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روند بروز سرطان در ایران افزایشى استمخالفت با احداث کارخانه سرب در کاشانچند تربیتى در انتظار نوه هاپلیس چگونه از «تویوتا کریسیدا» به «سمند» رسید؟ چرا انتقال طارمى به آرسنال نهایى نشد؟ اجتماعاستاناجتماع ورزش جهان نما

خارش چشم از 
عالئم اومیکرون 

است؟  

اومیکرون اصفهان را قرمز کرد
3
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شب زنده دارى در 
انتظار رود حیات

 مطالعات جدید نشان مى دهد التهاب ملتحمه که خارش چشم یکى 
از مهمترین عالئم آن است، مى تواند در مبتالیان به کرونا دیده 

شود، ولى در مورد سویه اومیکرون گزارشات بالینى محدودى در 
این زمینه ارائه شده که هنوز به قطعیت نرسیده و تحقیقات ادامه 

دارد. از زمان شروع پاندمى، عوارض غیرمعمول و ...

ساعت از نیمه شب گذشته، دماى هوا به منفى 6 
درجه رسیده، اما شهر بیدار و مردم در خیابان ها 
هستند. شوقى موج مى زند، شــهرى که سرما، 
مازوت و کرونا گرد مرده بر آن پاشیده بود، حاال 
شب زنده دار شده و صداى بوق و موسیقى از پل 
وحید تا پل خواجو شنیده مى شود. این اشتیاق را 
آب به شهر آورده، آبى که مایه حیات است، آبى 
که جارى اســت و پس از غیبت طوالنى صداى 

پایش مى آید.
خاك تشــنه اســت و زاینده رود کم رمق و کم 
ســرعت، اما این اتفاقات باعث نمى شــود که 
چشــمان منتظر خم به ابرو بیاورند. هوا سردتر 

و سردتر مى شود...

جستجوى خوشبختى پشت درهاى مجازىجستجوى خوشبختى پشت درهاى مجازى
همسرانى که در اینترنت یافت مى شوند همسرانى که در اینترنت یافت مى شوند 

7

ادامه روند رو به افزایش ابتال به کرونا در استان

واکنش امیر عابدزاده به پیشنهاد «سویا»
دروازه بان تیم ملــى فوتبال ایران مى گوید حضور در اللیگا اســپانیا هدف و 

آرزوى همیشگى اش بوده است.
امیر عابدزاده که در سه دیدار گذشته تیم ملى در ترکیب اصلى حضور داشت 
و توانست دروازه خود را بســته نگه دارد درباره شادى همیشگى او پس از هر 
پیروزى افزود: دستم روى قلبم است و با اسم «ا...» وارد زمین مى شوم و انرژى 

مى گیرم. این تنها منبعى است که از آن انرژى مى گیرم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استقبال از زاینده رود در شهر اصفهان 

توسعه شهرك هاى 
صنعتى  باید

 بر اساس سیاست هاى 
مناسب باشد

رشد 37 درصدى کمک هاى مردمى
 در بخش صندوق هاى صدقات

3

جهانبخش در تیم جهانبخش در تیم 
منتخب بازى فیفامنتخب بازى فیفا

رییس سازمان حج و زیارت رییس سازمان حج و زیارت 
خبر داد؛خبر داد؛

سفر به سوریه سفر به سوریه 
ارزان شدارزان شد
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وزیر آموزش و پرورش:وزیر آموزش و پرورش:

درباره مهاجرت درباره مهاجرت 
نخبگاننخبگان

تاریک نمایىتاریک نمایى
نکنیمنکنیم
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محمد محبى:

ش چشم یکى 
رونا دیده 

حدودى در 
قات ادامه 

محمح
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د

پ

سالروز شهادت حضرت امام على النقى (ع) تسلیت باد
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نمایش پرچم ایران و چین روى برج آزادى، در روزهاى 
اخیر با حاشیه هایى در فضاى مجازى همراه بوده است. 
منتقدان، آرمان هایى از جنس ملى گرایى و استقالل طلبى 
را یادآورى کرده اند و ایــن رویداد را در یکى از مهمترین 
میادین پایتخت، پرســش برانگیز دانسته اند. اتفاقى که 
در دیگر سو، با تعابیر فرهنگى همراه بوده و ضمن اشاره 
به چند مناسبت از جمله آغاز سال جدید چینى، برگزارى 

چنین رویدادى را توجیه پذیر دانسته است.
پس از آنکه وزیر امور خارجه کشورمان تصویرى از این 
رویداد را در حساب کاربرى اش در توییتر بازتاب داد و از 
این طریق آغاز سال نوى چینى و المپیک زمستانى پکن 

را به مردم این کشور تبریک گفت، واکنش هاى مثبت و 
منفى به دنبال آن آغاز شــد و برگزارکنندگان مراسم را 

نشانه گرفت.
با این همه شــاید بتوان ماجراى ویدیو مپینگ اخیر برج 
آزادى را با نگاهى فراسیاسى هم ارزیابى کرد و طبق گفته 
رئیس انجمن دوســتى ایران و چین، اجراى نورپردازى 
ســه بعدى روى برج آزادى تهران را مسبوق به سابقه 
دانست و البته مى توان نگاه دیگرى را هم امیدوارانه در 
این میان طلب کرد؛ اینکه اتفاقاتى از این دست را ازین 
پس پررنگ تر از قبل درباره سایر کشورها و مناسبت ها، با 

اهداف فرهنگى و بین المللى شاهد باشیم.

رئیس اتاق مشترك بازرگانى ایران و افغانستان اظهار 
کرد: هیئتى از افغانســتان به اتاق بازرگانى ایران آمدند 
و توافقاتى بــراى ترانزیت کاال و صــادرات دوطرفه 

انجام شد.
حســین ســلیمى اظهار کرد: وضعیت تجــارت ایران 
و افغانســتان از وضعیتى که تقریبًا تعطیل شــده بود 
خارج شــده اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است. وى 
خاطرنشان کرد: صادرات افغانستان به ایران  حدود 10 
تا 20 میلیون دالر بوده درحالى که صادرات ایران به این 
کشور قبل از مشکالت اخیر 2/5میلیارد دالر بوده است.

سلیمى گفت: باید توازن بیشترى رعایت شود، افغانستان 

کاالهایى دارد که به ترکیه و دیگر کشورها صادر مى کند. 
در جهت افزایــش این توازن مى توانیــم برخى از این 
کاالها به خصوص در حوزه کشــاورزى مانند انبه را به 
کشور وارد کنیم. وى در پاسخ به سئوالى در مورد تهاتر 
بین دو کشور بیان کرد: در حضور هیئت افغانستانى در 
اتاق بازرگانى ایران، دو طرف وعده هایى مبنى بر انجام 
تهاتر و تعرفه هاى گمرکى دادند. کنسول هاى ما در مزار 
شریف از ما خواستند که در نمایشگاه هایى در افغانستان 
شرکت کرده و کاالهاى خودمان را آنجا عرضه کنیم. 
بنابراین فعالیت هاى جدیدى از طرف کنسولگرى هاى 

ما در این کشور در حال انجام است.

پرچم کشورهاى دیگر هم
 به «آزادى» مى رسد؟

توافق تهران - کابل
 براى آغاز تهاتر کاال

سفر به سوریه ارزان شد
  بهار| رئیس سازمان حج و زیارت از کاهش 
هزینه سفر زیارتى ســوریه خبرداد. هزینه سفر 
پنج روزه قبًال از 9 تا 10 میلیــون تومان بود که 
اینک، سفر هشت میلیون تومانى نیز عرضه شده 
است. على رضا رشــیدیان گفت: خوشبختانه با 
هماهنگى هاى صورت گرفته هزینه ســفرهاى 
چهار شب به رقم 8 میلیون و 350 هزار تومان و سه 
شب به هفت میلیون و 962 هزار تومان کاهش 
یافته اســت، ضمن آنکه بسته سفر هفت روزه به 

سوریه نیز درحال برنامه ریزى است.

مجرى «سمت خدا»
 در کنسرت! 

در روزهــاى اخیــر،    کافه سینما|
حضور نجم الدین شــریعتى (مجرى «ســمت 
خدا» صداوسیما) در یک کنسرت واکنش هایى 
برانگیخته اســت. نام خواننده اى که نجم الدین 
در کنســرتش حضور یافته، وحید پوراستاد است 
که اشــاره مى کند این اتفاق براى نخستین بار 

رخ داده است!

برنج ایرانى
 نزدیک100 هزار تومان

  روزنامه اعتماد|قیمت برنج خارجى از 
اردیبهشت 96 تا دى ماه امسال 575درصد رشد 
کرده است. اردیبهشــت 96، یعنى در آغاز سال 
96 مى شد با 5 هزار و 500 تومان یک کیلو برنج 
خارجى خرید. این رقم االن به حدود 30 تا 35 هزار 
تومان رسیده اســت. این افزایش قیمت را البته 
مى توان به شوك قیمت دالر نسبت داد. قیمت 
برنج داخلى در این مدت زمانى که گفته شد، حدود 
325 تا 500 درصد افزایش پیدا کرده است، یعنى 
یک کیلو برنج ایرانى که اول ســال 96 مى شد با 
13 هزار و 500 تومان خرید امروز به چندین نرخ 
تبدیل شده که کف آن 60 هزار تومان و سقف آن 

به 92 هزار تومان رسیده است.  

آخرین خبر
 از سود سهام عدالت  

  تسنیم|وزیر اقتصاد از تقسیم سود سهام 
عدالت سال 1399 تا پایان امسال خبرداد و گفت: 
مبلغ سود دارندگان سبد 532 هزار تومانى سهام 
عدالت حدوداً 550 هزار تومان است. سید احسان 
خاندوزى افزود: برآورد دبیرخانه شــوراى عالى 
بورس و اوراق بهادر این است که حدود 550 هزار 
تومان به ازاى هر کدام از دریافت کنندگان سود 
سهام عدالت پرداخت خواهد شد که طبیعتًا براى 
سهامدارانى که مبلغ یک میلیون تومان سهام خود 
را در موقع مقرر تکمیل کرده بودند، این رقم تقریبًا 

به دو برابر افزایش مى یابد.

تب داغ ثبت ازدواج 
همزمان با فرارسیدن 2022/02/02    فرارو|
در ترکیه زوج هایى که مى خواستند جشن ازدواج 
خود را در یک روز خاص و خاطره انگیز رقم بزنند، 
در دفاتر ثبت ازدواج حضور یافتند. مصطفى گلتک 
شهردار منطقه آکدنیز در آنتالیا با بیان اینکه زوج ها 
از اینکه در تاریخ خاصى مراســم عروسى خود را 
برگزار مى کنند خوشحال هســتند گفت: وقتى 

تاریخ خاص باشد، همه ازدواج مى کنند.

مجوز برداشت شن و ماسه 
مدیرکل دفتر توسعه نظام هاى فنى و    مهر|
بهره بردارى و دیسپاچینگ برق آبى از صدور مجوز 
برداشت مصالح (شن و ماسه) از رودخانه ها براى 
پیمانکاران خبر داد. جواد حاجیانى با اشاره به اینکه 
این طرح در راســتاى مدیریت رودخانه ها انجام 
مى شود، افزود: درآمد حاصل از اجراى این طرح 
صرف الیروبى و ساماندهى رودخانه ها مى شود. 

همراهى روسیه
 با ایران  

سخنگوى کمیسیون امنیت    جام جم آنالین|
ملى و سیاست خارجى مجلس گفت: روسیه در این 
دور از مذاکرات همراهى بسیار خوبى با ایران داشته 
و براى رفع تحریم هــا میانجیگرى مى کند. محمود 
عباس  زاده مشکینى گفت: روســیه کشور بزرگ، 
قدرتمند و شریک راهبردى جمهورى اسالمى ایران 
است، از سوى دیگر، روسیه در این دور از مذاکرات 
وین بســیار خوب با ایران براى احقــاق حقوقش 
همراهى مى کند. وى تصریح کرد: همراهى روسیه 
با جمهورى اســالمى ایران در این دور از مذاکرات 
نسبت به دوره هاى گذشته به هیچ وجه قابل قیاس 
نیست. وى تأکید کرد: روسیه در مذاکرات وین پیگیر 
رفع تحریم  هاى جمهورى اسالمى ایران است و در 
جاهایى که الزم است، به خوبى میانجیگرى مى کند.

احتمال آزادِى زندانیان
 آمریکایى  

  انتخاب| «الشرق االوسط» نوشت: در حالى 
که دولت بایدن در مورد افشــاى جزئیات مربوط به 
آزادى زندانى هــاى آمریکایى در زندان هاى ایران، 
محتاطانه اظهارنظر مى کند، گزارش ها حاکى از آن 
است که میانجى گرى قطر ممکن است به توافقى 
منجر شود که در ازاى آزادسازى 10 میلیارد دالر از 
سرمایه هاى مسدود شده ایران در کره، ژاپن و عراق، 

این زندانیان آزاد شوند.

واکنش امام جمعه مسکو
 به ادعاى آمریکا 

«آلبیر کورگانف»، امام جمعه مســکو    ایرنا |
و عضو مجلــس اجتماعى روســیه، ادعاى وزارت 
امور خارجه آمریکا مبنى بر نقض حقوق مسلمانان 
در روســیه را تکذیب و رد کــرد. کورگانف گفت: 
غالبًا برخى از مقام هــاى وزارت امور خارجه آمریکا 
و ســازمان امنیت و همکارى اروپــا اتهاماتى را در 
مورد نقض حقوق پیروان ادیان ازجمله دین اسالم 
مى شنویم اما باید گفت که این گونه تخلفات و نقض 
حقوق پیروان ادیان در روسیه صورت نمى گیرد. به 
گفته رئیس اداره دینى مسلمانان روسیه، همکارى 
بین مسلمانان و سازمان هاى دولتى روسیه و مراکز 
مذهبى سایر ادیان در این کشور این واقعیت را اثبات 
مى کند که در روســیه حقوق پیروان دین اســالم 

پایمال نمى شود.

یک ایرانى 
دستیار وزیر خارجه آمریکا  
«آنتونى بلینکن»، وزیــر امور خارجه    ایسنا|
آمریکا با انتشار پیامى در حســاب کاربرى خود در 
توییتر از انتخاب رامین طلوعى، یک فرد ایرانى تبار 
براى سمت دســتیار وزیر امور خارجه در دفتر امور 
اقتصادى و بازرگانى خبــر داد. بلینکن در پیام خود 
با ابراز خرســندى از این انتصاب جدید نوشــت که 
وزارت خارجه آمریکا از تجربه وسیع او بهره خواهد 
برد، چراکه ما سیاست خارجى را پیش مى بریم که 
به نفع مردم آمریکاست. رامین طلوعى پیش از این 
در وزارت خزانه دارى آمریکا فعالیت مى کرده است.

کرونا تمام شدنى نیست 
دبیر اتــاق اصناف ایــران گفت که با    ایسنا|
توجه به دستورالعمل مدیریت هوشمند کرونا، دیگر 
بحث تعطیلى مشــاغل در پیک هاى کرونا مطرح 
نیســت. محمدباقر مجتبایى افزود: بارها گونه هاى 
مختلف این ویروس شــیوع پیدا کرده و بر خالف 
تصور ابتدایــى، اپیدمى کوتاه مدت نبــود؛ بنابراین 
دیگر نمى توان با تعطیلى مشاغل و اداره ها ادامه داد، 
چراکه این ویروس تمام شدنى نیست و دوره آن هم 
کوتاه مدت نیست. در این شرایط جان هر شهروند 
مهم است، اما از سوى دیگر باید زندگى، شغل و ارائه 

خدمات و کاال به مردم دچار مشکل نشود.

خبرخوان

خودروى سازمانى پلیس در کشورهاى مختلف، از چه 
مدل ها و برندهایى تشکیل شده اســت؟ پاسخ به این 
پرسش، ممکن است به چند عامل بستگى داشته باشد: 
از بودجه پلیس گرفته، تا نــوع مأموریتى که پلیس مد 

نظر دارد.
نیروهاى پلیس بزرگراه در کشورهاى مختلف، معموًال 
ســریع ترین خودروها را به کار مى گیرنــد. نیروهاى 
عملیاتــى در درون شــهرها، معمــوًال خودروهــاى 
مســتحکم تر را ترجیح مى دهنــد و نیروهاى ویژه هم 
خودروهایى را با باالترین سطح امنیت و استحکام مورد 

استفاده قرار مى دهند.
برخى کشــورها (همچون امارات متحــده عربى) هم 
هســتند که عالوه بر همــه اینها، بــه جذابیت هاى 
خودروهاى پلیس از منظر گردشگرى هم توجه مى کنند. 
از طرفى، در کشــورهایى مانند آلمــان (یا تا حدى هم 
آمریکا) تأکید بر این است که خودروى پلیس، تولید خود 

این کشورها باشد.
اما در ایران نیروى انتظامى در ایران در اوایل دهه 1370 
خورشــیدى، از ترکیب نهادهایى مانند «ژاندارمرى» و 
«شهربانى» شکل گرفت. تقریبًا از همان زمان هم بود 
که بر اســاس نیازهاى عملیاتى این نهاد جدید، ناوگان 

خودرویى آن تغییر کرد.
تا اواسط دهه 1370 خورشــیدى، بهترین خودروهاى 
نیروى انتظامى در ایران، مدل هاى «تویوتا کریسیدا» 
بودند. تــا پیــش از آن، مدل هاى قدیمــى «بنز» در 
«شهربانى» (یکى از اسالف نیروى انتظامى امروز) به 

کار گرفته مى شدند.
در اوایل دهه 1380 خورشیدى و زمانى که «محمدباقر 
قالیباف» فرمانده نیروى انتظامــى ایران بود، بنزهاى 
«الگانس» وارد ناوگان خودرویى نیروى انتظامى شدند. 
ایران از دوره «پهلوى» سهامدار شرکت «مرسدس بنز» 
در آلمان بود و آنطور که گفته مى شد، در اوایل دهه 1380 
با اســتفاده از همین امتیــاز، واردات و الحاق چند هزار 

دستگاه بنز به ناوگان خودرویى ناجا کلید خورد.
اما از چند ســال پیش، ناگهان تغییرى دوباره در نوع و 

مدل خودروها در ناوگان خــودروى نیروى انتظامى در 
ایران کلید خورد. در ابتدا، حدود دو هزار دستگاه خودروى 
«مگان» که براى امور تشریفات سیاسى مورد استفاده 

قرار مى گرفتند، به ناوگان نیروى انتظامى پیوستند.
کمى بعد، پلیس راهنمایى و رانندگى اســتفاده از «پژو 
206» و حتى «سراتو» را کلید زد و به این ترتیب، تنوع 
خودرویى در پلیس ایران افزایش پیدا کرد. (این تقریبًا 
همان الگویى اســت که پلیس در کشــورهایى مانند 
«آلمان» یا «ایتالیا» دنبال مى کند و بر اساس نوع نیاز، 

خودروهاى مختلف را به کار مى گیرد.)
کمى بعد اما این موضوع به میان آمــد که چرا به جاى 
خودروهاى خارجى، از خودروهاى تولید داخلى در نیروى 
انتظامى اســتفاده نمى شــود. ورود خودروهاى ایرانى 

به ناوگان خودرویى ناجــا از آن پس افزایش پیدا کرد و 
اکنون، خودروى «ســمند» بخش عمده اى از ناوگان 
ادارى نیروى انتظامى را در شــهرهاى مختلف ایران، 

تشکیل مى دهد.
خودروهاى تولید ایران اما به عنوان خودروى سازمانى 
پلیس، از کشورهاى دیگرى هم سر در آورده اند. در زمان 
ریاست جمهورى «محمود احمدى نژاد» (یعنى زمانى 
که دولت آنقدر درآمد نفتى داشــت که دست و پایش را 
گم کرده بود)، ایران قصد داشت خودروهاى ایرانى را به 
بازار «سنگال»، کشورى در غرب قاره آفریقا که یکى از 
فقیرترین کشورهاى جهان محسوب مى شود راهى کند.

ایران تعدادى «دنا» را به «ســنگال» صادر کرده و این 
کشور از این خودروها به عنوان خودروى پلیس استفاده 

مى کند با این همه، پس از آنکــه ایران نزدیک به 100 
میلیون دالر (با احتساب دالر 30 هزار تومانى، حدود 3 
هزار میلیارد تومان امروز) براى احداث خط تولید خودرو 
در این کشور ســرمایه گذارى کرد، کاشف به عمل آمد 
که «سنگال»، زیرساخت هاى کافى را براى تأمین برق 

جهت فعالیت کارخانه خودروسازى، ندارد.
ســرمایه گذارى 100 میلیون دالرى ایران هنوز هم در 
«سنگال» به بازدهى نرســیده، اما خودروهاى ایرانى 
در نهایت به خیابان هاى «ســنگال» رســیدند. بر این 
اســاس، چندهزار دســتگاه «دنا» به صورت آماده به 
«سنگال» صادر شده و این خودروها، اکنون به عنوان 
خودروهاى پلیــس، در «داکار»، پایتخت این کشــور 

فعالیت مى کنند.

 پلیس چگونه از 
«تویوتا کریسیدا» به «سمند» رسید؟

روند تغییرات خودروى پلیس از آغاز شکل گیرى نیروى انتظامى در دهه 70 تا کنون

در چند روز گذشته یک اتفاق عجیب در سایت معرفى و امتیاز دادن به فیلم و سریال 
IMDb رخ داده است که جالب توجه است. اطالع رسانى در مورد پخش فصل جدید 
سریال انیمیشن ایرانى «پهلوانان»، همچنین تشویق به رأى دادن به آن در فضاى 
مجازى و خصوصًا چند کانال تلگرامى باعث شد تا کاربران ایرانى از این سریال در 

سایت IMDb حمایتى عجیب و غریب از خود نشان دهند.
تا لحظه نگارش این نوشتار این انیمیشن با 108 هزار رأى به امتیاز 10 از 10 دست 
یافته است، یعنى امتیازى باالتر از تمام محصوالت تاریخ سینما و تاریخ سریال سازى، 

حتى باالتر از سریال هایى مانند بریکینگ بد و بازى تاج و تخت (گیم آو ترونز)!
IMDb یک وب گاه اینترنتى است که شامل اطالعات بازیگران، فیلم ها، بازى هاى 
ویدیویى، مجموعه هاى تلویزیونى اســت و یکى از ویژگى هایى که اى ام دى بى 
به کاربرانش ارائه مى کند، قابلیت امتیازدهى به فیلم اســت؛ کاریرها مى توانند به 
فیلم هاى مورد نظر خود امتیازى بین 1 تا 10 بدهد و فیلم ها بر اساس این رتبه بندى 

در جایگاه خود قرار مى گیرند.
مى توان گفت که حمله هاى کاربران ایرانى در شــبکه هاى جهانى شــهرت جهانى دارد و اکنون هم وطنان ما طى یک حرکت 

برنامه ریزى شده انیمیشن پهلوانان را به یکى از بهترین مجموعه هاى سایت IMDb (از لحاظ نمره) تبدیل کرده اند.
این جنبش در شبکه هاى اجتماعى با واکنش هایى همراه بوده است. یکى از کاربران توییتر مى نویسد: «االن خارجى ها دارن گوگل 

مى زنن "دانلود زیرنویس انگلیسى سریال پهلوانان".» 

به گزارش جامعه 24، این روز ها سرقت هاى خرد با بیشترین خشونت انجام 
مى شود و وضع معیشت باعث شده است تا از یک سو ارتکاب جرایم باال 

رفته و از سوى دیگر آستانه تحمل مردم کاهش یابد. 
مهمترین سرقتى که در فضاى مجازى تصاویرش منتشر شد، تصویر حضور 
دو سارق مسلح در یک سوپرمارکت بود. همه انتظار شلیک یا سرقت پول ها 
و گوشى حاضران در مغازه را داشتند، اما سارقان با رفتن به سمت یخچال 
مغازه چند مرغ و یک کیســه برنج هندى را بدون شلیک و آسیب زدن به 

دیگران سرقت کردند و راحت از مغازه خارج شدند.
انتشار این فیلم انتقادات بســیارى را به همراه داشت، اما برخى مسئوالن 
به جاى ریشه یابى به تکذیب موضوع و بردن این نوع سرقت ها به سمت 

لوث کردن پرداختند.
نیمه اسفند سال 96 بود که ســرقت از یک بانک در مشهد سر و صداى 
زیادى به پا کرد. چند روز بعد سارق مسلح دستگیر شد. مرد جوان به سرقت 

از بانک اعتراف کرد، اما مدعى شد فقط براى اینکه پول شیرخشک براى 
فرزند شیرخوارش نداشته دست به این سرقت زده و قصد دیگرى نداشته 
است. سارق همچنین درحالى که اشک مى ریخت اعالم کرد پول ها هنوز 
هستند و او فقط شیرخشک خریده و اسلحه اش هم پالستیکى بوده است.

در ســرقتى هم که چندى قبل در غرب تهران رخ داد ســارق وارد یک 
آپارتمان در محله جنت آباد شده و در اقدامى عجیب تنها 100 کیلو برنج و 
مواد غذایى داخل یخچال را سرقت کرده و بدون اینکه دست به وسایل با 

ارزش خانه بزند، خانه را ترك کرده است.
همیشه سارقان دست به کار هاى خطرناك نمى زنند، ولى باز هم گرفتار 
مى شوند، مانند سارقى که در شــهر رى بعد از سرقت 30 درخت و فروش 
آنها به دام افتاد و دســتگیر شد. این دزد علت ســرقت هایش را نیاز مالى 
براى گذران زندگى اعالم کرده اســت. این دزد پنج شــاکى خصوصى 

هم دارد.

 واسه نونه...!

چه مى کنیم ما ایرانى ها! 

یک شرکت استارت آپ سوئدى در شهر سودرتلیه، آموزش کالغ ها براى جمع آورى ته سیگار از خیابان هاى 
این شهر را آغاز کرده  است. با اجراى این طرح میلیون ها یورو در هزینه جمع آورى زباله صرفه جویى مى شود.

کالغ ها پرندگان باهوشى هستند که براى رسیدن به هدف از ابزار اســتفاده مى کنند و مى توانند مسائل 
پیچیده را حل کنند. بر اساس گزارش سال 2014 محققان، هوش کالغ ها در حد یک کودك پنج تا هفت 

ساله انسان است.
حاال  یک شرکت استارت آپ سوئدى مى خواهد از هوش کالغ ها براى حل مشکل ته سیگار در خیابان ها 
استفاده کند. به گزارش روزنامه بریتانیایى گاردین، این شرکت دستگاهى را ساخته است که به کالغ ها بعد 

از تحویل ته سیگار غذا تحویل مى دهد. 
ساالنه تا یک میلیارد ته سیگار در خیابان هاى سوئد انداخته مى شوند که 62 درصد تمام زباله ها در این کشور 
است». تنها در شهر سودرتلیه واقع در جنوب غربى استکهلم سالى 20 میلیون کرون سوئدى (تقریبا 2 میلیون 
یورو) براى تمیز کردن خیابان ها هزینه مى شود. حال قرار است پروژه جمع کردن ته سیگار توسط کالغ ها 

به صورت آزمایشى در این شهر آغاز شود.
توماس ترن استروم که در شهردارى شهر سودرتلیه به موضوع جمع آورى زباله مى پردازد مى گوید: «این 
خیلى جالب است که ما مى توانیم به کالغ ها یاد بدهیم ته سیگار را از خیابان ها جمع کنند، اما به انسان ها 

نمى توانیم یاد بدهیم که ته سیگار را در خیابان نیاندازد.»

آموزش کالغ ها 
براى جمع  کردن ته سیگار!
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انتصاب مدیرکل جدید
 آموزش و پرورش 

وزیر آموزش و پرورش در حکمى محمدرضا ابراهیمى 
را به سـمت مدیرکل جدیـد آموزش و پرورش اسـتان 
اصفهان منصوب کرد. ابراهیمى داراى سوابقى همچون 
تدریس در مدارس ادیب و استعداد هاى درخشان شهید 
اژه اى و مدیریت آمـوزش و پرورش ناحیه هاى سـه و 

چهار شهر اصفهان است.

انتقال هوایى پیرمرد بیمار 
بالگرد اورژانس الیگودرز، پیرمردى بیمار را از روستاى 
دورك پشـتکوه بـه بیمارسـتان رسـول اکـرم (ص) 
فریدونشـهر منتقل کـرد. امدادگـران اورژانس هوایى 
این پیرمرد 86 سـاله که دچار حمله قلبى شده بود را از 
روستاى دورك پشتکوه به بیمارستان رسول اکرم (ص) 

فریدونشهر منتقل کردند.

نصب تخت 
سى تى سیمولیشن

مدیر بیمارسـتان سید الشـهداى اصفهان گفت: تخت 
سى تى سیمولیشن در بیمارستان سیدالشهداى اصفهان 
راه اندازى شد. مریم حقیقت با اشاره به راه اندازى تخت 
سى تى سیمولیشن بیمارسـتان امید اظهار داشت: این 
دستگاه اخیراً به تجهیزات بیمارستان اضافه شده است. 
وى تصریح کرد: رویه تخت سى تى سیمولیشن   تأثیر 

بسزایى در روند بیمارى سرطان دارد.

سردرگمى معامله گران
 در بازار طال 

هوشـنگ شیشـه بران، رئیـس اتحادیه طـال و جواهر 
اصفهان گفت: با توجه به نوسـان قیمـت روزانه طال و 
سکه، معامله گران دچار سردرگمى شده اند که امیدواریم 
با تدابیر بانک مرکزى در راسـتاى ثبـات قیمت ها، در 
روزهاى پایانى سال و اعیاد ماه رجب شاهد رونق دوباره 

بازار طال و سکه باشیم.

رفع حادثه شبکه توزیع آب 
حادثه شـبکه توزیـع آب روسـتاى برداسـیاب منطقه 
فریدونشـهر رفع شـد. به گـزارش روابـط عمومى آبفا 
منطقه فریدونشـهر، با اقدام به موقع منطقه براى رفع 
مشـکل از ورود آلودگى ها به شـبکه توزیـع آب، هدر 
رفت آب و قطع آب در محـل جلوگیرى گردید. گفتنى 
است با رفع این حادثه از هدر رفت 5پنج لیتر آب در ثانیه 

جلوگیرى به عمل آمد.

گازگرفتگى 360 نفر
 در اصفهان 

سـخنگوى مرکـز اورژانس اسـتان اصفهـان گفت: از 
ابتداى سـال جارى 360 نفـر در اسـتان اصفهان دچار 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده اند. عباس عابدى 
با اشاره به آخرین وضعیت مسمومیت با گاز مونوکسید 
کربن در اصفهان اظهار داشـت: امسال نسبت به سال 
گذشـته شـاهد افزایش این نوع مسـمومیت در سطح 
شهرستان هاى تحت پوشش دانشـگاه علوم پزشکى 

اصفهان هستیم.

استقرار آتش نشانى و 
غواصى در حاشیه زاینده رود  
 سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهـان از اسـتقرار 24 سـاعته چندیـن 
دسـتگاه خودرو و موتورسیکلت آتش نشـانى و غواصى 
در سـاعت هاى پـر ترافیـک شـهر اصفهان در حاشـیه 
زاینده رود خبر داد. سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران ، از زمان 
جارى شدن آب در زاینده رود به طور 24 ساعته نیروهاى 
آتش نشان و متخصص در غواصى با امکانات و تجهیزات 
کامـل نجـات از آب، به صـورت گشـت هاى خودرویى، 

موتورى و پیاده ایمنى شهروندان را تامین مى کنند.

خبر

رئیس شوراى اســالمى شهر کاشــان گفت: با احداث 
کارخانه سرب در این شــهر مخالف هستیم و به عنوان 

نمایندگان مردم، مانع فعالیت این کارخانه خواهیم شد.
على هاشــمى طاهرى ، اظهار کرد: به تازگى در هشت 
کیلومترى کاشان کارخانه سرب با مجوز تلویحى آغاز 
به فعالیت کرده است که این موضوع با سالمت جامعه 

شهرى مغایرت دارد.
وى افزود: از «جواد نائینى» نماینده ویژه رئیس مجلس 
درخواست کردیم با توجه به تهدید سالمت مردم دو شهر 
کاشان و آران و بیدگل، مانع فعالیت این واحد تولیدى در 
منطقه شود.رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان با اشاره 

به میزان آلودگى باالى زیست محیطى کارخانه سرب، 
تصریح کــرد: اجازه نمى دهیم براى ســود عده اى کم، 
جان افراد زیادى از دو شهرستان مجاور این کارخانه به 

مخاطره بیفتد و متضرر شوند.
وى با بیان اینکه کارخانه سرب داراى آالیندگى محیطى 
کشنده است، ادامه داد: این ســوال مطرح است چرا در 
حالى که معدن سرب در انارك اردستان واقع شده، این 
کارخانه در کاشان ایجاد شده است؟ مسئوالن بدانند که 
ما به عنوان نماینده مردم به هیچ وجه اجازه نمى دهیم این 
کارخانه آالینده در کاشان فعالیت کند و باعث آلودگى باال 

و کشنده زیست محیطى شود.

مدیر عامل آبفاى استان اصفهان مى گوید: 6 طرح بزرگ 
این شــرکت آماده افتتاح و بهره بــردارى در ایام ا… دهه 
مبارك فجر است.هاشــم امینى افزود: این طرح ها شامل 
چهار طرح آبرسانى شهرى و روستایى، یک آزمایشگاه آب 
و یک آزمایشگاه فاضالب است که با صرف هزینه اى بالغ 

بر 331 میلیارد تومان به اجرا درآمده است.
وى گفت: خط اضطرارى آبرســانى به اصفهان بزرگ به 
طول 12,3 کیلومتر و قطر 1400 میلیمتر، مرحله اول طرح 
آبرسانى به شــهرهاى باغبهادران و باغشاد و روستاهاى 
مسیر به طول 18 کیلومتر و قطر 200 و 500 میلیمتر، طرح 
آبرسانى دهاقان به طول 47 کیلومتر و قطر 300 میلیمتر و 

طرح آبرسانى مورچه خورت به طول 44 کیلومتر و قطر 200 
و 300 میلیمتر، مهم ترین این پروژه هاســت که با هدف 
تامین آب شــرب پایدار مشترکین ســاکن در این مناطق 

اجرا شده است.
مدیر عامل آبفاى اســتان اصفهان گفت: عــالوه بر این، 
آزمایشــگاه فیزیکــو شــیمیایى و میکروبیولــوژى آب 
چاه هاى فلمن با هدف پایش نمونه هاى میکروبى، بیولوژى 
و فیزیکوشیمیایى مناطق غربى و شمالى استان اصفهان و 
آزمایشگاه تصفیه خانه فاضالب جنوب از دیگر طرح هایى 
اســت که آماده بهره بردارى در دهه مبارك فجر انقالب 

اسالمى است.

6 طرح بزرگ آب و فاضالب 
آماده بهره بردارى است

مخالفت با احداث کارخانه 
سرب در کاشان 

  نصف جهان|معاون توسعه مشارکت هاى 
مردمى کمیتــه امداد اســتان اصفهان از رشــد 
37 درصــدى کمــک هــاى مردمــى در بخش 
صندوق هاى صدقات، نســبت به درآمد مشــابه 
سال گذشته خبر داد و گفت: این کمک ها در قالب 
مشترکان صندوق هاى منازل، معابر و اماکن و... در 

سطح استان وجود دارد.
حمیدرضا طاهرى در پاســخ به این سئوال که این 
هزینه ها صرف چه امورى خواهد شد گفت: صدقات 
جمع آورى شــده مردم بر اساس موازین شرعى در 
ســرفصل هاى مختلف از قبیل خدمــات درمانى، 
فرهنگى، ازدواج، مســکن و معیشــت مددجویان 

تحت حمایت و اقشار نیازمند هزینه مى شود. 
وى با اشاره به اینکه هم اکنون در استان اصفهان 
380 هزار مشــترك طرح صدقات در سطح استان 
داریم، بیان کرد: خوشــبختانه با وجود شیوع کرونا 
استقبال مردم طى ده ماه گذشــته سال جارى بى 
نظیر بوده اســت و در این رابطه شــاهد افزایش 

چشمگیر بوده ایم.
معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد 
اســتان اصفهان همچنین از ایجاد شرایطى براى 
پرداخت صدقات به صــورت الکترونیک خبر داد 
و تصریح کرد: بخاطر شــرایط کرونا، جمع آورى 
صدقات از منازل ســخت شــد و به همین خاطر 
شرایط پرداخت صدقات را به صورت الکترونیکى 

را فراهم کردیم.
طاهــرى در ادامــه گفت: هــم اکنــون جذب 
مشــارکت هاى مردمى و جمــع آورى صدقات با 
استفاده از شرایط و شیوه هاى نوین در حال انجام 
اســت و مردم به راحتى مى توانند از طریق موبایل 
با نصب اپلیکیشــن در هر زمان که بخواهند مبالغ 

صدقاتشان را پرداخت کنند.
وى با اشــاره به اینکه به وســیله این اپلیکیشــن 
خدمت رســانى به نیازمندان، هم کاهش هزینه ها 
را دربرخواهد داشــت و هم در تسریع امدادرسانى 

کمک شایانى مى کند.

موزه ملى هنرهاى اصفهان روز پنجشنبه با حضور 
رییس بنیاد مســتضعفان افتتاح و حــدود 400 اثر 
هنرى دوران قاجار و پهلوى در این مکان به نمایش 

گذاشته شد.
پرویز فتاح  در آییــن افتتاح مــوزه ملى هنرهاى 
اصفهان با اشــاره به اینکه بر پایــه قاعده موزه ها 
باید سه چهارم اشــیاء به نمایش گذاشته در خزانه 
موزه باشد گفت: تعداد آثارى هنرى برجاى مانده از 
دوران قاجار و پهلوى و همچنین معاصر در خزانه 
آنقدر گسترده است که امکان نمایش چرخشى آن 
و تازگى براى افرادى که چندین بار خواهان بازدید 

از موزه ملى هنرهاى اصفهان هستند، وجود دارد.
وى با اظهار اینکه موزه جنبه بین المللى نیز دارد و 
مکان مناســبى براى جذب گردشگران خارجى و 
همچنین داخلى است، ادامه داد: بنیاد مستضعفان 
تالش دارد در شهرهاى تاریخى، میراثى و هنرى 
مثل اصفهان، یزد و شیراز با همیارى و کمک میراث 
فرهنگى اقدام به بازســازى و احیــاى خانه هاى 
تاریخى با کاربــرى موزه و به نمایش گذاشــتن 

جلوه هاى فاخر هنر کند.
فتاح گفــت: در همین راســتا توانســتیم اقدام به 
آزادسازى کاخ مرمر از دست دولت و بازسازى آن با 
کمک میراث فرهنگى کردیم که هم اکنون محل 
بازدید بسیارى از مردم ایران و  گردشگران خارجى 

شده است.
وى اشاره کرد: همچنین موزه  خودروهاى خارجى  
و هم اکنون موزه ملى هنرهاى اصفهان و پس ازآن 

احداث موزه را در شهر یزد داریم.
رئیس بنیاد مستضعفان قدمت بناى تاریخى موزه 
ملى هنرهاى اصفهان را 120 ســال عنوان کرد و 
افزود: خانه تاریخى ترکیبى از معمارى اواخر دوران 

قاجار و اوایل دوران پهلوى را دارد.
احیا و بازسازى آن در دو مرحله با هماهنگى کامل 
میراث فرهنگــى و  نکته ســنجى میراثى صورت 
گرفته است، افزود: متاسفانه در طول زمان به خوبى 
از این بنا نگهدارى نشده است و در معرض تخریب 
بود که بنیاد مســتضعفان با اقدام عاجل توانست 

فضاى تاریخى آن را حفظ کنــدو از آنجائى که در 
خیابان عباس آبــاد اصفهان که خــود نیز یکى از 
قدیمى ترین محالت شهر است، ارزش این مکان 

را چندین برابر کرده است.
به گزارش ایرنا، این موزه که نمایشــى از هنرهاى 
مردم اصفهان از هزاره هــاى پیش ازتاریخ تا عصر 
حاضر است، حدود 400 اثر تاریخى را در معرض دید 

عالقه مندان قرار مى دهد.
در این موزه آثارى شامل «اشــیاء سفالى و فلزى، 
نقاشى، کتاب آرایى، منســوجات و جنگ افزار» از 
دوره پارینه سنگى و نوسنگى متعلق به 50 هزار سال 

قبل به نمایش درآمده است.
عالوه بر این موارد اشیائى تاریخى و هنرى شامل 
زیورآالت و آرایه هاى دوره مس ســنگى مربوط به 
هزاره سوم پیش از میالد در وسعت بیش از 2800 
مترمربــع در این مجموعه در معــرض دید عموم 

قرارگرفته است.

بیشتر موزه هاى بین المللى تجلى هنر 
اصفهان است

اســتاندار اصفهان هم گفت: بســیارى از آثار ملى 
هنرمنــدان اصفهــان در موزه هاى بیــن المللى 
کشورهاى اروپایى و آمریکایى به نمایش گذاشته 

شده است.
ســید رضا مرتضوى افزود: یکــى از گالیه هاى 
هنرمندان فاخر اصفهان این بود که چرا باید آثارمان 
در موزه هاى بین المللى به نمایش گذاشته شود اما 
در اصفهــان مکانى براى عرضــه اثرهاى هنرى 

نداشته باشیم.
وى ادامه داد: بدنبــال نگاه فرهنگــى بنیاد ملى 
مســتضعفان به آثار هنرى و ضــرورت در اولویت 
قرار دادن ســرمایه هاى اجتماعى کشور، همزمان 
با سومین روز از دهه فجر شــاهد افتتاح موزه ملى 

هنرهاى اصفهان هستیم.
استاندار اصفهان افزود: شکل گیرى موزه هنرهاى 
ملى اصفهان از دیرباز با توجه پیشــینه تاریخى و 

وجود هنرمندان فاخر یک ضرورت بود.

رشد 37 درصدى کمک هاى مردمى
 در بخش صندوق هاى صدقات

شکل گیرى موزه هنرهاى ملى اصفهان ضرورت بود

شیوع کرونا در اســتان اصفهان بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت روند رو به افزایشــى دارد به گونه اى که از روز 
پنجشنبه شهرستان اصفهان در وضعیت قرمز شیوع کرونا 
قرار گرفت و شهرستان هاى وضعیت آبى کرونا کاهش 
یافته است. از این رو از روز پنجشــنبه  هیچ شهرستانى 
در اســتان اصفهان در وضعیت آبى و کــم خطر کرونا 

قرار ندارد.
همچنین شهرســتان هاى اردســتان، برخــوار، بویین 
میاندشــت، تیران، چــادگان، آران و بیدگل، ســمیرم، 
گلپایگان، لنجان، نطنز، اردستان، فریدن و فریدونشهر در 
استان اصفهان در وضعیت زرد و خطر متوسط کرونا ثبت 
شده اند. به این ترتیب اصفهان پس از پشت سر گذاشتن 
3 هفته نارنجى، همانگونه که پیش بینى شــده بود، وارد 

وضعیت قرمز کرونا شد.
شهرســتان هاى خمینى شهر، شاهین شــهر، خوانسار، 
شــهرضا، فالورجان، نجف آباد، مبارکــه و نائین نیز در 

وضعیت نارنجى و پرخطر کرونا ثبت شده است.

شهرستان هاى کاشــان و اصفهان نیز در وضعیت قرمز 
و بسیار پرخطر در زمینه شــیوع کرونا قرار گرفته است 
و آمارها بیانگر شــرایط رو به افزایش بیمارى کرونا در 

استان است. 

مدارس ابتدایى غیرحضورى شد
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر شــهرهاى 
اصفهان و کاشــان در اســتان اصفهان قرمز هستند که 
مدارس دوره اول و دوم ابتدایى در این شهرها به صورت 
غیرحضورى هســتند اما به دلیل نزدیکى شهرهاى آران 
وبیدگل و نطنز با کاشان مدارس ابتدایى این شهرها هم 

غیرحضورى است.
آذرکیوان امیرپور ادامه داد: در حال حاضر مدارس متوسطه 
به شــیوه حضورى اما یک تا دو روز هفته فعال هستند و 
اگر عالئمى در دانش آموزان دیده شود به ادارات مربوطه 
اطالع رسانى مى شود و مدرســه موردنظر غیرحضورى 

خواهد شــد. امیرپور افزود: به تمام مدارس اعالم شــده 
است که در صورت مشاهده هر نوع عالئم سرماخوردگى 

کالس ها به شیوه غیرحضورى برگزار شود.

جوالن اومیکرون در بین کودکان اصفهان
در یک شــبانه روز، 60 کودك کرونایى در بیمارســتان 
امام حسین (ع) اصفهان بسترى و 120 بیمار نیز سرپایى 
درمان شدند. رئیس بیمارستان فوق تخصصى کودکان 
حضرت امام حســین (ع) مراجعات به این بیمارســتان 
را سه برابر بیشــتر از هفته هاى قبل اعالم کرد و گفت: 
عالیم بیشــتر کودکان کرونایى اسهال، استفراغ، سرفه 
و عطســه اســت. مهرداد معمارزاده، واکســینه نشدن 
کودکان و ناتوانى در استفاده از ماسک را علت اصلى ابتال 
آنان به کرونا دانست و افزود: تســریع در واکسیناسیون 
کودکان، اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى از اقداماتى است که باید در دستور کار خانواده ها 

قرار گیرد.

اومیکرون اصفهان را قرمز کرد

  مهر|  ساعت از نیمه شب گذشته، دماى هوا به منفى 6 درجه رسیده، اما شهر بیدار 
و مردم در خیابان ها هستند. شوقى موج مى زند، شهرى که سرما، مازوت و کرونا گرد 
مرده بر آن پاشیده بود، حاال شب زنده دار شده و صداى بوق و موسیقى از پل وحید تا پل 
خواجو شنیده مى شود. این اشتیاق را آب به شهر آورده، آبى که مایه حیات است، آبى 

که جارى است و پس از غیبت طوالنى صداى پایش مى آید.
خاك تشنه است و زاینده رود کم رمق و کم ســرعت، اما این اتفاقات باعث نمى شود 
که چشمان منتظر خم به ابرو بیاورند. هوا ســردتر و سردتر مى شود، اما پاها محکم تر 
ایستادند. «مگر چند بار این آب باز میشــه، خدا میدونه دوباره کى این صحنه اتفاق 

بیافته، تا صبح هم وایمیســم تا آب به خواجو برســه». این ها را مردى میان ســال 
مى گوید که با کالهى ســیبرى و اورکتى بلند کنار آتشــى که در بســتر رود روشن 

کرده ایستاده.
آن سوتر، هنوز روح خواجو زنده اســت، زیر پلى که خارجى ها به آن «پل موسیقى» 

مى گویند جوان ترها مشغول ساز و آواز هستند. 
تیرگى شب مقابل برق چشمان این چشم هاى منتظر کم مى آورد، معشوق در راه است 
و حاال نزدیک و نزدیک تر شده و به تنها چند قدمى رسیده. از دور دست ها سر و صدا 
مى آید، صداى جیغ، به نظر مى رسد آب در نزدیکاى سى و سه پل است و جمعیت منتظر 
در آن جا به وجد آمدند. على آقا در همین حال مى پرســد «پسرجان ببین آب کجاس، 
رسید به سى و سه پل؟». از رفقایشان خبر مى گیرند و مى گویند که دالرام در راه است.
دلبر که مى آیند قلب تند تند مى زند و حاال اگرچه حجم بخارى که از سرما از دهان خارج 
مى شود به چند متر مى رسد، اما کسى کارى به سرما ندارد. انتظار رو به پایان است، پل 
«چوبى» آخرین مقصد پیش از خواجو اســت، جوان ها تاب نمى آورد و با دیدن اولین 
تأللؤها با سر و صداى زیاد به سمت پل چوبى مى دوند. در همین لحظه است که پراید 
هاچبکى که از راه اضطرارى به نزدیک رود آمده صندوق را باال مى زند و بلندگو ســر 

مى دهد که «اومدى صداتو قربون....».
زنده رود خسته و کم طاقت، خرامان خرامان خود را به سمت خواجو مى کشد. آن مرد نیز 
کاله سیبرى بزرگش را از سر برداشته به سمت آب تعظیم مى کند و سرش را که باال 
مى آورد چشمانش برق مى زنند، اشک در آن ها حلقه زده. باالخره آمد، اگرچه کم جان 

و بى وفا، اما براى چند روز آمد.

شب زنده دارى در انتظار رود حیات 

مدیر آموزش دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان گفت: مطابق با تقویم آموزشى 
نیم ســال دوم 1400 کالس ها باید از دوشنبه یازدهم بهمن ماه آغاز مى شد، اما به 
دلیل مشکالت مالى، تأخیر در ثبت نمرات برخى دانشجویان و ثبت نام، برگزارى 

کالس هاى ترم جدید با یک هفته تأخیر آغاز مى شود.
داوود صباغان در رابطه با تقویم آموزشى نیم سال دوم 1400 دانشگاه پیام نور استان 
اصفهان با بیان اینکه انتخاب واحد نیم سال دوم 1400 از شنبه دوم بهمن ماه لغایت 
شنبه نهم بهمن ماه_ادامه داشته است، اظهار کرد: به علت ثبت نام نکردن تعداد 

زیادى از دانشجویان، زمان انتخاب واحد تا جمعه پانزدهم بهمن ماه تمدید شد.

وى در رابطه با آغاز کالس هاى این مرکز علمى گفت: مطابق با تقویم آموزشــى 
نیم سال دوم 1400 کالس ها باید از دوشنبه _یازدهم بهمن ماه_ آغاز مى شد، اما 
به دلیل مشکالت مالى، تأخیر در ثبت نمرات برخى دانشجویان و ثبت نام، برگزارى 

کالس هاى ترم جدید با یک هفته تأخیر آغاز مى شود.
مدیر آموزش دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان اضافه کرد: زمان حذف و اضافه از 
چهارشنبه  بیست وهفتم بهمن ماه الى شنبه  هفتم اسفندماه خواهد بود که به دلیل 
طوالنى شدن زمان ثبت نام، بعد از هماهنگى هاى الزم احتمال تمدید مهلت حذف 

و اضافه به مدت دو روز وجود دارد.

تأخیر یک هفته اى در برگزارى کالس هاى دانشگاه پیام نور
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 فراخوان مناقصه عمومى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.   

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/11/13  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل /
 تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

شماره فراخوان سامانه مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهردیف
ستاد و شماره مناقصه

عملیات احداث ابنیه ایستگاه پمپاژ فاضالب على آباد 1
40,566,853,2532,030,000,0002000001434000059منطقه برخوار  (یک مرحله اى با ارزیابى فشرده)

400-4-203/3

2
حمل و نصب اجراي عملیات اصالح شبکه 

آبرسانی آب شرب روستاهاي دهکرد و علی آباد 
منطقه وردشت شهرستان سمیرم

4,600,436,754230,100,0002000001434000064
400-4-276

3
حمل و نصب و اجراي شبکه آبرسانی آب شرب 
روستاهاي بیده و کره دان از توابع بخش پادناي 

شهرستان سمیرم
5,623,915,379282,200,0002000001434000060

400-4-277

4
حمل و نصب اجراي عملیات لوله گذاري شبکه 

آبرسانی روستاهاي اسالم آباد و موروك از توابع 
شهرستان سمیرم

4,980,788,568250,000,0002000001434000061
400-4-278

اصالح و بازسازي شبکه آبرسانی روستاهاي 5
5,849,045,333292,500,0002000001434000062  شهرستان مبارکه 

400-4-280

6
اصالح شبکه توزیع آب روستاهاى سنگ 
5,440,235,534272,100,0002000001434000063سفید،تیدجان و قودجان منطقه خوانسار

400-4-282

تاریخروزساعتعنوان

1400/11/20چهار شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
1400/11/30 شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1400/12/01یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/11/16

نوبت دومنوبت دوم

اصالحیه فراخوان خدمات مشاوره شماره 
1400/12497/ص مورخ 1400/10/27 

شماره مناقصه در سامانه ستاد 2000001335000054
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت خدمات 
نظارت کامل بر عملیات اجرایى پروژه هاى زیربنایى، روبنایى، ابنیه عمومی و آماده سازى (شامل 
نظارت  قبل از اجرا، حین اجرا  و بعد از اجرا) در محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى فراخوان  از دریافت و تحویل 
اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران داراى صالحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه 
پیشنهاد مشاوران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت در فراخوان 

محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/10/30 مى باشد.
محل تامین اعتبار: پرداخت حداکثر سى و پنج درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیت هاى تأیید 
شده از طریق تهاتر با اراضى یا واحدهاى موجود با کاربرى مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت 

کارشناسی روز و پرداخت مابقى به صورت نقدى صورت مى گیرد.
• الزم به ذکر است که سقف تهاتر در صورت توافق طرفین قابل افزایش خواهد بود.

شرایط مناقصه گران:
- داشتن شخصیت حقوقى.

- داشتن حداقل پایه دو در گرایش راه سازى از سازمان برنامه و بودجه (ارائه تصویر برابر با اصل 
گواهى، الزامى است).

-  داشتن حداقل پایه سه در گرایش ســاختمانهاي مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی از 
سازمان برنامه و بودجه یا داشتن حداقل پایه سه در گرایش ســاختمانهاي آموزشى، ورزشى، 

بهداشتى و درمانى از سازمان برنامه و بودجه (ارائه تصویر برابر با اصل گواهى، الزامى است).
- داشتن حداقل پایه 3 گرایش برق و مکانیک یا ترافیک و حمل و نقل از سازمان برنامه و بودجه 

(ارائه تصویر برابر با اصل گواهى، الزامى است).
-  ارائه خود اظهارى مبنى بر داشتن ظرفّیت آماده به کار و ظرفیت خالى در رشته مورد نظر.

- مهلت زمانى دریافت اسناد فراخوان : از روز پنج شــنبه مورخ 1400/10/30 تا روز شنبه مورخ 
. 1400/11/23

- مهلت زمانى ارسال پاسخ فراخوان : ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 .
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 

ارائه پاکتها: 
فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167

تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181
-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر 

ثبت نام 88969737و 85193768
- مراجعــه به وب ســایت شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه آدرس : 

https://fooladshahr.ntdc.ir

م.الف: 1272817   شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

اصالحیه فراخوان خدمات مشاوره شماره 
1400/12559/ص مورخ 1400/10/28  

شماره مناقصه در سامانه ستاد 2000001335000060
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت خدمات 
نظارت کامل بر عملیات اجرایى پروژه هاى زیربنایى، روبنایى، ابنیه عمومی و آماده سازى (شامل 
نظارت  قبل از اجرا، حین اجرا  و بعد از اجرا) در محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى فراخوان  از دریافت و تحویل 
اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران داراى صالحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه 
پیشنهاد مشاوران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت در فراخوان 

محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/10/30 مى باشد.
محل تامین اعتبار: پرداخت حداکثر چهل درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیت هاى تأیید شده 
از طریق تهاتر با اراضى یا واحدهاى موجود با کاربرى مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت 

کارشناسی روز و پرداخت مابقى به صورت نقدى صورت مى گیرد.
• الزم به ذکر است که سقف تهاتر در صورت توافق طرفین قابل افزایش خواهد بود.

شرایط مناقصه گران:
- داشتن شخصیت حقوقى.

- داشتن حداقل پایه دو در گرایش راه سازى از سازمان برنامه و بودجه (ارائه تصویر برابر با اصل 
گواهى، الزامى است).

-  داشتن حداقل پایه سه در گرایش ســاختمانهاي مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی از 
سازمان برنامه و بودجه (ارائه تصویر برابر با اصل گواهى، الزامى است).

- داشتن حداقل پایه سه در گرایش ساختمانهاي آموزشى، ورزشى، بهداشتى و درمانى از سازمان 
برنامه و بودجه (ارائه تصویر برابر با اصل گواهى، الزامى است).

-  ارائه خود اظهارى مبنى بر داشتن ظرفّیت آماده به کار و ظرفیت خالى در رشته مورد نظر.
- مهلت زمانى دریافت اسناد فراخوان : از روز پنج شــنبه مورخ 1400/10/30 تا روز شنبه مورخ 

. 1400/11/23
- مهلت زمانى ارسال پاسخ فراخوان : ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 .

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکتها: 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر 
ثبت نام 88969737و 85193768

- مراجعــه به وب ســایت شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه آدرس :
  https://fooladshahr.ntdc.ir 

م.الف: 1272819   شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق 

مناقصه عمومى دو مرحله اجرا نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 1400/11/16   تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه 
مورخ 1400/11/21  در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصدهزار ریال واریز شــده بحســاب جاري 

سپهرصادرات بشماره 105042522005  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات : از روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21   تا  ساعت  00/ 09 صبح روز شنبه  

مورخ 1400/12/07 
محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق 

استان اصفهان
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت 
یکى از طرق ذیل: 1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه 
مرکزى 3)گواهى خالص مطالبات قطعى تایید شده از سوى شرکت 4)فیش واریزي به حساب 
جاري سپهر صادرات به شــماره 105042522005  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه 
دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1-هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و کسب و کار  بعهده 
برنده مناقصه میباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی  4274 
واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

اسناد و مدارك و اطالعات کامل  این مناقصه در  ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت  (ستاد)
setadiran.ir   قابل دسترسی میباشــد همچنین آگهی این مناقصات در سایت پایگاه ملی 

مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir  قابل دسترسی می باشد . 
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك 
گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

یف
تاریخ بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصه رد

پاکات مناقصه
ساعت 

بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده
شرکت 

درمناقصه(ریال)

1
تجدید مناقصه 

خرید انواع کنتور 
و قاب کنتور

2073/14001400/12/0709:307,955,000,000
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کمپانى EA Sport و ســازنده بازى فیفا تیم منتخب 
بازى هاى ملى را اعالم کرد که نــام علیرضا جهانبخش 
در آن به چشم مى خورد. ســتاره کشورمان با قدرت 79 در 
بازى فیفا توانست به یکى از 20 بازیکن برتر بازى هاى ملى 
نام گیرد. در این لیست بازیکنانى مثل دى ماریا و مانه نیز 

حضور دارند.

جهانبخش در تیم منتخب بازى فیفا

02

از هفته بیست و یکم رقابت هاى ســوپرلیگ یونان، تیم 
فوتبال آ.ا.ك آتن که در فصل جارى از حضور احسان حاج 
صفى، کریم انصارى فرد و میالد محمدى، سه ملى پوش 
ایرانى در ترکیب خود بهره مى برد در خانه آریس به میدان 
رفت و با نتیجه دو بر یک از میزبان خود شکست خورد. در 
این بازى احسان حاج صفى ستاره ایرانى آ.ا.ك از ابتدا در 
ترکیب تیمش حضور داشــت و در دقیقه 77 تعویض شد 
و جاى خود را به کریم انصارى فــرد، مهاجم ملى پوش 
کشورمان داد. آ.ا.ك با این باخت با 36 امتیاز در رده سوم 

سوپر لیگ یونان قرار گرفت.

شکست آ.ا.ك
 در حضور 2 ایرانى

محمد محبى به دلیل ابتال به کرونا در هفته بیستم لیگ برتر پرتغال و در مصاف با 
بوآویشــتا در ترکیب تیمش قرار نگرفت، در حالى که او روند خوبى براى بازگشت 
به ترکیب اصلى تیمش داشت. درخشش در بازى هاى اخیر سانتاکالرا و همچنین 
درخواست باشــگاه هاى ایرانى براى در اختیار گرفتن این بازیکن بهانه اى شد که 

«ورزش سه» گفتگویى با وینگر سابق تیم سپاهان انجام دهد.

دوباره بدشناسى؛ اینبار کرونا به جاى مصدومیت!
ترجیح مى دهم این اتفاق را همانند مصدومیت از ناحیه کمر به فال نیک بگیرم. خدا 
رو شکر حالم خوب است در حالى که مى شد به خاطر ابتال به کرونا شرایط ایده آلى 

نداشته باشم. ان شاءا... به زودى تست مجدد مى دهم به تمرینات تیم بر مى گردم.
خب خیلى سختى کشــیدى که بار دیگر به ترکیب تیم راه 
پیدا کردى؛ اما به کرونا مبتال شدى و در بازى با بوآویشتا در 

ترکیب تیم قرار نگرفتى...
بازیکنى که راهى یک تیم خارجى مى شود زمان مى برد خود را با شرایط جدید وفق 
دهد. به خصوص که من ابتداى فصل در تمرینات تیم حاضر نبودم و از ســویى تا 
مى آمدم خواسته هاى مربى را بر آورده کنم سرمربى باشگاه تغییر مى کرد. مربى اى 
که هم اکنون تیم را هدایت مى کند سومین مربى سانتاکالرا در جریان فصل است. 
خوشبختانه من در بازى با پورتو نمایش خوبى داشتم و تیم هم 3-1 برنده شد و بعد 
از این بازى تصور مى کردم به ترکیب تیم راه پیدا کردم. اما متاسفانه بعد از این بازى 
در تمرینات مصدوم شدم و این آسیب دیدگى از ناحیه کمر بود. اما بعد از رفع آسیب 
دیدگى خوب تمرین کردم و خوشبختانه در بازى با مورینسى در حضور 14 دقیقه اى 
در زمین یک گل زدم. ضمن اینکه کاپیتان حریف به خاطر خطایى که روى من کرد 

کارت زرد دوم گرفت.
بعد از این بــازى در بازى با بنفیکا دقایق بیشــترى بازى 
کردى اما اینبار موفق نشدى گل بزنى آنهم در نیمه نهایى 
لیگ کاپ؛ در حالى کــه اگر گل مــى زدى بازتاب خوبى

 برایت داشت!
بله همین طور است. اما من زمانى وارد میدان شدم که تیم ده نفره شده بود. ضمن 
اینکه بنفیکا تهاجمى ترین تیم لیگ برتر پرتغال به حســاب مى آید. اگر بازیکن ما 
اخراج نمى شد شانس داشتیم که بازى را به تساوى بکشانیم. موقعیت خوبى براى من 

مهیا نشد که گل بزنم. با این حال تجربه خوبى بود.
در خبرها آمده بود که باشگاه هاى ایرانى در نامه نگارى با 
باشگاه سانتاکالرا مى خواستند تو را به عنوان بازیکن قرضى 

در اختیار بگیرند. آیا این موضوع صحت داشت؟

بله. در این باره مدیر عامل باشــگاه با من صحبت کرد. او گفت 
به شرطى رضایتنامه تو را صادر مى کنم که اسپورتینگ – پورتو 
یا بنفیکا درخواست بدهند. این نگاه من را خیلى خوشحال کرد. 

ضمن اینکه این فصل شرایط سختى را تجربه کردم و 
شخصا هم به بازگشت به ایران فکر نمى کنم. 

این بازگشت به عقب است در حالى که من 
به ســانتاکالرا آمدم که راهى تیم هاى 

بزرگ تر شــوم. اگر قرار بود دوباره به 
تیم هاى ایرانى بر گردم اصال سپاهان 
را ترك نمى کردم؛ باشــگاهى که در 
فوتبال ایران حرفه اى است و همواره 
در لیگ برتر یکى از مدعیان قهرمانى 

بشمار مى رود.
تو  در بازى هاى مقدماتى 
جــام جهانــى 2022 
همراه تیم ملى بودى اما 

در جشن صعود تیم ملى 
به جام جهانى غایب بودى! 

حرفى در این زمینه دارى؟
در ســانتاکالرا ســرمربى و هم چنین همبازیانم به من به خاطر صعود 

ایران تبریک گفتند. احساس غرور کردم. ســرمربى به من گفت به زودى تو 
را در تیم ملى مى بینم. من هم گفتم حتما. تــالش خواهم کرد که دوباره به تیم 

ملى برگردم.  اگر احساس خود را صادقانه بگویم در کنار خوشحالى به خاطر 
صعود تیم ملى از اینکه در اردوى تیم ملى نیســتم، ناراحتم. 
این از نیمکت نشــینى هم براى من دردناك تر است. اما 
به نگاه سرمربى تیم ملى احترام مى گذارم. من به اردوى 
تیم ملى راه پیدا کردم و بازى کردم. اگر االن در اردوى تیم 
ملى حضور ندارم و بازى نمى کنم حتما به خاطر ایرادى 

اســت که در من وجود دارد. شک ندارم با تکرار بازى 
خوب در برابر مورینســى در بازى هاى هفته آتى 
بار دیگر به تیم ملى بازخواهم گشت. خوشبختانه 
االن شــرایط ایده آلى دارم و بعد از کرونا شــک 
نکنید به درخشش خود در لیگ برتر پرتغال ادامه

 خواهم داد.

محمد محبى:

اگر قرار بود بر گردم 
از سپاهان نمى رفتم
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سایت «فوتبال رنکینگ» به پیش بینى رده بندى رسمى 
فیفا در تاریخ 10 فوریــه(21 بهمن) پیش رو پرداخت و از 
تغییر رده تیم ها خبر داد. طبق اعالم این سایت تیم ملى 
فوتبال کشــورمان با کســب 15/3 امتیاز جدید مجموع 
امتیازات خود را به 1/572 امتیاز رساند و صدرنشین آسیا 
ماند. شاگردان اســکوچیچ با دو برد متوالى در ماه گذشته 
مقابل عراق و امارات با یک پله صعود نسبت به رده بندى 

گذشته به رده بیستم جهان رسیدند.

یک پله صعود

دروازه بان تیم ملى فوتبــال ایران مى گوید حضور در 
اللیگا اسپانیا هدف و آرزوى همیشگى اش بوده است.
امیر عابدزاده که در سه دیدار گذشته تیم ملى در ترکیب 
اصلى حضور داشت و توانست دروازه خود را بسته نگه 
دارد درباره شادى همیشگى او پس از هر پیروزى افزود: 
دستم روى قلبم است و با اسم «ا...» وارد زمین مى شوم 
و انرژى مى گیرم. این تنها منبعى است که از آن انرژى 
مى گیرم. شادى همیشــگى من پس از هر برد همین 

است که زانو مى زنم تا شکرگزارى کنم.
امیر درباره شــباهت هاى بین او و پدرش احمدرضا 
عابدزاده در نحوه گرفتن توپ در دروازه 
با یک دست تاکید کرد: اینها همه 
لطف خدا اســت اما مهم ترین 
موضــوع این بود کــه بازى 
را بردیم. ممنون و خســته 
نباشــید به بازیکنان تیم 
ملى ایران کــه در بازى با 
امارات هم با وجود اینکه 
10 نفره بودیم توانستیم 

خیلى خوب دفاع کنیم.
دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران که 
در تیم پونفرادینا اســپانیا (اللیگا 

2) بازى مى کند، در واکنش به پیشنهاد باشگاه سویا 
اسپانیا به وى در نقل و انتقاالت زمستانى تصریح کرد: 
امیدوارم که اتفاقات خوبى بیفتد. مســئوالن باشگاه 
(پونفرادینا) با من صحبت کردند که تا آخر فصل بمانم. 
ان شاءا... تابستان هر چه قسمت باشد. هر موقع به فکر 

پیشرفت بودم اتفاقات خوبى برایم افتاده است.
عابدزاده همچنین تأکید کرد که حضور در اللیگا اسپانیا 

همواره یکى از اهداف و آرزوهایش بوده است.

واکنش امیر عابدزاده به پیشنهاد «سویا»

انتقال دیاز به لیورپول باعث شــد تا 
سران پورتو پیشــنهاد آرسنال براى 

مهدى طارمى را قبول نکنند.
به آرســنال در ژانویه پیشــنهاد 
شد مهدى طارمى مهاجم ایرانى 
تیم فوتبال پورتــو پرتغال را به 
خدمت بگیرد امــا توپچى ها 
براى آوردن او به شمال لندن 
با ســران باشــگاه پرتغالى 
به توافق نرســیدند. این بر 
 CBS اساس گزارشــى از
Sports است که ادعا 

مى کند طارمى یکى 
از از بازیکنانــى 
بــود کــه در 

ژانویه به آرسنال پیشنهاد شــد. موضع پورتو در اواخر 
پنجره ممکن اســت به هر حال تغییر کرده باشد. آنها 
لوئیز دیاز وینگر خود را به لیورپول فروختند و شــاید

 نمى خواستند یکى دیگر از بازیکنان کلیدى خط حمله 
خود را از دست بدهند. طارمى 29 ساله 12 گل و 7 پاس 
گل براى پورتو به ثمر رســانده اســت. طارمى فصل 
گذشــته با 16 گل و 11 پاس گل فوق العاده بود و به 
عنوان نوك هجومى پورتو بر فوتبال پرتغال مسلط شد.
طارمى فصل گذشــته با زدن گل قیچى برگردان بى 
نقص براى پورتو مقابل چلسى به تیتر اخبار تبدیل شد. 
این گل به قدرى خوب بــود که طارمى به راى گیرى 

نهایى براى جایزه پوشکاش راه پیدا کرد.
طارمى کــه گفته مى شــود بند فســخ 50 میلیون 
پونــدى دارد، در این فصل براى باشــگاهش در فرم 

فوق العاده اى بوده است.

چرا انتقال طارمى به آرسنال نهایى نشد؟

ـگاه با من صحبت کرد. اوگفت 
–مى کنم که اسپورتینگ – پورتو 
نگاه من را خیلىخوشحال کرد. 

سختى را تجربه کردم و 
ن فکر نمى کنم. 

 حالى که من 
تیم هاى 

وباره به 
پاهان 
 که در 
همواره 
هرمانى 

قدماتى 
20222

ودى اما 
تیم ملى

ایب بودى! 
نه دارى؟

م چنین همبازیانم به من به خاطر صعود 
رور کردم. ســرمربى به من گفت به زودى تو 

گفتم حتما. تــالش خواهم کرد که دوباره به تیم 
ا صادقانه بگویم در کنار خوشحالى به خاطر 

ى تیم ملى نیســتم، ناراحتم. 
ى من دردناك تر است. اما 
م مى گذارم. من به اردوى 
ردم. اگر االن در اردوىتیم
کنم حتما به خاطر ایرادى 

ک ندارم با تکرار بازى
زى هاى هفته آتى 
شت. خوشبختانه 
عد از کرونا شــک 
گ برتر پرتغال ادامه

بتم ر و ز رو و و ور ى
دارد درباره شادى همیشگى او پس از هر پیروزىا
دستم روى قلبم است و با اسم «ا...» وارد زمین مى
و انرژى مى گیرم. این تنها منبعى است که از آن ان
مى گیرم. شادى همیشــگى من پس از هر برد ه

است که زانو مى زنم تا شکرگزارى کنم.
امیر درباره شــباهت هاى بین او و پدرشاحمد
عابدزاده در نحوه گرفتن توپ در د
با یک دست تاکید کرد: اینها
لطف خدا اســت اما مهم
موضــوع این بود کــه
را بردیم. ممنون و خس
نباشــید به بازیکنان
ملى ایران کــه در با
ا امارات هم با وجود
10 نفره بودیم توانس

خیلى خوب دفاع کنیم.
فوتبال ایرا ملى تیم بان دروازه
پونفرادینا اســپانیا (ال در تیم

انتقال دیاز به لیورپول باعث شـ
آرسنال سرانپورتو پیشــنهاد
مهدى طارمى را قبول نکنند
به آرســنالدر ژانویه پیشــ
شد مهدى طارمى مهاجم ای
تیم فوتبال پورتــو پرتغال
خدمت بگیرد امــا توپچ
براى آوردن او به شمال
با ســران باشــگاه پرت
به توافق نرســیدند. ای
S Sاساسگزارشــى از

Sports است که

مى کند طارمى
از از بازیکنا
بــود کــ

چرا انتقال ط
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ف از نتخ ت خش ان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده شرکت سنگ ومعدن وآهن سمیران 

هرمز سهامى خاص شماره ثبت 48801 
شناسه 10260670598

بدین وســیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت سنگ ومعدن 
وآهن ســمیران هرمزسهامى خاص شــماره ثبت 48801 ثبت 
شرکت هاى اصفهان دعوت مى شــود درجلسه  مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده شــرکت که درروز 1400/11/27 ساعت 10 
صبح دراصفهان به نشــانى بلوارآیینه خانه حدفاصل سى وسه 
پل - پل فردوسى ، بن بست نسترن پالك 49 طبقه سوم کدپستى 

8163675455 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید .
دســتور جلســه مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 

ساعت 10 صبح:
1- اتخاذ تصمیــم در خصوص انتخاب اعضــاى هیئت مدیره و 
بازرسان اصلى و على البدل و تعیین روزنامه براى درج آگهى هاى 

شرکت 

 

هیئت مدیره  شرکت سنگ ومعدن وآهن سمیران هرمزسهامى خاص
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 4979 مورخه 1400/09/28خانم فاطمه انتشارى نجف  آبادى فرزند قنبر على 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 171/84 مترمربع قسمتى از پالك شماره 596   اصلى واقع در 
قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -  انتقالى موروثى طبق گواهى انحصار وراثت شماره 
2244-08/09/82 شعبه اول حقوقى نجف آباد .... ) - تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/16 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/01 - م الف: 1271673 - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /11/184

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى قاسمعلى مرزبان فرزند على اکبر در اجراى قانون تعیین تکلیف تقاضاى صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ پالك 359 اصلى واقع در دهستان علیا بخش هفده ثبت 
اصفهان معروف به بیلت چى رانموده وراى شــماره 139860302032000058 مورخه 
98/6/5 هیئت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد 
سندرســمى نســبت به آن صادر شــده و تحدید حدود پالك 359 اولیه تاکنون به عمل 
نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 آئین نامه اجرائى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى آن تحدید حدود ششدانگ مزرعه بیلت چى پالك شماره 
359 اصلى واقع در دهستان علیاى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان در روز شنبه مورخه 
1400/12/14 از ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمدلذایت موجب این 
آگهى به کلیه مالکین مجاوراخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و 
تکلیف پرونده هاى معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذوبه 
این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: روز شنبه مورخه 1400/11/16 - م الف: 1271764 - 

ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان  /11/186

فقدان سند مالکیت
شــماره: 140085602030017398 چون خانم صدیقه کاظمى دارافشانى فرزند خداداد 
بموجب درخواست وارده به شماره 11649مورخ 1400/05/09 و به استناد یکبرگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ 
پالك ثبتى 57/14  واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 25  دفتر 
115 امالك ذیل ثبت 17365 بنام نامبرده  ثبت و ســند مالکیت بشماره 006971 صادر و 
تسلیم گردیده و  طى اسناد انتقال رهنى 128931 مورخ 1388/08/16 و 130552 مورخ 
1389/07/01 تنظیمى دفترخانه 88 نجف آباد در قید رهن بانک ملى ایران شــعبه نجف 
آباد مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجایى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1400/11/16 - 1272474/م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف  مظاهر عباسى قلعه شاهى /11/187

آگهى  موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت
شماره نامه :140085602030017089 نظر به اینکه خانم ها مژده میرلوحى  فرزند باقر و 
اشرف پاده بان فرزند عبدالعلى مالکین بیست - چهل و نهم دانگ مشاع  از  ششدانگ پالك 
هاى ثبتى 590 و 594 و 598  واقع در قطعــه 6  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان  که بنام 

نامبردگان  در  جریان ثبت میباشد و متقاضیان  طبق آرا شماره 140060302030001189 
و 140060302030001190 مورخ 1400/02/29 قانون تعیین تکلیف  اراضى فاقد سند 
رسمى نسبت به افراز ســهم مالکانه خود اقدام و مالکیت آنان از سه پالك فوق تحت یک 
پالك ( یکبابخانه شامل سه پالك ) ششدانگ و به پالك ثبتى 598/1  استاندارد سازى شده 
است و مالکین طبق  درخواست شماره 140021702030025885 مورخ 1400/30/09 
تقاضاى حذف ثمینه اعیانى و اصالح سند و پرداخت بهاء ثمینه اعیانى را نموده اند و طبق 
ســوابق پرونده ثبتى ثمینه اعیانى مقدار مذکور متعلق به خانم " خدیجه یزدانى شورابى" 
به شماره شناسنامه 22 شهرکرد فرزند نجفعلى مى باشد و نامبردگان مدعى گردیده اند که 
مالکان ثمینه اعیانى در دسترس نیستند و هیچگونه اطالعى از محل سکونت نامبردگان 
موجود نمى باشــد ، لذا در اجراى تبصره یــک ماده 105 اصالحى آئیــن نامه قانون ثبت 
کارشناس رســمى دادگســترى نجف آباد میزان بهاى ثمینه اعیانى مقدار فوق از پالك 
مذکور را 50/000/000 ریال ارزیابى نمود و متقاضیان مبلغ مذکور را طى یک فیش بشماره 
پیگیرى 637861 بحساب  صندوق ثبت تودیع نموده اند و چون ذینفع فاقد نشانى است ، 
لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده مذکور مراتــب طى یک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا 
ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده  به اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و 
در صورتى که تضییع حقى شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به 
مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این عدم مراجعه اداره تسلیم نموده 
و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى است در صورت  عدم مراجعه ذینفع به مراجع 
قضائى در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض ، 
نسبت به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد شد.  
تاریخ انتشار : 1400/11/16- 1268624/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى /11/113

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007535- تاریخ: 1400/11/12 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 180617 مورخ 
99/1/19 دفتر 103 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى 

که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم محمدعلى ادهم به شناسنامه شماره 13136 کدملى 1292284323 
صادره فرزند عبدالرســول در ســه دانگ مشاعى از ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 
2063/14 مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 91 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه سند شماره 180617 مورخ 99/1/19 
دفتر 103 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم میثم مزروعى به شناسنامه شماره 3075 کدملى 1286123917 صادره فرزند 
حسن سه دانگ مشاعى از ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 2063/14 مترمربع پالك 
شماره 2 فرعى از 91 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 71/91 متر دیواریست اشتراکى با پالك باقیمانده

شرقا به طول 28/74 متر دیواریست و درب به جاده 
جنوبا به طول 71/96 متر دیواریست اشتراکى با پالك باقى  مانده 

غربا به طول 28/57 متر دیواریست اشتراکى با پالك باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/16- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/12/01- م الف: 1271733 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /11/188

کارشناسان بهداشــت در مورد اینکه آیا عفونت مجدد 
یکى از ویژگى هاى ســویه پنجم است یا خیر، اختالف 

نظر دارند.
استنلى وایس، استاد دانشکده پزشکى راتگرز نیوجرسى 
و بخش اپیدمیولوژى دانشکده بهداشت عمومى راتگرز، 
گفت: اومیکرون بسیار مسرى است و به نظر مى رسد که 

ایمنى محافظتى فوق العاده اى ایجاد نمى کند.
دکتر توماس روسو، اســتاد و رئیس مرکز بیمارى هاى 
عفونى دانشــگاه بوفالو در نیویورك نیز اظهار کرد: در 
صورتى که در معــرض میزان باالیــى از ویروس قرار 
بگیرید، احتمــال ابتالى دوباره به اومیکرون در شــما 

امکان پذیر خواهد بود.
دکتر اریک فیگل دینگ، اپیدمیولوژیســت، اقتصاددان 
ســالمت و از اعضاى ارشــد فدراســیون دانشمندان 
آمریکایى، مى گوید: عفونت مجــدد اومیکرون در افراد 

داراى نقص ایمنى نیز امکان پذیر است. 
اما شهید جمیل، ویروس شناس برجسته و رئیس سابق 
کنسرسیوم ژنومیک سارس کوو 2 هند، گفت: مشخص 
است که بدن فرد مبتال به اومیکرون پاسخ ایمنى در برابر 
آن ایجاد مى کند و احتمال ابتالى مجدد کسى به  سرعت 
بسیار کم است اما در کســانى که سیستم ایمنى بسیار 

ضعیفى دارند، چنین موضوعى ممکن است. 

معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى بابل با بیان اینکه 
سویه جدید کرونا که در کشور غالب شده است، اومیکرون 
اســت ، گفت : عالئم این ســویه خفیف تر از سوش دلتا و 
درگیرى هاى ریوى هم به  مراتب کمتر اســت و به همین 
دلیل گرفتن سى تى اسکن ریه در صورت ابتال به اومیکرون 

ضروت ندارد.
دکتر مصطفى جوانیان توضیح داد: به طور کلى در تشخیص 
و درمان بیمارى که عالئم تنفســى ندارد یا داراى عالئم 
تنفسى خفیف است ، سى تى اسکن کمک خاصى نمى کند 
و هیچ ضرورتى ندارد، مگر در مــوارد خاص که باید با نظر 

پزشک انجام شود.

وى با تاکید بر این که افراد واکســن نزده در معرض خطر 
فرم هاى شدید بیمارى کرونا هســتند ، افزود : افراد داراى 
بیمارى هاى زمینه اى مثل دیابت، فشار خون، بیمارى هاى 
نارسایى کلیه، نارسایى قلبى، نارســایى کبدى یا افرادى 
که سیستم ایمنیشــان به دالیل بیمارى یا مصرف داروها 
تضعیف  شده باشد و خانم هاى باردار به عنوان افراد پرخطر 

محسوب مى شوند.
دکتر جوانیان از افراد پرخطر خواست چنانچه داراى عالئم 
اومیکرون و حتى خفیف آن شدند حتما با پزشک خانواده شان 
مشورت کنند و تاکید کرد : پزشکان خانواده مشاوران خیلى 

خوبى براى افراد بیمار از جمله مبتالیان به کرونا هستند.

ابتالى مجدد به اومیکرون 
ممکن است؟

اسکن ریه در سویه اومیکرون 
ضرورت ندارد

رنگ 77 شهر قرمز شد
   مهـر |تعداد شـهرهاى قرمـز کرونایى در کشـور 
همچنان رو به افزایش اسـت. بنا بر اعـالم مرکز روابط 
عمومى وزارت بهداشـت، تا روز پنج شـنبه 77 شهر در 
وضعیت قرمز، 179 شهرستان در وضعیت نارنجى، 181 
شهر در وضعیت زرد و 11 شهر در وضعیت آبى قرار دارند.

همنوایى کامل 
   ایسـنا | سرپرسـت مرکز روابط عمومى و اطالع 
رسانى وزارت بهداشت، با اشاره به همنوایى کامل کمیته 
علمى و سـتاد ملى مقابله با کرونا، در عین حال انتشـار 
مطالبى به نقل از وزیر بهداشـت پیرامون عدم تصویب 
برخى پیشـنهادات مطرح شـده را برداشت سـلیقه اى و 
نادرست خواند. محمد هاشمى گفت: تمامى تصمیمات در 
ستاد ملى مقابله با کرونا با استناد به نظرات و توصیه هاى 
متخصصان در کمیته هاى علمى و تخصصى متعدد و در 
هماهنگى کامل و همدلى و همکارى مشترك اعضاى 
این ستاد اتخاذ و اجرا مى گردد و مطالبى که به نقل از وزیر 
بهداشت پیرامون عدم تصویب برخى پیشنهادات مطرح 

شده، برداشت سلیقه اى و نادرست است.

اومیکرون چقدر زنده است؟ 
   ایسـنا | دکتـر حمیـد سـورى اپیدمیولوژیسـت  
گفت: مطالعات جدید نشـان داده اسـت کـه ماندگارى 
اومیکرون بر روى پوسـت و سـطوح چند برابر وارایانت 
دلتا و واریانت هاى قبلى اسـت. وى افزود: واریانت هاى 
قبلى کرونا هیچ کدام بیش از 20 ساعت بر روى پوست 
و سـطوح نمى ماندند، اما در حال حاضر تحقیقات نشان 
مى دهد که اومیکرون ممکن اسـت حتى تا هشـت روز 
بر روى پوست و سطوح بماند. بنابراین بهداشت دست، 
فاصله گذارى و اسـتفاده از ماسـک اهمیـت دو چندانى 

پیدا مى کند.

اقالم درمانى اومیکرون
   خبرآنالیـن | رئیـس بخـش عفونـى بیمارسـتان 
مسـیح دانشـورى گفت: ما نگران کسـانى نیستیم که 
3 دوز واکسـن زده انـد و بیمارى زمینـه اى ندارند، بلکه 
نگران واکسن نزده ها هستیم. طبرسـى ادامه داد: طول 
دوره اومیکـرون 5 روز اسـت و 5 روز بعـد حتمـًا باید با 
ماسک تردد کنند. طبرسى در ارتباط با درمان اومیکرون، 
گفـت: مصـرف قـرص اسـتامینوفن، شـربت دیفـن 
هیدرامین و قرنطینه در منزل، بـراى درمان اومیکرون

 کافى است.

روى موج کووید-19

در روزهاى اخیر آمار مبتالیان به کرونا روند افزایشــى 
داشته است و مسئوالن مربوطه درباره اوج گیرى دوباره 
این بیمارى در کشور با غلبه ســویه اومیکرون هشدار 
داده اند و ایران را به پیک ششم بیمارى نزدیک دانسته اند. 
همشهرى آنالین در این باره با دکتر محمدرضا هاشمیان، 
استادتمام دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى و عضو 
کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا گفت وگو کرده است.

دربــاره اومیکرون و تفــاوت آن با 
جهش هاى قبلى کرونا صحبت زیاد 
شده است اما مردم هنوز در این باره 
سوال دارند، بد نیست براى شروع 
گفت و گو یک بــار دیگر درباره این 

تفاوت ها حرف بزنیم.
ببینید اومیکرون واریانتى اســت که ابتدا در بوتســوانا 
و ســپس در آفریقا کشف شــد. تقریبا 50 جهش دارد. 
شدت سرایت این جهش بیشــتر از دلتاست. این سویه 
را با کیت هاى مخصوص اومیکرون مى توان شناسایى 
کرد، ولى براى ارائه گــزارش یا مطالعه علمى حتما باید 
تعیین توالى شــود. لود ویروس در ریه بسیار کمتر دیده 
مى شــود ولى در قســمت هاى فوقانى تنفسى بسیار 
بیشتر است. شاید به همین دلیل ســرایت این واریانت 
باال و بیمارى زایى آن کمتر اســت. عالئم اومیکرون و 
بیمارى زایى آن خفیف تر از دلتاست ولى باید یادمان باشد 
کرونا همچنان خطرناك است. گلودرد، سردرد و به طور 
کلى عالئمى شبیه ســرماخوردگى از عالئم شایع این 
سویه است ولى باید دقت  کنیم این ها عالئم ابتدایى است 
منظورم این است که اومیکرون هم بسترى و هم فوتى 
دارد اما همه اینها کمتر از دلتاست. اگر با دقت بیشترى 
بگویم براساس مطالعات انجام شده، میزان مرگ ومیر این 

سویه 91 درصد کمتر از دلتاست.
واکســن ها در جلوگیرى از ابتال به 

اومیکرون تاثیر دارند؟
مطالعات نشان داده است که پس از 3 تا 4 ماه تاثیرگذارى 

و ایمنى زایى واکسن در بدن کم مى شود و براى در امان 
ماندن از ابتال به اومیکرون بهترین راه تزریق دوز بوستر 
است. با تزریق دوز سوم به میزان زیادى از ابتال جلوگیرى 
مى شود و در صورت ابتال هم عالئم بیمارى در افراد به 
صورت خفیف ظاهر مى شــود و مرگ ومیر هم در میان 
واکسن زده ها بســیار کمتر اســت. البته تاکید مى کنم 
تزریق واکسن به تنهایى تاثیرگذار نیست و باید همچنان 

شیوه نامه هاى بهداشتى را رعایت کنیم.
براى تزریق دوز یادآور بهتر است از 

کدام واکسن ها استفاده کنیم؟
مطالعاتى که در ارتباط با همه واکسن هاى مورد استفاده 
انجام گرفته است نشــان مى دهد اکثر واکسن هایى که 

استفاده مى شوند ایمن و موثرند.
در دنیا واکســن ها به روزرســانى 

مى شوند؟ 
فعال همان تزریق بوستر در پیشگیرى موثر است و نیاز 
چندانى به به روزرسانى واکسن ها وجود ندارد، ولى فایزر 

اقدام به ساخت ورژن جدید واکسن کرده است.
قبال توصیه مى کردند ماسک سه الیه 
براى جلوگیرى از ابتال کافى است اما 
االن توصیه مى شود از ماسک هاى 

N95  استفاده کنیم. چرا؟
چون چسبندگى ویروس به ســلول هاى ما بیشتر شده 
است و اســتفاده از N95 لود ویروس را کمتر مى کند به 
همین دلیل توصیه مى شود از ماسک N95 استفاده شود.

شما گفتید تزریق واکسن موثر است 
پس چرا در دنیا آمــار ابتال باال رفته 

است؟ 

ببینید در بسیارى از کشورها هنوز تزریق واکسن به اندازه 
کافى انجام نشده اســت مثال در آمریکا فقط 64 درصد 
واکسن زده اند که کافى نیست. در ضمن، اکنون نسبت 
میزان مبتالیان به فوتى ها بسیار کم است که این به دلیل 

تزریق واکسن و خفیف تر بودن اومیکرون  است.
در روزهاى اخیر، مســئوالن درباره 
نزدیک شــدن موج جدید کرونا در 
ایران هشــدار داده اند. به نظر شما 

این اتفاق مى افتد؟
ببینید تا االن ایران در مقایســه با کشورهاى اروپایى یا 
بعضى از کشورهاى همسایه وضعیت بهترى از نظر تعداد 
مبتالیان به اومیکرون داشته است که این موضوع چند 
دلیل دارد. اول این که در کشــور ما پیک دلتا تازه تمام 
شده است، دوم این که آمار واکسیناسیون نسبتا باالست 

و سوم به این دلیل که ما نســبت به این کشورها دیرتر 
واکسیناســیون را آغاز کردیم و هنوز واکسن ها  موثرند. 
اما در روزهاى اخیر مراجعات ســرپایى افزایش داشته 
است و تست هاى مثبت در حال افزایش است. در ارتباط 
با بسترى هم شاهد شیب افزایشــى مالیمى هستیم. 
بنابراین موج جدید کرونا در ایران رخ خواهد داد و حتى 
شاید میزان ابتال روزانه بیشتر از دلتا هم شود، ولى فوتى ها 

مثل دلتا نخواهد شد.
ستاد مقابله با کرونا دستور داده است 
مدارس باز  شود به نظر شما در این 

شرایط خطرناك نیست؟ 
2 سال است مدارس تعطیل است و آموزش ها به صورت 
غیرحضورى بوده به هر حال این شرایط هم مخاطرات 
و آسیب هایى به همراه دارد. حاال که ستاد کرونا تصمیم 
به بازگشــایى مدارس گرفته اســت براى جلوگیرى از 
گسترش شیوع کرونا باید تدابیر مهمى اندیشیده شود. به 
همین منظور راهکارهایى را پیشنهاد مى دهم که رعایت 
آن ها از گسترش بیمارى جلوگیرى مى کند. در صورت 
ابتالى تعدادى از دانش آموزان از یک کالس درس هم 
بهتر است آن کالس حداقل 10 روز تعطیل شود و نکته 
مهم واکسیناسیون زیر 12 سال است که مهم ترین راه 

پیشگیرى از ابتال خواهد بود.
بعضى از محققان درباره پایان یافتن 
کرونا صحبت مى کنند، اساس این 

پیش بینى ها چیست؟
در آمریکا در 13 نوامبــر 2020 تعداد فوتى ها 932 نفر و 
مبتالیان 24 هزار و 500 نفر بــود یعنى 4 فوتى به ازاى 
100 نفر اما یک روز در ماه جارى میالدى در آمریکا 233 
فوتى و 400 هزار مبتال وجود داشت یعنى نسبت فوتى 
به ازاى 10 هزار مبتال فقط 6 نفر است. علت این امر تاثیر 
واکسن، ایمنى از ابتالى قبلى و خفیف بودن اومیکرون 
است. این ها دالیلى اســت که باعث مى شود محققان 
پیش بینى کنند پایان کرونا نزدیک است و ان شاءا... سال 

2022 پایان پاندمى است.

استادتمام دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى:

اومیکرون، هم بسترى و هم فوتى دارد اما کمتر از دلتا

 مطالعات جدید نشان مى دهد التهاب ملتحمه که خارش 
چشــم یکى از مهمترین عالئم آن اســت، مى تواند در 
مبتالیان به کرونا دیده شود، ولى در مورد سویه اومیکرون 
گزارشات بالینى محدودى در این زمینه ارائه شده که هنوز 

به قطعیت نرسیده و تحقیقات ادامه دارد.
از زمان شروع پاندمى، عوارض غیرمعمول و عجیبى مانند 
انگشــت پاى کوویدى و بثورات مختلف در سراسر دنیا 

گزارش شد. تحقیقات مختلف به دنبال توسعه اطالعات 
در مورد عوارض گونه هاى مختلف این ویروس هستند. 
اکنون که جهش اومیکرون در بسیارى از نقاط جهان به 
گونه قالب بدل شده است، تمام جوانب آن مورد مطالعه 

قرار مى گیرد.
مطالعات مختلف نشان مى دهد عوارض سویه اومیکرون 
تفاوت چندانى با گونه هــاى دیگر ندارد، ولى تحقیقات و 
مشاهدات بالینى جدید نشان مى دهد در برخى از مبتالیان 

خارش چشم دیده شده است.
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى آمریکا فهرستى از 

رایج ترین عالئم کرونا ارائه کرد که شامل تب یا لرز، سرفه، 
تنگى نفس، خستگى، دردهاى عضالنى، سردرد، گلودرد، 
از دست دادن حس چشایى و بویایى، آبریزش بینى، تهوع 
و استفراغ و اسهال بودند. آخرین تاریخ به روزرسانى این 
عالئم در فوریه سال 2021 میالدى بود؛ یعنى زمانى که 
گونه دلتا شیوع غالب بود. گزارشى که در ماه دسامبر سال 
2021 منتشر شد و بیشتر بر عالئم اومیکرون تمرکز داشت، 
نشان داد عالئم این گونه بیشتر شامل سرفه، خستگى، 

آبریزش بینى و گرفتگى مخاط در مجارى تنفسى است.
تحقیقات قبلى نشان داد سویه هاى قبلى کووید مى توانند 

باعث التهاب ملتحمه یا التهاب غشــاى چشم شوند که 
با عالئمى مانند قرمزى چشــم، خارش، ترشح و اشک 
همراه است. با توجه به این موارد احتمال خارش چشم در 
مبتالیان به اومیکرون نیز کامًال طبیعى و قابل انتظار است.
بر اســاس مطالعاتى که چندى پیش منتشر شد، التهاب 
ملتحمه تا به حال از عالئم رایج کووید نبوده است و از هر 
هزار نفر، کمتر از یک نفر به آن مبتال مى شــوند. در مورد 
اومیکرون احتمال خارش چشم و التهاب ملتحمه وجود 
دارد؛ ولى تا به حال به عنوان یک عالمت شایع گزارش 

نشده است.

خارش چشم از عالئم 
اومیکرون است؟  
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مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانى هاى شــهرى کشور گفت: 
رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى اعالم شده همچنان به 
قوت خود باقى است و در حال حاضر تغییرى در مصوبات ستاد 
کرونا نشده و رانندگان تاکسى موظفند که حداکثر سه مسافر 
سوار کنند. مرتضى ضامنى تصریح کرد: مردم و مسافران هم 
باید در این زمینه خودشان همکارى و از سوار شدن بیش از 

سه مسافر ممانعت کنند.

رئیس شوراى اسالمى شهر بلداجى گفت: به منظور کاهش 
آسیب هاى اجتماعى و آموزش مردم، با متولیان امر و ادارات 
مرتبط همچون کمیته امداد، اداره بهزیستى، نیروى انتظامى 
جلسات متعدد هم اندیشى و هماهنگى را برگزار کردیم. شهناز 
رفیعى مفرد تصریح کرد: با دعوت از اساتید مرتبط براى مادران 
به عنوان اولین مربیان فرزنــدان در جامعه، در حال برگزارى 
آموزش هاى کاربردى به صورت محله محور در مساجد هستیم.

تاکسى ها
 3 مسافر سوار کنند

اجراى آموزش  محله محور
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مدیر کل بهزیستى استان فارس با بیان اینکه وظایف این 
ســازمان تنها محدود به حوزه اعتیاد نبوده و آسیب هاى 
اجتماعى را شامل مى شــود، هرگونه اظهارنظر کارآمد در 
این ارتباط را منوط به دیدگاه هاى کارشناســى و اشراف 
بر ابعاد مختلف موضوع دانست. محمدصادق کشفى نژاد 
آسیب هاى اجتماعى را مبحثى حجیم و گسترده توصیف و 
ضرورت توجه به انتظارات و لحاظ کردن نگاه تخصصى و 

کارشناسى را یادآورى کرد.

وظایف بهزیستى 

ِرنج قیمت ها از 200 هزار تومان شــروع مى شود و به 
رقم هاى میلیونى هم مى رسد. این مظنه اى است که 
برخى از سایت هاى همسریابى دارند. پیشنهادهایى که 
این روزها در اوج کرونا، مشکالت اقتصادى و کاهش 
ازدواج ها جاى پایى براى دالالن انسانى باز کرده است.
در این میان حق پورسانت دالل جهت آشنا سازى دو نفر 
با یکدیگر و معرفى شخص مناسب براى جارى ساختن 
صیغه عقد موقت نیز محفوظ است. دالالن از این طریق 

پول خوبى به جیب مى زنند.

همسرى مطابق معیار شما
رنگ مو، قد، سن، وزن، سطح خانوادگى و غیره، مسائلى 
است که همسرى مطابق معیار شما را در جامعه مجازى، 
ارائه مى دهد. فقط کافى است، اطالعات خود را در سایت 
هاى همسریابى وارد کنید و براى چند روز و یا حتى فقط 
یک ساعت و یا به شکل دائمى صاحب همسر شوید. این در 
حالى است که بسیارى از این قبیل سایت ها صالحیتشان 
توسط هیچ مرجعى تأیید نشــده، اما با عنوانى نو و دهن 

پرکن فعالیت خود را به شکل رسمى نشان مى دهند.
براى دستیابى به این دالالن که به شیوه فروش کاال 
و بدون توجه به انسانیت و ویژگى هاى روحى افراد که 
مى تواند از طریق این روابط بســیار کوتاه مدت دچار 
آسیب هاى فراوانى شــود، احتیاج به طى کردن مسیر 
ســختى ندارید. با یک جستجوى ســاده در اینترنت 
مى توان به چندین ســایت همسریابى دست پیدا کرد 
که على رغم اهمیتى که مى توان براى آن متصور شد، 
درگاه آنها همچنان باز اســت. «از پذیرش دوشیزگان 
معذوریم»، «طبق قوانین و شــرایط با مجوز رسمى» 
جمالتى اســت که در صفحه اول اکثر ســایت هاى 
همسریابى نوشته شده است تا از این طریق توجه افراد 
بیشترى را به خود جلب کند. سایت هایى که به گفته 
سازندگانش، هم مجوز دارند و هم با درج نام وزارت ارشاد 
یا مرکز توسعه فناورى اطالعات رسانه هاى دیجیتال، 

مى خواهند رسمیتى به وجود شان ببخشند.

ازدواج ها بر پایه صفر و یک
تا چندى پیش تعداد این ســایت ها به اندازه انگشتان 
یک دست بود، اما حاال بى شمار شده اند؛ سایت هایى 

که با یک کلیک، مى توانى بــه کمک آنها به صورت 
الکترونیکى ازدواج کنى. ازدواج هایى که بر پایه صفر و 
یک ها جمع زده مى شود تا به راحتى بر سر مشتریانشان 

کاله بگذارند.
به گفته کارشناســان، باالرفتن ســن ازدواج و وجود 
میلیون ها جوان مجرد سبب شده تا بازار این سایت ها 
همیشه داغ باشد. ســایت هایى که در کارنامه شان از 
کالهبردارى گرفته تا سوءاســتفاده از دختران جوان، 

همه چیز هست.
دادگاه هاى خانواده اکنون شاهدان خوبى بر این مدعا 
هستند که بیشتر این سایت ها با اخاذى و کالهبردارى 
فعالیت مى کننند و بیشتر کسانى که خام این سایت ها 

مى شوند، بهاى گزافى را پرداخت مى کنند.
راهروى دادگاه را که طى کنى، خیلى ها هستند که تا 
چندى پیش خوشبختى را پشــت پروکسى هاى این 
سایت ها محو، اما مجازى مى دیدند. «م- ش» یکى 

از آنهاست، دخترى 29 ساله که سه سال پیش فرم را پر 
کرد. عکس هایش را بدون هیچ ترسى در سایت گذاشت 
تا همسر مناسبى که دلخواه او است، عایدش شود، ولى 
نمى دانست که سرنوشت، با او بازى بدى را شروع کرده 
است. از همان زمان دوئل ذهنى او با سایتى مجازى که 
کالهبردارى، پشت آن پنهان شده بود، آغاز شد تا او هم 
به جرگه کسانى بپیوندد که در پلیس فتا، پرونده در این 

رابطه دارند.
جالب اینجاســت که با اینکه عضویت در برخى از این 
سایت ها به صورت رایگان است، اما براى آنکه اعضا 
بتوانند براى یکدیگر پیام شــخصى بفرستند، حداقل 
باید 50 هزارتومان به شماره حسابى که در سایت قید 
شده از طریق درگاه الکترونیکى بانک پرداخت کنند. به 
این ترتیب اعضا مى توانند از طریق پیامک و پیام هاى 

شخصى با یکدیگر در ارتباط باشند.
میثم از جمله کسانى اســت که به تازگى عضو یکى از 

این سایت ها شده است. به اعتقاد او این سایت ها برخى 
اوقات وسیله اى براى کالهبردارى و کارهاى خالف 

شرع مى شود.
او براى این گفته اش دلیل خوبى دارد. به نظر «میثم» 
هیچ نظارتى بر واقعى بودن شخصیت هایى که در این 
سایت ها هســت وجود ندارد و  بسیارى از سایت هاى 

همسریابى کالهبردار هستند. 

هیچ سایت همسریابى مجوز ندارد
رئیس پلیس فتا اصفهان چندى پیــش در این رابطه 
گفت: به نظر ما هم اکنون هیچ سایت همسریابى مجوز 
دارى وجود ندارد، چرا که بسیارى از این اطالعات که 
در این سایت هاست، تنها براى قربانى کردن زنان، به 
مقاصدى از جمله دوست یابى یا مباحث مالى یا هتک 

حرمت و... است.
برخى از صاحبان این ســایت ها اما ادعا مى کنند که 

تنها براى امر خیر اقدام بــه راه اندازى این مکان هاى 
مجازى کرده اند.

نیت خیر یا شر پنهان
مدیر یکى از این سایت ها در گفتگو با «نصف جهان» 
ادعا مى کند که در راه اندازى این سایت نیت خیر داشته 
و تنها قصدش کمک به جوانانى است که مشکل ازدواج 
دارند. او با وجود اینکه با توهین هاى بســیارى روبه رو 
شده، اما همچنان در ادامه این مســیر مصر است و از 
برنامه هایش براى فراگیرى این مسئله طبق اصول و 
شرع در سایر استان ها سخن مى گوید و مشکل اصلى 
خود را ناتوانى در پاسخگویى به همه مراجعه کنندگان 

عنوان مى کند.
به گفته این مدیر سایت همسریابى، فعالیت این مرکز 
زیر نظر یکى از دفاتر ثبت ازدواج و طالق و مشورت با 

فردى روحانى و یک حقوقدان بوده است.
زمانى که از او در مورد قیمت هاى مندرج در سایت سئوال 
پرسیده مى شود،  با تأکید خاصى از آن به عنوان مهریه یاد 
کرده و ادامه مى دهد: «مرکز ما بخاطر معرفى و ارتباط 
مراجعه کننده مبلغى را دریافت مى کند که خودمان هم 
قبول داریم رقم باالیى است و سعى در کاهش آن داریم. 
اما خانم هایى که با ما همــکارى مى کنند مهریه هاى 
مختلفى را با توجه به ویژگى هایى که برخوردار هستند، 
مد نظر دارند که از یک شاخه گل شروع مى شود تا به 

مبالغ باال مى رسد.»
وى با تأکید بر اینکه  این اقدام طبق اصول و شرع اسالم 
است، در خصوص تعداد مراجعان مى گوید: «استقبال 
از این کار باال بوده و تماس هایى کــه با مرکز گرفته 
مى شود، بســیار زیاد اســت. گاهى اوقات ما را کالفه 
مى کنند، اما مى توان گفت در روز براى 20 مراجعه کننده 
قرار مالقات صورت مى گیرد. اکثر مالقات کنندگان در 

رنج سنى 23 تا 28 سال هستند.»
اما گاهى، آنچه پشت فضاى مجازى در قالب ازدواج ، 
پنهان مى شود، حوادث تلخى است که نیروى انتظامى 
و پلیس فتا از آن پرده برمى دارد، به این خاطرکه معموًال 
کالهبــرداران با مــدارك جعلى وارد این ســایت ها 
مى شــوند و اقدام به فریب دختران و زنان مى کنند و 
به دلیل مجازى بودن این ســایت ها در برخى مواقع 

پیگیرى امکانپذیر نیست.

همسرانى که در اینترنت یافت مى شوند

جستجوى خوشبختى پشت درهاى مجازى

01

سرپرست معاونت سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى 
سمنان گفت: مبارزه با آســیب هاى اجتماعى باید اولویت 
نخست دستگاه هاى اجرایى شود. احمد ریواده اظهار کرد: 
مهم ترین راهبرد نظام در مهم ترین آسیب اجتماعى (اعتیاد)، 
اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر است. ریواده عنوان کرد: 
مبارزه با آسیب اجتماعى باید اولویت نخست دستگاه هاى 
اجرایى شود، با بیان این نکته که این کار، یک اقدام ادارى 
نیست؛ بلکه تالشى قلبى و اعتقادى است. وى ادامه داد: 
قوانین مصوب مــا در قانون باید با رفتار مــا در برخورد با 

آسیب هاى اجتماعى یکى باشد.

اولویت نخست دستگاه ها

05

در دى 1400، تعــداد 627 زمین لرزه در کشــور و نواحى 
همجوار ثبت شده که بزرگترین زلزله در 25 دى به بزرگى 
5.1 ریشــتر در عمق 12 کیلومترى زمین ساعت 17.05 
حوالى سیرچ استان کرمان به ثبت رسیده است. در این ماه 
استان خراسان رضوى با 86، کرمان با 73 و اصفهان با 58 
زمین لرزه بیشترین تعداد را میان استان هاى کشور داشتند.

726 زمین لرزه در یک ماه

06

مطابق با ماده 24 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى، 
زن مى تواند براى وصول مهریه خود، اموال شوهر را توقیف 
کند اما قانون براى برخى اموال فرد بدهــکار (که در مورد 
"مهریه"،  "شــوهر" بدهکار است)، اســتثنائاتى قائل شده 
و برخى اموال را جزء مســتثنیات دین (غیــر قابل توقیف و 

فروش) محسوب مى کند.

توقیف اموال شوهر

وزیر آموزش و پرورش درباره مهاجرت نخبــگان از جمله جوانان 
داراى مدال در المپیادهاى علمى گفت: بسیارى از این دانش آموزان 
در کشور هستند و بسیارى هم از کشور مى روند و پس از مدتى باز 

مى گردند، در واقع هویت ملى در بین این بچه ها هست و خیلى نباید 
در این امر تاریک نمایى کنیم چراکه شاهد بازگشت بسیارى از این 

عزیزان بوده ایم.
یوسف نورى اظهار کرد: باید نســبت به جدى بودن مسئولیتمان 
نســبت به نگهدارى دانش آموزان نخبه توجه کنیم و مســئوالن 
این امر را در اولویت کار خود قرار دهنــد.  اخیرا نیز معاونت علمى 
ریاست جمهورى مصوبه اى را در هیات دولت به منظور لحاظ کردن 

مشوق هایى براى این افراد داشته است. 

وى ادامه داد: از سوى دیگر باید فرهنگى ایجاد کرد تا نخبگان بدانند 
آنچه را که براى مملکت خود انجام دهند بهتر از رفتن و انجام همان 

امور در کشورهاى دیگر است. 
وزیر آموزش و پــرورش ایجاد زمینه مناســب براى شــکوفایى 
استعدادهاى این دانش آموزان نخبه  را از جمله اقدامات وزارتخانه 
براى آنها دانست و ادامه داد: این ارتباط صمیمى و نزدیک بین مرکز 
آموزش استعدادهاى درخشان و بنیاد نخبگان وجود دارد و مى تواند 

بعدها منجر به فراهم شدن تسهیالتى براى این افراد شود. 

وزیر آموزش و پرورش:

درباره مهاجرت نخبگان 
تاریک نمایى نکنیم

دریا قدرتى پور

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر 
وزارت بهداشــت گفت: در کشــور روند بروز 
سرطان متاسفانه افزایشــى است. اطالعات 
چهار سال نظام ثبت سرطان مبتنى بر جمعیت 
در ایران در بین سالهاى 93 تا 96 نشان مى دهد 
که بروز سرطان در کشور از 112 هزار مورد در 

سال به 135 هزار مورد رسیده است.
دکتر افشــین اســتوار اظهار داشــت: بروز 
استاندارد شده ســنى در ابتال به سرطان در 
ایران، براى مردان 180 و در بین زنان 160 در 
هر 100 هزار نفر است و در مقایسه با متوسط 
جهانى، در بین مردان و زنان بروز سرطان در 

ایران پایین تر است.
وى افزود: الگوى بروز ســرطان در ایران به 
دلیل وضعیت سالمندى، بروز عوامل خطر و 
سبک زندگى شهرنشینى و مدرن، به تدریج 
شبیه کشورهاى توسعه یافته مى شود. از نظر 
تعداد بر اساس آخرین آمار نظام ثبت سرطان 
مبتنى بر جمعیت در کشور، ساالنه حدود 135 
هزار مورد سرطان رخ مى دهد که از این رقم، 
52 درصد مربوط به مردان و 48 درصد مربوط 

به زنان است.
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر 
وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: شایع ترین 
نوع ســرطان در بین زنان ایرانى، ســرطان 
پستان و در بین مردان، ســرطان پروستات 
اســت. در طول زمانى، تغییراتى در سرطان 
هاى شــایع رخ داده به عنوان نمونه سرطان 
پروستات به دلیل تغییر سبک زندگى و نوع 
تغذیه در بین مردان جاى ســرطان معده را 
گرفته اســت اما در بین زنان، سرطان معده، 

جزو 5 سرطان شایع است.
دکتر استوار تصریح کرد: در کشور روند بروز 

سرطان متاسفانه افزایشى است. اطالعات 4 
سال نظام ثبت سرطان مبتنى بر جمعیت در 
ایران در بین سالهاى 93 تا 96 نشان مى دهد 
که بروز سرطان در کشور از 112 هزار مورد در 

سال به 135 هزار مورد رسیده است.
وى یادآور شد: در بین علل مرگ و میر، ابتدا 
بیمارى هاى قلبى و عروقــى با 43 درصد و 
سپس سرطان با 16 درصد موارد، در باالترین 
رتبه قرار دارند. احتمال بروز سرطان براى هر 
ایرانى در طول دوران زندگى حدود 14 درصد 
و در دنیا حدود 20 درصد است. احتمال مرگ 
هر ایرانى در طول عمر خود به دلیل سرطان 
7 و در دنیا 10 درصد و احتمــال بهبودى از 
ســرطان در ایران و جهان حدود 50 درصد 

است.
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر 
وزارت بهداشت گفت: در ایران براى 20 سال 
آینده پیش بینى مى شود که بروز سرطان 60 

درصد افزایش پیدا کند؛ در حالیکه این پیش 
بینى براى دنیا حدود 115 درصد اســت که 
عمده این افزایش به دلیل تغییرات جمعیتى 
و سالمند شدن جمعیت کشــور است؛ البته 
بخشى از عوامل نیز مربوط به سبک زندگى 
و افزایش عوامل خطر مانند تغذیه ناســالم 
و مصرف دخانیات، کمبــود تحرك بدنى و 

چاقى است.
استوار ادامه داد: ســرطان از نظر اقتصادى 
اهمیت بسیار زیادى دارد؛ چون پرهزینه ترین 
بیمارى در کشور اســت و متاسفانه حدود دو 
سوم افرادى که مبتال به سرطان مى شوند، 
ممکن است دچار هزینه هاى کمرشکن شوند 
که به احتمال فراوان به زیرخط فقر مى روند؛ 
در حالیکه اگر نتوانیم در حوزه پیشگیرى کار 
کنیم، خطر ورشکستگى سازمان هاى بیمه گر 
به عنوان عمده ترین تامیــن کنندگان مالى 

هزینه هاى سرطان وجود دارد.

روند بروز سرطان در ایران افزایشى است

عضو تیم تخصصى کــودك و نوجوان در 
انجمن ازدواج و خانواده کشور گفت: انداختن 
مســئولیت بزرگ کردن فرزندان بر دوش 
مادر بزرگ و پــدر بزرگ، بزرگترین خطرى 
اســت که متوجه فرزندان اســت چراکه در 
این شرایط کودك دچار چند تربیتى شده و با 
تربیتى بزرگ مى شود که متعلق به چند نسل 

قبل از خود و نه نسل خود اوست.
دکتر آســیه انارى اظهار کــرد: ما توصیه 

مى کنیم تا دو سالگى، کودکان در کنار والدین 
باشند و والدین براى آن دو سال برنامه ریزى 
کنند. البته این امر به معناى کمک نگرفتن از 
پدر بزرگ و مادر بزرگ و یا سایر اقوام براى 
بزرگ کردن فرزندان نیست، اما انداختن تمام 
مســئولیت بزرگ کردن نوه ها به دوش پدر 

بزرگ و مادر بزرگ آسیب زاترین کار است.
این روانشناس بالینى کودك و نوجوان با بیان 
اینکه در این شرایط نوع تربیتى که کودك از 

پدر بزرگ و مادر بزرگ خود دریافت مى کند 
متناسب با شرایط روز نیست، این را هم گفت 
که بعضا پدر بزرگ و مادر بزرگ به دلیل عشق 
بى نهایت خود به نوه ها به تمام درخواســت 
آن ها پاسخ مثبت داده و از آسیب هاى عدم 

توانایى نه گفتن به بچه ها آگاه نیستند.
عضو هیئت رییسه انجمن روانشناسى بالینى 
کودك و نوجوان افزود: از ســوى دیگر در 
چنین شرایطى رابطه بین فرزندان و والدین 
دچار خدشه مى شود. این در حالى است که 
در دوره نوجوانــى به شــدت نیازمند رابطه 
گرم فرزندان و والدین هستیم و از این رو در 
صورت لطمه دیدن این رابطه، مشــکالتى 

ایجاد مى شود.
به گفته وى، سپردن مسئولیت کامل بزرگ 
کردن فرزندان به پدر بزرگ و مادر بزرگ و 
توقع داشتن از آن ها در این راستا بسیار اشتباه 
اســت، با این حال در صورتى که خود پدر 
بزرگ و مادر بزرگ راضى به این امر باشند و با 
این شرط که مسئولیت اصلى تربیت فرزندان 

با خود والدین باشد، مشکلى وجود ندارد.

چند تربیتى در انتظار نوه ها

مدیرکل مشارکت هاى مردمى و سرمایه اجتماعى قوه قضائیه با 
اشاره به اهمیت نقش سازمان هاى مردم نهاد در کاهش آسیب ها و 
جرائم گفت: نگاهمان در معاونت این است که بتوانیم در همکارى 
با ســمن ها از حداکثر ظرفیت هاى مردمى در انجام وظایف قوه 

قضائیه استفاده کنیم.
احمد هنرى در پنجمین جلســه کارگروه ملى مشارکت و تعامل 
نهادهاى مردمى بــا قوه قضائیــه اظهار کرد: دو ســال از ابالغ 
دســتورالعمل نحوه تعامل نهادهاى مردمى با قوه قضائیه گذشته 

است و در این مدت توانسته ایم با راه اندازى سامانه ملى مشارکت، 
همکارى با سمن ها را نظام مند کنیم.

وى با اشاره به اینکه براى افزایش کارآمدى این همکارى ضرورت 
دارد که توانمندى هاى سمن ها به صورت تخصصى شناسایى شود، 
خاطرنشان کرد: توانسته ایم با فراخوان هاى اعالم شده، نهادهاى 
مردمى که در حوزه هاى کاهش جرایم و آسیب ها فعالیت مى کنند 
را شناســایى و اطالعات آنان را در بانک اطالعاتى ســامانه ملى 

مشارکت گردآورى کنیم.

نهادهاى مردمى در کاهش آسیب هاى اجتماعى نقش ویژه اى دارند

بگان بدانند 
 نجام همان 

شــکوفایى
ت وزارتخانه 
ک بین مرکز

د و مى تواند 
ود. 
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مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: با توجه به شــرایط حاضر، توســعه شهرك هاى 
صنعتى در اصفهان باید بر اســاس سیاست هاى مناسب 

برنامه ریزى شود.
محمد جواد بگى در یک مصاحبه مطبوعاتى که جمعى از 
خبرنگاران حضور داشتند اظهار کرد: با توجه به استقبال 
سرمایه گذاران براى ایجاد واحدهاى کوچک و متوسط، 
شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان در این زمینه در سال 

جارى در مسیر توسعه شهرك هاى صنعتى گام برداشت.
وى با اشاره به اینکه در برنامه ایجاد و توسعه، فاز عملیاتى 
به میزان هزار و 269 هکتار را برنامه ریزى کردیم که این 
عدد برابر کل توســعه فاز عملیاتى شهرك هاى صنعتى 
سایر استان هاست، گفت: اصفهان در این رابطه رکوردها 

را شکسته است. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اضافه کرد: ســال گذشــته و در ســال جارى شــرکت 
شــهرك هاى صنعتى رکورد واگذارى زمیــن را هم از 
نظر تعداد و هم از نظر مساحت در استان و کشور برجاى 
گذاشــت.  وى افزود: اکنون اصفهان با بیشــترین تعداد 
شهرك هاى صنعتى در کشــور مقام اول را داراست و با 

ایجاد ده شهرك رکورددار است.
بگى ادامه داد: یکى دیگر از سیاست هاى استان اصفهان 
ایجاد شهرك هاى صنعتى بر اساس ایجاد زنجیره ارزش بر 

اساس مزیت و منابع محلى و طبیعى استان است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در ادامه با اشــاره به نواحــى صنعتى در حــال احداث و 
بهره بردارى در استان اصفهان گفت: از جمله این نواحى 
شهرك صنعتى 3 کاشان به مســاحت 151 هکتار براى 
صنایع هایتک،  ناحیه تخصصى ماهیان زینتى به مساحت 
49 هکتار با پیشرفت 70 درصدى زیرساخت هاى آن به 

منظور اشتغالزایى در شهر کاشان به منظور حرکت به سمت 
مسائل زیست محیطى، بهداشــتى و صنایع پاك،  ناحیه 
صنعتى زنده رود در لنجان به مســاحت 26 هکتار،  ناحیه 
صنعتى جندق در خور و بیابانک براى صنایع کانى غیرفلزى 
به مســاحت 30 هکتار، ناحیه صنعتى پادنا در سمیرم به 
مساحت 16 هکتار براى صنایع تبدیلى و تکمیلى سیب و... 
از جمله نواحى صنعتى جدیدى است که در حال احداث و 

بهره بردارى است.
وى با اشاره به اینکه به دلیل تحریم ها، توسعه برداشت از 
میادین گازى کشــور فعًال متوقف شده است و میزان گاز 
برداشتى ایران نسبت به کشورهاى دیگر کمتر است اظهار 
کرد: باید توجه داشت که مشکل گاز کشور ریشه اى و غیر 

قابل حل نبوده و برطرف خواهد شد.
بگى افزود: با توجه به اینکه بارگــذارى هاى جدید براى 
ایجاد صنایع داریم و با توجه به اینکه استعالم ها و مجوزها 
براى ایجاد صنایع داده شده اما اکنون به دلیل محدود شدن 

برداشت از میادین گازى این مشکل ایجاد شده است.
وى در رابطــه بــا محدودیــت هــاى گاز و بــرق در 
شهرك هاى صنعتى گفت: بزرگ ترین اشتباه کشور ایجاد 
شبکه مویرگى گازرسانى براى مصارف خانگى است که 

باعث این مشکالت شده است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
ادامه داد: ما باید هزینه  و سرمایه گذارى که براى گازرسانى 
به دورافتاده ترین شــهرها اختصاص داده بودیم را صرف 
تولید برق از انرژى هاى تجدیدپذیر و نو مى کردیم تا امروز 
در اصفهان مصرف گاز افزایش نیابــد و  آالیندگى هوا و 

مشکل تأمین گاز صنایع را نداشته باشیم.
بگى تأکید کرد: البته این موضوع را یادآورى مى کنم که از 
دیگر دالیل آالیندگى کالنشهرهایى مثل اصفهان و شیراز 

عدم وجود کاتالیست هاى مؤثر در اگزوز خودروهاست.
مدیر عامل  شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

ادامه داد: باید با سیاســتگذارى درست مردم را تشویق به 
ایجاد و ســرمایه گذارى در نیروگاه هاى مقیاس کوچک 

براى توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر کنیم.
 وى تصریح کرد: با مســیرى که امــروز در آن حرکت 
مى کنیم، دیگر نه گازى در زمســتان مى ماند و نه برقى 
در تابستان، اما در صورت توسعه انرژى تجدیدپذیر، موارد 
گرمایشى از طریق برق انجام مى شود و دیگر با کمبود گاز 
و برق مواجه نخواهیم شد و همچنین آالینده هاى ناشى از 

سوخت هاى مختلف را نیز نخواهیم داشت.
وى با بیان اینکه سیاســت مــا به عنــوان متولى ایجاد 
زیرساخت، حرکت به سمت صنایع پاك  و هایتک است، 
تصریح کرد: به جرأت سهم آالیندگى 70شهرك و ناحیه 
صنعتى با شــش هزار و 500 واحد صنعتى، به اندازه یکى 
از واحدهاى صنعتى ملى اســتان نیست، همچنین حجم 

اشتغال مستقیم این صنایع باالى 150 هزار نفر و اشتغال 
غیرمستقیم آن 500 هزار نفر است.

بگى به سومین سیاست این شرکت اشــاره کرد و افزود: 
ایجاد شــهرك هاى صنعتى براى ایجــاد زنجیره ارزش 
براســاس مزیت و منابع طبیعى و محلى استان از دیگر 
سیاست هاى ماست. وى همچنین با بیان اینکه به دنبال 
توسعه شهرك ها و نواحى صنعتى در استان هستیم، اظهار 
کرد: توسعه شهرك صنعتى هرند براى صنایع نساجى و 
غذایى، توسعه شهرك صنعتى کوهپایه به مساحت 300 
هکتار، ناحیه صنعتى جمبزه دهاقان به مساحت 70 هکتار 
براى صنایع پایین دستى فوالد، ناحیه صنعتى ابوزیدآباد 
آران و بیدگل براى صنایع غیرنساجى به مساحت 30 هکتار، 
ایجاد شهرك تخصصى فراورى عناصر معدنى و غیرفلزى 
دریاچه نمک قم، ایجاد نخستین شهرك تخصصى شیمى 

پارك در شــهرضا با طراحى 17 واحد باالدستى و 5 هزار 
واحد زیردستى، واحد شیمى پارك 200 هکتارى برخوار 
در همجوارى کنارگذر شرق، ناحیه تخصصى پوشاك به 
مساحت 40 هکتار شهرســتان برخوار در کنار کمشچه، 
ایجاد اولین ناحیــه تخصصى رمز ارز در کنار شــهرك 
تخصصى رمزارز، شــهرك تخصصى عناصر راهبردى، 
مربوط به صنایع هایتک در نایین به مساحت 200 هکتار 

و... ازجمله این نواحى است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
ادامه داد: در حال حاضر هــزار و 130  هکتار در قالب 15 
شهرك را در استان اصفهان در دستور کار قرار داده ایم که 
6 شهرك مصوبات اجرایى خود را گرفته و 9 شهرك دیگر 
در دست اقدام است. وى در رابطه با دالل ها و خریداران 
زمین هاى شهرك هاى صنعتى نیز اظهار کرد: زمینى براى 
داللى نداریم اما در این زمینه آسیب هاى زیادى را متحمل 
شدیم. بگى با اشاره به تعیین تکلیف زمین هاى بالاستفاده 
در شــهرك صنعتى اظهار کرد: به افرادى که زمین براى 
احداث شــهرك صنعتى تملک کردند اما اقدامى انجام 
ندادند هشــدار مى دهم که مراحل احداث را انجام دهند 

وگرنه قرارداد آنها فسخ و خلع ید خواهند شد.
وى افزود: در استان اصفهان طبق قراردادها تا اکنون 80 
درصد کسانى که زمین براى احداث شهرك هاى صنعتى 
تملک کرده اند به فعالیت در آن پرداخته اند و از تعداد 11 
هزار قرارداد، 7 هزار واحد یا بهره بردارى شده و یا در شرف 
بهره بردارى اســت و مى توان گفت 65 تا 70 درصد به 

تعهداتشان عمل کرده اند.
بگى ادامه داد: هم اکنون 2 هــزار قرارداد جدید داریم که 

هزار تا 1500 قرارداد تماماً تعیین تکلیف شده اند.
بگى ادامه داد: 200 نفر نیز زمین هایــى را بابت فروش 
گرفته اند در حالى که هیچکس حــق ندارد این زمین ها 
را تنها براى فروش بگیــرد و حتماً معامالت این زمین ها 

را فسخ خواهیم کرد.
وى افزود: کسانى که قبل از سال 96 قرارداد بسته باشند 
اما اقدامى در زمینه ایجاد سوله و دیوار کشى نکرده باشند 
خلع ید خواهند شد و قراردادهایى که بعد از سال 96 بسته 
شده اند با ایجاد ســوله و فنداسیون به آنها زمان بیشترى 

براى بهره بردارى مى دهیم.
مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى تصریح کرد: 
در استان اصفهان در 8 سال گذشته 350 هکتار زمین بال 
استفاده خلع ید شد و در اختیار شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان براى واگذارى به سرمایه گذاران جدید قرار گرفت. 

بگى در ادامه با اشــاره به اینکه یکى از سیاست هاى ما 
در ســال 1400 این اســت که پالك هاى باقیمانده در 
شهرك هاى صنعتى صرفًا به واحدهاى دانش بنیان داده 
شود اظهار داشــت: تا امروز 18 قرارداد را به همین طریق 
داشتیم. وى افزود: 30 واحد در این سیاست باعث جذب 

واحدهاى دانش بنیان در شهرك صنعتى شده است.
این مقام مســئول در ادامه با اشــاره به اهمیت ایمنى در 
شهرك هاى صنعتى نیز گفت: تا 6 سال قبل 12 ایستگاه 
آتش نشانى داشــتیم ولى امروز این تعداد به 36 ایستگاه 
رسیده است و در دهه فجر امســال نیز 4 ایستگاه دیگر 
به تعداد ایستگاه هاى آتش نشانى شهرك هاى صنعتى 

اضافه خواهد شد. 
بگى افزایش بهره ورى در مصــرف آب صنایع را از دیگر 
اقدامات مهم این شرکت برشــمرد و بر عزم این شرکت 
براى افزایش تعداد تصفیه خانه هاى صنعتى و همچنین 
تالش براى انتقال بخشــى از فاضالب شــهرى به این 
تصفیه خانه هاى صنعتى به منظــور کمک به تأمین آب 
صنایع مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى و حمایت از 
توسعه پایدار استان خبر داد و گفت: در طول 30 سال گذشته 
در مجموع 10 تصفیه خانه ایجاد کردیم ولى امروز تصفیه 

خانه هاى ما حدود 13 تصفیه خانه جدید است.  

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان:

توسعه شهرك هاى صنعتى  باید بر اساس سیاست هاى مناسب باشد
دریا قدرتى پور

در 10 ماهــه  ســال 1400 جمعــا 52987 فقره 
تسهیالت با مبلغ مجموع 43،168،385،000،000 
ریال در سطح شعب بانک کشــاورزى در استان 
اصفهان پرداخت شده اســت. این تسهیالت در 
زمینه هاى متنوعى چون احداث واحدهاى گلخانه 
ســبزى و صیفى و واحدهاى دامدارى، توســعه 
مکانیزاسیون کشاورزى، تسهیالت قرض الحسنه 
اشــتغالزائى نهادهاى حمایتى نظیر کمیته امداد و 
بهزیستى، قرض الحسنه اشــتغالزائى ایثارگران، 
قــرض الحســنه ازدواج جوانــان، تســهیالت 
قرض الحسنه توانمندسازى روستائیان و تسهیالت 
بهسازى و نوسازى مسکن روستائى پرداخت شده و 
نقش موثرى در تامین مالى بخش کشاورزى استان 
و ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى بانک داشته است.

آمار تفکیکى تســهیالت پرداختى مورد اشاره به 
شرح ذیل مى باشد:

1-بابت اجراى طرح هاى احداث واحدهاى گلخانه 
سبزى و صیفى و افزایش سطح زیرکشت و تولید 
محصوالت گلخانه اى اســتان، مجموعا 70 فقره 
تسهیالت به مبلغ مجموع 1،200،083،000،000 

ریال پرداخت شده است.
2-بابت حمایت از طرح هاى اشتغالزائى ایثارگران، 
6 فقره تســهیالت از محل منابع صندوق توسعه 
ملى به مبلغ مجمــوع 59،690،000،000 ریال 

پرداخت شده است.
3-بابت تامین تســهیالت ســرمایه در گردش 
واحدهاى تولیــدى فعال در بخش کشــاورزى 
استان، با معرفى کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید استان، 112 فقره تسهیالت به مبلغ مجموع 
979،240،000،000 ریال پرداخت شده است.

4-با هدف حمایت از افزایــش تولید محصوالت 
زراعى و تامین نیاز مالى فعالیــن این زیربخش، 
9768 فقــره تســهیالت بــه مبلــغ مجمــوع 

8،695،328،000،000 ریال پرداخت شده است.
5-با هدف توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزى 
و افزایش ضریب مکانیزاســیون اســتان، بابت 
خریــد تراکتــور و ماشــین آالت و تجهیــزات 
کشاورزى 943 فقره تســهیالت به مبلغ مجموع 

864،874،000،000 ریال پرداخت شده است.
6- از محل کمک هاى فنــى و اعتبارى قانون 
بودجه ســال 1399 و جهت تامین ســرمایه در 
گردش تعدادى از واحدهــاى تولید کننده ادوات 
کشاورزى و نیز تامین ســرمایه در گردش تولید 
محصوالت زراعى، 28 فقره تســهیالت به مبلغ 
مجموع 26،304،000،000 ریال پرداخت شده 

است.
7-با هدف حمایت از ازدواج جوانان، 1066 فقره 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلغ مجموع 

929،400،000،000 ریال پرداخت شده است.
8-با هدف حمایت از ایجاد طرح هاى خوداشتغالى 
و اشــتغالزائى مددجویان نهادهاى حمایتى نظیر 
کمیته امداد و بهزیســتى، اشــتغالزائى ایثارگران 
و توانمندســازى روســتائیان، 1808 فقــره 
تســهیالت قــرض الحســنه به مبلــغ مجموع 

863،550،000،000 ریال پرداخت شده است.
9-با هدف ارتقاء کیفیت مساکن روستائى در قالب 
بهســازى و نوســازى آنها، 173 فقره تسهیالت 
بهسازى و نوســازى مسکن روســتائى به مبلغ 
مجموع 173،000،000،000 ریال پرداخت شده 

است.

در 10 ماهه سال 1400 صورت گرفت؛

پرداخت 52987 فقره تسهیالت در سطح 
شعب بانک کشاورزى استان اصفهان

ی باد ا ی  قالب اسال روزی ا د پ ن سال و ل و 


