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از انحصار 
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اصالح جلد کتاب ریاضى 
سوم دبستان در سال آینده

همه منتظریم 
محرم دوست داشتنى

وقتى «مرغ» هم 
«ژن خوب» 

محسوب مى شود
4 کودك را 7

داخل آب 
انداخته اند؟

رئیس انجمن صنایع لبنى کرمانشاه با بیان اینکه 
نابسامانى امروز بازار کره از قبل قابل پیش بینى 

بود، گفت: انحصار در واردات و ایجاد سلطان کره 
یکى از عوامل نابسامانى و افزایش قیمت کره 

است، زیرا در دو سال اخیر وزارت صمت...

جسد چهارمین کودك شــاهین شهرى که در 
کانال آب غرق شــده بودند پیدا شــد. این چهار 
کودك ساکن شــاهین شــهر به طرز مرموزى 
مفقود شدند و چند روز بعد جســد سه تن از آنها 
در یک کانال آب حوالى آرامستان شاهین شهر 
کشف شــد. در حالى که تالش براى پیدا کردن 
چهارمین جسد ادامه داشت، عصر روز شنبه جسد 

کشف شد.
2چهار کودك ...

درختان کهن اصفهان ثبت مى شونددرختان کهن اصفهان ثبت مى شوند
 به موازات پالك گذارى تمام درختان چهارباغ؛ به موازات پالك گذارى تمام درختان چهارباغ؛
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مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان: بخشى از این افزایش آمار مربوط به درگذشتگان بر اثر ابتال به کروناست

آثار مانى رهنما از 
آرشیو صدا و سیما 

پاك شد

فحش هاى تونل 
کار دست استاد مى  دهد

مدت زمان محرومیت قلعه نویى تا آخر هفته مشخص مى شود
سرمربى سابق تیم سپاهان اصفهان در انتظار حکم کمیته انضباطى 

در بازى یک چهارم نهایى جام حذفى مى ماند.
تیم فوتبال ســپاهان اصفهان بــا هدایت امیرقلعه نویــى تا مرحله 

یک چهارم نهایى جام حذفى پیش رفت و در این مرحله با...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

تردید پدر یکى از قربانیان درباره
 حادثه بودن مرگ  کودکان در شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى 
شماره 99/2

شرکت عمران و مسکن اصفهان

«ترامپ»: سالحى داریم که کسى از آن خبر ندارد
افشاگرى سردبیر «واشنگتن پست» از گفتگوهایش با رئیس جمهور آمریکا

2

7

علیرضا تصمیم سخت را علیرضا تصمیم سخت را 
گرفته است گرفته است 

شــرکت تعاونى مصرف کارکنان ذوب آهن 
اصفهان از بین 37000 تعاونى کشور، موفق 
به کسب رتبه اول تعاونى برتر ملى در تامین 

نیاز مصرف کنندگان شد.
در آیین ویژه تقدیر از تعاونى هاى برتر ملى که چهارشنبه 
19شهریور به مناســبت هفته تعاون برگزار شد، لوح و 
تندیس ویژه تعاونى برتر ملى از سوى اسحاق جهانگیرى، 
معاون اول رئیس جمهور در حضور محمد شریعتمدارى 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى به امین قنبرى، مدیرعامل 

شرکت تعاونى مصرف کارکنان شرکت اهداء شد.

امین قنبرى مدیرعامل این تعاونى در خصوص دالیل 
کســب موفقیت مذکور گفت : 51 سال خدمت رسانى 
صادقانه به خانواده بزرگ ذوب آهن و سایر مردم استان 
اصفهان، اشتغال زایى و بسترســازى براى بهره گیرى 
از ســرمایه هاى اجتماعى، توزیع همگانى، گستردگى 
فعالیت و بهره مندى از فروشگاه هاى زنجیره اى، توانمند 
سازى نیروهاى کارآفرین، تجمیع منابع براى بهره گیرى 
در تولید، هدایت، نظارت و حمایت قانونمند از مشارکت 
عمومى در فعالیت هاى اجتماعى و اقتصادى، همکارى 
مستمر با مراکز خیریه، بهزیستى و توانبخشى و حضور 

و ایفاى نقش فعال در مسئولیت هاى اجتماعى، از دالیل 
انتخاب تعاونى مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان جهت 
کســب رتبه اول تعاونى برتر ملى در تامین نیاز مصرف 

کنندگان مى باشد.
شایان ذکر اســت در این مراســم 383طرح تعاونى در 
کشور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح و از تعاونى هاى 
برتر ملى تقدیر گردید. این طرح ها با مشارکت 33هزار و 
715 عضو و سرمایه گذارى بالغ بر 3هزار و پنج میلیارد 
تومان و ایجاد اشتغال براى 26هزار و 691 نفر افتتاح و به 

بهره بردارى مى رسد.

به مناسبت هفته تعاون و با حضور معاون اول رئیس جمهورى معرفى شد

شرکت تعاونى مصرف کارکنان 
ذوب آهن اصفهان ، تعاونى برتر ملى

صفحات4 و 5
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2 پپپاك شد

فرا رسیدن سالروز شهادت امام سجاد(ع) را تسلیت مى گوییم
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رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى درباره 
حذف دختران از جلد کتاب ریاضى گفت: معتقد نیستیم 

که به نقش زنان و دختران کم بها بدهیم. 
حســن ملکى افزود : دانش آموزانى که ریاضى ســوم 
را مى خواننــد، علــوم پایه ســوم را هم مــى خوانند. 
روى جلد علــوم تجربــى همــه دختر هســتند چرا 
مدافعان مردان نگفته اند روى این جلد تصویر پســران 

نیست؟ 
ملکى با بیان اینکه چنین رویدادى رویداد خوبى نبود و 
مذموم است و نباید صورت مى گرفت، گفت: اصل کار 
را نمى پســندیم و از اینکه این کار باعث تأثربخشى از 

جامعه ما شــده، متأثرم و امیدوارم با اصالح این تصویر 
در ســال آینده از شــرمندگى این قشــر عزیز بیرون 
بیاییــم. وى در پاســخ به پرسشــى مبنى بــر اینکه 
آیا عوامل پنهانى و فشــارهاى دیگر بــر روى مؤلفان 
علت بروز چنین حواشــى بــراى کتاب هاى درســى 
هرچند وقت یکبار نمى شــود، گفــت: عوامل پنهانى 
که کارشناســان براى کار معینى ناچار باشــند اقدامى 
انجام دهند، وجود ندارد. کارشناســانى که حضور دارند 
ممکن است سبک و ســلیقه اى داشــته باشند که اگر 
نظارت ضعیف باشــد بخواهند ســلیقه خود را اعمال
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کارشناس مسئول پیشــگیرى از اعتیاد در محیط کار و 
فضاى مجازى سازمان بهزیستى کشور اظهار کرد : بدن با 
مصرف برخى داروها به آن وابستگى جسمى و روانى پیدا 
مى کند که از آن جمله مى توان به استامینوفن کدئین که 

ساده ترین این داروهاست، اشاره کرد. 
آزاده اولیایى با تأکید بر ضرورت تمرکز بر داروهاى خواب 
آور، مســکن و آرامبخش گفت: امروزه در کلینیک هاى 
درمان اعتیاد افرادى داریم کــه روزانه به مصرف 300 
قرص کدئین یا روزانــه 20 تا 30 قــرص کلونازپام یا 
داروهاى دیگر اعتیاد پیدا کرده اند که فروش بســیارى 
از آنها بدون نسخه ممنوع است اما افراد به هر دلیلى به 

آن دسترسى پیدا مى کنند. وى اضافه کرد: در ترکیبات 
بسیارى از داروها مانند دیفونکسیالت، ترکیبات مخدر 
وجود دارد و به همین دلیل همان وابستگى که مصرف 
تریاك به وجود مــى آورد، در مصرف ایــن داروها نیز 

مشاهده مى شود. 
اولیایى گفت: افراد این داروها را از مراکز غیرقانونى یا از 
برخى داروخانه ها تهیه مى کنند؛ داروهایى مانند داروهاى 
خواب آور و داروهاى آرامبخش از جمله داروهایى هستند 
که به شــدت وابســتگى مى آورند. وى افزود: درمان 
اعتیادهاى دارویى در بسیارى از موارد بسیار سخت تر از 

درمان سایر مواد اعتیادآور است.

اصالح جلد کتاب ریاضى 
سوم دبستان در سال آینده

اعتیاد عجیب به داروهایى که 
به راحتى در دسترس است 

«دونالد ترامپ»، رئیــس جمهور ایــاالت متحده در 
مصاحبه تلفنى با «باب وودوارد»، سردبیر مشهور روزنامه 
«واشنگتن پست» از یک سیستم تسلیحاتى هسته اى 
جدید صحبت کرده که به ادعاى وى حتى کشورهاى 

خارجى رقیب ایاالت متحده نیز از آن بى اطالعند. 
وودوارد در بخشى از کتاب تازه خود با نام «خشم» که 
طى روزهاى آینده منتشــر خواهد شــد، فاش مى کند 
که ترامپ بــه او در مورد این سیســتم گفته و تصریح 
کرده که «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روســیه و  
«شى جین پینگ»، رئیس جمهور چین از آن خبر ندارند. 
این اطالعات در جریان تماس هــاى وودوارد با تلفن 
خصوصى دونالد ترامپ در اواخر شــب و 18 گفتگوى 
تلفنى مصاحبه اى که بیــن این دو صورت گرفته فاش 

شده است.
وودوارد در بخش هایى از کتاب خود مدعى اســت که 
ترامپ چنین گفته اســت: «من یک سالح هسته اى 
ساخته ام. یک سیستم تسلیحاتى که هیچکسى تاکنون 
در این کشور نداشته است. ما چیزهایى داریم که شما نه 
دیده اید و نه درباره آنها شنیده اید. ما چیزهایى داریم که 
پوتین و شى در موردشان چیزى نشنیده اند. هیچکسى 

نمى داند، چیزى که ما داریم فوق العاده است.»
اگر چه ترامپ جزئیات بیشــترى در مورد این ســالح 
هسته اى سرى نگفته اما یک کارشناس صنایع دفاعى 
مى گوید به نظر او این سالح سرى یک سالح هسته اى 
با قدرت انفجار کم است که احتماًال روى زیردریایى ها 

نصب خواهد شد.

وودوارد در ادامه کتاب خود مى نویســد که در تماس با 
دیگر منابع، مطلع شده که وجود این سالح واقعیت دارد 
اما جزئیات بیشــترى از آن در اختیارش قرار نداده اند.
 دونالد ترامپ شــماره تلفن شــخصى خود را در اختیار 
وودوارد قرار داده بــود تا این دو بتواننــد بدون حضور 

مشــاوران یا نیروهاى امنیتى با هــم صحبت کنند و 
این بدان معناســت که خط تماس بیــن این دو بدون 

رمزگذارى بوده است. 
در ماه فوریه گزارشــى مخابره شــده که بر مبناى آن 
پنتاگون یک کالهک هسته اى جدید را آزمایش کرده 

بود، کالهکى که به درخواســت دولــت ترامپ براى 
استفاده در زیردریایى هاى هسته اى طراحى و ساخته 
شــده بود. این کالهک هســته اى در مقایسه با دیگر 
سالح هاى هسته اى انفجار هســته اى کوچک  ترى 

ایجاد مى کند.

اکبر عبدى بازیگر 
«نون. خ3» شد

  میزان | طبق اعــالم پایــگاه اطالع 
رسانى ســیما، اکبر عبدى بازیگر سرى سوم 
«نون. خ» شــد. این بازیگر مشــغول تست 
گریم و لباس فصل سوم ســریال «نون. خ» 
است که به دعوت ســعید آقاخانى با این گروه 
همکارى مى کند. این سریال قرار است نوروز 
1400 از تلویزیون پخش شود و از 25 شهریور 
کار فیلمبــردارى آن اطــراف تهران شــروع 

مى شود.

نگرانى از 
فوت دانش آموز گتوندى 

  ایرنا | یک دانش آموز پسر هشت ساله 
مقطع دوم ابتدایى که بر اساس اعالم مسئوالن 
از بدو تولد مشــکل بیمارى قلبى داشــته، به 
دلیل ابتال به کرونا در بیمارســتان گلســتان 
اهواز فوت کرده است. انتشــار خبر فوت این 
دانش آموز در فضاى مجــازى باعث نگرانى 
والدین دانش آموزان در شهرستان گتوند شد. 
مدیر آموزش و پرورش و مدیر شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان گتوند گفت: این دانش آموز 
در روزهاى شنبه و دوشنبه هفته گذشته که در 
مدرسه حضور داشت، وضعیت سالمتى خوبى 
داشته و روز سه شنبه هفته گذشته حال عمومى 

او در خانه نامساعد شد. 

بانک توسعه تعاون 
استخدام مى کند

  روابط عمومى بانک توسعه تعاون |

بانک توسعه تعاون اقدام به جذب نیروى انسانى 
متخصص در سراسر کشور مى کند. همزمان با 
هشتمین آزمون مشترك فراگیر دستگاه هاى 
اجرایى که در آبان ماه ســال جــارى برگزار 
مى شــود، مقرر شــده تعداد 120 نفر نیروى 
انســانى به صورت پیمانى جذب شود. ضمن 
آنکه، اســتخدام متناســب با اولویــت و نیاز 
بانک در عنوان شــغلى بانکــدار و عمدتًا در 
اســتان هاى جنوبى صورت خواهد پذیرفت. 
آگهى اســتخدامى آزمون اســتخدام ادوارى 
از تاریخ 20 شــهریور ماه منتشــر و داوطلبان 
باید نســبت به ثبت نام مطابق با عنوان شغلى، 
رشته و شــهر مورد تقاضا در موعد مقرر اقدام 
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مسابقات شبانه 
موتورسوارى؟!

  ایسنا| عضو شــوراى شــهر تهران 
از برگزارى مســابقه موتورســوارى شبانه در 
بزرگراه چمران گالیــه کرد. محمود میرلوحى 
صبح دیروز در جلســه شوراى شــهر تهران 
در تذکر پیش از دســتور خود با بیــان اینکه 
مدت هاســت مى بینیــم که شــب ها اتوبان 
چمران مخصوصــًا در حوالى ســاعت 2 تا 4 
بامداد به محل مســابقه موتورسوارها تبدیل 
شده است، گفت:  این مسابقات آلودگى صوتى 
شدیدى ایجاد مى کند و  نمى دانم چرا برخورد

 نمى شود؟

حیاط مدرسه 
یا انبار قاچاق؟!

امنیــت  پلیــس  رئیــس    فارس| 
اقتصــادى پایتخــت از کشــف 3877 قلم 
لــوازم خانگــى قاچــاق فاقــد مجوزهاى 
گمرکى و فاکتور خرید بــه ارزش 30 میلیارد 
ریال ازحیاط یک مدرســه خبــر داد. به گفته 
ســرهنگ گودرزى در این رابطــه دو متهم 
دســتگیر و پس از تکمیل پرونده براى ســیر 
مراحــل قانونى بــه مرجع قضایــى معرفى

 شدند.

پروتکل ها نگذاشت
  تسنیم| حجت االســالم حســن روحانى، 
رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز در آیین آغاز ســال 
تحصیلى دانشــگاه ها که با حضور مجازى وى برگزار 
شــد، اظهار کرد: اى کاش پروتکل هاى بهداشــتى و 
دســتور العمل ها به من اجازه مى داد که مثل سال هاى 
گذشته امروز از نزدیک در میان جمع شما و مسئوالن 
عالیرتبه بخش فرهنگ و دانشجویان عزیز باشم، اما چه 
کنیم که اجراى دستورالعمل هاى ستاد ملى براى همه 
ما الزم االجراست. وى افزود: من از روز اول مواجهه با 
کرونا خودم را موظف مى دیدم که در شرکت کردنم در 
مجامع و سفرها و برنامه ها و فعالیت هایم پروتکل ها را 
مراعات کنم و معتقد هستم که پروتکل شکنى نباید به 

عنوان یک شیوه اى در ذهن ما باشد./2848

ایثارگرى بین مسئوالن
 کم شده

  رکنا| ســعید اوحدى، معاون رئیــس جمهور و 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه هم اندیشى 
با جمعى از اعضاى شبکه معتمدین معین گفت: یکى 
از آسیب هاى بزرگى که در پى شــیوع بیمارى کرونا 
شاهد آن بودیم دور شدن مسئوالن از ایثارگران است. 
امروز و با چنین وضعیتى مجموعه اى مانند معتمدین 
معین مى تواند این خــأل ارتباطى را پر کنــد و باید در 
پى روش هاى نوین براى ارتباط بــا جامعه ایثارگرى 

باشیم./2849

ابد و یک روز 
اکبر طبرى تا همینجا و فقط بر اساس    راه دانا |
یکى از پرونده هاى مفتوحش در سیستم قضایى به یک 
نوع حبس ابد محکوم شده اســت، 59 سال حبس که
 31 سال آن اجرایى خواهد شد براى فردى در سن و سال 
اکبر طبرى یک معنا بیشتر ندارد: ابد و یک روز. اما چرا 
طبرى اعدام نشد؟ پاسخ این سئوال در عناوین اتهامى 
اوســت. قاضى نمى تواند براى جرایمى مثل رشوه و 
پولشویى حکم اعدام صادر کند، مصادیقى که احتماًال در 
ذهن سئوال کنندگان وجود دارد مربوط به اخالل در نظام 
اقتصادى و افساد فى االرض است که چنین مواردى در 
پرونده فعلى طبرى موجود نبوده البته پرونده دیگرى از 

طبرى در دادسرا در حال رسیدگى است./2850

نفت 20 دالرى؟!
  میزان | ســید محمد على خطیبــى، نماینده 
ســابق ایران در اوپک گفت: در صورت نبود همکارى 
میان کشور هاى تولیدکننده نفت احتمال سقوط قیمت 
آن به زیــر 20 دالر وجود دارد و ایــن موضوع به هیچ 
وجه مطلوب کشــور هاى تولیدکننــده نفتى نخواهد

 بود./2851

شاید نام نارمک 
«احمدى نژاد» شود!

  تسنیم| محمدجــواد حق شــناس، رئیس 
کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شــوراى شهر تهران 
در حاشــیه برگزارى جلسه این شــورا درباره مخالفت 
فرماندارى تهران با نامگــذارى معبرى به نام بازرگان 
اظهار کرد: در اینکه شوراى شــهر تهران در ارتباط با 
نامگذارى اماکن و معابر بر اســاس حقوقشــان اقدام 
مى کند، شکى نیست. شاید در آینده شورا تشخیص بدهد 
که خیابان نارمک به نام احمدى نژاد نامگذارى شود و این 

جزو اختیارات شوراى شهر محسوب مى شود./2852

مزایده تغییر کرد
درحالى ایران ایر 12 فروند هواپیماى    چمدان|
اسقاطى خود را براى مزایده عمومى به فروش گذاشته 
بود که قیمتى حدود ده  میلیارد تومان داشت اما در پى 
واکنش برخى فعاالن این حــوزه مدیر روابط عمومى 
این شرکت هواپیمایى اعالم کرد به دستور مدیرعامل 
یکى از این هواپیماها در راستاى حفظ و صیانت از تاریخ 
هوانوردى ایران از مزایده خارج شده است و در صورت 
جانمایى به نمایشگاه هوایى به صورت رایگان واگذار

 مى شود./2853

خبرخوان

رئیس پلیس اینترپل ناجا گفت: یک کالهبردار که با راه 
اندازى صرافى اقدام به کالهبردارى از 180 نفر کرده بود 

توسط مأموران پلیس بین الملل به کشور استرداد شد.
سردار هادى شیرزاد اظهار کرد: این فرد اواخر سال 97 
با راه اندازى یک صرافى غیرمجاز اقدام به کالهبردارى 
کرده بود و این اقدامش را تا اواسط سال 98 ادامه داده 
و از این تاریخ به بعــد به یکى از کشــورها فرار کرده 
بــود.  وى ادامه داد: پــس از اعالم شــکایت از طرف 
شــاکیان، مرجع قضایى از ما به عنوان پلیس اینترپل 
تقاضاى صدور اعــالن قرمز براى ایــن متهم مالى را 
مى کند و ما هم حســب وظیفه ذاتى خود، این صدور را 
با هماهنگى اینترپل بین المللى در سراســر دنیا پخش 

مى کنیم.

سردار شــیرزاد افزود: از زمان شناسایى تا دستگیرى و 
استرداد این متهم مالى حدود هشت ماه طول مى کشد 
و این متهم در یکى دو روز گذشــته به کشور استرداد 

شده است.
رئیس پلیس اینترپل ناجا بیان کرد: شــاکیان تاکنون 
مبلغ 200 میلیارد تومان کالهبــردارى را که این فرد 
از آنها انجام داده، به ثبت رسانده البته این رقم در حال 
افزایش است چرا که شــاکیان بیشترى اعالم شکایت 
مى کنند. وى گفت: در شــش هفت ماه گذشته پلیس 
اینترپل استرداد پرونده هاى هزار میلیاردى داشته است و 
این پرونده شاید از نظر عددى خیلى چشمگیر نباشد اما 
به دلیل تعداد باالى شاکیان (180 شاکى)، براى ما حائز 

اهمیت و مهم است.

رئیس انجمن صنایع لبنى کرمانشاه با بیان اینکه نابسامانى 
امروز بازار کره از قبل قابل پیش بینى بود، گفت: انحصار 
در واردات و ایجاد ســلطان کره یکى از عوامل نابسامانى 
و افزایش قیمت کره اســت، زیرا در دو سال اخیر وزارت 
صمت واردات کره را به چند شرکت بزرگ لبنى به صورت 

انحصارى واگذار کرد.
سید مهدى افخمى ادامه داد: این شرکت ها به میزان زیاد 
کره وارد کردند و چون تمام کره وارداتى در اختیار آنهاست 

تعیین کننده قیمت بازار هستند.
رئیس انجمن صنایع لبنى اســتان کرمانشاه با بیان اینکه 
شــرکت هاى لبنى کوچک به ســختى مى توانند از این 
واحدهاى بزرگ کره تهیه کنند، یادآور شد: اطالع داریم 
حتى گاهى برخى از شــرکت هاى بزرگ وارد کننده براى 
فروش کره به متقاضیان سندسازى مى کنند و دو فاکتور 
رسمى و غیررســمى صادر مى کنند تا بتواند فاکتورهاى 

ساختگى را به وزارت صمت تحویل بدهند.
وى عامل دیگرى که باعث نابســامانى بازار کره شده را 

تخصیص ارز 4200 تومانى به واردات کره در ســال هاى 
گذشته دانست و اضافه کرد: تخصیص ارز نیز به صورت 
انحصارى به برخى از شرکت ها اختصاص یافت و باعث 
رانت شــد، اما اکنون که با کاهش ذخایر ارزى مواجهیم 
دیگر امکان تخصیص ارز نیست و قطعًا وقتى که بین ارز 
4200 تومانى با ارز 26 هزار تومانى تــا این اندازه فاصله 
هســت، با قطع ارز 4200 تومانى قیمت کره وارداتى نیز 

افزایش خواهد یافت.
افخمى در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونى که 
واردات کره گران تمام مى شود نمى توان به تولیدات داخلى 
اکتفا کرد، گفت: تأمین کره داخلى جوابگوى نیاز مصرفى 
نیست. نباید فراموش کنیم اســتفاده از کره در بسیارى از 
صنایع غذایى مانند بیسکویت و شکالت سازى نیز انجام 
مى شود و صنایع غذایى هم به این محصول وابسته اند. از 
سوى دیگر میزان شــیرى که در کشور داریم خصوصاً در 
فصل کنونى که فصل کم شیرى است، جوابگوى تولید تمام 
کره مورد  نیاز کشور و پاسخگویى به نیاز آن نیست./2856

افشاگرى سردبیر «واشنگتن پست» از گفتگوهایش با رئیس جمهور آمریکا

«ترامپ»: سالحى داریم که کسى از آن خبر ندارد

آثار مانى رهنما از آرشــیو مرکز موسیقى و سرود سازمان 
صدا و سیما حذف شد. 

روز شــنبه در خبرى اعالم شــد که آثار ایــن خواننده 
پاپ باســابقه از آرشــیو رادیو «آوا» حذف شده است اما 
بررســى هاى خبرنگار پایگاه اطالع رســانى «موسیقى 
ما» حکایــت از آن دارد کــه آثار مانى رهنما نــه تنها از 
رادیو «آوا» ، بلکه از کل آرشــیو مرکز موسیقى سازمان 
صدا و سیما پاك شده اســت. این در حالى است که طى 
سال هاى گذشــته آثار متعددى از این خواننده در قالب 
تیتراژ یا تک آهنگ در سازمان صدا و سیما تولید و پخش 
شــده بود. به عنوان مثال آهنگ «پرنده» با صداى مانى 
رهنما طى حدود دو دهه اخیر کــه از تولیدش مى گذرد 
پاى ثابــت اغلب برنامه هــا و میان برنامه هــاى رادیو و 
تلویزیون بود. در حال حاضر تنها نامى که از مانى رهنما 

در ســایت مرکز موسیقى و ســرود صدا و سیما به چشم 
مى خورد در بخش هنرمنــدان بانک اطالعاتى آن مرکز 

است.
تصمیم مدیران سازمان صدا و ســیما در حذف آثار مانى 
رهنما ظاهراً به دلیل حواشــى مهاجرت او و همسرش از 
ایران اســت. اتفاقى که اواخر تیر ماه علنى شد و چندى 
پیش هم مانى رهنما در یک الیو اینستاگرامى انتقادات 
تندى نسبت به اوضاع کنونى هنرمندان در ایران مطرح 
کرد. صحبت هاى مانى رهنمــا در آن الیو حکایت از آن 
داشت که دیگر بعید است فعالیت رســمى از جانب او در 
ایران صورت گیرد. زمستان سال گذشــته هم صبا راد، 
همســر این خواننده و مجرى و گوینده تلویزیون، پس از 
ســال ها اجراى برنامه هاى مختلف از همکارى با صدا و 

سیما کناره گیرى کرد.

بازگرداندن متهم 200 میلیاردى به کشور آثار مانى رهنما از آرشیو صدا و سیما پاك شد

 کره گرفتن از انحصار و رانت!

رئیس انجمن جلوه هاى ویژه میدانى در واکنش به بخشى 
از اعترافات یک کارگردان سینما مبنى بر استفاده از سالح 
دریافتى بــراى یک پروژه ســینمایى در ارتکاب به قتل، 

توضیحاتى ارائه کرد.
روز جمعه هفته گذشته خبرى منتشر شد مبنى بر اینکه یک 
تهیه کننده و کارگردان سابق سینما در پى یک اختالف و 
دعوا، با سالح کالشنیکف همسایه خود را به قتل رسانده 
است. وى که خیلى زود به این قتل اعتراف کرد، در بازجویى 
درباره اسلحه اى که در اختیار داشته مدعى شده است: «ما 
معموًال براى فیلم هاى اکشن و پلیســى از مراکز نظامى 
ســالح مى گیریم و بعد از پایان کار فیلمبردارى اسلحه ها 
را تحویل مى دهیم. اخیراً براى تولید یک کار ســینمایى 
هشت اسلحه تحویل گرفتیم اما هفت اسلحه را برگرداندیم 
و یکى را پیش خودم نگهداشتم. 72 فشنگ جنگى نیز از 

قبل داشتم.»
ایمان کرمیان، رئیس انجمن جلــوه هاى ویژه میدانى در 

رابطه با قوانین اســتفاده از تجهیزات نظامى در فیلم هاى 
ســینمایى توضیــح داد: «دریافت ســالح نظامى براى 
فیلم هاى سینمایى قوانین خاص خود را دارد. کسانى که 
اســلحه و یا دیگر تجهیزات نظامى را دریافت مى کنند، 
از نهادهاى مختلف صالحیت امنیتــى دریافت مى کنند 
و اینگونه نیســت که این تجهیزات را به هرکسى تحویل 

بدهند.» 
این مدیر جلوه هاى ویژه میدانى در عین حال تأکید کرد: 
«این را هم باید بگویم که اساسًا استفاده از گلوله واقعى یا 
جنگى در فیلم ها  قدغن است و سال هاست که استفاده از 

تجهیزات واقعى در فیلم ها ممنوع شده است.»
کرمیان در پایان در پاسخ به این پرسش که چقدر این امکان 
وجود دارد که یک نفر اسلحه را براى خود نگه دارد، گفت: 
«تا جایى که بنده تجربه دارم، چنین امکانى وجود ندارد، 
مگر مى شود یک اسلحه نظامى را تحویل گروه بدهند و 

هیچکسى هم به دنبال آن نیاید؟»

ابهامات سینمایى اعتراف یک کارگردان به قتل



استاناستان 03033854 سال  هفدهمدوشنبه  24 شهریور  ماه   1399

نهضت عمومى کاشت عناب
نهضت عمومى کاشـت درخت عناب با هدف تبدیل 
شهرسـتان آران و بیـدگل به قطـب تولیـد عناب در 
کشور با مشـارکت مردم، شـهرداران و دهیاران اجرا 
مى شـود. رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى آران 
و بیـدگل گفت: تأسـیس عنابسـتان در فضاى سـبز 
شـهرى و روسـتایى مى توانـد در برندسـازى یاقوت 
کویر ایران در این شهرسـتان نقش آفرین باشد. رضا 
شفیعى افزود: درخت عناب با شرایط آب و هوایى این 
منطقه نظیر کـم آب بر بودن، گرمـا، کاهش رطوبت 
نسبى هوا، شـورى آب، شـور یا قلیایى بودن خاك ها 

سازگارى دارد.

دانشگاه اسالمى باید نظریه 
تولید کند

معاون فرهنگى و دانشـجویى دانشـگاه آزاد اسـالمى 
در جلسه شوراى فرهنگى دانشـگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد مهمترین هـدف انقالب اسـالمى را تحقق 
تمدن نوین اسالمى دانست و گفت: تحقق تمدن نوین 
یک عامل و یک فاعـل نیاز دارد که عامـل همان نرم 
افزار و فاعل آن نیز نیروى انسـانى اسـت. فرزاد جهان 
بین در ادامه تولیـد نظریه را برعهده نیروى انسـانى و 
پرورش نیروى انسانى براى این کار را برعهده دانشگاه 
دانست و افزود: دانشگاه اسالمى، دانشگاهى است که 
در مورد مسائل کشور تولید نظریه کند و نیروى انسانى 

تراز، تربیت کند. 

وقف منزل مسکونى
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نایین از وقف یک باب 
آپارتمان مسـکونى بـراى تأمین هزینه هاى مسـجد 
الزهـرا (س) نایین خبـر داد. احمـد جبلى اظهـار کرد: 
آپارتمان 112 مترى به ارزش 600 میلیون تومان توسط 
خانم فاطمه یـادگارى نایینى به نام اوقاف شهرسـتان 
ثبت شده است. وى با بیان اینکه نیت واقف در این وقف 
جدید تأمیـن هزینه هاى مسـجد حضـرت زهرا(س) 
نایین بوده است، گفت: این واقف در سال 92 نیز منزل 
دیگرى را همراه با خواهرش وقف روضـه خوانى امام 

حسین (ع) کرده است.

افتتاح کانون مشاوران اتاق 
بازرگانى 

کانون مشـاوران اتاق بازرگانى اصفهان به منظور ارائه 
خدمات مشـاوره، منتورینگ، پشـتیبانى و حل مسئله 
بنگاه هاى اقتصادى افتتاح شـد. مسـعود گلشـیرازى 
در مراسـمى که به همین منظور برگزار شد، گفت: این 
کانون در راستاى اجراى یکى از مصوبات مهم  شوراى 
گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان به قید فوریت 
و در تکمیل اقدامات شـتاب دهنده هاى اتاق اصفهان 

افتتاح شد.

تفاهمنامه ذوب آهن با دانشگاه 
تفاهمنامه  همـکارى بین ذوب آهن اصفهان و دانشـگاه 
صنعتى مالک اشتر منعقد شد. برخى موضوعات همکارى 
این تفاهمنامه شامل اجراى طرح هاى پژوهشى و فناورانه 
مورد نیاز شرکت ذوب آهن توسط دانشگاه بر پایه ضوابط 
شرکت، انجام مطالعات پایش فناورى و فرایندهاى نوین، 
برگزارى همایش هاى علمى تحقیقاتى مشترك، انجام 
مشـاوره با نظارت بر طرح هاى در دسـت اقـدام بر پایه 
ضوابط و اعالم نیاز شـرکت، اسـتفاده از سـایر امکانات 

تحقیقاتى (آزمایشگاهى و کارگاهى) متقابل و... است.

کالنى مدیرکل تعاون شد
محمد شریعتمدارى، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعى طى 
حکمى کامران کالنى را به عنوان مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى اسـتان اصفهان منصوب کرد. وى که در 
خرداد ماه سال جارى به عنوان سرپرسـت اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان تعیین شده بود، روز 
شنبه 22 شهریور ماه با حکم محمد شریعتمدارى، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى به عنوان مدیرکل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعى استان منصوب شد. 

خبر

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار اصفهان در مقایسه 
با هفته گذشته دو برابر گران تر شده است.

قیمت هر کیلوگرم این ماده غذایى سرشــار از ویتامین 
و پروتئین در اصفهان هم اکنــون 17 تا 18 هزار تومان 
عرضه مى شود. این در حالى است که نرخ هر کیلوگرم 
تخم مرغ هفته گذشته، در بازار اصفهان 9500 تا نهایت 
11 هزار تومان عرضه مى شد. مشتریان از تغییر هفتگى و 
ماهانه قیمت کاال و محصوالت غذایى به روزانه و حتى 

لحظه اى گالیه مند هستند.
طبق آخرین مصوبه ســتاد تنظیم بازار استان اصفهان، 
هر کیلوگرم تخم مرغ کمتر از 12 هــزار تومان قیمت 

گذارى شد.
معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان در گفتگوى زنده تلفنى با شبکه اصفهان، 
با بیان اینکه قیمت تخم مرغ به عرضه و تقاضا بستگى 
دارد، گفت: با سرد شدن هوا، تقاضا بیشتر مى شود، ضمن 
اینکه در تابستان، به دلیل قرار داشتن اصفهان در منطقه 

گرم، تولید تخم مرغ هم کاهش پیدا مى کند.
حسین ایراندوست به گران شدن نهاده هاى مصرفى براى 
مرغ هاى تخمگذار گریزى زد و افزود: مرغداران مجبورند 
این نهاده ها را از بازار آزاد بخرند که همین امر، به گرانى 

قیمت عرضه تخم مرغ منتهى مى شود.

مدیرکل دفتر امور روستایى استاندارى اصفهان گفت: بر 
اساس برنامه چشم انداز و با توجه به توسعه زیرساخت ها، 
جمعیت روســتاهاى این اســتان 12 درصد نســبت به 

سرشمارى سال 95 افزایش مى یابد.
على رحمانى افزود: جمعیت روستایى استان که در گذشته 
به دلیل تبدیل روستا به شهر و بى توجهى به این بخش ها 
کاهش یافته، جبران مى شــود. وى با بیان اینکه توسعه 
روستایى به کاهش مهاجرت و افزایش ایجاد اشتغال و میل 
به زندگى در روستا منجر شده است، اظهار کرد: مهاجرت 
معکوس و کاهش مهاجرت از روستا به شهر از دستاوردهاى 
دولت تدبیر و امید است که افزایش ضریب امنیت اجتماعى 

و کاهش حاشیه نشینى و آســیب هاى اجتماعى رهاورد 
تالش مسئوالن است.

به گفته وى نباید افزایش شهرنشینى عادى و ساده شود زیرا 
حرکت مردم روستاها به شهر باعث بروز مشکالت زیادى از 
جمله تغییر فرهنگ و ماهیت هاى زندگى بر پایه معیارهاى 
ایرانى و اســالمى خواهد شــد و با افزایش شهرنشینى 
آسیب هاى زیادى مثل کاهش امنیت اجتماعى و افزایش 

ناهنجارى ها به کشور وارد مى شود.
رحمانى یادآور شــد: آداب و رسوم ســاده، اصیل و بدون 
تجملگرایى در روستا از شــاخص هاى مهم براى امید به 

زندگى و افزایش کیفیت زندگى در این مناطق است.

جمعیت روستاهاى اصفهان 
افزایش مى یابد

وقتى «مرغ» هم «ژن خوب» 
محسوب مى شود

جسد چهارمین کودك شاهین شهرى که در کانال آب 
غرق شده بودند پیدا شد. این چهار کودك ساکن شاهین 
شهر به طرز مرموزى مفقود شدند و چند روز بعد جسد سه 
تن از آنها در یک کانال آب حوالى آرامستان شاهین شهر 
کشف شد. در حالى که تالش براى پیدا کردن چهارمین 

جسد ادامه داشت، عصر روز شنبه جسد کشف شد.
چهار کودك  7، 9، 11 و 13 ســاله افغانستانى مقیم و 
ساکن شاهین شــهر عصر روز دوشنبه 17 شهریور  به 
قصد بازى در گیم نت از خانه خارج شــدند اما پس از 
گذشت چندین ســاعت وقتى برنگشتند والدین پیگیر 

وضعیت آنها شدند. با اعالم خانواده هاى این کودکان، 
پرونده مقدماتى در پلیس آگاهى و اقدامات فنى و پلیسى 
براى پیدا کردن کودکان آغاز شــد. تــا اینکه در روز 
چهارشنبه، 19 شهریور ماه طى تماس مردمى با مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر مشاهده جسدى در 
کانال آب روبه روى شرکت هواپیماسازى ایران(هسا)، 
عملیات جستجو توسط عوامل آتش نشانى و اورژانس 
و پلیس در محل انجام شد که در نهایت منجر به کشف 
اجساد سه نفر از این کودکان افغانستانى به دلیل غرق 

شدگى شد. 

یک جسد دیگر نیز که متعلق به پسر 13 ساله ایرانى بود 
به دلیل غرق شدگى در کانال انتقال آب در حوالى شهر 
گز کشف و شناسایى شــد که ظاهراً ارتباطى با مفقود 

شدن آن چهار کودك افغان نداشته است.
اما در ادامه جستجو براى یافتن چهارمین کودك افغان، 
باالخره روز شنبه جسد او هم در نزدیکى همان کانال 

آب پیدا شد.
جسد پیدا شده متعلق به «امین عدالت»، دایى 13 ساله 
یکى دیگر از کــودکان به نــام «امیرمحمد غالمى» 
است. دو کودك دیگر که جسدشان همراه امیرمحمد 

9 ساله پیدا شد، «مهران» و «عرفان توکلى» نام دارند 
که همسایه امیرمحمد بودند. آنها دو برادر 7 و 11 ساله 

بودند.
پدر امیرمحمدغالمــى در گفتگو بــا «رکنا» گفت: 
«پزشــکى قانونى هنوز علت تامه فوت را به ما اعالم 
نکرده است و نمى دانیم بچه ها بر اثر خفگى در آب جان 
خود را از دست داده اند یا اینکه فوت آنها دلیل دیگرى 
داشته است. اما با توجه به اینکه محل زندگى ما از کانال 
آب فاصله زیادى دارد احتمال مى دهیم کسى بچه ها را 

آنجا کشانده و داخل آب انداخته است.»

تردید پدر یکى از قربانیان درباره حادثه بودن مرگ  کودکان در شاهین شهر

4 کودك را داخل آب انداخته اند؟ مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شــهردارى اصفهان 
تلفات درختــان در حین اجراى عملیات هاى عمران شــهرى را 
تکذیب کرد و گفت: به جرأت مى توان گفت در این سال ها 80 تا 
90 درصد درختان با موفقیت جا به جا شدند و شاید 10 تا 20 درصد 

تلفات داشتیم. 
فروغ مرتضایى نــژاد افزود: به عنــوان مثال در پــروژه متروى 
بهارستان، 1600 اصله درخت در مسیر مترو قرار داشتند که 1500 
اصله از آنها به سالن همایش هاى بین المللى، دانشگاه اصفهان و 
اشخاص سپرده شدند و شاید فقط صد اصله درخت از بین رفتند. 
وى یادآور شد: در سال 1397 در پایش هاى متعدد، درختان کهنسال 
در سطح شهر شناســایى شدند و در ســال 98 حتى سن دقیق و 
وضعیت کنونى درختان و توصیه هاى گیاه پزشکى براى حفظ آنها 
شخصى سازى شد و تا انتهاى سال 99 تمام درختان کهن شهر ثبت 
خواهند شد. مرتضایى نژاد ادامه داد: در حین عملیات پیاده راه سازى 
خیابان چهارباغ، فقط هفت تا ده درخت دچار مشکل شدند که نسبت 
به حجم باالى عملیات انجام شده، خســارت چندانى به حساب 
نمى آید. وى درباره وضعیت پیاده راه چهارباغ گفت: دستورالعمل 
ویژه اى براى درختان چهارباغ دیده خواهد شد که پالك گذارى 

تمام درختان چهارباغ در آن مطرح مى شود.

درختان کهن اصفهان
 ثبت مى شوند 

به منظور افزایش پایدارى و قابلیت اطمینان شــبکه هاى توزیع 
برق و کاهش خاموشى هاى ناخواسته و جلب رضایت مشترکین 
برق و آمادگى گروه هاى اجرایى در مواجهه با بحران، با تشکیل 
مانور دورمیزى با حضور مدیرعامل و معاونان و مدیران ستادى و 
اعضاى کار گروه بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهان مقرر شد که مطابق با دستورالعمل اجراى مانور تعمیرات 
جهادى، مانورى بر روى یکى از فیدرهاى بحرانى در یکى از نقاط 

تحت پوشش خدمات این شرکت برگزار شود.
با تحلیل فیدرهاى بحرانى توســط امور دیسپاچینگ و دفتر فنى 
و با در نظر گرفتن تعداد خاموشى ها، فیدر 10 میمه، از فیدرهاى 
شهرستان شاهین شهر (بخش میمه) که داراى باالترین انرژى 
توزیع نشده و یکى از فیدرهاى بحرانى در بین فیدرهاى شرکت 
(560 فیدر عمومى) است انتخاب و سناریوى انجام تعمیرات بر روى 

این خط مطابق با دستورالعمل مذکور توسط دفتر فنى تهیه شد.
با توجه به سناریوى تهیه شده مقرر شد که 15 گروه اجرایى در طول 
مسیر 14 کیلومترى تعیین شده اقدام به تعویض مقره، نصب کاور 

مقره و تعویض جمپرهاى خط و تبدیل به کابل کنند.
این مانور بــا حضور 45 نفر نیروى برقکار شــامل گروه اجرایى و 
عملیاتى و پنج نفر تیم فرماندهى و هشت نفر تیم نظارت و ایمنى، 
پنج نفر مدیران و کارشناسان ستادى، هفت نفر تیم خدماتى و پنج  
نفر تیم لجستیک سنگین، با 16  دستگاه خودرو وانت و دو دستگاه 
باالبر و پنج دستگاه خودرو سوارى  و سه دستگاه خودرو کامیون 

(حامل مولد اضطرارى) برگزار شد.

تفاهمنامه همکارى بین پست استان اصفهان و دفتر 
امور بانوان و خانواده اســتاندارى اصفهان به منظور 
ایجاد و توســعه ظرفیت و همکارى هاى مشترك 
در توانمندسازى اقتصادى زنان سرپرست خانوار و 

بانوان کار آفرین به امضا رسید.
این تفاهمنامه به منظور توسعه همکارى مشترك و 
بهره مندى از ظرفیت، توانمندى و تجارب طرفین در 
اجراى طرح هاى ملى اشتغالزایى، از جمله طرح ملى 
توسعه مشاغل خانگى و توانمندسازى اقتصادى زنان 

سرپرست خانوار و بانوان کار آفرین امضا شد.
باقرى، مدیرکل پست استان اصفهان در این جلسه 
اظهار کرد:پست استان اصفهان داراى ظرفیت ها  و 
امکانات فراوانى براى ایفاى نقش مؤثر در توســعه 

مشاغل خانگى است که راهگشاى توسعه بسیارى 
از کســب و کارهاى خانگى خواهد بود که عالوه بر 
تأثیر و رونق اقتصادى خانواده بر ســالمت روحى، 
روانى و اجتماعى خانواده ها نیز تأثیرگذار خواهد بود 
و تولیدکنندگان از سرویس شتابدهى پست استفاده 

خواهند کرد.
فضلى، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى 
اصفهان نیز بیان کرد: با عملیاتى شدن این تفاهمنامه 
ضمن ایجاد زمینه هاى توسعه فروش محصوالت 
تولیدى بانــوان با اختصاص فضــاى الکترونیکى 
در غرفــه مجــازى ebazar زمینه هــاى الزم 
براى افزایش دانش و ســواد فروش مجازى بانوان 

تولیدکننده نیز مهیا مى شود.

انجام مانور تعمیرات جهادى 
شرکت توزیع برق استان

توسعه اشتغال بانوان با استفاده از 
زیرساخت هاى پست

معاون علمى دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان از راه اندازى 
سامانه آموزش مجازى در دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 

خبر داد.
احسان مشگالنى اظهار کرد: سال تحصیلى جدید در این دانشگاه 
بر اساس ابالغ معاون آموزشى دانشگاه و بر اساس تقویم آموزشى 
نیمسال اول 1400-1399  به صورت مجازى با ارائه دروس تئورى 
برگزار مى شود و بر همین اساس ستاد استان اصفهان با هماهنگى 
با مراکز آموزشى تحت نظارت خود سامانه اى تحت عنوان سامانه 
آموزشــى یکتا را راه اندازى کرد. وى ادامه داد: ســامانه مرتبط با 
برگزارى کالس ها و آزمون هاى الکترونیک دانشگاه جامع علمى 
کاربردى واحد استان اصفهان هم اکنون در دسترس دانشجویان، 
مدرســان و مراکز بوده و قابل بهره بردارى است و دانشجویان و 
مدرسان باید در اولین فرصت وارد سامانه شده و نسبت به بررسى 
مشــخصات خود اقدام کنند زیرا هرگونه حضور دانشجوى فاقد 
انتخاب واحد درسى، صرفًا به عنوان مستمع آزاد محسوب شده و  

مجاز به حضور در امتحان پایان نیمسال نخواهد بود. 

راه اندازى سامانه یکتا در 
مراکز علمى کاربردى

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از ارتقاى شاخص هاى مالى و عملکردى این 
شرکت در سال 98 نسبت به سال پیش از آن خبر داد 
و گفت: در سال گذشته، حاشیه سود قبل از مالیات و 
سود عملیاتى شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان به شکل قابل توجهى افزایش داشته است.
على یارمحمدیان با اشاره به پایان حسابرسى رسمى 
فعالیت هاى این شرکت در سال 98 افزود: بر اساس 
حسابرسى هاى انجام شــده، سود عملیاتى شرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در سال 98 
نسبت به سال 97، با افزایش 124 درصدى همراه بوده 

که رقم بسیار قابل توجهى محسوب مى شود.
وى با تأکید بر اینکه این ســود در شرایطى به دست 

آمده که کشــور با بحران هاى شــدید اقتصادى و 
تحریم هاى بى ســابقه روبه رو بوده اســت، اظهار 
کرد: در چنین شرایطى که شــاهد افزایش تورم در 
کشور بوده ایم و مشکالت بســیارى براى فعاالن 
اقتصادى و کســب وکارهاى مختلف ایجاد شــده، 
شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
موفق شــده با کاهش 8 در صدى در هزینه ها، یک 

رکورد بى سابقه از خود بر جاى گذارد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان همچنین از افزایش حاشــیه ســود قبل از 
مالیات توسط این شرکت در سال 98 خبر داد و تصریح 
کرد: حاشیه سود قبل از مالیات این شرکت در سال 

98، به 34 درصد افزایش یافته است. 

ارتقاى شاخص هاى مالى و عملکردى 
نمایشگاه اصفهان در سال 98

سرپرست اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
معاون تعاون و امور اجتماعى و رئیس اداره اشتغال 
این بنیاد به همراه معاون نیروى انسانى و مدیر امور 
ادارى شرکت فوالد مبارکه در جلسه اى مشترك بر 
اهمیت تعامل هرچه بیشتر این دو نهاد تأکید کردند 
و راهکارهاى ارتقاى ســطح همکارى طرفین را 

مورد بررسى قرار دادند.
در این نشست، احمدى نیا، سرپرست اداره کل بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران اصفهان گفت: با توجه به 
وجود نیروهاى بااستعداد و توانمند فرزندان شاهد 
و ایثارگِر شاغل در فوالد مبارکه، لزوم بهره گیرى 
هرچه بیشتر از این عزیزان در تمامى سطوح بیش 

از گذشته احساس مى شود.
عباس اکبرى محمدى، معاون نیروى انســانى و 
سازمان دهى شــرکت فوالد مبارکه نیز با اشاره 
به اقدامــات صورت گرفته براى ارتقاى ســطح 
شاخص هاى توســعه منابع انســانى ایثارگران، 
گزارشــى از وضعیت اشــتغال فرزندان شاهد و 
ایثارگر شاغل در بخش هاى مختلف فوالد مبارکه 

ارائه کرد.

هم اندیشى بنیاد شهید 
با فوالد مبارکه با توجه به شیوع ویروس کرونا در اصفهان و افزایش 

آمار مبتالیان و متوفیان به این ویروس، تمهیدات 
ویژه اى در دســتور کار ســازمان آرامســتان هاى 
شــهردارى قرار گرفته که در این بــاره خبرگزارى 
«ایمنا» گفتگویى بــا احمدرضا مرادى، مدیرعامل 
سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان انجام داده 

که بخشى از اظهارات او را مى خوانید.
   بر اســاس پروتکل هایى که از طریق دانشــگاه 
علوم پزشکى و ستاد مدیریت کروناى استان ابالغ 
شــده، تمامى متوفیان کرونا را در قطعات معمولى 
دفن مى کنیم؛ یکى از شــروط این است که حداقل 
عمق حفره قبر متوفى کرونا باید دو متر باشد از این 
رو با توجه به اینکه عمق طبقه پایین قبور دو طبقه در 
آرامستان باغ رضوان 2 متر و 20 سانتیمتر است، الزامًا 
متوفیان مشکوك و مبتال به کرونا را در طبقات پایین 
دفن مى کنیم البته اگر قبور پیش خرید شده باشد با 
هماهنگى خانواده متوفى، براى دفن در طبقه پایین 

اقدام مى شود.
   با توجه به شیوع ویروس کرونا با همکارى معاون 
دادســتان و پیگیرى هاى دانشــگاه علوم پزشکى 
فعالیت 11 غسالخانه محلى فعال شهر متوقف شد 
و در حال حاضر تمام متوفیان شــهر به آرامســتان 

باغ رضوان منتقل مى شوند. سازمان آرامستان باغ 
رضوان آمادگى دارد تغسیل و تکفین همه متوفیان 
شــهر اصفهان را انجام دهد، امــا چنانچه خانواده 
متوفیان درخواست دفن متوفى در آرامستان محلى را 
داشته باشند، مانعى وجود ندارد. بر اساس ابالغ اداره 
کل اوقاف کشور متوفیان مشکوك به کرونا در بقاع 
متبرکه دفن نمى شوند و این موضوع در آرامستان باغ 

رضوان به خانواده متوفیان اعالم مى شود.
   در مرداد ماه آمار متوفیان ناشى از ابتال به بیمارى 
کرونا افزایش قابل توجهى داشــته است و به طور 
کلى آمار در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 69 درصد افزایش یافته است. بخشى 

از افزایش این آمار مربوط به تعطیلى 11 غسالخانه 
فعال شهر بوده و بخشــى مربوط به این است که با 
هماهنگى دانشگاه علوم پزشکى و معاون دادستان 
حکمى صادر شده مبنى بر اینکه گواهى فوت هایى 
که توسط پزشــکان معتمد در منازل صادر مى شد، 
دیگر قابل قبول نیست و با اســتقرار دادپزشک در 
محل آرامستان باغ رضوان به صورت شیفت شبانه 
روزى، گواهى فوت براى تمامــى متوفیانى که در 
منزل یا خارج از مراکز درمانى فوت مى کنند در این 
آرامستان صادر مى شــود. با تعطیلى غسالخانه ها و 
جلوگیرى از صدور گواهى فوت پزشکان معتمد، آمار 
متوفیان اعزامى به سازمان آرامستان ها افزایش یافته 
هر چند بخشــى از این آمار مربوط به افراد مبتال به 
کرونا بوده که متوفیان آن در مرداد ماه افزایش قابل 

توجهى داشته است.
   با توجه به شــیوع بیمارى کرونــا و لزوم رعایت 
دستورالعمل هاى صادر شده از سوى ستاد مدیریت 
کرونا، برگزارى مراســم هاى ترحیم، هفتم، چهلم 
و ســالگرد متوفیان در آرامستان هاى شهر لغو شده 
اما زیارت اهل قبور و خاکســپارى اموات با حضور 
حداقلى وابستگان متوفى و رعایت فاصله اجتماعى 

انجام مى شود.

افزایش قابل توجه آمار متوفیان مرداد ماه
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قیمت پایه (هر مترمربع) متراژکد شناسهطبقهشماره واحدبلوكنام پروژهکاربرى ردیف
ریال

قیمت 
تراس

تعداد 
پارکینگ

قیمت پایه کل 
قیمت پایه کل انبارى متراژ انبارىپارکینگ(ریال)

آدرسشرایط فروشقیمت پایه کل (ریال)(ریال)

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه86/00242,000,00003900,000,00019/001,425,000,00023,137,000,000زیرزمینB3-1پارسیناتجارى1
اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه49/00266,200,00002600,000,00014/001,050,000,00014,693,800,000زیرزمینB12-1پارسیناتجارى2
اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه39/00242,000,00002600,000,0009/60720,000,00010,758,000,000زیرزمینB14-1پارسیناتجارى3
اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه33/00242,000,00002600,000,00011/30847,500,0009,433,500,000زیرزمینB15-1پارسیناتجارى4
اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه38/00242,000,00002600,000,00012/20915,000,00010,711,000,000زیرزمینB16-1پارسیناتجارى5
اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه38/00242,000,00002600,000,00013/00975,000,00010,771,000,000زیرزمینB17-1پارسیناتجارى6
اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه48/00254,100,00002600,000,00017/001,275,000,00014,071,800,000زیرزمینB22-1پارسیناتجارى7
اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه108/00242,000,000041,200,000,00014/151,061,250,00028,397,250,000زیرزمینB28-1پارسیناتجارى8
اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه22/00290,400,00001300,000,00019/501,462,500,0008,151,300,000زیرزمینB31-1پارسیناتجارى9
اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه23290,400,00001300,000,00026/501,987,500,0008,966,700,000زیرزمینB32-1پارسیناتجارى10
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه60/00284,350,00002700,000,0008/50680,000,00018,441,000,000زیرزمین اولA1B1شاهین ایرانیانتجارى11
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه43/00296,450,00002700,000,0008/80704,000,00014,151,350,000زیرزمین اولA1B2شاهین ایرانیانتجارى12
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه27/50290,400,00001350,000,0000/0008,336,000,000زیرزمین اولA1B4شاهین ایرانیانتجارى13
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه69/00278,300,00002700,000,0008/50680,000,00020,582,700,000زیرزمین اولA1B6شاهین ایرانیانتجارى14
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه13/00326,700,00001350,000,0000/0004,597,100,000زیرزمین اولA1B8شاهین ایرانیانتجارى15
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه56/50320,650,00002700,000,0008/60688,000,00019,504,725,000زیرزمین اولA1B10شاهین ایرانیانتجارى16
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه56/50320,650,00002700,000,00010/00800,000,00019,616,725,000زیرزمین اولA1B12شاهین ایرانیانتجارى17
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه58/00332,750,00002700,000,00010/50840,000,00020,839,500,000زیرزمین اولA1B14شاهین ایرانیانتجارى18
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه58/00332,750,00002700,000,0009/00720,000,00020,719,500,000زیرزمین اولA1B15شاهین ایرانیانتجارى19
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه66/80332,750,00002700,000,00013/501,080,000,00024,007,700,000زیرزمین اولA1B17شاهین ایرانیانتجارى20
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه44/50314,600,00002700,000,0009/10728,000,00015,427,700,000زیرزمین اولA1B19شاهین ایرانیانتجارى21
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه30/00314,600,00002700,000,0000/00010,138,000,000زیرزمین اولA1B20شاهین ایرانیانتجارى22
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه67/50326,700,00002700,000,0009/10728,000,00023,480,250,000زیرزمین اولA1B21شاهین ایرانیانتجارى23
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه67/00326,700,00002700,000,00011/00880,000,00023,468,900,000زیرزمین اولA1B23شاهین ایرانیانتجارى24
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه66/70326,700,00002700,000,0007/50600,000,00023,090,890,000زیرزمین اولA1B25شاهین ایرانیانتجارى25
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه52/70320,650,00002700,000,0008/20656,000,00018,254,255,000زیرزمین اولA1B27شاهین ایرانیانتجارى26
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه59/00314,600,00002700,000,0007/80624,000,00019,885,400,000زیرزمین اولA1B29شاهین ایرانیانتجارى27
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه58/00290,400,00002700,000,0007/60608,000,00018,151,200,000زیرزمین اولA1B31شاهین ایرانیانتجارى28
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه34/70278,300,00002700,000,0000/00010,357,010,000زیرزمین اولA1B33شاهین ایرانیانتجارى29
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه37/40290,400,00002700,000,0000/00011,560,960,000زیرزمین اولA1B34شاهین ایرانیانتجارى30
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه46/00332,750,00002700,000,0007/00560,000,00016,566,500,000همکفA1G1شاهین ایرانیانتجارى31
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه62/00332,750,00002700,000,0008/50680,000,00022,010,500,000همکفA1G3شاهین ایرانیانتجارى32
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه80/00363,000,000031,050,000,0000/00030,090,000,000همکفA1G5شاهین ایرانیانتجارى33
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه150/00423,500,000031,050,000,00020/001,600,000,00066,175,000,000همکفA1G6شاهین ایرانیانتجارى34
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه142/00423,500,000041,400,000,00019/001,520,000,00063,057,000,000همکفA1G8شاهین ایرانیانتجارى35
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه55/00375,100,00002700,000,00010/00800,000,00022,130,500,000همکفA1G9شاهین ایرانیانتجارى36
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه62/00423,500,00002700,000,0009/10728,000,00027,685,000,000همکفA1G11شاهین ایرانیانتجارى37
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه47/00375,100,00002700,000,0009/60768,000,00019,097,700,000همکفA1G12شاهین ایرانیانتجارى38
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه48/00350,900,00002700,000,0009/70776,000,00018,319,200,000همکفA1G14شاهین ایرانیانتجارى39
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه48/00350,900,00002700,000,0009/60768,000,00018,311,200,000همکفA1G16شاهین ایرانیانتجارى40
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه53/00375,100,00002700,000,0009/70776,000,00021,356,300,000همکفA1G18شاهین ایرانیانتجارى41
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه50/00338,800,00002700,000,0009/50760,000,00018,400,000,000همکفA1G20شاهین ایرانیانتجارى42
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه70/00375,100,00002700,000,00011/00880,000,00027,837,000,000همکفA1G22شاهین ایرانیانتجارى43
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه34/00387,200,00002700,000,0000/00013,864,800,000همکفA1G24شاهین ایرانیانتجارى44
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه36/00375,100,00002700,000,0000/00014,203,600,000همکفA1G26شاهین ایرانیانتجارى45
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه38/00375,100,00002700,000,0008/70696,000,00015,649,800,000همکفA1G28شاهین ایرانیانتجارى46
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه36/00387,200,00002700,000,0000/00014,639,200,000همکفA1G30شاهین ایرانیانتجارى47
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه55/00423,500,00002700,000,0009/70776,000,00024,768,500,000همکفA1G32شاهین ایرانیانتجارى48
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه40/00423,500,00002700,000,0008/70696,000,00018,336,000,000همکفA1G34شاهین ایرانیانتجارى49
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه41/00363,000,00002700,000,0009/70776,000,00016,359,000,000همکفA1G36شاهین ایرانیانتجارى50
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه35/00363,000,00002700,000,0009/60768,000,00014,173,000,000همکفA1G37شاهین ایرانیانتجارى51
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه197/00387,200,000041,400,000,00020/001,600,000,00079,278,400,000همکفA1G38شاهین ایرانیانتجارى52
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه54/00326,700,000031,050,000,0008/80704,000,00019,395,800,000همکفA1G40شاهین ایرانیانتجارى53
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه42/00302,500,00002700,000,00011/66932,800,00014,337,800,000اولA1F2شاهین ایرانیانتجارى54

شــرکت عمران و مســکن اصفهان در نظر دارد امالك مشــروحه ذیل در اســتان هــاى اصفهان ،فــارس و یــزد را از طریق مزایــده عمومى شــماره 99/2 به فروش برســاند .
 متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/24  به وبسایت  www.maskanesfahan.ir مراجعه فرمایید . آخرین مهلت دریافت اسناد 
مزایده تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه  مورخه 99/07/02  مى باشد، جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 99/07/05 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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شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه79/00314,600,000031,050,000,00020/001,600,000,00027,503,400,000اولA1F6شاهین ایرانیانتجارى55
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه44/00320,650,00002700,000,0009/80784,000,00015,592,600,000اولA1F8شاهین ایرانیانتجارى56
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه44/00320,650,00002700,000,0008/90712,000,00015,520,600,000اولA1F9شاهین ایرانیانتجارى57
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه44/00320,650,00002700,000,0008/80704,000,00015,512,600,000اولA1F11شاهین ایرانیانتجارى58
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه49/00320,650,00002700,000,0009/00720,000,00017,131,850,000اولA1F13شاهین ایرانیانتجارى59
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه78/00308,550,00001350,000,0008/90712,000,00025,128,900,000اولA1F15شاهین ایرانیانتجارى60
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه62/00320,650,00002700,000,00011/00880,000,00021,460,300,000اولA1F17شاهین ایرانیانتجارى61
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه42/00326,700,00002700,000,0000/00014,421,400,000اولA1F18شاهین ایرانیانتجارى62
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه197/00290,400,000031,050,000,0000/00058,258,800,000اولA1F19شاهین ایرانیانتجارى63
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه93/36279,873,0001350,000,00012/00960,000,00027,438,943,280اولA238شاهین ایرانیانتجارى64
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه46/00274,428,0001350,000,00017/001,360,000,00014,333,688,000اولA241شاهین ایرانیانتجارى65
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه57/40274,428,0001350,000,0007/00560,000,00016,662,167,200اولA249شاهین ایرانیانتجارى66
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه51/00263,538,0001350,000,0007/00560,000,00014,350,438,000اولA251شاهین ایرانیانتجارى67
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه57/60291,307,5001350,000,00010/00800,000,00017,929,312,000اولA266شاهین ایرانیانتجارى68
شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه85/30291,307,5001350,000,00010/00800,000,00025,998,529,750اولA267شاهین ایرانیانتجارى69
یزد صفائیه60درصد نقدى و مابقى 6ماهه470/00129,150,0002800,000,00010/00600,000,00062,100,500,000پنجم2502رزلندمسکونى70
یزد صفائیه60درصد نقدى و مابقى 6ماهه470/00142,800,0002800,000,00010/00600,000,00068,516,000,000دهم11002رزلندمسکونى71
یزد صفائیه60درصد نقدى و مابقى 6ماهه425/00136,500,0002800,000,00010/00600,000,00059,412,500,000هفتم2701رزلندمسکونى72
یزد صفائیه60درصد نقدى و مابقى 6ماهه470/00134,400,0002800,000,00010/00600,000,00064,568,000,000هفتم2702رزلندمسکونى73
یزد صفائیه60درصد نقدى و مابقى 6ماهه425/00144,900,0002800,000,00010/00600,000,00062,982,500,000یازدهم21101رزلندمسکونى74

زمین 75
یزد صفائیه60درصد نقدى و مابقى 6ماهه3,040/0077,000,000234,080,000,000فرهنگى

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه64/70209,475,0001350,000,0004/10287,000,00014,190,032,500زیر زمین B74-1ایثار شیرارتجارى76
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه54/40165,375,0000019/801,188,000,00010,184,400,000زیر زمین 1-8بازارچهایثار شیرارتجاري77
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه54/90165,375,0000017/301,038,000,00010,117,087,500زیرزمین 1-7بازارچهایثار شیرارتجارى78
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه54/30165,375,0000021/001,260,000,00010,239,862,500زیرزمین 1-6بازارچهایثار شیرارتجارى79
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه50/70165,375,0000019/601,176,000,0009,560,512,500زیرزمین 1-5بازارچهایثار شیرارتجارى80
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه52/70165,375,0000020/401,224,000,0009,939,262,500زیرزمین 1-4بازارچهایثار شیرارتجارى81
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه139/00326,700,0002700,000,00022/271,558,900,00047,670,200,000همکفB9G1ایثار شیرارتجارى82
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه60/00399,300,0002700,000,00018/801,316,000,00025,974,000,000همکفB9G2ایثار شیرارتجارى83
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه70/00399,300,0002700,000,00013/65955,500,00029,606,500,000همکفB9G3ایثار شیرارتجارى84
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه63/50399,300,0002700,000,00017/401,218,000,00027,273,550,000همکفB9G4ایثار شیرارتجارى85
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه22/80399,300,0002700,000,0000/0009,804,040,000همکفB9G6ایثار شیرارتجارى86
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه70/00399,300,0002700,000,00013/30931,000,00029,582,000,000همکفB9G7ایثار شیرارتجارى87
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه39/00363,000,0002700,000,0000/00014,857,000,000همکفB9G8ایثار شیرارتجارى88
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه39/00363,000,0002700,000,0000/00014,857,000,000همکفB9G9ایثار شیرارتجارى89
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه30/50363,000,0002700,000,0000/00011,771,500,000همکفB9G10ایثار شیرارتجارى90
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه18/00387,200,0002700,000,0000/0007,669,600,000همکفB9G11ایثار شیرارتجارى91
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه49/60363,000,0002700,000,0008/15570,500,00019,275,300,000همکفB9G12ایثار شیرارتجارى92
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه45/70363,000,0002700,000,00016/801,176,000,00018,465,100,000همکفB9G13ایثار شیرارتجارى93
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه42/80338,800,0002700,000,0000/00015,200,640,000زیرزمینB9B1-1ایثار شیرارتجارى94
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه75/40338,800,0002700,000,0009/12638,400,00026,883,920,000زیرزمینB9B2-1ایثار شیرارتجارى95
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه34/50338,800,0002700,000,0000/00012,388,600,000زیرزمینB9B3-1ایثار شیرارتجارى96
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه28/00314,600,0002700,000,0000/0009,508,800,000زیرزمینB9B4-1ایثار شیرارتجارى97
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه70/60314,600,0002700,000,00030/302,121,000,00025,031,760,000زیرزمینB9B5-1ایثار شیرارتجارى98
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه35/20314,600,0002700,000,0000/00011,773,920,000زیرزمینB9B6-1ایثار شیرارتجارى99
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه41/20338,800,0002700,000,0000/00014,658,560,000زیرزمینB9B7-1ایثار شیرارتجارى100
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه34/00338,800,0002700,000,0000/00012,219,200,000زیرزمینB9B8-1ایثار شیرارتجارى101
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه19/00363,000,0002700,000,0000/0007,597,000,000زیرزمینB9B9-1ایثار شیرارتجارى102
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه47/10338,800,0002700,000,0009/30651,000,00017,308,480,000زیرزمینB9B10-1ایثار شیرارتجارى103
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه52/70338,800,0002700,000,00010/20714,000,00019,268,760,000زیرزمینB9B11-1ایثار شیرارتجارى104
باغ جنت

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه187/20278,300,0002700,000,0009/90693,000,00053,490,760,000زیرزمینB91//G1-1ایثار شیرارتجارى105
باغ جنت

شرکت عمران و مسکن اصفهان

ادامه از صفحه قبل...
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0606 3854 نماگر کرونانماگر کروناسال هفدهمدوشنبه  24 شهریور  ماه   1399

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008001943 تاریخ ارســال نامه: 1399/06/02 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 2106  فرعى از 32- اصلى که در دفتر 135 
صفحه 415 بنام محمدعلى بهارى ثبت و ســند صادر گردیده اینــک ورثه نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شــماره وارده : 139921702008008442-99/5/26 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره : 14565-99/5/9 به گواهى 
دفترخانه شماره 303 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 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 
مى باشد 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 رســید 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 سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 983494 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/6/168 

محققان دریافتند شدت بیمارى کووید- 19 در جوانان 
بالغ بیش از سایرین اســت و 20 درصد از جوانانى که در 
بیمارستان بسترى مى شوند، از بخش مراقبت هاى ویژه 
(ICU) ســردر مى آورند. به گفته محققان بســیارى 
از این افــراد حتى پس از نابودى کامــل ویروس نیز به 

مراقبت هاى پزشکى مستمر نیاز دارند.
در تحقیقات دانشــگاه هاروارد، پرونده پزشــکى بیش 
از 3200 بیمار مبتال به کووید- 19 بین 18 تا 34 ســاله 
که در بیمارستان بسترى شــدند، مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. از بین این افراد حــدود 21 درصد به بخش 
مراقبت هاى ویژه منتقل شدند و 10 درصد براى تنفس 

نیاز به دســتگاه تنفس  مصنوعى (ونتیالتور) داشتند. در 
مجموع 2/7 درصد از جوانان بسترى شده در بیمارستان، 
جان خود را از دست دادند و 3 درصد از این افراد حتى پس 
از ترخیص از بیمارستان و نابودى کامل ویروس نیز به 

دریافت کمک هاى پزشکى نیاز داشتند.
در این تحقیقات مشخص شد در بین جوانایى که دچار 
عالیم شدید کووید- 19 شده اند، بیمارى هاى زمینه اى 

مانند فشارخون، دیابت و چاقى، متداول بوده است.
سازمان جهانى بهداشت در خصوص تبدیل شدن جوانان 
به عامل اصلى شیوع ویروس کرونا در بسیارى از کشورها 

هشدار داده است.

پزشــکان آمریکایــى هشــدار دادند: کیفیــت پایین 
آب و هوایــى ناشــى از دود آتــش ســوزى هــاى 
جنگلى کــه ایالت هــاى غربى آمریــکا را دربرگرفته 
مى تواند افراد را در برابر کروناویروس آســیب پذیرتر 

سازد.
آنها اظهــار کردند: در مطالعات متعــددى که در چین، 
ایتالیا و آمریکا انجام شده رابطه بین افزایش سطح مواد 
آالینده در هوا و گسترش بیشتر و شدیدتر موارد ابتال به 

کووید-19 نشان داده شده است.
همچنین به گفته این پزشــکان نتایج مطالعات انجام 
شده حاکى از آن اســت که قرار گرفتن بافت هاى ریه 

در معرض آلودگى مــى تواند احتمــال ابتالى فرد به 
بیمارى هاى ویروسى را افزایش دهد.

محققان در رابطه با چگونگى تأثیر آلودگى هوا بر آسیب 
پذیرى افراد در برابر عفونت هاى ویروسى اظهار کردند: 
دود ناشى از آتش سوزى هاى جنگلى ریه ها را تحریک 
مى کند و موجب التهابى مى شود که سیستم ایمنى را 
تحت تأثیر قرار مى دهد. این التهــاب مى تواند فرد را 
در معرض خطر بیشتر عفونت ریه قرار دهد. زمانى که 
بافت هاى ریه یا مجراى هوایى دچار التهاب یا آســیب 
شوند زمینه براى ورود ذرات ویروسى به ریه فراهم شده 

و موجب عفونت مى شود.

شدت کووید-19 در جوانان 
بیش از سایرین است

تأثیر حریق هاى جنگلى 
بر شیوع کرونا 

کرونا ریه را سوراخ مى کند!
   باشگاه خبرنگاران جوان | یک مطالعه جدید 
توسط محققان دانشگاه کمبریج نشان مى دهد که از هر 
صد بیمار مبتال به کرونا یک نفر ریه اش سـوراخ شـده 
اسـت. این محققان معتقدنـد که ویـروس کووید-19 

عامل ایجاد این سوراخ هاست.  

تعطیلى گسترده در استانبول
   آریا | آمـار مبتالیان به کرونا در اسـتانبول افزایش 
یافته و مقام هاى این کالنشهر از مردم خواسته اند کمتر 
از خانه بیرون بیایند. استاندارى استانبول هم بخشنامه 
جدیدى به اجرا گذاشته است. بر این اساس فعالیت هاى 
فرهنگى، اجتماعى و تفریحى در استانبول به حال تعطیل 
درآمد. برگزارى کنسـرت، جشـنواره و جشن ها حتى با 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى ممنوع شد.

زنگ خطر در آمریکا
   خبرفورى |  بر اساس تحقیق صورت گرفته روى 
184 دانش آموز، معلم و اعضاى خانواده آنها در یوتا در 
ایاالت متحده آمریکا طى دوره سه ماهه معلوم شد 12 
دانش آموز بدون آنکه عالیمى از خود نشـان دهند، به 
اعضاى خانواده خود کرونا دادند. انتشار این گزارش زنگ 
خطرى را براى بازگشایى مدارس به صدا درآورده است 
و موجب نگرانى مردم در این زمینه شـده است. از زمان 
شروع سال تحصیلى در آمریکا چهار معلم در سه ایالت 

آمریکا به دلیل کرونا فوت کرده اند.

بهبودیافته ها هم ناقلند
   ایسنا |  محققان بر اساس نتایج یک مطالعه جدید 
که به تازگى انجام شده است، مى گویند بیماران مبتال به 
کووید-19 پس از بهبودى از این بیمارى، حتى اگر هیچ 
عالمت گوارشى نداشته باشند، همچنان حامل ویروس 
کرونا هستند. نتایج این مطالعه نشان داد در هفت بیمار 
حتى در غیاب عالیم گوارشـى، عفونت ویروسى فعال 
در روده آنها وجود داشـت و سه بیمار تا شش روز پس از 
پاکسـازى ویروس از نمونه هاى تنفسى آنها، همچنان 

عفونت ویروسى فعال داشتند.

تقصیر «ترامپ» بود
   تسنیم |  فرماندار ایالت نیویورك بر این باور است 
که «دونالد ترامپ» عامل اصلى شیوع ویروس کرونا در 
این ایالت است. «اندرو کومو»، فرماندار ایالت نیویورك 
در اظهاراتى گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
با اعـالم نکـردن زودتر ممنوعیت سـفر اروپـا، موجب 
شـیوع گسـترده ویروس کرونا در این ایالت شده است. 
ترامپ عامل شـیوع ویـروس کرونا در نیویـورك بوده 
اسـت. این یک واقعیت اسـت. این واقعیتى است که او 

اذعان کرده است.

کرونا ِکى تمام مى شود؟
   ایســنا | یک متخصص اپیدمیولوژى ضمن ارائه 
راهکارهاى عملى براى کنترل پاندمى کووید-19، گفت: 
قطعًا اگر از ویروس عقب بمانیم، هر روز شاهد افزایش 
موارد مرگ و ابتال خواهیم بود. حمید سورى با تأکید بر 
اینکه نمى توان تاریخ دقیقى بــراى اتمام پاندمى کرونا 
پیش بینى کرد، گفت: احتمال این وجود دارد که ویروس 
کووید- 19 تا ابد همراه بشــر باقى بمانــد. وى با بیان 
اینکه توزیع شــاخص هاى اپیدمیولوژى کووید- 19 در 
سراسر جهان یکسان نبوده و جوامع و گروه هاى جمعیتى 
مختلف پاسخ هاى متفاوتى در مقابل آن بروز مى دهند، 
اظهار کرد: ماهیت بیمــارى و ویژگى هاى خاص آن از 
مهمترین علل پاسخ هاى متفاوت نسبت به آن است. به 
 عنوان نمونه ماهیت ویروس به گونه اى است که باعث 
آسیب یا مرگ ومیر کمتر در کودکان شده ولى سالمندان 
و افراد داراى بیمارى هاى زمینه اى بیشتر آسیب مى بینند. 
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با 
تأکید بر تأثیر سیاستگذارى هاى کالن و رفتار افراد جامعه 
در پاسخ به اپیدمى، گفت:  تجربه نشان مى دهد جوامعى 
که هوشمندانه تر، خردمندانه تر و علمى تر عمل کرده اند، 

موفق تر بوده اند. 

فقدان مدارك
ســند کمپانــى و برگ ســبز خودرو 
تاکسى-تاکسى پژو تیپ ROA مدل 
1386 بنزین-گاز سى ان جى به رنگ 
خورشیدى با نوار مشــکى به شماره 
موتــور 11686036547 و شــماره 
شاسى 61346933  به شماره پالك 
13 – 841 ت 64 متعلق به ســهراب 
استکى به شماره ملى 5759338404 
فرزند ناصرقلى مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

نتایج مطالعه اى که با هدف ارزیابى فاکتورهاى اپیدمیولوژیک و 
بالینى و همچنین فاکتورهاى مرتبط با مرگ ومیر در مبتالیان به 
کووید-19 انجام شد، نشان داد که باالترین میزان مرگ ومیر در 
بین بیماران باالى 65 سال، بیماران بسترى در بخش مراقبت هاى 
ویژه و در بین افــراد با بیمارى هــاى زمینه اى ماننــد دیابت و 

بیمارى هاى قلبى و عروقى رخ داده است.
اخیراً یک مطالعه بــزرگ بر روى بیش از 16 هــزار پرونده بیمار 
کووید-19 در 19 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتى 
تهران، بین فوریه و مى 2020 با اســتفاده از اطالعات سیســتم 
هوشمند بیمارســتانى انجام شــد که حاوى مطالب قابل توجه 

اپیدمیولوژیکى بوده است.
این مطالعه که از نظر تعداد پرونده مورد بررسى بزرگ ترین مطالعه 
از نوع خود در خاورمیانه و چه بســا یکى از بزرگ ترین مطالعات 
کووید در آسیا و حتى جهان بوده و به لحاظ تعداد نمونه در سطح 
جهانى کم نظیر بوده بر روى بیماران بسترى شده از بهمن 98 تا 

23 اردیبهشت 1399 با تشخیص قطعى یا مشکوك به کووید-19 
(آنهایى که عالیم بالینى و یا سى تى اسکن مثبت ریه داشتند) انجام 

شد. اکثر این بیماران بین 24 تا 65 سال سن داشتند.
بر اساس نتایج این مطالعه، مرگ ومیر در بین افراد با بیمارى هاى 
زمینه اى مانند دیابت و بیمارى هاى قلبى و عروقى نسبت به بقیه 
گروه ها بیشتر بود. میزان کشندگى بیمارى نیز در افراد بسترى با 
تست مثبت نسبت به افراد مشکوك ولى با عالیم بالینى بیمارى 

کووید-19 باالتر و در حد دو برابر بوده است.
نتایج این مطالعه نشان داد عواملى مانند سن، جنس، داشتن سابقه 
بیمارى و همچنین بســترى شــدن در بخش هاى مراقبت ویژه 

مى تواند بر روى بقاى بیماران تأثیرگذار باشد.
بر اســاس این گزارش، همچنین نتایج مطالعه مذکور نشان داد 
که از 16 هزار و 35 بیمار تأیید شده و مشکوك بالینى کووید-19 
ارجاعى به مراکز درمانى تحت پوشــش دانشگاه تعداد 16 هزار و 
16 نفر بسترى شدند که 1612 نفر آنها با میانگین مدت بسترى 

پنج روز فوت شدند.
همچنین بیشترین تعداد مرگ به ســنین بیش از 65 سال تعلق 
داشت در حالى که 70 درصد بســترى شدگان بین 25 تا 64 سال 

بودند.
بر اساس سایر نتایج این مطالعه، 50 درصد کل مرگ ها در بیماران 
بسترى در ICU رخ داد، در حالى که 62 درصد تاییدشدگان و 52 
درصد مشکوك ها نیز کارشــان به ICU کشیده بود. همچنین 
میانگین کل مرگ ومیر 10.05 درصد کل بیماران بسترى را تشکیل 

مى داد (13.5 درصد تاییدشدگان و 6.4 درصد مشکوك ها). 
بیشترین میزان مرگ ومیر به لحاظ ســنى در بین افراد باالى 65 
سال بوده (25.32 درصد)، ســپس افراد داراى بیمارى زمینه اى 
(25.55 درصد) و بسترى هاى ICU/CCU که (41.7 درصد) 
بوده است. همچنین بیشــترین مرگ ومیر مربوط به بیمارانى بود 
که دیابت و بیمارى هاى قلبى عروقى (38.46 درصد) و سرطان 

(35.79 درصد) داشتند.

انتشار نتایج بزرگ ترین مطالعه درباره کووید- 19 در ایران 

مهمترین عوامل مؤثر بر مرگ  
بیماران کرونایى

 ویدیویى که به تازگى منتشر شده است لحظه 
آتش گرفتن بخش آى سى یو بیمارستانى در 
شــهر وادودارا واقع در ایالت گجرات هند را به 
تصویر مى کشد. آتش گرفتن ناگهانى دستگاه 
ِونتیالتور محل بسترى بیماران کرونایى موجب  
ترس و وحشت بیماران و پرسنل بیمارستان شد. 
در ویدیویى که توسط دوربین مداربسته تهیه 
شده مشاهده مى شود که پرستاران بالفاصله 
با کمک به مرد ســالخورده اى که در نزدیکى 
محل وقوع آتش سوزى بسترى شده است او را از 
بخش آى سى یو خارج مى کنند. آنها سپس یک 

زن سالخورده را نیز که نزدیک به این دستگاه 
ونتیالتور بســترى بود به بیرون از آى سى یو 
منتقل مى کنند.  این ویدیو نشان مى دهد در حالى 
که دو بیمار جوان هنوز در بخش بسترى هستند 
دود زیادى شــروع به پر کردن فضاى بخش 
مى کند. در ادامه چند پرستار این دو بیمار را نیز به 

بیرون بخش آى سى یو منتقل مى کنند.
در انتهاى ویدیو دود غلیظ ناشى از آتش سوزى 
و انفجار که تمام بخش را پر کرده دیده مى شود. 
این اتفاق در ساعت 21 و 45 دقیقه 8 سپتامبر 

رخ داد.

آتش گرفتن آى سى یو بیماران کرونایى

بســیارى از کشــورها در اروپا پس از آنکه 
توانستند موج نخست شــیوع ویروس کرونا 
را با «موفقیت نســبى» مهار کنند، بار دیگر 
شاهد سیر صعودى موارد ابتال هستند. برخى 
از کشورهاى اروپایى مانند آلبانى، بلغارستان، 
جمهورى چک، مونته نگرو و مقدونیه شمالى 
شاهد موارد ابتالى بیشترى در ماه اوت، نسبت 
به اوایل سال جارى میالدى بوده اند. بلژیک، 
ایتالیا و بریتانیا در میان کشورهایى که در موج 
نخست آسیب باالیى از این ویروس دیده اند، 
بار دیگر شاهد افزایش موارد ابتال هستند اما 
دستکم تاکنون موارد ابتال شبیه ماه مارس و 
آوریل گذشته نبوده است؛ با این حال، در بین 
این سه کشور، بریتانیا بیشترین نگرانى را دارد. 

به نظر مى رســد که کشــورهاى فرانســه، 
لهستان، هلند و اسپانیا در حال دست و پنجه 
نرم کردن با موج دوم شــیوع ویروس کرونا 
هستند و تاکنون براى مهار آن تصمیم هایى 
را نیز گرفته اند. فرانسه در تاریخ 10 سپتامبر 
9843 مورد جدید در یک شبانه روز را اعالم 
کرد که باالترین رقمى است که از زمان شروع 
تست گسترده کرونا در این کشور ثبت شده 

است.
اما افزایش موارد جدید ابتال در بسیارى موارد 
به دلیل افزایش تست ها تفسیر مى شود چراکه 
بسیارى از کشورها توانایى انجام تست هاى 
گســترده را در ابتداى ســال نداشتند اما هم 

اکنون این توانایى را به دست آورده اند.

موج دوم کرونا اروپا را فرا گرفت

روى موج کووید-19

مهندسان شرکت «سافت بانک روباتیکز» روباتى 
را توسعه داده اند که مى تواند تشخیص دهد آیا 
افراد براى جلوگیرى از ابتال بــه کووید-19 از 
ماسک استفاده مى کنند یا خیر و اگر افراد استفاده 
نکرده باشــند روبات مذکور با لحنى مؤدبانه به 

آنها یادآورى مى کند که از ماسک استفاده کنند.
روبات «پپــر»(Pepper) یک روبات با ارتفاع 
120 سانتیمتر با ویژگى هاى شبیه به انسان است 
که در حال حاضر در برخى از کشورها با استقبال 
بسیارى از افراد مواجه شده و در اماکن عمومى 
مورد اســتفاده قرار مى گیرد. دوربین تعبیه شده 
بر روى روبات «پپر» چهره افرادى را که به آن 
نزدیک مى شوند اسکن مى کند و اگر تشخیص 
دهد نیمه پایین صورت آنها پوشیده نیست، این 

عبارت را بیان مى کند: «شــما همیشه باید به 
درستى ماسک بزنید.»

اگر روبات مذکور مشاهده کند که افراد ماسک 
خــود را زده اند این عبــارت را بیــان مى کند: 

«متشکرم که ماسک خود را زده اید.»
«جاناتان بوریا»، رئیس فــروش این روبات در 
شرکت «سافت بانک روباتیکز» گفت: «این ایده 
داشتن یک روبات پلیس نیست که بررسى کند 
آیا افراد ماسک دارند یا خیر بلکه هدف ما ایجاد 
یک یادآورى دوستانه است. فروشگاه ها باید افراد 
زیادى را جلــوى درب ورودى بگذارند تا از وارد 
شدن افراد با ماسک اطمینان حاصل کنند که این 
یک فرایند سخت و وقت گیر است اما این روبات 
به شما امکان مى دهد برخى از افراد را آزاد کنید تا 
آنها بتوانند روى کارهاى عادى خود تمرکز کنند. 

همه ما انسان هســتیم. من بعضى اوقات وقتى 
از اتوبوس پیاده مى شوم ماسکم را برمى دارم و 
فراموش مى کنم وقتى به دفتر مى رســم دوباره 
آن را بزنم. این روبات این کار را به من یادآورى 

مى کند.»
عالوه بر ایــن، از روبات هایى ماننــد «پپر» در 
خانه هاى سالمندان در انگلســتان براى بهبود 
سالمت روان سالمندان و کاهش تنهایى آنها نیز 
استفاده کرده اند. این روبات هاى خودران سخنگو 
مى توانند به مهــار اپیدمى تنهایى ســالمندان 

کمک کنند.
این روبات  در خانه هاى سالمندان در انگلستان و 
ژاپن مورد آزمایش قرار گرفت و محققان دریافتند 
که افراد مسن که حداکثر 18 ساعت در طول دو 
هفته از آن استفاده مى کردند بهبود قابل توجهى 

در سالمت روان خود داشتند.
کارشناســانى که این فناورى را توسعه داده اند 
مى گویند گرچه ایــن روبات ها کامًال جایگزین 
پرستاران انسانى نیستند اما روبات ها مى توانند 
پشتیبانى بیشترى را در کنار سیستم هاى فعلى 
ارائه دهند. وزن روبات «پپر» که مجهز به دوربین 

و چند حسگر است 62 پوند است.
چندى پیش حتى از ایــن روبات هاى کارآمد به 
عنوان هوادار در اســتادیوم نیز استفاده کردند. 
اخیراً مسابقات بیسبال ژاپن در شرایطى برگزار 
شد که روبات هاى شــرکت «سافت بانک» به 
جاى هواداران تیم ها در جایگاه قرار گرفته بودند.

ژاپن یکى از کشورهایى است که تصمیم گرفت 
لیگ بیسبال حرفه اى خود را که به دلیل شیوع 
بیمارى کووید- 19 به تأخیر افتاده بود، آغاز کند. 

بازى ها پس از برطرف شدن وضعیت اضطرارى 
کشور، دوباره از 19 ژوئن آغاز شدند. اگرچه اجازه 
آغاز بازى ها صادر شــده اما هــواداران حداقل 
تا تاریخ 10 ژوئیه اجازه حضور در ورزشــگاه و 
تماشاى بازى از نزدیک را نداشتند به همین دلیل 
مسئوالن برگزارى بازى تصمیم گرفتند نمادهاى 

متفاوتى را در جایگاه هــواداران قرار دهند. تیم 
«سافت بانک هاوکز» که به غول فناورى ژاپن 
موسوم به «سافت بانک» تعلق دارد، روبات هاى 
شبه انسان «پپر» را در بازى اخیر خود به جایگاه 
تماشاگران برد. روبات هاى «پپر»  در این بازى، 

لباس تیم سافت بانک هاوکز را به تن داشتند.

ساخت روباتى که زدن ماسک را یادآورى مى کند

دکتر عبدا... کریمى، فوق تخصص عفونى 
کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى درباره وضعیت پاییز و زمستان امسال 
مى گوید: اکنون یکى از چالش هاى ما براى 
ماه هاى آینده بحث آنفلوآنزاســت. در این 
زمینه که آیا آنفلوآنزا با کرونا همراه مى شود 
یا نه، باید آزمایشــگاه هاى مرجع مشخص 
کنند که آیا گردش آنفلوآنــزا را از اوایل پاییز 
خواهیم داشــت یا نه؛ آیا کرونا اجازه عرض 
اندام به ســایر ویروس ها از جمله آنفلوآنزا را 
خواهد داد؟ و آیا رعایــت فاصله اجتماعى و 
فیزیکى و استفاده از ماســک و... باعث مى 
شود که ابتال به آنفلوآنزا نسبت به سال هاى 
قبل پایین باشد؟ سئوال دیگر این است که آیا 
اگر آنفلوآنزا در گردش باشد، عفونت همزمان 
آنفلوآنزا با کرونا را خواهیم داشت یا نه؟ تجربه 

ســارس و مرس در دنیا و نیز کرونا ویروس 
جدید در چین نشــان مى دهد که متأسفانه 
عفونت همزمان این دو را مى توانیم داشــته 
باشــیم؛ به طورى که در چین تا 57 درصد 
همزمانى آنفلوآنــزا و کرونا ویروس جدید را 
گــزارش داده اند. اگر این دو با هم باشــند، 
شانس عوارض بیشتر خواهد بود. جالب اینکه 
این دو از نظر بالینــى و تصویربردارى قابل 
افتراق نبوده و تست هاى اختصاصى هم به 
راحتى بیمارى ناشى از آنفلوآنزا و کووید-19 
را از هم جدا نمى کنند. مسئله دیگر این است 
که اگر آنفلوآنزا در گردش باشد، مى تواند براى 
کودکان خطرناك باشد. زیرا کرونا ویروس 
در کودکان زیر پنج ســال احتمال کشندگى 
کمترى دارد، اما آنفلوآنــزا در این کودکان 

میزان کشندگى بیشترى دارد.

اما و اگرهاى همزمانى کرونا و آنفلوآنزا

  مترجم: پرستو توکلى/ خبرگزارى ایسنا |
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هنوز هم در ذهن اهالى فوتبــال و به خصوص هواداران 
تیم فوتبال سپاهان، خاطرات تلخ خداحافظى تلخ شماره 

4 محبوب اصفهان رنگ نباخته است.
سپاهان با سرمربیگرى عبدا... ویسى در دربى اصفهان 
به مصاف ذوب آهنــى رفته بود که پــس از یحیى گل 
محمدى هدایتش برعهده مجتبى حســینى گذاشــته 
شــده بود و با نتیجه 2 بر صفر در ورزشگاه فوالدشهر از 
حریف خود شکست خورد ولى این همان دیدارى بود که 
کاپیتان سپاهان براى خداحافظى انتخاب کرده بود و حتى 
پادرمیانى احسان حاج صفى که دســت محرم را به زور 
کشید و به رختکن برد تا مراسم خداحافظى اش نیمه کاره 
بماند هم باعث نشد تا هواداران سپاهان یکبار دیگر شماره 

4 محبوبشان را در زمین مسابقه ببینند.
این خداحافظى تقریبا همزمان شــد با افتتاح ورزشگاه 
نقش جهان( هر چند آن دیدار در ورزشــگاه فوالدشهر 
برگزار شــد) در روزهاى انتهایى مهرمــاه 1395. از آن 
روزها تا امروز که هواداران سپاهان بار دیگر محرم را در 
تیمشــان مى بینند، اتفاقات زیادى رخ داده است.  پس از 
ویسى که نیمه کاره و در پایان بازى برگشت با ذوب آهن 
از هدایت تیم کنار گذاشته شد، کرانچار، منصور ابراهیم 
زاده و قلعه نویى هدایت تیم را عهده دار بودند تا نوبت به 
محرم نویدکیا برسد. بازیکنى که باندهاى پیچیده شده به 
زانوهایش قســمتى جدایى ناپذیر از سال هاى فوتبال او 
و به خصوص فصل هاى پایانى اش به شــمار مى رفت و 
حاال این روزها بدون اینکه اضافه وزنى پیدا کرده باشد، با 

کمى گرد سفیدى که برموهایش پاشیده شده، مسئولیت 
بزرگى را قبول کرده و با شــمایلى متفاوت در کنار زمین 

دیده مى شود.  
محرم حاال دیگر نمى تواند با ساق هایش و آن پاس هاى 
گره گشا به سپاهان براى رسیدن و بازگشت به قله موفقیت 
تالش کند، ولى همچنان هوش سرشارى که در بازى او 
دیده مى شد و خونسردى منحصربه فردش مى تواند براى 

او و سپاهان گره گشایى کند.
شماره 4 محبوب سپاهانى ها این روزها با یک کاغذ و یک 
خودکار در کنار زمین نت بردارى مى کند. او که طى چهار 
سال اخیر مدارك مربیگرى دوره B آسیا را پایان داده از 
مدرس دوره اخیر خود براى حضــور روى نیمکت بهره 
گرفته تا کم کم درکالس هاى دریافت مدرك مربیگرى 

A آسیا هم شرکت کند.  
براى محرم و ســپاهان خیلى چیزها طى 4 ســال اخیر 
تغییر کرده و حاال فقط باید منتظر شروع بازى هاى لیگ 
قهرمانان آسیا باشیم تا بیشتر با عملکرد و رفتار نویدکیا در 
کسوت جدید آشنا شویم؛ براى شروع اما یکى از مهم ترین 
نکات اینکه او بــه بازیکنانش قــول داده هیچ وقت به 
آنها دروغ نخواهد گفت و مســئولیت شکست را حتى در 
سخت ترین روزها و کالفه کننده ترین شکست ها به گردن 
خواهد گرفت. پس همه در انتظار آغاز ماجراجویى یکى از 
جذاب ترین چهره هاى فوتبال ایران که با دو دیدار پیاپى 
برابر النصر یکى از قدرتمندترین تیم هاى آســیا به شمار

 مى رود، خواهیم ماند .

همه منتظریم 
محرم دوست داشتنى

سه بازیکنى که در فهرست آسیایى سپاهان 
حضور ندارند گزینه هاى خروجى این تیم 

هستند.
ســپاهان اصفهان که بــراى حضور در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا به قطر 
سفر کرده است عالوه بر 3 بازیکن کرونایى 
خود، داود رجبى، علیرضا نقى زاده و محمد 
زینالى را هم همراه خود به این اردو نبرده 
تا این 3 بازیکن در فهرست خروجى تیم در 

پنجره تابستانى قرار بگیرند.
پیش از این على قربانى، والدیمیر کومان، 
ســعید آقایى، محمــد ایرانپوریان و على 
خسروى از جمع طالیى پوشان جدا شده 
بودند و با اضافه شــدن ایــن 3 نفر تعداد 
خروجى هاى تابستانى ســپاهان به 8 نفر 

مى رسد.

مهاجم تیــم فوتبال ســپاهان اصفهان 
بــه عضویت تیــم ماشین ســازى تبریز 

درآمد. 
علــى بابایى مهاجم تیــم فوتبال جوانان 
ایران که فصل گذشته در سپاهان اصفهان 
توپ مى زد، از این تیم جدا شد. بابایى پس 
از مذاکراتى که با باشــگاه ماشین سازى 
تبریز داشــت، با مدیران این باشــگاه به 

توافق رسید.
ماشین سازى با چند بازیکن دیگر از لیگ 
برتر و لیگ دسته اول در حال مذاکره است 
و فعالیت این تیم در فصل نقل وانتقاالت 
ادامه دارد. آنها با توجه به بودجه کمى که 
براى فصل بعد در نظر گرفته اند، بیشــتر 
روى جــذب بازیکن از لیگ دســته اول 

نظر دارند.

مدت زمــان محرومیت قلعه نویى تــا آخر هفته 
مشخص مى شود

سرمربى سابق تیم سپاهان اصفهان در انتظار حکم 
کمیته انضباطى در بازى یک چهارم نهایى جام 

حذفى مى ماند.
تیم فوتبال ســپاهان اصفهان با هدایت 
امیرقلعه نویــى تا مرحله یــک چهارم 
نهایى جام حذفى پیــش رفت و در این 
مرحله با تیم اســتقالل تهران رو به رو

 شد.
آبى پوشان تهرانى در این مرحله با نتیجه 

دو بر صفر سپاهان را شکست دادند و 
امیرقلعه نویــى در این بازى اخراج 

شد.
ســرمربى تیم ســپاهان به دلیل 
اعتراضات به عملکــرد داورى 
در بین دو نیمه از موعود بنیادى 
فر کارت قرمــز دریافت کرد و 

اخراج شد.
تصاویــر قلعه نویــى در تونل 
ورزشگاه آزادى نشان داد او پس 
از اخراج الفاظ نامناسبى را علیه 
داور و کمک هاى او مطرح کرده 
بود و کمیته انضباطى این رفتار را 

بررسى کرده است.
با توجه به بررسى هاى صورت 

گرفته اظهارات ســرمربى جدید تیــم گل گهر 
ســیرجان از ســوى کمیته انضباطى قرار است 
حکم محرومیــت او تا پایان هفتــه جارى اعالم

 شود.

کسانى که محرم نویدکیا را در امر دستیارى یارى 
مى کنند، مى توان گفت اغلب اصفهانى هستند یا 
ســابقه بازى و مربیگرى در جمع طالیى پوشان 

را داشته اند.
 محرم نویدکیا به تازگى هدایت سپاهان 

را در آســتانه بازى هــاى لیگ 
قهرمانان آسیا قبول کرد و 

از کادر فنى قبلى طالیى 
پوشان که دو سال زیر 
نظــر امیرقلعــه نویى 
فعالیــت مــى کردند، 
تنها قاســم زاغى نژاد 

و تکســیرا در تیم باقى 
مانده اند.

قاسم زاغى نژاد مربى اى به شمار 
مى رود که هم سابقه بازى در سپاهان و 

منتخب اصفهان را دارد  و هم در تیم سپاهان نوین 
به عنوان مربى فعالیت داشته است.

 مجتبى توتونى دیگر چهره اى به شمار مى رود که 
در روزهاى آخر در تمرینات تیم دیده شد. توتونى از 

پیشکسوتان فوتبال اصفهان است و سابقه بازى در 
تام و ذوب آهن را هم در کارنامه خود دارد.

عباس سرورى دیگر فرد حاضر در کادر فنى طالیى 
پوشــان زیر نظر محرم نویدکیا اســت؛ او نیز در 
دهه 70 بازیکن تیم سپاهان و یکى از 
شاگردان مرحوم ناصر حجازى 
در تیــم ســپاهان بــوده

 است.
 و در نهایــت آخرین 
اصفهانــى  عضــو 
ســپاهان نیز علیرضا 
ربانى 37 ســاله است، 
که سابقه 7 سال کار در 
سپاهان را دارد. او همچنین 
در کمپ اســپایر قطر فعالیت 
داشــته و باشــگاه هاى اسپورتینگ 
پرتغال و اســتقالل نیز بخش دیگرى از کارنامه 
کارى این مربى بدنساز جوان را تشکیل مى دهند، 
تا به نوعى کادر محرم نویدکیا به غیر از تکسیرا و 

رحمان احمدى کادرى اصفهانى باشد.

 نماینده فدراســیون فوتبال قطر در مسابقات لیگ 
قهرمانان آســیا اخبار پیرامون تعویق دیدارهاى 

الهالل و الدحیل را رد کرد.
على صالة نماینده فدراســیون فوتبــال قطر در 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، در نشستى مطبوعاتى 
شرایط میزبانى این کشور را شرح داد و آخرین قواعد 

و قوانین را اطالع رسانى کرد.
یکى از موضوعات مهم، بحث مثبت شدن تست 
برخى از تیم هــا از جمله الوحده امــارات، الهالل 
عربســتان و الدحیل قطر بود که این باشــگاه ها 

درخواست تعویق بازى هاى خود را داشته اند اما با 
نماینده فدراسیون فوتبال قطر این درخواست ها را 
رد کرد و گفت هیچ امکانى براى تعویق مسابقات 

وجود ندارد.
او گفت: ما شــرایط باشــگاه الوحده را به کمیته 
مســابقات ارجاع داده ایم تا تصمیم گیرى الزم در 
این باره صورت پذیرد اما آنچه مشخص است این که 
هیچ امکانى براى تعویق مسابقات و تغییر در زمان 
برگزارى آن وجود ندارد و از باشــگاه ها درخواست 

داریم همکارى الزم را در این باره انجام دهند.

وینگر ملى پوش تیم فوتبال برایتون تصمیم خود را 
گرفته و قصد دارد خودش را به اندیشه هاى گراهام 
پاتر سرمربى سخت گیر آبى و سفیدپوش ها تحمیل 
کند یا اینقــدر بماند که این مربى به سرنوشــت 

توماس دال دچار شود.
نیمکت نشینى براى علیرضا جهانبخش در برایتون 
با توجه به اینکه به عنوان آقاى گل لیگ برتر هلند 
در این تیم حضور پیدا کرده بود، سخت بود. آنقدر 
سخت که وى بعد از بازگشــت به میدان و گلزنى 
اشک ریخت. با این حال حضور دوباره علیرضا در 
تمرینات این تیم نشان مى دهد او برنامه اى براى 
بازگشــت به ســرزمین گل و الله ندارد، با اینکه 
مى داند شاید نگاه ســرمربى برایتون به وى ادامه 
داشته باشد. او مى خواهد، بماند و براى جایگاهش 

بجنگد.
او که در تهران حضور داشــت و هنــوز دور جدید 
تمرینات برایتون آغاز نشــده بــود در واکنش به 
پیشنهادات رسیده و اینکه آیا قطعًا از تیم انگلیسى 
جدا خواهد شد؟ گفت: «قطعًا وجود ندارد. من سه 
فصل دیگر با برایتون قرارداد دارم و به تمرین تیم 
برمى گردم و کارم را آغاز مى کنم. یعنى همان کارى 
را انجام مى دهم که قبًال مى کردم. تمرین مى کنم، 
مى جنگم و به مسیرم ادامه مى دهم. البته راجع به 
آینده با قاطعیت نمى شود صحبت کرد اما هدف 

فعلى ام همین است که گفتم. دوست دارم بمانم و 
مبارزه کنم چون شــرایطى از این سخت تر را هم 
تجربه کرده ام. هر چند من به عنوان بازیکن دوست 
دارم بازى کنم و این نکته از همه چیز مهم تر است 
اما فعًال تصمیــم دارم در برایتون بجنگم و تالش 
کنم. اگر این اتفاق رخ نداد، وقت دارم که تصمیم 
دیگرى بگیرم. به همین دلیل در حال حاضر فقط 
به برایتون فکر مى کنم و اینکه بتوانم در تمرینات 
پیش فصل جایگاهى براى خودم به دست بیاورم.»

هان اصفهان در انتظارحکم
ى یک چهارم نهایى جام 

صفهان با هدایت 
حله یــک چهارم 
ش رفت و در این 
ل تهران رو به رو

ین مرحله با نتیجه 
شکست دادند و 

ن بازى اخراج

هان به دلیل 
رد داورى 
د بنیادى 
ت کرد و 

در تونل 
اد او پس 
ى را علیه

طرح کرده 
ن رفتار را 

ى صورت 

از ســوى کمیته انضباطى قرار است  ســیرجان
حکم محرومیــت او تا پایانهفتــه جارىاعالم

 شود.

فحش هاى تونل کار دست استاد مى  دهد

چه کادرى داره سپاهان 

لیگ قهرمانان آسیا به هیچ وجه 
عقب نمى افتد

علیرضا تصمیم سخت را گرفته است 

 آیا بعضى از بازیکنان فوتبال از منت گذاشتن خسته نشده اند؟ 
و یا حداقل، آیا بعضى از هواداران بعد از سال هاى سال، هنوز 
متوجه نشده اند پشت این منت گذاشــتن، هزار و یک منافع 
پنهان است؟ به مصاحبه بعضى از بازیکنان بعد از تمدید قرارداد 
یا فسخ قرارداد قبلى و امضاى قرارداد جدید نگاهى بیاندازید. 
یک جمله مشترك از دهان آنها خارج مى شود: «ماندم تا دینم 

را به هواداران ادا کنم.»
آیا هواداران اینقدر ساده هســتند؟ على فتح ا... زاده روزى در 
یکى از مصاحبه هایش گفت: «یادم هست با بازیکنى مذاکره 

داشتیم. ما را کشت تا امضا کرد. گفت تا پول ندهید به تمرین 
نمى روم. تا چک را نگرفت، نرفت. حالم بد شده بود. بعد از آن 
به خانه برگشتم. در ماشین رادیو روشــن بود. همان بازیکن 
روى خط یک برنامــه آمد و گفت من فقــط و فقط به خاطر 
هواداران و به خاطر دینى که داشتم امضا کردم! اینقدر عصبى 
شدم که مى خواســتم زنگ بزنم و بگویم تو به خاطر هوادار 

ماندى؟!»
این روزها هم هواداران خبــر دارند در نقــل و انتقاالت چه 

 . د ر مردم مى دانند بازیکنى که کیفیت الزم مى گــذ

را ندارد، با 7 میلیــارد تمدید کرده. هواداران مى دانند پشــت 
پرده احســاس دین، همان امضاى قراردادهــاى میلیاردى 
اســت. بهتر نیســت بازیکنى که قرارداد 2 میلیاردى اش را 
فســخ مى کند و در عوض قرارداد 6 یــا 7 میلیاردى مى بندد، 
ســکوت کند و چنین حرف هایى نزند؟ آیا مدیرانى که عامل 
این قراردادها هستند و مى دانند در پشــت پرده چه باج هایى 
به بازیکن داده انــد، یک بار نباید پاســخ چنین حرف هایى را 
بدهند و بگویند: «شــما که پولت را گرفته اى سر هوادار منت

 نگذار.

از منت گذاشتن خسته نشده اید؟ 

این 3 نفر هم 
مى  روند

یک سپاهانى 
ماشینى شد

ــپاهان اصفهان 
ین ســازى تبریز 

ـم فوتبال جوانان 
ر سپاهان اصفهان 
دا شد. بابایى پس 
گاه ماشین سازى 
ن این باشــگاه به 

کن دیگر از لیگ 
 حال مذاکره است 
صل نقل وانتقاالت 
ه بودجه کمى که 
گرفته اند، بیشــتر

 لیگ دســته اول 

.یش گفت: «یادم هست با بازیکنى مذاکره  د ر گــذ  نگذار.مردم مى دانند بازیکنى که کیفیت الزم مى

هانى 
ى شد

على کریمى یکى از ستاره هایى است که استقاللى ها امیدوار 
به ادامه همکارى و تمدید قرارداد با او هستند. در این رابطه اما 
طى روزهاى اخیر شــایعات زیادى منتشر شده و حتى برخى 
ادعاى پیشــنهاد 20 میلیاردى این هافبک به آبى پوشان 
براى تمدید قرارداد را داده انــد. موضوعى که اکنون با 
واکنش على کریمى همراه شده و این بازیکن در این 
زمینه مى گوید: من اصال مددى را نمى شناسم که 
بخواهم با ایشان حرفى داشته باشم و مذاکره 
کنم. اگر قرار به مذاکره باشــد بنده فقط با 

مدیرعامل باشگاه صحبت مى کنم.
على کریمى که به شدت نسبت 
به صحبت هاى معاون استقالل 

از رسانه ها شــاکى است در ادامه در یکــى 
مى گوید: بعد از فینال جام حذفى بنده نه با کســى 
مذاکره اى کردم و نه با کســى حرفــى زدم حتى 
مصاحبه اى هم در خصوص شــایعات اخیر از من 
ندیده اید. ایشان با عشق مصاحبه، هر روز یک مطلبى 

انعکاس مى دهــد. بنده در خصوص من 
شب  گذشــته مکالمه اى فقط 

با آقاى ســعادتمند 
داشتم.

مددى دیگه 
کیه؟ 

با اعالم کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است از تکنولوژى کمک داور ویدیویى در ادامه مسابقات فصل جارى 
لیگ قهرمانان آسیا استفاده شود. یکى از مهم ترین مشکالت تیم هاى حاضر در رقابت هاى آسیایى اشتباهات داورى بود که 
مسئوالن تیم ها نیز از AFC خواسته بودند هر چه سریع تر شــرایط الزم براى تکنولوژى کمک داور ویدئویى را در مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا فراهم آورد. با تالش AFC قرار است از مرحله یک چهارم نهایى مسابقات فصل جارى لیگ قهرمانان 

آسیا، از VAR در مسابقات استفاده شود تا اشتباهات تیم هاى داورى به حداقل برسد.
همچنین با اعالم کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است 48 داور و کمک داور در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 

در قطر، قضاوت مسابقات را برعهده گیرند.

کاپیتان تیم ملى والیبال ایران به احتمال فراوان فصل آینده در اروپا توپ خواهد زد.
فدراسیون والیبال چین تصمیم گرفت تا لیک این کشور بدون حضور بازیکنان خارجى آغاز شود. به این ترتیب بازیکنانى که با 

تیم هاى چینى قرارداد امضا کرده بودند در حال حاضر به عنوان بازیکن آزاد شناخته مى شوند.
ستاره هایى همچون مت اندرسون، اوروس کوواچویچ، سعید معروف و تین اورناوت نفراتى هستند که به عنوان بازیکن آزاد 

شناخته مى شوند و فصل پیش رو را در لیگى غیر از چین سپرى خواهند کرد. 
سعید معروف، کاپیتان تیم ملى والیبال ایران با چند پیشنهاد از لیگ هاى معتبر اروپایى روبرو است و باید دید که در نهایت به 

کدام یک از آنها پاسخ مثبت خواهد داد.

سر و کله  VAR هم پیدا مى  شود

سعید معروف در راه اروپا
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شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 99/186/ش/5  مورخ 1399/06/03 (مصوبه شماره 165) شوراى محترم اسالمى 
شهر خورزوق، نسبت به اجراى عملیات جدولگذارى و پیاده روسازى خیابان شــهید باهنر (از چهارراه جانبازان تا بلوار ولیعصر) با 
مبلغ برآوردى -/12/620/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى خورزوق به شرح ذیل از طریق انجام مناقصه عمومى اقدام نماید. 
شرکت هاى واجد صالحیت مى توانند ضمن اخذ مدارك و اسناد مناقصه از واحد امور مالى شهردارى تا پایان مهلت اعتبار ذکر شده 
شرکت نمایند. شایسته است با رعایت صرفه و صالح شهردارى، مناسب ترین و آخرین قیمت پیشنهادى خود را بدون در نظر گرفتن 

ارزش افزوده اعالم نمائید.

1- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مناقصه گران محترم مى توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت نسبت 

به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

3- مهلت دریافت اسناد تا مورخ 99/06/22 و مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ 99/07/02 مى باشد که پیشنهادات دهنده مى بایست 
در مهلت تعیین شده پیشنهادات خود را در سه پاکت الف و ب و ج سربسته و مهرشده با ذکر نام موضوع و شماره و تاریخ مناقصه (پاکت 
الف محتوى ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریزى نقدى معادل -/631/000/000 ریال واریز بشماره حساب 3100000819003 نزد بانک ملى 
بنام شهردارى خورزوق بابت 5 ٪ سپرده شرکت در مناقصه، پاکت ب محتوى مدارك و اسناد ثبتى شرکت و آخرین تغییرات آن، و پاکت 

ج محتوى برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف نوشته شود) در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بارگزارى نمایند.
4- هیچگونه مبلغى بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمى گیرد و کلیه کسورات قانونى (مطابق قوانین شهردارى) به عهده برنده آگهى 

مناقصه مى باشد.
5- شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

6- هنگام امضاء قرارداد طرف قرارداد براى تضمین حسن انجام کار خود باید به میزان 10 ٪ از مبلغ برآوردى قرارداد را به صورت سپرده 
وجه نقد واریزى به حساب شماره 3100000819003 نزد بانک ملى یا ضمانت نامه مورد قبول کارفرما ارائه نماید.

7- پیشنهادات رسیده در ســاعت 15 مورخ 99/07/02 باز و قرائت مى گردد. ضمنًا برنده مناقصه پس از بررسى هاى الزم و تشخیص 
کمیسیون با در نظر گرفتن رعایت صرفه و صالح شهردارى و همچنین رعایت ضوابط تعیین و اعالم مى گردد. 

8- جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالى شهردارى مراجعه نموده و یا با شماره 45463041- 031 تماس حاصل نمایند. 

آگهى مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

چاپ دوم

م الف: 975842

جمع کل مبلغ برآوردى پروژه با احتساب ضریب 
باالسرى ٪1/41

12/620/000/000 ریال
یک میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون تومان

ضریب پیشنهادى

جمع کل مبلغ پیشنهادى
به عدد
به حروف

شهردارى گزبرخواردرنظر دارد 
به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش8قطعه زمین از طریق مزایده عمومى به اشخاص واجد 
شــرایط اقدام نماید.متقاضیان مى توانند جهت دریافت اســناد و مدارك مزایده،تا پایان وقت ادارى روز شنبه به 
تاریخ1399/07/05 به واحد امالك شهردارى گزبرخوار مراجعه نمایند.ضمنا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق 

وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس باشد.

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى شهردارى گزبرخوار

نوبت دوم

م الف: 975357

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 2532/ش مورخ98/10/22 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد جهت تامین 
منابع مالى اجراى پروژه مترو شاهین شهر به اصفهان تعداد7قطعه زمین مســکونى واقع در خیابان طالقانى ورودى شهرك 

پردیس-طرح تفکیکى نیایش با قیمت کارشناسى از طریق آگهى مزایده به صورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ســاعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و 
پیشنهاد هاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/07/05 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.شهردارى در 

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

م الف: 971082

1- شرکت آب و  فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، اجراى عملیات الینینگ الگون هاى تصفیه خانه فاضالب 
بوئین و میاندشت  به شماره (2099001434000019) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.  

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

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/22  مى باشد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اىفراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى
((اجراى عملیات الینینگ الگون هاى تصفیه خانه فاضالب بوئین و میاندشت  )) ((اجراى عملیات الینینگ الگون هاى تصفیه خانه فاضالب بوئین و میاندشت  )) 

شماره شماره 107107--33--9999

تاریخروزساعتعنوان
99/06/25سه شنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/07/05شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
99/07/06یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

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

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

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 99/06/24

چاپ دوم

تصفیه خانه فاضالب اژیه با بیش از 98 درصد پیشرفت 
فیزیکى در بخش مکانیکال و سازه اى در آینده نزدیک به 

بهره بردارى مى رسد.
مدیر آبفا جلگه گفت: بیش از 18 میلیــارد تومان براى 
اجراى تاسیسات فاضالب در این شهرستان هزینه  شده 
و این رقم از اعتبارات عمرانى و جارى تامین شده است. 

محمدعلى عباسى افزود: در سال 96 اجراى شبکه جمع 
آورى و احداث تصفیه خانه فاضالب در شهرستان  اژیه 
در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون 22 کیلومتر از شبکه 
فاضالب شهر اژیه اجرا شده و تنها 8 کیلومتر دیگر باقى 

مانده تا اجراى شبکه فاضالب این شهر تکمیل گردد.
وى اجراى تاسیســات فاضالب در این شهرســتان را 
ضرورى برشمرد و عنوان کرد: عمق آب هاى زیرزمینى 
در شهر اژیه بسیار کم است به طوریکه با حفر کمتر از دو 
متر آب در دسترس مى باشد چرا که جنس زمین در این 

منطقه به گونه اى است که آب جذب نمى شود و مردم 
مجبور هستند براى دفع فاضالب حداقل هر ماه چاه هاى 
فاضالب را تخلیه کنند که براى آنها بسیار هزینه بر است.
مدیرآبفا جلگه ادامه داد:  جلوگیــرى از آلودگى آبهاى 
زیرزمینى و سطحى، ارتقاء بهداشت و سالمت عمومى 
مردم، جلوگیرى از بوى نامطبوع و استفاده مجدد از آب،  
از مزیت هاى اجراى کامل طرح هاى فاضالب شهرى 
مى باشد. عباســى افزود: در مناطق کویرى به ویژه در 
شهرستان اژیه که در شرق اســتان قرار دارد کمبود آب 
به شدت احساس مى شــود و یکى از زیر ساخت هاى 
توسعه با توجه به صنعتى بودن استان بحث آب مى باشد 
و صنایع به میزان معینى نیاز به آب دارند که در نتیجه قرار 
است پساب حاصل از تصفیه فاضالب عمدتا به صنایع 
اختصاص یابــد. مدیرآبفا جلگه اذعان داشــت:  اجراى 
پروژه هاى فاضالب پر هزینه است و با اعتبارات دولتى 

شاید حدود 30 تا 40 سال طول بکشد تا طرح به طور کامل 
اجرا شود. اما با این وجود طى دو سال اجراى تاسیسات 
فاضالب در شهرستان اژیه با اعتبارات جارى و عمرانى به 

منظور خدمات رسانى بهتر به مردم عملیاتى شد.
عباسى پیرامون روش تصفیه، در تصفیه خانه فاضالب 
شــهر اژیه توضیح داد: روش تصفیه در این تصفیه خانه 
 A2O به صــورت لجن فعال بــا حذف ازت و فســفر
مى باشد که یکى از پیشرفته ترین روش هاى تصفیه در 

دنیا محسوب مى شود.
وى ادامه داد: ظرفیت تصفیه 720 مترمکعب در روز است 
و پساب تولیدى مطابق با استاندارد تعریف شده ازسوى 
نهادهاى ذیصالح مى باشد و با اجراى تاسیسات فاضالب 
در این شهرستان بیش از 5 هزار نفر تحت پوشش شبکه 
فاضالب قرار مى گیرند . گفتنى اســت شهر اژیه در 75   

کیلومترى شرق شهر اصفهان در بخش جلگه قرار دارد.

پیشرفت  98 درصدى  احداث
 تصفیه خانه فاضالب اژیه


