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شیب ابتال به کرونا در اصفهان صعودى است
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کشف 2300 کیلو 
پودر شوینده در اصفهان 

ناگفته هایى درباره 
استاد شجریان

هشدار درباره 
بیکارى گسترده در 

صنعت خودرو

جزییات  ثبت نام 
مرحله دوم 

طرح اقدام ملى 
ساخت مسکن

ثبت نام مرحلــه دوم ثبت نام طــرح اقدام ملى 
ساخت مسکن در استان اصفهان از امروز شنبه 

17 اسفند ماه آغاز خواهد شد.
مدیرکل راه وشهرسازى استان اصفهان با اشاره 
به ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملى مســکن، 
گفت: بنابر اعالم وزارت راه وشهرســازى، این 
مرحله از ثبت نام با مرحله اول متفاوت است؛ 
در مرحلــه اول، ثبت نام بر اســاس ظرفیت 

انجام مى شد و...

2

استاندار: جلوى مردم را  براى سفر به اصفهان نمى گیریماستاندار: جلوى مردم را  براى سفر به اصفهان نمى گیریم
روایت جدید رضایى از ممنوعیت ورود مسافران نوروزى به اصفهانروایت جدید رضایى از ممنوعیت ورود مسافران نوروزى به اصفهان
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افزایش آمار فوتى ها در استان

 کیت هاى 
تست کرونا 

فروخته مى شود؟

سپاهان هنوز مى تواند یک کار 
بزرگ کند 

حسین چرخابى در گفتگویى پیرامون وضعیت جدول و تیم هاى مدعى 
اظهار کرد: در حالى که تنها 9 هفته تــا پایان لیگ برتر فوتبال ایران 
باقى مانده است، رقابت شدیدى بین تیم هاى اول بر سر قهرمانى 

لیگ برتر و سپس براى کسب سهمیه آسیا در جریان است. وى با 
برشمردن تیم هاى مدعى ...

در صفحه 3 بخوانید

 آگهى فروش امالك 
بصورت مزایده                                  

سازمان اموال و 
امالك ستاد

دشوارى هاى انجام یک مصاحبه درباره کسى که 
ایران به فکر سالمتى اوست

ط

ثبت نا
ساخت
17 اس
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گفت
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حاال آبى ها بیشترندحاال آبى ها بیشترند

کار 

هاى مدعى
وتبال ایران 
 قهرمانى 

ت. وى با 
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دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان  
هشدار داد با محقق نشدن وعده مسئوالن در پرداخت 
تســهیالت 5000 میلیارد تومانى قطعه سازان، از هفته 
جارى توقــف طوالنى حداقــل دو ماهــه و بیکارى 
گســترده تا 550 هزار نفر در انتظار این صنعت خواهد

 بود.
به گفته آرش محبى نژاد، پیش تر نیز هشدار داده بودیم 
که اگر پرداختى هاى قطعه سازان عملى نشود، به دلیل 
مواجهه با انبارهاى خالى و نبود پشــتوانه مالى الزم، با 
توقف دستکم دو ماهه خطوط تولید مواجه مى شویم و با 
توجه به اندك زمان باقیمانده تا پایان سال، این صنعت 

از هفته جارى توانى براى تولید و ارسال قطعه نخواهد 
داشت. وى بیان کرد: این صنعت از حدود دو سال قبل با 
غول تحریم و به تازگى با غول کرونا دست و پنجه نرم 
مى کند، حال تزریق نشــدن نقدینگى وعده داده شده 
به مشــکلى دیگر بر تن رنجور این صنعت تبدیل شده

 است.
محبى نژاد اظهار کرد: اکنون انبارهاى قطعه سازان خالى 
اســت، کاالی ى در راه وجود ندارد و نیمه تعطیل شدن 
بانک ها و سخت شدن سفارش گذارى کاال و مواد اولیه 
از چین و دیگر کشورها، هر روز عرصه را بر فعاالن این 

صنعت تنگ تر کرده است.

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت در دیدار با جمعى 
از مدیران ســازمان جهانى بهداشــت، گفــت: ایران 
اکنون ســه مرحله پیش از ورود کرونــا، ورود کرونا و 
پس از ورود را پشــت سر گذاشــته و در هر سه مرحله 
اقدامات زیادى براى مهــار این بیمــارى انجام داده 

است.
علیرضا رئیسى اظهار کرد: پیش از ورود کووید 19 اولین 
اقدامات اعالم هشــدار و آماده باش به نظام ســالمت 
کشور، تشکیل ســتاد ویژه در وزارت بهداشت و کنترل 
مرزهاى زمینى و هوایى بودند. عالوه بر تیم هاى مستقر 
در فرودگاه ها 20 تیم بهداشت مرزى به مرزهاى زمینى 

شرقى و غربى کشور اضافه شــد. وى افزود: در مرحله 
پس از پیدایش کرونا در ایران پس از قطعى شدن اولین 
مورد دو ساعت بعد از آن اعالم عمومى صورت گرفت 
و بالفاصله یک تیم از وزارت بهداشــت به قم اعزام و 
بیمارستان کامکار این شهرستان با 220 تخت در کمتر 
از شش ســاعت از بیمار تخلیه و به بیماران کووید 19 

اختصاص یافت.
رئیسى یادآور شد: اولین اقدام ستاد این بود که در تمام 
استان ها یک بیمارستان حداقل 200 تختخوابى به کرونا 
اختصاص یافت  و یک تا دو بیمارســتان نیز به عنوان 

پشتیبان قرار گرفتند.

هشدار درباره بیکارى 
گسترده در صنعت خودرو

ایران 3 مرحله از کرونا را 
پشت سر گذاشت

ممنوعیت سفر به شیراز 
شهردار شــیراز گفت: با توجه به    ایرنا |
شــیوع ویروس کرونا در نوروز 99، پذیرش و 
اسکان مســافران در قالب کمپ هاى اسکان، 
برپایى چادر در بوستان ها، سالن هاى ورزشى، 
فرهنگسراها و مهمانسراها ممنوع است. حیدر 
اســکندرپور اظهار کرد: در سال هاى پیشین، 
بوستان ها و کمپ هاى اقامتى شیراز، پذیراى 
تعداد بســیارى از هموطنان بود امــا در نوروز 
99 به علت شــیوع ویروس کرونا این امکان 

وجود ندارد.

ادامه پروازهاى ماهان 
به چین!

  ایسنا| به دنبال شیوع ویروس کرونا 
در چین و براى ممانعت از انتقال این ویروس به 
ایران، هیئت دولت در روز یازدهم بهمن، پرواز 
به چین را ممنوع اعالم کرد؛ با این حال، بر طبق 
اعالم سایت رســمى فرودگاه شهر شانگهاى 
پروازهاى خطوط هواپیمایى ماهان به این شهر 
ادامه دارد. رضا جعفرزاده، سخنگوى سازمان 
هواپیمایى کشورى در پاسخ به اینکه چرا پرواز 
هواپیمایى ماهان به مقصد شــانگهاى انجام 
مى شــود، اظهار کرد: این پرواز به هیچ وجه 
مسافرى نیست و بارى است و قطعًا هواپیمایى 
ماهان بدون مجوز ســازمان هواپیمایى هیچ 

پروازى را نمى تواند انجام دهد.

اعالم ساعت کارى بانک ها
  ایسنا| شوراى هماهنگى بانک هاى 
دولتى و نیمــه دولتى اعالم کرد که ســاعت 
کارى بانک هاى عضو شــورا در سطح کشور 
به مدت یــک هفته دیگر از 17 اســفند 98 تا 
22 اســفند 98 پس از هماهنگى با استانداران 
براى کارکنان بانک از 8 صبح تا ســاعت 13 و 
براى مشتریان از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 12 و 
30 دقیقه خواهد بود. همچنین تغییر ســاعت 
بانک هاى خصوصى در شهرســتان ها نیز بنا 
به تشخیص شوراى امنیت استان و استاندارى 
خواهد بود. گفتنى است به دنبال شیوع ویروس 
کرونــا و تصمیم گیرى براى کاهش ســاعت 
کارى کارکنان، بانک ها نیز ســاعت کارى را 

کاهش دادند.

کشف 40 میلیون دستکش
40 میلیون دســتکش بهداشتى    مهر |
خارجى در پردیس کرج کشــف شد. بر اساس 
این گزارش، دســتکش هاى مذکور به دنبال 
شــیوع کرونا و با هدف گرانفروشــى در یک 
انبار نگهدارى کاالهاى بهداشــتى در منطقه 
سیاهسنگ پردیس احتکار شده بود که توسط 
سربازان گمنام امام زمان (عج) و با حضور رئیس 
تعزیرات حکومتى شرق استان البرز، بازرسان 
اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان پردیس 

کشف و ضبط شد.

ورزش ایران تا سال آینده 
تعطیل شد

ســتاد مقابله با کرونا در ورزش با    پانا |
صدور اطالعیه شماره 5 از تعطیلى تمام اماکن 
و باشگاه هاى ورزشى و مسابقات و لیگ هاى 
مختلف و تمرینات ورزشى باشگاه ها در سراسر 
کشور خبر داد. در این اطالعیه آمده است: «با 
توجه به گزارش هاى ستاد ملى مقابله با کرونا 
مبنى بر ادامه شرایط موجود در خصوص شیوع 
این بیمارى و لزوم اقدامات پیشــگیرانه، تمام 
رویدادهاى ورزشــى سراسر کشــور از جمله 
لیگ هــاى فوتبــال، تمام اماکن ورزشــى و 
تمرینات تیم هاى باشــگاهى تا پایان ســال 
تعطیــل خواهد بود. بدیهى اســت تصمیمات 
مقتضى درباره فعالیت هاى ورزشى فروردین 
ماه، پس از بررسى شرایط روز در اطالعیه هاى 

بعدى اعالم خواهد شد.» 

اسناد جدید از ترور 
شهید سلیمانى

بخش اطالعــات گردان هاى حزب ا...    انتخاب|
عراق در بیانیه اى اعالم کرد که رئیس اطالعات عراق 
در ترور شهداى مقاومت در فرودگاه بغداد دست داشته 
است. در این بیانیه آمده است: «پیش تر در دست  داشتن 
«مصطفى الکاظمى»، رئیس دستگاه اطالعاتى عراق در 
ترور شهداى پیروزى شک وجود داشت ولى اطالعات به 
دســت آمده از یک فرمانده دستگاه امنیتى جاى شکى 
باقى نمى گذارد». اطالعات عراق در واکنش به اظهارات 
مســئول امنیتى حزب ا... عراق بیانیــه اى صادر کرد و 

هرگونه دست داشتن خود در عملیات ترور را رد کرد. 

روحانى اسباب کشى مى کند!
مصطفى فقیهى، مدیر سایت انتخاب    برترین ها|
در توییتر خود نوشت:  زمینى در خیابان حسنى کیا جماران 
اســت که در دوره  خاتمى توسط نهاد ریاست جمهورى 
خریدارى، ساخته و به منزل او بدل شد. حال مدتى است 
این ملک در حال بازسازى است و نقل است روحانى قصد 

دارد براى زندگى به این خانه بیاید.

دبیرکل نام آشنا درگذشت
  عصر ایران| «خاویر پرز دکوئیــار»، دبیرکل 
پیشین سازمان ملل متحد در سن صد سالگى درگذشت. 
دکوئیار از سال 1982 تا 1991 دبیرکل سازمان ملل بود و 
پس از آن در سال 2000 براى مدت کوتاهى نخست وزیر 
پرو شد. او بالفاصله پس از آغاز دوره دبیرکلى در سازمان 
ملل با پرونده درگیرى انگلیس و آرژانتین بر سر جزایر 
مالویناس (فالکند) مواجه شد. ایرانى ها نام او را در جریان 

هشت سال دفاع مقدس بسیار شنیدند.

بى توجهى به کرونا 
معصیت است

  مهر | امام جمعه مشــهد گفــت: بى توجهى 
به شــیوع بیمارى کرونا و انجام عملى در جهت انتقال 
آن، معصیت اســت و حق الناس به دنبال دارد. آیت ا... 
علم الهدى در قالب پیامى تلویزیونى با بیان اینکه امام(ع) 
زنده بوده و در شبکه هاى ضریح محدود و محصور نیست، 
اظهار کرد: باید بدانیم که زیارت، چســبیدن به ضریح 
نیست. اینطور نیست که تنها با معجزه نامرئى حضرت 
همه را شفا مى دهند؛ نباید بگوییم چون امام رضا (ع) شفا 
مى دهد ما کار بهداشتى و پزشکى انجام ندهیم و نسبت 

به رعایت اصول بهداشتى و پزشکى بى اعتنا باشیم.

هفته هاست به صورتم 
دست نزده ام!

رئیس جمهورى آمریکا در جلسه اى در    ایسنا|
کاخ سفید گفت که چندین هفته است از ترس ویروس 
کرونا،  ســعى کرده صورتش را لمس نکند. زمانى که 
هماهنگ کننده پاســخگویى به ســئواالت مربوط به 
ویروس کرونا در کاخ ســفید از اهمیت شستن دست و 
صورت به عنوان یک راهکار پیشــگیرانه در مقابل این 
ویروس صحبت مى کرد، «دونالد ترامپ» به مزاح حرف 
او را قطع کرد و گفت که هفته هاست به صورتش دست 
نزده و آن را لمس نکرده اســت! او گفت: «باید اعتراف 
کنم تمامى تدابیر سختگیرانه درباره این ویروس را اجرا 
مى کنم. مى توانى تصور کنى هفته هاســت به صورتم 

دست نزده ام. آن را فراموش کرده ام.»

روس ها به ایران کمک مى کنند
  تسنیم|  وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوى 
تلفنى خود با محمد جواد ظریف، آمادگى کشورش براى 
ارائه کمک هاى الزم به ایران براى مقابله با گســترش 
ویروس کرونا را مورد تأیید قرار داد. وزارت خارجه روسیه 
اعالم کرد که در این مذاکرات تلفنى، «سرگئى الوروف» 
از طرف مقامات مســکو به جمهورى اسالمى در رابطه 
با قربانیان شــیوع ویروس کرونا در ایران تسلیت گفته 
و آمادگى این کشــور براى ارائه کمک هاى الزم براى 
مقابله با گسترش بیشتر این بیمارى را مورد تأیید قرار داد.

خبرخوان

در روزهایى که محمدرضا شــجریان در بیمارســتان 
بسترى اســت، خبرنگار روزنامه «همشهرى» تصمیم 
گرفته با نزدیک ترین افراد به او گفتگو کند. آنطور که این 
خبرنگار نوشته است، «پید   ا کرد   ن یکى از اعضاى خانواد   ه 
استاد    محمد   رضا شجریان، که د   ر این روزها بتواند    کمى 
از گذشته صحبت کند   ، کارى سخت است. ظاهراً توصیه 
استاد    هم به اطرافیان، د   ال بر این بود   ه که صحبت چند   انى 

د   رباره وى ند   اشته باشند».
با این حال او به سراغ احمد   على شجریان، برادر محمدرضا 
شجریان مى رود تا درباره پدرشان و استاد آواز ایران با او 
گفتگو کند. خبرنگار نوشته که یک ربعى تالش مى کند با 
احمدعلى به گفتگو بنشیند اما به هیچ نتیجه اى نمى رسد: 
«احمد   على خود   ش هنرمند    است و گریم و چهره پرد   ازى 
کار مى کند   . مى گوید    براد   رش توصیه کرد   ه هیچیک از 
اعضاى خانواد   ه د   رباره اش صحبت نکنند    و به همین د   لیل 

مصاحبه هاى چند   انى از آنها موجود    نیست.»
بعد از این تالش نافرجام، برادر شــجریان شماره تلفن 
یکى از دوستان دوران کودکى محمدرضا را به خبرنگار 
مى دهد تا بــا او مصاحبه شــود. آنطور کــه خبرنگار 
«همشهرى» نوشــته، این دوســت قدیمى شجریان، 
«از عالقه مند   ان و عاشقان اســتاد    است که هنوز د   ارد    با 
صد   ا و عکس هاى او زند   گى مى کنــد   .» البته اینجا هم 
دشوارى هاى کار مصاحبه با نزدیکان شجریان همچنان 
ادامه دارد چون «او هم عالقه زیاد   ى به صحبت کرد   ن 

ند   ارد    و روحیات د   رویش مسلکانه د   ارد   ».
اما به هر حال از دل این تالش ها گفتگویى بیرون مى آید 

که روزنامه «همشهرى» آن را منتشر کرده و حاوى نکات 
کمتر گفته شده اى درباره خلقیات و عالیق محمدرضا 

شجریان در دوران جوانى اش و البته پدر اوست:
■ استاد    مهد   ى شجریان (پدر محمدرضا شجریان) قارى 

بسیار ممتازى بود   ند    و شــاگرد   ان خوبى را هم د   ر مشهد    
تربیت کرد   ند   ، رد   یف هاى خاصى را هم به شاگرد   انشان یاد    
مى د   اد   ند   . خود    آقامحمد   رضا د   ر همه شب هایى که د   وره ها 
برگزار مى شد   ، یک صفحه قرآن را با خوبى و با رد   یف ها و 

فراز و نشیب هاى د   قیق و د   رنظر گرفته شد   ه مى خواند   ند   . 
همه گوش مى کرد   ند    و لذت مى برد   ند   . اصًال نفس ها د   ر 
سینه ها حبس مى شد   . حاضران نفس نمى کشید   ند    تا قرآن 

خواند   ن او تمام شود   . 
■ آقا مهد   ى شــجریان بسیار بســیار بزرگ بود   . یک 
بزرگمرد   . مناعت خاصى د   اشت. هیچکس نتوانست به 
او هیچ هد   یه اى بد   هد   . باالخره د   ر د   وره هاى قرآن گاهى 
رسم بود    که هر ســال، هد   یه هایى براى معلمان قرآن و 
روحانیونى که قرآن تعلیم مى د   اد   ند   ، د   رنظر مى گرفتند   . 
ولى او اصًال هد   یه اى نمى گرفت. آنها خانواد   ه و خاند   انى 

خیلى ثروتمند    و شناخته شد   ه و محترم بود   ند   .
■ با استاد شــجریان غیر از د   وره هاى قرآن به جاهاى 
مختلفى مى رفتیم. مثًال به شکار و خیابان گرد   ى و... وقتى 
هم از تهران مى آمد   ند    مشهد   ، با من تماس مى گرفتند    که 

بروم د   نبالشان.
■ استاد    شجریان صد   اى خیلى رسایى د   اشت. صد   ایشان 
خیلى زیبا بود   ، طورى که حتى اگر براد   ران د   یگرش هم 
استعد   اد   ى د   ر این زمینه د   اشتند   ، مقابل ایشان رنگ و رو 
مى باخت. سرآمد    همه بود   . از سوى د   یگر فرزند    بزرگ تر 
اســتاد    مهد   ى شــجریان هم بود   ند   . پد   رشان هم خیلى 

ایشان را احترام مى کرد   ند   .
■ اهل همه ورزش ها بود   . والیبال را زیاد    د   وست د   اشت. 

اهل کوهنورد   ى و شکار هم بود   .
■ استاد    ابتد   ا با نام «سیاوش بید   گانى»  مى خواند   . همه 
او را به چشــم یک خوانند   ه جد   ید    نگاه مى کرد   ند   ، ولى 
ما مى د   انســتیم که بید   گانى همان محمد   رضا شجریان 

خود   مان است.

«جئوپونتى»، معمــار معروف ایتالیایــى دو اثر منحصر به فــرد از خود در 
خاورمیانه به جاى گذاشت؛ یک بنا در عراق قرار داشت که در جنگ تخریب 
شد  و اکنون یونسکو در حال بازسازى آن است و تنها بناى باقیمانده  در این 
منطقه در خیابان باهنر تهران هنوز سرپاســت، بنایى که در طول سال هاى 
گذشته مالکانش به فکر تخریب و باال بردن هتلى 5 ستاره به جاى آن بودند 
و حتى تا همین چند روز قبل هم رؤیایش را در سر مى پروراندند تا سرانجام 

دیوان عدالت ادارى به ماندنش رأى داد.
ســال 1957 بود که جیو پونتى ســومین ویــالى خود را بعــد از ویالى 
ونزوئــال و ویالى Arreaza  تحــت عنوان ویالى «نمــازى» بنا کرد. 
این ویال به سفارش شفیع و ویدا نمازى در تهران طراحى شد. جیو پونتى از 
مهمترین و با نفوذترین معماران قرن بیســتم بود که در زمینه هاى مختلف 
معمارى، طراحــى صنعتى، هنر و حتــى چاپ مقاالت پژوهشــى فعالیت 

داشت.
این بناى تاریخى بعد از انقالب اسالمى نخســت در تملک دولت بود و به 
عنوان اداره ثبت احوال استفاده مى شد، اما بعدها به احمد ابریشمچى، نماینده 
کمپانى «نوکیا» در ایران فروخته شد و او نیز آن را به عنوان یک اثر ملى در 
فهرست میراث ملى کشور ثبت کرد و حدود شش سال قبل به مالک فعلى اش 

فروخته شد و امروز این اثر تاریخى نه تنها از بُعد ملى بلکه در سطح جهانى 
نیز مورد توجه است.

ابراهیم شقاقى، مدیرکل حقوقى و امور مجلس وزارتخانه میراث فرهنگى با 
اشاره به ویژگى هاى بناى تاریخى «نمازى»، تأکید مى کند: با طرح شکایت 
مالکان ویالى «نمازى» به دیوان عدالت ادارى در ســال 1395، این بناى 

تاریخى با گرفتن حکم بدوى و تجدیدنظر دادگاه، به صورت قطعى از فهرست 
آثار ملى خارج شد اما میراث فرهنگى براى ویالى «نمازى»  درخواست مجدد 
بررسى پرونده را داد که با رســیدگى مجدد پرونده، حکم خروج از ثبت این 
اثر تاریخى، ابطال شد و به این ترتیب این خانه تاریخى از خطر ویرانى دور 

مى ماند.

دشوارى هاى انجام یک مصاحبه درباره کسى که ایران به فکر سالمتى اوست

ناگفته هایى درباره استاد شجریان
آرمان کیانى

نجات تنها اثر معمار ایتالیایى در خاورمیانه از خطر ویرانى

کیت هاى تســت کرونا کجا مى روند؟ آیا شایعات درباره 
استفاده از آنها در فالن آزمایشگاه خصوصى صحت دارد؟ 

یک قرن و یک ماه بعد از تأسیس «انستیتو پاستور ایران»، 
کانون مبارزه با بیمارى هاى عفونى کشورمان، شلوغ ترین 
روز هاى کارى خود را مى گذراند؛ روز هایى پر از آشــوب، 
تشــویش و نگرانى که براى ساکنان یکى از قدیمى ترین 
مؤسسات تحقیقاتى در خاورمیانه و آسیا، روز هاى شکوفایى 
است تا جایى که توانسته اند به رغم شیوع سریع ویروس، 

چند قدم بزرگ بردارند.
اینها را دکتر علیرضا بیگلرى، رئیس انستیتو پاستور ایران 
مى گوید و تأکید دارد: به رغم آنکه کشورمان یکباره با این 
بحران مواجه شد، توانست با شــرایط، به ویژه در مرحله 
آزمایش انبوه افراد مشــکوك کنار بیاید و حاال به جایى 
رسیده ایم که شرایط براى آزمایش کلیه بسترى شدگان 

در کمترین زمان فراهم اســت، چراکه توانســته ایم در 
زیرمجموعه دانشگاه هاى علوم پزشکى، در مراکز استان ها 

شبکه آزمایشگاهى یکپارچه اى دایر کنیم.
این عضو هیئت علمى دانشگاه که از دو سال پیش عهده 
دار مدیریت انستیتو پاستور است، با اشاره به برخى تقاضاها 
براى تست دادن، مى گوید: توصیه مى کنیم که افرادى که 
سالم هستند، براى تست مراجعه نکنند، چون نتیجه تست 
شان هم ارزشــى ندارد. یعنى اگر نتیجه بگیرند که سالم 
هســتند، باید بدانند که نتیجه براى همان لحظه است و 
ممکن است با سوار شدن در تاکسى یا اتوبوس یا هر جاى 
دیگرى از جامعه مبتال شــوند. تنها کارکرد این تست در 
بیمارســتان ها براى افتراق و جدا کردن افرادى است که 

مشکل حاد ریوى دارند و مبتال به ویروس کرونا هستند.
بیگلرى در پاســخ به برخى شــایعاتى که دربــاره توزیع 
کیت هاى تشــخیصى در بعضى از آزمایشگاه ها و فروش 
آنها مطرح مى شود، مى گوید: از آنجایى که بحث هایى مانند 
بحران کرونا بحثى حاکمیتى است که باید با استراتژى هاى 
مشــخص و علمى پى گرفته شود، نگاه ســود و زیان در 
این حوزه جایگاهى ندارد. نکته بعدى هم این اســت که 
تردید هایى براى ورود آزمایشــگاه هاى خصوصى به این 
فرایند وجود دارد که هنوز رفع نشــده است. وى در ادامه 
مى افزاید: ستاد مقابله با کرونا در حال بررسى است که آیا 
آزمایشگاه ها را وسعت داده و آزمایشگاه هاى خصوصى را 

هم وارد کند یا خیر.

پاســخ طنز کمدین شــبکه اســتانى قم در پاسخ به 
فریدالدین حداد عــادل کار خودش را کرد. این کمدین 
نسبت به این جمله پسر حداد عادل که «آمدم قم کرونا 
گرفتم برگشــتم» انتقاد تندى را مطرح مــى کند. او 
همچنین با کنایه به این گفته مادر حداد که چندى پیش 
فاش کرد براى درس خواندن پسرش یک مدرسه غیر 
انتفاعى تأســیس کرده بود، از او مى خواهد براى فرید 
الدین یک بیمارستان هم تأســیس کند تا کرونایش را 

آنجا معالجه کند. 
فریدالدین حداد عادل در یک رشته توییت پاسخ این طنز 

را این گونه داده است:
«قبل از هر چیز؛ من هیچ وقت چین نرفته ام، البته دوست 
دارم بروم، ولى خب نرفته ام تا به حال. اما در مورد خود 
برنامه؛ مى شود دیگران را مسخره نکرد و خندید. حتمًا 

باید اینطورى مردم را خنداند؟
حاال که  صداوســیماى قم مرا بخاطر آقــازاده بودنم 
مســخره مى کند و البته به مادر ارجمنــدم هم توهین 
مى کند جا دارد آقاى لطفى نیاســر، مسئول مرکز قم و 
جناب بیک زاده تهیه کننده  ارجمند برنامه  مذکور دالیل 

آمدنم به قم را بدانند.
من به قم رفتم، چون چند وقت پیش یک تاجر آفریقایى 
آمد قم و تمایل پیدا کــرد براى کودکان آفریقایى مقیم 
قم یک دبســتان بســازد. به واســطه  رفقاى هندى و 
پاکستانى با مجموعه  فرهنگ آشنا شد و قرار شد تا وارد 

همکارى شویم.
در آســتانه  شــیوع کرونا متوجه شــدم کــه ممکن 
اســت به دلیل ناراحتــى ریوى کــه دارد از کشــور 
بــرود، از او خواســتم قرارمــان را جلــو بیاندازیم تا 
کار ها را پیش ببریــم؛ لطف کرد و پذیرفت و جلســه 
خوبى هم شــد. کار دیگرم رســیدگى به مشکلى بود 
که در مدرســه  علوم انســانى فرهنگ قم پیش آمده 

بود.
نگران بودم که به درس بچه ها و قوام مدرســه لطمه 
وارد شود. اتفاقاً  براى رعایت حال بچه ها به مدرسه هم 
نرفتیم! قرار آخرم با یکى از علمــاى مطرح قم بود که 
مى خواســتیم در مورد ضرورت توجه به بحث آموزش 
فرزندان طالب مقیم قم صحبــت کنیم، آن هم اتفاق 

خوبى بود.»

فریدالدین چرا به قم رفت؟ کیت هاى تست کرونا فروخته مى شود؟
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اصفهان، میزبان سامانه 
ضعیف بارشى 

حجت ا... على عسـگریان، کارشـناس پیش بینى آب و 
هواى اسـتان اصفهان گفـت: از روز شـنبه (امروز) یک 
سامانه ضعیف در استان نفوذ مى کند، که در پى آن بارش 
برف و باران براى غرب اسـتان و بارش هاى پراکنده در 

دیگر نقاط استان را شاهد خواهیم بود.  

درختکارى در ذوب آهن 
در آسـتانه 15 اسـفند مـاه کـه بـه نـام روز درختکارى 
نامگذارى شده است، آیین کاشت نهال با حضور منصور 
یـزدى زاده مدیرعامـل ذوب آهن اصفهـان و جمعى از 
معاونیـن و مدیـران این شـرکت در روز چهارشـنبه 14 
اسـفند ماه برگزار شـد. به گزارش پایگاه اطالع رسانى 
این شـرکت، ذوب آهن اصفهـان با ایجـاد و نگهدارى 
16 هزار و 500 هکتار جنگل دسـت کاشـت ، در زمینه 
درختکارى و ایجاد فضاى سـبز ، یک صنعت پیشـرو و 

پیشگام محسوب مى شود.

کاشت یک اصله نهال در 
استاندارى

به مناسبت روز درختکارى، استاندار اصفهان یک اصله 
نهال در محوطه این اداره کاشت. عباس رضایى در این 
آیین گفت: هرسـال در هفتـه درختـکارى برنامه هاى 
ویژه اى در این اسـتان برگزار مى شـد که امسال براى 
پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا، این آیین با کاشت یک 
اصله نهال از گونه کاج در استاندارى اصفهان برگزار شد.

اجراى لوله گذارى 
در 2 مدرسه

با توجه به درخواسـت آمـوزش و پرورش وآماده شـدن 
جهت افتتاح مدارس خواجوئى اردسـتان در دهه فجر و 
طبق دسـتور مدیر عامل شـرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان، عملیات لولـه گذارى آب به طـول 160 متر و 
با قطر 110 توسط بهره بردارى منطقه انجام و انشعابات 
آن نصب گردید و این دو مدرسه همزمان با دهه فجر با 
حضور معاونت عمرانى استاندار افتتاح شد. این عملیات 
با هدف خدمات رسـانى آب و با هزینـه اى بالغ بر 150 

میلیون ریال انجام گردید.

کرونا مدارس را 
دربست تعطیل کرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت : امسال، با توجه 
به مصوبه ستاد مقابله با بیمارى کرونا، براى جلوگیرى از 
انتشار ویروس کرونا هیچ مسـافرى پذیرش نمى شود.  
محمد اعتدادى افزود: سـامانه اى هم که براى ثبت نام 
در نظر گرفته شده بود، بسته شد و امکان ثبت نام وجود 
ندارد. وى با توجه به وضعیت فعلى، از فرهنگیان خواست  
نوروز امسال سفر خود  را لغو کنند چرا که براى کنترل این 
بیمارى، ادارات کل آموزش و پرورش سایر استان ها نیز 

تصمیم مشابه اصفهان گرفته اند.

آبرسانى به ناحیه صنعتى خور
فـاز اول طرح آبرسـانى به ناحیـه صنعتى شـهر خور به 
بهره بردارى رسید. عیسـى بهمنى، معاون فنى شرکت 
شـهرك هاى صنعتى اسـتان در این آئین با بیان اینکه 
براى این طرح 8 کیلومترى، بیش از 9 میلیارد ریال هزینه 
شده افزود: در ناحیه صنعتى خور با 95 هکتار در دو سال 
اخیر بیش از 50 پروانه زمین صنعتى به متقاضیان احداث 

واحد هاى صنعتى واگذار شده است.

توزیع ماسک و دستکش 
بین بازاریان 

بسـیج اصنـاف و بازاریان شهرسـتان فالورجـان براى 
مقابله با ویروس کرونا ده هزار ماسک و 5000 دستکش 
رایگان توزیع کرد. جواد کاظم زاده گفت: با کمک خیران 
تا اواسط هفته جارى بیش از ده هزار ماسک دیگر تهیه و 

در شهرستان توزیع مى شود.

خبر

ثبت نام مرحله دوم ثبــت نام طرح اقدام ملى ســاخت 
مسکن در استان اصفهان از امروز شــنبه 17 اسفند ماه 

آغاز خواهد شد.
مدیرکل راه وشهرسازى استان اصفهان با اشاره به ثبت 
نام مرحله دوم طرح اقدام ملى مسکن، گفت: بنابر اعالم 
وزارت راه وشهرسازى، این مرحله از ثبت نام با مرحله اول 
متفاوت اســت؛ در مرحله اول، ثبت نام بر اساس ظرفیت 
انجام مى شــد و به محض آنکه ظرفیت تکمیل مى شد، 
سایت به صورت کامل بسته مى شــد، اما در مرحله دوم، 
ثبت نام از 10 صبح تا ساعت 24 روز بعد ادامه خواهد داشت 
و در طى این دو روز متقاضیان براى ثبت نام فرصت دارند تا 

از طریق مراجعه به سایت tem.mrud.ir اقدام کنند.
علیرضا قــارى قرآن افــزود: بعد از دو روز و براســاس 
ظرفیت ها، متقاضیان با قرعه کشــى انتخاب مى شوند 
که البته تمام ثبت نام کنندگان باید شــروط الزم را براى 

ثبت نام داشته باشند. 
وى یادآور شد: متقاضى باید واجدالشرایط ثبت نام در این 
طرح باشد و چهار شــرط الزم و ضرورى از جمله اینکه 
فرم «ج» آن ها سبز باشد، ســابقه پنج سال سکونت در 
شهر مورد نظر را داشته باشند، تاکنون از هیچ تسهیالت 
مسکنى استفاده نکرده باشند و متأهل و یا سرپرست خانوار 

باشند، را داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اصالح و تولید بذر دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان)  گفت: عزم دانشگاه 
براى تولید بذر هیبریدى صیفى جات جزم است و اکنون در 
مرحله اى هستیم که باید سطح تولید بذر را افزایش دهیم 

تا جوابگوى نیاز داخل و خارج باشیم.
على ســلیمانى اظهار کرد: حدود 10 سال پیش متوجه 
شــدیم که در حوزه بذر گیاهانى کــه به صورت هیبرید 
ازجمله صیفى جات مانند خیار گلخانه اى تولید مى شوند، 
وابسته به خارج کشور هستیم و هدف را بر اساس دستیابى 
به تکنولوژى این بذرها طراحى کرده و اقالم مختلف خیار 
را جمع آورى کردیم و برنامه اصالحى بلندمدت نوشتیم و 

با انجام کارهاى اصالحى به نمونه هایى دست پیدا کردیم 
که مشابه آن از خارج وارد مى شد.

وى اظهار کرد: اکنون به مرحله اى رسیده ایم که 9 نمونه 
از بذر هیبریدى خیار را تولید مى کنیم و در بازار داخلى و 

خارجى به فروش مى رسد.
وى یادآور شــد: هدف گذارى این مرکز تحقیقات روى 
صیفى جات است و حدود 9 رقم خیار گلخانه اى و سه رقم 
گوجه فرنگى تولید شده و در کنار آن بذر گیاه کنجد را تولید 
کرده ایم و بر روى فلفل نیز به صورت جدى در حال تحقیق 
و پژوهش هستیم که به این محصوالت باید هندوانه و 

انواع ملون ها را نیز بیفزاییم.

عزم دانشگاه آزاد اصفهان براى 
تولید بذر هیبرید صیفى جات

جزییات ثبت نام مرحله دوم 
طرح اقدام ملى ساخت مسکن

پارکینگ هاى مناطق مختلف شــهر اصفهان براى 
مقابله با کرونا ، روزانه گند زدایى مى شود.

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردارى با اشــاره 
به ضدعفونــى و گندزدایى پارکینگ هــا در مقابله 
با بیمــارى کرونا ویــروس گفــت: پارکینگ هاى 
این کالنشهر شــامل محوطه داخلى، آسانسورها، 
دســتگیره ها و کارت هایى که به رانندگان تحویل 

داده مى شود، مستمر و ساعتى ضدعفونى مى شود.
داریوش امانى، هر شهروند را موظف به رعایت موارد 
بهداشــتى در مقابله با این بیمارى دانست و افزود: 
متصدیان پارکینگ ها هم موظفند ساعتى تمام نقاط 

پرخطر پارکینگ ها را ضدعفونى کنند.

وى گفت: دوره آموزشى براى متصدیان پارکینگ ها 
گذاشته شده و اقالم بهداشــتى شامل دستگاه ها و 
محلول ضدعفونى، دستکش، پارچه تنظیف به منظور 
گندزدایى مداوم پارکینگ ها تهیه شــده و در اختیار 

متصدیان پارکینگ قرار گرفته است.
امانى با تأکیــد بر اینکه ایمن ســازى و ضدعفونى 
تاکسى هاى درون شهرى و خودروهاى حمل و نقل 
عمومى تا اعالم شرایط عادى افزود: با بیش از 350 
میلیون ریال هزینه براى تمام خطوط تاکسى شهر 
اصفهان دستگاه هاى گندزدایى تهیه شده و در اختیار 
مسئوالن خطوط قرار گرفته تا تاکسى ها را روزانه سه 
مرتبه به صورت مداوم گندزدایى و ضدعفونى کنند.

پزشک بیمارستان خورشید اصفهان گفت: مراجعه 
غیرضرورى به بیمارستانهاى معین کرونا کووید 19، 
عامل گسترش و تشــدید بیمارى در افراد مشکوك 

خواهد شد.
حامد مقدم منش در گفت و گو با مهر با تاکید بر عدم 
مراجعه غیرضرورى افراد به بیمارســتان خورشید 
اصفهان اظهار داشت: بسیارى از مراجعه کنندگان 
با تصمیم اشــتباه به بیمارســتان خورشید مراجعه 
مى کنند که در بیمارســتان به دلیــل همجوارى با 
ســایر بیماران احتمال ابتالبه کرونا کووید 19 نیز 

افزایش مى یابد.
وى بیان داشت: تصمیم اشتباه توسط افرادى که با 
کوچکترین عالمتى نظیر تنگى نفس و تک ســرفه 
به بیمارســتانهاى معین کرونا کوویــد 19 مراجعه 
زودهنگام دارند، مى تواند فشار کار را بر کادر درمانى 
بیفزاید و هم افراد سالم را در معرض خطر ابتال قرار 
دهد. توصیه مى شــود مردم بدون توصیه پزشــک 

و بدون درنظــر گرفتن گایدالین هــا از مراجعه به 
بیمارستان ها خوددارى کنند.

وى افزود: با توجه به طول عمر این ویروس بر روى 
ســطوح _که از زنده ماندن 28 روزه بر روى سطوح 
استیل تا عمر 12 ســاعته بر روى دستکش جراحى 
گزارش شده است_ الزم است سطوح مانند میز کار، 
کف سرامیک، لباس ها، تلفن، صفحه کلید، سوییچ 

مرتباً با مواد ضدعفونى تمیز شوند.
وى با بیان اینکــه به هنگام شــیوع ویروس کرونا 
کووید 19 در اجتماع، هرکســى با عالیم خفیف تب 
یا سرفه در خانه بماند و چنانچه بیمارى تشدید پیدا 
کرد به بیمارستان مراجعه کند، اظهار داشت: ویروس 
کرونا کووید 19 در دماى بیش از 55 درجه به مدت 
نیم ساعت از بین مى رود و سفر به شهرهاى جنوبى 
تاثیرى درکاهش ابتال به این بیمــارى ندارد و تنها 
شرایط شیوع گســترده بیمارى کرونا کووید 19 را 

فراهم مى کند.

فرمانده انتظامى اســتان از کشــف 2300 کیلو پودر 
شوینده که در یک انبار احتکار شده بود خبر داد. 

سردار مهدى معصوم بیگى در این رابطه اظهار کرد: 
طرح عملیاتى مقابله با احتکار کنندگان کاال به ویژه 
تجهیزات بهداشتى و پزشــکى در استان اصفهان با 
همکارى نمایندگان اداره تعزیرات حکومتى و معاونت 
غذا و درمان و اداره صمت تا عادى شــدن شــرایط 

ادامه دارد.

وى افزود: مأمــوران پایگاه اطالعاتى شهرســتان 
اصفهان در بازرســى از یک منزل مسکونى 2 تن و 
300 کیلو پودر شوینده و 8 هزار و 894 پد الکلى و لوازم 

بهداشتى که احتکار شده بودند کشف کردند.
سردار معصوم بیگى اظهار داشت: همچنین در بازرسى 
از یک خودرو نیــز 12 هزار و 880 جفت دســتکش 
صنعتى خارجى که در 93 کارتن جاســاز شده بودند 

کشف شد.
این مقام انتظامى بیان داشت: در بازرسى از یک منزل 
مسکونى نیز 70 هزار ماســک ، 573 هزار پد الکلى و 

لوازم پزشکى و 390 کارتن لباس و گان کشف شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان خاطر نشان کرد:در 
مجموع2 ُتن و 300 کیلو پودر شوینده ،8 هزار و 894 
پد الکلى، 12 هزار و 880 جفت دستکش صنعتى، 70 
هزار ماسک، 573 هزار پد الکلى و لوازم پزشکى و 390 
کارتن لباس و گان طى سه عملیات جداگانه و توسط 
ماموران انتظامى و پایگاه اطالعاتى شهرستان اصفهان 

کشف و سه متهم نیز دستگیر شدند.

گندزدایى روزانه پارکینگ ها

پزشک بیمارستان خورشید اصفهان:

مردم از مراجعه غیرضرورى به بیمارستان 
بپرهیزند

کشف 2300 کیلو پودر شوینده در اصفهان 

استاندار اصفهان با اشاره به خبر ممنوعیت ورود مسافران 
نوروزى به اصفهان گفت: برخى از رسانه هاى معاند گفته 
بودند استاندار اصفهان سفر به اصفهان را ممنوع کرده، 
اما خبر به این صورت نیست که ما جلوى مردم را براى 
سفر به اصفهان بگیریم؛ بلکه امسال اجازه داده نمى شود 
مهمان هاى نوروزى در کمپ ها و مدارس مستقر شوند. 
اما هتل ها به شــرط اخذ مجوزهاى پزشکى از معاونت 
درمانى، منعى براى پذیرش مســافران نوروزى ندارند. 
مهمانســراهاى ادارات و زائر ســراها نیز حق پذیرش 

مهمان را ندارند.
عباس رضایــى  روز پنجشــنبه در جمــع خبرنگاران 
اظهار کرد: یکــى از مصوبــات ســتاد در جهت رفع 
نگرانى شهروندان از وضعیت زندان ها بود که اقدامات 
شایســته اى در این زمینه انجام شده و ســازمان ها و 
ادارات نیز به خوبى با ســتاد مبارزه با کرونا در اصفهان 

همکارى کردند.
وى با بیان اینکه در جلسه ســتاد به بررسى ضدعفونى 
کردن ادارات و کاهش تجمعات در مکان هاى عمومى 
پرداختیم، گفت: بنا شــد ضــرورت ضدعفونى کردن 
محیط در اختیار همه ادارات دولتى قرار گیرد؛ همچنین 
تصمیم گرفته شــد کاهش ســاعات کار شهردارى ها 
جهــت جلوگیرى از تجمعــات ابالغ شــود. نیروهاى 

مســلح نیز باید با توجه به تجهیزات خود در ضدعفونى 
کردن معابر همکارى هاى الزم را با شهردارى ها داشته 
باشــند. رضایى با اشــاره به تدابیر الزم براى عرضه 
ماسک به مردم اســتان، گفت: معاونت امور اقتصادى 
استاندارى اصفهان خبرهاى خوبى را در مورد تهیه و ارائه 

ماسک هاى پارچه اى به شهروندان مطرح کرد که از فردا 
این طرح اجرایى شده و در مراکز خرید و فروشگاه هاى 
کوثرها پخش خواهد شــد؛ همچنیــن کمیته قضائى 
ســتاد مبارزه با کرونا در برخورد با محتکران تجهیزات 

بهداشتى گزارشات خوبى را ارائه کرد.

به نظر مى رسد هفته سخت کرونایى که وزیر بهداشت 
از آن سخن گفته بود، در روزهاى گذشته کامًال خودش 
را نشــان داده اســت. این موضوع در آمار اعالم شده از 

مبتالیان به این ویروس به چشم مى خورد.   
روز پنج شنبه کیانوش جهانپور، سخنگوى وزارت بهداشت 
در گفتگو بــا «صاحب نیوز» گفت که  کرونا در اســتان 
اصفهان به شدت در حال شیوع اســت و در واقع شیب 
ابتال به این بیمارى صعودى اســت و قسمتى از این آمار 
مربوط به شهرستان کاشان به دلیل مجاورت با شهر قم 

است.
این اظهارات جهانپور با اضافه شدن تعداد بیمارستان هاى 
اصفهان به بیمــاران کرونایى هم مطابقــت دارد. روز 
پنج شنبه اعالم شد که بیمارســتان غرضى اصفهان به 
بیمارستان هاى مرجع مقابله کرونا در کالنشهر اصفهان 
اضافه شده است. تا پیش از آن، بیمارستان هاى خورشید 
و عیســى بن مریم(ع) مراکز مرجع مقابله با این بیمارى 

در اصفهان بودند.
این در حالى است که آرش نجیمى، سخنگوى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان به «ایسنا» گفت که فقط در 24 

ساعت منتهى به روز پنج شنبه، 137 مورد جدید در استان 
اضافه شده است. به گفته وى، این تعداد بعد از  مشخص 
شدن پاسخ تســت 623 مورد از افراد مشکوك به کرونا 
اعالم شده اســت. وى افزود: از این تعداد 82 نفر مرد و 

55 زن هستند.
نجیمى اظهار کرد: عالوه بر اصفهان، 13 شهرستان دیگر 
اصفهان نیز درگیر این بیمارى هستند که تا روز پنج شنبه 
اصفهان 74 مورد، اردستان 6 مورد، خمینى شهر 4 مورد، 
خوانسار 3 مورد، سمیرم یک مورد، شاهین شهر 3 مورد، 
شهرضا 6 مورد، فالورجان 3 مورد، لنجان 7 مورد، مبارکه 
4 مورد، نایین 5 مورد، نجف آباد 12 مورد و نطنز 9 مورد 
از قطعى کرونا در آنها ثبت شده است. به گفته سخنگوى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، متأسفانه تست کرونا 7 نفر 
از افراد فوت شده، مثبت بوده است و تاکنون نیز 15 نفر از 
افرادى که ابتال قطعى به کووید 19 داشته اند از بیمارستان 

ترخیص و 115 نفر هنوز بسترى هستند.
نجیمى در گفتگــو با «ایرنا» هم گفت کــه از هفت نفر 
جانباخته در این استان، ســه نفر در اصفهان، دو نفر در 
نطنز، یک نفر در خمینى شهر و یک نفر در شهرضا بودند.

در همین حال نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 

اسالمى هم درباره شیوع این ویروس در اصفهان گفت: 
اپیدمى کرونا در شهر اصفهان کمرنگ تر از برخى دیگر از 
کالنشهرها بوده اما شیب ابتال به این ویروس در اصفهان 

قابل تأمل است.
ناهید تاج الدین در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به ضرورت 
تجهیز مردم و بیمارســتان ها براى مبــارزه با ویروس 
کرونا گفت: متأســفانه هنوز حتى پزشکان، پرستاران و 
کادر درمانى فداکار و زحمتکش ما با کمبود ماســک و 
دســتکش مواجه اند و امکانات مبارزه با کرونا حتى در 
بیمارستان ها نیز مناسب نیســت؛ این در حالى است که 
برابر آمار مسئوالن وزارت بهداشت، 40 تا 45 درصد موارد 

ابتال به کرونا در محیط بیمارستان رخ مى دهد.
وى افزود: با سطح مطلوب پدافند غیر عامل فاصله داریم و 
به رغم سرمایه انسانى مناسب در زمینه پزشکى و پرستارى، 
در مدیریت بحران آنطور که انتظار مى رود عمل نمى کنیم. 
تاج الدین تصریح کرد: به نظر مى رسد همزمان با اقدامات 
بهداشــتى و درمانى، باید براى بهداشت روان جامعه هم 
تمهیداتى اندیشید؛ خصوصًا آنکه این ویروس در آستانه 
عید نوروز و جشن هاى ملى و باستانى حادث شده و جامعه 

احساس خوبى از وضعیت حاضر خود ندارد.

افزایش آمار فوتى ها در استان

شیب ابتال به کرونا در اصفهان 
صعودى است

استاندار: جلوى مردم را براى سفر به اصفهان نمى گیریم

مانى مهدوى

براى مقابله با شــیوع ویروس کرونا، با اجراى طرح 
هر خانه ، یک پایگاه سالمت رفت وآمد افراد به شهر 

کاشان کنترل مى شود.
فرماندار کاشان با اشاره به نزدیکى ایام نوروز از تشدید 
تمهیدات براى مقابله با شیوع ویروس کرونا در این 
منطقه خبر داد و گفت: این اقدام در پى درخواســت 
مردم با هــدف جلوگیرى از اقامت افراد شــهرهاى 
اطراف و دستفروشان در این منطقه صورت مى گیرد

على اکبر مرتضایى افزود: این طرح با همکارى بسیج، 
سپاه و نیروى انتظامى و بهره گیرى از دستگاه هاى 
تب سنج کنترل اولیه بر روى افراد اجرا مى شود و در 

صورت مشکوك بودن یا داشتن عالیم اولیه، افراد به 
پزشک معرفى مى شوند.

فرماندار کاشان ممنوع شدن فروش ماهیان زینتى را 
یکى دیگر از مصوبه هاى ستاد مبارزه با کرونا منطقه 

کاشان برشمرد. 
مرتضایى، فــروش آجیل با بســته بندى را از دیگر 
مصوبه هاى این ستاد عنوان و به اختصاص گروه هایى 
براى بازرســى و نظارت بر کار نانوایى هاى منطقه 
کاشان اشاره کرد و گفت: به تمام متصدیان نانوایى ها 
توصیه شــده با خوددارى از دریافت پول، از دستگاه 

کارتخوان استفاده کنند.

کنترل رفت وآمد افراد به شهر کاشان
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 آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                  سازمان اموال و امالك ستاد
   برگزاري  نود و ششمین   مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ متقاضیان محترم  می توانند از روز   چهار شنبه  مورخ 98/12/14 تا  پایان  روز شنبه مورخ 98/12/24 همه روزه بجز ایام تعطیل از 

ساعت 8  صبح الی 17و  روز یک شنبه  مورخ 98/12/25 از ساعت 8 الی 11صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) همچنبن به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت (www.ssa-s.ir) قابل رویت مى باشد .

مالحظات:
1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه 
ملى  14003127610 بدون پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز  چهار شنبه  مورخ  98/12/14 الی  روز شنبه  مورخ 98/11/24    در ساعات تعیین 
شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز یک شنبه مورخ 98/12/25  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها 

صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان 
با حصه نقدى اخذ خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق  می گردد.
3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده از روز چهارشنبه 98/12/14 صرفاً تا ساعت 11 صبح روز یک شنبه   مورخ 98/12/25 درمحلهاي تعیین شده می باشد.

8 -بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز یک شنبه   مورخ98/12/25 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40 ، وبه طورهمزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

10 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (دوشنبه  مورخ98/12/26) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي 
تخفیف پرداخت نقديحصه غیر نقدي(باقیمانده در اقساط ....)زمان تحویل ملک(پیش پرداخت)

12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از روز چهار شنبه مورخ 98/12/14 تا ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 98/12/25 مى باشد . لیست امالك (به شرح صفحه یک و دو )
توضیحات شرایط 

پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان (ششدانگ) متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره پرونده واحد طبقه آدرس ردیف 

روزنامه
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ، ،مابه التفاوت 

متراژپس از اخذ سند مالکیت محاسبه میگردد  وتحویل ملک به تاریخ 99,07,30 خواهد بود . د 3,600,000,000 96 0 مسکونی آپارتمان 2189 1 همکف 1
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,500,000,000 121 0 مسکونی آپارتمان 2190 2 اول 2
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,600,000,000 96 0 مسکونی آپارتمان 2191 3 همکف 3
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,500,000,000 121 0 مسکونی آپارتمان 2192 4 اول 4
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,500,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2193 5 همکف 5
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,100,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2194 6 اول 6
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,450,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2195 7 همکف 7
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,100,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2196 8 اول 8
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,600,000,000 96 0 مسکونی آپارتمان 2197 9 همکف 9
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,500,000,000 121 0 مسکونی آپارتمان 2198 10 اول 10
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,600,000,000 96 0 مسکونی آپارتمان 2199 11 همکف 11
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,500,000,000 121 0 مسکونی آپارتمان 2200 12 اول 12
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,600,000,000 96 0 مسکونی آپارتمان 2201 13 همکف 13
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,500,000,000 121 0 مسکونی آپارتمان 2202 14 اول 14
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,600,000,000 96 0 مسکونی آپارتمان 2203 15 همکف 15
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,500,000,000 121 0 مسکونی آپارتمان 2204 16 اول 16
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,600,000,000 96 0 مسکونی آپارتمان 2205 17 همکف 17
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,500,000,000 121 0 مسکونی آپارتمان 2206 18 اول 18
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 4,300,000,000 115 0 مسکونی آپارتمان 2207 19 همکف 19
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 5,100,000,000 137 0 مسکونی آپارتمان 2208 20 اول 20
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,200,000,000 91 0 مسکونی آپارتمان 2209 21 همکف 21
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,000,000,000 114 0 مسکونی آپارتمان 2210 22 اول 22
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 2,900,000,000 85 0 مسکونی آپارتمان 2211 23 همکف 23
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد مشابه پرونده 2189 د 3,800,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2212 24 اول 24
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 2,900,000,000 85 0 مسکونی آپارتمان 2213 25 همکف 25
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 3,800,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2214 26 اول 26
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 2,900,000,000 85 0 مسکونی آپارتمان 2215 27 همکف 27
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 3,800,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2216 28 اول 28
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 2,900,000,000 85 0 مسکونی آپارتمان 2217 29 همکف 29
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 3,800,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2218 30 اول 30
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 2,900,000,000 85 0 مسکونی آپارتمان 2219 31 همکف 31
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 3,800,000,000 110 0 مسکونی آپارتمان 2220 32 اول 32
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 2,800,000,000 82 0 مسکونی آپارتمان 2221 33 همکف 33
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 3,600,000,000 105 0 مسکونی آپارتمان 2222 34 اول 34
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 4,600,000,000 134 0 مسکونی آپارتمان 2223 35 همکف 35
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ روباز می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,750,000,000 140 0 مسکونی آپارتمان 2224 36 اول 36

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 
2189 د 3,300,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2225 37 همکف 37

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 3,800,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2226 38 اول 38
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,200,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2227 39 همکف 39
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روزنامه
روزنامه ایران پنج شنبه مورخ   98/12/15         روزنامه همشهرى شنبه مورخ 98/12/17      روزنامه ایران دوشنبه مورخ 98/12/19    روزنامه ایران چهارشنبه مورخ 98/12/21        روزنامه جام جم      سه شنبه   مورخ    1398/12/20سراسرى

روزنامه اصفهان امروز       دوشنبه   مورخ 1398/12/19                                     روزنامه نصف جهان       شنبه مورخ   1398/12/17                     استانى
                  روز نامه کیمیاى وطن         چهار شنبه       مورخ  1398/12/21

1-اصفهان –خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40
2- جاده  اصفهان – تهران - بزرگراه آزادگان- مقابل کارخانه ابزاران- مجتمع مسکونی امید برکت 

تلفن :3-36283540            نمابر :36283544
دفاتر فروش

داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ روباز می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 3,300,000,000 93 0 مسکونی آپارتمان 2228 40 اول 40
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,200,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2229 41 همکف 41
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ روباز می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 3,300,000,000 93 0 مسکونی آپارتمان 2230 42 اول 42
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,300,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2231 43 همکف 43
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 4,000,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2232 44 اول 44
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,300,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2233 45 همکف 45
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 4,000,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2234 46 اول 46
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 4,250,000,000 128 0 مسکونی آپارتمان 2235 47 همکف 47
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 5,000,000,000 152 0 مسکونی آپارتمان 2236 48 اول 48
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,200,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2237 49 همکف 49
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,700,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2238 50 اول 50
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 4,400,000,000 130 0 مسکونی آپارتمان 2239 51 همکف 51
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ روباز می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,600,000,000 135 0 مسکونی آپارتمان 2240 52 اول 52
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 4,500,000,000 130 0 مسکونی آپارتمان 2241 53 همکف 53
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ روباز می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 4,600,000,000 135 0 مسکونی آپارتمان 2242 54 اول 54
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,200,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2243 55 همکف 55
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,700,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2244 56 اول 56
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,300,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2245 57 همکف 57
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,900,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2246 58 اول 58
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,300,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2247 59 همکف 59
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 4,000,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2248 60 اول 60
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط  می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 2,800,000,000 80 0 مسکونی آپارتمان 2249 61 همکف 61
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,400,000,000 97 0 مسکونی آپارتمان 2250 62 اول 62
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,200,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2251 63 همکف 63
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,710,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2252 64 اول 64
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,200,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2253 65 همکف 65
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ روباز می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 3,300,000,000 93 0 مسکونی آپارتمان 2254 66 اول 66
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد مشابه پرونده 

2189 د 3,200,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2255 67 همکف 67
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ رو باز می باشد ،مشابه پرونده 2189 د 3,300,000,000 93 0 مسکونی آپارتمان 2256 68 اول 68
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,200,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2257 69 همکف 69
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,710,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2258 70 اول 70
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,300,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2259 71 همکف 71
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,900,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2260 72 اول 72
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ  داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,300,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2261 73 همکف 73
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,900,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2262 74 اول 74
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,200,000,000 90 0 مسکونی آپارتمان 2263 75 همکف 75
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ مسقف می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 3,700,000,000 106 0 مسکونی آپارتمان 2264 76 اول 76
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ داخل حیاط می باشد ،مشابه پرونده 

2189 د 4,400,000,000 128 0 مسکونی آپارتمان 2265 77 همکف 77
داراي انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترك و پارکینگ روباز می باشد ، مشابه پرونده 2189 د 4,600,000,000 135 0 مسکونی آپارتمان 2266 78 اول 78

شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه ، داراي پارکینگ، وانشعاب برق  اختصاصی  و آب 
مشترك که پس از اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و متعاقباً سند مالکیت مابه التفاوت 

متراژ محاسبه خواهد شد. د 26,000,000,000 127 0 تجاري مغازه  2174 3 همکف

اصفهان - 
اصفهان- خ امام 
خمینی- مقابل 

گز سکه- مجتمع 
تجاري مسکونی 

نگار واحد سه 
،طبقه همکف

79

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان (ششدانگ) متراژ عرصه (ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره پرونده واحد طبقه آدرس ردیف 
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در نوزدهمین هفته پویش الف-ب ایران از طریق ویدیوکنفراس 22 پروژه آب و 
برق استان اصفهان با هزینه اى بالغ بر 1000 میلیارد تومان افتتاح شد.

وزیر نیرو در مراسم افتتاح پروژه هاى آب و برق در استان اصفهان که با حضور 
استاندار برگزار شد، اعالم کرد: هم اکنون مسئوالن امر در استان اصفهان با ایجاد 
زیر ساخت هاى الزم در بخش هاى آب وبرق و فاضالب مسیر خدمت رسانى به 

مردم را همچنان با قوت دنبال مى کنند.
دکتر رضا اردکانیان با بیان اینکه از همکاران خود در صنعت آب و برق در استان 
اصفهان انتظار مى رود با سرعت بخشــیدن به اجراى پروژه ها، زمینه خدمت 
رسانى را بیش از پیش فراهم کنند عنوان کرد: در نوزدهمین پویش الف-ب ایران، 
پروژه هاى بسیار مهم و تأثیرگذارى در راستاى ارتقاى رفاه و بهداشت مردم در 

سطح استان اصفهان به بهره بردارى رسیده است.
وى با اشاره به حضور استاندار اصفهان در این مراسم گفت: راهنمایى و هدایت 
دکتر رضایى، نماینده دولت در استان اصفهان به همکاران در صنعت و آب و برق 
مى تواند راهبردهاى جدیدى در امر خدمت رسانى مطلوب به مردم در برداشته 

باشد.
دکتر اردکانیان تصریح کرد: افتتاح 22 پــروژه آب و برق با هزینه بالغ بر 1000 

میلیارد تومان در استان اصفهان حاصل تالش و فعالیت شبانه روزى فعاالن در 
صنعت آب و برق است.

در ادامه این مراسم استاندار اصفهان گفت: افتتاح 22 پروژه با هزینه 1000 میلیارد 
تومان در شرایطى که در تحریم همه جانبه هستیم کارى بسیار عظیم است که 

جاى تقدیر و تشکر دارد.
دکتر رضایى با تشکر از رویکرد وزیر نیرو که  با در نظر گرفتن آرمان هاى حضرت 
امام (ره) و تدابیر مقام معظم رهبرى مقتدرانه به مردم خدمت مى کند، تصریح کرد: 
همانطور که از ابتداى دولت تدبیر و امید مسئوالن امر در  عرصه خدمت رسانى 
به مردم از هیچ تالشى دریغ نکردند قطعاً تا پایان دولت تدبیر و امید تالش ها در 

راستاى خدمت همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به هفت پروژه 
آب و فاضالب استان اصفهان که با اعتبارى بالغ بر 758 میلیارد تومان به بهره 
بردارى رسید، اعالم کرد: امروز فاز اول پروژه بازسازى و اصالح شبکه فاضالب 
اصفهان از محل فاینانس خارجى، ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال جنوب شــرق 
اصفهان، آبرسانى به باغشاد و هشت روستاى لنجان، راه اندازى واحدهاى 2 و 
3 تصفیه خانه فاضالب داران، تصفیه خانه فاضالب اژیه، آبرسانى به مجتمع19 

روستاى فالورجان و تصفیه خانه فاضالب هاشم آباد از طریق ویدیوکنفرانس با 
وزیر نیرو و حضور استاندار به بهره بردارى رسید.

مهندس هاشم امینى افتتاح فاز اول بازسازى و اصالح شبکه فاضالب اصفهان 
از محل فاینانس خارجى را بسیار تأثیرگذار برشمرد و گفت: با اجراى این پروژه 
نگرانى مردم در محور جنوب و مرکز اصفهان به دلیل ریزش شــبکه فرسوده 
فاضالب در اقطار باال رفع شد. این در حالى است که این پروژه با اعتبارى بالغ بر 

660 میلیارد تومان معادل 368 میلیون یوان اجرایى شده است.
وى درباره اجراى پروژه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال جنوب شرق اصفهان گفت: با 
اجراى تأسیسات فاضالب جنوب شرق اصفهان 100 درصد کالنشهر اصفهان 
داراى زیرساخت جمع آورى، انتقال و تصفیه فاضالب مى شود و دیگر در هیچ 

منطقه اى در اصفهان فاضالب شهرى از طریق چاه هاى جذبى دفع نمى شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه راه اندازى واحدهاى 
2 و 3  تصفیه خانه فاضالب داران با هدف جلوگیرى از آلودگى منابع زیرزمینى در 
دستور کار قرار گرفت، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 4200 فقره انشعاب فاضالب 
در شهرستان داران نصب شده و با راه اندازى مدول دوم و سوم تصفیه خانه فاضالب 
داران 3344 متر مکعب در روز پساب در این تصفیه خانه تولید مى شود. وى اعالم 
کرد: اجراى تأسیسات فاضالب در شهرستان داران بیش از 23 میلیارد تومان هزینه 

در برداشت که از محل اعتبارات عمرانى و جارى تأمین شد.
مهندس امینى اجراى تصفیه خانه فاضالب را در شهر اژیه ضرورى برشمرد و 
بیان کرد: جلوگیرى از آلودگى آب هاى زیرزمینى و ســطحى، ارتقاى بهداشت 
و ســالمت عموم، جلوگیرى از ایجاد بوى نامطبوع، اســتفاده مجــدد از آب از 
مزیت هاى اجراى کامل طرح هاى فاضالب شهرى است. وى افزود: در مناطق 
کویرى به ویژه در شهرستان اژیه که در شرق استان قرار دارد کمبود آب به شدت 
احساس مى شود و یکى از زیرساخت هاى توسعه با توجه به صنعتى بودن استان 
بحث آب است، به طورى که صنایع حد مشخص و معینى نیاز به آب دارند و قرار 
است پســاب حاصل از تصفیه فاضالب عمدتاً به صنایع اختصاص یافته و یا در 

حوزه کشاورزى مصرف شود.
 امینى ضمن اشــاره به آبرسانى به باغشاد و هشت روســتاى لنجان گفت: این 
مجموع آبرسانى براى چهار شــهر باغشاد، شــهرك زاینده رود، باغبهادران و 
چرمهین و 20 روستا در شهرستان لنجان طراحى شده که هم اکنون با انتقال 256 

لیتر در ثانیه آب جمعیتى معادل 60 هزار نفر تأمین مى شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ادامه افزود: آبرسانى به 
مجتمع 19 روستاى فالورجان در راســتاى بهره مندى پایدار روستاییان از آب 
شرب سالم و بهداشتى است. وى تصریح کرد: تصفیه خانه فاضالب هاشم آباد 
در راستاى حفاظت از منابع آب هاى زیر زمینى عملیاتى شده و همچنین ارتقاى 

سطح بهداشت عمومى مردم یکى دیگر از اهداف اجراى این پروژه بوده است.

از طریق ویدیوکنفرانس با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛

افتتاح 7 پروژه آبفاى اصفهان با اعتبارى بالغ بر 758 میلیارد تومان

خبر تلخ بود؛ «کرونا به ایران رســید» و بعد از آن همه را 
درگیر مهمان ناخوانده جدیدى کرد که روز به روز افراد 
بیشترى را به خود مبتال مى کند و بر تعداد بیماران بسترى 
شده و حجم کار مى افزاید. ویروس کرونا از حدود سه ماه 
گذشته در شرق آسیا پدیدار شــد که به مرور زمان پهنه 
شیوع آن در کشورهاى مختلف در حال گسترش است. با 
ورود این ویروس به کشور و گسترش شیوع آن از اسفند 
امسال، همه ارگان ها و ادارات از جمله شهردارى ها به 
مقابله با آن پرداخته اند و با اتخاذ تمهیدات و تشــکیل 
ستادهاى ویژه در سطح ملى و اســتانى براى رویارویى 
هرچه بهتر با آن برنامه ریزى کرده اند. سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان نیز به صورت ویژه 
متولى فرهنگسازى هاى الزم براى مقابله و پیشگیرى از 

شیوع کرونا در شهر اصفهان است.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان در این رابطه گفت: 

دســتور العملى توسط شــهردار اصفهان براى مقابله و 
پیشــگیرى از شــیوع ویروس کرونا Covid-19 به 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
ابالغ شد که طبق این دستور العمل باید اقدامات فرهنگى 
و آموزشــى الزم صورت مى گرفت که بر اساس دستور 
العمل ابالغى نظارت کامل بر رعایت اصول بهداشــتى 
توسط همکاران و مراجعان از جمله سنجش تب همکاران 
در هنگام ورود و خروج به محل کار و ارائه محلول هاى 

ضدعفونى کننده انجام شد.
محمد عیدى اظهار کرد: همچنین طبق دســتورالعمل 
تصویبى جلسه کمیته بحران همه برنامه هاى تجمعى و 
کالس هاى مراکز سازمان فرهنگی، اجتماعى و ورزشی 
شهردارى اصفهان از سوم اسفند ماه تا اطالع ثانوى لغو و 
به همه مراکز راهنمایى هاى الزم و دستورالعمل مقابله و 
پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا Covid-19 ابالغ شد. 

رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان بیان کــرد: در حال حاضر محتــواى مقابله و 
پیشگیرى و فایل آموزشى مدیریت استرس بحران توسط 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
به مراکز بهداشتى و شهرستان هاى استان و کشور نیز 

ارسال شده است.
عیدى از اطالع رسانى هاى فرهنگى و آموزشى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان براى 
 19-Covid مقابله و پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا
خبر داد و گفت: به منظور مقابله با شیوع و پیشگیرى از 
ویروس کرونا  اقداماتى از جملــه طراحى و نصب 400 
بنر در گالرى شــهرى، ارائه پوستر در خصوص مقابله و 
پیشگیرى  از شیوع ویروس کرونا در ستاد اطالع رسانى، 
نصب 2500 پوســتر در مترو و اتوبوس هاى شــهرى، 
اســتفاده از ظرفیت اطالع رســانى منطقه اى در قالب 

تبلیغات سازه هاى تک پایه و پایه بتونى و چاپ و ارسال 
9000 سازه اطالع رســانى ویژه تاکسى هاى شهرى 

انجام شده است.
وى با بیان اینکه بیــش از 50 هزار پوســتر و 20 هزار 
بروشــور در اماکن عمومى، نهادها و ادارات توزیع شده، 
افزود: این پوسترها در شهردارى هاى مناطق 15 گانه، 
مراکز فرهنگى، آموزشى و ورزشى وابسته به شهردارى 
اصفهان، دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتى 
درمانى اصفهان، مساجد شهر، مجموعه مسکونى هاى 
بزرگ، فروشگاه ها و... شــهر اصفهان، مدارس نواحی  
شش گانه، اصناف و فرودگاه شــهید بهشتى اصفهان 

نصب شده است.
عیدى با بیان اقدامات آموزشــى و فرهنگى در فضاى 
مجازى افزود: طرح هاى تبلیغاتى با عنوان «نترســیم؛ 
مراقب باشــیم»، ویدیوهاى آموزشى، اینفوهاى اطالع 

رسانى و موشن گرافى در فضاى مجازى منتشر شد که 
بازخورد بسیار خوبى داشت.

وى با بیــان اینکه مانورهاى شــهرى تأثیــر زیادى 
در فرهنگســازى هاى بهداشــتى دارد، تصریح کرد: 
طرح هاى تبلیغاتى «نترسیم، مراقب باشیم» نیز در قالب 
مانور شهرى براى مقابله و پیشگیرى از شیوع ویروس 
کرونا Covid-19 در چند منطقه پرجمعیت شــهر از 

جمله سى و سه پل، چهارباغ  و ارگ جهان نما اجرا شد.
عیدى خاطرنشــان کرد: حضور و مشارکت در جلسات 
هم فکرى براى پیشــگیرى از ابتال به ویروس کرونا در 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى، خرید دستکش، 
مایع ضدعفونى و ماسک براى کودکان کار و بدسرپرست 
و نصب طرح مقابله با کرونا بر روى دیوارهاى بیمارستان 
عیسى بن مریم(ع) نیز از دیگر اقدامات اخیر سازمان براى 

مقابله با این ویروس بوده است.

اقدامات سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى
 شهردارى اصفهان براى مقابله با کرونا
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باشگاه ســپاهان هفته پیش درخواست تجدیدنظر در 
حکم کمیته انضباطى مبنى بر 3 بر صفر اعالم شدن، 
بازى پرحاشیه با پرســپولیس را براى کمیته استیناف 
ارســال کرد. حتى خبرهایى هم بابــت پیگیرى این 
 (CAS) ماجرا از ســوى دادگاه حکمیت عالى ورزش
شنیده مى شــود. در شــرایطى که نه تکلیف برگزارى 
لیگ مشخص است و نه فدراسیون وضعیت مشخصى 
دارد اما سپاهان به هیچ عنوان قصد کوتاه آمدن در این 

ماجرا را ندارد.
مســعود تابش گرچه از مدیریت باشــگاه ســپاهان 
کناره گیرى کرد اما همچنان به عنــوان عضو هیئت 
مدیره، به شدت پیگیر ماجراهاى روز بازى با پرسپولیس 
اســت و در همین رابطه مى گوید: الیحــه اى را براى 
تجدیدنظر در حکم کمیته انضباطى تنظیم کردیم و براى 
فدراسیون فوتبال مى فرستیم. فعًال نمى خواهم درباره 
شکایت به CAS چیزى بگویم چون امیدوار هستم این 
موضوع از سوى مراجع داخلى حل شود اما این نکته را 
بگویم که از حق سپاهان به هیچ عنوان نمى گذریم. حتى 
اگر لیگ تعطیل شود، باز هم پیگیر حق سپاهان هستیم.

موضع گیرى هاى باشگاه سپاهان اما باعث به راه افتادن 
بحث مهندسى لیگ شده است. موضوعى که خیلى از 
مراجع قضایى معتقدند باید با سند و مدرك مطرح شود. 
تابش اما مى گوید: رفتار آقایان باعث ایجاد ذهنیت هایى 
مى شــود. چرا نباید بازى قهرمانى ســپاهان در چنین 
شرایطى لغو مى شد؟ بعضى ها به غلط فکر مى کنند ما 
مى خواستیم بازى با تماشاگر برگزار شود. براى ما هم 
سالمتى مردم اهمیت دارد اما صحبت ما این بود که بازى 
به تعویق بیافتد. چرا االن مسابقات به تعویق افتاد؟ آن 
بازى براى ما مهم بود. بازى قهرمانى مان بود. در ایتالیا 

بازى اینتر – یوونتوس را بــه همین دلیل لغو کردند. از 
طرف دیگر رســانه ملى ما یکطرفه و یکجانبه است. 
از طرف پرسپولیسى سئوال مى پرســند اما به من که 

مى رسند مى خواهند تفهیم اتهام کنند.
تابش به لغو بازى سپاهان مقابل استقالل در جام حذفى 
اشاره مى کند و این موضوع را شاهدى بر ذهنیت داشتن 
مسئوالن مى داند: براى بازى جام حذفى مقابل استقالل 
که به تهران رفته بودیم، همه اقدامات براى برگزارى 
بازى انجام شده بود. بلیت فروشــى شده بود و ما همه 
برگه ها را امضا کرده بودیم اما روز برگزارى بازى گفتند 
بازى لغو شود. آن مسابقه را مى شد لغو کرد اما سپاهان 
– پرسپولیس را نمى شد؟ این حق ما بود که در این بازى 
از میزبانى مان استفاده کنیم اما 9 صبح گفتند بازى باید 

بدون تماشاگر برگزار شود.
مســعود تابش یکى از افرادى اســت که تــا پیش از 
کناره گیرى اش از مدیرعاملى باشگاه سپاهان، نامه سعید 
آذرى، مدیرعامل فوالد خوزستان را براى درخواست به 
مجمع براى اصالح اساسنامه امضا کرده بود. اعتراض به 
موضوعى که به قول تابش کل فوتبال را متضرر کرده 
اســت. او در این رابطه مى گوید: من نامه آقاى آذرى را 
امضا کرده ام. هرچند با توجه به کناره گیرى ام از مدیریت 
باشگاه، دیگر عضو مجمع فدراسیون فوتبال نیستم و 
شــاید امضاى من در حال حاضر اعتبار نداشته باشد. با 
این حال من امیدوارم مجمع فدراسیون به این موضوع 
رسیدگى کند. اساسنامه فدراسیون فوتبال ده ها اشکال 
دارد که کل فوتبال دارند از آن متضرر مى شوند. فیفا هم 
اصرار دارد انتخابات بعد از اصالح اساسنامه برگزار شود اما 
فدراسیون فوتبال مى خواهد انتخابات را دوباره براساس 

همین اساسنامه برگزار کند.

 اظهارات مدافع بندر ترکمنى ذوب آهن درباره عصبانیت اسماعیلى فرد در بازى مقابل استقالل

وفا هخامنش: دانیال از عصبانیتش ناراحت بود
مدافع بندر ترکمنى ذوب آهــن مى گوید پس از اینکه 
لیگ عراق به مدت دو ماه تعطیل شد تصمیم گرفت به 

ایران برگردد تا بیشتر در چشم باشد.
هخامنــش در گفتگویــى در ابتــدا درخصوص علت 
بازگشــت خود از عراق گفت: راســتش را بخواهید در 
ابتدا شــرایط خوب بود  اما به علت پاره اى مشکالت، 
فدراسیون فوتبال این کشــور، لیگ را به مدت دو ماه 
به حالت تعلیق درآورد و در کل شــرایط را براى ماندن 
مســاعد ندیدم. تا حد زیــادى هم  دلم بــراى فوتبال 
تنگ شده بود و با دو پیشنهادى که از تیم هاى فوالد و 

ذوب آهن به دستم رسید ترجیح دادم به ایران برگردم.
وى در ادامه افزود: ابتدا با فوالد وارد مذاکره شــدم که 
در آخرین لحظات، آنها به دلیــل اینکه باید یک نفر را 
از لیســت خودشــان خارج کنند قادر به عقد قرارداد با 
من نشــدند، اما ذوبى ها هم شرایطشان خوب بود که 
با صحبت هایى که با سرمربى داشتم تصمیم به حضور 
در این تیم گرفتم. همچنین مى خواســتم در سال جام 
جهانى توى چشم باشــم که حداقل یک شانسى هم 
براى حضور در تیم ملى داشــته باشم. من اگر به عراق 
رفتم قصدم درنهایت این بود که به کشــورهاى عربى 
دیگر ترانسفر شوم اما احســاس کردم باتوجه به اینکه 
مدت کوتاهى در ایران نبودم در حال فراموش شــدن

 هستم.
مدافع مرکزى ذوب آهن درباره صحبت هاى رادولویچ 
شب قبل از بازى مقابل اســتقالل و عصبانیت دانیال 
اسماعیلى فرد اظهار کرد: در آن بازى فشار روى دانیال 
بسیار زیاد بود، ضمن اینکه بازیکنان استقالل هم روى 
مسائل روحى روانى او کارکرده بودند. اما درواقع همه 
ما احساس مى کردیم نتیجه بازى باید به نفع ما به اتمام 
مى رســید. حداقل یک مســاوى دیگر حق ما بود که 
همان یک امتیاز هم مى توانست بخاطر اختالفات کم 
تیم ها در جدول، خیلى به ما کمک کند. البته شاید باور 

نکنید خود دانیال هنوز به اصفهان 
نرسیده و در داخل هواپیما خودش 
از عصبانیت داخل میکســدزون 

ناراحت بود.

هخامنش درخصوص کار کردن با  رادولویچ هم گفت: 
خب با بسیارى از بچه ها که صحبت کردم اکثراً اعتقاد 
داشــتند تا قبل از آمدن وى، تیم از نظم کافى برخوردار 
نبود و آزادى زیادى در اردوها حاکم بود. اما با ورود این 
سرمربى و سختگیرى هایى که انجام مى دهد آن نظم 
الزم به تیم برگشته است. او بسیار نکته بین است و تمام 
تمرینات را فیلمبردارى مى کند و سپس آنالیز تمرینات 
را بعد از هر جلســه به تک تک بازیکنان مى دهد تا هر 
بازیکن از شرایط خودش آگاه شود که در جلسه بعدى با 
آمادگى بیشترى در تمرینات حضور یابد. ازنظر فنى هم 
خب نتایج تا حد زیادى نشــان مى دهد که تیم فوتبال 
خوبى را به نمایش مى گذارد و اگر شرایط داورى تا این 
حد به ضرر ما نبود نتایج مى توانست از این هم بهتر باشد 

اما باالخره این سوت هاى اشتباه هم تمام مى شود.
او درباره اینکه گفته مى شود هنوز هم عده اى در درون 
تیم از رفتن منصوریان ناراحت هستند بیان کرد: مطمئنًا 
این امر تا حد زیادى طبیعى اســت. بازیکنان تا بیایند با 
افکار و روحیات سرمربى جدید آشنا بشوند زمان مى برد. 
اما در کل همه نظرات نسبت به سرمربى مثبت است و در 
کل همه بچه ها سعى مى کنند خودشان را با روحیات و 

تاکتیک هاى مربى جدید وفق بدهند.
هخامنش درباره پست خودش در ذوب آهن و زوج خط 
دفاعى اش افزود: من در این پنج بــازى که در خدمت 
ذوب آهن بودم در تمام بازى ها به صورت ثابت به میدان 
رفتم اما با توجــه به اینکه ما با سیســتم هاى مختلفى 
مثل ســه دفاع  و چهار دفاع به میــدان رفتیم با هادى 

و نژاد مهدى و وحید محمــد زاده بازى مى کنم ولى در 
دیدار مقابل استقالل از من خواسته شد در پست دفاع 
راســت بازى کنم و من هم پذیرفتم اما درنهایت پست 
تخصصى من دفاع میانى است. با وجود این تابع نظرات 

کادر فنى هستم.
وفا هخامنش در ارتباط  شیوع ویروس کرونا و شرایط 
مقابله با این ویروس گفت: مــن و خانواده ام مثل همه 
استرس این ویروس را داریم و واقعًا از خانه نمى توانیم 
بیرون بیاییم. مربى تیم به ما گفته که به او وقت بدهیم 
که تصمیم نهایى را درخصــوص ادامه تمرینات اتخاذ 
کند. اما تمام توصیه هاى بهداشتى را تا آنجا که مى شود 

رعایت مى کنیم که امیدوارم این روزها را با 
سالمتى پشت سر بگذاریم.

سپاهان هنوز مى تواند یک کار بزرگ کند 
حسین چرخابى در گفتگویى پیرامون وضعیت جدول و تیم هاى مدعى 
اظهار کرد: در حالى که تنها 9 هفته تا پایان لیگ برتر فوتبال ایران باقى 
مانده است، رقابت شدیدى بین تیم هاى اول بر سر قهرمانى لیگ برتر 

و سپس براى کسب سهمیه آسیا در جریان است.
وى با برشمردن تیم هاى مدعى خاطرنشان کرد: تیم هاى پرسپولیس، 
استقالل و سپاهان و سپس تیم هاى تراکتورسازى، شهرخودرو، فوالد 
خوزستان و حتى صنعت نفت آبادان تیم هاى مدعى هستند که مى توانند 

در پى کسب عنوان قهرمانى باشند.

وى فوتبال را غیرقابل پیش بینى توصیف کرد و افزود: من خاطرم هست 
که در لیگ چهاردهم، همین تیم سپاهان، على رغم اینکه در برهه اى از 
زمان در اواخر لیگ، 7 امتیاز از جدى ترین رقیب خود یعنى تراکتورسازى 

عقب افتاد اما نهایتاً موفق شد جام قهرمانى را باالى سر ببرد.
وى ادامه داد: همچنین سپاهان یک بار دیگر در زمان مربیگرى آقاى 
قلعه نویى، حتى تا رده سیزدهم جدول پیش رفت اما نهایتاً قهرمان لیگ 
شد یا تیم ذوب آهن در دو فصل پیش که در نیم فصل نخست در شرایط 
بحرانى بود اما در انتهاى فصل نایب قهرمان لیگ شد و سهمیه آسیا 

را به دست آورد.
این کارشناس فوتبال با اشاره به لیگ دسته یک افزود: من خودم با تیم 
سپاهان نوین در لیگ دسته یک با شاهین بوشهر براى سقوط نکردن 
رقابت مى کردیم و یادم هست که در آخرین هفته نیم فصل اول لیگ 
دسته یک شاهین با نســاجى بازى داشت و ما دوست داشتیم نساجى 
پیروز شود اما در نیم فصل دوم شرایط به گونه اى شد که تیم ما و تیم 
نساجى براى صعود به مرحله پلى آف رقابت مى کردیم و دوست داشتیم 
که بازى برگشت نساجى و شاهین در هفته 26 به سود شاهین به پایان 

برسد که خوشــبختانه همین اتفاق هم افتاد و ما در پلى آف به مصاف 
استیل آذین رفتیم.

وى با تأکید بر این موضوع که سپاهان نباید نا امید شود افزود: به طور 
کلى فوتبال یک امر غیرقابل پیش بینى است و سپاهان در این شرایط 
باید از تعطیالت خود به خوبى بهره ببرد و بازى ها را بررسى کند، نقاط 
قوت خود را تقویت و نقاط ضعفش را بر طرف کند و آماده تر از قبل به 
مسابقات برود و در این صورت سپاهان مى تواند دوباره شگفتى آفرین 

شود.

 پلى آف به مصاف 

شود افزود: به طور 
ان در این شرایط 
بررسى کند، نقاط 
 آماده تر از قبل به 
رهشگفتى آفرین

رفتار آقایان این ذهنیت ها را ایجاد مى  کند

پرونده شــکایت بودیمیر از پرســپولیس به زودى براى مجموعه 
سرخ دردسرساز مى شود. پرونده بازیکنى که زمان مدیریت عرب و 
سرمربیگرى برانکو جذب پرسپولیس شد و با کمترین کارایى براى 
پرســپولیس، حاال چند صدهزار دالر خرج روى گردن این باشگاه 
گذاشته، در فیفا باز شده اســت. البته نزدیکان عرب مدعى هستند 
مدیرعامل سابق پرســپولیس کمترین تقصیر را در این ماجرا دارد 
و بودیمیر با اصرار برانکو جذب شــد. به گفته یکى از این افراد، 

روزى که برانکو، بودیمیر را به باشــگاه معرفى کرد، مشاوران فنى 
در تحقیقشان اشــاره کردند این بازیکن ضعیف است و عملکرد و 
کارنامه اش نشان مى دهد کارایى الزم را ندارد، اما برانکو خودش به 
جاى مدیر برنامه و وکیل مدافع بودیمیر در جلسه حاضر شد و گفت: 
من این بازیکن را تضمین مى کنم و کیفیت او را قطعاً در پرسپولیس 
افزایش مى دهم. عرب هم بعد از چند بار مقاومت مقابل خواســته 
برانکو، ناچار شــد حرف او را بپذیرد و حاال تاوانش را پرســپولیس 

باید بدهد.

محمــود فکرى به عنوان ســرمربى نســاجى 
مازنــدران انتخاب و جانشــین رضا مهاجرى 
شد. البته این مربى در نوع خود بدشانس هم 
هســت، چون تا وقتى آمد اندیشه هاى 
تاکتیکــى خــودش را پیــاده کند، 
رقابت هــاى لیــگ برتــر تا 14 
فروردین تعطیل شــد! با وجود 
این، حضور فکرى کفه ترازوى 

مربیان استقاللى در لیگ نوزدهم را سنگین تر کرد. در 
حال حاضر جدا از سرمربى نســاجى، فرهاد مجیدى،  
قلعه نویى، جواد نکونام و ساکت الهامى هم هستند که 
به واسطه حضور در استقالل به عنوان بازیکن یا مربى 
در زمره سرمربیان اســتقاللى لیگ نوزدهم محسوب 
مى شــوند حال آنکه در آن طرف میدان، غیر از یحیى 
گل محمدى، فقط مهدى تارتار و بهنام سراج را به عنوان 

مربیان پرسپولیسى مشاهده مى کنیم.

ور ب ی ب ب ى ی ول ج ر یم
نکنید خود دانیال هنوز به اصفهان 
نرسیده و در داخل هواپیما خودش 
عصبانیت داخل میکســدزون  از

ناراحت بود.
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پرونده شـ
سرخ دردس
سرمربیگر
پرســپولی
گذاشته، د
مدیرعامل
بودیم و

سالمتىمردم اهمیت داردام
به تعویق بیافتد. چرا االن م
بازى براى ما مهم بود. بازى

کند. اما تمام توصیه هاى بهداشتى را تا آنجا که مى شود 
رعایت مى کنیم که امیدوارم این روزها را با 

سالمتى پشت سر بگذاریم.
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محمــود فکرى به عنوان
مازنــدران انتخاب و جانش
ن شد. البته این مربى در
هســت، چون تا و
تاکتیکــى خــو
رقابت هــاى
فروردین ت
این، حضو

حاال آبى ها بیشترندپروفسور، هم جام آورد و هم بنجل
سعید نظرى 

موضوع فراخوان
دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى نجف آباد به استناد مصوبه هیأت عالى سرمایه گذارى 
مورخ 95/06/01 در نظر دارد احداث پروژه پارکینگ نور واقع در خیابان 17 شهریور، روبروى پاساژ 
شیخ بهائى را از طریق جذب سرمایه گذار به روش مشارکت مدنى توسط بخش خصوصى با برآورد 

تقریبى اولیه به مبلغ 950/000/000/000 ریال واگذار نماید. 
مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان

از واجدین شرایط و عموم سرمایه گذاران دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
فراخوان تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 98/12/28 به دفتر امور سرمایه گذارى و جذب 
مشارکت هاى شهردارى نجف آباد واقع در خیابان فردوسى مرکزى، بن بست شهید پوالدى ساختمان 
مشارکت ها طبقه اول مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 
مورخ 99/01/20 به دبیرخانه محرمانه شــهردارى نجف آباد واقع در چهارراه شهردارى ساختمان 
مرکزى تحویل نمایند. سایر اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان مندرج است. هیأت عالى 

سرمایه گذارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار مى باشد.

آگهى فراخوان

م الف: 796590

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

نوبت اول

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم، جلسه 243 مورخ 98/11/14 شوراى اسالمى شهر و ماده 19 قانون 
نوسازى و عمران شهرى شهردارى ها مصوب 1347/09/07 گذر متروکه واقع در میدان حکیم الهى، کوچه حصورآباد، 

بن بست اول سمت چپ، را از طریق مزایده به مالکان امالك مجاور و بر اساس قیمت کارشناسى به فروش برساند.
لذا متقاضیان امالك مجاور ملک مذکور مى توانند از تاریخ انتشــار آگهى جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى 
مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است 

مهلت اخذ پیشنهادات به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهى نوبت دوم مى باشد.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز شــنبه مورخ 98/12/24 دبیرخانه محرمانه 

شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 98/12/25 در محل شهردارى شهرضا

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشــنهاد دهندگان باید حداقل 5٪ مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حســاب ســپرده 

3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شــدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

مى گردد.
* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهى مزایده فروش (مرحله اول- نوبت دوم)

م الف: 795024
حبیب قاسمى: شهردار شهرضا حسین امیرى: مدیر امور مالى  

گذر متروکه واقع در میدان حکیم الهى، کوچه حصورآباد، بن بست اول سمت چپ
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بپرهیز که خود را در بزرگى همانند خداوند پندارى و در شکوه 
خداوندى هماننــد او دانى، زیرا خداوند هر سرکشــى را خوار 
مى سازد و هر خودپسندى را بى ارزش مى کند. با خدا و با مردم 
و با خویشــاوندان نزدیک و با افــرادى از رعیت خــود که آنان 
را دوســت دارى، انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکنى ســتم 
روا داشتى و کسى که به بندگان خدا ســتم روا دارد خدا به جاى 

موال على (ع)بندگانش دشمن او خواهد بود.
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شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1562/ش ب مورخ 98/11/20 شوراى محترم اسالمى شهر 
بهارستان نسبت به برگزارى مزایده عمومى با شرح شرایط زیر اقدام نماید:

1- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 98/12/10 تا روز شنبه مورخ 98/12/24 جهت دریافت اسناد مزایده به 
شهردارى بهارستان مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز دوشنبه  مورخ 98/12/26
3- زمان بازگشایى پیشنهادات رأس ساعت 14 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 98/12/27

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
5- مدت واگذارى بازار روز به مدت یکسال مى باشد.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

 م الف: 788747

میزان سپرده شرکت در مزایده قیمت پایه اجاره ماهیانهموضوع مورد مزایده
(ریال)

واگذارى اجاره عرصه چهارشنبه بازار شهر 
550/000/000330/000/000بهارستان

داود بحیرایى- شهردار بهارستان

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/100/1525 مورخ 
98/09/02 شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به اجاره واحدهاى تجارى 
ادارى مجتمع نگین براى مدت یکسال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در 
مزایده به شهردارى تیران مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 98/12/21 به دبیرخانه حراست شهردارى تیران 

تحویل نمایند.

آگهى مزایده نوبت سوم

م الف: 790047 
حسن شفیعى- شهردار تیران 

چاپ دوم

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شــماره 755/ش/97 مورخ 
98/10/04 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد پالك زمین شماره 57 واقع 
در شهرك نگین به متراژ 230 مترمربع با کاربرى مسکونى را از طریق 

مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیــان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 
98/12/24 مهلــت دارند جهت اخذ اســناد مزایده به ســاختمان 
شهردارى، نیز جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت شهردارى به 

نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

م الف: 790291
حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

چاپ دوم

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت، اتاق292 : تا ساعت  15:30روزشنبه به تاریخ  99/01/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/01/24

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:  6680030-8 3 -  031

(داخلی 395 )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

99/9-1-1
اجراى ایستگاه پمپاژ فاضالب 

ملک آباد باغبهادران
(با ارزیابى کیفى)

7,819,336,143391,000,000جارى

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/12/17

نوبت دوم

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
شنبه موخ 1399/01/16 به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه شرکت، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

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

حاصل فرمایید)
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود 

محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار م ى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مناقصه عمومى دو مرحله اى

شماره ردیف
تاریخ توزیع مقدارواحدموضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

مبلغ تضمین 
(ریال)

1
98110025

 IED خرید 70 دستگاه
مدل 2040

دستگاه
70

1398/12/191398/12/251399/01/16673/000/000
ارتقاء IED از مدل 2030 2

130به 2040

مناقصه عمومى یک مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى (فشرده)

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

9814027
واگذارى خدمات کارشناسان فنى، مالى 
و ادارى، خدمات عمومى، فضاى سبز و 

تلفنخانه ستاد و امورهاى اجرایى شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان

1398/12/171398/12/221399/01/16
پس از ارزیابى 
کیفى، متعاقبًا 
اعالم مى گردد

 5/351/000/000
ریال

مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان در نظر دارد تعداد 2 فقره از امالك تملیکى خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2098003617000006 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.

تاریخ بازدید: 98/12/18 مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/12/25   تاریخ انتشار: 98/12/15  
تاریخ اعالم به برنده: 98/12/27 تاریخ بازگشایى: 98/12/26    مهلت ارسال پیشنهاد: 98/12/25 

آگهى فراخوان مزایده عمومى امالك مازاد (مرحله سوم) 6- 98 (مدیریت شعب استان اصفهان)

م الف: 796591مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان

نوبت اول


