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افزودن 110 تخت بسترى اطفال به سیستم بهداشتکشف منزلى با 5 میلیارد کاالى قاچاق200 هزار تماشاگر براى «قهرمان» در فرانسهآزادسازى سواحل مازندران چقدر واقعى است؟ قرعه سخت امیدها نماگر کرونااستانفرهنگ ورزش جهان نما

آنتى بادى هاى 
کرونا تا 20 ماه
 باقى مى ماند

 سرنوشت غم انگیز پرنده هاى زاینده رود
3

60 درصد 5
جرایم آنالین 

در اصفهان 
اقتصادى است

یک مطالعه جدید نشان مى دهد که اگر قبًال مبتال 
به کووید 19 شده اید، آنتى بادى هاى طبیعى شما 

ممکن است تا 20 ماه دوام بیاورند. با این حال 
محققان هشدار مى دهند که یافته هاى جدید لزومًا 

به این معنا نیست که شما در برابر عفونت...

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان با بیان اینکه 
لینک هاى آلوده، تبلیغات کاله بردارانه در سایت 
دیوار و تبلیغ در اینســتاگرام از عمده تهدیدهاى 
فضاى مجازى در اســتان اصفهان است، گفت: 
نرخ افزایش جرایم اقتصــادى در اینترنت حدود 
60 درصد و 40 درصد دیگــر جرایم اجتماعى و 

اخالقى است.
سرهنگ ســیدمصطفى مرتضوى پیرامون رشد 

جرایم سایبرى در ...

ُکشتن فقط سر بریدن نیستُکشتن فقط سر بریدن نیست
واکاوى علت قتل هاى ناموسى در گفتگوى «نصف جهان» با پژوهشگر فعال در حوزه آسیب هاى اجتماعىواکاوى علت قتل هاى ناموسى در گفتگوى «نصف جهان» با پژوهشگر فعال در حوزه آسیب هاى اجتماعى

7

امسال گذار40 گونه پرنده به اصفهان نیافتاد اما قطع ناگهانى آب، 5 گونه سفر کرده را هم از بین مى برد

علیپور قبًال اشتباه را دریبل کرده است!
به نظر مى رسد که على علیپور رفته رفته به بهترین فرم خود در لیگ پرتغال 

نزدیک مى شود.
على علیپور یک هفته بعد از عملکردى نه چندان خوب مقابل استوریل، در 
دیدار برابر آروکا دو گل به ثمر رساند و به نوعى موفق شد خود را نجات 

دهد. تا جایى که حتى به عنوان یکى از گزینه هاى بازیکن...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سرعت عجیب 
افزایش مرگ و میر 

بیماران کرونایى 
در اصفهان 

آب با رعایت خط قرمز شرب در زاینده رود 
رهاسازى شد
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ابراهیم زاده: ابراهیم زاده: 
ذوب آهن ذوب آهن 

خیلى بدشانسى خیلى بدشانسى 
آورده استآورده است

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان( خوراسگان ) در نظر دارد اجراى عملیات اسکلت و سفت کارى ساختمان 
کلینیک دندانپزشکى را از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى با حداقل رتبه 2 ابنیه و داراى سوابق تخصصى 
بیمارستانى و درمانى واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هاى واجد شرایط درخواست مى شود در صورت تمایل 
به مدت 10 روز کارى از تاریخ درج آگهى جهت اخذ مدارك و فرم هاى مربوطه به حوزه مدیریت عمرانى و یا به

 سایتwww.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند. 
تلفن جهت کسب اطالعات : 03135354053-03135352526- 09132102947(مهندس سلیمى)

شرایط : 
واریز مبلغ پنج میلیون ریال به حساب 0113852058002 بانک ملى ایران به نام کلینیک هاى دندانپزشکى 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اوراق مناقصه
ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) به مبلغ ده میلیارد 

ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه.
دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

کلیه کسورات قانونى بر عهده برنده منقاصه خواهد بود.
هزینه درج این آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 

فروش  اموال منقول اسقاطى  
استانهاى  اصفهان و چهار محال و بختیارى 

دفتر فروش امالك اســتانهاى  اصفهان و چهار 
محال و بختیارى در نظــر دارد تعدادى  از لوازم 
ادارى واموال منقول اسقاطى   متعلق به خود را به 

فروش برساند:
متقاضیان محترم مى توانند براى بازدید از اموال 
مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه واگذارى  
و اخذ برگ شرایط به  آدرس  : اصفهان 33 پل اول 
چهار باغ باال مرکز تجارى ادارى کوثر فاز 2 واحد 

830 مراجعه فرمایند.
ضمنا جهت کســب اطالعات بیشتر متقاضیان 
مى توانند با شــماره تلفن ذیــل تماس حاصل 

فرمایند:
تلفن تمــاس مجتمع اقتصــادى  در اصفهان :     

031 -  36279986
«دفتر فروش استانهاى اصفهان و چهار محال و بختیارى»

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام (یا نمایندگان قانونى آنها) شرکت مهندسى 
پاالیش امیرکبیر اسپادانا سهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1400/12/12 که در ساعت 9 صبح در 
محل اصفهان شرکت صنعتى امیرکبیرـ  بلوار عطاء الملکـ  بلوك 23 پالك 13 

برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران، بازرسان، روزنامه 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده شرکت مهندسى پاالیش امیرکبیر اسپادانا (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 25647 و شناسه ملى 10260464079

هیئت مدیره

فرماندار اصفهان تاکید کرد؛فرماندار اصفهان تاکید کرد؛

ضرورت رفعضرورت رفع
 مشکل ساکنان مشکل ساکنان

 شهرك  شهرك 
شهید کشورىشهید کشورى

2
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رئیس کمیسیون تلفیق:رئیس کمیسیون تلفیق:

ارز ترجیحى ارز ترجیحى 
به خاطر به خاطر 

حفظ معیشت حفظ معیشت 
مردم مى ماندمردم مى ماند

4

رامبد جوان براى اولین بار به انتقادات از رامبد جوان براى اولین بار به انتقادات از 
اظهاراتش پاسخ داداظهاراتش پاسخ داد

کى گفتم اگر گرانى است کى گفتم اگر گرانى است 
رژیم بگیرید؟!
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4
درژیمبگیرید؟! گ یریژ ررژیمب رژیمبگیرید؟!رژیمبگیرید؟م

ع
به
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به گزارش «اقتصاد آنالین»، در سایه عدم انتشار رسمى 
و موثق مفاد سند همکارى هاى 25 ساله ایران و چین 
صحبت از این به میان مى آید که قرار است چینى ها در 
برخى از پروژه هاى حوزه نفت و گاز ایران بدون مناقصه 
شرکت کرده و نقش آفرینى کنند؛ موضوعى که انتقادات 
و واکنش هاى بسیارى را برانگیخته و اعتراضاتى را از 
این نوع رفتار و درخواســت چینى در میان بخش هاى 

مختلف اقتصادى به دنبال داشته است.
در این میان نکته حائز اهمیتى کــه در تیررس برخى 
از انتقادات نســبت به این قرارداد قــرار گرفته، اعزام 
5000 نیــروى امنیتى براى تأمیــن امنیت و حفاظت 

از کارگران چینى در ایران اســت که از ســوى یکى 
از نشــریات حــوزه نفــت و گاز انگلیــس منتشــر 

شده است.
رضا پدیدار رئیس کمیســیون انرژى و محیط زیست 
اتــاق بازرگانى تهران ایــن خبر را اعالم کــرده و به 
صراحت گفته که این موضوعــات نگرانى هایى را در 
مورد نحوه اجراى مفاد این ســند ایجاد کرده است. او 
به این نکته هم اشــاره کرده که چینى ها قصد دارند تا 
پرداخت هاى مرتبط با پروژه ها را تا دو سال به تعویق 
اندازند و این مورد هم انتقاداتــى را به مفاد این قرارداد 

وارد مى کند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت که کمیسیون 
تلفیق بخاطر حفظ معیشــت مردم و وضعیت اقتصادى 
موجود و جلوگیرى از تورم و گرانى مضاعف به این نتیجه 
رسید که فعًال زمان مناسبى براى عمل جراحى اقتصادى 

با حذف ارز ترجیحى نیست.
حمیدرضا حاجى بابایى توضیح داد: برداشت ما این بود 
که اگر در ســال 1401 ارز ترجیحى با وضعیت موجود 
وجود نداشته باشد ممکن است معیشت مردم با سختى 
مواجه شود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق براى رعایت 
حال مردم تصمیم گرفت دولت را در مسیرى قرار دهد 
که با رعایت همه جوانب ارز ترجیحــى به نهاده هاى 

کشاورزى، دارو و گندم بدهد. این ارز به شکلى در اختیار 
مردم قرار گیرد که مردم دچار مشکل نشوند. 

نماینده مــردم همدان گفت: حداقل حقوق شــاغالن 
در ســال آینده 60 درصــد افزایش مى یابــد و حداقل 
حقوق شاغالن و کارکنان در سال آینده پنج میلیون و 
500 هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج 
میلیون تومان خواهد بود. حمید رضا حاجى بابایى افزود: 
کمترین رقم در میان حقوق هــاى پایین 60 درصد با 
افزایش روبه رو خواهد شد.  حاجى بابایى ابراز امیدوارى 
کرد: در سال آینده هیچ فردى کمتر از پنج میلیون تومان 

حقوق دریافت نمى کند.

حضور5000 نیروى
 امنیتى چین در ایران؟

ارز ترجیحى بخاطر حفظ 
معیشت مردم مى ماند

فرزندى در راه است
اگر فعل و انفعاالت سلبریتى ها    برترین ها|
برایتان جذاب است، با خبر باشید که پست اخیر 
سحر دولتشــاهى و کامنت همایون شجریان 
(اموجى جوجه) نشان مى دهد که فرزندشان در 
راه است. مصطفى کیایى و مهراوه شریفى نیا هم 
در فضاى مجازى تلویحاً ماجرا را تأیید کرده اند.

ماجراى کیسه طال  
  روزنامه همشهرى|ســرباز جوانى 
که مهران ســربازى نام دارد و از چند ماه قبل 
در هنگ مرزى ماکو خدمــت مى کند، با پایان 
مرخصى از تبریز راهى محل خدمتش در ماکو 
شد اما در بین راه یک کیسه پالستیکى توجهش 
را جلب کرد... داخل کیسه پر از طال بود... او ماجرا 
را براى فرمانده اش تعریف کرد و آنها با استفاده از 
سرنخ هایى که در کیسه جواهرات وجود داشت، 
آن را بــه صاحبش برگرداندنــد. ارزش طال ها 
حدود 241میلیون تومان بود و از اقدام این سرباز 

وظیفه شناس تقدیر شد.

1000 نخل خرما سوخت
  ایرنا|شــهردار اروندکنار گفت:یک هزار 
نفر نخــل خرما در دهســتان منیوحى در آتش 
ســوخت. ایوب بچارى  با بیــان اینکه آتش در 
نخلستان، نیزار و علف هاى هرز با سرعت عمل 
باال خاموش و از سرایت حریق به نخلستان هاى 
مجاور جلوگیرى شد، تصریح کرد: در این حادثه 
یکهزار نفر نخل از بین رفتند. شهرستان آبادان 
داراى حدود 13 هزار هکتار نخلســتان بارور با 

حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر نخل است.

امکان جدید در واتس آپ
  خبرآنالین | واتس آپ تصمیم دارد یک 
ویژگى جدید بــراى کاربران اضافــه کند. این 
آپدیت به کاربران اجازه مــى دهد عکس کاور 
به پروفایل هاى واتس آپ شان بیفزایند. نمونه 
اولیه این ویژگى در نسخه بتا عرضه شده وفعًال  
فقط براى حساب هاى کاربرى تجارى آزمایش 

مى شود.

امسال «نون. خ» نداریم
  ایسنا| تهیه کننده «نــون. خ» از تولید 
و پخش این ســریال در ســال 1402 خبر داد. 
مهدى فرجى  در جمع خبرنــگاران عنوان کرد 
که «نون.خ» براى 1401 آماده پخش نمى شود 
و قرار است در سال 1402 روى آنتن برود. فرجى 
گفت: هنوز اســتارت «نون. خ 4» زده نشــده، 
فیلمنامه نوشته نشده و ما دچار توقف شده ایم؛ اما 

قصد ساخت «نون. خ 4» را براى 1402 داریم.

تهاتر خشکبار با موبایل!  
  ایسنا|انجمــن واردکننــدگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبى اعالم کــرده که با مصوبه 
کارگروه هماهنگى سیاست هاى ارزى و تجارى 
مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات 
موبایل باالى300  دالر صورت گیرد؛ بنابراین، 
از هفته جارى این مصوبه براى کل برند آیفون و 
سرى هاى N و S و Z سامسونگ اجرا خواهد شد.

جاماندگان منتظر نباشند
  تسنیم| عضــو کمیســیون اقتصادى 
مجلس گفت: جاماندگان ســهام عدالت نباید 
به این زودى در انتظار فعالســازى سامانه براى 
ثبت نام به منظور دریافت سهام عدالت باشند. 
محمد على پــور تصریح کرد: دولــت در حال 
حاضر آمادگى واگذارى سهام براى جا ماندگان 
را ندارد. هم اکنــون 50 میلیون نفر از ســهام 
عدالــت برخوردار شــده اند اما بیــن 20 تا 30 
میلیون باقیمانده، از دریافت ســهام عدالت جا 

مانده اند.

انتصاب فامیلى؟ ابداً! 
معاون اجرایى رئیــس جمهورى درباره    ایلنا|
انتصابات فامیلى در انواع سطوح مدیریتى در دولت 
ســیزدهم اظهار کرد: انتصابــات فامیلى در دولت 
مردمى و انقالبى فضاسازى رسانه اى است و ابداً در 
این دولت انتصابات فامیلى نداریم. صولت مرتضوى 
افزود: دو مورد از انتصابات فامیلى در دولت سیزدهم 
را نام ببرید تا من از آن دفاع کنم. وى تأکید کرد: اگر 
کسى مصداقى از انتصابات فامیلى دارد معرفى کند 

تا سریعًا آن موضوع را رسیدگى کنیم.

هر روز گران تر از دیروز 
  روزنامه جمهورى اسالمى|

گرانى هاى لحظــه اى و افزایــش روزانه قیمت ها 
نفس مردم را بریده و مسئوالن به جاى اقدام عملى 
که نتیجه مثبت آن در ســفره هاى مردم دیده شود، 
فقط به گفتاردرمانى مشــغول هســتند.  این روزها 
در شــرایط نزدیک شــدن به خریدهاى آخر سال، 
جیب مردم خالى تر از همیشه شده و شعار «هر روز 
گران تر از دیروز»، در واقع امــر و در صحنه میدان، 

دست یافتنى تر از هر چیز دیگرى شده است. 

نمى شود با همه ترحم کرد
  انتخاب| امام جمعه قم گفت: نســبت به بدنه 
دولت کار اول توضیح و توجیه است و باید اهداف و 
مأموریت ها را به آنها تفهیم کرد. آیت ا... سیدمحمد 
ســعیدى گفت: فقط تعداد کمى از افراد هستند که 
شرارت دارند و نمى خواهند اطاعت کنند که با این 
افراد باید مثل خود آنها برخورد کنیم. نمى شود که با 

همه انعطاف و ترحم داشته باشیم.

با ما مذاکره کنید 
سخنگوى کاخ ســفید گفت که آمریکا    ایلنا|
براى بــه نتیجه رســیدن مذاکرات بر ســر برنامه 
هسته اى ایران، خواســتار گفتگوى مستقیم با این 
کشور اســت. وى ادامه داد: قطعًا از هرگونه تالش  
یا فرصتى براى تعامل مســتقیم با ایرانى ها حمایت 

خواهیم کرد.

روسیه اجازه نمى دهد
علیرضا ســلطانى، اســتاد دانشگاه و    انتخاب|
کارشــناس اقتصاد سیاســى با بیان اینکه از بحران 
اوکراین چیــزى نصیــب گاز ایران نخواهد شــد، 
مى گوید: روس ها به این راحتــى اجازه نخواهند داد 
که ایران وارد بازار گاز اروپا شــود و از تمام ابزار هاى 
خود استفاده خواهند کرد تا مانع از این شوند که اروپا 
وابستگى گازى خود به روسیه را از دست بدهد. بنابراین 
به شدت دنبال این هستند که این اتفاق نیافتد و اگر هم 

قرار است رخ دهد، با محوریت روسیه باشد.

 تهدید کنگره 
  فارس| یک گروه 200 نفــرى از نمایندگان 
جمهورى خواه کنگره آمریکا با ارسال نامه اى به «جو 
بایدن»، رئیس جمهور ایاالت متحده با هشدار علیه 
یک توافق هسته اى دیگر با ایران تصریح کردند که 
بدون تأیید کنگره، هرگونه توافق با ایران به همان 
سرنوشت توافق 2015 دولت «باراك اوباما» دچار 

خواهد شد که در دولت «دونالد ترامپ» لغو شد.

اولین بار نبود 
سفر دیپلماتیک صهیونیست ها به وین    ایرنا|
که در واقع دومین ســفر آنها در میانه دور هشــتم 
مذاکرات به شمار مى رود، این بار کمى خبرساز شد. 
نمایندگان رژیم اشغالگر قدس حدود سه هفته پیش 
هم به وین سفر کرده و بر اساس شنیده ها مالقات 
هایى را با نمایندگان گروه 1+4 در هتل کارلتون ریتز 
که فاصله زیادى با محل برگــزارى مذاکرات رفع 
تحریم ها در هتل کوبورگ ندارد برگزار کردند. این 

رویداد آن زمان از چشم رسانه ها پنهان ماند.

خبرخوان

حجت االسالم والمسلمین محمدحسن زمانى، مدیر 
دفتر اجتماعى و سیاسى حوزه هاى علمیه کشور، به 
گفتگو با خبرگزارى «حوزه» پرداخت. بخش هایى 
از اظهارات این مقام ارشد کشور که مرتبط با لزوم 
حضور بین المللى طالب ایرانى در عرصه جهانى 

است را بخوانید.

مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه هاى علمیه کار 
ارزشــمندى را شــروع کرده که برگــزارى دوره هاى 
دانش افزایى براى مبلغان بین المللى است، طالبى که 
هم زبان فراگرفته اند و هم با دغدغه دینى و شخصى که 
داشتند فعالیت تبلیغى بین المللى را در فضاى حقیقى و 
مجازى شروع کرده اند و مرکز بین الملل این عزیزان را 
شناســایى کرده و براى 70 نفر از آنها دوره تربیت مبلغ 

بین الملل در اهواز را برگزار کرد.
بنده در این راستا پیشنهاد گسترش پروژه از 70 نفر 
بــه 7000 نفــر طالبــى را مى کنــم که در لیســت 
زبان دان هاى حوزه علمیه اسامى آنها ثبت شده است و 
باید این دوره ها براى آنها برگزار شــود تا زبان و دانش 

بین المللى آنها تقویت شود. 
اگر طالب دو عنصر دانــش و روش جذب را فرا 
بگیرند موفقیــت آنها در تمامــى عنصرهاى فرهنگى 
جهان قطعى است، به دلیل اینکه خداوند فطرت الهى را 
در جان همه  آدمیان نهاده و آن فطرت یعنى عشــق به 
حقیقت، عشــق به خدا، عشــق به عقالنیت، عشق به 
عدالت و عشق به محبت و اسالم و مکتب اهل بیت(ع) 
چیزى جز توحید و یکتاپرستى، عدالت خواهى، محبت، 
معنویت و همه  ارزش هاى اخالقى و انســانى نیســت 
بنابراین جان هاى آدمیان تشنه  آن است فقط الزم است 

ما دانش و روش مناسب را داشته باشیم.
درهاى حدود 99 درصــد عرصه هاى فرهنگى و 
تبلیغى تمامى کشورها و مذاهب و ادیان و مکاتب عالم 
به روى ما باز است. البته معنایش این نیست که همه  آنها 

آغوش خود را باز کرده اند و از ما درخواســت مى کنند، 
بلکه به این معناست که همه  آنها این ظرفیت رادارند که 
اگر ُمبلغ مــا داراى دو عنصر دانش و روش باشــد آنها 

مى پذیرند.
جهانى سازى اسالم رسالت و تکلیفى است که بر 
عهده  حوزویان گذاشته شده اســت. این گونه نباشد که 
اکثریت توان و نیروهــاى حوزوى ما صرف یک درصد 
جمعیت جهان شود، چراکه جمعیت کشور ما فقط یک 
درصد جمعیت جهان است و نباید آن 99 درصد بقیه را 

فراموش کنیم و به اندازه  آنها تربیت مبلغ داشته باشیم.
مجموعه مخاطبان بین المللى ما در عرصه  جهانى 

به چهار گروه از نظر عقیدتى قابل تقســیم هستند که 
هرکدام ذائقه و نیازهاى فرهنگى و دینى خاصى دارند. 
گروه اول شیعیان عالم هســتند که حدود 400 میلیون 
نفرند، گروه دوم پیروان سایر مذاهب اسالمى که از یک 
میلیارد و 740 میلیون مســلمان اکثریت بیش از یک 
میلیارد آنها اهل سنت با تفاوت هاى مذهبى و فرقه اى که 
دارند هستند و باید مبلغان متخصصى براى آنها تربیت 
کنیم. گروه ســوم پیروان دیگر ادیان آســمانى مانند 
مسیحیت هستند که 2/5 میلیارد مسیحى داریم و اولین 
دین روى زمین اســت و ما باید صدها مبلغ متخصص 
براى مسیحیان و پیروان دیگر ادیان الهى داشته باشیم. 

چهارمین گروه پیروان ســایر مکاتب و ادیان بشــرى 
هستند که فاقد دین آسمانى اند که آنها چند میلیارد نفر 
هســتند مانند یک میلیارد و خــرده اى هندوها و 850 
میلیون بودائى ها و دیگر جریان هاى مکاتب بشرى مانند 
ماتریالیست ها و ملحدین که آنها به گردن ما حوزویان 
حق هدایت دارند و مدیونیم و شرعًا باید به هدایت آنها 
بپردازیم، درحالى که شــاید یک قدم براى هدایت آنها 
برنداشته باشــیم و این گناه نابخشودنى بر ما حوزویان 
است و باید به هر قیمتى که شــده این غفلت را جبران 
کنیم و حوزه هاى علمیه خیز جهانى را در فعالیت تبلیغ 

بین المللى بردارند.

مسئول دفتر اجتماعى و سیاسى حوزه هاى علمیه کشور:

شرعًا باید یک میلیارد انسان را هدایت کنیم

رئیس کل دادگسترى استان کرمان از رد رشوه پنج میلیارد ریالى (42 
سکه تمام بهار آزادى) توسط قاضى پاك دست سیرجانى خبر داد و 
گفت: در این رابطه فرد رشوه دهنده دستگیر شده و به منظور بررسى 

زوایاى موضوع، تحت قرار بازداشت موقت به سر مى برد.
«یدا... موحد» در تشــریح این خبر افزود: با ارجاع پرونده با عناوین 
اتهامى انتقال مال غیر (25 درصد از عایدات معدن ســنگ آهن)، 
خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانى براى بردن 
مال غیر به دادسراى سیرجان و عدم نتیجه بخشى تالش هاى برخى 
افراد به منظور جلوگیرى از تکمیل مراحل رسیدگى به این پرونده، 

مراتب  مورد رسیدگى قانونى قرار گرفت.
وى خاطرنشان کرد: در حین رسیدگى به این پرونده، فردى با مراجعه 
به شعبه و اعالم حضور خود از طرف متهمان پرونده، قصد داشت با 
اعمال نفوذ و دادن رشوه پنج میلیارد ریالى به دادرس مربوطه، مسیر 

پرونده را منحرف کند.
نماینده عالى قــوه قضاییه در کرمــان ادامــه داد: در این رابطه، 
قاضــى مربوطه ضمن اعــالم مراتب بــه حفاظــت و اطالعات 
دادگسترى و ســپس با اســتقرار تیم عملیات حفاظت و اطالعات 
دادگسترى این استان، رشوه دهنده دســتگیر شد و در حال حاضر 
به منظور بررســى زوایاى موضــوع، تحت قرار بازداشــت موقت

 به سر مى برد.

21 بهمن ماه سال جارى قرار شد یارانه اى جدید به حساب سرپرست خانوارها 
واریز شــود. البته این یارانه، یک یارانه دائمى نبود و تنها به مناسبت سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى به برخى از افراد پرداخت مى شد. یارانه مورد نظر همان 
شب به حساب تعدادى از سرپرستان خانوار واریز شــد و عده زیادى نیز هیچ 

یارانه اى دریافت نکردند.
واریزنشدن یارانه 22بهمن براى همه مردم اعتراضات زیادى به دنبال داشت؛ 
با وجود این، تب و تاب یارانه جدید درحال فروکش شدن بود که در خبرى اعالم 
شد یارانه 22بهمن براساس اطالعات به روز نشده واریز شد. با انتشار این خبر 
عده زیادى منتظر بودند تا بدانند واکنش مســئوالن چیست و آیا یارانه اشتباه 

واریز شده یا خیر.
وزیر کار به این پرسش پاسخ داد؛ اما پاسخى نامفهوم و حتى معلوم نشد یارانه 
اشتباه واریز شده یا نه؛ بنابراین، صحبت هاى او نیز نمى توانست پاسخ کسانى 

که مى خواستند بدانند یارانه جدید به جامانده ها واریز مى شود یا خیر را بدهد.
پیگیرى ها نیز با پاســخ هاى نامشــخص و شــانه خالى کردن ها همراه بود. 
حال بیش از یک هفته از این ماجرا مى گذرد و هنــوز تکلیف یارانه 22بهمن 
به طور دقیق مشــخص نشــده و با گذشــت این زمان و عدم پاســخگویى 
مســئوالن احتماًال بعیــد به نظر مى رســد کــه قرار بــر واریــز یارانه اى 

جدید باشد.

نتایج یک بررســى روى ورزشــکارانى که در مسابقات 
المپیک گریه کرده بودند، نشان داد اشک  هاى عاطفى 
ویژگى بیولوژیکى اســت که مرتبط با جنس و سن افراد 
است. همچنین این موضوع مى تواند تحت تأثیر فرهنگ 

باشد.
محققان علت این اشک ریختن در مسابقات ورزشى را 
بررسى کردند. براســاس این بررسى مشخص شد 450 
دارنده مــدال طال در بازى هــاى المپیک هاى 2012 و 

2016 اشک ریخته اند.
عالوه بر این بین کسب مدال در زمان برگزارى مسابقه 
در کشــور خود فرد و احتمال گریه نیز ارتباط وجود دارد 
زیرا ورزشکارانى که در کشور خود مسابقه مى دهند، در 
معرض فشار بیشترى قرار دارند؛ بنابراین برنده  شدن بعد 
از این فشار اضافى منجر به بروز احساسات فرد خواهد شد.
به طور کلى نتایج نشان مى دهد اشک  هاى عاطفى نه تنها 
یک ویژگى بیولوژیکى است که به جنسیت یا سن مربوط 
مى شود بلکه یک پدیده فرهنگى است و این نتایج شاید 
براى محققان روان شناسى، رفتارشناسى، انسان شناسى 

و بسیارى دیگر جالب باشد.

هرچند بسیارى از کارشناسان معتقدند آغاز بحث مهمى چون آزادسازى 
سواحل در مازندران کار خوبى است که باید بســیار زودتر از این به وقوع 
مى پیوست اما نگاهى به خلع ید و رفع تصرف اراضى ساحلى نشان مى دهد 
که ساحل هاى استان هاى  شمالى فقط فاصله 60 مترى از نقطه اتصال دریا 
به ساحل را رعایت کرده اند؛ حال آنکه مبحث  رعایت حریم 60 مترى دریا 

معنا و مفهومى پیچیده تر از ظاهر ساده آن دارد. 
موضوع رعایت حریم 60 مترى دریا و آزادسازى سواحل استان هاى شمالى 
هرچند موضوع جدیدى  نبود و باید از سوى ساحل نشینان رعایت مى شد اما 
تا قبل از دستور مؤکد رئیس دولت سیزدهم  چندان جدى گرفته نشده بود. 

از روز 10 بهمن ماه و پس از انتشــار نامه رئیس دفتر رئیس جمهورى به 
اعضاى هیئت دولت، رقابتى  بین دســتگاه هاى اجرایى و حتى نظامى و 

امنیتى بر سر موضوع آزادسازى سواحل شکل گرفت و  اخبار رفع تصرف 
اراضى ساحلى هر روز سرخط خبرها شد. 

اما نگاهى به خلع ید و رفع تصرف اراضى ســاحلى نشــان مى دهد که 
ساحل هاى استان هاى  شمالى فقط فاصله 60 مترى از نقطه اتصال دریا 
به ساحل را رعایت کرده اند؛ حال آنکه مبحث  رعایت حریم 60 مترى دریا 

معنا و مفهومى پیچیده تر از ظاهر ساده آن دارد. 
نکته اینجاست که بر اســاس قانون مصوب مجلس، خط ساحلى دریاى 
کاسپین در محدوده ایران و  کشورهاى ســاحلى دیگر، با مطالعات انجام 
شــده از رفتارهاى تاریخى و منحصر این دریا، ارتفاع نهایى  زمان بیشینه 
ارتفاع پیشروى این دریاســت، یعنى ارتفاع منهاى 24/7 متر از سطح آب 

دریاهاى آزاد.  

آزادسازى سواحل مازندران چقدر واقعى است؟

رد رشوه 500 میلیونى  تکلیف مبهم جاماندگان
 یارانه 100 هزار تومانى  

 چرا قهرمانان المپیک
  گریه مى کنند؟
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جذب 400 کارشناس رسمى 
رئیس هیئـت مدیـره کانـون کارشناسـان رسـمى 
دادگسـترى اسـتان اصفهان از جذب بیـش از 400 
کارشناس رسمى دادگسـترى در 12 رشته در کانون 
کارشناسان رسمى دادگسترى اسـتان اصفهان خبر 
داد. فرهـاد طاهریـون اصفهانى با اشـاره بـه کمبود 
کارشناس رسـمى دادگسـترى در بعضى رشته هاى 
کارشناسـى، اظهار کـرد: در بسـیارى از مـوارد نبود 
کارشـناس در یک رشـته باعث اطاله دادرسى شده 
و این امر باعث تحمیل بار روانى بـه طرفین پرونده 

مى شود.

یک انتصاب جدید
در مراسمى علیرضا عرب ها به عنوان سرپرست اداره 
کل امور اقتصـادى ودارایى اسـتان اصفهان معرفى 
و از علـى صبوحـى مدیـرکل قبلـى امـور اقتصادى 
ودارایى اسـتان تجلیل شـد. عرب ها در این مراسـم 
حفظ دستاورد هاى قبلى این اداره کل و ارتقاء جایگاه 
آن به اهـداف باالتر را از جمله اهـداف پیش رو بیان 
کرد و گفت: این امر با همدلـى و کار و تالش جمعى 
همـکاران مقدور خواهـد بود. على صبوحى 9 سـال 
مدیرکل امور اقتصادى ودارایى استان اصفهان بود.

پل عابر پیاده مکانیزه شد
مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان گفت: با توجه به 
درخواسـت ها و پیگیرى هاى صورت گرفته از طرف 
شهروندان، پل عابر پیاده بلوار کشاورز مقابل مسجد 
امام صادق (ع) مکانیزه شد. نادر آخوندى در صفحه 
اینسـتاگرام خود نوشـت: با توجه به درخواسـت ها و 
پیگیرى هـاى صـورت گرفتـه از طرف شـهروندان 
محترم محل و در راستاى تسهیل و ایمن سازى عبور 
و مرور اهالـى عزیز مسـیر عرضى بلوار کشـاورزى 
پیش بینى و برنامه ریزى احـداث یک پل مکانیزه در 

این محل انجام شد.

ساخت حوضچه
 تماس کلر 

مدیر امور آبفاى منطقه ورزنه از شـروع عملیات گود 
بردارى سـاخت حوضچه تماس کلر در تصفیه خانه 
فاضالب شهر ورزنه خبر داد. مهدى قاسمى گفت : به 
منظور کاهش حداکثرى بار آلودگى پساب فاضالب 
تصفیه شده، این امور با همکارى ستاد آبفاى استان و 
همچنین تالش و همت پرسنل آبفاى منطقه اقدام به 
گود بردارى براى سـاخت حوضچه تماس کلر نمود. 
وى در ادامـه افزود ایـن عملیات به صـورت امانى و 
بدون هیچ هزینه اى انجام شد و امید است با پیگیرى 
الزم در مرحله اول با سازه بتن آرمه حوضچه تماس 
کلر احـداث و به بهـره بردارى برسـد و بعـد از اتمام 
حوضچه، احداث ساختمان کلر زنى آغاز خواهد شد.

نیاز نجف آباد 
به 12 مدرسه  

مدیر آمـوزش و پـرورش نجف آباد گفـت: مهاجرت 
پذیرى سبب افزایش ساالنه سه هزار نفر به مجموع 
دانش آموزان این شهرسـتان شده اسـت و این شهر 
به 12 مدرسـه جدید نیاز دارد. سید رضا موسوى زاده 
افزود: مجاورت نجف آباد با مرکز اسـتان و مهاجرت 
مـردم از کالنشـهر اصفهـان به ایـن خطه، توسـعه 
زیرسـاخت ها و امکانات از جمله مدرسـه و امکانات 
فرهنگى را ضرورى ساخته و به دلیل محدودیت هاى 

اعتبارى، به مشارکت خیرین نیاز است.

تعطیل نمى شود  
معاون سیاسى - امنیتى استاندارى اصفهان با اشاره 
به موج ششم کرونا اعالم کرد: رویکرد دولت تعطیلى 
مراکز عمومى نیسـت و در این حوزه دستورالعملى تا 
امروز ابالغ نشـده اسـت. محمد رضا جان نثارى در 
سـتاد اسـتانى کرونا باحضور معاون بهداشـتى وزیر 
بهداشـت اظهار داشـت: باید واکسیناسـیون مرحله 

سوم با تالش مضاعف و جدیت کامل دنبال شود.

خبر

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با تأکید بر 
همکارى کلیه ذى نفعان و رعایت شــرایط بحرانى در 
این دوره توزیع آب اظهار داشــت: توزیع آب در بهمن 
ماه ســال جارى تحت عنوان آبیارى کشت پاییز دوم با 
لحاظ محدودیت هاى منابع آبى و رعایت خط قرمز آب 
شرب طى 12 روز رهاسازى آب از سد زاینده رود از تاریخ 

دوازدهم بهمن ماه انجام شد.
حسن ساسانى با اشاره به این که کلیه  برداشت ها  از سوى 
مناطق غرب و صنایع اســتان در این مدت کنترل شد، 
اظهار کرد: شــرکت آب منطقه اى اصفهان با تمام توان 
خود با برنامه ریزى دقیق و تقسیم کار در بازه هاى مختلف 

رودخانه حراست و پایدارى آب را مدیریت کرد.
ساسانى افزود: اگرچه با مسافت حدود 240 کیلومترى 
طول رودخانه و وسعت شبکه توزیع آبیارى، بدلیل تجمع 
زباله و بسته شدن موقتى بعضى از سردهنه ها و کانال ها  
براى تعداد محدودى از کشاورزان آب با تاخیر و زحمت 
در دســترس قراگرفت اما با اقدامات صورت گرفته در 
شبکه هاى آبیارى رودشت و آبشار توزیع آب به بهترین 

شکل ممکن در شرایط موجود توزیع شد.
وى یادآور شــد: خروجى آب از ســد زاینــده رود طبق 
توافقات صــورت گرفته بیســت و چهــارم بهمن ماه 

کاهش یافت.

فرماندار اصفهان افتتاح پروژه هاى عمرانى در شــهرك 
شهید کشورى را رسیدگى به نیازها و ضرورت هاى ساکنان 
این شهرك بیان کرد و گفت :ساکنان این شهرك نیازمند 
آرامش هستند و افتتاح این مرکز نیز در جهت ایجاد آرامش 
و خدمت رسانى به آنان است.، محمدعلى احمدى فرماندار 
اصفهان در مراســم افتتاح و بهره بردارى ساختمان پست 
امداد شرکت گاز منطقه 6 واقع در شهرك شهید کشورى 
و همچنین تکمیل پروژه گازرســانى به این شهرك علت 
افتتاح این ساختمان و دیگر پروژه هاى عمرانى در شهرك 
شهید کشورى را رسیدگى به نیازها و ضرورت هاى ساکنان 
این شهرك بیان کرد و گفت: ساکنان این شهرك نیازمند 

آرامش هستند و افتتاح این مرکز نیز در جهت ایجاد آرامش 
و خدمت رسانى به آنان است.وى گفت: تاکنون جلسات و 
پیگیرى هاى زیادى با همکارى مســؤوالن دستگاه هاى 
اجرایى و شرکت عمران شهرك در خصوص ارائه امکانات 
و خدمات به این منطقه صورت گرفته و در تالش هستیم 
با هم افزایى و همکارى بتوانیم خدماتى مطلوب و در شان 
مردم و مد نظر دولت ســیزدهم ارائه کنیم .احمدى با بیان 
اینکه پایگاه اورژانس و همچنین مراکز بهداشتى و درمانى 
این شهرك نیازمند تحول اســت، افزود: خدماتى در این 
شهرك نظیر پایگاه آتش نشانى ایجاد شده که به تجهیز 

و ارتقاء نیازمند است.

ضرورت رفع مشکل ساکنان 
شهرك شهید کشورى 

آب با رعایت خط قرمز شرب 
در زاینده رود رهاسازى شد

منزلى با 50 میلیارد ریال کاالى قاچاق در اصفهان 
کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامى اســتان گفت: ماموران 
انتظامــى کالنترى 35 شــهر اصفهان بــا انجام 
اقداماتى اطالعاتــى از دپوى محموله ســنگین 
کاالى قاچاق در یک منزل مسکونى مطلع و وارد 

عمل شدند.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمى فر افزود: پس از 
هماهنگى هاى الزم، گروهى از ماموران به محل 
اعزام و در بازرسى ها، پنج هزار کیلو انواع پوشاك، 

هزار بســته انواع لوازم آرایشى بهداشتى و دو هزار 
عینک که همگى خارجــى و فاقد مدارك قانونى و 

مجوز هاى گمرکى بودند، کشف کردند.
وى گفت: ارزش محموله کشــف شده 50 میلیارد 

ریال اعالم شده است.
ســرهنگ محمدرضــا هاشــمى فــر با اشــاره 
به دســتگیرى یــک نفــر در این خصــوص، از 
شهروندان خواست در صورت مشــاهده هرگونه 
موارد مشــکوك در این خصوص، موضوع به 110

 اطالع دهند.

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
میزان مرگ و میر بیمــاران داراى عالئم کرونا در 
این استان رو به افزایش بوده و در روزهاى اخیر 2 

رقمى شده است.
پژمان عقدك افزود: میزان مرگ ومیر ناشى از کرونا 
در اصفهان با سرعت عجیبى در حال افزایش است 
و از صفر در ابتداى بهمن به بیــش از 10 مورد در 

روزهاى اخیر رسید.
وى اظهار داشــت: با شــیوع ســویه اومیکرون و 
ایجاد موج ششــم کرونا میزان مرگ ومیر قطعى و 
مشکوك کرونا نیز در استان افزایش یافت و بیماران 
قطعى مبتالبه کووید-19 حدود 75 درصد از موارد 

مرگ ومیر ناشى از کرونا را تشکیل مى دهند.
عقدك با اشــاره به اینکه حدود 35 درصد از افراد 
فوت شده براثر کرونا در اصفهان واکسن کووید-19 
را نزده بودند، اضافه کرد: در بین سایر افراد فوت شده 
براثر کرونا که ُدزهاى اول تا سوم واکسن را دریافت 
کرده بودنــد کمترین مــوارد مرگ ومیر مربوط به 

افرادى است که سه ُدز را دریافت کردند.

 وى همچنین با اشــاره به افزایش موارد سرپایى و 
بسترى کرونا در اصفهان، خاطرنشان کرد: نگاهى 
به آمار روزهاى اخیر نشــان مى دهــد که با پیک 
ســختى از همه گیرى بیمارى کووید-19 مواجه 
هستیم  و افرادى که سه دز واکسن کرونا را دریافت 

نکرده باشند به شدت متضرر مى شوند.
وى بابیان اینکه در زمان حاضر حدود 65 درصد از 
تست هاى کرونا، مثبت است، ادامه داد: بر اساس 
آمار بیمارستان تخصصى کودکان امام حسین(ع) 
از ابتداى شیوع سویه اومیکرون تاکنون سه کودك 
براثر این ویروس فوت کردند که بیمارى زمینه اى 

هم داشتند.
عقدك بــا تاکیــد بر اینکــه در زمــان حاضر در 
بیمارســتان هاى اســتان اصفهان براى پذیرش 
بیماران کرونایى با مشــکل مواجه نیستیم و تا 2 
برابر آمار فعلى نیز ظرفیــت پذیرش داریم، گفت: 
پیش بینى هــاى الزم و تعامل با بیمارســتان هاى 
مختلف براى خدمت رســانى به مردم در صورت 

افزایش مجدد آمار انجام شده است.

صبح پنج شــنبه بهرام عین اللهى وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکى در میان استقبال مدیران 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان وارد این شهر شد. 
در اولین برنامه، عین اللهى از پروژه طرح توســعه 
مرکز جامع ســالمت کودکان امام حســین (ع) 

اصفهان بازدید کرد.
این بیمارســتان تخصصى کــودکان در یکى دو 
هفته اخیر به دلیل شیوع باالى کرونا بین کودکان 
بیماران این حوزه را بسترى کرده و طرح توسعه آن 

نیز در دست اقدام است.

در ادامه این سفر اســتانى وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکى به شهرســتان خمینى شهر 
ســفر کرد، در این ســفر وى از پروژه بیمارستان 
خیرساز و در حال ساخت ســاعى بازید کرد.  عین 
اللهى همچنین در منزل خانواده شــهید حججى 

حاضر شد.
در ادامه این سفر وى مرکز خدمات جامع سالمت 
فوالشهر و آزمایشگاه مرکزى زرین شهر را افتتاح 
کرد و از طرح توسعه بیمارســتان لنجان بازدید به 

عمل آورد.

عضو هیئت علمى موسسه تحقیقات جنگلى و مراتع 
کشــور از تکثیر درختان کهنســال باغ تاریخى فین 

کاشان خبر داد.
مصطفى خوشنویس اظهار داشــت: از 2 سال پیش 
تصمیم گرفته شد درختان کهنسال موجود در باغ فین 
تکثیر شوند تا نهال هاى کافى براى مصرف در داخل 

این باغ وجود داشته باشد.
وى خزانه ایجاد شده از درختان کهنسال باغ تاریخى 
فین کاشان را از ناب ترین خزانه هاى کشور دانست و 
افزود: افزون بر 2 هزار اصله نهــال در این باغ تکثیر 
شده که مى تواند در آینده تامین کننده بخش زیادى 
از فضاى سبز این باغ تاریخى باشد.عضو هیات علمى 
موسسه تحقیقات جنگلى و مراتع کشور گفت: بذرها 
از کهن سال ترین درختان باغ تاریخى فین تهیه شده 
است که شــاید مجموعه اى از بذر دو درخت معروف 

لیلى و مجنون این باغ نیز جزو این نهال ها باشد.
وى افزود: بر پایه مطالعه دوایر رویشى، از گذشته دور 

طى 15 سال مانده به ســال 1387، درختان باغ فین 
هر سال باریک تر و ضعیف تر شده اند، یعنى مدیریت 
ضعیفى روى تغذیه درختان و آبیارى درختان باغ انجام 
شده است.  این اقدام سبب کندى رشد درختان شده و 
بر اثر همین کندى رشد، ضعف فیزیولوژى رخ داده و 
سبب شده که سرماى سال 1386 بیشترین آسیب را 
به درختان باغ وارد کند.عضو هیات علمى موسســه 
تحقیقات جنگلى و مراتع کشور با اشاره به اینکه 110 
درخت ســرو باغ تاریخى فین کاشان در سال 1387 
خشک شده بود، یادآور شــد: بخشى از این آسیب ها 

نتیجه سرماى شدید سال 1386 بود.
وى با اشــاره به اینکه هشــت اصله درخت ســرو 
قطور باغ تاریخى فین کاشــان در ســال 1392 بر 
اثر وزش باد شدید با ســرعت 97 کیلومتر بر ساعت 
ریشه کن شد، یادآورشــد: این باد شدید موجب شد تا 
تعدادى از درختان این باغ کج شــوند و از کمر ترك

 برداشتند.

کشف منزلى با 5  میلیارد کاالى قاچاق

سرعت عجیب افزایش 
مرگ و میر بیماران کرونایى در اصفهان 

سفر وزیر بهداشت به اصفهان 

تکثیر درختان کهنسال باغ تاریخى فین کاشان 

مدیرعامل انجمن حفاظــت از پرندگان آواى بوم گفت: 
پرندگان مهاجر با قطع ناگهانى آب و خشــکى رودخانه 
زاینده رود که پدیده غیرطبیعى و انســانى اســت، تلف 

مى شوند.
ایمان ابراهیمى در گفت وگو با مهر با اشــاره به اینکه در 
بازگشــایى موقتى زاینده رود در اصفهان تنها پنج گونه 
کاکائى سرسیاه (مرغ دریایى)، مرغابى سرسبز، آبچلیک 
تک زى، اردك نــوك پهن و پاچلــک در این رودخانه 
مشاهده شد، اظهار داشت: در گذشته دستکم 50 گونه 
پرنده آبزى و کنارآبزى در بســتر زاینده رود تا گاوخونى 
وجود داشت که در این منطقه زمستان گذرانى مى کردند.

او افزود: عمده این پرندگان مهاجرنــد و اصفهان پاییز 
و زمستان میزبان آنها است؛ زاینده رود براى بسیارى از 
این پرندگان محل استراحت است که براى ذخیره چربى 

تغذیه کنند تا به مسیر خود ادامه دهد.
مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آواى بوم اضافه 
کرد: هنگامى که زاینده رود ناگهان خشــک شــود و 
خیلى از این پرندگان محل اســتراحت خود را از دست 
دادند، متأســفانه از بین مى روند و مى میرند زیرا قطعى 
آب و خشــکى ناگهانى رودخانه بــراى پرندگان پدیده 

غیرطبیعى است.

ابراهیمى ادامه داد: پرندگان مهاجر زمانى که در بســتر 
آبى (رودخانه یا تاالب) مى نشینند، محاسبه دقیقى دارند 
که باید چند روز استراحت و چه میزان براى ذخیره چربى 
و ادامه راه، تغدیه کنند، اما هنگامى که آب ناگهان قطع 
مى شود این ها به اندازه کافى چربى ذخیره نکردند و به 
ناچار پرواز مى کنند و این در حالیســت که زیستگاه آبى 
جایگزین چندانى در نزدیکى زاینده رود نیست و در این 
شرایط تعدادى از این پرندگان پیش از رسیدن به مقصد 

بعدى از بین مى روند.
او خاطرنشان کرد: تعدادى از پرندگان نیز که مى توانند 
خود را با شــرایط بهتر وفق دهند به محض اینکه یک 
تاالب و یا رودخانه خشک مى شــود مى توانند به سراغ 
جایگزین بروند؛ آنچه بســیار حائز اهمیت است و ما به 
آن بى توجه ایم این اســت که وقتى کــه آب رودخانه 
باز مى شود این همه پرندگان نیســتند که به زاینده رود 
مى آیند، تعداد بســیار محدودى از 50 گونه پرندگانى 

هستند که ما مى بینیم .
مدیرعامل انجمن حفاظــت از پرندگان آواى بوم گفت: 
برخى از پرندگانى که قدرت انعطــاف باالیى دارند و در 
برابر خشکى زاینده رود آسیب کمترى متحمل مى شوند 
و به محض جارى شدن آب در زاینده رود دوباره به این 

منطقه باز مى گردند درحالى که تعداد این گونه هاى پرنده 
کمتر از 10 درصد پرندگان این حوضه است.

این کارشناس و فعال محیط زیست، جمعیت پرنده و تنوع 
آنها را دو مقوله جدا دانست و خاطرنشان کرد: مطالعات 
ما نشــان مى دهد تنوع پرندگان در حوضه زاینده رود به 
دلیل باز و بسته شدن آب و فصلى شدن رودخانه بشدت 
کم شده است و در حقیقت دیگر هیچ اثرى از پرندگانى 
که قدرت وفق پذیرى و ســازگارى کمترى داشتند، در 

زاینده رود نمى بینیم.
ابراهیمى با بیان اینکه از 50 گونه پرنده اى که تا 10تا 15 
سال پیش در زاینده رود مشــاهده مى کردیم به کمتر از 
پنج گونه در بازگشایى اخیر رسیده است، افزود: متأسفانه 

هیچ اثرى از سایر پرندگان در زاینده رود نیست.
مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آواى بوم درباره 
تعداد پرندگان مهاجر که با بازگشــایى 10 روزه آب به 
زاینده رود آمدند، اظهار داشــت: در گفت وگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشــت: سرشــمارى پرندگان در سه  چهار 
سال گذشته با همکارى این انجمن و اداره کل حفاظت 
محیط زیســت انجام مى شد اما امســال خود اداره کل 
سرشــمارى را انجام داد و هنوز آمارى به بیرون اعالم 

نکردند.

امسال گذار40 گونه پرنده به اصفهان نیافتاد
 اما قطع ناگهانى آب، 5 گونه سفر کرده را هم از بین مى برد  

سرنوشت غم انگیز پرنده هاى 
زاینده رود

رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
لینک هاى آلوده، تبلیغات کاله بردارانه در سایت دیوار و 
تبلیغ در اینستاگرام از عمده تهدیدهاى فضاى مجازى 
در استان اصفهان اســت، گفت: نرخ افزایش جرایم 
اقتصادى در اینترنت حــدود 60 درصد و 40 درصد 

دیگر جرایم اجتماعى و اخالقى است.
سرهنگ سیدمصطفى مرتضوى پیرامون رشد جرایم 
سایبرى در اســتان اصفهان، اظهار کرد: پلیس فتا 
موفق به کشــف 99 درصد جرایم سایبرى در استان 
مى شود اما از زمانى که یک جرم وقوع پیدا مى کند تا 
زمانى که موفق به کشف جرم شویم و حق بزه دیده 
را به او برگردانیم، شــوك روانى و استرس زیادى به 

مال باخته وارد مى شود.
وى افزود: در عین حال اگــر آن جرم آنالین، جرمى 
اقتصادى باشد، بزه دیده را متحمل زیان هاى اقتصادى 
و زندگى او را با مشکل مواجه مى کند؛ موضوعى که 
جبران آن نیز سخت به نظر مى رسد. همچنین بازه 

زمانى احقاق حقوق بزه دیده زمان بر است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به رشد جرایم 
سایبرى در استان، ادامه داد: متأسفانه جرایم سایبرى 
استان 39 درصد افزایش داشته است و روندى روبه 
رشد را نشــان مى دهد. وقوع جرایم اقتصادى مانند 
برداشت هاى غیرمجاز از حساب و کاله بردارى هاى 
اینترنتى نیز افزایش شدیدى داشته است. یکى از علل 
برداشــت هاى غیرمجاز، افزایش بازنشر لینک هاى 
آلوده از طریق پیامک ها در تلفن همراه است. در این 
رابطه باید وزارت ارتباطات به کمک شهروندان بیاید، 
این گونه مى توانیم چنین مســائلى را بهتر مدیریت 

کنیم.

وى افزود: شــگردهاى مجرمان سایبرى و هکرها 
روزبه روز تغییر مى کند. تا چندى پیش مسئله ابالغیه 
سامانه ثنا و دادگسترى و طرح شکایت و اخطارهاى 
امنیتى مطرح بود، در برهه اى دیگر پرداخت قبض برق 
مطرح شد اما نمونه جدیدى که کشف کردیم، ارسال 
پیامکى براى شهروندان بود که در آن به منقضى شدن 

اعتبار کارت هاى بانکى اشاره شده است.
سرهنگ مرتضوى ادامه داد: ضمن ارسال این پیامک، 
لینک آلوده اى نیز براى شهروندان ارسال و آن ها را به 
درگاه موردنظر مجرمــان هدایت مى کرد که تبعات 
آن دسترســى هکر به منابع اطالعاتى تلفن همراه، 
رمز دوم و برداشت هاى غیرمجاز است. از شهروندان 
درخواست مى کنیم مواظب چنین شگردهایى باشند.

وى ادامه داد: موضوع دیگر، رشد کاله بردارى هاى 
اینترنتى است که بیشــتر متوجه صفحات تبلیغ در 
اینستاگرام است؛ همچنین تبلیغات کاله بردارانه در 
ســایت دیوار از مهم ترین مواردى است که با آن ها 

مواجه هستیم. 

60 درصد جرایم آنالین در اصفهان اقتصادى است
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رامبد جوان در گفتگو بــا ماهنامه صبا براى اولین بــار به تبلیغ 
پرحاشیه اش درباره رژیم گرفتن واکنش نشان داد و گفت: من آن 
تبلیغ را یک سال و نیم پیش ساختم. قراردادى داشتم که ده تیزر 
بود که بخشى از آنها به مشکل مجوز خوردند و گفتند فعال دست 
نگه دارید و در نهایت همان روزى پخش شد که دیدید.ادمین گفت 
که مشکلشان حل شد، تیزرها را بگذارم؟ گفتم بگذار. نمى دانستم 
که کدام تیزر را گذاشــته  و یک دفعه دیدم که همه مى گویند این 

دیگر چیست؟
وى افزود: من هیچ اشــاره اى به این نکردم که چون گرانى است 
پس رژیم بگیریم و این حرف اشتباهى است که تعبیرش کرده اند. 
پس تکلیف این ماجرا روشن است. این رسما یک ترجمه  غلط است 
که وقتى که تیزر را یک بار بدون این ذهنیت تماشا کنیم متوجه 
مى شــویم. کدام رژیمى مى آید چنین حرفى را بزند. چه اعتبارى  
براى او مى آورد و اصال من چرا باید این را روایت کنم؟ هیچ وقت 
نگفتیم چون فقیرى کمتر بخور. دارد مى گوید که اگر مى خواهى 
رژیم بگیرى، نگران هزینه اش نباش. من رژیم ارزان تر هم برایت 

دارم. آن تیزر در زمان خودش، هیچ چیز بدى نبود.
رامبد جــوان در بخش دیگرى از این گفتگــو تاکید کرد: من چه 
زمانى گفته ام که ایران عالى اســت؟حتى یک بــار هم نگفته ام 

که ایران عالى و بهترین جاى دنیا اســت. مــن مى دانم چه دارم 
مى گویم. هیچ وقت نگفته ام که ایران جــاى خیلى خفن و خوبى 
است، هیچ وقت هم نگفته ام که ما خیلى وضعیت خوبى داریم. فقط 
گفته ام که ما خیلى باحالیم،ما خیلى قشنگیم،ما خیلى ماه هستیم و 
این جمله ام هم طراحى شده  و یکدفعه از جیبم بیرون نیامده است 

و روى آن ساعت ها فکر شده.
وى افزود: اصال مگر چشم ندارم ببینم در چه شرایطى هستیم که 
بخواهم بگویم اینجا بهترین نقطه زمین است و رنجى هم وجود 
ندارد؟ برخى این طــور تعبیر کردند که رامبد بــا ما دوگانه حرف 
مى زند و دوگانه رفتار مى کند. اگر مملکت را دوســت دارى پس 
چرا فرزندت خارج از کشــور به دنیا آمد؟ من این را مى فهمم ولى 
واقعیتش این اســت که در روزگار ما آن قدر آیتم هاى مختلفى در 
تصمیم گیرى هاى آدم ها نقش دارند که قطعا همینى که مى بینیم 
نیست و مطمئنا آن چیزى هم که از آن تعبیر مى شود هم نیست. 
چیزهایى هست که جزییات زندگى من است که اگر بگویم حتما 
دیگر این بى مهرى به وجــود نمى آید. توضیــح دادن هاى زیاد 
در روحیات من نمى گنجد و مى دانم که ممکن اســت ضربه اش 
را هم بخــورم اما ترجیحم این اســت که براى خــودم حریمى

 داشته باشم.

200 هزار تماشاگر براى
 «قهرمان» در فرانسه

پوستر جدید 
«دکتر استرنج» منتشر شد

معرفى بازیگران
 فصل چهارم «جوکر»

اکران فیلم سینمایى «قهرمان» در فرانسه تاکنون با جذب 200 هزار مخاطب 
همراه بوده است.

کمپانى ممنتوپیکچرز اعالم کرد فیلم ســینمایى «قهرمان» ســاخته اصغر 
فرهادى تاکنون بیش از 200 هزار مخاطب در سینماهاى فرانسه داشته است.

 این فیلم که در نخســتین نمایش جهانى خود در جشنواره فیلم کن موفق به 
کسب جایزه بزرگ هیات داوران شــد تاکنون نزدیک به 1/5میلیون دالر در 

فرانسه فروخته و در 302 سالن سینما در این کشور به روى پرده است.
فرانسه تاکنون بهترین بازار خارجى فیلم  «قهرمان» بوده و پس از آن ایتالیا با 

فروش بیش از 500 هزار دالرى قرار دارد.
این فیلم از 7 ژانویه در آمریکا نیز اکران خود را آغاز کرده و هنوز آمار دقیقى از 

فروش آخرین ساخته فرهادى در آمریکا منتشر نشده است.

مجموعه پوسترهاى فیلم ســینمایى محبوب «دکتر استرنج-در چندجهانى 
دیوانگى» با حضــور دوباره «بندیکت کارمبرچ» و کارگردانى «ســم ریلى» 

منتشر شد.
چندى پیش کمپانى ســینمایى مارول زمان نمایش «دکتر استرنج 2» را به 
ســال 2022 منتقل کرد. زمان قطعى نمایش فیلم بیست و پنجم ماه مارس 

2022 خواهد بود.
نسخه نخست این فیلم توانست فروش فوق العاده 677 میلیون دالر را به ثبت 
برساند.  فیلم «دکتر استرنج» داستان جراح موفق و پردرآمدى به نام استفان 
استرنج را روایت مى کند که تسلط و موفقیت حرفه اى او را مغرور کرده است. 
دکتر استفان استرنج که در پى سانحه رانندگى دستانش را از دست مى دهد در 
نهایت در مى یابد اسرار باستانى و متافیزیک و همچنین حضور در دنیاى واقعى 

و ماورا آن راه نجات او از این تراژدى است.

با پایان فصل سوم برنامه جوکر، بازیگران جدید فصل چهارم این رئالیتى شو 
در نمایش خانگى معرفى شدند.

جوکر یک رئالیتى شــو کمدى متفاوت بــه کارگردانى احســان علیخانى و 
سیدحامد میرفتاحى در سال 1400 اســت که تاکنون 3 قصل آن منتشر شده 

است.
این برنامه به میزبانى سیامک انصارى در هر فصل میزبان 8 هنرمند است که 
هرکدام تجربه هاى کمدى در کارنامه هنرى خــود دارند. پس از پایان فصل 
سوم و مشخص شــدن برنده این گروه در روز 25 بهمن ماه، مهمانان فصل 

چهارم معرفى شدند.
پوریا پورسرخ در معرفى خود به عنوان اولین شرکت کننده فصل جدید جوکر 
گفت: اطمینان داشتم که شگفت زده مى شوم و شــدم. ویژگى اینجا در این 
هست که ما قرار است نخندیم به کســانى که تخصص در خنداندن دیگران 

دارند.
یوسف صیادى هم دومین شرکت کننده در فصل چهارم برنامه جوکر است که 
طى یک ویدئو از حضورش در این برنامه خبر داد. این بازیگر که سریال نیسان 
آبى او در حال پخش از نمایش خانگى است در ویدئوى معرفى خود گفت: جوکر 
یعنى لحظات شــاد. این برنامه حال خوبى به مخاطب القا مى کند. این برنامه 

مى تواند اتفاق خوبى را رقم بزند.
حامد آهنگى، مهران غفوریان، مهران رجبــى و محمدرضا علیمردانى دیگر 

شرکت کنندگان چهارمین فصل از رئالیتى شوى جوکر هستند.
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رامبد جوان براى اولین بار به انتقادات از اظهاراتش پاسخ داد

کى گفتم اگر گرانى است 
رژیم بگیرید؟!

فیلم ســینمایى «انفرادى» به کارگردانى سید مســعود اطیابى، تهیه 
کنندگى سید ابراهیم عامریان و نویسندگى حمزه صالحى براى اکران 

در نوروز 1401 آماده مى شود.
طبق اعالم دســت اندرکاران این فیلم، «انفرادى» به امید بخشیدن 
رونق تازه اى به گیشه سینماها، آخرین مراحل آماده سازى براى اکران 

را مى گذراند.
فیلم سینمایى «دینامیت» که دیگر همکارى مشترك عامریان و اطیابى 
است در شــرایط کرونایى بیش از 50 میلیارد تومان فروخت و توانست 

عنوان پر فروش ترین فیلم را از آن خود کند.
مهدى هاشمى، رضا عطاران، احمد مهرانفر، برزو ارجمند، شقایق دهقان، 
سیروس همتى، شکیب شجره، امید روحانى، مهسا طهماسبى و مهدى 

فقیه بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
عکسى که سازندگان فیلم انفرادى از این فیلم منتشر کردند، سه بازیگر 

اصلى این فیلم را در لباس زندانى نشان مى دهد.

رضا عطاران، مهدى هاشمى 
و مهرانفر در لباس زندانى

فیلم ســینمایى
کنندگى سید ابرا
1در نوروز 1401 آم
اعالم دســ طبق
رونق تازه اى به گ

را مى گذراند.
فیلم سینمایى «د
است در شــرایط
عنوان پر فروش ت
مهدى هاشمى، ر
سیروس همتى،

فقیه بازیگران این
عکسى که سازند
اصلى این فیلم را

رضا ع
و مهرا

آیین پاسداشت جواد انصافى بازیگر تئاتر، تلویزیون و ســینما و رونمایى از مستند 
«شادى بان» امروز30 بهمن برگزار مى شود.

«شادى بان» مستند پرتره جواد انصافى از تولیدات جدید شبکه مستند سیما شنبه 30 
بهمن ساعت 18 تا 20 با حضور مدیران شبکه مستند سیما و جمعى از هنرمندان و 

دوستداران فرهنگ در فرهنگسراى ارسباران در تهران رونمایى مى شود.
ابوالفضل توکلى کارگردان این فیلم مســتند درباره فیلم خود گفت: فیلم مســتند 
«شادى بان» پرتره اى از جواد انصافى بازیگر باسابقه تلویزیون و تئاتر است که مردم 
ما بیشتر او را با نمایش هاى تلویزیونى اش در دهه 1360 و شخصیت «عبدلى» در 

این نمایش ها مى شناسند.
وى درباره آشنایى خود با جواد انصافى گفت: سال 1399 با آقاى انصافى درباره ساخت 
فیلمى با محوریت ایشان صحبت کردم. او بسیار استقبال کرد اما معتقد بود که به دلیل 
کرونا و بسته بودن سالن هاى تئاتر بهتر است زمان دیگرى ساخته شود چرا که دوست 
نداشت فیلم پرتره اش فقط گفت وگو محور باشــد و دوست داشت همراه با او سرى 
به سالن هاى تئاتر و نمایش هاى او بزنیم. من هم مى خواستم فیلم متفاوتى ساخته 
شود و به همین دلیل فرآیند تولید را به روزهایى موکول کردم که کرونا فروکش کرد 

و سالن هاى تئاتر باز شد.
توکلى درباره تولید این مستند گفت: همزمان با آغاز تصویربردارى ما، آقاى انصافى 
در نمایشى با عنوان «رختشورخانه» به کارگردانى على یدالهى ایفاى نقش مى کرد و 
با هماهنگى ایشان به تمرین این تئاتر رفتیم و تصویربردارى کردیم. هم چنین سرى 
به دانشگاهى که در آن درس مى دهد و منزل ایشان زدیم تا تصاویر متفاوتى را از این 

بازیگر پیشکسوت ضبط کنیم.
وى تاکید کرد: او از ابتداى جوانى تا به امروز بســیار کوشیده تا نمایش هاى سنتى و 
شادى آور ایرانى را حفظ و به نسل هاى بعدى منتقل کند. او در این راه، نمایش هاى 
متعدد اجرا مى کند، کتاب نوشــته و به صورت مکتوب این آیین را نگهدارى کرده و 

هم چنین در دانشگاه ها آن را به جوانان آموزش مى دهد.
او درباره تولید این اثر گفت: مستند «شادى بان» 58 دقیقه  اى است و در آن دو پسر و 

همسر ایشان که در حوزه نمایشى سنتى فعالند نیز حضور دارند.

پاسداشت «عبدلى» در شبکه مستند

امیرحسین بیات: 

«مالقات خصوصى»
 آخرین حضورم در سینما نیست

رضا یزدانى، خواننده و بازیگر عرصه موسیقى و سینما گفت: براى فیلم «خائن کشى» 
ساخته مسعود کیمیایى ترانه اى خوانده ام که قبل از اکران فیلم رونمایى مى شود.

رضا یزدانى گفت: ترانه اى که خوانده ام در تیتراژ استفاده نمى شود. چون تیتراژ این فیلم 
نمى طلبید که ترانه داشته باشد. ولى ترانه من براى تبلیغات و تیزرهاى فیلم حتما استفاده 

مى شود.
یزدانى ضمن اشاره به بازى اش در فیلم دخترى با لباس ارغوانى به نویسندگى و کارگردانى 
خداداد جاللى افزود: هر روز از هفت صبح تا هفت شــب درگیر این پروژه هستم. در دو 

سال گذشته همچنین در فیلم هاى کوچه ژاپنى ها به کارگردانى امیرحسین ثقفى، آهو 
ساخته هوشنگ گلمکانى و سمپاشى به کارگردانى و نویسندگى على یاور و تهیه کنندگى 

محمدعلى سجادى بازى کردم.
وى با تاکید بر این که خودش را بیشتر خواننده مى داند تا بازیگر اظهار داشت: از دو سال 
پیش تا االن که به خاطر کرونا کنســرت ها تعطیل بود در پنج فیلم سینمایى و سریال 

میدان سرخ بازى کردم.
یزدانى با یادآورى این نکته که خائن کشى پنجمین همکارى اش با فیلم هاى کیمیایى 

پس از حکم، رئیس، محاکمه در خیابان و متروپل بود افزود: بیست سال است که با آقاى 
کیمیایى کار کردم و براى فیلم هاى شان خوانده ام. مسعود کیمیایى در خائن کشى این نقش 
را براى من در نظر گرفته بود. به من گفتند این نقش خیلى با روحیات تو نزدیک است و 

خیلى راحت مى توانى این نقش را دربیاورى.
این بازیگر گفت: من نقش هاى پر زد و خورد زیاد کار کرده ام. در سریال میدان سرخ هم 
نقشم پرزد و خورد بود. در فیلم کوچه ژاپنى ها ساخته امیرحسین ثقفى که قرار بود امسال 

در جشنواره باشد هم یک نقش پرتحرك داشتم.
وى با بیان این که خیلى ســال است که مســعود کیمیایى را مى شناسم اظهار داشت: 
شب اول فیلمبردارى که بازیگران استرس داشتند، من داشتم چیزى مى خوردم و خیلى 
خونسرد بودم. از من پرسیدند چرا استرس ندارى؟ به همه گفتم خیال تان راحت باشد. همه 
چیز با حضور آقاى کیمیایى عالى برگزار مى شود و از بازى تان در این فیلم لذت مى برید.

رضا یزدانى:

ترانه  «خائن کشى» قبل از اکران فیلم رونمایى مى شود
ى 
ش 
و 

م
ل 

 :
ى 
ه 

بازیگر نوجوان فیلم سینمایى «مالقات خصوصى» درباره سکانسى که اشکش 
سرازیر شده اســت، توضیحاتى ارائه کرد و گفت این فیلم آخرین حضورش در 
عرصه سینما نیست و بازیگرى را به عنوان یک حرفه براى آینده اش در نظر دارد.
امیرحســین بیات با بیان اینکه حضور در ایــن فیلم ســینمایى، اولین حضور 
تصویرى اش بوده است، درباره پالنى که احساساتى و اشکش سرازیر مى شود، 
بیان کرد: «این پالن را تک برداشــت گرفتند و نکته جالب این است که آقاى 
مهندسیان مشاور کارگردان درباره مادربزرگم که فوت کرده است با من صحبت 

کرد و چون من خیلى او را دوست داشتم، اشکم ناخودآگاه سرازیر شد.»
وى درباره تجربه بازیگرى در سینما گفت: «من خیلى به سینما عالقه داشتم و 
آقاى امیر مهندسیان در این زمینه بسیار به من لطف داشتند و من را معرفى کردند 
و االن خیلى خوشحالم که خودم را روى پرده سینما دیدم. نقشى را که در این فیلم 
ایفا کردم، بسیار دوست دارم و خیلى خوشحال کننده بود که با کارگردانى چون 

امید شمس کار کردم.»
امیرحسین بیات بیان کرد: «من االن 13 سال دارم، در کمال شهر کرج زندگى 
مى کنم. درس مى خوانم و دوست دارم در سینما کارم را ادامه دهم و سعى مى کنم 
که بازیگرى مانعى براى درس خواندن نشــود. آقا امید (امید شمس) و آقا بهمن 

(بهمن ارك) قول دادند که من را براى پروژه هاى بعدى شان صدا کنند.»
وى در پایان درباره اینکه مى خواهد در بازیگرى به کجا برسد، گفت: «فوتبال و 
سینما را خیلى دوست دارم و دوست داشتم که به سینما و فوتبال به عنوان یک 
شغل فکر کنم و االن که در یک فیلم سینمایى بازى کردم، به صورت جدى در 

آینده به عنوان یک شغل به آن نگاه مى کنم.»
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شکایت باشــگاه ذوب آهن از حضور دو بازیکن جدید استقالل در نیم فصل 
دوم به نتیجه نخواهد رسید.

 یکى از اعضاى کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال درباره شکایت باشگاه 
ذوب آهن از بازى کردن دو خرید جدید استقالل در نیم فصل دوم، با توجه به 
شکایت فرشید باقرى و بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتى آبى پوشان، چنین 
گفت: «با توجه به اینکه کمیته تعیین وضعیت به عنوان یک رکن قضایى مجوز 
ثبت دو بازیکن جدید براى نیم فصل دوم و استفاده از از این دو را براى باشگاه 
استقالل صادر کرده بود، خطایى متوجه باشگاه استقالل نیست و این شکایت 

به جایى نخواهد رسید.»

شــهاب الدین عزیزى خادم بــا راى هیات 
رئیسه فدراســیون فوتبال تا زمان برگزارى 
مجمع فوق العاده از ریاست این فدراسیون به 

صورت موقت عزل شد.
این تصمیم اعضاى هیات رئیسه مطابق بند 
14 ماده 35 فدراســیون فوتبال اتخاذ شده 
که به اعضاى هیات رئیسه اختیار برکنارى 
اعضاى ارکان فدراســیون فوتبال را با راى 

دو سوم آراى اعضاى هیات رئیسه مى دهد.
در جلسه روز پنجشنبه، شهاب عزیزى خادم، 
حمیدرضا مهرعلى، حیدر بهاروند، شــهره 
موســوى، احمدرضا براتى، احسان اصولى، 
بهرام رضاییان، میرشاد ماجدى، طهمورث 
حیدرى، مهرداد سراجى و خداداد افشاریان 
حضور داشتند  با دســتور اى اف سى و تذکر 
حسن کامرانى فر، مهرعلى و بهاروند از جلسه 
خارج شدند. عزیزى خادم هم طبق قانون، 

هنگام راى گیرى در جلسه حضور نداشت.
طبق بند 2 ماده 20 اساســنامه فدراسیون 
فوتبال، هیات رئیسه جزو ارکان اجرایى این 
فدراسیون است که شامل رئیس، نواب رئیس 

و اعضاى هیات رئیسه مى شود.
پس از عزل موقت یکى از ارکان فدراسیون 

فوتبال توسط هیات رئیسه، طبق ماده 37، 
مجمع عمومى فوق العاده مى تواند با دو سوم 
آراى ماخوذه، فرد مورد نظر را به طور قطعى از 

سمت و پست اجرایى اش عزل کند.
در حدود یک  ســال فعالیــت عزیزى خادم 
بر فدراســیون فوتبال، حاشیه هاى فراوانى 
ایجاد شده بود که در مهمترین مورد، ارتباط 
مدیریتى وى با فردى که به ”خوبان عالم“ 
معروف شده، جنجال هاى زیادى را به همراه 
داشته اســت. رییس فدراسیون متهم شده 
بود که ســحر و جادو را به فوتبال ملى ایران 
آورده اســت. حاال با برکنارى عزیزى خادم 
عصر ادبیات عجیــب و غریبى چون خوبان 
عالم، مخلوقات وابســته، نفس حق و ... به 

پایان رسید.
اختالفات آشکار او با برخى از اعضاى با سابقه 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال نیز به انسجام 
مدیریتى در فوتبال ایران لطمات شــدیدى 

وارد کرده بود.
انتخابات فدراسیون فوتبال روز یک شنبه 10 
اسفند 1399 در سالن همایش هاى اجالس 
سران برگزار شد که مصطفى آجورلو، شهاب 
الدین عزیزى خادم، على کریمى و کیومرث 

هاشــمى نامزدهاى انتخابات فدراســیون 
فوتبال بودند.

پس از اخذ آرا، هاشــمى و عزیزى خادم به 
دور دوم راه یافتنــد و کریمى و آجرلو حذف 
شدند. از 87 راى در مرحله نخست، کیومرث 
هاشمى 24، شهاب الدین عزیزى خادم 35، 
على کریمى 9 و مصطفــى آجرلو 18 راى 
کسب کردند و یک راى باطل شد. در دور دوم 
شهاب الدین عزیزى خادم با کسب 49 راى 
به عنوان رئیس فدراســیون فوتبال انتخاب 
شد تا 4 سال ریاســت این فدراسیون را به 

دست بگیرد.

سراجى سرپرست شد
پس از عزل شــهاب الدین عزیزى خادم از 
ریاست فدراسیون فوتبال، مهرداد سراجى، 
مدیرعامل ســایپا از ســوى هیئت رییسه 
فدراســیون فوتبال به عنوان سرپرســت 
فدراسیون فوتبال انتخاب شد. او یک روز پس 
از رفع محرومیت شش ماهه اش توسط کمیته 
استیناف به این سمت منصوب شد. سراجى تا 
زمان برگزارى مجمع فدراسیون فوتبال این 

سمت را به عهده خواهد داشت.

با رأى هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، عزیزى خادم عزل شد

«خوبان عالم»
 نسخه رئیس را پیچید!

رد شکایت ذوب آهن از استقالل

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن تأکید کرد، شاگردان مهدى تارتار 
شایسته حضور در مکانى بهتر از آنچه اینک در آن قرار گرفته اند 

هستند. 
مسعود ابراهیم زاده درباره اینکه آیا قبول دارد شاگردان تارتار توقع 
هواداران ذوب آهن را در این فصل برآورده نکردند، تصریح کرد: 
مى دانیم که توقعات از تیم ما باالست و خودمان هم وقتى نتیجه 
نمى گیریم بیشتر از همه ناراحت هستیم، ولى باور کنید جایگاه 
واقعى ما این نیست. در لیگ امسال در خیلى از بازى ها بدشانسى 
آوردیم و باید چند پله باالتر قرار مى گرفتیم. البته با نمایشى که در 

بازى با استقالل داشتیم به آینده امیدوار شدیم.

ذوب آهن 
خیلى بدشانسى 

آورده است

مسابقات جام ملت هاى زیر 23 ســال آسیا صبح روز پنج 
شــنبه در مقر کنفدراسیون فوتبال آســیا در کواالالمپور 
قرعه کشى شد. امیدهاى ایران که در سید دوم قرار داشتند، 
در گروه A رقابت ها با ازبکســتان، قطر و ترکمنســتان 
همگروه شــدند. گروه بندى کامل جــام ملت هاى زیر 
23 سال آســیا که انتخابى المپیک 2024 پاریس خواهد 
بود، بدین شرح است: «گروه A: ازبکستان، ایران، قطر و 
ترکمنستان، گروه B: استرالیا، اردن، عراق و کویت، گروه 
C: کره جنوبى، تایلند،  ویتنام و مالزى و گروه D: عربستان 
سعودى، امارات، ژاپن و تاجیکستان.» این رقابت ها از اول 
تا 19 ژوئن (11 تا 29 خرداد 1401) در ازبکستان برگزار 

مى شود.

مهدى مهــدوى کیا کــه همزمان با ســرمربیگرى تیم 
ملى امید، از ســوى فدراســیون فوتبال به عنوان «مدیر 
فنى فدراســیون» هم انتخاب و معرفى شده بود، اواسط 
بهمن ماه از ادامه همکارى با فدراسیون فوتبال به عنوان 
مدیرفنى انصــراف داد. مهدوى کیا اســتعفاى خود را نه 
خطاب به عزیزى خادم که به طور مستقیم براى فدراسیون 
جهانى فوتبال ایمیل کرد. اقدامى جنجالى و مهم از سوى 
چهره اى بین المللى که کمتر کســى انتظارش را داشت. 
این حرکت موشک ایرانى هامبورگ تا حدود دو هفته پیش 
قابل ارزیابى نبود اما وقتى اعضاى هیئت رئیسه نامه عزل 
موقت را به عزیزى خادم ارسال کردند مشخص شد که چرا 
مهدوى کیا به صورت خودجوش از ســمت مدیریت فنى 

این فدراسیون جا خالى داد.

قرعه سخت امیدها

فرار بزرگ موشک ایرانى 
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در ادامه رقابت هاى فوتبال جام امیر قطر، الغرافه میزبان 
الخریطیات بود و با نتیجه پرگل 4 بر صفر به پیروزى رسید. 
در این بازى ســعید عزت اللهى، بازیکــن ایرانى الغرافه 
90 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشــت. شیخ دیاباته 
بازیکن سابق استقالل نیز در این بازى حضور داشت و 86 
دقیقه براى الغرافه با هدایت استراماچونى، سرمربى اسبق 

استقالل بازى کرد.

پیروزى پرگل
یاران عزت اللهى

01

03

در ادامه رقابت هاى فوتبال امیرکاپ قطر، الوکره میزبان 
الشحانیه بود و با نتیجه 3 بر یک به پیروزى رسید. در این 
بازى امید ابراهیمى، بازیکن ایرانى الوکره از ابتدا در ترکیب 
تیمش حضور داشت و 73 دقیقه در میدان بود. الوکره با این 

برد راهى دور بعد شد.

لژیونرهاى ایرانى شــاغل در لیگ برتــر فوتبال پرتغال 
عملکرد درخشانى داشتند و جزو بهترین هاى تیم هایشان 
بودند. در همین رابطه «زاچ لوى»، خبرنگار آمریکایى به 
تمجید از سه ستاره ایرانى که در این هفته در لیگ پرتغال 
در ترکیب تیم هاى خود درخشــیدند پرداخت و نوشــت: 
«هفته فوق العاده اى براى مهاجمان ایرانى در لیگ پرتغال 
بود: جمعه: مهدى طارمى، بازیکن پورتو در تساوى مقابل 
اسپورتینگ یک گل و یک پاس گل به ثمر رساند. شنبه: 
محمد محبى، بازیکن سانتا کالرا با شکست مقابل بنفیکا 
دروازه حریف را باز کرد. دوشــنبه: علــى علیپور، بازیکن 

ماریتیمو مقابل آروکا 2 گل زد.»

پیروزى الوکره
با حضور ابراهیمى

تمجید  خبرنگار
 آمریکایى از 3 ایرانى
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به نظر مى رسد که على علیپور رفته رفته به بهترین فرم 
خود در لیگ پرتغال نزدیک مى شود.

على علیپور یک هفته بعد از عملکردى نه چندان 
خوب مقابل اســتوریل، در دیدار برابر آروکا دو 
گل به ثمر رســاند و به نوعى موفق شد خود را 
نجات دهد. تا جایى که حتــى به عنوان یکى 

از گزینه هاى بازیکــن هفته لیگ برتر 
پرتغال نیز در نظر گرفته شد.

استفانو بلترامه و ســپس آندره 
ویدیگال به مهاجم 26 ســاله 

ایرانى در راه این درخشــش 
کمک زیــادى کردند. این 
اولین بازى بــود که این 
مهاجم دو گل براى جزیره 
نشینان به ثمر رساند، او 
بعد از اینکه از قهرمان 
چهار دوره لیگ ایران 
یعنى پرســپولیس به 

ماریتیمو نقــل مکان 
کرد، لباس این تیم را بر تن مى کند؛ جایى 

کــه در همین لیگ (پرتغــال) یک مهاجم 
ایرانــى دیگر یعنى مهــدى طارمى در آن 

حضور دارد و براى پورتو به میدان مى رود.
با این حال شروع على علیپور در مورد 
خیلى امیدوار کننده نبود. او که عنوان 
آقاى گلى کشورش را با خود یدك 

مى کشــید، در 29 بازى انجام 
شده تنها 1294 دقیقه در زمین 
حضور پیدا کرد و فقط دو گل 

به ثمر رســاند. همچنین 21 بازى طول کشید تا على 
علیپور اولین گل خود را براى ماریتیمو به ثمر برساند.

با وجود اینکه در این فصل على علیپور بیشتر 
به عنوان بازیکن تعویضى مورد استفاده قرار 
گرفته اما توانســته در 24 بــازى 7 گل براى 
تیمش به ثمر برســاند که آمــار قابل قبولى

 است.
به این ترتیب او با دو گل بیشــتر 
از هم تیمى خــود جوئل تاگوئو 
بهترین گلزن ماریتیمو است. 
على علیپــور در 13 بازى در 
ترکیب اصلى قرار گرفته و 
از نظر تعداد قایق در میان 
بازیکنان ماریتیمو در رتبه 
هفتم (1430 دقیقه) حضور 
دارد. این بدان معناست که 
علیپور براى هر گلى که به ثمر رســانده به 
204 دقیقه زمان احتیاج داشــت که البته این 
براى مهاجمى که سوداى حضور در تیم هاى 
بزرگتــر را دارد، آمار قابل توجهى محســوب

 نمى شود.
با وجود همه اینها مربیان ماریتیمو براى حفظ 
اعتماد به نفس، با او کار کردند تا این بازیکن 
را بتوانند بهترین سطح خود برسانند. از طرف 
دیگر واسکو سیابرا، سرمربى ماریتیمو بارها 
تاکید کرده به على  علیپور اعتماد کامل دارد 
و به نظر مى  رسد که او در ادامه فصل 
روى این مهاجم ایرانى خود 
حساب ویژه اى باز کرده است.

تیم ملى فوتبال عراق منتظر تأیید فیفاست تا تحریم میزبانى در مسابقات انتخابى جام جهانى برداشته شود.
هفته گذشته رسانه هاى عراق از رفع تحریم از ورزشگاه هاى فوتبال این کشور از سوى فدراسیون جهانى فوتبال(فیفا) 
خبر دادند. به همین دلیل گفته شد تیم ملى عراق یکى از رقباى تیم ملى ایران در بازى پیش روى خود مقابل امارات 

در مسابقات انتخابى جام جهانى در بغداد از این تیم میزبانى خواهد کرد.
«عبدالغنى شهد»، ســرمربى جدید تیم ملى فوتبال عراق  به صورت رسمى معارفه شد. این مربى عراقى به عنوان 

سومین مربى این تیم در مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 به شمار مى آید.
«یونس محمود» سرپرست تیم ملى عراق در حاشیه این معارفه درباره رفع تحریم فیفا، گفت: هنوز نامه رسمى براى 

رفع تحریم از میزبانى ما از سوى فیفا نیامده و ما منتظر هستیم. بغداد و بصره گزینه ما براى میزبانى از امارات است.

علیپور قبالً اشتباه را دریبل کرده است!

سرمربى عراق   معارفه شد

اعتراف روس ها: 

جدایى آزمون ضرر بزرگى است
ویاچسالو کولوسکوف نایب رئیس پیشین فیفا و دیمیترى چیستیاکوف هم تیمى سابق سردار، از دست دادن این 

بازیکن ایرانى را ضرر بزرگى براى زنیت مى دانند.
تیم فوتبال زنیت براى نخستین بار طى سال هاى گذشته، بدون سردار آزمون و پس از جدایى این بازیکن ایرانى در 

مرحله پلى آف لیگ اروپا به میدان رفت. مسئله اى که به نظر مى رسد هنوز براى روس ها قابل هضم نیست.
آزمون که تا تابستان سال بعد با زنیت قرارداد داشت، پس از رســیدن به دوره 6 ماهه پایانى قراردادش، به صورت 
رسمى به بایرلورکوزن پیوست و پس از توافقات دو باشگاه، او در همین زمستان راهى بوندس لیگا شد تا براى سیاه 

و قرمزها به میدان برود. 
دیمیترى چیستیاکوف مدافع تیم ملى روسیه و هم تیمى سابق ســردار در زنیت سن پترزبورگ در گفتگو با سایت 

چمپیونات درباره انتقال آزمون بــه لورکوزن صحبت کرد. او در 
پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه «آیا با رفتن آزمون، بازى تیم 

تغییر خواهد کرد؟» گفت: سؤال خوبى بود. شاید زمان به 
این سوال پاسخ دهد. قطعا سردار براى من یکى از بهترین 
مهاجمان حاضر در لیگ روسیه بود و جدایى او یک ضرر 
بزرگ اســت. او تمام ویژگى هاى یک مهاجم خوب را 

داشت، من او را خیلى دوست داشتم.
همچنین، ویاچسالو کولوســکوف نایب رئیس پیشین فیفا و 

رییس افتخارى اتحادیه فوتبال روســیه نیز درخصوص آزمون 
اظهارنظر کرد. او گفت: آزمون بهترین مهاجمى 

است که در سه سال گذشــته در روسیه 
بازى کرده است.

کولوسکوف  در گفتگو با 
RB Sport گفت: آزمون 

به خوبى در ساختار بازى 
ادغام شــده بود و همکارى 

خوبى با هم تیمى هایش داشت. البته از دست دادن 
او قابل جبران اســت، اما بدون او کار زنیت سخت تر 

خواهد بود.

با انتخاب سه کشــور میزبان مســابقات لیگ 
قهرمانان آسیا در منطقه شرق، منطقه غرب در 

انتظار انتخاب میزبان یا میزبانان است.
مرحله گروهى لیــگ قهرمانان آســیا از اواخر 
فروردین تا اواسط اردیبهشت به صورت مجتمع 
برگزار مى شود و باشگاه هایى ثروتمند غرب آسیا 

در انتظار میزبان این مسابقات هستند.
در منطقه شرق، بازى هاى گروه ششم، هفتم و 
دهم در تایلند و بازى هاى دو گروه دیگر در ویتنام 

و مالزى برگزار شود.
 روزنامــه الرأى قطر اعالم کرد: ســه کشــور 
عربســتان، امارات و ایران تمایــل خود را براى 

میزبانى از لیگ قهرمانان آســیا ابراز کرده اند و 
کنفدراســیون فوتبال آســیا به زودى میزبان یا 
میزبانان این پنج گروه را معرفى خواهد کرد که 
باید دید آیا همه بازى ها در یک کشــور برگزار 
مى شــود یا این رقابت ها در کشورهاى مختلف 

پخش خواهد شد. 
لیگ قهرمانان آسیا در شرایطى برگزار مى شود 
که تعداد تیم ها نسبت به دوره  گذشته افزایش پیدا 
کرده و هر کدام از مناطق شرق و غرب شامل پنج 
گروه و هر گروه شامل 5 تیم است که سرگروهان 
به عنوان ســه تیم برتر که مقام دوم را کســب 

کرده اند به دور بعدى صعود مى کنند.

درخواست ایران براى لیگ قهرمانان

سپاهان یا فوالد میزبان مى شوند؟

نیمفصل
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هستند. 
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مى دانیم که
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آوردیم و باید
بازى با استقال

ی ب و ر رزبور نپ ی ز ر ر ر بق ى ی م و ی ىرو یم ع
ل آزمون بــه لورکوزن صحبت کرد. او در 

بر اینکه «آیا با رفتن آزمون، بازى تیم 
فت: سؤال خوبى بود. شاید زمان به 
طعا سردار براى من یکى از بهترین 
گ روسیه بود و جدایى او یک ضرر 
 ویژگى هاى یک مهاجم خوب را 

دوست داشتم.
کولوســکوف نایب رئیس پیشین فیفا و 

یه فوتبال روســیه نیز درخصوص آزمون 
ت: آزمون بهترین مهاجمى 

 گذشــته در روسیه 
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اولین گل خود را براى علیپور
با وجود اینکه در این
به عنوان بازیکن تعو
گرفته اما توانســته د
تیمش به ثمر برســان

 است.
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علیپور براى هر گلى
204 دقیقه زمان احتی
براى مهاجمى که سو
بزرگتــر را دارد، آمار ق

 نمى شود.
با وجود همه اینها مربی
ک اعتماد به نفس، با او
را بتوانند بهترین سط
دیگر واسکو سیابر
تاکید کرده به على
و به نظر مى  ر
روى

حساب
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ســازمان غذا و داروى آمریکا اجازه اســتفاده اضطرارى 
براى«bebtelovimab»، را صادر کرده که یک آنتى بادى 
مونوکلونال جدید است و ریسک بسترى شدن در بیمارستان 

و مرگ ناشى از کووید19 را کاهش مى دهد.
تاییدیه سازمان غذا و داروى آمریکا درحالى صادر مى شود 
که چند هفته قبل این سازمان استفاده از چند درمان آنتى 
بادى تایید شده را متوقف کرد، زیرا پژوهش ها نشان داد آنها 

در مقابل سویه اومیکرون کارآمد نیستند.
تیم تحقیقاتى توســعه دهنده این نوآورى، قبًال نخستین 
درمان آنتى بــادى مونوکلونال براى کوویــد 19 به نام 
«bamlanvimab» را ســاخته بودند که در اواخر 2020 

اجازه استفاده از آن صادر شد.
کارل هانسن مدیر ارشد اجرایى «آب سل را» در این باره 
مى گوید: توسعه درمان مونوکلونال جدید در اوایل 2021 
میالدى و قبل از آنکه هرگونه شاخه خطرناك کرونا ظهور 
کند، آغاز شد. البته اجازه اســتفاده اضطرارى از این دارو 
داراى محدودیت هاى خاصى اســت. این دارو فقط براى 
افراد باالى 12 سال تجویز مى شــود که در مراحل اولیه 
ابتال به کووید 19 هســتند و عالئم معتدلى از بیمارى در 
آنها نمایان شده اســت. همچنین این دارو براى بیمارانى 
که به دلیل ابتال به کووید 19 در بیمارستان بسترى هستند، 

تجویز نمى شود.

هیأت امناى صرفه جویــى ارزى در معالجه بیماران 110 
تخت بسترى اطفال را به همراه تمامى متعلقات مربوطه 
براى 15 دانشــگاه علوم پزشکى کشــور تامین و ارسال 
کرده اســت. هیات امناى صرفه جویــى ارزى در معالجه 
بیماران اعالم کرد که باتوجه به شیوع اومیکرون در کشور 
و افزایش درگیرى اطفال به سویه جدید، وزارت بهداشت 
تمهیدات الزم را در نظر گرفته است. لذا به منظور آمادگى 
بیشــتر بیمارســتان هاى دولتى جهت پذیرش اطفال در 
بخش هاى بیمارســتانى، هیات امناى صرفه جویى ارزى 
در معالجه بیماران، 110 تخت بسترى اطفال را به همراه 
تمامى متعلقات مربوطه براى 15 دانشــگاه علوم پزشکى 

کشــور تامین و ارسال کرده اســت. این بیمارى عالوه بر 
بزرگساالن، کودکان و اطفال را نیز درگیر مى کند بنابراین، 
تجهیز و تقویت زیرساخت هاى بیمارستانى در این حوزه، از 
اولویت هاى مهم سیستم بهداشت و درمان کشور محسوب 
مى شود در این راستا بر اساس اولویت و نیازسنجى معاونت 
درمان وزارت بهداشــت، هیات امناى صرفه جویى ارزى 
در معالجه بیماران تمامى تجهیزات مقابله با این بیمارى 
را در کوتاه تریــن زمان ممکن براى دانشــگاه هاى علوم 
پزشکى اراك، اصفهان، اهواز، ایران، تبریز، تهران، خراسان 
رضوى، زاهدان، شهید بهشتى، فارس، قزوین، قم، گلستان، 

مازندران و بجنورد توزیع کرده است.

تأیید آنتى بادى جدید براى 
درمان اومیکرون 

افزودن 110 تخت بسترى 
اطفال به سیستم بهداشت  

نمونه اى از شدت گرفتن ابتال
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم    ایسنا|
پزشـکى جندى شـاپور اهـواز از بسـترى شـدن 88 
بیمار در بیمارستان هاى خوزسـتان در یک شبانه روز 
خبر داد. دکتر سـید محمد علوى اظهار کـرد: در 24 
ساعت 11 هزار و 96 نفر به مراکز منتخب بهداشت، 
کلینیک هـاى تنفسـى و بیمارسـتان هاى اسـتان 
خوزسـتان مراجعه کردند که یک هـزار و 380 بیمار 

از بین این افراد شناسایى شده اند.  

خطر تا دو سه هفته آینده 
رییس بخش عفونى بیمارستان مسیح    ایسنا|
دانشـورى درباره احتمال باال رفتن مـرگ و میرهاى 
کرونایى گفت: کشـور مـا همچنان در سـیرصعودى 
مبتالیـان در پیک اومیکـرون قرار داد ولـى در عین 
حال تا دوسـه هفته آینده افزایش میـزان مرگ هاى 
کرونایـى دور از انتظار نیسـت. دکتر پیام طبرسـى با 
اشـاره به اینکه اومیکرون در مقایسـه با سـایر سویه 
هاى کرونا بیشتر کودکان را درگیر مى کند اظهار کرد: 
تعطیلى مدارس و مراکز آموزشـى یکى دیگر از علت 
هایى است که کودکان در سـویه هاى قبلى کمتر به 
کرونا مبتال شدند. وى درباره احتمال باال رفتن مرگ و 
میرها گفت: کشور ما همچنان در سیر باالرونده پیک 
اومیکرون  قـرار داد ولى در عین حال تا دوسـه هفته 
آینده افزایش میزان مرگ هاى کرونایى دور از انتظار

 نیست.

آگهى تغییرات
شــرکت فصل ســبز آپادانا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 38743 
و شناســه ملــى 10260563682 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع 
عمومى فوق العاده تاریخ1400/10/20 
در خصوص افزایش ســرمایه به هیئت 
مدیره و بــا رعایت تشــریفات مقرر 
اساسنامه والیحه اصالحى قانون تجارت، 
سرمایه شــرکت از محل مطالبات حال 
شده و باالبردن مبلغ اســمى سهام از 
مبلغ1000000 ریال به 350000000 
ریال افزایش یافت وماده 5 اساســنامه 
به شرح زیر اصالح شد: ماده 5 اصالحى: 
ســرمایه مبلــغ350000000 ریال 
نقدى اســت که به 100 ســهم با نام 
عادى3500000 ریالى منقســم شده 
وتماما پرداخت شــده اســت اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1279432)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى نیما اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 18134 
و شناســه ملــى 10260390448 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/11/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - خانم ثریا 
عســگرى پور خلخالى به شــماره ملى 
2668000653 و خانــم لیــال ثقفى به 
شماره ملى 0070744467 و آقاى نیما 
ثقفى به شماره ملى 0067446388 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقاى مهرداد 
راستا به شماره ملى 1288076711 به 
سمت بازرس اصلى و آقاى قربانعلى راستا 
به شماره ملى 4621059785 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب و روزنامه نصف جهان جهت نشر

آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1279429)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى ســپاهان ماشــین آزرم 
به شــماره ثبــت 3314 و شناســه ملى 
14002972039 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1400/08/10 و نامه 
شــماره 5389 مورخ 1400/10/7 اداره 
تعاون نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
فاطمه چمى کدملى 1091605661بسمت 
رئیس هیئت مدیره و عــزت ذکریا کدملى 
1091017662 بســمت نایــب رئیس 
هیئت مدیره و ســعید نظرعلیــان کدملى 
1092126449 بسمت منشى هیئت مدیره 
و مهرداد وکیلى کدملــى 1100148531 
به ســمت مدیر عامل براى مدت سه سال 
انتخاب شــدند . کلیه چکها و اسناد تعهد 
آور شــرکت پس از تصویب هیات مدیره با 
امضاء آقاى مهرداد وکیلــى (مدیر عامل ) و 
خانم فاطمه چمى ( رئیس) و مهر شــرکت 
معتبر خواهــد بود و اوراق عــادى با امضاء 
آقاى مهــرداد وکیلى مدیر عامــل و مهر 
شــرکت معتبر خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1279422)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سعادت تجارت اسدآباد درتاریخ 1400/11/23 به شماره ثبت 70158 به شناسه ملى 14010790365 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد : فعالیت در زمینه هاى استخراج و اکتشاف و بهره بردارى معادن به جز استخراج و اکتشاف نفت و گاز و طال و نقره و امور عمرانى و ساخت و ساز ابنیه 
ساختمان از قبیل طراحى، محاسبه، نقشه کشى و نقشه بردارى، اجرا، نظارت، صادرات، واردات، خرید و فروش، تولید و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها و ادارات و اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى، مشارکت و سرمایه گذارى در شرکتهاى 
دولتى و خصوصى خرید و فروش سهام شرکتها ، اخذ وام و اعتبار از بانکهاى دولتى و خصوصى جهت شــرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از 
گمرکات کشور، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى داخلى و خارجى 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 امیریه ، خیابان هفتم [7] ، خیابان محمد على ساعد 
اصفهانى [آزادى] ، پالك- 112 ، طبقه سوم کدپستى 8174955467 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 203 مورخ 1400/10/04 نزد 
بانک ملى شعبه خیابان سجاد اصفهان با کد 3030 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سجاد حیدرى 
به شماره ملى 1289193975 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم راضیه حیدرى سورشجانى به شماره ملى 1289242941 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعادت اهللا قائیدامینى اسدآبادى به شماره ملى 4622167859 به سمت 
رئیس 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 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هر کدام به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاى احمدرضا اسکندرى امام قیسى به شماره ملى 1273561457 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مجتبى راستى 
جونقانى به شماره ملى 4623551415 به سمت بازرس اصلى 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 باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1279045)

تاسیس
شرکت سهامى خاص هربد روشن گستر برتر درتاریخ 1400/11/21 به شماره ثبت 70129 به شناسه ملى 14010782310 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :برنامه نویسى کامپیوترى و مهندسى پزشکى، خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، 
گشایش اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف 
شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و 
خارج کشور 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 قلعه طبره ، کوچه نسترن[22] ، خیابان هشت بهشت غربى ، پالك 0 ، ساختمان آفتاب ، طبقه اول ، واحد 8 کدپستى 8154786443 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 294322 مورخ 1400/11/06 نزد بانک ســینا شعبه نورباران با کد 294 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم 
سمیرا مزروعى به شماره ملى 1270576755 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدعارف شجاعى به شماره ملى 1272846067 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پریسا راستى به شماره ملى 1284860086 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 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 همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امیرحسین شجاعى به شماره ملى 1273853563 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم اعظم گوهریان به شماره ملى 1285809084 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 (1279042)

آگهى تغییرات
شرکت سدید عمران داتیس سهامى خاص به شماره ثبت 65908 و شناسه ملى 14009521290 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برازنده ، خیابان پروفسور فالطورى ، بن بست تجارى ادارى پاسارگاد ، پالك 11 ، ساختمان تجارى 
ادارى پاسارگاد ، طبقه سوم ، واحد 16 کدپستى 8193915318 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1279433)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى نیما اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 18134 و شناسه ملى 10260390448 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
خانم ثریا عسگرى پور خلخالى 2668000653 به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و خانم لیال ثقفى 0070744467 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقاى نیما ثقفى 0067446388 به سمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1279434)

آگهى تغییرات
شرکت تعهد اندیشه لیاقت سالمت شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54034 و شناسه ملى 14004882363 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/11/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن حیدرى شماره ملى 1285589718 به سمت بازرس اصلى و کاوه کریمى به شماره ملى 1291153772 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 

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 (1279438)

آگهى تغییرات
شرکت تعهد اندیشــه لیاقت ســالمت شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54034 و شناسه 
ملى 14004882363 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1400/11/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : یک بنــد به ماده 40 
اساسنامه به شرح ذیل الحاق گردید. بند 13 :اقامه 
هرگونه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى یا تســلیم 
به دعوى یا انصــراف از آن اعم از حقوقى و کیفرى 
با داشــتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسى 
از حق پژوهــش فرجام ، مصالحــه ، تعیین وکیل 
سازش ادعاى جعل نسبت به سند طرف و استرداد 
ســند تعیین داور یا بدون اختیار صلح به طور کلى 
استفاده از کلیه حقوق و اجراى کلیه تکالیف ناشى 
از قانون داورى تعیین وکیل براى دادرســى و غیره 
یا بدون حــق التوکیل و وکیل در توکیــل ولو کرارا 
تعیین مصدق و کارشــناس اقرار خواه در ماهیت 
دعوى واخواه به امرى که کامال قاطع دعوى باشــد 
دعوى خسارت استرداد دعوى جلب شخص ثالث و 
دفاع از دعاوى ثالث اقدام به دعاوى متقابل و دفاع 
از آن تامین مدعى به تقاضاى توقیف اشــخاص و 
اموال از دادگاه هاى اعطــاى مهلت براى پرداخت 
مطالبات شرکت درخواســت صدور برگ اجرایى 
و تعقیب اجرایــى و اخذ محکوم چــه در دادگاه و 
چــه در ادارات و دوایر ثبت اســناد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1279419)

آگهى تغییرات 
شرکت سپاهان بشیر شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 7318 و شناســه ملــى 10260284250 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى نجف اباد به 
نشانى استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش 
مرکزى ، دهســتان صفائیه ، روستا شهرك صنعتى 
منتظریه، خیابان (فرعى دهم) ، خیابان 102 ، پالك 0 ، 
طبقه همکف کدپستى 8513114892 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1279041)

آگهى تغییرات 
شرکت سپاهان بهبود پارسا سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 16426 و شناســه ملى 
10260373627 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به 
سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1279054)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى نیکتا ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 9684 و شناســه ملــى 10260307671 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى 
فــوق العــاده مــورخ 1399/12/04 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد : مرکز اصلــى شــرکت به 
اســتان اصفهــان ، شهرســتان اصفهــان ، 
بخش مرکــزى ، شــهر اصفهان، محلــه تیران ،
 کوچه شــهید محمد جواد عالقمندان ، بن بســت 
ســپهر ، پالك 5 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپســتى 
8138664381 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1279060)

آگهى تغییرات 
شرکت پویش گیربکس ســامان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 68055 و شناســه ملى 
14010090225 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخــش مرکزى ، 
دهستان محمودآباد ، روستا منطقه صنعتى محمودآباد، 
محله ندارد ، خیابان اصفهان - تهران ، بن بست 23 ، 
پالك 4 ، طبقه همکف کدپســتى 8161194899 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1279421)

روى موج کووید-19

یک مطالعه جدید نشــان مى دهد که اگر قبًال مبتال به 
کووید 19 شــده اید، آنتى بادى هاى طبیعى شما ممکن 
است تا 20 ماه دوام بیاورند. با این حال محققان هشدار 
مى دهند که یافته هاى جدید لزومًا به این معنا نیست که 
شما در برابر عفونت مجدد محافظت مى شوید و واکسن ها 
همچنان بخش مهمى از استراتژى پیشگیرى از کووید 

19 هستند.
دکتر «اتو یانگ»، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه 
کالیفرنیا، مى گوید: این مطالعــه به ما مى گوید که افراد 

بعد از ابتالء به کووید 19، داراى آنتى بادى هایى هستند.
براى این مطالعه، محققان میزان آنتى بادى ها را در خون 
816 بزرگسال آمریکایى واکسینه نشــده اندازه گیرى 
کردند. محققان در 99 درصــد از افرادى که گفته بودند 
نتیجه آزمایــش کووید 19 شــأن مثبت بوده اســت، 
آنتى بادى پیدا کردند. همچنین در 55 درصد از افرادى 
که معتقد بودند کووید 19 دارند اما هرگز آزمایش نداده 
بودند و در 11 درصد که فکر نمى کردند هرگز به کووید 

19 مبتال شده اند، آنتى بادى یافت شد.
به گفته محققان: تقریباً همه افراد مبتال به عفونت کووید 
19 اثبات شــده، آنتى بادى داشتند و به نظر مى رسد این 

آنتى بادى ها براى مدت طوالنــى باقى مى مانند. با این 
حال، محققان هشدار مى دهند هیچ سطحى از آنتى بادى 

تضمینى براى عفونت مجدد نیست.
یانگ خاطرنشان کرد: مطالعات دیگر نشان داده اند که 
آنتى بادى هاى طبیعى کووید 19 با گذشت زمان، اغلب 

در حدود شش ماه، از بین مى روند.

وى در ادامــه افزود: افــرادى که بیمــارى کووید 19 
شدیدترى داشتند، ســطح آنتى بادى باالترى دارند، اما 

براى همیشه از آنها محافظت نمى کند.
محققان تاکید مى کنند در صورت امکان واکسن بزنید، 
در مکان هاى عمومى ماسک بزنید، فاصله اجتماعى را 

رعایت کنید و در هنگام بیمارى در خانه بمانید.

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد؛

آنتى بادى هاى کرونا تا 20 ماه
 باقى مى ماند

پژوهشــگران با انجــام یک مطالعــه در زمان 
همه گیرى کووید-19 عنــوان کردند که عالئم 
اختالل اســترس پس از ســانحه در زنان، افراد 
بیکار، افرادى که داراى عالئم بیمارى کووید-19 
بودند و کسانى که بیمارى مزمن زمینه اى دارند، 

بیشتر است.
مشکالت روان شناختى مانند عالئم استرس پس 
از سانحه (PTSS)، از مهم ترین عوارض مرتبط با 

همه گیرى کووید-19 در افراد است. 
اختالل استرس پس از حادثه یک اختالل روانى 
و رفتارى است که مى تواند به دلیل قرار گرفتن در 
معرض یک رویداد آســیب زا و یا سایر تهدیدات 
زندگى فرد ایجاد شود. عالئم این اختالل ممکن 
است شامل افکار، احساسات یا رؤیاهاى آزاردهنده 
مربوط به رویدادها، ناراحتى روحى یا جسمى به 
نشانه هاى مربوط به تروما، تالش براى اجتناب از 
نشانه هاى مربوط به تروما، تغییر در نحوه تفکر و 

احساس فرد و ... باشد.
مراقبت هاى پزشکى و همچنین شرایط ژنتیک و 
... مى توانند باعث طول عمر و یا بهبودى بیمارى ها 
شوند، ولى شرایط اجتماعى که مردم در آن زندگى 

مى کنند نیز تاثیر فاحشى در سالمت آن ها دارد. 
بر همین اساس پژوهشگران با انجام یک مطالعه، 
ارتباط بین عوامل اجتماعى تعیین کننده سالمت 
و اختالل اســترس پس از ســانحه را در زمان 

همه گیرى کووید-19 مورد بررسى قرار دادند.
براى انجــام این مطالعــه مقطعى کــه در بازه 
زمانى خــرداد تا تیر 1399 انجام شــد، 370 نفر 

مراجعه کننده به یک آزمایشگاه منتخب در شهر 
کرج، مورد بررســى قرار گرفتند. پژوهشگران با 
استفاده از پرســش نامه اختالل پس از سانحه، 

اطالعات مورد نیاز خود را جمع آورى کردند.
بررسى پرسش نامه ها نشــان داد که بیش از 51 
درصد از شرکت کنندگان مرد بودند و مشخص شد 
که حدود 17 درصد از شرکت کنندگان از نظر تست 
آنتى بادى کووید-19، مثبت بودند. شــایع ترین 
عالئم در این بیماران به ترتیب ضعف، بدن درد، 

سرفه، کاهش حس بویایى و تب بود.
بررسى میزان شیوع اســترس پس از سانحه در 
شــرکت کنندگان این تحقیق، حاکى از این بود 
که شــیوع کلى عالئم این اختالل حدود هفت 
درصد اســت و  در این مطالعه مشخص شد که 
جنســیت زن، بیکارى، داشــتن عالئم بیمارى 
کووید-19 و ابتال به بیمارى هاى مزمن زمینه اى 
به طور مستقیم با اختالل استرس پس از سانحه 

مرتبط است.

ارتباط اختالل استرس پس از سانحه و کرونا 
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پشت هزاران پیکسل که چهره مرد قمه به دست را به آسانى به نمایش 
مى گذارد، تنها چیزى که بین خشونتى بى امان نظرت را جلب مى کند، 
لبخندى است که با سر بریده شده در دستان او تناقض فاحش دارد. پس 
از آن، واگویه هایى است که به شــکلى مبهم به فضاى پرتنش جنگ 
خونین تعصب و غیرت دامن مى زنــد. حکایت کهنه و دنباله دارى که 
این بار هم با انتشــار فیلم کوتاهى از باب تلنگر به قوانین خواب آلود، 

وایرال شد.
 به بهانه واکاوى قتل هاى ناموســى یکى دو ســال اخیر با مصطفى 
مهرآیین در دفتر کارش قرار گذاشــتیم. پژوهشگرى که سال هاست 
در حوزه آســیب هــاى اجتماعى کار مى کنــد. به اســتقبالمان که 
مى آید، مى گوید: «اول خانم ها» تا از همان ابتدا متوجه شویم با انسانى 
روبه رو هستیم که گویا چندان موافق جامعه مردساالر نیست. آسیب 
شناسى که ابا ندارد حرف هایش را با صراحت بگوید و استدالل بیاورد 
اما لحن کالمش وقتى که مى خواهد از قتل هاى ناموسى حرف بزند 
تغییر محسوسى دارد. به قول خودش باید محافظه کارانه تر باشد تا از 
سخنانش برداشت سیاسى نشود. این استاد دانشگاه، مشاور خانواده و 
فعال فرهنگى، قبل از شروع مصاحبه و زمانى که به گپ زدن و نوشیدن 
چاى عطر دار ایرانى مى گذرد، مى گوید: «کشتن، فقط سربریدن نیست، 
کافى است که روح یک نفر را بکشى و به احساسات یک خانم اهمیت 
ندهى، این مى شود ســر بریدن آرزوهاى او. بزرگ ترین جنایتى که 

هیچوقت رسانه اى نمى شود.»  
در یک بعدازظهر ســرد، توى اتاق کار هفت مترى او نشســتیم تا از 
الیه هاى به سوگ نشســته جامعه و قتل هایى بگوید که تمام شدنى 

نیستند. 
مردى ناموس پرســت با سر ســالخى شده  
همســرش در یک دســت و قمه اى در دست 
دیگر پیروزمندانه در خیابان راه مى رود و لبخند 
افتخار مى زند! این صحنه، مستندى از یک نمونه 
قتل ناموسى اســت که به شکل هاى مختلف هر 
بار اتفاق مــى افتد و البته تنها به کشــور ما هم 
ختم نمى شــود، قتل هایى که با وجود تغییرات 
زمانه و ارتقاى حق و حقوق زنان هنوز هم اتفاق 
مى افتد. به نظر شما چرا با وجود این همه تغییر، 
باز هم با قیصرهایى روبه رو هســتیم که با نام 

غیرت مبادرت به قتل مى کنند؟
اگر بخواهم به این ســئوال پاســخ بدهم باید برگردم به ریشه هاى 
خانواده که کوچک ترین واحد اجتماعى محسوب مى شود. پدر، همسر 
و برادرانى که همواره در خانواده نقش مدیر و رئیس را بازى مى کنند. 
در این شرایط به پدر و پسر خانواده القا مى شود که مالک جان و مال و 
آینده بچه هایت هستى. مردان در این خانواده ها تبدیل به دیکتاتورهایى 
مى شــوند که جایگاهى براى گفتگو و ابراز نظر براى همســران و به 
خصوص فرزندان دخترشان قائل نیســتند. در این نوع خانواده ها، پدِر 
«نسل قدیم»، نمى تواند مشاجراتش را با فرزنِد «نسل جدیدش» حل 
کند و کارشان به دلخورى و کینه کشــیده مى شود. به تعبیرى در این 
خانواده ها ما با دو نسل متفاوت روبه رو هستیم. از یک طرف پدرى که 
با اصول، دیدگاه ها و تفکرات خودش مى خواهد خانواده را رهبرى کند 
و از سویى دیگر فرزندانى که در فضاى مجازى و مدارس، الگو هایشان 
را انتخاب مى کنند و قطعًا بین این دو، برخوردهایى به وجود مى آید و 
تبدیل به آتشفشانى از خشم مى شود که نتیجه اش همین قتل هاست. 
اما اکنون ما با قاتالن جوان و پدرها و برادرهایى 
سر و کار داریم که نســل جدید هستند و در دهه 
30 و 40 زندگیشان به سر مى برند. این تناقض 
بارزى است که شاید ربطى به نسل جدید و قدیم 

نداشته باشد.
درست است. ما با همسران جوانى روبه رو هســتیم که نگاه پدران و 
برادرانشان را حمل مى کنند. آنها با عقبه اى که از گذشته دارند، بزرگ 
مى شــوند و همان کارى را مى کنند که پدرانشان انجام داده اند چون 
مهارت هاى زندگــى را آموزش ندیده اند. این قشــر پدران و مادرانى 
مى شوند که مهارت ارتباطى درســتى ندارند. وقتى یک کودك پسر 
در خانواده، صدها و هزاران بار کلمه «آبرو» را مى شنود بدون اینکه از

 الیه هاى پنهان آن آگاه باشــد، وقتى که او همیشه غیرت و تعصب 
پدرش را دیده و الگوى او شــده اســت، از او انتظار نمى رود که وقتى 
خودش داراى فرزند شد، منطقى عمل کند. او میراث دار خانواده اى است 
که شاید در الیه هاى رویى مترقى جلوه مى کنند اما در الیه هاى زیرین 
و ریشه هاى ذهنى، همواره با غیرت و تعصبى روبه رو است که در ذهنش 
نهادینه شده و با پوست و گوشت و استخوانش آن را لمس کرده است؛ 
در عین حال، در کنار این مردان، با زنانى روبه رو هستیم که در چرخه 
قراردادهاى یک طرفه افتاده اند. مردان این جامعه این حق را بر خود 
واجب مى دانند که اگر همسرشان به عنوان کنیز و کلفت آنها تمکین 
نکند و سرکشى از او سر بزند بدون اینکه به علل و عوامل آن بیاندیشند 
او را به قتل برسانند و حقش را کف دستش بگذارند. این موضوع ربطى 
به پیشرفت جامعه و پیشرفت تکنولوژى ندارد به این خاطر که قطعًا تا 
زمانى که نگاه ها نسبت به نوع مالکیت یا روابط بین زوجین یا خواهر و 
برادر یا مادر و فرزند تغییر پیدا نکند و مردان حقى مساوى را در نکاح با زن 
و همسر خود نپذیرند و مانند پدرانشان عمل کنند هر نوع رفتار خشونت 
آمیزى از آنها سر خواهد زد، حاال چه امروزى باشند و چه از نسل دیروز.

اگر پســرى هم از خانه فــرار مى کــرد او را 
مى کشتند؟ 

(با تحکم مى گوید) هرگز. هرگز چنین اتفاقى نمى افتاد. 
چرا در نگاه جامعه ما فقــط رومیناها و غزل ها 

گناهکار محسوب مى شوند؟
به این خاطر که مردان جوامع ســنتى هنوز هــم در یک قرارداد یک 
طرفه به همسرانشان مى نگرند و تا زمانى که برخى از مردان فکر کنند 

آبرویشان رفته است این قتل ها اتفاق مى افتد.
شما گفتید خشــم ترجیع بند قتل هایى است 
که اتفاق مى افتد و مــى دانیم که در مقوله قتل و 
خشونت تعقل جایگاهى ندارد و از طرفى گفتید که 
قاتالن همواره روى آبرو به عنوان دلیل خشونت 
ورزیشــان تأکید مى کنند. جمع این دو چگونه 

ممکن است؟ 
به مقوله خوبى اشاره کردید. خشونت و آبرو در این قتل ها امور جدا از 
همى نیست به این خاطر که این قاتالن غیرت را توأمان با آبرو مى دانند 
و این دو را از هم جدا نمى کنند. به تعبیر دیگر اکثر این قتل ها به علت 
فاصله بین نسل ها، اعتقادات و تعصبات عمیق و تفکراتى رخ مى دهد 
که به نام آبرو نسل به نســل انتقال پیدا مى کند و حاصلش مى شود 
ســنت هاى غلط؛ بنابراین، چیزى به اسم «آبرو» را نمى شود از مقوله 
تعصبات جدا کرد و این دو تنیده در هم هســتند که به شکل تعصبات 
اشتباه خود را نشــان مى دهد و باعث عملکردها و عکس العمل هایى 
مى شود که هیچ توضیحى برایش وجود ندارد. در رابطه با حادثه اخیر 

هم همین موضوع پیش آمده اســت. موضوع مشابهى که در رابطه با 
فاطمه برحى، رومینا اشــرفى و ریحانه عامرى هم در خرداد 99 پیش 
آمد. خانواده این قربانیان توجیه یکسانى براى این قتل ها داشتند. اینکه 
آبرویشان رفته اســت. در این خانواده ها «آبرو» ابزار قدرتمندى است 
که خشم زیادى تولید مى کند و تعصبى که مثل یک کهن الگو و ابزار 
قدرت از گذشــته باقى مانده و باعث مى شود قصه قتل هاى ناموسى 

ادامه دار شود.
و ابزار این «قدرت» در دســت کدامیک از این 
موارد اســت؟ عرف، آبرو، فرهنگ ســنتى یا 

تعصبات؟ کدامیک مقصرترند؟
هر کدام از این موارد به خودى خود یک ابزار هستند. به هر حال بسیارى 
از خانواده هایى که در جوامع سنتى زندگى مى کنند از گذشته فرهنگى 
عمیق را یدك کشــیده اند و نمى توانند به راحتى آن را زیرپا بگذارند. 
فرهنگ مردان این خانواده ها با عرفى آغشته شده که همواره قدرتمند 
عمل کرده است. در کنار اینها باید اعتراف کنیم که نتوانسته ایم شکافى 
که بین نسل ها ایجاد مى شود را پر کنیم. فضاى مجازى و تکنولوژى 
هاى جدید هم وقتى وارد کشور ما شده که هیچ برنامه مشخصى برایش 
نداشته ایم. همه اینها دست به دســت هم داده اند و فرایند پیچیده اى 
را ایجاد کرده اند. کالف سردرگمى که باعث شده همگى ابزارى براى 
قربانى شدن زنان شوند و ما در برابر آن یاد گرفته ایم که سکوت کنیم. 
براى گریه کردن آماده  تریم، به غم ها عادت کرده ایم و براى هر کار 
اشتباهى خودمان دادگاه هاى شــخصى مى گیریم و تمام اینها پازل

 قتل هاى ناموسى را کامل کرده اند. 
فضاى مجازى چگونــه در به وجود آوردن چنین 
فضایى مقصر اســت و آیا باید بــراى حل این 
مشکل، استفاده از فضاى مجازى را تعطیل کرد؟

خب نمى شود صورت مسئله را پاك کرد و گفت که فضاى مجازى باید 
از ریشه و بُن برچیده شود. به هر حال ما در عصر تکنولوژى هستیم و در 
دور افتاده ترین روستاها هم دختران جوان با تلگرام و اینستاگرام آشنا 
هستند با این تفاوت که برخالف شهرها فرهنگ تکنولوژى هنوز در این 
مناطق کوچک جا نیفتاده است. مردان این جوامع فکر مى کنند اگر زنان 
و فرزندانشــان با فضاى مجازى در ارتباط باشند به قول معروف از راه 
به در شده اند و آبرویشان رفته است و هیچ تنبیهى به جز سر به نیست 
کردن و کشتن آنها جایز نیست. گرچه به نظر من ُکشتن، فقط سربریدن 
نیست، کافى است که روح یک نفر را بُکشى و به احساسات یک خانم 
اهمیت ندهى، این مى شود سر بریدن آرزوهاى او. بزرگ ترین جنایتى 
که هیچوقت رسانه اى نمى شود و در عوض مسائلى پیش مى آید که 
ربطى به ابعاد اجتماعى و روانى و علمى ماجرا ندارد و تنها به پیشروى 

خشونت کمک مى کند.

آیا تأثیرات جغرافیایى هم مى تواند تشدید کننده 
این قتل ها باشــد؟ به این خاطر این سئوال را 
مى پرسم که در مناطق جنوبى این قتل ها شایع 
تر است و ما از ســال 98 تا کنون شاهد 60 قتل 
ناموسى در جنوب کشور بوده ایم که بیشترین 
آمارها را نسبت به بقیه استان ها به خود اختصاص 
مى دهد. چرا این قتل ها در مناطق جنوبى ایران 

شیوع بیشترى دارد؟
به هیچ وجه نمى شود تأثیرات جغرافیایى را نادیده گرفت به این خاطر که 
این موضوع به جغرافیایى که در آن زندگى مى کنیم آنچنان گره خورده 
که باعث مى شود، تبعیض هاى جنسیتى بیشتر رخ بنمایاند. جغرافیا، 
نقش مهمى در این نوع قتل ها ایفا مى کند. فرهنگ هر محیطى تعریف 
خاصى دارد، در شــهرهاى بزرگ شــالوده ذهنى افراد متفاوت است. 
آنها اظهار مى دارند که مى خواهیم زندگى کنیم بدون اینکه به عقاید 
دیگران اهمیت دهیم؛ اما در یک شهر یا روستاى کوچک، مردم یکدیگر 
را قضاوت مى کنند و «آبرو »بســیار پررنگ تر جلوه مى کند و همین 
نقطه ضعفى مى شود که نسل هاى جدید را هم با مشکل مواجه مى کند. 
براى توضیح بیشــتر باید بگویم که تعصب، غیرت و آبرو سه کلمه اى 
است که شاید براى من یک معنى و براى شما معنى دیگرى داشته باشد. 
ممکن است این کلمه در یک شهرستان کوچک معنى متفاوتى نسبت 
به شهرهاى بزرگ داشته باشد؛ بنابراین برمى گردیم به صحبت هاى 
قبل و دوباره به جامعه اى مى پردازیم که پدر را مالک فرزند مى داند، 
پدرى که در شرایط حاضر زیر بار مشکالت اقتصادى و روانى هم هست 

و همین موضوع مزید بر علت مى شود که دست به چنین کارى بزند. 
پس در واقع ما در مناطقى از ایران با قاتل هایى 
روبه رو هســتیم که در دهه 50 و 40 هم حضور 
داشــته اند  و اکنون در این بازه زمانى با لباسى 

جدید باز هم اقدام به خشونت مى کنند.
در پاسخ به این سئوال باید این مقوله را مد نظر داشته باشیم که شرایط 
امروز جامعه نسبت به گذشته تفاوت هاى بارزى داشته و نسبت به دهه 
40 و 50 با فضاى بازترى روبه رو است اما این کشتارها فقط به دهه هاى 
قبل برنمى گردد. این قتل ها از زمان باستان تا به امروز در کشورهاى 
مختلف هم اتفاق مى افتاده اما مســئله اصلى این است که آن زمان 
دسترسى به اطالعات به این راحتى نبوده اســت. بماند که به واسطه 
شرایط گذشته قبًال مردان با نافرمانى کمترى روبه رو بودند و زنان هم 
این شرایط را پذیرفته بودند که هر آنچه سرنوشت برایشان رقم زده را 
قبول کنند. آنها باید با لباس ســفید به خانه شوهر مى رفتند و با همان 
لباس سفید به خاك سپرده مى شدند، حق اعتراضى هم نبوده؛ اما اکنون 
در بسیارى از خانواده ها دختران حق انتخاب دارند و متوجه شده اند که 
باید حق و حقوقشان را بگیرند اما به واسطه وجود ریشه هایى که هنوز 
وجود دارد در جوامع کوچک تر، مــردم هنوز هم از ریز زندگى یکدیگر 
با خبرند و فرهنگ، تعصب و غیــرت همچنان حکمفرمایى مى کند و 
متأسفانه باعث خشونت مى شود. دلیل آن هم نبود بازتعریف مناسب از 
کلمه «آبرو» است. این قشر هنوز نمى دانند که معنى زندگى کردن در 
50 سال گذشته با امروز متفاوت شده و متأسفانه به همان روال قبل و 

مانند پدران و برادرانشان عمل مى کنند.
و چقــدر تــرس را در ایجاد این قتــل ها مهم 
مى دانید؟ ترسى که مقدمه فرار دختران از خانه و 
شکل گرفتن کینه و تعصب کورکورانه و در نتیجه 

نقطه پایان حوادث تلخ است. 
خب این ترس و کینه اى که از آن نام بردید به هر حال یک شبه ایجاد 
نشده، بلکه ماه ها و شاید طى چند سال اتفاق افتاده است. دلیلش هم 
واضح است. ما بیش از اینکه عشق را به بچه هایمان بیاموزیم به آنها 
ترس وارد مى کنیم. ترســى که باعث مى شود یک زن، خانه پدرى را 
امن نداند. ترســى که او را از پناهگاهش فرارى مى دهد. ترسى که به 
واسطه نبود قوانین حمایت کننده از زنان ایجاد مى شود و بستر مناسبى 
براى این قتل ها مى شود. بسیارى از زنان ما در جوامع سنتى از ترسى 
رنج مى برند که پنهان است و وقتى آشکار مى شــود که دیگر کار از 
کار گذشته است. پس این نقد بر ما هســت که خوب کار نکرده ایم و

 بودجه هاى عظیم فرهنگیمان را صــرف فعالیت هایى مى کنیم که 
نقشى در تربیت جامعه ندارد.  

واکاوى علت قتل هاى ناموسى در گفتگوى «نصف جهان» با پژوهشگر فعال در حوزه آسیب هاى اجتماعى

ُکشتن فقط سر بریدن نیست 
01

فریبرز درتاج، رئیس انجمن روانشناســى تربیتى ایران با 
تأکید بر اهمیت نقش پدر در تربیت فرزندان و با بیان اینکه 
کمیت و کیفیت حضور پدر در خانواده ارتباط معنادارى با 
افزایش سالمت روان فرزندان دارد، گفت: مطالعه اى که 
اخیراً در مورد ارتباط پدران و پســران در دانشگاه ایالتى 
کالیفرنیا فولرتون آمریکا انجام شد، نشان داد مردانى که 
رابطه دوران کودکى خود را با پدرانشان «خوب» توصیف 
مى کردند، در برخــورد با رویدادهاى اســترس  زا قادر به 

مدیریت استرس و ناراحتى عاطفى بودند.

مدیریت «استرس»

03

04

بر اســاس آمارهاى مؤسســات حامى حقــوق حیوانات، 
ساالنه 100 تا 200 هزار گونه از جانوران مختلف در صنعت 
محصوالت آرایشى کشته مى شوند. همچنین آمار دیگرى 
این میزان را 500 هــزار عدد تخمین زده اســت.تمایل به 
مصرف گرایى در جهان به شکل بى رویه اى رو به افزایش است 
و این تجمل گرایى و اعتیاد بــه مصرف گرایى در زمینه هاى 
مختلف موجب آســیب به محیط زیست شــده است. یکى 
از موارد ایــن مصرف گرایى ها مربوط به اســتفاده بى رویه 
محصوالت آرایشــى و بهداشتى اســت. بر اساس آخرین 
برآوردهایى که در ســال 2020 میالدى انجام شــده است 
ساالنه 483 میلیارد دالر براى لوازم آرایشى در جهان هزینه 
مى شود و انتظار مى رود این هزینه ها تا سال 2025 به بیش از 
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دبیر ستاد مشاغل خانگى وزارت کار گفت: مجوز مشاغل 
خانگى به صورت آنى و سه روزه صادر مى شود و 172 شغل 
خانگى نیازمند مجوز هستند. امام دادى گفت: تا 18 اسفند 
اتصال همه  ســامانه هاى مجوزدهى وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعى بــراى اعمال نظارت بر مشــاغل به درگاه 
ملى صدور مجوز را خواهیم داشــت.به گفتــه امام دادى 
براى کســب صدور مجوز آنى، متقاضى درخواست خود 
را ثبت مى کند و بعد از آن حداکثر ســه روز کارى دستگاه 
اجرایى زمان دارد که این درخواســت را ثبت کند و در غیر 
این صورت ســامانه به صورت اتوماتیــک مجوز را صادر 

مى کند.

هزینه هنگفت براى
 لوازم آرایشى

صدور مجوز آنى 
مشاغل خانگى

02

فربد فدائى، روان پزشک گفت: ســابق بر این، بزهکاران 
مى کوشــیدند رفتارهاى مجرمانه خــود را پنهان کنند و 
حتى ظاهر محترم به خود بگیرند، اما در ســال هاى اخیر 
نسل جدیدى از مجرمان پا به میدان بزهکارى گذاشته اند 
که گرایشى به پنهانکارى ندارند و با جسارت و وقاحت به 
قانون شکنى مى پردازند.آنان طیف گسترده اى را تشکیل 
مى دهند که از رانندگان قانون شــکن تا جانیان را شامل 
مى شود. وى افزود: ضرورى است همه جانیان مورد معاینه 
روان پزشکى قرار گیرند و در صورت احراز تشخیص اختالل 
شخصیت ضد اجتماعى و تکرار جرم، در بیمارستان هاى 
ویژه با ضریب امنیتى باال تحت مراقبت قرار گیرند و تا رفع 

حالت خطرناك مرخص نشوند.

ضرورت معاینه
 روان شناسى جانیان

05

رئیس سازمان فنى وحرفه اى کشور گفت: دوره ها و مدارك 
ارائه شده توسط ســازمان فنى و حرفه اى بین المللى و قابل 
ترجمه است. به گفته حســینى نیا افرادى که مى خواهند از 
فرصت هاى شــغلى خارج از کشور اســتفاده کنند از طریق 
کاریابى هاى مجاز مى توانند از مدارك فنى و حرفه اى استفاده 
کنند و منعى ندارد و این مدارك مورد تایید سازمان بین المللى 
کار است. وى افزود: بر اساس آمار رشته هاى فنى، تعمیرات 
تخصصى، آى تى و فناورى اطالعات در  کشورهاى دیگر  با 

استقبال بیشترى روبه رو هستند.

مدارك فنى و حرفه اى
 تأیید شده است 

مدیرکل امــور تربیتى مشــاوره و مراقبت وزارت 
آموزش و پرورش گفت: یکى از برنامه هاى مهم در 
آموزش و پرورش بر اساس راهکارهاى سند تحول،  
برنامه ملــى نماد با هدف مراقبت از آســیب هاى 

اجتماعى است.
مسعود شکوهى گفت: در سال هاى اخیر بر اساس 
پیچیدگى هایى که در جامعه در حوزه اجتماعى و 
فرهنگى و به ویژه خانواده ها به وجود آمده اســت 
بهانه اى شــده اســت تا براى جوانان و نوجوانان 

آسیب پذیرى بیشترى پیش بیاید.

وى ادامه داد: بر اساس گزارش ها و شواهد موجود 
دالیل این مخاطرات به عــدم آگاهى الزم براى 
مواجه با این آسیب ها بر مى گردد که هر چقدر این 
آسیب ها آموزش داده شود مى تواند در کاهش آن 

مؤثر باشد.
شکوهى گفت: یکى از برنامه هاى مهم و محورى 
در آموزش و پرورش بر اســاس راهکارهاى سند 
تحول بنیادین و زیر نظام ها و همچنین بیانیه گام 
دوم انقالب مى تواند همین برنامه ملى نماد است.

مدیــر کل امور تربیتــى، مشــاوره و مراقبت در 
برابر آســیب هاى اجتماعى با اشــاره به اهداف 
این برنامه گفت: بیش از 5 ســال این برنامه اجرا 
شده اســت که در آن به دنبال مدیریت و کاهش 
آسیب هاى روانى - اجتماعى و ارتقا توانمندى هاى 
روانــى اجتماعى و مهمتر از همه ســالمت روان 

هستیم.
وى گفت: ما به دنبال آن هستیم تا دانش آموزان، 
فرهنگیان و اولیا دسترســى سریعى را به خدمات 
ارتقایى و تخصصى مشاوره اى که از سمت مدارس 

ارائه مى شود، داشته باشند.

اجراى طرح نماد با هدف مراقبت در برابر 
آسیب هاى اجتماعى

عرصه جنگ براى بسیجیان، فضاى مجازى و آسیب هاى اجتماعى است

وام فرزندآورى 100میلیونى به چه کسانى تعلق مى گیرد؟

فرمانده سپاه خراسان شمالى با تاکید بر اینکه عرصه جنگ 
در بازه فعلى فضاى مجازى و آسیب هاى اجتماعى است، 
گفت: بسیجیان امروز ماموریت هاى ویژه ترى نسبت به 

دوران دفاع مقدس دارند.
ســردار اســماعیل فرجى اظهار کرد: دشــمن جنگ 
هوشمندانه و به تعبیر مقام معظم رهبرى جنگ ترکیبى 
را علیه مردم ایران آغاز کرده است. فرمانده سپاه خراسان 
شمالى ادامه داد: فتنه هاى مختلفى را دشمن آغاز کرده 
که دین زدایى، والیت ستیزى و ناامیدى مردم از انقالب 

ارکان آن هستند.
وى افزود: امروز دشمن به صورت شبانه روزى علیه مردم 

ایران خصوصًا در فضاى مجازى فعال است. فرجى بیان 
داشت: دشمن از راه هاى مختلفى در صدد آسیب رساندن 
به جوانان است لذا جنگ اراده ها در جریان بوده با این حال 

ما در این جنگ اراده خود را به دشمن تحمیل کرده ایم.
فرمانده سپاه خراسان شــمالى با تاکید بر اینکه سطوح 
درگیرى ایران با دشمنان به نهایت خود رسیده، گفت: در 
این جنگ ما نیز دچار آسیب هایى هستیم که آسیب هاى 

اجتماعى جزئى از آن است.
وى افزود: همانطور که در دفاع مقدس دست در دست هم 
دادیم تا به پیروزى برسیم، امروز نیز براى رفع مشکالت 

اجتماعى نیازمند تعامل همه جانبه هستیم.

 در بودجه سال آینده براى خانوارهایى که صاحب چندین 
فرزند مى شوند، وام  و تسهیالت متعددى در نظر گرفته 
شده است. از وام فرزندآورى تا وام ودیعه، خرید یا ساخت 

مسکن.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مبلغ وام فرزندآورى 
از 20 میلیون تومان شروع مى شــود و سقف آن 100 

میلیون تومان است.
مبلــغ وام فرزنــدآورى بــه ازاى فرزنــد اول 20 
میلیــون تومــان، بــه ازاى فرزنــد دوم 40 میلیون 
تومــان، بــه ازاى فرزند ســوم 60 میلیــون تومان، 
بــه ازاى فرزند چهــارم 80 میلیون تومــان و به ازاى 
فرزنــد پنجــم و بیشــتر از آن، 100 میلیــون تومان 

است.
جز وام فرزندآورى، اگر خانواده اى صاحب فرزند سوم و 
بیشتر شود، مى تواند از وام قرض الحسنه خرید، ساخت 
یا وام ودیعه مســکن اســتفاده کند. مبلغ این وام 220 
میلیون تومان اســت و زمان بازپرداخت آن 20 ســال 

است.

دریا قدرتى پور
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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. 

آگهى مزایده فروش
 1 پالك مسکونى (مرحله چهارم) 

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

محمد طرمه فروشان طهرانى -  شهردار کمشچه
م.الف : 1279585

نوبت اولنوبت اول

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

 آگهى مناقصه عمومى

نام روزنامه :  نصف جهان 
تاریخ انتشار:1400/11/30

نوبت دومنوبت دوم

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر 307 – 4 - 400
سرخود در قطر  800 میلیمتر  جهت منطقه فوالدشهر    

جارى
1,100,000,000ذوب آهن

400 - 4 – 309
خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویرى تصفیه خانه فاضالب 

زرین شهر و ایستگاههاى پمپاژ فاضالب شماره 1 ، 2 و 3 
تصفیه خانه ورنامخواست سده 

جارى 
258,000,000فوالد

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/12/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/12/15

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

هفدهمین نمایشگاه جامع قرآن و عترت اصفهان در فروردین ماه سال 1401 
و همزمان با ماه مبارك رمضان برپا مى شود و برنامه ریزى ها براى هر چه 

باشکوه تر برگزار شدن این نمایشگاه از هم اکنون آغاز شده است.
این نمایشگاه پس از سه سال وقفه و با برنامه ریزى هاى مدون و رویکردهاى 
جدید، در روزهاى 24 تا 30 فروردین ماه 1401 و همزمان با روزهاى 11 تا 

17 ماه مبارك رمضان در اصفهان برپا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در جلسه ستاد 
عالى برپایى نمایشگاه قرآن و عترت با تأکید بر اینکه همت جمعى در برپایى 
این نمایشگاه شکل گرفته است، گفت: زمانى که صحبت از قرآن، عترت و 
اهل بیت(ع) مى شود، همه دستگاه هاى اجرایى، ارگان ها، نهادها و افراد در 
کنار هم قرار مى گیرند و تالش مى کنند رویدادى به باشــکوه ترین شکل 
ممکن برگزار کنند. علیرضا مرتضوى با اشــاره به اینکه تالش مى کنیم 
اثربخش ترین فعالیت ها را براى برپایى هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
اصفهان برنامه ریزى و اجرا کنیم، افزود: با همت و تالش جمعى شرایطى 
ایجاد خواهیم کرد تا نمایشــگاه قرآن و عترت براى اصفهان و براى ایران 

اسالمى موجب خیر و برکت باشد.
وى با بیــان اینکه نخســتین رویکرد ایــن نمایشــگاه در دوره هفدهم، 
کیفیت بخشــى در نظر گرفته شده است، گفت: نمایشــگاه قرآن و عترت 
اصفهان در سال آینده به معناى واقعى کیفیت عمیقى در مفاهیم قرآنى و 

اهل بیت(ع) براى مخاطبان ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللى اصفهان با اشاره به اینکه زوائد نمایشگاه قرآن 
عترت در سال هاى گذشته از نمایشگاه حذف خواهد شد، ادامه داد: بیشترین 
تمرکز برپایى این نمایشگاه دربرگیرى مفاهیم عمیق قرآنى در حوزه کودکان 
و نوجوانان، خانواده ها، فضاى مجازى، فناورى هاى نوین و تولید محتواى 
فاخر قرآنى است و امیدواریم با تالش همه فعاالن این حوزه، بیشترین میزان 
تأثیرگذارى در سطح جامعه را ایجاد کند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان نیز با تجلیل از تالش هاى نمایشگاه بین المللى اصفهان براى 
برپایى مجدد نمایشگاه قرآن و عترت، گفت: الزم است شرایطى ایجاد شود 
که مفاهیم قرآنى در بطن جامعه و زندگى مردم جارى شود و بر همین اساس، 
برپایى نمایشگاه قرآن و عترت، شرایطى ایجاد مى کند که آحاد جامعه وظایف 

خود را در حوزه قرآن و عترت بهتر متوجه شوند.
حجت االسالم رمضانعلى معتمدى با تاکید بر اینکه شأن قرآن در نمایشگاه 
قرآن و عترت باید حفظ شود، تأکید کرد: با توجه به وقفه سه ساله در برپایى 
این نمایشگاه، الزم است تولیدات و اقدامات سه سال گذشته در این حوزه 

به نمایش درآید.
وى ادامه داد: نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان باید تبدیل به یک نمایشگاه 
تخصصى شود و در این راستا الزم اســت از همه ابزارهاى هنر، فرهنگ، 

آموزش، تبلیغ، ترویج و... در برگزارى نمایشگاه استفاده کرد.

در فروردین ماه سال 1401 و همزمان با ماه مبارك رمضان؛

هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان برگزار مى شود
زندانیان زندان هاى استان اصفهان با 
دســتور رییس قوه قضاییه به مرخصى 

7 روز ه اعزام شدند.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانى 
اداره کل زندانهــاى اســتان اصفهان. 
درپى ســفر غیر رســمى رییــس قوه 
قضاییــه بــه اصفهــان،وى پــس از 
بازدیــد از زنــدان مرکــزى دســتور 
اعطاى مرخصى بــه زندانیان را صادر 

کرد .
حجت االســالم اژه اى رئیس دستگاه 
قضا بــا هدف بهره منــدى زندانیان از 
فیوضات هر چه بیشتر ماه رجب و اعیاد 
رجبیه دستور اعطاى 7 روز مرخصى به 

زندانیان داراى شرایط را صادر نمود.
در ادامه این دســتور حجت االســالم 
جعفرى رییس کل دادگســترى استان 
با ابالغ بخشــنامه اى از دادستان ها و 
روساى دادگســترى ها خواست تا با در 
نظر گرفتن شرایط زندانیان ونوع جرایم 

آنان نسبت به آن اقدام عاجل کنند.
در همین راســتا مدیــر کل زندانهاى 
اســتان از اعــزام 2993 زندانــى از 
زنــدان هاى اســتان در شــب میالد 
حضرت على (ع) و روز پدر سخن گفت 
و اظهــار کرد:زندانیان بر اســاس نوع 
تشخیص دادستان هاى هر شهرستان 
ونــوع جرایــم بــه مرخصــى اعزام 

شدند.

با بهره بــردارى از حوضچه فاضــالب میدان فیض، 
عملیات اصالح و بازسازى خط انتقال فاضالب غرب به 

شرق شهر اصفهان پایان مى یابد.
مدیر طرح بازسازى شــبکه فاضالب شهر اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: این خط لوله از سه راه نظر در غرب 
شهر اصفهان آغاز و در مسیر خود به سمت شرق، پس 
از عبور از خیابان هاى نظر غربى و شرقى، میر، میدان 

فیض و آبشار اول و دوم به تصفیه خانه فاضالب جنوب 
مى ریزد.

محمد رضــا جواهرى افــزود: خط انتقــال فاضالب 
غرب به شــرق اصفهان از قدیمى ترین خطوط انتقال 
فاضالب این کالنشهر به شمار مى رود که سال 1383 
در محدوده خیابان نظر غربى دچار فرونشست و ریزش 
شد و بازســازى آن از همان زمان در دســتور کار قرار 

گرفت.
وى با اشاره به این که عملیات احداث خط انتقال جدید 
فاضالب به طول نزدیک به 6000 متر و قطر 1200 تا 
1600 میلیمتر در طول دو دهه گذشته به موازات خط 
قدیمى و در چند مرحله اجــرا گردید افزود: براى خارج 
شــدن کامل خط قدیمى انتقال فاضالب از مدار بهره 
بردارى، باید حوضچه انتقال و سوئیچ فاضالب در میدان 

فیض احداث مى شد.
مدیر طرح بازســازى شبکه فاضالب شــهر اصفهان 
هدف از احداث حوضچه میدان فیض را ارتباط سه خط 
اصلى انتقال فاضالب خیابان هاى میر، آپادانا و فیض 
به یکدیگر و انتقال پساب به فاضالبروى خیابان آبشار 
با قطر 1600 میلیمتر عنوان کرد و گفت: این حوضچه 

بدون قطع جریان فاضالب در حال احداث است.
جواهرى افزود: بخشى از این پروژه در حد فاصل چهاراه 
نظر، خیابان میــر، میدان فیض، خیابان آبشــار اول و 
خیابان آبشــار دوم به طول 3660 متر و قطر 1400 و 
1600 میلیمتر از سال 1397 و از محل فاینانس با کشور 
چین اجرا شد که نخستین ســرمایه گذارى خارجى در 
بخش بازسازى شبکه هاى فاضالب در کشور محسوب 

مى شود.

 نشست مشــترکى با حضور ابوالفضل ابوترابى نماینده 
مجلس شوراى اسالمى، عبدالرســول امامى شهردار 
نجف آباد، قربانعلى مومنى رئیس شــوراى اسالمى و 
تعدادى از اعضاى شوراى اسالمى شهر براى بررسى 
مسائلى چون ریل باس، کشــتارگاه و پساب در خزانه 

شهردارى نجف آباد برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى 
نجف آباد، عبدالرسول امامى شهردار نجف آباد گفت: 
در شهردارى تفاهم نامه اى هست بین شهردارى و آب 
و فاضالب مبنى بر واگذارى امتیاز استفاده از 120 لیتر 
پساب آبفا از محل صدور مجوز حفارى و خسارات ناشى 
از آن. شهردار نجف آباد در ادامه خواستار افزایش این 

سهم از پساب تا 300 لیتر بر ثانیه شد.
در ادامه دکتر ابوترابى نماینده مردم در مجلس شــوراى 
اسالمى که طراح و پیگیر اجراى طرح فاضالب در نجف آباد 
مى باشد گفت: موضوع قرارداد پساب نجف آباد را همچنان 
پیگیرى خواهم کــرد و در جواب مطالبه بــه حق مردم 
مى گویم پساب متعلق به شــهر نجف آباد است و از حوزه 

آبخوان نجف آباد نباید آب خارج شود.
در ادامه این نشست امامى شهردار نجف آباد پیرامون 
جاده دسترسى کشــتارگاه نجف آباد، کیفیت کاربرى 

طرح جامــع و لــزوم تشــکیل و اجــراى کمیته کار 
کمیسیون ماده 5 در شهرستان و تمرکز زدایى از استان، 
منطقه بندى نجف آباد و تقسیم عادالنه سرانه آلودگى 
و ارزش افزوده به نسبت سرانه بر اساس آمار نفوس و 
مسکن ســال 1395 ، آزاد راه اتصال کنارگذر غرب به 
شرق به طول 33 کیلومتر که گلزار شهداى نجف آباد 
را به سپاهان شهر اصفهان روبروى سیتى سنتر وصل 

مى کند، تغییر کاربرى میدان میوه و تره بار سابق، هزار 
گل و ترمینال مســافربرى بعنوان پیش نیاز کلنگ زنى 

ریل باس به ایراد سخن پرداخت.
 امامى افزود: براى عبور مســیر ریل باس دو واریانت 
در حال مطالعه و بررســى اســت که با آنالیز اقتصادى 
و مقایســه فنى این دو طرح برآنیم بــه زودى از بلوار 

یادگاران خرمشهر استارت کار را بزنیم.

اعطاى 2993مورد 
مرخصى به زندانیان 
زندان هاى اصفهان

بررسى پروژه هاى شاخص شهردارى نجف آباد عملیات بازسازى خط انتقال فاضالب غرب به شرق شهر اصفهان  

 شهردار شاهین شهر از راه اندازى مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهردارى 
شاهین شهر به عنوان مجموعه متمرکز تدوین و راهبرى برنامه هاى کالن 

در حوزه ارتباطات، تعامالت و مشارکت هاى اجتماعى خبر داد.
سعید ابریشــمى راد با اشــاره به ظرفیت ها و زیرســاخت هاى کالبدى 
شاهین شــهر، اظهار کرد: شاهین شــهر با حضور شــهروندانى جوان، 
تحصیل کرده و با وجود زیرســاخت هاى مناســب فرهنگى، اجتماعى، 

ورزشى و حضور مجموعه اى از گرایش ها و سالیق با پراکندگى هاى فراوان 
مى تواند کانون توجه در برنامه هاى مشارکت اجتماعى و فرهنگى باشد.

وى با بیان اینکه معناى علمى توســعه شــهرى افزایش ظرفیت هاى 
اجتماعى اســت، افــزود: عــدم ایجاد پایــگاه اجتماعى مشــخص و 
ضعف ارتباط گیرى با شــهروندان یکى از بزرگ تریــن نقاط ضعف در 
مخاطب پذیرى و اســتقبال عمومى از برنامه هاى شهردارى در سالیان 

گذشته است.
شهردار شاهین شهر با تأکید بر استفاده مؤثر و مفید از ظرفیت رسانه ها براى 
توسعه فضاى اجتماعى شهر و همچنین همکارى با آنان براى اطالع رسانى 
و دریافت بازخورد مؤثر به منظور ارتقاى خدمت رسانى، خاطرنشان کرد: 
مجموعه مرکــز ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى با مأموریت هاى 
اجرایى مشــخص با 5 مدیریت در حوزه هاى ارتباطات، پاســخگویى و 

شفافیت آغاز به کار خواهد کرد.
ابریشــمى راد با دعوت شهروندان شاهین شــهر به همراهى و مشارکت 
حداکثرى با مدیریت شهرى، افزود: تحقق وعده هاى جامعه پذیرى، کار 
میدانى و مشارکت حداکثرى شهروندان در مدیریت شهرى نیازمند اداره 
راسخ در راستاى جبران نارسایى هاى موجود در شهر و عمل به تعهدات 

است.

راه اندازى مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهردارى شاهین شهر


