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متکدیان روح و روان مردم را نشانه گرفته اندتور لحظه آخرى کیش، کالهبردارى بودپرونده سریال کیانوش عیارى باز ماندیک همزمانى تلخ در تهران و دوبى کسل کننده  ترین دربى اصفهان در چند فصل اخیر اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کرونا در کشور 
تحت کنترل 
درآمده است

90 درصد سد زاینده رود خالى است 
3

5

درخشش 
گروه فوالد مبارکه 

در همایش ملى 
تعالى سازمانى

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از کاهش 
سرعت ورود بیماران کرونایى به مراکز درمانى خبر داد 
و گفت: با تالش هاى صورت گرفته کرونا تحت کنترل 

است.
بهرام عین الهى اظهار داشت: 92 درصد مردم کشور ...

 شــرکت فوالد مبارکــه در نوزدهمین همایش 
ملى تعالى ســازمانى، موفق شد براى چهارمین 
بار تندیس زرین جایزه ملى تعالى سازمانى را از 

آن خود کند.
نوزدهمین همایــش ملى تعالى ســازمانى روز 
سه شنبه 3 اســفندماه 1400 با موضوع «تعالى 
و نوآورى پایدار ســازمانى» و با حضور جمعى از 
مقامات، مدیران شــرکت ها و صاحبنظران این 

حوزه در مرکز ...

150150 هزار اصله نهال در اصفهان کاشته مى شود هزار اصله نهال در اصفهان کاشته مى شود
اداره منابع طبیعى همزمان با شعار «درخت بانى» به جاى «درختکارى« شهردارى مطرح کرد؛ اداره منابع طبیعى همزمان با شعار «درخت بانى» به جاى «درختکارى« شهردارى مطرح کرد؛ 

3

مدیر سد: سرشاخه اصلى حوضه زاینده رود 18 درصد کاهش بارندگى دارد

شرط ثبات سپاهان حفظ نویدکیاست
یک پیشکسوت فوتبال اصفهان اعتقاد دارد سپاهان اگر به دنبال ثبات است 

باید نویدکیا را حفظ کند.
محمد یاورى درباره استعفاى محرم نویدکیا از سمت مربیگرى سپاهان 
اظهار کرد: درست است نویدکیا توقعات را برآورده نکرده است او خودش 
هم راضى نیست و توقع بیشترى دارد. به نظر من نویدکیا حرفه اى عمل 

کرده است.
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پاسخگویى به 
نارضایتى مردم 

از خدمات 
باغ رضوان 

بى خانمان شدن بى خانمان هاى اصفهان دروغ است
واکنش معاون فرماندار به خبر تعطیل شدن یک گرمخانه؛

3
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مظاهرى: حرف مظاهرى: حرف 
همه  ما این است؛همه  ما این است؛
 محرم بماند محرم بماند

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوروبیابانک در نظر دارد تعداد 12 باب 
مغازه تجارى واقع در شهر خور، خیابان آیت ا... طالقانى را به صورت اجاره، 

یک ساله به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 
مراتب جهت اطالع عموم و متقاضیان شرکت در مزایده اعالم مى گردد. 

متقاضیان مى توانند از تاریخ 1400/12/07 لغایت 1400/12/11 جهت دریافت 
اســناد مزایده به مدیریت آموزش و پرورش خوروبیابانک کارشناســى 

پشتیبانى مراجعه نمایند. 
ضمناً زمان بازدید از مغازه ها روزهاى زوج از ساعت 9 لغایت 10 صبح مى باشد. 

آدرس: شهر خورـ  میدان دفاع مقدسـ  مدیریت آموزش و پرورش
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوروبیابانک

آگهى مزایده 

م.الف :1284222

رئیس کل دادگسترى استان رئیس کل دادگسترى استان 
تأکید کرد؛تأکید کرد؛

رودخانه هاى رودخانه هاى 
اصفهان اصفهان 

آزادسازى آزادسازى 
مى شوندمى شوند

2
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5050 سال مردم راخنداندم  سال مردم راخنداندم 
چطور مى شود نباشم؟!

منوچهر آذرى:منوچهر آذرى:

نایب  رئیس کمیسیون صنایع و نایب  رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس مطرح کرد؛معادن مجلس مطرح کرد؛

واردات خودروواردات خودرو
 در انتظار یک  در انتظار یک 

تصمیمتصمیم

آگهى مزایده 
شرکت زراعى تیران به شماره ثبت 58 به شناسه ملى 10860239740 به آدرس تیران، بلوار 
سیدالشهدا تقاطع اول پالك 40 به کدپستى 8531856561 به شماره تماس 42221510 
قصد دارد به استناد مصوبه شماره 21 مورخ 1400/11/14 هیئت مدیره شرکت زراعى 50 هکتار 
از زمین هاى کشاورزى بایر خود واقع در شمال کشتارگاه تیران به همراه استخر ذخیره 1 
هکتارى آب کشاورزى پمپ، سیستم تصفیه، سیستم کوددهى، برق سه فاز، اطاق نگهبانى 
و انبار خود را یک ساله به شرط تمدید در صورت توافق در قیمت کارشناسى براى هر سال 
به صورت اجاره با شرایط ذیل واگذار مى نماید شایان ذکر است سهم آب این شرکت از اواخر 
اردیبهشت ماه به صورت دوره  اى و به میزان 40 لیتر در ثانیه در 14 روز در هر ماه (حدود 5 یا 

6 دوره در سال) مى باشد. 
1ـ پیشــنهاددهندگان بایســتى 5 درصد قیمت کل پایه را به شــماره حساب سپرده 
395846532 شرکت زراعى نزد بانک کشاورزى شهر تیران واریز و فیش مربوطه را ضمیمه 

پیشنهاد خود نمایند. 
2ـ به پیشنهاد مشروط و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3ـ پیشنهاددهندگان مى توانند همه روزه در وقت ادارى به منظور رویت محل و راهنمایى 
الزم به شرکت زراعى مراجعه و با شماره تماس 09134950685 یا 42221510 تماس حاصل 

نمایند. 
4ـ شرکت زراعى در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

5ـ سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شرکت زراعى ضبط مى شود. 
6ـ در صورت تساوى قیمت اولویت با خانواده معظم شهدا و ایثارگران مى باشد. 

7ـ اجاره زمین کشاورزى مذکور در طى 5 مرحله از فرد برنده مزایده اخذ خواهد شد. 
8ـ متقاضیان مى توانند کلیه پیشنهادات خود را از تاریخ انتشار آگهى حداکثر تا ساعت 14، 

20 /1401/01 به دفتر شرکت زراعى تیران تحویل و رسید دریافت کنند. 
9ـ کلیه پیشنهادات رسیده رأس ســاعت 14، 1401/01/25 با حضور هیات مدیره شرکت 

زراعى و حضور متقاضیان باز خواهد شد. 
10ـ هزینه چاپ و نشر آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

 11ـ پرداخت کلیه هزینه هاى حقابه برق و سایر امتیازها با برنده مزایده مى باشد.
سپردهقیمت کارشناسى اجاره سالیانهمساحتزمینردیف

300,000,000 ریال 6,000,000,000 ریال50 هکتارکشاورزى1

ابوذر فدائىـ  مدیرعامل شرکت زراعى شهر تیران 

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت تصویربردارى شفا نجف آباد (سهامى خاص ) به شماره ثبت 
2593 و شناسه ملى 10860430271 دعوت به عمل مى آید تا درمجمع عمومى عادى به طور
 فوق العاده که روز جمعه مورخ : 1400/12/20 راس ساعت 8:00 صبح در محل سالن ابن سینا 

نجف آباد برگزار میگردد .حضور بهم رسانند .
دستورات جلسه :

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید 
2- انتخاب بازرسین 

3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
4- تصویب ترازنامه وصورت سود وزیان سال منتهى به 1399/12/30

5- تصمیم گیرى در مورد هرآنچه در صالحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده میباشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 مرکز تصویر بردارى شفا نجف آباد (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 2593 وشناسه ملى  10860430271 

مرکز تصویربردارى شفا نجف آباد (سهامى خاص)- مدیرعامل :دکتر رسول امیرخانى 

شر
یک پی
باید
محم
اظها
ر هم
کرده
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رئیس اتحادیــه صادرکنندگان زعفــران گفت: میزان 
صادرات زعفران به کشــور هاى مختلف ادامه دارد و در 
حال حاضر صادرات به 67 کشور انجام مى شود که عمده 
این کشور ها چین، امارات متحده عربى، اسپانیا، عمان، 
افغانستان و ... است.غالمرضا میرى در خصوص وضعیت 
تولید و صادرات زعفران، گفت: تــا پایان دى ماه میزان 
صادرات زعفران 221 تن بوده که نسبت به زمان مشابه 

سال گذشته 15/7 درصد کاهش صادرات را داشته ایم.
وى افزود: میزان تولید زعفــران مربوط به وزارت جهاد 
کشاورزى اســت، ولى طبق آمارى که اعالم شده است 
30 الى 40 درصد نسبت به ســال گذشته کاهش تولید 

زعفران را داشته ایم.میرى با اشاره به موانع تولید زعفران، 
عنوان کرد: تنش آبى اصلى ترین مانع تولید زعفران است. 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران بیان کرد : وضعیت 
تولید زعفران امســال بهتر پیش بینى شده است، ولى 
بستگى به شرایط اقلیمى دارد.وى در ادامه خاطر نشان 
کرد: میزان صادرات زعفران به کشور هاى مختلف ادامه 
دارد و در حال حاضر این صادرات به 67 کشــور انجام 
مى شود که عمده این کشور ها چین، امارات متحده عربى، 
اسپانیا، عمان، افغانستان و... است.صالحى اظهار کرد: 
اگر مشکالت توســعه صادرات برطرف شود  مى توانیم 

صادرات زعفران را تا مرز 50 درصد را افزایش بدهیم.

نایب  رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در 
حال حاضر مجلس در زمینه واردات خودرو تصمیم گیرى 
کرده و در این بخش اصرار دارد. از این رو این مسئله در 

انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
حجت االســالم ســیدجواد حســینى کیا در گفتگو با 
«میزان» با اشاره به سرنوشت بحث واردات خودرو در 

مجلس گفت: واردات خودرو منتفى نشده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: نگاه کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس بر این است که میزان محدودى خودرو 
جهت تنظیم بازار به کشور وارد شود؛ بنابراین، واردات 

خودرو الزم و ضرورى است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى 
اسالمى اظهار کرد: از طریق واردات خودرو حتمًا شرایط 

بهترى در بازار خودرو رقم خواهد خورد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در حال حاضر مجلس در 
زمینه واردات خودرو تصمیم گیرى کرده و در این بخش 
اصرار دارد. از این رو این مسئله در انتظار تصمیم مجمع 

تشخیص مصلحت نظام است.
نماینده مردم سنقر و کلیایى در مجلس تأکید کرد: فعًال 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را دراین بخش 
اعالم نکرده است؛ با این حال، مجلس اصرار بر واردات 

خودرو دارد.

زعفران ایران به 67 کشور 
صادر مى شود

واردات خودرو
 در انتظار یک تصمیم

سایت ها هم آگهى دار شدند 
در ســال 1379، تبصره اى    عصر ایران|
به قانون مطبوعات افزوده شــد که رسانه هاى 
الکترونیک را مشــمول قانــون دریافت آگهى 
هاى دولتى مى دانســت؛ با این حال و به مدت 
بیش از دو دهه، ســایت هاى خبرى از دریافت

 آگهى هاى دولتى محروم بودند و این آگهى ها 
صرفًا به مطبوعات کاغذى ارائه مى شد. اما حاال 
معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه اى 
سایت هاى خبرى را مشمول دریافت آگهى هاى 

دولتى اعالم کرد.

ما قلبى به هم وصلیم! 
  برترین ها|تتلو به خبر ازدواجش با سحر 
قریشى واکنش نشان داد. تتلو در کانال تلگرامى 
نوشت: ازدواج مگه ُجرمه؟ مى خوام بدونید که فکر 
نکنید ایشون بخاطر کشف حجاب یا فرار از ایران 
منو انتخاب کردن! نخیر عالقه ما به هم قلبى بوده 

و واقعى نه بخاطر حاشیه و مسائل سیاسى!  

کودك در سطل زباله!
کاربران نقشــه گوگل پس از پیدا    انتخاب|
کردن کودکى که از یک سطل زباله آویزان شده 
بود، حیرت زده و گیج شدند. این کشف در سطل 
آشــغال پارکى در ســوییس، اتفاق افتاده است، 
مشــاهده این تصویر، آخرین مورد از یک رشته 
از یافته هاى غیرعادى و عجیب در این پلتفرم در 
طول سال هاى اخیر است. تصویر مذکور، به سال 

2010 برمى گردد، اما اکنون آشکار شده است.

بورس 
دیگر زنده نمى شود 

  بهار| احمد علیرضابیگى، عضو کمیسیون 
شوراها و امور داخلى کشــور با بیان اینکه دولت 
بازیگر اقتصادى خوبى نیست، اظهار کرد: مردم 
از بورس قطع امیــد کردند و با از دســت دادن 
دارایى هایشــان دیگر کارى بــا آن ندارند و این 

بورس دیگر زنده نمى شود.

نِت، نِت یا َنت، َنت!
  عصر ایران| هفته نامه 27 ساله «امید جوان» 
در شماره تازه خود این تیتر را بر پیشانى دارد: مردم: 
نِت، نِت، اینترنِت/ مجلس: نَت،نَت، صیانَت! بازى 
واژگانى و آوایى با «نِت» و «نَت» براى نشان دادن 
آن اســت که رأى 18 نماینده عضو کمیســیون 
مشــترك ( تصویب کننده کلیات طرح موسوم به 
صیانت) نسبتى با خواست اکثریت جامعه ندارد و به 
همین خاطر در روتیتر آورده است: «وقتى "صداى 

ملت" در "خانه ملت" نمى پیچد.»

پولى براى بانک ها نمانده! 
  ایسنا|عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
تهران مى گوید که افزایش قابــل توجه هزینه 
بانک ها در حوزه هاى مختلف باعث شده که پولى 
براى ارائه تسهیالت به تولید باقى نماند. عباس 
آرگون اظهار کرد: تأمین مالى یکى از اصلى ترین 
مؤلفه هایى اســت که براى بنگاه هاى اقتصادى 
اهمیت بسیار زیادى دارد و چه در فرایند تولید و 
چه در تأمین هزینه هاى جارى، تأمین مالى بسیار 

مهم است. 

کشف با ارزش
  ایرنا|  مدیر پایگاه میــراث جهانى تخت 
جمشید از کشــف قطعه اى از نســخه عیالمى 
کتیبه سنگى خشایارشــا خبر داد. حمید فدایى 
گفت: پژوهشگران، قطعه سنگ آهکى به خط و 
زبان عیالمى هخامنشى را در مخزن موزه تخت 
جمشید یافتندکه پس از انجام مطالعات مقدماتى 
بر روى آن متوجه شــدند قطعــه مذکور حاوى 
بخشى از نسخه عیالمى کتیبه اى از خشیارشاى 

هخامنشى است.

ایران کره شمالى نیست 
  روزنامه اعتماد|مصوبه صیانت دقیقًا مثل 
قانون شکست خورده اى اســت که در دهه 60 براى 
ممنوعیت ویدیو و در دهه 70 براى ممنوعیت ماهواره 
وضع شد و جز اینکه ِعرض خود ببرند و زحمت خلق 
بدارند حاصلى نداشت و بعد هم عمًال مردم از آن عبور 
کردند و این قوانین بى اثر و کنار گذاشــته شد. نمونه 
دیگرش گام هایى بود که مانند کره شمالى براى مدل 
مو برداشته شد اما در همان آغاز شکست خورد چون 

ایران کره شمالى نبود.

چه کسى دعوتش کرده؟  
  روزنامه جمهورى اسالمى| 

طى روزهــاى اخیر، انتشــار تصاویر یــک خاخام 
صهیونیست در ایران و حضورش در اماکن مختلف، 
حواشى زیادى به دنبال داشته است. نماینده کلیمیان 
در مجلس هم ابراز بى اطالعى کرده ... مسئولین دولت 
سیزدهم... باید به این سئوال پاسخ بدهند که چگونه 
این صهیونیست نام و نشــان دار مقیم سرزمین هاى 
اشغالى توانسته به ایران سفر کند و از اماکن موردنظر 

خود بازدید نماید؟

سالح خاص روسیه 
  بهار| رئیس جمهور روسیه از وجود یک سالح 
جدید در ارتش این کشور خبر داد که به گفته وى مشابه 
آن تا کنون در جهان وجود نداشته است.  «والدیمیر 
پوتین»  در پیامى گفت: ما در ارتش سالحى داریم که 
در دنیا همتا ندارد، این سالح هم اکنون در تجهیزات 
رزمى ارتش قرار دارد. ما به توســعه سیســتم هاى 
تســلیحاتى امیدوارکننده از جمله تسلیحات مافوق 
صوت و مبتنى بر اصول فیزیکى جدید و گســترش 
اســتفاده از فناورى هاى دیجیتال پیشرفته و عناصر 

هوش مصنوعى ادامه خواهیم داد.

تبعات سرقت تجهیزات برقى
معاون هماهنگى توزیــع توانیر گفت:    ایسنا|
میزان سرقت تجهیزات برقى در استان هاى مختلف 
متفاوت اســت، ســرقت ها یک روند ثابتــى دارند 
و نمى توان گفت نســبت به سال گذشــته افزایش 
داشته است، اما مى توان اعالم کرد که این سرقت ها 
ماهانه ده ها میلیارد تومان به شبکه برق خسارت وارد 

مى کنند.

آقازاده ها
پدیده آقازادگى به یکى از معضالت امروز    ایسنا|
ایران بدل شده است. موضوعى که هر از چندگاهى با 
انتشار یک عکس یا افشــاى فعالیت هاى اقتصادى 
برخى از فرزندان و وابســتگان مقامات به موضوعى 
داغ در شــبکه هاى اجتماعى تبدیل مى شود. عالوه 
بر این حضور دامادها و اعضاى خانواده برخى مقامات 
در مناصب مختلف دولتى آن هم بدون داشتن سابقه 
مشــخص یا تجربه خاص یا فعالیت هاى اقتصادى 
پرســود برخى از آنان و موفقیت هاى اقتصادى آنها و 
یا داشتن تابعیت خویشاوندان نزدیک برخى مقامات 
در کشورهاى خارجى به خصوص در آمریکا، کانادا و 
انگلیس، ابهاماتى را براى مردمى که با انواع مشکالت 
روزمره دست و پنجه نرم مى کنند، ایجاد کرده است. 
چرا دلســوزان نظام به صورت اساسى براى مقابله با 

پدیده آقازادگى چاره اى نمى اندیشند؟

بحران قتل هاى خانوادگى 
  اعتمادآنالین| پدیده شوم قتل هاى خانوادگى 
نهادهاى امنیتى عراقى را مســتأصل کرده است به 
طورى که روزى نیست رسانه هاى این کشور خبر از 
یک قتل خانوادگى ندهند. در واقع مى توان گفت این 
حادثه به امرى روزمره در عراق تبدیل شده است. طى 
چند سال گذشته شمار این جنایات به شدت افزایش 
پیدا کرده است. به اعتقاد کارشناســان، عراق امروز 
در آستانه ازهم گســیختى اجتماعى قرار گرفته است 
و شــرایطى را تجربه مى کند که در تاریخ این کشور 

بى سابقه بوده است.

خبرخوان

امیر سرتیپ خلبان کیومرث حیدریان معروف به «عقاب 
زاگرس» مى گوید: خلبانان اف 5 در تبریز مى توانستند 

اجکت کنند اما بخاطر مردم این کار را نکردند.
صبح روز دوشنبه 2 اســفند 1400 یک فروند هواپیماى 
جنگنده آموزشى از نوع اف 5 در داخل شهر تبریز و نزدیکى 
فرودگاه بین المللى در حوالى یکى از مدارس در ســالن 
ورزشى شهید علیپور دچار نقصى فنى مى شود. با توجه 
به اینکه منطقه، یکى از مناطق حاشــیه اى و پرجمعیت 
شهر تبریز بود، خلبانان با رشادت و فداکارى هر چه تمام 

جنگنده را به یک منطقه کم تراکم هدایت مى کنند تا مانع 
از بروز حادثه وسیع شوند.

اگرچه خلبانان مى توانستند با اســتفاده از صندلى پران 
از هواپیما اجکــت کرده و خارج شــوند امــا آنها با از 
خودگذشتگى از این فرصت استفاده نمى کنند و هر دو 
به فیض شهادت نائل شدند. در این حادثه یک شهروند 

نیز به شهادت رسید.
یک نگهبان حاضر در این صحنه لحظات نفسگیر سقوط 
جنگنده اف 5 و فداکارى خلبانــان را اینگونه توصیف 

مى کند: «هواپیما با ســرعت زیاد در حــال برخورد به 
آپارتمان هاى مسکونى ماهان بود، بعد از رد کردن این 
آپارتمان ها، هواپیما به ســکوهاى بغلى میدان برخورد 

کرد و باعث انفجار شدیدى شد.»
امیر ســرتیپ خلبــان کیومــرث حیدریــان از خلبانان 
نیروى هوایى ارتــش در دفاع مقدس اســت که به دلیل 
عملیات هاى برون مرزى و شــجاعانه خــود به «عقاب 
زاگرس» شــهرت دارد.  ســرتیپ حیدریان، خلبان فارغ 
التحصیل از دانشگاه نظامى آمریکا ایالت تگزاس و کارشناس 

ارشد بررسى سوانح هوایى و زمینى و ایمنى پرواز است که 
انهدام سه هواپیماى جنگنده دشمن توسط این خلبان در یک 

پرواز (مأموریت) تنها یکى از رکوردهاى اوست.
او در خصوص سانحه سقوط جنگنده آموزشى ارتش در 
تبریز مى گوید: مى دانم که صندلى هواپیماى شکارى 
بمب افکن اف 5 ســال ها قبل از انقالب داراى اشکال 
بود ولى بعدها با صندلى مدرنى از نوع هواپیماى فانتوم 
و ساخت کارخانه مارتین بیکر تعویض شد، باید بگویم 
در زمان خودش قدرت اجکت را دارا بوده یعنى حتى از 
روى باند و متوقف هم قادر بوده خلبان را به بیرون پرتاب 
و سالم فرود آورد. او اضافه مى کند: خلبانان این هواپیما 
در تبریز مى توانســتند اجکت کنند امــا بخاطر مردم 

نخواستند، چون منطقه مسکونى بود.
ســرتیپ خلبان حیدریان مى گوید: شــهید سرهنگ 
صادق فالحى، معلم خلبان باتجربه اى بود و به خوبى 
مى دانست که هواپیما درحال ســقوط است و باید فوراً 
اجکت کنند و با چتر نجات خود را سالم به زمین برسانند 
اما تجربه دیگر او این بود که مى دانست اگر سالم ایجکت 
کنند هواپیمایشان در یک محل پرتجمع سقوط مى کند 
و باعث مرگ تعداد زیادى از شهروندان و شاید تعدادى 

کودك و زن خواهد شد.
کارشناس ارشد بررسى سوانح هوایى و زمینى و ایمنى 
پرواز اضافه مى کند: آنها اینجــا باید تصمیم مهمترى 
بگیرند و آن تالش بیشــتر براى دور کردن هواپیمایى 
که حاال تبدیل به بمب ناپالم بزرگ و خطرناك شــده 
از اماکن مسکونى و پر تجمع است. آنها این ریسک را 
به جان خریدند و هواپیما را به محل خلوتى رساندند اما 

خودشان به شهادت رسیدند.

نظر رکورددار جهانى خلبانى درباره رشادت خلبانان جنگنده اف 5 که در تبریز سقوط کرد

 صندلى هایى که بخاطر مردم ترك نشدند

  عصر ایران| هر چند موزه ها ناظر به گذشته اند اما حکومت تحولگراى 
امارت دوبى، موزه اى ساخته است که به جاى گذشته، بازدید کنندگان 
را به آینده مى برد. در این موزه که نامش نیز «آینده» است فناورى هاى 
پیشرویى مانند نســل هاى جدید اینترنت، متاورس، هوش مصنوعى، 
روبات هاى انسان نما و... محل بازدید و آشــنایى مردم و بحث و تبادل 
اطالعات متخصصان خواهد بود. از این رو مى توان گفت که این موزه 
به نوعى موتور محرکه آینده پژوهى فناورانه در سطح بین المللى خواهد 
بود و در حالى که مردم و حتى مســئوالن بســیارى از کشورها، حتى 
تصورى از آینده فناورانه ندارند، مردم امــارات، در این موزه آن را لمس 

خواهند کرد.
نکته جالب توجه در افتتاح این موزه مدرن و پیشروى علمى در شهر دوبى 
این است که همزمان با این رویداد، در تهران نیز  کلیات طرح موسوم به 
صیانت در کمیسیون ویژه مجلس شــوراى اسالمى تصویب شد که در 
نهایت به محدودسازى دسترسى مردم ایران به اینترنت پرسرعت و آزاد 

منجر مى شود.
چند روز پیش رئیس سازمان مناطق آزاد خبر داده بود که امارات به سرمایه 

گذاران ایرانى زمین رایگان و تسهیالت براى حضور در امارات مى دهد.
حاال به نظر شــما چرا ایرانى ها به امارات مى روند و اماراتى ها، ایران را 
که بزرگ تر و سرسبزتر هم هست براى کار و زندگى و تحصیل انتخاب 

نمى کنند؟!

خبر ابقاى معافیت مالیاتى هنرمندان در ســال آینــده که نمایندگان 
مجلس در بررســى الیحه بودجه تصویب کردند در فضاى مجازى با 

انتقاد گسترده کاربران رو به رو شد.
بســیارى از هنرمندان و فعالین عرصه فرهنگى و هنرى کشور نسبت 
به درنظر گرفتن مالیات براى فعالیت هاى هنرى در گزارش کمیسیون 
تلفیق بودجه 1401 انتقاداتــى را مطرح کرده بودنــد. اما در حالى که 
کارمندان و کارگران با حقوق هاى باالى پنج میلیون و 600 هزار تومان 

باید مالیات بپردازند سلبریتى ها با درآمد میلیاردى معاف شدند!
یک روزنامه نگار اقتصادى در رشته توییتى در این باره نوشت: این یعنى 
فردى مثل  رامبد جوان که فقط براى تبلیغات ماهى حدود یک میلیارد 
تومان درآمد دارد نباید مالیات بدهد اما کارمند و کارگر با حقوق 5 میلیون 

تومان باید مالیات بدهند!
صورت مالى شرکت آسان پرداخت پرشــین «اپ» در سال 95 نشان 
مى دهد که در شش ماه ابتداى این ســال 540 میلیون تومان به رامبد 
جوان مجرى « خندوانه» پرداخته اند. آن ســال ســکه تمام حدود یک 
میلیون و 80 هزار تومان بوده و رامبد جوان دستمزدى معادل حدود 500 
سکه دریافت کرده که با قیمت فعلى سکه ارزش روز آن دستمزد حدود 

6 میلیارد تومان مى شود.
این سواى دستمزد تلویزیونى او  و سایر فعالیت هاى تبلیغاتى اش است. 
با این رانتى که سال هاست بسیارى از سلبریتى ها مى گیرند و مردم فقیر 
مالیاتش را مى دهند، مشخص است که دستگاه تکثیر  رامبد جوان و  مهناز 

افشار  و... راه مى افتد!

 دانشمندان استرالیایى براى نخستین بار فعالیت مغز انسان در حال مرگ را 
ثبت کردند. این بیمار 87 ساله مبتال به صرع به طور مداوم براى نظارت بر 

تشنج تحت نظر بود، اما ناگهان به دلیل ایست قلبى درگذشت.
دانشمندان موفق شدند 15 دقیقه فعالیت مغز را پیش، در زمان و بعد از مرگ 
ثبت کنند. محققان بر روى بخش 30 ثانیه اى تمرکز کردند و آن را به دو 
دوره تقسیم کردند، زمانى که قلب هنوز مى تپد و زمانى که متوقف شده بود.
مشخص شد که پیش از مرگ، امواج گاما به ویژه در مغز فعال بودند. آنها در 

فرآیندهاى رؤیا پردازى، مراقبه و به خاطر سپردن نقش دارند.
«اجمل زمیر»، عضو این گروه مى نویسد: با ایجاد نوسانات مرتبط با بازیابى 
حافظه، مغز درست قبل از مرگ مى تواند خاطرات رویدادهاى مهم زندگى 

را به خاطر بیاورد. این تقریباً همان چیزى است که در گزارش هاى تجربیات 
نزدیک به مرگ افراد گفته شد. از طریق تجزیه و تحلیل، ما دریافتیم که 
حتى وقتى چشمان عزیزانمان بسته است و آماده ترك ما هستند، مغزشان 

مى تواند دلپذیرترین لحظات گذشته را باز تولید کند.
دانشــمندان همچنین بــراى اولین بار شــواهدى یافته اند که نشــان 
مى دهد مغز انســان حتى پس از توقف گردش خون در آن، قادر است به 

طور هماهنگ کار کند.
زمیر توضیح داد: نتایج کار علمى ما درك دقیــق زمان پایان زندگى را به 
چالش مى کشد و سئواالت بعدى مهمى مانند زمان اهداى عضو را مطرح 

مى کند.

طرح بلندپروازانه عربستان براى مقابله با تغییرات آب و هوایى و بیابان زدایى مى 
تواند به زودى و به لطف یک درخت بیابانى مقاوم جهشــى بزرگ به جلو داشته 

باشد.
پارك الغضا در عربستان با مســاحت 172 کیلومتر مربع رکورد جهانى گینس به 
عنوان بزرگ ترین باغ گیاه شناسى درختان ساکســال – گونه اى که در شرایط 

خشک و کمبود بارش دانه تولید مى کند – در اختیار دارد.
به گفته عبدا... عبدالجبار، نایب رئیس انجمن زیست محیطى الغضا، در منطقه اى 
کم آب، شرایط براى کاشت 250 هزار درخت ساکسال (سیاه تاغ) بیشتر در سال 

جارى میالدى فراهم است.
درخت ساکســال که در زبان عربى به نام الغضا شــناخته مى شــود، سال ها 
توسط اعراب بادیه نشــین براى تهیه هیزم، خوراك حیوانات و سرپناه در عنیزه، 
نقطه اى باستانى براى زائران در مســیر رفتن به مکه در منطقه قصیم، استفاده 
مى شــد. درخت الغضا فواید دیگرى نیز ارائه مى کند که از آن جمله مى توان به 
یکپارچه نگه داشتن خاك توسط ریشــه هاى آن و کمک به پیشگیرى از بروز 

طوفان هاى شن اشاره کرد.  
درختان ساکسال به طور معمول یک تا چهار متر ارتفاع دارند و بومى بیابان هاى 
عربستان، به ویژه مناطقى هستند که شن متراکم تر و ضخامت بیشترى دارد. به 
گفته انجمن زیســت محیطى الغضا، چوب این درختان مى تواند براى ســاخت 

مبلمان و چسب استفاده شود و خود درخت نیز کاربردهاى دارویى دارد.
عربستان افزون بر طرح کاشت 10 میلیارد درخت به عنوان بخشى از طرح ابتکار 
سبز خود، یک اپلیکیشن تلفن همراه را نیز راه اندازى کرده که به طور خاص براى 

حفظ درخت الغضا اختصاص داده شده است.
از طریق این اپلیکیشن، شهروندان سعودى مى توانند فعالیت هاى پاکسازى و 
درختکارى خود را ثبت کرده و براى انجام آنهــا از طریق رقابت هایى که جوایز 

نقدى تا 2000 ریال سعودى (532 دالر) ارائه مى کنند را برنده شوند.

بیابان زدایى عظیم
 در  عربستان 

 یک همزمانى تلخ در تهران و دوبى 

حال اساسى مجلس به هنرمندانى مثل رامبد خان!

فعالیت مغز یک فرد در حال مرگ 
براى نخستین بار به ثبت رسید
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3 کشته در بزرگراه 
شهید دستجردى 

واژگونـى یک دسـتگاه خـودروى سـوارى سـمند در 
بزرگـراه شـهید دسـتجردى بعـد از مـرق به سـمت 
سپاهانشهر چهارشنبه شـب موجب جان باختن 3 نفر 
و مصدوم شـدن یک َتن دیگر شـد. در این حادثه مرد 
30 سـاله در صحنه حادثه و دو مرد 28 و 30 سـاله نیز 
در بیمارستان جان خود را  از دست دادند. یک مرد 28 
سـاله دیگر نیز از سرنشـینان این خودرو مصدوم و به 

بیمارستان الزهرا (س) اصفهان منتقل شد.

واژگونى پل هوایى 
رئیـس پلیس راه اسـتان اصفهـان گفت: سـاعت 23 
چهارشنبه شب گذشـته در محور اصفهان به شهرضا 
در محدوده مهیار، باالرفتن جک یک دسـتگاه تریلى 
عامل برخورد این وسـیله نقلیه با پل عابرپیاده شد که 
این حادثه باعث سـقوط پل در سـطح جاده مى شـود.

سرهنگ اصغر زارع تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه 
خسارت جانى نداشت و تنها پل و خودروى تریلى دچار 

خسارت شد.

تمدید جایزه ادبى 
«کتاب اردیبهشت» 

مهلت ارسـال آثار جایزه ادبى «کتاب اردیبهشت»، تا 
13 اسفندماه تمدید شد و نویسندگان مى توانند داستان 
و ناداستان هاى کوتاه فارسـى خود را به دبیرخانه این 
جایزه ارسال کنند. سیاوش گلشـیرى، دبیر این جایزه 
در خصوص آثار ارسال شده گفت: تا این لحظه 1100 
اثر شـامل 70 درصد داسـتان و 30 درصد ناداستان به 
دبیرخانه ارسـال شـده و با تمدیـد مهلت ارسـال آثار، 

احتمال مى رود 200 تا 300 اثر دیگر ارسال شود.

برپایى میز خدمت آبفا 
میز خدمت آبفـا با حضور مدیر و مسـئوالن امـور آبفا 
منطقه بهارسـتان در محل نماز جمعه شهر بهارستان 
برپا شـد. به گـزارش روابـط عمومـى آبفـاى منطقه 
بهارسـتان، در جریان برپایى این میـز خدمت، عالوه 
بر پاسـخگویى به سـواالت و رسـیدگى به مشکالت 
مشترکین، چگونگى روش هاى دریافت غیر حضورى 
خدمات نظیر تماس با سامانه 1522 و هم چنین روش 
صحیح نصب پمـپ و مخـزن به مشـترکین آموزش 
داده شـد. هدف از برپایى میز خدمت و دیدار چهره به 
چهره با مردم منطقه بهارستان، تسهیل در امر خدمت 
رسانى جهت تسریع امور و کوتاه شدن زمان مراجعات 

حضورى مشترکین بود.

افتتاح 50 پروژه عمرانى
 در نجف آباد

 سرپرسـت فرمانـدارى نجـف آبـاد گفـت: 50 پروژه 
عمرانـى و خدماتى بـا هزینه اى افـزون بـر 2 هزار و 
20 میلیـارد ریـال به مناسـبت هفتـه ایثار و شـهادت 
این شهرسـتان به بهره بردارى رسید. موسى مباشرى 
افزود: این تعداد پروژه در حوزه هاى  عمران روستایى، 
شـهرى، خدماتى و اقتصـادى و با اعتبـارات دولتى و 
سرمایه گذارى بخش خصوصى به بهره بردارى رسیده 
اسـت. وى بیان کرد: با توجه به شیوع کرونا در سراسر 
کشور و وضعیت قرمز نجف آباد امکان برگزارى آیین 
افتتاحیه و گسـترده و بازدید از آن ها فراهم نشد و تنها 
تعدادى از آن ها مثل استخر آزادى با جمعى محدودى 

از مسووالن افتتاح شد.

توقیف 5 خودروى هنجارشکن 
رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان گفـت: پنـج 
خـودروى هنجارشـکن در بزرگراه هـاى اصفهان که 
جان خـود و راننده و سرنشـینان دیگـر خودروها را به 
خطر مى انداختنـد شناسـایى و رانندگان آنهـا احضار 
شدند. سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: رصد 
هوشـمندانه دوربین هـاى پلیـس و احضـار رانندگان 
پرسـرعت و خطرسـاز در بزرگراه هـاى اصفهـان در 

اولویت کارى پلیس است.  

خبر

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: آزادسازى حریم 
و بستر رودخانه ها و مسیل ها در دستور کار دستگاه قضایى 

استان اصفهان قرار مى گیرد.
حجت االسالم و المسلمین اسدا... جعفرى در جلسه شوراى 
قضایى استان اصفهان اظهار داشــت: در سال هاى اخیر 
اقداماتى در خصوص آزادســازى حریم و بستر رودخانه ها 
و مسیل ها صورت پذیرفته اما تا وضعیت مطلوب فاصله 
وجود دارد. وى ادامــه داد: از این رو بــا انجام تحقیقات و 
اقدامات کارشناسانه با همکارى سازمان هاى مسئول وفق 
قانون و مقررات، رفع هرگونه تصرف و تجاوز به حریم یا 
بستر رودخانه زاینده رود و مسیل ها عملیاتى خواهد شد و 

با متخلفان این حوزه برخورد الزم صورت خواهد پذیرفت.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان توزیع امکانات و 
خدمات براى اعتالى همه بخش ها اعم از سازمان هاى 
تابعه را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشــان کرد: مدیران و 
مسئوالن ادارات و سازمان هاى تابعه قوه قضاییه در استان 
همگام با سایر بخش هاى دستگاه قضایى استان اهتمام 
الزم در خصوص رفع کمبودها و نیازهاى واحدهاى تابعه 
در حوزه هاى قضایى استان با استفاده از تمامى ظرفیت ها 

را معمول دارند.
وى خدمت صادقانه به مردم را وسیله اى براى قرب الهى 

دانست.

طرح اسکن و آر شیو الکترونیکى 60 هزار دفتر ثبتى در 
دفاتر اسناد رسمى استان اصفهان آغاز شد.

آئین اسکن و آرشیو الکترونیکى مدارك دفاتر ثبت اسناد 
رسمى استان اصفهان با حضور منصور نادرى، مدیرکل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان و هیئت مدیره کانون 

سردفتران و دفتریاران این استان برگزار شد.
گفتنى اســت در اســتان اصفهان 487 دفتر ثبت اسناد 
رســمى وجود دارد که مجموع دفاتر قابل اسکن در این 

مراکز حدود 60 هزار جلد است.
برآورد هزینه اســکن براى هر جلد دفتر حدود 25 هزار 
تومان اســت که در مجموع بیش از یک میلیارد و 500 

میلیون تومان براى اجراى این طرح هزینه نیاز است که 
همه هزینه هاى اسکن مدارك ثبتى در استان اصفهان 

توسط سردفتران پرداخت مى شود.
اسکن و آرشیو الکترونیکى دفاتر اسناد رسمى به منظور 
حفظ حقوق اشــخاص در اســناد تنظیمى و حفاظت و 
نگهدارى از مفاد مندرج در دفاتر اســناد رسمى اجرایى 
مى شود. جلوگیرى از سو استفاده و جعل با اعتبار بخشى 
به اسناد و ایجاد بهداشت و نظم حقوقى از دیگر مزایاى 
این طرح خواهد بود. اسکن و آرشیو الکترونیکى مدارك 
دفاتر ثبت اسناد رسمى اســتان اصفهان به منظور ارائه 

خدمات الکترونیکى به شهروندان است.

اسکن 60 هزار دفتر ثبتى در 
اصفهان آغاز شد

رودخانه هاى اصفهان 
آزادسازى مى شوند

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان گفت: سال جارى 150 هزار اصله نهال در 28 
شهرستان این استان در روز و هفته درختکارى توزیع و به 

یاد شهیدان کاشته مى شود.
حسینعلى نریمانى اظهار داشــت: این 150 هزار اصله 
نهال شامل گونه هاى کاج تهران، زبان گنجشک، سرو 
خمره اى ارغوان، زیتون تلخ، داغداغان و سه گونه مثمر 

توت، زالزالک و سنجد است.
او با بیان اینکه همه این گونه هاى درخت براساس تجربه 
40 سال اخیر با اقلیم اصفهان سازگار است، افزود: براى 
توزیع نهال ها ادارات شهرستان با فرماندارى ها جلسه اى 
برگزار و مناطق را شناسایى مى کنند و براساس نیاز نهال 
به شهرستان ارسال مى شود که از مراجعه به مرکز استان 

در شرایط کرونا جلوگیرى شود.
معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان بــا بیان اینکــه 150 هزار نهال بــه یاد 150 
شهید استان است که براى هر شــهید یک هزار نهال 

کاشته مى شود، اضافه کرد: ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزدارى کشور با سازمان بســیج سازندگى تهران 
تفاهمنامه اى امضا کردند که بر اساس آن نهال کارى در 
مدت 14 سال در قالب طرح "ایران قوى؛ به یاد هر شهید 

یک نهال" در استان ها اجرا مى شود.
نریمانى با اشــاره به اینکــه این طرح در ســال جارى 
آغاز شــده و تا 14014 ادامه خواهد داشت، ادامه داد: با 
هماهنگى فرمانداران، بخشدارى ها و دهیارى ها شمار 
شهداى هر شهر و روستا تفکیک و بر همان اساس نهال 

توزیع خواهد شد.
او با بیان اینکه کاشــت نهال در این طــرح به صورت 
متمرکز در اطراف آرامستان ها، تکیه شهدا و بوستان هاى 
روستایى و … خواهد بود، ابراز داشت: امسال نیز به تعداد 
150 شهید 150 هزار اصله درخت کاشته مى شود زیرا این 
دستورالعمل دیر ابالغ شد اما بر اساس این طرح در استان 
اصفهان در مدت 14 سال نزدیک به یک میلیون و 600 

هزار اصله نهال به یاد شهدا غرس خواهد شد.

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان همچنین از کاشــت 6500 اصله نهال بیابانى 
تاغ و قره داغ در شــرق اصفهان منطقه سگزى در هفته 
درختکارى خبر داد و خاطرنشان کرد: عالوه بر این پروژه 
دیگرى نیز در این منطقه در دستور کار است که به احتمال 
زیاد در هفته درختکارى آغاز شود که براساس آن نزدیک 
به 14 هزار و 400 اصله نهال بیابانى دیگر نیز در شــرق 
اصفهان به ویژه سگزى براى جلوگیرى از گرد و غبار و 

بیابانزایى کاشته خواهد شد.
نریمانى درباره برنامه مشــترك منابع طبیعى استان با 
شــهردارى اصفهان در روز و هفته درختکارى نیز ابراز 
داشت: دراین باره جلســه اى خواهیم داشت که از ساز و 

کارى که در نظر داریم همه استفاده کنند.
او افزود: شهردارى اصفهان براى روز درختکارى طرحى 
را با شعار درختبانى به جاى درختکارى در دستور کار دارد 
و حفظ درختان را بین شهروندان فرهنگسازى مى کند که 

ایده زیبا و جالبى است.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى فرماندارى اصفهان با 
تأکید بر اینکه قرار نیست افراد بى خانمان بمانند گفت: قرار 
نیست افراد بى خانمان چندین سال در این مکان زندگى 
کنند، بلکه باید کمک کنیم این افراد توانمند شــده و به 

چرخه زندگى برگردند.
روزچهارشنبه محسن انصارى، مؤسس و مدیر گرمخانه 
مردمى بى خانمان هــاى امید اصفهــان از تعطیلى این 
گرمخانه خبر داد و به ایسنا گفت: کاروانسرایى که 4 سال 
به عنوان تنها گرمخانه مردمى در اصفهان فعال بود، اکنون 
به مرکز ساماندهى متکدیان تبدیل شده است. وى افزود: 
با توجه به دستور قضائى براى تخلیه این مکان، مجبور به 
تخلیه ساختمان شدیم و افراد بى خانمان اکنون دیگر هیچ 

جایى در اصفهان ندارند.
اما علیرضا قاسمى، معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى 
فرمانــدارى اصفهان  روز پنجشــنبه در حاشــیه بازدید 
خبرنگاران از این گرمخانه اظهار کــرد: با توجه به اینکه 
این گرمخانه شرایط استانداردى به ویژه از نظر بهداشتى 
نداشت، ساماندهى آن در دستور کار فرماندارى قرار گرفت، 

بدون اینکه گرمخانه تعطیل شود.
وى با قدردانى از چندین سال فعالیت مدیریت این گرمخانه 
مردمى گفت: مدیریت این مــکان تغییر کرد و از این پس 
با عنوان مجتمع نگهدارى، ســاماندهى و توانمندسازى 

متکدیان و کارتن خواب ها فعالیت خواهد کرد.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى فرماندارى اصفهان با 

بیان اینکه قرار نیست افراد بى خانمان چندین سال در این 
مکان زندگى کنند، افزود: باید کمک کنیم این افراد توانمند 
شده و به چرخه زندگى برگردند. بر این اساس، قرار است 
ابتدا مشــکالتى همچون اعتیاد، بیمارى اعصاب و روان، 
بیمارى و ... این افراد برطرف شود و پس از درمان و ترك 
اعتیاد، براى اشتغال به مراکز مختلف معرفى شوند. اشتغال 
یکى از حلقه هاى مفقوده اى بود که قبًال در این مرکز فکرى 

براى آن نشده بود.
وى با تأکید بر اینکه این ســاختمان در حال حاضر ازنظر 
ماهیتى هیچ تغییرى نکرده است، توضیح داد: مددجویانى 
که قبًال در این گرمخانه بودند هنوز هــم حضور دارند و 
بى خانمان شدن بى خانمان هاى اصفهان دروغ بزرگى بود.

معاون فرماندار اصفهان با بیان اینکه در شرایط همه گیرى 

کرونا، شرایط زندگى در این گرمخانه باید بهتر شود، گفت: 
قرار نیســت اگر فردى کارتن خواب اســت براى همیشه 
کارتن خواب بماند. ما در اصفهان 3 هزار و 200 موقعیت 
شغلى آماده در صنعت داریم که مى توانیم هرکدام از افرادى 
که به این مرکز مى آیند و توانمند هستند را معرفى کنیم. 
همچنین مددکاران کمک مى کنند تا مشــکالت آن ها 

برطرف شده و بتوانند به آغوش خانواده هایشان برگردند.
قاسمى با بیان اینکه این ساختمان تاریخى و موقوفه است 
و اصًال مناسب این کار نیســت، تأکید کرد: این ساختمان 
حتماً باید زودتر تخلیه شود، هرچند تا آماده شدن مجموعه 
فدك شهردارى اصفهان تالش زیادى کرد تا ساختمانى 
به طور موقت اجاره کند تا اینجــا را تخلیه کنیم اما موفق 

نشد، بااین وجود در اسرع وقت به دنبال جابجایى هستیم.

اداره منابع طبیعى همزمان با شعار «درخت بانى» به جاى «درختکارى»
 شهردارى مطرح کرد؛ 

150 هزار اصله نهال در اصفهان 
کاشته مى شود

مدیر سد زاینده رود با اشــاره به آخرین وضعیت سد 
زاینده رود، گفت: ذخیره ســد زاینده رود به 124/5 
میلیون مترمکعب رسیده و 90 درصد از ظرفیت آن 

خالى است.
سید مجتبى موسوى نائینى اظهار داشت: هم اکنون 
ورودى به این سد حدود 23/9 مترمکعب و خروجى از 

آن 11 مترمکعب بر ثانیه است.
وى با تکذیب مطالب منتشر شــده مبنى بر ذخیره 
سه درصدى ســد زاینده رود، افزود: در حال حاضر 
10 درصد از ظرفیت سد زاینده رود آب دارد و مابقى 

خالى است.

مدیر سد زاینده رود با اشاره به وضعیت بارش ها در 
کوهرنگ سرشــاخه اصلى حوضه آبریز زاینده رود، 
گفت: میانگین بارندگى در کوهرنگ از ابتداى سال 
آبى (مهرماه) تاکنون 752 میلیمتر ثبت شده در حالى 
که بارش ها در این منطقه در مدت مشابه سال گذشته 

568 میلیمتر و در بلندمدت 876 میلیمتر بوده است.
موســوى با بیان اینکه بارش هاى امســال تاکنون 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد افزایش 
یافته است، خاطرنشان کرد: سرشاخه اصلى حوضه 
زاینده رود در مقایسه با بلند مدت همچنان 18 درصد 

کاهش بارندگى دارد.

مدیرعامل ســازمان آرامســتان هاى شــهردارى 
اصفهان با بیان اینکــه در حال راه انــدازى طرح 
هادى با بهره گیرى از کارشناسان آموزش دیده در 
آرامستان باغ رضوان هستیم خاطرنشان کرد: طرح 
هادى به این صورت اســت که کارشناسان مسلط 
به امور ادارى و امور شــرعى از بدو حضور متوفى 
در آرامستان باغ رضوان تا پایان مراسم خاکسپارى 
و حتى بعــد از آن، صاحبان و بســتگان متوفى را 
همراهى کرده و اطالعات و راهنمایى هاى الزم را 
در اختیار ایشان قرار مى دهند تا اشخاص به غیر از 
غم از دست دادن عزیزان خود هیچ دغدغه دیگرى 

نداشته باشند.
على حاجیان در توصیف این طــرح اظهار کرد: در 
مرحله اول این طرح یکى از کارشناســان سازمان 
را  مســؤول کرده ایم کــه چند روز بعد از مراســم 
خاکسپارى با خانواده متوفى و فرزند ارشد او تماس 
بگیرند و با نظرسنجى و اخذ نظرات ایشان، میزان 
رضایت و عدم رضایت وى را از خدمات ســازمان 

دریافت و مشــاوره و راهنمایى هــاى الزم را هم 
در مورد خدمات آرامســتان باغ رضوان به ایشــان 

ارائه کند.
حاجیان افزود: از اول دى ماه که ما این اقدام را آغاز 
کرده ایم تــا پایان دى ماه 488 تماس با بســتگان 
درجه اول متوفى انجام شد که از این  تماس ها، 377 
تماس موفق و 111 تماس ناموفق داشتیم که این 
تماس هاى ناموفق دوباره به لیست برمى گردند تا 

مجددا با آن ها تماس بگیریم.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
عنوان کرد: 346 نفر از این تعــداد از خدمات اعالم 
رضایت کردند، 31 نفر هم اعالم نارضایتى کردند که 
علت ناراحتى آن ها هم خدمات مجالس، نحوه اجراى 
مداحان و قاریان و قیمت ســنگ قبور بوده است و 
درست هم مى گویند، چون مربوط به بخش خصوصى 
است و ما هم این ایرادها را به این بخش وارد مى دانیم 
و در حال بررسى و رفع اشکاالت موجود هستیم و این 

اقدام همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
اظهار داشت: در پى شــکایت چند نفر از شهروندان 
مبنى بر اینکه فردى ناشناس در سایت دیوار از آن ها 
کالهبردارى کرده، بررســى موضوع در دستور کار 

کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
سید مصطفى مرتضوى افزود: در تحقیقات صورت 
گرفته، مشخص شد شاکیان در سایت دیوار با آگهى 
ثبت نام تور لحظه آخرى کیش مواجه شــده و براى 
ثبت نام با آگهى دهنده تمــاس گرفته و وى به بهانه 
ظرفیت محدود با ارائه شماره کارت از آن ها درخواست 
واریز 20 میلیون ریال به ازاى ثبت نام هر نفر را کرده 
است. شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفى شده 

نه تنها بلیت دریافت نکرده بودند بلکه فروشــنده از 
پاســخگویى به تماس هاى آن ها امتناع و آگهى را 

حذف کرده است.
رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
مبلغ کالهبردارى فرد مذکور را بالغ بر 300 میلیون 
ریال عنوان کرد و بیان کرد: با بررســى مســتندات 
و اظهارات شــاکیان و انجام اقدامات تخصصى در 
فضاى مجازى ســرانجام هویت متهم شناسایى و 
پس از هماهنگى با مقام قضایــى در مخفیگاه خود 
دســتگیر و پس از اقرار به بزه ارتکابــى خود براى 
انجام اقدامــات قانونــى تحویل مراجــع قضایى 

شد.

90 درصد سد زاینده رود خالى است 

پاسخگویى به نارضایتى مردم 
از خدمات باغ رضوان 

تور لحظه آخرى کیش، کالهبردارى بود

واکنش معاون فرماندار به خبر تعطیل شدن یک گرمخانه؛ 

بى خانمان شدن بى خانمان هاى اصفهان دروغ است



0404فرهنگفرهنگ 4265شنبه  7 اسفند  ماه   1400 سال هجدهم

لیال حاتمى خواســتار حضور طیف وسیع ترى از ســینماى ایران در سطح 
بین المللى شد.

این بازیگر شناخته شده ایرانى در گفتگویى با نشریه ورایتى در این باره گفت: 
باید فیلم هاى متنوع ترى از ایران در سطح بین المللى نمایش داده شود، زیرا 
معموًال چون همه چیز تجارى است، مردم فیلم هایى را انتخاب مى کنند که 
توریستى تر باشــد [زیرا] جنبه اى از جامعه را به آنها ارائه مى دهد. آنچه من 
دوست دارم این است که هنر ایران بیشتر نشان داده شود، زیرا شما حقایق، 
رویدادها، حاالت را در ایران مى بینید، اما مى توانیــد آن را در همه جا یا در 

اخبار هم ببینید.»
حاتمى ادامه داد: داشــتن فیلم هایى درباره مشــکالت جامعه و این 

چیزها خوب اســت، اما چیزى که به ویژه از آن را تحسین مى کنم 
هنر سینماى ایران است. آن چیزى است که در سطح بین المللى 

اتفاق افتاده است شبیه به غذایى  است که توریست ها مى خورند 
و لزوما بهترین غذاى آن کشور نیست بلکه تنها معروفترین 

غذاست.
حاتمى افزود: فیلم هاى ایرانى که به عمق مســائل کشور 
مى پردازند و از مــردم صحبت مى کننــد و بر جنبه هاى 
انسانى تاکید مى کنند، باید در معرض دید مخاطبان قرار 
گیرند. عالوه بر سینماگران مولف و شناخته شده سینماى 
ایران در سطح جهانى، تعداد بیشترى از سینماگران نیز در 
انتظار کشف شدن هستند اما به دلیل نبود پخش بین المللى 
در معرض دید قرار نگرفته اند. شاید توزیع کنندگان مردم را 
دست کم مى گیرند و فکر مى کنند نمى توانند این فیلم ها 
را درك کنند و بنابراین آنها آن را در خارج ارائه نمى کنند. 
آنها به دنبال غذاى آسان هســتند، غذاى آسان هضم و نه 

خیلى پیچیده.
با این حال حاتمى از ذکر نام فیلمسازان ایرانى که به نظر او 
آثارشان باید در سطح بین المللى دیده شود، خوددارى کرد و 

گفت: نمى خواهم براى این کار تبلیغات کنم. اما این فقط مربوط 
به ایران نیست… ما همه جا با یک مانع روبرو هستیم. به عنوان 

یک پیشــنهاد مى توانم به توزیع کنندگان بگویم، بیایید شجاع تر 
باشیم… چیزهاى جدید معرفى کنیم… ریسک کنیم. زیرا آنچه مردم 
دوست دارند، هنر است، مهم نیست از کجا آمده است، چیزى که  قلبتان 
را لمس مى کند. همه به دنبال آن هستند، تا چیزى را از قلب دیگرى در 

درون شخص دیگر کشف کنند.

لیال حاتمى در گفتگو با «ورایتى»:

دوست دارم هنر ایران بیشتر
 در جهان نشان داده شود 

پرونده سریال 
کیانوش عیارى باز ماند

در حالى که بسیارى از بینندگان تلویزیونى پخش سریال «87 متر» 
به کارگردانى کیانوش عیارى را در سال 1400 انتظار مى کشیدند، در 
نهایت این سریال در جدول پخش برنامه هاى تلویزیونى امسال قرار 

نگرفت و پخش آن به سال آینده موکول شد.
سریال «87 متر» سال 95 کلید خورد و بعد از وقفه هاى چندباره در 
روند تولید که پاره اى از آن به مسائل بودجه نسبت داده شد و در ادامه 
هم آمدن کرونا، عیارى در نهایت موفق شد تصویربردارى سریالش 

را زمستان سال 99 به پایان برساند.
این سریال در 40 قسمت قرار بود تابستان امسال، پخش خود را در 
شبکه یک سیما آغاز کند اما به رغم اعالم صفحه رسمى این سریال 
در فضاى مجازى که از پخش این مجموعه در ابتداى مرداد 1400 

خبر مى داد، همچنان از روى آنتن رفتن سریال عیارى خبرى نشد.
وقفه طوالنى در پخش این سریال در شــرایطى که عنوان شده بود 
تصویربردارى سریال «87 متر» از مدت ها قبل به پایان رسیده است، 
سوال برانگیز بود و البته این پرانتز را هم باز مى کرد که شاید انجام 
مراحل فنى در فرصت مناســب و با حوصله بیشترى از نوع عیارى، 

دلیل به تعویق افتادن پخش باشد.
اواخر دى ماه 1400 تاخیر در پخش سریال کیانوش عیارى کم کم 
رو به فراموشى بود که حاشــیه اى دیگر دوباره این مجموعه را سر 
زبان ها انداخت. حاشــیه اى عجیب و پرسش برانگیز، این بار از نوع 

سانسور گربه!
گفت وگوى کیانوش عیارى با یک نشریه سینمایى و طرح موضوع 
سانسور صحنه هاى گربه در سریال  «87 متر»، این اتفاق را رقم زد. 
عیارى در بخشى از صحبت هایش گفته بود، «من مى خواهم پیش 
آقاى جبلى (رییس صداوسیما) بروم و این را بگویم که گربه مثل سگ 
نیست تا مثال بگویید از نظر شــریعت مشکلى براى تلویزیون ایجاد 
مى کند. همه جاى ایران پر از گربه اســت ...» در پى این اظهارات، 
شــبکه یک ســیما نیز در پاســخى به کارگردان «78 متر» چنین 

موضوعى را تکذیب کرد.
این آخرین خبرى بود که تا آخرین روزهاى اسفند ماه 1400 از این 
پروژه رسما اعالم شده و به نظر مى رسد پرونده سریال پخش نشده 
«87 متر» به تهیه کنندگى و کارگردانى کیانوش عیارى موقتا در سال 

1400 بسته و به سال بعد موکول شود. 

ز ســینماى ایران در سطح 

ریه ورایتى در این باره گفت: 
مللى نمایش داده شود، زیرا 
هایى را انتخاب مى کنند که 
 آنها ارائه مى دهد. آنچه من 
 داده شود، زیرا شما حقایق، 
نیــد آن را در همه جا یا در 

ــکالت جامعه و این 
را تحسین مى کنم 

 سطح بین المللى 
ت ها مى خورند 
ها معروفترین 

ائل کشور 
 جنبه هاى 
طبان قرار

ه سینماى 
ران نیز در 
بین المللى 
ن مردم را 
ین فیلم ها 
 نمى کنند. 
 هضم و نه 

که به نظر او
ددارى کرد و 
ن فقط مربوط

ستیم. به عنوان 
م، بیایید شجاع تر 

 کنیم. زیرا آنچه مردم 
ست، چیزى که  قلبتان 
ى را از قلب دیگرى در 

ن نشان داده شود 

با آغاز ضبط فصل ســوم «عصر جدید» از داوران این برنامه رونمایى شــد و ژاله صامتى با نزدیک 
به سه دهه سابقه بازى در ســینما و تلویزیون، کارن همایونفر با نزدیک به 30 سال ساخت موسیقى 
براى فیلم هاى سینمایى و سریال هاى تلویزیونى و دریافت سه سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر، 
مجید اسماعیلى منتقد، تهیه کننده سینما، استاد دانشگاه و کارگردان انیمیشن در کنار امین حیایى 
بازیگر برگزیده جشنواره اخیر فیلم فجر به ارزیابى هنرنمایى شرکت کنندگان «عصر جدید» خواهند 

پرداخت.
صامتى که در «جوکر» هم با احسان علیخانى همکارى داشته است، بعد از دو فصل جایگزین رویا 
نونهالى مى شود، همایونفر هم به جاى آریا عظیمى نژاد بر صندلى داورى این برنامه مى نشیند و امین 

حیایى براى سومین فصل پیاپى در تیم داورى حضور خواهد داشت.
مجید اسماعیلى که جایگزین سیدبشیر حسینى شده است، چهره کمترشناخته شده این جمع داورى 
است اما در سابقه اش تهیه کنندگى 10 فیلم سینمایى همچون «دلشکسته» ساخته على رویین تن، 
«چراغ هاى ناتمام» مصطفى سلطانى و «آفریقا» به کارگردانى هومن سیدى که هر سه تجربه اولین 
فیلم بلند سازندگانش محسوب مى شود، به چشم مى خورد و براى تهیه دو فیلم «سینه سرخ» و «ماه 
جبین» موفق به دریافت جوایز جشنواره هاى خارجى شده است. «شاهزاده ایرانى» دیگر فیلم این 

تهیه کننده در جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ بلورین شده است.
این استاد دانشگاه که عالوه بر مهندسى برق، در رشــته علوم سیاسى نیز داراى مدرك کارشناسى 
ارشد است، در جشنواره هاى فیلم سینماحقیقت، چهل چراغ و مقاومت به عنوان داور حضور داشته 
و از بنیانگذاران ساخت انیمیشن در ایران محسوب مى شود و عالوه بر طراحى و تهیه 14 مجموعه 
انیمیشن، 2 فیلم در این حوزه کارگردانى کرده که مى توان به انیمیشن «فرمانرواى آب» اشاره کرد.

بنابر اعالم مهدى بلوکات قائم مقام شبکه سه، سرى جدید برنامه «عصر جدید» از عید نیمه شعبان 
مصادف با 27 اسفندماه سال جارى تا عید غدیر سال 1401 روى آنتن شبکه سه خواهد رفت. 

«عصرجدید» با اجرا، تهیــه کنندگى و کارگردانى احســان علیخانى اولیــن و بزرگ ترین برنامه 
استعدادیابى تلویزیونى در ایران محســوب مى شود که با حضور اســتعدادهاى ویژه در زمینه هاى 

سرگرمى، هنرى و مهارت هاى ورزشى مقابل دوربین مى رود.

سرى چهارم «شبهاى مافیا» به کارگردانى سعید ابوطالب در حالى به زودى کلید مى خورد که یک 
بازیگر جدید به پروژه اضافه شده است.

محمدرضا علیمردانى پس از یک دوره غیبت بار دیگر در سرى چهارم «شب هاى مافیا» دوباره روى 
صندلى گردانندگى این برنامه مى نشیند و على اوجى یکى از شهروند یا مافیاهایى است که در اولین 

فصل سرى چهارم حضور دارد.
از دیگر چهره هایى که این دوره مافیا بازى مى کنند، تاکنون حضور علیرضا خمسه، علیرضا اوسیوند و 

کاوه سماك باشى قطعى شده است و انتخاب بازیگر براى این رئالیتى شو ادامه دارد. 
فصل اول سرى چهارم «شبهاى مافیا» به کارگردانى و تهیه کنندگى سعید ابوطالب با تکمیل شرکت 

کنندگان آن به زودى جلوى دوربین مى رود   و از فیلیمو پخش مى شود.

مهران رجبى به عنوان بازیگر سریال «آزادى مشــروط» به کارگردانى و تهیه کنندگى مسعود ده نمکى 
انتخاب شد.

پس از انتخاب «علیرضا استادى»، اینک «مهران رجبى» نیز براى بازى در سریال «آزادى مشروط» به 
گروه بازیگران پیوست تا به مرور انتخاب بازیگران پروژه  «آزادى مشروط» بازیگرهاى خود را پیدا کند.

این سومین همکارى «مهران رجبى» با مسعود ده نمکى بعد از «اخراجى ها2» و «معراجى ها» خواهد بود. 
سریال «آزادى مشروط» با محوریت طنز درباره فعالیت  گروه هاى جهادى، کادر درمان و پرستاران در ایام 

کرونا و مصائب و شیرینى هاى این دوران به تهیه کنندگى و کارگردانى مسعوده ده نمکى ساخته مى شود.

داوران فصل سوم «عصر جدید» 
معرفى شدند

على اوجى به سرى چهارم 
«شب هاى مافیا» پیوست

مهران رجبى سر از سریال ده نمکى درآورد 

***

***

منوچهر آذرى درباره حضور در سریال هاى تلویزیونى و پیشنهادهایى که به 
تازگى به او مى شود، اظهار مى کند: من به غیر از هنرم کار دیگرى ندارم. 50 
سال در رادیو انجام وظیفه کردم و مردم را خنداندم، چطور مى شود در این همه 
برنامه و سریالى که ساخته مى شود نباشم؟! من کار دیگرى ندارم، بازارى هم 
نبوده ام. در رادیو، تلویزیون، سینما و دوبله بودم و صادقانه کار کردم. پیشنهادى 
شود مى پذیرم اما تاکنون خودم به جایى براى کار مراجعه نکرده ام که به من 

ُرل بدهند. دیگران باید بدانند که ما هستیم.
این هنرمند رادیو، تلویزیون و سینما که سالهاست با برنامه «صبح جمعه با شما» 
شناخته مى شود، در گفت و گویى با ایسنا ادامه داد: حضورم در سریال ها باعث 
مى شود مخاطب بعد از مدتها ما را ببیند و هم براى روحیه خود ما خوب است 
که مى توانیم تالش بیشترى کنم تا زمانى که زنده هستیم. من طلبى ندارم اما 
دوست دارم مردم را شــاد کنم چون کارم این است. دوست دارم به من رجوع 

شود نه من مراجعه کنم و بگویم به من کار بدهید.
این هنرمند طنز سپس درباره فعالیت این روزهایش گفت: به تازگى در سریالى 
با عنوان «جناب عالى» به تهیه کنندگى مصطفى رضوانى و کارگردانى عادل 
تبریزى بازى کردم که کارى شیرین و کمدى است و در این سریال نقش پدر 

امیرحسین رستمى را بازى کرده ام و داراى یک نانوایى سنگکى هستم.
او درباره پخش این سریال توضیح داد: ساخت این سریال تمام شده و احتماال 
قرار است از یکى از شبکه هاى تلویزیونى در نوروز پخش شود. کارى طنز و 

اجتماعى  که جذاب است.
آذرى از برنامه «جوکر» که در قســمتى از آن دعوت شده بود، یاد کرد 

و این برنامه را با حضور سیامک انصارى و احسان علیخانى اتفاقى 
دوست داشتنى و رضایت بخش توصیف کرد و گفت: من هم سعى 
کردم در آن قســمتى که حضور داشتم،  ضمن شوخى هایى که 
داشتم، خالقیتى از خودم نشــان دهم. نامى از ویکتورهوگو و 
بینوایان برده شــود. از آقاى علیخانى و سمیه علیخانى خواهر 
ایشان که دستیارشان بودند و به من لطف داشتند و پذیراى من 

بودند، تشکر مى کنم.
آذرى سپس از پیشنهاد براى حضور در سریال مسعود ده نمکى 
خبر داد و گفت: حضورم در این سریال هنوز قطعى نشده اما 
قرار است براى مذاکره در دفتر ایشان گفت و داشته باشیم و اگر 

شرایط مهیا شود افتخار همکارى با آقاى ده نمکى را داشته باشیم.

منوچهر آذرى :
50 سال مردم را خنداندم، چطور مى شود نباشم؟!

ل ر و رى ی وش ی ى ر ر ىو هی ب ر
1400 بسته و به سال بعد موکول شود. 

کى هستم.
مام شده و احتماال 
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بازیگر سریال سنجرخان درباره شرایط الزم یک بازیگر براى ایفاى نقش در یک 
اثر تاریخى صحبت کرد.

احمد نجفى بازیگر در جدیدترین فعالیت خود مشغول ایفاى نقش فرمانده روس 
در سریال «سنجرخان» به کارگردانى حمدحسین لطیفى مى باشد.

بعد از جنگ جهانى اول زمانى که لشکر روس به ایالت هاى غربى ایران همانند 
کرمانشاه و سنندج حمله مى کند، درصدد تصرف این مناطق و الحاق آن ها به 
آذربایجان هستند. احمد نجفى نقش همان تیمسار روسى را دارد که ابتدا پیروز 

مى شود، اما بعد ها از لشکر مردمى سنجرخان وزیرى شکست مى خورد.

نجفى نقش خود را تجربه تازه اى مى داند و مى گوید: ما با محمدحسین لطیفى 
راحت هستیم، او کارش را بلد است و به خوبى راهنمایى مى کند.

بازیگر نقــش کارآگاه علوى درباره تفاوت نقش هاى تاریخــى با دیگر ژانر ها 
گفت: در آثار تاریخى باید شخصیت ها، زمان و جامعه آن موقع را در نظر گرفت. 
نمى توان چشم بسته آمد و بازى کرد، زیرا دیگر با یک اثر خانوادگى و آپارتمانى 

مواجه نیستیم. 
وى افزود: باید به نقش ها، فضا و جامعه آن موقع توجه کرد. بازیگر در این آثار 

نمى تواند کار خود را انجام دهد.

نسخه اصلى «علفزار» که ازجمله آثار قابل تامل فجر چهلم بود در اکران نوروزى با پخش خانه فیلم روى پرده 
خواهد رفت.

کاظم دانشى کارگردان علفزار گفت: نسخه اى که براى اکران نوروزى فیلم در نظر گرفته شده، هیچ فرقى با نسخه 
جشنواره اى آن نخواهد داشت و همان نسخه اصلى را اکران خواهیم کرد.

علفزار که پژمان جمشیدى در آن تصویرى رئالیســتى از یک بازپرس ارائه داده از حضور سارا بهرامى، مهدى 
زمین پرداز، ستاره پسیانى، صدف اسپهبدى، فرخ نعمتى، یسنا میرطمهاسب، ترالن پروانه و مائده طهماسبى 

و… سود مى برد.
داستان علفزار برآمده از پرونده اى واقعى مرتبط با تعرض گروهى  است و کارگردان کوشیده این پرونده را با پرونده 

زوجى معتاد و درگیر فرزند ناخواسته، همراه کند.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «آنها مرا دوست داشتند» از 5 اسفند آغاز  شد.
با انتخاب کامل بازیگران و عوامل پشت دوربین فیلم سینمایى «آنها مرا دوست 
داشتند» به تهیه کنندگى و کارگردانى محمدرضا رحمانى این فیلم روز پنجشنبه 5 

اسفند در لوکیشنى واقع در غرب تهران مقابل دوربین  رفت.
لیال بلوکات، نسیم ادبى، شهرام قائدى، هادى تسلیمى و چند چهره جدید از جمله 
بازیگرانى هستند که به تازگى به این پروژه اضافه شده اند. پیش از این نیز حضور 
امیرحسین آرمان و امیر جعفرى در این فیلم قطعى شده بود. همچنین چند چهره 
جدید از « آکادمى بازیگرى اوین» نیز به این پروژه پیوســتند. «آنها مرا دوست 

داشتند» با محوریت یک موضوع انسانى قرار است به چالشى جدید بپردازد.

امیر جعفرى با 
«آنها مرا دوست داشتند» مى آید

نسخه اصلى «علفزار» اکران مى شود

بازى در سریال تاریخى از نگاه احمد نجفى
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آگهى مزایده فروش
 1 پالك مسکونى (مرحله چهارم) 

و 2 پالك مسکونى و 2 واحد تجارى (مرحله اول)

محمد طرمه فروشان طهرانى -  شهردار کمشچه

نوبت دومنوبت دوم

شهردارى کمشچه به استناد مصوبه شــماره 6 مورخ 1400/6/20 و 411 مورخ 
1400/10/12 شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به فروش 3 پالك زمین 

مسکونى و 2 واحد تجارى از طریق مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط و شــرکت در مزایده به شهردارى 

کمشچه مراجعه و یا با شماره تلفن 45480430 تماس حاصل نمایند. 
آخرین مهلت دریافت پاکت پیشــنهادات تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 

1400/12/14 مى باشد. 
م.الف : 1279585

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن از تساوى تیمش مقابل سپاهان صحبت کرد.
محمد خدابند ه لو در خصوص دربى اصفهان که با نتیجه تساوى بدون گل به 
پایان رسید، اظهار کرد: بازى سختى داشتیم و به خوبى از اهمیت و حساسیت 
این بازى آگاهى داشــتیم چرا که عالوه بر جذابیت ذاتى دربى، دو تیم شرایط 
حساسى داشتند به دنبال سه امتیاز بازى بودند. ما هم بعد از چند شکست پیاپى در 
هفته هاى گذشته نیاز داشتیم که از این بازى سخت حداقل یک امتیاز بگیریم و 

خدا را شکر به هدفمان رسیدیم و این یک امتیاز هم ارزشمند بود.
وى در مورد اینکه ذوب آهن در این بازى فشرده و بسته بازى مى کرد و بیشتر 
سعى داشت به حریف موقعیت ندهد گفت: سپاهان تیم پرمهره و قدرتمندى است 
و خط حمله خوبى دارد که اشتباه مقابل این تیم ممکن است گران تمام شود. 
همانطور که گفتم با توجه به شرایطى که داشتیم حداقل باید یک امتیاز کسب 
مى کردیم و به همین خاطر خواه نا خواه کمى محتاط در زمین حاضر شدیم و 

مجبور بودیم به بازى نتیجه گرایانه روى بیاوریم. البته اینطور نبود که فقط به 
دنبال یک امتیاز باشیم و از اول براى مساوى وارد زمین شویم. تفکرات سرمربى 
ما به گونه اى است که همیشــه براى برد به زمین مى رویم و این بازى هم این 
چنین بود ولى شرایط تیم ناخواسته ما را به سمت بازى محتاطانه برد. کما اینکه 
در بازى رفت هم سپاهان را شکست دادیم و این بار هم براى پیروزى آمده بودیم.
هافبک ذوب آهن در مورد عملکرد خودش و تعریــف و تمجید هایى که از او 
مى شود توضیح داد: کســانى که از من تعریف مى کنند لطف دارند. امیدوارم 
واقعًا اینطور باشد و عملکرد خوبى براى تیم داشته باشم ولى در کل این وقتى 
ارزشمند اســت که همراه با نتایج خوب باشــد. این راهم بگویم که نمایش 
خوبى هم اگر از ســمت بازیکنــى صورت مى گیرد حاصل تــالش کادرفنى 
و ســایر بازیکنان اســت. یک بازیکن عملکردش بیشتر به چشــم مى آید و 

یکى کمتر.

شــهرآورد اصفهــان را مى تــوان یکــى از 
بى کیفیت تریــن بازى هــاى چند فصــل اخیر 
ذوب آهن و سپاهان دانست و بازى واکنش گرایانه 
ذوبى ها و ضعف سپاهان در خلق موقعیت، یکى 
از کسل کننده ترین شهرآوردهاى چند فصل اخیر 

را رقم زد.
ذوب آهن و سپاهان در یکى از مهم ترین بازى هاى 
هفته نوزدهم لیگ برتر مقابل هم به میدان رفتند 
و پس از نمایش یک بازى سرد و عارى از هیجان، 
تن به تقسیم امتیازات دادند تا عمًال شانس سپاهان 
براى قهرمانى در فصل جــارى از بین برود. این 
دیدار در شرایطى برگزار شد که هر دو تیم براى 
بازگشــت به لیگ نیاز مبرمى بــه 3 امتیاز بازى 

داشتند.
نتایج سینوسى و فاصله 11 امتیازى سپاهان با صدر 
جدول پیش از برگزارى شهرآورد اصفهان، براى 
نویدکیا و تیمش چاره اى جز پیروزى در این دیدار 
باقى نگذاشته بود. در آن سو ذوب آهن نیز که پیش 
از مصاف با ســپاهان در 5 بازى پایانى خود رنگ 

برد را ندیده بود، بــراى حفظ و بهبود جایگاهش 
در جدول به امتیازات این بازى نیاز مبرمى داشت 
اما در عمل هیچ کدام از دو تیم نتوانستند به هدف 
خود برسند و تقسیم امتیازات به سود رقباى آنها 
تمام شده و اندك امید سپاهانى ها براى بازگشت 

به جمع مدعیان را از بین برد.
سپاهان با این نتیجه 34 امتیازى شده و با توجه 
به نتایج سایر بازى ها همچنان در رده سوم جدول 
باقى ماند؛ ذوب آهن نیز پس از تســاوى مقابل 
سپاهان 19 امتیازى شده و با در نظر گرفتن سایر 
نتایج هفته هجدهم جایگاهش را در رده دوازدهم 

حفظ کرد.
تساوى سپاهان مقابل ذوب آهن عالوه بر از دست 
دادن شانس قهرمانى، تبعات زیادى در پى داشت و 
نخستین ترکش  آن، کناره گیرى نویدکیا از هدایت 

سپاهان بود.
یکى از نکات قابل توجه درباره تقابل ســپاهان و 
ذوب آهن آمار فاجعه آمیز تنها یک شــوت درون 
دروازه از ســوى هر دو تیم اســت؛ ســپاهان و 

ذوب آهن روز گذشــته در مجموع 16 بار اقدام به 
شوت زنى کرده اند که از این تعداد تنها سپاهان یک 
شوت درون چهارچوب داشت و همین آمار گویاى 

کیفیت پایین و دور از ذهن بازى است.
یکى از بزرگ تریــن ایرادات وارده بر ســپاهان 
نیم فصــل دوم، باال رفتن فرصت ســوزى هاى 
مهاجمان این تیم و پایین آمدن میل به گلزنى آنها 
است. سپاهان در نیم فصل دوم بسیار محتاطانه تر 
بازى کرده و نرخ امید بــه گل آنها در هفته هاى 
اخیر کاهش چشم گیرى پیدا کرده است. واقعیت 
این است که سپاهانى ها با توجه به داشته هایشان 
توانایى و قابلیت بازى شجاعانه ترى را دارند، اما 
میل هجومى پایین آنها مانع از این امر شده و در 
نتیجه در جمع آورى امتیازات الزم به مشــکل بر 
خواهند خورد. اتفاقى کــه در 2 بازى آنها مقابل 
هوادار و ذوب آهن رخ داده و عمًال 4 امتیاز حساس 
را از آنها گرفت. بدون شک سپاهان با رویه فعلى در 
آینده به مشکل برخواهد خورد و کادر فنى این تیم 

باید هرچه بیشتر فکرى به حال آن کنند.

ضعف ذوب آهن و سپاهان در خلق موقعیت

کسل کننده  ترین دربى 
اصفهان در چند فصل اخیر

هافبک ذوب آهن با اشاره به نتیجه دربى:

براى مساوى وارد زمین نشدیم

سعید آذرى، مدیرعامل سابق فوالد خوزستان و ذوب آهن 
با خداحافظى محرم نوید کیا از سرمربیگرى تیم سپاهان 
تمام قد از او حمایت کرد و در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
«حاال وقت رفتن نیست، وقت جنگیدن است، نه تنها براى 
خودت براى مردمى که به تو  ایمان  دارند، به رهبرى جوان 
که آینده را با او  مى بینند. تو طالیه دار نسل جدید مربیان 

جوان اصفهان هستى.»

احمد جمشیدیان، بازیکن اسبق سپاهان گفت: سپاهان در 
برهه گذر از دوران پساقهرمانى است و مجددا مى خواهد 
به یک تیم قدرتمند تبدیل شــود و فکر مى کنم هنوز هم 
مى تواند تغییرات مثبتى ایجاد کند. تیمى که طى چند سال 
به این وضعیت دچار شــده، یک  شبه درست نخواهد شد. 
سپاهان در دو سال گذشته پیشــرفت کیفى خوبى داشته 
و فصل قبل بســیار عالى عمل کرد و موفق به کســب 
سهمیه آسیا هم شد و در این فصل نیز از هفته دهم به بعد، 
بزرگ ترین آفتى که با آن روبه رو اســت گل نزدن است 
به طورى کــه اگر در هر بــازى یک موقعیت بیشــتر از 
موقعیت  هاى بسیارى را که داشتند به گل تبدیل مى کردند 

امروز با اختالف صدرنشین بودند.

نیما نکیســا دروازه بان اســبق تیم ملى فوتبال ایران به 
حمایت از گلرهاى فعلى کشــور پرداخــت و خطاب به 
منتقدین اظهارات جالبى داشت. او گفته است: هوادار باید 
دو روز گلرى کند تا بفهمد گلــرى کردن یعنى چه! اینکه 
بخواهید با چنین لفظى در مــورد یک دروازه بان صحبت 
کنید که صبح تا شب زحمت مى کشد، بى انصافى محض 
است. دروازه بانى خیلى سخت است. لحظه به لحظه تنش 
و استرس دارد. هر لحظه تصمیمات درست و نادرست دارد 
که تصمیم درســت به مهار توپ و تصمیم نادرست به از 

دست دادن آن منجر مى شود.

حمایت آذرى از نویدکیا

بزرگ ترین آفت سپاهان

دروازه بانى پر استرس است 
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بازیکنان ســپاهان به حمایت از سرمربى شان پرداختند. 
بازیکنان ســپاهان در یک اســتورى مشــترك که در 
صفحه هاى شخصى خود قرار دادند، به حمایت از نویدکیا 
پرداختند و خواهــان ماندنش در این تیم شــدند. آنها از 
نویدکیا خواسته اند تا در کنارشان باشد تا بتوانند همراه با 
یکدیگر به جبران گذشته بپردازند و در ادامه فصل نتایج 
خوبى را به دســت آورند. باید دید واکنش باشگاه سپاهان 
به این اتفاقات و حواشــى چه خواهد بــود و نویدکیا چه 

سرنوشتى در تیم محبوب خودش پیدا خواهد کرد.

محرم! با ما بمان

01

03

تیم فوتبال ســپاهان در دربى مقابل ذوب  آهن با نتیجه 
تساوى بدون گل متوقف شــد تا محرم نویدکیا سرمربى 
زردپوشان در نشســت خبرى پس از مسابقه کناره گیرى 
خودش از هدایت تیم را اعالم کند. ســجاد شــهباززاده، 
مهاجم سپاهان هنگام مواجهه با خبرنگاران در میکسدزون 
در ورزشگاه نقش جهان وقتى از استعفاى نویدکیا با خبر شد 
با ناراحتى به رختکن تیم برگشت. پس از این اتفاق تعدادى 
از بازیکنان سپاهان از رختکن خارج شدند و در میسکدزون 
حاضر به انجام مصاحبه نشدند. در این بین رضا میرزایى 
و امید نورافکن چهره هاى گرفته اى داشــتند. همچنین 
علیرضا مرزبان مربى ســپاهان که با رشــید مظاهرى و 
عزت ا... پورقاز مشــغول گفتگو بود اعالم کرد اگر محرم 

برود، من هم نمى مانم.

یحیى گل محمدى مربى برتر فوتبال ایران در سال 98 و 
99  شد. او که فصل قبل تیم پرسپولیس را قهرمان لیگ 
برتر کرد، با رأى کانون مربیان فوتبال ایران به عنوان مربى 

سال انتخاب شد.

محرم برود من هم نمى مانم

یحیى بهترین مربى سال شد
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مظاهرى: حرف همه  ما 
این است؛ محرم بماند

رشید مظاهرى دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در سومین 
مسابقه خود با سپاهان باز هم کلین شیت کرد.

با این حال این مسئله چندان دردى از سپاهان دوا نکرد، چرا که آن ها در 
دومین تساوى متوالى بازهم 2 امتیاز دیگر را از دست دادند تا در پایان 
این بازى محرم نویدکیا از سمت خود کنار بکشد؛ اما تصمیم محرم براى 
کناره گیرى از سپاهان برخالف میل بازیکنان تیم است که اغلب شان 

این مربى جوان فوتبال ایران را دوست دارند.
رشید مظاهرى دروازه بان سپاهان یکى از آن هاست که در این باره 

مى گوید: حرف ما در رختکن بعد از بازى این بود که ان شاءا... آقاى 
نویدکیا از تصمیمش منصرف شــود و بماند؛ مــا فوتبال خوبى بازى 
مى کنیم و مى توانستیم بازى را به سود خود تمام کنیم که این اتفاق 
نیفتاد اما این وضعیت تقصیر آقا محرم نیست و من امیدوارم که ایشان 

با حمایت باشگاه در جاى خود بماند چرا که سپاهان مسابقات مهمى 
پیش رو دارد و حتماً در آینده موفق تر از این خواهد شد.

دروازه بان سپاهان ادامه داد: مهم ترین چیز درباره   آقا محرم این 
است که همه ما دوســتش داریم و به هر حال من فکر مى کنم 
آخرین چیزى که تیم مان نیاز دارد این است که نویدکیا از جمع ما 
جدا شود، در رختکن همه حرف شان یکصدا این بود که آقامحرم 

در سمت شان باقى بمانند.

کاپیتان ذوب آهن مى گوید یکسرى اتفاقات و حواشى 
تاثیرات بدى روى این تیم گذاشته و امیدوار است زودتر 

تمام شود.
دربى اصفهان و جــدال بین دو تیم ســپاهان و ذوب 
آهن با نتیجه تساوى بدون گل به اتمام رسید. مسعود 
ابراهیم زاده در این باره گفت: دربى قرار نیست فقط بازى 
بین پرسپولیس و استقالل باشد. دربى اصفهان همیشه 
حساس و جذاب بوده. سپاهان با برنامه ریزى پیش رفت 
و این که همه مى دانند این تیم براى قهرمانى بسته شده 
و تیم خوبى اســت. چند هفته اى است که تحت فشار 
هستند و ما هم همین طور. آنها سوم و ما دوازدهم جدول 

هستیم و فرق مان خیلى زیاد است ولى آنها از لحاظ 
هزینه خیلى از ما جلوتر هستند. ما خوب بازى را 
اداره کردیم هدفمان این بود که بازنده نباشیم 
و در ضد حمله، کرنر و کاشــته بتوانیم گل 
پیروزى بخش را بزنیم ولى حاال همین یک 
امتیاز هم براى ما خوب است زیرا تیم ما تحت 

فشار بود. مقابل سپاهان یک امتیاز 
گرفتن دست کمى از برد ندارد.

او که به عنوان یار تعویضى در 
دقیقه چهار به زمین آمد ادامه 
داد: گرم نکرده بــودم و واقعا 
بازى کردن برایم سخت بود 
و از آن طرف وسط سپاهان 
واقعاً فشار آورد. همسترینگ 
صدقى کش آمــد و من به 
جاى او بــه زمین آمدم ولى 
دوست نداشــتم این اتفاق 

برایش بیفتد.
کاپیتان ذوب آهن در مورد 

قضــاوت داور گفت: من آن 
صحنه مشــکوك به پنالتى را 

ندیدم و نظرى هم ندارم . باید ببینیم کارشناســان چه 
مى گویند.

ابراهیم زاده در مورد بدون گل بودن دربى اصفهان بعد 
از 9 سال نظرش را اینگونه بیان کرد: امسال بازیهاى 
لیگ خیلى به هم نزدیک اســت. نمى توان تیمى را 
از قبل برنده دانســت. واقعا تیم صدر جدول با انتهاى 
جدول اختالف شان سه،چهار گل نیست. تیم انتهاى  
جدول مقابل صدر جدولى عالى بازى مى کند و بعضا 
سر اتفاقات و اشــتباهات یک گل دریافت مى کنند. 
هر دو تیم تحت فشــار بودند و توقع باال بود. ما کمى 
محتاط تر بودیم و سپاهان کمى هجومى تر بازى کرد. 
ما به خوبى دفاع کردیم و توانستیم دروازه را بسته 

نگه داریم و یک امتیاز بگیریم.
او در مــورد اینکه چــرا ذوب آهن کمتر گل 
مى زند عنوان کرد: خودتــان دارید در خبرها 
مى خوانید که تیم چقدر تحت فشــار اســت. 
یکسرى اتفاقات روى کادر فنى و بازیکنان 

تاثیر دارد.
ابراهیــم زاده در پایــان در 
مــورد دیدار بعــدى افزود: 
شــهرخودرو واقعــاً خوب 
فوتبال بازى مى کند ولى 
روى دور باخــت افتــاده 
است. دور رفت این تیم را 
شکست دادیم ان شاءا... 
در اصفهان هم این بازى 
را ببریــم در 7 هفته دو 
امتیاز گرفتیم. امیدوارم 
ببریم و به باورى که باید 
برسیم. تیم ما خوب بازى 
مى کند و واقعًا حیف است 

برد نداشته باشیم.

ابراهیم زاده: 
یکسرى اتفاقات روى ذوب آهن اثر گذاشت

ر. آنها سوم وما دوازدهم جدول
یاد است ولى آنها از لحاظ 

ستند. ما خوب بازى را
ود که بازنده نباشیم 
شــته بتوانیم گل 
ى حاال همین یک 
ت زیرا تیم ما تحت 

ک امتیاز 
دارد.

ى در 
دامه 
واقعا 
بود
هان 
گ 
 به

ى 
ق 

رد
 آن

لتى را 

محتاط تر بودیمو سپاهان کمى
ما به خوبى دفاع کردیم و
نگه داریم و یک امتیاز
او در مــورد اینکه چـ
خو مى زند عنوان کرد:
مى خوانید که تیم چقد
یکسرى اتفاقات ر
تاثیر دارد
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یک پیشکسوت فوتبال اصفهان اعتقاد دارد سپاهان اگر به دنبال ثبات است باید نویدکیا را حفظ کند.
محمد یاورى درباره استعفاى محرم نویدکیا از سمت مربیگرى ســپاهان اظهار کرد: درست است نویدکیا توقعات 

نویدکیا حرفه اى عمل کرده را برآورده نکرده است او خودش هم راضى نیســت و توقع بیشترى دارد. به نظر من 
است.

او ادامه داد: البته اگر بحث ثبات است، خود محرم نویدکیا باید بماند و 
ادامه دهد چون باشگاه قرارداد سه ساله اى با نویدکیا بسته است و به 

آینده نگاه کرده است. محرم نویدکیا به عنوان یک مربى حرفه اى 
این مساله را مطرح کرده است اما شرط ثبات ماندن نویدکیا است. در 

نهایت امیدوارم اتفاقى بیفتد که به نفع سپاهان باشد.
یاورى همچنین عنوان کرد: در سپاهان بعضى از بازیکنان به تیم، هوادار 

و باشگاه بدهکار شدند. یک بازیکن که باید تمام کننده تیم 
باشد، توپ راحتى را از دست مى دهد. در صحنه اى شهریار 
مغانلو مى توانست به راحتى کار را تمام کند اما این مسائل 

کفران نعمت اســت و مى تواند سرنوشت یک مربى ، 
یک تیم و یک باشگاه را تغییر دهد. خیلى از بازیکنان 
سپاهان باید دقت بیشترى کنند. اشتباهات متعدد در 

بین بازیکنان سپاهان زیاد بود.
این پیشکســوت فوتبال اصفهان دربــاره دربى 
اصفهان گفت: ذوب آهن براى شکست نخوردن 
در این بازى حاضر شد و طبیعتا این مساوى هم 
براى ذوب آهن و هم براى رقباى سپاهان خوب 
بود. ذوب آهن در این دیدار کار خاصى نمى کرد و 
بیشتر سعى مى کرد حریف را تحت فشار بگذارد. 
البته موفق بودند اما چیــز خاصى از ذوب آهن 

ندیدم. سپاهانى ها اگر دقت داشتند، مى توانستند 
این بازى را ببرند. البته ذوب آهن یک شوت خوب هم 

در این دیدار داشت اما سپاهان موقعیت هاى خوبى از 
دست داد و خوب نبود.

شرط ثبات سپاهان حفظ نویدکیاست

نویدکیا حرفه اى عمل کرده ى نیســت و توقع بیشترى دارد. به نظر من 

د محرم نویدکیا باید بماند و
ى با نویدکیا بسته است و به 

عنوان یک مربى حرفه اى 
ت ماندن نویدکیا است. در 

هان باشد.
بازیکنانبه تیم، هوادار ضىاز
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یکى از نکات قابل توجهدرباره تقابل ســپاهان و
ذوب آهن آمار فاجعه آمیز تنها یک شــوت درون

دروازه از ســوى هر دو تیم اســت؛ ســپاهان و 

را از آنها گرفت
آینده به مشک
باید هرچه بی

 ما 
ند

سومین 

که آن ها در چرا کرد،
ست دادند تا در پایان 
 تصمیم محرم براى
ست که اغلب شان 

ست که در این باره 
 که ان شاءا... آقاى 
ا فوتبال خوبى بازى

م کنیم که این اتفاق 
ن امیدوارم که ایشان 
ن مسابقات مهمى

 شد.
ه   آقا محرم این 
ن فکر مى کنم 
یدکیا از جمع ما 
ود که آقامحرم 
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از کاهش سرعت 
ورود بیماران کرونایى به مراکز درمانى خبر داد و گفت: 

با تالش هاى صورت گرفته کرونا تحت کنترل است.
بهرام عین الهى اظهار داشت: 92 درصد مردم کشور دو 
دوز واکسن را تزریق کرده اند و با توجه به واکسیناسیون 
خوبى که در کشور انجام شده است، آن هجمه کرونا در 

سطح جهان خیلى خوب کنترل شده است.
عین الهى ادامه داد: در هفته هــاى آینده وضعیت کرونا 
بهتر مى شــود و در مراکز درمانى هم مشکلى نداریم و 

مراقبت هاى خاص انجام مى شود.
وى افزود: بیمارى کرونا سه موج بیماران سرپایى، بسترى 

و مرگ و میر دارد که موج هاى اول و سوم را گذرانده ایم 
و اکنون در موج دوم یعنى بسترى هستیم و شدت ورود 

بیماران سرپایى بسیار کمتر شده است.
عین اللهى گفت: طبق مصوبه ستاد کرونا در نوروز امسال 
شاهد محدودیت سال هاى گذشــته نیستیم و وضعیت 
بهتر است، اما تزریق واکسن مالك اصلى در استفاده از 
امکانات سفرهاى هوایى، زمینى و استفاده از وسایل نقلیه 
عمومى و مراکز اقامتى است. در سامانه ایران من تزریق 

سه مرحله واکسن مسافران به دقت بررسى مى شود.
وى همچنین گفت: در موج ششــم با کمبود دارو مواجه 

نیستیم و وضعیت خوب است.

یک متخصص بیمارى هاى کودکان و نوزادان با تاکید بر 
اهمیت تزریق واکسن کرونا به همه  گروه هاى سنى اعالم 
شده جهت جلوگیرى از انتقال بیمارى، گفت: کودکان پس 
از تزریق واکسن به جز واکنش هاى موضعى محل تزریق یا 

سردرد و بى حالى، واکنش خاص دیگرى نداشتند.
دکتر ســمیه بقیعى درباره واکسیناسیون کرونا در کودکان 
گفت: باید به والدین حق بدهیم که در این زمینه نگران باشند 
اما این اطمینان را به آنها مى دهیم که سیســتم بهداشتى 

نگرانى و دقت بیشترى دارد.
او تاکید کرد: واکسیناســیون در کودکان 5 تا 12 ساله در 
ایاالت متحده از اکتبر 2021 مجوز گرفت و در کشور چین 

نیز با واکسن سینوفارم انجام شــد. همچنین در امارات و 
کشــورهاى دیگرى مثل کلمبیا و کامبوج هم انجام شده 

است.
وى افزود: طى این مدت تعداد زیادى از کودکان واکسینه 
شدند و خوشبختانه به جز واکنش هاى موضعى محل تزریق 
یا سردرد و بى حالى واکنش خاص دیگرى نداشتند؛ بنابراین 
در مورد تزریق واکسن کرونا به کودکان جاى نگرانى وجود 
ندارد. بنابراعالم وزارت بهداشــت، او ادامه داد: این که از 
انتقال بیمارى کووید19 جلوگیرى کنیم، بسیار مهم است؛ 
بویژه آنکه در پیک ششم با سویه امیکرون، میزان درگیرى 

کودکان باال بوده است.

کرونا در کشور تحت کنترل 
درآمده است

عوارض احتمالى تزریق 
واکسن به کودکان

زندگى با کووید 19 
   ایسـنا | دیلى میل همـراه با دیگـر روزنامه هاى 
انگلیس مى گویند: دولت انگلیس طرح زندگى با کووید 
19 را اجرایى خواهد کرد.  انگلیس همه محدودیت ها را 
در آن کشور، لغو خواهد کرد. تنها گروه هاى آسیب پذیر 
مدنظر دولت انگلیس خواهند بود. این در حالى است که 
خیز نمودار افزایش مبتالیان و بسترى هاى همه گیرى 

در آن جا چشمگیر است. 

انتقال واکسن به نوزاد
   ایسـنا |  معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشکى 
اسـتان زنجان گفت: اثـرات واکسـن از طریق شـیر به 
نوزادان نیز منتقل مى شـود. مشـهود تقى لو اظهار کرد: 
زنان باردار مى توانند همه واکسن هاى موجود در کشور 
را دریافت کنند، زیرا آنان با واکسینه شدن، ایمنى خود و 

فرزند را تضمین مى کنند. 

فوتى در مردان بیشتر است
   ایرنـا |  مدیـر سـالمت جمعیت و خانـواده معاونت 
بهداشتى علوم پزشکى استان همدان گفت: میزان ابتال 
و مرگ و میر مردان در اثر بیمـارى کووید 19 به دالیل 
بیولوژیکى، اجتماعـى، اقتصادى و فرهنگى نسـبت به 
زنان بیشتر است. شهال نورى افزود: تالش براى افزایش 
آگاهى مردان به موضوع سالمتى  مى تواند به عنوان یک 

راهکار براى عبور از این بحران باشد.

آگهى تغییرات
شرکت فنى و خدماتى ســتاره طالیى فریدن 
ســهامى خــاص به شــماره ثبــت 436 و 
شناســه ملى 10260091756 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى به طور 
فوق العاده مــورخ 1400/11/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - نسترن شــیخى دارانى به 
کدملى 1159888124، رضا پرنده به کدملى 
1130409831 و على اکبر هاشمى سدهى به 
کدملى 1159016836بعنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
على زمانى دارانى به کدملى 1159503648 و 
سعید هاشمى نژاد به کدملى 1282428306 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک ســال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن 

(1282175)
2کادر

آگهى تغییرات
شرکت نوساز سامانه آدان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 48961 و شناســه ملى 
10980291308 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مورخ 1400/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - محسن براتى ریزى به شماره ملى 
1289202141 و امین پرکاس به شماره 
ملى 3391964316 و رسول بوسعیدى 
به شماره ملى 1110803214 و حمیدرضا 
سهرابى به شماره ملى 0073883387 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - لیال بهبود به 
شــماره ملى 1289535590 به عنوان 
بازرس اصلى و مســعود کیانى به شماره 
ملى 1110906544 بــه عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1283958)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندسى الماس ســفید زنده 
رود شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
64100 و شناســه ملــى 14008988538 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فــوق العــاده مــورخ 1400/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســپیده نامدار به 
کدملى 1292024550 بســمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره عبــاس نامدار الیگودرزى 
بســمت  کدملــى1110863985  بــه 
نایب رئیس هیــات مدیره و ســحر نامدار به 
کدملــى 1292024569بعنــوان رئیــس 
هیات مدیــره و محمدرضا طاهــرى جزى به 
کدملى5100085231بســمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند.
ملیحه ولى خانى به کدملى 1288331363 و 
ابراهیم عنایتى جزى به کدملى 5100090431 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه 
کثیر االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردیدکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضا مدیر عامل یا 
محمدرضا طاهرى جزى (عضو هیات مدیره ) و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1283980)

آگهى تغییرات
شرکت سخت کار آینده شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 9913 و شناسه ملى 
10260309918 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/08/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن فرهمند 
پور بشماره ملى 1170879470 به سمت 
رئیس هیات مدیــره و مهرى فرهمند پور 
بشــماره ملى 1171351208 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و مهدى داروئى 
بشــماره ملى1282223021 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیــات مدیره و مریم 
فرهمند پور بشماره ملى 1171138679 
به سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و 
بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با امضا 
مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر اســت و سایر اوراق 
ادارى و عادى شرکت با امضا مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1283970)

آگهى تغییرات 
شــرکت داده پردازان تیوان صنعت شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 64329 و شناســه ملى 14009068770 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید مجتبى میردامادیان 
ورنوسفادرانى به شماره ملى 1817956132 به سمت بازرس 
اصلى و حمید حاج کرمى به شماره ملى 1142275884 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1283950)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود کهکشان سبز بهار درتاریخ 1400/11/19 به شماره ثبت 70111 به شناسه ملى 14010773316 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید، تامین، توزیع و عرضه انواع نهاده هاى کشاورزى و گلخانه اى از 
جمله انواع کود، سم، بذر، نشاء و نهال- طراحى ، اجرا، اصالح و بروز رسانى سیستم هاى هوشمند آبیارى- طراحى ، تولید، توسعه، خرید و فروش انواع ماشین آالت و ابزار آالت کشاورزى - انجام امور بیابان زدایى، جنگل کارى، پرورش ، تکثیر و نگهدارى از جنگل ها و مراتع - پرورش ، نگهدارى و تکثیر انواع نباتات 
و گیاهان خوراکى و دارویى و تزیینى- حفظ، احیاء ، اصالح و بهره بردارى اصولى و پایدار از منابع طبیعى در زمینه جنگل، مرتع، بیابان، حوزه آبخیزدارى و بیابان زدایى و گسترش فضاى سبز- فعالیت در حوزه گیاهان دارویى شامل خرید، فروش، کشت، تکثیرو بهره بردارى- فعالیت در حوزه تولید چوب و صنایع وابسته 
- واردات بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه و میوه، نهال و تخم نباتات - فروش سموم دفع آفات و بیماریهاى نباتى - تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزى - امور مربوط به محیط زیست و فعالیت هاى زیست محیطىـ  تجهیز، توسعه و بهره بردارى از واحد تولیدى صنعتى در زمینه تولید، بسته بندى، خرید و فروش انواع 
مواد شیمیایى، معدنى و آلىـ  تحقیق، پژوهش و تولید انواع مواد شیمیایى، معدنى و آلى،انواع کود و بذرـ  واردات و صادرات انواع مواد شیمیایى، معدنى و آلى ، انواع کود و بذرـ  خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانىـ  تولید، بسته بندى، خرید و فروش، واردات و صادرات خوراك دام از قبیل دى 
ـ تولید، بسته بندى، خرید و فروش انواع کودهاى شیمیایى، آلى، معدنى و بیولوژیک از قبیل انواع اصالح کننده هاى آب و خاك، انواع کودهاى کامل، ماکرو، میکرو، فسفات، آهن، کودهاى ارگانیک، ورمى کمپوست، عصاره جلبک و غیره، انواع سموم،  کلسیم فسفات، مونو کلسیم فسفات، انواع ویتامینها، پروتیین و غیرهـ 
بذر، نهاده هاى کشاورزى و مواد وابسته به کشاورزىـ  تولید ،خرید و فروش، واردات و صادرات انواع تجهیزات، ماشین آالت و ادوات مرتبط با کشاورزى و صنایع شیمیایىـ  تحقیق، پژوهش و تولید کودهاى زیستى، میکروارگانیسم ها مانند باکترى هاى تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات، تیوباسیلوس ها و 
غیرهـ  تحقیق، توسعه و تولید نهاده هاى کشاورزىـ  عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى جهت شرکت -گشایش اعتبارات اسنادى وال سى براى شرکت نزد بانکها صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى 
دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور ( به جز فرهنگى و هنرى ) - تامین نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص موقت در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور- صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شمس آباد ، کوچه غزل ، کوچه فردوسى ، پالك 4 ، طبقه اول کدپستى 8138769835 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محسن امیر حاجلو به شماره ملى 1292380535 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم کیمیا محمودى به شماره ملى 2282589815 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محسن امیر حاجلو به شماره ملى 
1292380535 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم کیمیا محمودى به شماره ملى 2282589815 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1283984)

تاسیس
شرکت سهامى خاص نویان ماشین رایان درتاریخ 1400/12/02 به شماره ثبت 70229 به شناسه ملى 14010827620 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره و انجام پروژه هاى تحقیقاتى و سرمایه گذارى در پروژه هاى 
تحقیقاتى مربوط به اتوماسیون صنعتى، و ساخت تجهیزات و ماشین آالت در صنایع –واردات و صادرات دستگاهها و قطعات ، ارائه مشاوره فنى و مهندسى 
و خدمات در زمینه فنى و مهندسى - مدیریت اجرا ، نظارت بر اجرا ، مشاوره عقد قرارداد و سرمایه گذارى در ساخت و تولید دستگاههاى فوق الذکر – ایجاد 
کارخانه و کارگاه تولیدى - خرید و فروش و خدمات پس از فروش ،خرید و فروش، صادرات و و واردات انواع کاالهاى مجاز بازرگانى- برگزارى نمایشگاه 
داخلى خارجى و بین المللى به جز فرهنگى و هنرى - اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات دولتى و خصوصى جهت شرکت - گشایش اعتبارات اسنادى 
وال سى براى شرکت نزد بانکها صرفا در راستاى تحقق اهداف شرکت - اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور- تامین نیروى انسانى متخصص 
و غیر متخصص موقت در راستاى تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان قهاب جنوبى ، روستا شهرك صنعتى جى، محله شهرك صنعتى 
جى ، خیابان 5 ، خیابان فرعى 4 ، پالك 25 ، طبقه همکف کدپستى 8159485474 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 10000 سهم 50000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 500000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
3672/85 مورخ 1400/11/23 نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان تره بار با کد 1903672 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم الهه مؤمنى 
پزوه به شماره ملى 1270661132 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین قصابى خوراسگانى به شماره ملى 1270958011 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد باقرى پزوه به شماره ملى 1272386104 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
رضا مالئى به شماره ملى 1271061031 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سجاد شهابى به شماره ملى 4622645378 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1283951)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى بازرگانى پویانگر پارسیان اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 30216 و شناسه ملى 10260508052 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/07/20 تراز و صورتهاى مالى منتهى به سال 1399 تصویب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1283995)

آگهى تغییرات 
شرکت عمران ســنجش مصالح چهلستون شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 32004 و شناسه ملى 10260525502 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد مهورى 
به شــماره ملى 1287242812 و کد پســتى 8199777581 
و حمیدرضا جمشــیدیان به شــماره ملى 1280374179 و کد 
پســتى 8174948876 و محمد ابدالى مشهدى به شماره ملى 
1287414923 و کد پســتى 8199777581 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1283962)

آگهى تغییرات 
شــرکت توســعه فناورى محوران پردازش کامیاب 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60404 و شناسه ملى 
14007554808 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاى رضا 
یعقوبى و فاطمه جهانگرد (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت 
مدیره متفقا) و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا در سمت 
اعضاى هیئت مدیره تغییــرى حاصل نگردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1283982)

آگهى تغییرات 
شرکت سخت کار آینده شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
9913 و شناســه ملى 10260309918 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مــورخ 1400/08/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حســن فرهمند پور به شماره ملى 
1170879470و مهدى داروئى به شماره ملى 1282223021و 
مهرى فرهمند پور به شماره ملى 1171351208 و مریم فرهمند 
پور به شــماره ملى 1171138679به سمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1283983)

آگهى تغییرات 
شرکت سخت کار آینده سهامى خاص به شماره ثبت 9913 
و شناسه ملى 10260309918 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : اصالح ماده 22 اساســنامه : عده اعضاى هیات مدیره : 
شرکت بوسیله هیات مدیره اى مرکب از 3 الى 6نفر عضو که 
بوسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان سهام انتخاب مى 
شوند اداره خواهند شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل مى باشند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1283985)

روى موج کووید-19

دانشــمندان روش بالقوه جدیدى براى مبارزه با 
کووید-19 یافته اند که در آن ویروس ســارس-

کوو-2 علیه خود عمل مى کند.
به گفته  محققان موسسه بالواتنیک در دانشکده 
پزشکى هاروارد و بیمارستان کودکان بوستون، این 
اســتراتژى جدید در موش ها و سلول هاى انسانى 

که در ظرف آزمایشگاهى قرار داشتند، امیدبخش 
عمل کرده است. 

این مطالعه رویکردى نوآورانه در اختیار دانشمندانى 
قرار مى دهد که بر توسعه دارو براى سارس-کوو-2 
و سایر ویروس ها کار مى کنند. این داروها مى توانند 
براى بسیارى از سویه هاى سارس-کوو-2 مناسب 

باشند زیرا در این استراتژى بخشى از ژنوم ویروس 
مورد هدف قــرار مى گیرد که اغلــب جهش پیدا 

نمى کند.
ستو وورا، پژوهشگر شیمى زیستى و داروشناسى 
مولکولى در آزمایشگاه هائو وو در دانشکده پزشکى 
هاروارد و بیمارســتان کودکان بوستون مى گوید: 

به رغم عرضــه موفقیت آمیز واکســن هاى علیه 
کووید-19، جهان همچنان بــه درمان هاى موثر 
نیاز دارد تا عفونت را متوقف کند. اگر این استراتژى 
در نهایت در یک درمان جدید به کار گرفته شــود، 

فوق العاده خواهد بود.
این درمان تجربى تا رســیدن به مرحله بالینى راه 
زیادى در پیش دارد و باید از طریق مطالعات بیشتر 
روى حیوانات و انسان ها توسعه یابد تا مشخص شود 

که آیا براى انسان ها موثر و بى خطر است یا خیر.
ضدویروس هایى که در حال حاضر در بازار موجود 
هستند با هدف جلوگیرى از تکثیر ویروس در بدن 
ساخته شده اند بنابراین بار ویروسى کاهش یافته و 
عالئم کاهش مى یابد. این تیم محققان نیز هدفى 

مشابه دارند اما روش آن ها متفاوت است. 
یک ویژگى منحصر به فرد درمان الیگو آن اســت 
که ممکن است بتواند از مقاومت ویروس در برابر 
درمان جلوگیرى کند. زیرا کد ژنتیکى حلقه بنیادى 1 
در سویه هاى مختلف تغییرناپذیر باقى مانده است و 
محققان پیش بینى مى کنند که اگر ویروس جهشى 
انجام دهد که به آن امکان فرار از الیگو را بدهد، این 

جهش توانایى تکثیر ویروس را به خطر مى اندازد.
وورا مى گوید: اســتراتژى ما دو گزینــه در اختیار 
ویروس قرار مى دهد یا توسط الیگو ما کشته شود و 
یا جهش کند و براى سلول هاى انسانى کم خطرتر 

شود.

ویروس کووید-19 
به جنگ خودش مى رود!

معاون بیمــه و خدمات ســالمت 
سازمان بیمه سالمت، نحوه برقرارى 
پوشش بیمه اى درمان کرونا و سهم 

بیمار و بیمه را تشریح کرد.
مهدى رضایــى با تاکید بــر اینکه 
داروى تزریقى رمدسیویر همچنان 
تحت پوشش بیمه قرار دارد، اظهار 
کرد: از ســال 1399 این دارو تحت 
پوشش ســازمان بیمه سالمت قرار 
دارد. به تازگــى بر اســاس مصوبه 
شــوراى عالى بیمه، حتى پوشش 
بیمه اى این دارو افزایش یافته است. 
در واقــع پیش تر در موارد بســترى 
موقت، پوشــش بیمــه اى این دارو 
به شکل 70 درصد سهم بیمه و 30 
درصد ســهم بیمار بود که حتى این 
پوشش هم به 90 درصد رسیده است. 
درخصوص بیماران بسترى نیز این 

پوشش از ابتدا با فرانشیز 90 درصد 
بوده است.

معاون بیمــه و خدمات ســالمت 
سازمان بیمه سالمت درباره هزینه 
حــدودى پرداختى از ســوى بیمار 
براى تزریق رمدسیویر، اظهار کرد: 
بر اساس آخرین قیمتى که سازمان 
غذا و دارو براى هر دوز رمدســیویر 
تعیین کرده، مبلغ آن حدود 370 هزار 
تومان است که درمان پنج روزه آن 
(تزریق شش دوز آمپول) با احتساب 
فرانشیز ذکر شــده حدود 222 هزار 
تومان براى بیمار هزینه دارد و مابقى 
هزینه بر عهده بیمه سالمت است. 
البته در آخرین دستاوردهاى علمى 
درمان سه روزه با رمدسیویر هم قید 
شده است که بازه زمانى درمان را بین 

سه تا پنج روز متغیر مى کند.

درمان کرونا در پیک ششم
 چقدر آب مى خورد؟
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مشکالت رزیدنت ها در کشور به دلیل عدم توجه مسوولین 
الینحل باقى مانده و هر چند وقت یک بار شــاهد خبر تلخ 
خودکشــى یا مرگ ناگهانى بر اثر فشار کارى یک رزیدنت 
هستیم. این بار اما خبر خودکشى تلخ تر بود چون رزیدنتى 
که خودکشى کرده رزیدنت سال چهارم بوده و در واقع چیزى 
به پایان دوره دستیارى اش نمانده بود و از این تلخ تر اینکه 
وى رزیدنت روانپزشکى بوده است و این نشان از وضعیت 

بحرانى رزیدنت هاى کشور دارد.

یک خودکشى دیگر

02

رئیس دانشــگاه محقق اردبیلى، گفت: میزان آسیب هاى 
اجتماعى در شأن کشور ما نیست و با تقویت باورهاى دینى 
در فرزندان مى توان آینده آنها را بیمه کرد. عزیز حبیبى با 
بیان اینکه اغلب پژوهش هاى اجتماعى نشــان مى دهد 
که باورهاى دینى با شدت آســیب هاى اجتماعى رابطه 
مســتقیمى دارد، تصریح کرد: بنیه هاى دینى در کاهش 

آسیب هاى اجتماعى نقش مؤثرى دارد.

در شأن کشور ما نیست

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602259000632 – تاریخ ارسال نامه: 1400/12/05 
– نظر به اینکه سند مالکیت اصلى 6 دانگ پالك ثبتى شماره: 1162 فرعى 
از 149 اصلى واقع در بویین میاندشت بخش 13 ثبت اصفهان به شماره دفتر 
الکترونیکى 139920302012004383 به نام خانم طیبه مقصودى فرزند 

ابوالفتح تحت شماره چاپى مسلسل 855911 ثبت و صادر گردیده است، سپس 
مالک با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140085602012005581 به 
انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره ردیف 
155706 مورخ 1400/12/05 به گواهى دفترخانه 28 بویین میاندشت رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت سهل انگارى مفقود گردیده است 

و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 

تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1284118 – موسى الرضا 
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پشت چراغ قرمز ایستاده اى به سمتت مى آیند، با ظاهرى آشفته 
و لباس هایى کهنه؛ قیافه اى الغر، آنقدر اصرار مى کنند تا شیشه 
ماشین را پایین بکشــى، به خدا و همه مقدسات و جان مادر قسم 

مى دهند تا به آنها کمک کنى.
دست بردار هم نیســتند، چهار راه را رد مى کنى به بازار مى رسى 
دختران کم سن ســال و زنان که همیشــه کودکان خردسال در 
آغوش دارند با شــلوارهاى مخملى و هندى و لهجه اى خاص  از 
دور به سمتت مى آیند و اظهار مى کنند که گرسنه و فقیر هستند 
و پول مى خواهند یا مــى گویند از مغازه کنار خیابان برایشــان 

خوراکى بخرى.
آنها روح و روان مردم را نشــانه گرفته اند و با ترفندهاى مختلف 
تقاضاى کمک مى کنند و آنقدر سماجت به خرج مى دهند که تا پول 

یا کاال و خوراکى نگیرند ، دست بردار نیستند.
عده اى از آنها به در خانه ها و یا مغازه ها مراجعه مى کنند و عده اى 
دیگر سر میادین شهر و یا سر چهارراه ها به گدایى مشغول هستند. 
بیشتر آنها  زن هســتند و بچه هایى را به همراه دارند که آنها را در 
آغوش گرفته و همیشه خواب هستند و یا در حالت مریضى نسخه اى 

در دست دارند و درخواست پول براى خرید دارو مى کنند.
این متکدیان براى پول و خوراك آن قدر ســماجت مى کنند که 
منجر به عصبانیت شهروندان مى شوند و عده زیادى هم به دالیل 

عاطفى و اخالقى به آنها کمک مى کنند.
تکدى گرى به عنوان یک معضل حاد اجتماعى ریشه در عوامل 
بســیارى دارد اما پیامدهاى جبران ناپذیر و آسیب هاى اجتماعى 
بسیارى را به وجود مى آورد و کســانى که از این راه سود مى برند 

براى کسب درآمد بیشتر با استفاده از زنان، کودکان و افراد داراى 
نقص عضو به این کار روى آورده اند زیرا مردم نسبت به این  قشرها 

بیش از دیگر اقشار کمک مى کنند.
براساس تحقیقات و نظر کارشناسان، عواملى نظیر بیکارى، اعتیاد، 
فقر اقتصادى، مهاجرت، ضعف ارزش هاى دینى و فرهنگى، خانواده 
نابسامان، معلولیت جسمانى، شکاف طبقاتى، تنبلى و فقدان نگرش 
منفى به تکدى گرى در جامعه را مى توان به منزله علل در این پدیده 
دخیل دانست که یا اقداماتى براى از بین بردن آن صورت نگرفته یا 

اگر هم صورت گرفته مقطعى و  موفقیت آمیز نبوده است.
تکدى گرى، معضل و  پدیده اى زشت و ناپسند در بیشتر شهرهاى 
کشور رواج دارد و با نزدیک شــدن به ایام تعطیالت نوروز شکل 

فزاینده اى به خود گرفته است.

همواره امتیازى انحصارى از طرف دولــت براى پدید آورنده و خالق 
یک اثر (موسیقى نوشته یا حتى نقاشى) در نظر گرفته شده که نوعى 
مالکیت اســت؛ یعنى خالق یک اثر مى تواند هرگونه دخل و تصرفى 
در اثر و ابعاد مربوط به آن انجــام دهد و این حق منحصر به خالق آن 

اثر است نه دیگران.
 اما امروزه پیشرفت هاى صنعت چاپ و از طرف دیگر با سوادى مردم 
و مطالبه آنها از صنایع چاپ، باعث شده این جنبه حمایتى از ناشر مورد 
تضییع قرار بگیرد؛ لذا قانونگذار باید بکوشد در امر قانونگذارى، ضمانت 
اجراهاى کیفرى و مدنى براى افراد سوء استفاده گر از آثار دیگران را 

در نظر بگیرد تا با این کار نوعى حمایت از ناشر و مؤلف به عمل آید.
هرچند امروزه مى توان با در نظر گرفتن قوانین و مقرراتى درباره آثار 
ادبى و هنرى و کپى رایت، حمایت هاى هرچه بیشتر از آثار مشمول 
کپى رایت و حقوق مؤلفین انجام داد اما  در ایران قوانین یکپارچه اى 
در زمینه حمایت از آثار ادبى و هنرى وجود ندارد. اکنون افرادى هستند 
که همواره با ســوء نیت هاى مختلف به سوء اســتفاده از آثار ادبى و 
هنرى حاصل فکر و اندیشه دیگران مى پردازند و با این کار مشکالت 

بسیارى را براى جامعه ایجاد مى کنند.
 منظور از ســوء اســتفاده از آثار ادبى و غیره، عبارت است از ادعاى 
مالکیت نسبت به آثار دیگران که به طور قطع ادعایى بى پایه و اساس 
است و به این منظور، کشور هاى مختلف حمایت هایى در قوانین پیش 
بینى کرده اند؛ مثًال در ایران معافیت  تا 30 سال و بعضى کشورها 50 

سال حق تألیف نسبت به اثر خود دارند.

پدیده اى با پیامدهاى جبران ناپذیر و آسیب هاى اجتماعى بسیار

متکدیان روح و روان مردم را 
نشانه گرفته اند

لزوم حمایت از خالق یک اثر 

مدیرکل اداره ترویج و توســعه پژوهش حوزه هاى علمیه در پانزدهمین 
نشست دبیرخانه حمایت از طرح هاى پژوهشى حوزه که با حضور اعضاى 
کمیته علوم تربیتى جهت بررسى مسائل و اولویت هاى پژوهشى جامعه و 
نظام در این عرصه برگزار شد، گفت: پژوهشگران علوم تربیتى هم در حل 
مسائل اجتماعى که موضوعاتى میان رشته اى محسوب مى شوند داراى 

مسئولیت هستند.
حجت االسالم والمسلمین محمدصالح مازنى افزود: شاید یکى از کالن 
محورهاى بحث هاى پژوهشى متناسب با نیازهاى روز جامعه ما «تربیت 

و فضاى مجازى» مى باشد.
وى خاطرنشان کرد: تعریف چند کالن پروژه که انجام آنها نیاز به حضور 
اعضاى کمیته هاى علمــى مختلف دبیرخانه حمایــت از طراحى هاى 
پژوهشى حوزه دارند، یکى از راهبردهاى پیشــنهادى به این دبیرخانه 
مى باشد. وى متون درسى را داراى نقش مهم در تربیت افراد جامعه دانست 
و گفت: متأسفانه برخى از متون درسى موجود در بعضى نهادهاى آموزشى 

کشور داراى آموزه هاى نادرست و انحراف آمیز هستند.
مدیرکل اداره ترویج و توســعه پژوهش حوزه هاى علمیه تصریح کرد: 
بررسى آسیب هاى اجتماعى مرتبط با روحانیت مى تواند یک موضوع مهم، 
کاربردى و کالن براى کمیته علوم تربیتى دبیرخانه حمایت از طرح هاى 

پژوهشى باشد.

هنوز هم هســتند افرادى که با خرید از دستفروشــان و مغازه ها 
حسابشــان خالى مى شــود و مورد کالهبردارى قرار مى گیرند. 
روزى نیست که کالهبرداران با اســتفاده از اسکیمر، کارت بانکى 

شهروندان را کپى نکرده و حسابشان را خالى نکنند.
از ابتداى دهه 90 بود که کالهبرداران با وارد کردن دستگاه اسکیمر 
اطالعات کارت بانکى شهروندان را کپى کرده و با حفظ کردن رمز 

کارت، حساب افراد را خالى مى کنند.
بیشترین روش کالهبردارى اســکیمر در پوشش فروشندگان به 
ویژه میوه فروشان دوره گرد رخ مى دهد. سرهنگ على محمد رجبى 
رییس مرکز تشخیص و پیشگیرى پلیس فتا مى گوید: کالهبرداران 
با استفاده از ترفند ارزان فروشى ابتدا طعمه هاى خود را ترغیب به 
خرید مى کنند. این افراد با فروش جنس زیر قیمت بازار، گام اول را 

براى کالهبردارى و خالى کردن حساب برمى دارند.
وى افزود: کالهبرداران با قرار دادن دستگاه مغناطیسى اسکیمر در 
دستگاه کارتخوان اطالعات کارت بانکى را کپى مى کنند. همچنین 
این افراد معموال رمز را از خریدار سوال مى کنند تا رمز کارت را هم به 

دست آورند و چند روز بعد با ساخت کارت بانکى و در اختیار داشتن 
رمز، حساب را خالى مى کنند.

به گفته رجبى کالهبرداران بیشتر به عنوان فروشندگان دوره گرد، 
میوه فروشى با استفاده از کارتخوان سیار دست به اقدامات مجرمانه 

خود مى زنند.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیرى پلیس فتا در مــورد اینکه 
راهکار هاى جلوگیرى از گرفتار شدن در دام کالهبرداران اسکیمرى 
چیست؟  گفت: مهمترین راهکار این است که همیشه خودتان رمز 
را وارد دستگاه کنید و هیچگاه رمز خود را بلند اعالم نکنید. در هر 
شرایطى حتى اگر کارتخوان دور از دسترس شما است، اجازه ندهید 

فردى دیگر رمز شما را مطلع شود و خودتان رمز را وارد کنید.
وى با اشاره به اینکه همیشه باید از فروشگاه هاى معتبر خرید کرد، 
افزود: هنگام خرید مراقب دستگاه کارتخوان باشید تا قطعه اى اضافه 

روى آن نصب نشده یا شکسته نشده باشد.
رجبى افزود: هنگام خرید مراقب باشــید دوربین مدار بسته روى 

دستگاه کارتخوان نباشد تا رمز شما را ثبت کند.

بررسى آسیب هاى اجتماعى 
داراى اولویت پژوهشى است

خرید هایى که میلیونى
 نقره داغ مى کنند

یک جامعه شناس گفت: وابستگى به فضاى مجازى مى تواند نوعى 
اعتیاد باشــد، اعتیادى که همانند اعتیاد به مــواد مخدر پیامد هاى 

مخربى دارد.
علیرضا شــریفى یزدى گفت: اگر مغز مورد اسکن قرار بگیرد، فعل و 
انفعاالت در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر با اعتیاد اینترنتى یکسان خواهد 
بود، البته برخى کارشناسان میان این دو تفاوت قائل هستند اما میتوان 

گفت عواقب این دو، تفاوت چندانى با یکدیگر ندارد. 
این جامعه شناس گفت: انسان هایى که تیپ شخصیتى پرهیزمدار و 
گوشه گیر دارند چون نمى توانند در عالم واقع ارتباط اجتماعى مناسبى 
داشته باشند به فضاى مجازى روى مى آورند در نتیجه به مرور زمان 
به اینترنت اعتیاد پیدا مى کنند یا کسانى که شخصیت وابسته و اعتماد 
به نفس کمترى نیز دارند از جمله افراد مســتعد براى درگیرى با این 

معضل هستند.
شــریفى یزدى گفت: افرادى که در زندگى روزمره درگیر هستند و 
دغدغه هاى ذهنى مختلفى دارند بیشــتر به فضاى مجازى وابسته 
مى شــوند تا به نوعى براى مدت کوتاهى از مشکالت فاصله بگیرند 
یا بازى هاى آنالین و رواج آنها مخصوصــا زمانى که به جنبه هاى 
اقتصادى و کسب درآمد گره مى خورد باعث مى شود که افراد به طور 

روانى به این بازى ها وابستگى پیدا کنند.
به گفته این روانشــناس ایجاد نوعى هیجان و ترشح هورمون هایى 
مانند اندروفین و دوپامین از جمله عوامل موثر بر دلبستگى به فضاى 
مجازى هستند، برخى افراد نیز نوعى وسواس به کسب اطالعات و 
دنبال کردن اخبار دارند که نمونه هــاى آن در دوران پاندمى کرونا 

مشاهده مى شود. 

اعتیاد اینترنتى، تله پنهان 
فضاى مجازى است

نماینده زن مجلس ضمن تاکیــد بر وجود خالء 
قانونى درباره منع و مقابله با خشونت علیه زنان در 
ایران، خواستار سرعت در تصویب و اجراى قوانین 

پرقدرت در این حوزه شد.
شیوا قاسمى پور در مورد افزایش آمار قتل هاى 
ناموسى و سرانجام الیحه منع خشونت علیه زنان 
گفت: الیحه منع خشونت علیه زنان توسط دولت 
به قوه قضاییه ارائه شــده است و در حال بررسى 
در این قوه اســت اما باید بدانیم که جامعه منتظر 
نمى ماند که ما قوانین را مصوب کنیم تا مشکالتى 
چون قتل هاى ناموسى یا سایر خشونت ها علیه 

زنان را نداشته باشیم.
عضو فراکســیون زنان مجلس شوراى اسالمى 
اظهار کــرد: دولت باید به صــورت جدى پیگیر 
این الیحه باشد و ما نیز در فراکسیون زنان باید با 
جدیت این الیحه را دنبال کنیم که هر چه سریعتر 
این الیحه مصوب شود تا کمک حال جامعه زنان 

باشد که االن مشکالتشان زیاد است.

قاسمى پور در پاسخ به این سوال که شاید بخش 
اندکى از خشونت علیه زنان اطالع رسانى مى شود 
و براى پیشگیرى از خشونت علیه زنان چه کارهایى 
باید انجام شود،گفت: االن شرایط جامعه به گونه 
اى است که نمى توانیم بگوییم اطالع رسانى نمى 
شود چراکه هم اکنون در دور افتاده ترین روستاها 

هم گوشى و فضاى مجازى است و اطالع رسانى 
انجام مى شــود. هرجا قانون باشد اتفاقات خوبى 
مى افتد و نظم حاکم مى شــود. ما در مورد منع 
خشونت علیه زنان خال قانونى داریم و باید کمک 
کنیم نســبت به جامعه زنان قوانین مستحکمى 
وضع شود یعنى قوانینى که در راستاى حمایت و 

پشتیبانى از جامعه زنان باشد مصوب و به درستى 
اجرایى شود.

نماینده مردم مریوان و ســروآباد در مجلس در 
مورد اینکه مجازات در الیحه مذکور چگونه باید 
تعیین شود گفت: قوانینى که در این حوزه مصوب 
مى شــود باید اینقدر دوام و قوام داشته باشد که 
بتواند حامى جامعه زنان باشــد نه اینکه فقط درد 
و آالم آنها را بیشــتر کند. باید اینقدر کمک حال 
جامعه زنان باشــد که دیگر شاهد خشونت علیه 
زنان نباشیم. باید متناسب با جرمى که علیه زنان 
اتفاق مى افتد مجازات تعیین شود چرا باید شرایط 
جامعه ما به گونه اى باشد که درگیرى لفظى زن و 
مرد منجر به قتل شود قطعا بخشى از این رفتارها 

علیه زنان به بى قانونى برمى گردد.
وى ادامه داد: آن چیزى که مهم اســت این است 
که کمک کنیم قوانینى کــه در حوزه زنان مصوب 
مى شود استحکام الزم را داشته باشد و از مشکالتى 

که قرار است براى زنان پیش بیاید پیشگیرى کند.

نماینده مجلس: 

در قتل هاى ناموسى، جامعه منتظر تصویب قانون نمى ماند
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وزیر کشور در نشســت هماهنگى فرمانداران و شهرداران 
سیستان و بلوچستان با بیان اینکه با ایجاد شغل 98 درصد 
آسیب هاى اجتماعى از بین مى رود، افزود: مسئوالن استان 
باید در یک پیوستگى و یکپارچگى سرزمینى و در یک زنجیره 
واحد مسائل را حل کنند. احمد وحیدى خاطرنشان کرد: باید 
کارهایى که فوریت است در دســتور کار قرار گیرد به این 
معنى که اگر شغل درست نکنیم و راه درست کنیم در مسیر 
رضایت مردم حرکت نکرده ایم چرا که مردم قبل از همه شغل 
مى خواهند اگر شغل باشد و آدم ها بیکار نباشند مسائل خود 

به خود حل خواهد شد.

اهمیت ایجاد شغل

د ى غ د ر

ساناز کوتى

05

عضو هیات علمى دانشــکده علوم اجتماعى دانشــگاه آزاد 
تهران مرکز گفت: وضعیت مناسبى در شهرها در حوزه نشاط 
اجتماعى وجود ندارد و در برخى از مناطق شــهر تهران این 
شاخص نزدیک به عدد یک یا صفر اســت که این تناقض 
با شرایط استاندارد، نشاط اجتماعى را رضایت بخش نشان 
نمى دهد. اصغر مهاجرى، عضو هیات علمى دانشکده علوم 
اجتماعى دانشگاه آزاد تهران مرکزى اظهار داشت: علیرغم 
اینکه نشاط اجتماعى یکى از ضرورت هاى توسعه و ممتاز 
براى توسعه و زندگى پویاى شهرى است و مى تواند موتور 
حرکت شهر شتابان تهران به طرف یک شهر انسانگرا باشد، 
اما این وضعیت را شاهد نیستیم و حتى براى شهروندان این 

تعریف ارائه نشده است که چه مواردى را نشاط بدانند.

نشاط اجتماعى
نزدیک به صفر 

04

پژوهش ها نشــان مى دهد کــه روابط خانوادگــى به دلیل 
مشغله هاى مجازى در دورهمى ها خدشه دار مى شود و در نتیجه 
به مرور زمان ارتباطات اجتماعى تضعیف مى شود. تحقیقات 
منتشرشده نشان مى دهد که بیشتر مردم دنیا حداقل 58 بار در 
روز تلفن هاى هوشمند خود را چک مى کنند و هر بار بیش از یک 
دقیقه وقت مى گذارند و وقت آن ها براى بررســى شبکه هاى 
اجتماعى یا بازى هاى موبایلى صرف مى شود. حواس پرتى هاى 
مجازى، مى تواند بــر عملکرد در محل کار تاثیرگذار باشــد. 
تحقیقات نشان مى دهد زمانى که هنگام کار مشغول تلفن همراه 
خود بشویم ارتباط ذهنى ما با کار قطع خواهد شد و براى جبران 
زمان از دست رفته سرعت کار خود را بیشتر مى کنیم؛ در نتیجه 
سطح استرس و ناامیدى افزایش و تمرکز کاهش خواهد یافت.  

حواس پرتى مجازى
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 شــرکت فوالد مبارکــه در نوزدهمین همایش 
ملى تعالى سازمانى، موفق شــد براى چهارمین 
بار تندیس زرین جایزه ملى تعالى ســازمانى را از 

آن خود کند.
نوزدهمین همایــش ملى تعالى ســازمانى روز 
سه شــنبه 3 اســفندماه 1400 با موضوع "تعالى 
و نوآورى پایدار ســازمانى" و با حضور جمعى از 
مقامات، مدیران شــرکت ها و صاحب نظران این 
حوزه در مرکز همایش هاى ســازمان مدیریت 
صنعتى کشور برگزار شــد و سازمان هاى سرآمد 
در بخش هاى ساخت و تولید، خدمات، آموزش و 
عمومى پس از ارزیابى توسط کارشناسان انتخاب 
گردیدند که شرکت فوالد مبارکه توانست در بخش 
تولید موفق به کســب تندیس زرین جایزه ملى 
تعالى سازمانى شود؛ این در حالى است که شرکت 
فوالد مبارکه تنها برنده تندیس زرین جایزه ملى 
تعالى سازمانى در سال 1400 بود و این موفقیت را 
در بخش ساخت و تولید و در سطح سازمان هاى 

بزرگ این رویداد به دست آورد.
محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در حاشیه نوزدهمین همایش ملى تعالى 
سازمانى در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: 
مسیر تعالى یک مسیر بى انتها است و شرکت هاى 
پیشرو در این عرصه باید رشــد و تعالى خود را به 

صورت مستمر ادامه دهند.

حضور چشــمگیر شــرکت هاى 
زیرمجموعه فوالد مبارکه 

وى افزود: فوالد مبارکه و شرکت هاى زیرمجموعه 
ما در همایــش ملى جایزه ملى تعالى ســازمانى 
حضورى چشم گیر داشتند و پس از ارزیابى هاى 
صورت گرفته در دریافت بســیارى از جوایز این 

همایش نیز سهیم بودند.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
شرکت فوالد مبارکه در این مسیر رشد و تعالى را 
براى خود ترســیم کرده تا با تولید پایدار بتواند در 
مقیاس جهانى به نقش محورى خود در صنعت 

فوالد کشور ادامه دهد.

فوالد مبارکه همیشه پیشرو بوده 
 است

طیب نیا ادامه داد: رسیدن به جایگاه تراز جهانى 
یکى از اهداف مهم شرکت فوالد مبارکه است و 
براى دست یابى به این هدف ما باید فعالیت هاى 
خود را بیش از پیش توســعه دهیم و در این راستا 
با افزایش بهره ورى به دنبال سرآمدى در مقیاس 

بین المللى هستیم.
وى اذعان داشت: در این مسیر به دنبال رقابت با 
رقباى جهانى هستیم و در ارزیابى هاى عملکرد 
شرکت فوالد مبارکه در رشد و توسعه پایدار دائمى 
شرکت براى دست یابى به تعالى سازمانى همیشه 

پیشرو بوده ایم.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: امروز 
در جهان شرکت هاى پیشرو به صنعت سبز توجه 
جدى دارند و شــرکت فوالد مبارکــه با در نظر 
گرفتن همین سیاســت، در درجه نخست با نگاه 
ملى برنامه هاى توسعه خود را تعریف و به دنبال 

تحقق آن است.

رعایت الگوى ملى بنگاه دارى 
وى عنوان کرد: در حال حاضــر برنامه برخى از 
شرکت ها در کشور با گردش مالى باال یک نگاه 
بخشى و منطقه اى است اما شرکت فوالد مبارکه 
تاکنون ثابت کرده که نگاهش ملى و بین المللى 
است و در طرح هاى توســعه اى به وسعت ایران 
با نگاه به آمایش ســرزمینى به تولید صنعت سبز 
و رعایت مسائل زیست محیطى توجه جدى دارد.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در پایان تاکید 
کرد: در راســتاى تحقق توســعه پایدار و تعالى 
ســازمانى شــرکت فوالد مبارکه هم اکنون 50 
درصد آب مورد نیاز خــود را از طریق بازچرخانى 
و جمع آورى پساب هاى شــهرى تأمین مى کند 
و در دوره هاى مختلف سعى کردیم الگوى ملى 
بنگاه دارى را در کشور براى توسعه پایدار به خوبى 

رعایت کنیم.

حفظ ســطوح بــاالى تعالى از 
دست یابى به آن سخت تر است

محمد ناظمى هرندى، معاون تکنولوژى شرکت 
فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد با 
اشاره به موفقیت این سازمان در کسب چهارمین 
تندیس زرین جایزه ملى تعالى سازمانى، نگرش 
سیستمى و توســعه قابلیت هاى سازمانى را رمز 
موفقیت فوالد مبارکه در مســیر تعالى سازمانى 
دانست و اظهار کرد: از بدو تأســیس کارخانه با 
نگاهى که مدیران دوران ســاخت و بهره بردارى 

به این بنگاه داشته اند، همواره نگرش سیستمى 
در سازمان به عنوان یک ارزش، پشتیبانى و تقویت 
شده و اکنون به صورت یک فرهنگ در سازمان 
نهادینه شده است. وى با اشاره به نقش رهبران در 
ایجاد فرهنگ تعالى افزود: نقش اصلى در تعالى 
سازمان ها بر عهده رهبران آن سازمان هاست و 
مؤلفه هایى همچون آینده نگرى و الهام بخشــى 
از ابعاد اصلى شایستگى رهبران در سازمان هاى 
متعالى مى باشد؛ این رهبران سازمان هستند که 
از طریق ایجاد دلبســتگى در کارکنان، اهداف و 
استراتژى هاى ســازمان را در جهت خلق ارزش 

براى ذى نفعان راهبرى و هدایت مى کنند.
معاون تکنولوژى شــرکت فوالد مبارکه، حفظ 
سطوح باالى تعالى را از دست یابى به آن سخت تر 
دانست و گفت: در فوالد مبارکه از طریق طراحى 
سیستم هاى مدیریتى، توسعه فرهنگ مشارکت و 
حل مسأله، کار تیمى و ایجاد ساختار تحول همواره 
تالش شده تا به حرکت در مســیر رشد و تعالى 
خللى وارد نشود که حضور در سطوح باالى تعالى 
سازمانى طى 20 ســال گذشته نشان از موفقیت 

این الگو است.

سیاست  اصلى گروه فوالد مبارکه
وى با اشاره به این که در حال حاضر فوالد مبارکه 
با رشد و توسعه در حوزه هاى مختلف به گروهى به 
وسعت ایران تبدیل شده است، گسترش فرهنگ 
تعالى و توسعه قابلیت هاى سازمانى در سطح گروه 
فوالد مبارکه را از سیاست هاى اصلى این سازمان 
برشمرد و حضور 10 شرکت از گروه فوالد مبارکه 
در فرآیند ارزیابى سال 1400 را ناشى از این مهم 
دانســت. ناظمى هرندى از کلیه کارکنان فوالد 
مبارکه که نقش اصلى در این موفقیت را ایفا کردند، 

تشــکر و قدردانى کرد و گفت: مسیر تعالى پایان 
ندارد و امیدواریم بتوانیم بــه عنوان الگوى ملى 
بنگاه دارى نقش خود را در رشد و توسعه صنعتى 

کشور به خوبى ایفا کنیم.

مدل هــاى تعالــى ســازمانى 
کاربردهاى روزافزونى پیدا کرده اند

سیامک شجاعى، مدیر تضمین کیفیت و تعالى 
سازمانى شــرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص 
این دســتاورد، در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
اظهار کرد: مدل هــاى تعالى ســازمانى در دنیا 
متناسب با فضاى کسب و کار به عنوان چارچوبى 
براى ارزیابى عملکرد و سنجش میزان موفقیت 
سازمان ها در استقرار سیستم هاى نوین مدیریتى، 

کاربردهاى روزافزونى پیدا کرده اند.
وى افزود: این مدل ها در واقع با ایجاد یک زبان 
مشــترك عملکرد ســازمان ها در کسب نتایج 
مورد انتظار را مورد ســنجش قرار مى دهند که 
قدیمى ترین مدل در دنیا مدل دمینگ و متعلق به 
کشور ژاپن است، مدلى که از سال 1950 طراحى 
و اجرا شده اســت. مدیر تضمین کیفیت و تعالى 
سازمانى شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در ایران 
نیز مدل تعالى سازمانى و جایزه ملى تعالى سازمانى 
از سال 1382 توسط مؤسسه مطالعات و بهره ورى 
منابع انسانى راه اندازى شد؛ چارچوب اصلى مدل 
تعالى ســازمانى ایران برگرفته از مــدل تعالى 
سازمانى یا همان EFQM  است که طى سالیان 
اخیر چندین بار مورد بازبینى قرار گرفته و آخرین 

ویرایش آن در سال 1400 معرفى شده است.

ارکان اصلى مدل تعالى سازمانى
وى، مفاهیم بنیادین، معیارهــا و منطق ارزیابى 

را ارکان این الگو دانســت و بیــان کرد: مفاهیم 
بنیادین در واقع ارزش ها و اصول این الگو بوده که 
معیارهاى مدل مبتنى بر آن ها طراحى شده است.

شجاعى خاطرنشــان کرد: معیارهاى مدل در 
2 بخش طراحى شــده اند که بخش اول شامل 
رویکردهــاى یک ســازمان متعالــى در حوزه 
رهبــرى، اســتراتژى، کارکنــان، قابلیت ها، 
مشــتریان و عملیات و بخش دوم شامل نتایج 
حوزه ذى نفعان شــامل مشــتریان، کارکنان، 
جامعه، همــکاران تجــارى و تأمین کنندگان و 

همچنین نتایج سازمانى است.

سنجش رویکرد سازمان ها با توجه 
به مؤلفه هاى متنوع

وى اذعان داشــت: روش ارزیابى معیارها مبتنى 
بر منطقى بــه نام منطق رادار طراحى شــده که 
رویکردها و نتایج سازمان را با توجه به مؤلفه هاى 
متنوعى مورد ســنجش قرار مى دهد و در نهایت 
سطح تعالى سازمان با توجه به امتیاز کسب شده در 

بازه هزار امتیازى مشخص مى شود.
مدیر تضمین کیفیت و تعالى ســازمانى شرکت 
فوالد مبارکه با اشاره به سطوح تعالى تعریف شده 
براى این جایزه تأکید کرد: ســطح گواهى تعهد 
به تعالــى، تقدیرنامه یک ســتاره(امتیاز بیش از 
250)، تقدیرنامه 2 ســتاره(امتیاز بیش از 300)، 
تقدیرنامه 3 ستاره(امتیاز بیش از 350)، تقدیرنامه 

4 ستاره(امتیاز بیش از 400)، تندیس بلورین(امتیاز 
بیش از 450)، تندیس سیمین(امتیاز بیش از 550)، 

تندیس زرین (امتیاز بیش از 650) است.

ایجاد فضــاى رقابتى براى تعالى 
سازمان ها 

وى با بیــان این کــه از اهداف برگــزارى این 
همایش مى توان به ایجاد فضــاى رقابتى براى 
تعالى ســازمان ها، کمک به شناسایى نقاط قوت 
و زمینه هاى قابل بهبــود در ســازمان و ایجاد 
فضایى براى تبادل تجربیات موفق اشــاره کرد، 
گفت: فرآیند ارزیابى بدین صورت است که ابتدا 
سازمان ها گزارشى تحت عنوان اظهارنامه تعالى 
که مبتنى بر معیارهاى مدل، تهیه شده به دبیرخانه 
جایزه ارسال مى کنند و پس از آن سازمان متقاضى 
توسط تیم ارزیابى که از مدیران و یا کارشناسان 
سایر حوزه هاى کسب و کار مى باشند مورد ارزیابى 

قرار مى گیرد.
شــجاعى بیان کرد: تیم ارزیابى ابتدا اظهارنامه 
تعالى سازمانى را مورد بررسى قرار داده و سپس 
جهت رفع ابهام و دریافت پاسخ سؤاالت خود در 
محل شرکت متقاضى حضور مى یابد؛ در نهایت 
بر اساس اجماع تیم ارزیابى امتیاز نهایى سازمان 
مشــخص و گزارش بازخورد شامل نقاط قوت و 
حوزه هاى قابل بهبود بر اساس معیارهاى مدل به 

سازمان ارائه مى شود.

فوالد مبارکه تندیس زرین جایزه ملى تعالى سازمانى را از آن خود کرد؛

درخشش گروه فوالد مبارکه در همایش ملى تعالى سازمانى

گروه فوالدمبارکه چه جوایزى گرفت؟

گروه فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملى 
تعالى سازمانى جوایز متعددى کسب کرد که 
ازجمله مى توان به کسب تندیس بلورین در 
بخش ساخت و تولید در سطح سازمان هاى 
بزرگ توسط شــرکت فوالد هرمزگان اشاره 
کرد؛ همچنین تقدیرنامه تعالى ســازمانى 3 
ستاره براى تعالى در بخش ساخت و تولید نیز 
به شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیارى 

و شرکت صنعتى و معدنى فوالدسنگ رسید.
تقدیرنامه 2 ستاره براى تعالى در بخش خدمات 

به شــرکت بین المللى مهندسى سیستم ها و 
اتوماسیون(ایریسا) تعلق گرفت؛ همچنین به 
شرکت صنایع معدنى فوالد سنگان براى تعالى 
در بخش ساخت و تولید، تقدیرنامه یک ستاره 
و به شرکت هاى فنى مهندسى فوالد مبارکه و 
سرمایه گذارى توکافوالد براى تعالى در بخش 

خدمات، تقدیرنامه یک ستاره اهدا شد.
شرکت هاى فوالد متیل، فوالد مبارکه سپاهان 
و فلز تدارك نیز گواهى تعهد به تعالى در بخش 

خدمات را دریافت کردند.

مرورى بر پیشینه جایزه ملى
 همایش تعالى سازمانى

همایش تعالى سازمانى از ســال 1382 به 
همت سازمان مدیریت صنعتى آغاز شد که 
فوالد مبارکه پیش از نیز در سال هاى 91، 93 
و 98 موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملى 

تعالى سازمانى شده بود.
فوالد مبارکه از ســال 1382 و از نخستین 
دوره ایــن همایش در این فرآیند شــرکت 
کرده و موفق شده به عنوان اولین شرکت و 
پس از 10 دوره حضور متوالى در سال 1391 
تندیس زرین این جایزه را دریافت و پس از 
آن در سال هاى 93 و 98 موفق به کسب این 
عنوان شود؛ در میان شرکت هاى ایرانى تنها 
شرکت فوالد خوزســتان در سال 97 موفق 
شده تندیس زرین جایزه ملى تعالى سازمانى 

را کسب کند.
در سال 1400 نیز با حضور یک تیم 7 نفره از 
ارزیابان جایزه به مدت 6 روز، ارزیابى برگزار 
و کلیه رویکردهاى ســازمان مبتنى بر مدل 
تعالى سازمانى مورد ارزیابى قرار گرفت و در 

نهایت فوالد مبارکه موفق شد براى چهارمین 
بار، تندیس زرین جایزه ملى تعالى سازمانى 

را دریافت کند.
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال 1399 
و شــرکت فوالد هرمزگان در سال 1400 از 
گروه فوالد مبارکه موفق به کسب تندیس 

بلورین تعالى سازمانى شده اند.

دانشــگاه آزاداســالمی واحدنجف آباد در بین برترین 
دانشگاه هاى ایران و جهان  قرار گرفت.

معاون پژوهش و فنــاورى واحد نجف آبــاد با اعالم 
این خبرگفــت: نســخه 2022 رتبه بنــدى برترین 
دانشــگاه هاى جوان جهان از ســوى نظام رتبه بندى 
معتبرتایمزانگلســتان منتشرشد و براســاس این رتبه 
بندى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد به عنوان 
تنهــا نماینده دانشــگاه آزاد اســالمى در بین برترین 

دانشگاه هاى ایران وجهان قرارگرفت.
مهدى رفیعى عنــوان کرد: رتبه بنــدى تایمز یکى از 
مشــهورترین نظام هاى رتبه بندى بین المللى است 
که هر سال دانشــگاه هاى جوان دنیا با قدمت کمتر از 
50 سال را براساس 13 شــاخص بررسى و برترین ها 
را اعالم مى نماید. در ویرایــش 2022 این رتبه بندى، 
37 دانشگاه ایرانى در جمع 539 دانشگاه برتر دنیا قرار
 گرفته اند که دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد یکى 

از این دانشگاه هاست.
وي خاطرنشان کرد: در جمع 37 دانشگاهى که از ایران 
حائز  شــرایط الزم براى شــرکت در رتبه بندى تایمز
 شده اند، دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در اولین 
حضور خود در این رتبه بندى، رتبه 136 جهانى و رتبه 
پنجم کشــورى را از آن خود کــرد. همچنین در معیار 

استنادات در جایگاه دوم ایران قرار گرفت.  
معاون پژوهش و فناورى واحد نجف آباد تصریح کرد: 
براى شــرکت در نظام رتبه بندى دانشگاه هاى جوان 
الزم است دانشگاه ها داراى چند مشخصه باشندکه این 
مشخصه ها عبارتند از انتشار بیش از 1000 مقاله علمى 
در 5 سال گذشته با حداقل 150 مقاله در سال، پذیرش 
دانشجو در مقطع کارشناســى و عدم تمرکز انتشارات 
علمى روى یک موضوع خاص و محدود، براین اساس 
تنها دانشگاه هایى که مشخصات مذکور را دارا باشند، 

شرایط الزم براى احراز رتبه را خواهند داشت.

دانشگاه نجف آباد در بین برترین دانشگاه هاى جهان

همزمان با آیین رونمایى از جلد دوم کتاب «قصه هاى 
شــهر من»، فراخوان مهرواره قصه گویى از این کتاب 

ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایى نیز اعالم شد.
به گزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشــى شــهردارى اصفهان، آیین رونمایى و اعالم 
فراخوان مهرواره قصه گویى از کتاب «قصه هاى شهر 
من» در مجتمع کانــون پرورش فکــرى کودکان و 

نوجوانان استان اصفهان برگزار شد.
این کتــاب در دو جلد و در قالب طرح کالس شــهر از 
سوى معاونت اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان و با 
همکارى اداره کل آمــوزش و پرورش و کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان اســتان تهیه و چاپ شــده 
است. جلد دوم کتاب «قصه هاى شهر من» شامل 20 
داستان است و دانش آموزان کالس اول ابتدایى تا پایان 
فروردین ماه 1401 فرصت دارند در مسابقه قصه گویى 

از این کتاب شرکت کنند.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان ایرانیان را مردمى 
قصه دوست و قصه گو دانست و ادامه داد: ادبیات کهن 
ایران سرشار از قصه هاى شــگرف، زیبا و جذاب است؛ 
بنابراین امروز نیز باید فرزندان خود را به ســمتى سوق 
دهیم که قصه گو تربیت شــوند تا بتوانند با زبان هنر و 
قصه با همســاالن خود ارتباط برقرار کنند. همچنین 
باید از شهرنشین به شهروند تبدیل شویم؛ بنابراین باید 
مهارت هاى شهروندى را به کودکان و سایر اقشار جامعه 

آموزش دهیم.
رضایى با اشاره به حضور حدود 113 هزار دانش آموز در 
طرح کالس شهر بیان کرد: امیدوارم مهرواره قصه گویى 
از کتاب قصه هاى شهر من به زودى به مهرواره  اى ملى 
تبدیل شــود و قطعًا جامعه از مواهب و نتایج خوب آن 

بهره مند خواهد شد.

کالس  اولى ها «قصه گو» مى شوند

چهارمین دوره طرح ملى خانه تکانى با رویکرد مدیریت 
مصرف بهینه آب و حفظ منابع محیط زیست همزمان با 

سراسر کشور در اصفهان برگزار مى شود.
رئیس خانه فرهنگ آب شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، رویکرد چهارمین دوره طرح ملى خانه تکانى 
را مدیریت مصــرف بهینه آب و حفظ محیط زیســت 
عنوان کرد و گفت: سنت خانه تکانى بخشى از میراث 

فرهنگى ایرانیان است که 
از دیر باز در ماه هاى پایانى 
سال و در آستانه فصل بهار 
انجام مى شــود و به همین 
دلیل سعى مى شود تا در این 
دوره عالوه بر افزایش سواد 
آبى جامعه، بانوان را نسبت 
به اهمیت آب و مشکالت 
ناشى از کم آبى و همچنین 
تالش براى حرکت جمعى 
اثرگــذار بــراى حفاظت و 
صیانــت از منابــع طبیعى 

آشنا کرد.
زهره تشــیعى گفت: در چهارمین دوره طرح ملى خانه 
تکانى که اسفند ماه جارى همزمان با سراسر کشور به 
اجرا در مى آید، مدیریت مصرف آب در خانه تکانى هاى 
نوروزى، الگوهــاى کاربردى بــراى کاهش مصرف، 
ترویج و تقویت فرهنگ دیگر خواهى در جامعه و حس 
مسئولیت اجتماعى، شناخت کاربردى و کنترل مصرف 

مواد شوینده شــیمیایى در خانه تکانى و جایگزینى با 
مواد شوینده طبیعى، الگوهاى مدیریت پسماند در خانه 
تکانى براى اجتناب از مصرف گرایى به بانوان آموزش 

داده مى شود.
وى با اشــاره بــه این که بانــوان به عنــوان نیمى از 
جمعیت جامعه نقــش مهمى در تمامــى عرصه هاى 
فرهنگى، تربیتى و آموزشــى ایفا مى کنند خاطرنشان 

کرد: مجتمع هاى مســکونى، پایگاه هاى بسیج بانوان، 
خانه هاى سالمت شــهردارى ها، فرهنگسراها، سراى 
محالت، خانه هاى بهداشت، واحد آموزشى حوزه هاى 
علمیه خواهران، حوزه هاى ورزش و ســالمت بانوان، 
کارکنــان ادارات و نهادهاى دولتــى و کتابخانه هاى 
عمومى به عنوان مکان هاى پیش بینى شده براى اجراى 

این طرح انتخاب شده اند.

چهارمین دوره طرح ملى خانه تکانى در اصفهان 
برگزار مى شود


