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خطر مرگ کرونا از آنفلوآنزا بیشتر استسارق 55 خودرو پراید بازداشت شدبرپایى «آنالین» جشنواره، فیلم کودك را به همه ایران مى بردعکس معروف شجریان حق رایت ندارد تو 20 ساله شدى لیگ عزیز! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

باید و نبایدهاى 
خوردن پرتقال

 اصفهان کارخانه تولید کرونا شده است
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سردار نقدى: ارتشى 
غیرقابل شناسایى داریم

یک لقمه نان و پنیر 
چند در مى آید؟

اصفهان، بزرگ ترین 
مرکز تجزیه پست 

بعد از تهران چرا شجریان 5
اشعار فردوسى را 

نخواند

براساس یافته هاى به دست آمده پرتقال باعث تقویت 
و جلوگیرى از ابتال به بیمارى هایى از جمله 

سرماخوردگى و آنفلوآنزا مى شود.
یکى از بهترین خواص این میوه جلوگیرى از ابتال به 

سرطان معده است. افراد مبتال به بیمارى...

با برگزارى مراسم خاکســپارى در شهر توس، 
محمدرضا شجریان بنا به وصیتش همجوار حکیم 
فردوسى شد. بسیارى علت این وصیت را تمایل 
اســتاد آواز ایران به بازگشت به محل زادگاهش 
نسبت مى دهند اما در کنار این نگاه، شاید بتوان 
به عالقه وافر شجریان به فردوسى هم اشاره کرد 
که خودش در زمان حیــات، از آن به عنوان یک 

«بدهکارى» یاد کرده بود.
محمدرضا شجریان در مشهد به دنیا آمده بود. او 

پیش از مهاجرت به...
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روزگار پاییزى اصفهانروزگار پاییزى اصفهان
فصل خزان با هواى گرم تر، بارش کمتر، آلودگى بیشترفصل خزان با هواى گرم تر، بارش کمتر، آلودگى بیشتر
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پذیرش 34 بیمار در اولین بیمارستان صحرایى

فرامرز قریبیان به سینما 
باز مى گردد

مهدى پور هم از ذوب آهن پر کشید
هافبک دفاعى فصل گذشته ذوب آهن بعد از توافق با مدیران استقالل، 
قراردادش را با آبى پوشان به عنوان ششمین خرید این تیم به امضا رساند. 
مهدى مهدى پور، هافبک دفاعى سابق تراکتور و ذوب آهن که دو هفته 
قبل قراردادش را با اصفهانى ها فســخ کرده بود، طى نشســت دوباره با 
مدیران استقالل به توافق دســت یافت و به عنوان خرید ششم استقالل 

قراردادش را به امضا رساند.
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در صفحه 4 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ماجراى بدهى خسرو آواز به اسطوره 
ادبیات ایران

آغاز عملیات اجرایى
 و بهره بردارى از 

410 میلیارد ریال پروژه 
در باغ رضوان

از واردات نفت به استان اصفهان جلوگیرى شود
استاندار اصفهان خواستار شد:

3

ساسان ساسان 
در اختیار در اختیار 

باشگاهباشگاه
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تعاونى مســکن پاالیشــگاه اصفهان در نظر دارد کلیه مراحل اجراى عملیات سفت کارى 
واحدهاى در دست احداث خود را واقع در شاهین شهر، خیابان حافظ جنوبى، فرعى 8 غربى 
و در 8 بلوك به متراژ تقریبى 1250 مترمربع براى هر بلوك، برابر نقشــه هاى فنى موجود، 
به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. متقاضیان ذى صالح مى توانند از تاریخ سه شنبه 
1399/07/22 لغایت پایان وقت ادارى روز دوشــنبه 99/07/28 با در دست داشتن رسید 
پرداخت به مبلغ یک میلیون ریال به حساب کارت 5264- 0040- 7370- 6063 نزد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به نام این تعاونى و به منظور دریافت اسناد مناقصه به دفتر تعاونى 
واقع در شاهین شهر- خیابان رازى- فرعى 7 شرقى- پالك 81- طبقه اول- واحد 2 مراجعه 
نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن هاى 03145274922 و 
03145242630 تماس حاصل نمایند. توضیح اینکه هر پیمانکار مى تواند فقط در اجراى یک 

بلوك شرکت نماید.

آگهى مناقصه- کشف قیمت

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان  پاالیشگاه اصفهان

تعاونى مسکن پاالیشگاه اصفهان در نظر دارد کلیه مراحل اجراى عملیات سفت کارى واحدهاى 
در دست احداث خود را واقع در شاهین شهر، منطقه خانه کارگر- انتهاى خیابان شیخ بهایى- 
فرعى 10 غربى بیدرام به متراژ تقریبى 8000 مترمربع در 2 بلوك، برابر نقشه هاى فنى موجود 
را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان ذى صالح مى توانند از تاریخ سه شنبه 
1399/07/22 لغایت پایان وقت ادارى روز دوشــنبه 99/07/28 با در دست داشتن رسید 
پرداخت به مبلغ چهار میلیون ریال به حساب کارت 5264- 0040- 7370- 6063 نزد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به نام این تعاونى و به منظور دریافت اسناد مناقصه به دفتر تعاونى 
واقع در شاهین شهر- خیابان رازى- فرعى 7 شرقى- پالك 81- طبقه اول- واحد 2 مراجعه 
نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن هاى 03145274922 و 

03145242630 و 09139148161 تماس حاصل نمایند.

آگهى مناقصه

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان  پاالیشگاه اصفهان

تعاونى مســکن پاالیشــگاه اصفهان در نظر دارد کلیه مراحل اجراى عملیات سفت کارى 
واحدهاى در دست احداث خود را واقع در شاهین شهر، منطقه خانه کارگر- انتهاى خیابان 
شیخ بهایى- فرعى 10 غربى بیدرام به متراژ تقریبى 8000 مترمربع در 2 بلوك، برابر نقشه هاى 
فنى موجود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان ذى صالح مى توانند از تاریخ 
سه شنبه 1399/07/22 لغایت پایان وقت ادارى روز دوشنبه 99/07/28 با در دست داشتن 
رسید پرداخت به مبلغ دو میلیون ریال به حساب کارت 5264- 0040- 7370- 6063 نزد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به نام این تعاونى و به منظور دریافت اسناد مناقصه به دفتر تعاونى 
واقع در شاهین شهر- خیابان رازى- فرعى 7 شرقى- پالك 81- طبقه اول- واحد 2 مراجعه 
نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن هاى 03145274922 
و 03145242630 و 09139148161 تماس حاصل نمایند. توضیح اینکه هر پیمانکار مى تواند 

فقط در اجراى یک بلوك شرکت نماید.

آگهى مناقصه

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان  پاالیشگاه اصفهان

پیرو آگهى منتشــره در روزنامه نصف جهان به شــماره 3800 مورخ 99/04/19 و در اجراى مصوبه مجمع عمومى 
فوق العاده صاحبان ســهام مورخ 99/04/31 و تفویض اختیار عملى نمودن افزایش ســرمایه به هیات مدیره براى 
مدت پنج سال مبنى بر افزایش سرمایه شــرکت از مبلغ 6/500/000 ریال به مبلغ 20/000/000/000 ریال منقسم به 
2/000/000/000 سهم 10 ریالى عادى با نام و در اجراى ماده 169 قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم 
شرکت درخواست مى شود از تاریخ نشر این آگهى به مدت 60 روز از حق تقدم خرید سهام خود به نسبت هر سهم به 
تعداد 3100 سهم از طریق موافقت با تبدیل مطالبات حال شده به سهام (در صورت وجود) و یا واریز نقدى و یا توامان از 
طریق موافقت با تبدیل مطالبات حال شده به سهام و واریز نقدى به شماره حساب 5604067601 به نام شرکت دقیق 
ریزان نزد بانک تجارت شعبه نظر غربى اقدام و اصل موافقت نامه تبدیل مطالبات حال شده به سهام و اصل فیش وجه 
واریزى را به دفتر شرکت واقع در اصفهان، سه راه سیمین، خیابان سهروردى، کوچه میرمحمدصادقى (شماره 8) 
پالك 4 ارسال و یا شخصًا تسلیم نمایند. بدیهى است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره مجاز خواهد بود وفق 
اختیارات تفویض شده سهام ناشى از افزایش سرمایه و حق تقدم هاى استفاده نشده را به هر یک از سهامداران یا غیر 

سهامداران که تمایل دارند واگذار و نسبت به ثبت افزایش سرمایه به میزان تحقق یافته اقدام نماید.

آگهى افزایش سرمایه شرکت دقیق  ریزان مصباح حدید
 (سهامى خاص) به شماره ثبت 26707 با استفاده از حق تقدم موضوع 

ماده 169 الیحه اصالحى قانون تجارت

هیأت مدیره شرکت دقیق ریزان مصباح حدید
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رئیس ستاد اربعین حسینى از خروج قانونى 500 ایرانى 
براى شرکت در مراسم اربعین حسینى خبر داد و گفت: 
پیش بینى مى کنیم بین 200 تا 300 نفر قاچاقى به عراق 

رفته اند.
حســین ذوالفقارى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه 
چند ایرانى به منظور شرکت در مراسم اربعین امسال از 
کشور خارج شده اند، اظهار کرد: تعداد محدودى از افراد 
به صورت قاچاق سعى داشتند تا از کشور خارج شوند که 
در مرزها اغلب اینها شناسایى و دستگیر شدند و به داخل 
کشور بازگردانده شدند. وى افزود: یکسرى از افراد هم 
توسط عراقى ها شناسایى و دستگیر شــدند و به داخل 

کشور عودت داده شدند.
رئیس ســتاد اربعین حســینى گفت: حدود 500 نفر از 
ایرانیان با مجوزى که از سمت نخست وزیر عراق صادر 
شده بود توانستند به صورت قانونى از کشور خارج شوند 

و به عراق بروند.
معاون امنیتى انتظامى وزیر کشــور در پاسخ به سئ وال 
دیگر مبنى بر اینکه پیش بینى مى کنید چند نفر به صورت 
قاچاقى توانستند از مرز عبور کنند و به عراق بروند، گفت: 
پیش بینى مى کنیم به غیر از افرادى که دستگیر شده و 
عودت داده شده اند، حدود 300 نفر قاچاقى از مرز عبور 

کرده و به عراق رفته اند.

وزیر نیرو در پاسخ به ســئوالى در این باره که وزارت برق 
عراق اعالم کرد، برنامه اى براى پیوند شــبکه برق این 
کشور به اردن دارد گفت: بحث هایى در این زمینه مطرح 
است، اینکه همســایگانمان در جمهورى عراق بتوانند 
هرچه زودتر برق مورد نیاز خود را به نحوى تأمین کنند که 
کشورشان با حدود 40 درصد کاهش مواجه نباشد، مایه 

خوشحالى است زیرا مردم در این بین آسیب مى بینند. 
رضا اردکانیان ادامه داد: به نظر مى رســد در سال هاى 
پیش رو در مجموعه طــرح ها و بحث هــا دو راه مهم 
پیش روى برنامه ریزان برق عراق است. نخست، استفاده 
از کمک هایى است که ایران براى بازسازى صنعت برق 

عراق پیشنهاد داده و دوم، کاهش تلفات شبکه برق این 
کشور است. 

اردکانیان مطرح کرد: ایران پــروژه اى را توافق کرده و 
منتظر امضاى نهایى اســت که تلفات شبکه توزیع برق 
عراق را که حدود 50 درصد اســت به حــدود 20 درصد 

کاهش دهد . 
وزیر نیرو گفت: تا زمانى که عراق نیاز داشــته باشــد و 
ایران امکان کمک داشته باشد، البته با رعایت اولویت ها
 و نیازهاى کشــورمان، امکان صادرات بــرق به عراق 
برقرار است و این موضوع در ســال هاى پیش رو، ادامه 

خواهد داشت.

800 ایرانى در روز اربعین
 به کربال رفتند

صادرات برق ایران به عراق 
ادامه دارد

قیمت هاى جدید لغو شد
محمــد اســالمى، وزیــر راه و    ایرنا |
شهرســازى در واکنش به نرخ نامه جدید انجمن 
شــرکت هاى هواپیمایى که در آن قیمت بلیت 
هواپیمــا 80 درصد گران شــده اســت، گفت: 
قیمت هاى جدید اعتبار ندارد و لغو شــده است.  
روز شنبه مقصود اسعدى ســامانى، دبیر انجمن 
شــرکت هاى هواپیمایى از احتمــال تعدیل در 
نرخ هاى جدید بلیت هواپیما خبر داد و گفت: تصمیم 
افزایش قیمت ها موقتى اســت و ممکن است تا 
اول آبان تغییر داشــته باشد. انجمن شرکت هاى 
هواپیمایى ایران در نرخ نامه جدید که بر اساس دالر 
27 هزارتومانى تعیین شده است، حداکثر قیمت 
بلیت هواپیما را در بیش از 60 مسیر به بیش از یک 
میلیون تومان افزایــش داد. در واقع بلیت پروازها 

80 درصد گران شده است.

تا 60 سال دیگر 
جنگل نداریم

مســاحت فعلى    همشهرى آنالین |
جنگل هاى ایران 1/9 میلیون هکتار اســت که 
معادل 3/7 درصد مســاحت کشــور را تشکیل 
مى دهد. مقایسه آمار ســال 98 با آمار سال 1335 
نشان مى دهد که طى شش دهه اخیر، 1/5 میلیون 
هکتار از ســطح جنگل هاى کشــور کاسته شده 
اســت؛ در عین حال، رونــد تخریب جنگل هاى 
کشور با سرعت فزاینده  ادامه دارد و در هر ثانیه 360 
مترمربع از سطح جنگل ها و مراتع کشور تخریب 
مى شود؛ این یعنى ساالنه 1/5 درصد از جنگل هاى 
ایران نابود مى شوند. بدین ترتیب اگر روند تخریب 
با ســرعت فعلى ادامه یابد، تا سال 1460 اثرى از 

جنگل هاى امروزى ایران باقى نمى ماند./3180

نزول رعایت پروتکل ها
  مهر | معاون بهداشــت وزارت بهداشت 
گفت: میزان رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در 
اواخر فروردین تا مرز 76 درصد رســید اما االن 
میزان رعایت به 42 درصد رسیده است. علیرضا 
رئیســى گفت: آغاز نزول رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى از بعد از عید فطر کلید خورد که سفرها 

آغاز شد./3181

استقبال از تئاتر ایرانى 
در اولین اجراى    خبرگزارى دانشجو |
نمایش «الشمس تشــرق من حلب»  (خورشید از 
حلب طلوع مى کند) در زینبیه دمشق، این نمایش 
با استقبال 2000 نفرى مردم سوریه همراه شد. این 
نمایش محصول سازمان هنرى رسانه اى «اوج» 
اســت و کورش زارعــى آن را کارگردانى مى کند 
که با استفاده از بازیگران سورى و به زبان عربى در 
شهرهاى حلب و دمشق روى صحنه مى رود./3182

افزایش سرقت موتور  کولر
سرهنگ عباس مرادى، سرکالنتر    برنا |
دهم پلیس پیشگیرى پایتخت گفت: طى روزهاى 
اخیر با توجه به سرد شدن هوا شاهد بوده ایم که آمار 
سرقت موتورهاى کولرهاى آبى که دیگر فعالیت 
نمى کنند و بر روى پشت بام خانه ها بدون حفاظ 
قرار دارند افزایش یافته است. او افزود: طى روزهاى 
اخیر یک سارق در این رابطه دستگیر و نزدیک به 

20 موتور کولر از او کشف شد. /3183

چینى ها فضا را هم 
قرق مى  کنند!

چین 18 فضانورد را براى اعزام    برترین ها |
به ایستگاه فضایى خود در مدار زمین انتخاب کرده 
است. این ایستگاه در سال 2022 میالدى عملیاتى 
مى شود. این گروه شامل 17 مرد و یک زن است. 
پس از گزینش فضانوردان در یک امتحان کتبى در 
رشته هایى مانند فیزیک و شیمى، آموزش هاى 

مخصوص آنان آغاز مى شود./3184

«نان و ماست» الکچرى!
رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس    فارس|
درباره بى برنامگى و عدم عزم جدى از سوى مسئوالن 
براى رسیدگى به مشکالت معیشتى مردم گفت: اینکه 
مســئوالن اجرایى ِکى از خواب بیدار مى شوند، من 
نمى دانم! مهدى عیسى زاده گفت: یک کاسه ماست 
به سه قیمت متفاوت در مغازه ها وجود دارد و قیمت آن 
هم هر روز باالتر مى رود به گونه اى که نان و ماست 
به یک غذاى الکچرى تبدیل شده است! الاقل دولت 
براى کاالهاى اساسى مثل مرغ، تخم مرغ، برنج و... 

سوبسید بدهد.

کنایه مهاجرى به ضرغامى 
   خبر آنالین | محمد مهاجرى، فعال سیاسى 
اصولگــرا در پیامى توییتــرى در واکنش به مصاحبه 
اخیر عزت ا... ضرغامى نوشــت: آقاى ضرغامى گفته 
براى نامزدى انتخابات1400 آماده ام. یکى مى گفت 
مى خواهم با دخترشاه عروســى کنم و50 درصدش 
حل است. چون فقط این خواست من است. قصه آقاى 
ضرغامى هم 50 درصدش حل است اما 50 درصد بقیه 
اش یعنى مردم چه؟ آن 50 درصد هم حل است؟ آرزو بر 

جوانان عیب نیست. ضرغامى هم جوان نیست!

گاف روزنامه سعودى
  باشگاه خبرنگاران جوان | یک روزنامه 
سعودى در اشتباهى فاحش، عکس نرگس محمدى، 
بازیگر تلویزیون را به جاى تصویر زندانى سیاســى 
هم نام این بازیگر منتشر کرد! این روزنامه که قصد 
داشــت خبر آزادى نرگس محمدى (زندانى سیاسى 
که چهارشنبه شــب 16 مهرماه آزاد شد) را بدهد در 
صفحه یک خود به اشــتباه عکس نرگس محمدى 
بازیگر ایرانى را چاپ کرد. گاف روزنامه ســعودى در 
فضاى مجازى مورد توجه بســیارى از کاربران قرار 

گرفته است./3191

«اون» عذرخواهى کرد
  ایسنا| رهبر کره شــمالى در جریــان رژه 
نظامى اخیر این کشور در سخنانى با چشمانى گریان و 
چهره اى محزون عذرخواهى کرد که نتوانسته زندگى 
شهروندان کره شــمالى را ارتقا دهد. «کیم جونگ 
اون»،  تحریم هاى بین المللى، طوفان ها و شیوع کرونا 
را عاملى دانســت که اجازه نداد وعده هاى پیشرفت 
اقتصادى محقق شود و گفت: «شرمنده ام که هرگز 
نتوانسته ام به درستى اعتماد عظیم شما را تالفى کنم. 
تالش و از خود گذشتگى من براى بیرون آوردن مردم 

از وضعیت معیشت دشوار کافى نبود.»

بازداشت نماینده معروف 
  فارس| نصرا... پژمان فر، رئیس کمیسیون 
اصل 90 مجلس شــوراى اسالمى طى اظهارنظرى 
اعالم کرد که یکى از اعضاى قبلى کمیسیون اصل 
90 پارلمان دستگیر شــده است. پیگیرى ها حکایت 
از این دارد که فرد مورد اشــاره پژمان فر، محمدعلى 
پورمختار، نماینده ســابق مجلس شوراى اسالمى و 
رئیس کمیســیون اصل 90 پارلمان در مجلس نهم 
است که مدتى است توسط دستگاه هاى اطالعاتى و 
امنیتى بازداشت شده است. اتهامات او فساد مالى است. 
پورمختار براى شرکت در انتخابات مجلس یازدهم هم 

ثبت نام کرده بود که ردصالحیت شد.

داروى خاص درمان «ترامپ» 
  روزیاتو| یکى از داروهایى که از زمان ابتالى 
رئیس جمهور آمریکا به او داده شده و «دونالد ترامپ» 
به تعریف از آن به عنوان یکى از درمان هاى احتمالى 
براى بیمارى کوویــد-19 پرداخت، با اســتفاده از 
سلول هاى انســانى اى ساخته شــده که در اصل 
از طریق یک ســقط جنین انتخابى به دســت آمده 
بودند، امرى که بارها از ســوى رئیس جمهور آمریکا 
و حامیانش محکوم شده است. این دارو پس از مثبت 
شدن تســت کروناى ترامپ و بســترى شدنش در 
بیمارستان به او تزریق شد، دارویى که هنوز به تأیید 

مراجع رسمى نرسیده است.

خبرخوان

ســتاد انتخاباتى «جو بایدن»، نامزد انتخابات ریاست 
جمهورى آمریکا این هفته با بهره بردارى مالى از یکى 
از لحظات جنجالى مناظره معاونان « دونالد ترامپ» و 
بایدن توانست از ِقَبل فروش 35 هزار مگس کش آن هم 
ظرف تنها چند ساعت، 350 هزار دالر کسب درآمد کند.

روى این مگس کش ها که هر کدام به قیمت ده دالر به 
فروش رفتند این شعار نقش بسته بود: «حقیقت در برابر 
مگس». این جمله در واقع حاصل بازى با کلمات شعار 

انتخاباتى جو بایدن یعنى «حقیقت در برابر دروغ» بود.
شعار نقش بســته روى مگس کش ها اشاره به مگس 
ســمجى بود که در جریان مناظره معاونان نامزدهاى 
انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا در چهارشنبه هفته 
گذشته، به مدت دو دقیقه روى سر «مایک پنس»، معاون 

دونالد ترامپ جا خوش کرده بود.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات اما فرصت را براى کسب 
درآمد از این لحظه خنده دار مناظره از دست نداد. او همان 
شــب کمى پس از مناظره، تصویرى از خــود در توییتر 
منتشــر کرد که در آن یک مگس کش در دست داشت. 
بایدن به همراه عکس خود لینک صفحه کمک مالى به 
ستاد انتخاباتى اش را گذاشت و نوشت: «5 دالر به مگس 

ستاد ما کمک کنید.»
در طول مناظره معاونان نامزدهاى ریاســت جمهورى 

آمریکا، «مایک پنس» و «کامال هریس» در مورد مسائل 
مهمى صحبت کردند که تمرکز اصلى تبلیغات انتخاباتى 
نامزدها هستند، اما شاید هیچ لحظه اى از این مناظره به 
اندازه نشستن آن مگس روى ســر پنس، معاون دونالد 
ترامپ، در شبکه هاى اجتماعى مورد توجه قرار نگرفت.

این مگــس خیلــى زود واکنش کاربران شــبکه هاى 

اجتماعى را برانگیخت و تا چندین ساعت پس از مناظره 
سوژه داغ این شبکه ها بود.

ظرف چند دقیقه شخصى براى این مگس یک حساب 
کاربرى در توییتر بــه راه انداخت و کاربران شــروع به 
اشتراك گذارى تصاویر و جوك هاى خنده دار درباره آن 

با هشتگ «مگس روى سر پنس» کردند.

ستاد انتخاباتى جو بایدن هم خیلى زود دست به کار شد 
و به بهره بردارى سیاســى از این لحظه مناظره پرداخت. 
توییت بایدن بیشتر از 273 هزار بار به اشتراك گذاشته شده 
است. تمامى مگس کش هاى ستاد انتخاباتى جو بایدن هم 
که شعار «حقیقت در برابر مگس» روى آن ها نقش بسته بود 

ظرف تنها چند ساعت به فروش رفتند./3185

نقش یک مگس سمج در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا

«جو بایدن» 35 هزار مگس کش فروخت!
  گلریز برهمند / روزیاتو |

عکاس یکى از عکس هاى محمدرضا شجریان هرگونه 
استفاده از عکســى را که ســال ها پیش از این خواننده 
مشــهورگرفته بود، آزاد اعالم و آن را به مردم ایران اهدا 

کرد. 
مهرداد اسکویى اعالم کرد: پس از استفاده  پرشمار توسط 
مردم و رسانه ها از عکســى که از استاد شجریان گرفته 
بودم و در یکى از کتاب هاى مجموعــه عکس هایم از 
مشــاهیر (یاد و نگاه - 1379) نیز منتشر شده بود و پس 
از آنکه در جاهایى هم اعالم شد عکاس این عکس من 
هستم، با تماس ها و پیام هاى پرشمارى مواجه شدم مبنى 
بر عذرخواهى، کسب اجازه، پیشنهاد پرداخت وجه یا حتى 
خرید حق رایت اســتفاده از این عکس. از این رو اعالم 
مى کنم که استفاده از این عکس در بُعد ملى و بین المللى 

توسط هر فرد ایرانى، تا ابد، آزاد و بدون اشکال است.
او همچنین درباره  زمان گرفته شدن این عکس گفت: 
سال 1377 که به همراه پدر همســرم، مرحوم نصرت 
کریمى، به منزل اســتاد رفته بودیم، هنگام زمزمه  یک 
قطعه  آوازى، این عکس را گرفتــم. درواقع این عکس 
بخشى از پروژه  عکاسى بوده که از سال 1375 تا کنون 
به آن مشغولم. بخشى از این پروژه پیش تر در قالب کتاب 
منتشر شده اســت و بخش هایى از آن نیز زیر چاپ قرار 

دارد.

عکس معروف شجریان 
حق رایت ندارد

معاون هماهنگ کننده سپاه در برنامه «بدون توقف» که 18 مهرماه از 
شبکه 3 سیما پخش شد در خصوص حضور افراد از کشورهاى مختلف 
چه در جنگ و چه در ســپاه قدس، گفت: جوانان از افغانستان، عراق و 
کشورهاى مختلف حتى اروپا در این نبردها حضور داشتند، گرچه عددشان 
کم بود اما تنوعشان زیاد بود، اینها براى ما نجنگیدند، براى اسالم جنگیدند 
چراکه پرچم ما را پرچم اسالم دانستند، یک اعتقاد عمیق مکتبى داشتند 
و اینکه براى کدام کشور مى جنگند برایشــان مهم نبود، امروز هم این 
احساسات وجود دارد، در همین ســوریه حیدریون، فاطمیون و زینبیون 

آمدند و اگر راه را باز بگذارند جمعیت بزرگى براى فداکارى آماده است.
سردار محمدرضا نقدى  با اشاره به اینکه در صورت وقوع جنگ هم پیمان 

نظامى کم نداریم، اظهار کرد: همین نیرویى که تشــکیل شده و همین 
افرادى که در گوشه و کنار دنیا هســتند هم پیمانان نظامى ما به شمار 
مى آیند، اتفاقًا اینها خیلى خطرناك ترند تا ارتش هم پیمان یک کشور، 
چون آدمى که در فالن بندر، در فالن فــرودگاه یا در کنار تنگه حضور 
دارد، به واسطه اینکه کســى او را نمى شناسد براى دشمن خطرناك تر 
اســت، این افراد پراکنده بوده و قابل شناسایى هم نیستند لذا همکارى 
با این افراد خیلى خطرناك تر از این است که یک ارتش هم پیمان داشته 
باشیم که حاال در زمان بروز حادثه بیاید یا نه، این ارتش خیلى بزرگ و 
غیرقابل شناسایى است که در زمان ضربه زدن دشمن نمى داند از کجا 

خواهد خورد./3186

اگر یک خانواده ســه میلیون تومان در ماه درآمد داشته 
باشد، حدوداً یک ششــم درآمد ماهیانه اش را باید براى 

فقط صبحانه اش کنار بگذارد. 
اگر یک خانواده ســه یا حتى چهار نفره براى یک وعده 
صبحانه خود دو نان بربرى و یک قالب پنیر 250 گرمى 
مصرف کنند، آنگاه هزینه حدودى آنها براى یک روز (یک 
وعده صبحانه) حدود ده هزار تومان مى شود. اگر این مبلغ 
را ضرب در 30 کنیم حاصل 300 هزار تومان مى شــود. 
حاال بیایید سراغ چاى و شــکر برویم. اگر هر خانواده در 
ماه 50 الى 60 عدد چاى کیســه اى مصرف کند در ماه 
حدود 20 هزار تومان باید هزینه چاى کنند. قیمت شکر 
یا قند هم به ازاى مصــرف ماهیانه حدود ده هزار تومان 
مى شود. البته نباید فراموش کرد که ما در این محاسبات 

کف قیمت را در نظر گرفته ایم. 
با وجود همــه این موارد، میانگیــن هزینه ماهیانه یک 
خانواده کوچک براى صبحانه ساده(چاى شیرین و پنیر و 
نان) حدود 330 الى 350 هزار تومان مى شود. اگر فرض 
کنیم درآمد یک خانواده که فقط سرپرستش شاغل است 
سه میلیون تومان(کف درآمد براى یک فرد شاغل) باشد، 
آنگاه هر خانواده با کف حقوق ماهیانه حدود 10 درصد 

درآمدش را باید فقط هزینه صبحانه (آن هم ساده ترین 
نوع آن) بکند.

پر واضح است که برخى خانواده ها به جز نان و پنیر برخى 
اقالم دیگر را هم در وعده صبحانه خود مصرف مى کنند.  
اگر هر خانواده بخواهد به جز حــدود 350 هزار تومان 
هزینه ماهیانه نان و پنیر و چاى شیرین، یک بسته خرما، 
دو بسته نسکافه، چهار بســته خامه 100 گرمى، چهار 
شیشــه مرباى آلبالوى 220 گرمى، سه بسته تخم مرغ 
شش تایى و چهار پاکت  شیر یک لیترى کم چرب در ماه 
بخرد، هزینه ماهیانه صبحانه اش به این رقم مى رسد: 

546 هزار تومان./3187

سردار نقدى: ارتشى غیرقابل شناسایى داریم

وزیر ایرانى تبار، کالهبردارى از دولت سوئد را برمال کرد

یک لقمه نان و پنیر چند در مى آید؟

اردالن شکرآبى، وزیر ایرانى تبار تأمین اجتماعى سوئد 
اعالم کرد این کشور طى ســالیان متمادى تدابیر ساده 
لوحانه اى در بخش تأمین اجتماعى پیشه کرده و همین 
امر باعث شده کشور سوئد چندین میلیارد کرون از پول 
مالیات دهندگان را هدر دهد، پس باید به سرعت از این 
هدررفت سرمایه جلوگیرى به عمل آید. او اعالم کرده 
سال هاســت که مهاجران به طرق مختلــف در حال 

کالهبردارى از سیســتم تأمین اجتماعى این کشــور 
هستند.

رادیو سوئد خبر داد، شــکرآبى به نیابت از کابینه سوئد 
اعالم کرد سیستم کمک هاى اجتماعى در سوئد براى 
سالیان متمادى دســتخوش کالهبردارى شدید شده 
است زیرا به تصوراتى کامًال احمقانه تکیه داشت. او در 
ادامه گفت: ما در سوئد در قبال سیستم رفاه اجتماعى و 

کمک هایى که به مهاجران تقدیم مى شود ساده لوحانه 
عمل مى کردیم.

ســخنان این وزیر ســوئدى بعــد از صــدور گزارش 
ســرویس هاى اطالعاتى بیان شــد کــه کار تهیه آن 
را شمارى از مؤ سســات این کشــور بر عهده داشتند. 
این گزارش بــه تفصیل بــه سوءاســتفاده باندهاى 
جنایــت ســازمان یافته از این کمک ها مى پــردازد و 

نحــوه کالهبــردارى و سوءاســتفاده از کمک هاى 
مالى به افــراد و خانوادهایى را که مســتحق دریافت 
این کمک ها نبودند تشــریح مى کند. در بخشى از این 
گزارش آمده اســت، ســامانه کمک ها در سوئد کامًال 
در قبضــه تبهــکاران و جاعالن بــوده و خانواده هاى 
تبهکار در قالب کمک و اعانه میلیاردها کرون دریافت

 مى کنند.
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تمدید تعطیلى مراکز فرهنگى 
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمى اسـتان اصفهان از 
تمدید تعطیلى خدمات حضورى مراکز فرهنگى و هنرى 
تا 25 مهرماه خبر داد. حجت االسالم رمضانعلى معتمدى 
اظهار کرد: در اطالعیه نخسـت سـتاد مبارزه بـا کرونا، 
تعطیلى مراکز فرهنگى هنرى تا 18 مهرماه اعالم شده 
بود اما به دلیل شرایط پدید آمده ناشى از شیوع گسترده 
ویروس، این تعطیلى در اطالعیه اى دیگر، تا 25 مهر ماه 
تمدید شد. وى خاطرنشان کرد: تعطیلى مراکز فرهنگى 
هنرى شامل فعالیت کتابخانه ها، سـالن هاى نمایش و 

آموزشگاه هاى هنرى نیز مى شود. 

تدوین اطلس غذایى اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
استان اصفهان گفت: به منظور حفظ آداب و رسوم بومى 
هر منطقه و همچنین رواج گردشگرى غذایى در استان 
در حال تدوین اطلس غذایى اسـتان اصفهان هسـتیم. 
فریدون اللهیـارى با بیان اینکـه این اطلـس غذایى به 
معرفى انواع غذاها، آداب طبخ، آداب سفره آرایى و آداب 
خوردن غذاها مى پردازد گفت: در کار تهیه و تدوین این 
اطلس غذاهاى 24 شهرسـتان اسـتان اصفهـان مورد 

بررسى قرار مى گیرد./3188

کاهش مسافران مترو
 به یک سوم 

مدیرعامل شـرکت متـرو منطقه اصفهـان گفت: پیش 
از شـیوع ویروس کرونا روزانه در 20 ایسـتگاه خط یک 
نزدیک به صدهزار نفر مسـافر جابه جا مى شـدند که با 
توجه به شـرایط فعلى و مجازى بـودن آموزش مدارس 
و دانشـگاه ها، تعداد مسافران به یک سـوم کاهش پیدا 
کرده است. احمدرضا طحانیان اظهار کرد: در حال حاضر 
روزانه 30 هـزار نفر با اسـتفاده از مترو سـفرهاى درون 
شهرى خود را انجام مى دهند و درآمد ماهانه 2/5 میلیارد 
تومانى شرکت مترو به 700 میلیون تومان کاهش یافته 

است./3189

بازگشت واحد دوم
 نیروگاه به مدار 

مدیر دفتر مهندسـى نیروگاه اصفهان گفـت: واحد دوم 
37/5 مگاواتـى نیروگاه اصفهان پـس از انجام عملیات 
تعمیرات دوره اى توسـط متخصصان شرکت مدیریت 
تولید برق اصفهان، وارد مدار تولید شد. سید حسن فرزام 
مهر اظهار کرد: با اجراى عملیات تعمیرات دوره اى واحد 
دوم 37/5 مگاواتى نیروگاه اصفهان به مدت هفت روز، 

این واحد وارد مدار تولید شد.

تکمیل توسعه آبرسانى
 به شرق

پروژه توسـعه آبرسانى شـرق شـهر اصفهان به طول 3 
کیلومتر تکمیل شد. این پروژه که به دلیل بررسى  و کاوش 
هاى علمى و باستان شناسـى توسط یک هیئت باستان 
شناس متوقف شده بود پس از پنج ماه تکمیل شد. 2340 
متر از ایـن پروژه لوله گذارى شـده بـود و 660 متر دیگر 
توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره بردارى آب 
منطقه یک اصفهان و نظارت عالیه شرکت آب و فاضالب 
اسـتان اصفهـان در محدوده تپه اشـرف تکمیل شـد. با 
تکمیل و بهره بردارى از این پروژه، آبرسانى به مردم شرق 
اصفهان تسهیل مى شود و مشـکالتى از قبیل قطع و یا 

افت فشار آب مرتفع مى شود./3190

مصرف 10 میلیارد متر مکعب 
گاز 

در شش ماه نخسـت سـال جارى، بیش از 10 میلیارد و 
232 میلیون متر مکعب گاز طبیعى در اصفهان مصرف 
شده که نسـبت به مدت زمان مشابه در سـال گذشته از 
رشد 4 درصدى برخوردار بوده است. مدیرعامل شرکت 
گاز اسـتان اصفهان با بیان این خبر گفت: توسعه شبکه 
گازرسانى و افزایش مشترکین و نیز رونق صنایع و فعالیت 
کامل نیروگاه ها از دالیل اصلى رشـد 4 درصدى میزان 

مصرف گاز در سال جارى نسبت به سال 98 است.

خبر

بزرگ ترین مرکز تجزیه پســت بعد از تهران در اســتان 
اصفهان فعالیت دارد.

مدیرکل پست استان به مناسبت روز جهانى پست در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه شرکت ملى پست اولین پست 
در دنیا بود که به پاس خدمات کادر درمان «تمبر مدافعان 
سالمت» را منتشر کرد گفت: خرید هاى اینترنتى 140درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
حمید باقرى با اشاره به اینکه راه اندازى پست سیار خدمت 
دیگرى براى کاهش تردد هاى شهروندان در دوران شیوع 
کروناســت، افزود: دفترچه هاى تأمین اجتماعى از محل 
کارگزارى با خدمات پست در دورترین نقطه استان توزیع 

مى شود. وى گفت: نگهدارى و امانت از وسایل دانشجویان 
در خوابگاه ها در دوران کرونا و تعطیلى مراکز علمى اولین بار 

با همت پست استان در دانشگاه اصفهان انجام شد.
باقرى با اشــاره به اینکه پست اســتان اصفهان سهم 5 
درصدى نیروى انسانى کشــور را دارد، افزود: کمتر از 10 
درصد کارکنان اداره کل پست ستادى هستند و بقیه فعالیت 
اجرایى و عملیاتى دارنــد و بیش از 1000 نفر هم در بخش 
خصوصى با اداره کل پست استان همکارى دارند. وى با بیان 
اینکه زیرساخت هاى شرکت پست هنوز برپایه توزیع نامه 
است، گفت: روزانه 29 هزار مرسوله به استان وارد و 27هزار 

مرسوله از استان خارج مى شود.

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان با اشــاره به اینکه همچنان در تأمین ماده اولیه 
تولید ماسک دچار مشکل هستیم گفت: سیاستمان این 
است که مردم به سمت ماســک هاى پارچه اى سوق 

داده شوند.
حسن قاضى عسگر اظهار کرد: در حال حاضر اصفهان 
در تولید ماسک مشکلى ندارد و روزانه حدود سه میلیون 
ماســک تولید دارد، اما مشــکل اصلى بــه دلیل عدم 
تخصیص ارز، تأمین ماده اولیه تولید ماسک (ملت بلون) 

است که اکنون در واردات آن دچار مشکل هستیم.
وى با بیان اینکــه به دنبال تولید ملت بلون در اســتان 

هستیم، تأکید کرد: خوشــبختانه این کار در مقیاس کم 
انجام شده است، اما به دنبال افزایش مقیاس تولید ملت 

بلون در اصفهان هستیم.
معاون استاندارى اصفهان افزود: در حال حاضر حدود 35 
واحد تولیدى ماسک در اصفهان فعالیت دارند در حالى 
که در ابتداى شیوع کرونا، روزانه حدود 50 هزار ماسک 
در اصفهان تولید داشتیم، امروز تولید ماسک در استان به 

سه میلیون رسیده است.
به گفته قاضى عســگر، در یزد و همدان خط تولید ملت 
بلون توسعه یافته است اما در اصفهان چند شرکت اقدام 

به سفارش و خرید تکنولوژى ماسک کرده اند.

تداوم مشکل در تأمین 
ماده اولیه ماسک

اصفهان، بزرگ ترین مرکز 
تجزیه پست بعد از تهران

بر اســاس ارزیابى عملکرد دو ماهه مناطق کشور در 
توســعه فاز 8 تلفن همراه، مخابرات منطقه اصفهان 

موفق به کسب رتبه اول کشورى شد.
سرپرست مخابرات منطقه اصفهان با اعالم این خبر 
اظهار کــرد: همراه اول به صورت فصلى  بر اســاس 
شــاخص هاى معین بــه ارزیابى عملکــرد مناطق 
مخابراتى در حوزه معاونت سیار مى پردازدکه در همین 
راستا و بر اساس اعالم مدیر عامل شرکت همراه اول 
کشــور مخابرات منطقه اصفهان توانســته است در 

شهریور و مهر سال 99  با اجرا و راه اندازى بیشترین 
سایت bts  در راستاى فاز 8 توسعه همراه اول در بین 
31 استان، رتبه اول کشورى را به خود اختصاص دهد.

ناصر مشایخى با تبریک این موفقیت افزود: امیدوارم در 
سالى که توسط مقام معظم رهبرى به نام سال جهش 
تولید نامگذارى شــده بتوانیم با همدلى، هماهنگى 
و همت مضاعف همکاران عزیز در ســطح استان در 
راستاى رضایتمندى مشــتریان و همچنین ارتقاى 

جایگاه مخابرات گام برداریم.

درخشش مخابرات اصفهان در فاز 8 توسعه همراه اول

مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان گفت: بارش هاى 
پاییز امســال نه تنها با تعداد کم و شدت ضعیف پیش بینى 
مى شود، بلکه بارش هاى مؤثر هم دیرهنگام اتفاق مى افتد 

که باعث مى شود پاییز مطلوبى در پیش نداشته باشیم.
حمیدرضا خورشیدى در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به تأثیر 
کاهش بارش هاى پاییزى امسال بر وضعیت خشکسالى 
اســتان، اظهار کرد: کم شــدن منابع آبى در پاییز امسال 
خشکســالى کوتاه مدت و بلندمدت را تشــدید مى کند، 
همچنین عوامل دیگرى دست به دست هم داده و باعث 
مى شود در فصل پاییز شرایط پایدار جوى داشته باشیم که 
متأسفانه آلودگى هوا را تشدید مى کند. وى با بیان اینکه 
بررسى آخرین خروجى مدل هاى پیش بینى هواشناسى و 
تحلیل ها نشان مى دهد که بارش هاى مؤثر پاییزى امسال 
بر منابع آب و بخش کشاورزى با تأخیر و عمدتًا در آذرماه 
اتفاق مى افتد گفت: در مجموع بارش تجمعى طى فصل 
پاییز کمتر از نرمال و در بیشتر شهرستان هاى استان، به 
ویژه در مناطق غرب و سرچشــمه هاى آبــى زاینده رود 
خواهند بود که سبب تشــدید شرایط خشکسالى در منابع 

آبى استان مى شود.
وى با بیان اینکه میانگین دما در فصل پاییز در سطح استان 
اصفهان نسبت به بلندمدت حدود نیم تا یک درجه سانتیگراد 
باالتر از نرمال خواهد بود، گفت: ایــن افزایش عمدتًا در 
نواحى غرب و جنوب غرب اســتان محســوس تر است. 
همچنین این افزایش فراتر از نرمال در ساعات بعدازظهر 
و حداکثر دما انتظار مى رود و در دماى حداقل، شرایط دما 

در حد نرمال و حدود نیم درجه کمتر از نرمال خواهد بود.
مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
باتوجه به ضعیف بودن فعالیت ســامانه هاى بارشــى و 

کاهش فراوانى گذر سامانه ها از روى ایران، بارش کمتر از 
نرمال، پایدارى نسبى جو در تراز میانى جو و نفوذ توده هاى 
هواى به نسبت سرد در سطح زمین از شمال شرق، شرایط 
براى افزایش پتانسیل آلودگى هوا در کالنشهر اصفهان و 
شهرك هاى صنعتى مهیاســت و این افزایش بستگى به 

انتشار ذرات آالینده در شهر دارد.
به گفتــه وى، باتوجه به آمــار موجود در ایســتگاه هاى 
هواشناسى استان، بیشترین بارش هاى ثبت شده در پاییز 
مربوط به مناطق غرب و جنوب غرب و سرچشمه هاى آبى 
استان است و عمدتاً سهم بارش هاى پاییزى مربوط به نیمه 
غربى است، بنابراین انتظار مى رود مناطق یاد شده طى پاییز 
امسال بیشترین کاهش نسبت به مقدار نرمال از خود نشان 
دهند و میزان کاهش بارش نسبت به میانگین در مناطق 

شرقى کمتر خواهد بود.
خورشــیدى در خصوص پدیده گرد و غبار در استان نیز 
گفت: وقتى خشکسالى ایجاد و بارش ها کم مى شود زمین 
خشک تر شده و شــرایط براى گرد و غبار ایجاد مى شود، 
این موضوع به این برمى گردد که زمستان و بهار آینده نیز 
همچنان وضعیت کم بارشى داشته باشیم، در این صورت 
باتوجه به اینکه بیشترین میزان گرد و غبار را در تابستان ها 
داریم، متأسفانه در تابستان آینده نیز شاهد وقوع این پدیده 

خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسى اســتان با بیان اینکه طى سال هاى 
گذشته بخاطر تغییر اقلیم، کانون هاى گرد و غبار افزایش 
یافته، تصریح کرد: در تابســتان جهــت وزش باد بخاطر 
الگوهاى جوى تغییر کرده و از سمت شمال شرق به سمت 
مرکز مى شود، در این مسیر هرگونه کانون گرد و غبارى 
قرار داشته باشد باعث مى شــود گرد و غبار آن به سمت 

اصفهان حرکت کند.
وى ادامه داد: بخش هایى مثل اردستان و مناطق مرزى 
با ســمنان کانون هاى گرد و غبارى هستند که به تازگى 
خیلى فعال شده و متأسفانه به سمت شهر اصفهان حرکت 
مى کنند، البته راهکارهاى کوتاه مدت و بلندمدت از سوى 
اداره کل حفاظت محیط زیســت و منابع طبیعى استان 
در حال انجام اســت تا بتوانند این کانــون ها را کنترل و 

مدیریت کنند.
خورشــیدى خاطرنشــان کرد: گرد و غبارى که این چند 
سال در اصفهان داشته ایم از تاالب گاوخونى نبوده، چون 
گاوخونى همچنان مرطوب است اما اگر به صورت کامل 
خشک شود حتماً باعث تولید گرد و غبار و افزایش آلودگى 
هواى اصفهان مى شود. وى ادامه داد: افزایش دما باعث 
تبدیل نوع بارش ها از برف به باران شده، ضمن اینکه شدت 
بارش ها نیز تغییر کرده و درحالى که قبًال بارش ها مداوم 
و آرام بود، االن بیشتر رگبارى شده است، اینها همه نشان 
دهنده تغییرات اقلیمى است که البته در جهتى نیست که 

به نفع بشر باشد.
خورشیدى با بیان اینکه اصفهان از قدیم در منطقه پربارشى 
نبوده، اظهار کرد: این عوامل بیشتر بر مناطق کم بارش تأثیر 
مى گذارد و به همین دلیل با پدیده خشکســالى در استان 

اصفهان مواجه هستیم.
مدیرکل هواشناســى اســتان در ادامه با بیــان اینکه از 
مدت ها قبل به همه بخش ها اعالم کردیم شهر اصفهان 
در پاییز امسال از لحاظ آلودگى هوا در شرایط خوبى نیست و 
هشدارهاى الزم را پیش از این داده ایم، افزود: چون شرایط 
پایدارى هوا در پاییز بیشتر مهیاست، تعداد دفعات آلودگى 

هوا نیز بیشتر مى شود.

فصل خزان با هواى گرم تر، بارش کمتر، آلودگى بیشتر

روزگار پاییزى اصفهان

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
وضعیت ابتال به کرونا در استان اصفهان بحرانى است و 
با این رشد فزاینده مبتالیان به کرونا به زودى با کمبود 

تجهیزات و نیروى انسانى مواجه خواهیم شد.
آرش نجیمى با اشاره به اینکه استان اصفهان به کارخانه 
تولید کرونا تبدیل شده است، اظهار کرد: متأسفانه رنگى 
براى بحرانى تر جلوه دادن اســتان اصفهان نسبت به 
بیمارى کرونا نیست و تعداد موارد فوتى رو به افزایش 
اســت. وى افزود: با این روند که شهروندان نسبت به 
اجراى دستورالعمل هاى بهداشتى و استفاده از ماسک 
جدیت به خرج نمى دهند، نه تنها شیب نمودار ابتال به 
کرونا در اســتان اصفهان ثابت نخواهد شد بلکه روند 

افزایشى به دنبال خواهد داشت.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به 
افزایش دو برابرى فوتى ها در استان اصفهان تصریح 
کرد: چنانچه تعداد موارد حاد که وابســته به دســتگاه 
ونتیالتور هستند با این روند افزایشى پیش رفت کند در 
هفته هاى آتى با موارد بیشتر فوتى رو به رو خواهیم شد.

نجیمــى بــه فرســودگى تجهیــزات پزشــکى در 

بیمارستان هاى استان اصفهان هم گریزى زد و گفت: 
براى نمونه دستگاه سى تى اسکن با این حجم فزاینده 
که در بیمارســتان ها به کار گرفته مى شود عالوه بر 
فرسودگى کادر درمان دچار استهالك شده است. وى 
تأکید کرد: با این روند در هفته هاى آتى با فرسودگى و 
بیمارى کادر درمان، کاهش ظرفیت بیمارســتان ها و 
استهالك تجهیزات پزشکى در بیمارستان هاى استان 
اصفهان مواجه خواهیم شــد؛ بنابراین از شــهروندان 
خواستاریم که نسبت به مســئولیت اجتماعى خود در 
رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى و استفاده از ماسک 
پایبند باشند و چنانچه به این بیمارى مبتال شدند حداقل 
دو هفته را در قرنطینه به سر ببرند و از حضور در جامعه 

اجتناب کنند.
نجیمى با اشاره به روند فزاینده ابتال به کرونا در استان 
اصفهان گفت: روزانه بیش از 1500 بیمار مبتال به کرونا 
در استان اصفهان شناسایى مى شود که آمار واقعى دو یا 

سه برابر موارد شناسایى شده است.
■■■

در همین حال رئیس بیمارســتان آیــت ا... صدوقى 

اصفهان با بیان اینکه در طول 24 ســاعت، 34 بیمار 
مبتال به کرونا در بیمارستان صحرایى بیمارستان آیت ا... 
صدوقى اصفهان پذیرش شده است، اضافه کرد: در حال 
حاضر این مرکز که در منطقه جنوبى سپاهان شهر برپا 

شده است، ظرفیت 70 بیمار را دارد.
ســیدرضا مرتضویان با بیان اینکه این بیمارســتان 
صحرایى داراى شش تخت در بخش مراقبت هاى ویژه 
اســت، تصریح کرد: اورژانس تفکیکى زنانه و مردانه، 
آزمایشگاه، بخش رادیولوژى و «سیتى اسکن» در این 
بیمارستان راه اندازى شده است. وى با بیان اینکه توسعه 
فضاى این بیمارستان براى بیماران بیشتر تا 130 بیمار 
نیز ممکن است، افزود: اما در این ارتباط از شهروندان 
درخواست داریم تا با رعایت پروتکل هاى بهداشتى از 

افزایش تعداد مبتالیان به کرونا جلوگیرى کنند.
مرتضویان با بیان اینکــه در حال حاضر بیمار مبتال به 
کرونا در بیمارستان صدوقى پذیرش نمى شود، اضافه 
کرد: باید توجه داشــت که از ابتداى شیوع این بیمارى 
تاکنون 7000 بیمــار مبتال به کرونا در بیمارســتان 

صدوقى اصفهان بسترى شده اند.

سامانه مدیریت ارتباط با مشــتریان شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، باهــدف برقرارى ارتباط دو ســویه در 
سایت، آغاز به کارکرد. تمامى مشتریان پاالیش نفت 
اصفهان مى توانند با دریافت کــد کاربرى و رمز عبور، 
هرگونه سئوال، نظر و یا پیشــنهاد و درخواست خود را 
در زمینه خرید محصول، برنامه هــاى فروش و موارد 
دیگر مطرح کرده و پاسخ دریافت کنند.   در این سامانه 
با نخستین تماس مشتریان، یک پروفایل ایجاد شده و 
اطالعات به صورت متمرکز نگهدارى مى شــود و در 

طول زمان روندهاى مختلف مانند تعداد دفعات ارتباط 
و مراجعه به خدمات و برنامه هاى آتى شــرکت براى 
ارائه خدمات بهتر به مشتریان بر اساس آن مناسب تر 
از گذشــته تدوین مى شــود. بنابراین گزارش، سامانه 
مدیریت ارتباط با مشترى، مشخصات کامل مشتریان، 
قراردادها، صورت حساب کامل، محصوالت خریدارى 
شــده، خدمات دریافتى و موارد مربــوط را نیز به روز 
مى کند. همچنین در این سامانه استراتژى ها، ارتباطات 
و طراحى خدمات و محصوالت جدید بازنگرى مى شود.

راه اندازى سامانه جدید در شرکت پاالیش نفت اصفهان

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از 
دستگیرى سارق خودروهاى پراید در عملیات کارآگاهان 
این پلیس و اعتراف وى به 55 فقره سرقت به ارزش 22 
میلیارد ریال خبر داد. حسین ترکیان اظهار کرد: در پى 
وقوع چندین فقره سرقت خودروى سوارى پراید در شهر 

اصفهان، شناسایى عامل یا عامالن این نوع سرقت ها 
در دســتورکار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان قرار گرفت. 
کارآگاهان پس از بررســى هاى علمــى و تخصصى و 

پایش تصویرى محل هاى وقوع ســرقت ســرانجام 
موفق شــدند، هویت فردى که اقدام به سرقت یکى از 
خودروهاى پراید پارك شده در ســطح شهر کرده بود 
را به دســت آورده و طى هماهنگى با مقام قضایى وى 
را در مخفیگاهش دستگیر کنند. وى تصریح کرد: متهم 
پس از دستگیرى در مواجهه با تصاویر، اسناد 
و مدارك مســتدل جمع آورى شده توسط 
کارآگاهان لب به اعتراف باز کرده و به سرقت 
55 دستگاه خودروى سوارى پراید از مناطق 
مختلف شــهر اصفهان اقرار کرد. ترکیان 
با بیــان اینکه کارشناســان مربوطه ارزش 
خودروهاى به ســرقت رفته توسط متهم را 
22 میلیارد ریال عنوان کردند، اظهار کرد: با 
راهنمایى سارق، مالخر خودروهاى مسروقه 
نیز شناسایى و طى یک عملیات ضربتى دستگیر شد که 
با اقرار وى به خرید خودروهاى مسروقه از متهم هر دو نفر 
همراه پرونده براى انجام اقدامات قانونى تحویل مراجع

 قضایى شدند.

سارق 55 خودرو پراید بازداشت شد

استاندار اصفهان گفت: باید از واردات نفت با توجه به 
تولیداتى که وجود دارد به استان جلوگیرى شود و به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده مى شود تا 

از خام فروشى جلوگیرى شود.
عباس رضایى با اشــاره به فعالیت صنایع نساجى در 
اســتان اصفهان اظهار کرد: هماهنگى و همدلى در 
بخش هاى مختلف به ویژه بخش صنعت به چشــم 

مى خورد که این راهبرد تاکنــون باعث بهبودى این 
حوزه اقتصادى در استان شده است. صنعت وضعیت 
مناســبى در اصفهان دارد و در زمان حاضر حدود 60 
درصد صنایع کشور در استان مستقر است. وى اظهار 
کرد: درباره تولید پوشاك در اســتان به عنوان بحث 
جدى که باعث اشتغالزایى و فرآورى پارچه و ارزآورى 

مناسب مى شود، تصمیماتى هم اتخاذ شد.

از واردات نفت به استان اصفهان جلوگیرى شود

پذیرش 34 بیمار در اولین بیمارستان صحرایى

 اصفهان کارخانه تولید کرونا شده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به 
موضوع وقفى بودن منطقه حصه گفت: این ســازمان 

آماده است مشکالت این منطقه را رفع کند.
حجت االسالم محمد حســین بلک روز گذشته (یک 
شنبه) در جلسه علنى شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
اظهار کرد: اداره اوقاف اســتان اصفهان 50 هزار واحد 
رقبه دارد، از این میان درصد قابل توجهى از موقوفات 
در شهر اصفهان جاى داشته و بیش از 800 نیت از این 
موقوفات احصا شده اســت. وى ادامه داد: اکنون حدود 
20 هزار مشترك در اماکن وقفى ساکن هستند، بیش از 
4000 واحد میزبان کسب و کار مردم هستند، حدود 700 
مرکز آموزشــى به آموزش و پرورش سپرده شده است 

و بسیارى از آثار تاریخى و اقامتگاه هاى گردشگرى از 
جمله بخش بزرگى از هتل عباسى و بازارهاى سرپوشیده 

متعلق به اوقاف است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره 
به موضوع وقفى بودن منطقه حصه گفت: این سازمان 
آماده اســت مشــکالت این منطقه را رفع کند. بلک 
افزود: اداره اوقــاف نمى تواند زمیــن آزاد کند، فقط 
مى تواند در محــدوده نیات واقفان بــر آن محدوده 
برنامه ریزى کند اما آمادگى تهاتر و مشــارکت در این 
رابطه را داریم. حل مشکل امالك بالتکلیف شهر نیز 
در اولویت قرار دارد و امیدواریم هر چه زودتر مســائل 

این امالك حل شود.

مدیرکل اوقاف: آماده رفع مشکالت حصه هستیم
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با برگزارى مراســم خاکســپارى در شــهر توس، 
محمدرضا شجریان بنا به وصیتش همجوار حکیم 
فردوسى شد. بســیارى علت این وصیت را تمایل 
استاد آواز ایران به بازگشت به محل زادگاهش نسبت 
مى دهند اما در کنار این نگاه، شــاید بتوان به عالقه 
وافر شجریان به فردوسى هم اشاره کرد که خودش 
در زمان حیات، از آن به عنوان یک «بدهکارى» یاد 

کرده بود.
محمدرضا شجریان در مشــهد به دنیا آمده بود. او 
پیش از مهاجرت به تهران، ســال ها در این شهر و 
توابع آن به تدریس پرداخت و این موضوع شاید یکى 
از دالیلى  باشد که خانواده و نزدیکانش را بر آن داشت 
تا در نهایت به وصیت استاد رضایت دهند و او را در 
شهر کهن و فرهنگى توس و در کنار بزرگانى چون 

فردوسى و مهدى اخوان ثالث به خاك بسپارند.
با این همه، عالقه شجریان به فردوسى موضوعى 
نیست که پس از فوتش مطرح شده باشد. او اگرچه در 
آثارش از اشعار این شاعر پرآوازه استفاده نکرد و بیشتر 
به سراغ شــعرهایى از حافظ، سعدى، موالنا و عطار 

رفت، اما همواره خود را وام دار فردوسى مى دانست.
محمدرضا شجریان سال ها قبل زمانى که بیمارى 
توان ســفر را از او نگرفته بود، در یکى از سفرهایش 

در جمع دوســتداران خود و گروهى از خبرنگاران از 
بدهکارى به فردوسى گفت. استاد آواز ایران درباره 
عالقه به این شاعر بزرگ ایران زمین چنین گفته بود:
«یکى از بدهکارى هاى من به فردوسى بوده است که 
هیچ وقت نتوانستم این بدهکارى را به انجام برسانم. 
چون فردوسى نوع سرایشش به گونه اى است که با 

نوع آواز خواندن ما و فرم آهنگسازى ما جور 
درنمى آید. اشعار فردوسى خیلى سخت 

است و مردم ما هم خیلى راحت ارتباط 
برقرار نمى کنند.»

شــجریان اظهاراتش درباره اشعار 
فردوسى را چنین ادامه داده بود: «در 
اشعار فردوسى داســتان و مسائل 
دیگر دیده مى شود و کامًال شکلش 
با غزل فرق مى کند. براى همین 
من نتوانستم سراغش بروم. با همه 
اینکه خود را وامــدار او مى دانم. 
فردوســى زبان مــا را نجات داده 
است. او زبان و هویت ما را حفظ کرد 
و همه ما به آن مرد بزرگ بدهکاریم. 

در حقیقــت شــیوه کاِر آوازى مــن 
بــه گونه اى بوده اســت کــه هیچگاه 
نتوانستم از این مرد بزرگ استفاده کنم.» 

ماجراى بدهى خسرو آواز به اسطوره ادبیات ایران

دبیر سى و سومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان درباره جشــنواره امسال تحت 
شــرایط خاص چنین گفت: این جشــنواره در سى 
و ســومین دوره برگزارى اش، تحت تأثیر کرونا به 
صورت مجازى در بخش هاى فیلم کوتاه، پویا نمایى، 
فیلم هاى بلند داستانى، وب ســرى ها و بخش ویژه 

کرونا برگزار خواهد شد.
علیرضا تابش با اشاره به اینکه مجازى شدن فرصتى 
اســت تا کودکان و نوجوانان ایرانى از سراسر کشور 
مخاطبان این جشنواره باشند، توضیح داد: فیلم هاى 
این جشنواره در سال هاى گذشته صرفًا در اصفهان 
(به عنوان میزبان اصلى جشنواره) و مراکز استان ها 

(به صــورت گزیده) بــه نمایــش درمى آمدند ولى 
برگزارى آنالین فرصت جدیــدى پیش روى همه 

ماست.
مدیرعامل بنیاد ســینمایى فارابى اضافه کرد: نحوه 
نمایش فیلم هاى جشنواره امســال، اینترنتى است 
و کودکان و نوجوانان سراسر کشور، 89 اثر سینمایى 

را مى توانند طى شــش روز در پلتفرم ها تماشا کنند. 
کودکان متولد بین سال هاى 84 تا 94 نیز مى توانند 
فیلم ها را داورى کنند که مکانیزم ثبت نام و داورى 
آنها قبًال اعالم شده است. جالب اینجاست که داورى 
کودکان که در گذشــته توسط 30 نفر انجام مى شد، 
امسال وسعتى به اندازه کل کودکان کشور دارد. این 

ظرفیت جدیدى است که تحت تأثیر کرونا و مجازى 
شدن جشنواره براى نخستین بار به وجود آمده است. 
کودکان و نوجوانان سراســر کشور مى توانند در این 
بخش شرکت کنند تا سیاستگذاران و تولیدکنندگان 
ســینماى کودك با رأى و نظر کودکان و نوجوانان 

آشنا شوند.

على رویین تن، تهیه کننده سینما درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
سینما گفت: در حال حاضر تولید فیلم سینمایى «اکبرشاه» را در پیش داریم 

که متأسفانه به دلیل شیوع بیمارى کرونا متوقف شده است. 
این تهیه کننده سینما و تلویزیون درباره زمان شروع فیلمبردارى فیلم 
سینمایى «اکبرشاه» اضافه کرد: براى نقش اصلى این فیلم با 
فرامرز قریبیان قرارداد بسته ایم، منتها شرط اصلى وى براى 
حضور در پروژه پایان کامل بیمارى کروناست تا هیچکس از 

عوامل اثر در خطر نباشد. 
وى در همین رابطه تصریح کرد: بنا به انتخاب فرامرز قریبیان 
براى نقش اصلى فیلم «اکبرشاه» تیم تولید منتظر پایان 
کرونا خواهد ماند و بعــد از آن فیلمبردارى را آغاز 
مى کنیم، حضور قریبیــان در این پروژه براى 
ما اتفاقى بسیار بزرگ و جذاب است و به هیچ 

عنوان نمى خواهیم آن را از دست بدهیم. 
کارگردان فیلم «زمهریر» درباره هدف اکران 
فیلم «اکبرشاه» اظهار کرد: ما فیلم را براى 
اکران عموم آماده مــى کنیم و به هیچ وجه 
به حضور آن در جشــنواره فیلــم فجر و یا 
جشــنواره هاى دیگــر فکر نمــى کنیم. 
«اکبرشاه» اثرى عاشــقانه براى مردم است 
و به همین دلیل هدف مــا از اکران به نمایش 

درآوردن اثر براى عموم مردم است. 
وى درباره داســتان فیلم «اکبرشــاه» افزود: 
«اکبرشــاه» داســتان پیرمردى اســت که در 
برهه اى از زمان تصمیم مى گیرد تا تمام اتفاقاتى که 
در گذشــته برایش افتاده را جبران کرده و تغییر دهد. 
نقش اصلى که همان «اکبرشاه» است را در این فیلم 

فرامرز قریبیان بازى خواهد کرد. 

فرامرز قریبیان به سینما 
باز مى گردد

برپایى «آنالین» جشنواره، فیلم کودك را به همه ایران مى برد

ــتداران خود و گروهى از خبرنگاران از 
فردوسى گفت. استاد آواز ایران درباره
 شاعر بزرگ ایران زمین چنین گفته بود:
کارى هاى من به فردوسى بوده است که 
وانستم این بدهکارى را به انجام برسانم. 
ى نوع سرایشش به گونه اى است که با 

ندن ما و فرم آهنگسازى ما جور 
شعار فردوسى خیلى سخت 
 ما هم خیلىراحت ارتباط

نند.»
ظهاراتش درباره اشعار 
چنین ادامه داده بود: «در 
سى داســتان و مسائل 
ى شود و کامًال شکلش 
 مى کند. براى همین 
 سراغش بروم. با همه 
او مى دانم.  وامــدار

بان مــا را نجات داده 
 و هویت ما را حفظ کرد 
ن مرد بزرگ بدهکاریم. 

 شــیوه کاِر آوازى مــن 
ى بوده اســت کــه هیچگاه 
ن مرد بزرگ استفاده کنم.» 

رى یوعبیم یل ب
این تهیه کننده سینما و تلویزیو
سینمایى «اکبرشاه» اض
فرامرز قریبیان قرارداد
حضور در پروژه پایان

عوامل اثر در خطر نباشد
وى در همین رابطه تصر
براى نقش اصلى
کرونا خواه
مى کنیم
ما اتفاق
عنوان
کارگر
فیلم
اکران
به حض
جشـ
«اکبر
به هم و
درآوردن
وى دربا
«اکبرشـ
برهه اى از زم
گذشــته بر در
نقش اصلى که
فرامرز قریبیانب

چرا شجریان اشعار فردوسى را نخواند
  پیوند مرزوقى/ خبرگزارى ایسنا |

در چهاردهمین برنامه «هر یکشنبه، یک افتتاح» آغاز 
عملیات اجرایى و بهره بردارى از پروژه هاى خدماتى و 
عمرانى سازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان با 

هزینه اى بالغ بر 410 میلیارد ریال انجام شد.
تکمیل و راه اندازى ساختمان خدمات امور متوفیان یکى 
از پروژه هاى آماده بهره بردارى در سازمان آرامستان ها 
است. در راستاى تسریع و تســهیل در ارائه خدمات به 
زائران و مراجعان و تکریم ارباب رجوع ساختمان شماره 
2 سازمان آرامستان هاى شهردارى براى ارائه خدمات 

امور متوفیان تکمیل و راه اندازى شده است.
آغاز عملیات عمرانى و فضاى ســبز فاز سوم آرامستان 
باغ رضوان دیگر پروژه سازمان آرامستان ها است که در 
این فاز تأمین روشــنایى، جدول گذارى، خیابان سازى، 
احداث شبکه آب رســانى و ایجاد فضاى سبز همچنین 
ساخت سرویس هاى بهداشتى، پارکینگ ها و خیابان ها 
در دســتور کار قرارگرفته و با جدیت و ســرعت انجام 

مى شود.
طراحى و ساخت ســالن جلسات ســاختمان ادارى با 
پیش بینى ظرفیــت و امکانات الزم دیگــر پروژه این 
سازمان است، همچنین بروز رسانى اپلیکیشن خدماتى 
سازمان آرامستان ها (ویژه تلفن همراه) با امکانات ویژه 

انجام شده است.
فراخــوان عمومى طراحــى درایگاه هاى آرامســتان 
باغ رضوان در حال اجرا اســت تا بــراى درایگاه هاى 
آرامســتان باغ رضوان طراحى مناسب و فاخرى انجام 

شود.
تغییر هویت بصرى و گرافیک محیطى آرامســتان باغ 
رضوان با نگاه کارکردى و اقداماتى از جنس خالقیت و 
نوآورى اجرا شده و روح، معنا و مفهوم تازه اى به آرامستان 
باغ رضوان بخشیده و سعى شده اســت با بهره بردن از 
ظرفیت هاى بالقوه، گرافیک، المان ها و اقدامات فرهنگى 
رســالت هاى فرهنگى و مذهبى را که فرهنگ دینى بر 

عهده همگان گذاشته، به خوبى ایفا کند.
اجراى قبور پیش ســاخته بتنى جهت تســریع در ارائه 
خدمات به مراجعان از دیگر خدمات جدید در آرامستان 

باغ رضوان به شــمار مى رود؛ این اقدام جهت تســریع 
در ارائه خدمات بــه مراجعان انجام مى شــود که یک 
نمونه از مناسب سازى قطعات در جهت تسهیل در تردد 
سالمندان، جانبازان، معلوالن و زائران اهل قبور انجام و 

امروز رونمایى شد.
احداث سامانه تصفیه پساب غســالخانه آرامستان باغ 
رضوان، ســاخت تابلو ترافیکى دروازه اى خیابان ثامن 
االئمه (ع) و اجراى فیبر نورى از دیگر پروژه هاى سازمان 
آرامستان هاى شهردارى است، همچنین مناسب سازى 
قطعات در جهت تســهیل در تردد سالمندان، جانبازان، 

معلوالن و زائران اهل قبور نیز انجام شده است.

پاداش ویژه شهردار اصفهان 
«قدرت ا... نوروزى»، شــهردار اصفهان از طریق الیو 
اینستاگرامى در این آئین اظهار کرد: خوشبختانه برنامه 
«هر یکشــنبه، یک افتتاح» با ســرعت خوبى در حال 
برگزارى اســت و بدون هیچ وقفه اى بــه حرکت خود 

ادامه خواهد داد.
وى افزود: على رغم شــرایط سخت کرونایى که امکان 
تجمع زیاد افراد وجود ندارد برنامه «هر یکشــنبه، یک 
افتتاح» به عنوان برند شهرى کار خود را ادامه داده و در 
پرونده مدیریت شــهرى ثبت مى شود که به واسطه آن 
مردم نیز با خدمات و پروژه هاى مختلف که در شهر ارائه 

مى شود، آشنا خواهند شد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه در چهاردهمین برنامه 
«هر یکشنبه، یک افتتاح» 41 میلیارد تومان براى پروژه 
عمرانى و خدماتى آرامســتان باغ رضوان هزینه شده 
است، تأکید کرد: کارکنان این سازمان با وجود شرایط 
سخت کرونایى در خاموشى فعالیت مى کنند و عمل آنها 
در بخش تغسیل و تکفین متوفیان نوعى رفتار ایثارگرانه 

است که باید از تمامى این افراد قدردانى کرد.
وى ادامه داد: کارکنان آرامستان باغ رضوان یقین بدانند 
که فعالیت هاى آنها نادیده انگاشته نخواهد شد و فعالیت 

آنها توسط مدیران رصد مى شود.
نوروزى افزود: ایــن روزها همه درگیــر بیمارى کرونا 

هستیم، اما کارکنان آرامستان ها شاهد غم ها و غصه هاى 
خانواده متوفیانى هســتند که روزگارى با این ویروس 
دست و پنجه نرم کرده و امروز داغدار عزیزان خود هستند 
البته با وجود تمامى این شرایط کارکنان سازمان با روحیه 
و برخوردى بســیار خوب با مردم رفتار مى کنند که این 

افتخار بزرگ است.
 وى خاطرنشان کرد: پاداش ویژه اى براى کارکنان رسمى 
و قراردادى آرامستان باغ رضوان در نظر گرفته شده که 
پس از تصویب هیئت مدیره به آنها ارائه خواهد شد چراکه 
در حال حاضر فعالیت این کارکنان در شرایط فوق العاده 
سختى انجام مى شود و وضعیت بحرانى در باغ رضوان 
حاکم شده و هر لحظه امکان اسیر شدن در چنگال این 

ویروس وجود دارد.

مدیران شــهرى در جریان مشکالت 
هستند

«علیرضا نصر اصفهانى»، رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان در ادامــه این آئین اظهار کرد: شــاهد تالش 

کارکنان آرامســتان باغ رضوان هستیم؛ و امروز حضور 
جمع زیادى از اعضاى شوراى شهر در این برنامه براى 
ابراز قدردانى از تالش این افراد است و اینکه یقین بدانند 
مدیران شهرى در جریان مشکالت کارکنان قرار دارند.

وى با تقدیر از اعضاى هیئت مدیره و شــوراى سازمان 
آرامستان هاى شهردارى اصفهان گفت: یکى از وظایف 
مهم مدیریت شــهرى این اســت که به بهترین نحو، 
بیشترین خدمت رســانى را به مراجعه کنندگان داشته 

باشند تا رضایت شهروندان حاصل شود.
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان تأکید کرد: اگر 
مدعى هستیم مردم ولى نعمتان ما هستند باید آن را در 
عمل به اثبات رسانده و بپذیریم که ولى نعمتان باید در 
بهترین شرایط قرار گیرند و همواره مورد توجه باشند تا 

در کمترین زمان مشکالت آنها رفع شود.
وى با بیان اینکه خدمت رســانى به مردم در دو بخش 
تحقق مى یابــد، ادامــه داد: بخش نخســت توجه به 
زیرســاخت ها در جهت تکریم مردم است تا بخشى از 
نیازهاى آنها را به لحاظ کالبدى و فیزیکى برآورده سازد. 

نصر اصفهانى ادامه داد: بخش دوم خدمت رســانى به 
مردم، اعتقاد به تکریم آنها و برخورد شایســته است که 
خوشبختانه کارکنان این سازمان به خوبى انجام داده اند.
وى اظهار امیدوارى کرد: همدلى و صمیمیت کارکنان 
و مدیران سازمان آرامستان ها که نتیجه خدمات رسانى 
بهتر به مردم را به همراه دارد، استمرار پیدا کند چرا که 
در صورت وجود روابط خوب انسانى و ایجاد محبت در 
بین یکدیگر، فضاى کار على رغم دشــوارى ها مطلوب 

خواهد بود.

تسهیل  در ارائه خدمات در باغ رضوان
«احمدرضا مرادى» مدیرعامل سازمان آرامستان هاى 
شهردارى اصفهان نیز در ادامه این آئین اظهار کرد: این 
سازمان متولى خدمات حمل، تغسیل، تکفین و تدفین 
متوفیان همچنین خدمات پس از خاکسپارى است. وى 
افزود: یکى دیگر از وظایف این ســازمان ساماندهى و 

برنامه ریزى براى آرامستان هاى محلى شهر است.
مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: در هشت ماه گذشــته و شرایط کرونایى 
کارکنان آرامستان باغ رضوان خدمات خود را به گونه اى 
ارائه دادند که کرامــت مراجعه کنندگان حفظ شــود 
همچنین سعى شده در فضاى آرام، توأم با آرامش و به 
دور از هرگونه حاشیه خدمات الزم به مراجعان ارائه شود.

وى ادامه داد: در شش ماه نخســت سال جارى نسبت 
به شش ماه سال گذشته شــاهد افزایش تعداد متوفیان 

بوده ایم.
مرادى با بیان اینکه به منظور تسهیل در ارائه خدمات به 
شهروندان و مراجعه کنندگان تمهیداتى در نظر گرفته 
شده است، ادامه داد: امروز عملیات اجرایى پروژه هاى 
عمرانى و خدماتى متعددى آغاز شد و تعدادى از پروژه ها 

نیز به بهره بردارى رسید.
وى با اشاره به پروژه ساختمان شماره دو آرامستان باغ 
رضوان گفت: ساختمان شماره دو به عنوان میز خدمت 
آماده ارائه خدمات متمرکز به مراجعان است و خدمات 
مربوط به امور متوفیان همچون تعیین قبور، ثبت واقعه 

فوت توســط نماینده ثبت احوال و مــوارد مرتبط را به 
شهروندان ارائه مى کند.

مرادى افزود: خدمات پس از خاکســپارى قابل ارائه به 
مراجعان همچون خدمات مربوط به مجالس، مداحى، 
نصب سنگ، قاب عکس و سایر خدمات نیز در ساختمان 

شماره دو ارائه مى شود.
وى با بیــان اینکه به لحاظ اقدامات عمرانى، مناســب 
سازى قطعات براى تسهیل در تردد سالمندان، جانبازان، 
معلوالن و زائران اهل قبور انجام شده است تا بتوانند به 
راحتى در قطعات مختلف بر سر مزار متوفیان خود حضور 
پیدا کنند، گفت: ســاخت تابلوى ترافیکــى دروازه اى 
خیابان ثامن االئمه نیز از دیگر پروژه هاى انجام شــده 

در باغ رضوان است.
مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
با اشاره به اقدامات انجام شده در فاز سوم آرامستان باغ 
رضوان اظهار کرد: در فاز سوم عملیات عمرانى خیابان 
سازى، پارکینگ، جدول کشى، احداث شبکه آب رسانى 
و شبکه برق رسانى همچنین کاشت درخت و فضاى سبز 

انجام شده است.
وى خاطرنشان کرد: پروژه هاى زیرســاختى فاز سوم 
آرامستان باغ رضوان شامل: نوسازى شبکه آبرسانى و 

شبکه برق و اجراى شبکه فیبر نورى است.
مرادى خاطرنشان کرد: به روز رسانى اپلیکیشن خدماتى 
سازمان آرامستان ها (ویژه تلفن همراه) از دیگر اقدامات 

انجام شده به شمار مى رود.
وى اظهار امیدوارى کرد: ارائه این خدمات باعث کاهش 
دغدغه مراجعه کنندگان آرامســتان باغ رضوان شود تا 
آنها غیر از دغدغه از دســت دادن بستگان خود دغدغه 

دیگرى نداشته باشند.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان با 
بیان اینکه آرامستان باغ رضوان داراى 170 هکتار فضاى 
سبز است، گفت: على رغم کمبود منابع آبى خوشبختانه 
با حمایت مســئوالن تاکنون این فضا به خوبى حفظ و 
همچنین مدیریت بحران در آرامســتان باغ رضوان به 

خوبى انجام شده است.

آغاز عملیات اجرایى و بهره بردارى از 410 میلیارد ریال پروژه 
در باغ رضوان
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ساسان در اختیار باشگاه

امروز  دوشــنبه بیســتمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران 
قرعه کشى مى شود. 20 سالگى فوتبال حرفه اى باشگاه هاى 
ایران چند ویژگى منحصر به فرد دارد. اولین عامل خاص 
بودنش ادامه شرایط کرونایى است. ویروسى که جهان را 
تحت تأثیر قرار داده و هنوز هم قربانى مى گیرد. لیگ برتر 
بیستم به احتمال فراوان بدون تماشاگران در ورزشگاه ها 
آغاز مى شود و بازهم نگاه حســرت بار بازیکنان و مربیان 
به سکوهاى خالى آزاردهنده  خواهد بود. خیلى از کودکان و 
نوجوانان ایرانى هم در این شرایط نخواهند توانست عشق 
به فوتبال را از روى سکوها لمس کنند و بفهمند که فوتبال 
در ورزشــگاه ها جذابیت هاى خاص خود را دارد ولى به آن 

زیبایى و راحتى که در تلویزیون دیده مى شود نیست!
فوتبال حرفه اى باشگاهى ایران دوشنبه 20 ساله مى شود. 
20 سالگى یکى از مهمترین سنین رشد در جوانان محسوب 
مى شود. برخى روانشناسان مى گویند 20 سالگى نخستین 
مرحله از «دوران بزرگسالى» است. فرد در این دوره یکى 
از دو راه را مى رود: یا در مســیر توســعه روابط شخصى و 
اجتماعى حرکت مى کند یا فردى منزوى مى شود. اکنون 
در آستانه 20 سالگى فوتبال حرفه اى ایران مدیران ارشد 
فدراسیون و سازمان لیگ باید تصمیم بگیرند که مى خواهند 
فوتبال باشگاهى  ایران در مسیر توسعه و رشد قرار بگیرند یا  

منزوى و ورشکسته شود؟
اگر بخواهیم منصفانه لیگ برتــر فوتبال ایران را قضاوت 
کنیم بدون اغــراق مى توان نکات مثبــت و مفید خوبى 
در آن پیدا کرد. از رشد و کشــف استعدادهاى فوتبالى از 
دوردست  ترین نقاط کشور گرفته که تبدیل به ستاره هاى 
درخشانى در فوتبال اروپا شــدند تا پر کردن مفید اوقات 
فراغت جوانان و خانواده هــاى ایرانى. لیگ برتر فوتبال 
ایران با وجود همه کمبودهایى که دارد از دانش فنى مربیان 
گرفته تا دانش مدیریت و نبود سخت افزارهاى مناسبى مانند 
زمین چمن مناسب بدون تعارف مهمترین سرگرمى مردم 

ایران شده است.
ساخت ساعت ها برنامه تلویزیونى در مورد هشت مسابقه 
لیگ برتر در هفتــه یکى از دالیل خوب براى اســتقبال 
خانواده هاى ایرانى از فوتبال است. ایرانى ها فوتبال را با وجود 
همه مشکالت و حواشى  اش دوست دارند و آن را سالم ترین 
سرگرمى خود مى دانند. خیلى از خانواده ها دوست دارند که 
فرزندانشان جا پاى بزرگانى مثل على دایى، على کریمى، 

مهدى مهدوى کیا، فرهاد مجیدى، على سامره و... بگذارند. 
کاش قدر این عشــق و عالقه به فوتبال را بدانیم. مدیران 
فوتبال و باشگاه هاى ما باید بدانند که چه سرمایه عظیمى 
دارند. سرمایه اى مثل گنج پنهان که باید در 20 سالگى لیگ 
برتر کشف شود و از آن به خوبى بهره بردارى مثبت و مؤثر 

داشته باشیم.
فوتبال حرفــه اى ایران در 20 ســالگى اما اشــکاالت و 
نقصان هاى فراوانى دارد. اینکه اکثر باشگاه هاى فوتبالمان 
فقط روى کاغذ حرفه اى و تجارى شده اند و اگر کارخانه ها 
و صنایع دولتى نباشند شــاید نتوانند ســه ماه به زندگى 
حرفه اى شــان ادامه بدهند. این بزرگ ترین و اصلى ترین 
مشکل فوتبال 20 ساله ایران است. جوانى 20 ساله برومند 
و رشید که پولى در جیبش ندارد اما تا دلتان بخواهد توانایى  
دارد. به شرطى که بزرگ ترها و مدیرانش به او برسند و راه 
درست رشد و توسعه را به او نشــان بدهند تا فوتبال ایران 

منزوى نشود.
فوتبال ما حرفه اى شــده اما بزرگ ترین و پرهوادارترین 
تیم هاى ایران هنوز ورزشــگاه اختصاصى براى برگزارى 
مسابقه ندارند. استقالل و پرسپولیس با وجود همه طرفداران 
ایرانى که در سراسر جهان دارند اگر ورزشگاه آزادى نباشد 
محلى براى مسابقه ندارند  و حتى گاهى نمى توانند هزینه 

اجاره این ورزشگاه را هم به موقع بپردازند.
در فوتبال حرفه اى و جوان ایران بســیارى از باشگاه ها از 
باشگاه هاى صنعتى مثل ســپاهان و ذوب آهن گرفته تا 
استقالل و پرســپولیس و صنعت نفت آبادان منابع مالى 
پایدار و مشــخصى ندارند و بیشــتر متکى به کمک هاى 
دولتى یا شرکت هاى مثًال خصوصى هستند که در واقع از 
بیت المال ارتزاق مى کنند. تأمین منابع مالى اولین شرط 
فوتبال حرفه اى در جهان است. فوتبالى که اگر به درستى 
خصوصى شود و حق و حقوق خودش از جمله کپى رایت 
تولید البسه و حق پخش تلویزیونى اش پرداخته شود نه تنها 
نیازى به پول دولت ندارد بلکه مى تواند با پرداخت مالیات 

به دولت کمک کند.
فوتبال حرفه اى باشگاهى ما اگر مدیرانى قدرتمند داشته 
باشــد نیازى ندارد که مدام در مصاحبه هایشان از بى پولى 
گالیه کننــد و وعده هاى بى عمل و تکــرارى از پرداخت 
ســریع مطالبات مربیان و بازیکنان تیمشان رابدهند! اکثر 
ســئوال و جواب هاى خبرنگاران و مدیران باشــگاه هاى 

ایرانى در مورد مسائل مالى است! پرونده ها و شکایت هاى 
متعدد مربیان و بازیکنــان خارجى در فیفا نیز یکى دیگر از 
فاکتورهاى زشت فوتبال پرتوان و با استعداد ماست. برانکو 
موفق ترین مربى پرسپولیس و شفر آلمانى و استراماچونى 
نازك نارنجى ایتالیایى همه از استقالل و پرسپولیس به فیفا 

شکایت کرده اند.
این حجم از پرونده ها نشان مى دهد که مدیران باشگاه هاى 
فوتبال ایران حتى به عملکرد مربیان خود هم توجه ندارند 
و غرق در روزمرگى هســتند. فوتبالى که حتى قدرشناس 
بهترین سرمربى خود نیست و مردى که سه مرتبه متوالى 

تیمش را قهرمان کرده هم دستمزدش را نمى دهد.
نکته منفى دیگرى که فوتبال حرفه اى ایران با آن دست به 
گریبان است حضور موقت و بدون برنامه مدیران در بهترین 
باشگاه هاى ایران اســت. اتاق مدیریت باشگاه هایى مثل 
استقالل و پرسپولیس تبدیل به محل برو و بیا شده است! 
هر کدام از این مدیران هم که مى آیند در ابتداى حضورشان 
یک جمله کلیشه اى و نا امید کننده دارند «وارث بدهى هاى 
کالن و میلیاردى هستیم!» هیچکس اما نمى پرسد برخى 
از شــما اصًال در کجاى فوتبال و دنیاى توپ گرد بوده اید 
که حاال آمده اید و مدعى نجات این باشــگاه ها هستید؟! 
نمى گوییم که همه مدیران  باشگاه ها باید فوتبالیست باشند 
ولى حداقل اصول اولیه مدیریت را که باید بدانند! مدیرى 
که در اولین روزهاى حضورش فقط به عکاس هاى باشگاه 
سفارش مى کند عکس هاى زیبا از او بگیرند و در رسانه هاى 
باشگاه کار کنند آیا واقعاً توانایى مدیریت ستاره هاى محبوب 

دنیاى فوتبال را دارد؟
فوتبال ایران با همه اشــکاالتش با همه مشکالت ریز و 
درشتى که داشته و دارد ولى هنوز هم محبوب ترین رشته 
ورزشى کشور است. کاش در آســتانه 20 سالگى فوتبال 
حرفه  اى کشورمان مدیران ارشد ورزش برنامه اى مدون 
براى باشــگاه هاى فوتبال ایران داشته باشند و نظام جامع 
باشــگاه دارى را که سال هاست فقط اســمى از آن شنیده 
مى شود را اجرایى کنند تا امیدوار باشیم که فوتبال حرفه اى 
ایران به جاى انزوا در مسیر پیشرفت و توسعه قرار بگیرد و 
بدانیم که فوتبال ایران چه در زمینه ملــى و چه در زمینه 
باشــگاهى مى تواند کارکردهاى مثبت زیادى در جامعه 
داشته باشد و تولید هنجارهاى زیباى فرهنگى داشته باشد. 

20 سالگى فوتبال ایران مبارك!

تو 20 ساله شدى لیگ عزیز!

سرمربى تراکتور مهاجم این تیم را در اختیار مسئوالن 
باشگاه قرار داد تا وضعیت او مشخص شود.

ساســان انصارى که در نقل و انتقاالت زمستانى فصل 
97-98 از سپاهان اصفهان به تراکتور پیوست، اکنون به 
دنبال جدایى از این تیم بوده و درخواست فسخ قرارداد 

داده است.
این مهاجم که عالوه بر سپاهان و تراکتور سابقه بازى در 
فوالد خوزستان و پرسپولیس را هم در کارنامه دارد، پس 
از کســب عنوان قهرمانى به همراه تیم تبریزى در جام 
حذفى، زمزمه هایى مبنى بر جدایى اش شنیده شد که در 

حال قطعى شدن است.
انصارى که هنوز یکسال دیگر از قراردادش باقى مانده، 
از علیرضا منصوریان سرمربى این تیم درخواست کرده 
تا براى انتخاب جانشــین او اقدام کنند چراکه تصمیم 
گرفتــه فصل آینده براى باشــگاه دیگــرى به میدان

 برود.
با توجه به اینکه ساسان انصارى براى جدایى از تراکتور 
به دلیل مشکالت خانوادگى تصمیم نهایى خود را گرفته 
است، علیرضا منصوریان این بازیکن را در اختیار باشگاه 
قرار داده تا مسئوالن تراکتور براى نحوه جدایى و صدور 

رضایتنامه او تصمیم گیرى کنند.
انصــارى فصل گذشــته یکــى از مهره هــاى اصلى 
تراکتور در خط حمله بود و حاال باشــگاه هاى خواهان 
او باید با مدیریت باشــگاه تبریزى وارد مذاکره شــوند  
و براى جــذب این مهاجم به توافق نهایى دســت پیدا

 کنند.
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هافبک دفاعى فصل گذشته ذوب آهن بعد از توافق با مدیران 
استقالل، قراردادش را با آبى پوشان به عنوان ششمین خرید 

این تیم به امضا رساند. 
مهدى مهدى پــور، هافبک دفاعى ســابق تراکتور و ذوب 
آهن که دو هفته قبل قراردادش را با اصفهانى ها فسخ کرده 
بود، طى نشســت دوباره با مدیران استقالل به توافق دست 
یافت و به عنوان خرید ششم استقالل قراردادش را به امضا 

رساند.

هافبک دفاعى فصل گذشته ذوب آهن که بعد از اتمام پایان 
سربازى اش در تراکتور بار دیگر به اصفهان بازگشته بود، بعد 
از ماجراى فسخ قراردادش با توجه به عدم توافق با ذوب آهن، 
طى چند مرحله با استقالل به مذاکره پرداخت. او بار دیگر طى 
جلسه اى که با مدیران اســتقالل داشت، با این تیم به توافق 
رســید تا بعد از رشــید مظاهرى، محمد مرادمند، سیداحمد 
موســوى، بابک مرادى و متین کریم زاده، ششــمین خرید 

آبى ها لقب گیرد.

اســتقالل بعد از جدایى قطعى روزبه چشمى، اکنون با جذب 
مهدى پور بــه تقویت خط میانــى خود پرداخــت تا اولین 
خرید محمود فکرى، ســرمربى تازه وارد این تیم و هافبک 
دفاعى ســال هاى دور آبى ها، یک هافبک دفاعى داشــته

 باشد.
پرویز مظلومى سرپرست جدید آبى پوشان هم این خبر را تأیید 
کرد و گفت: آقاى مهدى مهدى پور با مسئوال ن تیم صحبت 

کرد و قرارداد ایشان نهایى شده است.

مهدى پور هم از ذوب آهن پر کشید

سرمربى تیم هندبال سپاهان گفت: با وجود رعایت 
بازیکنان و مأموران پزشکى اما وقتى تیم ها در شرایط 
شیوع کرونا در یک هتل هستند کار خطرناکى است. 
اگر قرار است مجدداً این شــرایط ایجاد شود باید 
برنامه ریزى شــود که هر تیم در یک هتل اسکان 

پیدا کند.
محسن طاهرى در گفتگویى در خصوص شرایط 
کنونى تیم سپاهان و بازى نخست آنها برابر طبس، 
اظهار کرد: تمرینات خوبى انجام دادیم و بازیکنان 
شرایط مناســبى دارند. با توجه به اینکه طبس تیم 
دگرگون شده اى است و با تیم پارسال خود متفاوت 
است و بازیکنان خوبى جذب کرده است، امیدوارم 
بازى خوبى بشــود و بچه ها بتوانند نتیجه مناسبى 

کسب کنند.
وى در ارتباط با نحوه برگزارى مسابقات افزود: اگر 
پروتکل هاى بهداشتى رعایت شود خوب است؛ اما 
باتوجه به اینکه هر ســه یا چهار تیم در یک هتل 
اسکان پیدا مى کنند، خطر شیوع بیمارى کرونا زیاد 
مى شود. حضور همه تیم ها در یک هتل خطرناك 
است. اگر قرار اســت مجدداً این شرایط ایجاد شود 
باید برنامه ریزى شود که هر تیم در یک هتل اسکان 

پیدا کند.
سرمربى تیم هندبال سپاهان در رابطه با گروهى که 
در آن قرار دارند، ادامه داد: در گروه سختى قرار داریم 
و گروه مقابل آسان است و حتى یک تیم دیگر بخاطر 
مشکالت کرونا از گروه خارج شد. اکثر تیم هاى گروه 
ما قوى و قدرتمند هستند و رقابت سختى دارند. در 
گروه مرگ قرار داریم و هرکسى از گروه باال بیاید تا 

حدودى کار خود را راحت کرده است. 

روزنامه الجزیره ســعودى فاش کرد که حســین 
عبدالغنى کاپیتان تیم االهلى عربستان پس از 25 
سال حضور در استادیوم ها تصمیم گرفت به کار خود 

پایان داده و بازنشسته شود.
 باشگاه االهلى هنوز به طور رسمى خبر بازنشستگى 
این بازیکن را اعالم نکرده اما کاپیتان ســابق تیم 

ملى عربستان هنوز این خبر را تکذیب نکرده است.
گزارش رسانه ها حاکى است که عبدالغنى در فصل 
جدید رقابت هاى لیگ عربســتان در برنامه هاى 
والدن میلوویچ ســرمربى صرب االهلى نیست. 
هواداران االهلى در توئیتر هشتگ ” متشکرم حسین 
عبدالغنى“ را به راه انداخته تا از این بازیکن و ستاره 

تیمشان خداحافظى و تقدیر کنند.
حســین عبدالغنى یکى از فرزندان باشگاه االهلى 
اســت. او فوتبال حرفه اى را از این باشگاه از سال 
1995 آغاز کرد و 12 ســال به طور مــداوم در این 
باشگاه توپ زد. او سپس قرضى به الریان قطر و بعد 
از به تیم ناکوتل زاماکس سوئیس پیوست. بعد از یک 
فصل بازى در این تیم و در بازگشت به عربستان به 
النصر پیوست و از سال 2009 تا 2017 در این تیم 

بازى کرد.  
یک فصل دیگر  بازى در اروپا و ایــن بار  در لیگ 
بلغارستان و تیم وریا آخرین ماجراجویى عبدالغنى 
بود. عبدالغنى دو فصل پیش و در 41 سالگى به تیم 
احد از لیگ عربستان پیوست هرچند در نهایت در 

سال 2019 به خانه اصلى اش االهلى بازگشت.
او در دهه نود در فوتبال عربستان مطرح شد؛ درست 
در اوج دوران رقابت هــاى فوتبالى قاره بخصوص 
میان تیم هــاى ایــران و عربســتان در غرب در 
رقابت هاى جام ملت هاى آســیا و مقدماتى هاى 
جام جهانــى ، او بازیکن مقابل مهــدى مهدوى 
کیا در دوئل هاى تماشــایى ایران و عربستان بود. 
عبدالغنى 138 بازى ملى براى تیم ملى عربستان 
انجام داده و بى شک یکى از مهمترین چهره هاى 
فوتبال این کشور است.  او امسال همراه با االهلى در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان با شکست برابر النصر از 

رقابت ها حذف شد

مربى فوتبال اصفهان با اشاره به انتخابات هیئت فوتبال 
اســتان گفت: اتفاقات چند سال اخیر نشــان داده که 
انتخابات هیئت فوتبال هیچگاه مطابق انتظار اهالى این 

حوزه نبوده و ورزشى نیست.
عباس سرورى در گفتگویى با اشاره به انتخابات هیئت 
فوتبال استان اظهار کرد: مدیر فعلى مدیر الیقى است و 
مدیریت خوبى دارد اما حوزه فوتبال حوزه اى تخصصى 
بوده و در این حوزه ضعف هایى وجود دارد. براى درك 
بهتر این موضوع، کافى است که وضعیت فوتبال استان 
را در نظر بگیرید و جدا از دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان، 
شرایط سایر تیم هاى اســتان مورد بررسى قرار گیرد. 
وى ادامه داد: اگر کســى به صورت اتفاقى گذرش به 
ورزشــگاه تختى بیافتد و نگاهى به وضعیت تیم هاى 
استان بیاندازد، بغض گلویش را خواهد گرفت؛ اصفهانى 
که همیشه در رقابت هاى لیگ قدس قهرمان مى شد و 
یا در دهه 60، حدود 10 تا 12 تیم مختلف داشت، امروز 
کمترین بازیکن بومى را دارد. اگر هر کدام از آن تیم ها 
بین 20 تا 25 بازیکن داشتند، فوتبال اصفهان صاحب 
250 تا 300 بازیکن بود که حداقل صد نفر از آنها بومى 
بودند، اما هم اکنــون در تیم هاى فوتبال ســپاهان و 

ذوب آهن چند بازیکن بومى حضور دارد؟
بازیکن سابق فوتبال اصفهان خاطرنشان کرد: فوتبال 
رشته اى است که شرایط در آن هر لحظه تغییر مى کند 
و مدیران در هر لحظه باید به دنبال تقویت نقاط قوت و 
برطرف کردن نقاط ضعف خود و حوزه فوتبال باشــند 
اما برخى از افراد فعال در این حوزه شــناختى از فوتبال 
ندارند. مگر کسى که شناختى از فوتبال ندارد، مى تواند 
مشکالت این حوزه را از بین ببرد؟ مگر کسى که فوتبال 
بازى نکرده است، مى تواند این رشته را آموزش دهد؟ 
برخى از افراد حاضر در این حوزه بر اســاس روابط بر 

سر کار آمده اند.
وى افزود: اتفاقات چند سال اخیر نشان داده که انتخابات 
هیئت فوتبال هیچگاه مطابق انتظار اهالى فوتبال نبوده 

است نمى خواهم وارد جزئیات شوم اما انتخابات هیئت 
فوتبال اصفهان ورزشى نیست.

سرورى در پاسخ به اینکه مشــکالت اساسى فوتبال 
اصفهان چیست؟ گفت: فوتبال اصفهان از پایه مشکل 
دارد و تیم هاى پایه برنامه ریزى اصولى و بلندمدت الزم 
دارند. متأسفانه در باشگاه هاى ما یک رویه غلط وجود 
دارد و در تیم هاى پایه بر اســاس کیفیت و رده ســنى 
بازیکنان به مربیان پول پرداخت مى شود. در حالى که 
این رویه غلط اســت و باید در رده هــاى پایه بهترین 
مربیان را به خدمت گرفت تا بتوان آموزش درستى به 
بازیکنان داد. سطح فوتبال استان اصفهان افت کرده و 
تغییر این شرایط نیاز به پیگیرى، نظارت و اجرایى شدن 
مصوباتى دارد که در حوزه اختیارات هیئت فوتبال استان 
است. باشگاه ها باید ملزم به سرمایه گذارى صحیح در 

فوتبال پایه شوند.
وى ادامه داد: نخســتین و مهم ترین سخت افزار الزم 
براى آموزش فوتبال، زمین است. یک زمین در اصفهان 
به من نشان دهید که بتوان در آن فوتبال را آموزش داد؟ 

مجرى این امر چه کسى است؟

انتخابات هیئت فوتبال، ورزشى نیست

این گروه مرگه

وداع بعد از 25 سال 

 کنفدراسیون فوتبال آسیا  تقویم کامل دیدارهاى باقیمانده 
چهار گروه چهار تیمى لیگ قهرمانان آسیا 2020 (منطقه 
شــرق) که از روز چهارشــنبه 28 آبان ماه 1399 در چهار 
اســتادیوم در قطر برگزار خواهند شد را منتشر کرد. در این 
تقویم، دیدارهاى هر گروه به تفکیک مشــخص شده که 
شامل دیدارهاى عقب افتاده دو هفته اول تیمهاى جینى، دو 
هفته برگزار شده در بهمن ماه 1398 و چهار هفته باقیمانده 

است که از 28 آبان ماه تا 23 و23 آذر ماه ادامه دارد.
در جمع چهار باشــگاه چینى حاضــر در رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا (منطقه شــرق) تنها «پکن اف.سى.» یک 
بازى انجام داده و دو دیدار نخســت سه تیم دیگر چینى و 
دیدار دوم «پکن اف.سى.» بدلیل شیوع ویروس کرونا در 

این کشور به تعویق افتاده بود. به همین دلیل، هفت دیدار 
عقب افتاده چهار باشگاه چینى در روزهاى 28 و 29 آبان و 
اول و دوم آذر ماه انجام خواهند شد تا سرانجام تمامى شانزده 
تیم شرق آسیا، روز سوم  مسابقات مرحله گروهى را از روز 
سه شنبه سوم آذر ماه در قطر از سر بگیرند. دیدارهاى چهار 
گروه لیگ قهرمانان آسیا (منطقه شرق) روز جمعه 14 آذر 

ماه بپایان خواهند رسید.
 مراحل یک هشتم نهایى، یک چهارم نهایى و نیمه نهایى 
منطقه شرق آسیا، بالفاصله پس از پایان دیدارهاى مرحله 
گروهى از 16 تا 23 آذر ماه 1399 به صورت تک مســابقه 
برگزار مى شود تا فینالیست منطقه شــرق از میان 16 تیم 
حاضر در قطر که نمایندگان کشورهاى استرالیا، تایلند، چین، 

ژاپن، کره جنوبى و مالزى هستند، انتخاب شود.
تیم برتر منطقه شرق در روز شنبه 29 آذر ماه  براى تعیین 

سرنوشت نهایى لیگ قهرمانان آســیا 2020 در یک تک 
بازى به مصــاف نماینده برتر منطقه غرب؛ پرســپولیس 
ایران، خواهد رفت. این بازى در منطقه غرب آســیا برگزار 

خواهد شد. 
انتظار مى رود که سه استادیوم جام جهانى 2022 قطر که 
براى دیدارهاى متمرکز منطقه غرب مورد استفاده قرار گرفته 
بودند، براى دیدارهاى متمرکز لیگ قهرمانان آسیا (منطقه 
شرق) نیز مورد استفاده قرار گیرند. استادیوم هاى اجوکیشن 
سیتى، الجنوب و خلیفه، در کنار یک استادیوم دیگر میزبان 
46 بازى لیگ قهرمانان آسیا (منطقه شرق) خواهند بود. با 
این احتساب میزبان جام جهانى 2022 تا روز یکشنبه 23 آذر 
ماه، در دو حد فاصل زمانى 20 و 26 روزه در مجموع 82 بازى 
رقابت هاى گروهى و مراحل حذفى لیگ قهرمانان آســیا 
(مناطق شرق و غرب) را بصورت متمرکز برگزار خواهد نمود.

حاال نوبت شرقى هاست
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اخطار اجرایى
شماره: 2708/97 حل 12 به موجب رأى شــماره 1638 تاریخ 98/8/13 حوزه 12 شوراى 
حل اختالف شهرستان خمینى شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه زهرا کیوانداریان 
فرزند على نشانى: مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و 
انتقال اتومبیل پراید به شماره انتظامى ایران 43- 185 ن 52 به نام خواهان علیرضا بهرامى 
فرزند سلطانحسین شغل: آزاد نشانى: خمینى شهر- خ 17 شهریور- محله ى کهندژ مشتاق 
36 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ششصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و پرداخت نیم عشر دولتى به صندوق دولت، رأى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1013904 شعبه 12 شوراى حل اختالف 

شهرستان خمینى شهر/7/149 

اخطار اجرایى
شماره: 1787/97 حل 3 به موجب رأى شماره 955 تاریخ 98/4/29 حوزه سوم شوراى حل 
اختالف شهرستان خمینى شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه ابوذر صالحى فرزند 
على نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 1/625/000 ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تادیه از 
تاریخ (97/8/19) تقدیم دادخواست لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر دولتى راى 
صادره غیابى است. مشــخصات محکوم له: قدیرعلى کریمى فرزند اسداله نشانى: خمینى 
شهر- قرطمان خ امیرکبیر ك حسن کریمى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 1014778 شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان خمینى 

شهر  (مجتمع شماره یک)/7/156

حصروراثت
  آقا محمدعلى محمودى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 456 به شرح دادخواست به کالسه 
9901064 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم 
جان محمودى بشناسنامه  3218 در تاریخ 1374/3/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمدعلى محمودى  ش ش 456، 2. غالمرضا 
محمودى ش ش 1141773831، 3. خدیجه محمودى نجــف آبادى ش ش 1090210825 ، 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1016453 

/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/157
فقدان سند مالکیت

 شماره: 139985602030009410 تاریخ ارسال نامه 1399/07/08      آقاى ناصر فاضل 
نجف آبادى  فرزند حسینعلى باســتناد یک  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 

شــماره 1053/5 فرعى از 1053/1 از اصلى  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش یازده ثبت 
اصفهان که درصفحه 185 دفتر 611 امالك ذیل ثبت 140003 بنام نامبرده  ثبت و ســند 
بشماره چاپى 788121 ســرى الف 16-88 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سهل انگارى مفقود شده است چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1399/07/21، 
1014897م الف- ابوالفضل ریحانى محمــد زاده مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف 
زهرا لطفى نجف آبادى - مهدى صادقى وصفــى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف 

زهرا لطفى نجف آبادى/7/158

آگهى تغییرات
شرکت آبتین پژوهان آریا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 48030 و شناسه ملى 
10260661600 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/06/18 
نفیســه عمــادى اندانــى بشــماره 
ملى1287368352 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیــره - فهیمه خزاعى 
بشــماره ملى1280905018 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره - محسن حاجى 
احمدى بشماره ملى1293255181 به 
ســمت عضو هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با 
امضاى مدیر عامل منفــردا همراه با مهر 
شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1012706)

آگهى تغییرات
شرکت مسافربرى رویال سفر ایرانیان صفه 
اصفهان شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 8295 و شناسه ملى 10260293902 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/06/22 و نامه 
شــماره 21/41922 مورخ 1399/06/26 
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر حسین 
سیامکى به کدملى 1286489342 و فردین 
همت به کدملــى 1199056863 و فرزاد 
همت بــه کدملــى 1287988806 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. بهروز جورتانى دستجردى 
به کدملى 1288894661 و عزیز اله آقاداود 
مارنانى به کدملى 1288617666 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1012710)

آگهى تغییرات
شــرکت پارســیا پخش تالش کاران 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
58141 و شناسه ملى 14006681998 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1398/06/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سلطان عباس پور به کدملى 
1817617176 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیــره و کامــران رحیمى بــه کدملى 
1817261363 بعنــوان مدیــر عامل 
شــرکت و پریا رحیمى به کدملى بعنوان 
نائب رئیس هیئــت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر اســت.مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1012716)

آگهى تغییرات
شرکت آبتین پژوهان آریا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 48030 و شناسه ملى 
10260661600 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مورخ 1399/06/18 محســن حاجى 
احمدى به کد ملــى 1293255181 - 
فهیمه خزاعى به کد ملى 1280905018 
- نفیســه عمــادى اندانى بــه کد ملى 
1287368352 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . امیر رضا ترابى پوده به شماره 
ملى 1270308289 به ســمت بازرس 
اصلى و محدثه صادقــى کفرانى به کد 
ملى 5650042421 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شــد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1012720)

آگهى تغییرات
شرکت مسافربرى رویال سفر ایرانیان صفه 
اصفهان شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 8295 و شناسه ملى 10260293902 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/22 و نامه شــماره 21/41922 
مــورخ 1399/06/26 اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : امیر حسین سیامکى به کدملى 
1286489342 به سمت مدیرعامل و فردین 
همت به کدملى 1199056863 به ســمت 
رئیس هیات مدیره و فــرزاد همت به کدملى 
1287988806 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیــأت مدیره و در غیاب 
رئیس هیأت مدیره با امضاء نایب رئیس هیأت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1012724)

آگهى تغییرات
شرکت پارسیا پخش تالش کاران شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58141 و 
شناســه ملى 14006681998 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/06/16 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : ســلطان عباس پور بــه کدملى 
1817617176 و کامران رحیمى به کدملى 
1817261363 و پریا رحیمى به کدملى 
1292070961 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند.پژمان بهرامى میر آبادى به کدملى 
1289617155 و پدرام بهرامى میر آبادى 
به کدملى 0068292392 بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1012727)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود سپید سلولز اسپادانا درتاریخ 1399/07/09 به شماره ثبت 65747 به شناسه ملى 14009477502 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید مقواى گالسه ، تولید انواع کاغذ تیشو از خمیر بکر و طبیعى ، تولید محصوالت 
سلولزى از خمیر بکر و طبیعى ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى - شرکت در کلیه 
مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خلجا ، خیابان شیخ بهایى ، بن بست مینا[29] ، پالك - 10 ، طبقه دوم ، واحد واحد10 کدپستى 8135818336 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى قدرت اله باقرى به شماره ملى 1285668227 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى صفرعلى مقصودى گنجه به شماره ملى 6219384377 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى قدرت اله باقرى به شماره ملى 1285668227 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى صفرعلى مقصودى گنجه به شماره ملى 6219384377 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکى و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و تعهدنامه هاى بانکى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه هاى ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر 

مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1012742)

تفاهمنامه اجراى طرح «کالس شهر» در مدارس اصفهان 
در سال تحصیلى 1400-1399 میان کمیسیون اجتماعى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان، اداره کل آموزش و پرورش و 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى امضا شد.
معاونت اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان از ســال 97 و با 
هدف آموزش مفاهیم شــهروندى به دانش آموزان طرح 
«کالس شــهر» را در مدارس ابتدایى اجرا کرد و در سال 

98 نیز ادامه داد.
در این طرح دانش آموزان با آموزش هایى پیرامون فرهنگ 
شهروندى در حوزه هاى حمل و نقل و ترافیک، مدیریت 
پســماند، ایمنى و آتش نشــانى و محیط زیست در قالب 

نمایش، بازى با عروسک و کاردستى آشنا مى شوند.
در همین راستا، آیین امضاى تفاهمنامه طرح بزرگ «کالس 
شهر» میان کمیسیون اجتماعى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان، اداره کل آموزش و پرورش اســتان و ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى و رونمایى از کتاب 

کار دانش آموز در عمارت باغ زرشک برگزار شد.

معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در این مراسم اظهار 
کرد: طرح «کالس شــهر» در ســال 97 کلید خورد و با 
همکارى اداره کل آموزش و پرورش استان به ویژه معاونت 
آموزش ابتدایى این اداره کل در چند مدرسه شهر اصفهان 
به صورت پایلوت اجرا شد. این طرح در سال 98 گسترش 
یافت و در حدود یکصد مدرسه ابتدایى به طور خاص و در 

سه مدرسه به صورت ویژه به طور آزمایشى اجرا شد.
مرتضى رشــیدى افزود: طرح «کالس شــهر» به دنبال 
آموزش آموزه هاى شهرى و شهروندى به دانش آموزان و 

رسیدن به زیست پذیرى شهرى در اصفهان است.
وى با اشــاره به موفقیت آمیز بودن اجراى طرح «کالس 
شهر» در اصفهان ادامه داد: این طرح در یکى دو کالنشهر 
دیگر نیز آغاز شده و قرار اســت به همت رئیس سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان به عنوان 
رئیس کمیسیون فرهنگى اجتماعى مجمع کالنشهرهاى 
کشور، در این مجمع مطرح و در آینده به عنوان طرحى ملى 

در بیشتر کالنشهرهاى کشور اجرا شود.

به گفته معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، اجراى 
طرح «کالس شهر» در مدارس اصفهان 15 گام گوناگون 
داشــت که با همراهى معاونت آموزش ابتدایى اداره کل 

آموزش و پرورش استان برداشته شد.
رشــیدى گفت: در این خصوص اقداماتى مانند تشکیل 
کمیته نظارت و راهبرد و تشــکیل کمیته اجرایى و تأمین 
محتواى «کالس شهر»، انتخاب بیش از 40 کالس اول 
ابتدایى براى اجراى آزمایشــى آموزش هاى شهروندى با 
حدود 1500 دانش آموز، برگزارى جلسات آموزش معلمان، 
برگزارى جلسات آموزش ویژه اولیا، تدوین کتاب کار معلم 
و توزیع میان معلمان مشارکت کننده در طرح، تدوین کتاب 
ویژه اولیا و دانش آموزان، برگزارى 378 کارگاه  آموزشــى 
تکمیلى براى دانش آموزان، برگزارى برنامه هاى مناسبتى 
در راستاى سرفصل کتاب هاى «کالس شهر»، برگزارى 
525 فعالیت  «کالس شــهر» ویژه دانش آموزان، اجراى 
تئاتر با موضوعات شــهروندى، تهیــه مولتى مدیا، توزیع 
کتاب و اقالم فرهنگى و تألیف کتاب سبک زندگى و آداب 

شهروندى ویژه دانش آموزان پایه ششــم ابتدایى انجام 
گرفت. وى درباره چشــم اندازهاى اجراى طرح «کالس 
شهر» در سال تحصیلى 1400-1399 بیان کرد: اجراى 
طرح «کالس شــهر» براى تمام دانش آموزان پایه اول 
و ششــم ابتدایى، اجراى دوره هاى آموزشــى و مسابقات 
مجازى ویژه دانش آموزان، معلمــان و اولیا، تهیه نرم افزار 
تعاملى «کالس شهر» قابل استفاده بر روى شبکه «شاد» 
و سایر برنامه ها و شبکه هاى اجتماعى و تألیف کتاب کار 
«سبک زندگى و آداب شهروندى» ویژه معلمان پایه ششم 

چشم اندازهاى این طرح در سال تحصیلى جارى است.
■■■ 

رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان نیز در این مراســم تأکید کرد: سه وظیفه 
از پنج وظیفه اى که در راســتاى تحقق شــهر دوستدار 
کودك به اصفهان ســپرده شده اســت مربوط به حوزه 
فرهنگى و اجتماعى است و هرجا قرار باشد شهر شایسته، 
شهروند شایسته، پویا و مســئولیت پذیر داشته باشیم باید 
به مهارت آموزى بپردازیم. کورش محمدى با بیان اینکه 

متأسفانه سال هاست مهارت آموزى در کشور ما به امرى 
نمادین، غیرواقعى و شعارى تبدیل شده است، اضافه کرد: 
امیدوارم طرح «کالس شهر» بتواند نقیصه آموزش هاى 
نمادین، شــعارى و مقطعى را برطرف و جبران کند و این 
طرح وابسته به اشخاص و مقطع خاصى نباشد و این حرکت 

ارزشمند تداوم پیدا کند.
■■■ 

در ادامه معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان، آموزش در مقطع پایه را محور توسعه پایدار 

در هر کشورى دانست.
شهین جوانى با بیان اینکه سهم زندگى اجتماعى در زیست 
انسان در دوران کنونى بسیار بیشتر شده است، اظهار کرد: 
این امر مى طلبد که با همکارى نهادهایــى خارج از نهاد 
آموزش و پرورش فرصت هاى متنــوع یادگیرى را براى 

دانش آموزان فراهم کنیم.
وى با بیان اینکه اهداف آموزشى دوره ابتدایى منطبق بر 
ساحت هاى تعلیم و تربیت است، افزود: هدف اجراى طرح 
«کالس شهر» این است که دانش آموزان با ایفاى نقش در 

آن و رفتارهاى همدالنه و مشارکت جویانه، احساس تعلق 
خود را نسبت به گروه، اجتماع و شهر افزایش دهند و مدارس 

مکانى براى تمرین این مفاهیم باشد.
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: به دلیل موفقیت طرح «کالس شهر» در 
دوره اول ابتدایى، کتاب ســبک زندگى و آداب شهروندى 

براى پایه ششم ابتدایى تدوین شده است.
جوانى ادامه داد: هدف از ارائه آموزش هاى شهروندى در 
کالس ششم ابتدایى این است که دانش آموزان یاد بگیرند 
چگونه زندگى کنند و به صورت آزادانه و سازنده به قوانین 

احترام بگذارند.
وى خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اجراى طرح «کالس 
شهر» نتایج خوبى حاصل شد و امیدوارم با ادامه این طرح، 
دانش آموزان به شهروندانى تبدیل شــوند که نفع خود و 

دیگران را محترم مى شمارند.
گفتنى است در این مراســم از کتاب کار «سبک زندگى 
و آداب شــهروندى» ویژه دانش آموزان پایه اول و ششم 

ابتدایى رونمایى شد.

امضاى تفاهمنامه میان شوراى شهر، آموزش و پرورش و سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان

زنگ «کالس شهر» دوباره به صدا درآمد
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آگهى تغییرات
 شرکت فنى مهندســى ارگ آزماى ایرانیان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 55854 و شناسه ملى 
14005700837 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/07/01 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : هاجر اســماعیلى به 
کدملى 1171216327 و حمید رحیمیان مارنانى به 
کدملى 1289110778 و مسعود دالورى به کدملى 
1292541482و على داورى دولت آبادى به کدملى 
1292451653 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1012773)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بارمان همراه نقش جهان درتاریخ 1399/07/07 به شماره ثبت 65734 به شناسه ملى 14009472658 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :واردات تلفن همراه ، لب تاپ ، کامپیوتر و لوازم جانبى موبایل و خدمات پس از فروش تلفن 
همراه و تمامى کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از دوربین هاى مداربسته ، تجهیزات سخت افزار رایانه اى و تجهیزات سیستم هاى الکترونیکى ، خرید و فروش ملک ، انجام 
امور پیمانکارى در زمینه ساخت و ساز ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى 
داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى در راستاى 
موضوع شرکت - شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و 
خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رکن الدوله شــرقى ، کوچه وحدت 50 [47] ، خیابان هشت بهشت شرقى ، 
پالك 676 ، طبقه همکف کدپستى 8157955196 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 32485 مورخ 1399/07/01 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 
260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سیدعلى اکبریان تفاقى به شماره ملى 1270958291 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم مائده سادات حجازى به شماره ملى 1271972611 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم صدیقه فخرزارع به شماره ملى 
1282209876 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکى و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
و تعهدنامه هاى بانکى با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه هاى ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه زمانى راد به شماره ملى 1271420872 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى احسان 
ابوطالبى اصفهانى به شماره ملى 1293331090 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1012747)

آگهى تغییرات
شرکت سبز پژوهان اسپادانا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 34981 و شناسه ملى 14003793538 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: فرزانه فرزین نیا به شماره ملى 1951299914 به 
سمت بازرس اصلى و سحر السادات جوادپور الیادرانى 
به کد ملى 1271944545 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1012714)

آگهى تغییرات
شرکت سبز پژوهان اسپادانا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 34981 و شناســه ملى 14003793538 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/06/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه 
شــرکت از طریق مطالبات حال شده ســهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلغ 4500000000 ریال به 
7000000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بشرح زیراصالح شد ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ 7000000000ریال نقدى است که به 1400 سهم 
با نام عادى 000 000 5 ریالى منقســم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1012717)

آیا در چرخه بى پایان شپش گیر افتاده اید؟ به نظر مى رسد 
این وضعیت به این شکل اســت: شپش را پیدا مى کنید، 
ســاعت ها براى مداوا، جدا کردن شپش و نظافت منزل 
وقت صــرف مى کنید. به مدت چند هفتــه کوتاه گمان 
مى کنید شپش از بین رفته اســت؛ اما این موجود مرموز 

دوباره سر و کله اش پیدا مى شود.
آیا این چرخه براى شما هم آشــنا به نظر مى رسد؟ این 
سیکل بارها و بارها تکرار مى شــود تا زمانى که کارى را 
که تا به حال انجام مى دادید، تغییر دهید. شاید به همین 
دلیل است که شما در مورد کشتن شپش توسط کوکاکوال 
تحقیق مى کنید. شنیده اید که کوکاکوال مى تواند شپش را 

از بین ببرد. آیا واقعیت دارد؟
 همه والدین در سراسر دنیا از متخصصان یک سئوال را 
مى پرسند؟ چرا امروزه خالص شدن از شر شپش بسیار 

دشوارتر شده است؟
شپش نسبت به هر آنچه در گذشته در از بین بردنش مؤثر 
بوده، ایمن شده است. شاید شــما به یاد داشته باشید که 
مادرتان از یک درمان معمول شپش یا حتى سس مایونز 
براى رفع این مشکل استفاده مى کرد. اما نژاد جدید شپش 
ســر، دیگر با این روش هاى درمانى از بین نمى رود، به 
همین دلیل امروزه شپش توسط مردم «اَبَر شپش» نامیده 

مى شود، زیرا در برابر آن درمان ها مصون شده است.
ابتدا باید بدانید که اگر با شــپش سر دســت وپنجه نرم 
مى کنید، تقصیر شما نیســت. نژاد کنونى شپش در برابر 
داروهاى بدون نســخه و تجویزى، ایمن شــده است. 
بنابراین اغلب درمان هاى مرسوم، اثرى ندارند، حتى اگر 

طوالنى مدت باشند.
شپش امروزى «اَبَر شــپش» نامیده مى شود زیرا داراى 

جهش هاى ژنتیکى اســت کــه آنها را در برابر بیشــتر 
درمان ها مقاوم مى کند و کشتن آنها بسیار دشوار است.

مطالعات متعدد ثابت کرده اســت که شــپش نسبت به 
درمان هایى که در گذشــته مؤثر بودند، ایمن است، اما 
والدین ناآگاه، معموًال پنج یا شش بار محصوالت بزرگ 
را مى خرند تا ســرانجام تسلیم شــوند و چیز دیگرى را 

امتحان کنند.
 قبل از صحبــت در مورد اینکه آیا کوکاکوال شــپش را 
مى کشد یا نه، باید یک ســئوال مهم از خود بپرسید؛ آیا 
مى خواهید شپش را بکشید یا از شر شپش خالص شوید؟ 

چون یک تفاوت بزرگ وجود دارد! امروز کشــتن 
شپش، آن را از بین نمى برد. اگر تمام انرژى خود را 
صرف از بین بردن خود شپش کنید، دیگر هرگز 

از شر شپش خالص نخواهید شد!
به چه دلیل؟

هنگامى که دچار شپش هســتید، در واقع دو 
مشــکل وجود دارد: خود شــپش و تخم شپش! 

اغلب، افراد تمام توجه خود را معطوف به خود شپش 
مى کنند، اما از مسئله بســیار بزرگ تر، تخم هاى شپش، 
غافل مى شــوند! این تخم ها پر از شــپش هاى کوچک 
هستند و فقط منتظرند که بیرون بریزند و کل چرخه شپش 
را از سر بگیرند! به همین دلیل است که شما مرتبًا شپش 
مى گیرید! بنابراین، حتماً با هر دو مشکل مقابله کنید: خود 

شپش و تخم هاى شپش.
یک متخصص مى گوید: از آنجا که «متخصص شپش» 
بودن کار تمام وقت من اســت، من تقریبًا در مورد همه 
داروهاى خانگى آزمایش کرده ام. پس از خواندن چند ادعا 
درباره «درمان معجزه آسا با کوکاکوال»، تصمیم گرفتم 

اثر آن را روى شپش سر آزمایش کنم. از آنجا که من هر 
روز به افراد دچار شپش کمک مى کنم، آزمایش داروهاى 
خانگى براى من آسان اســت. من چندین شپش و موى 
سر از یک مشترى که سخت آلوده به این موجود مرموز 
بود، جمع آورى کرده و در یک ظرف قرار دادم. ســپس 
کوکاکوال را مستقیمًا داخل شیشه شــپش ریختم، 30 

دقیقه صبر کردم و بعد آن 
را شستشو دادم. 

نــه  قا د صا
بگویم، من هرگز 

چنین چیــزى را در مورد 
داروهاى خانگى ندیده ام.  وقتى شپش را در مایع یا سم 
غرق مى کنم، بى حرکت مى شوند (نمى میرند). شپش ها 
براى مدت طوالنى غوطه ور مى شوند و براى حفظ انرژى 
به حالت «خواب زمستانى» در مى آیند. یک مطالعه این 
وضعیت را «خود را به مردن زدن» نامید. شپش مى تواند 
براى مدت طوالنى در این حالت خواب زمســتانى باقى 

بماند، زمان آن معموًال حداقل 15 دقیقه است، اما ممکن 
است ساعت ها طول بکشد. شــپش ها پس از شستشو 
دوباره زنده مى شــود و به زودى قدرت کامل خود را به 
دست مى آورند و مى توانند مثل قبل از درمان، معموًال در 
عرض یک ساعت، تولیدمثل کنند. من تصور مى کردم 
این وضعیت، در مورد کوکاکوال هــم صدق مى کند، اما 
شگفت زده شدم. شپش هایى که در کوکاکوال غوطه ور 
بودند، دوباره زنده شــدند و در عرض چند ثانیه 
پس از شستشو بیش از حد فعال بودند! من 
هرگز چیزى ندیده ام که بعد از شــناور 
شدن شــپش «فعال تر» شود! همه 
شپش هاى غرق شده در کوکاکوال 
زنده و فعال بودند تا اینکه سرانجام 

24 ساعت بعد آنها را دور انداختم.
 

کوکاکوال  شپش سر را   از بین مى برد؟
صوالت بزرگ 
چیز دیگرى را 

ال شــپش را 
د بپرسید؛ آیا 
الص شوید؟ 

کشــتن 
خود را
رگز 

 دو 
شپش! 

خود شپش 
م هاى شپش، 
هاى کوچک 
 چرخه شپش 
ا مرتبًا شپش 
بله کنید: خود 

صص شپش» 
در مورد همه 
ندن چند ادعا 
صمیم گرفتم 

بود، جمع آورى کرده و در یک ظرف قرار دادم. ســپس 
کوکاکوال را مستقیمًا داخل شیشه شــپش ریختم، 30

دقیقه صبر کردم و بعد آن 
شستشو دادم.  را

نــه  قا د صا
بگویم، من هرگز 

چنین چیــزى را در مورد 
داروهاى خانگى ندیده ام.  وقتى شپش را در مایع یا سم 
(نمى میرند). شپش ها  بى حرکتمى شوند غرقمى کنم،
براى مدت طوالنى غوطه ور مى شوند و براى حفظ انرژى 
به حالت «خواب زمستانى» در مى آیند. یک مطالعه این 
وضعیت را «خود را به مردن زدن» نامید. شپش مى تواند 
براى مدت طوالنى در این حالت خواب زمســتانى باقى 

عرض یک ساعت، تولیدمثل کنند. من تصور مى کرد
این وضعیت، در مورد کوکاکوال هــم صدق مى کند، ام
غوطه و شگفت زده شدم. شپش هایى که در کوکاکوال
بودند، دوباره زنده شــدند و در عرض چند ثانیه
پس از شستشو بیش از حد فعال بودند! من
هرگز چیزى ندیده ام که بعد از شــناور
شدن شــپش «فعال تر» شود! همه

شپش هاى غرق شده در کوکاکوال 
زنده و فعال بودند تا اینکه سرانجام 

24 ساعت بعد آنها را دور انداختم.
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آب مروارید یک بیمارى چشــمى شایع است و 
تنها راه درمان آن عمل اســت و بهترین زمان 
انجام عمل وقتى است که فرد در کارهایش دچار 

مشکل شود.
جراحى تنها راه عالج آب مروارید اســت یعنى 
چشم پزشک مى تواند عدســى کدر را از چشم 
بیمار خارج کند امــا اگر عوارض بیمارى خفیف 
باشد، ممکن اســت با تعویض عینک ناراحتى 

بیمار را موقتاً کاهش داد.
تاکنــون دارو، غذاى خاص، تمرین یا وســیله 
طبى خاصى که مشخص شده باشد در معالجه 
یا پیشــرفت بیمارى تأثیر دارد، شناخته نشده 
اســت. محافظت از نور خورشــید زیاد، ممکن 
اســت به جلوگیرى یا کند کردن پیشرفت آب 
مروارید کمک کند. عینک هاى آفتابى که جلوى 
اشعه ماوراى بنفش را مى گیرند، یا عینک هاى 
معمولى که روکش ضد ماوراى بنفش را دارند، 

این محافظت را براى چشم انجام مى دهند.
جراحى آب مروارید باید همــان موقعى انجام 
شود که بینایى بیمار به میزانى که قادر به انجام 
کارهاى روزمره خود نباشد، از دست رفته باشد. 
اینکه مى گویند آب مرواریــد باید حتمًا قبل از 

جراحى رسیده باشد صحیح نیست.
در واقع جراحى آب مرواریــد را مى توان همان 
موقعى انجام داد که احتیاج هاى بینایى شخص 
مبتال ایجاب کند. بیمار هم باید تصمیم خود را 
بگیرد. آیا مى تواند کارهاى مربوط به شغلش را 
انجام دهد؟ بدون خطر رانندگى کند؟ مى تواند 
به راحتى مطالعه کند یا تلویزیون تماشا کند؟ آیا 
مى تواند وظایف روزانه خــود از قبیل پخت و 
پز، خرید و کارهاى خانــه و خوردن داروهایش 
را بدون هیچ مشــکلى انجام دهد؟ برحســب 
احتیاجات و عوارض بیمار، خود بیمار و همچنین 
پزشــکش باهم تصمیم بگیرند چه موقع براى 

جراحى مناسب است.

آیا آب مروارید
 فقط با عمل جراحى 
درمان مى شود؟

مطالعات دفتر آمار ملى انگلیس نشان مى دهد خطر 
مرگ و میر ناشى از کرونا به مراتب بیشتر از خطر 
مرگ بر اثر آنفلوآنزا یا ذات الریه بوده و این نقل قول 
که کرونا یک نوع آنفلوآنزاى ســاده است، بنیان 

علمى ندارد.
طى ماه هاى اخیر شــاهد اخبار و اظهار نظرهایى 
کامًال غیر کارشناسانه در شــبکه هاى مجازى و 
رسانه هاى رسمى و غیر رســمى جهان هستیم 
که ادعا مى کند ویروس کرونا خطر چندانى ندارد 

و میزان مرگ و میر آنفلوآنزا از کرونا بیشتر است.
بر این اساس در مجموع 48 هزار و 168 مورد مرگ 
به دلیل کرونا طى این مدت رخ داده است در حالى 
که  میزان مرگ ناشى از ذات الریه، 13 هزار و 619 
مورد بوده  و مرگ 394 نفر نیز به دلیل آنفلوآنزا در 
انگلیس و ولز بین ژانویه و آگوســت امسال ثبت 
شده است. در همین رابطه دفتر آمار ملى انگلیس 
(ONS) اعالم کرد، میزان مرگ و میر ناشــى از 
کووید- 19 به طور قابل توجهى باالتر از آنفلوآنزا 
و ذات الریه است. بر اســاس آمارها و ارقام جدید 
رسمى منتشر شده توســط دفتر آمار ملى انگلیس  
تعداد مرگ و میر ناشى از ویروس کرونا در انگلیس 
سه برابر بیشتر از مرگ ناشى از ذات الریه و آنفلوآنزا 
در هشت ماه اول ســال جارى بوده است. بررسى 
آمارهاى رسمى نشان مى دهد در میان مجموع کل 
مرگ و میر رخ داده در انگلیس طى این دوره 12/4 
درصد به دلیل کرونا بــوده در حالى که یک دهم 
درصد مرگ هاى این بازه زمانى به دلیل آنفلوآنزا و 
3/5 درصد به دلیل ذات الریه بود. گفتنى است این 
آمار کامًال مغایر با تصورات پدیدار شده در ابتداى 
شــیوع ویروس کرونا بود که بر اســاس آن گفته 
مى شد ویروس کرونا خطرناك تر از آنفلوآنزا نیست.

خطر مرگ کرونا از 
آنفلوآنزا بیشتر است

جانشین مدیرگروه سالمت روانى، اجتماعى و اعتیاد معاونت بهداشتى خراسان شمالى 
گفت: هر وعده مصرف قلیان به طور متوسط معادل کشیدن 40 تا 80 و گاهى صد نخ 

سیگار است.
شهین لنگرى درخصوص مصرف قلیان و مضرات آن اظهار کرد: تنباکوى مصرفى در 
قلیان 400 نوع ماده سمى و سرطان زا دارد همچنین قلیان هاى میوه اى که از پوست 
میوه تخمیر شده با مواد افزودنى تهیه مى شوند، عالوه بر داشتن این 400 نوع سم به 

دلیل وجود مواد افزودنى موجب آلرژى (حساسیت) و آسم مى شوند.
وى بیان کرد: برخى افراد این باور غلط را دارند که چون تنباکوى قلیان از طریق آب 
فیلتر مى شود تمامى مواد مضر آن تصفیه مى شــود اما این ادعا اصًال واقعیت ندارد و 
تنها نقش آب، کاهش دماى دود و افزایش رطوبت آن و در نتیجه قابل تحمل نمودن 
استنشاق آن براى مصرف کننده است و دود منتشره از قلیان حاوى مقادیر بیشمارى 

مواد سمى است.
لنگرى با اشاره به اینکه برخى معتقدند کشــیدن قلیان کم خطرتر از کشیدن سیگار 
است، گفت: مصرف قلیان در مقایسه با سیگار، دود بسیار زیادترى را وارد ریه هاى فرد 
مصرف کننده مى کند؛ هر وعده مصرف قلیان به طور متوسط معادل کشیدن 40 تا 80 

و گاهى صد نخ سیگار است.
وى ادامه داد: از دیگر عوارض قلیان که در سیگار دیده نمى شود، افزایش احتمال انتقال 
بیمارى هاى واگیردار و مسرى نظیر تبخال، هپاتیت و سل است که به دلیل استفاده 
اشتراکى آن ایجاد مى شود. حتى در صورت عوض کردن سر لوله قلیان، مواد باقیمانده 
در شلنگ آن مى تواند عامل انتقال این بیمارى ها باشد همچنین احتمال دارد توتون و 

تنباکوى مورد استفاده در قلیان به انواع قارچ ها و میکروب ها آلوده شود.

لنگرى کشیدن قلیان را اعتیادآور خواند و بیان کرد: دود هر نوع محصول توتون از جمله 
توتون مورد مصرف در قلیان حاوى نیکوتین است که یک ماده اعتیادآور بوده و چند بار 

مصرف آن موجب اعتیاد به نیکوتین مى شود.
وى خاطرنشان کرد: یک ساعت در معرض دود قلیان دیگران بودن، معادل مصرف 
شش تا هشت نخ سیگار است؛ به اشتباه، نگاه برخى خانواده ها به قلیان، نوعى تفریح و 
تفنن است و این امر موجب مى شود تا استعمال قلیان توسط نوجوانان و جوانان و حتى 
در مواردى کودکان در حضور والدین و حتى به تشویق والدین براى ایجاد صمیمیت 
بین اعضاى خانواده، انجام شود و والدین ناآگاهانه زمینه اعتیاد خود به نیکوتین و در 

نهایت مواد دخانى را فراهم مى سازند.

براســاس یافته هاى به دســت آمده پرتقال باعث 
تقویت و جلوگیرى از ابتال بــه بیمارى هایى از جمله 

سرماخوردگى و آنفلوآنزا مى شود.
یکى از بهترین خواص این میوه جلوگیرى از ابتال به 
سرطان معده است. افراد مبتال به بیمارى زخم معده 
از نوشیدن آب پرتقال به شــدت پرهیز کنند. خواص 

پرتقال که نباید از آن غافل بمانید
1-بر اساس یافته هاى محققان استفاده از پرتقال در 

جلوگیرى از سرطان لوزالمعده مؤثر است.
2- یکى از داروهاى مفید و مؤثر در کاهش کلسترول 

خون به شمار مى آید.
3- پرتقال درمان کننده و ضد عفونت هاى میکروبى 

است.
4-مفید براى معده و درمان گاز معده.

5-استفاده از برگ هاى پرتقال بر شستشوى ورم ها و 
کاهش درد تأثیر فراوانى دارد.

6-یک آرام بخش خوب به حساب مى آید.
7-مفید براى تمیزى و پاکسازى پوست.

بر اســاس توصیه متخصصان 
و پزشــکان مصرف پرتقال در 
دوران بــاردارى هم براى مادر و 

هم براى جنین بســیار 
مفید بوده اســت. یکى 

دیگر از فواید شــگفت انگیز 
این میوه خوشــمزه به علت وجود 

انواع ویتامین و کلسیم که با نزدیک 
شدن به ســرما باید یادآور آن باشیم 

خاصیت ضد سرماخوردگى و آنفلوآنزا 
بودنش است.

مضرات پرتقال را بشناسید
1-وجود قند زیــاد در پرتقال موجــب اضافه وزن، 

پوسیدگى دندان ها و افزایش قند خون مى شود.
2-استفاده از پرتقال براى افراد مبتال به بیمارى دیابت، 
صرع، تشنج، روماتیسم و افرادى که بى اختیارى ادرار 

و ریفالکس گوارشى دارند، توصیه نمى شود.
3-پرتقال شیرین داراى طبع سرد و تر و پرتقال ترش 
داراى طبع سرد و خشک است؛ بنابراین افراد مبتال به 
بیمارى هاى بلغمى و سودایى مزاج از مصرف این میوه 
به شدت اجتناب کنند همچنین مسهل پرتقال گلپر و 

نمک است.
4- هرگــز پــس از میــل کــردن پرتقــال از چاى و 
نوشیدنى هاى گوناگون اســتفاده نکنید، زیرا پزشکان 
توصیه مى کنند از مصرف نوشــیدنى ها پس از خوردن 

میوه به خصوص میوه هاى آبدار باید جلوگیرى شود.
5-یکى از بهترین ســاعت هاى مصــرف این میوه 
خوشــمزه بعد از ظهر و یکى از بدترین زمان استفاده 
از آن شب هنگام اســت؛ بنابراین خوردن پرتقال در 

ساعات پایانى روز و شب مفید نبوده و نیست.

اکثر افراد مصرف میوه هایى مانند توت فرنگى، خربزه 
و هندوانه که پرآب هســتند را ترجیح مى دهند زیرا 
باور دارند که این دسته از میوه ها کم کالرى هستند و 
موجب پر شدن معده مى شوند. بر عکس، تصورشان بر 
آن است که میوه هاى فشرده و پرتراکم مثل موز غنى 
و پرکالرى هســتند. حقیقت اینجاست که یک میوه 
متوسط یا یک برش هندوانه 80 کیلوکالرى دارد و یک 

موز متوسط 100 کیلوکالرى انرژى دارد. 
همچنین، موز در مقایســه با اکثر میوه ها غنى از مواد 
معدنى، ویتامین ها و مخصوصًا منیزیم است که تأثیر 
مثبتى بر سیســتم عصبى دارد و مصرف آن ســبب 
کاهش اســترس و افزایش تمرکز مى شود. از جمله 

دیگر مواد معدنى و ویتامین هاى موجود 
در موز مى توان به پتاســیم و 

آهن که در پیشگیرى 
از کم خونى مؤثر 

است، فیبرها 

که به عمل هضم کمــک مى کنند و حرکات روده اى 
را آســان مى ســازند، کارتنوییدها که در بدن تبدیل 
به ویتامین A مى شــوند و در محافظت از پوســت و 
بهبود بینایى مؤثرند، ویتامین C که به تقویت سیستم 
ایمنى بدن کمک مى کند، کلسیم که در رشد و نیز در 
مراقبت از استخوان ها و دندان ها مؤثر است و در نهایت 
ویتامین هاى B9 ،B6و منگنزو... اشاره کرد. بنابراین، 
اگر ورزش مى کنید و بعد از ورزش گرسنه هستید یا در 
محل کار هوس شیرینى مى کنید، موز بهترین انتخاب 

براى شماست.

باید و نبایدهاى خوردن پرتقال

موز واقعاً چاق کننده است؟

مصرف قلیان معادل چند نخ سیگار است؟

حساب مى آید.
سازى پوست.

صان 
ل در 
 مادر و

گیز
ت وجود 

 با نزدیک 
 آن باشیم 

ى و آنفلوآنزا 

 بشناسید
قال موجــب اضافه وزن، 

ساعات پایانى روز و شب مفید نبوده و نیست.

موز در مقایســه با اکثر میوه ها غنى از مواد  ن،
 ویتامین ها و مخصوصًا منیزیم است که تأثیر 
بر سیســتم عصبى دارد و مصرف آن ســبب 
 اســترس و افزایش تمرکز مى شود. از جمله 

واد معدنى و ویتامین هاى موجود 
 مى توان به پتاســیم و 

ه در پیشگیرى 
خونى مؤثر 

فیبرها 

محل کار هوس شیرینى مى کنید، موز بهترین انتخاب 
براى شماست.
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 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

99/3-3-100
عملیات نصب و اصالح انشعابات 

آب و تعویض کنتور در منطقه 
نجف آباد

4,036,793,130201,839,000جارى

عملیات مدیریت بهره بردارى آب 99/3-3-103
12,928,304,261477,849,000جارىو خدمات عمومى منطقه بهارستان

99-3-146
عملیات مدیریت بهره بردارى 

آب ، خدمات مشترکین و خدمات 
عمومى منطقه فریدن

14,229,827,947516,894,000جارى

99-3-147

انجام خدمات عمومى و بهره 
بردارى و نگه داشت مخازن و 

ایستگاه هاى پمپاژ هزار جریب ، 
ارغوانیه ، سه راه سیان ، پیالف و 

گورت

13,482,343,587494,470,000جارى

99-3-148
عملیات مدیریت بهره بردارى 
و نگهدارى شبکه آب و خدمات 

GIS منطقه شاهین شهر 
11,329,980,253429,899,000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 :  تاساعت : 15:00 روز دوشنبه به تاریخ 1399/08/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1399/08/06

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان(  داخلی 384  )
تاریخ انتشار:1399/07/21

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:نوبت دوم
موضوع مناقصه: انجام عملیات امداد، نگهدارى و تعمیرات تأسیسات گازرسانى شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه هاى تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، 
جابجایى، جمع آورى انشعابات، خدمات کنتورخوانى، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصب، تعویض و جمع آورى کنتور و رگوالتور و خدمات 

عمومى در سطح شهرستان چادگان و توابع
میزان تضمین: 2/193/000/000 ریال

کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات: 22030560 
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 99/07/27
 www.nigc-isfahan.ir، مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرس

www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2574 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز 3794. 1399

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى-شهردارخمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظردارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات 
زیر از طریق آگهى اقدام نماید:

موضوع مناقصه :
1-جدول گذارى زیرسازى و آسفالت معابر تفکیکى پردیس ،فرماندارى 

و عطار
-مبلغ اولیه اعتبار:30/000/000/000ریال

-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :1/500/000/000 ریال
-محل تامین اعتبارات :اعتبارات شهردارى 

-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه :پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
99/08/05

-محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
-محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

-تاریخ بازگشایى پیشنهادات:10صبح روز سه شنبه مورخ 99/08/06
-مدت اعتبار پیشنهادها :روز شنبه 99/08/17

-اصالح ،جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل 
تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

م.الف:1009961

چاپ دوم

در آیینى با حضور فرماندار اصفهان، ساختمان دهیارى روستاى اشکاوند از توابع بخش 
مرکزى اصفهان، در 3 طبقه در زمینى به مســاحت 240 متر مربع و با اعتبارى افزون بر 
هشت میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات دهیارى، افتتاح شد و به بهره بردارى 

رسید.
همچنین، کلنگ ساماندهى بلوار مرکزى روستاى اشکاوند از قبیل زیرسازى و آسفالت 
به همراه کانیوگذارى به منظور دفع آب هاى ســطحى که محور اصلى اتصال کالنشهر 
اصفهان به منطقه شــرق اصفهان و به عنوان نقطه اى حادثه خیز و پرترافیک باالخص 
در ایام تعطیل اســت با اعتبارى بالغ بر 17 میلیارد ریال از محل تملک دارایى و اعتبارات 

دهیارى، به زمین زده شد.
حسین سیستانى، معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در حاشیه آیین کلنگزنى و افتتاح 

پروژه هاى عمرانى روستاى اشکاوند، با بیان اینکه به برکت انقالب اسالمى، اقدامات خوبى 
در روستاهاى کشور انجام شده است، عنوان کرد: در دوره پنجم شوراى اسالمى و دهیارى 
اقدامات عمرانى بسیارى در روستاى اشکاوند انجام شده که شایسته تقدیر است و این روند 
همچنان باید ادامه یابد. فرماندار اصفهان افزود: روســتاى اشکاوند به دلیل همجوارى و 
نزدیکى به کالنشهر اصفهان و به عنوان دروازه ورودى شهر، از اهمیت ویژه اى برخوردار 

است و باید زیبنده کالنشهر اصفهان باشد.
■■■

محمدرضا صیامپور،  دهیار اشکاوند نیز در حاشیه این آیین، به برخى پروژه هاى عمرانى 
انجام شده در این روستا اشاره کرد و گفت: آســفالت 70 درصد معابر روستایى و جاده ها، 
جدولگذارى، دفع آب هاى سطحى، احداث باشگاه ورزشى، نامگذارى معابر، بازنگرى طرح 

هادى روستا، مبلمان شهرى و افتتاح پروژه هاى عمرانى مختلف همچون پارك کودك، 
ساختمان دهیارى و ساماندهى معابر، ازجمله اقدامات انجام شده در روستاى اشکاوند است. 

■■■
مهدى عابدى، رئیس شوراى اسالمى روستاى اشکاوند نیز طى سخنانى گفت: در راستاى 
سیاســت هاى عدالت محور و تالش بى وقفه مسئولین نظام مقدس جمهورى اسالمى 
در خدمت رسانى به روستاها، با پیگیرى هاى مســتمر این شورا و دهیار محترم روستا و 
حمایت هاى فرماندار و بخشدار محترم، از سال 96 تاکنون شاهد افتخارات و دستاوردهاى 
بسیارى در حوزه هاى عمرانى، فرهنگى، خدماتى و ورزشــى در این روستا بوده ایم که 
نشانگر عزم و اراده راسخ شوراى اسالمى و دهیار اشکاوند در خدمت رسانى به مردم شریف 

و بزرگوار اشکاوند است.

در آیینى با حضور فرماندار اصفهان صورت گرفت

افتتاح و کلنگ زنى 2 پروژه عمرانى در روستاى اشکاوند 

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره2532/ش مورخ98/10/22شوراى 
محترم اسالمى شــهر در نظر دارد به جهت تامین منابع مالى اجراى پروژه مترو 
شاهین شهر به اصفهان تعداد 5قطعه زمین مســکونى واقع در خیابان طالقانى 

ورودى شهرك پردیس- طرح تفکیکى نیایش را بصورت  نقد بفروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خودرا حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 99/08/20به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

آگهى مزایده عمومى(نوبت اول)

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر   
م.الف:1018236

چاپ اول

چاپ اول


