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موج بارشى 
در راه  اصفهان

زنگ خطر از اردستان به صدا در آمد
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آمار کرونایى وزارت 
بهداشت غیرواقعى است؟

پراید حامل تریاك 
به ضرب گلوله متوقف شد

کرونا چگونه 
میناوند و انصاریان را 

از مردم گرفت؟

7

منطقه دیپلماتیک 
در شهر اصفهان 

ایجاد شود

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از نفوذ امواج ناپایدار بارشى به استان از اواسط 
امروز شنبه خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه 

مناطق غرب و جنوب اصفهان را در برمى گیرد و 
کیفیت هوا در نواحى مرکزى و ...

شهردار اصفهان و معاون کنسولى، امور مجلس 
و ایرانیــان وزارت امور خارجه طــى دیدارى در 
موضوع همــکارى مدیریت شــهرى اصفهان 
با وزارت امور خارجه در زمینــه هایى همچون 
مشــارکت ایرانیان خــارج از کشــور در حوزه 
سرمایه گذارى و توسعه دفاتر استانى وزارت امور 

خارجه گفتگو و تبادل نظر کردند.  
قدرت ا... نوروزى در دیدار با سید کاظم سجادى، 
معاون کنســولى، امور مجلس و ایرانیان وزارت 
امور خارجه گفت: در شــهرى مانند اصفهان که 
عنوان شــهر جهانى را دارد، باید استانداردهاى 

جهانى در همه ابعاد ...
7

اصفهان آماده استقبال از نوروز اصفهان آماده استقبال از نوروز 14001400 مى شود مى شود
برنامه هاى شهردارى اصفهان در مناطق برنامه هاى شهردارى اصفهان در مناطق 1515 گانه در آستانه سال نو گانه در آستانه سال نو

3

3 شهرستان استان اصفهان به دلیل افزایش موارد بسترى از وضعیت آبى وارد وضعیت زرد شد

طاقت بیار! طاقت بیار!

روحانى: آب خلیج فارس به اصفهان مى رسد
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز پنج شنبه در مراسم بهره بردارى از 
طرح هاى ملى وزارت صمت گفت: در زمینه معادن این بحث وجود داشت که از 
معادن سنگ را استخراج کنیم در کنار آب ببریم یا آب را استحصال 
بکنیم در خدمت معدن ببریم، همیشه این موضوع محل بحث بود. 
روشن بود که اگر آب را از دریا شیرین کنیم و کنار معدن ببریم به 

صرفه تر است.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید

داوطلبان واکسن ایرانى کرونا عارضه اى ندارند
تزریق ها تا اواخر بهمن به اتمام مى رسد
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مسافر خستهمسافر خسته
 بار سفر را بسته بود بار سفر را بسته بود

آگهی مزایده عمومی 
شــرکت تعاونى دامداران فجر فالورجان  به استناد مصوبه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1396/11/19 در نظر دارد امالك و مستغالت 
تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در 

اسناد مزایده برگزار نماید.

1– مهلت زمانى دریافت اســناد : از تاریــخ 99/11/19  تا تاریخ 
99/11/21 از ساعت 9 صبح لغایت 14 عصر

2 - محل دریافت و تحویل اســناد  جاده فالورجان قهدریجان – 
خیابان امام رضا _ روبروى روستاى دشتچى  دفتر شرکت تعاونى 

دامداران فجرفالورجان
3 – کلیه اطالعات در اسناد تدوین شده است .

 4 -جهت اطالعات بیشتر با شــماره همراه  09134051064   آقاى 
مؤذنى تماس حاصل نمایند .

پالك موضوع مزایده ردیف
محل ملکثبتى

قیمت 
پایه

  ( ریال )
کاربري

مبلغ سپرده 
(ریال)

1

زمین و ساختمان 
موجود با عنوان شرکت 
تعاونى گوسفند داران 

وحدت 
434/58

اتوبان ذوب آهن نرسیده به پل 
اشترجان – خیابان بهشت – 

300 مترى اتوبان
وضع -

20,000,000,000موجود

زمین2
قولنامه 
عادى

روستاى طاد – جنب سالن 
وضع -ورزشى

500,000,000موجود

شرکت تعاونى دامداران فجر فالورجان شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد  عملیات بارگیرى 
حمل و تخلیه مقدار13500 تن انواع نهاده هاى کشاورزى از مبداء انبارهاى سازمانى استان اصفهان به اقصى نقاط 
کشــور را  از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت(ستاد)واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از «دریافت اسناد مناقصه تا  ارائه پیشنهاد 
« از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2099001553000004 پنجشنبه مورخ 99/11/16 ساعت 

9صبح 
2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس:اصفهان شهرك امیریه 

روبروى خیابان پنجم
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت انجام مى گیرد.
4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روزپنجشنبه مورخ99/11/16 لغایت ساعت 18 روزسه شنبه 

مورخ99/11/21
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز شنبه  99/12/2                                       
 *الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته 

باشند.                            
 6- تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز یکشنبه مورخ 99/12/3 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.                 
7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 993,406,835ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه 
بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شــباى IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق 
دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   936263500100000000000000000061  قابل ارائه   مى باشد.                                                          
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمزایده  (الف) عالوه 
بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز 
شنبه 99/12/2 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.     
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى 
شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت 

استان اصفهان به شماره 09132074427)

آگهى مناقصه عمومى 
یک مرحله اى -   نوبت دوم وزارت جهاد کشاورزى

فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

ن 

حجت االسالم وا
طرح هاى ملى وز
معادن
بکنیم
روشن
صرف

آگهى مزایده عمومى 
شماره 99/4

شرکت عمران و مسکن اصفهان
صفحات4 و 5
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حجــت االســالم والمســلمین حســن روحانى روز 
پنج شــنبه در مراســم بهره بردارى از طرح هاى ملى 
وزارت صمت گفت: در زمینه معــادن این بحث وجود 
داشــت که از معادن سنگ را اســتخراج کنیم در کنار 
آب ببریم یا آب را اســتحصال بکنیم در خدمت معدن 
ببریم، همیشه این موضوع محل بحث بود. روشن بود 
که اگر آب را از دریا شیرین کنیم و کنار معدن ببریم به

 صرفه تر است.
رئیس جمهورى افزود: در منطقه غرب ایران آب و زمین 
مناسب کشاورزى هست. در شرق هم زمین مناسب و 

معادن وجود دارد اما مشکل عمده آب است.

وى خاطر نشان کرد: در این زمینه کار بزرگى در دولت 
تدبیر و امید انجام شد و آب از خلیج فارس به سیرجان 
منتقل شد که فاز اول بود. در مراحل بعدى دو طرح مهم 
وجود دارد؛ یک مســیر که آب را به خراســان جنوبى، 
خراسان رضوى و مشهدالرضا مى رساند  و طرح دیگرى 

آب را به یزد و اصفهان مى رساند.
رئیس جمهورى گفت: دولت ضمــن کارهاى مهمى 
کــه انجام مى دهــد ریل را بــراى دولت بعــد آماده 
مــى کند. همــه ســرمایه گذارى و طرح هــا را براى 
انتقــال آب انجام مى دهیــم و تکمیــل آن با دولت

 بعدى است.

میزان اسکناس و مســکوك تا پایان آذر امسال معادل
 72 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال 

قبل معادل 11/3درصد افزایش یافته است.
پایان آذر امســال معادل 72 هزار و 600 میلیارد تومان 
اسکناس و مسکوك منتشر شــده که نسبت به مدت 
زمان مشابه سال گذشته با 11/3درصد افزایش مواجه 
شده و در مقایسه با اسفند پارســال نیز 1/2درصد رشد 

کرده است. 
از این میزان اسکناس و مسکوك خلق شده، 64 هزار و 
200 میلیارد تومان آن در دســت اشخاص قرار دارد که 
اسکناس و مسکوك در دست اشــخاص در مقایسه با 

مدت زمان مشابه ســال قبل و اسفند پارسال به ترتیب 
21/7و 5 درصد افزایش یافته است. 

همچنیــن، معــادل 7500 میلیــارد تومــان از 726 
میلیارد تومان اســکناس و مســکوك منتشر شده نزد 
بانک هاســت که این میزان نســبت به آذر و اســفند 
پارســال به ترتیــب بــا 26/4 و  16/7درصد کاهش 

مواجه شده است. 
عالوه براین، حدود 800 میلیارد تومان از اســکناس و 
مسکوك منتشــر شــده نزد بانک مرکزى است که در 
مقایسه با آذر و اسفند سال گذشته 61/2 و 45/3 درصد 

کاهش یافته است. 

روحانى: آب خلیج فارس به 
اصفهان مى رسد

چقدر اسکناس و مسکوك 
منتشر شد؟ 

جادوگرى 
در فوتبال بانوان!

   ایلنا | بازیکن تیم فوتبال وچان کردســتان 
و عضو تیــم ملى فوتبــال ایران مــى گوید در 
فیلم هاى آنالیز بــازى متوجه اتفاق عجیبى مى 
شوند که در رابطه با جادوگرى بوده است. فاطمه 
قاسمى گفت: بعد از هر بازى تیم ما بازى هاى قبلى 
را آنالیز مى کند، ما در حین آنالیز متوجه کار عجیب 
و غریبى توســط رقیب بودیم. سرمربى تیم یک 
چیزى را به بازیکنــش مى دهد و بازیکنش روى 
خط دروازه تیم ما مى کشد. وى ادامه داد: عجیب تر 
آنکه چند دقیقه بعد توپ کرنر شد و توپ گل شد. 
ما در حین بازى متوجه نشدیم و طبیعى است که 
بازیکن با سرمربى اش صحبت کند، اما اینکه روى 
خط دروازه ما جسم عجیبى را بکشند، مى دانید که 

قضیه فرق مى کند.

عیدى بازنشستگان 
پرداخت شد

   ایســنا | مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى 
گفت: عیدى بازنشســتگان به فاصلــه کمتر از 24 
ساعت پس از تعیین مبلغ و ابالغ مصوبه هیئت وزیران 
پرداخت شد. مصطفى ساالرى اظهارکرد: مطابق با 
مصوبه هیئت وزیران عیــدى براى هر پرونده فعال 
مستمرى اعم از بازنشســتگى، ازکارافتادگى  کلى 
و بازماندگان مبلغ یک میلیــون و 500 هزار تومان 

تعیین شده است.

بازداشت عوامل مسابقه 
«جنگ سگ ها» 

   عصرایــران | رئیس حوزه قضایى ایلخچى 
در آذربایجان شــرقى از دســتگیرى عوامــل 
برگزارکنندگان مسابقه جنگ سگ ها در روستاى 
کردلر از توابع بخش ایلخچى که با حضور حدود 
2000 نفر تماشــاچى برگزار شــده بود خبر داد. 
محمدباقر فتحى  با اعالم  اینکه انتشار تصاویرى از 
جنگ خونین سگ ها در بخش ایلخچى در فضاى 
مجازى بسیار نگران کننده بود و موجى از انزجار 
عمومى را در پى داشته اســت، گفت: به محض 
اطالع از برگزارى چنین مســابقه غیر انسانى آزار 

حیوانات، با برگزار کنندگان برخورد شد.

انتقال یک زندانى ایرانى
 از چین 

   فــارس | محمود عباسى، معاون حقوق بشر 
و امور بین الملل وزیر دادگسترى و رئیس کمیته 
انتقال محکومان وزارت دادگسترى از انتقال یک 
محکوم ایرانى از چین به کشور خبر داد و اظهار کرد: 
این نخستین زندانى ایرانى است که در چارچوب 
موافقت نامه انتقال محکومان دو کشــور ایران 
و چین به کشور منتقل مى شــود و بدین ترتیب 
موافقت نامه انتقال محکومــان وارد فاز اجرایى 
شد و در آینده اى نزیک تعداد دیگرى از محکومان 
ایرانى براى گذراندن ادامه محکومیتشان به کشور 

منتقل مى شوند.

«ابلق» پسندیده نشد
   رکنا | فیلم «ابلق» بــه کارگردانى نرگس 
آبیار  به هیچ عنوان مورد اســتقبال خبرنگاران 
قرار نگرفت، نقدهاى فراوانى به فیلم وارد شــد 
و علنًا آبیار روز خوبى را در کاخ رســانه پشــت 
سر نگذاشــت، اکثر منتقدین «ابلق» را یکى از 
ضعیف ترین آثــار در کارنامه نرگس آبیار اعالم 
کردند. پس از اکران فیلم سینمایى «ابلق» وزنه 
کامًال براى فیلم «تک تیرانداز» برگشــت، به 
ناگهان استقبال پرتعداد از فیلم قبلى به استقبال 
اندك از فیلم دوم انجامید و این در حالى بود که 
در میانه اکران هم بسیارى از مخاطبان سالن را 
ترك کردند. این فیلم نتوانســت مورد رضایت 
اهالى رسانه قرار گیرد، با وجود اینکه سازندگان 

از آن دفاع مى کردند. اثر قویا ً

میانجیگرى بین 
عربستان و ایران

   انتخاب | «العرب»، نزدیک به عربستان سعودى 
نوشــت: کویت تالش مى کند از فضاى مثبت صلح 
چهار کشور عربى با قطر براى میانجیگرى بین ایران 
و عربستان استفاده کند، اما تحلیلگران معتقدند که 
نهایت دســتاوردى که کویت مى تواند داشته باشد، 
رســیدن به یک آتش بس گذرا بین ریاض و تهران 
است. منابع آگاه در وزارت خارجه کویت، مى گویند: 
موارد اختالف بین این دو، منحصر به یمن نیســت، 
بلکه به عراق، سوریه و لبنان هم مى رسد و تمام این 
پرونده ها به یکدیگر ارتباط دارد. توافق بین ایران و 
عربستان بر منطقه تأثیر مثبتى دارد، به همین دلیل 
کویت همواره به دنبال چنین توافقى بوده و امیدوار 

است به آن دست یابند.

چالش جدى کشور 
   ایســنا | محمد باقــر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شوراى اســالمى تمرکزگرایى در حکمرانى را یکى از 
چالش هــاى جدى کشــور خوانــد و افــزود: باید از 
ظرفیت هاى شوراها همانند آنچه در قانون اساسى تعیین 

شده است بهره بگیریم.

آمریکا 
در آلمان مى ماند

   تابناك | ارتش ایاالت متحده دســتور صادر شده 
توســط «دونالد ترامپ» مبنى بر خــروج بیش از یک 
چهارم نیروهاى خود از آلمان را تعلیق کرد به این ترتیب 
12 هزار ســرباز آمریکایى در آلمان مى مانند. این اقدام 
رئیس جمهور سابق آمریکا به شدت جنجال برانگیز بود و 
به عنوان ادامه خصومت ورزى با این متحد کلیدى غربى 

آمریکا تلقى شد.

مگر کوه کنده اى؟
   تابناك | مجتبى ذوالنورى، نماینده قم در مجلس 
در صحن علنى پارلمان با تذکرى براساس ماده 22 آیین 
نامه داخلى مجلس و بند 4 و 11 آن گفت: حفظ انسجام 
مجلس بر عهده هیئت رئیسه مجلس است و گاهى بعد 
از نطق میان دستور یک نماینده، عده زیادى به سمت 
او رفته که مثًال تبریک بگویند، مگر نماینده بعد از نطق 

کوه کنده است؟ 

چیز جدیدى نیست
   تابناك | محمد قوچانى به خبر راه اندازى «دفتر 
حفظ و نشر آثار حســن روحانى» واکنش نشان داد. 
دبیر شــوراى تدوین، گردآورى و مستند سازى آثار 
رئیس جمهور با اشــاره به انتشار برخى اخبار مبنى بر 
راه اندازى «دفتر حفظ و نشر آثار روحانى» گفت: این 
شورا چیز جدیدى نیست و در دولت آقاى خاتمى و آقاى 
احمدى نژاد نیز بوده و مربوط به نهاد ریاست جمهورى 
است.وى ادامه داد: در این شورا اصًال نه نامى از آقاى 
روحانى است و نه آیت ا...، بلکه این شورا مربوط به نهاد 
ریاست جمهورى است که بنده از سال 96 تا امروز این 

مسئولیت را بر عهده دارم.

رپ، حرف درستى مى زند!
   برترین ها | رئیس دولت بهار در گفتگویى از سبک 
موسیقى رپ دفاع کرد و گفت: رپ حرف درستى مى زند! 
احمدى نژاد در اظهاراتى قابل تأمل گفت: کســى مثل 
من که نمى تواند طرفدار کسى باشد. همه خوب هستند. 
هرکس سلیقه اى دارد. هر کسى چیزى را دوست دارد، 
شما هم نمى توانید چیزى را به کسى تحمیل کنید. به 
تعداد آدم ها ســلیقه هســت. ما داریم با جامعه حرکت 
مى کنیم ضمن اینکه (رپ فارســى) حرف درســت را 
دارد مى زند. بیانى از جامعه را دارد منعکس مى کند. من 
نمى خواهم همه چیز را تأیید کنم ولى مسائلى در جامعه 
هست که موسیقى دارد آنها را منعکس مى کند و شما باید 

در جریان باشید.

خبرخوان

آمار اعالم شده از سوى ستاد ملى کرونا مبنى بر قربانیان 
روزانه ناشى از ابتال به ویروس کرونا با آمار هاى اعالم شده 
از تعداد فوتى ها از ســوى مرکز آمار ایران تناسبى ندارد. 
موضوعى که شائبه عدم اعالم آمار حقیقى تعداد کسانى 
که روزانه در اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست 

مى دهند را افزایش مى دهد. ماجرا از چه قرار است؟
به گزارش «رویداد24»،  اگرچه اعالم هاى روزانه ستاد ملى 
کرونا خبر از کاهش میزان مرگ و میر در تابستان امسال 
مى داد، اما اســتنتاج از داده هاى تفکیک نشده مرکز آمار 
(در این داده ها نامــى از کرونا به عنوان علت مرگ موجود 
نیست) گویاى این است که ویروس کرونا بیشتر از آنچه 
تاکنون اعالم شده، جان گرفته و در تابستان امسال نسبت 

به فصل هاى قبل بیشتر هم شده است.
طبق داده هاى مرکز آمار در تابســتان 1399 تعداد فوت 
شدگان ثبت شــده برابر 130 هزار و 879 نفر بوده است. 
ارقام فصل تابستان 1399 نســبت به بهار 1398 داراى 
رشد 38 درصدى بوده که این رقم در مقایسه با رشد تعداد 
فوت شدگان تابستان 1398 نسبت به تابستان 1397 که 
در حدود 3 درصد بوده اســت، رقم قابل توجهى محسوب 
مى شود. مرکز آمار یکى از علل آن را شیوع بیمارى کرونا 

معرفى کرده است.
داده هاى مرکز آمار که به استناد گواهى صدور فوت سازمان 
ثبت احوال کشور است این موضوع را تأیید مى کند که آمار 
واقعى قربانیان ویروس کرونا بیش از آن چیزى است که 

تاکنون به طور رسمى اعالم شده است.
پیش تر هم مسعود مردانى، عضو ستاد مقابله با کرونا گفته 
بود، «آمار واقعى» کشته شدگان کرونا در ایران، 2/5برابر 
آمار دولتى است.  طبق داده هاى مرکز آمار در بهار امسال 

نرخ رشد ثبت فوت شدگان به 20درصد رسیده بود، در حالى 
که رشد آمار فوت شدگان بهار 98 نسبت به بهار 97 حدود 

یک درصد بوده است.
اما در همین حال محمدمهدى گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیمارى هاى وزارت بهداشــت مى گوید: در هر کشورى، 
یک مرکز و یک شــخص آمار مربوط به بیمارى را اعالم 

مى کند و کسى هم حق ندارد به خودش اجازه بدهد آمار را 
زیر سئوال ببرد. چراکه وقتى فردى آمار را زیر سئوال ببرد 
و بگوید کسى که این اعداد را اعالم مى کند دروغ گفته، در 
این صورت شهروندان به هیچ حرف ما اعتماد نمى کنند، 
حتى اگر به آنها بگوییم دســت تان را براى پیشگیرى از 

بیمارى شستشو بدهید.

او افزود: من خودم در قلب و مرکز تولید این آمار هستم و 
به جرأت مى توانم بگویم این آمار با واقعیت تفاوت بسیار 
بســیار کمى دارد. این موضوع هم عمدى نیست، به هر 
حال ما موارد پیدا شده بیمارى را اعالم مى کنیم. مواردى 
از این بیمارى به شکل خفیف یا بدون عالمت هستند که 
در آمارهاى ما نیست. ما باید آنچه پیدا کردیم، اعالم کنیم.

افزایش 38 درصدى فوت شدگان درتابستان امسال به گفته مرکز آمار

آمار کرونایى وزارت بهداشت غیرواقعى است؟

مسعود فراستى، در برنامه سینمایى «هفت»، وجوه 
داستانى و فنى «ابلق» را نقد منفى کرد و در طعنه به 
نرگس آبیار، این فیلم را نه تحت تأثیر جنبش «مى 
تو» بلکه «یو تو» خواند. او همچنین، بار دیگر تأکید 

کرد که بهرام رادان بازیگر خوبى نیست.
او ابتدا با کنایه و طعنه گفت: فیلم «ابلق» داســتان 

ندارد و شخصى به شــخصى نظر دارد و ظاهراً فیلم 
درباره جنبش اخیراً مد شده در اروپا به نام «مى تو» 

است اما در فیلم بیشتر «یو تو» است.
فراستى به شیوه فیلمبردارى «ابلق» هم ایراد گرفت 
و با ذکر مثالى از سکانس هاى فیلم بیان کرد: در یک 
سکانس، بهرام رادان که ابداً بازیگر خوبى نیست و 
اینجا هم خوب نیست، یک چک به دستش رسیده 
که این صحنه مى توانست در النگ شات برگزار شود 
اما دوربین روى دستش شیرجه مى زند و باال مى آید 
و چپ و راست مى رود! مِن مخاطب قرار است یک 
چک را در دستان رادان ببینم، اگر قرار است ببینم؟! 
بیشــتر، دوربین در حال گیج کردن مخاطب است و 
فقط ســر درد براى مخاطب به همراه مى آورد. این 
در حالى اســت که کار دوربین در سینما، ابداً فریب 

مخاطب نیست. 

حمله فراستى، این بار به بهرام رادان و نرگس آبیار

تفاوت بین رانندگى زن و مرد همیشه محل بحث بوده 
است. مردها معتقدند زن ها راننده هاى خوبى نیستند 
و زن هــا رانندگى مردها را بى احتیــاط و خطرناك 
مى دانند. این یک دعواى قدیمى است اما اگر نظرات 
یک ســرهنگ نیروى انتظامى را دربــاره این نزاع 
بدانیم، شاید بتوانیم نتیجه بگیریم که باالخره حق با 

کیست.
رابعه جوانبخت، کارشــناس تصادفات پلیس راهور 
تهران بزرگ درباره تفاوت هاى رانندگى بین زنان 

و مردان نظرات جالبى دارد. او مى گوید: 
«تفاوت  رانندگــى خانم ها و آقایان تنهــا به دلیل 
تفاوت هاى خاص فیزیولوژیکى اســت. یکى از این 
تفاوت ها رانندگى پر ســرعت و پر پیچ و خم آقایان 
هست. در نتیجه تغییر مســیر ناگهانى آقایان بیشتر 

است. خانم ها رانندگى آهســته تر و آرام ترى دارند. 
به این واســطه در زمان رانندگى آنها، کمتر شاهد 
تغییر مســیر ناگهانى هســتیم. آقایان خطرپذیرى 
و ریسک پذیرى بیشــترى دارند و بیشتر به سمت 
تخلفات حادثه آفرین مى رونــد. در حالى که خانم ها 
کمتر از آقایان دچار این تخلفات مى شــوند. خانم ها 
رانندگانى محتاط تر هســتند. در هنــگام رانندگى 
پایبندتر به قواعد و اصول رانندگى هستند. آقایان در 
ابتداى اخذ گواهینامــه قواعد را رعایت مى کنند، اما 
رفته رفته کمتر اصول رانندگــى را رعایت مى کنند. 
بیشتر تخلفات خانم ها پیرامون مهارت نداشتن است. 
خانم ها در جانمایى و تشخیص فاصله بین خودرو ها 
مشکل دارند و فاصله ها را کوتاه تر مى بینند. فاصله 
خود را با خودروى جلویى بیشــتر ارزیابى مى کنند. 

خانم ها کمتر به سمت تخلفات پرحاشیه مى روند.»

زن ها راننده هاى بهترى هستند یا مردها؟!

مقامات دولتى تانزانیا گفته اند هیچ گونه واکسنى 
براى جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا وارد نخواهند 
کرد و به زندگى عادى خود بدون پرهیز از اجتماع و 

فاصله گذارى فیزیکى ادامه خواهند داد.
وزیر بهداشت تانزانیا پس از اظهارات هفته گذشته 
رئیس جمهورى این کشور آفریقایى 60 میلیونى 
درباره بى تأثیرى واکســن کرونا، اعالم کرد این 
کشــور هیچ برنامه اى براى وارد کردن واکســن 
کرونا نــدارد و نیازى به این واکســن احســاس 

نمى کند.
در کنــار تانزانیا، ســه کشــور دیگــر آفریقایى 
بروندى،اریتــره و جزیره ماداگاســکار هم اعالم 
کرده اند تمایلى به دریافت رایگان واکســن کرونا 
خارجى در قالب برنامه ســازمان بهداشت جهانى 

ندارند. این کشــورها از داروهاى سنتى خود براى 
درمان بیماران کرونایى استفاده مى کنند.

پیش تر «جان ماگوفولى»، رئیس جمهورى تانزانیا 
در اظهاراتى مدعى شــده بود ویــروس کرونا در 
کشورش نابود شــده و به مردم کشورش توصیه 
کرده بود مرعوب فضاســازى هاى جهانى درباره 
خطر کرونا و ضرورت واکسیناســیون نشــوند و 
از روش هــاى ســنتى از جمله اســتفاده از بخور 
براى جلوگیرى از احتمال آلوده شــدن به ویروس

 استفاده کنند.
رئیس جمهورى تانزانیا گفته بود: اگر سفیدپوستان 
داراى توانایى ارائه واکســن بودند، واکسن هاى 
بیمارى هایى چون ایدز، ماالریا و سرطان را کشف 

مى کردند و به ما مى دادند.

واکسن نمى خواهیم، به جایش ُبخور مى دهیم

نماینده ســابق اصفهان درباره سناریوى انتخاباتى 
اصولگرایان و درخواســت اصولگرایــان از آیت ا... 
سیدابراهیم رئیسى براى کاندیداتورى توضیح داد: 
االن به صورت متفرق درخواست از آقاى رئیسى براى 
حضور در صحنه انتخابات ریاست جمهورى مطرح 
مى شــود، این افراد معتقدند با آمدن ایشان وحدت 

میان نیروهاى اصولگرا و انقالبى حاصل است.
حمیدرضا فوالدگر افزود: با کاندیداتورى آقاى رئیسى 
همه ســالیق اصولگرایى روى حمایت او به اتفاق 
نظر مى رسند اما آنچه من اخیراً شنیدم آقاى رئیسى 
نپذیرفته و پاسخ ایشان منفى است و مى خواهد در 
همان قوه قضائیه اجراى برنامه پنج ساله خود را دنبال 
کند. اگر آقاى رئیســى نیاید فرایند انتخاب نامزد در 

جریان انقالبى و اصولگرا مشکل مى شود.
این فعال سیاسى اصولگرا درباره احتمال کاندیداتورى 
على الریجانى در انتخابات ریاست جمهورى گفت: تا 
آنجا که شنیدم و سراغ گرفتم، خودش اعالم آمادگى 
نکرده و گفته کاندیدا نمى شود اما اینکه فرایندهاى 
ماه آینده به چه شکل شوند و چقدر روى تصمیم آقاى 

الریجانى اثر خواهند داشت، مشخص نیست.
فوالدگر با بیان اینکه خاســتگاه سیاسى الریجانى 
جریان اصالحات نیســت، یادآور شــد: در فضاى 
مجازى مطرح شده بود که آقاى الریجانى با اصالح 
طلبان جلسه داشته و آنها با هم توافق کردند که آقاى 
الریجانى این خبرها را تکذیب کرد و گفت نه جلسه 

اى با اصالح طلبان داشتم و نه توافقى شده است.

آمدن و نیامدن رئیسى و الریجانى به روایت 
نماینده سابق اصفهان

دانشمندان دانشگاه RMIT استرالیا به طور مداوم در 
حال ارائه روش هایى براى کاربرد مواد زائد بازیافت شده 
در مواد سازنده جاده ها با عملکرد باال ازجمله ته سیگار، 
الستیک هاى دور ریخته شده و آوار ساختمان ها هستند. 

آخرین تالش آنان از اهمیت خاصى برخوردار است زیرا 
این محققان با استفاده از تکه هاى ماسک هاى صورت در 
مواد ساخت جاده استفاده کردند که به گفته آنان برخى از 

مزایاى مهندسى منحصربه فردى را ارائه مى دهد.
دکتر محمد صابریان، محقق ارشــد این تحقیق اظهار 
کرد: «این مطالعه اولیه امکان بازیافت ماســک هاى 
صورت یکبار مصرف را در جاده ها موردبررسى قرارداد 

و ما بسیار هیجان زده شدیم که متوجه شدیم این ماده 
نه فقط مؤثر است، بلکه داراى مزایاى واقعى مهندسى 

نیز هست.»
دانشمندان مى گویند: اگر از مواد جدید آنان براى ساخت 
جاده دوبانده به طول یک کیلومتر (0/6 مایل) استفاده 
شود حدود سه میلیون ماسک استفاده مى شود و از 93 

تن زباله براى رفتن به محل دفن جلوگیرى مى شود. 

ساخت جاده با ماسک 
  راحله بختیارى / خبرگزارى ایسنا |
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دیدار با بانوان مخابرات
سرپرسـت مخابرات منطقه اصفهان همزمان با میالد 
حضرت زهرا (س) و گرامیداشـت روز زن بـا حضور در 
مرکز اسـتقالل، با بانوان همـکار دیـدار و گفتگو کرد. 
اسـماعیل قربانى  با حضور در واحد پاسـخگویى 118 
منطقه اصفهان و گفتگـو با بانوان شـاغل در این حوزه 
ضمن تبریک این روز، هدایایى به رسم یادبود به بانوان 
همکار در این مرکز اهدا کرد. به مناسبت این روز فرخنده 
با رعایت پروتکل هاى بهداشتى از زحمات کلیه بانوان 
شاغل در حوزه هاى مختلف از سـوى مدیران مربوطه 

قدردانى گردید.

همسطح سازى
 33 دریچه فاضالب

به گزارش روابـط عمومى آبفا منطقه یـک، 33 دریچه 
فاضـالب در خیابـان هاى سـیدعلى خـان و آمـادگاه 
بهسازى و همسطح سازى شد. این عملیات در راستاى 
سنگفرش سازى شهردارى اصفهان توسط پیمانکار و 
با نظارت اداره توسعه و بهره بردارى شبکه فاضالب آبفا 

منطقه یک در 10 روز انجام گرفت.

اصالح 5 کیلومتر 
شبکه توزیع آب 

به گزارش روابط عمومى آبفا مبارکه، به منظور کاهش 
هدررفـت آب و افزایـش رضایـت منـدى مشـترکین 
روسـتایى، عملیات اصالح شـبکه توزیع آب شـرب در 
روستاها به طول 5 کیلومتر آغاز شد. پیش بینى مى شود 
این عملیات با هزینه اى حدود 7 میلیارد ریال انجام شود.

تقدیر از کارمندان 
و کارگران نمونه 

با حضـور مدیران و مسـئولین شـرکت پاالیـش نفت 
اصفهان از کارمندان و کارگران نمونه  شرکت پاالیش 
نفت اصفهان تقدیر شد. در این مراسم، رئیس روابط کار 
شـرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: تکریم کارمندان 
کارى معنوى اسـت که با ارزیابى شاخص ها، مى تواند 
باعث رشد و شکوفایى یک مجموعه در جهت رسیدن 
به اهداف باشد. سید سعید کاظمینى با بیان اینکه همه 
کارمندان شـرکت عظیم و فاخرشـرکت پاالیش نفت 
اصفهان مسـئولیت پذیر و نمونه هسـتند ایـن آیین را 
مراسمى نمادین براى تقدیر از نمایندگان این قشر عزیز 
توصیف کرد. وى افزود: هر توفیقى که تا کنون حاصل 
شده است حاصل تالش ها و زحمات همین کارمندان 

و کارکنان در دستگاه هاى اجرایى مختلف بوده  است.

محکومیت نگهدارى 
چوب و زغال بلوط 

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از محکومیت 
14 میلیاردى براى نگهدارى چوب و زغال بلوط خبر داد. 
غالمرضا صالحى اظهار کرد: پرونده نگهدارى محموله 
چوب و زغال قاچاق که توسـط مأموران از یک انبار در 
اصفهان کشف شده بود، به شعبه هفتم بدوى رسیدگى 
به تخلفات قاچاق کاال و ارز ارجاع شد. شعبه مذکور پس 
از رسـیدگى به این پرونده و احراز تخلف ، متهم پرونده 
را به اسـتناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به پرداخت

 14 میلیارد ریال جریمه نقدى محکوم کرد.

نتیجه اعتماد به 
متخصصان داخلى 

انجمـن  هیئت مدیـره  عضـو  شهرسـتانى،  رضـا 
تولیدکننـدگان فـوالد ایران با اشـاره به اهمیـت تولید 
تختال  با ضخامت 300 میلى متر توسـط فوالد مبارکه 
اظهار داشت: تولید اسلب هاى ضخیم براى صنـــعت 
فوالد کشـور، به ویـژه فوالدمبارکه، بسـیار مهم و مایه 
مباهات است؛ چراکه این دستاورد ارزنده با تکیه بر دانش 
بومـى و اعتماد به تخصص جوانان ایجاد شـده اسـت. 
شهرسـتانى تأکید کرد: یک بار دیگر با تکنولوژى هاى 
به دست آمده در فوالد مبارکه ثابت کردیم که تحریم هاى 
حقیقى و حقوقـى صنعت فوالد، به ویژه شـرکت فوالد 

مبارکه، بى نتیجه است.

خبر

مدیر کل امور مالیاتى اســتان اصفهان اظهار کرد: تعامل 
و همکارى اداره امور مالیاتى اســتان با شــهردارى هاى 
استان همواره زبانزد بوده است، بخش عمده اى از درآمد 
شــهردارى ها از محل پرداخت عوارض ارزش افزوده از 
سوى شــهروندان تأمین مى شــود. بهروز مهدلو با بیان 
اینکه سال گذشــته بیش از 1600 میلیارد تومان از محل 
عوارض در اختیار شهردارى ها و دهیارى ها و روستاهاى 
فاقد دهیارى قرار گرفته اســت، تصریح کرد: در 10 ماه 
ســال جارى 1500 میلیارد تومان اعتبار از محل دریافت 
عوارض توزیع شده است. وى با تاکید بر اینکه اینکه نقش 
و جایگاه قانون مالیات بــر ارزش افزوده و مردم به عنوان 

مصرف کنندگان نهایى، در آبادانى شهر کامًال محسوس 
است، گفت: بخشــى از هزینه اجراى طرح هاى عمرانى 

استان از محل دریافت عوارض تأمین مى شود.
مهدلو ادامه داد: وقتى امنیت براى فعاالن اقتصادى فراهم 
باشد و درآمد کسب کنند، بخشى از درآمد خود را در بخش 
عوارض مى آورند که خدمات حاصــل از آن به مردم باز 
مى گردد. وى تاکید کرد: با طرح هــاى اداره کل مالیاتى 
به خصوص در بخش پایش، براى فعاالن یا کســبه جزء 
به خصوص واحدهاى تولیدى که در شــرایط کرونایى با 
مشکل مواجه بودند تســهیالت خوبى فراهم شده، اما در 

بخش فرار مالیاتى با قدرت اقدام خواهیم کرد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: احداث خط مترو از ایستگاه دارك در زینبیه 
تا شاهین شهر (حبیب آباد، دولت آباد، گز و شاهین شهر) 

در پیوست بودجه آمده و مطالعات آن در حال انجام است.
حسینعلى حاجى دلیگانى در آئین آغاز عملیات اجرایى تقاطع 
غیر همسطح شهداى ورزشکار، ضمن ابراز خرسندى از آغاز 
عملیات اجرایى این پروژه، اظهــار کرد: کلنگ زنى پروژه 
تقاطع غیر همسطح شهداى ورزشکار حاصل همدلى و کار 
کارشناسى بین مدیران شهرى دو شهر اصفهان و دولت 

آباد بوده است.
وى با تاکید بر اینکه کلنگ زنى پروژه تقاطع غیر همسطح 

شــهداى ورزشــکار هدیه فجر انقالب به مردم خونگرم 
و زحمتکش برخوار و دولت آباد اســت، اظهار امیدوارى 
کرد: ارتباط تعامل بین دو شهر دولت آباد و اصفهان حفظ 

و ارتقا یابد.
حاجى دلیگانى ادامه داد: خط مترو دیگرى از اصفهان به 
سمت شاهین شهر (ایستگاه پاسداران در شهرك عاشق 
آباد به سمت شاهین شهر) مرتبط مى شود که این موضوع 
نیز در پیوست بودجه آمده است، با توجه به این ظرفیت ها 
باید جلســاتى برگزار و براى تحقــق رینگ حمل و نقلى 
مفید تالش شود تا شاهد عملیاتى شدن این اتفاق بزرگ 

باشیم.

مطالعه احداث خط مترو از 
زینبیه تا شاهین شهر 

تعامل اداره امور مالیاتى 
با شهردارى هاى استان 

سخنگوى ستاد پیشــگیرى و مقابله با کرونا در استان 
اصفهــان در خصوص آخرین وضعیت اســتان و میزان 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى مقابله با کرونا در استان 

توضیح داد.
حجت ا... غالمى اظهار کرد: وضعیت استان اصفهان در 
شرایط خوبى بود، اما زنگ خطر تغییر وضعیت رنگ بندى 
استان اصفهان از اردســتان شروع شده و این شهرستان 
از وضعیت آبى به وضعیت زرد تغییر کرده اســت و زنگ 
هشدارى براى رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى مقابله 
با شیوع کرونا است و این امر نشان مى دهد که باید تمام 

دستورالعمل هاى بهداشتى را با جدیت رعایت کنیم.
وى ادامه داد: متوسط رعایت دستورالعمل ها از حدود 95 
درصد به حدود 80 رسیده اســت، بنابراین براى افزایش 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى تصمیم بر تشدید نظارت ها 

گرفته ایم.
در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: در مدتى تعداد ابتال به کرونا ثابت شــده بود اما در 
حال حاضر مدتى است به سمت باال نوسان دارد بعضى از 
روزها افزایش مى یابد و مجدداً روى خط ثابتى که داشتیم 
برمى گردد و افزایش ابتال یک نگرانى اســت همچنین 

مراجعات ســرپایى به بیمارســتان ها و اورژانس ها هم 
افزایش داشته اســت اما موارد فوت روند کاهشى داشته 
است که تقریبًا از اوایل دى ماه تاکنون ادامه دارد و تعداد 
فوت به حداقل و زیر پنج نفر رسیده در روز که این امر بسیار 

خوشحال کننده است.
آرش نجیمى اظهار کرد: تعداد موارد بسترى افزایش یافته 
است در بعضى شهرستان ها وضعیت خوبى داشتیم حتى 
توانستیم از وضعیت خطر متوسط (زرد) به کم خطر یعنى 
آبى حرکت کنیم، اما بعضى شهرستان ها معکوس هستند. 
سه شهرستان اردستان، تیران و کرون و گلپایگان به دلیل 
افزایش موارد بسترى و بیماران از وضعیت آبى به وضعیت 

زرد تبدیل شدند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: 
رعایت پروتکل ها متأســفانه بســیار کاهش پیدا کرده 
اســت تا حدى که در اواخر آذرماه به حــدود 90 درصد 
رعایت پروتکل ها رسیده بودیم و استفاده از ماسک جزو 
شیوه زندگى افراد شده بود اما در حال حاضر با رفتارهاى 
پرخطر از جمله افزایش ترددها و سفرها در سطح کشور 
این رعایت دستورات بهداشتى کاهش یافته است، ضمن 
اینکه این حجم باال از جابجایى ها و اســتفاده نکردن از 

ماســک و عادى شــدن تجمعات به ما هشدار مى دهد 
که ممکن است اسفندماه پرتالطمى از نظر میزان ابتال 

داشته باشیم.
وى با اشــاره به تبعات منفى عادى انگارى خاطرنشان 
کرد: عادى انگارى غیرمنطقى در ســطح جامعه ایجاد 
شده است و خطرناك تر از آن عادى انگارى است که بین 
مسئوالن وجود دارد به دالیل مختلف برخى مسئوالن 
تعجیل هایى در بازگشایى ها، سفرها و در واقعیت برداشته 
شــدن محدودیت ها دارند که به نظر این وضعیت نتایج 

بسیار خطرناکى دارد.
وى با هشــدار نسبت به تبعات ســنگین عادى انگارى 
مردم و مسئوالن گفت: هشدار مى دهیم که این رفتارها 
و تصمیمات چه در سطح مردم و چه در سطح مسئوالن 
مى تواند با موج جدیدى از شیوع که متفاوت از موج هاى 
قبل است روبرو شود، شاید موج هاى قبل افزایش آرامى 
نسبت به تعداد موارد داشتیم اما ممکن است در این موج با 

یک پیک بسیار شدید در زمان کوتاه مواجه شویم.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: 
متأسفانه سفرهاى غیرضرورى مسئوالن این نشانه را به 

مردم انتقال مى دهد که خطر کرونا جدى نیست!

رئیس اداره خالقیت و نوآورى شــهردارى اصفهان 
گفت: پالك کوب شهر اصفهان جهت هویت بخشى 

به شهر در دست تولید است.
وحید مهدویان اظهار کرد: اصفهان در ســال 1394 
به عنــوان اولین شــهر ایــران به عضویت شــبکه 
شــهرهاى خالق یونســکو در زمینه صنایع دستى و 
هنرهاى مردمى درآمده و متعهد اســت در راســتاى 
تحقق بخشیدن به اهداف شــبکه شهرهاى خالق 

یونســکو تجارب و دســتاوردهاى خود را با ســایر 
شهرهاى عضو در سطح ملى و بین المللى به اشتراك 

بگذارد.
 وى با بیان اینکه پالك کوب شــهر اصفهان جهت 
هویت بخشى به شهر در دســت تولید است، گفت: از 
سوى دیگر نیاز است که اصفهان در حوزه صنایع دستى 
شناخته شده و عالوه بر سطح ملى در سطح بین المللى 

نیز برند سازى شود.

رئیس اداره پیش بینى هواشناســى استان اصفهان از 
نفوذ امواج ناپایدار بارشى به اســتان از اواسط امروز 
شنبه خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه مناطق غرب 
و جنوب اصفهان را در برمى گیــرد و کیفیت هوا در 

نواحى مرکزى و صنعتى بهبود مى یابد.
فاطمه زهرا ســیدان اظهار کرد: غلظت آالینده ها در 
کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتى استان تا شنبه 

(امروز) افزایش یافته است.
وى افزود: با نفوذ تدریجى موج ناپایدار به اســتان از 
بعد از ظهر روز شنبه، باران و برف در مناطق غرب و 
جنوب استان پیش بینى مى شود که تا روز یکشنبه ادامه 

خواهد داشت ضمن اینکه در سایر مناطق نیز بارش ها 
با شدت کمتر خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان با بیان اینکه 
احتمال بارش خفیف در کالنشــهر اصفهان در روز 
یکشنبه وجود دارد، گفت: عمده فعالیت سامانه بارشى 
در مناطق غرب و جنوب است و براى مناطق مرکزى 
نیز انتظار داریم ناپایدارى هاى ســبب پاك شــدن 
جو از آلودگى هوا شــود؛ از این رو از اواسط روز شنبه 
کیفیت هوا در شــهر اصفهان بهبــود مى یابد و روز 
یکشنبه هواى سالم براى این کالن شهر پیش بینى

 مى شود.

جانشــین فرمانده انتظامى استان از کشف 170 کیلو 
تریاك در بازرسى از یک سوارى پراید توسط ماموران 

یگان تکاورى پلیس اصفهان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر بیان داشت: ماموران 
یگان تکاورى پلیس اصفهان بــا همکارى ماموران 
پاسگاه حســن آباد حین کنترل خودروهاى عبورى 
از محور رامشه-حســن آباد به یک ســوارى پراید 

مشکوك و دستور ایست صادر کردند.
وى افزود: راننده خودرو با سرعت زیادى قصد متوارى 

شدن را داشت که ماموران پس از اخطارهاى الزم و با 
رعایت قانون بکارگیرى سالح چندین گلوله به سمت 
خودرو شلیک و ســرانجام خودرو را متوقف کردند. 
سوداگر مرگ که عرصه را برخود تنگ دید خودرو را 

رها و در تاریکى شب متوارى شد .
سرهنگ هاشــمى فر با اشــاره به اینکه هویت این 
ســوداگر مرگ مشــخص شــده و بزودى دستگیر 
مى شود اظهار داشت: در بازرسى از خودرو 170 کیلو 

تریاك کشف شد.

شهردار اصفهان و معاون کنســولى، امور مجلس و 
ایرانیان وزارت امور خارجه طى دیدارى در موضوع 
همکارى مدیریت شــهرى اصفهان با وزارت امور 
خارجه در زمینه هایى همچون مشــارکت ایرانیان 
خارج از کشور در حوزه سرمایه گذارى و توسعه دفاتر 
استانى وزارت امور خارجه گفتگو و تبادل نظر کردند.  
قدرت اله نوروزى در دیدار با ســید کاظم سجادى، 
معاون کنسولى، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور 
خارجه گفت: در شهرى مانند اصفهان که عنوان شهر 
جهانى را دارد، باید استانداردهاى جهانى در همه ابعاد 
پیاده سازى شود به همین سبب در این دوره مدیریت 
شهرى تصمیم گرفتیم نمایشگاه بین المللى اصفهان 

را طى دو سال به سرانجام برسانیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه این نمایشگاه در کنار 
حلقه چهارم ترافیکى شهر اصفهان قرار دارد، گفت: 
پروژه ســالن اجالس ســران نیز پیش از این زمین 
گیر شــده بود که با صرف اعتبار 700 میلیارد تومان 
پروژه هاى آن را فعال کردیم و به پیشــرفت کنونى 
رسید، البته این طرح براى تکمیل همچنان به 300 

میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.
وى با تاکید بر اینکه ســاخت حلقــه حفاظتى همه 
دسترسى هاى سالن اجالس سران را جبران خواهد 
کرد، گفت: سالن اجالس جنبه بین المللى دارد و براى 

همین منظور بخشــى از این فضا به اتاق بازرگانى 
اصفهان که با تجار جهانى در ارتباط است، اختصاص 

داده شده است.
نوروزى بیان کرد: باید کنســولگرى هاى زیادى در 
شــهر جهانى اصفهان فعال باشــد از همین رو ایده 
ایجاد منطقه دیپلماتیک را در اصفهان مطرح کردیم.

شــهردار اصفهان افزود: بــه زودى مقدمات پیوند 
خواهرخواندگــى اصفهان و شــهر حیدرآباد هند به 
عنوان چهاردهمین شــهر خواهرخوانــده اصفهان 

فراهم مى شود.
در ادامه این دیدار، ســید کاظم ســجادى، معاون 
کنســولى، امور مجلــس و ایرانیــان وزارت امور 
خارجه  پروژه ســالن اجــالس ســران را بى نظیر 
توصیــف و تصریــح کرد: بهتــر اســت در همین 
دوره مدیریت شــهرى این پروژه به اتمام برســد تا 
با آینده نگــرى، این گنجینه شــهر اصفهان ویران 

نشود.
وى با اشــاره به اینکه نمایشگاه بین المللى اصفهان 
در مکان خوبى واقع شــده اســت و اى کاش چنین 
دیدگاهى در خصوص احداث نمایشــگاه تهران هم 
اتخاذ مى شــد، گفت: اگر تعاریف درستى براى این 
ظرفیت ها تدوین شود، ســرمایه اى براى شهر رقم 

خواهد خورد.

پالك کوب شهر اصفهان تولید مى شود

موج بارشى در راه  اصفهان

پراید حامل تریاك به ضرب گلوله متوقف شد 

منطقه دیپلماتیک در شهر اصفهان ایجاد شود 

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان با بیان اینکه در 
خصوص اقدامات و فعالیت هاى متناســب با ایام نوروز 
برنامه ریزى الزم شده است، گفت: تمام تالش مجموعه 
شــهردارى اصفهان فراهم کردن شرایط مناسب براى 
شهروندان و استقبال خوب و مناســب از نوروز 1400 

است.
حسین امیرى با اشاره به شیوع کرونا از یکسال گذشته 
تاکنون، تصریح کرد: شهر و شهروندان نیازمند داشتن 
شور و نشاط و آرامش خاطر هستند که متأسفانه به دلیل 
شیوع بیمارى کرونا و به دنبال آن بیمار شدن یا درگذشت 
برخى از نزدیکان و وابستگان و همچنین محدودیت هاى 
ایجاد شــده؛ این نیاز مهم محدود شــده است که باید 
در جهت افزایش شــادابى و نشاط شــهروندان تالش 

کنیم.

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان ادامه داد: در 
همین راســتا برنامه ها و اقدامات گسترده اى به منظور 
تغییر چهره شهر و افزایش نشاط شهروندان برنامه ریزى 

و اجرایى خواهد شد.
وى ادامــه داد: نظافت و شســت و شــوى خیابان ها و 
پیاده روها، کاشت گل هاى فصلى، رنگ آمیزى جداول، 
جانمایى المان هاى نوروزى، اجــراى برنامه فرهنگى 
و هنرى و مرمت آســفالت خیابان هــا و معابر از جمله 

برنامه هاى شهردارى در استقبال از بهار است.
امیرى با اشاره به اینکه یکى از نیازهاى شهر طراوت و 
داشتن ظاهرى آراسته است گفت: در تمام مناطق پانزده 
گانه شهردارى اصفهان اکیپ هاى رنگ آمیزى فعالیت 
خود را آغاز خواهند کرد و تا 15 اسفند ماه لباس نو بر تن 

شهر مى شود.

وى گفت: امســال به صورت یکپارچه نسبت به تأمین 
رنگ مورد نیاز شهر اقدام شده است و رنگ آمیزى بیش 
از یک هزار و 100 کیلومتر جــدول، 20 هزار پایه تابلو، 
بیش از 106 میلیون متر مربع نرده ها و مبلمان شهرى از 
جمله سایت هاى بازى، آب نماها و المان ها با حدود 350 
تن رنگ و حالل آغاز خواهد شده که تا نیمه اسفند ماه 

تکمیل مى شود.
وى در خصوص استقبال از مسافران نوروزى و برنامه هاى 
شهرى، گفت: هر اقدام و تصمیمى باید به صورت اصولى 
و دقیق انجام بشــود، البته امیدواریم از این شرایط عبور 
کنیم؛ در ارتباط با استقبال از مسافران نوروزى نیز نظر و 
دستورات اعالم شده از سوى ستاد مبارزه با کرونا اجرایى 
خواهد شد و پیرو دســتورالعمل هاى کشورى و استانى، 

اقدامات مقتضى را انجام مى دهیم.

3 شهرستان استان اصفهان به دلیل افزایش موارد بسترى از وضعیت آبى 
وارد وضعیت زرد شد

زنگ خطر از اردستان 
به صدا در آمد

 اصفهان آماده استقبال از نوروز 1400 مى شود

مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان به عوامل موثر بر قیمت 
ســهم پرداخت و گفت:ســهامداران عالقمند هستند 
انتظارات شــان از بازار سرمایه تامین شــود اما به دلیل 
چالش هاى مختلف به عنوان مثال شیوه نامه فوالد که 
بر تولید و صادرات ما تاثیر گذار است این انتظارات محقق 
نمى شود.  منصور یزدى زاده افزود:طى جلسه اى با مجمع 

نمایندگان استان، دغدغه هاى ذوب آهن در این خصوص 
مطرح شد تا ان شاا... به شیوه اى عادالنه برنامه ریزى شود. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد:محصوالت 
این کارخانه مطابق با آخرین استانداردهاى روز دنیا تولید 
مى شود و صادرات به کشورهاى مختلف انجام مى گردد.

وى گفت:قــرارداد صــادرات محصول ریل به کشــور 

افغانستان نیز منعقد شد تا ایران از وارد کننده ریل به یک 
صادر کننده تبدیل شود.

یزدى زاده گفت:با حمایــت هاى خوب هلدینگ، معدن 
زغال را خریدارى کردیــم و در ذخیره مواد اولیه که قبال 
فقط چند روز بود اکنون به اندکى ثبات رسیدیم اما تولید 

سه کوره،تامین پایدار مواد اولیه را مى طلبد.

سهامداران عالقه مندند انتظاراتشان  تأمین شود 



آگهى مزایده عمومى شماره 99/4
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان هاى اصفهان ، فارس و یزد را از طریق مزایده عمومى شماره 99/4 به فروش برساند . متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/11/18  به وبسایت  www.maskanesfahan.ir مراجعه فرمایند . آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخه 99/11/28  مى باشد، 
جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10صبح روز شنبه مورخه  99/12/02  در محل دفتر مرکزى شرکت عمران و مسکن اصفهان برگزار مى گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

خواهد بود.

ادامه در صفحه بعد...
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شماره بلوكنام پروژهکاربرىردیف
قیمت پایه (هر متراژطبقهواحد

مترمربع) ریال
قیمت 
تراس

تعداد 
پارکینگ

قیمت پایه کل 
پارکینگ(ریال)

متراژ 
انبارى

قیمت پایه کل انبارى 
آدرسشرایط فروش قیمت پایه کل (ریال)(ریال)

اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC301 C3113,00136,710,00001350,000,0008,20369,000,00016,167,230,000پارسینامسکونى1
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC302 C3120,00142,380,00001350,000,0003,60162,000,00017,597,600,000پارسینامسکونى2
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC303 C3110,10136,710,00001350,000,0003,50157,500,00015,559,271,000پارسینامسکونى3
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC304 C3117,70139,608,00001350,000,0004,00180,000,00016,961,861,600پارسینامسکونى4
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC305 C3111,30137,340,00001350,000,0004,45200,250,00015,836,192,000پارسینامسکونى5
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC306 C3168,70143,035,20001350,000,0003,50157,500,00024,637,538,240پارسینامسکونى6
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC307 C3110,60137,592,00001350,000,0006,90310,500,00015,878,175,200پارسینامسکونى7
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC309 C3113,30149,436,00001350,000,0004,60207,000,00017,488,098,800پارسینامسکونى8
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC310 C3133,30146,412,00001350,000,0004,60207,000,00020,073,719,600پارسینامسکونى9
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC401 C4119,60144,270,00001350,000,0004,70211,500,00017,816,192,000پارسینامسکونى10
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC402 C4129,00149,688,00001350,000,0004,70211,500,00019,871,252,000پارسینامسکونى11
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC403 C4115,10144,144,00001350,000,0004,90220,500,00017,161,474,400پارسینامسکونى12
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC404 C4122,70147,168,00001350,000,0005,10229,500,00018,637,013,600پارسینامسکونى13
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC405 C4116,30144,522,00001350,000,0004,80216,000,00017,373,908,600پارسینامسکونى14
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC406 C4181,70150,570,00002700,000,0006,20279,000,00028,337,569,000پارسینامسکونى15
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC407 C4116,60145,152,00001350,000,0007,13320,850,00017,595,573,200پارسینامسکونى16
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC408 C4176,70156,492,00002700,000,0005,90265,500,00028,617,636,400پارسینامسکونى17
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC409 C4113,30156,945,60001350,000,0005,20234,000,00018,365,936,480پارسینامسکونى18
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC410 C4133,30153,720,00001350,000,0006,50292,500,00021,133,376,000پارسینامسکونى19
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه86,00306,495,00003900,000,00019,001,425,000,00028,683,570,000زیرزمینB3-1-پارسیناتجارى20
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه39,00309,802,50002600,000,0009,60720,000,00013,402,297,500زیرزمینB14-1-پارسیناتجارى21
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه33,00309,802,50002600,000,00011,30847,500,00011,670,982,500زیرزمینB15-1-پارسیناتجارى22
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه38,00307,597,50002600,000,00012,20915,000,00013,203,705,000زیرزمینB16-1-پارسیناتجارى23
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه38,00308,700,00002600,000,00013,00975,000,00013,305,600,000زیرزمینB17-1-پارسیناتجارى24
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه47,50304,290,00002600,000,00017,001,275,000,00016,328,775,000زیرزمینB22-1-پارسیناتجارى25
اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه107,50308,700,000041,200,000,00014,151,061,250,00035,446,500,000زیرزمینB28-1-پارسیناتجارى26

شاهین تجارى27
زیرزمین A1B1ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه60,00370,440,000021,500,000,0008,50722,500,00024,448,900,000اول

شاهین تجارى28
زیرزمین A1B2ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه43,00363,825,000021,500,000,0008,80748,000,00017,892,475,000اول

شاهین تجارى29
زیرزمین A1B6ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه69,00352,800,000021,500,000,0008,50722,500,00026,565,700,000اول

شاهین تجارى30
زیرزمین A1B10ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه56,50411,232,500021,500,000,0008,60731,000,00025,465,636,250اول

شاهین تجارى31
زیرزمین A1B12ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه56,50411,232,500021,500,000,00010,00850,000,00025,584,636,250اول

شاهین تجارى32
زیرزمین A1B14ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه58,00433,282,500021,500,000,00010,50892,500,00027,522,885,000اول

شاهین تجارى33
زیرزمین A1B15ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه58,00433,282,500021,500,000,0009,00765,000,00027,395,385,000اول

شاهین تجارى34
زیرزمین A1B17ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه66,80416,745,000021,500,000,00013,501,147,500,00030,486,066,000اول

شاهین تجارى35
زیرزمین A1B19ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه44,50399,105,000021,500,000,0009,10773,500,00020,033,672,500اول

شاهین تجارى36
زیرزمین A1B21ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه67,50416,745,000021,500,000,0009,10773,500,00030,403,787,500اول

شاهین تجارى37
زیرزمین A1B23ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه67,00399,105,000021,500,000,00011,00935,000,00029,175,035,000اول

شاهین تجارى38
زیرزمین A1B25ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه66,70399,105,000021,500,000,0007,50637,500,00028,757,803,500اول

شاهین تجارى39
زیرزمین A1B27ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه52,70399,105,000021,500,000,0008,20697,000,00023,229,833,500اول

شاهین تجارى40
زیرزمین A1B29ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه59,00399,105,000021,500,000,0007,80663,000,00025,710,195,000اول

شاهین تجارى41
زیرزمین A1B31ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه58,00370,440,000021,500,000,0007,60646,000,00023,631,520,000اول

شاهین تجارى42
زیرزمین A1B33ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه34,70347,287,500021,500,000,0000,00013,550,876,250اول

شاهین تجارى43
زیرزمین A1B34ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه37,40388,080,000021,500,000,0000,00016,014,192,000اول

شاهین تجارى44
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه46,00503,842,500021,500,000,0007,00595,000,00025,271,755,000همکفA1G1ایرانیان
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شاهین تجارى45
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه62,00463,050,000021,500,000,0008,50722,500,00030,931,600,000همکفA1G3ایرانیان

شاهین تجارى46
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه80,00474,075,000032,250,000,00020,001,700,000,00041,876,000,000همکفA1G5ایرانیان

شاهین تجارى47
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه115,00578,812,500032,250,000,00020,001,700,000,00070,513,437,500همکفA1G6ایرانیان

شاهین تجارى48
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه50,00486,202,500021,500,000,0009,50807,500,00026,617,625,000همکفA1G20ایرانیان

شاهین تجارى49
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه70,00589,837,500021,500,000,00011,00935,000,00043,723,625,000همکفA1G22ایرانیان

شاهین تجارى50
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه38,00497,227,500021,500,000,0008,70739,500,00021,134,145,000همکفA1G28ایرانیان

شاهین تجارى51
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه54,00507,150,000032,250,000,0008,80748,000,00030,384,100,000همکفA1G40ایرانیان

شاهین تجارى52
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F2142,00416,745,000021,500,000,00011,66991,100,00019,994,390,000ایرانیان

شاهین تجارى53
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F6181,00355,005,000032,250,000,00020,001,700,000,00032,705,405,000ایرانیان

شاهین تجارى54
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F8144,00411,232,500021,500,000,0009,80833,000,00020,427,230,000ایرانیان

شاهین تجارى55
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F9144,00405,168,750021,500,000,0008,90756,500,00020,083,925,000ایرانیان

شاهین تجارى56
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F11144,00405,168,750021,500,000,0008,80748,000,00020,075,425,000ایرانیان

شاهین تجارى57
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F13149,00428,321,250021,500,000,0009,00765,000,00023,252,741,250ایرانیان

شاهین تجارى58
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F15178,00393,592,50001750,000,0008,90756,500,00032,206,715,000ایرانیان

شاهین تجارى59
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F17162,00382,016,250021,500,000,00011,00935,000,00026,120,007,500ایرانیان

شاهین تجارى60
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F18142,00388,080,000021,500,000,0000,00017,799,360,000ایرانیان

شاهین تجارى61
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F38/11197,00439,897,500032,250,000,0000,00088,909,807,500ایرانیان

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه139,00349,895,70002700,000,00010,20765,000,00050,100,502,300همکفB9G1ایثارتجارى62
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه60,00427,650,30002700,000,00018,801,410,000,00027,769,018,000همکفB9G2ایثارتجارى63
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه70,00427,650,30002700,000,00013,651,023,750,00031,659,271,000همکفB9G3ایثارتجارى64
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه70,00427,650,30002700,000,00013,30997,500,00031,633,021,000همکفB9G7ایثارتجارى65
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه39,00388,773,00002700,000,0000,00015,862,147,000همکفB9G8ایثارتجارى66
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه30,50388,773,00002700,000,0000,00012,557,576,500همکفB9G10ایثارتجارى67
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه49,60388,773,00002700,000,0008,15611,250,00020,594,390,800همکفB9G12ایثارتجارى68
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه45,70388,773,00002700,000,00016,801,260,000,00019,726,926,100همکفB9G13ایثارتجارى69
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه42,80362,854,80002700,000,00013,501,012,500,00017,242,685,440زیرزمینB9B1-1ایثارتجارى70
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه75,40362,854,80002700,000,00015,701,177,500,00029,236,751,920زیرزمینB9B2-1ایثارتجارى71
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه34,50362,854,80002700,000,00015,101,132,500,00014,350,990,600زیرزمینB9B3-1ایثارتجارى72
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه28,00336,936,60002700,000,0000,00010,134,224,800زیرزمینB9B4-1ایثارتجارى73
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه70,60336,936,60002700,000,0000,00024,487,723,960زیرزمینB9B5-1ایثارتجارى74
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه35,20336,936,60002700,000,0009,12684,000,00013,244,168,320زیرزمینB9B6-1ایثارتجارى75
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه41,20362,854,80002700,000,0000,00015,649,617,760زیرزمینB9B7-1ایثارتجارى76
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه34,00362,854,80002700,000,0000,00013,037,063,200زیرزمینB9B8-1ایثارتجارى77
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه19,00388,773,00002700,000,0000,0008,086,687,000زیرزمینB9B9-1ایثارتجارى78
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه47,10362,854,80002700,000,0000,00017,790,461,080زیرزمینB9B10-1ایثارتجارى79
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه52,70362,854,80002700,000,0000,00019,822,447,960زیرزمینB9B11-1ایثارتجارى80
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه187,20298,059,30002700,000,00030,002,250,000,00058,746,700,960زیرزمینB9G1/1-1ایثارتجارى81
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9323244,00176,904,00002600,000,0007,25471,250,00044,235,826,000ایثارمسکونى82
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9434275,00190,171,80002600,000,0007,35477,750,00053,374,995,000ایثارمسکونى83
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9444225,00213,759,00001300,000,0005,90383,500,00048,779,275,000ایثارمسکونى84
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9525244,00191,646,00002600,000,00010,12657,800,00048,019,424,000ایثارمسکونى85
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9535275,00199,017,00002600,000,00013,70890,500,00056,220,175,000ایثارمسکونى86
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9545225,00221,130,00001300,000,0006,00390,000,00050,444,250,000ایثارمسکونى87
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9616167,50178,378,20001300,000,0005,10331,500,00030,509,848,500ایثارمسکونى88
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9626244,00199,017,00002600,000,00013,70890,500,00050,050,648,000ایثارمسکونى89
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9717167,50185,749,20001300,000,0004,80312,000,00031,724,991,000ایثارمسکونى90
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9727244,00206,388,00002600,000,0008,30539,500,00051,498,172,000ایثارمسکونى91
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه54,40204,750,00000019,81,188,000,00012,326,400,000زیرزمین1-8بازارچهایثارتجارى92
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه54,90204,750,00000017,31,038,000,00012,278,775,000زیرزمین1-7بازارچهایثارتجارى93
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه54,30204,750,000000211,260,000,00012,377,925,000زیرزمین1-6بازارچهایثارتجارى94
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه50,70204,750,00000019,61,176,000,00011,556,825,000زیرزمین1-5بازارچهایثارتجارى95
شیراز بلوار امیرکبیر روبروى باغ جنت60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه52,70204,750,00000020,41,224,000,00012,014,325,000زیرزمین1-4بازارچهایثارتجارى96

زمین 97
آموزشى

هشت 
بهشت

B--2747,1620,500,0000000056,316,780,00050٪نقد و الباقى اقساط 12 ماههB شاهین شهر-هشت بهشت-محله

زمین 98
یزد-صفائیه-خیابان پژوهش50٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه3,040,0075,000,00000000228,000,000,000---صفائیهفرهنگى

زمین 99
یزد-صفائیه-خیابان پژوهش50٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه4,954,8560,000,00000000297,291,000,000---صفائیهآموزشى



0606نماگر کرونانماگر کرونا 3971 سال هفدهمشنبه  18 بهمن  ماه   1399

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008003990 تاریخ ارســال نامه: 1399/11/15 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ تمامت یک سهم مشاع از سه سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
366 فرعى از 51- اصلى که در دفتر 488 صفحه 157 بنام محمود آقاســى شهرضا ثبت 
و ســند صادر گردیده اینک خانم زهره على نژاد با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
139921702008018967- 99/11/13 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 24580- 99/11/13 به گواهى دفترخانه شماره پنج شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 

ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1089673 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى/11/143 
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک پالك شــماره 4026 واقــع در کوى راهمیان 
اردستان یک اصلى دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام خانم سیمین احســانى فرزند ابوالحســن وغیره در جریان ثبت مى باشد و تحدید حدود 
آن به علت اشتباه در آگهى بایســتى تجدید گردد اینک بنا به درخواست متقاضى ودستور 

اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنج شنبه..مورخه1399/12/14
راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذابه موجب این آگهى به کلیه مالکین 
مجاور اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابنداعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاى معترضین 
ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ 
انتشار: شنبه 1399/11/18 م الف: 1089367 ذبیح اله فدائى اردستانى- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک اردستان/11/144 
حصروراثت 

اکرم شادکام نجف آبادى  داراى شناسنامه شــماره 32222 به شرح دادخواست به کالسه 

9901790 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خانم آغا کرداریان نجف آبادى  بشناسنامه  166 در تاریخ 27/ 94/9 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد شادکام نجف آبادى  
ش ش 411  ، 2. زهره شادکام نجف آبادى ش ش 183 ، 3. محمد رضا شادکام  ش ش 612 
، 4. عصمت شــادکام نجف آبادى ش ش 865 ، 5. محمد على شادکام نجف آبادى ش ش 
916 ، 6. علیرضا شادکام  ش ش 2029 ، 7. بتول شادکام نجف آبادى  ش ش 753  8. زهرا 
شادکام نجف آبادى  ش ش 771 (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. 1089220 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/11/145  

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى گفت: شرکت 
آسترازنکا اعالم کرد که از ماه فوریه تحویل 4.2 میلیون 
دوز واکسن کرونا را به ایران در قالب کوواکس آغاز مى کند.
سعید نمکى افزود: از برخى شــرکت ها به دلیل نیاز بازار 
داخل، واکسن وارد مى کنیم. همچنین از اسپوتنیک روسیه 
قرار بود وارد کنیم و خیلى ها صحبت هایى کردند. روز سه 
شــنبه مقاله اى در این زمینه در مجله لنست منتشر شد. 
سیاست ما این بود که واکســن ثبت شده اول باید در چند 
کشور موجه در دنیا ثبت و مصرف شده باشد و کارآزمایى 

بالینى در سه فاز را در بیرون مرزها گذرانده باشد.
وى ادامه داد: واکسن اسپوتنیک روســیه در کشورهاى 

برزیل، ویتنام، نپال، مکزیــک، آرژانتین، ونزوئال، مالزى، 
بولیوى، صربستان، مجارستان، روســیه و بالروس هم 
مصرف مى شود و هم ثبت شده اســت. واکسن شرکت 
ســینوفارم چین نیز در چیــن، امارات، بحریــن، مصر، 
مجارستان، عراق، اردن، مراکش، پاکستان، پرو، اندونزى 
و بسیارى از کشورها ثبت و مصرف شده است. واکسن دو 

شرکت هندى نیز در جاهاى مختلف دنیا ثبت شده است.
نمکى بیان کرد: امیدواریــم در بهمن ماه با پیگیرى هاى 
رییس جمهورى و همراهى بانک مرکــزى و وزارت راه 
براى حمل و نقل، هرچه ســریع تر این واکسن ها را وارد 

کشور کرد.

عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشــکى تهران اظهار 
داشــت: مرحله اول تست انسانى واکســن کرونا با روند 
مطلوبى درحال انجام است و به عبارتى کار به خوبى پیش 

مى رود.
دکتر محمدرضا صالحى بیان داشــت: عارضه هایى که 
تاکنون از داوطلبان ثبت شده، از گرید یک عوارض بوده که 

یک موضوع طبیعى است.
صالحى ادامه داد: تاکنون بیشــتر داوطلبان در قالب چند 
گروه واکســن را دریافت کرده اند و در تالش هســتیم 
داوطلبان باقیمانــده این مرحله در یکــى دو هفته آینده 
واکسن خود را دریافت کنند. وى با اشاره به اینکه تزریق 

تمام داوطلبان تا اواخر بهمن به اتمام مى رســد ادامه داد: 
در این زمان نتایــج اقدامات و جمع بنــدى اطالعات در 
اختیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار مى گیرد 
تا در صورت تایید رگوالتور، مجوز ورود مطالعه به مراحل 

بعدى اخذ شود.
صالحى اظهار داشت: پس از سپرى شدن مرحله اول تست 
انسانى، مرحله دوم این مطالعه با حدود 500 داوطلب آغاز 
خواهد شد.وى تعداد داوطلبانى را که دوز دوم واکسن کرونا 
را دریافت کردند، 21 داوطلب اعالم کرد و گفت: هرچند بر 
پایه اطالعات موجود اولیه این واکسن ایمنى زایى خوبى را 
نشان داده اما براى اعالم درصد ایمنى زایى هنوز زود است.

واکسن هاى آسترازنکا به 
زودى وارد کشور مى شود

داوطلبان واکسن ایرانى کرونا 
عارضه اى ندارند

پایان 1400، پایان اپیدمى 
عضو ستاد ملى کرونا بیان کرد:    خبر فورى|
واکسـن ایرانى پایان خـرداد ماه وارد واکسیناسـیون 
عمومى خواهد شـد. واکسن روسـى فاز 3 را به پایان 
رسانده و به چند کشور دیگر براى واکسیناسیون صادر 
شده است. رقابتى بین واکسن داخلى و خارجى نیست، 
روزى که داخل بتواند واکسن مورد نیاز را تامین کند 
قطعا از نوع داخلى اسـتفاده خواهد شـد. قانعى ادامه 
داد: اگر واکسیناسـیون طبق برنامه پیـش رود انتظار 
مـى رود پایـان اسـفند 1400 چیـزى تحـت عنوان 
اپیدمى کرونا نداشته باشیم ولى موارد کرونا را خواهیم 

داشت.

اطمینان به خود چینى ها
متخصصـان چینـى اعـالم کردنـد:    ایسنا|
واکسـن کروناویروس سـینوفارم از اثربخشـى الزم 
براى مقابله با سـویه جهش یافته در آفریقاى جنوبى 
برخوردار است. محققان مرکز کنترل و پیشگیرى از 
بیماریها در چین اظهار داشتند: واکسن کروناویروس 
سـینوفارم مى توانـد گونـه اى از این ویـروس را که 
اولین بار در آفریقاى جنوبى مشـاهده شده، غیرفعال 
سـازد. واکسـن سـینوفارم که به گفته مدیـران این 
شـرکت به 10 میلیـون نفر در سراسـر چیـن تزریق 
شده، یک واکسـن ویروس "زنده" است به این معنى 
که از ویروس کامل و  غیرفعال تهیه شـده و بنابراین 

نمى تواند باعث بیمارى شود.

محموله روسى رسید
  ایرنا| کاظم جاللى، سفیر جمهورى اسالمى 
ایران در فدراسـیون روسـیه اعـالم کرد: نخسـتین 
محموله واکسن روسى کرونا موسوم به «اسپوتنیک 
وى» توسط هواپیماى شـرکت ماهان روز پنج شنبه 
به ایران ارسـال شـد و محموله دوم تا آخر بهمن ماه 
جـارى و محموله سـوم تـا 10 اسـفند راهـى تهران 
مى شـود و این روند هر دو هفته و یکمـاه یکبار ادامه 

خواهد یافت. 

یک استثناء 
براى پروازهاى خارجى 

  ایرنا| سـخنگوى سـازمان هواپیمایى گفت: 
الزام رعایت 60 درصدى پذیرش مسـافر در هواپیما 
شامل پروازهاى بین المللى نمى شـود، اما پروازهاى 
داخلـى بـا 60 درصـد ظرفیـت مسـافرگیرى کنند. 
محمدحسـن ذیبخش افزود: براسـاس دستورالعمل 
ابالغى سـتاد ملـى مقابله بـا کرونـا باتوجه بـه الزام 
مسـافران پروازهـاى ورودى و خروجـى بین المللى 
به ارائه تسـت PCR منفى دربازه زمانـى حداکثر 96 
سـاعت پیش از پرواز، نیازى به رعایـت پروتکل 60 
درصدى در پذیرش مسـافران پروازهاى بین المللى 

نیست.

آش بى موقع!
  مهر| معاون دانشگاه علوم پزشکى الرستان 
گفت: به دلیل بى توجهى به هشـدارها و شـرکت در 
مجلس دورهمى 32 نفـر از جملـه 15 دانش آموز در 
روستاى کرمستج الرستان در استان فارس به کرونا 
مبتال شـدند. وحیـد یگانه گفـت: آنها با وجـود همه 
هشدارها، با شـرکت در دورهمى و پخت آش نذر، به 

ویروس کرونا مبتال شدند. 

روى موج کووید-19

مهرداد میناوند و على انصاریان به فاصله یک هفته از هم 
بر اثر ابتال به ویروس کرونا درگذشــتند اما این بیمارى 

چگونه جان آنها را گرفت.
از لحاظ پزشکى و براى نجات جامعه از شر ویروس کرونا 
بهتر است دلیل مرگ ملى پوشان ســابق فوتبال ایران 
ریشه یابى شود تا بلکه در رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

دقت بیشترى صرف شود.
29 دى بود که خبر بسترى مهرداد میناوند در بیمارستان 
رسانه اى شد و تنها سه روز پس از آن على انصاریان هم 
روى تخت خوابید تا درمان شــود. تالش هاى پزشکان 
براى نجات میناوند آغاز شــده بود و انصاریان هم تحت 
معالجه قرار گرفت. با وجود تالش گسترده براى نجات 
جان مهرداد او روز 8 بهمن به دلیل آمبولى ریه تســلیم 
کرونا شد. البته داشتن بیمارى زمینه اى هم از دالیل مرگ 
مرحوم میناوند عنوان شد. انصاریان که بیمارى خاصى 
نداشت تنها یک هفته پس از دوست و همبازى سابقش 
فوت کرد. این اتفاق در شرایطى رخ داد که تالش هاى به 
مراتب بیشترى صورت گرفت تا مردم بیش از این آسیب 

روحى نبینند اما نتیجه مورد نظر حاصل نشد.
پس از آنکه میناوند و انصاریان در بستر بیمارى خوابیدند 
این موضوع عنوان شــد که هر دو نفر با حضور در یک 
کلینیک دندانپزشکى در دو روز مختلف به ویروس کرونا 
مبتال شده اند اما این موضوع تأیید نشد چرا که فاصله ظاهر 
شدن عالئم بیمارى در بدن میناوند و انصاریان با زمان 
حضورشان در کلینیک فاصله زیادى داشت و امکان آنکه 
این دو نفر در آنجا بیمار شده بودند مورد تأیید قرار نگرفت.

موضوع بعدى که تا حدود زیادى تأیید شد این بود که على 
انصاریان بیمارى را از مهرداد میناوند گرفته است چون 
عالیم بیمارى در میناوند زودتر پدیدار شــد و از این دنیا 
رفت. اگر چه عنوان شد این دو نفر که در عصر روز دوشنبه 
22 دى در ویژه برنامــه تلویزیونى فوتبال پایتخت براى 
تماشاى دربى حاضر شــده بودند به خاطر رعایت نشدن 

پروتکل هاى بهداشتى در این برنامه مبتال شدند. 
اگرچه با احتساب 11 روز بیمارى و 14 روز بسترى، شاید 
هم على و هم مهرداد حتى قبل از این برنامه به کرونا مبتال 
شده باشــند که پیش از آن هم در چند محفل مشترك 

دیگر، کنار هم بوده اند.
اما به هر حال آن طور که حامد اژدرى شوهر خواهر على 
انصاریان چند روز قبل در برنامه سالم صبح بخیر شبکه 3 
سیما گفته بود، احتماًال على در برنامه ویژه دربى با اجراى 
مهرداد میناوند دچار این بیمارى شده است. حامد اژدرى 
در آن برنامه گفت:«على آقا دو روز بعد از ابتالى مهرداد 
میناوند دچار عالئم بیمارى شد.» ویژه برنامه اى که به 
صورت زنده از اینستاگرام شــش میلیون نفرى باشگاه 
پرسپولیس پخش شد و میناوند در بین دو نیمه دربى در 
استودیوى این برنامه دچار تنگى نفس و تپش قلب شده 

بود اما خیلى دیر به بیمارستان مراجعه مى کند.
 اما در این میان موضوع بســیار مهمــى مغفول مانده و 
آن هم دیر مراجعه کردن این دو پیشکســوت فوتبال به 
پزشک بوده است. به گفته پزشــکان، مهرداد میناوند و 
على انصاریان هنگامى نزد پزشک رفته اند که بیش از 80 
درصد ریه هاى آنها درگیر ویروس کرونا شده و احیاى هر 

دو کار بسیار دشوارى بوده است. 
دکتر هاشمیان پزشک این دو فوتبالیست تازه درگذشته 
درباره شرایط شان در زمان مراجعه به بیمارستان گفته بود: 
مهرداد با خود من رفاقت داشت. از همان روزیکه عالئم 
سرماخوردگى داشت به او گفتم تست بده و اسکن بگیر 
اما خیلى دیر این کار را انجام داد و زمانى که به بیمارستان 
الله رفت، اکســیژن خونش به حدود 60 رسیده بود. این 
اتفاق دقیقا درباره على انصاریان عزیز هم افتاده بود؛ «من 
به مادر علــى عزیز هم گفتم، او تقریبــا 11روز دیرتر به 
پزشکان مراجعه کرده بود و در زمان بسترى در بیمارستان 

فرهیختگان، اکسیژن خونش زیر 70 بود.»
هر دو این بازیکنان بسیار محبوب بودند و درگذشت آنها 

موجى از غم و اندوه را به جامعه وارد کرد ولى با توجه به 
اینکه یک ســال از ورود بیمارى کرونا به ایران مى گذرد 
و بارها و بارها توصیه شــده تا از درمان هاى مرســوم و 
خانگى جلوگیرى شود و با پدیدار شده عالئم اولیه بیمارى 
بالفاصله تســت داده شــده و در صورت تأیید اقدامات 
درمانى زیر نظر پزشــک انجام شود اما این دو ملى پوش 
فوتبال ایران حاضر نشدند زودتر به پزشک مراجعه کنند.

البته این احتمال وجود دارد که دالیلى وجود داشته که آنها 
دیر به پزشک مراجعه کردند. شاید آنها در وضعیتى بودند 
که شرایط براى مراجعه به پزشک برایشان وجود نداشته 
است. مسئله اصلى اینجاست که ویروس کرونا با توجه به 
آنکه واکسن قطعى برایش پیدا نشده و بهترین واکسن ها 
نیز قطعیت 100 درصدى را براى جلوگیرى از ابتال ندارند 
این موضوع را قطعیت مى بخشــد که هر فردى پس از 
ظهور عالئم بیمارى در اســرع وقت به پزشک مراجعه 
کند. البته که این موضوع هم به طور قطعى ســالمتى را 
تضمین نخواهد کرد اما ضریب زنــده ماندن را افزایش 

خواهد داد.
فوت مهرداد میناوند و على انصاریان بسیار دردناك بود و 
بیش از همه باعث تکدر خاطر اعضاى خانواده آنها شد. 
میناوند به تازگى ازدواج کرده بود و مادر انصاریان هم که 
پسرش وابستگى زیادى به او داشت در این رابطه بسیار 
آسیب دیدند. نزدیک به 60 هزار نفر در ایران بر اثر آلودگى 
به ویروس کرونا فوت کرده اند و به گفته پزشکان همین 
تعداد در خانه ها درگذشته اند که در آمار نیستند. تمامى این 
مرحومان خانواده هاى داغدارى دارند و بهتر است بیش از 
پیش در رعایت پروتکل هاى بهداشتى دقت شود تا آمار 

مرگ و میر کاهش یابد.
این داغ تلخ بار دیگر این حقیقت دردناك را درباره کرونا 
یاد تک تک مان آورد: ماســک بزنیم، فواصل اجتماعى 
را رعایت کنیم و با مشــاهده نخستین عالئم به پزشک 

مراجعه کنیم و تست هاى الزم را انجام دهیم.

کرونا چگونه میناوند و انصاریان را از مردم گرفت؟

باید جدى تر مراقب ویروس 
ناشناخته بود 

  مژگان زینلى پور / خبرگزارى ایسنا|
یکى از محل هاى شیوع کرونا صف هاى نانوایى است؛ 
صف هایى که بعضًا هر روز در مقابل نانوایى ها ایجاد 
مى شوند و گاهى فاصله گذارى فیزیکى هم در آن ها 

معنایى ندارد.
مردم ایران معموال ترجیح مى دهند که روزانه نان تازه 
خریدارى کنند و غالبا در بســیارى از نانوایى ها اعم از 
لواش، تافتون، سنگگ و بربرى براى دقایق طوالنى 
باید در صف خرید نان بایســتند. حــال از آنجایى که 
نانوایى ها یکى از مراکز خطرناك شیوع کرونا ویروس 
محســوب مى شــوند، رعایت نکات زیر که از سوى 
انجمن علمى آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ایران 
اعالم شــده، مى تواند تا حد زیادى از سرایت بیمارى 

COVID-19 جلوگیرى کند: 

سعى کنید تاحد امکان تعداد مراجعه خود به نانوایى را 
کاهش دهید. در صورت نیــاز، حتما با خودتان حداقل 
یک جفت دســتکش یکبار مصرف به همراه ببرید و 
بپوشید یا اسپرى الکل به همراه داشته باشید. در هنگام 
حضور در نانوایى و در نوبت ایستادن از ماسک استفاده 
کنید. در نوبت نان، حتما فاصله حداقل یک و نیم مترى 
را از دیگران رعایت کنید. در نوبت نان با مشتریان دیگر 

به صورت روبرو قرار نگیرید و ترجیحا با کسى صحبت 
نکنید. از دست زدن به کلیه سطوح و وسایل و دستگیره 
در،  در نانوایى خوددارى به عمــل آورید. محترمانه از 
افراد در نوبت درخواســت کنید که فاصله یک و نیم 
مترى از یکدیگر را رعایت کنند. مواظب باشید به غیر 
از خودتان فرد دیگرى به نان ها دست نزند. اطمینان 
داشته باشید هنگام برداشتن نان ها دستان شما با هیج 
جایى تماس نداشته است. حتما با خود براى خرید نان 
ســفره یا کیســه نایلونى تمیز به همراه داشته باشید. 
اسکناس و سکه مى تواند از عوامل سرایت کووید-19  
باشــند. بنابراین حتى المقدور از کارت خوان استفاده 
کنید و بعد از  استفاده از کارتخوان دست هاى خود را با 
اسپرى الکل ضدعفونى کنید. سعى کنید فقط پول به 
اندازه خرید نان به نانوایى بدهید و از رد و بدل شدن پول 
خرد امتناع کنید. پول نان را مى توانید قبال در دستمال 
کاغذى و یا کیسه فریز بگذارید و سپس دستان خود را 
با آب و صابون بشویید. قبل از دســت زدن به نان ها 
مجددا دســت هاى خود را با محلول هاى ضدعفونى 
حاوى الکل 70 درصد ضدعفونى کنید. مراقب باشید 
تا در مجاورت افراد داراى ســرفه و تنگى نفس و تب 

قرار نگیرید.

پایگاه خبرى اســترالیایى اعالم کرد، شیوع بیمارى 
کرونا سبب شده است روند رشد و توســعه پایدار در 

مناطق مختلف آسیا معکوس شود.
ســازمان ملل متحد اعــالم کرد چنانچه ســرمایه 
گذارى هاى هوشــمندانه در زمینه هــاى اقتصادى ، 
اجتماعى و اقلیمى صورت گیرد که تضمین کننده رشد 
پایدار اقتصاد جهانى اســت، مى توان تأثیرات مخرب 
اقتصادى-اجتماعى بیمارى کرونا را در ســال هاى 

آینده کاهش داد.
این رسانه مى افزاید: گزارش چشم انداز رشد اقتصادى 
جهان نشان مى دهد در سال 2020، اقتصاد جهان با 
کاهش 4.3 درصدى روبرو شده که این رقم در مقایسه 
با  بحران 2009 میالدى دستکم دو و نیم برابر بیشتر 

است.

بر پایه این گزارش، اگرچه پیش بینى شده است اقتصاد 
جهانى در سال 2021 با رشد 4/7درصدى روبرو شود، 
اما این رقم کمتر از آن است که بتواند تأثیرات مخرب 

بحران اقتصادى 2020 را جبران کند.
اسکوپ افزود: میزان رشــد تولید ناخالص داخلى در 
آسیاى شرقى در سال 2020 با کاهش یک درصدى 
روبرو شده است. این مسئله سبب شد میزان گسترش 
و توســعه این منطقه در این مدت به کمترین میزان 
خود از زمــان بحران مالى آســیا در دهه 90 میالدى 

برسد.
بر اساس این گزارش، هند در میان کشورهاى آسیایى 
در ســال 2020 با کاهش 10 درصدى رشد اقتصادى 
روبرو شــد که بزرگترین افت اقتصادى این کشور در 

طول تاریخ به شمار مى آید.

  گلریز برهمند / روزیاتو|
پس از آنکه یکــى از کارکنان ســفارت کانادا در پکن 
تیشرتى سفارش داد که روى آن کلمه ى «ووهان» به 
سبک لوگوى یک گروه موسیقى طراحى شده بود، کانادا 

مجبور به عذرخواهى از چین شد.
لوگوى این گروه موســیقى آمریکایى، شکلى از حرف 
انگلیسى W است. اما وقتى طراح تیشرت مذکور عکسى 
از کار خود را منتشر کرد، کاربران یک شبکه اجتماعى که 
توییتر چین به شمار مى رود لوگوى آن را شبیه به یک 
خفاش توصیف کردند، جانورى که دانشمندان گمان 
مى کنند ویروس کرونا پیش از شیوعش در شهر ووهان 

چین در بدن آن وجود داشته است.
به دنبال اطالع یافتن از ماجراى تیشرت بحث برانگیز، 
ونگ ونبین، سخنگوى وزارت امور خارجه چین خواستار 
تحقیق و بررسى کامل در خصوص این پیشامد و ارائه  

توضیح شفافى در این باره از کشور کانادا شده است.
سخنگوى وزارت امور خارجه کانادا هم به خبرگزارى 

رویترز گفت مقامات کانادا از سوء تفاهم رخ داده متأسف 
هستند و تیشرت هاى مذکور با هدف تمسخر اقدامات 

چین در برابر ویروس کرونا طراحى نشده بودند.
سخنگوى وزارت امور خارجه کانادا اظهار کرد: «لوگوى 
تیشرت که توسط یکى از کارکنان سفارت طراحى شده، 
طرحى از حرف W است و قرار نبود نمایانگر یک خفاش 
باشد. این تیشرت ها براى گروهى از کارکنان سفارت 
تولید شده بودند که در اوایل ســال 2020 از ووهان به 

کانادا بازمى گشتند.» 
کانادا و چین در چند سال اخیر روابط پر تنشى داشته اند. 

یک مطالعه جدید ارتباط چشمگیرى را بین دسترسى 
به منابع بیمارستانى، به ویژه تخت هاى ICU و مرگ 
و میر بیماران در هفته هاى ابتدایى پاندمى کووید 19 

نشان مى دهد.
دکتر «الکســاندر جانک»، عضو ارشــد تیم تحقیق از 
بیمارستان ییل آمریکا، در این باره مى گوید: یک روایت 

کلى در بین کارکنان مراقبت هاى بهداشتى وجود دارد 
که هرچقدر منابع و امکانات بیشــتر باشــد، مراقبت و 
درمان بیماران بهتر خواهد بود. از اینرو ما در مطالعه اى به 
بررسى ارتباط بین وجود امکانات در ابتداى شروع کووید 

19 و میزان مرگ و میرها پرداختیم.
محققان در تجزیه و تحلیل 306 منطقه مراجعه کننده 

به بیمارســتان در ایاالت متحــده از اول مارس تا 26 
ژوئیه 2020، دریافتند که مناطــق جغرافیایى با منابع 
کمتر به ازاى هــر بیمار کرونایــى از جمله تخت هاى 
ICU، متخصصان بخش مراقبت هاى ویژه، پزشکان 

اورژانس، پرستاران و تخت هاى بیمارستان عمومى، از 
نظر آمارى با مرگ و میر بیشترى در ماه آوریل 2020 

مواجه بودند. در این مطالعه 4453 بیمارســتان مورد 
بررسى قرار گرفت.

قوى ترین ارتباط مربوط به دسترسى به تخت ICU بود. 
طبق یافته ها، به ازاى وجود هر تخت ICU اضافى براى 
هر مورد بیمار کرونایى، یک پنجم کاهش در میزان بروز 

مرگ در طول ماه وجود داشت.

کمبود تخت ICU عامل 
افزایش مرگ هاى کرونایى

نحوه پیشگیرى از کرونا در نانوایى

کرونا روند رشد اقتصادى آسیا را متوقف کرد

تیشرت خفاش نشان، رابطه 2 کشور را به هم ریخت
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در چند روز گذشــته و در پى وخامت حال على انصاریان 
در بیمارســتان فرهیختگان، باز هم این على کریمى بود 
که براى ســر زدن و پیگیرى  کارهاى هم تیمى  سابقش 
در پرســپولیس در بیمارستان حاضر شــد. در حالیکه از 
شکستگى  صورتش مشخص بود که چه غمى را بابت از 

دست دادن مهرداد میناوند تحمل کرده است.
وقتى تصویر تمرینات و دیدارهاى پرســپولیس در دهه 
1380 روى جلد روزنامه ها مى رفت، همه از على کریمى، 
على انصاریان و حامد کاویانپور به عنوان سه تفنگدار یاد 
مى کردند. سه ستاره اى در ترکیب پرسپولیس که فاصله 
سنى با یکدیگر نداشتند و امید را در دل هواداران این تیم 
بارور مى کردند. سه بازیکن باکیفیت و عالقمند به پیراهن 

این تیم که البته آینده متفاوتى داشتند.
از تصاویر مشــهور این سه مى شــود به تصویرى اشاره 
کرد که آنها روى دست سمت راست یله داده و پشت هم 
روى چمن کارگران رو به دوربین فرشــاد عباسى ژست 

گرفته اند. عکسى که شور جوانى و رفاقت تند این سه را در 
خود پنهان کرده بود.

رابطه دوستى این ســه بازیکن البته در سال هاى بعد به 
واسطه تغییرات جبرى مسیر دیگرى پیدا کرد، على کریمى 
که خیلى زود به امارات، آلمان و قطر رفت و در بازگشت 
هم مدتى در این تیم به میدان رفت. حامد کاویانپور نیز بعد 
از یک مدت لژیونر شدن در فوتبال ترکیه بار دیگر به ایران 
بازگشت. على انصاریان هم که در دوره على پروین بازیکن 
ثابت این تیم بود، با جدایى پروین و حضور سرمربى جدید 
در نهایت مجبور به ترك سرخپوشان شد و در سال هاى بعد 
از پرسپولیس نیز در باشگاه هایى مثل استقالل خوزستان 
و شــاهین بوشــهر هم طى کرد. البته یک نوار نامرئى 
این ســه را به هم وصل مى کرد و هواداران هرگز از یاد 
نمى بردند که پرســپولیس با بازیکنانى که دو تن از آنها 
تجربه پوشــیدن پیراهن شــماره هشــت را داشتند چه 

روزهاى خوشى را تجربه کرده بود.
اما از آن روزها که بگذریم علــى کریمى حاال به عنوان 

یک بازیکن بازنشســته و یک چهره پیشکسوت خود را 
آماده حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال مى کند. اما در 
زمانى که او احتیاج به کارهاى تشکیالتى، البى و مذاکره 
با اعضاى مجمع را دارد، دو مصیبت متوالى توان او را گرفته 
است و در شرایطى که رقبا مشغول رایزنى براى جلب آرا 
هستند او از آن بیمارستان به این بیمارستان به دنبال رتق 

و فتق امور رفقاى عزیز کرونا زده اش است.
مصیبت اول از دست دادن مهرداد میناوند دوست صمیمى 
کریمى در سال هاى اخیر بود و مصیبت دوم درگذشت على 
انصاریان در اوج جوانى و در شرایطى که تازه داشت دور تازه 
اى از زندگى خود را با فعالیت هاى سینمایى آغاز مى کرد. 
در این شرایط دیدن على کریمى براى خانواده هر دو متوفى 
قوت قلب بود اما حتى تالش هاى او نیز سرنوشت را تغییر 
نداد تا غمى بزرگ بر دل کریمى بماند. غمى که در تصویر 
یک عکاس آماتور از بیمارستان فرهیختگان کامال مشخص 
است؛ جایى که على کریمى خم شده و خرد شده آرام اشک 

مى ریزد و به عاقبت این دنیا نفرین مى فرستد.

علیرضا مرزبان عضو کادر فنى فعلى ســپاهان به مرگ مهرداد میناوند و حاال مرگ على طاقت بیار! طاقت بیار!
انصاریان با نگاه جدیدى واکنش نشان داده است.

 مرگ دو پیشکسوت فوتبال ایران در شــرایطى رخ داده که جامعه هوادارى فوتبال ایران 
درگیر کشمکش هاى زیادى طى سال هاى اخیر بوده و هر چه جلوتر آمده ایم این وضعیت 

بغرنج تر هم شده است.
علیرضا مرزبان مربى تیم فوتبال سپاهان در این شــرایط که جامعه فوتبال ایران فراتر از 
رنگ ها در غم عزیزانش به سوگ نشسته در گفتگویى از احساسات خود گفته و اینکه چطور 
مى توان فاصله نقطه آغاز و پایان در این دنیا را معنى دار به پایان برد. صحبت هاى مربى 

سپاهان را در ادامه مى خوانید:
« خیلى جالب است برایم که وقتى کسى فوت مى کند، همه یاد زندگى مى افتند و همه به 
این فکر مى کنند که چطور زندگى کنند. درست است ما یک روز متولد مى شویم و یک روز 
هم مى میریم. فاصله بین این دو نقطه را اما خودمان تعیین مى کنیم که ارزش هایمان چه 
چیزهایى باشد. مشخص مى کنیم که چطور مى خواهیم زندگى کنیم؛ چطور مى توانیم از 
زندگى لذت ببریم؛ چطور مى توانیم به هم احترام بگذاریم؛ چطور مى توانیم به همنوعان 
خودمان کمک کنیم و چطور مى توانیم فضاى اطرافمان را بهتر کنیم. على یک فوتبالیست 
بود و زندگى هم یک توپ فوتبال است. وقتى به توپ یک ضربه بزنید، هیچ وقت به نقطه 
اول برنخواهد گشت و هیچ موقع آن شرایط تکرار نمى شود ولى اگر یاد بگیریم که همدیگر 
را دوست داشتیم؛ به هم احترام بگذاریم و اخالق را رعایت کنیم؛ یاد بگیریم بزرگ باشیم؛ یاد 
بگیریم چهره خوبى در جامعه داشته باشیم؛ یاد بگیریم که سمبل هاى خوبى در جامعه داشته 
باشیم؛ یاد بگیریم که وفادار باشیم؛ یاد بگیریم که به همه چیزهایى که انسانیت را بزرگ مى 
کند، احترام بگذاریم؛ یاد بگیریم به آزادى احترام بگذاریم؛ یاد بگیریم فضایى که درونش 
هستیم را از خشونت عارى کنیم یاد بگیریم؛ احترام 
به انسانیت بگذاریم. جاى زندگى همینجاست 
و جالب اینکه هر وقت کسى مى میرد، به این 
فکر مى کنیم که هر آن ممکن است زندگى 
ما هم تمام شــود، ولى تا بخواهد تمام شود 
باید ببینیم با فاصله  اى که میان نقطه آغاز و 
نقطه پایان وجود دارد، چه کرده ایم؛ آیا ما مى 
توانیم به زندگى خودمان افتخار کنیم یا نه؟! آیا 
مى توانیم سنگ قبرى براى خودمان بسازیم 
که روى آن نوشته شده باشــد احترام به 
بشریت، احترام به آزادى، احترام به 
انسانیت و احترام به حقوق تمام 
انسانیتى که ما باید داشته 
باشیم؟ آیا مى توانند روى 
قبرمان بنویسند که به 
اخالق و انسانیت احترام 
گذاشت؟ که مسئولیت 
پذیر بود؟! این آخرى 
خیلى مهم است. 
یادمان نرود که 
بودن  انســان 
سخت ولى شدنى 

است.

پاشو «الساندرو نستا» که مادرت منتظر است؛ دلت 
مى آید؟نکند لبخندش را همان موقعى که مادر رو 
کول مى گرفتى فراموش کــرده اى؟خودت گفته 
بودى تنهایش نمى گذارى. نکند این را هم یادت 
نمى آید؟اوایل همین هفته که افتتاحیه فیلم فجر 
بود ســینمایى ها مى گفتند که جــاى على خالى 
اســت،ولى ما فوتبالى ها مى گوییم کجا جایش 
خالى بود؟اصال بدم مى آید از این سینمایى ها.غر 
مى زنند ستاره هاى فوتبال را... زمانى هم که بهتر از 
خیلى هاى شان باشى مى گویند:«چه مى خواهند 
این ورزشــى ها از جان ســینما؟فوتبال کم بود،

آمده اند اینجــا چه کار؟»آخ علــى انصاریان.مى 
دانى یاد چه روزى افتادم؟همان روز که از سر لج و 

لجبازى رفتى استقالل.
چه کارى بود پسر؟البته آن زمان ها مد بود.براى 
چزاندن مدیریــت تیم،آرى هــان و آنهایى که با 
تو بد کرده بودنــد بهترین راه همیــن بود،رفتن 
بــه تیــم رقیب.مثل همــان کارى کــه مهدى 
هاشمى نســب کرد.ولى خودت هم قبول دارى 
دیگر؛استقالل پرســپولیس نبود.حداقل براى تو! 
بارها هم گفتى پشیمانى و بارها هم گفتى مجبور 
بودى آن تصمیــم را بگیرى.باالخره هر آدمى در 
طول زندگى تصمیماتى مى گیرد که بعدها روى 
دستش مى زند و مى گوید:«کاش آن کار را نکرده 
بودم،کاش فالن اتفــاق نمى افتــاد و ...» آقاى 
انصاریان،رکورددار بخیه  و رکورددار سر گذاشتن 
جلوى توپ،امید زیادى داشتیم که این بار نه فقط 
ســر که کل بدنت را جلوى این ویــروس لعنتى 

بگذارى،یک مقاومت جانانه بکنى و بلند شوى.
چه شــد؟دلت طاقت نیاورد؟نتوانستى مهرداد را 
تنها بگذارى و رفتى؟على یک سوال؛پس مادرت 
چى؟بهت بگویم بى معرفت بدت نمى آید؟آخر آدم 

در  روز مادر،مادرش را تنها مى گذارد؟
شماره 8 فوتبال،آقاى خواننده که فقط یک آهنگ 
خواندى( و دیدى استعدادش را ندارى و بالفاصله 
کندى و خودت را خالص کردى)اما در بازیگرى 
شدى مثل دوران فوتبالت.على هر چه مى نویسم 
مدام چهره مادرت جلوى چشــمانم هست.کاش 
این رفتنت هم فیلم بود و بعد از پایان این سکانس 
کارگردان یک کات مى داد و دوباره ســکانس و 
پالن بعدى.اما...اما این سکانس تلخ ترین سکانس 

زندگى ات بود.خودت نقش اول بودى و اتفاقا 
چقدر هم بد بازى کردى!

اصال اجازه ندادى آن 
طور که مردم دوســت دارند اتفاق 
بیفتد و پایان فیلم را طور دیگرى تمام 
کردى.این رسمش نبود.قبول داریم نویسنده خودت 
نبودى،کارگردان هم همین طور،اما بازیگر که خودت 
بودى...على؟مادرت را چه کار کنیم؟ازدواج نکرده 
بودى که تنها نشود،حاال در روز مادر....تنهاى تنها...
این بغض لعنتى اجازه نمى دهد.مادرت بى تو تنها و 

غریب است على باور کن.

 «على بى غم» هم به مهرداد پیوســت. چه راحت و چه ســبکبال. مثل 
همیشه   زندگى اش که بى تکلف قهقهه مى زد.. هیچ وقت خودش را در 
قید و بند زندگى اسیر نکرد. از اول نفس هایش انگار بوى رفتن مى داد.. 
«مسافر خسته  من، بار سفر رو بسته بود.. دفتر خاطراتشو، رو طاقچه جا 
گذاشت و رفت. عکساى یادگارى شو براى ما گذاشت و رفت.» بار سفرش 
اما چه مختصر بود: در چمدانش فقط یک ســتاره داشــت؛ «ننه  على»! 
بى دلیل نبود که آنقدر طولش داد. گفتند قلبش دو ســاعت بیشتر تاب 
این همه زجر را نمى آورد، اما قلب بزرگش آنقدر عزرائیل را معطل کرد تا 
روز مادر بشود. تا روز مادر برود. حاال دیگر همه ایران قصه دلدادگى شان 
را مى دانند. حاال «ننه على» هزاران على دارد.. هرچند هیچ کدام پســر 
رعنایش نمى شوند. پســر رعنایى که خنده هایش خستگى را از تن همه 
ما مى برد.. اما طاقت دورى از رفیقش را نیاورد. از اول هم مهرداد را جور 

دیگرى دوست داشت. او که با همه چیز شوخى مى کرد فقط مقابل مهرداد 
ناگهان جدى و دلسوز مى شد: «قرص هایت را خوردى؟» آخر هم مثل 

مهرداد، چهارشنبه رفت.
روح تان شاد پســرها.آنقدر براى ما خاطره  ســاخته اید که هرگز از یاد 
نروید. على بخیه؛ رکــورددار بخیه در پرســپولیس. از این به بعد هربار 
بازیکنى در پرسپولیس ابرویش شکافته شــود، سرش بشکند، همه یاد 
شماره هشتى مى افتند که در دفاع مســتحکم و در حمله خطرناك بود. 
شماره هشــتى که مثل آب خوردن پنالتى مى زد، برایش توفیر نداشت 
مقابلش گلر دسته یکى اســت یا محمد الدعایه یا حتى اولیور کان. آخ 
که چقدر خاطره داریم رفیق. تنها کســى بودى که گل مى زدى و على 
پروین را از جا بلند مى کردى. االن چه وقت رفتن بود؟ ما مى خواستیم 
مربیگرى ات را ببینیــم. دامادى ات را ببینیم. با ایــن همه غم چه کنیم 

آقاى انصاریان...؟

مسافر خسته بار سفر را بسته بود

جاى زندگى همینجاستآخه در روز مادر؟

بگیریم چهره خوبى در جامعه داشته باشیم؛ یاد بگیریم که سمبل هاى خوبى در جامعه داشته 
باشیم؛ یاد بگیریم که وفادار باشیم؛ یاد بگیریم که به همه چیزهایى که انسانیت را بزرگ مى 
کند، احترام بگذاریم؛ یاد بگیریم به آزادى احترام بگذاریم؛ یاد بگیریم فضایى که درونش 
هستیم را از خشونت عارى کنیم یاد بگیریم؛ احترام 
به انسانیت بگذاریم. جاى زندگى همینجاست 
و جالب اینکه هر وقت کسى مى میرد، به این 
فکر مى کنیم که هر آن ممکن است زندگى 
ما هم تمام شــود، ولى تا بخواهد تمام شود 
باید ببینیم با فاصله اى که میان نقطه آغاز و 
نقطه پایان وجود دارد، چه کرده ایم؛ آیا ما مى 
توانیم به زندگى خودمان افتخار کنیم یا نه؟! آیا 
مى توانیم سنگ قبرى براى خودمان بسازیم 
که روى آن نوشته شده باشــد احترام به 
بشریت، احترام به آزادى، احترام به 
انسانیت و احترام به حقوق تمام 
انسانیتى که ما باید داشته 
باشیم؟ آیا مى توانند روى 
قبرمان بنویسند که به 
اخالق و انسانیت احترام 
گذاشت؟ که مسئولیت 
پذیر بود؟! این آخرى 
خیلى مهم است. 
یادمان نرود که 
بودن  انســان 
سخت ولى شدنى 

است.

هاشمى نســب کرد.ولى خودت هم قبول دارى 
دیگر؛استقالل پرســپولیس نبود.حداقل براى تو! 
بارها هم گفتى پشیمانى و بارها هم گفتى مجبور 
آدمى در بگیرى.باالخره هر بودى آن تصمیــم را

طول زندگى تصمیماتى مى گیرد که بعدها روى 
دستش مى زند و مى گوید:«کاشآن کار را نکرده
افتــاد و ...» آقاى نمى اتفــاق بودم،کاشفالن

نصاریان،رکورددار بخیه  و رکورددار سر گذاشتن 
جلوى توپ،امید زیادى داشتیم که این بار نه فقط 
ســر که کل بدنت را جلوى این ویــروس لعنتى 

بگذارى،یک مقاومت جانانه بکنى و بلند شوى.
چه شــد؟دلت طاقت نیاورد؟نتوانستى مهرداد را 
تنها بگذارى و رفتى؟على یک سوال؛پس مادرت
آدم چى؟بهت بگویم بى معرفتبدت نمىآید؟آخر

مادر،مادرش را تنها مى گذارد؟ در  روز
8شماره 8 فوتبال،آقاى خواننده که فقط یک آهنگ 
بالفاصله  خواندى( و دیدىاستعدادش را ندارى و
کندى و خودت را خالص کردى)اما در بازیگرى 
شدى مثل دوران فوتبالت.على هر چه مى نویسم 
مدام چهره مادرت جلوى چشــمانم هست.کاش 
ین رفتنت هم فیلم بود و بعد از پایان این سکانس 
کارگردان یک کات مى داد و دوباره ســکانس و

پالن بعدى.اما...اما این سکانس تلخ ترین سکانس 
زندگى ات بود.خودت نقش اول بودى و اتفاقا 

چقدر هم بد بازى کردى!

اصال اجازه ندادى آن 
طور که مردم دوســت دارند اتفاق 
بیفتد و پایان فیلم را طور دیگرى تمام 
کردى.این رسمش نبود.قبول داریم نویسنده خودت

نبودى،کارگردان هم همین طور،اما بازیگر که خودت 
بودى...على؟مادرترا چه کار کنیم؟ازدواج نکرده
بودى که تنها نشود،حاال در روز مادر....تنهاى تنها...
ین بغض لعنتى اجازه نمى دهد.مادرت بى تو تنها و 

غریب است على باور کن.
هافبک تیم ملى فوتبال ایران تاکید کرد ایران با ترکیب قدرتمند فعلى باید به جام جهانى فوتبال 
صعود کند. سامان قدوس درباره شرایط تیم ملى فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانى گفت: 
دو بازى خیلى مهم در انتخابى جام جهانى فوتبال داریم و باید بتوانیم موفق شــویم و به جام 
جهانى راه یابیم. ما ایران هستیم و با کیفیت باالیى که داریم باید به جام جهانى صعود کنیم. 

هر اتفاق دیگرى یک ناکامى خواهد بود. 
او در بخش دیگرى از سخنان خود گفت: بازى براى تیم ملى فوتبال ایران احساس متفاوت 
دارد و اینکه باعث شوى مردم احساس غرور کنند فوق العاده و غیر قابل توصیف است. من 

عاشق بازى براى تیم ملى فوتبال ایران هستم.
قدوس در پایان درباره شناخت خود از دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى فوتبال ایران گفت: 
من یک جلسه فقط با او بودم ولى به نظر مى آید مربى خوبى است و تاکید زیادى روى تمرینات 

من امیدوارم با تیم خوبى که داریم و درخشش دارد و فوتبال درگیرانه را دوست دارد. 
بتوانیم در ادامه عملکرد خوبى داشــته ســردار آزمون و مهدى طارمى 
حاضر باشیم./4486باشــیم و در جــام جهانى قطر 

درگذشت على انصاریان بازیکن سابق پرسپولیس و استقالل 
و تیم ملى فوتبال ایران در رسانه هاى خارجى بازتاب داشت.

خبرگزارى شینهوا نوشــت: انصاریان بازیکن سابق تیم ملى 

ایران در اثر ابتال به بیمارى کووید 19 درگذشت.
سایت شبکه رادیویى دویچلند فانک آلمان نیز خبر درگذشت 
انصاریان را منتشر کرد و نوشت: دومین بازیکن سابق تیم ملى 

ایران نیز در اثر ابتال به کرونا جان باخت.
سایت رومانیایى ادوارول هم با انتشار این خبر  نوشت دومین 
بازیکن سابق تیم ملى ایران طى هفته گذشته بعد از مهرداد 

میناوند درگذشت.
اسپورت باکس روسیه نیز نوشت: فوتبال ایران هفته تلخى را 

سپرى کرد و دو بازیکن سابق خود را از دست داد. ابتدا مهرداد 
میناوند و سپس على انصاریان افرادى بودند که به دلیل ابتال 

به کرونا جان باختند.
على انصاریــان بیش از 130 بار براى پرســپولیس به میدان 
رفت و بیش از 20 گل نیز براى این تیم به ثمر رساند تا در زمره 
مدافعان گلزن این تیم قرار بگیرد. او در استقالل و استیل آذین 
نیز سابقه بازى دارد و 6 بار نیز پیراهن تیم ملى فوتبال ایران 

را به تن کرد.

بازتاب پرواز على در 
رسانه هاى خارجى

ما ایران هستیم، باید به جام جهانى برویم
 شایعات حول بازگشت احتمالى مهدى ترابى به پرسپولیس همچنان شنیده مى شود. باشگاه العربى 
با المساکنى قرارداد بست و با جذب او عمًال ترابى در لیست مازاد قرار گرفته است. مهدى ترابى در 

جلسه اى که با مدیران باشگاه العربى داشته براى جدایى به توافق رسید و قراردادش را فسخ کرد.
ترابى که از چندى پیش با یحیى گل محمدى و ابراهیم شــکورى مدیر اجرایى باشــگاه 
پرسپولیس در تماس بوده در روزهاى گذشته نیز به صورت کامل وضعیت خود را با سرمربى 
پرســپولیس در میان گذاشته اســت. با توافقات انجام شــده بین ترابى و مدیران باشگاه 
پرسپولیس، بازگشت این بازیکن به جمع سرخپوشان قطعى خواهد بود و ستاره فصل قبل 
لیگ برتر را باید اولین خرید سرخپوشان در نیم فصل دانست. ترابى که قرار است به زودى 
براى انجام مذاکرات نهایى و عقد قرارداد به تهران بیاید طى روزهاى اخیر در صحبتى که با 

به پرسپولیس تمام شده و دوستان نزدیکش داشت به آنها اعالم کرد کار پیوستنش 
در نیم فصل دوم براى پرسپولیس بازى خواهد کرد.

کار را تمام کردم

س متفاوت 
است. من 

تفتفتففتفت: گان گ ر
ااتناتنات ىتمری

 درخشش 
ىداشــته 

ربى ر ب ر و ی لو ور ب یز ى روز ر سبو ر یس پو پر
شــدشــده بین ترابى و مدیران باشگاه  میان گذاشته اســت. با توافقات انججامجام پرســپولیس در
بود و ستاره فصل قبل  خوى خواهاهد پرسپولیس، بازگشت این بازیکن به جمع سرخپوششانشانوشان قطع قطع
م فم فم فم فیم فصل دصصل دصل داانانست. ترابىابىکه قرار است به زودى  لیگ برتر را باید اولین خرید سرخپوشان در ن
ز روز روز روزهههاىاخیر در صحبتى که با  ببیاییایاید طىد طىد طىد طى هه تهرانرانرانرانران د باد باد ب قراردراردرارد عقد ققد ققد یىهایىهایى و ع و عو مذاکرذاکرذاکرذاکراات نات نهه مام ام مام مام براىبراىبراىا انج انجانان

شش کککککاکا ک ال ا ا آن اش کککشش ن نا شا ا ل

هر اتفاق دیگرى یک ناکامى خواهد بود. 
بابازى براى تیم ملى فوتبال ایران احساس خنخن سخنان خان خان خود گودود گفت:فت:فت: او در بخش دیگرى از
سااحساااس غرس غرس غررور کنند فوق العاده و غیر قابل توصیف م م موىم م مرردمردم دارد و اینکه باعث ش

وى فوىى فىفوى فوتبالالتبالتبال یراایر ایر ه هان هسسستستستم. عاشق بازى براى تیم مل
دراگدراگگگاااان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى فوتبال ای اخناختناناختناخت خو خودخود ازاز قدوس در پایان درباره ش
دیدآیدآیدآیدمربىمربىمربىمربى خوبى است و تاکید زیادى روى لم ولم ولم ولىى به نظر نظر نظر مىمىى او بود بود بود اوا بط بط بقط با اوا اوا من یک جلسه ف

ا اا اا گگگ للللتبال ا تیم خوبى که داریمودارد و فو ا اا
ســردار آزمآزم آزمآزمآزمو
م ویممم وم و در در باشــ

وسدوس دوسس دوستت داتدت دارد.رد.رد. د درگدرگ درگیرانیرانه راه را مرمرمرمرم با تیم خوبى که داریموللللل ممنن امن امیدوایدواواوا
ىرمىى ه مهمههدى طططا وانتوانیمدیم در ادر ادرر ادر ادر ادامه عملکرد خوبىنون و ب
رقطرقطر جــاجــام جهم جهم جه جهانىانىانىانى ./یم./یم./یم./یم././448666رر حاحاضرحاضر باش باش

ویوسپیوسپیوستنشتنشتنش کاکارکارکارکار ناننان نزدیکزدیکیکششش داشت به آنها اعالم کردکردکرد به پرسپولیس تمام شده و دوستتدوست
کرد.کرد.کرد.کرد.کرد. داهداهداهداهد وى خوى خوى خو ازباز باز در نیم فصل دوم براىىپرسپسپولیسولیس

مرتضى رضایى

حسین غفورى

حمید ابراهیمى
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

از سخن خداى سود برید و از مواعظش پند گیرید. اندرز خدا را بپذیرید. 
خداوند با دالیل واضح خود، براى شما جاى عذرى باقى نگذاشته و حجت را 
بر شما تمام کرده است و برایتان بیان فرموده که چه کارهایى را خوش   دارد 
و چه کارهایى را ناخوش، تا از آنچه خــوش دارد، پیروى کنید و از آنچه 
ناخوش   دارد، اعــراض کنید.رســول ا... (ص) مى فرمود که بهشــت در 

سختى ها احاطه شده و آتش در خواهش هاى نفسانى.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
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آگهى دعوت
به استناد ماده 25 آیین ایجاد، اصالح، تکمیل، و درجه بندى تاسیسات گردشگرى و در 
راستاى توسعه صنعت گردشگرى  و تفویض اختیار امور تصدى گرى و در جهت پایبندى 
به اصل 44 قانون اساســى به اطالع کلیه بهره برداران اقامتگاههاى سنتى (حقیقى و 
حقوقى) که داراى پروانه بهره بردارى از  اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان مى باشند مى رساند که جامعه حرفه ایى "اقامتگاههاى سنتى 

و هتل بوتیکهاى سنتى استان اصفهان" در شرف تاسیس مى باشد.
ضمنا عالقمندان به عضویت در این جامعه حرفه ایى مى توانند تقاضاى خود را کتبا به 
انضمام یک نسخه از پروانه بهره بردارى حداکثر تا تاریخ 1399/12/05 به آدرس اصفهان 
خیابان نشاط کوچه 10 پالك 9  (اقامتگاه سنتى قصر منشى) ارسال نمایند. شماره تماس 

09024974666

اطالعیـه
به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیأت هاى ورزشى استان ها، مقرر است نسبت به تشکیل مجمع انتخابى 
هیأت ورزش هاى نابینایان و کم بینایان استان اصفهان به منظور انتخاب رییس هیأت در استان اصفهان اقدام 
گردد. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقه مند به احراز پست ریاست هیأت دعوت مى نماید جهت 
دریافت فرم ثبت نام و ارایه مدارك مورد نیاز از تاریــخ 99/11/18 لغایت 99/11/26 به مدت 7 روز کارى از 
ساعت 8 الى 14 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه و با تحویل مدارك، رسید 

دریافت نمایند.
این اداره کل به اســتناد قانون اصالح ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان مصوب مورخ 97/06/06 مجلس 
شوراى اسالمى از ثبت نام و پذیرش بازنشســتگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست هیأت هاى ورزشى 

معذور است.
فرزندان شهدا و جانبازان باالى 50٪ و آزادگان باالى 3 سال از شمول این قانون مستثنى مى باشند.طبق نامه 
شماره 32/9715/ص مورخ 94/04/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض به فرآیند 
انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه جهت 
رسیدگى به امور مجامع وزارتخانه مربوطه ارسال نمایند. بدیهى است به شکایات دریافتى پس از مهلت اعالم 

شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس: اصفهان، آبشار سوم، بعد از پل غدیر، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیأت:
1. اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران

2. تابعیت جمهورى اسالمى ایران
3. معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور

4. نداشتن سوء سابقه کیفرى
5. دارا بودن حداقل 25 سال تمام

6. دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس (براى کسانى که قبًال یک دوره ریاست هیأت استان را بر عهده 
داشته اند مدرك فوق دیپلم قابل قبول خواهد بود)

مدارك مورد نیاز:
1. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)

2. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط آقایان)
3. یک قطعه عکس جدید

4. اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر
5. تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و ســازمان ها و ارگان هاى دولتى و یا 

غیردولتى
6. ارایه مدارك و مس تندات مدیریتى مورد نیاز

7. ارایه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.

هیأت ورزش هاى نابینایان و کم بینایان استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.
مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود در 99-4-262
1,523,000,000جارىقطرهاى 250 ، 400  و 850 میلیمتر  جهت منطقه فوالدشهر  

285,000,000جارىخرید پله روکشدارمنهول فاضالبى 99-4-263

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/12/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/12/3

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  قراردادها داخلی 388  بازرگانى 360 )
نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/11/18

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مناقصه

آگهى مناقصه عمومى

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

داود گودرزى- شهردار عسگران

م.الف:1086252

م.الف:1087089

نوبت دوم

چاپ دوم

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/294/ش شوراى اسالمى شهر و ماده 4 آئین نامه مالى شهردارى ها 
در نظر دارد اجراى عملیات ترمیم ترانشه ها و لکه گیرى و نگهدارى آسفالت معابر سطح شهر را بر اساس نقشه و 
مشخصات فنى به پیمانکاران واجد شرایط داراى رتبه بندى در رشته راه و باند طبق برآورد قیمت برابر فهرست 
بهاى راه و باند سال 1399 با اعتبار 6/000/000/000 ریال از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند 
از تاریخ انتشار آگهى تا روز شنبه مورخ 99/11/25 به واحد درآمد شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه 
را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 99/11/26 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى 
ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین به آدرس:

 www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52552444- 031 تماس حاصل نمایند.

شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات آسفالت 
و لکه گیرى و بهبود عبور و مرور معابر شهر عســگران از طریق برگزارى مناقصه عمومى با اعتبارى بالغ بر 
11/000/000/000 ریال اقدام نماید. لذا متقاضیان و پیمانکاران واجد شرایط مى توانند جهت خرید و دریافت اسناد 
مناقصه از روز یکشنبه مورخ 99/11/12 تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 99/11/23 به دبیرخانه شهردارى 

عسگران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42752061- 031 تماس حاصل فرمایند.
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

2- پرداخت هزینه درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- سایر شرایط مناقصه در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

محیا حمزه

مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان در نشست 
خبرى با اصحاب رســانه ضمن 
تبریک ایام دهه فجر  با تشریح 
برنامه هاى این شــرکت گفت: 
همزمان با دهه مبــارك فجر، 
262 پــروژه کوچــک و بزرگ 
برق رسانى، ایجاد روشنایى معابر 
و بازساى شبکه هاى برق شهرى 
و روستایى با اعتبارى بالغ بر 107 
میلیارد و 766 میلیون تومان در 

شهرستان اصفهان افتتاح و در مدار قرار گرفت.
حمیدرضا پیرپیران محور اجــراى همه پروژه هاى 
مذکور را استراتژى و چشم انداز 1405 شرکت توزیع 
برق اصفهان دانست و ادامه داد: چشم اندازى که در 
آن رضایت 100 درصدى مشترکین، کاهش تلفات 
به میزان 5 درصد و ارائــه خدمات غیرحضورى 100 
درصدى و اجراى حداقل 90 درصد پروژه هاى طبق 
برنامه، وصول مطالبــات 100 درصد و اینکه فوت و 
نقص عضو پرسنل و پیمانکاران به صفر برسد و این 
چشم انداز با استانداردهاى ملى و بین المللى نیز همراه 

و همگام باشد، مورد توجه است.
وى تصریــح کــرد: پــروژه هایــى با هــدف ایجاد 
ظرفیت سازى براى برقرارى انشعابات جدید در شهرها 
و روستاهاى شهرســتان، تبدیل شبکه هاى هوایى به 
زمینى که به دنبال آن زیباسازى مبلمان شهرى و کاهش 

خاموشى ها و کاهش تلفات برق را به دنبال خواهد داشت 
در این روزهاى مبارك اجرایى و عملیاتى مى شود.

پیرپیــران خاطرنشــان کرد: ظرفیت ســازى براى 
رسیدگى به درخواســت هاى جدید مردم، افزایش 
ضریب پایدارى شبکه هاى برق با بهره بردارى از 220 
دستگاه پست زمینى و هوایى و 27 کیلومتر کابل کشى 
فشار متوسط و ضعیف زمینى و 122 کیلومتر شبکه 
فشار متوسط و ضعیف هوایى در شهرستان اصفهان 

صورت گرفته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به زیباســازى مبلمان شــهرى در شــهر گنبدهاى 
فیروزه اى اشاره کرد و گفت: نزدیک به 2521 دستگاه 
چراغ LED و 56 اصله پایه فلزى جدید زیبایى شهر 

اصفهان را دو چندان نموده است.
پیرپیران در خصوص هوشمندســازى نقاط قطع و 
وصل و قرائت هوشمندانه گفت: نزدیک به 21 هزار 

کنتور هوشمند پارامترهاى شبکه 
را رصد مى کننــد و همچنین در 
حال حاضر 600 نقطه شبکه برق 
به تجهیزات اتوماســیون متصل 

هستند.
وى به جذب انشــعاب مشترکان 
اشــاره و تصریح کرد: 320 کنتور 
دیمانــد و 23768 کنتور عادى به 
منظور برق رســانى به مشترکان 

جدید نصب شده است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان افزود: شرکت 
توزیع برق اصفهان از ســال هاى 
گذشته در حوزه غیرحضورى کردن خدمات، اقدامات 
خوبى را انجام داده اســت از جمله راه اندازى سامانه 
ســمیع 1521 که امکانات زیادى را براى مشترکین 
و متقاضیان فراهم کرده است و این خدمات موجب 
شد در زمان انتشار ویروس کرونا اهمیت تحقق دولت 
الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضورى بیش از پیش 
نمایان شود و مشترکین و متقاضیان به راحتى خدمات 

خود را تنها با یک تلفن دریافت کنند.
وى با اشاره به ضرورت کاهش تلفات در شبکه برق 
افزود: در سال 93 تلفات در اصفهان حدود 9/7 درصد 
بوده که این میزان در سال جارى به زیر6 درصد رسیده 
است در حالى که در کشــور این تلفات زیر 10درصد 
است و پیش بینى مى شود در چشم انداز سال 1405 
این میزان تلفات به کمتر از 5 درصد (میانگین استاندارد 

جهانى) برسد.
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