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قرص برنج هیچ پادزهرى نداردناژوان و صفه امشب مسدود است«نون. خ» توقیف شده است؟ابالغ بخشنامه دستمزد سال 1401 گلزنى ادامه دار طیبى در بردهاى بنفیکا اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

افزایش 10 درصدى 
سرقت هاى خرد

در کشور 

مشعل هاى مازوت سوز  پلمب شد
3

سخنگوى فرماندهى انتظامى کشور با اشاره به افزایش 
10 درصدى سرقت هاى خرد نسبت به سال گذشته، 
گفت: 52 درصد از سرقت ها شامل سرقت هاى خرد 

هستند. سردار مهدى حاجیان با اشاره به کشف 8 میلیون 
و 101 هزار دستگاه لوازم خانگى قاچاق در سال جارى...

خانه تکانى، مصرف آب  را خانه تکانى، مصرف آب  را 30003000 لیتر بر ثانیه بیشتر کرد لیتر بر ثانیه بیشتر کرد
مدیر ارشد آبفاى استان اصفهان هشدار داد؛مدیر ارشد آبفاى استان اصفهان هشدار داد؛

3

با دستور دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان و به منظور حفظ سالمت شهروندان؛

خدابنده لو: 

رتبه نهم براى ذوب آهن مناسب نیست
هافبک ذوب آهن مى گوید این تیم به هماهنگى الزم رســیده و مى تواند در 

بازى هاى باقیمانده لیگ، نتایج خوبى کسب کند.
محمد خدابنده لو که یکى از ستاره هاى ذوب آهن در روز پیروزى چهار گله 
مقابل آلومینیوم بود و گل اول تیمش را هم به ثمر رساند در خصوص این بازى 

گفت: با شروع خوبى که در دقایق اول بازى داشتیم...
3

7

در صفحه 5 بخوانید

یخبندان و 
سرمازدگى

 در روزهاى پایانى 
هفته

زاینده رود نوروز بازگشایى نمى شود
شاید در فروردین ماه، اما؛

3

فرمانده انتظامى استان فرمانده انتظامى استان 
اصفهان هشدار داد؛اصفهان هشدار داد؛

خانه هاى خانه هاى 
کلیدى و ساعتى کلیدى و ساعتى 
امنیت را به خطر امنیت را به خطر 

مى اندازندمى اندازند

3

نماینده مردم تهران در نماینده مردم تهران در 
مجلس:مجلس:

حضور سپاه حضور سپاه 
در کشورهاى در کشورهاى 

عربى مربوط به عربى مربوط به 
امروز نیستامروز نیست

2

4

خاطره داریوش سلیمى خاطره داریوش سلیمى 
از یک گریم سنگین و از یک گریم سنگین و 

ترك سیگار

قضیه اطالعات از امور بسیار مهم و حساسى است که با 
همه چیز مردم سر و کار دارد

حضرت امام خمینى «ره»
وزارت اطالعات چشم بینا و بیدار نظام است

مقام معظم رهبرى «مدظله العالى»

وزارت اطالعات؛ 
حافظ امنیت و منافع 
ملى و شهروندان
هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) 

برحافظان امنیت کشور مبارك

اطالعیه شهردارى اصفهان
(نوبت دوم)

پیرو اطالعیه منتشر شده در روزنامه اصفهان زیبا به شماره 4238 مورخ 11/25/ 1400 ، نظر به 
اینکه قسمتى از زمین به صورت بایر داراى کاربرى کشاورزى به پالك ثبتى 2/619 بخش هجده 
ثبت اصفهان متعلق به آقایان: عباس فرزند اصغر و عباس فرزند اکبر و  على و محمد مسیح و 
حسین و حسن و یحیى و محمدرضا ( خالق زادگان)  و خانمها: محبوبه و زهره و عفت و زهرا و 
اعظم و پروین و نسرین و مهین( خالق زادگان) و آقایان: مرتضى و على و مصطفى و مهدى ( خلیل 
اکبر) و خانمها: فاطمه و بتول ( خلیل اکبر) و ورثه مرحوم ابوالقاسم خالق زادگان و کلیه مدعیان 
احتمالى ، واقع در میدان شش راه ورودى و بر خیابان شــهید رئیسى در مسیر طرح عمرانى 
ساماندهى میدان شــش راه قرار دارد و هیئت کارشناسان رسمى دادگسترى ضمن بازدید از 
محل نسبت به ارزیابى آن اقدام و نظریه شماره 155 مورخ 1400/11/17 را صادر نموده اند . لذا 
با توجه به ضرورت اجراى طرح و برابر ماده 8 الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك 
براى اجراى طرح هاى عمومى ، عمرانى و نظامى دولت مصوب 1358/11/17 ، بدینوسیله براى 
آخرین بار به نامبردگان باال و کلیه مدعیان احتمالى ابالغ میگردد حداکثر ظرف مدت پانزده روز 
پس از نشر این آگهى جهت انجام معامله طبق نظریه کارشناسى به شهردارى منطقه ده واقع 
در خیابان پروین ، نبش خیابان شیخ طوسى غربى مراجعه نمایید. بدیهى است در صورت عدم 

مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

 روابط عمومى شهردارى اصفهان 

4

رترك سیگار ی ترك سیگارر

شهروندان فهیم اصفهانى: براى اطالع از جزییات این 
طرح یا ارائه پیشنهادات و انتقادات مى توانید از طریق 

سامانه 137 با ما در ارتباط باشید

م.الف:1289327      

ششششششایشایشایش ز افز
شششته، 
خخخرد

8888 میل میل میلیون
 جارى...
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نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم و فرمانده سابق 
سپاه پاسداران در واکنش به حمله راکتى سپاه به مواضع 
رژیم صهیونیســتى در اربیل عراق گفت: ما هیچ چیز را 
پنهان نکرده ایم. رژیم صهیونیستى ما را زد ما هم او را با 

شدت بیشترى زدیم.
سردار اسماعیل کوثرى با اشاره به اینکه حضور نیروهاى 
سپاه پاسداران در کشــورهاى عربى مربوط به امروز و 
دیروز نیست، خاطرنشان کرد: از 39 سال پیش ما مستشار 
در کشورهاى عربى نظیر سوریه، لبنان، عراق، فلسطین 
و ...داریم. حضور سپاه پاســداران در کشورهاى عربى 
براى امروز و دیروز نیست اما رژیم اشغالگر قدس همان 

مناطقى که جمهورى اسالمى سالیان سال در آنجا حضور 
داشته است را مورد حمله قرار مى دهد.

وى در ادامه اظهار کرد: حمله اخیر نیروهاى اسرائیلى به 
مواضع ما در حومه شهر دمشــق  به معناى اعالم درگیر 

شدن با سپاه پاسداران بود.
نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملى در ادامه به 
ســایت «دیده بان ایران» گفت: اگر رژیم صهیونیستى 
بخواهد این اقدام را تکرار کند، جمهورى اسالمى و سپاه 
پاسداران پاسخ اسرائیل را با شدت بیشترى انجام خواهد 
داد. اســرائیل نمى تواند هر اقدامى دوســت دارد انجام 

دهد.

  آیت ا... ناصر مکارم شــیرازى از مراجــع تقلید گفت: 
غربى ها اصرار دارند جامعه ما را فاســد کنند و ما باید 
کارى کنیم کــه از نظر ایمانى جامعه صالحى داشــته 
باشیم؛ غربى ها نیرو و سرمایه بسیارى در جهت فاسد 

کردن جوانان خرج مى کنند.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشــان کرد: قم مرکز ثقل 
روحانیت شیعه اســت؛ قم متعلق به همه جهان شیعه 
است و اصرار است که قم را فاســد کنند، فعالیت هاى 
ضد اســالم در قم کم نیســتند؛ ما باید مقابله کنیم و 
اگر تصمیــم بگیریم و اراده کنیم موفق هســتیم، زیرا 
اوًال ابزار کار و نیروى نظر دهنده حقایق اســالمى در 

دست ماســت و ثانیًا نفراتى داریم که به مسائل مسلط 
هســتند، احکام عقیدتى سیاســى را مــى دانند، تمام 
کار به دست اینها نیســت ولى بخش مهمى به دست

 اینهاست.
  آیت ا... مکارم شــیرازى تصریح کــرد: در قم گاهى 
حوادثى رخ مى دهد که انســان انتظار نــدارد و عمدتًا 
از خــارج رهبــرى مى شــوند. مســئله مــواد مخدر 
در قــم زیــاد اســت، نیروهایى هســتند کــه اصرار 
بر نشــر این مــواد دارنــد ولى بــا وجــود روحانیت 
و نیروهاى انتظامــى و عقیدتى سیاســى اینها ناکام 

مى مانند.

حضور سپاه در کشورهاى 
عربى مربوط به امروز نیست

در قم حوادثى رخ مى دهد که 
انسان انتظار ندارد

ابالغ بخشنامه 
دستمزد سال 1401

حجــت ا... عبدالملکــى، وزیر    فارس|
تعاون، کار و رفاه اجتماعى بخشــنامه دستمزد 
کارگران در ســال 1401 را ابالغ کرد. براساس 
بخشــنامه ابالغى وزیر تعــاون، کار و رفاه که 
براساس مصوبه 19 اسفند ماه امسال تنظیم شده 
است، حداقل دستمزد روزانه کارگر در سال آینده 

یک میلیون و 393 هزار و 250 ریال خواهد بود.

سواحل قشم آزاد شد
رئیس کل دادگســترى     خبر آنالین |
هرمزگان گفت: بــا رفع تصــرف 69 هزار متر 
دیگر از حریم دریا در قشــم، سواحل این جزیره 
به صورت کامل آزادسازى شد. مجتبى قهرمانى 
اظهارکرد: در راستاى اجراى دستور ریاست قوه 
قضاییــه و تأکیدهاى رئیس جمهــورى با رفع 
تصرف حدود 46 کیلومتر معــادل 176 هکتار 
از حریــم 60 مترى دریا در جزیره قشــم در12 
مرحله، همه ســواحل این جزیره به طور کامل 

آزادسازى شد.  

وداع با زن فداکار
زن فداکار براى نجات جان    عصر ایران|
دو قلو هاى گرفتار در آتــش جان باخت. این زن 
اهل فالرد در اســتان چهارمحال و بختیارى به 
همراه خانواده و براى امرار معاش در عســلویه 
زندگى مى کردند. اعظم اسابه 31 ساله چند روز 
پیش براى نجات جان دوقلو هاى گرفتار در آتش 
در عسلویه جان خود را به خطر انداخت. وى پس 
از انتقال به بیمارستان شیراز و بسترى شدن به 
علت شدت جراحات ناشــى از آتش سوزى پس 
از 12 روز درگذشــت. اهالى روستاى اسالم آباد 
میانکوه بخش فالرد در مراسمى با شکوه با اعظم 

اسابه وداع کردند.

خبرنگار «نیویورك تایمز» 
کشته شد

«برنــت ریناد»، خبرنــگار روزنامه    بهار|
«نیویورك تایمز» آمریکا توسط نیروهاى روسیه 
در ایرپین (شمال کیف) کشته شد. رئیس پلیس 
کیف گفت: این خبرنگار- فیلمبردار 51 ساله، در 
شهر ایرپین از توابع کیف، با شلیک مستقیم گلوله 
توسط متجاوزان روس کشته و همکارش زخمى 
شــد. همراه خبرنگار «نیویورك تایمز» بر روى 
تخت بیمارستان مى گوید: در حال فیلمبردارى از 
مردمى بودیم که خانه هایشان را رها کرده بودند 
و سوار بر اتومبیل از ایست بازرسى گذشتیم که 

روس ها ما را به گلوله بستند. 

جذابیت، اولویت نیست
رئیس صداوسیما در اولین نشست    ایسنا|
«افق تحول»، تحــول در ارائه محتواى فاخر را 
اولویت اول در دوره تحولى صداوسیما دانست و 
تأکید کرد: در برنامه سازى، محتوا باید بر کمیت و 

جذابیت برنامه ها اولویت پیدا کند.

فوت 550 بیمار تاالسمى 
در 3 سال

دبیر انجمن تاالسمى ایران گفت:    ایلنا|
میانگین سنى مرگ و میر بیماران تاالسمى پایین 
آمده و از باالى 30 ســال به زیر 25 سال رسیده 
است و در برخى از نقاط کشور به خصوص نقاط 
جنوبى، سن مرگ و میر به زیر 15 سال نیز رسیده 
است. یونس عرب گفت: بیماران ما طى سه سال 
گذشته به دلیل تحریم ها وضعیت بدى را سپرى 
کرده اند و تلفات انســانى باالیى را داشتیم. آمار 
فوتى بیماران تاالسمى در سه سال اخیر به باالى 
550 نفر رسیده است و حدود 7000 بیمار ما نیز 
آسیب جدى دیدند، چ را که وقتى دارو به بیماران 
نمى رسد، آهن در قلب و کبد آنها رسوب مى کند.

نگاه واقع بینانه
هرگونه تهدید و نفوذى از خاك    روزنامه ایران|
عراق علیه جمهورى اسالمى ایران باید با دقت و جدیت 
الزم پاسخ داده شود؛ با این حال، در یک سناریوى واقع 
بینانه و نه در یک نگاه ایده آلیستى و غیرواقعى نمى توان 
عنوان کرد که یک حمله موشکى به مراکز آموزشى 
موساد در اربیل مى تواند توقفى در نفوذ صهیونیست ها 
در اقلیم کردستان علیه منافع ملى و امنیت جمهورى 

اسالمى ایران ایجاد کند.

«اوباما» به کرونا مبتال شد
رئیس جمهور پیشین آمریکا شبانگاه    فارس|
یک شنبه به وقت تهران از آزمایش مثبت کروناى خود 
خبر داد. «باراك اوباما» در توییتى نوشــت: آزمایش 
کووید من مثبت اعالم شد. من چند روزى است که گلو 
درد دارم، اما حالم خوب است. آزمایش میشل(همسر 

باراك اوباما) منفى اعالم شد. 

دفتر حوزه در وزارت نفت؟
نتصاب  ا   روزنامه جمهورى اسالمى|
ریاســت دفتر ارتباطات «حوزوى» وزارت نفت، آن 
هم با حکم مشاور وزیر و رئیس ستاد اقامه نماز وزارت 
نفت، اعتراضاتى را در فضاى رسانه اى برانگیخته است. 
سئوال این است که اوًال چه ارتباط ویژه و خاصى میان 
وزارت نفت و حوزه وجود دارد که نیاز به دفتر اختصاصى 
احساس مى شود؟ و ثانیاً چگونه است که مشاور وزیر و 
رئیس ستاد اقامه نماز وزارتخانه مى تواند حکم انتصاب 

صادر کند؟

  به شرق و غرب اتکا نکنید
على شمخانى، دبیر شــوراى عالى    انتخاب|
امنیت ملى ایران در توییتى با هشتگ   مذاکرات وین و 
تنبیه رژیم صهیونیستى نوشت که میدان و دیپلماسى 
ابزار هاى تولید قدرت جمهورى اسالمى   ایران هستند 
که به تناســب براى دفاع از منافــع و   امنیت ملى به 
صورت هوشــمندانه به کارگرفته مى شــوند. تجربه 
بیش از 40 سال انقالب به مردم ایران آموخته که اتکا 

به شرق و غرب حقوق و امنیتشان را تأمین نمى کند.

رابطه روحانى 
با محبوبیت پلیس 

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه    تابناك|
سالم ا... علیها دیندارى و توجه به معنویات پلیس را 
عامل ایجاد محبوبیت در میان مردم دانست و گفت: 
استقرار روحانى در کالنترى ها و توجه به امور معنوى 
محبوبیت پلیس را در میان مردم بیشتر مى کند و این 

محبوبیت باعث نفوذ کالم در میان مردم مى شود. 

دولت ما 7 سال جوان تر است
  ایسنا|  ســخنگوى دولت نوشت: متوسط سن 
وزرا و هیئت دولت ســیزدهم، هفت سال جوان تر از 
دولت دوازدهم است. متن یادداشت توییترى بهادرى 
جهرمى به این شرح است: متوسط سن وزرا و هیئت 
دولت سیزدهم، هفت سال جوان تر از دولت دوازدهم 
است. جوانان دهه شصتى و هفتادى وزیر و معاون وزیر 
شده اند. جوانگرایى نمایشى، شــعار انتخاباتى و ابزار 

تهییج نبود؛ جوانان در متن امور قرار گرفته اند.

برجام را قربانى نکنید
اسرائیل بارها گفته است    روزنامه اطالعات|
از هر وسیله اى براى برهم زدن توافق هسته اى استفاده 
خواهد کرد و حاال که از دولت هاى غربى و به ویژه دولت 
بایدن ناامید و مأیوس است، دست به دامن پوتین شده و 
مذاکرات را فعًال متوقف کرده است. روزى که روس ها 
آسمان سوریه را در اختیار نیروى هوایى اسرائیل قرار 
دادند تا مواضع بشار اســد را بدون دغدغه مورد حمله 
قرار دهد، همه ابعاد سیاســت خاورمیانه اى کرملین 
شفاف و روشن شد. امیدواریم «برجام خوب» قربانى 

«نگاه به شرق» نشود.

خبرخوان

منابع اطالعاتــى ادعا کرده اند کــه «والدیمیر پوتین» از 
اختالل مغزى ناشى از زوال عقل، پارکینسون و پرخاشگرى 
ناشى از درمان اســتروئیدى براى سرطان رنج مى برد که 
باعث پف کردن صورت او شــده و میل او به خشــونت را 

بیشتر کرده است.
گمان مى رود که تصمیم رهبر روسیه براى حمله به اوکراین 
نه تنها ناشــى از وضعیت روحى نامتعــادل، بلکه به دلیل 

وضعیت نگران کننده سالمت جسمى او نیز باشد.
در تصاویر منتشرشده از کرملین، پوتین 69 ساله «رنگ پریده 
و پف کرده» توصیف شده اســت. او که معموًال چهره اى 
زمخت و مردانه داشت، پس از حمله نیروهایش به شهرهاى 
اوکراین به نظر رنگ پریده و بیمار مى  رسد. پوتین به سختى 
درباره ســالمت خود صحبت مى کند، اما در طول سال ها 

گمانه زنى هاى زیادى در این باره وجود داشته است.
 Five) اکنون چهره هاى ارشد اتحادیه اطالعاتى فایو آیز
Eyes) متشکل از کشورهاى اســترالیا، کانادا، نیوزیلند، 
بریتانیا و ایاالت متحده معتقدند تصمیم  او براى حمله به 
اوکراین به دلیل اثرات درمان پزشــکى اســت. یک منبع 
امنیتى گفت: «تنها منابع انســانى مى توانند چنین تصویر 
گرانبهایى از روان پوتین به شما ارائه دهند. از پنج سال پیش 
تا به حال تغییرات محسوســى در روند تصمیم گیرى او به 
وجود آمده و اطرافیانش تغییرات قابل لمسى در قابلیت درك 

و استدالل هاى او از جهان پیرامونش مشاهده کرده اند.»
این منبع گفت ناتوانى در درســت اندیشیدن به وضوح با 
فقدان یک حلقه بازخورد منفى همراه شــده، به طورى که 
رهبر روسیه از عناصر شکســت در این حمله مطلع نشده 

است.
آنها بر ایــن باورند که او بــه یک بیمــارى مغزى نظیر 

پارکینسون یا زوال عقل و یا سرطان مبتالست. نظریه دیگر 
این است که او به دلیل استفاده طوالنى مدت از استروئیدها 
از پرخاشگرى و خشم ناگهانى رنج مى برد. از عوارض جانبى 
اســتروئیدها مى توان به افزایش خطر عفونت اشاره کرد؛ 
موضوعى که پارانویاى او درباره ابتال به کووید و مالقات 

با سران کشورها از فاصله بسیار دور را توضیح مى دهد. او 
همچنین اخیراً به طور قابل توجهــى در اطراف صورت و 
گردن دچار پف کردگى شده که مى تواند از عوارض جانبى 

استروئیدها باشد.
اســتروئیدها همچنین مى توانند جرقه اى براى تغییرات 

خلقى و رفتارى باشــند. پس از دیدار «امانوئل مکرون»، 
رئیس جمهور فرانســه با پوتین از پشــت یک میز چهار 
مترى، یک مقام فرانســوى گفت پوتین آن پوتینى که دو 
ســال پیش مکرون با او مالقات کرد نبود و به نظر به هم 

ریخته مى رسید.

 جاسوسان غربى مدعى شده اند؛

تصمیم حمله به اوکراین بخاطر 
بیمارى «پوتین» است

در گزارش تفریغ بودجه ســال 1399، میزان فرار مالیاتى 
پزشکان و وکال اعالم شده است. 

در این گزارش آمده است: کلیه صاحبان ِحرف و مشاغل 
پزشکى، پیراپزشــکى، داروســازى و دامپزشکى و کلیه 
اشخاص شاغل در کسب وکارهاى حقوقى اعم از وکالت 
و مشاوره حقوقى و خانواده، مکلف بوده  اند از ابتداى سال 
1399 از پایانه فروشگاهى استفاده کنند؛ نتایج بررسى ها 

بیانگر آن است که از تعداد 155 هزار و 572 نفر مشمولین 
شناسایى شده، صرفاً تعداد 54 هزار و 490 نفر از مشمولین 
در سامانه مالیاتى ثبت  نام کرده اند؛ بنابراین، به طور کلى 
مى توان گفت تنها 35 درصد پزشــکان و وکال در سامانه 
مالیاتى ثبت نام کرده انــد و 65 درصد این مشــاغل در 
سال گذشــته حتى اقدام به ثبت نام در ســامانه مذکور 

نکرده اند. 

اقدام نظامى دو ماه پیش علیه یک مقــر نظامى ایران 
در کرمانشــاه، از اربیل عراق هدایت شده بود و ایران با 

موشکباران اخیر، از رژیم صهیونیستى انتقام گرفت. 
«المیادین» با اعالم این خبر به موضوع حمله موشکى 
سپاه به ایستگاه موساد در اربیل پرداخت و نوشت: مکانى 
که توســط ایران موشکباران شــد، مقر اصلى اقدامات 
جاسوسى و نظامى رژیم صهیونیستى علیه ایران بود و 

اواخر دى ماه نیز 6 پهپاد اسرائیلى با هدایت همین مقر، 
اقدامات خرابکارانه اى علیه یک مقر نظامى در کرمانشاه 

داشته اند. 
در حمله موشکى ســپاه به ایستگاه موســاد در اربیل، 
دستکم 4 مأمور اسرائیلى که یکى از آنها زن بوده، کشته 
و 7 تن دیگر مجروح شده اند که حال 4 نفر از آنها وخیم

 است.

مالک یک حلقه چاه غیر مجاز در شهرســتان مرودشت 
فارس هنگام پر کردن این چاه با لودر سازمان آب استان، 
با کوکتل مولوتف(وسیله اى دســت ساز و آتش ساز) به 
کابین لودر یورش برد و راننده را دچار آسیب و سوختگى 

کرد.
روابط عمومى شــرکت آب منطقه اى اســتان فارس 
اعالم کرد: راننده لودر به شــدت دچار ســوختگى و در 
بخش مراقبت هاى ویژه بیمارســتان ســوختگى امیر 
المؤمنین(ع) شیراز بسترى شد  که مدیر عامل شرکت آب 

منطقه اى استان فارس از این راننده آسیب دیده عیادت 
و از او دلجویى کرد.

در این حادثه  یکى از مأموران نیروى انتظامى نیز مجروح 
شد. ضاربین این حادثه شــامل پدر و دو پسر اکنون در 

بازداشت  به سر مى برند. 
بر اساس آمارهاى موجود پیش از سال 89 استان فارس 
8 هزار و 779 چاه غیر مجاز داشــته اســت در حالى که 
اکنون شمار چاه هاى غیر مجاز به بیش از 30 هزار حلقه 

رسیده است.

خبرگزارى فرانسه در خبرى فورى اعالم کرد که چین 
17 میلیون نفر را در شهر شنزن  به دلیل شیو ع ویروس 

کرونا تحت قرنطینه قرار داد.
میلیون ها نفــر در قرنطینــه جدید به دلیــل مواجهه 
چین با بدترین شــیوع کووید در دو ســال اخیر به سر 
مى برند. افزایش موارد در سراســر کشــور باعث شده 
است که مقامات مدارس در شانگهاى را تعطیل کنند. 
محله هاى مرکزى در شنزن و همچنین کل شهرهاى 
شمال شرقى  قرنطینه  شده اند؛ تقریبًا 18 استان درگیر 

شیوع جهش هاى اومیکرون و دلتا شده اند.
کشور چین روز جمعه نیز دستور قرنطینه 9 میلیون نفر از 
ساکنان شهر «چانگچون» در شمال شرقى این کشور را 
به دلیل افزایش جدید موارد ابتال به ویروس او میکرون 

صادر کرد.

با شــروع جنگ روســیه و اوکراین صادرات غالت این دو 
کشور متوقف شد. کشورهاى فقیرتر و کمتر توسعه یافته در 
آفریقاى جنوبى، آسیا و خاورمیانه که تا حد زیادى به واردات 
غالت مانند گندم وابسته هستند، بیشترین آسیب را از قطع 
صادرات این دو کشــور مى بینند. این دو کشور در مجموع 
یک سوم غالت مورد نیاز جهان را صادر مى کنند. روز جمعه 
سازمان غذا و کشــاورزى ملل متحد هشدار داد که ممکن 
است بحران کمبود غذا تشدید شود و در پى آن قیمت هاى 

غذا افزایش پیدا کند.
روسیه همچنین اصلى ترین تولید کننده کود و یکى از تولید 
کنندگان اصلى اوره است. اوره یکى از ترکیبات کود است که 
قیمت آن در 12 ماه گذشــته بیش از سه برابر شد. برداشت 
گندم اوکراین که بایــد در ماه ژوئن انجام شــود، احتماًال 
به دلیل حرکت انبوه جمعیت و کمبــود کارگران مزرعه و 
همچنین دسترسى سخت به مزارع میسر نخواهد شد. دولت 
اوکراین این هفته صادرات گندم و چند محصول دیگر را براى 
جلوگیرى از بحران داخلى ممنوع کرد. البته این ممنوعیت بر 

صادرات ذرت و روغن آفتابگردان اعمال نشد.

اوکراین و روســیه در مجموع 52 درصد صــادرات روغن 
آفتابگردان، 19 درصد از صادرات جــو، 14 درصد گندم و 4 
درصد ذرت را تأمین مى کنند. هنوز مشــخص نیست دیگر 
صادرکنندگان گنــدم مانند آرژانتین و آمریــکا بتوانند این 
شکاف را پر کنند یا خیر. آنها هم احتماًال ابتدا به فکر تأمین 

منابع داخلى خود خواهند بود.
کشورهایى مانند مصر، ترکیه، بنگالدش و ایران 60 درصد از 
گندم خود را از روسیه و اوکراین مى خرند. لبنان، تونس، یمن، 
لیبى و پاکستان نیز به شدت به واردات گندم وابسته اند.  طبق 
تخمین سازمان غذا و کشاورزى ملل متحد احتمال دارد تا 
سال 2023 شمار گرســنگان جهان به هشت تا 13 میلیون 
نفر برسد. قیمت هاى مواد غذایى نیز احتماًال 8 تا 22 درصد 
از قیمت فعلى خود باالتر برود. سال گذشته نیز به دلیل شیوع 
همه گیرى کرونا قیمت گندم و جو 31 درصد و قیمت روغن 
آفتابگردان 60 درصد افزایش داشت. از یک هفته قبل از حمله 

روسیه تاکنون قیمت گندم 50 درصد باال رفت.
در کشــورى مانند ایتالیا روغن مایع سهمیه بندى شد و هر 
مشترى فقط مى تواند دو بطرى روغن خوراکى خریدارى کند. 

ایران انتقام حمله پهپادى را گرفت فرار بزرگ دکتر و وکیل

جدال بر سر چاه

چرا 17 میلیون نفر در چین قرنطینه شدند؟

بحران کمبود غذا در جهان چقدر جدى است؟
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رکود بازار کیف و کفش 
در اصفهان

رئیس اتحادیـه کفاشـان اصفهان بـا اشـاره به افت 
رکود شـدید بـازار کیـف و کفش در آسـتانه نـوروز، 
گفت: خرید کیف و کفش در اصفهان نسبت به سال 
گذشـته حـدود 60 درصد کمتر شـده اسـت. اکبرى 
زاهدى دربـاره قیمت بـاالى کیف و کفـش در بازار، 
توضیـح داد: امسـال مواد اولیـه تولید کیـف و کفش 
و همچنیـن هزینـه دسـتمزدها، کرایه هـا و قیمـت 
حامل هـاى انـرژى افزایش داشـته که ایـن موجب 
قیمت بـاالى کفش در بازار شـده اسـت. وى با بیان 
اینکه 99 درصد کفش موجـود در بازار اصفهان تولید 
داخل و حدود 5 درصد کفش هاى ورزشى و اسپورت 
وارداتى است، گفت: نیاز کشور به کفش 240 میلیون 
جفت اسـت، درحالیکه بـاالى 250 تـا 260 میلیون 
جفت تولید داشتیم که مازاد این نیاز قابلیت صادرات 

دارد.

توزیع 5000 ُتن برنج و شکر 
حدود پنج هزار تن برنج و شکر ویژه تنظیم بازار عید در 
فروشگاه هاى بزرگ و اصناف استان اصفهان توزیع 
شد. مدیرکل غله وخدمات بازرگانى استان گفت: در 
این مرحلـه از توزیع کاال هاى اساسـى ویـژه تنظیم 
بازار شـب عید که تا 25 فروردین سـال آینـده ادامه 
دارد، پیش یبنى شده 4800 تن شکر و 3600 تن هم 
برنج وارداتى با نرخ دولتى بین فروشـگاه هاى بزرگ 
زنجیره اى، شـرکت هاى تعاونى و اصناف در اسـتان 
توزیع شود. محسن ضیائى افزود: از این میزان سهمیه 
پیش یبنى شـده، از ابتداى اسفند تاکنون حدود بیش 
از دوهزار تن برنج وارداتى و حدود سـه هزار تن شکر 
با نـرخ دولتى تعیین شـده بین فروشـگاه هاى بزرگ 
زنجیره اى، شرکت هاى تعاونى و اصناف توزیع شده 

است.

پول به مترو رسید
معاون مالى و اقتصادى شـهردار اصفهان با اشاره به 
قرارداد مشارکتى EPCF تجهیزات خط دوم متروى 
اصفهان گفـت: با انعقـاد ایـن قـرارداد 590 میلیون 
یورویـى، تأمین مالى بخـش اصلى و مهـم خط دوم 

متروى اصفهان عملیاتى شد.

اصالح قسمتى از شبکه توزیع 
800 متر از شبکه توزیع فرسـوده و پر حادثه روستاى 
چاهملک اصالح شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى 
خور و بیابانک، این عملیـات به همت واحد فنى بهره 
بردارى و دهیارى روسـتا با هدف جلوگیـرى از هدر 
رفت آب انجام شـد. همچنین تمامى انشعابات روى 

شبکه تا شیر قطع و وصل نیز اصالح گردید.

گوشت گوسفند هم 
بازرگامى شد

معاون سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان اصفهان با 
اشـاره به توزیع گوشـت قرمز و سـفید تنظیم بازارى 
در اصفهان گفـت: فعال درحال توزیع مرغ و گوشـت 
گوسـاله از طریق سـامانه بازرگام هسـتیم. حسـین 
ایراندوست اظهار کرد: تاکنون فقط گوشت گوساله به 
عنوان گوشت قرمز توزیع مى شد اما در جلسه تنظیم 
بازار، گوشت گوسفند هم به اقالم اضافه شده که قرار 

است با ارائه سهمیه جدید، توزیع شود.

مجرمان امسال 
مرخصى نمى روند

... جعفـرى، رئیـس کل  حجت االسـالم اسـدا
دادگسترى اسـتان اصفهان از عدم اعطاى مرخصى 
به مجرمان زندانـى در ایام تعطیالت نـوروز خبر داد 
و تأکید کرد: دسـتگاه قضائى اسـتان بـه هیچ یک از 
مرتکبان جرم سرقت و جرایم خشـن چه سابقه دار و 
چه بدون سـابقه، مرخصـى نـداده و نمى دهد و حتى 
مدت ها بعـد از تعطیـالت هم آنهـا را در زنـدان نگه 

مى دارد. 

خبر

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان گفت: 
ساماندهى ُمتکدیان به ایجاد بانک اطالعاتى براى این قشر 

و برنامه ریزى و اقدام بر مبناى آن نیاز دارد.
محمدرضا جان نثارى، روز دوشــنبه در جلسه ساماندهى 
متکدیان استان در استاندارى افزود: بدون بانک اطالعاتى 
جامع و کامل، اقدامات نه بصورت علمى و برآورد صحیح 

بلکه بصورت حدسى و غیردقیق انجام مى شود. 
وى ادامه داد: نکتــه مهم دیگر ایجــاد مرکز غربالگرى 
آسیب هاى اجتماعى در تمام شهرستان هاست تا هر منطقه 
بتواند انواع افراد با انواع آسیب را بدرستى تفکیک کند و به 
دستگاه اجرایى مربوطه ارجاع دهد.  معاون استاندار اصفهان 

تصریح کرد: فرهنگســازى در باره انجــام فعالیت هاى 
خیرخواهانه، دیگر مقوله با اهمیت در کاهش تکدى گرى 
است به این معنا که شهروندان نیازمند واقعى و غیرواقعى را 
از یکدیگر تشخیص دهند.  وى ادامه داد: رسانه ها بویژه صدا 
و سیما باید در این زمینه فرهنگسازى و نیازمندان غیرواقعى 
را معرفى کنند تا اعتماد مردم به دستگاه هاى خدمت رسان 
مانند کمیته امداد بیشتر شود.  جان نثارى با تاکید بر اینکه 
بســیارى از امور نیکوکارانه بر مبناى انساندوستانه شکل 
مى گیرد، خاطرنشان کرد: جلوگیرى از افزایش آسیب هاى 
اجتماعى با ابالغ ادارى قابل حصول نیست بلکه ُمستلزم 

احساس وظیفه بیشتر و ارتقاى مسوولیت پذیرى است. 

مدیر دفتر بهره بردارى و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه 
و خطوط انتقال آبفاى استان اصفهان گفت: مصرف آب 
در اصفهان در اسفندماه نسبت به روزهاى عادى سال20 

درصد افزایش یافته است.
مجتبى اورنگى با اشــاره به افزایش مصــارف آب در 
اسفندماه اظهار داشت: هر سال در اسفندماه به دلیل خانه 

تکانى مصرف آب افزایش مى یابد.
او با بیان اینکه هم اکنون افزایش 20 درصدى مصرف 
آب شرب را در اصفهان شاهد هستیم، افزود: مصرف آب 
شرب اصفهان و 14 شهرستان تحت پوشش سامانه اول 
آبرسانى شامل 56 شهر و 310 روستا با جمعیتى بالغ بر 

چهار میلیون و 800 هزار نفر، در روزهاى عادى سال 11 
هزار تا 12 هزار لیتر بر ثانیه است که اکنون به حدود 14 

هزار تا 15 هزار لیتر بر ثانیه مى رسد.
مدیر دفتر بهره بردارى و توسعه تأسیسات تأمین، تصفیه 
و خطوط انتقال آبفا اســتان اصفهان با اشاره به اینکه به 
دلیل افزایش مصرف آب در روزهاى پایانى سال چاه هاى 
اضطرارى را وارد مدار مى کنیم، اضافه کرد: چاه هایى که 
تابســتان ها به دلیل افزایش مصارف روشن مى شود در 
10 روز منتهى به عید نوروز نیــز وارد مدار بهره بردارى 
مى شود زیرا مصارف باالست و ممکن است با افت فشار 

روبه رو شویم.

خانه تکانى، مصرف آب را 
3000 لیتر بر ثانیه بیشتر کرد

ساماندهى ُمتکدیان 
نیازمند بانک اطالعاتى است

 فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه در 
آســتانه نوروز قرار گرفته ایم اظهار داشــت: خانه هاى 

کلیدى امنیت جامعه را به خطر مى اندازند.
سردار محمد رضا میرحیدرى در یک مصاحبه مطبوعاتى 
که جمعى از خبرنگاران حضور داشتند در پاسخ به «نصف 
جهان» مبنى بر اینکه برخى از بنگاه ها خالف مى کنند 
و خانه ها را ساعتى اجاره مى دهند و این موضوع ناامنى 
ایجاد مى کند، اظهار کرد: هر کجا که این اتفاق مى افتد 
باید به پلیس خبر داده شود به این خاطر که این خانه ها 

امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار مى دهند.
وى افزود: باندهایى را داشــتیم که طى هشــت روز در 
اســتان چندین میلیارد تومان از سرمایه هاى خانواده ها 
را به سرقت برده اند و این ســارقان ناامنى زیادى ایجاد 

کرده بودند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان در پاسخ به سئوال دیگر 
«نصف جهان» مبنى بر اینکه هر سال شاهد مجروح و 
مصدوم شدن و نقص عضو برخى از نوجوانان و جوانان 
در چهارشنبه پایان سال با وسایل محترقه غیر استاندارد 
هستیم و در سال هاى اخیر فروشگاه هاى مجازى هم 
اقدام به فروش چنین موادى مى کنند و نیروى انتظامى 
چه اقداماتى براى جلوگیر از فروش این کاالها انجام داده 
گفت: با رصدى که انجام شده در استان اصفهان 91 فقره 
فروشــنده مجازى این مواد در فضاى مجازى شناسایى 

شدند و براى آنها تشکیل پرونده داده شده است.
سردار میرحیدرى با تأکید بر اینکه چهارشنبه پایان سال 
سنت دیرینه اى است که در کشور مرسوم بوده و ما نیز 
مى خواهیم به شادمانى مردم با همان سبک سنتى کمک 
کنیم گفت: کسانى که بخواهند سد معبر، تخریب اموال 
عمومى و اختــالل ایجاد کنند با آنها به شــدت برخورد 

خواهد شد.
وى ادامه داد: متأســفانه این موضوعات به علت غفلت 
دســتگاه هاى فرهنگى ایجاد شــده کــه گاهى هم 
تندروى هایى که مى شود منجر به این مى شود که برخى 

در این روز رفتارهاى پر خطر از خود نشان دهند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان تصریح کرد: دشمنان 
به دنبال تحریکاتى هســتند که چهارشنبه پایان سال را 
با عنوان چهارشنبه سوزى معرفى کنند و به دنبال ایجاد 
ناامنى هستند ولى پلیس به شدت با عناصرى که نسبت 
به حقوق شهروندان بى تفاوت باشند برخورد خواهد کرد.

سردار میرحیدرى تصریح کرد: تمامى واحدهاى صنفى 
متخلف فروش ترقه غیرمجاز حداقل تا پایان فروردین 
ماه پلمب خواهد شــد و اگر میزان مــواد محترقه اى 
که دارند زیاد باشــد حتى پروانه کسبشــان هم باطل 

مى شود.
وى در پاسخ به سئوال« نصف جهان» مبنى بر اینکه آیا 
آمارى از افزایش یا کاهش کشفیات ترقه هاى خارجى 
دارید یا خیر نیز گفت: متأســفانه در این زمینه با افزایش 
145 درصدى روبه رو بوده ایم و در مجموع 407 هزار و 

35 مورد کشفیات در هفته گذشته داشته ایم.
ســردارمیرحیدرى تصریح کرد: در رابطــه با ترقه هاى 
پیازى نیز  232 کیلو ترقه کشف کرده ایم و در این رابطه 

با افزایش 300 درصدى روبه رو بودیم.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشاره به اینکه در 
زمینه تصادفات برون شــهرى با افزایش فوتى ها روبه 
رو بوده ایم، بیان کرد: میزان فوتى هاى تصادفات برون 

شهرى 5 درصد رشد داشته است.
سردار میرحیدرى تصریح کرد: این موضوع به خصوص در 
آزاد راه کاشان- قم بسیار مشاهده مى شود و در این زمینه 

هشدارهایى داده ایم اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
فرمانده ناجا اصفهان افزود: شانه هاى خاکى غیراستاندارد 
و چاله هاى موجود در محورها و همچنین روکش هاى 
نامناسب آســفالت ها از جمله مواردى است که منجر به 

افزایش تصادفات در استان شده است.
وى در ادامه سخنانش با اشــاره به اینکه در زمینه سطح 
آگاهى شهروندان در جهت کاهش آسیب ها پلیس نقش 
مؤثرى داشته است گفت: خوشبختانه وضعیت قابل قبولى 
در استان در زمینه همه آیتم هاى امنیتى با وجود امنیت 

زدایى دشمنان شاهد هستیم.
سردار میرحیدرى موفقیت پلیس در کنترل جرایم خشن 
را 41 درصد و در ســرقت به عنف را 47 درصد دانست و 
تصریح کرد: این درصدها نشانگر موفقیت برنامه ها و طرح 
ها در طول 11 ماه و اندى است که عالوه بر ارتقاى امنیت 

به صورت کلى بوده است.
وى در رابطه با دستگیرى اراذل و اوباش نیز گفت: طى 
این 11 ماه همچنین با افزایش 10 درصدى دستگیرى 
اراذل و اوباش و در زمینه میزان احضار آنها نیز با افزایش 

40 درصدى روبه رو بوده ایم.
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان در ادامه با اعالم 
اینکه ما درصــدد اصالح این افراد هســتیم اظهار کرد: 
تمامى اراذل و اوباش سابقه دار تحت کنترل ما هستند تا 

چهارشنبه آخر سال را به سالمت طى کنیم.
وى افزود: در دوران عید نوروز نیز همه این افراد را تحت 
کنترل مــى گیریم مگر اینکه تضمین کنند که دســت 
از رذالت برخواهند داشــت و حرمت شهروندان را حفظ 

خواهند کرد. 
فرمانده ناجا اصفهان همچنین از شناسایى و انهدام 77 
باند بزرگ مواد مخدر در اصفهان طى 11 ماه امسال خبر 
داد و تصریح کرد: در این رابطــه با افزایش 20 درصدى 

کشفیات روبه رو بودیم.
سردار میرحیدى در ادامه با اشاره به جمع آورى معتادان 
متجاهر نیز اظهار کرد: سهمیه ما در رابطه با این افراد هزار 
و 200 نفر است که با توجه به اینکه کمپ هاى ماده 16 
فعال نبود این افراد رها بودند اما با تبدیل سه مرکز ماده 15 
به ماده 16 از طریق دستگاه قضا خوشبختانه توانسته ایم 

این معتادان را تحت کنترل داشته باشیم.
فرمانده ناجا اصفهان همچنیــن از افزایش 4 درصدى 
دستگیرى سارقان و کاهش 9 درصدى سرقت در استان 

خبر داد.
وى در ادامه گفت: متأسفانه با رشد 7 درصدى سالخ هاى 
غیر مجاز روبه رو بودیم که در زمینه تشدید برخوردها در 

این رابطه برنامه ریزى کرده ایم.

فرمانده انتظامى استان اصفهان هشدار داد؛

خانه هاى کلیدى و ساعتى
 امنیت را به خطر مى اندازند

دریا قدرتى پور

کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان گفت: اُفت محســوس دمــاى هوا براى 
روزهاى پایانى این هفته از پنجشــنبه 26 اســفند 
تا شنبه هفته آینده 28 اســفند پیش بینى مى شود 
بطورى که دما در مناطق مرکزى استان به زیر صفر 

درجه مى رسد.
حجت ا... على عسگریان تاکید کرد: با توجه به افت 
محسوس دما به کشــاورزان و باغداران اصفهانى 

توصیه مى شــود که تدابیر الزم را براى حفاظت از 
باغ ها و محصوالت کشــاورزى خود در نظر داشته 
باشــند.   وى افزود: وزش باد شدید و توفان محلى 
براى روزهاى چهارشــنبه و پنجشنبه این هفته در 
استان پیش بینى مى شود بطوریکه در مناطق شرقى 
همراه با گرد و خاك محلى خواهــد بود و احتمال 
مسدود شدن راه ها بدلیل کاهش دید در این مناطق 

وجود دارد.

دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان 
دســتور پلمب مخازن و مشــعل هاى مازوت سوز 

نیروگاه هاى برق اصفهان را صادر کرد.
على اصفهانى با اشــاره به اینکه اســتمرار استفاده 
از سوخت مازوت سالمت شــهروندان در اصفهان 
و شاهین شــهر را در معرض تهدیــدات جدى قرار 
داده، دستور پلمب مخازن و مشعل هاى مازوت سوز 

نیروگاه هاى برق اصفهان را صادر کرد.
اصفهانى ضمن انتقاد از عدم توجه به معضل آلودگى 
شدید هواى اصفهان در برخى مراکز تصمیم گیرى، 
تأکید کرد: برخورد قاطعانه بــا ترك فعل و وظایف 
قانونــى مدیرانى کــه على رغم تکالیــف قانونى، 
استانداردهاى زیســت محیطى را نقض کرده اند در 

دستگاه قضایى مورد پیگیرى قرار خواهد گرفت.
همزمان، فرماندار شاهین شهر اعالم کرد: مصرف 
مازوت در نیروگاه شهید محمد منتظرى به صورت 

کامل قطع شده است.
سید محمد کاظمى طبا  با بیان اینکه مصرف مازوت 
در نیروگاه شهید محمد منتظرى از 30 دى ماه آغاز و 
قرار بود تا 30 بهمن ماه قطع شود و پس از آن به دلیل 
ادامه ســرماى هوا به مدت 30 روز دیگر تمدید شد، 
گفت: به دلیل عدم تأمین گاز مورد نیاز تنها کاهش 

مصرف مازوت در تاریخ معین شده اتفاق افتاد.
وى تاکید کرد: در این شرایط همه مسئوالن استان 
بویژه استاندار و نمایندگان شهرستان شاهین شهر 
و شهرســتان اصفهان براى قطع مصرف مازوت و 
تأمین گاز در نیروگاه بــا توجه به وضعیت کیفى هوا 
پیگیرى هــاى الزم را انجام دادنــد و در نهایت روز 
دوشنبه با حضور دادســتان شهرستان شاهین شهر 
مصرف مازوت در نیروگاه شهید محمد منتظرى قطع 
و مشعل هاى مازوت پلمپ و گاز مورد نیاز براى این 

صنعت تأمین شد.

در حالى که خبرهــا حکایت از بازگشــایى حتمى 
رودخانه زاینده رود دارد، معاون اســتاندار اصفهان 

مى گوید زمان این اتفاق هنوز معلوم نیست.
معاون عمرانى استاندار اصفهان با بیان اینکه هنوز 
هیچ تصمیمى براى بازگشایى آب زاینده رود در نوروز 
گرفته نشده است، گفت: حجم کنونى سد همچنان 
براى رهاسازى آب مناسب نیست و با مقدار ایده آل 

فاصله دارد.
مهران زینلیان در رابطه با بازگشایى آب زاینده رود در 
نوروز 1401، اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که 
آب رودخانه زاینده رود در این مدت رهاســازى شود 
اما براى بازگشــایى الزم است ابتدا بنا بر درخواست 
کشــاورزان و توافق آنان با جهاد کشاورزى استان، 
آب منطقه اى اعالم آمادگى براى بازگشایى آب کند و 
سپس این موضوع به تأیید استاندارى اصفهان برسد.

وى با بیان اینکه جلسات چهارجانبه جهاد کشاورزى، 
کشــاورزان، آب منطقه اى و اســتاندارى اصفهان 
براى بازگشایى زاینده رود در نوروز 1401 هنوز هیچ 
خروجى و تصمیمى نداشته است، افزود: جلساتى هم 
در هفته جارى براى تعیین تابلوى مصارف و منابع در 
تهران برگزار خواهد شد که ارتباطى با بازگشایى آب 

زاینده رود ندارد.

حتماً باز مى شود
اظهارات معاون اســتاندار در حالى است که  عباس 
مقتدایى، نماینده اصفهان در مجلس، از حتمى بودن 
بازگشایى زاینده رود در فروردین ماه خبر مى دهد. او 
مى گوید: بازگشایى مرحله دوم زاینده رود جهت تداوم 
کشت در فروردین ماه قطعى است، اما زمان دقیق این 

بازگشایى هنوز مشخص نیست.
مقتدایــى اظهار کــرد: طــى روزهاى گذشــته 

بارندگى هاى فراوانى در حوضــه زاینده رود انجام 
شده است، همین موضوع باعث شده است که زمان 

بازگشایى رودخانه زاینده رود زودتر انجام شود.
وى افزود: جهت بازگشایى مجدد زاینده رود کمیته اى 
با حضور نمایندگان جهاد کشــاورزى، نمایندگان 
صنفى کشاورزان، استاندارى اصفهان و آب منطقه اى 
تشکیل شــد. در حال حاضر با توجه به محدودیت 
منابع آبى الزم اســت تصمیم گیــرى در خصوص 
زمان بازگشایى زاینده رود بر اساس منافع کشاورزان 

انجام گیرد.

حتماً باید باز شود
حســین وحیدا، عضو هیئت مدیــره نظام صنفى 
کشــاورزان اســتان اصفهان هم مى گوید: مطابق 
پیش بینى هاى هواشناســى تا پنجشنبه این هفته 
شاهد باد شــدید در شرق اصفهان هســتیم که در 
این شرایط محصول گندم زودتر به آب نیاز خواهد 
داشت. به همین منظور قرار است چهارشنبه جلسه اى 
برگزار شود و درخواست داده ایم از اداره هواشناسى 
در این جلســه حضور یابند تا پیش بینى هاى دقیق 
هواشناسى براى چند روز ابتداى سال جدید مشخص 

شود.
وى تصریح کرد: اگر در چند روز ابتدایى سال جدید در 
شرق اصفهان بارندگى ها به میزان 20 میلیمتر باشد، با 
چند روز تأخیر مى توان در همان دهه اول فروردین آب 
را باز کرد، در غیر این صورت در پنجم فروردین ماه 

کشت گندم حتماً نیاز به آب دارد.
وحیدا گفت: روز چهارشــنبه در جلســه اى بین آب 
منطقه اى، جهاد کشــاورزى و صنف کشــاورزان 
این موضوع مطرح و پیشــنهاد این جلسه در کمیته 
سازگارى با کم آبى به صورت نهایى بررسى خواهد 

شد.

یخبندان و سرمازدگى در روزهاى پایانى هفته 

 مشعل هاى مازوت سوز پلمب شد

زاینده رود نوروز بازگشایى نمى شود 

آرمان کیانى

شــهروندان از تردد و حضور در ناژوان و صفه در شب 
چهارشنبه آخر سال اجتناب کنند. 

 مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
با اشــاره به بى احتیاطى ها و آتش ســوزى در منطقه 
ناژوان و صفه و خطر ســرایت آتش بــه درختان براى 

حفظ فضاى ســبز که این دو منطقه ریه هاى تنفســى 
شــهر اصفهان اســت گفت: با هماهنگى هاى صورت 
گرفته با نیــروى انتظامى، نــاژوان و صفه در شــب 
چهارشــنبه آخر ســال به طور کامل مســدود خواهد 

بود. 

روح ا... ابوطالبى از شهروندان اصفهانى تقاضا مى شود 
از تردد در این روز در این مناطق خــوددارى و با توجه 
به اعمال قانــون پلیس راهور از پــارك کردن خودرو 
در کنــار اتوبان هاى منتهى به نــاژوان و صفه اجتناب 

کنند.

در آســتانه نوروز، کارخانه هاى تولید آرد استان براى 
تامین آرد مــورد نیاز نانوایى ها در ایــام تعطیالت عید 

اعالم آمادگى کردند.
در نشست هم اندیشى با انجمن کارخانجات تولید آرد 

استان مقرر شد دو سوم سهمیه گندم فروردین ماه این 
واحدها در اســفند ماه و قبل از زمان تعیین شده براى 
تامین آرد مورد نیاز نانوایى هاى استان تحویل واحدهاى 
آرد سازى شــود تا کمبودى در تولید نان در واحدهاى 

تولیدى نداشته باشــیم. باتوجه به تعطیالت پیش رو و 
حضور مسافران نوروزى کارخانجات آرد سازى استان 
اصفهان موظف شدند در آستانه نوروز و ایام تعطیالت 

به صورت کشیک آرد مورد نیاز نانوایان را تامین کنند.

ناژوان و صفه امشب مسدود است

برنامه ریزى  تأمین آرد در نوروز
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داریوش ســلیمى خاطراتى را درباره گریم سنگینش در یک 
سریال و رد کردن یک پیشنهاد کارى در دوران کرونا به 

خاطر سیگار، بازگو کرد.
داریوش ســلیمى دربــاره ورودش به عرصه 
بازیگرى گفت: من با ســریال «آینه عبرت» 
وارد این رشته شدم و زمانى که بازیگرى را آغاز 
کردم متوجه جدیت آن شــدم. بعد از بازى در 
دو الى ســه نقش متفاوت متوجه شدم نیاز به 
آموزش دارم و در نتیجه به کالس هاى استاد 
ســمندریان رفتم. اکنون با ســابقه حدود  200 
سریال، تله فیلم و فیلم سینمایى اینجا حضور دارم. 

او ادامه داد: نوروز سال گذشــته سریال «نوروز رنگى» 
را داشــتیم و فکر مى کنم جزو کارهاى خوب من بود. جایگاه 
حرفه اى اکنون من هدف 10 سال پیش من است اما بر این باورم اتفاقى که باید بیفتد همچنان رخ نداده 

و منتظر آن هستم.
وى درباره دشوارى هاى بازیگرى گفت: سخت ترین تجربه کارى من سریال «عقیق» آقاى توفیقى در 
محرم بود که در آن به مدت 80 روز گریم سنگین داشتم. به من پیشنهاد دادند که موهایم را از ته بزنم یا آن 
را به رنگ مسى در بیاورم. من در آن لحظه رنگ مسى را با نقره اى اشتباه کردم و نهایتا پیشنهاد را پذیرفتم. 
سلیمى گفت: زمانى که اولین بار گریم خود را در این ســریال دیدم بسیار متعجب شدم. آن شب زمانى 
که به خانه رفتم و سعى کردم به کاسکوى خانگى خود سالم کنم من را نشناخت و به من حمله کرد. به 
طور خالصه این کار از تمامى تجربیات دیگر براى من دشوارتر بود چرا که در محیط هاى دشوارى هم 

فیلم بردارى مى شد.
وى درباره ترك سیگار اظهار کرد: من عادت داشــتم على رغم ورزش کردن بسیار، سیگار مى کشیدم؛ 
خوشبختانه توانستم سه سال پیش این عادت را ترك کنم و بسیار براى من کار آسانى بود. من تاکنون 42 

نفر را از کشیدن سیگار ترك دادم و این افراد نیز اشخاص دیگرى را ترك دادند.
سلیمى افزود: من در اوج دوران کرونا که وضع مادى مناسبى نداشتم با پیشنهاد کارى مواجه شدم که در 
یک سکانس آن نیاز به کشیدن سیگار بود و آن را رد کردم چرا که معتقد بودم کشیدن یک پک سیگار 

مى تواند من را به خانه اول بازگرداند.

مجموعه پــالك 13 در نوروز با اضافه شــدن بازیگــران جدید 
و همچنین شــهاب عباســى به عنوان کارگردان به تیم 

کارگردانى روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود.
این مجموعه که تاکنــون 69 قســمت از آن به 
تهیه کنندگى ســلیم ثنایــى و کارگردانى آرش 
معیریان از شبکه 3 ســیما پخش شده است، در 
نوروز نیز با حال و هواى کامال نوروزى و شــاد 

مهمان خانه مخاطبان این شبکه خواهد بود.
این ســریال که در قالب طنز اجتماعى در حال 
پخش است و به مضامین اجتماعى و ترویج سبک 
زندگى ایرانى، اسالمى مى پردازدو  در نوروز نیز به طور 
ویژه بر روى موضوعاتى از جمله دستگیرى از نیازمندان، 
احســان و نیکى، پرداختن به امور خیر، برپا کردن رســم قدیمى 
گلریزان و احیاى رسوم و فرهنگ ایرانى، اسالمى تأکید داشته و در این زمینه به فرهنگسازى 
خواهد پرداخت.  همچنین براى آیتم هاى نوروز عالوه بر بازیگران فعلى این مجموعه همچون اردالن شجاع 
کاوه، شهره سلطانى، حسین رفیعى، على صادقى، فرزانه سهیلى، سامان دارابى، امیرحسین صدیق و ... اسامى 
جدیدى نیز در لیست بازیگران مجموعه به چشم مى خورد که تاکنون حضور پژمان بازغى، بیژن بنفشه خواه، 
رامین ناصرنصیر، آرش نوذرى، نعیمه نظام دوست، سودابه ازقندى و مجید ترکمان در  این سریال قطعى شده و 
به این تعداد اضافه شده اند. قابل ذکر است، یک تیم کارگردانى جدید نیز به منظور سرعت بخشیدن به روند تولید 
به سرپرستى شهاب عباسى به مجموعه اضافه خواهد شد که در امتداد با تیم قبلى یعنى آرش معیریان فعالیت 

مى کند تا آیتم ها به موقع براى پخش نوروزى آماده شود.
یادآور مى شود، سریال «پالك 13» در حال حاضر هر شب حوالى ساعت 20 از شبکه سه سیما پخش مى شود.

خاطره داریوش سلیمى از یک گریم سنگین و 
ترك سیگار

«پالك 13» نوروزى مى شود

الله مرزبان پیرامون نقش خود در فیلم سینمایى «نگهبان شب» 
گفت: واقعیــت امر این نقش براى من دنیــاى متفاوتى را 
ساخته بود، دنیایى که تا به حال هیچگاه آن را تجربه 

نکرده بودم و قطعا همیشه با من همراه خواهد بود.
وى درباره دلیل کم شنوا بودن کاراکتر خود در فیلم 
«نگهبان شب» افزود: این کاراکتر در ابتدا ناشنوا 
بود اما در ادامه تصمیم گرفته شد تا کاراکترى کم 
شنوا باشد، من در این انتخاب تاثیرگذار نبودم و 
این کاراکتر تماما توسط رضا میرکریمى انتخاب 

شده بود. 
بازیگر فیلم «نگهبان شب» همکارى با رضا میرکریمى 
را آرزوى همیشگى خود خواند و اضافه کرد: همانطور که 
انتظار داشتم همکارى با میرکریمى مثل کالس درس و درخشان 
بود، در مورد گروه هم بگویم که همدلى عجیبى بین اعضا وجود داشت و همچنین بازیگران که همگى با دل 

و جان در خدمت اثر بودند. 
وى درباره همکارى با نابازیگران فیلم «نگهبان شب» تاکید کرد: البته شاید برخى از بازیگران فیلم نگهبان 
شب تجربه اولشــان را مى گذراندند اما اکثریت بازیگران کار کرده و حتى حرفه اى بودند که چون در تئاتر و 
شهرستان کار کرده بودند شاید براى عموم مردم آشنا نباشند اما در تئاتر و بازیگرى سالها تجربه داشته و همواره 

درخشیده اند. 
مرزبان درباره چالش ایفاى نقش کاراکترى کم شنوا افزود: باور کنید که این نقش بى نهایت سخت بود زیرا 
مجبور بودیم در مرزى از باور پذیرى کاراکتر را در بیاوریم، مخاطب باید کاراکتر مرا باور کند تا بتواند با داستان و 
روایت همذات پندارى داشته باشد، شخصا تجربه و چالش بزرگى را پشت سر گذاشتم و امیدوارم کم شنوایان و 

ناشنوایان عزیز بعد از دیدن این فیلم از ایفاى کاراکترم راضى باشند و برایشان باورپذیر باشد. 
بازیگر فیلم سینمایى «نگهبان شب» در همین رابطه ادامه داد: البته این را بگویم که در رسیدن به این نقش مربى 
داشتم و کمک هاى فراوانى از وى گرفتم، مربى من براى اجراى درست یک کم شنوا خودش ناشنوا است و به 
واقع دوست عزیز من است، در کنار وى رضا میرکریمى در رسیدن به این کاراکتر و هدایت درست آن مرا یارى 

فراوانى کرد که هیچوقت آن را فراموش نمى کنم. 
مرزبان درباره احتمال موفقیت نگهبان شب در اکران و زمان آن خاطرنشان کرد: قطعا فیلم براى سال آینده و 
شاید تابستان اکران شود، البته این حدس من است و هیچ خبرى به من داده نشده است، امیدوارم مخاطبان با 

فیلم ارتباط خوبى برقرار کنند و اثر مورد رضایت همه باشد، شخصا به اکران عمومى این فیلم امیدوارم.

واقعى بازى کردن نقش کم شنوا در 
«نگهبان شب» سخت بود

ســیاوش مفیدى ، بازیگر طنز ، در مصاحبه اى از شایعه 
طالق او و نعیمه نظام دوست و واکنش تند مردم به این 

شایعه گفت.
مفیدى در مصاحبه جدید خود با تــى وى پالس گفت: 
سال ها قبل او و نعیمه نظام دوست در برنامه اى مستند 
گونه، با نام واقعى خودشــان نقش زن و شوهر را بازى 
کردند. این باعث شد بســیارى از مردم تصور کنند او و 
نعیمه نظام دوست واقعًا زن و شوهر هستند و حاال هنوز 
هم بعضى در فضاى مجازى از او انتقاد مى کنند که چرا 
نعیمه نظام دوست را طالق داده یا وقتى عکسى از خود 
و همسرش منتشر مى کند او را متهم مى کنند با گرفتن 

زن دوم باعث بیمار شدن نعیمه نظام دوست شده است!
بعد از انتشار این مصاحبه، نعیمه نظام دوست هم که این 
روزها پروژه مشترکى با ســیاوش مفیدى دارد، واکنش 

جالبى به صحبت هاى او نشان داد.
نعیمه نظام دوست ویدئویى از خود در کنار سیاوش مفیدى 
در پشت صحنه این پروژه در اینستاگرامش منتشر کرد. 
او در این ویدئو با خنده از مردم خواست دیگر به سیاوش 
مفیدى فحش ندهند و گفت آن ها هرگز زن و شــوهر

 نبوده اند اما قرار اســت در همکارى جدیدشان بار دیگر 
نقش زن و شوهر را ایفا کنند.

چندى قبل هم در فضاى مجازى شایعاتى درباره ازدواج 
نعیمه نظام دوســت با داریوش فرضیایى (عمو پورنگ) 

مطرح شده بود.
نظام دوست در الیوى اینســتاگرامى با خنده در اینباره 
گفت: «این موضــوع پورنگ چیــه در فضاى مجازى 
راه انداختید؟ عمو پورنگ دوســت و همــکار عزیز منه، 
ما با هم ازدواج نکردیم. لطفًا از این شــایعات بد دســت 
بردارید. ایشون برادر منه، عزیز منه، پسر منه، ولى شوهرم 

نیست.»
نعیمه نظام دوست مجرد است و هرگز ازدواج نکرده. او 
مدتى قبل در برنامه «خندوانه» گفت که اولین و آخرین 
خواســتگار زندگى اش زمانى که سوم راهنمایى بود آمد 
اما او در آن زمان تمایلى به ازدواج نداشت و بعد از آن هم 
دیگر هیچ خواستگارى نداشت. نعیمه نظام دوست، متولد 
سال 1353 در تهران اســت و دیپلم علوم تجربى و فوق 

دیپلم تصویربردارى دارد.
او از سال 70 کار بازیگرى را در گروه  هاى آزاد تئاتر آغاز 

کرد. سپس با مجموعه «نوروز 72» به کارگردانى داریوش 
کاردان وارد تلویزیون شد. اولین تجربه ى سینمایى او در 
سال 86 با فیلم سینمایى «توفیق اجبارى» به کارگردانى 
محمدحســین لطیفى رقم خورد. او در سال 92 به خاطر 
بازى اش در فیلم سینمایى «شهدخت، پرویز و دیگران» 
نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در ســى و 
دومین جشنواره فجر شــد. نعیمه نظام دوست 3 خواهر 
دارد و خود فرزند سوم خانواده است. به گفته خودش، در 
کنار کار بازیگرى، یک مــزون کوچک لباس هم دارد تا 

محل درآمدى برایش باشد.
نظام دوســت درباره اضافه وزن خود گفته چاقى او ارثى 
نیست بلکه یکباره و به دلیل مصرف کورتون به وجود آمد. 
او چند سال قبل به دلیل یک بیمارى مجبور به مصرف 
کورتون شده بود که همین مسأله به افزایش وزن او منجر 
گشــت. به گفته نظام دوســت، پیش از این اتفاق او 60 
کیلوگرم وزن داشت. البته به اذعان خودش به پرخورى 
عصبى هم گرفتار اســت و به غذا خوردن اعتیاد دارد. او 
پس از سال ها درگیرى با بیمارى چاقى و امتحان کردن

 روش هــاى مختلــف براى الغــرى، از جملــه انواع 

رژیم ها، ورزش ها و عمل هاى جراحى، در نهایت در سال 
96 موفق شد با انجام عمل اســلیو معده، 40 کیلوگرم از 

وزن خود را کاهش دهد.
سیاوش مفیدى هم متولد ســال 1348 در تهران و فارغ 
التحصیل رشــته مدیریت بانکدارى در مقطع لیسانس 

است.
ابتدا به عنــوان راهنماى تور فعالیت داشــت. در دوران 
دانشجویى دوره هاى بازیگرى را در کالس هاى حمید 
سمندریان و بهرام بیضایى گذراند تا اینکه در سال 72 با 
قبولى در تست تلویزیون وارد اجراى برنامه کودك شد. 
بازیگرى حرفه اى را در سال 75 با سریال «غبار نور» به 
کارگردانى محمدرضا اصالنى آغاز کرد. در سال 83 با فیلم 
«انتخاب» به کارگردانى تورج منصورى وارد سینما شد. او 
طى سال هاى فعالیت خود در آثار طنز زیادى نقش آفرینى 
کرده ، با این حال حضور در مجموعه تلویزیونى «خنده 

بازار» در سال 90 او را به شهرت رساند.
سیاوش مفیدى در سال 74 با شیوا سلیمى (متولد سال 53) 
همکالسى خود در کالس هاى بازیگرى حمید سمندریان 
ازدواج کرد. این زوج دو پسر به نام هاى على و سام دارند.

حمله به سیاوش مفیدى بخاطر طالق دادن 
نعیمه نظام دوست! 

حمید نعمت ا...، کارگردان سینما و تلویزیون در برنامه بسته 
پیشنهادى درباره آشنایى با زنده یاد على سلیمانى بیان کرد: 
خوشحالم که در این برنامه شرکت دارم چون نتوانستم در 

مراسمش شرکت کنم و این تاسف همیشه با من بود.
وى در پاسخ به مژده لواسانى درباره شروع همکارى با این 
بازیگر عنوان کرد: سلیمانى از بازیگرانى بود که من قبل از 
اینکه با او کار کنم مى گفتم چقدر بازیگر خوبى است و به 
کار نقش هاى مختلف مى آید. بــه همین دلیل عالوه بر 
سریال «وضعیت سفید» و فیلم «بى پولى» در دو تله فیلم 

دیگر با او همکارى کردم.
کارگردان سریال «وضعیت سفید» درباره بازیگرى سلیمانى 
تصریح کرد: از کارش کیف مى کردیم. بازیگران معدودى 
هستند که مى دانید همیشــه خوب هستند و در هر حالتى 
مى توان به آنهــا تکیه کرد و ســلیمانى اینگونه بود او به 
معنى واقعى کلمه بازیگر اســت و کار را بلد است. در رگ 
و پى اوســت خوب گریه مــى کرد، مى خندید، شــوخى 
مى کرد و سکوت داشــت. این مدل بازیگران که نمایش 
گرى را بلدند کمیاب هستند، اینها حقیقت است و براى این 

برنامه تعارف نمى کنم.
وى در بخش دیگــر درباره اخالق کارى ســلیمانى بیان 
کرد: على سلیمانى خیلى شــاد و پرانرژى بود و من حیرت 
مى کردم از این همه انرژى. همیشه حالش خوب و مثبت 

بود و همیشه رفیق و همراه بقیه بود.

حمید نعمت ا...:

 از انرژى على سلیمانى
 حیرت مى کردم

شایعاتى مبنى بر جلوگیرى از ساخت چند سریال به گوش مى رسد؛ یکى از آنها 
فصل جدید مجموعه «نون خ» است.

امروز همان طورى که نقى معمولى را مردم مى شناسند نورالدین خانزاده هم 
با «نون خ» براى مردم شناخته شده است. مردى که با ماجراى تجارِت تخمه 
وارد شد و ماسک زده و با دستمایه قرار دادن کرونا و اتفاقات مختلف به فصل 
سوم رسیده اند. مجموعه تلویزیونى که فراز و فرودهاى زیادى را در فصل هاى 
گذشته داشته است؛ اما بنابر نظرسنجى اعالم شده سازمان صداوسیما و نگاهى 
به آراى مردمى برنامه «سریالیست»، اثر ســعید آقاخانى و تیکه هاى به روز و 

توجه به گویش ها و لهجه هاى متنوع و مختلف در داستان را مردم مى پسندند.
مجموعه اى که از فضاى تخمه آفتاب گردان به گیاهان دارویى، پسماند و حتى 
معدن رسیده اند. اختالس و اتفاقات فصل اول و بعد زلزله کرمانشاه  و شوخى 
با وزیر جوان و جشنواره فجر و حتى نیم نگاهى به انتخابات آمریکا، فصل سوم 

"نون خ" را وارد فضاى جدیدى مثل معدن و گیاه دارویى و حتى پسماندها کرد.
قرار بود فصل چهارم ســریال «نون خ» به عید نوروز 1401 برسد. اما به دلیل 
فراهم نشدن شرایط و بسترهاى الزم ساخت این مجموعه تلویزیونى به زمانى 
دیگر موکول شد. این روزها سعید آقاخانى سریال «روز بقا» را با حضور حسن 

معجونى و شکل و شمایلى جدید براى شبکه نمایش خانگى دارد. 
اما شایعاتى به گوش مى رسد از ساخت فصل جدید «نون خ» جلوگیرى شده 
است. این طور که در اخبار آمده، این فصل قرار بود از اردیبهشت ماه سال آینده 
کلید بخورد اما تا اطالع ثانوى از فیلمبردارى آن جلوگیرى شده است. برخى از 
این کانال هاى مجازى، تأییدیه اى را هم از قوِل سعید آقاخانى منتشر کرده اند. 
او در این باره گفته اســت: «مدیران ارشد سازمان صداوسیما، چند روز قبل به 
ما اعالم کردند که فعًال نیازى نیســت تا فصل جدیدى از «نون خ» را جلوى 
دوربین ببرید. درحالى که تمامى عوامل و بازیگران مهیا بودیم تا از اردیبهشت 
ماه سال 1401 این مجموعه را کلید بزنیم اما همه قراردادهاى فصل جدید را 

کنسل کردند.»
همچنین شایعاتى مطرح شده که مسئولین جدید رسانه ملّى از ساخت فصل 

جدید سریال هاى پرمخاطب جلوگیرى کرده اند. 
مهدى فرجى تهیه کننده سریال «نون خ» که این روزها مشغوِل ساخت سریال 
«حکم رشد» شبکه سه سیما است در واکنش به این شایعات، گفت: تا جایى که 
اطالع دارم، اتفاقاً سریال هایى که مورد رضایت و اقبال مردم بوده اند قرار است 
همچنان ادامه داشته باشد. مصاحبه اى که در فضاى مجازى به نقل از سعید 

آقاخانى پخش شده، براى کمى قبل تر بوده و االن شرایط تغییر کرده است.
او تأکید کرد: مدیران سازمان صداوسیما و سیمافیلم با ما مذاکره داشته اند که 
ان شاءا... شرایط تولید فراهم شود و از سال آینده ساخت فصل چهارم «نون خ» را 

آغاز کنیم و براى پخش عید نوروز سال 1402 آماده پخش شود.

«نون. خ» توقیف شده است؟

مجموعه «ساخت ایران 3» به مناسبت ایام نوروز هر هفته چهارشنبه ها از 
شبکه نمایش خانگى پخش مى شود.

در آستانه پخش مجموعه کمدى «ســاخت ایران 3» به کارگردانى بهمن 
گودرزى پوستر اصلى این سریال هم منتشر شد.

«ساخت ایران 3» به تهیه کنندگى سید امیر پروین حسینى از چهارشنبه، 25 
اسفند ماه روزهاى چهارشنبه از فیلیمو پخش خواهد شد.

احسان لطفیان و شــهاب مهربانیار نگارش مجموعه «ساخت ایران 3» 
را بر عهده داشــتند و گروه خالقیت فیلیمو طراحى این پوستر را برعهده 

داشته است.
امین حیایى، مجید صالحى، آناهیتا درگاهــى، هومن برق نورد، مینا وحید، 
الهام کردا، حسین امیدى، بهرنگ علوى، محمدرضا صولتى، نوشین تبریزى، 
عزالدین توفیق، سعید امیرسلیمانى، غالمرضا نیکخواه، نادر سلیمانى، زنده یاد 
عزت ا... مهرآوران، عایشه گل جوشکن، ماهان کشفى و بردیا گودرزى از 

بازیگران این سریال کمدى هستند.

«ساخت ایران 3» 
نوروز پخش مى شود
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در حاشــیه دیدار والیبال زنان پورتو و بنفیکا که به میزبانى 
پورتو برگزار شد، سمیرا ایمانى، مربى ایرانى تیم والیبال زنان 
پورتو لوح قلم زنى شده لوگوى باشــگاه را به مدیرعامل این 
باشــگاه اهدا کرد. ایمانى که اصالتاً اصفهانى است با اهداى 
این لوح سعى کرد صنایع دستى زادگاهش را به موزه باشگاه 
پرتغالى بسپارد که اقدام جالبى از سوى او محسوب مى شود. 
والیبالیست سابق تیم ملى ایران که ســال ها در این عرصه 
فعالیت کرده، اولین مربى لژیونر ورزش بانوان ایران محسوب 

مى شود.

هدیه بانوى اصفهانى 
به پورتو

03

05

در ادامه رقابت هاى ســوپرلیگ یونان، آاك آتن در خانه 
پاناتینایکوس به میدان رفت و این دیدار با تساوى یک بر 
یک به پایان رسید. در این بازى آمبرابات در دقیقه 45+3 
از روى نقطه پنالتى موفق به گلزنى شد. احسان حاج صفى 
و میالد محمدى دو ملى پوش ایرانــى آاك آتن به طور 
کامل در میدان حضور داشــتند و کریم انصارى فرد دیگر 
ملى پوش ایرانى این تیم نیمکت نشــین بود و به میدان

 نرفت.

در ادامه مسابقات هفته بیست و ششم لیگ اردیویسه هلند، 
فاینورد در حالى که علیرضا جهانبخش را براى دومین بازى 
پیاپى روى نیمکت داشت با زوله قعرنشین دیدار کرد. یاران 
جهانبخش که در دو دیدار اخیرشان در لیگ اردیویسه و لیگ 
اروپا به یک مساوى و یک برد رسیده بودند، در مسابقه مقابل 
زوله نیز توانســتند روند خوب خود را ادامه بدهند و با پیروزى 
2 بر یک، 3 امتیاز خــارج از خانه را ازآن خــود کنند. این برد 
فاینورد را 55 امتیازى کرد و موجب شد فاصله 6 امتیازى شان با 
آیندهوون رده دومى حفظ شود. ملى پوش ایرانى فاینورد پس 
از حضور تعویضى در دیدار اخیر اروپایى مقابل پارتیزان بلگراد، 

در جدال برابر زوله تا پایان نیمکت نشین بود.

توقف آاك با 2 ایرانى

جهانبخش تماشاگر 
پیروزى فاینورد

01

ستاره بسکتبال کشورمان درخشش فوق العاده را در ترکیب 
تیمش در لیگ چین داشت. در ادامه رقابت هاى لیگ بسکتبال 
چین تیم ســیچوان که حامد حدادى را در اختیار دارد، مقابل 
دراگونز 117 بر 99 نتیجه را واگذار کــرد. در این بازى حامد 
حدادى با کسب 21 امتیاز، 15 ریباند و 14 پاس منجر به گل 
عملکرد فوق العاده اى داشت، اما درخشش او مانع شکست 
تیمش نشد. ســیچوان با 11 برد و 23 باخت در رده پانزدهم 

لیگ چین قرار دارد.

عملکرد فوق العاده حدادى 

04

باشگاه الدحیل قطر با انتشــار بیانیه اعالم کرد با توجه به 
درخواست ســرمربى این تیم براى جدایى و رفتن به یک 
تیم برزیلى مدیریت باشگاه با این درخواست موافقت کرد. 
بدین ترتیب لوئیس کاسترو بعد از بازى الدحیل در جام امیر 
قطر از این تیم جدا مى شود. قرار است از هفته آینده براى 
پیدا کردن سرمربى جدید براى تیم براى شرکت در لیگ 
قهرمانان آســیا اقدامات الزم انجام شود. الدحیل یکى از 
رقباى ســپاهان در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا به 
شمار مى آید. پاختاکور ازبکستان و برنده پلى آف التعاون 
عربســتان و الجیش ســوریه دیگر رقباى طالیى هاى 

اصفهانى در آسیا هستند.

بحران در اردوى رقیب
 سپاهان

سجاد شهباززاده مهاجم باتجربه سپاهان یک مورد 
جالب در لیگ برتر فوتبال ایران است.

شهباززاده در 33 ســالگى خیلى بعدتر از آنکه اولین 
بازى هایش را براى سایپا انجام داد و به مقام اشتراکى 
آقاى گلى فوتبال ایران رســید، همچنــان در میان 
فوتبالیست هاى شاغل در لیگ ایران به عنوان یک 

بازیکن شاخص مطرح است.
او بازیکنى است که بعد از درخشش فوق العاده اش در 
سال گذشته، در تابستان امسال و در ابتداى بازار نقل 
و انتقاالت از تیم هاى مختلفى درخواســت عضویت 
داشت اما در نهایت در سپاهان ماند تا در کنار شهریار 

مغانلو یکى از دو پیکان خط حمله زردپوشان باشد.
در مورد شهباززاده در تابســتان گذشته حرف هاى 
عجیبى مطرح مى شد از جمله اینکه او قیمتى بیش 
از 12 میلیارد تومان را بــراى خود در نظر گرفته و زیر 
این پیشنهاد به تیمى نخواهد پیوست. راست یا دروغ، 
سجاد در نهایت در هیاهوى نقل و انتقاالت تابستانى، 
تصمیمى را گرفت که البته از او هم انتظار داشــتیم. 
اینکه در یک باشگاه آرام همانطورى که به شخصیت 

و کاراکترش مى خورد، ادامه بدهد.
اگر چه با حضور شهریار مغانلو، یک دوگانگى تاکتیکى 
در خط حمله سپاهان به وجود آمد که تا امروز نیز حل 

نشده، بنابراین شــهباززاده که گاهى به عنوان زوج 
شــهریار و گاهى به عنوان یک گــوش چپ در تیم 
نویدکیا به میدان مى رفت، درخشــش فصل گذشته 

خود را تکرار نکرد، اما این همه ماجرا نیست.
در روزى که سپاهان کار نســاجى را در همان نیمه 
اول تمام کرد، شــهباززاده مرد اول میدان بود. جایى 
که او روى اشــتباه مدافعین نساجى صاحب توپ شد 
و علیرضا حقیقى را در مقابلش داشــت. ســجاد که 
پیش از این نشان داده است مهاجم زهردارى است و 
فرصت هاى بزرگ را به راحتى از دست نمى دهد، قدر 
پاس بادآورده اى که اکبر صادقى بازیکن نساجى در 
اختیارش گذاشت را دانست و با شلیکى محکم گل اول 

را براى تیمش رقم زد.
البته درخشش این مهاجم باتجربه به همین جا ختم 
نشد. او در اواخر نیمه اول و در حالیکه 3 مدافع نساجى 
را مقابلش داشت، به زیبایى توپ را از میان آنها عبور داد 
تا امید نورافکن را در بهترین موقعیت ممکن قرار دهد 
و این بازیکن نیز با فرصت طلبى کامل، پاس زیباى 
سجاد را به تور دروازه حقیقى دوخت تا تیم نویدکیا را با 

2 گل از میزبان پیش بیندازد
هر چند که سپاهان در ادامه با حساب 3 بر یک برنده 
بازى لقب گرفت ولى این دیدار یک دستاورد خاص 

براى سجاد شهباززاده داشت. این یکصدمین گل لیگ 
برترى بود که سجاد شهباززاده روى آن تأثیر مستقیم 
گذاشته بود. این بازیکن که در لیگ برتر براى تیم هاى 
سایپا، استقالل، نفت تهران و سپاهان در 257 دیدار 
به میدان رفته و به رکورد خاص تأثیرگذارى بر روى 

یکصد گل دست یافته است.
مهاجم چارچوب شناســى که 71 بار دروازه حریفان 
را روى پاشــنه چرخانده اســت و 24 بــار نیز براى 
هم تیمى هایش گلســازى کرده است. اتفاقى که در 
دیدار برابر نســاجى رخ داد و او با یــک پاس دیدنى، 
پایه گذار گل نورافکن بود. عالوه بر این، سجاد 5 بار از 
مدافعین حریف پنالتى هایى را گرفته که به گل ختم 
شــده اند تا با جمع این اعداد، او روى 100 گل لیگ 

برترى اثر مستقیم گذاشته باشد.
بازیکنى که پس از درخشــش در فصل قبل توسط 
دراگان اسکوچیچ به تیم ملى نیز دعوت شد، تنها به 
دلیل ترافیک شــدید در خط حمله، مجبور به خارج 
ماندن از لیست نهایى ســرمربى کروات شد. با این 
وجود، شــهباززاده همچنان به تالش هایش ادامه

 مى دهد تا یکبار دیگــر بتواند بــه اردوى تیم ملى 
فراخوانده شود تا بلکه جزو 30 مرد پایانى اسکو برا ى 

حضور در قطر باشد.

آقاى بى حاشیه، آقاى گرانقیمت

شهباز از دیوار صد عبور کرد

میالد جهانى که در نیم فصل دوم به جمع شاگردان محرم نویدکیا پیوسته درباره 
شرایطش در سپاهان اظهار کرد: سپاهان تیم بسیار بزرگى است و بازیکنان بزرگى 
دارد. یکى از آرزوهاى قلبى ام این بود که به سپاهان بیایم. آن ها در آسیا هم بازى 
مى کنند و هواداران بسیار زیادى دارند. فرصت خوبى براى من پیش آمده است و 
یک سال و نیم هم با سپاهان قرارداد بستم. فعال همه چیز دارد خوب پیش مى رود.

او درباره عملکرد سپاهان در این فصل از رقابت ها گفت: سپاهانى ها در این فصل 
موقعیت هاى زیادى خلق مى کردند اما متاسفانه در بازى هایى که این موقعیت ها 
تبدیل به گل نمى شد، در نهایت متوقف مى شدند و بد شانس بودند. امروز نسبت به 
گذشته از نظر روحى و روانى بازیکنان در شرایط بهترى قرار دارند و انگیزه بسیار 
زیادى پیدا کرده اند. ما داریم مى جنگیم تا بتوانیم این روند را در لیگ ادامه دهیم و 

در نهایت در آسیا عملکرد خوبى را از خود به نمایش بگذاریم.
هافبک سپاهان با بیان این که کار با محرم نویدکیا فوق العاده است، بیان کرد: یکى 
از افتخاراتم این است که با او دارم کار مى کنم. من همیشه تعریف او را مى شنیدم و 
از وقتى که به سپاهان آمدم متوجه شدم با هر مربى به جز نویدکیا کار کنم افسردگى 
مى گیرم چون کار او واقعا حرف ندارد و بســیار لذت بخش است. او درباره شرایط 
بدنى اش بیان کرد: من در بین دو نیم فصل تمرین نداشتم و لثه ام را جراحى کرده 
بودم و دارو مى خوردم. دکتر دو هفته به مــن اجازه تمرین نداد و بعد از آن به دنبال 
رضایت نامه ام رفتم و از نظر بدنى در شــرایط ایده آلى نبودم. با این حال خیلى کار 

کردم و سعى کردم از نظر فیزیکى به شرایط خوبى برسم.

هافبک ذوب آهن مى گوید این تیم به هماهنگى الزم 
رسیده و مى تواند در بازى هاى باقى مانده لیگ، نتایج 

خوبى کسب کند.
محمد خدابنده لو که یکى از ســتاره هاى ذوب آهن 
در روز پیروزى چهار گلــه مقابل آلومینیوم بود و گل 
اول تیمش را هــم به ثمر رســاند در خصوص این 
بازى گفت: با شــروع خوبى که در دقایق اول بازى 

پیش بینــى مى کردیم که داشــتیم، 
برنده بازى باشــیم اما 
فکر نمى کردیم چهار 
گل بزنیم. فقط 3 امتیاز 
بازى برایمان مهم بود 
که به آن هم رســیدیم. 
ایــن مســابقه، 
بهتریــن بازى 
امســال ما بود؛ 
آلومینیوم در 15 
دقیقه اول حتى 
یک ضربه به 
دروازه مــا 
نداشت.

او در ادامه درباره عملکرد خوب خودش در این بازى 
و همچنین گلى که وارد دروازه آلومینیوم  کرد گفت: 
سعى کردم از اشتباه مدافع حریف استفاده کنم و در 
موقعیتى که گیرم آمد با یک ضربه دروازه حریف را باز 
کنم. مقابل آلومینیوم اراك نه تنها من، بلکه تمام تیم 
عملکرد خیلى خوبى داشتند و من هم سعى کردم در 
پست جدیدى که در این بازى داشتم، عملکرد خوبى 

داشته باشم.
خدابنده لو افزود: در مجموع شــرایط خیلى خوبى در 
ذوب آهن دارم و سال فوق العاده خوبى را مى گذرانم و 
به خوبى دیده مى شوم؛ این موضوع صد در صد در آینده 
به من کمک خواهد کرد. قطعا کمک هم تیمى هایم و 

کادرفنى باعث این اتفاقات شده است.
خدابنده لو با اشــاره به کســب ســه پیروزى متوالى

 ذوب آهن در خصوص شــرایط این تیم بیان کرد: ما 
در زمانى که نتیجه نمى گرفتیم هم فوتبال خوبى را به 
نمایش مى گذاشتیم اما فوتبال ما طورى است که باید 
با نتیجه همراه باشد. در حال حاضر، هر چند دیر اما به 
شرایط خوب تاکتیکى و فنى رسیده ایم و توانسته ایم 
خواسته هاى باشگاه و کادرفنى را تا حدودى برآورده 
کنیم. او ادامه داد: بعد از بازى با ســپاهان توانستیم 
سه برد خوب مقابل تیم هاى خوب فوالد، آلومینیوم 
و شهرخودرو به دست بیاوریم؛ اگر مى خواهیم ثابت 
کنیم تیم خوبى هستیم و این برد ها شانسى نیست 
باید از بازى بعد هم دست پر بیرون بیاییم. فکر مى کنم 
با شرایط فعلى در هشــت بازى آینده هم بتوانیم به 
همین روند ادامه بدهیم و یک رتبه خوب کسب کنیم.
خدابنده لو با اشــاره به حمایت هواداران ذوب آهن 
از این تیم گفت: هواداران ذوب آهن از اوایل فصل 
به من لطف زیادى داشــتند و حمایت زیادى هم از 
تیم کردند و نتیجه صبور بودنشــان را هم گرفتند؛ 
جایگاه نهم جدول جایگاه مناسبى براى ذوب آهن 
نیست. ذوب آهن تیم پر افتخارى است و باید بتوانیم 
در ادامه راه نتایج خوبى بگیریم و فصل را با یک رتبه 
خوب به پایان برســانیم تا بتوانیم یک شیرینى 
خوب به هواداران بدهیم و سال بعد هم باشگاه 
بتواند با ایجاد ثبات، فکر رسیدن تیم به باالى 

جدول باشد.

صدمین گل لیگ 
آن تأثیر مستقیم 
رتر براى تیم هاى 
7هان در 257 دیدار
روى یرگذارى بر

ار دروازه حریفان
24 بــار نیز براى 
ست. اتفاقى که در 
ـک پاس دیدنى، 
5 ین، سجاد 5 بار از

ته که به گل ختم 
0ى100 گل لیگ 

 فصل قبل توسط 
به تنها عوتشد،

در روز پیروزىچهار گلــه مقابل آلومینیوم بود و گل
اول تیمش را هــم به ثمر رســاند در خصوص این 
بازى گفت: با شــروع خوبى که در دقایق اول بازى 

پیش بینــىمى کردیم که داشــتیم،
برنده بازى باشــیم اما 
فکر نمى کردیم چهار

3گل بزنیم. فقط 3 امتیاز 
بود مهم برایمان بازى

که به آن هم رســیدیم. 
ایــن مســابقه، 
بهتریــن بازى

امســال ما بود؛ 
5آلومینیوم در 15

دقیقه اول حتى 
یک ضربه به 
دروازه مــا 
نداشت.

کنم. مقابل آلومینی
عملکرد خیلى خوب
پست جدیدى کهد

داشته باشم.
خدابنده لو افزود: در
ذوب آهن دارم و س
به خوبى دیده مى ش
به من کمک خواهد
کادرفنى باعث این
خدابنده لو با اشــار
 ذوب آهن در خصو
در زمانى که نتیجه
نمایش مى گذاشتیم
با نتیجه همراه باشد
شرایط خوب تاکتی
خواسته هاى باشگ
اکنیم. او ادامه داد:

سه برد خوب مقابل
و شهرخودرو به دس
کنیم تیم خوبى ه
باید از بازى بعد هم
ه با شرایط فعلى در
همینروند ادامه بد
خدابنده لو با اشــا
از این تیم گفت: ه
به من لطف زیادى
تیم کردند و نتیجه
جایگاه نهم جدول
نیست. ذوب آهنت
در ادامه راه نتایج خ
خوب به پایان
خوب به هواد
بتواند با ایجا
جدول باش

رتبه نهم براى ذوب آهن مناسب نیست
خدابنده لو:

میالد جهانى:

آرزوى قلبى ام بود به سپاهان بیایم

مجرى برنامــه  نــود و تهیه کننده فوتبــال 120 
توضیحاتى را درباره  فعالیت این روزهاى خود ارائه 

کرد.
یکــى از تیم هایــى کــه در آن خبرنــگاران و 
دست اندرکاران برنامه هاى ورزشى در آن عضویت 
دارند، رسانه ورزش اســت؛ تیمى با هدایت ادموند 
بزیک و کاپیتانى عادل فردوســى پور. در حاشــیه   
یک دیدار دوستانه، عادل فردوسى پور در آستانه   3 
سالگى تعطیلى برنامه ى نود، از اقدامات خود دور از 

قاب تلویزیون سخن گفت.
فردوسى پور در ابتدا درباره  تیم رسانه ورزش گفت: 
ما تیم مان حدود چهارده پانزده ســال اســت که از 
فعالیت آن مى گذرد، بچه هاى خبرنگار ورزشى (از 
جمله تصویربردار، نویســنده، خبرنگار، گزارشگر، 
مجــرى و...) که همگى جزو بهترین هاى کشــور 
هستند، البته جز من (باخنده) دور هم جمع شده ایم 
و مسابقات تدارکاتى و دوســتانه  خیرخواهانه اى را 
برگزار مى کنیم؛ در یکى دو سال گذشته کرونا مانع 
برگزارى بازى در شهرســتان هاى دیگر شده اما در 
همین تهران و شــهرهاى مختلف سعى داریم که 

بازى هاى خیرخواهانه برگزار کنیم.
عادل فردوسى پور در واکنش به آمادگى باالى خود 
در ترکیب رسانه ورزش توضیح داد: از من که سن و 
سالى گذشته و 47 ساله شدم، اما عالقه وجود دارد 
و بیشتر عالقه اســت تا خوب بودن؛ با بچه ها کنار 
هم هســتیم، تمرینات خوب و لذت بخشى داریم. 
مسابقات  واقعا حســاس و جذاب است و استرس در 
حد باال و فوق العاده که از آن لذت مى بریم. باالتر از 

صددرصدمان را براى موفقیت مى گذاریم.
مجرى و گزارشگر تلویزیون درباره  احتمال بازگشتش 
به عرصه  گزارشگرى و قاب تلویزیون، پاسخ مبهمى 
داد و گفت: ببینیم چه مى شود، بگذارید من سکوتم را 
ادامه بدهم و ببینیم چه خواهد شد و قسمت چیست. 

فردوســى پور با اشاره به مشــکالتى که در 3 سال 
گذشــته تحمل کرده گفت: من در 3 سال گذشته 
خیلى سختى کشیدم و در این چندساله خیلى اذیت 
شدم، اما به نظرم زندگى قشنگى هاى خودش را دارد 
و در همین سختى هاســت که آدم درس مى گیرد و 
تجربه مى اندوزد و باید به خوبى هاى زندگى فکر کرد 

و همیشه امیدوار بود.

اظهارنظر عادل درباره احتمال بازگشت به 
گزارشگرى

گلزنى ادامه دار طیبى در بردهاى بنفیکا

بنفیکا با درخشش فوتسالیست ایرانى خود موفق 
به کسب پیروزى مقابل تیم فوتسال آزمیس شد.

تیم فوتســال بنفیکا در حالى که مثل مســابقات 
اخیرش حســین طیبى را از ابتدا در اختیار داشت، 

در چارچوب دیدارهاى هفتــه نوزدهم لیگ برتر 
پرتغال به مصاف تیم رده ششمى فوتسال آزمیس

 رفت.
تیم فوتسال آزمیس گل اول بازى را به ثمر رساند و 
پیش افتاد، اما بنفیکا در ادامه مسابقه و با درخشش 
ستاره ایرانى خود موفق شــد نتیجه را کامال تغییر 

بدهد و به یک برد ُپر گل دست یابد.
بنفیکا که پیش از این در فصــل 22-2021 یک 
پیروزى در مســابقه رفت لیگ برتر پرتغال و یک 
برد در جام حذفى مقابل تیم فوتســال آزمیس به 
دست آورده بود، این بار هم توانست به برترى 5 بر 
یک برسد و با 47 امتیاز جایگاهش در رتبه جدول 

را محکم تر کند.
حسین طیبى، فوتسالیست ایرانى بنفیکا که در سه 
دیدار اخیرشان گلزنى کرده بود، در ادامه روند خوب 
خود در این فصل توانســت گل چهارم تیمش در 

جدال مقابل آزمیس را به ثمر رساند. 
ملى پوش ایرانى تیم فوتســال بنفیــکا با گلى که 
در دیدار مقابل تیم آزمیس به ثمر رســاند، تعداد 
گل هاى این فصل خــود را به عدد 17 افزایش داد 
و در رتبه دوم جدول برترین گلزنان این باشــگاه 

قرار گرفت.

بدینوسیله به آگاهى کلیه سهامداران میرساند جلسه مجمع عمومى  فوق العاده 
مهر آزمون پاسارگاد ( سهامى خاص) به شماره ثبت  57362 در روز شنبه مورخه  
06 / 01 / 1401 ســاعت 00 : 10 صبح در محل شــرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان برخوار ، بخش مرکزي ، شهر دستگرد، محله دستگرد ، کوچه تیرچه 
وبلوك ، بلوار معلم ، پالك 314 ، طبقه اول به کد پســتى 8343117344 برگزار 
مى گردد. لذا از کلیه سهامداران دعوت مى گردد با در دست داشتن برگه سهام یا 

وکالت نامه قانونى در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى  فوق العاده  مورخه 06  / 01 / 1401  

1- تغییر نشانى مرکز اصلى شرکت و اصالح ماده 4 اساسنامه شرکت 

  

آگهى دعوت شرکت مهرآزمون پاسارگاد 
( سهامى خاص ) به شماره ثبت 57362

هیئت مدیره شرکت 



0606 4279 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمسه شنبه  24 اسفند  ماه   1400
سازمان جهانى بهداشــت (WHO) در بیانیه جدید خود از 
تزریق فورى و گسترده دوز تقویت کننده واکسن کرونا به 

همه گروه هاى سنى حمایت کرد.
سازمان جهانى بهداشت (WHO) پیش از این اعالم کرده بود 
که افراد سالم نیاز به دریافت دوز تقویت کننده واکسن کرونا 
ندارند و زمانى تزریق دوز تقویت کننده سراســرى مى شود 
که گروه هاى حساس در همه کشورهاى دنیا واکسینه شده 
باشند. هم اکنون سازمان ذکر شــده در زمان شیوع جهانى 
سویه امیکرون اعالم کرده است که از تزریق فورى و گسترده 
دوز تقویت کننده واکســن کرونا به همه گروه هاى ســنى 
حمایت مى کند. سال گذشته آژانس بهداشتى سازمان ملل 

تاکید کرده بود که افراد سالم الزم نیست دوز تقویت کننده 
واکســن کرونا را دریافت کنند؛ زیرا این اتفاق موجب بروز 
نابرابرى در تزریق واکسن در کشورهاى کم درآمد مى شود.

سازمان جهانى بهداشت (WHO) در بیانیه خود اعالم کرد که 
در زمان شیوع گسترده سویه امیکرون، دریافت واکسن هاى 
مجاز کرونا سطح باالیى از ایمنى در برابر نوع شدید بیمارى 
کووید -19، بسترى شدن در بیمارستان و مرگ ومیر ناشى 
از آن را ایجاد مى کند. سازمان ذکر شده تاکید کرده که الزم 
است واکسن هاى تولید شــده کرونا به روزرسانى شود تا در 
برابر سویه هاى جدید جهش یافته مقاوم باشد؛ زیرا ممکن 

است به زودى ویروس کرونا دوباره جهش پیدا کند.

 دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى کشورى 
مقابله با کووید-19، در پاسخ به این که زیرسویه جدید 
نوع اومیکرون چقدر مى تواند نگران کننده باشد، معتقد 
است در کشورهایى که اومیکرون هنوز شیوع پیدا نکرده، 
این سویه مى تواند هشدارى جدى باشد؛ چرا که سرعت 
انتقال باالیى هم دارد اما براى ما نه: «در واقع کشورى 
مثل ایران که جمعیت بسیار زیادى از آن در تازه ترین موج 
شیوع، آلوده و به ویروس اومیکرون که اصطالحا همان 
BA.1 است، آلوده شدند، دیگر کسى به نوع دوم آن یعنى 

BA.2 مبتال نمى شود و حتى اگر این اتفاق بیفتد که البته 

احتمالش بسیار کم اســت، فرم بسیار خفیفى از بیمارى 

خواهد بود آن قدر که خیلى جاى فکر و نگرانى ندارد.»
حمید سورى معتقد است: «انواع BA.2 که زیرسویه هاى 
اومیکرون هســتند، همان واریانت هاى جدیدى اند که 
ویروس در طول مدت زنده بودن خــودش در قالب آن 
ظاهر مى شــود اما خوشــبختانه تازه ترین واریانت این 
سویه، شواهد ناخوشایندى از خود به جا نگذاشته، آن  قدر 
که هیچ شــواهدى مبنى بر این  که نشان بدهد وخامت 
بیشترى دارد، مشاهده نشده است.» البته از نظر سورى، 
این ســویه هم مانند دیگر واریانت ها ویژگى هاى منفى 
قابل توجهى دارد مثال این  که پیش بینى مى شود ان سویه 

بسیار تست گریز باشد.

توصیه سازمان جهانى 
بهداشت درباره دوز بوستر

زیرسویه جدید اومیکرون 
چقدر جدى است؟

وضعیت کرونا همچنان 
شکننده است

  پانا | متخصص بیمارى هاى عفونى مى گوید اگر 
کنترل هاى نوروزى به خوبى انجام نشود، کشور در 
اواخر فروردین ماه گرفتار پیک هفتم بیمارى کرونا 
خواهد شـد. رضا هاشـمیان اظهار کـرد: «ابتال به 
کرونا در اکثر اسـتان هاى کشـور روندى کاهشـى 
دارد و مرگ ومیر ناشـى از بیمارى نیز رو به کاهش 
اسـت امـا تعـداد بیمـاران بسـترى در بخش هاى 
مراقبت هـاى ویـژه باالسـت و بـا توجه بـه اینکه 
ویروس کرونا بسـیار ویـروس پیچیده اى اسـت و 
ممکن است جهش هاى جدیدى از خود نشان دهد، 
وضعیت کرونا همچنان شکننده است.» متخصص 
بیمارى هـاى عفونى بـا بیـان اینکه نمى تـوان به 
وضعیت فعلى دل خـوش کرد، گفـت: «این تصور 
که کرونا تمام شـده یـا تصوراتـى مبنى بـر اینکه 
اومیکرون ضعیف اسـت، تصوراتى اشـتباه و غلط 
اسـت. همانطور که دیدیم تعداد مبتالیان در پیک 
ششم بسـیار زیاد بود. بنابراین ویروس کرونا بسیار 
هوشـمند اسـت و نگران پیک بعدى کرونا هستیم 
زیرا مشـخص نیسـت که جهـش بعدى شـدیدتر 
اسـت یا خیر.» وى با بیان اینکه واکسن تنها کلید 
کنترل کرونا نیست، اضافه کرد:  «همچنان باید در 
برابر ویروس کرونا آمادگى الزم را داشـته باشیم و 
مراقبت هـاى الزم را انجام دهیم تـا ایمنى جامعه 
افزایـش یابد که این امـر هم به رعایت شـیوه نامه 
بهداشتى و همچنین تزریق ُدز یادآور واکسن کرونا 

بستگى دارد.»

آگهى تغییرات
شرکت هوشید فراز اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 43443 
و شناســه ملى 10260612894 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1399/11/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : امیر رضا جاللى به کدملى 
1290849978 بــه عنوان مدیرعامل 
وعضوهیات مدیره وجعفر جیحانى نژاد 
خوراسگانى به کدملى 1291561250 
به عنــوان رئیس هیات مدیــره وثریا 
ناظمى به کدملــى 1284568148 به 
عنوان نایب رئیس هیات مدیره همگى 
براى مدت دوســال انتخاب گردیدند و 
کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآوربانکى 
و قراردادها و ســایر نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1290951)

آگهى تغییرات
شــرکت خانه ســران پارك شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 27739 و 
شناسه ملى 10260484521 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/09/19 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : معین حسن حســینى به کدملى 
1293344478 و مجتبى حسن حسینى 
به کدملى 1281614726 و امین حسن 
حسینى به کدملى 1293243353 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. فرشته منتشى 
به کدملى 1286524679 ومجید مهرابى 
به کدملى 1281800112 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1292025)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى رامش سازه آنزان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 42323 و شناسه 
ملى 10260601126 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1400/06/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت 
به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله نقش جهان 
، کوچه شهید اصغر شالبافیان ، کوچه بازار بزرگ 
انقالب ، پالك - 108 ، ســاختمان سراى گلشن 
، طبقه همکف کدپســتى 8147917841 تغییر 
یافت ومــاده مربوطه اساســنامه اصالح گردید. 
موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده 
مربوطه اساسنامه اصالح گردید تولید الیاف نساجى 
مصنوعى ، تولید نخ از الیاف طبیعى یا الیاف مصنوعى 
یا ترکیبى از آنها ، تولید پارچه بافته شــده از نخ ، 
تولید منسوجات بى بافت از الیاف یا نخ ، رنگرزى 
پارچه ،چاپ پارچه وتکمیل کاالى نساجى ، تولید 
منســوجات خاص مورد نیاز در صنایع و خرید و 
فروش محصوالت نساجى به ارگانها وسازمانهاى 
دولتى وغیر دولتى ثبت موضــوع فعالیت به منزله 
اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1292138)

تاسیس
موسسه غیر تجارى فدك نوین کارن درتاریخ 1400/11/30 به شماره ثبت 6726 به شناسه ملى 14010812445 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : فدك نوین کارن موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :تصدى به هرگونه فعالیت ورزشى و برگزارى دوره هاى آموزشى 
و تربیت مربى – تاسیس باشگاه ورزشى – تاسیس مدرسه فوتبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال و والیبال و ورزشهاى انفرادى مانند شنا ، شطرنج ، تنیس ، تنیس روى میز ، 
بدمینتون و رزمى – ایجاد آکادمى ورزشى على الخصوص آکادمى فوتبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال و والیبال وهر گونه رشته ورزشى انفرادى براى آقایان و بانوان در رده هاى 
سنى مختلف – استعدادیابى فوتبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال و والیبال و هر گونه رشته ورزشى انفرادى در تمامى رده هاى سنى براى آقایان و بانوان – تصدى به هرگونه 
فعالیت ورزشى و برگزارى دوره هاى آموزشى و تربیت مربى ورزشهاى انفرادى مانند تنیس ، تنیس روى میز ، شطرنج ، ورزشهاى رزمى ، شنا وکلیه رشته هاى انفرادى براى 
بانوان وآقایان – نقل و انتقال بازیکن در سراسر کشور در تمامى سنین – شرکت در اردوهاى داخلى و خارجى براى بانوان و آقایان – شرکت در مسابقات استانى و کشورى 
زیر سیزده سال ، نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و امید و بزرگساالن در تمامى رشــته هاى فوتبال، فوتسال، بسکتبال، والیبال و هندبال و رشته هاى انفرادى و رزمى– عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى، مدارس، بانکها، شهردارى ها و همچنین عقد قرارداد با مجموعه هاى ورزشى دولتى و خصوصى – انجام کلیه خدمات مجاز بازرگانى 
اعم از خرید و فروش ، تولید ، توزیع ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى على الخصوص پوشاك وکفش و وسایل ورزشى – شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شــرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات 
دولتى و خصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف موسسه (با اخذ تاییدیه از سازمان ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشى و سایر ارگان هاى دولتى ذیربط و با رعایت قوانین و 
مقررات مربوطه). در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله بابوکان ، خیابان امام جواد ، خیابان خاتم االنبیاء ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8187133331 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى احمدرضا بهمن پور به شماره ملى 1271004178 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه خانم نرجس بهمن پور به 
شماره ملى 1272569209 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه مدیران آقاى احمدرضا بهمن پور به شماره ملى 1271004178 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نرجس بهمن پور به شماره ملى 1272569209 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً 
و همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه 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 (1292018)

آگهى تغییرات
شرکت فیدار کنترل اسپادان شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 66790 و شناســه ملى 14009750067 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه حســین زاده صالتى به کدملى 1291628185به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا حسین زاده صالتى به 
کدملى 1270245112 به سمت مدیرعامل براى مدت نامحدود انتخاب شدند وکلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

همراه با مهرشرکت معتبراست اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1290942)

آگهى تغییرات
شرکت ارزیابى خســارت بیمه ایى معین 
سنجش فرداد سهامى خاص به شماره ثبت 
64194 و شناسه ملى 14009022305 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/10/28 و 
نامه شماره 1400/403/202053 مورخ 
1400/12/2 بیمــه مرکــزى تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : زهره حیدرى به کد ملى 
1100084428 و محمدحسن مرادى به 
کد ملى 1111263620 و بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج اگهى 
هاى شرکت انتخاب گردید. مهدى نقوى 
راوندى به کدملى 1263268129و عاطفه 
ســنجیده به کدملــى 1288402521و 
کدملــى  بــه  نصرآزادانــى  بهنــام 
1290917639بســمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1292331)

آگهى تغییرات
شــرکت ارزیابى خســارت بیمــه ایى 
معین ســنجش فرداد ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 64194 و شناســه ملى 
14009022305 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/10/28 و نامه 
شــماره 1400/403/202053 مورخ 
1400/12/2 بیمه مرکــزى تصمیمات 
ذیل اتخــاذ شــد : بهنــام نصرآزادانى 
کدملــى 1290917639 بعنوان رئیس 
هیات مدیره - عاطفه ســنجیده کدملى 
1288402521 بســمت نایب رئیس 
هیات مدیره - مهدى نقوى راوندى کدملى 
1263268129 بسمت مدیرعامل وعضو 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت و اوراق عــادى و ادارى با امضا 
مدیرعامل ورئیس هیــات مدیره با مهر 
شرکت معتبر اســت . مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1292338)

آگهى تغییرات
شــرکت یکتا قطعه صنعت جى سهامى 
خاص به شماره ثبت 4683 و شناسه ملى 
14008919917 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1400/05/20 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: - اکبر کراقلى به شماره ملى 
1284664767، مهران خجســته فر به 
شماره ملى 1286139317 و محمدجواد 
خراسانى به شماره ملى 1286057787 
به سمت اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - محسن اسدى 
به شماره ملى 5499261180 به سمت 
بازرس اصلى و مســعود خجســته فر به 
شــماره ملى 1284685535 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت 
نشــر آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شــد. - تــراز و صورتهاى مالى 
منتهى به 1399/12/30 مورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1292339)

آگهى تغییرات
شــرکت پروفیل رازى اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1501 و 
شناســه ملــى 10260648140 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/12/05 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : طیق اختیار حاصله تفویض 
شــده از مجمــع عمومى فــوق العاده
 03 / 12 / 1400 در خصــوص افزایش 
ســرمایه به هیــات مدیــره وبارعایت 
تشریفات مقرر اساسنامه والیحه اصالحى 
قانون تجارت شــماره سرمایه شرکت از 
محل واریز نقدى و صدور سهام جدید از 
مبلغ 160550000000ریــال به مبلغ 
000000 550 204 ریال افزایش یافت 
وماده5اساسنامه به شــرح ذیل اصالح 
شدسرمایه شرکت204550000000 
ریال نقدى است که به20455000سهم 
10000ریالى با نام عادى منقســم شده 
وتماما پرداخت شده است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا 

(1292360)

آگهى تغییرات
شــرکت گروه ایده صنعت پردیس سبز 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54490 
و شناســه ملــى 14005125321 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
:خانم شیدا شریفى جوشــقانى کدملى 
1270333232 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره - آقاى سید محسن حامى کدملى 
1285157745 بعنــوان مدیــر عامل 
شرکت و عضو هیئت مدیره - خانم ملیکا 
السادات حامى کدملى 1272343928 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عــادى و ادارى با امضاء مدیر عامل 
شرکت و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1292728)

آگهى تغییرات
شــرکت گروه ایده صنعت پردیس سبز 
سهامى خاص به شــماره ثبت 54490 و 
شناسه ملى 14005125321 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/11/23 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد :آقاى سید محســن حامى به کدملى 
1285157745 و خانم ملیکا الســادات 
حامى بــه کدملــى 1272343928 و 
خانم شیدا شریفى جشــوقانى به کدملى 
1270333232 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. آقاى مســعود برزو اصفهانى 
به کدملى1280380101 و آقاى شــیما 
وجدان دوست به کدملى 1274662087 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1292726)

روى موج کووید-19

محققان معتقدند که از دســت دادن حس 
بویایى ناشى از آلوده شدن به ویروس کرونا 
دائمى نیست و با گذشــت زمان بهبود پیدا 
مى کند؛ اما سرعت بهبود آن از فردى به فرد 

دیگر متفاوت است.
ویروس کرونا بر ســلول هایى که مسئول 
حس بویایى هســتند، تأثیــر مى گذارد. از 
دست دادن حس بویایى ناشى از مبتال شدن 
به بیمارى کووید -19 در بیشتر موارد موقتى 
است و معموًال پس از گذشــت هفته ها یا 
ماه ها بهبــود پیدا مى کند. از دســت دادن 

موقت حس بویایى، هیپوسمى نام دارد.
از دســت دادن حس بویایى یــک فرآیند 
تدریجى نیست؛ بسیارى از افرادى که آن 
را تجربه کرده اند، به صورت ناگهانى حس 
بویایى خود را از دســت داده اند. ازآنجاکه 
بویایى یکى از حواس مهم انســان است، 
قطع شدن ناگهانى آن بســیار آزاردهنده 

است.
افراد مبتال به بیمارى کووید -19 که حس 
بویایى خود را از دست داده اند، اعالم کردند 
که این اتفاق به میزان قابل توجهى بر رژیم 
غذایى آن ها تأثیر گذاشته است. ممکن است 
برخى افراد عالوه بر حــس بویایى، حس 
چشایى خود را نیز از دست بدهند. زمانى که 
این دو اتفاق به صــورت همزمان رخ دهد، 
پیروى کردن از رژیم غذایى مناسب براى 
فرد دشوار خواهد شــد. زمانى که بیماران 

حس بویایى خــود را از دســت مى دهند، 
نمى توانند بوهاى خطرناك مانند گاز، آتش، 
دود و حتى گازهاى سمى را تشخیص دهند. 
این اتفاق باعث بروز مشکالت زیادى براى 

سالمت افراد مى شود.
نتایج بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد 
که از دســت دادن حس بویایى و چشایى 
ناشــى از بیمارى کوویــد -19 زمانى رخ 
مى دهد که میــزان اینترلوکین 6 در خون 

افزایش پیدا مى کنــد. اینترلوکین 6 یک 
مولکول ســیگنال دهنده التهاب است که 
اندازه گیرى آن ممکن اســت در تشخیص 
پیشــرفت بیمارى در میان افراد مبتال به 
کووید -19 مهم باشد. محققان معتقدند که 
از دست دادن موقت حس بویایى به دلیل 
اختالل در عملکرد سلول هاى حمایت کننده 
در اپیتلیوم بویایى پس از حمله ویروسى رخ 

مى دهد.

زمان بازگشت حس بویایى افراد بهبودیافته 
از بیمارى کووید -19 از فردى به فرد دیگر 
متفاوت است؛ به طورى که این حس ممکن 
است براى برخى افراد طى چند روز بازگردد، 
در حالى که حس بویایى بســیارى از افراد 
طى فرایندى آهســته به حالت عادى خود 
برمى گردد. نتایج مطالعات انجام شده نشان 
مى دهد که حس بویایى بیش از 70 درصد 
بیماران پس از یک ماه بازگشــته است. به 

گفته متخصصان، ممکن است حس بویایى 
افراد مبتال به کروناى طوالنى مدت پس از 
گذشت یک سال به حالت اولیه خود برگردد. 
ازآنجاکه قدرت حس بویایى با افزایش سن 
کمتر مى شود، بهبود افراد مسن تر ممکن 

است به زمان بیشترى نیاز داشته باشد.
هیــچ آزمایش خاصــى وجود نــدارد که 
بازگشــت حس بویایى را تشخیص دهد؛ 
البته متخصصــان معتقدند کــه آموزش 
بویایى یا استشمام کردن محصوالت معطر 
مى تواند به بهبود حس بویایى کمک شایانى 
بکند. بنابراین توصیه شــده است که افراد 
بطرى هاى کوچک اســانس یا عطر را در 
نزدیک خود نگه دارنــد و به صورت مرتب 
آن را استشمام کنند تا متوجه شوند که حس 

بویایى بازگشته است یا خیر.
نتایج مطالعات انجام شــده نشان مى دهد 
که سلول هاى بویایى تحت تأثیر ویروس 
کرونا قرار مى گیرد، اما نورون هاى حسى 
که بویایى را منتقل مى کند دچار مشــکل 
نمى شــود؛ بنابراین از دســت دادن حس 
بویایى ناشــى از بیمارى کووید -19 یک 
وضعیت موقت اســت. محققان معتقدند 
که از دســت دادن حس بویایى ناشــى از 
آلوده شدن به ویروس کرونا دائمى نیست 
و با گذشــت زمان بهبود پیدا مى کند، اما 
ســرعت بهبود آن از فردى بــه فرد دیگر 

متفاوت است.

آیا ممکن است کرونا حس بویایى را کًال  از بین ببرد؟
نتایج بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که فیلتر هوا 

مى تواند ویروس کرونا را در 30 ثانیه از بین ببرد.
ارزیابى هاى انجام شده نشــان مى دهد که پوشش هاى 
«کلر هگزیدین دى گلوکونات» (CHDG) که بر فیلتر هوا 
از جمله فیلترهاى HEPA نصب مى شود، عملکرد بسیار 
مناسبى در جلوگیرى از گسترش ویروس کرونا در هوا دارد 
و مى تواند این ویــروس را در کمتر از 30 ثانیه از بین ببرد. 
بنابراین استفاده از این فیلترها در محیط هایى با جمعیت 

زیاد مانند مکان هاى عمومى مى تواند بسیار مؤثر باشد.
گروهى از محققان اثر استفاده از فیلتر هوا مجهز شده به 
پوشش ضدویروســى یا ضدمیکروبى را در از بین بردن 
ویروس ها، باکترى ها و دیگر پاتوژن هاى موجود در هوا، 
ارزیابى کردند. در این پژوهش، خطر ابتال به بیمارى هاى 
ویروســى مانند کرونا در مکان هاى عمومى که از تهویه 

مناسب برخوردار است نیز مورد بررسى قرار گرفته است.
نتایج بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که احتمال بروز 
عفونت تنفسى ناشى از ویروس کرونا در میان افرادى که به 
صورت روزمره از وسایل نقلیه عمومى استفاده مى کردند، 
نسبت به دیگران بیشــتر بوده است. این موضوع اهمیت 
استفاده از فیلتر هوا را دوبرابر کرده است. محققان در این 
مطالعه، به این نتیجه رسیدند که پوشش هاى CHDG که 
روى فیلتر هوا نصب مى شود، عملکرد مناسبى در جلوگیرى 
از گســترش ویروس کرونا در هوا دارد. در بعضى از موارد 
مشاهده شده اســت که ویروس ها فقط 30 ثانیه پس از 
برخورد با پوشش از بین مى روند. استفاده از چنین فیلترهایى 
نه تنها به بهبود کیفیت هــواى داخل یک محیط کمک 

مى رساند، بلکه از سالمت افراد نیز محافظت مى کند.

فیلتر هوا مى تواند 
ویروس کرونا را نابود کند
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

شــماره: 140060302016001441 - تاریــخ: 1400/12/02 - برابــر راى شــماره 
140060302016001286 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد دادخواه تهرانى فرزند علیرضا بشــماره شناسنامه 
1275328202 صادره از اصفهان در تمامت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 1170 مترمربع پالك فرعى 1134 از یک اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى 

از مالک رسمى آقاى میرزا محمد دادخواه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/12/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/24- م الف: 1283960- 

رئیس ثبت اسناد و امالك تیران - سید محمدحسن مصطفوى /12/109

آگهى تغییرات
شرکت آذر حریق زاگرس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 67830 و شناســه ملى 14010032010 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك ولیعصر ، 
میدان ولى عصر ، خیابان ولى عصر ، پالك 37 ، طبقه همکف کدپستى 8193119667 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1292032)

آگهى تغییرات
شرکت افق آلیاژ اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 55194 و شناسه ملى 14005427740 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 30000000000 ریال از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت وماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح زیر اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 30000000000 ریال نقدى است که به 300000 سهم با نام عادى 100000 ریالى منقسم گردیده وتماما 

پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1292361)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى آرمان جاوید سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 39653 و شناسه ملى 10260573123 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت در استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله لنبان ، کوچه شادمان [24] ، خیابان 
صائب ، پالك - 169 ، طبقه همکف کدپستى 8184713981 و تلفن ثابت 0313244926 به مدیریت آقاى مجید قندى بشماره ملى 1290503907 افتتاح شد و یک 

تبصره دیگر به ماده 4 اساسنامه اضافه شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1292727)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى شفیع صنعت زاینده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 58917 و شناســه ملى 14006959247 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت در آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله کشاورزى ، کوچه شهیدان جانقربان[7] ، کوچه شقایق ، پالك 11 ، طبقه همکف و کد پســتى 8174866353 به مدیریت سید محمدحسینى به کدملى 

1292735740 افتتاح شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1292023)

آگهى انحالل
شرکت راه گستر صنعت لوتوس سهامى خاص به شماره ثبت 61848 و شناسه ملى 14008112320 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/15: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و حسین شهباز گهروئى به سمت مدیر تصفیه براى مدت یک سال انتخاب گردید. آدرس محل 
تصفیه استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رسالت ، کوچه میخک [150] ، خیابان امام خمینى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 

8189135714 مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1292026)

آگهى تغییرات
شرکت خرد آب سپاهان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 739 و شناسه ملى 10260132800 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزى، شهر شهرضا، محله حکیم نصراله، خیابان 
حکیم نصراله، خیابان چهارراه مدرس، پالك 16، مجتمع مهر، طبقه همکف، واحد 204 کد پستى8619896197 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1292132)

آگهى تغییرات 
شرکت یکتا قطعه صنعت جى سهامى خاص به شماره 
ثبــت 4683 و شناســه ملــى 14008919917 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اکبر کراقلى به شــماره 
ملى 1284664767 به ســمت رئیس هیئت مدیره، 
محمدجواد خراسانى به شــماره ملى 1286057787 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهران خجسته 
فر به شماره ملى 1286139317 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئــت مدیره متفقا همراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1292334)

فقدان مدارك
کارت ماشین و برگ سبز خودرو سوارى 
تیبا 2 هاچ بک مــدل 1395 بنزینى به 
شماره موتور M 15/8323278 و شماره 
 NAS 821100 G 1056757 شاسى
به شــماره پالك 53 – 515 و 82 متعلق 
به ملیــکا واعظ تهرانى به شــماره ملى 
1271274922 فرزنــد ایــرج مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات 
شرکت بســته بندى گل تاش ســپاهان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 31858 و شناســه ملى 
10260524102 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/11/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
فرانک فرامرزیان به کدملى 1285756142 بعنوان 
مدیرعامل و محمد ادیب به کدملى 1291009396 
بعنوان رئیس هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق واســناد مالى و تعهدات شرکت 
و اوراق عادى و ادارى با مدیرعامــل منفردا همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. - ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1292131)

تاسیس
موسسه غیر تجارى عصر سنگ ایرانیان درتاریخ 1400/11/27 به شماره ثبت 6723 به شناسه ملى 14010808693 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. نام : عصر سنگ ایرانیان موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :تهیه، تولید، خرید، فروش، صادرات، واردات، تراش و فرآورى سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى، سنگ هاى نما و ساختمانىـ  دایر 
کردن کارگاه در زمینه فراورى سنگـ  خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آالت فراورى سنگـ  بازار یابى ( غیر هرمى و غیر شبکه اى) و اطالع رسانى در زمینه فروش سنگ و صنایع وابسته - اخذ وام و 
تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى جهت شرکتـ  خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانىـ  تامین نیروى انسانى متخصص و غیرمتخصص بصورت موقت جهت شرکتـ  شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصىـ  اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى دولتى و خصوصىـ  انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله جوزدان الیادران ، کوچه عقیلى ، کوچه سیادت [73] ، پالك 24 ، طبقه همکف کدپستى 
8183845115 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه فخارى به شماره ملى 1140938444 دارنده 100 ریال سهم الشرکه آقاى حمیدرضا 
منتظر الظهور به شماره ملى 1141078058 دارنده 999900 ریال سهم الشرکه مدیران آقاى امیر نوروزى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1130576221 به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت 
نامحدود خانم فاطمه فخارى به شماره ملى 1140938444 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حمیدرضا منتظر الظهور به شماره ملى 1141078058 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره منفردا 
همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه 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 (1292020)

علیرغم پیگیرى هاى انجام شده از سازمان غذا و دارو 
و سازمان پزشکى قانونى که منجر به حذف قرص برنج 
از فهرست سموم مجاز کشور و منع واردات آن از سال 
1385 از جانب ســازمان حفظ نباتات شده، طبق آمار 
پزشکى قانونى استفاده از این سم همچنان در صدر علل 
مرگ و میر ناشى از مسمومیت و خودکشى با مواد سمى 

گزارش شده است.
بهرام عین اللهى، وزیر بهداشــت نیز آذرماه 1400 در 
نامه اى به رییس قوه قضاییه نســبت به مســمومیت 
با فسفید آلومینیوم هشــدار داده و خواستار تسریع در 
برخورد قاطع و اقــدام الزم براى وضع ضمانت اجرایى 
قانونى بازدارنــده براى پیشــگیرى از واردات، تولید و 
توضیع قرص هاى برنج حاوى سم  فسفید آلومینیوم از 
سوى قوه قضاییه شد. این ماده در سال 1399 منجر به 
مرگ 932 نفر شــده و در نیمه نخست سال 1400 نیز 
546 را به کام مرگ کشــانده است. نکته اینجاست که 
علیرغم تمامى اطالع رسانى ها و آموزش ها کماکان 
قرص هاى برنــج از طریق برخى عطــارى ها، خرده 
فروشى ها و سم فروشى ها در دسترس متقاضیان قرار

 مى گیرد.
شاهین شادنیا، رییس مرکز مسمومین بیمارستان لقمان 
حکیم، درباره قرص برنج و انواع آن توضیح داد: یک نوع 
قرص برنج گیاهى که به صورت سنتى استفاده مى شده، 
شامل ترکیبات گیاهى مثل عصاره سیر، تالک، نشاسته 
و نمک طعام اســت که این ماده هیــچ ضررى براى 
انسان ندارد. وى در ادامه با اشاره به این که قرص هاى 
برنج شیمیایى بسیار خطرناك هم وجود دارد که داراى 
ترکیبات بسیار سمى هســتند خاطرنشان کرد: فسفید 
آلومینیوم از خطرناك ترین سموم دفع آفات بوده که در 
ایران به نام قرص برنج شناخته مى شود. وى گفت: این 
ماده سمى کاربرد خانگى ندارد و به عنوان یک سم دفع 
آفت همانند سایر سموم کشاورزى در مراکز نگهدارى 

برنج یا سایر غالت در سیلوهاى نگهدارى مى شود.
شادنیا استفاده غلط و نابجا از قرص هاى برنج در مصارف 
خانگى را مورد انتقاد قرار داد و افزود: استفاده از قرص 
برنج در منازل و محل زندگى مى تواند بسیار خطرآفرین 
و زمینه ســاز بروز مسمومیت شــود. وى هشدار داد: 

سم خطرناك فســفید آلومینیوم زمانى که در معرض 
رطوبت هوا  قرار مى گیرد، گاز ســمى و خطرناکى را 
از خود در فضا منتشــر مى کند که این گاز ســمى به 
ســرعت از طریق هوا  به صورت استنشــاقى وارد ریه 

مى شود.
 رییس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم با اشاره 
به این که اگر گاز فسفید آلومینیوم موجود در قرص هاى 
برنج به صورت تصادفى و یــا از طریق هوا وارد مخاط 
دستگاه گوارش یا تنفس شود مى تواند خطر جدى مرگ 
را به دنبال داشته باشد افزود: این سم خطرناك به محض 
این که وارد بدن مى شود به سیستم زنجیره تنفسى بدن 
حمله مى کند و تنفس سلولى را به کلى مهار مى کند. 
شادنیا اضافه کرد: زمانى که سیستم تنفس سلولى توسط 
گاز فسفید آلومینیوم مهار شود، سلول نمى تواند تولید 
انرژى کند و بدن نمى تواند از اکســیژن استفاده کند 

بنابراین به سرعت مرگ سلولى رخ مى دهد.
عضو هیئت علمى دانشگاه با اشــاره مسمومیت هاى 

تصادفى با قرص برنج هشدار داد: کم نبوده اند افرادى 
که  در کیســه هاى برنجــى که در منــزل نگهدارى 
مى کردند قرص برنج یا فســفید آلومینیوم را براى دور 
شــدن حشــرات موذى قرار داده اند و با آزاد شدن گاز 
فسفید دچار مســمومیت هاى شدید و یا مرگ ناشى از 

این مسمومیت شده اند.
 وى با بیان این که ماده شیمیایى فسفید آلومینیوم بسیار 
خطرناك اســت ادامه داد: تصور این که مقدار کمى از 
قرص هاى برنج را داخل کیســه هاى حبوبات یا برنج 
قرار دهیم و مشکلى ایجاد نمى شود کامال اشتباه است، 
حتى نصف یک قرص برنج و گازى که در فضا از خود 
منتشر مى کند هم مى تواند تعداد زیادى از افراد را به کام 

مرگ بکشاند.
شادنیا با بیان این که گاز خارج شده از فسفید آلومینیوم یا 
همان قرص هاى برنج در غلظت هاى پایین بوى خاصى 
ندارد، گفت: این ترکیبات در غلظت هاى باال بوى شبیه 
به بوى ســیب یا ماهى گندیده دارند ولى متاسفانه در 

غلظت هاى پایین هیچ بوى خاصى ندارد و به راحتى فرد 
در انبارى منزل یا در اتاق خواب خود دچار مسمومیت 
و مرگ ناشى از آن مى شــود. وى یادآورى کرد: اصال 
مهم نیست چه میزان از قرص فسفید آلومینیوم را داخل 
کیسه هاى برنج قرار مى دهید، حتى گاز خارج شده از 
یک سوم از این قرص هم به دلیل ماده موثره باالیى که 

دارد مى تواند جان بسیارى از افراد را هدف قرار دهد.
رییس بخش مســمومین دانشــگاه با بیــان این که 
مسمومیت با سم فسفید آلومینیوم هیچ درمان و پادزهر 
اختصاصى ندارد توضیح داد: متاسفانه براى افرادى هم 
که دچار مسمومیت با قرص برنج مى شوند نیز نمى تواند 

مداخالت درمانى کمک کننده اى انجام داد.
 وى تاکید کرد: عالمت هاى مسمومیت با قرص هاى 
برنج در عرض نیم ســاعت پس از مســمومیت ظاهر 
مى شــود و معموال تا زمانى که فرد بــه مراکز درمانى 
مى رسد، در زمان بسیار کوتاه ســم تاثیر باالى خود را 

بر بدن مى گذارد.

سم  فسفید آلومینیوم در نیمه نخست امسال 546 نفر را به کام مرگ کشاند

قرص برنج هیچ پادزهرى ندارد
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رئیس دادگسترى شهرســتان خلخال گفت: صدور احکام 
قضایى حبس براى جرایم خــرد و افزایش جمعیت کیفرى 
زندان راهکار مناسبى براى کاهش جرایم کیفرى همچون 
سرقت در خلخال نیست. على نباتى اظهار کرد: بیکارى منشأ 
بسیارى از آسیب هاى اجتماعى و افزایش جرایم کیفرى در این 
شهرستان است. وى گفت: با توجه به فقدان زیرساخت هاى 
الزم براى اشــتغال به کار افراد، صدور احکام قضائى حبس 
براى مجرمان ســرقت هاى خرد و افزایش جمعیت کیفرى 
زندان راهکار مناسبى براى کاهش جرایم کیفرى همچون 

سرقت در خلخال نیست.

بیکارى منشأ آسیب  است 

03

رئیس کل دادگسترى استان کرمان از کاهش جرایم خشن 
با ورود سران طوایف و عشایر طى سال جارى خبر داد. یدا... 
موحد از برگزارى پنج همایش سران طوایف و عشایر استان 
سخن به میان آورد و بیان داشت: میثاق نامه اى بین سران با 
شوراى تامین استان کرمان منعقد شده است و به کارگیرى 
سران براى جلوگیرى از جرایم خشن تاثیرگذار بوده و کاهش 
خوبى را طى سال جارى در جرایم خشن داشته ایم. موحد ابراز 
داشت: 15 درصد کاهش قتل هاى عادى در جنوب و شرق 
استان کرمان طى ســال جارى نسبت به سال قبل داریم و 
در جیرفت 36 درصد کاهش قتل را داشــته ایم و اختالفات 
طایفه اى با اقدامات سران طوایف کاهش یافته است که یکى 

از عوامل مهم در کاهش قتل ها به شمار مى رود.

کاهش جرایم خشن 
با ریش سفیدى 

01

نماینده مردم تهران و عضو کمیســیون امنیت ملى مجلس 
درخصوص آخرین اقدامات مجلس یازدهم براى به سرانجام 
رسیدن الیحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر 
خشــونت اظهار کرد: این الیحه هم اکنون در دســتور کار 
کمیسیون اجتماعى مجلس قرار دارد و در کمیته مربوطه در 
حال بررسى است. زهره الهیان گفت: ابهام عمده اى در الیحه 
وجود ندارد و تالش هایى که مى شــود فرصتى است براى 
تکمیل الیحه و اینکه ظرایف در آن دیده شود تا امنیت زنان و 
حفظ شان و جایگاه و کرامت زنان در عرصه اجتماعى و عرصه 

خانواده لحاظ شود.

سرنوشت یک الیحه زنانه

سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعى 
سازمان بهزیستى کشور مى گوید: یکى از نکاتى 
که خیلى قابل توجه اســت، موضوع خشــونت 
عاطفى است، بالغ بر 54 درصد تمام خشونت ها در 
کشور از نوع عاطفى است. براى کنترل خشونت 
عاطفى باید مبلمان شــهرى و ادبیات تلویزیونى 
ما ضد خشونت شــود و گفتگو هاى آموزشى ضد 

خشونت باشد.
محمود علیگو افزود: فرزندان ما در مدرســه باید 
نســبت به کتک زدن، حرف زشــت زدن و داد 
کشیدن، واکنش منفى داشــته باشند. هرگاه این 
آموزش هــا رخ داد، میزان خشــونت عاطفى نیز 

کاهش خواهد یافت.

وى با تاکید بر اینکه خشــونت خانگى ناشــى از 
مسائلى در حوزه خشونت عمومى است، افزود: مثال 
قبال که تصادف مى کردیم از ترس داخل ماشین 
مى نشستیم که طرف مقابل برخورد فیزیکى با ما 
نداشته باشد، اما اکنون رانندگان هنگام تصادف 
پیاده مى شوند و با هم صحبت مى کنند و منتظر 
پلیس مى مانند تا مقصر مشخص شود و از یکدیگر 

عذرخواهى مى کنند.
وى اضافه کرد: این رفتار نشان دهنده یک فضاى 
آموزشى در کشــور اســت که در حال رخ دادن 
اســت، اما هنوز کم اســت و نیاز به برنامه هاى 
بیشــترى داریم و مداخالت از جنس پیشگیرانه

 است.

سخنگوى فرماندهى انتظامى کشور با اشاره به 
افزایش 10 درصدى سرقت هاى خرد نسبت به 
سال گذشته، گفت: 52 درصد از سرقت ها شامل 

سرقت هاى خرد هستند.
ســردار مهدى حاجیان با اشــاره به کشــف 
8 میلیون و 101 هزار دســتگاه لوازم خانگى 
قاچاق در سال جارى، خاطرنشان کرد: در این 
بازه زمانى همچنین، 3 میلیــون و 890 هزار 
دســتگاه لوازم یدکى قاچاق، 2 میلیون و 369 
هزار تجهیزات رایانــه اى قاچاق، 392 میلیون 
کیلوگرم مواد خوراکى قاچــاق، 210 میلیون 
ثوب البسه قاچاق و 210 میلیون واحد ارزى اعم 

از قاچاق و غیرمجاز کشف شد.
حاجیان، ارزش کاالى مکشوفه قاچاق را 152 
هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این مبالغ 
مى تواند بــه چرخه اقتصادى کشــور لطمات 

جبران ناپذیرى وارد کند.
معاون فرهنگى اجتماعى فرماندهى انتظامى 
کشور متذکر شد: بیش از 70 هزار نفر در زمینه 
قاچاق کال و ارز شناسایى شده و تحویل دستگاه 

قضائى شدند.
وى با اشاره به افزایش 10 درصدى سرقت هاى 
خرد نسبت به سال گذشته، افزود: 52 درصد از 
سرقت ها شامل سرقت هاى خرد هستند البته 
در موضوع مقابله با جرائــم پلیس در خط آخر 
قرار دارد، مؤلفه  هاى زیادى دست به دست هم 
مى دهند  که یک سرقت روى مى دهد، بخش 
عمده  اى از سرقت ها ارتباط نزدیک با معتادان 
متجاهرى دارد که بدون سرپناه هستند و باید 
براى این معضل اجتماعى چاره اى اندیشــیده 

شود.
این مقام انتظامى با اشاره به کشف بیش از 90 
درصد از قتل هاى روى داده در ســال جارى و 
کشف  10 درصد از قتل هاى سال گذشته ادامه 
داد: در سال جارى، حدود 900 تن مواد مخدر 

کشف شده است.
معاون فرهنگى اجتماعى فرماندهى انتظامى 
جمهورى اسالمى ایران با اشاره به کشف بیش 
از 15 میلیون و 400 هزار مواد محترقه کم خطر 
و 3 میلیون و 406 هزار مــواد محترقه پرخطر 
به وزن 15 هزار و 472 کیلوگرم در اســفندماه 
امسال، اظهار کرد: یک هزار و 286 نفر در این 

رابطه بازداشت شدند.

افزایش 10 درصدى 
سرقت هاى خرد 

در کشور 

مبلغ 54 درصد خشونت ها در کشور عاطفى است
«وام» بازنشستگان 

10 میلیون شد
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــى جزئیات 
وام قرض الحسنه بازنشستگان ســازمان تامین 
اجتماعى در ســال آتى را اعالم کرد. میرهاشــم 
موســوى افزود: توســعه پرداخت وام هاى قرض 
الحسنه بازنشستگان را براى سال آینده  خواهیم 
داشت. وى با بیان اینکه بالغ بر 4000 میلیارد تومان 
منابع براى این منظور پیش بینى کردیم گفت: مبلغ 
وام به ازاى هرنفر 10 میلیون تومان خواهد بود. در 
ســال جارى این مبلغ هفت میلیون تومان بود که 

براى سال آتى 40 درصد رشد خواهد داشت.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

از خدا بترسید همانند کسى که شنید و خاشع شد  و چون از روى نادانى 
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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شرکت توزیع برق شهرستان اصف هان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى یک مرحله اى 

از بین پیمانکاران واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

  https://www.setadiran.ir/setad/cms پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت
دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/01/16 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین 
اسناد فیزیکى (پاکت ضمانت نامه و فرم گواهى امضاء محضرى) خود را به نشانى: اصفهان – چهارباغ عباسىـ  
خیابان عباس آبادـ  ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکفـ  دبیرخانه، 

تحویل نمایند. به پیشنهاد مناقصه گرانى که بعد از مهلت مذکور اقدام نموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir    :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir   :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

شماره تلفن واحد مناقصات 34121486-031 آقاى کاظمى و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح 
خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34121138-031 کارشناس بهره بردارى (آقاى ایکدرى) تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-

021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در 

غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

واگذارى خدمات بازرسى و نظارت بر بهره بردارى شامل بازدید تأسیسات، تعمیرات، بهره بردارى و حوادث

شماره 
مناقصه 
شرکت 

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
مبلغ تضمین

4001411820000012110000821400/12/241401/01/061401/01/16 1401/01/17
2,030,000,000ساعت 8 صبح

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

شرکت در مناقصه محقق سازند. 

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

مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/22  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش 

ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

نوبت  دومنوبت  دوم

 شماره فراخوان سامانهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
ستاد و شماره مناقصه

12

عملیات احداث ابنیه 
ایستگاه پمپاژ فاضالب على 

آباد منطقه برخوار 
 (یک مرحله اى با ارزیابى

فشرده )

40,566,853,2532,030,000,0002000001434000100
401/400-1-16/6

4
 اصالح شبکه توزیع
 آب روستاهاى سنگ

 سفید،تیدجان و قودجان
منطقه خوانسار

5,440,235,534272,100,0002000001434000101
401/400-1-15/3

تاریخروزساعتعنوان
1400/12/28شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1400/01/15دوشنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1400/01/16سه شنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/12/24

فراخوان مناقصه عمومى
 دو  مرحله اى 

1- شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به شرح جدول زیر را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در ســامانه: تاریخ 23/ 400/12  

مى باشد.

3- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه
 پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:1456

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

نوبت  اولنوبت  اول

 شمارهموضوعردیف
 مناقصه

مبلغ تضمین
  (ریال )

 شماره سامانه تدارکات
الکترونیکى دولت

1
 خرید و اجراى تجهیزات سامانه نظارت

 تصویرى و انتقال تصاویر
 شیرخانه هاى فلمن،اشترجان، قهدریجان،

نجف آباد،فالورجان و مخازن پیالف
401 - 1 - 3 1,103,000,0002000001434000103

تاریخروزساعتعنوان
1400/12/28شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/1/15دوشنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1400/01/16سه شنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

آگهی فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همزمان با ارزیابى کیفى (روش فشرده)

(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران   2000001205000067)
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پروژه عملیات تکمیل تونل دسترسى کیلومتراژ 250+10 و جاده 
دسترسى به خروجى تونل گالب را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى به روش فشرده و با شرایط 
و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور 
دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد : 175,983,419,359 ریال (یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و نهصد و هشتاد و سه میلیون و چهارصد و 
نوزده هزار و سیصد و پنجاه و نه ریال) و بر مبناى فهارس بهاى واحد پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه و سد سازى سال 

1400 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 7,419,668,387 ریال (هفت میلیارد و چهارصد و نوزده میلیون و ششصد و شصت 
و هشت هزار و سیصد و هشتاد و هفت ریال) و نوع آن از تضمینهاى معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه 

تضمین معامالت دولتى مورخ 94/9/22 مى باشد.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات جارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته 
آب و پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته راه و ترابرى از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از 

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد.
محل اجراء : شهرستان تیران روستاى ورپشت و مدت اجراء 4 ماه شمسى است.

مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها 
است.

نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:
الف)مجري طرح: معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول- 

ساختمان شماره دو 
ب)دستگاه نظارت (مشاور): مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى، جنب تاالر اندیشه 

شماره 235
تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:

کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده 
در آن سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و مناقصه 

و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي اصفهان- 

کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

نوبت  اولنوبت  اول

م.الف:1293251       روابط عمومى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان
نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/12/24


