکار مناســب تحت عنوان مدیریت اخالق، ارزش ها و 
فرهنگ سازمانی )eVC( با فعالیت های مختلفی در راستای 
ارتقای فرهنگ سازمان و جاری سازی رفتارهای مناسب در 
شــرکت با محوریت این معاونت به صورت مستمر در حال 

انجام است.
Á  در مورد فعالیتهای مدیریت ســازماندهی و

طبقهبندی مشاغل این معاونت توضیح بفرمایید.
ازجملــه فعالیت های اصلــی این واحد ســازمان دهی 
فعالیت ها و منابع انســانی گرداننده این کارها اســت. این 
کار شــامل گروه بندی فعالیت های ضروری برای دستیابی 
بــه اهداف، تخصیص هر گــروه از فعالیت ها به یک مدیر 
بــه همراه ارائه قدرت و اختیار الزم بــرای نظارت بر آن و 
تأمین هماهنگی عمودی و افقی در سازمان است. هماهنگی 

عمودی در تدوین ســاختار ســازمانی و هماهنگی افقی از 
طریق تدوین فرایندهای سازمانی و گردش کارها به دست 
می آید. ساختار سازمانی مشخص می کند که وظایف شغلی 
چطور تقسیم شده، گروه بندی گردیده، هماهنگ می شوند، از 
کجا شروع شده و درنهایت به کجا ختم می گردد. همچنین 
متولی انجام هر فعالیــت، ورودی ها و خروجی های آن نیز 
در اینجا مشخص می شوند. همچنین تعیین صالحیت های 
موردنیاز واحدها و افراد برای انجام فعالیت های ذکرشده نیز 

بر عهده این واحد است.
ارزیابی و نظرســنجی در خصــوص بخش عمده ای 
از نتایج مختلــف در حوزه کارکنان نیــز از وظایف واحد 
ســازمان دهی و طبقه بندی مشاغل است. این نتایج به دو 
شکل عمده عملکردی و برداشتی طبقه بندی می شوند. از 
مهم ترین نتایج عملکردی سازمان در حوزه منابع انسانی 
بهره وری منابع انســانی با توجه به شاخصه های کمی و 
کیفی تولید و هزینه سرمایه های انسانی را شامل می شود. 
در حوزه نتایج برداشــتی نیز رضایت و اشــتیاق شــغلی 
کارکنان و همچنین رضایت کارکنان از خدمات ارائه شده 
توســط واحدهای مختلف منابع انسانی به آن ها، وضعیت 
فرهنگ ســازمان و اثربخشــی ارتباطات سازمانی است. 
نتایج ارزیابی شــاخص های ذکرشده جهت برنامه ریزی و 
بهبود مســتمر فعالیت های منابع انسانی به صورت مستمر 

مورداستفاده قرار می گیرد.
این واحد همچنین مســئولیت اصلــی را در طراحی و 
هماهنگی فعالیت های این معاونت باهدف بهبود مســتمر 
وضعیت زندگــی کاری و خانوادگی کارکنان بر عهده دارد 
و  تالش های مختلفــی را در حوزه های مختلف نظام های 
پرداخت حقوق، پاداش و مزایای کارکنان انجام می دهد. این 
مأموریت با توجه به اینکه موضوع معیشت و ارتقای کیفیت 
زندگی کارکنان و خانواده آن ها همواره موردتوجه مدیرعامل 

محترم شرکت بوده، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
Á  در پایــان در مورد نقش منابع انســانی در

موفقیت شرکت بزرگی چون فوالد مبارکه اگر 
سخنی دارید بفرمایید.

درمجموع می تــوان گفت که موفقیت یک ســازمان 
موفقیتــی جمعی اســت و بدون تالش مجدانه، مســتمر 
و همه جانبــه منابع انســانی آن به عنوان ارزشــمندترین 
سرمایه های آن، دستیابی به این موفقیت امکان پذیر نیست.

لذا من و همه همکاران، در کنار فعالیتهای ذکرشــده، 
گرامیداشــت روز ملی منابع انسانی را که در اصل متعلق به 
همه کارکنان عزیز شرکت است از وظایف خود دانسته و این 
روز را در آغازین روزهای ســال جدید کاری به آنها تبریک 
عرض مینمایم و برای همه همکاران و خانوادههای محترم 

آنها آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد

پشتیبانی فوالد مبارکه در نگاه ویژه فوالد مبارکه به فرهنگ سازمانی
تأمین مواد اولیه صنعت فوالد

یکی  به عنوان  اصفهان  مبارکه  سنگ  فوالد  شرکت 
از شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه، در سال جهش 
تولید با کلکسیونی از رکوردها توانست نقش پر رنگی در 
پشتیبانی و تأمین مواد اولیه صنعت فوالد کشور از خود به 
جا بگذارد. به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، 
یکی از اقدامات الزم جهت تقویت صنعت فوالد، توجه به 
و...  دولومیت  و  آهن  آهک،  سنگ  همچون  اولیه ای  مواد 
است که از مهم ترین مواد اولیه کوره  های قوس الکتریکی 
و به طور کل فوالد خام محسوب می شود. در همین راستا 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت ایرانی فعال 
در صنعت فوالد با درک این نیاز ملی و در راستای پشتیبانی 
از این صنعت پر اهمیت، سرمایه گذاری گسترده  ای در زمینه 
اکتشاف و تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود و صنعت فوالد 
کشور انجام داده است. در حال حاضر فوالد مبارکه جایی 
ایستاده است از سنگ تا رنگ و نه تنها کل زنجیره فوالد از 
سنگ آهن تا ورق رنگی به طور کامل در این مجموعه تولید 
می شود؛ بلکه پشتیبانی بسیاری از صنایع و تأمین مواد اولیه 
آن ها توسط این شرکت یا شرکت های زیرمجموعه آن انجام 
می شود. یکی از این شرکت ها در زنجیره توانمند فوالد مبارکه، 
شرکت »فوالد سنگ مبارکه اصفهان« است که به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهک در کشور، مواد اولیه مورد 
نیاز گروه فوالد مبارکه و به طورکلی صنعت فوالد کشور را 
تأمین می کند و توانسته است در سال گذشته کلکسیونی از 
رکوردها را از خود به جا بگذارد. مهرداد فقیهیان، مدیرعامل 
شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان، در همین خصوص در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد با بیان اینکه قرارداد فاز ۳ توسعه 
شامل احداث دو کوره ۶۰۰ تن در این شرکت مبادله شد، 
اظهار کرد: این رویداد مهم ظرفیت تولید محصول کلسینه را به 
بیش از دو و نیم برابر افزایش می دهد و شرکت فوالد سنگ را 
نه تنها به عنوان تنها نماینده ایران در اتحادیه جهانی آهک، بلکه 
به عنوان بزرگ ترین آهک ساز خاورمیانه تثبیت می کند. وی 
افزود: ابالغ و تعیین فعالیت های شرکت فوالد سنگ در زمینه 
مواد معدنی شامل خرید، تملک، اکتشاف، استخراج، فرآوری 
و بهره برداری از معادن سنگ آهن، سنگ آهک، دولومیت و 
سایر مواد معدنی مورد نیاز صنعت فوالد خبر از ایجاد یکی 

از بزرگ ترین هلدینگ های معدنی-صنعتی کشور می هد. 

در ماه آینده، قیمت ها به ثبات 
خواهند رسید

عوامل موثر بر قیمت محصوالت فوالدی در ۲ ماه مارس و 
آوریل مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن موارد متعددی 
روی تغییرات قیمتی اثرگذار بودند؛ با این حال پیش بینی ها 
حاکی از آن است که در ماه آوریل، عوامل کاهشی و افزایشی 
روی قیمت ها تاثیر یکسانی بر نرخ محصوالت خواهند داشت و 
 شاهد رسیدن به ثبات در بازار محصوالت فوالدی خواهیم بود.

به گزارش ایراسین، طی دو ماه مارس و آوریل شاهد تغییرات 
کدام  هر  که  بوده ایم  فوالدی  محصوالت  بازار  در  قیمتی 
برای کاهش و یا افزایش قیمت ها دالیل مختلفی را پشت 
سر گذاشته اند. در ماه مارس که بازه زمانی ۱۰ اسفند تا ۱۱ 
فروردین ماه است، شاهد بودیم مجموع عوامل کاهش دهنده 
قیمت تاثیر بیشتری بر روند قیمت ها در بازار داشته اند. چرا که 
مواردی همچون رشد تولید فوالد پس از رفع محدودیت های 
تولید در فصل گرمای چین، رشد صادرات فوالد نوردی در چین، 
کاهش فعالیت تجاری در نیمه اول فوریه در طول تعطیالت 
و پیش بینی کاهش قیمت قراضه در ترکیه همگی از عواملی 
بودند که منجر به کاهش قیمت محصوالت فوالدی در این 
بر  اثرگذار  اشاره کرد که عوامل  باید  البته  زمانی شدند.  بازه 
تمایل  همچون  مواردی  شامل  نیز  محصوالت  قیمت  رشد 
برای  زیاد  تقاضای  و  بازار  سهم  تقویت  برای  تولیدکنندگان 
محصوالت نوردی در اتحادیه اروپا و کشورهای CIS بودند که 
 نتوانستند اثر عوامل کاهش دهنده قیمت در بازار را خنثی کنند.

در واقع می توان گفت که یکی از عوامل اثرگذار بر بحث قیمت 
محصوالت فوالدی در ماهی که گذشت، متاثر از تعطیالت 
سال نو میالدی و همچنین تغییرات آب و هوایی کشورهای 
بود. صنعت  این  در  تاثیرگذار  و  فوالد  تولیدکننده   بزرگ 

در این میان می بینیم بعد از اتمام تعطیالت سال نو، همچنین 
بسیاری  در  سراسری  واکسیناسیون  و  کرونا  واکسن  کشف 
مجددًا  تا  شد  سبب  آسیایی،  حتی  و  اروپایی  کشورهای  از 
فعالیت در صنعت فوالد و صنایع  ادامه  برای  امید و تالش 
پایین دستی آن دیده شود. گرچه بازار قیمتی طی یک ماهه 
مارس روند نزولی داشت، اما به عقیده کارشناسان و فعاالن 
 صنعت فوالد، مجددًا بازار به سمت ثبات حرکت خواهد کرد.

اما پیش بینی ها برای ماه آوریل )۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت( 
حاکی از آن است که عوامل اثرگذار )افزایش و کاهشی( بر بازار 
قیمتی محصوالت فوالدی به نسبت تاثیرات برابری با یکدیگر 
خواهند داشت. زیرا درحالی که افزایش ذوب فوالد در چین، 
افزایش فشار بر بازار صادرات از چین و مصرف کم محصوالت 
نورد در ماه های پیش رو در بازارهای MeNa و Sea منجر به 
کاهش قیمت محصوالت می شود اما به نظر می رسد با افزایش 
تجارت از طریق بازگشت خریداران پس از ماه رمضان و تعطیالت 
ماه می به بازار و تقاضای زیاد برای محصوالت نوردی در بخش 
ساخت و ساز در کشورهای CIS و اتحادیه اروپا و پیش بینی برای 
تقویت قیمت قراضه در ترکیه و ... که منجر به افزایش قیمت 
می شوند تاثیر بیشتری نسبت به عوامل کاهشی قیمت نخواهند 
می گذارند؟ فوالد  بازار  بر  تاثیری  چه  دینی   داشت.مراسمات 

تا چند روز دیگر با شروع ماه مبارک رمضان، شاهد تاثیرات آن بر 
روند بسیاری از کسب و کارها خواهیم بود که طبق پیش بینی 
کارشناسان، منجر به کاهش معامالت خواهد شد و در نهایت 
این اتفاق با کاهش تدریجی تقاضا در بازارهای منطقه منا برای 
 محصوالت از پیش خریداری شده در فصل تابستان خواهد بود.

نکته قابل تامل اینجاست که با کاهش معامالت و تقاضا برای 
محصول، قیمت قراضه نیز که در حال بازگشت به ثبات و 
همچنین افزایش قیمت بود؛ مجددًا روند نزولی در پیش خواهد 

گرفت.

تأمین اکسیژن رایگان فوالد 
مبارکه مانع از تلفات زیاد 

کرونا شد
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
گفــت: اگــر کمک هــای شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــی رخ  ــز درمان ــه مراک ــگان ب ــیژن رای ــن اکس در تأمی
ــه  ــادی مواج ــای زی ــا مرگ ومیره ــا ب ــی داد قطع نم
می شــدیم. بهــروز کلیــدری در گفت وگــو بــا ایراســین 
ــن  ــا تأمی ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــت: ش ــار داش اظه
اکســیژن رایــگان مراکــز درمانــی و تأمیــن تجهیــزات 
ــوم  ــا دانشــگاه عل بیمارســتانی همــکاری تمام قــدی ب
پزشــکی اصفهــان داشــته اســت. وی افــزود: شــرکت 
فــوالد مبارکــه نه تنهــا در یــک ســال گذشــته در حــوزه 
ــام  ــی انج ــات مهم ــان اقدام ــتان اصفه ــالمت اس س
داد، بلکــه بــه تعــدادی از اســتان ها بــا محوریــت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، اکســیژن رایــگان 
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــت. مع ــرده اس ــدا ک اه
پزشــکی اصفهــان تصریــح کــرد: اقــدام ارزنده شــرکت 
فــوالد مبارکــه باعــث شــد مخــازن اکســیژن رایــگان 
بیمارســتان ها هیــچ گاه تخلیــه نشــود. وی اضافــه 
کــرد: تأمیــن اکســیژن رایــگان توســط شــرکت فــوالد 
ــده  ــدام ارزن ــن اق ــه دارد و ای ــاکان ادام ــه کم مبارک
ــت:  ــدری گف ــت. کلی ــکر اس ــر و تش ــته تقدی شایس
ــرکت  ــته ش ــدام شایس ــا اق ــته، ب ــال گذش ــک س در ی
فــوالد مبارکــه، بیمارســتان های اســتان اصفهــان 
هیــچ گاه دچــار چالــش جــدی نشــدند؛ چراکــه عــالوه 
ــتن  ــار داش ــا در اختی ــزی و ب ــت و برنامه ری ــر مدیری ب
اکســیژن مایــع شــرکت فــوالد مبارکــه ایــن بحــران 
ــت  ــریح اهمی ــه تش ــه ب ــد. وی در ادام ــت ش مدیری
اهــدای اکســیژن رایــگان شــرکت فــوالد مبارکــه بــه 
ــن  ــح داد: اصلی تری ــت و توضی ــی پرداخ ــز درمان مراک
ــت؛  ــیژن اس ــا اکس ــه کرون ــال ب ــاران مبت ــان بیم درم
بیمارســتان الزهــرا بــه ۳ دســتگاه اکســیژن ســاز مجهز 
ــه  ــی ب ــاران کرونای ــاز بیم ــه نی ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ــرد و  ــت نمی ک ــتگاه ها کفای ــن دس ــا ای اکســیژن قطع
ــر بســیاری در اســتان مواجــه می شــدیم  ــا مرگ ومی ب
کــه بــه لطــف همــکاری شــرکت فــوالد مبارکــه ایــن 

اتفــاق نیفتــاد.

اراده فوالد مبارکه بر حمایت 
از مناطق پیرامونی است

مدیــر روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه در جلســه ای 
بــا حضــور شــهردار و اعضــای شــورای اســالمی 
شــهر عالمــه مجلســی گفــت: مبنــای فــوالد مبارکــه 
حمایــت و محرومیت زدایــی در ایــن شــرایط اقتصــادی 
ــی  ــه مدیریت ــگاه مجموع ــن ن ــت و ای ــی اس و کرونای
شــرکت نیــز اســت. هــادی نباتــی نــژاد افــزود: افــراد 
مؤثــر تأکیدشــان بــر شــهر عالمــه مجلســی اســت و 
دغدغــه جمعــی در ایــن زمینــه ایجــاد شــده اســت. در 
جریــان جلســات برگزارشــده بــا مســئولین شهرســتان 
ــه و  ــد منطق ــراد نیازمن ــه اف ــتر ب ــه بیش ــه، توج مبارک
همچنیــن نیازمنــدان ســاکن شــهر مجلســی در اولویت 
ــوالد  ــرکت ف ــرد: ش ــت. وی خاطرنشــان ک ــرار گرف ق
ــرکت های  ــه ش ــبت ب ــاد نس ــه زی ــا فاصل ــه ب مبارک
ــوزه  ــادی را در ح ــای زی ــر فعالیت ه ــی دیگ خصوص
مســئولیت های اجتماعــی انجــام داده و در ســال 
ایــن  در  گســترده ای  حمایت هــای  نیــز  گذشــته 
ــه  ــژاد در ادام ــی ن ــه اســت. نبات ــه صــورت گرفت زمین
ــه ای از  ــگاه برنام ــه و ن ــرح و برنام ــه ط ــتار ارائ خواس
ــا و  ــه حمایت ه ــه ب ــد ک ــی ش ــوی مجموعه های س
کمک هــای فــوالد مبارکــه نیــاز دارنــد. در ادامــه 
ــالمی  ــورای اس ــای ش ــهردار و اعض ــه ش ــن جلس ای
ــان نقطــه نظــرات  شــهر عالمــه مجلســی ضمــن بی
ــای  ــکاری و حمایت ه ــود از هم ــت های خ و درخواس

ــد. ــی کردن ــه قدردان ــوالد مبارک ــرکت ف ش

تعامل سازنده فوالد مبارکه با 
پلیس پیشگیری 

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام فرمان
کاهــش جرائــم در عیــد نــوروز از همــکاری ســازنده میان 
پلیــس و صنایــع اســتان مثل فــوالد مبارکه، پتروشــیمی، 
ــود  ــتای بهب ــی و... در راس ــهرک های صنعت ــرکت ش ش
ــی  ــئولیت های اجتماع ــه مس ــل ب ــت و عم ــرایط امنی ش
خبــر داد. ســردار محمدرضــا میرحیدری در اولین نشســت 
خبــری ســال ۱۴۰۰ بــا تبریــک ســال نــو اظهــار داشــت: 
شــعار ســال و تأکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر »تولیــد؛ 
ــتان  ــی اس ــروی انتظام ــا« نی ــتیبانی ها؛ مانع زدایی ه پش
اصفهــان را بــر ایــن داشــته اســت کــه بــا همراهی ســایر 
ــر  ــا تقدی ــد. وی ب دســتگاه ها در تحقــق ایــن مهــم برآی
از نقــش رســانه ها در اطالع رســانی و آگاهی بخشــی 
ــرد: آگاهی بخشــی توســط اصحــاب  ــح ک ــه تصری جامع
رســانه و همراهــی شــهروندان باعــث شــد تــا چهارشــنبه 
ــش  ــا آرام ــاه را ب ــیزدهم فروردین م ــال و روز س ــر س آخ
بگذرانیــم. ســردار میرحیــدری در ادامــه گفت: کمیســیون 
ــی  ــو انتظام ــور دو عض ــا حض ــتانداری ب ــع در اس صنای
ــن خصــوص  ــود و در ای ــزار می ش ــان برگ ــتان اصفه اس
ــع اســتان مثــل  تعامــل ســازنده ای بیــن پلیــس و صنای
فــوالد مبارکــه، پتروشــیمی، شــرکت شــهرک های 
صنعتــی و... برقــرار اســت تــا در راســتای بهبــود شــرایط 
امنیــت در بخش هــای مختلــف اعــم از بخــش کارگــری 
و عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی اقــدام شــود. وی 
افــزود: پلیــس پیشــگیری بــا همــکاری مجموعــه فــوالد 
مبارکــه کتــاب »نســیم آگاهی بخــش« را در تیــراژ بــاال 

منتشــر و توزیــع کــرده اســت.

از  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون 
رکوردشـکنی تولیـد فـوالد aPI تختال هـای محیط هـای 
نفـت و گاز ترش و شـیرین در سـال 99 خبـر داد و افزود: با 
تولیـد ۲7۵ هـزار تـن تختال های محیط گاز ترش در سـال 
99، رشـد ۵۳ درصدی نسـبت به سـال 9۸ به ثبت رسـید.

ایـن در حالـی اسـت کـه در تولیـد تختـال محیـط گاز 
شـیرین نیـز با تولیـد ۳۰۳ هزار تن در سـال 99، رشـد ۱۳9 
درصدی نسـبت به سـال 9۸ محقق شـد و از خروج مقادیر 

زیـادی ارز از کشـور جلوگیـری بـه عمل آمد.
بـه گـزارش اصفهـان امـروز، عبـاس اکبـری محمدی 
افـزود: میـزان تولیـد فـوالد محیط شـیرین از ۸۵ هـزار تن 
در سـال ۱۳97 بـه ۱۲7 هـزار تن در سـال ۱۳9۸ و به ۳۰۳ 
هـزار تـن در سـال ۱۳99 رسـید کـه بـه ترتیـب رشـد ۵۰ 
و ۱۳9 درصـدی را بـه همـراه داشـت. ضمـن اینکـه تولید 
فـوالد محیـط تـرش از حـدود ۳ هـزار تـن در سـال ۱۳97 
)کـه مربـوط به تولیـد آزمایشـی بود( بـه ۱۸۰ هـزار تن در 
سـال ۱۳9۸ و ۲7۵ هزار تن در سـال ۱۳99 رسـید که رشد 

حـدود ۵۳ درصدی داشـته اسـت.
وی تصریـح نمـود: تولیـد تختال هایی کـه تأمین کننده 
ورق هـای موردنیـاز در قسـمت های حسـاس صنایـع نفت 
و گاز هسـتند، از سـال ۱۳97 در دسـتور کار شـرکت فوالد 
مبارکـه قـرار گرفـت و بـه علت آنکـه صنایع نفـت و گاز از 
اسـتاندارد aPI اسـتفاده می کردنـد طراحی این محصوالت 

نیز بـر این اسـاس انجـام گرفت.
معـاون بهره برداری یادآور شـد: برای اولین بـار در ایران 
فراینـد طراحـی این محصـوالت با درخواسـت مشـتری از 
 MPt قسـمت فـروش در واحـد تـرو پروسـس مدیریـت
آغـاز شـد و ایـن واحـد در تعامل بـا مشـتری از یک طرف 
و دفتـر فنـی تولیـد و قسـمت های عملیاتـی تولیـد ناحیـه 
فوالدسـازی از طـرف دیگـر، اقـدام بـه طراحـی اولیـه این 
محصـوالت نمودنـد، به طوری کـه بعـد از تولید آزمایشـی و 
تأیید کنترل کیفی برای مشـتری ارسـال و تولید آزمایشـی 
تـا تبدیل شـدن به محصـول نهایی )کـه در این مـورد غالبا 
لوله هـای انتقـال اسـت( در کارخانه مشـتری ادامـه یافت.

عبـاس اکبـری محمـدی همچنیـن بـه مـوارد مصرف 
ایـن محصوالت اشـاره و گفـت: مصرف عمـده فوالدهای 
محیـط شـیرین در پروژه هـای گازرسـانی در نقـاط مختلف 
کشـور و عمـده مصـرف فوالدهـای محیـط تـرش بـرای 
پـروژه ملـی و اسـتراتژیک خـط لولـه انتقـال نفـت خـام از 
گـوره بـه جاسـک بـوده اسـت کـه تنهـا در ایـن پـروژه 
از خـروج ۴۰۰ میلیـون دالر ارز از کشـور فقـط در بخـش 

فوالدسـازی آن جلوگیـری بـه عمـل آمـد.
فـروش،  واحدهـای  از  پایـان  در  بهره بـرداری  معـاون 
برنامه ریـزی تولیـد، متالـورژی و روش هـای تولیـد، کنترل 
کیفیت، آزمایشـگاه های فوالدسـازی و محصـول، تعمیرگاه 

مرکـزی و خریـد کـه در تولیـد تختال هـای محیـط ترش 
و  فوالدسـازی  ناحیـه  بـا  را  الزم  همـکاری  شـیرین  و 

ریخته گـری مـداوم داشـته اند تشـکر و قدردانـی نمـود.
در ادامـه غالمرضـا سـلیمی مدیـر ناحیه فوالدسـازی و 
ریخته گـری مـداوم فـوالد مبارکه نیـز در خصـوص فرایند 
تولیـد این محصـوالت یادآور شـد: فرایند تولید ایـن نوع از 
فوالد دارای حساسـیت های ویـژه در هر چهار مرحله تولید، 
یعنـی کوره هـای قـوس، متالـورژی ثانویـه، ریخته گـری و 
آماده سـازی تختـال اسـت. تنظیـم اولیـه عناصـر و دمـا در 
کوره هـای قـوس، تنظیم نهایـی عناصر و دمـا در متالورژی 
ثانویـه، به ویـژه کاهـش گوگـرد بـا فراینـد گوگردزدایـی و 
همچنیـن کاهـش هیـدروژن که با طـی سـیکل گاززدایی 
صـورت می پذیـرد، کنتـرل شـرایط ریخته گری کـه باعث 
جلوگیـری از عیـوب جدایـش فیزیکی و شـیمیایی حتی در 
مقیاس میکروسـکوپی می شـود و در نهایت شـرایط خاص 
خنـک کاری و بازرسـی کـه در واحـد آماده سـازی تختـال 
توسـط پرسـنل ایـن واحـد و کنتـرل کیفـی می بایسـتی 
اعمـال گـردد، گوشـه ای از حساسـیت تولید ایـن محصول 

است.
وی تأکیـد کـرد در همـه ایـن مراحل تطابـق محصول 
تولیدشـده بـا اسـتاندارد و الزامـات اختصاصـی هـر پـروژه 
به دقـت کنتـرل و بعـد از دریافـت تأییـد نهایی، تولیـد انبوه 
آغـاز گردیـد. ضمـن اینکـه باید گفـت در مـورد فوالدهای 
محیـط گاز تـرش بـه علـت وجـود حساسـیت های بیشـتر 
و  بـوده  حاضـر  مشـتری  نماینـدگان  طراحـی،  در  حتـی 
دغدغه هـا و الزامـات موردنظـر خود را پیگیـری می نمودند.

محیـی الدین اتحـاد توکل رئیس برنامه ریـزی و کنترل 
تولیـد فوالدسـازی نیـز در این خصـوص گفت: بـا توجه به 
شـرایط محیطی مصرف گریدهای محیط ترش و شـیرین، 

نیـاز بـه حذف گوگـرد و هیـدروژن محلول در فوالد اسـت؛ 
لـذا پـس از تخلیـه ذوب از کوره هـای قـوس الکتریکـی و 
افـزودن عناصـر آلیـاژی اولیـه عملیـات حـذف گوگـرد در 
واحـد متالـورژی ثانویـه انجام شـده و پس از تنظیـم دما در 
واحـد پیشـرفته گاززدایـی در خأل )RH( هیـدروژن محلول 
در ذوب کاهـش می یابـد. پـس از نمونه گیـری و تأیید واحد 
کنتـرل کیفـی، در آخریـن مرحله عناصـر آلیـاژی موردنیاز 
تنظیم شـده و پاتیـل مـذاب به ماشـین ریخته گری ارسـال 
می گـردد.وی تصریـح نمود: بـا توجه به اینکـه تختال های 
مذکـور جهـت تولیـد لوله هـای انتقال نفـت و گاز اسـتفاده 
می شـود و بـه لحـاظ ترکیـب شـیمیایی نفـت و گاز توجـه 
زیـادی  بسـیار  اهمیـت  از  لوله هـا  خوردگـی  میـزان  بـه 
برخورداراسـت، در هنـگام ریخته گـری تختال هـای مذکور، 
کنتـرل شـرایط ریخته گـری جهـت تولیـد تختال بـا آنالیز 
شـیمیایی یکنواخـت و بـدون ناخالصـی از اهمیت بسـزایی 
برخـوردار اسـت، به طوری کـه جهـت آمادگـی ریخته گـری 
تختال هـای مذکـور مذاکـرات متعـددی بـا شـرکت ها و 
واحدهـای نـورد و لوله سـازی به عنـوان مشـتری و همـکار 
انجـام پذیرفـت و نقشـه راه جهت تولیـد تدویـن گردید. با 
توجـه بـه شـرایط تدوین شـده، کارشناسـان و متخصصـان 
ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مداوم شـرایط الزم برای 
ریخته گـری گریدهـای مخصـوص محیط ترش و شـیرین 
را تدویـن کردنـد کـه به طـور مختصـر می تـوان بـه دمـا و 
سـرعت مناسـب ریخته گـری، نـرخ خنـک کاری تختـال، 
چگونگـی سـکوئنس ماشـین ریخته گـری، شـرایط خنک 
کاری تختـال در واحد آماده سـازی تختال و چگونگی انجام 

آزمایش هـا بـر روی تختـال اشـاره نمود.
سـنایی نـژاد سرپرسـت دفتـر فنـی ریخته گـری مداوم 
ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گری مـداوم فـوالد مبارکه نیز 

گفـت: از مشـکالت اولیـه کـه در ریخته گـری تختال های 
 dyNaMIC محیـط ترش وجـود دارد تکنولوژی اسـتفاده از
جدایـش  رفـع  جهـت  کـه  اسـت   SoFt RedUCtIoN

شـیمیایی در مرکـز تختـال مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. 
جهـت اسـتفاده از dSR، کارشناسـان ناحیـه بـا تحقیقات 
زیـاد بـا اسـتفاده از دانش فنـی و تجربیات موجـود، اقدام به 
راه انـدازی سیسـتم dSR بـر روی ماشـین ۵ ریخته گـری 
کردنـد و توانسـتند ریخته گری گرید گاز تـرش را با کیفیت 
انجام دهند. وی فرایند تسـت ماکـرواچ جهت کنترل میزان 
جدایـش شـیمیایی ناخالص هاو عیـوب داخلی تختـال را از 
دیگـر مـوارد مطـرح در تولید گریدهـای گاز ترش دانسـت 
و گفـت: در پـروژه مذکـور فرایندهای تسـت در آزمایشـگاه 
مورداسـتفاده قـرار گرفت کـه بیانگر نقش مهم آزمایشـگاه 
مـورد  در  اسـت.  محصـول  ایـن  تولیـد  در  فوالدسـازی 
فوالدهـای محیـط تـرش نیـز الزم بـود مسـتندات فرایند 
تولیـد، کنتـرل کیفیـت و مقادیر آزمایشـگاهی به مشـتری 
تحویـل شـود کـه همـکاری کارکنـان دفتـر فنـی تولیـد، 
آزمایشـگاه فوالدسـازی، کنترل کیفیـت، برنامه ریزی تولید 

و گواهـی کیفیـت در ایـن زمینه سـتودنی اسـت.
ناحیـه  مـداوم  ریخته گـری  فنـی  دفتـر  سرپرسـت 
فوالدسـازی و ریخته گری مداوم به بعضی از اسـتانداردهای 
مورداسـتفاده در تولیـد ایـن محصـول نیـز اشـاره و تصریح 
کرد: اسـتانداردهای مورداسـتفاده در تولید گریدهای مذکور 
 aPI ۵ جهـت گریـد گاز تـرشl PSl۲ aPI اسـتاندارد
 aPI GR-d x۴۲ و گریدهـای گاز شـیرین MS x۶۰
x7۰ x۶۰ x۵۲ اسـت. در تولیـد محصـوالت در محیـط 
گاز تـرش و شـیرین، ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری 
 SCC و HIC مـداوم موفـق به گذرانـدن کلیه تسـت های

شـده اند کـه مـورد تأییـد مصرف کننده هـا اسـت.

رکوردشکنی تولید تختال های گرید API محیط های نفت و گاز در فوالد مبارکه
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سپاهان به دنبال طلسم شکنی 
برابر نفت مسجدسلیمان

نفت  میزبان  حالی  در  سپاهان  فوتبال  تیم 
مسجدسلیمان است که تاکنون در اصفهان برابر این تیم 
با اختالف بیش از یک گل پیروز نشده است. تیم های 
سپاهان و نفت مسجدسلیمان تاکنون در تاریخ لیگ 
برتر هفت بار به مصاف یکدیگر رفته اند که دراین بین 
سپاهان در چهار دیدار و نفت در یک دیدار پیروز بوده اند 
و دو دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. 
در هفت جدال دو تیم تاکنون ۱۲ گل به ثمر رسیده 
است که هشت گل سهم سپاهان و چهار گل سهم 
نفت مسجدسلیمان بوده است. نفت مسجدسلیمان تا 
دیدار رفت فصل جاری نتوانسته بود سپاهان را شکست 
دهد که در نیم فصل نخست با پیروزی سه بر یک در 
مسجدسلیمان این اتفاق رخ داد. گفتنی است در سه 
دیداری که دو تیم در اصفهان برگزار کرده اند دو دیدار 
با پیروزی یک بر صفر سپاهان و یک دیدار با تساوی 
بدون گل به پایان رسیده است تا سپاهان هیچ گاه با 
اختالف بیش از یک گل حریف سرسخت خود را در 

خانه شکست نداده باشد.

مصدومیت محمدرضا خلعتبری 
برطرف شد

پزشک تیم فوتبال سپاهان درباره آخرین وضعیت 
ارائه داد. علی  تیم توضیحاتی  این  بازیکنان  سالمت 
ربیعی درباره آخرین وضعیت مصدومیت محمدرضا 
اظهار داشت:  فوتبال سپاهان  تیم  خلعتبری مهاجم 
مصدومیت خلعتبری در حال حاضر حل شده است. او 
به همراه تیم تمرین کرد. این بازیکن یک هفته قبل از 
ناحیه مچ پا مصدوم شده بود ولی در حال حاضر حالش 
خوب است. وی درباره سایر بازیکنان مصدوم تیمش 
گفت: در حال حاضر سپاهان هیچ گونه مصدومی ندارد. 
پزشک سپاهان درباره آخرین تست های کرونا سپاهان 
اظهار داشت: یک هفته قبل آخرین تست کرونا سپاهان 

گرفته شد که نتایج همه تست ها منفی بود.

مهاجم خارجی ذوب آهن 
زیرتیغ جراحی رفت

مهاجم خارجی تیم فوتبال ذوب آهن تحت عمل 
جراحی قرار گرفت. دارکو بیدوف مهاجم صربستانی تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان زانوی خود را به تیغ جراحان 
فوتبال  تیم  پزشک  پور  امیرحسین شریفیان  سپرد. 
ذوب آهن اصفهان دراین باره گفت: این بازیکن مدتی 
بود که از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی جزئی شده بود 
که با نظر کادر پزشکی تیم فوتبال و مشورت با پزشک 
متخصص روز جمعه زانوی خود را عمل کرد. به همین 
خاطر پیش بینی می شود حداقل سه هفته از میادین به 
دور باشد. وی افزود: قاسم حدادی فر کاپیتان بااخالق 
تیم فوتبال ذوب آهن نیز دچار آسیب دیدگی مختصری 

شده و چندهفته ای را به استراحت می پردازد.

ماجراهای عجیب استقالل و 
ذوب آهن در جام حذفی

جام  در  بار  ششمین  برای  ذوب آهن  و  استقالل 
درنهایت  دید  باید  و  برخورده اند  یکدیگر  به  حذفی 
کدام تیم به دور یک چهارم نهایی صعود خواهد کرد. 
آبی پوشان تهرانی در حالی به مصاف نماینده اصفهان 
می روند که تاکنون در جام حذفی پنج بار با این تیم 
روبرو شده اند که ماحصل آن سه پیروزی و دوشکست 
درمجموع است. در ضمن از پنج رویارویی قبلی سه بار، 
تکلیف تیم برنده در ضربات پنالتی مشخص شده است. 
در سال ۱۳۸۱، مسابقات به صورت رفت وبرگشت برگزار 
می شد. دو تیم در دور یک چهارم نهایی به پست هم 
خوردند. بازی رفت در اصفهان بدون گل تمام شد اما 
در دیدار برگشت این تیم استقالل بود که با نتیجه سه 
بر یک از سد حریف خود گذشت و به نیمه نهایی صعود 
کرد. در سال ۱۳۸۶ ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر 
میزبان استقالل بود. این بازی درست مانند امسال، در 
مرحله یک هشتم به انجام رسید. تالش ۱۲۰ دقیقه ای 
دو تیم با نتیجه مساوی یک بریک به اتمام رسید ولی 
با درخشش خیره کننده  پنالتی استقالل  در ضربات 
وحید طالب لو از سد میزبان خود گذشت و درنهایت 
قهرمان شد. شش سال بعد بازهم در اصفهان و این 
نهایی شاهد رقابت ذوب و  بار در مرحله یک چهارم 
استقالل بودیم. این بار هم نماینده پایتخت نشین بود 
که با گلزنی جی لوید ساموئل فقید موفق شد از سد 
سفید و سبزها بگذرد و راهی مرحله بعدی شود. یک 
سال بعد مجددا همین اتفاقات تکرار شد ولی این بار 
ذوب آهن بود که در ضربات پنالتی بر استقالل چیره 
شد و راهی دور نیمه نهایی شد. این بازی در ۱۲۰ دقیقه 
با تساوی دو بر دو خاتمه پیدا کرد و در ضربات پنالتی، 
تیم اصفهانی با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید. 
اشک های محسن فروزان بعد از شکست استقالل جزو 
نکات فراموش نشدنی آن مسابقه است؛ اما مهم ترین و 
آخرین جدال این دو تیم در جام حذفی به سال ۱۳۹۵ 
برمی گردد. دوتیم در مسابقه فینال و در شهر خرمشهر 
به مصاف هم رفتند که بعد از تساوی یک بریک در اوقات 
معمول و اضافه، این ذوب آهن بود که در ضربات پنالتی 
با نتیجه پنج بر چهار، آبی پوشان تهرانی را شکست داد و 
به مقام قهرمانی با یحیی گل محمدی رسید. حاال برای 
دومین بار در مرحله یک هشتم نهایی و برای نخستین 
بار در تهران قرار است دو تیم به صورت تک بازی به 

مصاف هم بروند. 

زیرساخت ورزش زورخانه ای 
استان گسترش می یابد

رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای اصفهان 
از گسترش زیرساخت های ورزش های زورخانه ای در استان 
خبر داد. سیدرضا اخروی درباره عملکرد هیئت ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان در سال گذشته اظهار 
داشــت: شیوع بیماری کرونا بر این رشته اثر منفی داشت و 
مانع بالندگی ورزش زورخانه ای شد. وی افزود: سال گذشته 
با توجه به شرایطی که پیش آمد مسابقات را لغو نکردیم و 
مسابقات استانی و کشوری به صورت مجازی و آنالین برگزار 
شــد. رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان 
با اشاره به آموزش مربیان خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
دوره های آموزش مربیان نیز برگزار شد که در توسعه و ارتقای 
کیفیت این رشته نقش آفرین بود. اخروی تصریح کرد: با توجه 
به اینکــه ورزش زورخانه ای فضای کمی برای آموزش نیاز 
دارد سعی کردیم با شعار هر خانه یک زورخانه این ورزش را 
در خانه ها نهادینه کنیم. وی بیان کرد: درمجموع سعی کردیم 
اقداماتی داشته باشیم تا آسیب پذیری از کرونا را با کمک همه 
هیئت های ســطح استان به حداقل برسانیم و در این راستا 
فدراسیون نیز استان اصفهان را به عنوان الگو در کشور معرفی 
کرد. رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان 
درباره اختصاص بودجه و مشــکالت این هیئت در بحث 
بودجه گفت: با توجه به قیمت های اقالم ورزشی در بازار اگر 
بخواهیم به صورت فعال کارکنیم کار برای ورزشکاران سخت 
می شود، البته فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان با توجه 
به اینکه اصفهان همیشه در مقام آوری حرف اول را می زده 
کمک هایی به ما داشته اند. اخروی اظهار داشت: خیرین نیز در 
این زمینه به ما کمک می کنند و به سختی اهداف خودمان را 
با تدبیرهای اقتصادی دنبال می کنیم، ابزار ورزشی مثل سنگ 
و کباده و غیره بســیار گران شده اما سعی می کنیم در این 
زمینه احساس خال نشود. وی درباره برنامه های این هیئت 
در ســال ۱۴۰۰ افزود: زورخانه  سازی با همان قدرت پیش 
از شیوع کرونا در حال پیش روی است و باوجوداینکه ازنظر 
تعداد زورخانه در کشور مقام نخست را داریم در حال ساخت 
زورخانه هایی در ســطح استان هستیم و امیدواریم تا پایان 
سال برخی از آن ها مورد بهره برداری قرار گیرد. رئیس هیئت 
ورزش های پهلوانی و زورخانه ای اســتان خاطرنشان کرد: 
ازنظر زیرساخت های ورزشی مشکالت آن چنانی نداریم. با 
آمدن سردار باران چشمه به فدراسیون از هفته آینده مسابقات 
نوجوانان و نونهاالن آغاز می شود که روزهای سختی را برای 
بازگشــت به فعالیت های طبیعی در پیش داریم. اخروی در 
پاسخ به سوالی درباره حضور گروه جوانمردان ایران زمین در 
برنامه عصر جدید و تاثیر آن بر روی توسعه ورزش زورخانه ای 
تصریح کرد: می توان گفت حضور آن ها در برنامه عصر جدید 
سبب شد تا ورزش زورخانه ای از نو شناخته شود و اثرگذاری 
آن بسیار باالبود. حضور این گروه بر خانواده ها بسیار اثرگذار 
بود چون بسیاری نمی دانستند چنین ورزشی در کشور با این 
ابعاد وجود دارد که این کار سبب ارتقای جایگاه این ورزش 

در کشور شد.

ستاره اصفهانی هندبال به تیم 
کویتی پیوست

بیست وسومین دوره رقابت های هندبال مردان آسیا از روز 
۳۰ اردیبهشت ماه در جده عربستان آغاز خواهد شد. در این 
مسابقات ۱۳ تیم در چهار گروه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. 
تیم السالمیه کویت برای تقویت تیم خود در این رقابت ها با 
سجاد استکی، بازیکن اصفهانی شاغل در لیگ فرانسه وارد 
مذاکره شد. به این ترتیب طرفین به توافق رسیدند و استکی 
در جریان رقابت های جام باشگاه های آسیا به عنوان بازیکن 
کمکی در خدمت این تیم کویتــی خواهد بود. از ایران هم 
تیم های شهید شاملی کازرون و مس کرمان عنوان قهرمان 
و نایب قهرمانی رقابت های لیگ برتر در این رقابت ها حضور 
خواهند داشت. گفته می شود تیم مس کرمان هم مذاکراتی را 
برای جذب سجاد استکی داشت که طرفین با هم به توافق 
نرسیدند. همچنین شنیده می شود که تیم شهید شاملی هم 
به دنبال جذب ا... کرم استکی و امین یوسف نژاد، بازیکنان 
ایرانی تیم بوزائوی رومانی است که باید دید این امر به کجا 

خواهد رسید.

چالش کادر فنی تیم ملی 
والیبال همچنان ادامه دارد

دو مربی از حضور در کادر فنی تیم ملی والیبال انصراف 
دادند. با کناره گیری رحمان محمدی راد و ســعید رضایی 
از کادر فنی تیم ملی والیبال ایران، تعداد دســتیاران ایران 
آلکنو به سه نفر رسید. پیمان اکبری، محمدرضا تندروان 
و عظیم جزیده مربیانی هستند که باید با یکدیگر رقابت 
کنند تا درنهایت یک یا دو نفر از آن ها همراه تیم ملی به 
المپیک توکیو بروند. محمدی راد از حضور در کادر فنی تیم 
ملی انصراف داد به این خاطر که نمی خواست دستیار سوم 
آلکنو باشــد. قرار بود توتولو واکبری دستیاران اول و دوم 
آلکنو باشند و همین موضوع کناره گیری محمدی راد را از 
کادر فنی تیم ملی به دنبال داشت. از طرف دیگر انصراف 
ســعید رضایی هم شباهت زیادی به انصراف محمدی راد 
داشــت. ابهامی که دراین باره وجود دارد این است که چرا 
در طول ماه های گذشته این دو مربی از کادر فنی تیم ملی 
والیبال کنار نرفتند و با آغاز اردوی تیم ملی چنین تصمیمی 
گرفتند؟ به ویژه سعید رضایی که پس از تماس با سرپرست 
تیم ملی والیبال انصراف خود را اعالم کرد. اینکه خوش خبر 
به رضایی چه چیزی گفتــه که این مربی این تصمیم را 
گرفته مشخص نیست؛ اما  ای کاش فدراسیون والیبال اجازه 
می داد آلکنو خودش دستیاران ایرانی خود را انتخاب کند و 
اجازه دخالت افراد غیر مرتبط را در این خصوص نمی داد. به 
نظر می رسد چالش حضور مربیان ایرانی در کادر فنی تیم 
ملی به همین جا ختم نشــود و حاشیه های دیگری هم به 

دنبال داشته باشد.

تیم فوتبال سپاهان در چارچوب هفته بیستم رقابت های 
لیگ برتر میزبان تیم نفت مسجدسلیمان است. به گزارش 
تسنیم، هفته بیســتم رقابت های لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس، فردا با برگزاری دو دیدار ادامه می یابد که در 
یکی از رقابت ها سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان 
میزبان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان است. سپاهان در 
یکی از تاثیرگذارترین بازی های هفته بیستم میهمان تیم 
نفت مسجدسلیمان است. دیداری که بنا به دالیل بسیار از 
حساسیت و هیجان باالیی برخوردار بوده و کسب پیروزی 
در آن می تواند ســه امتیاز باارزش را به حساب تیم برنده 
واریز کند. سپاهان در حالی به مصاف نفت مسجدسلیمان 
خواهد رفت که نتیجه این دیــدار عالوه بر دو تیم برای 
تیم های پرســپولیس و اســتقالل حائز اهمیــت بوده و 
می تواند معادالت قهرمانی را پیچیده تر کند. ســپاهانی ها 
که با کســب ۴۰ امتیاز در ۱9 بازی قبلی در صدر جدول 
قرار دارند، با کسب سه امتیاز این دیدار می توانند اختالف 

امتیازات خود را با سایر مدعیان، به ویژه پرسپولیس حفظ 
کــرده و با توجه بــه آغاز لیگ قهرمانان آســیا و غیبت 
یک هفته ای نماینده های ایران در رقابت های لیگ برتر، با 
خیال آسوده تری به جمع آوری امتیازها بپردازند. در آن سو 
نفتی ها نیز که فصل جاری شرایط چندان خوبی نداشته و 
با چهار برد، هشــت مساوی و هفت شکست ۲۰ امتیاز به 
دست آورده و در رده دوازدهم جدول جای دارند، با توجه 
به فاصله دو امتیازی با سایپا و نتیجه بازی این تیم با مس 
رفسنجان، برای حفظ جایگاهشان در جدول چاره ای جز 
پیروزی در این دیدار ندارند. شــاگردان نویدکیا در حالی 
آماده مصاف با نفت مسجدســلیمان می شــوند که هفته 
گذشته مقابل سایپا به میدان رفته و این تیم را با تک گل 
پورقاز شکســت داده و توانست با پرسپولیس اختالف دو 
امتیازی ایجاد کرده و به تنهایی در صدر جدول قرار بگیرد. 
تقابل سپاهان و نفت مسجدســلیمان را می توان ابتدای 
پیچ خطرناک لیگ برای زردپوشــان دانست. سپاهان در 

هفته های بیست ویکم تا بیست وچهارم، سه بازی سنگین 
مقابل تیم های پرسپولیس، فوالد و نساجی در پیش دارد 
و بازی با تیم مس رفسنجان تنها تقابل نسبتا آسان آن ها 
در این مدت به شمار می آید. از طرف دیگر لیگ قهرمانان 
آســیا از روز چهارشنبه آغاز می شود و با توجه به متمرکز 
برگزار شدن این رقابت ها و حضور سه هفته ای نماینده های 
ایران در کشورهای میزبان، سازمان لیگ رقابت های لیگ 
و جام حذفی را به گونه ای برنامه ریزی کرده که سپاهان در 
فاصله ای نزدیک به ۲۴ روز، تنها دو بازی برگزار می کند 
و همیــن نکته می تواند آمادگی ســپاهان را کاهش داده 
و نویدکیا را برای حفظ آمادگی روحی و جســمی تیمش 
دچار دردســر کند. ســپاهان این روزها در اوج قرار دارد؛ 
زردپوشــان اصفهانی که  فصل گذشــته نیــز از مدعیان 
جــدی قهرمانی بودند و در نیم فصل دوم این عنوان را به 
پرسپولیس واگذار کردند اما زردپوشان اصفهانی در فصل 
جاری برخالف رویه ســابق، نیم فصل دوم را خارق العاده 

آغــاز کرده و تا بدین جای لیگ با کســب چهار پیروزی 
پیاپی و به دست آوردن ۱۲ امتیاز، بهترین عملکرد ممکن 
را در نیم فصل دوم از خود به جای گذاشــته اند. زردپوشان 
اصفهانی در شــرایطی به مصاف نفت مسجدســلیمان 
می روند که بازگشت احسان حاج صفی خط میانی سپاهان 
را تقویت کرده و حضور بازیکنانی مانند رفیعی، سلمانی، 
جالل علی محمدی و کریمی در کنار حاج صفی سپاهان 
را در خــط میانی تبدیل به یکی از قدرتمندترین تیم های 
حاضر در لیگ کرده اســت. از طرف دیگر اضافه شــدن 
حاج صفی به ترکیب ســپاهان عالوه بر باال بردن قدرت 
خالقیت و تنوع تاکتیکی این تیم، خط میانی تیم نویدکیا 
را مستحکم تر از قبل نموده و خالهای دفاعی زردپوشان 
را کاهش داده اســت. در فاز هجومی نیز سپاهانی ها در 
نیم فصل نخست نشان دادند که از شرایط خوبی برخوردار 
بوده و حضور بازیکنانی مانند شهباززاده، محبی، حسینی، 
خلعتبری و اســتنلی، دســت نویدکیا را برای رسیدن به 
ترکیب ایده آل خود باز گذاشــته است. بااین حال سپاهان 
در این دیدار کار سختی در پیش داشته و باید مقابل تیمی 
به میدان برود که در هشــت دیــدار آخر خود هیچ بردی 
نداشته و تنها پنج تســاوی و سه باخت به دست آورده و 
برای بازگشــت به لیگ انگیزه باالیی دارد. طالیی پوشان 
مسجدســلیمان که با تغییر کادر فنــی و آمدن محمود 
فکری به عنوان ســرمربی، دچار تغییرات زیادی شده اند، 
تیمی جوان و جنگنده هســتند که در فاز دفاعی عملکرد 
خوبی از خود به جای گذاشــته اند. نقطه قوت شــاگردان 
فکری، در خط دفاعی آن ها اســت. سبک بازی تخریبی 
و دفاع تیمی و منظم آن ها موجب می شــود که به راحتی 
گل نخورده و بهترین خــط حمله ها را زمین گیر کنند. از 
طرف دیگر، بازیکنان نفت مسجدسلیمان در فاز تهاجمی 
ســعی دارند با ارائه یک بازی مستقیم و ارسال های بلند، 
ضربات ایستگاهی و کرنرها به گل برسند. تقابل سپاهان 
و نفت مسجدسلیمان را می توان دیداری سخت و حساس 
برای هر دو تیم دانســت. ســبک تدافعی بازیکنان نفت 
مسجدســلیمان با توجه به نوع بازی سپاهانی ها می تواند 
برای شاگردان نویدکیا دردسرساز شود و باید منتظر ماند و 

دید در این مسابقه چه اتفاقی رخ خواهد داد.

طالیی پوشان اصفهان فردا به مصاف نفت مسجدسلیمان می روند

سپاهان در ابتدای پیچ خطرناک لیگ

کوهنـورد اصفهانـی در راه ثبـت یـک صعـود تاریخـی قـرار دارد. 
امیـن دهقـان در گفت وگـو بـا ایمنـا، پیرامـون صعـود بـه قلـه ۸۸۴۸ 
متـری اورسـت اظهـار کـرد: پرواز مـن از اصفهـان به دوحـه قطر بود 
تـا ازآنجـا بـه کاتمانـدو پایتخـت نپـال بیایـم و به این شـهر رسـیدم، 
حـدود چنـد روز دیگـر بـه خاطـر قرنطینـه کرونا اینجـا خواهـم ماند. 
سـختگیری های زیـادی قبـل از پرواز شـد، به جز گرفتن تسـت کرونا 
یکسـری تشـریفات اداری برای این بیمـاری داشـتند و به راحتی اجازه 
نمی دادنـد هرکسـی سـوار هواپیمـا شـود، شـرایط سـختی را گذراندم. 
وی ادامـه داد: بعـد از چنـد روز کار خـود را آغـاز می کنـم، از ارتفاعـات 
دو هـزار متـری و سـه هـزار متـری بـه چهار هـزار متری مـی روم که 
در ارتفاعـات پنـج هـزار متـری کمپ اورسـت اسـت و چنـد روزی در 
آنجـا اسـتراحت خواهم کرد، پروسـه اصلـی بعدازاین اسـتراحت در یخ 
و بـرف بـا کفـش و کلنـگ و ابزارهـای فنـی شـروع خواهد شـد تا به 
قلـه ۸۸۴۸ متـری اورسـت صعـود کنـم که حـدودا یک مـاه و ۳۰ روز 
طـول می کشـد. سـختی های زیادی در ایـن راه خواهم داشـت و برای 
نخسـتین بـار در تاریـخ اسـتان اصفهـان ایـن کار انجام می شـود و از 
مـردم می خواهـم برای من دعـا کنند. کوهنورد اصفهانـی بابیان اینکه 
در سـال ۱۴۰۰ تنهـا ایرانـی هسـتم کـه بـرای فتح اورسـت به صورت 
انفـرادی آمـدم، تصریح کـرد: با کوهنـوردان خارجی که از کشـورهای 
مختلـف اروپایـی و آمریـکا آمدند یک تیم خواهیم شـد به سـمت قله 
حرکـت می کنیـم امـا بـرای صعـود بـه قله هـای هشـت هـزار متری 
هرکـس بـرای خـودش بـاال مـی رود و اگر فـردی در بین راه مشـکل 

پیـدا کنـد باید برگـردد و دیگر اعضای تیـم کار خـود را ادامه می دهند. 
دهقـان دربـاره هزینه هـای صعـود به قلـه اورسـت، خاطرنشـان کرد: 
کمتریـن هزینـه چهـل هـزار دالر، پکیج بعـدی آن هفتادوچهـار هزار 
دالر و پکیـج فول آن صدوبیسـت هزار دالر اسـت کـه من با کم ترین 
پکیـج یعنـی چهل هـزار دالر که می شـود یک میلیـارد و صد میلیون 
تومـان بـرای صعـود آمدم. ششـصد و پنجاه میلیـون تومـان از هزینه 
شـخصی خـودم خرج کـردم و چهارصـد و پنجـاه میلیـون تومان هم 
شـهرداری اصفهـان، شـرکت اکشـن، مجتمع فـوالد، قایا و فروشـگاه 
سـیاه کمـان به عنـوان اسپانسـر کمـک کردنـد. امیـن دهقـان متولد 
سـال ۱۳۵۸ اسـت کـه ازدواج کـرده و دو فرزنـد دارد. وی کارشـناس 
مهندسـی عمران گرفته و از سـال 7۱ عکاسـی و کوهنوردی را شـروع 
کـرده اسـت و در حـال حاضر عضو اصلی و رسـمی انجمن عکاسـان 
ایـران، عضـو رسـمی فدراسـیون جهانـی هنرهـای عکاسـی فیـاپ 
 eFIaP اسـت کـه از فدراسـیون جهانـی عکس لقـب هنرمند ممتـاز
دریافـت کـرده و داور جشـنواره بین المللی عکس خیـام و عکس ادیان 
توحیـدی بـوده اسـت. دهقان مربی رسـمی فدراسـیون کوهنـوردی و 
صعودهای ورزشـی جمهوری اسـالمی ایران اسـت و درگذشـته مدیر 
کمیتـه قهرمانـان هیئـت اسـتان اصفهـان و دبیـر هیئـت کوهنوردی 
اسـتان اصفهان بوده اسـت. این کوهنورد مؤسـس باشـگاه کوهنوردی 
اورسـت اصفهان اسـت کـه به قله های البـروس )روسـیه(، کلیمانجارو 
)تانزانیـا(، کاالپاتـار )نپـال(، قلـه آکونکاگـوا )آرژانتیـن(، قلـه ماناسـلو 

)هیمالیـای نپـال( و اکثـر قلل ایـران صعود کرده اسـت.

آغاز سفر امین دهقان از اصفهان به اورست

اگر نفت مسجدســلیمان در اصفهان موفق به متوقف 
کردن سپاهان شود، محمود فکری عمال لطف بسیار شایان 
توجهی به پرسپولیس و حتی استقالل کرده است. محمود 

فکری به عنوان سرمربی نفت مسجدسلیمان انتخاب شده و 
فردا باید برای نخستین بار در این فصل روی نیمکت این 
تیم بنشــیند. ازقضا گذر فکری دوباره به سپاهان افتاده و 
باید مقابل تیمی صف آرایی کند که نقش بسیار مهمی در 
جدایی اش از استقالل ایفا کرد. ناکامی آبی پوشان همراه با 
محمود فکری برابر ســپاهانی ها صدای اعتراض هواداران 
این تیم را به اوج رساند و زمینه برای کنار رفتن او را فراهم 
کرد اما حاال به حکم قرعه، نخستین مسابقه این سرمربی 
همراه با نفت مسجدســلیمان دوباره برابر شاگردان محرم 

نویدکیا خواهد بود. شــرایط جدول به گونه ای اســت که 
سپاهان برای پس گرفتن صدر، حتما باید حریف خوزستانی 
خود را شکســت دهد و حتی در صورت مســاوی هم در 
رتبه دوم باقــی خواهند ماند. 
اگر نفت مسجدسلیمان  البته 
دســت به کار بزرگی زده و در 
اصفهــان موفق بــه متوقف 
محمود  شود،  سپاهان  کردن 
فکــری عمال لطف بســیار 
شایان توجهی به پرسپولیس و 
حتی استقالل کرده است چون 
با پیروز نشــدن سپاهانی ها، 
را  جدول  صدر  پرســپولیس 
حفظ می کند و اســتقالل نیز 
با امیدواری و انگیزه بیشتری 
کار را دنبــال خواهــد کرد. 
شایان ذکر است محمود فکری 
در ابتدای فصل با رویاهای فراوانی از نســاجی جدا شد و پا 
به استقالل گذاشت و باوجوداینکه در ۱۶ بازی ۲۶ امتیازی 
کسب کرد و آبی پوشــان در میان تیم های باالیی جدول 
رده بندی بودند، فشار هواداران باعث شد تا فکری چاره ای 
جز خداحافظی نداشته باشد. نفت مسجدسلیمان در پایان 
هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر از ۱9 مسابقه ۲۰ امتیاز 
کســب کرده و رتبه دوازدهم جدول رده بندی را در اختیار 
دارد؛ مهم ترین ماموریت این مربی در بازگشــت به فوتبال 

حفظ مسجدسلیمانی ها در لیگ برتر است.

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و زنیت سن پترزبورگ در 
راستای ایجاد و توسعه همکاری های بین المللی تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند. جمعه گذشــته تفاهم نامه همکاری 

دوجانبه میان باشــگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان و باشــگاه 
در  ســن پترزبورگ  زنیــت 
راستای توسعه همکاری های 
بین المللــی به امضــای دو 
طرف رســید. این جلســه با 
بورمیستروف  بوریس  حضور 
در  روســیه  سرکنســول 
اصفهان، الکســاندر مدودوف 
و  زنیت  باشــگاه  مدیرعامل 
مدیرعامل  ساکت  محمدرضا 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
شد.  برگزار  آنالین  به صورت 

به موجب این تفاهم نامه این دو باشگاه در زمینه های، فنی 
ورزشــی، برگزاری دوره های آموزشی، استعدادیابی، توسعه 
فوتبال بانــوان و تیم های پایه با یکدیگر همکاری خواهند 
کرد. برگزاری دوره های مربیگری در سن پترزبورگ و ایران، 
همکاری  جهت پرورش استعداد های دو باشگاه و برگزاری 
بازی های دوستانه از دیگر مفاد این تفاهم نامه است. ضمنا 
محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان از تیم فوتبال 
زنیت برای انجام دیداری دوستانه در زمان مقتضی دعوت 
کرد. مدت این تفاهم نامه دو سال است و در صورت تمایل 
طرفین قابل تمدید اســت. الزم به ذکر است در این جلسه 

وبیناری، حامد اصفا امور بین الملل، مســعود نصیریان مدیر 
اداری It و علی ناظری مدیر روابط عمومی باشــگاه فوالد 
مبارکه سپاهان حضور داشتند. سردار آزمون یکی از بازیکنان 

آکادمی سپاهان به شمار می رود که البته در دوران حضورش 
چندان فرصت حضور در تیم اصلی را به دلیل ســتاره های 
پرشماری که در ترکیب این تیم در سال های انتهایی دهه 
هشتاد حضور داشتند، پیدا نکرد ولی پس از جدایی از جمع 
طالیی پوشان در فوتبال روسیه خودش را پیدا کرد و حاال 
یکی از موفق ترین لژیونرهای تاریخ فوتبال ایران به شمار 
می رود. بی شک درصورتی که زنیت برای انجام بازی دوستانه 
به ایران و اصفهان ســفر کند، بازگشت آزمون به این شهر 
و تقابلش با ســپاهان روز جذابی را برای فوتبال ایران رقم 

خواهد زد.

 گذر محمود فکری دوباره 
به سپاهان افتاد

 سردار با زنیت به مصاف 
سپاهان می  رود

   خبر کوتاه  منهای فوتبال
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نوبت اول

میثم محمدی- شهردار زرین شهر 

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 489 مورخ 99/11/7 شورای اسالمی شهر 
 CNG در نظر دارد نسبت به واگذاری امور بهره برداری و نگهداشت جایگاه سوخت
 شهرداری واقع در بلوار جانبازان به صورت اجاره و مشارکت در سود ناخالص فروش برای مدت 
دو سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از شرکتهای دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1400/2/2 

به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند .
م الف: 1117168

نوبت دوم تجدید آگهی مزایده

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

حافظ

زادروز ناصر هاشمی بازیگر ایرانی زندگی مانند دوچرخه سواری است. برای این که بتوانید تعادل خود 
را حفظ کنید باید همیشه در حرکت باشید.

اینشتین

آنچه در آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر زمین است، فقط در سیطره مالکّیت و فرمانروایی اوست. 
6 طه

مناسبتسخن بزرگان یک فنجان آیات نورانی
شعر

نحوه فعالیت دانشــگاه های کشور در این روزهای 
قرمز کرونایی بر اساس بخشــنامه ای است که وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری آبان ماه ۹۹ به مراکز آموزش 

عالی کشور ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا، با توجه به قرمز شدن اکثر شهرهای 
کشــور، کالس های غیرحضوری دانشــگاه ها برای 
آموزش دانشجویان همچنان ادامه دارد و دانشگاه هایی 
مانند علمی کاربردی و فنی حرفه ای که اواخر ســال 
گذشــته مجوز برگــزاری کالس هــای عملی برای 
دانشجویان بومی از ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت 
کرده بودند، کالس های یادشــده را در این شــرایط 
برگزار نخواهند کرد. همچنین طبق دستورالعمل ستاد 
ملی مقابله با کرونا، دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی در این شــرایط باید در تعطیلی کامل باشند. در 
صورت فعالیت دانشــگاه ها، مرحله اول تذکر کتبی به 
رئیس دانشگاه، مرحله دوم انفصال ازخدمت به مدت ۲ 
ماه، همچنین جریمه نقدی مؤسسات آموزشی بخش 
خصوصی به مبلغ ۲ میلیون تومان اعالم شده است. در 
این زمینه وزارت علوم مسئول دانشگاه ها و مؤسسات 
وابسته اســت. جاری بودن بخشــنامه وزیر علوم به 
دانشــگاه ها مبنی بر تعطیل نشــدن کامل فعالیت ها 
اســت. منصور غالمی در تاریخ ۲۸ آبــان ماه ۹۹ با 
ابالغ بخشنامه ای به دانشــگاه ها اعالم کرده بود که 
پشتیبانی از فعالیت آموزشی که از طریق سامانه های 
آموزش الکترونیکی در حال اجرا اســت، با حضور و با 
انجام وظیفه از طریق دورکاری ضروری است. در ادامه 
این بخشنامه آمده است: تدابیر الزم برای جلوگیری از 

هرگونه وقفه در پروژه های حســاس و در حال اجرای 
دانشــجویان تحصیالت تکمیلی و حضــور آن ها در 
چارچوب مقررات بهداشــتی در محل انجام تحقیقات 
اتخاذ شود. بند سوم این بخشــنامه تأکید می کند: با 
توجه به اینکه اسکان تعدادی از دانشجویان تحصیالت 
تکمیلــی در خوابگاه ها با رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی انجام گرفته و خوابگاه محل سکونت آن ها 
تلقی می شود، ادامه ســکونت دانشجویان یادشده که 
به تشخیص دانشــگاه ضروری است، با لحاظ نکات 
بهداشــتی تأمین فضای مناسب میسر شود. بندپایانی 
این بخشنامه می افزاید: حضور کارکنان بر انجام امور 
مربــوط به حفاظت فیزیکی و حفاظت از تأسیســات 
ضروری است. وزیر علوم در پایان این بخشنامه تأکید 
کرده است که با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در 
شرایط خاص کنونی و اعمال دقت بیشتر، تصمیم های 

مقتضی اتخاذ شود.

دانشگاه هنر اصفهان بر اساس اعالم پایگاه استنادی 
علوم جهان اســالم )ISC(، رتبه اول دانشگاه های هنر 
کشــور را در ســال ۹۹ کســب کرد. در این رتبه بندی 
دانشگاه های هنر تهران، هنر اسالمی تبریز و هنر شیراز 

در رتبه های دوم و تا چهارم قرار گرفتند.
در ایــن رتبه بنــدی، معیارهای کلــی در ارزیابی و 
رتبه بندی دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی در ۶ 
حوزه آموزش )بــا وزن ۳۰ درصد(، پژوهش )با وزن ۲۵ 
درصد(، فناوری و نوآوری )با وزن ۲۰ درصد(، بین المللی 
ســازی )با وزن ۱۰ درصد(، اثرگذاری اقتصادی )با وزن 
۱۰ درصد( و خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیالت )با 

وزن ۵ درصد( است که هرکدام از این معیارهای اصلی، 
به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می شوند 
که عملکرد دانشگاه در هر یک از آن ها به صورت جداگانه 
ارزیابی می شود. دانشگاه هنر اصفهان در سال ۵۵، بانام 
دانشــکده پردیس اصفهان و با محوریت دروس هنری 
تأسیس شد. این دانشــگاه اولین مرکز آموزش عالی در 
کشور اســت که مرمت آثار هنری و باستانی را تدریس 
کرد. دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در دانشکده های 
حفاظــت و مرمت، پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، 
معماری، طراحی صنعتی و شهرسازی، هنرهای تجسمی 

و کاربردی و صنایع دستی تحصیل می کنند.

 مصطفی داننده:رئیس جمهور روحانی گفته است:
»اولیـن عامـل مـوج چهـارم کرونـا ورود کرونـای 

انگلیسـی بـه کشـور از عـراق اسـت.
عامـل دوم، تـردد و تجمـع فراوان در شـب عید 

است.
عامل سوم، مراسم عید نوروز است.

عامـل چهـارم، عروسـی هایی بـود کـه در مـاه 
رجـب و شـعبان برگـزار شـد.

عامـل پنجم، سـفرها بـدون رعایـت پروتکل ها 
بود.«

جـا دارد در همیـن نوشـتار از رئیس جمهـور و 
سـتاد ملـی کرونـا، معذرت خواهـی کنیـم کـه مـرز 
عـراق را به صـورت کامـل نبسـتیم. اینکـه اجـازه 

دادیـم رفت وآمـد انجـام شـود.
از یـک، یـک اعضـای سـتاد ملـی کرونـا عـذر 
می خواهیـم که شـب عیـد، هیچ محدودیتـی اعمال 
نکـرده و بـا متخلفیـن برخـورد نکردیـم. اگـر مـا با 
می کردیـم،  برخـورد  کردنـد  تخلـف  کـه  آنهایـی 
را  بازارهـا  کمـی  اگـر  نمی شـدیم.  شـرمنده شـما 
شـلوغی  این همـه  شـاهد  می کردیـم  مدیریـت 

نبودیـم.
شـرمندگی بـه روی مـا مانـد کـه مثـل سـال 
گذشـته القـا نکردیـم کـه دیـد و بازدیدهـای عیـد 
هـم می توانـد عامـل شـیوع ویـروس کرونـا باشـد. 
می دانـی آقـای رئیس جمهـور تقصیر ماسـت و این 

را بـه خوبـی می دانیـم.
ما را ببخش آقای روحانی!

بـه نکتـه خوبـی اشـاره کردیـد جنـاب روحانی! 
عروسـی ها در مـاه شـعبان یـک عامل مهم اسـت. 
نبایـد اجازه می دادیم تاالرها مشـغول به کار شـوند. 
اگـر بـه تاالرهـای پذیرایـی مشـوق های اقتصادی 
می دادیـم تـا آنها با خیـال راحت در تاالرهایشـان را 
می بسـتند این اتفـاق نمی افتـاد. باالخـره آنها بیش 
از یـک سـال اسـت کـه کار نکرده انـد و مـا بایـد 

هوای آنهـا را می داشـتیم.
می دانـم، از سـفرها حـرف نزنیـد که عرق شـرم 
روی پیشـانی مان می نشـیند. قبـول دارم اگـر راه ها 
را بسـته بودیـم و اجـازه نمی دادیـم کـه مـردم بـا 
خیـال راحت از این شـهر به شـهر دیگـر بروند. اگر 
جـاده چالـوس را بسـته بودیـم و اجـازه نمی دادیـم 
دود جوجـه کباب مازنـدران را بـردارد، احتمااًل االن 

ایـن اسـتان قرمز جگـری نبود.
واقعـً اگـر طـرح ترافیـک را لغـو می کردیم چه 
مشـکلی پیـش می آمـد. اعضـای سـتاد ملـی کرونا 
مثـل دانه هـای بـالل در متـرو کنار هم می ایسـتند 

و هـر لحظـه ممکن اسـت کـه کرونـا بگیرند.
دسـت هایمان جلوی شـما باالسـت. بلـه، مقصر 
مامـردم هسـتیم. از خـدا کـه پنهان نیسـت از شـما 
چـه پنهان عامل مشـکالت اقتصـادی و تحریم هم 
مـا هسـتیم. اگر کارمان را درسـت انجـام می دادیم، 
االن بـرای خریـد یـک پرایـد احتیـاج نبـود ۱۰۰ 
میلیـون تومـان پـول بدهیم و یـا قیمت یـک خانه 
در جنوبی تریـن نقـاط تهـران به باالی یـک میلیارد 
تومـان برسـد.واقعیت را نـگاه می کنـی، دل آدمـی 
برای دولتمردان، مجلسـی آدم ها و مسـئوالن کشور 
می سـوزد کـه تاوان اشـتباهات مـا را می دهند. مثاًل 
مـا چـرا به مسـئوالن اطالعـات غلـط می دهیم که 
همه جـا تعطیـل اسـت و بعـد یکـی دیگـر می آیـد 
می گویـد نـه فقـط ایـن مشـاغل تعطیـل هسـتند 
و  می کنـد  رد  را  اینهـا  دوی  هـر  آن یکـی  بعـد  و 

می گویـد فـالن بسـته اسـت و بهمـان باز.
در پایـان بهتـر اسـت جـدا از تمـام کنایه هـای 
بـاال یک نکتـه را به دولت و شـخص رئیس جمهور 

یـادآوری کنیم.
بودجـه  مصـرف  در  دولـت  دسـت  می دانیـم   
بسـته اسـت امـا آیـا نمی شـد در اقدامـی انقالبـی 
الیحـه چنـد سـطری اختصاص یـک سـوم بودجه 
دسـتگاه های غیـر مولـد و شـبه فرهنگـی کمـک 
بگیـر رو بـه جبـران خسـارت کرونـا بـه مجلـس 

می دادیـد؟ انقالبـی 
 اگـر تصویـب می کردنـد کـه فبهـا و خسـارت 
را  مسـافرتی  آژانس هـای  و  باشـگاه ها  و  تاالرهـا 
می پرداختیـد و اگـر تصویـب نمی کردنـد یا شـورای 
نگهبـان تاییـد نمی کـرد تکلیف از شـما سـاقط بود 
و مـردم می دانسـتند پـول واردات واکسـن یا جبران 

خسـارت اقتصـادی کجاهـا هزینه می شـود.
شـما  می دانیـم  کـه  می گویـم  بازهـم  البتـه 
گناه دارهاسـت./ مـا  تقصیـر  و  هسـتید  بی گنـاه 

عصرایـران

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان می گوید: 
تاکنـون طـرح »تولید پادتـن کرونا از شـیر دام« مورد تایید 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان قـرار نگرفتـه و هنـوز 

مسـتندات علمـی در ایـن زمینـه ارائه نشـده اسـت.
بـه گـزارش برنـا؛ آرش نجیمی اظهار داشـت: این طرح 
در مراحـل بررسـی اولیه قـرار دارد و اظهار نظر در خصوص 
اثـر بخشـی مراحـل اولیـه کارآزمایـی، نیـاز بـه بررسـی 
در خصـوص  تأییـدی  تاکنـون  و  دارد  علمـی  مسـتندات 
اثربخشـی نتایج از طرف این دانشـگاه صادر نشـده اسـت. 
وی اضافـه کـرد: دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان تأییـد 
هـر روش درمانـی را نیازمنـد ارائه و انتشـار نتایـج علمی از 
مراحـل مختلف طـرح تحقیقاتـی و بررسـی در کمیته های 
تخصصـی می دانـد و در صـورت تأییـد، اعـالم از طریـق 

مراجـع ذی صـالح انجام می شـود.
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان گفـت: 
ضروری اسـت همـه محققان تا پایان بررسـی ها از هرگونه 
طرح هـای  یافته هـای  نتایـج  خصـوص  در  نظـر  اظهـار 

تحقیقاتـی مشـابه جـدا خـودداری کننـد.
ایـن در حالی اسـت کـه معـاون مرکز ویروس شناسـی 
دانشـگاه اصفهـان می گویـد: گروهـی از محققـان از مراکز 
تحقیقاتـی مختلـف، طـرح تحقیقاتـی در زمینـه مقابلـه با 
همه گیـری ناشـی از کوویـد ۱۹ بـا کمـک افزایـش ایمنی 
مخاطـی از طریـق آنتی بـادی اختصاصـی خوراکـی که در 

شـیر و آغـوز دام تولیدشـده اسـت، را آغـاز کرده انـد. 
ایـن طـرح اکنـون در فـاز سـوم کارآزمایـی بالینـی 
 قـرار داشـته و هنـوز نتایـج قطعی آن منتشرنشـده اسـت.

حسـن نیلـی احمدآبـادی در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اعالم 
ایـن خبـر، اظهار کـرد: گروهی از محققان مشـغول به کار 
بـر روی یـک طـرح تحقیقاتـی در زمینـه درمـان کوویـد 
۱۹ بـا کمک شـیر حـاوی آنتی بادی اختصاصـی علیه این 
بیمـاری هسـتند کـه ایـن طـرح اکنـون در مرحلـه سـوم 
کارآزمایی بالینی اسـت و هنوز نتایج قطعی آن منتشرنشده 
اسـت. او هدف از این فاز مطالعه را تعیین اثربخشـی شـیر 
حـاوی آنتی بـادی اختصاصـی علیـه کوویـد ۱۹ بـر روی 
بیمـاران سـرپایی اعـالم کرد و گفـت: در ایـن مطالعه دو 
گـروه متشـکل از ۲۱۹ نفـر، موردبررسـی قـرار می گیرنـد 
کـه بـه یک گروه شـیر حـاوی آنتی بادی و به گـروه دیگر 
شـیر معمولـی داده می شـود و نتایـج به دسـت آمده این دو 

گروه مقایسـه و تاکنون نشـان دهنده اثربخش بودن شـیر 
حـاوی آنتی بـادی اسـت. معـاون مرکـز ویروس شناسـی 
دانشـگاه اصفهـان در خصوص اثربخش بـودن این روش 
درمانـی، تأکیـد کرد: از شـروع عالئـم افرادی کـه در این 
طـرح موردمطالعـه قـرار می گیرنـد نبایـد بیـش از ۷ روز 
گذشـته باشـد، درصورتی کـه بیمـاری پیشـرفت کـرده و 
التهـاب ریه اتفـاق افتاده باشـد، انتظـار اثربخشـی زیادی 
از ایـن شـیر نداریـم. نیلـی تصریـح کـرد: در ایـن طـرح، 
فرضیـه این اسـت کـه شـیر حـاوی آنتی بـادی در مرحله 
ابتدایـی بـه دلیـل افزایـش ایمنـی مخاطـی می توانـد از 
اتصـال ویـروس بـه گیرنده هـا در مراحل ابتدایـی بیماری 
جلوگیـری کنـد، امـا اینکـه چـه میـزان اثربخـش اسـت، 
بعـد از مطالعـه کارآزمایـی بالینـی مشـخص می شـود که 
هنـوز نتیجـه قطعی این مطالعـه منتشرنشـده و نمی دانیم 
دقیقـً این شـیر به چـه میزان اثربخشـی دارد. این اسـتاد 
دانشـگاه بابیـان اینکـه تاکنـون ۱۵۰ بیمـار مثبـت قطعی 
کوویـد ۱۹ از این شـیر مصـرف کردند، اضافه کـرد: هنوز 

دوره اثـر تمام نشـده اسـت. تاکنـون گزارش هـای متفرقه 
و مـوردی از اثربخشـی ایـن روش مثبـت بـوده، امـا هنوز 
نتایـج علمی و قطعی این درمان منتشرنشـده اسـت. نیلی 
تأکیـد کـرد: ایمنـی محصـول در فـاز اول کـه مربـوط به 
تعیین سـالمت محصول در افراد سـالم اسـت، مورد تائید 
دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان قرارگرفتـه و دارای ۲ کد 

اخالق اسـت. 
طـرح تحقیقاتـی درمـان کوویـد ۱۹ بـا کمـک شـیر 
حـاوی آنتی بـادی اختصاصـی از مردادمـاه سـال گذشـته 
وارد فـاز اجرایـی شـده و ایـن طـرح اکنون در مرحله سـوم 
کارآزمایـی بالینـی اسـت.  مرکز ویروس شناسـی دانشـگاه 
اصفهـان، شـرکت نـوآوران واکسـن زیتون، موسسـه رازی 
شعبه شـیراز، صندوق توسعه زیسـت فناوری معاونت علمی 
و تحقیقاتـی ریاسـت جمهوری، شـهرک علمـی تحقیقاتی 
اصفهان، دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان و صنایعی مانند 
شـرکت فوالد مبارکـه، پاالیشـگاه اصفهـان و ذوب آهن از 

ایـن پـروژه حمایـت کرده اند.

فعالیت دانشگاه های کشور در روزهای 
قرمز کرونایی

دانشگاه هنر اصفهان در جایگاه نخست 
دانشگاه های هنر کشور قرار گرفت

 ما را ببخش 
 آقای روحانی!

علوم پزشکی به طرح محققان اصفهان واکنش نشان داد

اما و اگرهای درمان کرونا با شیر

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف 
و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، از واگذاری 
۶ بنای تاریخی به بخش خصوصی به منظور مرمت، احیا و 

حق بهره برداری مدت معین خبر داد.
به گزارش صداوســیما، آقای هادی میرزایی با اشاره به 
نتایــج فراخوان عمومی واگذاری حــق بهره برداری برخی 
بنا های تاریخی، گفت: بعد از برگزاری نشســت کمیسیون 
مزایدات صندوق احیا با حضور اعضای رســمی کمیسیون، 
نماینده سازمان بازرسی کل کشور و نماینده بازرسی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی تشکیل شد، 
پاکت های واصله از سوی متقاضیان بررسی و واگذاری حق 
بهره برداری مدت معین شــش بنای تاریخی به تائید این 
کمیسیون رسید. او افزود: این بنا های تاریخی شامل حمام 
شاه )اصفهان(، حمام حاج رئیس )تربت حیدریه(، باغ خالصه 
بمپور )ایرانشــهر(، خانه خطیبی، زینعلی و اسدی )قزوین(، 
کاروانســرا های قزلق، دیمه لو و رباط ســفید )جنگل های 
هیرکانی گلســتان( و خانه قریشی )آمل( است.  میرزایی با 
تأکید بر اینکه مهمترین رسالت صندوق احیا حفظ و مرمت 
بنا های تاریخی اســت، بهترین راهــکار برای جلوگیری از 
تخریب و ویرانی این بنا ها را سرمایه گذاری بخش خصوصی 

با نظارت صندوق احیا عنوان کرد. پیش ازاین نیز کمیسیون 
مزایدات، فراخوان عمومی واگــذاری حق بهره برداری ۲۱ 
بنای تاریخی را تا ســاعت ۱۶ مــورخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 
تمدید کرده بود. این بنا های تاریخی شامل خانه های تاریخی 
امیر پرویز، پروین اعتصامی و علوی تبریز، عصارخانه شیخ 
)جماله( اصفهان، باغ برج علی اکبری گلپایگان، رباط کامه 
تربت حیدریه، کاروانســرا های یونســی و آهنگ بجستان 
)خراســان رضوی(، کاروانســرای مزینان داورزن )خراسان 
رضوی(، رباط ســنگ بست فریمان )خراســان رضوی(، 
خانه طلوعی فر دزفول، خانه حشــمت اللشــکر ســرخه 
)سمنان(، کاروانسرای شاه عباســی دامغان، قلعه حیدرآباد 
خاش )سیستان و بلوچستان(، قلعه کنت سراوان )سیستان 
و بلوچســتان(، حمام اروج رامیان )گلســتان(، خانه عبادی 
آمل، خانه آشتیانی آشــتیان )مرکزی(، کاروانسرای دولت 
آباد )مرکزی(، حمام ارامنه همدان و کاروانسرای مهر است 
که واجدین صالحیت و درخواست کنندگان می توانند اسناد 
مربوطه را از دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیا یا پایگاه 
اینترنتی صندوق احیا و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
دریافت کرده و پس از تکمیل آن نسبت به تحویل تقاضای 

خود به دبیرخانه فراخوان اقدام کنند.

 واگذاری 6 بنای تاریخی
 به بخش خصوصی

برنامه توانمندســازی اســتارتاپ های فعال در حوزه 
فناوری نانو در دوران شیوع ویروس کرونا در کشور متوقف 

نشد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، اگرچه شــیوع 
ویروس مرگبار و ناشــناخته کرونا مشکالت زیادی را به 
همراه آورد، اما شــرکت های دانش بنیان و خالق با توان 
مضاعف مسیر خود را ادامه دادند. در این مسیر پرتالطم 
استارتاپ ها نیز باوجود مشــکالتی که ادامه راه را دشوار 
می کرد، توانمندی خود را به اثبات رساندند و توانستند مسیر 
تبدیل ایده های نوآورانه به کسب وکار را باقدرت ادامه دهند. 
در این مسیر، برنامه توانمندسازی استارتاپ های فعال در 
حوزه فناوری نانو متوقف نشــد و این حرکت تا واپسین 
روز های سال گذشــته ادامه یافت، به طوری که بخشی از 
استارتاپ های نانوفناور، ضمن تبدیل ایده های نوآورانه به 
محصول یا خدمت فناورانه، از دســتاورد ها و محصوالت 

خود رونمایی کردند.
Á  رونق کسب وکار ها با نانواستارتاپ

ستاد توسعه نانوفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، برای حمایت از رشــد و توســعه شرکت های 
دانش بنیان و خــالق فناوری نانو، برنامه نانواســتارتاپ 
را از ســال ۱۳9۶ آغاز کرده است. این برنامه در راستای 
تکمیــل زنجیره تبدیل ایده به محصول و آخرین حلقه از 
مجموعه بنیاد آموزش فناوری نانو اســت. دانشجویان و 

فارغ التحصیالن عالقه مند پس از جذب توسط نهاد های 
ترویجی فناوری نانو، کسب آموزش توسط سایت آموزش 
فناوری نانو و بالندگی علمی در مسابقه ملی فناوری نانو، 
مجوز ورود به نانواستارتاپ را دریافت می کنند. هدف اصلی 
نانواستارتاپ، توسعه محصول اولیه مبتنی بر نیاز بازار و ارائه 
آموزش ها و مشــاور ه های الزم در این مسیر به تیم های 
شــرکت کننده است. در سومین دوره نانواستارت آپ که از 
۲۸ شــهریورماه ۱۳9۸ آغاز شــد، ۱۵ تیم فناور توانستند 
۲7 محصــول اولیه خــود را در نمایشــگاه »رونمایی از 
دســتاورد های اســتارت آپ های نانویی کشــور« که در 
تاریخ ۱۸ و ۱9 اســفند ۱۳99 در محل صندوق نوآوری و 
شکوفایی برگزار شد، به نمایش بگذارند. نمایشگاهی که 
به ارائه دستاورد های نوآورانه استارتاپ های حوزه فناوری 
نانو اختصاص داشت، مورد استقبال مدیران، شرکت های 
دانش بنیان، صاحبان صنایع، دانشــگاهیان قرار گرفت و 
ضمن بازدید از دستاورد های فعاالن استارتاپی، زمینه برای 
ورود این نوآوری ها به صنعت و جامعه فراهم و به الگویی 
برای عالقه مندان ورود به دنیای نانوفناوری بدل شد. در 
این نمایشــگاه، محصوالتی که هریک ضمن رفع نیازی 
از جامعــه، از ظرفیت اســتفاده در صنعت برخوردار بودند 
ارائه شــد. یکی از این تجهیزات، دستگاه تصفیه پساب 
بر پایه پالسما بود که در آســتانه ورود به بازار قرار دارد. 
همچنین دســتگاه پردازش پارچه های آنتی باکتریال که 

سیســتم مولد میکرو یا نانوحباب و پوشش آنتی باکتریال 
پلیمری برای سطوح توسط شرکت پاک تن نانو کامپوزیت 
تولید و در این نمایشــگاه ارائه شد. همچنین رنگ های 
ضدخزه که تحت عنوان بایوســاید ضدخزه و جزو اصلی 
رنگ ضدخزه و همچنین رزین تبادل یونی ارائه شد. یک 
شرکت دانش بنیان توانست با تولید نانوسیلیس صنعتی و 
نانو جاذب نیترات برای تصفیه خانه شــهری، کیفیت آب 
مصرفی را افزایش دهد و استارتاپ کوانتوم نیز با ساخت 
کیت تشخیص فلزات سنگین، نیاز صنعت به این محصول 
را تأمین کند. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز با نانو جاذب 
ترکیبات آلی تولیدشده بی نیاز می شوند و با تولید محلول 
ضدعفونی گیاهی برای دســت و سطوح حوزه بهداشت 
و ســالمت از این محصول ایران ساخت استفاده می کند. 
همچنین یک شرکت دانش بنیان دیگر با محصول پوشش 
آبگریز برای سقف و نمای ســاختمان و تولید مجموعه 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی، تولید سیلر های دندانی، 
تولید الکترود های جوشــکاری مقاوم در برابر رطوبت و با 
ساخت مواد آرایشی دستاوردهایشان را در معرض نمایش 
قراردادند. با توجه به شــیوع ویروس کرونــا، این رویداد 
با برگــزاری آزمون های علمــی و کارآفرینی به صورت 
غیرحضوری انجام شد پس از تعیین ۱۰۰ برگزیده نخست، 
 مراسم افتتاحیه به صورت برخط و از طریق فضای مجازی 

در این رویداد معرفی شدند.

 حمایت از نوآوری های نانو در دوران
 کرونا تداوم یافت


