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آیا ریه بیماران مبتال به کرونا به حالت قبل بازمى گردد؟خرید گوشت قرمز به قدرت خرید مردم گره خورده استامروز حداقل دستمزد سال 1401 نهایى مى شود طیبى به 14 گل در لیگ پرتغال رسید نماگر کرونااستان ورزش جهان نما

صدور مجوز 
مصرف داوطلبانه 

واکسن نورا

دستگاه قضا به احیاى زاینده رود  ورود کند
3

مردم نگران 7
میوه ایام نوروز 

نباشند

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از صدور مجوز 
مصرف اضطرارى واکسن نورا به عنوان دوز بوستر (یادآور) 
خبر داد. بهرام دارایى در این باره اظهار کرد: سازمان غذا و 

دارو مطابق سیاست هاى وزارت بهداشت اولویت هاى سند 
ملى واکسیناسیون، تکمیل ...

رئیس اتحادیه میوه و سبزى اصفهان با بیان آنکه 
در هفته هاى پایان سال استقبال نسبت به خرید 
میوه کاهش قابل توجهى داشته است، گفت: تهیه 
اولویت هاى دیگر که مرتبط با ایام نوروز اســت، 
درحال حاضر اقالمى مانند میوه را از ســبد خرید 

مردم کمرنگ کرده است.
نوروزعلى اســماعیلى اظهار کرد: دلیل کاهش 
خرید میوه گرانى نیست، بلکه قدرت پایین مالى 
مردم است که در این شرایط، امکان تأمین تمام 

مایحتاج را ندارند و...

55 میلیون بوته گل در اصفهان کاشته مى شود میلیون بوته گل در اصفهان کاشته مى شود
در یک برنامه محیط زیستى تا پایان اردیبهشت ماه؛در یک برنامه محیط زیستى تا پایان اردیبهشت ماه؛

3

معاون استاندار اصفهان: زاینده رود مثل انسانى است که به حال احتضار افتاده و باید به آن رسیدگى شود

مادرم 3 شب نخوابید تا از 
مرز اوکراین خار ج شدم

روایت جالب زاهدى از جنگ و خروجش از اوکراین

جنگ ناگهانى روســیه و اوکراین سوژه اصلى رســانه هاى دنیا شده 
است. این موضوع براى فوتبالدوستان ایرانى نیز اهمیت پیدا کرده زیرا 

شهاب زاهدى بازیکن تیم ملى که در اردوى گذشته...
3

6

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

رئیس اتحادیه میوه و سبزى اصفهان:

17 هزار دستگاه 
خودروى عمومى 
دوگانه سوز شد

کرونا به کدام مشاغل اصفهانى ها بیشتر آسیب زد؟
کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزى تشریح کرد؛

3

4سال هجدهم /شماره 4

7

شخصیت نویدکیا شخصیت نویدکیا 
به سپاهان به سپاهان 

کمک مى کندکمک مى کند

نورافکن:نورافکن:

ظرفیت شوراى شهر ظرفیت شوراى شهر 
اصفهان تکمیل مى شوداصفهان تکمیل مى شود

سومین سومین 
على البدل على البدل 
دعوت شددعوت شد

3

فرمانده انتظامى فرمانده انتظامى 
کل کشور:کل کشور:

مأموران پلیس مأموران پلیس 
در جاده ها در جاده ها 

کمین کمین 
نمى کنندنمى کنند

3

بازیگر مشهور اصفهانى بازیگر مشهور اصفهانى 
در بیمارستاندر بیمارستان

2

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان در نظر دارد مزایده منافع اجاره بدون ودیعه 9/5 (نه و نیم) ماهه بناهاى 
تعیین شده، به صورت یکجا و با کاربرى هاى اعالم شده با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

www.setadiran.ir با شماره مزایده 5000003365000003 به صورت الکترونیکى برگزار نماید.
1- مبلغ برآورد کار : قیمت پایه بر اساس نظریه اعالم شده توسط کارشناسان رسمى کانون کارشناسان استان اصفهان به مبلغ: 5/833/000/000 

(پنج میلیارد و هشتصد و سى و سه میلیون) ریال
2- مدت اجراى کار حداکثر 9/5 (نه و نیم) ماه و محل اجرا ى موضوع مزایده شهر اصفهان و کاشان مى باشد.

3- تضمین شرکت در مزایده برابر با مبلغ 291/650/000 ریال ضمانتنامه بانکى معتبر به مدت حداقل سه ماه در وجه اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشــگرى اســتان اصفهان و قابل تمدید مطابق آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى و یا فیش واریزى به حساب شبا 
IR 510100004061026207670061 و شماره حساب 4061026207670061 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان نزد 

بانک مرکزى با شناسه پرداخت 949113761206100140001972542002 قابل پرداخت در کلیه شعب بانکى.
4- تاریخ انتشار در سایت 1400/12/18

5- تاریخ اخذ اسناد مزایده از سایت : از تاریخ 1400/12/18 لغایت تاریخ 1400/12/28
6- تاریخ تحویل پیشنهادات : تا تاریخ 1401/01/20

7- تاریخ بازگشایی : رأس ساعت 12:00 ظهر  مورخ 1401/01/21
8- محل، تحویل و بازگشایی پاکات : اصفهان خ بزرگمهر  ، کوچه شماره 13 پالك 3 اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان 

اصفهان تلفن تماس 32648366.
 شرکت کنندگان موظفند عالوه بر ثبت و درج کلیه اطالعات پاکات در سایت ســامانه تدارکات،  پاکت الك و مهر شده الف را تا ساعت 14:00 
مورخ 1401/01/20 تحویل دبیرخانه اداره کل نمایند. ثبت اطالعات در سامانه و تحویل فیزیکى پاکت الف بصورت تواماً الزامى است و در صورت عدم 
رعایت و انجام هر دو مورد به پیشنهادات ارسالى که تنها به صورت اینترنتى (ثبت سامانه) و یا فیزیکى ارایه شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله اى
 به شماره 5000003365000003

م.الف: 1287677   

نوبت دومنوبت دوم

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان اصفهان

استاندارى اصفهان در نظر دارد مناقصه امور پشــتیبانى نرم افزارى و سخت افزارى 
شبکه رایانه اى استاندارى اصفهان و فرماندارى هاى تابعه را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) و با شماره مناقصه 200000336000009 به صورت الکترونیکى 
برگزار نماید. عالقمندان به شــرکت در مناقصه مذکور مى توانند با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى http://setadiran.ir/setad/cms نسبت به 
دریافت اسناد مناقصه و شرکت در مناقصه اقدام نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه مذکور به صورت الکترونیکى از طریق ســامانه مذکور انجام خواهد 
پذیرفت و از دریافت اسناد به صورت دستى معذوریم. و همچنین شرح جزئیات مناقصه 
 www.ostan-es.ir/daftar/mali در سامانه مذکور و سایت استاندارى به نشانى

قابل رؤیت مى باشد. 

آگهى مناقصه امور پشتیبانى
 نرم افزارى و سخت افزارى شبکه رایانه اى
 استاندارى اصفهان و فرماندارى هاى تابعه

اداره کل امور ادارى و مالى استاندارى اصفهان

چاپ  دومچاپ  دوم

م . الف : 1288650

3

3مادرم3 شب
مرز اوکراین

روایت جالب زاهدى از ج

جنگ ناگهانى روســیه و اوکراین
است. این موضوع براى فوتبالدوس
شهاب زاهدى بازیکن تیم ملى ک

دستگاه 
عمومى
وز شد

مجوز
ستر (یادآور) 
مان غذا و 

ت هاى سند 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در حاشیه سومین نمایشگاه حمایت از ساخت 
داخل با نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پتروپاالیش گفت: به طور کلى در این شرکت 36 
هزار قلم کاال داریم که از این تعداد حدود 33 هزار قلم بومى سازى شده است؛ به عبارتى 

90 درصد تجهیزات و کاالى شرکت ایرانى شده و در صنعت پاالیش مورد استفاده قرار 
مى گیرد، خوشبختانه توانسته ایم سخت ترین و پیچیده ترین دستگاه ها را بومى سازى 

کرده و ازآنها در شرکت خود بهره مند باشیم.
محســن قدیرى با بیان اینکه در خصوص میزان صرفه جویى ارزى اعالم رقم دقیق 
امکان پذیر نیست، اظهار داشت: به طور تقریبى مى توان گفت هزینه ساخت تجهیزات 
در داخل کشور 40 درصد پایین تر از هزینه خرید خارجى است، ضمن اینکه مشکالتى 
همچون تحریم و نیاز به گشــایشLC به دلیل فرآیندهاى پیچیده تجهیزات را مرتفع 
کرده ایم. به طور حتم شرکت پاالیش نفت اصفهان در کنار دیگر سازمانها با حرکت به 
سمت خودکفایى ضمن اشتغال زایى خوشبختانه توانسته از خروج مقادیر قابل توجهى 

ارز از کشور جلوگیرى کند.
نشست با مدیران عامل بانک ها با هدف جلب مشــارکت آنها در طرح هاى توسعه اى 
شرکت پاالیش نفت اصفهان و دیدار با شرکت هاى دانش بنیان  و تولیدکنندگان داخلى 
به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز و اقالم قابل ساخت پاالیشگاهى از دیگر برنامه هاى 

دکتر محسن قدیرى در نمایشگاه ساخت داخل بود.

بومى سازى پیچیده ترین دستگاه ها در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

سرپرست دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت: بیست 
و دومین دوره آزمون فراگیر کارشناســى ارشد دانشگاه 

پیام نور، اســتان اصفهان با ظرفیت 2315 نفر 
در 66 رشته محل دانشجو پذیرش خواهد کرد 
و در این دوره در استان اصفهان رشته مدیریت 
دولتى (مدیریت منابع انســانى) به دانشــگاه 
پیام نور مرکز شاهین شــهر و همچنین رشته 
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش به واحدهاى 
دانشگاهى خوراسگان و قهدریجان در دفترچه 
راهنماى بیســت و دومین دوره آزمون فراگیر 

اضافه شده است.  
رضا مختارى اظهار کرد: ثبت نام آزمون ورودى 
دوره هاى فراگیر مقطع کارشناسى ارشد (نوبت 

بیســت و دوم) از 10 اسفند ماه ســال جارى در پایگاه 
اینترنتى ســازمان سنجش آموزش کشــور به نشانى
 www.sanjesh.org آغاز شده و تا 20 اسفندماه ادامه 

خواهد داشت.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان اصفهان افزود: زمان 

برگزارى آزمون دانش پذیرى روز جمعه 24 تیر ماه سال 
1401 میباشد.

وى خاطرنشان کرد: در بیســت و دومین دوره آزمون 

فراگیر کارشناسى ارشد دانشگاه پیام نور، استان اصفهان 
با ظرفیت 2315 نفر در 66 رشته محل دانشجو پذیرش 
خواهد کرد و در این دوره در اســتان اصفهان 
رشته مدیریت دولتى (مدیریت منابع انسانى) به 
دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر و همچنین 
رشــته تاریخ و فلســفه آموزش و پرورش به 
واحدهاى دانشگاهى خوراسگان و قهدریجان 
در دفترچه راهنماى بیست و دومین دوره آزمون 

فراگیر اضافه شده است.
سرپرســت دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان 
همچنین افزود: دانشجویانى که با موفقیت دوره 
دانش پذیرى را بگذرانند به عنوان دانشجوى 
دانشگاه پیام نور شــناخته شده و قبولى در این 
آزمون به منزله گذراندن یک ترم تحصیلى محاســبه 
شــده و از مهرماه ســال 1401 براى ترم دوم ثبت نام 

خواهند کرد.

پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور اصفهان

مدیرکل فنى و حرفه اى اصفهان گفت : هنرجویان این 
استان موفق شدند در نوزدهمین مسابقات ملى مهارت 
که در سالجارى برگزار شــد ، در 33 رشته مهارتى حائز 

رتبه هاى برتر شوند.
 روابط عمومى اداره کل فنى و حرفه اى اصفهان به نقل 
از آرش اخوان طبسى افزود:  این استان  رکورددار طالى 
این دوره از مسابقات با کسب 11 مدال طال و یک مدال 

نقره شد.
وى اظهار داشت: این مسابقات با توجه به جایگاه مهارت 

آموزى در برنامه هاى توسعه اشــتغال و نقش موثر در 
کاهش نرخ بیکارى و باهدف باال بردن سطح مهارت در 
جامعه در سه سطح شهرستان، استان و کشور برگزار شد.
مدیرکل فنى و حرفه اى اصفهان ادامه داد: برترین هاى 
ملى دو ساالنه در مسابقات جهانى با حضور 77 کشور با 

یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
اخوان طبســى گفت: مدال آوران این دوره از مسابقات 
پس از حضور در اردوى تیم ملى به مســابقات جهانى 

شانگ هاى 2022 چین اعزام خواهند شد. 

هنرجویان اصفهانى در 33 رشته مسابقات ملى مهارت رتبه کسب کردند
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فرمانده انتظامى کل کشــور با تأکید بر اینکه مأموران 
پلیس براى جریمه در جاده کمیــن نمى کنند، گفت: 
اســتقرار پلیس در جاده باید به گونه اى باشد که مردم 

پلیس را از چند کیلومتر دورتر ببینند.
سردار حســین اشــترى با اشــاره به توقیف برخى از 
خودروها و موتورســیکلت ها گفت: مــردم باید بدانند 
که اگر خودرویى توقیف شــده و حتى جریمه مى شود 
هدف از آن نفع مردم و حفظ سالمت راننده، سرنشینان 
و دیگر خودروهایى است که ممکن است به واسطه آن 

تخلف آسیب ببینند.
فرمانده انتظامى کل کشــور با بیان اینکه اقتدار پلیس 

براى قانون گریزان اســت و مهربانــى و رأفت پلیس 
با دیگران خواهد بــود، گفت: مردم بــه پلیس اعتماد 
دارند و حتــى وقتى در یــک جاده گشــت پلیس را 
مى بینند احساس آرامش پیدا مى کنند. من مى خواهم 
بر این موضوع نیز تأکید کنم کــه درباره جریمه هاى 
رانندگى همکاران من در هیچ جا به کمین نمى نشینند 
و دیگر چنین موضوعى وجود نــدارد. مأموران باید در 
جاده ها و جاهایى مستقر شوند که امکان رؤیت آنها از 
چندین کیلومتر دورتر فراهم باشــد. البته ما از وزیر راه 
مى خواهیم که براى پلیس راه در حاشیه راه ها محلى 

مناسب براى استقرار آنها ایجاد کنند.

رئیس کمیته دســتمزد شــوراى عالى کار از برگزارى 
سومین جلسه این شــورا براى تعیین حداقل دستمزد 
کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: قرار شد در جلسه 
روز چهارشنبه 18 اسفند ماه (امروز) این موضوع نهایى 
شود. فرامرز توفیقى اظهار کرد: ســومین جلسه براى 
تعیین دستمزد کارگران در سال آینده با حضور نمایندگان 
دولت اعم از معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى، کارگرى و انجمــن کارفرمایى و نمایندگان 
کارگرى دوشنبه شب برگزار شــد و چانه زنى ها براى 
تعیین دستمزد همچنان ادامه دارد و مقرر شد تصمیم در 
این خصوص به جلسه بعدى در روز چهارشنبه 18 اسفند 

ماه موکول شــد.وى با بیان اینکه کارفرمایان مباحثى 
را مطرح کردند که بر روى آن بحث و بررســى صورت 
گرفت، ادامه داد: هر عدد و رقمى که اعالم مى شود باید 
مطابق با ماده 41 قانون کار باشد و در آن سبد معیشت 

کارگران و وضعیت تورم دیده شود.
برخى رسانه ها و شبکه هاى مجازى از پیشنهاد افزایش 
30 درصدى حداقل دســتمزد کارگران از سوى جامعه 
کارفرمایى خبر داده بودند کــه نمایندگان کارگران در 
شوراى عالى کار آن را تکذیب کردند. دستمزد کارگران 
باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگى خانوار کارگرى 

تعیین شود.

مأموران پلیس 
در جاده ها کمین نمى کنند

امروز حداقل دستمزد 
سال 1401 نهایى مى شود

ادامه توسعه
 حرم امام حسین (ع)

  ایسنا| جانشین رئیس ســتاد توسعه و 
بازســازى عتبات عالیات از واگذارى فاز دوم 
طرح توسعه حرم امام حسین (ع) در شهر کربال 
به ایران خبر داد. مجید نامجــو گفت: با توجه 
به موفقیت مهندســان، کارگران و استادکاران 
ایرانى در اجرا و پیشــرفت فاز نخست از طرح 
جامع توســعه حرم امام حسین (ع)، تولیت این 
آستان تصمیم گرفت عملیات اجرایى فاز دوم 

این طرح را نیز به ایران واگذار کند. 

معافیت جدید از سربازى
نمایندگان    باشگاه خبرنگاران جوان|
مردم در مجلس مقرر کردند تا مشمولین غایب 
و غیرغایب متأهل داراى دو فرزند و بیشتر که 
باالى 30 ســال ســن دارند، از انجام خدمت 
وظیفه عمومى به صورت رایگان معاف شوند. 
این مصوبه با توجه به امر اســتحکام خانواده و 
تشویق به فرزندآورى حائز رأى نمایندگان شد. 
مصوبات مجلس تا زمانى که به تأیید شوراى 

نگهبان نرسد به قانون تبدیل نمى شود.

بودجه عجیب مترو تهران!
مسعود درستى،    روزنامه همشهرى|
مدیرعامل شرکت مترو تهران مى گوید: شهردار 
تهران به موضوع حمل ونقل عمومى و به طور 
ویژه تر مترو توجه خاصــى دارد و آنطور که در 
همایش مدیران عنوان کرده، حدود 260 تا 270 
هزار میلیارد تومان براى این اقدامات اعتبار نیاز 
اســت که قطعًا باید به روش هاى جدید تأمین 

منابع مالى فکر شود.

جلسه غذایى اضطرارى 
دولت آلمان اعالم کــرد، برلین    ایسنا|
روز جمعه میزبان نشســت مجــازى وزراى 
کشــاورزى کشــورهاى گروه 7 خواهد بود تا 
درباره تأثیر حمله روســیه بــه اوکراین روى 
امنیت غذایى جهانى رایزنى کنند. روســیه و 
اوکراین دو تولیدکننده برتــر جهان در حوزه 
غالت هســتند و نگرانى هایى دربــاره ادامه 
درگیرى آنهــا و تأثیر آن بر بــازار موادغذایى

 وجود دارد.

سرگردانى بخاطر 
اینترنت 

  ایسنا| رئیـــس شـــوراى عــــالى 
داروخانه هاى انجمن داروسازان ایران گفت: 
ســرعت کم اینترنت طى چند هفته  گذشــته 
ارائه خدمات دارویى به بیماران را با مشکالت 
جدى روبه رو کرده است و موجب سرگردانى 
بیماران در داروخانه ها و مراکز درمانى شــده 
اســت. مهدى زارعى گفت: با توجه به اینکه 
دولت بدون فراهم کردن زیر ساخت هاى الزم 
اصرار بر اجراى نسخه نویسى الکترونیکى  به 
صورت ناقص دارد، حداقل انتظار این است که 
براى در دسترس بودن اینترنت پرسرعت فکر 

اساسى کند.

ثبت سنگین ترین
 ترافیک تهران

معاون حمــل و نقل    جام جم آنالین|
شــهردارى تهران اعالم کرد که دوشنبه شب  
ســنگین ترین ترافیک 1400 بــا افزایش 41 
درصدى طول ترافیک ثبت شد. مجتبى شفیعى 
در مورد علل ترافیک شب گذشته اظهار کرد: 
این روز ها بعد از دو ســال وقفه به دلیل شیوع 
ویروس کرونا شــاهد افزایش سفر هاى خرید 
نوروزى هســتیم و این در حالى اســت که در 
صورت بارش عــادى بــاران 25 درصد معابر 

درگیر ترافیک مى شوند .

دومین ماهواره به فضا رسید 
  انتخاب| ماهواره نظامــى ایران با نــام نور-2 
توسط ماهواره بر قاصد نیروى هوافضاى سپاه به فضا 
پرتاب و با موفقیت در مدار 500 کیلومترى زمین قرار 
گرفت. پیش از این ماهواره نور در سوم اردیبهشت ماه 
1399 توسط سپاه به فضا پرتاب شده بود و در مدار 425 
کیلومترى زمین تزریق شــده بود که کماکان در مدار 

زمین قرار دارد.

جنگ سر ویرگول بود 
  روزنامه جمهورى اسالمى|«نتانیاهو» 
ویدیویى از سفیر معروف روسیه در وین در توییتر خود 
منتشــر کرد. در این ویدیو «اولیانوف» مى گوید تیم 
ایران در مذاکرات برجام (سال 1394) خیلى بیشتر از 
آنچه او انتظار داشــت [از آمریکا] امتیاز گرفت.  سفیر 
روسیه در این ویدیو همچنین مى گوید مذاکره کنندگان 
ایرانى در تیم ظریف براى هر کلمه و کاما (= ویرگول)

سخت مى جنگیدند.

من فرار نکرده ام
  ایسنا|«ولودیمیر زلنسکى»، رئیس جمهورى 
اوکراین با انتشــار ویدیوى جدید از دفتر محل کارش 
در کیف شــایعه فرارش به لهستان و پناهنده شدن در 
سفارت آمریکا را تکذیب کرد. او گفت که همچنان در 
دفتر کارش در کى یف به سر مى برد و خطاب به جهان 
گفت:  من اینجا هستم. من در کى یف مانده ام. در خیابان 
بانکووا. من پنهان نشده ام و از هیچکس هم نمى ترسم.

روحانى آفتابى شد
نهمین اجالسیه رسمى مجلس خبرگان    بهار|
رهبرى، به ریاست آیت ا... جنتى برگزار شد که حسن 
روحانى، رئیس جمهور دولت هاى یازدهم و دوازدهم 
هم در این اجالسیه حضور دارد. تصاویر حضور او در این 
اجالس، دیروز در خبرگزارى ها بازتاب پیدا کرد. این 
اولین حضور وى در اجالسیه هاى مجلس خبرگان بعد 

از مراسم افتتاحیه در سال 95 است.

شلیک 625 موشک به اوکراین 
مقام ارشــد پنتاگون روز دوشنبه به وقت    ایرنا|
محلى به خبرنگاران گفت کــه نزدیک به 100 درصد 
نیروى رزمى روسیه که پیش از حمله در مرزها مستقر 
شده بودند، وارد اوکراین شده اند. به گفته این مقام که 
نامش بیان نشده، روسیه همچنین بیش از 625 موشک 

به اوکراین شلیک کرده است.

از بیان جزئیات منع شده ایم
به دنبال ادامه مذاکرات وین و    دیده بان ایران|
در  برخى اخبار تأیید نشده، یک عضو کمیسیون امنیت 
ملى که نخواست نامش فاش شود گفت: از ما خواسته 
شده است که در این رابطه به رسانه ها توضیح ندهیم 
و به طور کلى از بیان جزئیــات مذاکرات احیاى برجام 
در وین منع شده ایم. گفتنى است «رافائل گروسى»، 
مدیرکل آژانس بین المللى انــرژى اتمى روز جمعه به 

ایران سفر کرده بود. 

یک آرزو 
ریشه کن    روزنامه جمهورى اسالمى|
ساختن فقر، آرمان بســیار خوب و جذابى است که از 
40 سال قبل همواره توسط مسئولین نظام جمهورى 
اسالمى مطرح شد و چیز تازه اى نیست ولى متأسفانه 
همواره در محدوده شعار باقى ماند و حضرات نتوانستند 
آن را از خانه هاى محرومین بیرون کنند. مسئوالن قبلى 
بدون اینکه یکباره ســه تصمیم مافیاپسند بگیرند، در 
فقرستیزى توفیقى به دست نیاوردند، اکنون که چنین 
تصمیمات فقیرسازى گرفته شــده، چگونه مى توان 
به طرح ریشــه کنى فقر که آقاى رئیس جمهور مطرح 
کرده اســت، امیدوار بود؟ آیا روزى خواهد رســید که 
دولتمردان ما از عالم تخیل جدا شوند و به عالم واقعیت 

سرى بزنند؟!

خبرخوان

رســانه هاى آمریکایــى از تبدیل شــدن روســیه به 
تحریم شده ترین کشــور در جهان فقط در عرض 10 

روز خبر دادند.
به گزارش «فارس»،  پایگاه خبرى «بلومبرگ» نوشت: 
«از بیســت ودوم فوریه، 2427 تحریم علیه اشخاص 
روسى و 343 تحریم علیه شــرکت ها یا سازمان هاى 

دولتى روسیه اعمال شده است.»
«بلومبرگ» در این گزارش توضیح داد: «واشــنگتن 
و متحدانــش 2778 تحریم جدید علیه روســیه وضع 
کردند که تعــداد تحریم ها علیه مســکو را به بیش از 

5530 رساند.»
این پایگاه خبرى مدعى شــد: «روسیه طى 10 روز، با 
پیشى گرفتن از ایران و کره شمالى به کشورى تبدیل 
شد که بیشــترین هدف تحریم ها در جهان قرار گرفته 

است.»
«بلومبرگ» اضافه کرد: «پیش از این، ایران با 3616 
تحریم، که بیشتر آنها طى یک دهه اعمال شده بودند، 

در صدر کشورهاى تحریم شده قرار داشت.»
در ادامه این گزارش آمده است: «فشار بر روسیه تقریبًا 
هر روز افزایش یافته است. در آخر هفته، شرکت امریکن 
اکسپرس و نتفلیکس به فهرست رو به رشد شرکت هایى 
پیوستند که از روسیه خارج مى شوند یا فعالیت هایشان را 
یعنى آنهایى که تصمیم به خروج مى گیرند ولى از نظر را انجام مى دهند، اما برخى دیگر خودتحریمى هستند، تعلیق مى کنند. برخى به دلیل تعهدات تحریمى این کار 

قانونى ملزم به انجام این کار نیستند.»
«پیتر پیاتتســکى» یکــى از مقامات ســابق وزارت 
خزانه دارى در دولت هاى پیشــین آمریکا گفت: «این 
جنگ اتمى مالــى و بزرگ ترین رویــداد تحریمى در 
تاریخ است. روســیه که از بخشى از اقتصاد جهانى بود 
در کمتر از دو هفته به بــزرگ ترین هدف تحریم هاى 

جهانى تبدیل شد.»
«والدیمیر پوتیــن»، رئیس جمهور روســیه چند روز 
پیش تأکید کرده بود که اعالم تحریم ها «شبیه اعالن 

جنگ» است.
بلومبرگ در ادامه نوشــت: «پس از روســیه و ایران، 
کشورهاى سوریه، کره شمالى، ونزوئال، میانمار و کوبا 
در فهرست کشورهایى هستند که بیشترین تحریم ها را 
دارند. این مجازات ها شامل مجازات افراد، شرکت ها و 

حتى محدودیت در قایق ها و هواپیماها مى شود.»
به نوشــته این پایگاه خبرى، بســیارى از تحریم هاى 
آمریکا علیه روســیه قبل از جنگ اوکراین اعمال شده 

بود.
طبق این گزارش، کشــورى که پیشتاز اعمال تحریم 
علیه روسیه است، سوئیس است که با 568 تحریم در 
مقایسه با 518 مورد توســط اتحادیه اروپا و 512 مورد 
توسط فرانسه جلوتر قرار دارد. آمریکا نیز 243 تحریم را 

ضد روسیه اعمال کرده است.

با پشت سر گذاشتن ایران و تنها طى10 روز؛

روسیه، تحریم شده ترین کشور جهان شد

رئیس مجلس خبرگان رهبرى گفت: حاال که در روزهاى 
پایانى ســال قرار داریم باید هرکارى مى توانیم براى افراد 

فقیر و کسانى که وضعیت مالى خوبى ندارند انجام دهیم.
آیت ا... احمد جنتى طى سخنانى در آغاز اجالسیه دو روزه 
مجلس خبرگان رهبرى با تأکید بر اینکه «من نگران اقشار 
ضعیف جامعه و محرومان هستم»، اظهار کرد: شرایط اقشار 
ضعیف جامعه مناسب نیست و باید فکرى براى آنان کرد. 
مبادا در پایان ســال کسانى پیدا شــوند که غذاى مناسب 
نداشته باشند. خدا کمیته امداد را خیر دهد که به این اقشار 

کمک مى کند اما این خیلى کم است.
رئیس مجلس خبرگان رهبرى تصریح کرد: حکومت علوى 
که دنبال آن هستیم باید نشانه هاى آن را هم داشته باشد. 
حضرت على (ع) طاقت نداشت که در حکومت او یک شکم 
گرسنه باشد یا کسى باشــد که آب نوشیدن نداشته باشد یا 
سرپناهى به او متعلق نباشــد. این معناى حکومت علوى 
است. امیدوارم ما هم بتوانیم راه على (ع) را طى کنیم که راه 
سختى است و ریاضت مى خواهد. این آرزوى ماست که در 
این مسیر حرکت کنیم.  من خجالت مى کشم از این حرفى 
که مى زنم. گوینده باید خودش در این مســیر حرکت کند؛ 
ولى در هر صورت این آرزو اســت و نمى توان جلوى آن را 

گرفت.
وى با بیان اینکه «ما اگر بتوانیم شکم گرسنه را سیر کنیم 
معجزه کرده ایم»، ادامه داد: این جزو وظایف ماست که آنان 
را سیر کنیم و این حداقل کار است. ما باید پوشاك، درمان 
و بهداشــت آنان را هم تأمین کنیم اما الاقل در پایان سال 
که همه شادى مى کنند و سفره هاى رنگین مى اندازند ما یا 

شکم گرسنه اى نداشته باشیم یا آن را به حداقل برسانیم.
وى در پایان اظهار کرد: امکانات ما خیلى محدود اســت 
اما خدا در حد امکانات ما به ما تکلیف کرده اســت. هرکار 
مى توانیم انجام دهیم و از خــدا هم مدد بخواهیم تا در این 

زمینه موفق باشیم.

دبیر فدراســیون دوومیدانى مى گوید با اجرایى شــدن قانون تفکیک ساعات 
تمرینى مردان و زنان ورزشکار دیگر مزاحمتى براى زنان ایجاد نمى شود.

فدراســیون دوومیدانى به تازگى جدول زمانبندى تمرینى را به ورزشکاران و 
مربیان این رشته ابالغ کرده است که تنها مطابق با آن حق حضور و تمرین در 
ورزشگاه آفتاب انقالب تهران، تنها سایت تخصصى دوومیدانى کشور را دارند،   
برنامه اى که انتقادات زیادى را در بین ورزشــکاران و مربیان دوومیدانى ایجاد 

کرده است.
على رضایى، دبیر فدراسیون دوومیدانى در این مورد گفت: بر ما تکلیف شده و 
تکلیف خود مى دانیم که این کار را انجام دهیم. به تساوى تفکیک جنسیتى انجام 
شــده و خانم ها به راحتى مى توانند از امکانات ورزشگاه آفتاب انقالب استفاده 

کنند و هیچ مردى مزاحمتى براى آنها نداشته باشد.
او در پاسخ به این سئوال که مردان حاضر در آفتاب انقالب ورزشکار هستند و  
چه کسى مى خواهد براى زنان مزاحمت ایجاد کند، بیان کرد: قوانین، مقررات 
و شئونات اســالمى به ما اجازه نمى دهد تمرین مختلط داشته باشیم. دختر ما 
مى خواهد تمرین کند، 50 نفر مرد آنجا هستند و راحت نیست که تمرین کند. 
دختر ما مى خواهد از تشک پرش استفاده کند یا از چاله پرش طول استفاده کند، 
15 مرد آنجا هســتند که اصًال به این دختر اجازه تمرین نمى دهند. وقتى یک 
اســتادیوم را در زمان خاص در اختیار خانم ها قرار بدهیم که مى توانند با آزادى 
تمام تمرین کنند، چرا این کار را نکنیم. آیا حقى از زنان یا مردان ضایع شده که 

زمان هاى خوبى را به هر دو اختصاص داده ایم؟

 پرواز «هواپیماى آخرالزمان» تازه ساخته شده نیروى هوایى روسیه که به 
عنوان مراکز هوایى فرماندهى در جنگ هاى هسته اى عمل مى کنند، بر 
فراز مسکو گزارش شده است. رسانه هاى دولتى روسیه مى گویند کار بر 

روى نسل سوم این هواپیما هاى نظامى از سال پیش شروع شده است.
این هواپیما ها که بخاطر توانایى در دوام آوردن در برابر انفجار هسته اى، 
«هواپیماى آخرالزمان» نامیده مى شــوند، به عنوان پست فرماندهى و 
کنترل هوایى بالقوه براى مقامات ارشد پس از حوادثى مانند یک جنگ 

هسته اى به کار گرفته مى شوند.
گزارش ها درباره پرواز یک فروند از هواپیما هاى آخرالزمان روســیه به 
دنبال گزارش پرواز تمرینى هواپیماى مشابه آمریکایى آن پس از اعالم 

آماده باش هسته اى روسیه پس از شروع جنگ در اوکراین باعث ایجاد 
نگرانى شده است.

گزارش ها حاکى از آن اســت که این هواپیما پس از پرواز از «فرودگاه 
بین المللى ونوکوو» روز جمعه براى 3 ساعت و 41 دقیقه بر فراز مسکو به 

پرواز درآمده و در نهایت در همین فرودگاه به زمین نشسته است.
نوع این هواپیما توپولوف-124 ذکر شــده اســت که قبــًال پرواز یک 
هواپیماى مشــابه آن در ســال 2011 گزارش شــده بود. هواپیما هاى 
آخرالزمان مى توانند به عنوان مراکز کنتــرل و فرماندهى هوابرد براى 

تخلیه مقامات ارشد در شرایط اضطرارى به کار روند.
این هواپیما ها در برابــر پالس هاى الکترومغناطیســى و اثرات حرارتى 

انفجار هاى هسته اى مقاوم سازى شــده اند و داراى فناورى ماهواره اى 
هستند که امکان ارتباطات جهانى را برایشان فراهم مى کند.

ارتش آمریکا همیشه دستکم یک هواپیما از این نوع را در یک زمان معین 
در حالت آماده باش دارد.

روزنامه «کیهان» در حمله اى تند به حمید فرخ نژاد، اقدام این بازیگرمشــهور 
در پس دادن جایزه جشنواره مسکو در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین را به 

باد انتقاد گرفت.
«کیهان» به نقل از یک فعال فضاى مجازى، ایــن اقدام فرخ نژاد را «نمایش 
مبتذل» نامید و از قول دیگرى نوشت: «آقــــاى فرخ نژاد عزیز مــــا درك 
مى کنیم که شــــما این کار را براى اینکه گرین کارت آمریکاى خودت و فربد 
جانت باطل نشـود انجام دادى، فقط شرمنده، شما تندیس را که پس دادى آن 

جایزه نقدى 20000 دالرى شان که ســال 84 گرفتى را باتوجه به نــرخ تورم 
پس بده که خدایى نکرده مدیون پوتین نمانى.»

به نوشــته «کیهان»، کاربر دیگــرى یادآور شــــد: «از حمید فــــرخ نژاد 
بخاطر موضع ضد جنگ تشــــکر مى کنیــم اما از آنجا کــه یک طرف 70 
درصد همه تهاجم هــاى نظامى تاریخ معاصر آمریکاســــت؛ به ایشــــان 
پیشــــنهاد مى کنیم اقامت خودش و آقازاده اش در آن کشــور جنگ طلب را 

هم برگرداند.» 

«هواپیماى آخرالزمان» روسیه هم به پرواز درآمد

آیت ا... جنتى: 

من نگران اقشار ضعیف 
جامعه  هستم

دختر ما مى خواهد تمرین کند، 50 نفر مرد آنجا هستند؛ راحت نیست

روسیه دیروز سه شنبه فهرست کشــورهاى غیر دوست را که آمریکا، اعضاى 
اتحادیه اروپا، انگلیس و کشورهاى آسیایى است را تصویب کرده است.

کشورها و سرزمین هاى ذکر شده در این فهرست پس از آغاز عملیات نظامى 
ویژه نیروهاى مسلح روسیه در اوکراین، تحریم ها را علیه روسیه اعمال کرده 

یا به آنها ملحق شدند.
این فهرست شامل ایاالت متحده و کانادا، کشــورهاى اتحادیه اروپا، بریتانیا 
(شامل مناطق جرسى، آنگویال، جزایر ویرجین بریتانیا، جبل الطارق)، اوکراین، 
مونته نگرو، سوییس، آلبانى، آندورا، ایسلند، لیختن اشتاین، موناکو، نروژ، سن 

مارینو، مقدونیه شــمالى و همچنین ژاپن، کره جنوبى، اســترالیا، میکرونزى، 
نیوزیلند، سنگاپور و تایوان اســت که قلمرو چین محسوب مى شود، اما از سال 

1949 توسط دولت خود اداره مى شود. 
دولت روسیه خاطرنشــان کرد که بر اساس این دســتور جدید، شهروندان و 
شرکت هاى روسیه، خود دولت، مناطق و شهردارى هاى آن، که تعهدات ارزى 
در قبال طلبکاران خارجى از فهرست کشورهاى غیردوست دارند، مى توانند آنها 
را به روبل پرداخت کنند. این روش موقت جدید براى پرداخت هاى بیش از 10 

میلیون روبل در ماه (یا مقدار مشابه به ارز خارجى) اعمال مى شود.

حمله تند «کیهان»  به بازیگر مشهور سینما

روسیه فهرست کشورهاى «غیردوست» را معرفى کرد
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بازیگر مشهور اصفهانى در 
بیمارستان

حسن اکلیلى بازیگر تلویزیون وسینما در بیمارستانى در 
اصفهان بسترى شد. این هنرمند چهار روز است که به 
دلیل بیمارى ناراحتى قلبى در بخش مراقبت هاى ویژه 
بیمارستانى در اصفهان تحت درمان است. این بازیگر 
مشـهور اصفهانى متولد سـال 1332 در شهر اصفهان 
است. حسن اکلیلى  مدتى اسـت در تدارك پیش تولید 

سریال تلویزیونى گرفتار 3 است.

فعالیت مترو
 در جمعه هاى آخر سال 

مدیرعامل شـرکت متـروى منطقـه اصفهـان گفت: 
متروى این کالنشـهر در دو جمعه آخر سـال (بیستم و 
بیست وهفتم اسـفندماه) به شـهروندان خدمت رسانى 
خواهـد کـرد. احمدرضـا طحانیـان اظهـار کـرد: 
سرویس دهى خط یک از ساعت 6:15 تا 21 با سرفاصله 
11 دقیقـه انجـام مى شـود. وى تصریح کـرد: متروى 
اصفهان در دو جمعه آخر سـال (بیستم و بیست وهفتم 

اسفندماه) از ساعت 8 تا 21 خدمت رسانى خواهد کرد.

پایان عملیات در «سعادت» 
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان از پیشرفت فیزیکى 
95 درصدى خیابان سازى سعادت شرقى در محله گل 
نرگس خبر داد و گفت: عملیات عمرانى این پروژه قبل 
از نوروز 1401 به پایان مى رسـد و در اختیار شهروندان 
قرار مى گیرد. داوود بحیرایى اظهار کرد: خیابان سازى 
خیابان سعادت شرقى مشتمل بر 5412 متر مربع شامل 

زیرسازى، پیاده روسازى و آسفالت است.

اصالح شبکه و انشعابات آب 
عملیـات اصـالح شـبکه و انشـعابات آب روسـتاى 
سـهران منطقه ورزنه به طول 305 متر انجام شـد. به 
گـزارش روابط عمومى آبفـاى ورزنـه، در این عملیات 
25 فقره انشعاب اصالح شد و از لوله هاى پلى اتیلن 90 
میلیمترى در اصالح شبکه استفاده شد. هدف از انجام 
این عملیات که به صورت امانى و با مشارکت دهیارى 
روسـتا انجام شـد، کاهش حوادث، توزیع عادالنه آب، 

جلوگیرى از هدر رفت شبکه است.

نصب 155فقره انشعاب  
155 فقره انشعاب آب و فاضالب به مشترکین برخوار 
واگذار و نصب شـد . به گـزارش روابـط عمومى آّبفاى 
برخوار، از این تعـداد 100 مورد مربوط به انشـعاب آب 
و 55 مـورد مربوط بـه انشـعاب فاضالب بوده اسـت. 
همچنین در عملیاتى دیگـر 109 مورد کنتور معیوب و 

ثابت آب در سایز هاى 1,2، 3,4 و 1 اینچ تعویض شد.

کشف 520 نارنجک دست ساز
فرمانـده انتظامـى شهرسـتان کاشـان با بیـان اینکه 
اطالعاتى مبنـى بر فعالیت یک باند تهیـه و تولید مواد 
محترقه دست ساز و پرخطر و غیرمجاز به این فرماندهى 
گزارش شـد، ابراز داشـت: مأموران انتظامى کاشان به 
محل فعالیت این باند ورود و 520 نارنجک دسـت ساز 
را کشف و ضبط کردند. سرهنگ حسین بساطى گفت: 
سه کیلوگرم مواد اولیه مواد محترقه نیز از محل فعالیت 

متهمان کشف شد.

تجلیل از 5 صنعت سبز
همزمـان بـا برگـزارى بیسـتمین و سـومین همایش 
ملى واحدهـاى صنعتى و خدماتى سـبز در کشـور که 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شـد، 5 صنعت سـبز 
استان اصفهان تجلیل شـدند. معاون توسعه مدیریت 
و منابع اسـتاندارى اصفهان در ایـن همایش با تبریک 
اعیاد شـعبانیه، بیان داشت: صنایع سـبز این توانایى را 
داشـته اند که با تالش و تخصص در جهت حفاظت از 
محیط زیست و رعایت استانداردهاى زیست محیطى 
به عنوان منتخبین صنایع سبز استانى و ملى انتخاب و 

برجسته شوند.

خبر

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
اصفهان از نفوذ سامانه بارشى جدید تا اواخر وقت امروز 
چهارشنبه به اســتان خبر داد و گفت: از روز پنجشنبه تا 
اوایل هفته آینده، پدیده غالب، وزش باد شــدید خواهد 
بود که در شرق و شمال شرق استان همراه با گردوخاك 
محلى و وقوع طوفان لحظه اى همراه با احتمال ایجاد 

خسارت است.
آسیه آقایى با اشاره به افزایش ابر از بعداز ظهر امروز در 
اکثر مناطق استان، افزود: در اواخر وقت روز چهارشنبه 
در غرب استان بارش پیش بینى مى شود که این بارش 
همراه بــا احتمال رعــد و برق و تگــرگ، در روزهاى 

پنجشــنبه و جمعه در نیمه غربى و جنوبى استان ادامه 
خواهد داشت.

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از کاهش شدت وزش باد از امروز چهارشنبه خبر داد و 
گفت: روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده پدیده غالب در 
سطح استان وزش باد شدید خواهد بود که شدت آن در 
روز جمعه در شرق و شمال شرق استان همراه با گرد و 
خاك محلى و وقوع طوفان لحظه اى است که مى تواند 

منجر به اختالل در تردد و ایجاد خسارت شود.
وى از افزایش 2 تا 3 درجه اى بیشــینه دماى اصفهان 

هم خبر داد.

رییس واحد سى ان جى شــرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان از دوگانه ســوز شدن حدود 17 هزار 
دستگاه خودروى عمومى در استان در 2 سال گذشته خبر 
داد.محمدرضا شمس افزود: مردم استان اصفهان استقبال 
خوبى از طرح رایگان دوگانه سوز کردن خوروهاى عمومى 
داشتند که تاثیر بسزایى در رشد استفاده از گاز طبیعى فشرده 

(سى ان جى) بعنوان سوخت پاك دارد.
وى با بیان اینکه در ابتداى اجراى این طرح فقط خودروهاى 
وانت و تاکســى به طور رایگان دوگانه ســوز مى شــدند، 
خاطرنشــان کرد: در مرحله دوم این طــرح امکان تبدیل 
تاکسى هاى اینترنتى با اخذ 20 تا 25 درصد هزینه دوگانه 

سوز شدن نیز فراهم شد.
شمس با اشاره به اینکه تاکنون بیشتر تاکسى هاى پالك 
عمومى در استان اصفهان دوگانه سوز شده اند، اظهار داشت: 
استقبال تاکسى هاى اینترنتى از طرح دوگانه سوز شدن نیز 
بویژه با بهبود یافتن شرایط شیوع ویروس کرونا بیشتر شده 

و تاثیر زیادى در افزایش آمار داشته است.
وى با اشاره به اینکه دوگانه سوز شدن خودروهاى عمومى 
در کاهش مصرف بنزین تاثیر بســزایى دارد، اضافه کرد: 
تبدیل خودروها به دوگانه سوز به کاهش مصرف حدود سه 
میلیون لیتر بنزین یارانه اى در هر ماه در اســتان اصفهان 

منجر شده است.

17 هزار دستگاه خودروى 
عمومى دوگانه سوز شد

باد شدید؛ پدیده غالب 
در اصفهان تا شنبه

کارشــناس برنامه ریزى سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى اصفهان گفت: بررســى آمــار و اطالعات 
بازار کار و نرخ بیکارى این اســتان نشان مى دهد 
که بیشترین اشتغال از دست رفته در دوران کرونا 

مربوط به بخش خدمات است.
نســترن محمدى در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: 
بررسى و تحلیل متغیرها و شاخص هاى مهم بازار 
کار استان اصفهان در سال 1399 گویاى این است 
که از کل خالص اشتغال ایجاد شده در این سال در 
بخش خدمات حدود 75 هــزار نفر (58 درصد)، در 
بخش صنعت نزدیک به 43 هزار نفر (33 درصد) و 
در بخش کشــاورزى حدود 11 هزار نفر (9 درصد) 

اشتغال خود را از دست دادند.
این کارشناس با بیان اینکه بخش خدمات بیشترین 
اشتغال از دست رفته در اســتان در دوران کرونا را 
دارد، خاطرنشان کرد: در کشور نیز در سال 1399 
بخش خدمات با کاهش اشتغالى حدود 75 درصد 

مواجه بود.
وى تصریح کرد: بررسى این آمار نشان مى دهد که 
در استان اصفهان بخش صنعت در مقایسه با کشور 

تاثیر بیشــترى از دوران کرونا در زمینه اشتغال از 
دست رفته، داشته است.

وى اضافه کرد: در اســتان اصفهان در سال 1399 
نسبت به سال 1398 حدود 140 هزار نفر از جمعیت 
فعال کاسته و به جمعیت غیرفعال منتقل شدند و با 
افت شدید ورود به بازار کار یا تمایل کمتر جمعیت 
در سن کار براى مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى 

مواجه شدیم.
محمدى بــا بیان اینکه جمعیت شــاغل اســتان 
اصفهان در ســال 1398 نســبت به سال 1397 
حدود  11 هزار نفر افزایــش یافت، ادامه داد: اما در 
سال 1399 با شیوع ویروس کرونا و شرایط ناشى 
از آن 128 هزار و 770 نفر از تعداد شاغالن استان 

اصفهان کاسته و به افزایش بیکارى منجر شد.
وى با بیان اینکه نرخ بیکارى در استان اصفهان در 
سال 1399 نسبت به سال 1398 معادل 0/3 درصد 
افزایش یافت، خاطرنشان کرد: مقایسه آمار بازار کار 
نیز نشان مى دهد که نرخ بیکارى اصفهان در سال 
1399 نسبت به میانگین کشورى حدود 1/3 درصد 

بیشتر و معادل 10/9 درصد بود.

ســومین عضو على البدل شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان به صحن علنى دعوت شد.

احمد شریعتى ســومین عضو على البدل شوراى 
اسالمى شهر اصفهان پس از انصراف غالمحسین 
صادقیــان، رضا امینــى و عبدالرســول امامى از 
عضویت شوراى اسالمى شهر اصفهان، با دستور 
نور صالحى رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه جهت اداى سوگند 

و تحلیف به صحن علنى شوراى اسالمى اصفهان 
دعوت شد. 

با توجه به اینکه احمد شریعتى هیچ سمت رسمى 
ندارد مانعى براى حضور وى در شــوراى اسالمى 
شهر اصفهان نیست. احمد شریعتى داراى مدرك 
دکتراى پزشــکى عمومى و ســابقه عضویت و 
نایب رئیس در دوره چهارم شوراى اسالمى شهر 

اصفهان را در کارنامه دارد.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با اشــاره به اقدامات نوروزى و گل کارى 
در ســطح این کالن شــهر، گفت: جنبش کاشت 
پنج میلیون گل تا پایان اردیبهشــت سال آینده، 
در مناطق پانزده گانه شــهردارى اصفهان انجام 

خواهد شد.
مجید عرفان منش اظهار کرد: گل هاى مورد نظر 
براى کاشت شامل گل هاى فصلى، دائمى و پیازى 

گیاهان پوششى است.
وى با بیان این که از دیگر اقدامات سازمان پارك ها 

و فضاى سبز شــهردارى نصب 800 فالورباکس 
در سطح شهر و رونمایى از 160 المان فضاى سبز 
اســت، افزود: در فصل کاشــت، 300 هزار اصله 

درخت و درختچه در شهر واکارى شده است.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: بــا توجه به هماهنگى هاى 
انجام شده با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، درختکارى در منزل خانواده شهدا 
ماهیانه و به صورت مســتمر در منزل پنج شــهید 

انجام خواهد شد. 

رئیس اتحادیه میوه و سبزى اصفهان با بیان آنکه 
در هفته هاى پایان سال اســتقبال نسبت به خرید 
میوه کاهش قابل توجهى داشته است، گفت: تهیه 
اولویت هاى دیگر که مرتبط با ایام نوروز اســت، 
درحال حاضر اقالمى مانند میوه را از ســبد خرید 

مردم کم رنگ کرده است.
نوروزعلى اسماعیلى اظهار کرد: دلیل کاهش خرید 
میوه گرانى نیســت، بلکه قدرت پایین مالى مردم 
است که در این شرایط، امکان تأمین تمام مایحتاج 

را ندارند وگرنه قیمت میوه تغییرى نداشته است.
وى در رابطه با تمهیدات انجام گرفته براى تأمین 
میوه ایام نوروز گفت: خوشبختانه همه اقالم میوه 
و ســبزى به طور فراوان در دســترس است؛ مگر 

ســیب زمینى که تا عید مشــکل عرضه آن حل 
مى شود. 

رئیس اتحادیه میوه و سبزى اصفهان تصریح کرد: 
دولت هم ذخیره ســازى مناسبى از سیب و پرتقال 
براى ایام نوروز انجام داده است که از بیست وپنجم 
تا بیست وهفتم اســفند میوه هاى ذخیره شده در 

دسترس خواهد بود.
اســماعیلى یادآور شد: امســال میوه هاى عرضه 
شده توسط دولت نسبت به سال هاى قبل با قیمت 
مناسب تر و کیفیت بهترى خواهد بود بنابراین افراد، 
نگران کمبود میوه و تهیــه آن زودتر از موعد الزم 
نباشــند و خرید میوه عید زودتر از بیست وهشتم 

اسفند، توصیه نمى شود.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: ممکن 
است برخى به دلیل نداشتن قدرت خرید کافى به جاى 
گوشت بره، مرغ و یا گوشت گوساله بخرند، اما برخى 
که توان خرید بیشترى دارند حتى یک شقه گوشت 

هم خرید مى کنند.
اصغر پورباطنى درباره وضعیت بازار در آستانه شب 
عید، اظهار کرد: مردم در آستانه نوروز ناچار به خرید 
هستند، البته میزان خرید گوشــت، به قدرت خرید 

مردم برمى گردد.
 وى درباره قیمت دستورى 155 هزار تومانى گوشت 
قرمز، گفت: البته نرخ گوشت قرمز باالتر از این عدد 
است، بنابراین به فروشندگان اعالم کرده ایم که بنا 

بر فاکتور خرید و ســود خود گوشــت را به مشترى 
عرضه کنند.

پورباطنى درباره اینکه اکنون قیمت گوشت در بازار 
کیلویى 200 هزار تومان است، گفت: در حال حاضر 
قیمت گوشت معمولى بین 155 تا 160 هزار تومان 

است.
وى درباره کمبود گوشت قرمز در آستانه شب عید، 
اظهار کرد: اصفهان از نظر دام سنگین خودکفا است 
اما از نظر دام سبک حدود 70 درصد نیاز آن از استان ها 
و شــهرهاى همجوار همچون کردســتان، مالیر، 
شیراز، تبریز و ... وارد مى شود، البته ذائقه اصفهانى ها 

دام سبک است

کرونا به کدام مشاغل اصفهانى ها بیشتر آسیب زد ؟

سومین على البدل دعوت شد

5 میلیون بوته گل در اصفهان کاشته مى شود

مردم نگران میوه ایام نوروز نباشند

خرید گوشت قرمز به قدرت 
خرید مردم گره خورده است

دریا قدرتى پور

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با 
تأکید بر اینکه ما همه هموطن هســتیم و ایران کشور 
همه ماســت و مدیریت جدید استان تالش داشته که 
بر مبناى شــفافیت و عدالت عمل کنــد گفت: وقتى 
از متولیان امر مى پرســم که چرا طــى یک مصوبه، 
23 سال اســت آبى به حوضه آبریز زاینده رود اضافه 
نشده اما در مقابل، آب از این حوضه خارج شده است؟ 
بارگذارى هاى جدید از میان برداشــته نمى شــود؟ و 
بســیارى از پروژه هاى مصوب شده تخصیص نیافته 

است؟ هیچ پاسخى نمى شنویم.
مهران زینلیان افزود: هدف ما و اولویت ما احیاى زاینده 
رود است به این خاطر که زاینده رود مثل انسانى است 
که به حال احتضار افتاده و باید به آن رسیدگى شود اما 

موضوع 30 ساله را نمى شود سه ماهه حل کرد. 
وى در پاســخ به ســئوال «نصف جهان» در رابطه با 
اینکه بحران زاینده رود از ده سال پیش شروع شده و 
ما بیش از یک دهه اســت که با موضوع احیاى زاینده 
رود دست به گریبان هستیم و استانداران زیادى در این 
رابطه قول داده اند ولى هیچکدام از شعارها و قول ها 
به مرحله عمل نرسیده اســت و اکنون که قرار است با 
مدیریت شفافى روبه رو باشــیم تا چه حد پیش بینى 
مى کنید که این قول ها به اجرا برسد گفت: چه بگویم 
که هر چه بگویم حاال شــما مى گویید مثل بقیه شعار 
مى دهد و در ذهن شــما این موضوع تداعى مى شود. 
اما به شــما حق مى دهم که در این مورد فکر کنید به 
این خاطر که متأسفانه نتوانسته ایم از بحران زاینده رود 
جلوگیرى کنیم. بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
باید پاسخگو باشد که چرا براى پروژه هاى غیرقانونى 
بودجه در نظر گرفته است. دســتگاه قضا باید به ترك 
فعل هایى که در حوضه زاینده رود انجام شده است ورود 
کند. هدف مدیریت استان جارى شدن آب در رودخانه 
زاینده رود اســت. براى این کار پنج محور اصلى و 25 
زیر محور فرعى با کمک متخصصــان داخل و خارج 
کشور در قرارگاه آب استان تعریف شده و قرار است از 
نخبگان استفاده کنیم و قرار نیست احیاى زاینده رود در 
حد شعار باقى بماند. باید با همه افرادى که ترك فعل 
کرده اند برخورد قاطع شود. بارها در مجمع تشخیص 
مصلحت این موضوع را مطرح کردیم و همیشه براى 
یقه گیرى رفته ایم تا این کار حل شود و این سئوال را 
پرســیده ایم که چرا وقتى از سال 93 بارگذارى آب بر 
روى رودخانه زاینده رود ممنوع شده باز هم شاهد این 
اتفاقات هســتیم؟ باید اینها را گفت و شفاف کرد و با 
بانگ بلند از سازمان برنامه و بودجه پرسید که چرا براى 
پروژه هاى خالف پول مى گذارد و  از سازمان قضایى 

مى خواهیم که در این قضایا ورود کند.

قوه قضاییه به ترك فعل ها ورود کند 
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان ادامه 
داد: ترك فعل هایى که در حوزه زاینده رود هست خیلى 

علنى است و  قوه قضاییه باید سریع ورود کند. 
زینلیان با تأکیــد بر اینکه براى احیــاى زاینده رود از 
متخصصینى که دکترا و پســا دکترا دارند اســتفاده 
کرده ایم و با یک رویکرد جدید دانشــگاهى بر روى 
قضیه کار مى کنیم بیان کرد: ادعا نداریم که هنر کرده 
ایم؛ بلکه، هنر این تیم این اســت که کارهاى قبلى را 

هماهنگ و تجمیع مى کند.
وى تأکید کرد: باید اگر قولى دادیم و عمل نکردیم با ما 
برخورد شود و با ترك فعل ها نیز برخورد قضایى شود و 
تالش داریم که این بار شعارهایى که مى دهیم در حد 

شعار نماند و به اجرا دربیاید.
زینلیان ادامه داد: تالش مى کنیم با کمک رســانه ها 
این اتفاق بیافتد و پاى این کار ایستاده ایم تا بتوانیم در 

احیاى زاینده رود گام هاى بلندى برداریم.
وى با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از دو میلیارد متر 
مکعب آب به خلیج فارس مى رود و این هدر رفت آب را 
مى خواهیم با هزاران میلیارد تومان هزینه به اصفهان 
برگردانیم گفت: این در حالى اســت کــه وقتى آب از 
اصفهان خارج مى شود سکوت مى کنیم و حرف هایى 

مى زنیم که هیچ منطقى در آن نیست.
وى با اعالم اینکه از وزارت نیرو انتظار داریم اســتان 
اصفهان را تنها نگذاشــته و توجه ویژه ترى به احیاى 
زاینده رود داشــته باشــد بیان کرد: حجم کنونى سد 
زاینــده رود 176 میلیــون متر مکعب اســت، طبق 
مطالعه اى که انجام دادیم ورودى ســد زاینده رود در 
یک روز که بارندگى مناسبى بود به 205 متر مکعب بر 
ثانیه رسید اما در روزهاى بعد به 95 متر مکعب بر ثانیه 
رسید و امروز ( سه شنبه) به حدود 63 متر مکعب بر ثانیه 
رسید و خروجى سد براى آمدن در مسیر براى آب شرب 

12 متر مکعب بر ثانیه است.

اصفهان را تنها نگذارید 
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
تصریح کرد: از وزارت نیرو انتظار داریم استان اصفهان 
را تنها نگذارد و توجه ویژه ترى بــه احیاى زاینده رود 
داشته باشد. بیش از 93 درصد حوضه آبریز زاینده رود در 
استان اصفهان است که منجر شده مشکل زاینده رود 
متعلق به استان اصفهان باشد، در حالى که زاینده رود 

یک مسئله ملى است.
زینلیان بیــان کرد: از رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
مطالبه شده که حتمًا ردیفى براى احیاى زاینده رود در 
بودجه دیده شود و این خواسته بر حق مردم اصفهان و 
چهارمحال وبختیارى است که باید به آن توجه شود، به 
این خاطر که با احیاى زاینده رود و تاالب گاوخونى همه 

استان هاى مرکزى و حتى کرمان هم نفع مى برند.
وى افزود: این صحبت من نیســت اما براساس قول 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى، سامانه دوم آبرسانى 
امسال به بهره بردارى خواهد رسید و تأمین اعتبار براى 

این پروژه انجام شده است.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
همچنین از تشکیل کارگروه ساماندهى حریم و بستر 
زاینده رود با حضور همه دســتگاه ها خبر داد و گفت: 
رئیس قوه قضائیه تا 20فروردین ماه به دســتگاه هاى 
دولتى و تا پایان شــهریورماه به همــه افرادى که در 
حوضه زاینده رود ویال دارند مهلت داده که این ویالها 

را تخریب کنند.
زینلیان تأکید کرد: حریــم قانونى زاینده رود باید براى 
همه مردم قابل استفاده شــود و مسئوالن هم به این 
ترتیب مــى توانند کنترل مؤثرترى بر برداشــت هاى 

غیرقانونى داشته باشند. 

زاینده رود فقر آبى دارد
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان در 
رابطه با انتقال آب زاینده رود به یزد نیز گفت: مشکلى 
با یزد نداریــم اما معتقدیم که در انتقــال آب رودخانه 
زاینده رود به یزد اشتباه شده و این تصمیم کارشناسى 
شده نیست و مشکالت اجتماعى ایجاد کرده است. وى 
ادامه داد: حوضه زاینده رود با فقر آبى مواجه است و نباید 
بارگذارى جدید بر آن انجام مى شد در رابطه با انتقال 
آب حوضه اى به طور پیش فرض نیز اشتباهى است که 
نباید صورت بگیرد و این در رابطه با حوضه زاینده رود 

که با فقر آبى مواجه است و نباید بارگذارى جدید بر آن 
انجام مى شد صدق مى کند.

زینلیان اضافه کرد: البته این موضوع در رابطه با حوضه 
کارون که آب آن به خلیج فارس مى ریزد متفاوت است 
چون حوضه بسته نیست و باید با در نظر گرفتن مسائل 
زیست محیطى از سر ریز آب به خلیج فارس که بیش از 
ده ها میلیارد مترمکعب است جلوگیرى شود و نیاز آبى 
استان هاى مرکز کشور که تنها 10 درصد از این مقدار 

است را با روش هاى انتقال تأمین کنیم .

سامانه دوم آبرسانى بهره بردارى مى شود 
وى در رابطه با سامانه دوم آبرسانى نیز اظهار کرد: بر 
اساس وعده مدیرعامل شرکت آب منطقه اى، سامانه 
دوم آبرسانى به سد زاینده رود امسال بهره بردارى خواهد 

شد و تأمین اعتبار براى این پروژه انجام شده است.
زینلیان در ادامه در زمینه سوخت مازوت و آالینده هایى 
که در اصفهان را دچار مشکل کرده است نیز گفت: در 
اصفهان دو نیروگاه اصفهان و شــهید منتظرى براى 
تولید برق است که برخالف میل استان چاره اى به جز 

استفاده از مازوت به عنوان سوخت نداشتند. 
وى ادامــه داد: فیلترگــذارى و نصــب تجهیزات در 
نیروگاه ها مصوبه باالدستى دارد؛ اما تاکنون انجام نشده 
است و به دلیل سرماى شدید ایجاد شده اخیر در کشور 
در برخى از شهرهاى شمالى این نیروگاه ها با کمبود گاز 
و برق مواجه شدند که منجربه تأمین نشدن گاز مورد نیاز 

نیروگاه ها شد و آنها از مازوت استفاده کردند.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
افزود: کیفیت هواى اصفهان به صورت روزانه بررسى 
مى شود و از زمانى که مازوت سوزى شروع شده به دلیل 
بارندگى ها، آلودگى پرخطر در اســتان ایجاد نشده و از 
هشت مشعل نیروگاه منتظرى تا روز گذشته(دوشنبه) 
هفت مشعل خاموش شده است و یک مشعل باقیمانده 

هم باید تا پایان سال خاموش شود. 

اجازه مازوت سوزى صادر نشده است 
زینلیان با تأکید بــر اینکه پاى حل مشــکل آلودگى 
هواى استان ایســتاده ایم و اجازه مازوت سوزى صادر 
نشده اســت، تصریح کرد: نیروگاه ها موظف شده اند 
سیســتم هاى فناورانه خود را تغییر دهند تا عالوه بر 
کاهش مصــرف آب، بهره ورى تولیــد را هم افزایش 

دهند.
وى در مورد کاشت دوم کشــاورزان نیز گفت: روالى 
را مصوب کردیم کــه بین صنف کشــاورزان، جهاد 
کشاورزى، آب منطقه اى و استاندارى براى هر گونه 
آزاد سازى آب، جلســات چهارجانبه اى تشکیل شود 
تا نیاز کشــاورزان از طرف نماینــدگان آنها به جهاد 
کشاورزى اعالم شود و آب منطقه اى به عنوان متولى 
این موضوع اعالم آمادگى کرده و در نهایت استاندارى 

تصمیم به رهاسازى آب کند.
زینلیان ادامــه داد: تصمیم براى رهاســازى در نوبت 
بعدى براى کشاورزان غرب و شرق نیز بر اساس میزان 

بارندگى و حجم پشت سد خواهد بود.

معاون استاندار اصفهان: زاینده رود مثل انسانى است که
 به حال احتضار افتاده و باید به آن رسیدگى شود

دستگاه قضا 
به احیاى زاینده رود  ورود کند



0404ویژهویژه 4274چهارشنبه  18 اسفند  ماه   1400 سال هجدهم

امیرمهدى جهانگیرى
 کالس اول 

ارشیا آخوندى
 کالس اول 

هاکان هوشمند
 کالس اول 

امیرحسین زمانیان
 کالس اول 

سپهر باقرپور 
کالس اول 

ارسان دلیر 
کالس اول 

طاها امینى
 کالس اول 

متین جعفرپور 
کالس اول

تایماز تمیمى
 کالس اول 

آینده سازان و ستارگان درخشان دبستان پسرانه امیرکبیر «شاهین شهر»
 سال تحصیلى 1400-01

آرزو دارم دلتون مثل بهار، پر شود از لحظه هاى ماندگار، زندگیتون خالى از اندوه و غم، لحظه هاى شادمانیتون بیشمار
آغاز بهار بر شما مبارك

مدیر دبستان: حامد براتیان 

کسرى بابایى
 کالس اول 

سامان طهماسبى فرد 
 کالس اول 

مهرزاد کرم زاده
 کالس اول 

محمدطاها موالیى
 کالس اول

آرمین على شباهى
 کالس اول 

امیرحسین 
سلطانى کالس اول 

داریوش آخفته
 کالس اول 

حسین عسگرى 
کالس اول 

کیارش ململى
 کالس اول 

آرتین اصغرى
 کالس دوم

طاها کیانى
 کالس دوم

محمدعرشیا طاهرى
 کالس دوم

بهنود عباسیان
 کالس دوم

ثامن حاجى هاشمى
 کالس دوم

ایمان ثابتى
 کالس اول 

محمدمبین یزدانى
 کالس اول 

ارسالن دانش ور 
کالس اول 

آرمان دانش ور
کالس اول

امیرعلى پورموحد 
کالس دوم

امیرحسین قهرمان دوست 
کالس دوم

امیرارسالن سنچولى
 کالس دوم

آرسین جهان بین 
کالس دوم 

مهدى قهرمان دوست
 کالس دوم

مسیح شیرانى
 کالس دوم

امیرمحمد مسلمى 
کالس دوم

رادین افراسیابى پور
 کالس دوم

محمد نعمت زاده
 کالس دوم

آراد برهانیان
 کالس دوم 

طاها کسائى
 کالس دوم

بهراد شیخى 
کالس دوم

ایلیا داودى
 کالس دوم

امیرعلى آهنى
 کالس دوم

حسین فوجى
 کالس دوم

سیدمهبد ملکوتى
 کالس دوم

اوستا قاصد 
کالس دوم

محمدرضا کمانى 
کالس دوم

امرعباس آقایى
 کالس سوم

محمد براتیان
 کالس سوم 

اهورا محمدى
کالس سوم

حسا یارى
 کالس سوم

على اصغر واحدى
 کالس سوم

آرش مرادى
 کالس دوم

محمدطاها سلیمى
 کالس سوم

معراج خدادادى
 کالس سوم

مهیار نجارى
 کالس سوم
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باتشکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر و بى شائبه ى مدیریت محترم دبستان: جناب آقاى حامد براتیان، معاون آموزشى: آقاى سجادى، معاون اجرایى: خانم قصرى زاده، 
معاون پرورشى: خانم صوفى زاده، آموزگاران پایه اول، خانم ها: امینى، کاوسى؛ آموزگاران پایه دوم، خانم ها: لقمانى، رضایى؛ آموزگاران پایه سوم، خانم ها: عودى، احمد کهنى، برات زاده؛ 

آموزگاران پایه چهارم، خانم ها: محبى، نیک نامى؛ آموزگاران پایه پنجم: خانم دل آور، آقاى صالحان، دبیر ورزش: آقاى عنایت، نیروى خدماتى: آقاى اشتو

ماهان منصورى
 کالس سوم

محمدپارسا اشرفیان
 کالس سوم

اهورا قوى دل 
کالس سوم

ابوالفضل عزیزى
 کالس سوم

بنیامین مسیبى
 کالس سوم

امیرعباس آقا ابراهیمى 
کالس سوم 

سورنا خانى نژاد 
کالس سوم

آئین اسدى
 کالس سوم 

ماهان شهرورزى
 کالس سوم

امیرحسین مرادى
 کالس سوم

ادریس بختیاروند
 کالس سوم

امیرحسین امیرى نژاد 
کالس سوم

احسان بن سعید
 کالس سوم

ابوالفضل باقرى فروشانى 
کالس سوم

آیهان چابک
 کالس سوم

ماهان على زلفى
 کالس سوم

پارسا صالح پور
 کالس سوم

محمدطاها براتى
 کالس سوم

آدرین اورنگى
 کالس سوم

پویان عباسى فر
 کالس سوم 

مانى شنان طرفى
 کالس سوم

امیرحسین بخشنده
 کالس چهارم 

نوید صادقى 
کالس چهارم 

علیرضا اخالقى 
کالس سوم

یاسین پاکى
 کالس سوم

امیرارسالن عزیزى
 کالس سوم

رضا بخشى زاده
 کالس سوم 

آرمان میرزایى
 کالس چهارم 

حبیب مهمدى
 کالس چهارم 

سیدفرهاد سجادى
 کالس چهارم 

عرشیا صالحى
 کالس چهارم 

امیرعلى کمانى
 کالس چهارم 

میکائیل مهمیدى مجد 
کالس چهارم 

برسام کیانى
 کالس چهارم

فرنام صفرى 
کالس چهارم 

کیان حمزه لو 
کالس چهارم 

محمدمهدى بیگى
 کالس چهارم

امیرحسین قاصد
 کالس پنجم 

امیرسام آقازاده
 کالس پنجم 

على فاضلى
 کالس پنجم 

رسول حاجى قاسمى
 کالس پنجم 

محمدپاشا دره شورى
 کالس چهارم 

محمد جعفرپور
 کالس چهارم

اصالن اله بخش زاده 
کالس چهارم

عباس توکلى
 کالس چهارم

امیررضا بهاءگیر
کالس پنجم

امیرحسین فرشته
 کالس پنجم

کیان فریدونى
 کالس پنجم

پویا ذوالفقارى
 کالس پنجم

امیرعلى آقایى
 کالس پنجم

على اکبر خلیفه سلطانى 
کالس پنجم 

امیرمحمد میرزایى
 کالس پنجم 

محمدحسین رحمانیان 
کالس پنجم 

علیرضا صوغانى
 کالس پنجم

صدرا دالوند
 کالس پنجم

محمدحسام سجودى 
کالس پنجم 

حسین سنگتراش
 کالس پنجم

امیرحسین آهنگى
 کالس پنجم

حسام رجائیان 
کالس پنجم

مهدیار اسدى
 کالس پنجم
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وزیر علوم گفت: ســتاد ملى مقابله با کرونا تصمیم براى 
حضورى شدن آموزش ها را به مسئوالن استانى واگذار کرد.

محمدعلى زلفى گل گفــت: قرار بــود کالس هاى ترم 
بهمن 1400 با تصمیمات مســئوالن کشور، به صورت 
حضورى براى دانشجویان ارشد و دکترا و برخى دانشجویان 
کارشناسى برگزار شود؛ اما شیوع موج جدید اومیکرون این 

تصمیم را به تعویق انداخت.
وزیر علوم افزود: با خفیف شدن موج جدید شیوع اومیکرون، 
شرایط رو به بهبودى اســت. بنابراین در کنار دانشجویان 
تحصیالت تکمیلى از مهر 1401 پذیراى دانشجویان دیگر 

هم به صورت حضورى خواهیم بود.

به گفته زلفى گل، روز چهارشنبه 18 اسفند (امروز) جلسه اى 
با روساى دانشگاه هاى سراسر کشور وابسته به وزارت علوم 
برگزار مى شود تا در اولین فرصت شاهد حضور دانشجویان 
در دانشگاه ها باشــیم. براى حضورى شدن هر 3 مقطع 
کالس هاى دانشجویان کارشناســى، ارشد و دکترى در 
ترم بهمن برنامه ریزى شــده بود که همه گیرى ویروس 

اومیکرون شرایط را تغییر داد.
زلفى گل بیان کرد: براى این که تمام دانشجویان سراسر 
کشــور به صورت حضورى آموزش ببینند، نیازمند برنامه 
منسجم هستیم. بنابراین سعى مى کنیم تدریجى بازگشایى 

دانشگاه ها را جهت آمادگى آن ها پیگیرى کنیم.

معاون وزیر و رییس ســازمان غــذا و دارو از صدور مجوز 
مصرف اضطرارى واکسن نورا به عنوان دز بوستر (یادآور) 

خبر داد.
بهرام دارایى در این باره اظهار داشــت: سازمان غذا و دارو 
مطابق سیاست هاى وزارت بهداشت اولویت هاى سند ملى 
واکسیناسیون، تکمیل مستندات ثبت، ارایه و تایید گزارش 
اثربخشى در جمعیت مورد تایید کمیته مطالعات بالینى و 
رعایت ضوابط و مقررات، مجوز مصرف اضطرارى واکسن 

نورا را به عنوان دز بوستر صادر کرد.
نورا، ششــمین واکســن ایرانــى کرونا اســت که پس 
از واکســن هاى برکت، پاســتوکووك، رازى کووپارس، 

اسپایکوژن و فخرا مجوز اســتفاده اضطرارى را از وزارت 
بهداشت دریافت کرده است. 

نورا یک واکســن نوترکیب اســت که با تالش پزشکان، 
متخصصان و پژوهشــگران بخش تحقیقات و پژوهش 
بیمارستان بقیه ا... (عج) و با مشــارکت محققان دانشگاه 
امام حسین (ع) ساخته  شده و قابلیت استفاده براى دز یادآور 
را دارد. حسن ابوالقاســمى رییس دانشگاه علوم پزشکى 
بقیه ا...(عج) نیز اعالم کرده اســت که تاکنون پنج میلیون 
دز واکسن ایرانى نورا تولید شــده و آماده تحویل به وزارت 
بهداشت است که این وزارتخانه باید این واکسن را خریدارى 

و به سبد واکسیناسیون عمومى اضافه کند.

تکلیف حضورى شدن 
دانشگاه ها مشخص شد

صدور مجوز مصرف 
داوطلبانه واکسن نورا 

سفر هاى نوروزى باعث 
گسترش کرونا نشود

   خبـر گـزارى صداوسـیما | وزیـر کشـور 
گفت: رعایت مقررات بهداشـتى در سفر هاى نوروزى، 
ضرورتـى جدى براى مهـار کردن بیمارى کروناسـت 
و اسـتانداران باید در ایـن زمینه نظارت جدى داشـته 
باشـند. احمد وحیدى دربـاره تمهیدات انجام شـده از 
سوى وزارت کشور درباره سـفر هاى نوروزى، تصریح 
کرد: این سـفر ها نبایـد به افزایـش بیمـارى کرونا در 
کشـور منجر شـود. وزیر کشـور افزود: باید در راستاى 
ایمن سازى سفر هاى نوروزى، کمیسیون ایمنى سفر ها 
براى کاهش حوادث جاده اى و کنترل از لحاظ رعایت 

مقررات بهداشتى تشکیل شود.

چند دوز واکسن تزریق شده؟
   مهر | بر اساس اعالم مرکز روابط عمومى و اطالع 
رسانى وزارت بهداشت، تا کنون 63 میلیون و 42 هزار و 
542 نفر دوز اول، 55 میلیون و 650 هزار و 128 نفر دوز 
دوم و 23 میلیون و 647 هزار و 756 نفر، دوز سوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن هاى تزریق شده 

در کشور به 142 میلیون و 340 هزار و 426 دوز رسید.

سرنوشت دوز دوم
 بعد از 6 ماه

   ایسنا | رئیس دانشگاه علوم پزشکى شاهرود گفت: 
بیمارانى که نوبت سـوم واکسـن را تزریق کردند نسبت 
به دیگر افراد کمتر در بخش مراقبت هاى ویژه بسـترى 
مى شـوند و فوت مى کنند. دکتر حسین شـیبانى با بیان 
اینکه افراد فوت شده طى هفته گذشته از تزریق دوز دوم 
آنها 6 ماه گذشـته بود، افزود: این امر نشـان مى دهد اثر 
واکسن نوبت دوم به طور کامل پس از 6 ماه از بین مى رود.

عادى انگارى نباید باب شود
   ایسنا | معاون امور بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
کرمانشاه گفت: روند نزولى کرونا نباید باعث ایجاد عادى 
انگارى در جامعه شـود. دکتر ابراهیم شکیبا  اظهار کرد: 
شهروندان باید همچنان رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

را جدى بگیرند.

درگذشت 
رئیس شوراى شهر یزد 

   ایسـنا | رئیس شـوراى اسالمى شـهر یزد در اثر 
ابتال به بیمارى کرونا فوت کرد. غالمحسـین دشتى، از 
جانبازان شـیمیایى همزمان با روز جانبـاز در اثر ابتال به 
بیمارى کرونا فوت کرد. دشتى از چند هفته قبل به دلیل 
ابتال به بیمارى کرونا در بیمارسـتان شهید صدوقى یزد 
بسـترى و به دنبال وخامت حال در بخش مراقبت هاى 
ویژه تحت درمان بود اما به رغم تالشـهاى کادر درمان 
به حالت کمـا رفت و بعد از 5 روز،  شـانزدهم اسـفندماه 
1400 مصـادف بـا سـالروز والدت حضـرت ابوالفضل 
العباس(ع) که به نام روز جانباز نامگذارى شـده اسـت، 

بدرود حیات گفت.

بى رغبتى تهرانى ها 
به تزریق واکسن 

   مهـر | فرمانده سـتاد مقابله با کرونا در کالنشـهر 
تهران گفـت: با توجـه به جمعیـت 14 میلیونى اسـتان 
تهران، بیش از 3 میلیون نفر هنوز دوز اول واکسن کرونا 
را نزده اند. علیرضا زالى اظهار داشت: پیش بینى مى شود 
تا آغاز نوروز، حدود 94 درصد از جمعیت تهران دوز اول 
واکسن کرونا را دریافت کنند و بیش از 80 درصد نیز دوز 
دوم و 60 درصد هم دوز سوم را تزریق کنند. وى با اعالم 
اینکه در زمره گروه سنى 5 و 12 سـاله در روزهاى اخیر 
شاهد استقبال نسبى از واکسیناسیون بوده ایم، ادامه داد: 
آمار واکسیناسیون دانش آموزان نیز رو به افزایش است. 
به طورى که آمار دانش آموزان 12 تا 18 سال که دوز اول 
را زده اند به 94 درصد رسـیده و دوز دوم نیز به حدود 88 

درصد رسیده است.

آگهى تغییرات 
شــرکت بهین پرتو کیان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 63126 و شناســه ملــى 14008629055 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین شهپرى فرد بشماره 
ملــى 1287304699 بعنوان رئیــس هیات مدیره و 
نیلوفر بهنیا بشــماره ملــى 1270585665 بعنوان 
مدیرعامل ، مســعود حیدرى سورشجانى بشماره ملى 
4610211637 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شــدندکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره با مهر شرکت معتبر اســت. مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1288590)

آگهى تغییرات 
شــرکت قطعات صنعتى فوالد منگان خرم سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 38919 و شناســه ملى 
10260565608 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/10/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : فرشته دارا بشــماره ملى 1274111315 به 
ســمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و حسین 
دارا بشــماره ملى 1292351578 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و بیژن کریمیان بشــماره ملى 
1288912889 به سمت عضو هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1288592)

آگهى تغییرات
شرکت قطعات صنعتى فوالد منگان خرم 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
38919 و شناسه ملى 10260565608 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/10/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرشته دارا به 
شماره ملى 1274111315 و حسین دارا 
به شــماره ملى 1292351578 و بیژن 
کریمیان به شماره ملى 1288912889 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. فاطمه غالمعلى 
زاده به شــماره ملى 1286407079 به 
سمت بازرس اصلى و سید على اعتصامى 
به شماره ملى 1280660611 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدنــد. روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1288589)

آگهى تغییرات
شرکت بهین پرتو کیان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 63126 و شناسه ملى 
14008629055 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/11/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : نیلوفــر بهنیا بــه کدملى 
1270585665 و مســعود حیــدرى 
سورشجانى به کدملى 4610211637 
و حســین شــهپرى فرد بــه کدملى 
1287304699 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. امیررضا ارشــدى به کدملى 
1284669424 و حمیدرضا ارشدى به 
کدملى 1284641007 بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1288591)

رئیس بیمارســتان رســول اکــرم (ص) در 
خصوص برخى گفته ها و شــایعات مبنى بر 
اینکه کارکرد ریــه بیماران کرونایى حتى بعد 
از بهبود افت کرده و مثل گذشته نخواهد بود، 
عنوان کرد: این موضوع درســت نیست، اگر 
التهاب ریه به دلیل کرونا باشــد، بعد از بهبود 
بیمارى در اغلب بیماران از بین رفته و کارکرد 

ریه نیز به شرایط سابق برمى گردد.  
تقى ریاحى در خصوص التهاب ریه در بیماران 
کرونایى یادآور شــد: ذات الریه یا التهاب ریه 
همیشه تاریخ تهدیدى براى سالمت انسان 
بوده و کرونا هم یکى از علل التهاب ریه است، 
در التهاب ریه هم طیفى داریــم از درگیرى 
خفیف تا شــدید، درگیرى ریه در درصد کم و 
ناچیزى از بیماران کرونایى شــکل مى گیرد، 
اما اغلب مردم فکر مى کنند چون کرونا گرفتند 
حتما ریه آنها درگیر اســت. مــا درگیرى ریه 
را در همــه بیماران نداریم خیلــى از بیماران 
هیچ عالمتى ندارند، فرد در تماس بوده از سر 
کنجکاوى مى رود یک تست مى دهد مى بیند 
که کرونا دارد اما اصال هیچ عالمتى ندارد و این 
طور نیست که چون عالمت ندارد ریه از داخل 

در حال از بین رفتن است. 
وى ادامــه داد: درصد زیــادى از بیماران هم 
عالئم دســتگاه تنفس فوقانى را دارند مثل 
سرماخوردگى و فرد فکر مى کند سرما خورده  
و حتى تســت و آزمایش هم نمى دهد، بعد از 
استراحت هم شــرایطش عادى شده و اصال 

خبردار هم نمى شــود که کرونا گرفته، درصد 
کمى از بیماران کرونایى هستند که ریه شان 
درگیر مى شــود، حاال چــرا در جامعه آن قدر 
بیمار زیاد اســت تا حدى که با کمبود تخت 
بیمارســتانى مواجه مى َشــویم، براى اینکه 
جمعیت در معرض کرونا برعکس عفونت هاى 
ویروسى مثل سرماخوردگى و آنفوالنزا تقریبا 
همه جمعیت کشور است، یعنى 70 درصد در 

معرض خطر هستند، حاال اگر این بیمارى روى 
ریه اثر بگذارد درصد آن کــم و اغلب خفیف 
است و عالئمى مثل سرفه هاى همراه با درد 
و غیرمتعارف دارد که حتــى اغلب آنها نیاز به 

بسترى هم پیدا نمى کنند. 
این فوق تخصص ریه با اشاره به اینکه مشکل 
اینجاست که خیلى از افراد خودشان کنجکاو 
هستند و اصرار به گرفتن عکس دارند، اظهار 

کرد: به همین دلیل در بخش هاى ســى تى 
اسکن صف مى کشــند، حاال یک لکه اى هم 
در ریه شان پیدا مى کنند و مى گویند پنج یا 10 
درصد ریه درگیر شــده. افرادى که در عکس 
ریه شان این درگیرى دیده مى شود حتى اگر 
هم بسترى شــوند بعد از بهبودى این التهاب 
برطرف خواهد شــد و حال شان کامال خوب 
مى شود. ممکن است بعد از بهبودى نیز باز هم 

این لکه در عکس دیده شود چون معموال براى 
از بین رفتن این لکه در عکس چند هفته تا دو 
ماه زمان الزم است. در واقع اگر این التهاب به 
دلیل کرونا باشد خوب شده و هیچ آثارى از آن 

هم باقى نمى ماند. 
ریاحى همچنین تصریح کرد: حتى ریه غالب 
کسانى که در آى سى یو بسترى شدند بعد از 
بهبود، کارکرد قبل خود را خواهد داشت و فقط 
درصد بسیار ناچیزى  از افرادى که زیر تهویه 
مکانیکى بودند یا بیمارى زمینه اى دارند ممکن 
است درصد بسیار جزئى اثر کرونا باقیمانده اى 
در ریه بگذارد که این هم براى کسى که از دو 
راهى مرگ و زندگى برگشته یک دستاورد و 
غنیمت است، البته به غالب آنها هم مى گوئیم 
که این کارکرد ریه برخواهد گشت. اصطالح 
فیبروز بر اساس دانســته ها و مشاهدات ما در 
حد انگشتان دست است. لذا مردم از ذهن شان 
خارج کنند که ممکن است کارکرد ریه شان از 
بین برود چون بعد از بهبودى، آثار آن هم از بین 
خواهد رفت و فقط مهم جلوگیرى از سرایت 

به بقیه است.  
وى همچنین در خصوص اصطالح آب آوردن 
ریه نیز توضیح داد: این اصطالح بیشتر براى 
آبى که در فضاى بین جنبى ریه جمع مى شود 
به کار برده مى شــود، خود ریه پوست حائلى 
شبیه پوســت پیاز دارد که دو الیه است و در 
حالت عادى یک مایع بسیار کمى شبیه روغنى 
که در چرخ براى روغن کارى اســت ترشح و 

جذب مى شــود و این دائم در چرخش است 
و به باز و بسته شــدن ریه کمک مى کند،  اما 
در مواردى که ممکن اســت ناشى از بیمارى 
ریه و غالبا ناشى از بیمارى قلبى باشد یا بعضا 
بیمارى هاى عمومى این تعادل بین ترشح و 
جذب به هم مى ریــزد و در داخل این الیه ها 
مایع جذب شود، که در کرونا نیز این را داریم 
و براى درمان آن باید بیمارى زمینه اى عامل 
از بین برود، اما اگر مایع زیاد باشد ممکن است 
یک یا دو نوبت مایع را تخلیــه کنند تا بیمار 
حالش بهبود یابد، غالبا خــود مایع ریه هیچ 

تهدیدى براى سالمتى بیمار نخواهد بود. 
رئیس بیمارستان رسول اکرم(ص) در خصوص 
دالئل پائین آمدن سطح اکسیژن در ریه و خون 
نیز عنوان کرد: ریه شــبیه درختى است که از 
سمت ساقه به داخل آن مى روید، یعنى ناى تنه 
درخت است و سمت راست و چپ شاخه هاى 
آن هستند که منشعب شده اند، داخل این مسیر 
فقط هوا جریان دارد تا جایى که در سطح بافت 
ریه بتواند در نزدیک تریــن مجاورت با خون 
تبادل اکسیژن و دى اکسیدکربن کند، اتفاقى 
که درکرونا مى افتد این است که ریه سنگین 
شده و نسج از بین مى رود و بافت احتقان پیدا 
مى کند، شلوغى بافت باعث مى شود که نتواند 
کار طبیعى خود را انجام دهد و بعد مى شنویم 
که سطح اکســیژن در خون یا ریه بیمار افت 
کرده که این اتفاق بــه دلیل التهاب بافت ریه 

است.

آیا ریه بیماران مبتال به کرونا به حالت قبل بازمى گردد؟

ایمنى سلولى و هومورال در برابر ویروس کرونا براى 
جلوگیرى از بسترى شدن در بیمارستان و مرگ و میر، 

مساله کلیدى است.
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه علوم 
پزشکى شهیدبهشتى گفت: ممکن است فردى که به 
اومیکرون مبتال شده بار دیگر به همان سویه یا انواع 
احتمالى که شاید در آینده ظاهر شوند مبتال شود. ولى 
تمام این موارد به تعداد آنتــى بادى هاى خنثى کننده 

بدن بستگى دارد.
علیرضا ناجى اظهار داشت: اگر مقدار این آنتى بادى ها 
کم باشد، احتمال عفونت مجدد بسیار است، اما در کل 
اومیکرون به دلیل سرایت پذیرى باال اکثریت افراد را 
آلوده مى کند؛ زیرا مى تواند از مصونیتى که ممکن است 
داشته باشیم چه از طریق واکسیناسیون یا عفونت قبلى 

با واریانت هاى قبلى فرار کند.
وى توضیــح داد: همچنان اطالعات زیــادى درباره 
اومیکرون وجود ندارد، اما دانش ما در مورد واریانت غالب 
دلتا مى تواند به درك واریانت هاى جدید کمک کند. 
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى شهیدبهشتى 

گفت: تنها گزینه براى دانســتن این کــه آیا یک فرد 
در معرض خطر عفونت مجدد اســت یا خیر، به میزان 
آنتى بادى وابسته است، اما باید توجه داشته باشیم که 
این روش اندازه گیرى با آزمایش هاى متداول انجام 
نمى شود و فقط در چارچوب پروژه هاى تحقیقاتى مى 
گنجد. به گفته ناجى با گذشت زمان پس از عفونت و 
کاهش فعالیت پاسخ ایمنى، خطر ابتال به عفونت هاى 
مجدد افزایش مى یابد؛ زیرا مقدار آنتى بادى هاى خنثى 
کننده نیز در بدن کاهش پیدا مى کند، به همین دلیل 
است که افراد مبتال به عفونت نیز باید مدتى پس از ابتال 

به کرونا واکسینه شوند.
وى افزود: اطالعاتى بر این مبنا وجود دارد که از میان 
مبتالیان به کرونا، واکسیناسیون محافظت بیشترى 
در برابر عفونت مجدد ایجــاد مى کند، همین موضوع 
در مورد افراد واکسینه شده که آلوده نشده اند نیز اتفاق 
مى افتد، زیرا با گذشــت زمان آنتى بادى هاى خنثى 
کننده آنها نیز از بین مى رود. به همین دلیل است که 
براى افزایش میزان آنتى بادى ها و کاهش خطر عفونت، 

از دز بوستر یا یادآور استفاده مى شود.

دبیر کمیته علمى کشــورى کرونا گفت: بهترین زمان 
و فرصت طالیى براى تکمیل واکسیناســیون در سیر 
نزولى پیک هاى بیمارى است چون تعداد مبتالیان کمتر 

است و مى توان از این فرصت براى تکمیل 
واکسیناسیون کرونا استفاده کرد.

دکتر حمیدرضا جماعتى گفت: عوارض کرونا 
در کودکان بیشتر به صورت سندروم التهابى با 
گرفتارى چند سیستم در بدن از جمله سیستم 
قلبى عروقى، گوارشى، ریوى و عصبى همراه 
اســت البته این عوارض در بالغین هم دیده 
شده اما نادر بوده اســت. این عوارض با آزاد 
شدن سایتوکاین ها مى تواند گرفتارى فرد با 
کووید19 را تا چند هفته به همراه داشته باشد 
که پزشکان باید در این زمینه اطالعات کافى 
داشته باشند. البته این عوارض نادر اما مهم 
است چراکه اگر تشخیص داده نشود، باعث 

ایجاد عوارض جدى در کودکان مى شود. بنابراین برخى 
افراد مبتال به کرونا ممکن اســت دو تا چند هفته پس از 

ابتال به بیمارى و بهبودى، دچار این سندروم شوند.
دبیر کمیته علمى کشورى کرونا، خاطرنشان کرد: در اکثر 

کشــورهاى دنیا، اومیکرون تبدیل به سویه غالب شده 
و دلتا خیلى کمتر مشاهده شــده است. در اکثر کشورها 
سیر بســترى و مرگ و میر، کاهشى است و در کشور ما 

نیز میزان مرگ و میر روزانه بیماران کرونا در روند ثابت 
است و انتظار مى رود که تا یکى دو هفته آینده به سمت 
نزول میزان بسترى و مرگ و میر بر اثر سویه اومیکرون 

حرکت کنیم.

جماعتى گفت: توصیه ما به مردم این است که با توجه به 
در پیش بودن ایام نوروز، تمامى پروتکل هاى بهداشتى 
به ویژه استفاده از ماســک و تهویه مناسب هوا رعایت 
شده و از مســافرت هاى غیرضرورى، پرهیز 
شود. افرادى که در تعطیالت نوروزى قصد 
سفر به کشورهاى همســایه را دارند توجه 
داشته باشند که با توجه به وضعیت بیمارى 
در آن کشورها و تجمع باالى افراد در برخى 
مکان هاى خاص، مى توانند در معرض خطر 
باشند. البته رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى و 
تکمیل واکسیناســیون به ویژه در کودکان، 

ضرورى است. 
وى ادامــه داد: در غیر این صورت شــاهد 
ســویه هاى جدید کرونا خواهیم بود اگرچه 
اکثر متخصصان آمار و اپیدمیولوژى باتوجه به 
سیر بیمارى در کشورهاى مختلف، پیش بینى 
مى کنند که شاید در آینده شــاهد پاندمى کرونا نباشیم 
و ویروس کرونا به شــکل اندمیک و به شکل ویروس 
آنفلوآنزا باشــد که نیاز به تزریق ســاالنه واکسن وجود 

داشته باشد.

عوارض کرونا، نادر اما مهم است آیا احتمال ابتالى دوباره به سویه اومیکرون 
وجود دارد؟

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، افرادى که به کووید 
19 مبتال مى شــوند، پس از آلوده شدن با خطر بیشتر 
ابتال به 20 بیمارى مختلف قلبى و عروقى روبرو هستند.

این مطالعه نشــان داد حتى افرادى که به خاطر ابتالء 
به کووید 19 خفیف در بیمارستان بسترى نشده بودند، 
نسبت به افرادى که هرگز مبتال به این بیمارى نشده 

بودند، بیشتر دچار بیمارى قلبى عروقى شدند.
اثرات طوالنى مدت مى تواند شــامل نارسایى قلبى، 
ســکته مغزى، تپش نامنظم قلب، لخته شدن خون، 

بیمارى هاى عروق خونى و اختالالت التهابى قلب مانند 
پریکاردیت و میوکاردیت باشد.

محققان داده هاى بیش از 11 میلیون آمریکایى را در 
پایگاه هاى داده مراقبت هاى بهداشــتى ملى که بین 
مارس 2020 تا ژانویه 2021 مبتال به کووید 19 بودند، 
بررسى کردند. آنها خطرات و چشــم انداز یک ساله را 

براى 20 بیمارى قلبى عروقى تخمین زدند.
به گفته محققان: «ما افزایش خطر ابتالء به مشکالت 
قلبى عروقى را در افراد مســن و در جوانــان، در افراد 
دیابتى و بدون دیابــت، در افراد چــاق و افراد بدون 
چاقى، در افرادى که سیگار مى کشیدند و هرگز سیگار 

نمى کشیدند، مشاهده کردیم.»
اکنون دانشمندان در حال بررســى چگونگى آسیب 
کووید 19 به قلب و عروق خونى و افزایش خطر ابتالء به 
بیمارى هاى قلبى عروقى هستند. ویروس کرونا ممکن 
است در طول عفونت مستقیمًا به عضالت قلب حمله 
کند، باعث التهاب در سلول هایى شود که داخل قلب و 
عروق خونى را پوشانده اند و منجر به التهاب کلى شود 

که به قلب و عروق آسیب مى رساند.

بیماران کووید 19 
در معرض 20 بیمارى قلبى عروقى هستند

روى موج کووید-19
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بیست و دومین دوره جام جهانى فوتبال در راه است. 32 تیم 
واجد شرایط در جام جهانى فوتبال امسال شرکت خواهند کرد. 
پس از جام جهانى روســیه در سال 2018، برخى از تیم هاى 
فوتبال مربیان کهنه کار خود را جایگزین کردند و یک مربى 
جدید را به خدمت گرفتنــد. برخى از تیم ها مربیان قدیمى را 
حفظ کردند. دستمزد مربیان تیم ملى در حدود 350 هزار تا 7 
میلیون دالر آمریکا است. «اسپورتال» حقوق سرمربى هاى 
تیم هاى ملى را مقایسه کرده که دراگان اسکوچیچ، سرمربى 
تیم ملى ایران، ارزان ترین مربى در بین مربى هایى است که در 

قطر حضور خواهد داشت.

ارزان ترین مربى 
در جام جهانى

05

در یکى از مسابقات هفته بیست و هشتم سوپر لیگ ترکیه، 
تیم فوتبال کایسرى اسپور در حالى که سید مجید حسینى 
مدافع ملى پوش ایرانى را برخالف چهار دیدار اخیرش به 
دلیل مصدومیت در فهرســت نداشت، در استادیوم کادیر 
هاس به مصاف آالنیا اســپور رده هفتمــى رفت. یاران 
حســینى که در دیدار اخیرشــان مقابل ترابزون اسپور با 
نتیجه 3 بر 2 شکست خورده بودند، دیشب هم نتوانستند 
در مسابقه خانگى برابر آالنیا اسپور صاحب امتیاز شوند و 
با شکست 2 بر یک مقابل حریف، زمین را ترك کردند تا 
38 امتیازى بمانند و نتوانند از رده دهم جدول سوپر لیگ 

ترکیه باال بروند.

شکست کایسرى 
بدون حسینى

03

شبکه «الکاس» قطر بعد از اتمام مرحله یک چهارم نهایى جام 
امیر به معرفى تیم منتخب این مرحله پرداخت. امید ابراهیمى، 
کاپیتان سابق استقالل به همراه الوکره در این مرحله نمایشى 
خوب مقابل الریان داشت. ستاره ایرانى یکى از 3 گل تیمش 
را به زیبایى به ثمر رســاند. الوکره در این بازى در نهایت به 
نتیجه تســاوى 3 بر 3 رضایت داد و در ضربات پنالتى برنده 
این جدال شد و راهى نیمه نهایى شد. ابراهیمى با درخشش 
در این بازى در تیم منتخب مرحله یک چهارم نهایى جام امیر 
قطر قرار گرفت. البته در این جدال شجاع خلیل زاده، مدافع 
ملى پوش کشورمان براى الریان در میدان حضور داشت و در 

نهایت ناکام ماند.

درخشش «امید» 
در جام «امیر»

جنگ ناگهانى روسیه و اوکراین سوژه اصلى رسانه هاى دنیا شده 
است. این موضوع براى فوتبالدوستان ایرانى نیز اهمیت پیدا کرده 
زیرا شــهاب زاهدى بازیکن تیم ملى که در اردوى گذشته توسط 
اســکوچیچ به تیم ملى دعوت شــد، در اوکراین زندگى مى کند.  
زاهدى در روزهاى پر ســر و صداى جنگ، دور از آتش  در شهرى 
دیگرى زندگى مى کرد اما در آخرین روزهاى هفته گذشته از اوکراین 
خارج شد و به مجارستان رفت. گفتگوى خبرگزارى «فارس» را با 
زاهدى پیرامون اتفاقات رخ داده در کشور اوکراین در زیر مى خوانید:

ابتدا کمى از اتفاقاتى کــه در اوکراین افتاد 
توضیح بده.

دقیقا یادم نمى آید چه تاریخى بود. یــک روز جمعه بود که بازى 
داشتیم. قرار بود پنج شنبه در کمپ تیم تمرین کنیم و سپس با پرواز 
راهى شهرى شــویم که بازى داریم. باید صبح زود از خواب بیدار 
مى شدم تا ساعت 8 به سمت کمپ بروم. زمانى که بیدار شدم متوجه 
شدم در گروهى که اعضاى تیم حضور دارند، همه در حال صحبت 
هستند و تدارکات تیم نوشته بود که من اینجا هستم تا پاسپورت ها 
را به شما تحویل بدهم. من تصورم این بود که منظور او این بود که 
پاسپورت ها را با خود بیاورید. ساعت 7 صبح کلى پیام داشتم. همان 
موقع یکى از دوستانم با من تماس گرفت و گفت اینجا جنگ شده 
است. اصال در جریان جنگ نبودم. اخبار را چک کردم و متوجه شدم 

شهرهاى اصلى اوکراین مورد هدف قرار گرفته است. بالفاصله رفتم 
و پاسپورتم را گرفتم؛ هر چند در شهرى که حضور داشتم شرایط 

آرام بود ولى بعد از چند روز تصمیم گرفتم از اوکراین خارج شوم.
راحت خارج شدى؟

چون در جنوب شــرقى اوکراین بودم، نزدیــک ترین مرز به من 
روستوف روسیه و سه ســاعت فاصله بود. البته تمام مرزها شلوغ 
بود و بهترین مسیر براى من مرز مجارستان بود. مرز مولداوى هم 
خوب بود ولى چون در آنجا یک درگیرى به وجود آمد، سعى کردم از 
مجارستان خارج شوم. چون تنها بودم، با قطار باید مى رفتم و با قطار 
از مرز خارج شدم. تقریبا 20 ساعت با شهر مرزى فاصله داشتم و بعد 
از آن هم چهار پنج ساعت با تاکسى به مرز رسیدم. زمانى که به مرز 

رسیدم، 50 نفر جلوى من بودند. زیاد طول نکشید که خارج شوم.
فضاى قطار چطور بود؟ چه کســانى در آن 

بودند؟
به جر خارجى هایى که مثل من مرد بودند، همه زن و بچه بودند که 

مى خواستند از کشور بیرون بروند.
مردم در آنجــا تب ماندن بــراى کمک و یا 

مقاومت نداشتند؟
چرا، خیلى  ها در شهر مانده بودند. خیلى از مرد ها آمده  بودند که 

زن و بچه  خود را از مرز خارج کنند و به کشور برگردند.
در آن شــرایط خانواده تو چه شرایطى 

داشتند؟
واقعا همه نگران بودند. وقتى خانواده بیرون از ماجراست، استرس 
خیلى زیــادى دارد. مادرم خیلى نگران بود ولــى مرتب به او پیام 

مى دادم که بیشتر از این اذیت نشود.
حتما مادرت خیلى اذیت شده بود.

بله. من چون به تلفن و شــارژ آن نیاز داشــتم، در مســیر خیلى 
نمى توانستم صحبت کنم و ترجیحا پیام 

مى دادم. مرتب بــراى او عکس 
مى فرستادم ولى در مسیر که 

یکى دو روز جنگ بود، با 
پیام با او در تماس 

بودم. وقتى به مجارســتان رسیدم با او تماس 
تصویرى گرفتم. طبق عادت هر شب با 
خانواده صحبت مى کردم. تا رسیدن 
به مجارستان اصال نتوانستم با مادرم 
و خانواده صحبت کنــم. وقتى با او 
حرف زدم، فهمیدیم دو سه شب اصال 
نخوابیده اند. وقتى متوجه شــدم حس 
خیلى بدى از این قضیه گرفتم. واقعا 

خانواده ام شرایط سختى داشتند.
االن در مجارستان مشغول چه 

کارى هستى؟
االن با یک تیم لیگ برترى تمرین مى کنم که آمادگى ام 
را حفظ کنم. باشگاه زوریا هم این اجازه را داده که با 
آنها تمرین کنم. فیفا اعالم کــرده براى بازیکنان 
لیگ اوکراین یک پنجره اضطرارى باز مى کند که 
از تیم هایشان جدا شوند. االن هم پیشنهاداتى دارم 

ولى منتظرم وضعیتم مشخص شود.
از باشگاه مسئول یا فردى پیگیر شما است؟

در گروهى که داریم همه حضــور دارند و مرتب حرف 
مى زنیم. از حال هم مطلع هستیم. البته بقیه خارجى ها 

هم از اوکراین خارج شده اند.

روایت جالب زاهدى از جنگ و خروجش از اوکراین

مادرم 3 شب نخوابید تا  از مرز اوکراین خار ج شدم
 رفتم 
رایط 

م.

ه من 
شلوغ 
ى هم 
ردم از 
 قطار

 وبعد 
ه مرز 

وم.
ر آن 

ند که 

 و یا 

ه 

ى 

داشتند؟
واقعا همه نگران بودند. وقتى خانواده بیرون از ماجراست، استرس 
خیلى زیــادى دارد. مادرم خیلى نگران بود ولــى مرتب به او پیام 

مى دادم که بیشتر از این اذیت نشود.
حتما مادرت خیلى اذیت شده بود.

بله. من چون به تلفن و شــارژ آن نیاز داشــتم، در مســیر خیلى 
نمى توانستم صحبت کنم و ترجیحا پیام

مى دادم. مرتب بــراى او عکس 
مى فرستادم ولى در مسیر که 

یکى دو روز جنگ بود، با 
پیام با او در تماس 

بودم. وقتىب
تصوی
خان
به
و خ
حرف
نخوابی
خیلى
خانو
االن
کارى
االن با یک تیم لیگب
را حفظ کنم. باشگ
آنها تمرین کنم.

لیگ اوکراین یک
تیم هایشان جد از
ولى منتظرموضعی
از باشگاه مسئول
در گروهى که داریمه
مى زنیم. از حال هم م
هم از اوکراین خارج شد

  از مرز اوکراین خار ج ش
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دربى برگشت پایتخت در بیست و یکمین دوره رقابت هاى 
لیگ برتر، یکى از حساس ترین دیدارهاى تاریخ پرسپولیس 
واستقالل خواهد بود. این دو تیم که رقابت سخت و شانه به 
شــانه اى در جدول رده بندى دارند، قرار است در تاریخ 26 
اســفند در دیدارى که مى تواند قهرمان لیگ را تعیین کند، 
مقابل هم صف آرایى کنند. در همین رابطه حمید سجادى، 
وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد که دربى تهران با حضور 20 
هزار تماشاگر برگزار مى شــود که از این میزان 10 هزار نفر 
از هواداران اســتقالل و 10 هزار نفر از هواداران پرسپولیس 

فرصت حضور در ورزشگاه را خواهند داشت.

 حضور تماشاگران در دربى

04

اللهیار صیادمنش مهاجم ملى پوش کشورمان بعد از دورى 
یک ماهه از میادین به دلیل مصدومیت هفته جارى به میادین 
برگشت. ستاره ایرانى 27 دقیقه براى هال سیتى مقابل وست 
برومویچ بازى کرد. توئیتر رسمى باشگاه هال سیتى امروز با 
انتشار تصویرى از صیادمنش در جریان بازى واکنش جالبى 
را به بازگشت مهاجم ایرانى به میادین داشت و نوشت: «خیلى 
خوشــحالم که تو را دوباره مى بینم، اللهیار.» صیادمنش در 
یکسال و نیم گذشته درخشش خوبى به همراه زوریا در لیگ 
اوکراین داشت ولى درخشــش این بازیکن براى نگه داشتن 
این ستاره ایرانى در باشــگاه فنرباغچه کافى نبود. به همین 
خاطر باشگاه فنرباغچه در طول سه سال گذشته براى سومین 
صیادمنش را در زمستان گذشــته با قراردادى 6 ماهه راهى 

هال سیتى کرد.

خوشحالى هال سیتى!

مهاجم ذوب آهن که در نیم فصــل دوم به این 
تیم پیوســته مى گوید: خوشحالم که در نهایت 
ذوب آهن را انتخاب کردم. من با مهدى تارتار کار 
نکرده بودم، ولى تعریف این مربى را شنیده بودم 

و حاال از این انتخاب راضى هستم.
ســجاد آشــورى درباره برد مهم تیمش برابر 
فوالد خوزستان گفت: این یک بازى درگیرانه 
و فیزیکى بود و خوشحالم که 3 امتیازى مهم در 
اهواز گرفتیم. آنها ابتدا پیش افتادند و تیمى که از 
فوالد عقب مى افتد، واقعاً کار سختى دارد. آنطور 
که مى گویند فوالد چند سال بود که در اهواز با 
مربیگرى نکونام شکســت نخورده بود، ولى ما 
این تیم را شکســت دادیم و این کار هر تیمى 

نبوده و نیست.
مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه یادآور شد: 

بعد از اینکه عقب افتادیــم هرگز براى جبران 
ناامید نشــدیم، هر چند که فوالد هم در برخى 
دقایق فشــار زیادى روى دروازه مــا آورد. در 
مجموع بازى خوبى بود و خوشبختانه برد مهمى 

را به دست آوردیم.
وى که در نیم فصل دوم به ذوب آهن پیوست، در 
مورد انتخاب این تیم تصریح کرد: من بعد از دو 
بازى که با نفت مسجدسلیمان بودم، از این تیم 
جدا شدم و دیگر به تیمى نرفتم. در نیم فصل دوم 
هم برایم مهم بود که با کدام مربى کار مى کنم 
و خوشحالم که در نهایت ذوب آهن را انتخاب 
کردم. من با مهدى تارتار کار نکرده بودم، ولى 
تعریف این مربى را شــنیده بودم و حاال از این 

انتخاب راضى هستم. 
آشورى در پاســخ به اینکه آیا به دلیل اختالف 
با فراز کمالوند از نفت مسجدسلیمان جدا شده 

است، تصریح کرد:  اتفاقًا 
کمالوند به من لطف 
کرد! شــرایط براى 
حضور مــن در این 
تیم مهیــا نبود و در 
نهایت هــم تصمیم 

به جدایى گرفتم.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با برنامه ریزى تارتار 
و کادرفنى تیم از شــرایط قبلى خارج شــده و االن روند 

خوبى داریم.
محمدامین درویشــى در خصوص بازى با تیم سرسخت 
فوالد خوزستان اظهار کرد: فوالد بازیکنان با کیفیتى دارد 
و امتیاز گرفتن در خانه این تیم کار سختى است اما گلى که 
در دقیقه2 خوردیم باعث شد بچه ها به خودشان بیایند و 

خداراشکر توانستیم 3 امتیاز را کسب کنیم.
مهاجم ذوب آهن در مورد اینکــه در دقیقه دوم بازى گل 
خوردند اما در دقیقه88 با گلزنــى خودش کامبک کامل 
شد و به پیروزى رسیدند، گفت: زود گل خوردیم اما همه 
بازیکنان با روحیه کارشان را ادامه دادند. تمام تالشمان را 
به کار گرفتیم که گل خورده را جبران کنیم و در ادامه براى 
3 امتیاز بجنگیم. همه تالش کردند و موفق شدیم به برد 

برسیم. مبارك هواداران باشد.
درویشى گفت: من هم از وقتى وارد زمین شدم تمام تالشم 
را کردم که براى تیم مثمر ثمر باشم و عملکرد خوبى داشته 

باشم. گلى که زدم تالش همه اعضاى تیم بود و موفق شدم 
روى ریباند دروازه حریف را باز کنم. از اعتماد مهدى تارتار 
تشکر مى کنم. با برنامه ریزى او و کادرفنى تیم از شرایط 
قبلى خارج شده و االن روند خوبى داریم. امیدوارم در ادامه 
مسابقات نیز با همین شرایط پیش برویم و با جمع آورى 
امتیازات بتوانیم در پایان فصل رتبه خوبى به دست بیاوریم.

وى در مــورد بازى این هفته مقابــل آلومینیوم اراك که 
12هفته بردى نداشــته، عنوان کرد: یکى از دالیلى که 
تیم رفته رفته بهتر مى شــود بخاطر این بود که هواداران 
پشــت ذوب آهن را خالى نکردند. از آنها تشکر مى کنم. 
همچنین از مدیریت کارخانه که چندین بار به تمرین آمد 
و به ما روحیه داد نیز تشکر مى کنم. همین باعث شد تیم 
رفته رفته به شرایط خوب برســد و ان شاءا... بازى خوبى 
مقابل آلومینیوم اراك داشته باشیم که بازى سختى خواهد 
بود. آن ها بعد از هفته ها مى خواهند به برد برسند اما تمام 
توانمان را به کار مى گیریم که به امید خدا در این بازى هم 

به 3 امتیاز برسیم .

 ملى پوش سپاهان معتقد است که شخصیت درونى نویدکیا مى تواند 
به این تیم خیلى کمک کند.

سپاهان بعد از سه مساوى متوالى که فاصله این تیم با صدر را بیشتر 
کرد، موفق شد با دو گل از سد میهمان خود فجرسپاسى بگذرد. امید 
نورافکن، یکى از بهترین بازیکنان سپاهان در این دیدار بود که گل 
دوم روى ریباند شــوت دیدنى او از روى ضربه آزاد که به تیر خورد 

توسط مغانلو به ثمر رسید.
ملى پوش سپاهان با ابراز خوشحالى از پیروزى تیمش مقابل فجر گفت: 
از دو جهت خوشحال هستم؛ اوال از پیروزى تیم و دوما براى دبل شهریار. 
باید قبول کنیم که شــرایط تیم مان یک مقدار بعد از اینکه استقالل و 
پرسپولیس در رده هاى اول و دوم قرار گرفتند تحت الشعاع قرار گرفت. 
بخاطر مهره هایى که داریم و حرفه اى بودن باشــگاه مان خدا را شکر 

توانستیم این بازى را ببریم.
با وجود فاصله 13 امتیاز تا صدر، نورافکن همچنان به آینده امیدوار است. او با 

اشاره به اینکه تا آخرین لحظه تالش خود را براى نزدیک تر شدن به صدر انجام 
خواهد داد گفت: مطمئن باشید که به دنبال نزدیک شدن به صدر هستیم. تا آخرین 
لحظه هم براى این کار تالش خواهیم کرد. من خودم شخصا تا آخرین ذره اى که 

توان دارم، تالشم را مى کنم که بهترین عملکرد را براى سپاهان انجام دهم. 
او در پاسخ به این سئوال که چه نظرى در مورد تصمیم باشگاه براى ادامه همکارى 
با نویدکیا دارد تاکید کرد: هر شخصى یک جوابى براى این سوال دارد. به نظر من 
شخصیت و دیدگاه فوتبالى ایشان به تیم ما و باشگاه سپاهان خیلى مى تواند کمک 

کند. محرم نویدکیا شخصیت ذاتى و درونى فوق العاده اى دارد.

که در نهایت 
دى تارتار کار 
ا شنیده بودم 

 تیمش برابر 
زى درگیرانه 
یازى مهم در 
 و تیمى که از 
ى دارد. آنطور 
که در اهواز با 
ه بود، ولى ما 
کار هر تیمى 

مه یادآور شد: 

است، تصریح کرد:  اتفاقًا 
کمالوند به من لطف 
کرد! شــرایط براى

حضور مــن در این 
تیم مهیــا نبود و در 
نهایت هــم تصمیم 

بهجدایى گرفتم.

شخصیت درونى نویدکیا مى تواند 

ه فاصله این تیم با صدر را بیشتر 
ان خود فجرسپاسى بگذرد. امید 
 سپاهان در این دیدار بود که گل 
آزاد که به تیر خورد ز روى ضربه

 از پیروزى تیمش مقابل فجر گفت: 
پیروزى تیم و دوما براى دبل شهریار. 
ن یک مقدار بعد از اینکه استقالل و 
قرار گرفتند تحت الشعاع قرار گرفت. 
باشــگاه مان خدا را شکر  ه اى بودن

فکن همچنانبه آینده امیدوار است. او با 
ش خود را براى نزدیک تر شدن به صدر انجام 

به دنبال نزدیک شدن به صدر هستیم. تا آخرین 
هیم کرد. من خودم شخصا تا آخرین ذره اى که 

رین عملکرد را براى سپاهان انجام دهم. 
رى در مورد تصمیم باشگاه براىادامه همکارى

صى یک جوابى براى این سوال دارد. به نظر من 
ه تیم ما و باشگاه سپاهان خیلى مى تواند کمک 

 و درونى فوق العاده اى دارد.

شخصیت نویدکیا 
به سپاهان کمک مى کند

نورافکن:

مهاجم ذوب آهن:

با برنامه هاى تارتار تیم از شرایط قبلى خارج شده

آشورى: از انتخاب ذوب آهن راضى ام

رســانه پرتغالى به تمجید از ســتاره کشورمان 
پرداخت و او را تاثیرگذارتریــن بازیکن پرتغال 

نامید.
شــنبه شــب در چارچوب رقابت هاى فوتبال 
پرتغال، پورتو با درخشش مهدى طارمى موفق 
شــد مقابل پاکوش دى فریرا به برترى دست 
یابد. ستاره کشورمان در این مسابقه 2 پاس 
گل داد و یک گل نیز به ثبت رســاند 
تا به تاثیرگذارترین بازیکن لیگ 

پرتغال بدل شود.
طارمى در حال حاضر روى 
25 گل پورتــو تاثیرگذار 
بوده اســت و توانسته با 
آمار 13 گل و 12 پاس 
گل از رافا سیلوا، ستاره 

بنفیکا نیز جلو بزند.
در همیــن رابطــه ســایت 
Renaissance مصاحبه اى با 
«برونو مارینو»، مربــى پرتغالى انجام 

داده که در خاورمیانه کار کرده است.
مارینو در خصــوص عملکرد طارمى 
گفت: او در الغرافه نشان داد که مى تواند 
در اروپا بازى کنــد. عملکرد او اصال مرا 
متعجب نکرد. او بازیکنى باهوش اســت. 
در قطر و ریوآوه بر اساس سیستم بازى، او 
بیشتر یک گلزن بود ولى در پورتو او هم یک 
گلزن است و هم در بین خطوط به بازیسازى 
کمک مى کند. او یک بازیکــن خارق العاده 
است و توانسته در فصل دوم خودش در پورتو 
یک نمایشى بى نظیر به اجرا گذارد و آمارش را 

نسبت به قبل بهبود بخشد. 
این مربى پرتغالى مدعى شــد که طارمى را از 
زمان الغرافه مى شناســد و گفت: تنها حسرتم 
این است که چرا انقدر او با توجه به کیفیتش دیر 
به اروپا رسید. او هم در همه جاى زمین هوشیار 
بازى مى کند. چه توپ را داشته باشد ، چه توپ 
را نداشــته باشــد بین خطوط به خوبى حرکت 
مى کند. او بــه نظرم همــه کار مى تواند بکند، 
بازى را به خوبى تشــخیص مى دهد و مى تواند 
به سرعت در فضاها حرکت کند. او یک بازیکن 

مهم در تیم است.

حیف که طارمى 
دیر به اروپا آمد

فوتسالیست ایرانى بنفیکا در جریان برترى تیمش مقابل 
ویسئو یک گل به ثمر رساند.

حسین طیبى پس از اینکه در مســابقه هفته گذشته تیم 
فوتسال بنفیکا مقابل اسپورتینگ لیسبون در فینال جام 

حذفى پرتغال حضور نداشت، با رفع مصدومیت به ترکیب 
تیمش بازگشــت و در دیدار برابر ویسئو به میدان رفت تا 

مشخص شود مصدومیتش به پایان رسیده است.
تیم فوتســال بنفیکا در حالى که بعد از یک بازى دوباره 
حســین طیبى را در اختیار داشت، در چارچوب دیدارهاى 
هفته هفدهم لیگ برتر پرتغال به مصاف تیم رده دهمى 
ویسئو رفت که در نهایت موفق به کسب پیروزى 6 بر یک 
شد تا 41 امتیازى شود، در جایگاه دوم جدول بماند و فاصله 

7 امتیازى خود با اسپورتینگ لیسبون را حفظ کند.
حســین طیبى، ســتاره ایرانى بنفیکا که پیش از این 13 
گل در لیگ برتر پرتغال به ثمر رســانده بود، در دقیقه 38 
دیدار مقابل ویسئو توانست روى پاس در عرض به پشت 
محوطه، با شوت فنِى زمینى دروازه را باز کند و ششمین 

گل تیمش را در این مسابقه بزند. 
ســتاره ایرانى بنفیکا که ســال گذشــته همراه تیمش 
نایب قهرمانى در لیگ برتر فوتسال پرتغال و جام حذفى 
را به دست آورده بود، احتماال در این فصل هم همین اتفاق 
براى او و تیمش مى افتد، اما با این وجود طیبى امیدوار است 
آمار گلزنى بهترى بر جاى بگذارد و جایگاهش در بنفیکا 

را تثبیت کند.

طیبى به 14 گل در لیگ پرتغال رسید
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مدیــرکل هماهنگــى روابط عمومى هاى 
دولت با تأکید بر ضــرورت روایت صحیح 
از فعالیت ها و دســتاوردهاى فوالد مبارکه 
توسط اصحاب رســانه کشور گفت: بازدید 
اقشار مختلف مردم به خصوص خبرنگاران 
از شرکت فوالد مبارکه منجر به خنثى شدن 
روایت هاى نادرست از این مجموعه بزرگ 

و مهم صنعتى خواهد شد.
محمــود قائدى در حاشــیه بازدید جمعى 
از اصحاب رســانه کشــور از تصفیه خانه 
پساب و خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه 
اظهارکرد: مجموعه تصفیه خانه پســاب 
شرکت فوالد مبارکه براى من و جمعى از 
همکاران من که در ایــن بازدید از نزدیک 
شــاهد فرایندهاى آن بودند دســتاوردى 
بســیار جالب بود چراکه با توجه به جدى 
بودن چالش آب در استان اصفهان و سطح 
کشــور، احداث چنیــن تصفیه خانه اى در 
این مقیاس کار بســیار بزرگى بوده و مایه 

افتخار است.
وى افــزود: على رغــم اینکه بســیارى از 
رسانه هاى بیگانه، ضد انقالب و دشمنان، 
دســتاوردهاى انقالب اســالمى را آماج 
حمالت رســانه اى قرار داده و معتقدند در 
کشور ما توسعه اى در بخش هاى مختلف 
خصوصًا صنایع اتفاق نیفتــاده، با نگاهى 
بر عملکرد و دســتاوردهاى فوالد مبارکه 
به عنوان مولود انقالب اســالمى، متوجه 

خواهند شد که چنین نبوده است؛ در فوالد 
مبارکه بسیارى از جوانان همین مرز و بوم 
شاغل شده اند و این شــرکت باعث افتخار 

براى انقالب و همین جوانان است.
مدیرکل هماهنگى روابــط عمومى هاى 
دولت خاطرنشــان کــرد: بازدید اقشــار 
مختلف مردم خصوصًا اهالى قلم و رســانه 
از خطوط تولید فوالد مبارکه و دستاوردهاى 
افتخارآمیز آن باعث مى شــود نســبت به 

روایت هاى نادرست در مورد این مجموعه 
واکنش نشــان دهند؛ این مجموعه حدود 
یک ســوم فوالد کشــور را تولید مى کند و 
حدود 20 هزار نفر در آن اشــتغال دارند که 
پى بردن به این موضوع حس خوبى را به هر 

ایرانى منتقل مى کند.
محمدجواد براتى مدیر روابط عمومى  فوالد 
مبارکه نیز در حاشیه این بازدید با بیان این 
که دســتاوردهاى فوالد مبارکه تبلورى از 

عزت و افتخار ملى اســت، گفت: اصحاب 
رسانه کشور نقش به ســزایى در انعکاس 
دستاوردهاى اقتصادى و صنعتى کشور دارند 
و با این کار مى توانند على رغم امیدآفرینى و 
تزریق آن به جامعه، حس غرور را در وجود 

هر ایرانى متجلى کنند.
وى افزود: فوالد مبارکه بــه عنوان مولود 
انقالب اسالمى، همواره از ابتداى راه اندازى 
روند رو به رشدى داشــته و پیشرفت هاى 

چشــم گیرى را حاصل کرده کــه در این 
راستا نقش بى بدیلى در پیشران بودن رشد 

اقتصادى کشور ایفا کرده است.
مدیر روابط عمومى شــرکت فوالد مبارکه 
با اشاره به تأثیر دستاوردهاى فوالد مبارکه 
در پیشبرد اهداف اقتصادى ایران اسالمى 
خاطرنشــان کرد: اگر دســتاوردهاى این 
مجموعه به درســتى روایت شوند، مطمئنًا 
آحاد مختلف جامعــه درك صحیح ترى از 
چگونگى فعالیت فوالد مبارکه پیدا کرده و 

به آن افتخار مى کنند.
وى اذعان داشت: در راستاى معرفى هرچه 
بیشــتر توانمندى ها و ظرفیت هاى فوالد 
مبارکه، طى برنامه ریزى هاى صورت گرفته، 
زمینه بازدید گروه هاى مختلف مردم اعم از 
نخبگان، اساتید و فرهیختگان دانشگاهى، 
دانشــجویان، علما و روحانیون و.... فراهم 
شــده تا همه بتوانند بــا فعالیت هاى این 

مجموعه از نزدیک آشنا شوند.
براتى تصریــح کــرد: خرســندیم که با 
هماهنگى هاى شــرایط بازدیــد جمعى از 
اصحاب رسانه کشــور از تصفیه خانه هاى 
پساب و خطوط تولید فوالد مبارکه فراهم 
شد و آنان توانســتند فرصتى پیدا کنند تا 
در جلسه پرسش وپاســخ با حضور 2 تن از 
معاونین این شرکت، ابهامات خود از روند 
فعالیت این بنگاه بزرگ اقتصادى کشور را 

برطرف کنند.

مدیرکل هماهنگى روابط عمومى هاى دولت تأکید کرد؛

ضرورت روایت صحیح از 
دستاوردهاى فوالد مبارکه 

به مناسبت فرا رســیدن هفته درختکارى و ارج نهادن 
به منابع طبیعى و محیط زیســت 10 اصله نهال سرو 
به صورت نمادین توسط مدیر عامل و معاونان آبفاى 
استان اصفهان در محوطه فضاى سبز ستاد این شرکت 

غرس شد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اشاره به این که درختکارى به عنوان یک سنت حسنه در 
تقویم ملى ما ثبت شده است، خاطرنشان کرد: به همین 
مناسبت 10 اصله نهال سرو به یاد 10 شهید سروقامت 
شرکت به صورت نمادین غرس شد تا یاد و نام کسانى 
که جان شــیرین خود را براى حفظ امنیت و سربلندى 

کشور فدا کردند، همواره جاودان بماند.
هاشم امینى خاطرنشان کرد: آبفاى استان اصفهان به 
منظور انجام مســئولیت هاى اجتماعى خود از ابتداى 
سال تاکنون 65 هزار اصله نهال در محوطه تأسیسات و 
تصفیه خانه هاى خود در سراسر استان غرس کرده و 15 

هزار اصله نهال دیگر نیز تا پایان سال کاشته مى شود.
وى کاشــت درخت را یک وظیفه انقالبى و انســانى 
دانست و گفت:  توسعه فضاى سبز نه تنها موجب زیبایى 
و طراوات جامعه مى شــود بلکه به دلیل نقش آن در 
کاهش آلودگى هوا و تاثیرات مثبت زیست محیطى، 

سالمت شهروندان را نیز در پى دارد.

کاشت 10 اصله نهال سرو به یاد 10 شهید آبفا
 استان اصفهان

 BTS با هدف پوشش حداکثرى تلفن همراه، سایت
همراه اول دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نطنز نصب و 

راه اندازى شد.
در راســتاى خدمت رســانى به مــردم و افزایش 
رضایتمنــدى مشــترکین همــراه اول ، با تالش 
کارشناسان ارتباطات ســیار و پیگیرى و همکارى 
اداره مخابرات شهرســتان نطنز، سایت تلفن همراه 

اول دانشگاه آزاد اســالمى واحد نطنز با تکنولوژى 
2G-3G و  4G نصب، راه اندازى و مورد بهره بردارى 

قرار گرفت.
گفتنى است؛ نصب و راه اندازى این دکل مخابراتى 
نقش پر رنگى در کاهش نقاط کور، افزایش سرعت 
اینترنت و سرویس هاى این اپراتور در سطح منطقه 

خواهد داشت.

نصب سایت همراه اول دانشگاه آزاد واحد نطنز

فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در نشســت هم اندیشى و بررسى مشکالت حقوقى 
صنعتگران که در دفتر نمایندگى اتاق بازرگانى اصفهان درشهرستان نجف آباد برگزار 
شد گفت: صنعتگران و فعاالن اقتصادى در خط مقدم اقتصاد تالش مى کنند و باید براى 

رفع مشکالت آنها تالش شود.
موسى مباشرى افزود:  اگر دستگاهى با انجام اقداماتى بر خالف قانون مشکالتى را براى 

صنعتگران به وجود بیاورد به موضوع شخصاً رسیدگى مى کنم.

دادستان شهرستان نجف آباد نیز در این جلسه گفت:ایجاددفتر نمایندگى اتاق بازرگانى 
در شهرستان نجف آباد نقطه قوتى براى شهرستان است تا بهتر بتوانیم از طریق تعامل 

با صنعتگر، مشکالت آنها را برطرف کنیم. 
حسین گرامى با تاکید بر اینکه همه صنعتگران براى بیمه کارگاه هاى خود باید به صورت 
حقوقى اقدام کنند، نه به صورت حقیقى افزود : پرونده هاى حوادث حین کار را شخصًا 

بررسى و پیگیرى خواهم کرد. 
 در ادامه بهنام ابراهیمى دبیر کل اتاق بازرگانى،صنایع،معادن و کشاورزى اصفهان ضمن 
تبیین اهداف ایجاد دفاتر نمایندگى به منظور تمرکز زدایى و تســهیل خدمت رسانى به 
فعاالن اقتصادى و ایجاد شرایط برابر در برهه پر رقابت کنونى، از ارائه کلیه خدماتى که در 
اتاق بازرگانى اصفهان ارائه مى شود شامل مواردى چون خدمات کارت بازرگانى ، گواهى 

مبدأ، آموزش و توانمند سازى و... در دفاتر شهرستان ها خبر داد. 
وى تصریح کرد: درصورت همکارى ارگان ها و ادارات ذیربط شهرستان، آمادگى  داریم 
براى حل مشکالت فعاالن اقتصادى از ظرفیت هایى چون کارگروه ستاد تسهیل و ستاد 

اقتصاد مقاومتى قوه قضائیه استفاده کنیم.  
در پایان این جلسه  که با حضور روساى هیئت امناى شهرك هاى صنعتى و جمعى از 
صنعتگران و کشاورزان برگزار شد، حضار به صورت خصوصى مسائل و مشکالت خود 

را با فرماندار، دادستان و فرمانده نیروى انتظامى شهرستان نجف آباد مطرح کردند.

برخورد با دستگاه هایى که براى صنعتگران مشکل ایجاد کنند 

آیین کاشت نهال به مناسبت گرامیداشت روز درختکارى 
، با حضور ایــرج رخصتى سرپرســت مدیریت عامل و 
جمعى از مســئولین و کارکنان ذوب آهن اصفهان 16 

اسفند ماه در محل نهالستان این شرکت برگزار 
شد.

رخصتى در این دیدار با اشاره به تاکیدات دین مبین 
اسالم مبنى بر توسعه فضاى سبز گفت: اهمیت 
این موضوع در فرهنگ ذوب آهن اصفهان نهادینه 
شده است و این شرکت از زمان تاسیس گام هاى 
مهمى در جهت توسعه آن برداشته که حاصل آن 
فضاى سبزى کم نظیر و 80 برابر میزان فضاى 

سبز استاندارد براى صنایع است .  
وى با اشاره به هزینه نگهدارى ساالنه این فضاى 
سبز که بالغ بر 400 میلیارد ریال است، گفت: 90 

درصد این فضا به صورت دیم آبیارى مى شود و در امر 
حفاظت از محیط زیست و کاهش آالیندگى ها از طریق 
ترسیب کربن ، زایش اکسیژن و جذب گردوغبار موجود 

در هوا ، نقش مهمى دارد.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن، ضمن قدردانى از 
دست اندرکاران و تالشگران حوزه فضاى سبز شرکت، 
گفت: امســال 500 هزار بذر بادام کوهى در فضایى به 

وسعت 100 هکتار و همچنین 5500 نهال اکالیپتوس 
که گونه اى مقاوم به کم آبى است در ذوب آهن اصفهان 
کاشته شده که نشان از همت تالشگران این بخش دارد.
مهدى بهرامى معاون پشتیبانى و خدمات اجتماعى نیز 

به اهمیت روز درختکارى اشاره کرد و گفت: مقام معظم 
رهبرى هر سال در بزرگداشت این روز حاضر مى شوند و 
بر توسعه فضاى سبز و درختکارى به عنوان یک وظیفه 

دینى و ملى تاکید مى نمایند.
 وى افزود: یکى از بهترین روش هاى حفظ محیط 
زیست ، توسعه فضاى سبز است به همین دلیل 
براى صنایع اهمیت ویــژه اى دارد و ذوب آهن 
نیز از زمــان احداث به این موضــوع نگاه جدى 

داشته است.
بهرامى با اشاره به اینکه به ازاى هرنفر شاغل در 
ذوب آهن ، یک هکتار فضاى ســبز وجود دارد، 
گفت: با توجه به اینکه با تنش آبى مواجه هستیم 
، براى حفظ و توســعه فضاى ســبز نیاز به بهره 
گیرى از الگوهاى جدید و اســتفاده از گونه هاى 
گیاهى متناســب داریم که اقدامات خوبى در این زمینه 

انجام شده است.
در این آیین از جمعى از تالشــگران حوزه فضاى سبز 

شرکت با اهداء لوح سپاس ، تقدیر به عمل آمد.

اهمیت فضاى سبز، در فرهنگ ذوب آهن نهادینه شده است

با هم افزایى مدیران تامین اجتماعى و شهرستان خمینى شهر، 
پرونده جرائم بیمه اى اتوبوسرانى خمینى شهر تعیین تکلیف شد .

به گزارش روابــط عمومى اداره کل تامین اجتماعى اســتان 
اصفهان،  مدیرعامل شرکت اتوبوسرانى خمینى شهر از مدیر کل 
و کارکنان اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان تقدیر کرد 
و گفت: از نقش آفرینى مدیر کل محترم تامین اجتماعى استان 
اصفهان  که در هدایت و پیشبرد پرونده جرایم بیمه اى کارکنان 

شرکت اتوبوسرانى خمینى شهر نهایت تالش و اهتمام خود را 
به  کار بست تشکر و قدردانى مى نماییم.

وى افزود: پرونده بیمه اى کارکنان این شرکت که از سال  1385 
تاکنون نگرانى هایى براى مســووالن شهرستان و کارکنان 
این شرکت شــده بود،در ســایه همدلى و هم افزایى مدیران 
ســازمان تامین اجتماعى و مدیران و مســئوالن شهرستان 

مرتفع گردید.

تعیین تکلیف
 پرونده جرائم 

بیمه اى اتوبوسرانى 
خمینى شهر 

در راستاى توسعه تعامالت آموزشــى با محور جذب و 
آموزش دانشــجویان غیرایرانى، برگــزارى دوره هاى 
آموزشى و توسعه تعامالت پژوهشى تفاهم نامه اى بین 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد جامع مســتقل نجف آباد و 

دانشگاه آزاد قشم منعقد شد.
در نشست مشترك حمید رستمى جاز رئیس دانشگاه آزاد 
قشم و فرید نعیمى رئیس واحد جامع مستقل نجف آباد، 
تفاهم نامه اى در راستاى تعامالت آموزشى و پژوهشى 
با هدف بهره مندى از امکانات و روند جذب دانشجوى 
خارجى میان دو واحد دانشگاه آزاد اسالمى به امضا رسید. 
رئیس دانشگاه آزاد قشم در این جلسه با تشریح و معرفى 

امکانات و دســتاوردهاى واحد قشم در سال هاى اخیر، 
درباره اهداف مورد نظر در این تفاهم نامه اظهار کرد: این 
تفاهم نامه به منظور توســعه تعامالت آموزشى با محور 
جذب و آموزش دانشجویان غیرایرانى، ارتقاى کمى و 
کیفى دانشکده پزشــکى، برگزارى دوره هاى آموزشى 
و توسعه تعامالت پژوهشــى با محور انجام طرح هاى 

تحقیقاتى تنظیم شده است.
حمید رســتمى جاز ادامــه داد: بهره منــدى از خدمات 
آزمایشــگاهى و بهره بــردارى از تمــام امکانات اعم 
از آموزشــى، علمى، پژوهشــى، فنى و نیروى انسانى 
مجرب و متخصص، در راستاى پیشرفت کمى و کیفى 

توانمندى ها و استفاده از امکانات و ظرفیت هاى طرفین 
در تمام زمینه ها از دیگر محورهاى اصلى این تفاهم نامه 

است.

امضاى تفاهمنامه همکارى دانشگاه آزاد واحدهاى قشم و نجف آباد

رییس هماهنگــی امور مناطق و دســتیار ویژه در امور 
مناطق ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهــان جزییات فراخــوان واگــذارى 30 مجموعه 

فرهنگى به مردم را تشریح کرد.
به گزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان، حامد نظرى اظهار داشت: 
واگذارى ایــن مجموعه هاى فرهنگى از ســال 1385 
آغاز شده اســت. تاکنون 72 مرکز به مردم واگذار شده 
و در این مرحله از فراخوان، 30 فرهنگســرا، کتابخانه و 
ســالن مطالعه طى فرآیندى به افراد حقیقى و حقوقى 

واگذار مى شود. 
وى با اشاره به زمان شرکت در این طرح گفت: متقاضیان 

مى توانند با مراجعه به اداره امور قراردادهاى ســازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان واقع در 
مجموعه ادارى امیرکبیر، پاکت فراخوان را دریافت کنند 
که در اولین روز با استقبال گسترده از حضور شهروندان 
روبرو بودیــم. رئیس هماهنگى امور مناطق ســازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان بیان کرد: 
روز 22 اسفند ســاعت 14 آخرین مهلت فراخوان است 
که شرکت کنندگان باید در زمان تعیین شده به صورت 

حضورى مدارك الزم را در اختیار سازمان قرار دهند. 
نظرى با اشــاره به شــرایط افراد حقیقــى و حقوقى 
شــرکت کننده در این طرح  ادامه داد: افراد حقیقى باید 
تحصیالت و ســابقه فعالیت در حوزه فرهنگى از جمله 

اداره فرهنگسرا، کتابخانه و ... را داشته باشند، همچنین 
این افراد و اعضاى درجه یک خانواده آن ها نباید کارمند 

دولت یا شهردارى باشند.
وى تصریح کرد: متقاضیان باید نسبت به منطقه مورد 
نظــر و مکانى که فرهنگســرا یا کتابخانــه آنجا واقع 
شده آشنایى کامل داشته باشــند و ایده هاى اجرایى و 

برنامه هاى پیشنهادى خود را نیز ارائه دهند.
وى تصریح کرد: درآمد حاصــل از خدمات به مدیران 
منتخب ایــن مجموعه ها تعلق مى گیــرد ضمن اینکه 
شهردارى نیز به واسطه نقش حمایتى خود کمک هایى 
به این مراکز خواهد داشت تا برنامه ها به صورت قوى تر 

انجام شود. 

اعالم فراخوان مشارکت مردمى در اداره مراکز فرهنگى و کتابخانه ها 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان گفت: براى 93 درصد واحدهاى مسکونى 
روستایى این استان بر اساس آمار سال 95، تعداد240 هزار جلد سند مالکیت صادر شده 

است.
غالمحسین خانى افزود: از مجموع 250 هزار خانه روستایى شناسایى شده بر اساس آمار 
سال 95، تاکنون 240 هزار جلد سند مالکیت با همکارى اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان صادرشده است.
وى ادامه داد: صدور سند مسکن شهرهاى زیر 25 هزار نفر جمعیت و روستاها بر عهده 

بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد و امالك است .
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان بابیان اینکه صدور سند مالکیت 
واحدهاى مسکونى در شــهرهاى زیر 25 هزار نفر از هشت ســال گذشته به این نهاد 
واگذارشده است خاطرنشان کرد: صدور ســند مالکیت براى هشت هزار و 300 واحد 

مسکونى شهرى و روستایى در برنامه امسال این نهاد قرارگرفته است.
خانى اضافه کرد: سال گذشــته با همکارى اداره کل ثبت اســناد و امالك اصفهان و 
همکارى مالکان بیش از هفت هزار و 580 فقره سند صادر و به صاحبان آن ها تحویل 
شد. وى خاطرنشــان کرد: متقاضیان این طرح مى توانند مدارك خود را به دهیارى ها 
تحویل دهند و از مراجعه به شــهرها براى پیگیرى سنددار کردن منازل مسکونى شان 
خوددارى کنند. خانى بیان کرد: کارشناســان این اداره کل از آمادگى الزم براى حضور 
در روستاها و دریافت مدارك روستاییان در راســتاى اجراى طرح سنددار کردن اماکن 

روستایى برخوردارند.
وى اضافه کرد: سرعت بخشیدن به اجراى طرح سنددار کردن اماکن روستایى باالى 
20 خانوار و شهرهاى زیر 25 هزار نفر جمعیت نیازمند همکارى بیش ازپیش مردم است.

93 درصد واحدهاى مسکونى روستایى اصفهان سنددار شد


