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نقش ژنتیک در 
ابتال به کرونا

آپارتمان در شهر اصفهان، مترى 80 میلیون!
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ایرانى ها بازار امالك ترکیه 
را داغ کردند

سپاهان باید، حتمًا و قطعًا 
ببرد

سیاستگذارى هاى کالن 
در چارچوب مقوله اى با 
عنوان گفتمان خانواده

7

دستورالعمل 
عزادارى ماه 

محرم در اصفهان 
اعالم شد

محققان مؤسسه ملى تحقیقات سالمت و دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران با بررسى 

شواهد موجود مى گویند: با توجه به شواهد موجود، 
ژنتیک مى تواند با عالیم بیمارى مانند تب و 

اسهال، از دست دادن حس چشایى و بویایى و...

سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا اصفهان 
گفت: مراسم عزادارى محرم امسال در اصفهان 
و به صورت محدود برگزار خواهد شــد و از این 
رو براى برگزارى پیشــنهادهایى به ســتاد ملى 
ارایه خواهیم کرد. حجــت ا... غالمى در چهل و 
سومین جلسه ستاد استانى مقابله با کرونا در سالن 
اجتماعات استاندارى با بیان اینکه درباره محرم 

تصمیمات خوبى گرفته شد...

تضمین خرید تضمین خرید 2020 ساله برق خورشیدى مشترکان در اصفهان ساله برق خورشیدى مشترکان در اصفهان
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعالم کردشرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعالم کرد
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رحمان رضایى: ذوب آهنى ها 
درخواست کردند و من هم قبول کردم

رحمان رضایى در گفتگویى، در خصوص انتخابش به عنوان مدیر فنى 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
از من درخواست کمک کردند و با توجه به اینکه من هم روزى بازیکن 
ذوب آهن بودم و از این تیم به تیم ملى و بعد هم به ایتالیا رفتم، پذیرفتم 

که به ذوب آهن کمک کنم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

بعد از برگزارى چهل و سومین جلسه 
ستاد استانى مقابله با کرونا؛

آگهى مزایده عمومى 
شماره 99/1 شرکت عمران 

و مسکن اصفهان

افزایش 800 درصدى قیمت بلیت به چین!
هواپیمایى ماهان باز هم جنجال ساز شد

2

مصاف زردپوشان با نساجى امشب در نقش جهان

پزشکان به قلعه نویى پزشکان به قلعه نویى 
مجوز دادندمجوز دادند

بسمه تعالى
هفدهم مرداد یادآور روزى است که به 
نام و یاد شهید محمود صارمى، مجاهد 
مخلص این عرصه به نام «روز خبرنگار» 
نامگذارى شد. این روز یادآور زحمات 
و تالش هاى انسان هاى شریفى است 
که در کسوت خبرنگارى، رسالت خطیر 
اطالع رسانى و آگاهى بخشى را بر عهده 
داشته و به مدد قلم هاى پاك و صادق و تواناى 
خود، موجبات روشنگرى و تعالى، پیشرفت ، توسعه 
و بالندگى جامعه را فراهــم مى آورند. در روزگارى کــه از آن به عنوان 
عصر اطالعات و فن آورى نام مى برند، قطعا نقش خبرنگار به عنوان کانون 

اطالع رسانى، نقشى حیاتى  و انکار نشدنى دارد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران عرصه رسانه، 
فرا رســیدن روز خبرنگار را به همه تالشــگران عرصه اطالع  رسانى، 
آگاهى  بخشى و مدافعان راستین حقیقت در جامعه بویژه فعاالن این حوزه 
در استان صمیمانه تبریک و تهنیت مى  گویم و از درگاه خداوند بزرگ براى 

تمامى این تالشگران، سالمتى و توفیق  روزافزون آرزو مى کنم.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                           نعمت ا... اکبرى
در  روزنامهدر  روزنامه   نصف جهاننصف جهان؟؟رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان

فیلم  ببینید...فیلم  ببینید...

فرا رسیدن عید بزرگ غدیر، عید امامت و والیت را تبریک مى گوییم 

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان:  قیمت هر واحد آپارتمان تا 5 برابر گران شده و قیمت زمین باالتر از قیمت کارشناسى است
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چکار کنیم در  روز کنکور کرونا نگیریم؟ نماگر کرونا ناجى غریق
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حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز گذشته 
در جلسه هیئت دولت تصریح کرد: وقتى آمدیم دولت 
را به عهده گرفتیم در شــرایط تحریمى بسیار سخت 

بودیم.
وى اظهار کرد: ما توانستیم تحریم را به صورت موقت 
در دولت یازدهم ظرف صد روز بشکنیم. الاقل از سال 
85 ما وارد یک تحریم روشن شده بودیم و تا سال 92، 
حدود هفت سال ما در تحریم بودیم و براى اولین بار ما 

بعد از این هفت سال این تحریم را شکستیم.
روحانى ادامه داد: بعد از اینکه تحریم را شکستیم، رفتیم 
تا تحریم باالتر را بشکنیم. یعنى ما به دنبال توافق دائم 

رفتیم. تقریبًا دو سال کار کردیم. از زمستان سال 92 وارد 
این دور شدیم و در زمستان 94 ما تقریبًا از تحریم خارج 
شدیم. دو سال دوران تنفس کشور بود، یعنى تحریم ها 
دیگر به آن شدت نبود و توانستیم به طور معمول نفت و 
سایر کاالهاى خود را بفروشیم و بانک ها هم مى توانستند 
فعالیت خود را داشته باشــند، در حال آماده شدن براى 
اخذ اعتبار از کشــورهاى مختلف بودیم و کشــورهاى 
متعددى هم براى ســرمایه گذارى در ایران صف بسته 
بودند، که این مرحله هم دو سال طول کشید تا اینکه به 
دوران این افراد ناشــى که در کاخ سفید روى کار آمدند 

رسیدیم. /2416

ارزش واقعى سهام عدالت بر اساس تابلوى روز بورس 
تغییر مى کند و از زمانــى که امکان فروش 30 درصد 
از این سهام براى مشموالن فراهم شده است، ارزش 
واقعى یک سهام عدالت 492 هزار تومانى، بین 17 تا 
19 میلیون تومان تغییر کرده اســت. بر این اساس و 
طبق آخرین قیمت ها، 30 درصد سهام عدالت، کمى 

بیش از پنج میلیون تومان است. 
بر این اســاس و طبق آخرین به روزرســانى گزارش 
دارایى که مربــوط به تاریخ 13 مرداد اســت، ارزش 
واقعى ســهام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومان 
کمى بیشــتر از 17 میلیون و 935 هزار تومان است. 

این درحالى اســت کــه ارزش این ســهام در اوایل 
خرداد ماه حــدود هفت میلیــون و 660 هزار تومان

 بود.
مشــموالن باید توجه داشــته باشــند که مى توانند 
30 درصد ســهم خــود را یــا از طریــق کارگزارى 
یا از طریق بانک بــه فروش برســانند و فقط زمانى 
مى توانند در مورد اینکه چه میزان از کدام سهم خود 
را به فروش برســانند که از طریق کارگزارى اقدام به 
فروش کنند. در غیر اینصورت و چنانچه از طریق بانک 
اقدام به فروش سهام خود کنند، اختیارى در این زمینه

 نخواهند داشت.

تحریم و تحریم شکنى
 به روایت روحانى

30 درصد از 
سهام عدالت چند؟

4 مدل اتومبیل
 از رده خارج شد

   ایلنا | رئیس پلیس راهــور ناجا از رده خارج 
شدن چهار مدل خودروى پراید و پژو را تأیید کرد. 
سردار هادیانفرگفت: شــرکت هاى خودروسازى 
سایپا و ایران خودرو براساس تحلیل ها و گزارشات 
پلیس سه مدل پراید و همچنین یک مدل از خودرو 
پژو 405 را از رده خارج کرده اند و قطعًا ما در سال 
آینده تأثیرات مثبــت آن را در کاهش تصادفات 

خواهیم دید./2424

خدمتى از بانک ایران زمین 
   روابط عمومــى بانک ایران زمین | 
با توجه به ایجاد صفحات اینترنتى جعلى توســط 
افراد سودجو به منظور سرقت اطالعات، مشتریان 
بانک ایران زمین پس از ورود به سامانه بانکدارى 
اینترنتى وصفحه اینترنت بانک خود از پنل پیامکى 
بانک ایران زمین به سرشــماره 500045 پیامک 
ورود به صفحه اینترنت بانک به منظورآگاه کردن 
صاحب حســاب دریافت مى کنند. این خدمت، 
ضریب امنیتى استفاده از خدمات بانکدارى اینترنتى 

را به طرز فزاینده اى باال مى برد.

استرا سه باره پدر شد!
   خبــر آنالیــن | هــر چنــد حضــور آندره 
استراماچونى در استقالل کوتاه بود اما او خاطرات 
خوشى براى هواداران این باشگاه به جا گذاشت. 
حاال خیلى ها از جمله بعضى پیشکسوتان استقالل 
اعتقاد دارند عده اى این مربى را از این تیم فرارى 
دادند. این روزها شــایعات زیادى درباره بازگشت 
دوباره او به فوتبال ایران شــنیده مى شود و گویا 
بعضى باشگاه ها در تالش هســتند این مربى را 
جذب کنند. البته استراماچونى این روزها زیاد درگیر 
فوتبال نیست چراکه سومین فرزندش به دنیا آمده 

است. /2425

شرط پرداخت وام به 
خبرنگاران

   تسنیم | وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى از 
احتمال پرداخت وام ده میلیون تومانى به خبرنگاران 
خبر داد و گفت که شرایط آن به زودى اعالم خواهد 
شد. محمد شــریعتمدارى  اظهار کرد: در صورت 
تأمین اعتبار و منابع دولتى ایــن وام به علت ایام 

کرونا پرداخت مى شود.

نتیجه یک تفاوت در مدارس
   ایســنا | رئیس ســازمان مراکــز و مدارس 
غیردولتــى وزارت آموزش و پرورش در پاســخ به 
پرسشــى درباره اینکه اگر بنا بر آموزش مجازى در 
سناریوى قرمز باشــد، انگیزه خانواده ها براى ثبت 
نام فرزندشان در مدارس غیردولتى چیست و تفاوت 
مدارس دولتى با غیردولتى در چیست؟ خاطر نشان 
کرد: تعداد دانش آموز در مدارس غیردولتى امسال به 
گونه اى برنامه ریزى شده که اگر به عنوان مثال سال 
گذشته 25 نفر در یک کالس قرار مى گرفتند امسال 
تعداد کمتر باشد. در این صورت اگر سناریوى وضعیت 
زرد و حضور یک روز در میان بخواهد اجرا شود، در 
مدارس غیردولتى چون تعداد دانش آموزان کم شده 

آنها مى توانند هر روز به مدرسه بروند./2426

خطرناك تر از کرونا
   روزنامــه همشــهرى| «مایــکل 
گرینســتون»، پژوهشــگرى که روى شاخص 
آلودگــى هــوا کار مى کند معتقد اســت کیفیت 
هوایى که تنفس مى کنیم، خطر بیشترى نسبت 
به بیمارى کوویــد-19 دارد. او تأکید مى کند که 
کاهش آلودگى هوا باعث مى شود میلیاردها انسان 
زندگى طوالنى تر و سالم ترى داشته باشند. به گفته 
وى، در مجموع آلودگى هوا شمار بیشترى را نسبت 

به کرونا مى کشد.

اعدام محکوم حوادث دى ماه 96 
   انتخاب | دادگسترى کل استان اصفهان از اجراى 
یک حکم «قصاص» در رابطه با اعتراضات دى ماه 96 
خبر داد. روابط عمومى دادگسترى کل استان اصفهان 
اعالم کرد: «بامداد روز چهارشنبه حکم قصاص مصطفى 
صالحى که در جریان اغتشاشــات دى ماه سال 1396 
پاسدار شهید شاه سنایى را به ضرب گلوله به قتل رسانده 
بود، به تقاضاى اولیاى دم به اجرا درآمد. این حکم پس از 
تأیید دیوانعالى کشور و طى سایر تشریفات قانونى اجرا 

شد.»/2419

الریجانى مرخص شد
   دیده بان ایــران | عضو مجمع تشخیص مصلح 
نظام که به دلیل ابتال به بیمارى کرونا در بیمارســتان 
بسترى بود، مرخص شد. على الریجانى که مدتى قبل 
نیز بر اثر ابتال به کرونا قرنطینه شده بود، هفته گذشته 

مجدداً در بیمارستان بسترى شد./2420

وزیر جدید صمت معرفى شد
   مهر | نامه معرفى وزیر پیشنهادى صمت در جلسه 
علنى دیروز اعالم وصول شد. در این نامه، حسین مدرس 
خیابانى براى اخذ رأى اعتماد به مجلس معرفى شــد. 
محمدباقر قالیباف گفت: کمیســیون ها روز یک شنبه 
بررسى برنامه هاى وزیر پیشــنهادى را در دستور قرار 
مى دهند تا ما بتوانیم در روز چهارشنبه آن را در دستور کار 

قرار دهیم./2421

وداع با وزارت بازرگانى 
   مهر | نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعى مجلس 
در توییتر نوشــت: «با معرفى آقاى مدرس خیابانى به 
عنوان وزیر صمت عمــًال موضوع تفکیک وزارتخانه و 

تشکیل وزارت بازرگانى منتفى است.»

برکنارى رئیس هواپیمایى؟
   تســنیم | روزنامه حامى دولت در گزارشــى به 
چرایى زمزمه هــاى تغییر رئیس ســازمان هواپیمایى 
کشورى پرداخته اســت. روزنامه «شرق» در مطلبى با 
استناد به سخنان یک منبع مطلع در قوه قضاییه مدعى 
شد مدرك تحصیلى رئیس سازمان هواپیمایى کشورى 
جعلى است. در این گزارش همچنین به موضوع خرید 
فالیت چک کینگ ایر اشــاره شده که چند برابر قیمت 

واقعى خود خریدارى شده بود./2422

قرار است قهرکند!
   نامــه نیوز | بیــژن مقدم، تحلیلگر مســائل 
سیاســى درباره خبر کاندیداتورى او براى انتخابات 
ریاســت جمهورى 1400 گفت: در عرصه سیاسى 
امکان دارد براى آقاى جهانگیرى نقشــى تعریف 
شــود و از او بخواهند آن نقش را بازى کند، بر این 
اساس از انظار غایب شود بعد هم بگوید «من چنین 
دیدگاهى داشتم نشد، یا چنین عقیده اى داشتم حرفم 
را گوش نکردند» یا حتى دو روز دیگر مطرح کند که 
«قهر کردم»، ما اینها را به حســاب بازى سیاســى

 مى گذاریم./2423

ماجراى خندیدن روحانى
   آفتــاب نیوز | رئیس جمهور دیروز در جلســه 
هیئت با نقل خاطره اى، اظهار کرد: یکى از رؤساى 
جمهور کشورهاى اروپایى در مهرماه سال 97 به من 
گفت که «آقاى ترامپ دیشب به من گفت اروپایى ها 
ســه ماه صبر کنند، زیرا پس از آن دیگر جمهورى 
اســالمى وجود ندارد». بنده همانجا به حالت خنده 
به وى گفتم که ان شاءا... سه ماه آینده هم جمهورى 
اســالمى ایران وجود دارد و هم شما. بنده سال بعد 
همان مقام اروپایى را دیدم به او یادآورى کردم سال 
گذشته چه صحبتى رد و بدل شد و او نیز در واکنش 

به این سخن من خندید.

خبرخوان

رکورددار دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر به 
گالیه از انفعال مدیران ســینمایى در روزهاى کرونایى 
پرداخت و خواســتار رســیدگى به وضعیت معیشــتى 
سینماگران بیکار شد؛ ســینماگرانى که نزدیک به شش 
ماه است گرفتار مشکالت معیشــتى هستند و جز یک 

سبدکاالى حداقلى حقیرانه، چیزى نصیبشان نشده!
محسن روزبهانى، متخصص جلوه هاى ویژه سینمایى 
که بیش از ده سیمرغ فجر را برنده شده است، ادامه داد: 
بنده شخصاً االن بیش از شش ماه است بیکار و خانه نشین 
هستم؛ کدامیک از این مسئوالن سینمایى یک بار تماس 
گرفته اند و حال بنده نوعى را پرسیده اند تا ببینند زندگى ام 

چگونه تأمین مى شود؟ من بســیار متأسفم که سینما و 
اهالى سینما اینطور براى مدیران بى اهمیت شده اند!

مجرى جلوه هاى ویژه «33 روز» و «استرداد» با روایت 
حال سینماگرانى که به دستفروشى روى آورده اند، گفت: 
باعث شرمسارى است که اهالى سینما به کسب وکارهاى 
خیابانى روى آورده انــد؛ این اتفاقات از ســر ناچارى و 
استیصال است! بنده شخصاً چند وقت پیش شاهد بودم که 
یکى از اهالى سینما براى امرار معاش مجبور شده بود کنار 
خیابان بساط کند و آواز بخواند بلکه بتواند خرج زندگیش 
را درآورد! چرا به اینجا رســیدیم؟ یعنى از تأمین حداقل 

نیازهاى روزمره سینماگران هم عاجزیم؟

روایت رکورددار دریافت سیمرغ از فقر یک سینماگر 
 

یک روزنامه ترك از افزایش قیمت مســکن در شهر ازمیر 
به دلیل تمایل بــاالى اتباع ایرانى به خریــد ملک در این 

شهر خبر داد.
روزنامه «دیلى صباح» در گزارشى نوشت: با افزایش تقاضا 
براى خرید ملک توسط سرمایه گذاران ایرانى، میزان فروش 
خانه به اتباع خارجى در شهر ساحلى ازمیر در حاشیه دریاى 
اژه به اتباع خارجى براى نخستین بار از زمان شیوع بحران 
کرونا روندى صعودى پیدا کرده اســت. به گفته نمایندگان 
امالك، کسانى که براى ســرمایه گذارى در بازار مسکن از 
ایران به ترکیه مى آیند، نسبت به ازمیر از خود عالقه نشان 
داده اند.   به گفته یک مشاور امالك در ازمیر که هشت سال 

پیش از ایران به این شهر آمده، تسهیالت جدید بانک هاى 
ترك در افزایش رغبت ایرانیان به خرید ملک در این کشور 
مؤثر بوده است. بانک ها از اوایل ماه ژوئن وام هاى رهنى کم 

سابقه اى را در اختیار مشتریان خود قرار مى دهند.  
این مشاور مسکن با اشاره به اینکه یکى از دالیل اصلى خرید 
ملک در ترکیه توسط ایرانیان، کسب شهروندى این کشور 
است مى افزاید: عالوه بر ایرانى ها، عراقى ها، افغانستانى ها 
و شهروندان برخى از کشورهاى اروپایى، بیشترین عالقه را 

به خرید ملک در شهر ازمیر دارند.  
طبق قوانین جدید، اتباع خارجى با خرید خانه اى به ارزش 
250 هزار دالر و بیشتر مى توانند شــهروندى ترکیه را به 

دست آورند. 

ایرانى ها بازار امالك ترکیه را داغ کردند

در این تصویر صفحه نخست روزنامه «الراى» کویت را 
در پى انفجار بیروت مشاهده مى کنید. این روزنامه در تیتر 
خود از کلمه «بیروتشیما» اســتفاده کرده که ترکیب دو 

کلمه «بیروت» و «هیروشیما» است.
شکل انفجار بیروت (قارچ گونه و شبیه بمب اتمى) و حجم 
گسترده خسارت هاى شــهر، باعث شده این روزنامه به 

حمله اتمى به هیروشیما اشاره کند./2417

تیتر عجیب
 روزنامه کویتى 

خواننده  پاپ کــه همراه همســرش (مجرى ســابق 
صداوســیما)، به خارج از کشــور مهاجرت کرده، علت 
تصمیمش را، دســتور مجرى زن شبکه  افق اعالم کرد: 
«درود بر او که خیلى صادقانه گفت هر کس نمى خواهد، 

برود.»
مانى رهنما، موزیسین پاپ که همراه همسرش صبا راد 
(مجرى سابق صداوسیما)، به ترکیه مهاجرت کرده است، 
از لحظه  تصمیمش براى این مهاجرت، همزمان با اعالم 
زینب ابوطالبى مجرى شبکه  افق گفت که گفته بود آنها 
که اعتقادى به این زندگى سلحشورانه ندارند، جمع کنند 

از این کشور بروند.
رهنما در گفتگویــى گفت به قوانین کشــورش احترام 
مى گذارد و کارى با سیاست ندارد. اما او و همسرش بعد 
از 20 سال کار، هیچ کدام بیمه نبوده اند و اینکه به اعتقاد 
رهنما، مردها هم امکان دوچرخه سوارى با پوشش مناسب 
ندارند. او همچنین به ایــن نکته که خانم ها حق خواندن 
ندارند اشــاره کرد و اینکه پس چطــور خوانندگان مرد 
مى توانند با «عشوه» با صداى زنانه بخوانند. مانى رهنما با 
تقدیر از پیشنهاد زینب ابوطالبى، مجرى شبکه افق گفت، 

این تصمیم را پس از شنیدن صحبت او گرفته است.

ما که جمع کردیم از ایران رفتیم!

عبدالرضا امیراحمدى، مجرى «صبح بخیر ایران» که جمله 
جنجال آفرینش روى آنتن زنده علیه باشگاه پرسپولیس او 
را ممنوع التصویر کرده معتقد است جمله اى که وى در این 

برنامه گفته نباید تا این حد حاشیه ساز مى شده است.
امیر احمدى به روزنامه «خراســان» گفته اســت: حس 
شخصى خودم این است که برمى گردم؛ من کارمند رسمى 
سازمان هستم، حدود 22 سال سابقه کارى دارم و جمله اى 
که گفتم، اصًال چیزى نبود که اینقدر حاشیه داشته باشد. 
ساعت شش و نیم صبح مگر چند نفر بیدارند که بخواهند 
مچ من را بگیرند؟ ما قبًال حرف هاى خیلى مهمترى زده 
بودیم و سیاســت و آدم ها را نقد کرده بودیــم اما تا حاال 
صداى کسى در نیامده بود. با این همه واکنش، خودم هم 

شوکه شدم.
عبدالرضا امیراحمدى به خبر برکنارى اش اشاره مى کند 
و مى گوید: همان شــب که حجم حمالت خیلى زیاد بود، 

ساعت 9 و نیم در شــبکه جام جم برنامه داشتم و خودم با 
تهیه کننده برنامه تماس گرفتم و گفتم حجم واکنش ها 
زیاد شده است. پیشنهاد دادم که اگر ممکن است چند روزى 
نیایم تا اوضاع بهتر شود. البته چند روز قبل از من، یکى از 
مجرى هاى شبکه افق هم همین حرف من را گفت و هیچ 
اتفاقى نیافتاد. خودم خواستم که مقدارى استراحت کنم و 
به زندگى ام برســم. تهیه کننده هم قبول کرد اما یکى از 
دوستان شیطنت مى کند و با تهیه کننده تماس مى گیرد. 
تهیه کننده هم از روى دوســتى و رفاقت از درخواســت 
مرخصى من خبر مى دهد. دوستمان با شیطنت همان جمله 
تهیه کننده را به تیتر خبرى تبدیل مى کند که من برکنار 
شده ام! به فاصله 15 دقیقه از تماس من و تهیه کننده، این 
خبر در سایت ها و فضاى مجازى پخش شد و همان موقع 
خودم در سایت ها دیدم که نوشته اند مجرى «صبح بخیر 

ایران» برکنار شد.

توطئه یک «دوست» علیه امیراحمدى!

روزنامه «االخبار» لبنان نوشت: برخى از تحلیلگران قدرت 
انفجار بیروت را با قدرت یک بمب تاکتیکى هسته اى برابر 
دانسته اند. مقدار نیترات آمونیوم موجود در انبار شماره 12 

بیروت که بیش از شش ســال استفاده نشده و بدون بسته 
بندى و ذخیره سازى بود، باعث انفجار شد. این مقدار معادل 
حدود 600 تا 800 تن از مواد TNT است. هنوز مشخص 
نیســت که آیا همه این مقدار منفجر شده است یا خیر. اما 
آنچه اتفاق افتاد، شبیه به انفجار بمب هسته اى کوچکى بود. 
در این انفجار هیچ نوع ماده رادیواکتیوى وجود نداشت، اما 
یکى از دستگاه هاى امنیتى لبنان درباره وجود بشکه هاى 

زباله سمى از دهه 1990 در نزدیکى این انبار خبر داد.
کارشناسان مى گویند: انفجار بیروت در نوع خود بى نظیر 
بوده و شدت آن توصیف ناپذیر است. تحلیلگران مى گویند: 
براى ویرانى کامل یک بندر به یک جنگ نیاز است و روز 
سه شنبه هم جنگ در بیروت اتفاق افتاد، اما فقط چند ثانیه 

طول کشید./2418

شدت انفجار بیروت در حد یک بمب هسته اى بود

شــرکت هواپیمایى ماهان قیمت بلیت مسیر تهران - 
گوآنجو- تهران را با 800 درصد افزایش نسبت به سال 

قبل، به 58 میلیون تومان رساند.
شــرکت هواپیمایى ماهان، پس از برقرارى مجدد یک 
پرواز هفتگى در مســیر تهران – گوآنجــو – تهران از 
تاریخ 30 تیر ماه امســال قیمت هرصندلى معمولى را به 
58 میلیون تومان و بلیت بیزینس را به حدود 90 میلیون 

تومان رساند.
مدیر یکى از دفاتر فــروش نمایندگى هواپیمایى ماهان 
درگفتگو با «میزان» اظهار کرد: شرکت ماهان در شرایطى 
این قیمت هاى نجومى را بر روى سیستم رزواسیون خود 
تعریف کرده است، که سال گذشته صندلى معمولى مسیر 
تهران -گوانجو- تهران حدود هفــت میلیون تومان و 
صندلى بیزینس حدود 14 میلیون تومان به مســافران 

فروخته شد.
وى همچنین با اعــالم اینکه همیــن االن بلیت هاى 
هواپیمایى ماهان در مسیر هاى مشابه، همچون مالزى 
در رده قیمتى ده میلیون تومان روى سیستم این شرکت 
فروخته مى شود، گفت: مســئوالن ماهان باید به مردم 
توضیح دهند که به چه دلیل و با چه استداللى براى مسیر 

گوآنجو چنین قیمت هایى تعیین کردند. 
این فعال صنعت گردشــگرى با اعالم اینکه قیمت هاى 
جدید باعث بهت وحیرت شده اســت، گفت: ماهان در 
شرایطى بلیت هاى این مسیر را نجومى افزایش داده، که 
بسیارى از مسافران به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان 
و کاهش تعداد ســفر ها، انتظار کاهش قیمت بلیت ها و 

تور هاى مسافرتى را در مقایسه با قبل دارند. 

وى همچنین با اعالم اینکه بســیارى از مسافران شهر 
گوآنجو چین، فعاالن اقتصادى و واردکنندگان هستند، 
گفت: هزینه هاى سفر این افراد در نهایت از جیب مصرف 
کنندگان نهایــى محصوالت چینى در ایــران پرداخت 

خواهد شد. 

گفتنى است، در ماه هاى اخیر موضوع رشد فزاینده نرخ 
بلیت پرواز هاى خارجى چندین بار مطرح شده، مسئله اى 
که یکى از دالیل آن مى توانــد عدم رقابت و انحصارى 
بودن مسیر هاى پروازى باشــد و این موضوع در حالى 
است که ســازمان هواپیمایى کشــورى به عنوان نهاد 

متولى صنعت هوایى کشور وظیفه سیاستگذارى و برنامه 
ریزى و تعیین خط مشــى هاى فن، اقتصادى، بازرگانى 
بین المللى حمل و نقل هوایى کشــور را برعهده دارد و 
موظف به تنظیم حقوق متقابل مســافر و شرکت هاى 

هواپیمایى است. 

هواپیمایى ماهان باز هم جنجال ساز شد

افزایش 800 درصدى قیمت بلیت به چین!

  فربد دهقانى / خبرگزارى ایسنا |



استاناستان 03033824 سال  هفدهمپنج شنبه  16 مرداد  ماه   1399

نماز جمعه 
برگزار نمى شود

سـتاد اقامه نماز جمعه اصفهان اعالم کرد: به دلیل 
قرارگرفتن شـهر اصفهـان در وضعیت قرمـز ابتال 
بـه کرونا، نمـاز جمعه 17 مـرداد در اصفهـان اقامه 

نمى شود.

جشن بزرگ خانگى 
غدیر

پایگاه بسـیج مخابرات منطقه اصفهان در راسـتاى 
تقویـت فضـاى معنـوى و انـس هـر چـه بیشـتر 
خانواده هـاى کارمندان مخابرات بـا موضوع غدیر 
و ایجـاد فضـاى همبسـتگى و نشـاط محیطـى، 
طرح جشـن تزیین خانه به عشـق والیت را برگزار 
مى کند. مهلت ارسـال آثار تا 29 مردادماه مى باشد 
ودر تزیین خانه باید از نمادهاى مرتبط با دهه والیت 
استفاده شود.  عکس هاى منزل و یا نقاشى فرزندان 
به صورت افقى به شماره واتساپ 09131139498 

ارسال گردد.

انجام تعمیرات 
پیشگیرانه 

به گزارش روابط عمومى آبفا نجف آباد، در راستاى 
اجـراى برنامـه تعمیـرات پیشـگیرانه تجهیـزات 
تصفیـه خانه فاضـالب منطقـه، سـرویس ادوارى 
ایـن تجهیـزات بـه صـورت کامـل در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه اسـت. شـایان ذکر اسـت انجـام این 
سـرویس دوره اى در سـه ماهـه اول سـال 99 در 
مقایسـه با مـدت مشـابه سـال قبل کاهـش حدود 
11 درصـدى خرابـى تجهیـزات را در پـى داشـته

 است.

رقابت 1000 داوطلب 
درمقطع کارشناسى ارشد

عبدالرسـول مسـتأجران، سرپرسـت دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحد شاهین شـهر از رقابت هزار داوطلب 
تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد در حوزه امتحانى 
واحد شاهین شـهر با تأکید بر رعایـت تمام اصول و 
پروتکل هاى بهداشـتى خبر داد و گفت: این آزمون 
روزهاى پنجشـنبه و جمعه 16 و 17 مرداد در حوزه 
دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد شاهین شـهر برگزار 

خواهد شد.

افتتاح مرکز نیکوکارى 
مشاوره 

معاون توسـعه مشـارکت هاى مردمى کمیته امداد 
اصفهان از افتتاح دویسـت و هفتاد و پنجمین مرکز 
نیکـوکارى ایـن نهـاد خبـر داد و گفت: ایـن مرکز 
نیکوکارى به شـکل تخصصـى در زمینه مشـاوره 
و آمـوزش خانواده فعالیـت خواهد کـرد. حمیدرضا 
طاهـرى گفـت: مراکـز نیکـوکارى بـا نظـارت و 
راهبرى این نهاد نقـش مهمى در ارائـه خدمات به 
نیازمندان و همچنین تعامل بـا خیران و نیکوکاران 

دارند.

کاهش تردد 
خودرو

معـاون فنـى و نظـارت اداره کل راهدارى اسـتان 
اصفهان بـا اشـاره بـه کاهـش 19 درصـدى تردد 
خودروهـاى سـبک در راه هـاى اسـتان طـى تیـر 
مـاه، گفت: در حـال حاضـر ممنوعیت تردد و سـفر 
در تابسـتان نداریـم و کاهـش تـردد خودروهـا در 
راه هاى استان ناشى از رعایت خود مردم بوده است. 
محمدعلى صلواتى اظهـار کرد: بررسـى آمارها در 
تیر ماه امسـال حاکى از تـردد حـدود 24 میلیون و 
695 هزار و 597 خودرو اسـت که این میزان نسبت 
به مدت مشـابه سـال قبل 15 درصد کاهش داشته

 است.

خبر

سخنگوى شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
برق تولیدى از سامانه هاى خورشیدى مشترکان خانگى 
و سازمانى بصورت تضمینى و با قرارداد 20 ساله خریدارى 
مى شود. محمدعلى اکبرى افزود: قیمت خرید هر کیلووات 
برق تولیدى از نیروگاه هاى خورشیدى بر اساس مصوبه 
سال گذشته، 1200 تومان است و تعرفه آن هر سال با توجه 

به نرخ تعدیل ارز و تورم تعیین مى شود.
وى با اشــاره به اینکه قیمت فروش هر کیلووات برق به 
مشترکان در زمان حاضر بین 80 تا 100 تومان است، اظهار 
داشــت: در واقع وزارت نیرو برق تولیدى از نیروگاه هاى 
خورشیدى را بیش از 12 برابر قیمت فروش آن، خریدارى 

مى کند. وى اضافه کرد: مشترکان مى توانند نیروگاه هاى 
خورشــیدى احداث کنند و به مدت 20 ســال به صورت 
تضمینى برق تولید شده توسط این نیروگاه ها را به شبکه 

سراسرى برق تزریق و درآمد کسب کنند.
سخنگوى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان 
اینکه این نیروگاه ها مى تواند از یک کیلو وات برق خانگى 
تا ظرفیت هاى باالتر با توجه به توان مالى ســرمایه گذار 
باشد،گفت: در زمان حاضر بیش از یکصد کیلو وات تولید 
برق از سامانه هاى خورشیدى که توسط مردم و اداره ها در 
شهرستان اصفهان راه اندازى شده است، داریم اما ظرفیت 

بسیار بیشترى در این زمینه وجود دارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
80 دستگاه اتوبوس جدید با هزینه اى افزون بر 225 میلیارد 
تومان خریدارى شده و همزمان با عید غدیر وارد ناوگان 

اتوبوسرانى شهر خواهد شد.
سید عباس روحانى با بیان اینکه عمر ناوگان اتوبوسرانى 
اصفهان با توجه به شرایط تحریم، کاهش تولید اتوبوس و 
تخصیص نیافتن اتوبوس یارانه اى از سوى دولت افزایش 
یافته اســت، اظهار کرد: در حال حاضر عمر ناوگان به 10 
سال رسیده اســت. وى تصریح کرد: علیرغم این شرایط 
مدیران شــهرى درصدد کاهش عمر ناوگان بر آمدند تا 
کیفیت خدمات رسانى به شهروندان افزایش یافته و شاهد 

کاهش میزان آالیندگى ناوگان در سطح شهر باشیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه ادامه 
داد: بر این اساس اتوبوس هاى جدید داراى استاندارد یورو 
چهار خریدارى شده که در کاهش آالینده ها سهم به سزایى 
خواهد داشت. وى خاطرنشــان کرد: 80 دستگاه اتوبوس 
جدید با هزینه اى افزون بــر 225 میلیارد تومان خریدارى 
شده و همزمان با عید غدیر وارد ناوگان اتوبوسرانى شهر 
خواهد شد. روحانى با بیان اینکه توزیع این اتوبوس ها به 
صورت خطى و کریدورى برنامه ریزى شده است، اظهار 
کرد: توزیع اتوبوس ها به صورت عادالنه در تمام خطوط 

شهر تقسیم خواهد شد.

80 اتوبوس تازه نفس در تمام 
خطوط شهرتوزیع مى شود

تضمین خرید 20 ساله برق 
خورشیدى مشترکان در اصفهان

سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا اصفهان گفت: 
مراسم عزادارى محرم امســال در اصفهان و به صورت 
محدود برگزار خواهد شــد و از این رو بــراى برگزارى 

پیشنهادهایى به ستاد ملى ارایه خواهیم کرد.
حجت ا... غالمى در چهل و سومین جلسه ستاد استانى 
مقابله با کرونا در سالن اجتماعات استاندارى با بیان اینکه 
درباره محرم تصمیمات خوبى گرفته شد ولى الزمه این 
تصمیمات مهر نهایى از طرف ســتاد ملى است، افزود: 
پیشنهاد ستاد استانى برگزارى مراسم در مکان هاى روباز 
و پرهیز از برگزارى مراســم عزادارى در مساجد، تکایا، 
حســینیه و فضاهاى بسته، رعایت دســتور العمل هاى 

بهداشتى به ویژه استفاده از ماسک الزامى است.
وى ادامه داد: همچنین دسته جات زنجیرزنى و سینه زنى 
به صورت متحرك نباشند و به صورت ثابت در مکان هاى 

مشخص شــده که به طور عمده در اختیار دستگاه هاى 
دولتى و شهردارى هاســت در اختیار این هیات ها قرار 

بگیرد.
غالمى اضافــه کرد: زمان برگزارى مراســم به حداقل 
ممکن حدود 2 ســاعت تقلیل پیدا کند و ایستگاه هایى 
که ارایه خدمات چاى و نذورات را برعهده داشتند ممنوع 
است و این ایستگاه ها تنها به پخش نواى ندا و محل جمع 
آورى کمک هاى مردمى تبدیل مى شود. وى بیان کرد: 
از توزیع نذورات و غذاهاى پخت شده در محل برگزارى 
مراسم خوددارى شود و نذورات به کمک هاى مومنانه 

تبدیل شود.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا اصفهان اظهارکرد: 
مقرر شد شعار هر خانه یک حســینیه و هر خانواده یک 
هیأت را در مراسم هاى امسال فعال کنیم تا بخش قابل 

توجهى از تراکم جمعیت در مراسم کاسته شود همچنین 
برگزارى مراسم خانگى به لحاظ اینکه در اماکن سربسته 

است ممنوع خواهد بود.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا اصفهان تصریح 
کرد: از 24 شهرستان استان 11 شهرستان در وضعیت 
قرمز و 13 شهرســتان در وضعیــت زرد و نارنجى قرار 
دارند بنابراین در هیچ شهرستان وضعیت سفید را شاهد 

نیستیم.
وى ادامه داد : از چهارشنبه (دیروز) به مدت یک هفته در 
فعالیت آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى، زبان سراها، مهد 
کودك ها، استخر سرپوشیده، سینماها، تئاترها، آرایشگاه 
هاى زنانه، باشگاه هاى ورزشــى، کافه و چایخانه، باغ 
وحش، مراکز تفریحى، شهربازى، محدودیت و ممنوعیت 

اعمال مى گردد.

بعد از برگزارى چهل و سومین جلسه ستاد استانى مقابله با کرونا؛

دستورالعمل عزادارى ماه محرم 
در اصفهان اعالم شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص 
زمان بازگشــایى مدارس در اســتان اصفهــان اظهار 
کرد: مدارس بر اساس تصمیم ســتاد ملى کرونا از 15 

شهریورماه بازگشایى مى شود.
محمد اعتــدادى با بیان اینکه مدارس با ســناریوهاى 
مختلف در شــهرهاى ســفید، قرمز و زرد بازگشــایى 
مى شود، افزود: ما در استان اصفهان این آمادگى را داریم 
که تحت هر شرایطى با این سناریوها مدارس را در موعد 

مقرر بازگشایى کنیم.
وى در خصوص حضورى و غیرحضورى بودن بازگشایى 
مدارس در مناطق مختلف اســتان اصفهان ادامه داد: 
دستورالعمل و پروتکل هاى بهداشتى بازگشایى مدارس 
به صورت بومى و ملى آماده شده که پیوست بهداشتى 

نیز دارد.
اعتدادى اضافه کرد: قرار اســت تا 15 شــهریورماه ما 
روستا به روستا، شهر به شهر و خانواده به خانواده بتوانیم 

با قطب بندى که کردیــم خانواده ها و مناطقى را که به 
اینترنت یا گوشى هوشمند دسترســى ندارند را به اسم 

شناسایى و براى آنها در آینده برنامه ریزى کنیم.
وى با اشاره به مرجع بودن دانشگاه علوم پزشکى براى 
اعالم وضعیت ســفید، زرد یا قرمز بودن شهرستان ها 

گفت: در مناطق ســفید دانش آموزان به حالت عادى و 
حضورى سر کالس درس حاضر مى شوند اما در وضعیت 

زرد آموزش ها به صورت حضورى و مجازى است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان ادامه داد: 
در دســتورالعملى که تدوین کردیم بــا نتیجه گیرى از 
نظرات کارشناســان مختلف آموزش و پرورش، استان 
اصفهان طرحى را به جاى طرح زوج و فرد داده است که 
آن حضور یک هفته در میان دانش آموزان سر کالس 

درس است.
وى تصریح کرد: سناریوى پیشنهادى ما این است که 
اگر کالسى 30 دانش آموز دارد، 15 دانش آموز در یک 
هفته به مدرسه بروند و در هفته بعد گروه 15 نفرى بعدى 
به مدرسه بروند که این به جهت مدیریت نیروى انسانى 
اســت و ما در صورتى مى توانیم وضعیت زرد را کنترل 
کنیم که بتوانیم از پس مدیریت نیروى انسانى بربیاییم 

و این امر با پیشنهاد ما مدیریت مى شود.

جزئیات پروتکل بازگشایى مدارس اصفهان 

اضافه شدن رشته هاى کاربردى به رشته هاى هنرستان 

رئیس ســازمان نظام مهندسى ساختمان اصفهان 
با اشــاره به افزایش قیمت مصالح ســاختمانى در 
کشور، اظهار کرد: در این شرایط خرید و یا ساخت 
مسکن نیامند ســرمایه اى باال است، بنابراین باید 
روند صدور پروانه ســاختمان و ... تسهیل شود و 
خوشــبختانه در خصوص مســکن با اداره کل راه 
و شهرسازى مشــکلى نداریم و تنها اختالفات با 
شهردارى اســت که در حال رایزنى براى برطرف 

کردن آن هستیم.
غالمحســین عســکرى روز گذشــته در جمــع 
خبرنــگاران در خصوص افزایش قیمت مســکن 
در کشــور به خصوص از ابتداى امســال تاکنون، 
اظهار کرد: متاســفانه به دلیل رکود تورمى، قیمت 
ســاختمان و همچنین هر واحد آپارتمان افزایش 
یافته است تا جایى که قیمت هر واحد آپارتمان حتى 
تا 5 برابر گران شده اســت، از سوى دیگر متوسط 
قیمت زمین در شهر اصفهان حتى باالتر از قیمت 

کارشناسى است.
عسکرى با تاکید بر اینکه متاسفانه امروز داشتن یک 
واحد مسکونى براى جوانان آرزویى دست نیافتنى 
اســت، گفت: در حالیکه پیش از این قیمت هر متر 
آپارتمان در مناطق خوب اصفهان مترى 8 میلیون 
تومان بود، امروز همیــن آپارتمان مترى 70 تا 80 
میلیون تومان شده اســت و حتى در مناطق پایین 

شهر اصفهان نیز قیمت یک واحد آپارتمان کمتر از 
700 تا 800 میلیون تومان نیست.

به گفته رئیس ســازمان نظام مهندسى ساختمان 
اصفهان، افزایــش قیمت مســکن و زمین براى 
خریداران بســیار خطرناك اســت و امیدواریم با 
تمهیدات دولت و مجلس از ســیر صعودى قیمت 

مصالح ساختمانى جلوگیرى شود.
وى افزود: در حال حاضر هزینه ســاخت یک متر 
آپارتمان 100 متــرى در اصفهان به صورت گچ و 
خاك و بدون هیچ امکاناتى بیــن 3 تا 3.5 میلیون 
تومان اســت و امیدواریم با اجراى طرح مالیات بر 
خانه هاى خالى و طرح اقدام ملى ساخت مسکن، 

شاهد مسکنى در بازار مسکن باشیم.
علیرضــا محجوب، نایــب رئیس ســازمان نظام 
مهندســى ســاختمان اصفهان هم  درباره دالیل 
افزایش قیمت ســاختمان، اظهار کرد: زمانى که 
قیمت یک ســاختمان افزایش مــى یابد عوامل 
مختلفى از جمله زمین در آن بســیار دخیل است، 
از سوى دیگر عوارض ســاخت و ساز، هزینه هاى 
ساخت و امور ادارى و در نهایت حضور سوداگران 
در بازار موجب گرانى مسکن شده است، البته صرفا 
ســوداگران دخیل در این گرانى نیستند و کاهش 
ارزش پول کشور و مباحث اقتصادى سبب شرایط 

کنونى بازار مسکن شده اند.

دفتر طنز حوزه هنرى استان اصفهان با همکارى 
مؤسسه فرهنگى رسانه اى ارزشبان نخستین رویداد 
ایده و اســتعدادیابى طنز اصفهان را با عنوان «َپ 
کو ماسکادون» به مناســبت عید غدیر خم برگزار 
مى کنــد. این رویــداد بــه صورت مجــازى و 
با موضوعات آداب و رســوم غلــط ازدواج، موانع 
ازدواج، ازدواج در دوران کرونا و موضوع آزاد برگزار 
مى شــود.  عالقه منــدان مى توانند آثــار خود را 
در قالب هاى داســتان طنز، نثــر مطبوعاتى طنز، 

شــعر طنز، اســتندآپ، صداگذارى و دوبله طنز به 
شماره تماس 09102164124 در پیام رسان هاى 

سروش، بله و ایتا ارسال کنند.
در شــرایط این فراخوان آمده است که این رویداد 
صرفًا مخصوص ساکنان اســتان اصفهان است و 
زمان کلیپ هاى ارســالى نیز نباید بیش تر از پنج 
دقیقه باشد. شرکت کنندگان تا روز چهارشنبه 29 
مرداد فرصت دارند تا آثار خود را به صورت مجازى 

براى حضور در این رویداد ارسال کنند .

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت:از 
ابتداى سال 55 حریق در مراتع و عرصه هاى محیط 
زیســتى به ویژه در غرب و جنوب اصفهان رخ داده 
اســت که 138 هکتار از مراتع اســتان را به نابودى 

کشاند.
منصور شیشــه فروش با اعالم اطفا حریق در مراتع 
«نماگرد» شهرســتان فریدن به وسعت 2.5 هکتار 
اظهار داشــت: در هفته هاى گذشته حریقى مشابه 
به وســعت چهار هکتار در مراتع «نماگرد» رخ دارد 
که  اطفا شــد. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان با اشــاره به وقوع 55 مورد حریق از ابتداى 

سال تاکنون در 138 هکتار از مراتع استان اصفهان 
گفت: از ابتداى امسال تاکنون 55 حریق در مراتع و 
عرصه هاى محیط زیستى به ویژه در غرب و جنوب 
استان اصفهان رخ داده است که عامل حریق اخیر هم 

خطاى انسانى گزارش شده است.
وى با اشاره به گرم شدن 2 تا 3 درجه اى در مردادماه 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تصریح کرد: با 
توجه به بارش هاى فروردین ماه، بستر رشد گیاهان 
علوفه اى فراهم شــد و انداختن یک بطرى براق در 
مراتع مى تواند زمینه بروز حریق گســترده را فراهم 

کند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان آخرین آمار 
مبتالیان به کرونا و بهبودیافته ها و ترخیص شدگان 
و بیماران بسترى با شرایط حاد در بخش مراقبت هاى 
ویژه در بیمارستان هاى استان در 24 ساعت منتهى 

به 15 مرداد را تشریح کرد.
آرش نجیمى اظهار کرد: تعداد 109 مورد بیمار جدید از 
افراد مشکوك به کرونا ویروس به جز شهرستان هاى 
کاشان و آران و بیدگل با عالئم بالینى در بیمارستان ها 

بســترى شــدند. در همین زمان تعداد 114 نفر از 
بیماران مبتال بــه کرونا کــه در 22 مرکز درمانى و 
بیمارستان هاى استان به جز کاشان و آران و بید گل 

تحت مراقبت بودند ترخیص شدند.
وى تصریح کرد: اکنون تعــداد کل بیمارانى که در 
شهرستان هاى استان به جز کاشان و آران و بید گل 
با تشخیص کرونا بسترى هستند 830 نفر است که از 

این تعداد 186 نفر وضعیت وخیم ترى دارند.

رییس هیأت نجات غریق و غواصى اصفهان گفت: دو 
هزار ناجى غریق در این منطقه در پى شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلى استخرها بیکار شدند و در این چند ماه 

با مشکالت مالى رو به رو هستند.
محسن تابش فر افزود: از زمان شیوع ویروس کرونا 
تاکنون استخرهاى استان همچون سایر نقاط کشور 
به جز دوره اى کوتاه بسته بود و بیکارى چند ماهه را 

براى مربیان شنا و ناجیان غریق در پى داشت.
وى با اشاره به ادامه همه گیرى بیمارى کووید-19 در 
فصل گرم برخالف پیش بینى ها تصریح کرد: همین 
امر سبب شد اقبال عمومى براى استفاده از استخرها 
به شــدت کاهش یابد که براى ناجیــان، مربیان، 
مدیران و مالکان ضررهاى زیادى به همراه داشــته

 است.

آپارتمان در شهر اصفهان، مترى 80 میلیون!

اولین رویداد ایده و استعدادیابى طنز اصفهان

نابودى 138 هکتار  از مراتع اصفهان 

آخرین آمار ابتال به کرونا در اصفهان  

کرونا  2 هزار ناجى غریق را بیکار کرد
 رئیس اداره آموزش فنى و حرفه اى و کاردانش آموزش 
و پرورش استان با اشاره به اضافه شدن رشته هاى جدید 
مهارتى هنرســتان ها گفت: در شــاخه فنى و حرفه اى 
رشته اى اضافه نشده، اما در ســاختار شاخه کاردانش 
تعدادى رشته حذف و تعدادى اضافه شده که رشته هاى 

جدید کاربردى تر هستند.
پیمان شاهپورى با بیان اینکه خانواده ها مى توانند براى 

ثبت نام فرزندانشان در رشته مورد نظر از ظرفیت همه 
هنرستان هاى شهر و استان استفاده کنند گفت: با این 
شرایط ثبت نام دانش آموزان در هنرستان ها از سامانه 

ثبت نام دبیرستان ها جدا شده است.
وى گفت: 450 باب هنرســتان در ســطح اســتان با 
پراکندگى فعال هســتند و از این تعداد حدود 120 باب 
در همه نواحى شهر اصفهان در شاخه فنى و حرفه اى و 

کاردانش امکان پذیرش دانش آموزان را دارد.
شاهپورى با اشــاره به طراحى اپلیکیشــن هنرستان 
یاب اختصاصى اســتان اصفهــان افــزود: خانواده ها 
مى توانند با کمک این اپلیکیشــن رشته مورد نظر خود 
را شناسایى و با آگاهى بیشتر و داشتن نشانى و جانمایى 
هنرستان روى نقشه نسبت به ثبت نام دانش آموز اقدام 

کنند.



قیمت پایه (هر مترمربع) متراژکد شناسهطبقهشماره واحدبلوكنام پروژهکاربرى ردیف
تعداد قیمت تراسریال

پارکینگ
قیمت پایه کل 

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

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه86/00242,000,00003900,000,00019/001,425,000,00023,137,000,000 زیرزمینB3-1 پارسیناتجارى1

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه49/00266,200,00002600,000,00014/001,050,000,00014,693,800,000 زیرزمینB12-1 پارسیناتجارى2

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه39/00242,000,00002600,000,0009/60720,000,00010,758,000,000 زیرزمینB14-1 پارسیناتجارى3

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه33/00242,000,00002600,000,00011/30847,500,0009,433,500,000 زیرزمینB15-1 پارسیناتجارى4

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه38/00242,000,00002600,000,00012/20915,000,00010,711,000,000 زیرزمینB16-1 پارسیناتجارى5

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه38/00242,000,00002600,000,00013/00975,000,00010,771,000,000 زیرزمینB17-1 پارسیناتجارى6

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه48/00254,100,00002600,000,00017/001,275,000,00014,071,800,000 زیرزمینB22-1 پارسیناتجارى7

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه108/00242,000,000041,200,000,00014/151,061,250,00028,397,250,000 زیرزمینB28-1 پارسیناتجارى8

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه22/00290,400,00001300,000,00019/501,462,500,0008,151,300,000 زیرزمینB31-1 پارسیناتجارى9

اصفهان تقاطع اشراق و فالطورى60درصد نقدى و مابقى 6ماهه23/00290,400,00001300,000,00026/501,987,500,0008,966,700,000 زیرزمینB32-1 پارسیناتجارى10

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماههA212 116/00143,000,00002700,000,0000/00017,288,000,000شاهین ایرانیانادارى 11

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه60/00284,350,00002700,000,0008/50680,000,00018,441,000,000 زیرزمین اولA1B1شاهین ایرانیانتجارى12

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه43/00296,450,00002700,000,0008/80704,000,00014,151,350,000 زیرزمین اولA1B2شاهین ایرانیانتجارى13

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه27/50290,400,00001350,000,0000/0008,336,000,000 زیرزمین اولA1B4شاهین ایرانیانتجارى14

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه69/00278,300,00002700,000,0008/50680,000,00020,582,700,000 زیرزمین اولA1B6شاهین ایرانیانتجارى15

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه13/00326,700,00001350,000,0000/0004,597,100,000 زیرزمین اولA1B8شاهین ایرانیانتجارى16

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه56/50320,650,00002700,000,0008/60688,000,00019,504,725,000 زیرزمین اولA1B10شاهین ایرانیانتجارى17

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه56/50320,650,00002700,000,00010/00800,000,00019,616,725,000 زیرزمین اولA1B12شاهین ایرانیانتجارى18

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه58/00332,750,00002700,000,00010/50840,000,00020,839,500,000 زیرزمین اولA1B14شاهین ایرانیانتجارى19

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه58/00332,750,00002700,000,0009/00720,000,00020,719,500,000 زیرزمین اولA1B15شاهین ایرانیانتجارى20

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه66/80332,750,00002700,000,00013/501,080,000,00024,007,700,000 زیرزمین اولA1B17شاهین ایرانیانتجارى21

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه44/50314,600,00002700,000,0009/10728,000,00015,427,700,000 زیرزمین اولA1B19شاهین ایرانیانتجارى22

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه30/00314,600,00002700,000,0000/00010,138,000,000 زیرزمین اولA1B20شاهین ایرانیانتجارى23

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه67/50326,700,00002700,000,0009/10728,000,00023,480,250,000 زیرزمین اولA1B21شاهین ایرانیانتجارى24

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه67/00326,700,00002700,000,00011/00880,000,00023,468,900,000 زیرزمین اولA1B23شاهین ایرانیانتجارى25

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه66/70326,700,00002700,000,0007/50600,000,00023,090,890,000 زیرزمین اولA1B25شاهین ایرانیانتجارى26

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه52/70320,650,00002700,000,0008/20656,000,00018,254,255,000 زیرزمین اولA1B27شاهین ایرانیانتجارى27

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه59/00314,600,00002700,000,0007/80624,000,00019,885,400,000 زیرزمین اولA1B29شاهین ایرانیانتجارى28

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه58/00290,400,00002700,000,0007/60608,000,00018,151,200,000 زیرزمین اولA1B31شاهین ایرانیانتجارى29

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه34/70278,300,00002700,000,0000/00010,357,010,000 زیرزمین اولA1B33شاهین ایرانیانتجارى30

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه37/40290,400,00002700,000,0000/00011,560,960,000 زیرزمین اولA1B34شاهین ایرانیانتجارى31

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه46/00332,750,00002700,000,0007/00560,000,00016,566,500,000 همکفA1G1شاهین ایرانیانتجارى32

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه62/00332,750,00002700,000,0008/50680,000,00022,010,500,000 همکفA1G3شاهین ایرانیانتجارى33

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه80/00363,000,000031,050,000,0000/00030,090,000,000 همکفA1G5شاهین ایرانیانتجارى34

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه150/00423,500,000031,050,000,00020/001,600,000,00066,175,000,000 همکفA1G6شاهین ایرانیانتجارى35

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه142/00423,500,000041,400,000,00019/001,520,000,00063,057,000,000 همکفA1G8شاهین ایرانیانتجارى36

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه55/00375,100,00002700,000,00010/00800,000,00022,130,500,000 همکفA1G9شاهین ایرانیانتجارى37

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه62/00423,500,00002700,000,0009/10728,000,00027,685,000,000 همکفA1G11شاهین ایرانیانتجارى38

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه47/00375,100,00002700,000,0009/60768,000,00019,097,700,000 همکفA1G12شاهین ایرانیانتجارى39

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه48/00350,900,00002700,000,0009/70776,000,00018,319,200,000 همکفA1G14شاهین ایرانیانتجارى40

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه48/00350,900,00002700,000,0009/60768,000,00018,311,200,000 همکفA1G16شاهین ایرانیانتجارى41

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه53/00375,100,00002700,000,0009/70776,000,00021,356,300,000 همکفA1G18شاهین ایرانیانتجارى42

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه50/00338,800,00002700,000,0009/50760,000,00018,400,000,000 همکفA1G20شاهین ایرانیانتجارى43

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه70/00375,100,00002700,000,00011/00880,000,00027,837,000,000 همکفA1G22شاهین ایرانیانتجارى44

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه34/00387,200,00002700,000,0000/00013,864,800,000 همکفA1G24شاهین ایرانیانتجارى45

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه36/00375,100,00002700,000,0000/00014,203,600,000 همکفA1G26شاهین ایرانیانتجارى46

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه38/00375,100,00002700,000,0008/70696,000,00015,649,800,000 همکفA1G28شاهین ایرانیانتجارى47

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه36/00387,200,00002700,000,0000/00014,639,200,000 همکفA1G30شاهین ایرانیانتجارى48

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه55/00423,500,00002700,000,0009/70776,000,00024,768,500,000 همکفA1G32شاهین ایرانیانتجارى49

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه40/00423,500,00002700,000,0008/70696,000,00018,336,000,000 همکفA1G34شاهین ایرانیانتجارى50

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه41/00363,000,00002700,000,0009/70776,000,00016,359,000,000 همکفA1G36شاهین ایرانیانتجارى51

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه35/00363,000,00002700,000,0009/60768,000,00014,173,000,000 همکفA1G37شاهین ایرانیانتجارى52

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه197/00387,200,000041,400,000,00020/001,600,000,00079,278,400,000 همکفA1G38شاهین ایرانیانتجارى53

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه54/00326,700,000031,050,000,0008/80704,000,00019,395,800,000 همکفA1G40شاهین ایرانیانتجارى54

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه42/00302,500,00002700,000,00011/66932,800,00014,337,800,000 اولA1F2شاهین ایرانیانتجارى55

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه79/00314,600,000031,050,000,00020/001,600,000,00027,503,400,000 اولA1F6شاهین ایرانیانتجارى56

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه44/00320,650,00002700,000,0009/80784,000,00015,592,600,000 اولA1F8شاهین ایرانیانتجارى57

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه44/00320,650,00002700,000,0008/90712,000,00015,520,600,000 اولA1F9شاهین ایرانیانتجارى58

آگهى مزایده عمومى شماره 99/1
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان هاى اصفهان ،فارس و یزد را از طریق مزایده عمومى شماره 99/1 به فروش برساند . متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از 
تاریخ 1399/05/19  به وبسایت  www.maskanesfahan.ir مراجعه فرمایند . آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 1399/05/29  مى باشد، جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 

10صبح روز شنبه مورخه  1399/06/01  در محل دفتر مرزى شرکت عمران و مسکن اصفهان برگزار مى گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

ادامه در صفحه 5

0404آگهى آگهى  3824پنج شنبه  16 مرداد  ماه   1399 سال هفدهم



قیمت پایه (هر مترمربع) متراژکد شناسهطبقهشماره واحدبلوكنام پروژهکاربرىردیف
تعداد قیمت تراسریال

پارکینگ
قیمت پایه کل 

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

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه44/00320,650,00002700,000,0008/80704,000,00015,512,600,000 اولA1F11شاهین ایرانیانتجارى59

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه49/00320,650,00002700,000,0009/00720,000,00017,131,850,000 اولA1F13شاهین ایرانیانتجارى60

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه78/00308,550,00001350,000,0008/90712,000,00025,128,900,000 اولA1F15شاهین ایرانیانتجارى61

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه62/00320,650,00002700,000,00011/00880,000,00021,460,300,000 اولA1F17شاهین ایرانیانتجارى62

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه42/00326,700,00002700,000,0000/00014,421,400,000 اولA1F18شاهین ایرانیانتجارى63

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه197/00290,400,000031,050,000,0000/00058,258,800,000 اولA1F19شاهین ایرانیانتجارى64

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,00012/00960,000,00027,438,943,280 93/36279,873,000 اولA238شاهین ایرانیانتجارى65

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,00017/001,360,000,00014,333,688,000 46/00274,428,000 اولA241شاهین ایرانیانتجارى66

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,0007/00560,000,00016,662,167,200 57/40274,428,000 اولA249شاهین ایرانیانتجارى67

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,0007/00560,000,00014,350,438,000 51/00263,538,000 اولA251شاهین ایرانیانتجارى68

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,00010/00800,000,00017,929,312,000 57/60291,307,500 اولA266شاهین ایرانیانتجارى69

شاهین شهر میدان امام حسین60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,00010/00800,000,00025,998,529,750 85/30291,307,500 اولA267شاهین ایرانیانتجارى70

یزد صفائیه 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2800,000,00010/00600,000,00062,100,500,000 470/00129,150,000 پنجم2502رزلندمسکونى71

یزد صفائیه 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2800,000,00010/00600,000,00068,516,000,000 470/00142,800,000 دهم11002رزلندمسکونى72

یزد صفائیه 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2800,000,00010/00600,000,00059,412,500,000 425/00136,500,000 هفتم2701رزلندمسکونى73

یزد صفائیه 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2800,000,00010/00600,000,00064,568,000,000 470/00134,400,000 هفتم2702رزلندمسکونى74

یزد صفائیه 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2800,000,00010/00600,000,00062,982,500,000 425/00144,900,000 یازدهم21101رزلندمسکونى75

زمین 76
یزد صفائیه 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه234,080,000,000 �   3,040/0077,000,000     فرهنگى

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,0004/10287,000,00014,190,032,500 64/70209,475,000 زیر زمین B74-1ایثار شیرارتجارى77
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,0003/50245,000,00013,645,292,500 62/30209,475,000 زیر زمین B75-1ایثار شیرارتجارى78
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,0003/50245,000,00014,062,037,500 69/80192,937,500 زیر زمین B83//1-1ایثار شیرارتجاري79
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,0003/50245,000,00013,328,875,000 66/00192,937,500 زیر زمین B84-1ایثار شیرارتجاري80
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,0003/50245,000,00010,603,495,000 53/40187,425,000 زیر زمین B86-1ایثار شیرارتجاري81
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه1350,000,0003/50245,000,00015,184,382,500 80/20181,912,500 زیر زمین B87-1ایثار شیرارتجاري82
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه0019/801,188,000,00010,184,400,000 54/40165,375,000 زیر زمین 1-8بازارچهایثار شیرارتجاري83
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه0017/301,038,000,00010,117,087,500 54/90165,375,000 زیرزمین 1-7بازارچهایثار شیرارتجارى84
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه0021/001,260,000,00010,239,862,500 54/30165,375,000 زیرزمین 1-6بازارچهایثار شیرارتجارى85
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه0019/601,176,000,0009,560,512,500 50/70165,375,000 زیرزمین 1-5بازارچهایثار شیرارتجارى86
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه0020/401,224,000,0009,939,262,500 52/70165,375,000 زیرزمین 1-4بازارچهایثار شیرارتجارى87
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,00022/271,558,900,00047,670,200,000 139/00326,700,000 همکفB9G1ایثار شیرارتجارى88
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,00018/801,316,000,00025,974,000,000 60/00399,300,000 همکفB9G2ایثار شیرارتجارى89
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,00013/65955,500,00029,606,500,000 70/00399,300,000 همکفB9G3ایثار شیرارتجارى90
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,00017/401,218,000,00027,273,550,000 63/50399,300,000 همکفB9G4ایثار شیرارتجارى91
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/00014,675,500,000 35/00399,300,000 همکفB9G5ایثار شیرارتجارى 92
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/0009,804,040,000 22/80399,300,000 همکفB9G6ایثار شیرارتجارى 93
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,00013/30931,000,00029,582,000,000 70/00399,300,000 همکفB9G7ایثار شیرارتجارى 94
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/00014,857,000,000 39/00363,000,000 همکفB9G8ایثار شیرارتجارى 95
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/00014,857,000,000 39/00363,000,000 همکفB9G9ایثار شیرارتجارى 96
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/00011,771,500,000 30/50363,000,000 همکفB9G10ایثار شیرارتجارى 97
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/0007,669,600,000 18/00387,200,000 همکفB9G11ایثار شیرارتجارى 98
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0008/15570,500,00019,275,300,000 49/60363,000,000 همکفB9G12ایثار شیرارتجارى 99
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,00016/801,176,000,00018,465,100,000 45/70363,000,000 همکفB9G13ایثار شیرارتجارى 100
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/00015,200,640,000 42/80338,800,000 زیرزمینB9B1-1ایثار شیرارتجارى 101
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0009/12638,400,00026,883,920,000 75/40338,800,000 زیرزمینB9B2-1ایثار شیرارتجارى 102
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/00012,388,600,000 34/50338,800,000 زیرزمینB9B3-1ایثار شیرارتجارى 103
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/0009,508,800,000 28/00314,600,000 زیرزمینB9B4-1ایثار شیرارتجارى 104
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,00030/302,121,000,00025,031,760,000 70/60314,600,000 زیرزمینB9B5-1ایثار شیرارتجارى 105
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/00011,773,920,000 35/20314,600,000 زیرزمینB9B6-1ایثار شیرارتجارى 106
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/00014,658,560,000 41/20338,800,000 زیرزمینB9B7-1ایثار شیرارتجارى 107
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/00012,219,200,000 34/00338,800,000 زیرزمینB9B8-1ایثار شیرارتجارى 108
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0000/0007,597,000,000 19/00363,000,000 زیرزمینB9B9-1ایثار شیرارتجارى 109
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0009/30651,000,00017,308,480,000 47/10338,800,000 زیرزمینB9B10-1ایثار شیرارتجارى 110
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,00010/20714,000,00019,268,760,000 52/70338,800,000 زیرزمینB9B11-1ایثار شیرارتجارى 111
باغ جنت 

شیراز  بلوار امیرکبیر روبروى 60درصد نقدى و مابقى 6ماهه2700,000,0009/90693,000,00053,490,760,000 187/20278,300,000 زیرزمینB9G1//1-1ایثار شیرارتجارى 112
باغ جنت 

ادامه از صفحه 4

شرکت عمران و مسکن اصفهان

آگهى آگهى  05053824 سال  هفدهمپنج شنبه  16 مرداد  ماه   1399



0606 3824 نماگر کرونانماگر کروناسال هفدهمپنج شنبه  16 مرداد  ماه   1399

اخطار اجرایى
شماره: 104/98 ح 9 به موجب رأى شماره 1110 تاریخ 98/4/17 حوزه نهم شوراى حل اختالف 
شهرستان خمینى شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- محمد براتى نشانى: درچه- خط 
گاز شرقى 2- محمد صالحى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: حکم به محکومیت خوانده 
ردیف دوم (آقاى محمد صالحى) به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند مالکیت 
خودرو موصوف بنام خواهان احسان عابدى نشانى: درچه- خ امام شرقى 10 پ 174 و با توجه 
به قرارداد فى مابین خواهان و آقاى براتى و براساس بندهاى 9- 10- 11 مبایعه نامه پرداخت 
کلیه هزینه هاى نقل و انتقال- بدهى ها و عوارض- دارایى و پرداخت مبلغ 63/500 تومان بابت 
هزینه دادرسى بر عهده خوانده ردیف اول (محمد براتى) مى باشد و همچنین پرداخت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت. راى صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى است. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 928039 - شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان 

خمینى شهر/5/153
ابالغ اجرائیه

شــماره نامــه: 139904902127000927 تاریــخ نامــه: 1399/05/06 شــماره پرونده: 
139904002129000164/2 شــماره  بایگانــى پرونــده: 9900118 -  شــماره پرونده: 
1/139904002129000164 شــماره بایگانــى پرونــده: 9900222 شــماره ابالغیــه: 
139905102129000675 تاریخ صدور: 1399/05/04 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده کالســه 
9900222 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان- بدین وسیله به خانم مهرانگیز ضیائى نام پدر: على 
تاریخ تولد: 1317/01/12 شماره ملى: 1199689866 شماره شناسنامه: 2 احد از وراث مرحوم 
حجت اله پناهنده نام پدر: محمدحسن تاریخ تولد: 1346/12/08 شماره ملى: 1199779245 
شماره شناسنامه: 105 به نشانى:  هونجان شهرضا ابالغ مى شود که خانم انسیه عباسى جهت 
وصول مهریه به شرح: (یک سفر حج تمتع عندالقدره و یک تخته فرش قالى ماشینى درجه یک 
دوازده مترى و مقدار پنجاه مثقال طالى ساخته هجده عیار بانضمام تعداد هفتاد و پنج عدد سکه 
بهار آزادى و مبلغ 60500262/5 ریال که طبق شــاخص سال 1398 به مبلغ 2719165559 
ریال افزایش یافته است (بابت یک جلد کالم اله مجید و مهرالسنه و یکدست آئینه و شمعدان 
و مبلغ ده میلیون ریال وجه نقد رواج و نیز مبلغ پنجــاه میلیون ریال وجه نقد رواج بابت یکهزار 
متر زمین)) به استناد ســند ازدواج شــماره 3390 مورخ 1375/09/23 دفترخانه ازدواج 161 
شهر لنجان استان اصفهان علیه مورث شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9900222 در این واحد و کالسه 9900118 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 1399/04/07 مامور، محل اقامت شما به شرح آدرس مورثتان مندرج در 
متن سند صدراالشاره شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 928428محمدرضا 
ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان - زهرا جهانى یلمه جمبزه- مدیر اجرا واحد 

اجراى اسناد رسمى شهرضا/5/154
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139804002127000396/1 شماره بایگانى پرونده: 9800496 شماره آگهى 
ابالغیه: 139903802127000009 تاریخ صدور: 1399/04/07 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 87 
آئین نامه اجرا- بدینوســیله به آقاى مجید تیموریان شهرضا فرزند حسین به شماره شناسنامه 
5807 متولد 1366/05/09 به شماره ملى 1199893021 که طبق آدرس متن قرارداد ساکن 
شهرضا خیابان حافظ شرقى نبش فرعى 10 سنگ آنتیک کدپستى 54754- 86176 که برابر 
گزارش مامور اداره پست امکان ابالغ واقعى اجرائیه به شما وجود نداشته است ابالغ میگردد در 
موضوع پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9800496 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان 
و علیه محمدحسین ملکیان و شما بدینوسیله طبق ماده 87 آئین نامه اجرا اخطار میگردد مازاد 
هفده سهم مشاع از هشتصد و شصت و چهار سهم عرصه و اعیان (متن سهم: تمامت هفده- 
چهل و هشتم سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ) پالك ثبتى شماره 2/986 واقع در فضل آباد 

بخش یک ثبتى شهرضا ملکى شما در قبال طلب بســتانکار و حق االجرا بازداشت گردید لذا 
از هرگونه انتقال اعم از رســمى یا عادى خوددارى نمائید که از درجه اعتبار ساقط میباشد. این 
آگهى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. م الف: 

928480 زهرا جهانى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/5/155
ابالغ اخطاریه

شــماره نامــه: 139904902003010951 تاریــخ نامــه: 1399/05/12 شــماره پرونده: 
139704002003005615/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9707850/1 آگهى ابالغ اخطاریه 
محاسبه مهریه به نرخ روز پرونده 9707850- بدینوسیله به ورثه آقاى بهرام حسینى اردکانى 
فرزند اصغر به شرح: نغمه حسینى و فاطمه شهبازى سید احمدیان و مهرگان جعفرزاده همگى 
به نشانى: اصفهان خیابان امام خمینى کوى مهران کوى مهتاب پالك 9 که برابر گزارش مأمور 
مربوطه آدرس شما در متن سند شناسائى نگردیده است چون ابالغ واقعى اخطاریه به شما مقدور 
نشده و ابالغ در آدرس اعالمى نیز میسر نگردیده در خصوص پرونده اجرایى کالسه 9707850 
له خانم مهرگان جعفرزاده ســامانى و علیه ورثه آقاى بهرام حســینى اردکانى فرزند اصغر به 
شرح: نغمه حسینى و فاطمه شهبازى سید احمدیان و مهرگان جعفرزاده ابالغ مى گردد طبق 
درخواست بستانکار و برابر آئین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى 
میزان وجه نقد مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 2393 تنظیمى در دفترخانه ازدواج شماره 
69/7/19 شهر اصفهان طبق شاخص تورم بانک مرکزى سال 1397 به مبلغ 1762979958 
ریال و 2- طبق نامه اتحادیه صنف طال، جواهر، نقره و ســکه اصفهان ارزش یک قطعه سکه 
تمام بهار آزادى طرح قدیم به مبلغ 78030000 ریال و جمع کل مهریه 3401609958 ریال 
محاسبه گردید که مراتب بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد، لذا چنانچه به ارزیابى فوق معترض 
مى باشــید از تاریخ چاپ لغایت پنج روز اعتراض خود را به این اداره ارائه نمائید. لذا این آگهى 
فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشر مى گردد. م الف :  928300زهرا 
یعقوبى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان زینب امینى – مدیر اجرا شعبه اول اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/5/156
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003003609/1 شماره بایگانى پرونده: 9805058/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000469 تاریخ صدور: 1398/09/21 آگهى ابالغیه اجرائیه قرارداد 
بانکى- بدینوسیله به – مهرى تسلیمى رنانى نام پدر: محسن تاریخ تولد: 1364/06/21 شماره 
ملى: 1292195460 شماره شناسنامه: 4265 به نشانى: اصفهان خیابان رباط اول کوى استاد 
شهریار کوى گلها گلچین 2 کدپستى 8138743791 – محمد تسلیمى نام پدر: محمدرضا تاریخ 
تولد: 1366/04/25 شماره ملى: 1292300507 شماره شناسنامه: 14781 به نشانى: اصفهان 
خیابان بزرگمهر کوچه شهید علیخانى 21 پالك 2 کدپستى 8158657113 – محسن تسلیمى 
رنانى نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1334/02/02 شماره ملى: 1290059845 شماره شناسنامه: 76 
به نشانى: اصفهان خیابان فروغى کوچه 15 بن بست نظامى کدپستى 8138743791 ابالغ مى 
شود که بانک ملى شعبه رباط به استناد قرارداد بانکى به شماره سند: 620147618000، تاریخ 
سند: 1396/11/11، جهت وصول اصل طلب: 50/471/354 ریال، سود: 606، 360، 4 ریال، 
خسارت تاخیر تادیه: 858/690 ریال، تا تاریخ 1398/7/29 خسارت تاخیر روزانه: 33/647 ریال، 
شرح: به ازاى هر سه هزار ریال 2 ریال میباشــد، طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به شماره پرونده: 139804002003003609/1 به شماره بایگانى 9805058 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد 
از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله 
ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 928087 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/157

فقدان سند مالکیت
شماره: 139985602030005842     خانم نجمیه مولودى وردنجانى فرزند محمد على  باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 2804 فرعى مجزى شده از 1393 و 1429 مجزى شده 
از 790 اصلى واقع  در قطعه 8 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 494 دفتر 309 

امالك ذیل ثبت 77117 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 592098 صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار1399/05/16 -  928347/م الف- مهدى 

صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/5/160
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030004670      خانم نجمه آذریان نجف آبادى فرزند مرتضى باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1322 اصلى واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که درصفحه 227 دفتــر 593 امالك ذیل ثبت 136407 بنام نامبرده  ثبت 
و سند بشماره چاپى 0488446 سرى الف 16-88 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/05/16، 928358/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر 

واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف  محسن نساج نجف آبادى/5/161
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030004668     خانم وجیهه آذریان نجف آبادى فرزند مرتضى باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1322 اصلى واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که درصفحه 560 دفتر 591 امــالك ذیل ثبت 136231بنام نامبرده  ثبت 
و سند بشماره چاپى 0296123  سرى الف 16-88 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/05/16، 928360/م الف-  مهدى صادقى وصفى مدیر 

واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف  محسن نساج نجف آبادى/5/162
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000133 تاریخ آگهــى: 1399/05/15 شــماره پرونده: 
139904002004000013 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانــى: 9900354 و 
9900353- ششدانگ یک باب دستگاه آپارتمان پالك ثبتى 18 فرعى از 4870 اصلى مفروز 
و مجزا شــده از 2 فرعى از اصلى مذکور قطعه 3 واقع در بخش 5 ناحیه 00 اداره ثبت اســناد و 
امالك جنوب اصفهان به مساحت 124/2 مترمربع واقع در طبقه سوم که مقدار 9/67 مترمربع 
آن تراس مسقف است. به آدرس اصفهان خیابان چهارباغ باال کوچه هدایتى پالك 42 طبقه 
سوم. ملکى خانم محترم وحدتى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 325 تاریخ تولد 1335/04/1 
کدملى 1229604391 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان، موضوع سند 
مالکیت بشماره چاپى 496266 که در صفحه 440 دفتر امالك جلد 1255 ذیل شماره 232573 
مسبوق به ثبت و سند است و اقاى منصور احمدیان فرزند محمداسماعیل شماره شناسنامه 303 

تاریخ تولد 1323/09/01 کدملى 1229540598 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ 
موضوع سند مالکیت بشماره چاپى 496265 که در صفحه 437 دفتر امالك جلد 1255 ذیل 
شماره 232572 مسبوق به ثبت و سند مى باشد. حدود آپارتمان: شماًال: در دو قسمت که قسمت 
دوم مورب شرقى است دیواریست بفضاى پالك 36 فرعى شرقاً: اول دیوار بدیوار پالك 5 فرعى 
دوم در هفت قسمت که قسمتهاى اول و سوم و پنجم جنوبى و قسمت دوم شرقى مجاور است و 
هفتم شمالى است دیوار و درب است به راهرو و اسانسور سوم به دیوار پالك 5 فرعى. جنوبًا: در 
چهار قسمت که قسمتهاى اول و چهارم پخى شکل و دیوار کوتاه تراس و دیوار و پنجره به فضاى 
حیاط. غرباً: دیوار بدیوار پالك 36 فرعى از 4857 و 4896. مشخصات منضمات ملک: پارکینگ 
شماره سه به مساحت 12/5 مترمربع در شرق پارکینگ شماره 2 در طبقه همکف و انبارى شماره 
یک به مساحت 5/06 مترمربع واقع در شمال شرق طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه مشاعى 
و مشاعات حدود پارکینگ: شماال و شرقًا و جنوبا به محوطه پارکینگ غرباً  بروى پارکینگ دوم 
محوطه پارکینگ فواصل خط مستقیم است حدود انبارى: شماًال: بصورت مورب دیوار بدیوار 
پالك 36/4757 شرقًا  دیوار بدیوار پالك 4757/5 جنوباً دیوار اشتراکى است با انبارى شماره 2 
غربًا: دیوار و درب است به محوطه پارکینگ. حقوق ارتفاقى طبق قانون تملک آپارتمانهاست. 
پارکینگ شماره 4 از پارکینگ شماره ســه حق العبور دارد. طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق در ساختمان پنج طبقه واقع شده است ساختمان با قدمت بیش از ده سال و با اسکلت بتنى 
و سقف تیرچه بلوك و نماى سنگ تیشه اى و داراى اسانسور بوده و شامل چهار واحد مسکونى 
در طبقات اول تا چهارم به انضمام طبقه همکف پارکینگ و انبارى مى باشد. آپارتمان مسکونى 
فوق در طبقه سوم جنوبى، دوخوابه و شامل هال و پذیرایى و آشپزخانه اوپن با کابینت ام دى اف 
بوده، دربهاى داخلى چوبى و درب و پنجره بیرونى آلومینیومى مى باشد کف فرش آن سرامیک 
و بدنه اندود گچ سفید و رنگ آمیزى مى باشد. سیستم گرمایش پکیچ و رادیاتور و سرمایش کولر 
آبى و داراى اشتراکات برق و آب و گاز مى باشد که طى اسناد رهنى 178763- 1397/12/23 
و 179610- 1398/06/17 دفترخانه 103 اصفهان در رهن آقاى مهدى رضوى میباشد که از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/05/29 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 21/250/000/000 ریال (بیست و 
یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/05/16 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى 
او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده 
فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م 

الف: 928581 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/167

آزمون سراسرى کارشناسى ارشد 99 که دومین کنکور 
کرونایى اســت، از صبح امروز به مدت سه روز در کشور 

برگزار مى شود.
کنکور کارشناسى ارشد 99 با رقابت 694 هزار و 417 نفر 
در 236 حوزه امتحانى و 80 شــهر برگزار مى شود. این 
براى نخستین بار است که به دلیل شیوع بحران ویروس 
کرونا در کشور، کنکور کارشناسى ارشد با ماه ها تأخیر در 
تابستان برگزار مى شود. سازمان سنجش آموزش کشور 
براى رفاه حال داوطلبان، این کنکور را در سه نوبت برگزار 
مى کند؛ به این ترتیب، روز پنج شنبه (امروز) در یک نیم 
روز و روزهاى جمعه و شنبه نیز در دو نیم روز داوطلبان 

این رقابت را ادامه مى دهند.
ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسى ارشد 99 در مقایسه 

با سال گذشته 13 هزار نفر کاهش یافته است.
بر اســاس خوداظهارى به عمل آمده از داوطلبان مبتال 
به کرونا، 85 نفر از شــرکت کنندگان در این کنکور به 
ویروس مبتال شــده اند که با تأیید وزارت بهداشت، در 
مکان ها و بیمارستان هاى مجزا با نظارت نماینده این 
وزارتخانه و سازمان ســنجش آموزش کشور در کنکور 

شرکت مى کنند.
کنکور دکترا نیز بعد از مدت  ها تأخیــر نهم مرداد ماه با 

حضور 127 هزار شرکت کننده برگزار شد.

دبیرکل سازمان جهانى بهداشت تأکید کرد: در حال حاضر 
راه حل کلیدى براى مقابله با ایــن بیمارى وجود ندارد و 
ممکن است در آینده نیز کشف نشود و به همین دلیل از 
مردم جهان درخواست مى شود تا از قوانین و تدابیر وضع 
شــده از قبیل حفظ فاصله گذارى اجتماعى، شستشوى 

مرتب دست ها و استفاده از ماسک پیروى کنند.
در ســطح جهان بیش از 18 میلیون نفر به کروناویروس 
جدید آلوده شده اند. همچنین طبق آمارها بیش از 697 

هزار نفر از این افراد جان خود را از دست داده  ا ند.
«تدروس آدهانوم قبریسوس» با بیان اینکه هم اکنون 
چندین واکسن در مرحله ســوم تحقیقات آزمایشگاهى 

قرار دارند، اظهار کرد: امیدواریم که به چندین واکســن 
مؤثر دســت پیدا کنیم که بتواند به پیشگیرى از ابتالى 
افراد به بیمارى کوویــد-19 کمک کند. هرچند در حال 
حاضر به راهکار کلیدى دســت پیــدا نکرده ایم و این 
امکان وجود دارد که هرگز واکســن این بیمارى کشف

 نشود.
وى همچنین بار دیگر تأکید کرد که مادران شیرده آلوده به 
کروناویروس یا مشکوك به بیمارى کووید-19 از تغذیه 
فرزند خود با شیر مادر خوددارى نکنند چون مضرات عدم 
تغذیه با شیر مادر از خطرات ناشى از کروناویروس جدید 

بیشتر است.

دومین کنکور در سایه کرونا 
امروز کلید مى خورد

تأکید WHO بر 3 اقدام مؤثر 
در مهار کروناویروس

فقدان مدارك
سند کمپانى و برگ سبز خودرو سوارى ریو تیپ ال اس 
1500 مدل 1386 بنزینى به شماره موتور 1021462 و 
شماره شاسى    NAS 61002271122867 به شماره 
پالك 33 – 762 ى 18 متعلق به داود حجتى نجف آبادى 
به شــماره ملى 0492190704 فرزند غالمعلى  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

روى موج کووید-19

استاد دانشکده بهداشت و عضو کمیته اپیدمیولوژى 
کووید-19 دانشگاه علوم پزشکى تهران درباره بایدها 
و نبایدهایى که داوطلبان کنکورى براى پیشگیرى 
از کرونا باید انجام دهند، گفت: اجراى پروتکل هاى 
بهداشتى که ســتاد ملى کرونا ابالغ مى کند، الزامى 
است و من صرفًا به عنوان یک کارشناس بهداشتى 
برخى نکات علمى را که بهتر است داوطلبان کنکور 
سراسرى به منظور پیشگیرى از ابتال به کرونا مدنظر 

قرار دهند، مطرح مى کنم.
مسعود یونسیان تهران ادامه داد: در طول سه تا چهار 
ساعت آزمون داوطلبان باید از ماسک استفاده کنند و 
ماسک مورد استفاده از نظر سایز مناسب صورت فرد 
باشــد، در برخى از موارد مشاهده شده است که کش 
ماسک ها شل بوده است و ماسک فرد به طور مداوم 

جا به جا مى شود.
استاد دانشکده بهداشت علوم پزشکى تهران بیان کرد: 
داوطلبان در طول مدت آزمون از دســتکش استفاده 
نکنند چرا کــه ویروس کرونا روى دســتکش مدت 
طوالنى ترى باقى مى ماند، به همین دلیل متخصصان 
توصیه مى کنند که به منظور پیشگیرى از ابتال به کرونا 
دست ها مرتب شسته شــوند، مشاهده شده است که 
افراد دستکش آلوده را به صورت خود مى زنند و با این 

اقدام خطر ابتال به کرونا افزایش پیدا مى کند.
عضو کمیته اپیدمیولوژى کووید-19 دانشگاه علوم 
پزشکى تهران گفت: با توجه به اینکه فاصله گذارى 
اجتماعــى در حوزه هاى امتحانى رعایت مى شــود، 
احتمال انتقال بسیار کم اســت، اما باید توجه داشت 

که یکى از نگرانى ها تجمع والدین اطراف حوزه هاى 
امتحانى است، تجمع والدین در اطراف حوزه امتحانى 
مى تواند خطرآفرین باشد و این تجمع ها نه تنها هیچ 
سودى براى داوطلبان ندارد بلکه موجب سوء استفاده 

برخى مخالفان برگزارى کنکور هم مى شود.
یونسیان گفت: داوطلبانى که از وسیله نقلیه شخصى 
یا تاکسى  دربست براى تردد به حوزه امتحانى استفاده 

مى کنند، خطر جدى آنها را در طول مســیر به سمت 
حوزه امتحانى تهدید نمى کند، امــا داوطلبانى که با 
وسیله حمل و نقل عمومى تردد مى کنند حتماً محلول 
یا ژل ضدعفونى همراه داشته باشند و قبل و بعد از سوار 
شدن به مترو یا اتوبوس دست هاى خود را ضدعفونى 

کنند.
استاد دانشکده بهداشت علوم پزشکى تهران بیان کرد: 

همچنین توصیه مى کنیم که داوطلبان در طول سه تا 
چهار ساعت کنکور از خوردن مواد غذایى پرهیز کنند یا 
اگر نیاز به مواد قندى دارند، حتماً قبل از خوردن دست 
خود را به طور مجدد با محلول الکلى ضدعفونى کنند، 
به دلیل گرماى هوا توصیه مى شود که داوطلبان حتمًا 
یک بطرى آب در جلسه آزمون همراه خود داشته باشند 

و در صورت لزوم در طول مدت امتحان آب بنوشند.

چکار کنیم در  روز کنکور کرونا نگیریم؟ نقش ژنتیک
 در ابتال به کرونا

   ایسنا | محققان مؤسسه ملى تحقیقات سالمت 
و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران با 
بررسـى شـواهد موجود مى گویند: با توجه به شواهد 
موجود، ژنتیک مى تواند با عالیم بیمارى مانند تب و 
اسهال، از دست دادن حس چشایى و بویایى و میزان 
ابتال بـه بیمـارى کووید-19 ارتباط داشـته باشـد و 
یکسرى از افراد به دلیل ساختار ژنتیکى خاص نسبت 
به ابتال به بیمـارى مقاوم هسـتند و یا دچـار عالیم 

خفیف مى شوند./2413

مردم در تعطیالت پیش رو 
سفر نروند

   ایرنـا |عضو سـتاد ملى مقابلـه با کرونـا از مردم 
خواسـت بـا توجـه بـه تعطیـالت پیـش رو به سـفر 
نروند تـا پیک ابتـال کاهـش یابـد. مسـعود مردانى 
افـزود: اکنـون سـاعت انتقال ویـروس کرونا سـه تا 
هفت برابـر افزایـش یافتـه و از مـردم مـى خواهیم 
دستورالعمل هاى بهداشـتى را به طور کامل رعایت 
کنند و سـفر نروند. وى تصریح کرد: مسافرت باعث 
همه گیـرى شـیوع کرونا مى شـود و مـردم باید این 
روزها صبورى کنند و با رعایت اصول بهداشتى و در 
خانه ماندن کادر درمانى و مسئوالن بهداشتى را یارى

 کنند./2414

 محدودیت هاى اتحادیه بین المللى دوچرخه سوارى براى مسابقه اى 
جهانى جاده در شهریور ماه صداى ایرانى ها را درآورد. 

هرچند کرونا همه رقابت هاى دنیا را تعطیل کرده اما ظاهراً اتحادیه 
بین المللى دوچرخه سوارى نمى خواهد فرصت رکابزنى در سوییس را 
از دوچرخه سواران جهان بگیرد. قرار است مسابقه جهانى جاده برگزار 
شود اما با محدودیت تعداد تیم ها، یعنى تنها تیم هاى کشورهایى که 
در وضعیت سفید هســتند اجازه حضور دارند و از همه مهمتر هر تیم 
باید یک طبقه از هتل اســکان را  اجاره کند. این قوانین جدید دست 

ایرانى ها را براى رکابزنى بعداز مدت ها کامًال بسته است. 
محمود پراش، ســرمربى تیم ملى دوچرخه سوارى که اصًال  امیدى 
به حضور تیم با این شرایط  ندارد، گفت: «ما درخواست دعوتنامه از 
سوییس کرده ایم اما گفته اند تنها کشورهاى سفید اجازه حضور در این 
مسابقات را دارند اما اسم تیم ما در لیست کشورهاى با ریسک باال قرار 
ندارد. در حال تالش هستیم تا ببینیم مجوز حضور به ما مى دهند یا نه 

اما امیدى به حضور در این مسابقات را نداریم.»
علیرضا احمدى، مدیر تیم هاى ملى هم قوانین وضع شــده توسط 
میزبان را غیر منطقى مى داند: «ما طبق برآوردى که داشتیم اگر کل 
طبقه یک هتل را اجاره کنیم دو میلیارد تومان باید هزینه کنیم و با این 
شرایط نمى شود به اعزام رکاب زنان فکر کرد. ما اسپانسر داریم اما 
آنها تا حدى مى توانند از پس هزینه ها برآیند نه این مبلغ. کل بودجه 
ساالنه فدراسیون 900 میلیون تومان است چرا باید براى یک مسابقه 
دو میلیارد تومان خرج کنیم؟ این قانونى که سوییس گذاشته خیلى 
غیرمنطقى است و جاى شکایت به فدراسیون جهانى هم ندارد، چرا 
که در شرایط کرونا هر کشورى سیاست هاى خاص خودش را دارد، 
میزبانى با سوییس اســت و دراین مورد کشور برگزار کننده تصمیم 

مى گیرد.»

قانون عجیب سوییس براى 
رقابت هاى دوچرخه سوارى

   مهرى رنجبر/ خبرآنالین |
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هفته بیست وهشتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس، فردا جمعه 17 مــرداد ماه با برگزارى یک 
دیدار ادامه مى یابد که طــى آن ذوب آهن اصفهان در 

ورزشگاه آزادى به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.
ذوب آهن در یکــى از حســاس ترین بازى هاى هفته 
بیست وهشــتم، باید مقابــل قهرمان ایــن فصل به 
میدان برود. دیدارى جذاب و حســاس کــه نتیجه آن 
عالوه بر دو تیــم برگزارکننده، براى تیم هاى ســایپا، 
ماشین سازى،گل گهر ســیرجان، پارس جنوبى و حتى 
پیکان و شاهین بوشهر نیز حائز اهمیت بوده و مى تواند 

معادالت تیم هاى قعرنشین را پیچیده تر کند.
نتیجه دیدار ذوب آهن و پرســپولیس با توجه به فاصله 
کم امتیازى بین تیم هاى دهم تا شانزدهم جدول براى 
تیم هاى زیادى حائز اهمیت است و مى تواند در سه هفته 
مانده به پایان رقابت هــا، روى کورس جذاب تیم هاى 

پایین جدول و مدعیان سقوط تأثیرگذار باشد.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده مصاف با پرسپولیس 
مى شوند که در سه بازى قبلى خود هیچ بردى به دست 
نیاورده  اند و دو شکســت و یک تســاوى حاصل کار 
شاگردان بوناچیچ در طول سه هفته گذشته بوده و همین 
امر در کنار فاصله 2 امتیــازى ذوب آهن با منطقه خطر، 

شرایط ذوبى ها را بحرانى تر از قبل کرده است.
 این دیدار در حالى برگزار مى شود که سبزپوشان اصفهانى 
قصد دارند تا با پیروزى مقابل پرسپولیس ناکامى هاى 
اخیر را از خاطر برده و به روزهاى اوجشــان بازگردند و 
در آن سو پرسپولیسى ها نیز تالش مى کنند تا با کسب 

3 امتیاز این دیدار، رکورد هاى خود را بهبود ببخشند.
ذوب آهن بایــد مقابل قهرمان فصل بــه میدان برود و 

شاگردان بوناچیچ در کار سختى را پیش رو دارد. 

چند هفته گذشته با وجود بازى هاى خوبى که به نمایش 
گذاشته اند، در نتیجه گیرى ضعیف عمل کرده و در شرایط 
بحرانى به سر مى برند. سبزپوشان اصفهانى از 27 بازى 
قبلى خود، شش برد، هشت تساوى و 13 شکست کسب 
کرده و با 26 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار داشته و با 
منطقه سقوط تنها 2 امتیاز فاصله دارند و براى فرار از خطر 
سقوط، باید از بازى هاى باقیمانده شان حداکثر 8 امتیاز 
دیگر کسب کنند. امرى که با توجه به بازى هاى باقیمانده  

ذوبى ها اندکى سخت به نظر مى رسد.
سبزپوشــان اصفهانى چــاره اى جز پیــروزى مقابل 
پرســپولس ندارند اما این امر چندان ساده نخواهد بود. 
ذوبى ها مقابل تیمى قرار مى گیرند که در نیم فصل دوم 
همراه با گل محمدى ده پیروزى و دو مساوى به دست 
آورده و عملکرد خیره کننده اى از خود به جاى گذاشــته 
است. شــاگردان یحیى بعد از شــروع مجدد لیگ پنج 
پیروزى متوالى به دســت آوردند و تنها بعد از مسجل 
شدن قهرمانى شــان هفته گذشته مقابل نساجى تن به 

تساوى دادند.
پرســپولیس در هفته هاى جارى به بهترین فرم تیمى 
خود رسیده و فوتبال هجومى و باکیفیتى را ارائه مى دهد. 
سرخپوشــان پایتخت در فاز هجومى اگرچه با کمبود 
مهاجم روبه رو هســتند اما حضور مهره هاى باارزشى 
مانند ترابى، رســن و امیرى در کنــار علیپور زهر خط 
حمله این تیم را دوچندان کرده اســت. خطرناك ترین 
مهره پرسپولیس در بازى جمعه بشار رسن است که در 
چند هفته اخیر درخشش فوق العاده اى داشته و وظیفه 
طراحى حمالت بــر عهده این بازیکن عراقى اســت. 
شــاگردان گل محمدى در فاز دفاعى نیز شرایط بسیار 
خوبى دارند و با 13 گل خورده بهترین خط دفاعى لیگ 

را در اختیار دارند.
ذوبى ها در این دیدار على رغم ناکامى هاى گذشــته، از 
شانس تقریباً خوبى براى کسب نتیجه برخوردار هستند. 
سبزپوشان اصفهانى در فاز هجومى شرایط خوبى دارند و 
مارکوویچ در کنار پهلوان و بیدوف مى توانند دردسرهاى 
زیادى براى پرسپولیس به وجود آورند. شرایط ذوبى ها 
در میانه میدان نیز خوب بوده و حدادى فر در چند هفته 
اخیر عملکرد خوبى از خود به جاى گذاشته است. عمده 
مشکل ذوب آهن در فاز دفاعى است، مدافعان ذوب آهن 
در چند هفته گذشــته عملکرد ضعیفى از خود به جاى 
گذاشته و اشتباهات زیادى را مرتکب شده اند و همین امر 
مى تواند با توجه به قدرت خط میانى و حمله پرسپولیس 

براى بوناچیچ و تیمش دردسرساز شود.
تقابل ذوب آهن و پرسپولیس را مى توان بازى انگیزه و 
روحیه دانست. سرخپوشان پایتخت قصد ندارند در روز 
اهداى جام قهرمانى دســت خالى زمین را ترك کنند و 
ذوبى ها نیز براى بهبود جایگاهشان به 3 امتیاز این دیدار 
نیاز وافرى دارند و همین نکته مى تواند این دیدار را تبدیل 
به یکى از جذاب ترین بازى هاى هفته کند. بدون شک 
تیمى مى تواند در بازى روز جمعه موفق باشد که از توان 
روحى و روانى باالترى برخــوردار بوده و بازیکنانش از 

تمرکز بهترى برخوردار باشند.
بر همین اساس چالش اصلى بوناچیچ براى بازى جمعه، 
بازســازى تیمش در بعد روحى روانى است. بازیکنان 
ذوب آهن از نظر روحى تحت فشــار زیادى قرار دارند و 
ترس از باخت مانع تمرکز کامل آنها شده است. بوناچیچ 
اگر بتواند تیمش را از نظر روحى به سطح آمادگى مطلوبى 
برساند، پیروزى مقابل قهرمان لیگ چندان دور از ذهن 

نخواهد بود.

ذوب آهن-پرسپولیس فردا در آزادى

این بار خرابکارى نکن لوکا جان!

هفته بیست و هشتم از رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس، امشــب با برگزارى دو دیدار آغاز مى شود 
که در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
در ورزشگاه نقش جهان میزبان نساجى مازندران است.

لیگ نوزدهم به هفته هاى پایانى خود نزدیک مى شود 
و سپاهان در ســه هفته مانده به پایان رقابت ها، باید به 
مصاف تیم نســاجى مازندران برود. دیدارى حساس و 
6 امتیازى که نتیجه آن عالوه بر دو تیم، براى ســایر 
مدعیان کسب سهمیه از اهمیت باالیى برخوردار بوده 

و مى تواند هفته هاى پایانى لیگ را هیجان انگیز کند.
اگرچه تکلیف قهرمانى این فصل از رقابت ها مشخص 
شــده اما جدال کســب ســهمیه و نزدیکى امتیازات 
تیم هاى رده دوم تا ششــم جدول، موجب شده است 
تا رقابت هاى لیــگ برتر در این هفته هــاى پایانى از 
حساســیت باالترى برخوردار باشــد و نتایج بازى ها 

اهمیت زیادى پیدا کند.
سپاهانى ها در حالى آماده مصاف با نساجى مى شوند که 
هفته گذشته مقابل استقالل تن به شکست دادند و نه 
تنها موفق نشدند رده دوم جدول را از آبى پوشان پایتخت 
پس بگیرند که با سقوط به رده چهارم شانس شان براى 
کسب سهمیه آسیایى نیز بیش از پیش کاهش یافت؛ با 
این حال، سپاهانى ها همچنان شانس کسب سهمیه را 
دارند؛ زردپوشان اصفهانى که با 45 امتیاز در رده چهارم 
جدول ایستاده اند، با تیم هاى استقالل و تراکتور 3 و یک 
امتیاز فاصله دارند و درصورت پیروزى مقابل نساجى و 
اندکى خوش شانســى در نتایج بازى هاى شهرخودرو-
استقالل و شاهین بوشهر-تراکتور، مى توانند صعود دو 

پله اى را تجربه کنند و به رده دوم جدول بازگردند.
سپاهان مقابل نساجى کار سختى در پیش دارد؛ شاگردان 

قلعه نویى باید مقابل تیمى به میدان بروند که در هشت 
هفته گذشــته، شکســت نخورده و بعد از پرسپولیس 
بهترین عملکرد را در شروع مجدد لیگ از خود به جاى 
گذاشته اســت. از طرف دیگر افت محسوس شاگردان 
قلعه نویى در فاز هجومى در کنار شیوه بازى تیم نساجى 
و دفاع منظم و فشرده این تیم مى تواند شرایط را براى 
سپاهانى ها سخت تر کند. سپاهان در چند هفته گذشته 
عملکرد چندان خوبى در فاز هجومى نداشته و مهاجمان 
این تیم شدیداً فرصت سوز شده اند. شناخته شدن روش 
و سیستم بازى ســپاهان براى تیم هاى مقابل و آنالیز 
دقیق آنها از نوع بازى این تیم، فرصت بستن کانال هاى 
نفوذى سپاهانى ها را در اختیار رقبا قرار مى دهد و همین 
امر گلزنى را براى مهاجمان این تیم ســخت تر از قبل 

کرده است.
در آن سو نساجى تیمى است که اگر چه تغییر تاکتیک 
داده و در فصل جارى هجومى تر بازى مى کند اما در ارائه 
بازى تخریبى و با پرسینگ باال تبحر دارد و عالوه بر آن 
از خط حمله زهردار و خوبى برخوردار است. زردپوشان 
اصفهانى در این دیدار مقابل تیمى به میدان مى روند که 
در هشت بازى قبلى خود سه برد و شش مساوى و 13 
امتیاز کسب کرده و تمامى مدعیان فصل جارى از جمله 
پرسپولیس، اســتقالل، تراکتور، فوالد و صنعت  نفت را 
متوقف کرده است. نساجى در هشت بازى قبلى خود ده 
گل به ثمر رسانده است که با توجه به مصدومیت مهاجم 
نخست این تیم و بازى مقابل مدعیان اصلى لیگ آمار 
قابل توجهى به شمار مى آید. شاگردان فکرى در همین 
بازه زمانى تنها پنج گل دریافــت کرده اند که عملکرد 

خوب نساجى در فاز دفاعى را نشان مى دهد.
ســپاهان چاره اى جز پیروزى مقابل نســاجى ندارد؛ 

زردپوشــان اصفهانى به خوبى مى دانند که با توجه به 
بازى هاى باقیمانده  خود هــر نتیجه اى غیر از پیروزى، 
شانس آنها را براى کسب سهمیه از بین مى برد و همین 
امر مى تواند انگیزه شاگردان قلعه نویى را دوچندان کند؛ 
با این حال، سپاهان مقابل نســاجى با دو دردسر بزرگ 
مواجه است؛ مشکل نخست سپاهانى ها، افت محسوس 
مهاجمان این تیم، به خصوص کى روش استنلى است. 
اســتنلى در فصل جارى از آن آمادگى فصل گذشته به 
دور بوده و شرایط را براى ســپاهانى ها سخت کرده و 
شهباززاده و قربانى نیز نتوانسته اند انتظارات را برآورده 
کنند. از طرف دیگر بیمارى قلعه نویى و غیبت احتمالى 
او روى نیمکت سپاهان، شرایط روحى روانى بازیکنان 
این تیم را به هم ریخته و فشــار زیادى را به زردپوشان 

اصفهانى وارد مى کند.
در آن سو نساجى تیمى اســت که در فصل جارى نتایج 
خوبى به دست آورده و با هفت برد، 12 تساوى و هشت 
باخت، 33 امتیازى بوده و در رده نهم جدول جاى دارد. 
نساجى در فصل جارى تیمى جوان و قابل احترام است که 
فوتبال زیبا و هجومى را ارائه مى کند و تغییر تاکتیک داده 
است. شاگردان فکرى از خط حمله خوب و پرتوانى بهره 
مى برند و آمار 29 گل زده نشان از زهر باالى هجومى 
نساجى  اســت. از طرف دیگر نتایج درخشان هفته هاى 
اخیر این تیم انگیزه فراوانى بــه بازیکنان جوانش داده 
اســت تا با متوقف کردن ســپاهان، روند خوب خود را 

ادامه دهند.
آنچه مشخص است نیاز و انگیزه باالى بازیکنان هر دو 
تیم براى کســب امتیاز در این دیدار در کنار شیوه بازى 
آنها نویددهنده یک بازى جذاب است و باید منتظر ماند 

و دید حوادث چگونه رخ خواهد داد.

مصاف زردپوشان با نساجى امشب در نقش جهان

سپاهان باید، حتمًا و قطعًا ببرد

رحمان رضایى در گفتگویى، در خصوص انتخابش به عنوان مدیر فنى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: مسئوالن باشگاه ذوب آهن از من درخواست کمک کردند و با توجه به اینکه من هم روزى بازیکن ذوب آهن بودم و از این تیم به تیم ملى و بعد هم به ایتالیا رفتم، 
پذیرفتم که به ذوب آهن کمک کنم. مطمئناً هر کمکى که از دستم بربیاید انجام مى دهم.

وى درباره اینکه شایعه شده او قرار است فصل آینده سرمربى ذوب آهن و جانشین بوناچیچ شود، تصریح کرد: من دنبال سرمربیگرى نیستم و به دلیل این مسئله به اینجا نیامده ام. هدف من فقط کمک به ذوب آهن در این شرایط است. مدیران درخواست کمک کردند و من 
هم قبول کردم و دیدم در این وضعیت باید هر کمکى که مى توانم به این تیم بکنم.

مدیر فنى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پایان درباره اینکه آیا ذوب آهن مى تواند در لیگ برتر بماند یا خیر، خاطرنشان کرد: ما باید هر طور شده در بازى هاى پیش رو نتایج خوبى بگیریم تا زحمات کارگران را جبران و آنها را خوشحال کنیم. در حال حاضر تیم فقط باید 
تمرکز و آرامش داشته باشد تا بتواند از این شرایط بیرون بیاید.

رحمان رضایى: ذوب آهنى ها درخواست کردند و من هم قبول کردم
رحمان رضایى
پذیرفتم که به
وىدرباره اینک
هم قبول کر
مدیر فنى ت
تمرکز و آر

قلعه نویى در دیدار برابر نساجى مازندران بار دیگر روى نیمکت 
تیم فوتبال سپاهان خواهد نشست.

 از دیدار برابر نفت آبادان که با پیروزى یک بر صفر ســپاهان 
خاتمه یافت تا امروز که فاصله اى با دیدار بعدى ســپاهان در 
رقابت هاى لیگ برتر مقابل نســاجى مازنــدران نداریم، 
اتفاقات زیادى در فوتبال ایــران و همینطور فوتبال دنیا 

رخ داده است.
بى شک اما یکى از مهمترین اخبار فوتبال ایران طى 
روزهاى اخیر غیبت قلعه نویى در دیدار پرحاشــیه و 
جنجالى برابر استقالل تهران بود که با پیروزى 2 بر 1 

آبى پوشان نیز خاتمه یافت.
این پیــروزى امــا در شــرایطى اتفــاق افتاد که 
قلعه نویى که یکى از پرافتخارترین مربیان ایران طى 
سال هاى اخیر بوده و هســت، روى نیمکت تیمش 

حضور نداشت.
حاال اما خبر خوشــى براى هواداران ســپاهانى از سوى 
پزشکان امیرقلعه نویى مخابره شده و آن هم اینکه این مربى 
سرشناس و کاربلد، مى تواند در دیدار برابر نساجى مازندران 
روى نیمکت تیمش حضور داشته باشد و بار دیگر از کنار خط و 

نه با تلفن از راه دور، شاگردانش را راهنمایى کند.

پزشکان به قلعه نویى مجوز دادند
تیم ریشــه دار و قدیمى چوکا تالش با هدایت بهترین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس در 

آستانه صعود به لیگ دسته اول قرار دارد.
در پایان رقابت هاى هفته بیســت و چهارم لیگ دسته دوم، در گروه 2 چوکا تالش 
توانسته  با کسب 46 امتیاز از 24 دیدار صدرنشین جدول باشد تا بخت اول صعود 
به لیگ یک به شمار آید؛ براساس قانون مسابقات، تیم هاى سرگروه در گروه اول 
و دوم به صورت مســتقیم به لیگ یک صعود خواهند کرد و برنده بازى پلى آف 
میان تیم هاى دوم گروه اول و دوم نیز سومین تیم صعود کننده به لیگ یک است.

شاگردان فرشاد پیوس که آمار کمترین شکست را در گروه به نام خود کرده اند، در 
دو دیدار باقیمانده فصل محکوم به پیروزى هستند تا بتوانند جواز صعود مستقیم 
به لیگ یک را به دست آورند؛ نزدیک ترین تعقیب کننده چوکا، پاس همدان است 

که با 42 امتیاز و البته یک بازى کمتر در جایگاه دوم قرار دارد.
تالشى ها که با شادى منحصربه فرد خود پس از پیروزى هایشان حسابى در فضاى 

مجازى شهرت یافته اند، امیدوارند بتوانند به مسیر موفق خود در لیگ 
2 ادامه دهند و با هدایت فرشاد پیوس بهترین گلزن تاریخ 

باشگاه پرسپولیس راهى رقابت هاى لیگ یک شوند.
با توجه به شــرایط جدول صعود چوکا به مرحله 

پلى آف قطعى است و پیروزى در دو دیدار آتى 
لیگ 2 مى تواند حکم صعود مستقیم آنها 

را امضا کند و پاس همــدان را به مرحله 
پلى آف بفرستد.

ممکن است به دلیل یک مشکل قهرمانى پرسپولیس در لیگ نوزدهم 
از بین برود.

باشگاه پرسپولیس شاکیان زیادى دارد که از جمله آن مى توان به برانکو 
ایوانکوویچ و گابریل کالدرون سرمربیان پیشــین این تیم اشاره کرد. 
اگرچه گفته مى شود باشگاه پرســپولیس مشغول تهیه پول آنهاست تا 
بدهى شان را بپردازد، اما هنوز این کار انجام نشده و در صورت ادامه این 

روند ممکن است اتفاقات ناگوارى براى این تیم رخ دهد.
اگر باشگاه پرسپولیس همچنان براى پرداخت بدهى هاى خود خصوصًا 
به برانکو و کالدرون تعلل کند، این احتمال وجود دارد که فدراســیون 
جهانى فوتبال (فیفا) طبق قانون 6 امتیاز از پرسپولیس کسر کند. این در 
شرایطى است که پرسپولیس موفق شده با اختالف امتیاز زیاد نسبت به 

تیم دوم زودتر از پایان مسابقات قهرمان لیگ برتر شود.
از طرفى، اگر این 6 امتیاز کسر شــود، اختالف پرسپولیس با تیم دوم 
جدول یعنى استقالل از 15 به 9 امتیاز کاهش پیدا مى کند. این در حالى 
است که هنوز 3 هفته به پایان رقابت هاى لیگ برتر باقى مانده و اگرچه 
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شده، اما باید خود را براى هر اتفاقى آماده 
کند؛ بنابراین به نظر مى رسد شاگردان یحیى گل محمدى براى اینکه 
قهرمانى خود را از دســت ندهند یا قهرمانى شان به خطر نیافتد باید در 
هر سه بازى پیش رو امتیاز کسب کنند و ترجیحاً به پیروزى برسند تا در 

صورت کسر امتیاز با مشکلى روبه رو نشوند.

شاید پرسپولیس
 نقره داغ شود

ش با هدایت بهترین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس در 
 دارد.

2 و چهارم لیگ دسته دوم، در گروه 2 چوکا تالش 
دار صدرنشین جدول باشد تا بخت اول صعود 
نون مسابقات، تیم هاى سرگروه در گروه اول 
 یک صعود خواهند کرد و برنده بازى پلى آف 
ز سومین تیم صعودکننده به لیگ یک است.

رین شکست را در گروه به نام خود کرده اند، در 
 پیروزى هستند تا بتوانند جواز صعود مستقیم 
ک ترین تعقیب کننده چوکا، پاس همدان است 

ر در جایگاه دوم قرار دارد.
پیروزى هایشان حسابىدر فضاى د خود پس از

توانند به مسیر موفق خود در لیگ 
س بهترین گلزن تاریخ 

ى لیگ یک شوند.
وکا به مرحله 

 دیدار آتى
یم آنها 

رحله 

و حاال فرشاد آقاى گل

3خوبى دارند و با 13 گل خوردشاگردان بوناچیچ در کار سختى را پیش رو دارد. 

قلعه نویى در دیدار
تیم فوتبال سپاهان
 از دیدار برابر نفت
خاتمه یافت تا ام
رقابت هاى لی
اتفاقات زیاد
رخ داده اس
بى شکا
روزهاى
جنجالى
آبى پوشا
این پیــ
قلعه نویى
سال هاى
حضور نداش
حاال اما خبر
پزشکان امیرقل
سرشناس و کارب

روى نیمکت تیمش
نه با تلفن از راه دور

پزشکان به قلعه



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى مردم! دنیا ســراى گذرا و آخرت خانه جاویدان اســت. پس از گذرگاه 
خویش براى سرمنزل جاودانه توشه برگیرید و پرده هاى خود را در نزد 
کسى که بر اسرار شما آگاه است پاره نکنید، پیش از آنکه بدن هاى شما از 
دنیا خارج شود، دل هایتان را خارج کنید، شما را در دنیا آزموده اند و براى 
غیر دنیا آفریده اند. کسى که بمیرد، مردم مى گویند «چه باقى گذاشت»، اما 
فرشتگان مى گویند «چه پیش فرستاد؟» خدا پدرانتان را بیامرزد، مقدارى 

از ثروت خود را جلوتر بفرستید تا در نزد خدا باقى ماند.
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مدیرآبفا لنجان اعالم کرد: طرح آبرسانى از تصفیه خانه باباشیخعلى 
به شهرهاى زاینده رود، باغشاد، چرمهین، باغبهادران  و 15 روستاى 
تابعه آن به پیشرفت 98 درصدى رسیده است  و در آینده نزدیک رسما 

به بهره بردارى مى رسد.
على بیکیان محمدى با بیان اینکه تنها 300 متر از 33 کیلومتر طول 
خط انتقال هنوز اجرا نشده اســت عنوان کرد: به منظور اجراى پروژه 
آبرسانى به شهرها و روستاهاى شهرستان لنجان 3 مخزن  و 2 باب 

ایستگاه پمپاژ احداث گردیده است.
وى با اشــاره به جمعیت تحت پوشــش این طرح تصریــح کرد: با 
اجراى ایــن پــروژه بیــش از 70 هزار نفــر تحت پوشــش طرح 
آبرســانى اصفهان بزرگ قرار مى گیرند که 40 هزار نفر آن شــامل 

جمعیت شــهرى و 30 هزار نفر دیگر را جمعیت روســتایى تشکیل 
مى دهند.

مدیر آبفا لنجان با بیان اینکه عملیات اجراى این پروژه در ســال 87 
آغازشد اظهار داشــت: از ســال 87 تا 95 تنها 30 درصد این پروژه 
عملیاتى شــد، و از 95 تا کنون بیش از 68 درصد این پروژه اجرایى 

گردید.
بیکیان  با اشاره به برخى از عوامل زمانبر شدن این پروژه بیان داشت: 
در ابتدا مقرر گردید اعتبارات این پروژه از محل  اعتبارات ملى تامین 
شــود و تخصیص قطره چکانى اعتبارات ملى موجب شد مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان براى تکمیل این پروژه دستور تخصیص 
اعتبارات جارى را صادر نماید و این امر منجر به تسریع در روند اجراى 

پروژه گردید.
  وى اعالم کرد: براى اجــراى این پروژه بالغ بــر 30 میلیارد تومان 
هزینه شــده اســت و با اجراى این پروژه 260 لیتــر در ثانیه از آب 
تصفیه خانه اصفهان براى شرب ساکنان 4 شهر و 15 روستاى تابعه 
شهرســتان لنجان که در مجاورت تصفیه خانه قرار دارند، تخصیص 

مى یابد.
بیکیان عنوان کرد: شهرســتان لنجان در غرب اســتان قرار دارد و 
کشاورزى در این منطقه از رونق خوبى برخوردار است، بر این اساس 
براى آزادسازى زمین به منظور اجراى پروژه با معارضین بسیار مواجه 
بودیم که این رویداد یکى از عوامل  متوقف شــدن  اجراى پروژه در 

سالهاى 90 تا 95 بوده است.

معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در آیین رونمایى از 
کتاب «از شما چه پنهان» مجموعه داستان هاى کوتاه با 
موضوع خانواده و سبک زندگى گفت: تمرکز حوزه ستادى 
معاونت اجتماعى بر حوزه خانواده و بحث گفتمان خانواده 
است که بسیار جدى پیگیر خواهیم شد و امیدوارم بتوانیم 
گامى هر چند کوچک در جهت تحکیم مناسبات خانواده 

در شهر اصفهان برداریم.
مرتضى رشیدى با اشاره به اینکه یکى از «موضوعاتى» 
که همواره در معاونت اجتماعى دغدغه آن را داشــتیم 
انتقال مفاهیم اجتماعى است، افزود: یکى از ابزارهایى 
که ما مى توانیم براى انتقال مفاهیم اجتماعى از آن بهره 

ببریم ابزار ادبیات و هنر است .
وى تصریح کرد: کتاب «از شــما چه پنهان» مجموعه 
داســتان هاى کوتاه با موضوع خانواده و سبک زندگى 
در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و امیدوارم بتوانیم 
در کنار هم تأثیرى بر مناســبات خانواده در سطح شهر 

اصفهان بگذاریم.
■■■

در ادامه آیین رونمایى از کتاب «از شــما چه پنهان»، 
رئیس اداره امور اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان گفت: یکى از کلید واژه هایى 
که به صورت مستمر حتى در سندهاى بین المللى مورد 
تأکید قرار گرفته بحث فعالیت هاى خانواده محور است.
مسعود مهدویان فر در همین راستا ادامه داد: در کشور 
خود ما هم در حوزه پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى از 
جمله برنامه ششم یکى از محورهاى جدى مورد توجه، 
بحث خانواده، روابط فى مابین زوجین و روابط والدین و 
فرزندان به عنوان ارکان خانواده بوده است. بحث خانواده 
در پیشگیرى از  طالق یکى از پنج محورى است که در 
کلیه فعالیت هاى اجتماعى کشــور ما جزو اولویت قرار 
گرفته و چهار محور دیگر هم بحث پیشگیرى از اعتیاد، 
خود مراقبتى در کودکان، پیشگیرى از حاشیه نشینى و 

پیشگیرى از مفاسد اخالقى است.
وى خاطرنشــان کرد: در سیاســت هاى شهردارى و 

شوراى اسالمى شــهر هم سال 99 ســالى است که 
توجه ویژه ترى قرار اســت به مســئله خانواده تحت 
عنوان گفتمان خانواده انجام شود به طورى که در سیر 
سیاســت هاى شوراى اســالمى شــهر و کمیسیون 
اجتماعى شورا، بحث خانواده در حال دنبال شدن است.

مهدویان فر با اشــاره به کتاب «از شــما چه پنهان» 
توضیح داد: کتاب «از شما چه پنهان» یک قطعه از یک 
پازل خیلى بزرگ تر در حوزه مباحث اجتماعى اســت؛ 
در همین راستا امسال بســته اى را تحت عنوان بسته 
سالمت اجتماعى رونمایى کردیم که قریب به هزار تولید 
فرهنگى اعم از بروشور، کلیپ، تیزر، سیر نمایشگاهى، 
تابلوهاى تبلیغاتى و اینفوگرافى شامل آن شده و بخش 
عمده اى از اینها با رویکردهاى کرونایى طراحى شده و 

هدف آن فضاى مجازى است. 
رئیس اداره امور اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان ادامه داد: ما یک پلن کلى 
داریم که قطعات مختلفى در آن وجود دارد، اعم از بحث 
تحکیم خانواده، بهبود روابط بین زوجین، تربیت فرزند 
و مباحث مرتبط و یک قطعه از آن پازل که البته  قطعه 
درخشانى هم هست، مجموعه داستان هاى کوتاه مانند 

کتاب «از شما چه پنهان» اســت و امیدوارم روز به روز 
شاهد تولیدات بیشــتر، فعالیت هاى خالقانه بیشتر و 
خدمت رسانى به مردم در حوزه مباحث خانواده، بهبود 
روابط زوجین، روابط خانواده و ارتقاى منزلت خانواده ها 

در شهر اصفهان باشیم.
وى اظهار داشت: متأسفانه به دلیل مباحث کرونا، مسائل 
و آسیب هایى که پیرامون حوزه خانواده داشتیم به نسبت 
مدت مشابه در سال گذشــته به صورت قابل توجهى 
افزایش داشته است. مســائلى مثل خشونت در محیط 
خانواده، کودك آزارى، همسر آزارى، سالمند آزارى که 
کم و بیش شنیده مى شود، نزاع و درگیرى، مباحث چاقى 
روانى و همچنین افســردگى در محیط هاى خانوادگى 
مسائلى اســت که ما به صورت زمینه اى سالیانى است 
با آن درگیر هســتیم ولى به دلیل شــرایط جدیدى که 
براى همه انسان ها در جهان ایجاد شــده و به تبع آن 
زمینه اى را داشتیم آمارها به صورت معنادارى افزایش 

پیدا کرده است.
مهدویان فر خاطر نشان کرد: اخیراً از نهادى مثل سازمان 
بهزیستى استان شنیدیم در بحث اقدام به خودکشى و 
میل به خودکشى که دو شاخص جداگانه است، نسبت به 

مدت مشابه در سال گذشته ما شاهد افزایش بوده ایم.
رئیس اداره امور اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان در همین راستا ادامه 
داد: این موارد نشــان مى دهد که سیاستگذارى هاى 
کالنى که در ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى به 
عنوان یک ابر سازمان فرهنگى در شهر اصفهان اتفاق 
افتاده در چارچوب مقوله اى بــا عنوان گفتمان خانواده

 است.
وى افزود: گفتمان خانواده به زبان ســاده مى گوید اگر 
ما به دنبال این هســتیم که وضعیــت روابط اجتماعى 
در خانواده ها، روابط زوجین و شــکل گیرى خانواده به 
صورت پایدار باشد و همچنین بحث فرزند آورى و فرزند 
پرورى در مباحث حوزه جمعیت قرار است ارتقایى داشته 
باشــد ما باید در بحث خانواده به عنوان یک سیستم به 

عوامل متعددى نگاه کنیم.
مهدویان فر با بیــان اینکه خانــواده را کوچک ترین 
نهاد اجتماع بیان مى کنند، تصریح کرد: این امر باعث 
مى شود مسائل خانواده را دچار ساده انگارى بگیریم و 
ساده انگارى در مســائل خانواده باعث شده که جایگاه 

اصلى را نداشته باشد.

 رئیس اداره امور اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان تأکید کرد: هر آنچه 
از ظرفیت هــاى مختلف مجــازى، حقیقى، مکتوب و 
المان شهرى به ذهنمان رســیده دنبال مى کنیم تا به 

شهروندان موضوع خانواده را مستمر متذکر شویم.
وى با اشــاره به اینکه در صدد شناسایى ظرفیت هاى 
مختلفى در حوزه خانواده هستیم، اضافه کرد: اگر نقطه 
نظراتى وجود داشته باشد استفاده و حمایت مى کنیم تا 
بحث گفتمان خانواده به عنوان یک دیالوگ رایج، یک 
گفتگوى رایج، یک امر غیرتقلیدگرایانه و جزئى نگرانه 
و یک تفکر سیســتمى به مســئله خانواده در جامعه ما 

اتفاق بیافتد.
■■■

در ادمه آییــن رونمایى از کتاب «از شــما چه پنهان»، 
نویســنده کتاب در ارتباط با نگارش کتاب گفت: نقطه 
شروع کار این بود که ما یک مجموعه اى از موضوعات 
مختلف را در ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى اصفهان و ســایر مجموعه ها که در حوزه 
خانواده کار مى کنند بررسى کردیم تا تبدیل به داستانک 

شود.

محمدحســن مردانى در همین راستا ادامه داد: نگارش 
کتاب چیزى حدود هفت تا هشت ماه طول کشید و بعد 
از آن گروه شاهد گرفته شــد؛ افراد مختلف با رده هاى 
سنى مختلف و همچنین تحصیالت مختلف داستان ها 
را خواندند، بازخورد نشان دادند، در فرجه زمانى سه الى 
چهار ماهه داستان ها بازنویسى و در واقع ویرایش شد 
چیزى قریب یکسال آماده سازى مجموعه طول کشید.

وى افزود: آنچه االن در حال حاضر خدمت شماســت 
منتخبى از داستان هایى است که در این پروسه نوشته 
شده است. 85 داستان کوتاه در این کتاب آمده است و 

تالش شد از نثر سلیس و روان استفاده شود.
نویسنده کتاب «از شما چه پنهان» تأکید کرد:  تالشم به 
عنوان نویسنده این بود که داستان ها به گونه اى خلق 
شود که در همه آنها یک شــگفتانه یا یک حس تعلیق 
و انتظار براى مخاطب ایجاد شــود و در پایان داستان 
وقتى گره گشایى اتفاق مى افتد احساس لذت در ذائقه 

مخاطب ایجاد شود. 
مردانى خاطرنشان کرد: داســتان کتاب را مجموعه دو 
بخش کلى در بر مى گیرد؛ بخش اول خانواده است که در 
این بخش به چهار دوره زندگى پرداختیم؛ دوره پیش از 
ازدواج، جوانى، مسائل مرتبط با آن مثل انتخاب همسر؛ 
دوره دوم زندگى زوجین؛ دوره سوم زندگى با فرزندان و 

دوره چهارم سالمندى.
وى ادامه داد: اگرچه به این چهار مورد به صورت ســریع 
اشاره نشده ولى در چیدمان داستان ها به آن اشاره شده و در 
بخش دوم که سبک زندگى است موضوعات و آسیب هاى 
اجتماعى که با آن مواجه هستیم مثل کودکان کار، بحث 
اعتیاد مثل خشم و سایر موضوعاتى که این روزها با آن خیلى 

مواجه مى شویم مورد اشاره قرار گرفته است.
نویسنده کتاب «از شــما چه پنهان» خاطرنشان کرد: 
کنار این اثر یک مجموعه داستان کوتاه هم آماده چاپ 
اســت که در مدت دو سال آماده شــده و حاوى قریب 
20 تا 25 داستان کوتاه اســت که آن هم موضوعاتش 
خانواده، ســبک زندگى و مســائل اجتماعى است که 
با همت انتشــارات حدیث راه عشــق منتشــر خواهد 

شد.

پیشرفت 98 درصدى طرح آبرسانى به4 شهر و
 15روستاى شهرستان لنجان

سیاست کلى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در آیین رونمایى کتاب «از شما چه پنهان» تبیین شد

سیاستگذارى هاى کالن در چارچوب مقوله اى با عنوان گفتمان خانواده
محیا حمزه


