
با گسترش شدید  کرونا در اصفهان تمهیدات جدید در شهر اعمال می شود؛

گشت ارشاد از نوع کرونایی
5

 فرشی که از عرش افتاد
 بازار فرش اصفهان در سایه تحریم و کرونا بدون مشتری مانده است؛
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مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:

افزایش آمار کرونا و 
 گرانی ها ارتباطی با 

اصناف ندارد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

واکسن آنفلوآنزا در  
 اصفهان توزیع
 نشده است

شهروندان اصفهانی 
چقدر از سامانه اصفهان 
نما استقبال کرده اند؟

 پلیس دوچرخه سوار 
 به زودی در اصفهان
 آغاز به کار می کند

 نماینده اصفهان در
 شورای عالی استان ها:

اگر وضعیت آب اصفهان 
مدیریت نشود باید منتظر 

حوادث ناگواری باشیم
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شیوع فوق بحرانی، فوران بیماری، فشار بیش از حد به بیمارستان ها و...خبرهایی است که برای این روزهای وضعیت بیماری کرونا در اصفهان از زبان مسئوالن شنیده می شود. 
اگر چه حال و روز کرونا در سایر استان های کشور هم در وضعیت سفید و یا حتی زرد نیست؛ اما اوضاع و احوال این بیماری در اصفهان به نقطه اوج بحران رسیده است

اوضاع هر روز بدتر از دیروز می شود. کمتر از یک ماه پس از پایان عزاداری محرم و 
سفرهای برون شــهری ایام تعطیالت، حاال کرونا در فازی هجومی تر و وحشی تر 
خود را نشان داده است. آمار مبتالیان به رکورد 4 هزار نفر در روز نزدیک شده و تازه این رقم مربوط 

به مبتالیانی است که به بیمارستان ها مراجعه می کنند. 
متولیان بهداشت کشور بر هشــدارهای خود افزوده اند و از آن سو خبر می رسد در برخی استان ها 
رعایت پروتکل ها کاهش پیدا کرده و حتی دیگر از »ماســک« هم خبری نیست. وضعیت در اکثر 
استان ها »قرمز« است و کادر درمان خسته اند و بیمارستان ها هم دیگر ظرفیت خالی برای پذیرش 
بیماران کرونایی را ندارند. گاهی بیماران و خانواده هایشــان باید ســاعت ها منتظر بمانند تا شاید 
تختی در اورژانس خالی شود و در چنین وضعیتی، برنامه ها، جلسات عزا و عروسی، همایش ها، 

دورهمی ها و رفت و آمدها همچنان ادامه دارد!
در کالن شــهر اصفهان که از همان ابتدای شــیوع کرونا، مــدام در وضعیت »هشــدار« و »قرمز« 
قرارداشته، حاال شرایط از »قرمز« هم فراتر رفته و به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان، 

وضعیت »فوق حاد« است و افزایش ۲ برابری مرگ و میرها را شاهد هستیم. 
در همین باره »آرش نجیمی« می گوید: »زمانی می توانیم از ورود به موج ســوم کرونا بگوییم که 
موج دوم فروکش کرده باشد، درحالی که در اصفهان هیچ وقت موج دومی که از ابتدای خردادماه 
شروع شد فروکش نکرد، بنابراین وضعیت فعلی را شاید بتوان ادامه موج دوم و یا موج سومی نامید 
که بالفاصله بعد از موج دوم اتفاق افتاده اســت.« نجیمی با اعالم اینکه متاسفانه وضعیت استان 
اصفهان از نظر شیوع کرونا فوق حاد است، گفته: تقریبا از ابتدای شهریورماه شرایط بدی در استان 
اصفهان داشتیم اما طی حدود یک هفته گذشته و به ویژه چند روز اخیر، شرایط فوق حادی در استان 

تجربه کردیم و در برخی شهرستان ها از جمله خمینی شهر وضعیت بسیار بدی داریم.
خبر تلخ و بد »نجیمی« این اســت که عالوه بر افزایش مراجعان و مبتالیان و بســتری شده ها، 
افزایش مرگ و میر کرونایی را هم شاهد هستیم: »تعداد بیماران بستری کووید۱۹ در استان اصفهان 

)به غیر از شهرستان کاشان و آران و بیدگل( به نزدیک یک هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است. تعداد موارد 
حاد در روز نیز تقریبا یک هفته است از ۲۰۰ نفر عبور کرده و متاسفانه با افزایش یک و نیم تا ۲ برابری 

تعداد مرگ و میر مواجه هستیم.«
به گفته آقای ســخنگو؛ اوایل خردادماه آمار مرگ و میر بیماران مبتال به کووید۱۹ در استان اصفهان 
تک رقمی بود و در تیرماه نیز این وضعیت ادامه داشــت، در مرداد و شهریورماه تعداد مرگ و میر 
بیماران به میانگین ۱۰ نفر در روز رسید و حاال طی یک هفته گذشــته به باالی ۲۰ و حتی ۳۰ نفر در 
روز رسیده است. در چنین شرایط اسفباری؛ ظرفیت برخی بیمارستان های استان مثل بیمارستان 
عیسی بن مریم تکمیل شــده و نجیمی می گوید که اگر این شــرایط ادامه داشته باشد، مجبورند 
تخت ســایر بیماران را بگیرند و در اختیار بیماران کرونایی قرار دهند.  ســخنگوی دانشــگاه علوم 
پزشکی استان ، وضعیت فعلی را نتیجه عدم پای بندی به هشدارهای قبلی می داند: »رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک«! اشاره نجیمی به طورخاص به تجمعاتی است که در برخی 
شهرستان ها شکل گرفت؛ آن هم برخالف توصیه ها و هشدارها. تجمعاتی که هیچ خبری از رعایت 
پروتکل ها در آن نبود و حتی برخالف  شیوه های بهداشــتی هم انجام شد. هرچه می خواهیم از 
»ناآگاهی« استفاده کنیم، می بینیم واژه مناسبی نیست برای توصیف رفتار مردمی که چندین ماه 
به طور مرتب در معرض تبلیغات و هشدارها و توصیه ها درخصوص رعایت پروتکل های بهداشتی 
بوده اند. انگار که تعمد یا لجبازی در اجرای پروتکل ها وجود داشت! و باید پرسید به چه قیمتی؟ به 
این قیمت که حاال سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی خبر می دهد شهرستان خمینی شهر هم اکنون 
پیک بسیار باالیی دارد و موارد شیوع و بستری بیماران در این شهرستان بسیار باالست ، تا جایی که 
بیمارستان های خمینی شهر ظرفیت خالی ندارند و اضافه بیماران این شهرستان در بیمارستان های 
اصفهان بستری می شوند و این شــرایط در برخی مناطق دیگر هم وجود دارد. وضعیت در استان 
اصفهان »فوق حاد« است و هنوز عده ای هستند که متوجه نشده اند »کرونا« شوخی ندارد و از آنچه 

فکر می کنیم به ما نزدیک تر است.

وضعیت کرونایی اصفهان »فوق حاد« است؛
خوانندگان عزیز! توجه فرمایید

وقتی از ساده زیستی اول انقالب به 
الکچری بازی چهل سالگی می رسیم؛

این قرار ما نبود
نماینــده ای که با رای  زینب ذاکر
مردم و بــرای دفاع از 
حقوق مردم به مجلس رفته و ادعای انقالبی گری در 
مجلس انقالبی هم دارد، در پاسخ به پرسشی درباره 
دریافت خودروی دنا پالس بــه قیمت نصف بازار 
توســط نمایندگان گفتــه: »در دوره قبل نماینده ها 
شاســی بلند گرفتند، مــن برای رفتن بــه مناطق 

روستایی شاسی بلند می خواهم.«
و تازه شــاکی هم شــده   که دولت به جای اینکه 
نمایندگان را در مقابل هجمه افکار عمومی قرار دهد، 
باید دفترکار، ماشین و نیروی انسانی بیشتری در 
اختیار نمایندگان بگذارد و منت سر مردم گذاشته  که 
چرا باید از جیب خودش پول رفت و آمد بپردازد و کار 

برای مردم هم انجام بدهد!
نماینده محترم قزوین گفته: »من االن برای رفتن 
به مناطق روســتایی در جاده های کوهستانی باید 
شاسی بلند در اختیار داشــته باشم در حالی که در 
دوره گذشته ماشین های شاسی بلند به نمایندگان 
داده شــد و اکنون هم این ماشین را اگر بفروشم با 

4۰۰ میلیون اضافه نمی توانم شاسی بلند بخرم.«
لطف ا... سیاهکلی این سوال را مطرح کرده که : »آیا 
درست اســت که نماینده مردم پیاده باشد و سطح 
زندگی مالی اش اندازه یک بخشدار منطقه نباشد.«

او از مردم خواسته مدافع نمایندگان خود باشند به 
جای اینکه به آنها معترض شوند؟!

و مردم باید مدافع چه چیزی و چه کســی باشــند 
وقتی آقای نماینده شاید فراموش کرده ولی حداقل 
دو نسل هستند که دیده اند و شنیده اند »محمدعلی 
رجایــی« رییس جمهور این مملکت بود و ســطح 
زندگی اش شاید از بسیاری از مردم عادی آن زمان 

هم پایین تر بود. 
وقتی ما دیده ایم مجاهــدان و رزمندگانی را که زیر 
آتش دشمن و وسط میدان نبرد مدافع جان و مال 
و ناموس وطن شدند و دم نزدند و شاسی بلند هم از 
کسی نخواستند! کسی هم به آنها دناپالس به نصف 
قیمت بازار نداد.  آقای سیاهکلی و امثال او بهتر است 
سری به روستای روغنویه در کرمان بزنند؛ جایی که 
»کبری قاشق تراش« مادر شهیدان حسین، اکبر و 
علی برزگر در این روستای خالی از سکنه، به تنهایی 
زندگی می کند  و دل نکندن از خاطرات فرزندان خود 
را دلیل ماندگاری خود و خوگرفتن به این تنهایی ذکر 
می کند. نباید از »کبری خانم« ها خجالت کشید؟ 
شنیدن این حرف ها و خواندن این مصاحبه ها آن 
هم در چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس، درد دارد. 
قرار نبود آقایان به بهارســتان بروند که خود را برتر و 
باالتر از مردم و بخشــدار و ... ببینند و برای خدمت 
به مردم بر سرشــان منت بگذارنــد. آقای نماینده 
گفته دلیلی نــدارد  توضیح دهد که چرا ماشــین 

خریده است!
این هم از مجلس انقالبی! حاال شــاید بد نیســت 
منبری معروف که با هدیه دوستان زندگی می کند و 
روزگار می گذراند و می گفت مجلس غلط می کند که 
توضیح نمی دهد و شفافیت ندارد، باز هم به میدان 
بیاید و یقه مجلسی که دناپالس به قیمت نصف بازار 
می گیرد و صدایش را در نمی آورد و تازه یکی هم این 
وسط پیدا می شود که می گوید چرا دناپالس؟ من 

شاسی بلند می خواهم؛ را بگیرد!
آقایان نگراِن شــفافیت، به طرفداران شان بگویند 
قیمت این همه فاصله و دورشدن از آرمان هایی که 

به خاطرش خون ریخته شد، چند؟!
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واکنش ها به سخنان روحانی و ترامپ از تریبون مجازی سازمان ملل ادامه دارد؛

حمله مجازی از صحن سازمان ملل

از میان تیترها

مادر سه شهید؛ آخرین بازمانده یک روستا

عکس نوشت

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان
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کاهش 18 
درصدی تلفات 
ترافیکی اصفهان 

امسال عالوه بر شرایط حاد و ویژه دو کشور ایران و آمریکا به دلیل شدت یافتن خصومت ها و تحریم ها، شرایط سخنرانی های 
 ساالنه ســازمان ملل موجب شــده تا عمال احتمال نزدیکی رؤسای جمهور دو کشــور که هر ســال این موقع به دلیل برگزاری

 مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شد هم منتفی شود.

5

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان خبرداد:

نصب ۵00 المان دفاع 
مقدس در معابر و پل های 

شهر اصفهان

تمرکز 
ذوب آهن بر  
تامین ریل 
داخل کشور 

است

؟؟؟

عکس: ایرنا

یادداشت
رنا

 ای
س:

عک

کبری قاشق تراش، مادر شهیدان حســین ، اکبر و علی برزگر در روستای روغنویه در فاصله ۱۵ کیلومتری شــهر ماهان کرمان که خالی از سکنه 
است،به تنهایی زندگی می کند .این مادر شهید، دل نکندن از خاطرات فرزندان خود و فضای روستا را دلیل مهم ماندگاری خود ذکر می کند .نزدیک 

ترین آبادی در فاصله ۲ کیلومتری این روستاست.

شهادت امام حسن مجتبی )ع( را تسلیت می گوییم
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کره جنوبی، پایان رسمی جنگ کره را خواستار شد
رییس جمهوری کره جنوبی بار دیگر درخواســت برای اعالم پایان جنگ کــره را مطرح کرد و گفت 
این اقدام راه را برای خلع سالح هسته ای کامل و صلح ماندگار در این شبه جزیره را هموار می کند.

وی افزود: باور دارم که این موضوع با اعالم خاتمه جنگ مذکور آغاز می شــود، اقدامی که می تواند 
روی تعهدات دوجانبه روی صلح تاکید کند. قطعا اعالم خاتمه جنگ می تواند درها را به روی خلع 
سالح اتمی کامل و رژیم صلح دائم در شبه جزیره کره باز کند. کره، منطقه ای است که نیازمند توجه 
ویژه سازمان ملل برای تحقق صلح جهانی است.رییس جمهوری سئول همچنین درباره گشایش 
احتمالی از واکنش به پاندمی کرونا سخن گفت.وی افزود: همکاری بین کره در زمینه پیشگیری و 
کنترل بیماری و سالمت عمومی موجب آغاز گفت وگو و همکاری در این رابطه برای ایجاد یک شبه 

جزیره صلح آمیز کره می شود.

تشکر سازمان ملل از »پوتین« 
سازمان ملل از پیشنهاد سخاوتمندانه رییس جمهوری روسیه برای واکسیناسیون مجانی کارمندان این 
نهاد بین المللی قدردانی کرد.استفان دوجاریک،  سخنگوی سازمان ملل گفت،  پیشنهاد والدیمیر پوتین،  
رییس جمهوری روسیه برای واکسیناسیون مجانی کارمندان سازمان ملل سخاوتمندانه است و اعالم 
کرد خدمات بهداشت و درمانی پوتین را مورد بررسی قرار می دهد.وی افزود: ما از پوتین بابت این پیشنهاد 
سخاوتمندانه تشکر می کنیم و آن را بررسی خواهیم کرد.پوتین به کارمندان سازمان ملل پیشنهاد کرد که 
برای آنها واکسن مقابله با کرونا موسوم به اسپوتنیک ۵ را تامین می کند که نخستین واکسن مقابله با 

کرونا در جهان ساخت روسیه است و به آنها به صورت مجانی این واکسن را ارائه می دهد.

تالش عربستان برای به تاخیر انداختن نشست گروه 20 
منابع رسانه ای از تصمیم عربستان برای به تاخیر انداختن نشست سران گروه 20 به دلیل ادامه پیامدهای 
ترور جمال خاشقجی خبر دادند.خبرگزاری بلومبرگ اعالم کرد، عربستان به ایتالیا به صورت غیررسمی 
اطالع داده که نشست گروه20 به دسامبر موکول شود و دلیل این مسئله این است که هنوز از پیامدهای 
بحران ترور جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی که در کنسولگری عربستان در استانبول ترور شد، 
رها نشده است.این خبرگزاری در گزارشی اعالم کرد، نشست سران گروه20  قرار بود بین 2۱ تا 22 نوامبر 
در عربستان برگزار شود و در این نشست عربستان ریاســت را به ایتالیا واگذار کند.یک منبع آگاه اعالم 
کرد، مذاکراتی میان ایتالیا و عربستان وجود دارد و تصمیمی در این باره به زودی گرفته خواهد شد. یک 
دیپلمات در یکی از کشورهای گروه20 نیز درخواست عربستان برای به تاخیر انداختن نشست را تایید کرد.

مسئوالن عربستانی به مشکالت داخلی و روش ورود مدعوین به نشست به دلیل بحران کرونا به عنوان 
دلیل به تاخیر انداختن نشست اشاره کرده اند.

آمریکا ۵ میلیارد دالر به سودان کمک می کند
منابع خبری اماراتی از پیشنهاد بســته کمک  مالی آمریکا به سودان به ارزش پنج میلیارد دالر خبر 
دادند.این وبسایت به نقل از منابع آگاه نوشت: بسته آمریکا شامل کمک های نقدی و غیر نقدی است.

هیچ یک از مقامات سودان تا بدین لحظه نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند. این درحالی 
مطرح شده است که رسانه ها به شروط واشنگتن برای حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی 
تروریسم و در رأس آنها عادی سازی روابط خارطوم با تل آویو اشــاره کرده اند.بنا بر اعالم رسانه ها، 
خارطوم سه شرط برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در حضور آمریکایی ها مطرح کرده 
است؛ این سه شرط شامل تامین گندم و سوخت مورد نیاز سودان به ارزش ۱.2 میلیارد دالر، اعطای 
وام 2 میلیارد دالری برای تثبیت اقتصاد خارطوم و تضمین حمایت مالی از خارطوم توسط آمریکا 

طی سه سال آینده است.

واکنش ها به سخنان روحانی و ترامپ از تریبون مجازی سازمان ملل ادامه دارد؛

حمله مجازی از صحن سازمان ملل
امسال عالوه بر شرایط حاد و ویژه دو کشور  علیرضا کریمیان
ایــران و آمریکا بــه دلیل شــدت یافتن 
خصومت ها و تحریم ها، شرایط ســخنرانی های ساالنه سازمان ملل 
موجب شده تا عمال احتمال نزدیکی رؤسای جمهور دو کشور که هر سال 
این موقع به دلیل برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شد 
هم منتفی شــود. ترامپ و روحانی در حالی برای صندلی های خالی 
ســازمان ملل ســخنرانی کردند که هر کدام تالش  داشــتند تا رفتار و 
سیاست های خود را در عرصه جهانی توجیه کنند. این شرایط البته برای 
آمریکایی ها به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری در آبان ماه 
رنگ و بوی تبلیغاتی تری هم داشــت تا آنجا که انتقادهای زیادی به 
سخنرانی ها و ژست های تبلیغاتی ترامپ از تریبون سازمان ملل شد. 
پیش از این قرار بود ترامپ به عنوان تنها سخنران حاضر در صحن مجمع 
عمومــی حاضــر شــود؛ اما بــه دلیلی ایــن حضــور هم لغو شــد و 
رییس جمهوری آمریکا ترجیح داد سخنرانی ضبط شده ای ارائه دهد.

اما این وضعیت همچنین بدین معناست که ترامپ آخرین حضورش را 
در دور اول ریاست جمهوری، پشت سکوی سخنرانی سبز رنگ سازمان 
ملل که برای نســل ها رهبران از آنجا با جهان ســخن گفتند، از دست 
می دهد. ترامــپ که برای اولین بار  طی ســال های اخیــر صحبتی از 
خصومت کشورش با کره شمالی نکرد به تبیین سیاست های خارجی 
آمریکا پرداخت و ضمن انتقاد شدید به چین از جامعه جهانی خواست 
تا در برابر این کشــور به دلیل عملکرد نامناســب در برابر کرونا موضع 
بگیرند. در ادامه به مسئله ایران هم پرداخت؛ رییس جمهوری آمریکا 
در بخشی از اظهارات خود، بار دیگر ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را 
از افتخارات دولت خود برشمرد و مدعی شد »از توافق هسته ای بسیار 
بد ایران« خارج شــده اســت و تحریم های فلج کننده را بر آنچه که او 
»دولت شماره یک حامی تروریســم«خواند، اعمال کرده اند.اظهارات 
ترامپ علیه توافق هسته ای در شرایطی است که اعضای شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد با قاطعیت از برجام حمایت کردنــد و با اقدامات 
یکجانبه و خالف مقررات بین المللی آمریکا به شدت مخالفت ورزیدند. 
در واکنش به این سخنان، نماینده ایران در سازمان ملل اظهارات دونالد 
ترامپ در مجمع عمومی ســازمان ملل را تکراری و در راستای مصرف 
داخلی خواند و اینکه در آمریکا چه کسی رییس جمهور شود را به مردم 
این کشور مربوط دانست.مجید تخت روانچی، ســفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل در نیویورک، عنوان کرد: آن چه 
برای ما مهم است اجرای تعهدات بین المللی آمریکاست و اینکه حاال 
چه کسی رییس جمهور آمریکا می شود به مردم این کشور مربوط است. 

این انتقادها در حالی مطرح شد که رییس جمهور کشورمان نیز سخنان 
خود در مجمع عمومی را به صورت مجازی انجام داد و آمریکا را متهم به 
نقض قوانین بین المللی کرد. روحانی تصریح کرد: آمریکا نه می تواند 
مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را.زندگی با تحریم سخت است؛ اما 
ســخت تر از آن زندگی بدون اســتقالل اســت.وی اضافه کرد: آزادی 
سیاســی داخلی برای ما بســیار مهم اســت و ما به عنوان کهن ترین 
دموکراسی در خاورمیانه، به مردم ساالری خود می بالیم و آزادی داخلی 
را با دخالت خارجی، از بین نخواهیم برد. دموکراسی حق حاکمیت ملت 
است و نه حق دخالت بیگانه، آن هم بیگانه ای تروریست و مداخله جو 
که هنوز هم در همان توهم 2۸ مرداد ۱۳۳2 زندانی است؛ همان روزی 
که اسالف شان، تنها دموکراسی آن زمان خاورمیانه را با کودتا سرنگون 
کردند.برای ما عزت و آســایش ملت مان مهم اســت که با دیپلماسی 
متکی بر اراده ملی و همراه با مقاومت به دست می آید. ما ابزار چانه زنی 
داخلی و انتخاباتی آمریکا نیستیم.وی همچنین گفت که هر دولتی که 
در آمریکا انتخاب شــود، به ناچار تســلیم تاب آوری ملت بزرگ ایران 
خواهد شد. در برابر این سخنان،»مورگان اورتاگوس« سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در پیامی توئیتری با اشــاره به ســخنان روحانی درباره 
حمایت ایران از صلح و مبارزه با تروریسم، حمایت ایران از گروه های 

مقاومت در منطقه را حمایت از تروریســم توصیف کردند.در ادامه این 
پیام به بخشی از سخنان رییس جمهور ایران اشاره کرد که طی آن گفته 
بود دوران ســیطره و هژمونی به پایان رسیده اســت و گفت :»اگر این 
دوران به پایان رسیده چرا ایران نیروها و گروه هایش را از عراق خارج 
نمی کند و تالش برای سیطره بر لبنان از طریق حزب ا... را متوقف نمی 
کند.« امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانســه هم به مسئله برجام در 
ســخنرانی خود اشــاره و تاکید کرد،ملزم به اجرای برجام هســتیم.
رییس جمهور فرانسه ضمن تاکید بر این نکته که اقدام آمریکا به منزله 
تضعیف شورای امنیت و مرجعیت تصمیم های آن خواهد بود و تنش ها 
در منطقه را تشدید خواهد کرد، گفت: پاریس و شرکای این کشور خود 
را ملزم به اجرای برجام می دانند.وی اضافه کرد: »همان طور که احتماال 
به خاطر دارید، فرانسه کشور آغازکننده مذاکراتی که به برجام منتهی شد 
نبود، اما فرانسه و شریکانش، کماکان الزام به اجرای کامل این توافق را 
حفــظ خواهنــد کــرد و عــدول ایــران از ایــن توافــق را نخواهنــد 
پذیرفت.«رییس جمهور فرانسه در ادامه خاطرنشان کرد: آمریکا به دلیل 
خروج از توافق هسته ای برجام قادر به فعال سازی ساز و کار بازگشت به 
تحریم های گذشــته، برای بازگرداندن قطعنامه های تحریمی شورای 

امنیت علیه ایران نیست. 

اعطای خودروی دنا پالس به نمایندگان مجلس آن 
هم با شرایطی بســیار ویژه و با قیمتی ویژه تر بمب 
خبری روز دوشــنبه بود که با اعالم انصراف یکی از 
نمایندگان مجلــس به صدر اخبار رســانه ها تبدیل 
شــد.منتقدان این اقدام مجلس کــه حتی برخی 
نمایندگان نیز شــامل آن می شــوند بر این موضوع 
تاکید داشــتند که در این شــرایط کنونی که قیمت 
خودرو به شدت رو به افزایش است و مردم حتی توان 
خرید خودروی ســاده ای چون پراید هم ندارند چرا 
نمایندگانی که ادعای نمایندگی مردم را می کنند باید 
حاضر به دریافت چنین خودرویی آن هم با شرایط 
بســیار ویژه باشــند. با این حال برخی از نمایندگان 

مجلس و حامیان طرح اعطای خودرو به نمایندگا،ن 
توجیه هایی برای این اقدام داشتند که مرور آنها به 
برخی ابهامات پاســخ خواهد داد.این ادعا که باید 
ماشین و منزل به نماینده داده شود و اینها ابزار کار 
نماینده است، مردود است.اشکال اساسی و انحراف 
عمیق تر  از خرید یک خودروی 600 میلیونی این است 
که وقتی اینطور مزایای مادی و حــق بهره مندی از 
امکانات در پست ها و مناصبی که باید محل خدمت 
به مردم و کار جهادی برای حل مشکالت کشور باشد 
را باال می برند؛ به صورت طبیعی دعواهای سیاسی و 
مادی بر سر دســتیابی به این مناصب از سوی افراد 
فاقدصالحیت و عالقه مند به چنین ویژه خواری هایی 

شکل می گیرد.نمایندگان در پاسخ به انتقادات خود را 
با  مدیران دولتی هم رده مقایسه می کنند و می گویند 
وزرا و معاونان وزیر چندین خودرو در اختیار دارند و 
بسیار بیشتر از اینها از این حقوق بهره مند می شوند. 
این عذر بدتر از گناه است. مردم به نمایندگان انقالبی 
رای دادند تا جلوی همین اتفاقات و موارد مشــابه 
را بگیرند، نه اینکــه همین موارد بهانــه کنند و برای 

اقدامات مشابه خود توجیه تراشی کنند.

 خطای راهبردی مجلس در ماجرای دنا پالس

الجمهوریه لبنان: 

 »ظریف« به درخواست پاریس به مسکو می رود
یک روزنامه لبنانی نوشت، وزیر امور خارجه ایران به درخواست فرانسه در سفر به روسیه درباره لبنان و موضوع تشکیل دولت جدید این کشور نیز با طرف روسی 
رایزنی خواهد داشت.وزارت خارجه روســیه هفته جاری اعالم کرد که »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران 2۴ سپتامبر )امروز( به مسکو سفر می کند.

روزنامه »الجمهوریه« در خصوص ارتباط این سفر با پرونده تشکیل دولت در لبنان به نقل از منابع آگاه نوشت: در سایه نبود موضع جدیدی نزد فرانسوی ها )برای 
لبنان( به جز تمدید زمان پیشنهادی پاریس تا مدت نامشخص )جهت تشکیل کابینه(، تماس های مسکو با پاریس و درخواست کمکی که در این رابطه داشته 
منجر به دعوت از محمد جواد ظریف به مسکو برای دیدار با همتای روس خود »سرگئی الوروف« شد.در ادامه این گزارش آمده: در جدول کاری این سفر عالوه 
بر تحریم های جدید آمریکا علیه ایران که شخصیت ها و نهادهای مرتبط با پرونده هسته ای ایران را شامل می شود، تحوالت مربوط به پرونده سوریه و لبنان در 
سایه تزلزل تالش ها برای تشکیل دولت جدید، در راستای درخواست برای حمایت از ابتکار فرانسه نیز وجود دارد؛ موضوعی که مسکو و پاریس از طریق تیمی 
دیپلماتیک که به صورت همزمان مسؤولیت تماس ها با تهران و مسکو را بر عهده داشت، راه را برای آن هموار کردند و روسیه بدون محافظه کاری با آن همراه شده 
است.»مصطفی ادیب« نخست وزیر مکلف لبنان در ســخنان هفته جاری خود به تالش برای تشکیل هر چه زودتر دولت متشکل از افراد متخصص و موفقیت 

طرح ارائه شده از طرف فرانسه تاکید کرد.

خبر  روز

وز عکس ر

اعتراضات به دولت 
آمریکا همچنان 

ادامه دارد
تظاهرات علیه ســوء مدیریت 
ترامپ در نحوه مواجهه با بحران 
کرونا در مقابل دفتر »ســی دی 
سی« در شهر آتالنتا مرکز ایالت 
ایالت »جورجیــا« آمریکا ادامه 

دارد.

گالیه رییس دستگاه قضا درباره دولت الکترونیک
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه تشکیل دولت الکترونیک آنطور که انتظار بود محقق نشده است، گفت: 
برای تحقق کامل دولت الکترونیک، بخش های مختلف کشور باید از امساک اطالعاتی پرهیز کنند و با 
رعایت اصول و ضوابط امنیتی اطالعات خود را با سایر بخش ها لینک کنند.آیت ا...رییسی با بیان اینکه 
تشکیل دولت الکترونیک آنطور که انتظار بود محقق نشده است، ادامه داد: تشکیل دولت الکترونیک 
در زمینه جلوگیری از طوالنی شدن دادرسی ها بسیار موثر است، چراکه مکاتبات و استعالماتی که میان 
مراجع قضایی و بخش های مختلف در زمینه رسیدگی به یک پرونده صورت می گیرد، بعضا دادرسی ها 

را طوالنی می کند.

مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون مصون سازی از تحریم ها
وکالی ملت در نشست علنی دیروز پارلمان با تشکیل کمیســیون ویژه مصون سازی کشور از تحریم ها 
مخالفت کردند.نمایندگان مجلس با درخواست تشکیل کمیسیون ویژه مصون سازی کشور از تحریم ها 
)کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی ها( مخالفت کردند.نمایندگان با ۱00 رای موافق، ۸۵ رای مخالف و 6 رای 

ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن با تشکیل این کمیسیون مخالفت کردند.

دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت تکذیب شد
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: دو تابعیتی بودن علیرضا 
رزم حسینی وزیر پیشــنهادی صمت، کذب محض است.حجت االســالم مجتبی ذوالنوری با اشاره به 
شایعات مطرح شده درباره دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بنده در 
دوره دهم مجلس شورای اسالمی، عضو گروه تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها بودم و ریاست این گروه 
هم برعهده آقای کریمی قدوسی بود.وی افزود: به عنوان عضو گروه تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها در 
مجلس دهم و اکنون به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
اعالم می کنم که طبق بررســی های انجام گرفته در هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس، دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت کذب محض است.

درخواست کنگره ایرانیان کانادا از دولت »ترودو« 
کنگره ملی ایرانیان کانادا در بیانیه ای از دولت کانادا خواســتند طرف های توافق هسته ای را ترغیب به 
مذاکرات پیرامون پایان دادن به تحریم های ایران کند.کنگره ملــی ایرانیان کانادا در صفحه توئیترش 
نوشت: ما از دولت جاستین ترودو می خواهیم از تالش متحدان اروپایی کانادا برای  حفظ توافق عدم 
اشاعه هسته ای با ایران حمایت کرده و تمامی طرف ها را تشویق به مذاکره دیپلماتیک برای پایان دادن 
به تحریم های فاجعه بار علیه مردم ایران کند. اظهارات این نهاد کانادایی در پی این مطرح می شود که 
آمریکا پس از خروج از توافق هسته ای در سال 20۱۸، تحریم های متعددی علیه ایران اعمال کرده است. 

همکاری ایران و ترکیه در حوزه انرژی ادامه می یابد
رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه معتقد اســت روابط تهران و آنکارا در مسیر مثبتی قرار دارد و برای 
تامین امنیت و ثبات منطقه ضروری است که ایران، ترکیه، عراق و ســوریه همکاری کنند. اوغلو تاکید 
کرد ما خواهان آن هستیم که ایران و ترکیه به همراه دو کشور همســایه یعنی عراق و سوریه ابتکاری را 
برای پایه گذاری صلح منطقه و برقراری همکاری ها به کار گیرند. دو کشور بزرگ و متمدن ایران و ترکیه 
می توانند زمینه ساز این همکاری شوند. دخالت های خارجی و نزاع های داخلی موجب شده کشورهای 
سوریه و عراق از سال ها قبل با مشکالتی درگیر شوند؛ اما ایران و ترکیه، چنین مسائلی ندارند. از آنجا که 

اساسی ترین مشکل منطقه ثباتی و ناآرامی است فکر می کنم همکاری در این زمینه در اولویت است.

کافه سیاست

رییس دفتر رییس جمهور مطرح کرد:

عالمت مثبت کره  جنوبی 
 برای پس دادن

 اموال ایران
رییس دفتر رییس جمهور گفت: با مقامات 
کره  جنوبی برای پــس گرفتن اموال ایران 
صحبــت کردیم، حتــی کار بــه تهدید هم 
کشیده شــده است و شــاهدیم کره ای ها 
عالمت های مثبتی نشــان دادند. محمود 
واعظی در حاشــیه جلســه هیئت وزیران 
در جمع خبرنگاران در رابطه با برنامه های 
محدودیــت برای صنوف پرخطــر در مورد 
کرونا اظهار داشت: با توجه به محدودیت 
هایی کــه در مــوج اول و دوم داشــتیم، 
کمیته های تخصصی این مهــارت را پیدا 
کردند کــه اقدامات الزم را انجــام دهند و 
در مــورد برخی فعالیت ها دســتورالعمل 
هــا باید با دقت بیشــتری رعایت شــود.

وی عنوان کــرد: امروز به دلیــل اینکه در 
یک یا چهــار هفته قبل ســفرهایی انجام 
شــده و فعالیت های خالف دستورالعمل 
های ابالغی صــورت گرفتــه، نتیجه  این 
بوده که یــک هفته بعــد تعــداد ابتالها، 
 بســتری ها و تعــداد فوتی هــا افزایش

 یافته اســت .رییس دفتر رییس جمهور 
افزود: افزایش فوتی های کشــور حاصل 
اقداماتی اســت که چند هفته قبل انجام 
شده اســت . بنای ما این اســت که رصد 
کنیــم و با دقت امــور را دنبــال کنیم زیرا 
تصمیم گیری در این زمینه امنیت بســیار 
زیــادی دارد و جان مردم برای ما بســیار 
مهــم اســت.واعظی در رابطه بــا آخرین 
وضعیت بازپس گیــری اموال ایران از  کره 
جنوبی اظهار داشــت: با مقامــات کره ای 
صحبت کردیم حتی کار به تهدید هم کشیده 
شده اســت. هم اکنون مقدمــات کارهای 
حقوقی شروع شده و شــاهدیم کره ای ها 
عالمت های مثبتی نشان دادند. وی افزود: 
منتظر اقــدام  عملی آنها هســتیم  در غیر 
این صورت ما تصمیم های خود را اجرایی 

می کنیم.

بین الملل
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مدیرکل امور مالیاتی استان:

مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اصفهانی استرداد شد
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: ۲۵۰۰ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان 
از ابتدای سال جاری تا کنون استرداد شده که این مهم در راستای حمایت های همه جانبه دولت از 
صاحبان صنایع است.بهروز مهدلو شرایط کشور در برهه کنونی را حساس دانست و افزود: مشکل 
تعهد ارزی تولیدکنندگان نیز باید از سوی مجلس شورای اسالمی و هیئت مشترک سران سه قوه 
بررسی و حل و فصل شود و این مشکل در استان و حتی وزارتخانه قابل حل نیست.وی همچنین 
تشریح کرد: ۲۲۰ هزار کسبه در استان اصفهان داریم که مالیات ۲۲ هزار کسبه، نزدیک به ۱۰ درصد 
آنها، از سوی سازمان امور مالیاتی بررســی خواهد شــد و مالیات ۹۰ درصد باقی مانده بر اساس 
خوداظهاری مالیات محاسبه خواهد شد.وی بیان کرد: همچنین مالیات ۹۰ درصد واحدهای تولیدی 
اســتان اصفهان که حدود ۲۶ هزار واحد تولیدی را شامل می شود، بر اساس خوداظهاری محاسبه 
خواهد شد و البته پس از پذیرش خوداظهاری، اگر موردی برخالف آن ثابت شود، در محاسبه مالیات 

بازنگری خواهد شد.

 افزایش 200 درصدی قیمت موتورسیکلت و دوچرخه 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت اصفهان گفت: قیمت انواع دوچرخه و 
موتورسیکلت در تابستان ۹۹ نسبت به فصل تابستان سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته 
است.مهدی غفرانی افزود: بر همین اساس تقاضا برای خرید موتورسیکلت و دوچرخه در بازار نیز 
به شدت نسبت به سال گذشته کاهش یافته اســت.رییس اتحادیه صنف فروشندگان دوچرخه 
و موتور سیکلت اصفهان با اشاره به استمرار نوســانات ارزی در بستر بازار و تاثیر افزایش نرخ ارز بر 
قیمت اغلب اجناس، تصریح کرد: علت اصلی کاهش تقاضا برای خرید موتورسیکلت و دوچرخه 
در بازار و افزایش قابل توجه قیمت آنها، افزایش چشــمگیر نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت این دسته 
از کاالها در تابستان ۹۹ بوده است.غفرانی با تاکید بر اینکه تنها علت افزایش مشکالت بازار خرید 
و فروش دوچرخه و موتورسیکلت، افزایش نرخ ارز است، اضافه کرد: افزایش یا کاهش دما تاثیر 
قابل توجهی بر قیمت دوچرخه و موتورســیکلت در بازار ندارد، تقاضای عمومی برای خرید این دو 
کاال از واحدهای صنفی نیز با عبور از تابستان و ورود به فصل پاییز و زمستان تغییر چندانی نخواهد 
داشــت.وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اقدامی برای حل مشکالت 
این بازار و ایجاد ثبات در روند معامالت انجام نداده اند و به رغم اینکه مسئوالن این دو نهاد همواره از 
تدابیر اقتصادی دولت برای کنترل قیمت ارز در بازار صحبت می کنند، متاسفانه هنوز تاثیری در بازار 

موتورسیکلت و دوچرخه مشاهده نشده است.

مدیر پروژه خودروی سورن سال:

سورن  سال، آماده تجاری سازی است
مدیر پروژه خودروی سورن ســال از آمادگی ایران خودرو برای تجاری سازی این محصول در یک 
ماه آینده خبر داد.اسفندیار نیک پور، با اشاره به توان تولید ساالنه ۳۰ هزار دستگاه خودروی سورن 
سال، درباره اهداف شکل گیری پروژه، اظهار داشت: تولید این محصول با هدف پشت سر گذاشتن 
برخی استاندارها و الزامات و نیز به روز آوری آیتم ها و فیچرهای خودرویی بر اساس نیاز بازار شکل 
گرفته است.وی با اشاره به مزایای خودروی سورن سال نسبت به خودروی مبنا، افزود: این خودرو 
دارای چراغ دی الیت یا روشنایی روز است که در دسته الزامات جدیدی قرار دارد که برای خودروها 
تعریف شده است. هم چنین چراغ های عقب این خودرو تغییر یافته و دارای مه شکن و چراغ دنده 
عقب است. برخی دیگر الزامات از جمله ایمنی کودک نیز روی صندلی های این خودرو تعبیه شده 
است.وی با اشاره به حجم داخلی سازی در سورن سال، اظهار داشت: تمامی قطعات این خودرو 

توسط سازندگان داخلی تولید و تامین می شود. 

بازار فرش اصفهان در سایه تحریم و کرونا بدون مشتری مانده است؛

فرشی که از عرش افتاد

در ایران سال هاست که بازارهای داخلی  مرضیه محب رسول
مصرف کننده فرش به ســمت و ســوی 
استفاده از فرش های ماشینی به جای دستباف حرکت کرده اند. طی 
دو دهه اخیر به مدد افزایش قیمت دالر و رشد تقاضا برای فرش های 
ایرانی در بازارهای خارجی، تولید کنندگان عمال برنامه ای برای جذب 
مشتری های داخلی نداشتند و در سایه افزایش هزینه های تولید و 
گران بودن فرش دستباف، ذائقه اغلب مردم ایران از طبقه متوسط و 
پایین به سمت و سوی فرش های ماشینی و البته مدرن حرکت کرد 
این مسئله نه تنها موجب رشد تولید فرش ماشینی و تثبیت مشتریان 
آن شد بلکه هر روز از تعداد هواخواهان فرش ماشینی ایرانی کاست. 
این موضوع طی ماه های اخیر که صادرات فرش عمال متوقف شده و 
کرونا بازارها را در رکودی عمیق فرو برده، روزگار ســیاهی برای تولید 

کنندگان و فروشندگان به وجود آورده است. 
عالوه بر کرونا تحریم های اقتصادی موجب از دست رفتن بازار آمریکا 
به عنوان عمده ترین مقصد صادراتی فرش  دستباف ایرانی شد. عالوه 
بر مشــکالت صادرات و تولید فرش دســتباف ایرانی، کاهش میزان 
درآمد و قدرت خرید مردم نیز در تشدید رکود بازار این کاال موثر بوده 
است، به نحوی که اکنون فرش دستباف از سبد خرید کاالی خانوارهای 

ایرانی خارج شده و جای خود را به سایر کفپوش های ارزان قیمت تر 
مانند موکت و فرش ماشینی داده است. با این روند اکنون بازار فرش 
دستباف با رکود خیلی وحشــتناکی مواجه شده و هیچ کس در زمینه 
خرید فرش ســرمایه گذاری نمی کند. شــاید بتوان گفــت که میزان 
فروش فرش دستباف ایرانی نسبت به ســال گذشته در بازار داخلی 
حدود 8۰درصد افت کرده که این امر تاثیر منفی بر میزان تولید فرش 

داشته است. 
 به دلیل تولید نشــدن فرش دســتباف در کارگاه های متمرکز و سهم
  عمده تک بافــی در منازل از مجمــوع تولید ایــن کاال، امکان دپوی

  آن بــرای عرضه هنگام بهبود شــرایط بــازار نیز وجود نــدارد. وقتی 
 بافنده نتواند فرش خود را بفروشــد نمی تواند نســبت به خرید مواد

اولیه و تولید مجــدد فرش اقــدام کند. عــالوه بر تولیــد کنندگان، 
فروشندگان هم حال و روز خوبی ندارند. در اصفهان به عنوان یک شهر 
توریستی و تولید کننده با اصالت فرش ایرانی، نبود مسافران خارجی 
و توقف صادرات موجب خاموش شــدن چراغ بازار فرش فروشی ها 

شده است.
 آنگونه که نایب رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان با 
اشاره به تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر میزان فروش فرش دستباف 

گفت: بازار مرکزی فرش اصفهان عصرها نیمه تعطیل و خاموش است 
به طوری که اگر کســی از بازار عبور کند فکر می کند بازار کامال تعطیل 
اســت.رحمت ا... تجدد اظهار کرد: در مجموع بازار فرش دستباف به 
دلیل وجود تحریم ها و تاثیر آن بر میزان صادرات، شرایط بسیار بدی 
در سال های اخیر داشته است؛ اما شــیوع ویروس کرونا نیز مزید بر 

علت کاهش آمار فروش فرش دستباف شد.
وی افزود: در این هفت ماه عالوه بر کاهش چشمگیر سفر گردشگران 
خارجی، مســافران ایرانی نیز به اصفهان ســفر نکرده انــد و این امر 
سبب شده فروشندگان فرش دستباف در میدان نقش جهان و سایر 
مراکز تاریخی میزان فروش شان به صفر برسد.نایب رییس اتحادیه 
فروشــندگان فرش دســتباف اصفهان گفت: صاحبــان واحدهای 
صنفی که اســتیجاری بــود از پس پرداخــت اجاره بهــا برنیامده و 
اعــالم تعطیلــی کرده اند.تجدد افزود: شــیوع کرونا تبعــات زیادی 
داشته و مشکالت  بســیاری ایجاد کرده اســت. با وجود اینکه همه 
چیز در کشــور ما افزایــش قیمت چنــد برابری داشــته ، اما فرش 
دســتباف کمتر از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشــته اســت و با این 
حال  باز هم خریدار ندارد.وی اضافه کرد: اخبار رســمی حاکی است 
که در شــش ماه گذشــته میزان صادرات فرش دســتباف به صفر 
 رســیده اســت و شــیوع ویروس کرونا یکی از مهم تریــن دالیل آن 

به شمار می رود.
نایب رییــس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف اصفهان گفت: 
مصرف خانه داری فرش دســتباف بــه دلیل کاهش قــدرت خرید 
مردم ۵۰ درصد کاهش یافته و صادرات و فروش فرش دســتباف به 
گردشگران خارجی نیز طی شــش ماه اخیر صد درصد کاهش داشته 
است.تجدد افزود: ۱۰ درصد مغازه های توریست فروشی اعالم تعطیلی 
کرده اند، از این تعداد پنــج درصد جواز کسب شــان را باطل کرده اند 
تعدادی هم که فعال هســتند فقط تا نیمــه روز فعالیت می کنند این 
در حالی است که این واحدهای صنفی پیش از این تا نیمه های شب 
نیز مشــغول فعالیت و ارائه خدمات به گردشگران خارجی بودند.وی 
تصریح کرد: بازار مرکزی فرش اصفهان عصرها نیمه تعطیل و خاموش 
اســت به طوری که اگر کســی از بازار عبور کند فکر می کند بازار کامال 
تعطیل شده زیرا از هر ده مغازه تقریبا چهار مغازه تعطیل است.نایب 
رییس اتحادیه فروشندگان فرش دســتباف اصفهان گفت: تحریم و 
نبود صادرات مهم ترین عوامل رکود بازار فرش دســتباف است. اگر 
فرش صادر شود مشــکالت تولیدکنندگان حل می شود و بازار فرش 

دستباف رونق می گیرد.

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اصفهان با تاکید بر 
اینکه افزایش آمار کرونا ارتباطــی با اصناف ندارد، 
گفت: متاســفانه وضعیت اقتصادی موجود، باعث 
گرانی های موجود در بازار شده است.جواد محمدی 
فشــارکی درباره گرانی کاالها به خصوص کاالهای 
اساســی در بازار، اظهار کرد: باید توجه داشــت که 
گران فروشی های موجود ارتباطی با صنوف ندارد، 
چراکه اصناف حلقه آخر در بحث فروش هستند و 
اشکال اصلی در حلقه های قبل از صنوف است.وی 
با تاکید بر اینکه گرانی های بازار منشأ دیگری دارند، 

افزود: متاسفانه وضعیت اقتصادی موجود، باعث 
گرانی ها شده و حتی کاالهایی که ارتباطی به اصناف 
ندارند همچون طال، سکه، خودرو و ... رو به افزایش 
است.وی گفت: در بررسی برخی کاالهایی که گران 
شده، متوجه می شویم که ماده اولیه آنها همچون 
پتروشــیمی ها و ... گران شــده که اینها ارتباطی با 

اصناف ندارد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان با بیان اینکه 
از ابتدای امسال تاکنون، ۱۴۵ هزار و ۶۷۲ بازرسی از 
واحدهای صنفی اصفهان انجام شده است، گفت: 
از این تعداد ۳8۷۶ پرونــده به ارزش ۶8 میلیارد و 
۳۲۲ میلیون و ۹۶۷ هــزار و ۴۰۶ ریال به تعزیرات 
حکومتی ارسال اســت.به گفته محمدی فشارکی، 
بیشترین تخلفات صنفی در اصفهان مربوط به گران 

فروشــی و نصب نکردن برچسب قمیت است.وی 
همچنین با اشــاره به قاچاق کاال در اصفهان، اظهار 
کرد: از ابتدای امســال تاکنون در بحث قاچاق کاال، 
مجموع ۱۰۷ بازرسی منجر به تشکیل ۱8 پرونده به 
ارزش ۴۲ میلیارد و ۳۷۱ میلیون و ۷۲۴ هزار ریال 
شد.محمدی فشارکی با تاکید بر اینکه افزایش آمار 
کرونا ارتباطی با اصناف ندارد، تصریح کرد: متاسفانه 
مردم در برخی تجمعات پروتکل های بهداشــتی و 
فاصله اجتماعی را رعایــت نمی کنند.وی همچنین 
با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ صنفی به دلیل 
کرونا در اصفهان تعطیل نیست، اظهار کرد: اصناف 
ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند و ما 
نیز تابع ستاد کرونا هستیم و نمی توان هیچ صنفی 

را به دلیل شیوع کرونا تعطیل کنیم.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:

افزایش آمار کرونا و گرانی ها ارتباطی با اصناف ندارد

خبر روز

سوءاستفاده هندی ها از بحران سقوط قیمت نفت 
طی ماه های گذشته قیمت نفت در بازار جهانی به خاطر کاهش تقاضا ناشی از تبعات شیوع ویروس 
کرونا سقوط کرد و هندی ها تالش کردند از این فرصت کمال استفاده را برده و انبارهای خود را از نفت 
۱۹ دالری پر کنند.ایــن وزارتخانه هندی 
مدعی شده، این اقدام ۷۰۰ میلیون دالر 
برای این کشــور صرفه اقتصادی داشته 
است.وزارت نفت هند به نقل از وزیر نفت 
این کشور نوشــت: در قالب استفاده از 
فرصت کاهش قیمت نفت در بازار جهانی 
۱۶.۷۱ میلیون بشــکه نفت در ماه های 
آوریل و می خریداری کرده و تمام ســه 
انبار نفت استراتژیک این کشور در منطقه 
بیشــاخاپاتنام را پر کرده است.متوسط 
قیمت نفتی که هند طی ماه های آوریل و می برای انبارهای استراتژیک خود خریداری کرده ۱۹ دالر 
در هر بشکه بوده که کمتر از یک سوم قیمت نفتی است که در ماه ژانویه پرداخت کرده است.وزارت 
نفت هند می گوید، به لطف کاهش قیمت نفت به کمترین میزان طی چند سال گذشته در ابتدای سه 
ماهه دوم سال جاری، هند ۶8۵.۱۱ میلیون دالر در واردات نفت صرفه جویی اقتصادی داشته است.

لوفتهانزا ، 22 هزار نفر را اخراج می کند
 لوفتهانزا، اعالم کرد با تداوم تضعیف تقاضای مسافرت هوایی به علت پاندمی کرونا، تعداد کارکنان 
بیشتری را اخراج خواهد کرد.این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد: تعداد ۲۲.۰۰۰ نفر نیروی تمام وقت 
مازاد شرکت که قبال اعالم شده بود به علت شرایط موجود و بسته سوم از برنامه تغییر ساختار شرکت، 
افزایش خواهد یافت.لوفتهانزا همچنین اعالم کرد با توجه به این که این شــرکت در شرایط فعلی 
ماهانه ۵۰۰ میلیون یورو ضرر می کند، هواپیماهای بیشتری را از سرویس خارج خواهد کرد.با توجه 
به این که تقاضای مسافرت هوایی در زمســتان کمتر از انتظار خواهد بود و ویروس کرونا همچنان 
مســافرت هوایی را تحت تاثیر قرار داده است، لوفتهانزا تا ســال ۲۰۲۵ ناوگان خود را ۱۵۰ هواپیما 

کاهش خواهد داد.دولت آلمان در ماه ژوئن ۱۰ میلیارد یورو به لوفتهانزا کمک کرد.

ذخایر طالی روسیه به رکورد 121 تن رسید
اطالعات بانک مرکزی روسیه نشــان می دهد ذخایر طالی این کشــور به رکورد ۱۲۱ تن رسیده که 
۱۰.۹ درصد باالتر از حداکثر این ذخایر در اکتبر ۲۰۱۹ اســت. اطالعات بانک مرکزی روســیه نشان 
می دهد سرمایه گذاری در فلزات گرانبها توسط بانک های این کشور در ماه اوت افزایش یافته و به 
۷.۴ میلیارد دالر )۵۶8 میلیارد روبل( رسیده اســت. ذخایر طالی روسیه به رکورد ۱۲۱ تن رسیده 
که ۱۰.۹ درصد باالتر از حداکثر این ذخایر در اکتبر ۲۰۱۹ اســت. طبق گفته ماکســیم اوســادچی، 
تحلیلگر بانک بی کی اف، بانک های روســیه ماه گذشــته ذخایر طالی خود را ۲۳.۳ تن افزایش 
داده اند. ماکســیم اوســادچی گفت، این قابل توجه ترین افزایش در ترازنامــه های بانک های 
روسیه در کل تاریخ این کشــور بوده اســت.وی اضافه کرد تا حاال فقط اســبربانک روسیه ۱۶.۹ 
 ،VTB ،درصد معادل ۳.۱ تن افزایش ذخایر طالی خود را در ماه اوت اعالم کرده است. اسبربانک
گزپروم بانک و سووکوم بانک در حال حاضر بیشترین ســرمایه گذاری در طال را در روسیه دارند. 
آمار بانک مرکزی روسیه نشان می دهد بانک های این کشور ســرمایه گذاری های خود در فلزات 
گرانبها را پس از ۶ ماه فروش، در ماه مه افزایش دادنــد. متخصصان می گویند یکی از عوامل این 
 افزایش سرمایه گذاری باال رفتن قیمت طال در بحبوحه ترس از موج دوم همه گیری ویروس کرونا 

بوده است.

کافه اقتصاد

بین الملل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد:

شناسایی هزار و 117 واحد صنعتی راکد و غیر فعال در استان
هزار و ۱۱۷ واحد صنعتی راکد و غیر فعال در استان اصفهان شناسایی شده اند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: از ابتدای امسال با کمک 
خانه صنعت و معدن، کمیته های تخصصی و با روش های نوین و کارشناســانه این رقم به ۴۰۰ واحد راکد و نیمه فعال کاهش یافته است.حسین قاضی عسگر 
در بازدید از چند واحد صنعتی در کاشان افزود: در اســتان اصفهان ۳8 طرح در تملک بانک ها قرار دارد که راهکار های فعال شدن آن ها در نشستی کارشناسانه 
مطرح و بررسی شده است.وی گفت: برای واحد های تولیدی و صنعتی غیرفعال و راکد در حال رایزنی هستیم که شریک برای آن ها بیابیم یا آن ها را به فروش 
برسانیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: پتروشــیمی اصفهان نخستین شرکتی بود که با تشکیل شرکت تعاونی کارکنان، پس از ۱۶ 
سال راکد بودن به چرخه تولید بازگشت و برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرد.قاضی عسگر با تاکید بر اینکه این الگو در سطح استان اصفهان به خصوص در شهرستان 
کاشان اجرا می شود، گفت: از مدیران کاشان خواسته شده اســت هر چه زودتر آمار دقیقی از طرح های راکد، غیرفعال و در تملک بانک ها تهیه کنند تا بتوان این 

الگو را در کاشان اجرا کرد.

رفع تصرف ۵0 هزار 
مترمربع از بستر 
رودخانه زاینده رود

به موجب حکم قانونی، رفع تصرف 
و خلــع یــد از ویال هــای غیرمجاز 
احــداث شــده در حریم و بســتر 
رودخانــه زاینــده رود در بخــش 
باغ بهادران اصفهان با قاطعیت آغاز  
شد و  تخریب مستحدثات ویال های 
متجاوز به حریم رودخانه زاینده رود 

در شرف انجام است.

وز عکس ر

عکس: میزان

نماینده اصفهان در شورای عالی 
استان ها:

اگر وضعیت آب اصفهان 
مدیریت نشود باید منتظر 

حوادث ناگواری باشیم
نماینده اصفهان در شــورای عالی استان ها 
گفت: با شــرایط خشکســالی که در استان 
وجود دارد باید از ســوی مسئوالن نسبت به 
مدیریت آب دقت شــود و از برداشت های 
غیر اصولی و غیــر قانونی جلوگیری به عمل 
آید و از بذل و بخشــش آب دست بردارند و 
حق کشــاورزان را در نظر بگیرند در غیر این 
صورت باید منتظر حوادث ناگواری باشیم.

حسنعلی مبینی نژاد ادامه داد: طی دو سال 
گذشته با پافشاری کشــاورزان مقداری از 
آب ســد زاینده رود را رها ســازی کردند که 
با شــرایط موجود کشــاورزان شرق و غرب 
استان توانستند یکی دو سال اخیر را پشت 
سر گذاشته و از شرایط موجود نسبتا راضی 
باشــند.مبینی نژاد ادامه داد: به دلیل نبود 
آب، تمامی اراضی کشــاورزی دستخوش 
تغییر کاربری شده اند.  بســیاری از اراضی 
کشــاورزی به سمت باغ ســازی می روند، 
از طرفی هــم دولت تالش مــی کند که این 
اقدام صورت نگیــرد. از طرفی نیــز باید به 
کشــاورزان حق داد که چاره ای جز این کار 
برای شــان باقی نماند. وی عنوان کرد: طی 
جلسه ای که صنف کشــاورزی با مسئوالن 
 مربوطه داشته اند، قول مساعد برای تامین 
آب کشــاورزان دادند ولی به تعهدات شان 
عمل نکردند و تصور می کنــم همین روزها 
اگر تدبیری درباره مشــکل آب مــورد نیاز 
کشاورزان اندیشیده نشــود باز هم ممکن 
اســت تحصن کنند و اعتراض هایشان را از 
سر بگیرند.نماینده اصفهان در شورای عالی 
استان ها گفت: با شرایط خشکسالی که در 
اســتان وجود دارد باید از سوی مسئوالن به 
مدیریت آب دقت شود و از برداشت های غیر 
اصولی و غیر قانونی جلوگیری به عمل آید و 
از بذل و بخشش آب دست بردارند و حقوق 
کشاورزان را در نظر بگیرند، در غیر این صورت 

باید منتظر حوادث ناگواری باشیم. 
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مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139903902004000169 آگهــی:  شــماره    7 /15
139504002004000717 آگهــی مزایده پرونده های اجرایی کالســه: 9502285 و 
9502282 و 9502283 و 9502284 مورد مزایده: 1- ششــدانگ آپارتمان به مساحت 
63/74 متر مربع قطعه اول تفکیکی واقع در اصفهان به پالک شــماره 41137 فرعی از 
15190 اصلی مفروز و مجزی شــده از 4703 فرعی از اصلی مذکــور واقع در بخش 5 
اصفهان ناحیه اصفهان واقع در همکف که از پارکینگ های قطعه سوم و چهارم و پنجم و 
ششم حق العبور دارد به انضمام پارکینگ غیر مسقف قطعه هشت به مساحت 12/50 متر 
که از پارکینگ نهم حق العبور دارد با قدر الســهم از عرصه مشاعی و مشترکات با حدود 
اربعه: شمااًل  5/57 دیواریست به محوطه پارکینگ شرقًا در یازده قسمت که قسمت های 
دوم و ششم آن شمالی قسمت های هشــتم و دهم آن جنوبی است بطول های )1/95(، 
 ،)4/80( ،)1/06( ،)0/19( ،)2/51( ،)1/22( ،)1/26( ،)2/17( ،)1/17( ،)0/15( ،)0/89(
اول تا سوم دیواریست، چهارم درب و دیوار است، پنجم تا یازدهم دیواریست، اول تا سوم 
به آسانســور چهارم تا ششــم به راه پله مشاعی هفتم به البی هشــتم و نهم به محوطه 
پارکینگ، دهم و یازدهم به پارکینگ قطعه 7 جنوبًا بطول )4/15( درب و دیواریســت به 
حیاط مشاعی غربًا بطول )11/65( دیوار به دیواریست به ملک مجاور شماره 4703 فرعی 
از شماره 15190 اصلی، حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. حدود 
پارکینگ: به مساحت )12/5( دوازده متر و پنجاه سانتی متر واقع در همکف  که از پارکینگ 
قطعه نهم حق العبور دارد شمااًل  بطول )5/0( خط فرضی به محوطه مشاعی است شرقًا 
بطول )2/50( خط فرضی به محوطه مشــاعی اســت جنوبًا بطول )5/0( خط فرضی به 
محوطه مشــاعی اســت غربًا بطول )2/50( خط فرضی به محوطه مشاعی است حقوق 
ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که فاقد انباری است ذیل ثبت 96199 
صفحه 203 دفتر امالک جلد 477 به شماره چاپی 255013 بنام آقای محمد حسن عمادی 
اندانی ثبت گردیده است و به موجب سند / اســناد رهنی 22353 و 16680 و 20055 و 
18001 دفتر 146 اصفهان در رهن بانک ســپه قرار گرفته که به مبلغ 744/390/000 
تومان ارزیابی شده است. 2- ششــدانگ آپارتمان به مساحت 100/96 متر مربع قطعه 2 
تفکیکی واقع در اصفهان به پالک شماره 41138 فرعی از 15190 اصلی مفروز و مجزی 
شده از 4703 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 اصفهان در طبقه اول غربی ساختمان 
بانضمام پارکینگ غیر مسقف به مســاحت 12/5 متر مربع قطعه نه واقع در همکف که از 
پارکینگ قطعه هشتم حق العبور دارد و به انضمام انباری قطعه 8 به مساحت 1/15 متر مربع 
واقع در همکف که از پارکینگهای نهم حق العبور دارد در طبقه همکف. محدود به حدود: 
حدود آپارتمان: واقع در سمت غربی طبقه اول که )5/15( پیشرفتگی در حد شمال )3/80( 
بالکن اســت که از پارکینگ های قطعه سوم، چهارم، پنجم، ششــم حق العبور دارد و با 
قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه شمااًل: بطول )6/06( دیوار 
و پنجره است به فضای معبر مجاور شرقًا : در هشت قسمت که قسمت هفتم آن شمالی 
است و قسمت های سوم و پنجم آن جنوبی است بطول های )0/85(، )5/39(، )0/52(، 
)1/72(، )0/30(، )4/46(، )0/83(، )5/16( اول و دوم دیواریست مشترک، سوم تا پنجم 
دیواریست، ششم درب و دیواریست، هفتم دیواریست، هشتم دیواریست مشترک، اول و 
دوم به آپارتمان قطعه 3 شماره 41139 فرعی سوم تا هفتم به راه پله و آسانسور مشاعی 
هشتم به آپارتمان قطعه سوم شماره 41139 فرعی: جنوبًا: در سه قسمت که قسمت سوم 
آن غربی است بطول های )3/66(، )1/26(، )1/77( اول دیوار و پنجره است، دوم نیم دیوار 
جلوی بالکن، سوم دیواریست اول تا سوم به فضای حیاط مشاعی غرباً: در سه قسمت بطول 
های )0/550(، )14/83(، )0/85( اول تا سوم دیواریست، اول و دوم به فضای ملک مجاور 
شماره 4702 فرعی از 15190 اصلی ســوم به فضای معبر مجاور، محتویات ملک که در 
داخل آن داکت به مســاحت 0/3 قرار دارد حقوق ارتفاقی له و علیــه طبق قانون تملک 
آپارتمان است. حدود پارکینگ: در طبقه همکف شمااًل: بطول )5/0( خط فرضی به محوطه 
مشاعی است شرقًا: بطول )2/50( خط فرضی است به محوطه مشاعی است جنوبًا: )5/0( 
خط فرضی به محوطه مشاعی است. غرباً: بطول )2/5( خط فرضی است به محوطه مشاعی 
اســت حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. حدود انباری: شمااًل به 
مساحت )1/31( دیواریست مشترک به انباری قطعه 7 . شرقًا بطول )0/88( درب و دیوار 
است به حیاط مشــاعی جنوبًا: بطول )1/31( دیواری اســت به  معبر مجاور. غربًا: بطول 
)0/88( دیوار به دیوار اســت به ملک مجاور شماره 4702 فرعی از 15190 اصلی، حقوق 
ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که ذیل ثبت 96201 صفحه 206 دفتر 
امالک جلد 477 ذیل شماره چاپی 255014 بنام محمد حسن عمادی اندانی ثبت و صدور 
سند مالکیت شده اســت و به موجب اسناد رهنی شــماره 22353 و 16680 و 18001 و 
20055 دفتــر 146 اصفهــان در رهــن بانک ســپه قــرار گرفتــه و ارزش آن برابر 
1/244/568/800 تومان اعالم گردیده است 3- ششدانگ آپارتمان به مساحت 94/85 
متر مربع قطعه 3 تفکیکی واقع دراصفهان به پالک شماره 41139 فرعی از 15190 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 4703 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 اصفهان در طبقه اول 
شرقی به انضمام ششــدانگ یک واحد پارکینگ به مســاحت 11/18 متر مربع قطعه 7 
تفکیکی که از پارکینگ قطعه هشــت حق العبور دارد و ششــدانگ یک واحد انباری به 
مساحت 0/81 متر مربع قطعه 7 تفکیکی واقع در طبقه همکف که از پارکینگهای نهم حق 
العبور دارد محدود به حدود: حدود آپارتمان: شــمااًل بطول )5/94( دیوار و پنجره است به 
فضای مجاور، شرقًا در سه قسمت بطول های )0/85(، )14/83(، )0/47(، اول دیواریست 
و دوم و سوم به دیوار است، اول به فضای معبر مجاور، دوم و سوم به ملک مجاور، شماره 
4704 فرعی از شماره 15190 اصلی، جنوباً در سه قسمت اول بطول های )1/90(، )1/14(، 
)3/54( اول دیواریست، دوم نیم دیواری جلو بالکن، سوم دیوار و پنجره است، اول تا سوم 
به فضای حیاط مشاعی غربًا در هشت قسمت که قســمت دوم آن شمالی، قسمت های 
چهارم و ششم آن جنوبی است، بطول های )5/16(، )1/47(، )4/46(، )0/45(، )1/72(، 
)1/03(، )5/39(، )0/85( اول دیواریست مشترک، دوم دیواریست، سوم درب و دیوار است، 
چهارم تا ششم دیواریســت، هفتم و هشتم  دیواریست مشــترک، اول به قطعه 2 شماره 
41138 فرعی دوم تا ششم به راه پله و آسانسور مشاعی، هفتم و هشتم به آپارتمان قطعه 
2 شماره 41138 فرعی، محتویات ملک در داخل داکت به مســاحت )0/26(  قرار دارد. 
حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمان هاست. حدود پارکینگ: شمااًل در دو 
قسمت بطول های 1/06 و 1/27 خط فرضی است به محوطه پارکینگ مشاعی شرقًا در 
دو قسمت بطولهای 4/23، 0/57 اول و دوم خط فرضی به محوطه مشاعی است اول به 
محیط پارکینگ و دوم به حیاط جنوباً بطول )2/33( خط فرضی است به حیاط مشاعی غربًا 
بطول 4/80 خط فرضی است به محوطه پارکینگ مشــاعی. حدود انباری: شمااًل بطول 
)1/31( دیواریست مشــترک به انباری قطعه 6، شرقًا بطول )0/62( درب و دیوار است به 
حیاط مشاعی، جنوبًا بطول )1/31( دیواریست مشــترک به انباری قطعه 8، غربًا بطول 
)0/62( دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره 4702 فرعی از 15190 اصلی. که ذیل 
ثبت 96203 صفحه 209 دفتر امالک جلد 477 و به شماره چاپی 255015 به نام محمد 
حسن عمادی اندانی ثبت و سند مالکیت صادر شده اســت به موجب اسناد رهنی شماره 
22353 و 18001 و 20055 و 16680 دفتر 146 اصفهان در رهن بانک سپه قرار گرفته 
است و ارزش آن برابر 1/169/248/700 تومان اعالم گردیده است 4- ششدانگ آپارتمان 
به مساحت 100/96 متر مربع قطعه 4 تفکیکی واقع در حوزه ثبتی اصفهان به پالک شماره 
41140 فرعی از 15190 اصلی مفروز و مجزا شده از 4703 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش 5 اصفهان واقع در طبقه دوم غربی حدود آپارتمان: شــمااًل بطول )6/06( دیوار و 
پنجره است به فضای معبر مجاور، شرقًا در هشت قسمت که هفتم شمالی، قسمت های 
ســوم و پنجم آن جنوبی اســت بطول های )0/85(، )5/39(،) 0/52(،) 1/72(، )4/46(، 
)0/83(، )5/16( اول و دوم دیواریست مشترک سوم تا پنجم دیواریست ششم درب و دیوار 
است هفتم دیواریست هشتم دیواریست مشترک، اول و دوم به آپارتمان قطعه 5 شماره 
41141 فرعی سوم تا هفتم به راه پله و آسانسور مشاعی هشتم به آپارتمان قطعه 5 شماره 
41141 جنوبًا در دو قسمت بطول های )3/66(، )1/26( اول دیوار و پنجره است. دوم نیم 
دیوار جلوی بالکن، اول و دوم به فضای حیاط مشاعی، غربًا در چهار قسمت بطول های 
)1/77(، )0/55(، )14/83(، )0/85( اول تا چهارم دیواریست اول به فضای حیاط مشاعی 
دوم و سوم به فضای ملک مجاور شماره 4702 فرعی از شماره 15190 اصلی چهارم به 
فضای معبر مجاور محتویات ملک که در داخل آن داکت به مساحت سی دسیمتر قرار دارد 
بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 10/67 متر مربع قطعه 6 تفکیکی واقع 

در همکف حدود پارکینگ: شمااًل بطول های 0/70 و 1/52 متر اول خط فرضی است به 
محوطه پارکینگ شــرقًا به طول )4/80( خط فرضی به محوطه پارکینگ مشاعی است. 
جنوبا به طول )2/22( خط فرضی به حیاط مشــاعی است، غربًا در دو قسمت بطول های 
)0/57(، )4/25(، اول و دوم خط فرضی به محوطه مشــاعی اســت اول به حیاط دوم به 
محوطه پارکینگ ششدانگ یکباب انباری به مســاحت 0/81 متر مربع قطعه 6 تفکیکی 
واقع در همکف حدود انباری: شمااًل به طول )1/31( دیواریست مشترک به انباری قطعه 
5، شــرقًا به طول )0/62( درب و دیواریســت به حیاط مشــاعی. جنوبًا به طول )1/31( 
دیواریست مشــترک به انباری قطعه 7، غربًا به طول )0/62( دیوار به دیوار است به ملک 
مجاور شماره 4702 فرعی از 15190 اصلی ذیل ثبت 96205 صفحه 212 دفتر امالک 
جلد 477 تحت شماره چاپی 255016 بنام آقای محمد حسن عمادی ثبت و سند مالکیت 
آن صادر شده و به موجب سند/ اسناد رهنی 22353 و 16680 و 18001 و 20055 دفتر 
146 اصفهان در رهن بانک سپه قرار گرفته اســت و ارزش آن برابر 1/310/072/400 
اعالم گردیده است. 5- ششدانگ آپارتمان به مساحت 94/85 متر مربع قطعه 5 تفکیکی 
واقع در طبقه دوم شرقی به پالک شماره 41141 فرعی از 15190 اصلی مفروز و مجزی 
شــده از 4703 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 اصفهان حدود اربعه آپارتمان که 
)3/65( آن بالکن، )5/05( پیشرفتگی در حد شمال است که از پارکینگ های قطعه سوم و 
چهارم، پنجم و ششم حق العبور دارد با قدر سهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با 
حدود اربعه شماال بطول )5/94( دیوار و پنجره اســت به فضای معبر مجاور شرقا در سه 
قسمت بطول های )0/85( ، )14/83(، )0/47( اول دیواریست دوم و سوم دیوار به دیوار 
است، اول به فضای معبر مجاور دوم و سوم به ملک مجاور شماره 4704 فرعی از 15190 
اصلی، جنوبًا  در سه قسمت بطول های )1/90( و )1/14(، )3/54( اول دیواریست، دوم نیم 
دیواریست جلوی بالکن، دوم دیوار و پنجره است، اول تا سوم به فضای حیاط مشاعی غربًا 
در هشت  قسمت که قسمت دوم آن شمالی، قسمت های چهارم و ششم آن جنوبی است 
بطــول هــای )5/16(، )1/47(، )4/46(، )0/45(، )1/72(، )1/3(، )5/39(، )0/85( اول 
دیواریست مشترک، دوم دیواریست، سوم درب و دیوار است، چهارم تا ششم دیواریست، 
هفتم و هشتم دیواریست مشــترک اول به آپارتمان قطعه 4 شماره 41140 فرعی دوم تا 
ششم به راه پله و آسانسور مشاعی هفتم و هشتم به آپارتمان قطعه 4 شماره 41140 فرعی، 
محتویات ملک در داخل آن داکت به مساحت )0/26( قرار دارد و حقوق ارتفاقی له و علیه 
طبق قانون تملک آپارتمانهاست. بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 10/29 
متر مربع قطعه 5 تفکیکی واقع در طبقه همکف که 27 دســیمتر آن بصورت غیر مسقف 
است شماال بطول )2/20( خط فرضی به محوطه پارکینگ، شرقاً در دو قسمت بطول های 
)4/01(، )0/79( اول و دوم خط فرضی است اول به محوطه پارکینگ دوم به حیاط مشاعی  
جنوبًا در دو قسمت بطول های )0/69(، )1/51( اول و دوم خط فرضی است اول و دوم به 
حیاط مشــاعی  غربًا بطول )4/80( خط فرضی به محوطه پارکینگ و ششدانگ یکباب 
انباری به مساحت 0/85 متر مربع قطعه پنجم تفکیکی در بخش همکف که از پارکینگ 
های نهم حق العبور دارند شمااًل بطول )1/31( دیواریست مشترک به انباری قطعه 4، شرقًا 
بطول )0/65( درب و دیوار است به حیاط مشاعی جنوبًا بطول )1/31( دیواریست مشترک 
به انباری قطعه 6، غربًا بطول )0/65( دیوار به دیوار اســت به ملک مجاور شماره 4702 
فرعی از 15190 اصلی ذیل ثبت 96207 صفحه 215 دفتر امالک جلد 477 تحت شماره 
چاپی 255017 بنام آقای محمد حســن عمادی اندانی ثبت و سند مالکیت صادر شده به 
موجب اسناد رهنی شــماره 22353 و 16680 و 18001 و 20055 دفتر 146 اصفهان در 
رهن بانک ســپه قرار گرفته به مبلغ 1/230/788/100 تومان ارزیابی شــده است 6- 
ششدانگ آپارتمان به مساحت 100/96 متر مربع به شماره پالک ثبتی 41142 فرعی از 
15190 اصلی مفروز و مجزی شده از 4703 فرعی از اصلی مذکور قطعه 6 تفکیکی بخش 
5 اصفهان در سمت غربی طبقه سوم که )3/8( آن بالکن، )5/15( پیشرفتگی در حد شمال 
 اســت کــه از پارکینــگ هــای قطعــه ســوم و چهــارم و پنجــم و ششــم 
حق العبور دارد با قدر السهم  از عرصه و مشــاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه شماال 
)6/06( دیوار و پنجره است به فضای معبر مجاور، شرقا در هشت قسمت که قسمت هفتم 
آن شمالی، قسمت سوم و پنجم آن جنوبی اســت بطول های )0/85(، )5/39(، )0/52(، 
)1/72(، )0/30(، )4/46(، )0/83(، )5/16( اول و دوم دیواریســت مشترک، سوم و پنجم 
دیوار است، ششم درب و دیوار است- هفتم دیوار است، هشتم دیواریست مشترک، اول و 
دوم به آپارتمان قطعه 7 شماره 41143 فرعی سوم تا هفتم به راه پله و آسانسور مشاعی، 
هشتم به آپارتمان قطعه 7 شماره 41143 فرعی، جنوبا در سه قسمت که قسمت سوم آن 
غربی است بطول های )3/66(، )1/26(، )1/77( اول دیوار و پنجره است. دوم نیم دیوار 
جلو بالکن، سوم دیواریست اول تا سوم به فضای حیاط مشاعی، غربًا در سه قسمت بطول 
های )0/55(، )14/83(، )0/85( اول تا سوم دیواریست. اول و دوم به فضای ملک مجاور 
شماره 4702 فرعی از شماره 15190 اصلی سوم به فضای معبر مجاور، محتویات ملک که 
در داخل آن داکت به مساحت )0/3( متر مربع قرار دارد. حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون 
تملک آپارتمان هاست بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 12/13 متر مربع 
قطعه 4 تفکیکی واقع در همکف شماال بطول 2/45 خط فرضی به محوطه مشاعی است 
شرقا بطول 4/95 خط فرضی به محوطه مشاعی است جنوبا بطول 2/45 خط فرضی به 
محوطه مشاعی است غربا بطول 4/95 خط فرضی به محوطه مشاعی است. کلیه آپارتمان 
ها از این قطعه حق العبور دارد و ششدانگ یک باب انباری به مساحت 0/85 متر مربع قطعه 
4 تفکیکی واقع در همکف که از پارکینگ های هشتم حق العبور دارند به حدود اربعه شمااًل 
بطول )1/31( دیواریست مشترک به انباری قطعه 3 شرقی شرقا بطول )0/65( درب و دیوار 
است به حیاط مشاعی جنوبا بطول )1/31( دیواریست مشترک به انباری قطعه 5 غربا بطول 
)0/65( دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره 4702 فرعی از شماره 15190 اصلی که 
ذیل ثبت 96209 صفحه 218 دفتر امالک جلد 477 و تحت شماره چاپی 255018 به نام 
آقای محمد حسن عمادی اندانی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و وفق اسناد رهنی 
شماره 22353 و 16680 و 18001 و 20055 دفترخانه 146 در رهن بانک سپه قرار داشته 
 قیمت ملک حســب کارشناســی برابر 1/362/475/300 تومان اعالم گردیده اســت
 7- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مســاحت 94/85 متر مربع واقع در سمت شرقی 
طبقه سوم به پالک شماره 41143 فرعی از 15190 اصلی مفروز و مجزی شده از 4073 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 اصفهان قطعه 7 تفکیکی بانضمام ششدانگ یک 
واحد پارکینگ به مساحت 12/13 متر مربع قطعه 3 تفکیکی واقع در همکف و ششدانگ 
یک باب انباری به مساحت 0/86 متر مربع قطعه 3 تفکیکی واقع در همکف آپارتمان واقع 
در سمت شرق طبقه سوم که )3/65( آن بالکن و )5/05( متر مربع آن پیشرفتگی در حد 
شمال است که از پارکینگ های قطعه سوم، چهارم و پنجم و ششم حق العبور دارد و با قدر 
السهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه محدود به حدود: حدود آپارتمان: 
شمااًل بطول )5/94( دیوار و پنجره است به فضای معبر مجاور، شرقًا در سه قسمت بطول 
های )0/85(، )14/83(، )0/47( اول تا ســوم دیواریست اول به فضای معبر مجاور دوم و 
ســوم به فضای ملک مجاور شماره 4704 فرعی از شــماره 15190 اصلی، جنوبًا در سه 
قسمت بطول های )1/90(، )1/14(، )3/54(، اول دیواریست دوم نیم دیوار جلوی بالکن 
سوم دیوار و پنجره است اول تا سوم بفضای حیاط مشاعی. غرباً در هشت قسمت که قسمت 
دوم آن شمالی، قسمت های چهارم و ششم آن جنوبی است بطول های )5/16(، )1/47(، 
)4/46(، )0/45(، )1/72(، )1/03(، )5/39(، )0/85( اول دیواریست مشترک دوم دیواریست 
سوم درب و دیوار است چهارم تا ششم دیواریست هفتم و هشتم دیواریست مشترک اول 
به آپارتمان قطعه 6 شماره 41142 فرعی دوم تا ششم به راه پله و آسانسور مشاعی هفتم 
و هشتم به آپارتمان قطعه 6 شماره 41142 فرعی محتویات ملک که در داخل آن داکت 
به مســاحت 0/26 قرار دارد حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست به 
انضمام شش دانگ انباری قطعه سه به مساحت 0/86 واقع در همکف که از پارکینگ های 
هشتم حق العبور دارند به حدود اربعه شماال بطول )1/31( دیواریست مشترک به انباری 
قطعه 2 شــرقًا بطول )0/66( درب و دیواریست به حیاط مشــاعی جنوبًا بطول )1/31( 
دیواریست مشترک به انباری قطعه 4 غربا بطول )0/66( دیوار به دیوار است به ملک مجاور 
شماره 4702 فرعی از 15190 اصلی و پارکینگ قطعه ســه به مساحت 12/13 واقع در 
همکف به حدود اربعه شماال بطول )2/45( خط فرضی به محوطه مشاعی است شرقا بطول 
)4/95( خط فرضی به محوطه مشاعی است جنوبا بطول )2/45( خط فرضی به محوطه 
مشاعی است غربا بطول )4/95( خط فرضی به محوطه مشاعی است ذیل ثبت 960211 
صفحه 221 دفتر امالک جلد 477 و شماره چاپی 255019 بنام آقای محمد حسن عمادی 

اندانی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده اســت و به موجب اسناد رهنی شماره 22353، 
20055، 16680 و 18001 دفتر 146 اصفهان در رهن بانک سپه قرار گرفته حسب اعالم 
کارشناس قیمت پالک ثبتی فوق الذکر برابر 1/280/019/700 تومان اعالم گردیده است. 
8- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 100/83 متر مربع قطعه 8 تفکیکی واقع 
در سمت غربی طبقه چهارم به شماره پالک ثبتی 41144 فرعی از 15190 اصلی مفروز و 
مجزی شده از 4073 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 اصفهان بانضمام ششدانگ 
یک واحد پارکینگ به مســاحت 12/13 متر مربع قطعه 2 تفکیکــی واقع در همکف و 
ششدانگ یک باب انباری به مســاحت 0/86 متر مربع قطعه 2 تفکیکی واقع در همکف 
آپارتمان واقع در ســمت غربی طبقه چهارم که )3/80( آن بالکن و )5/15( متر مربع آن 
 پیشرفتگی در حد شمال اســت که از پارکینگ های قطعه ســوم، چهارم، پنجم و ششم 
حق العبور دارد و با قدر السهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه محدود 
به حدود: حدود آپارتمان: شمااًل بطول )6/06( دیوار و پنجره است به فضای معبر مجاور، 
شرقًا در هشت قسمت که قسمت هفتم آن شمالی، قسمت های سوم و پنجم آن جنوبی 
است بطول های )0/85(، )5/39(، )0/52(، )1/72(، )0/36(، )4/46(، )0/83(، )5/16( اول 
و دوم دیواریست مشترک، ســوم تا پنجم دیوارییست، ششــم درب و دیوار است، هفتم 
دیواریست، هشتم دیواریست مشترک، اول و دوم به آپارتمان قطعه 9 شماره 4703 باقی 
مانده فرعی ســوم تا هفتم به راه پله و آسانسور مشاعی هشتم به آپارتمان قطعه 9 شماره 
4703 باقی مانده فرعی جنوبًا در سه قسمت که قسمت سوم آن غربی است بطول های 
)3/66(، )1/26(، )1/77( اول دیــوار و پنجره اســت دوم نیم دیوار جلوی بالکن، ســوم 
دیواریست اول تا سوم به فضای حیاط مشــاعی غربًا در سه قسمت بطول های )0/55(، 
)14/83(، )0/85( اول تا سوم دیواریست اول و دوم به فضای ملک مجاور شماره 4702 
فرعی از شماره 15190 اصلی سوم به فضای معبر مجاور محتویات ملک که در داخل آن 
داکت به مساحت سی دسیمتر مربع قرار دارد حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمان هاست و حدود پارکینگ به شرح شمااًل بطول )2/45( خط فرضی است به محوطه 
مشاعی شرقًا بطول )4/95( خط فرضی است به محوطه مشاعی است جنوبا بطول )2/45( 
خط فرضی به محوطه مشــاعی اســت غربًا بطول )4/95( خط فرضی است به محوطه 
مشاعی است و حدود انباری به شرح شماال بطول )1/31( دیواریست مشترک به انباری 
قطعه 1 شــرقا بطول )0/66( درب و دیوار است به حیاط مشــاعی جنوبا بطول )1/31( 
دیواریست مشترک به انباری قطعه 3 غربا بطول )0/66( دیوار به دیوار است به ملک مجاور 
شماره 4702 فرعی از شــماره15190 اصلی حقوق ارتفاقی  له  و علیه  تابع قانون تملک 
آپارتمان هاست که مالکیت آن  ذیل ثبت شماره 96213 و شماره چاپی 255020 سری 
الف سال 90 در صفحه 224  دفتر امالک جلد 477 به نام محمد حسن عمادی ثبت و سند 
مالکیت صادر گردیده که وفق اسناد رهنی شــماره های 22353 و 16680 و 18001 و 
20055 دفترخانه 146 اصفهان در رهن بانک سپه قرار دارد ارزش آپارتمان مزبور طبق 
اعالم کارشناس رسمی دادگستری برابر 1/367/262/900 تومان می باشد. 9- ششدانگ 
آپارتمان به مساحت 94/85 متر مربع قطعه 9 تفکیکی واقع در طبقه چهارم سمت شرقی 
پالک شــماره باقیمانده 4703 فرعی از 15190 اصلی مفروض و مجزی شده از 4703 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 اصفهان به مساحت 94/85 متر مربع واقع در طبقه 
چهارم سمت شرقی که )3/65( آن بالکن و )5/05( آن در حد پیشرفتگی در حد شمال است 
که از پارکینگ های قطعه سوم ، چهارم، پنجم و ششم حق العبور دارد با قدر السهم از عرصه 
و مشاعات و سایر مشترکات با حدود اربعه آن شمااًل بطول )5/94( متر دیوار و پنجره است 
به فضای معبر مجاور، شرقًا در سه قسمت بطول )0/85(، )14/83(، )0/47( اول تا سوم 
دیواریست، اول به فضای معبر مجاور، دوم و ســوم به فضای ملک مجاور شماره 4704 
فرعی جنوبًا در سه قسمت بطول های )1/90(، )1/14(، )3/45( اول دیواریست، دوم نیم 
دیوار جلوی بالکن، سوم دیوار و پنجره است. اول تا سوم به فضای حیاط مشاعی غربًا در 
هشت قسمت دوم آن شمالی، قســمت های چهارم و ششم آن جنوبی است، بطول های 
)5/16(، )1/47(، )4/46(، )0/45(، )1/72(، )1/03(، )5/39(، )0/85( اول دیواریســت 
مشترک، دوم دیواریست، سوم درب و دیواریست، چهارم تا ششم دیواریست، هفتم و هشتم 
دیواریست مشترک، اول به آپارتمان قطعه 8 شــماره 41144 فرعی تا ششم به راه پله و 
آسانسور مشاعی هفتم و هشتم به آپارتمان قطعه 8 شماره 41144 فرعی محتویات ملک 
که داخل آن داکت به مساحت )0/26( بیست و شش دســی متر مربع قرار دارد و حقوق 
ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت. بانضمام ششــدانگ پارکینگ به 
مســاحت 12/13 متر مربع قطعه 1 تفکیکی واقع در طبقه همکف به حدود اربعه شمااًل 
)2/45( خط فرضی به محوطه مشاعی است، شرقًا بطول )4/95( خط فرضی به محوطه 
مشاعی است، جنوباً بطول )2/45( خط فرضی به محوطه مشاعی است، غرباً بطول )4/95( 
خط فرضی به محوطه مشاعی است و ششدانگ یکباب انباری شماره یک به مساحت 0/98 
متر مربع واقع در طبقه همکف که از پارکینگ های هشــتم حق العبور دارد شمااًل بطول 
)1/31( دیواریست به حیاط مشاعی، شرقاً بطول )0/75( درب و دیواریست به حیاط مشاعی 
جنوبا بطول )1/31( دیواریست مشترک به انباری قطعه 2 غرباً بطول )0/75( دیوار به دیوار 
است به ملک مجاور به شماره 4702 فرعی از شماره 15190 اصلی که ذیل ثبت 78144 
صفحه 434 دفتر امالک جلد 398 و تحت شماره چاپی 255012 بنام آقای محمد حسن 
عمادی اندانی ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده اســت و به موجب اسناد رهنی شماره 
22353 و 16680 و 18001 و 20055 دفتر 146 اصفهان در رهن بانک سپه قرار گرفته 
اســت و ارزش بهای ملک برابر 1/286/174/100 تومان میباشد. )کلیه اندازه های فوق 
الذکر به متر می باشد(. کل آپارتمانهای فوق ملکی محمد حسن عمادی اندانی بوده و واقع 
در یک مجموعه مسکونی به آدرس اصفهان واقع در خیابان پروین اعتصامی- ضلع شرقی 
خیابان، کوچه شهید بهرام مرادی )به شماره 27( که ضلع شمالی ملک به کوچه شماره 29 
)شهید عبدالحسین آقاجانی( بنام مجموعه مهر می باشــد ساختمان فوق الذکر در زمان 
بازدید دارای چهار طبقه روی پیلوت با سازه بتنی سقف تیرچه بلوک دارای آسانسور پنجره 
های آلومینیوم دو جداری نمای بیرونی آجر و سنگ کف حیاط سنگ دربهای ورودی فلزی 
پله سنگ و بدنه پله ســرامیک نرده های فلزی دربهای داخلی و اصلی آپارتمانها چوبی 
آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف بدنه کاشــی و کف ها پارکت با نورپردازی معمولی و 
نقاشی داخلی عرصه ســاختمان برابر 303/6 متر مربع می باشــد سرمایش و گرمایش 
اسپیلیت و رادیاتور پکیج دارای جعبه آتش نشانی و بدون اعالم حریق گاز و برق مجزی و 
آب مشترک و قدمت حدود ده سال جلوی واحد همکف قسمت حیاط با شیشه مات محصور 
شده است و  پشــت بام ایزوگام و بدون موزاییک است ضمنا حسب اعالم بستانکار مورد 
 مزایــده فاقــد بیمــه می باشــد. مزایــده تمامــی پالکهــای فــوق در روز شــنبه 
مورخ 1399/07/19 در شعبه رهنی اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به آدرس اصفهان 
خ هشت بهشت شرقی چهار راه شهید صداقتی )چهار راه اول(، ابتدای خ الهور سمت چپ 
اداره اجرای اسناد رسمی طبقه سوم با رعایت مقررات و آیین نامه اجرا از قیمت های پایه 
فوق برگزار خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می 
گردد ضمنــا این آگهــی در یک نوبــت در روزنامه زاینــده رود چــاپ اصفهان مورخ 
1399/07/03 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
 می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلســه مزایده بایــد ده درصد مبلــغ پایه مزایده 
پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی 
بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی 
و کارت شناســایی معتبر الزامی اســت. ضمنا برنده مزایده باید ما به التفاوت مبلغ نهایی 
فروش را ظرف پنج روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 
نماید. در غیر این صورت ضمن ابطال مزایده مبلغ علی الحســاب دریافتی به نفع دولت 
 ضبط خواهد شــد. م الف: 996451 یعقوبی سرپرســت اداره اجرای اســناد رسمی

 اصفهان
اصالحیه

7/16 آگهی مندرج با م الف : 975493 چاپ در صفحه 4 روزنامه زاینده رود که در مورخه 
99/6/19 درج شده با عنوان ابالغ اجرائیه مشخصات محکوم له بهمن کرباسیان صحیح 

می باشد. 

فقدان سند مالکیت
7/18 شــماره نامــه: 139985602024005768- 99/7/1 نظــر بــه اینکه ســند 
 مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین شــماره پالک 17 فرعی باقیمانده از 4793 اصلی 
)که در راستای استانداردسازی به پالک 4793/5425 تبدیل شده(  در بخش 5 اصفهان 
به شماره صفحه 139 دفتر 202 امالک به شماره ثبت 258640 و شماره چاپی دفترچه 
ای 278169  به نام آقای بهروز پیروز فرزند اسداله سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد 
سپس بالواسطه به موجب سند 50023 مورخ 1358/08/09 دفترخانه اسناد رسمی 34 
اصفهان به شرکت برق منطقه ای اصفهان انتقال قطعی یافته است سپس مالک مذکور 
با ارائه درخواست 139921702002421179 مورخ 1399/05/23 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره یکتای 139902150467000327 
 و رمز تصدیق 822641 و شــماره ترتیــب 25293 مــورخ 1399/05/22 به گواهی

 دفترخانه اســناد رســمی 288 اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت به 
علت جابجایی مفقود و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نموده لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی 
 می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت
 نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 996425 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک

 جنوب اصفهان
اخطار اجرایی

7/19 محکوم علیه علیرضــا صانعی فرزند محمد ابراهیم مجهــول المکان و محکوم 
له حمیدرضا اســدی فرزند مرتضی به وکالــت نعمت اله ضیائی و مینا ســالمی هردو 
شــاهین شــهر خ مخابرات نبش فرعی 5 غربی مجتمه ونیز ط اول واحد 2   به موجب 
رای شماره 1 تاریخ 16 / 1/ 99  حوزه 6 حقوقی شــورای حل اختالف شهرگز محکوم 
 علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 900 / 106 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ

 000 / 580/ 2 ریال بابت هزینه دادرســی و ابطال تمبر و حق  الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه در وفق براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
 اســالمی که حین اجرای حکم  از تاریخ هریک از چکها 15 / 4 / 96 - 15 / 6 / 96 -
 10 / 5 / 96 - 25 / 3 / 97 لغایت  زمان اجرا محاسبه خواهد شد در حق محکوم له صادر 
می نماید پرداخت هزینه نیم عشــر دولتی اجرا ی برعهده محکوم علیه می باشد  ماده 
34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 996412 

قاضی شعبه 6حقوقی شورای حل اختالف گز 
اخطار اجرایی

7/20 محکوم علیه مســعود خواجه فرزنــد غالمرضا مجهول المــکان و محکوم له 
زینب دانش فرزند نادعلی شــاهین شــهر خ نظامی نبش فرعی 3 شرقی مجتمع یک 
پهلوان واحد 2  به موجب رای شــماره 125 تاریخ 16 / 4/ 99  حوزه 5 حقوقی شورای 
 حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ
 000 / 000 / 100 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 000 / 295 / 1 ریال بابت هزینه 
دادرســی و ابطال تمبر در خصوص خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 
22 / 4 / 98 لغایت زمان پرداخت براســاس شاخص اعالمی از ســوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی که حین اجرای حکم محاسبه خواهد شــد در حق محکوم له صادر 
می نماید پرداخت هزینه نیم عشــر دولتی اجرا ی برعهده محکوم علیه می باشد  ماده 
34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجــرای مفاد اجراییه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید   .  
م الف: 996725 عباس روشــن ارا قاضی شعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف 

شاهین شهر 

آگهی تغییرات شرکت الماس قطعه اسپانه سهامی خاص 
به شماره ثبت 35233 و شناسه ملی 10980261718

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهدی یزدانی به شماره 
ملی 1288185138 ، منوچهر یزدانی طهمور ســاتی به شماره ملی 
1282187503 ، مهری نکوئی شجاع به شماره ملی 1281596841 
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و سعید عالم 
زاده به شماره ملی 1285606442 به سمت بازرس اصلی وحجت اهلل 
خاکسار به شماره ملی 0050673831 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)992627(

آگهی تغییرات شرکت مروارید دانه سپاهان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 89 و شناسه ملی 10980171676 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز مالی منتهی به سال 1398 تصویب شد. روزنامه 
کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت معین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زواره )993811(

اعالم مفقودی 
اینجانب الهام نصیــری مالک خودرو پــژ و پارس به 
شــماره شاســی NAAN11FE9JH566987 و شماره 
موتور 164B0190569 بعلت فقدان اسناد فروش  تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شهر ساختمان ســمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.



پنجشنبه 3 مهر  1399 / 6 صفر  1442/ 24 سپتامبر 2020/ شماره 3077
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

واکسن آنفلوآنزا در  اصفهان توزیع نشده است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه واکســن آنفلوآنزا هنوز در داروخانه های این 
استان توزیع نشده است، گفت: اولویت نخست برای توزیع این واکسن، مراکز درمانی، مادران باردار و 
بیماران با ایمنی پایین است.آرش نجیمی افزود: بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو، واکسن آنفلوآنزا 
در اختیار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سپس معاونت های بهداشت 
دانشگاه های علوم پزشکی اســتان ها قرار خواهد گرفت و سپس بر اساس شیوه نامه مشخص شده 
در بین بخش های اولویت دار توزیع می شود.وی با بیان اینکه بر اساس این شیوه نامه، اولویت توزیع 
واکسن آنفلوآنزا در مراکز درمانی و بیمارستان ها برای کادر درمانی، پرستاری و کارکنان و بیماران دارای 
ایمنی پایین است، اظهارداشت: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال اخذ اطالعات 
مربوط به این افراد از معاونت درمان اســت.نجیمی یکی دیگر از گروه هــای اولویت دار برای دریافت 
واکســن آنفلوآنزا را مادران باردار خواند و خاطرنشان کرد: واکســن مورد نیاز آنها از طریق شبکه های 

بهداشت و برای مادران باردار دارای پرونده توزیع می شود.

مدارس اصفهان از نرم افزار واحد برای آموزش مجازی 
استفاده کنند

رییس فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: تاکید دستگاه تعلیم 
و تربیت استان بر استفاده مدارس از یک نرم افزار واحد، تایید شده و استاندارد برای امر آموزش 
مجازی است. حمیدرضا خردمند با تاکید بر جلوگیری از تک روی در استفاده از برنامه های آموزش 
مجازی در مدارس افزود: در سال تحصیلی گذشته به دلیل بحران ناگهانی کرونا و اقدامات سریع 
دســتگاه تعلیم و تربیت برای برقراری امر آموزش به صورت مجازی، نرم افزارهای متعددی در 
مدارس برای این امر به کار گرفته شد.وی ادامه داد: از سویی با توجه به اینکه برنامه شبکه آموزش 
دانش آموزی )شاد( دیرتر آماده و در اختیار مدارس قرار گرفت، این تک روی ها ادامه پیدا کرد.

رییس فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: در سال تحصیلی 
جاری به تمامی مدارس اعالم شــد که به اســتفاده صرف از برنامه شــاد برای آموزش مجازی 
دانش آموزان بپردازند.وی یادآور شــد: اســتفاده از این نرم افزار واحد و یکپارچه موجب کنترل 

بیشتر حضور و غیاب دانش آموزان و برنامه ریزی درسی آنها می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اعالم کرد:
کاهش 18 درصدی تلفات ترافیکی اصفهان

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشــاره به کاهش 18 درصدی تلفات حوادث ترافیکی 
گفت: بیشــترین تلفات حوادث ترافیکی با ۲۴۷ نفــر در جاده های برون  شــهری، 1۴۶ نفر در 
مسیرهای درون  شهری و ۵ نفر سایر گزارش شده است.علی ســلیمان پور اظهار داشت: در پنج 
ماهه نخســت امســال تعداد 3۷ نفر )همگی مرد( به دلیل فوت ناشــی از حوادث کار در مراکز 
پزشکی قانونی اســتان اصفهان مورد معاینه قرار گرفتند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل با تعداد 38 نفر کاهش داشته است. بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد 
جسم سخت و سقوط از بلندی بوده اســت.وی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال 398 نفر که در 
حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند و به اداره کل پزشــکی قانونی استان اصفهان ارجاع 
داده شده اند گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )۴8۶ نفر(،  18.1 درصد کاهش 
داشته است. از مجموع تلفات حوادث ترافیکی امسال در این استان ۷۴ نفر زن و 3۲۴ نفر مرد 
بوده اند. نکته قابل توجه اینکه بیشــترین تلفات حوادث ترافیکی با ۲۴۷ نفر در جاده های برون  

شهری، 1۴۶ نفر در مسیرهای درون  شهری و ۵ نفر سایر گزارش شده است.

با گسترش شدید  کرونا در اصفهان تمهیدات جدید در شهر اعمال می شود؛

گشت ارشاد از نوع کرونایی

شیوع فوق بحرانی، فوران بیماری، فشار  پریسا سعادت
بیــش از حد بــه بیمارســتان هــا و...

خبرهایی است که برای این روزهای وضعیت بیماری کرونا در اصفهان 
از زبان مســئوالن شنیده می شــود. اگر چه حال و روز کرونا در سایر 
استان های کشور هم در وضعیت سفید و یا حتی زرد نیست؛ اما اوضاع 
و احوال این بیماری در اصفهان به نقطه اوج بحران رسیده است این 
در حالی است که همچنان خبری از اعمال محدودیت ها و برنامه ها 
برای کاهش موج این بیماری مشاهده نمی شود. وضعیت در برخی از 
شهرستان های اصفهان حادتر هم شده اســت، آنگونه که سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته: از ابتدای شهریورماه شرایط بدی 
در استان اصفهان داشتیم؛ اما طی حدود یک هفته گذشته و به ویژه 
چند روز اخیر، شرایط فوق حادی در اســتان تجربه کردیم و در برخی 
شهرستان ها از جمله خمینی شــهر وضعیت بسیار بدی داریم.وی با 
بیان اینکه تعداد بیماران بستری کووید19 در استان اصفهان )به غیر از 
شهرستان کاشان و آران و بیدگل( به نزدیک یک هزار و 3۰۰ نفر رسیده 
است، افزود: تعداد موارد حاد در روز نیز تقریبا یک هفته است از ۲۰۰ 
نفر عبور کرده و متاسفانه با افزایش یک و نیم تا ۲ برابری تعداد مرگ 

و میر مواجه هستیم.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره 
به اینکه اوایل خردادماه آمار مــرگ و میر بیماران مبتال به کووید19 در 
استان اصفهان تک رقمی بود و در تیرماه نیز این وضعیت ادامه داشت، 
گفت: در مرداد و شهریورماه تعداد مرگ و میر بیماران به میانگین 1۰ 
نفر در روز رسید، این درحالی است که طی یک هفته گذشته به باالی 
۲۰ و حتــی 3۰ نفر در روز رســیده اســت.وی در خصــوص وضعیت 
بیمارستان های استان اصفهان نیز گفت: ظرفیت برخی بیمارستان ها 
مثل بیمارستان عیسی بن مریم تکمیل شده ولی برخی بیمارستان ها 
مثل الزهرا هنوز ظرفیت دارند، اگرچه درصورت ادامه این روند شاید 
ناگزیر شویم تخت هایی که به ارائه خدمت به سایر بیماران اختصاص 
دارد را در اختیار بیماران کووید19 قرار دهیم، به طوری که تخت و شاید 
 بیمارســتان هــای جدیــد را نیــز بایــد به بخــش بســتری کرونا 

اضافه کنیم. 
با باال گرفتن روند ابتال بــه این بیماری آن هم در شــرایطی که منعی 
برای تجمعات ترددها و دور همی ها حتــی در اماکن عمومی و پارک 
ها هم تعیین نشده است، سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در اصفهان 
خبر از راه اندازی گشــت های ارشــاد کرونایی در سطح اصفهان داده 

است.حجت ا... غالمی افزود: گشت ارشــاد کرونا با همکاری نیروی 
انتظامی، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و نیروی مقاومت 
بســیج راه اندازی می شود.وی ادامه داد: گشــت مزبور موظف است 
با حضور در مجامع، بــازار و رصد فعالیت اقشــار و اصناف مختلف به 
متخلفــان و ناقضان موازین بهداشــتی تذکر دهد.معاون اســتاندار 
اصفهان اضافه کرد: همچنیــن مجمع خیرین بهداشــت و درمان به 
منظور جذب خیرین حوزه بهداشت و درمان و مقابله با بیماری کرونا و 
تامین کمک های نقدی مورد نیاز فعال خواهد شد.غالمی خاطرنشان 
کرد: نظارت بر بوســتان ها و تفرجگاه ها به صورت جــدی دنبال می 
شــود و هر شــب برای کاهش حضور مردم در ایــن مکان ها، میزان 
سرویس دهی از جمله روشنایی آن ها کاهش می یابد. وی ادامه داد: 
نظارت جدی بر رستوران ها و فســت فوتی ها نیز اعمال و با متخلفان 
برخورد قانونی خواهد شد.سخنگوی ستاد استانی مدیریت و بیماری 
کرونای اصفهان افزود: همچنین بنزین زدن در جایگاه های ســوخت 
تنها توسط متصدیان آن ها انجام می شود.دورکاری کارمندان هم تنها 
با نظر مدیران مربوطه و مشروط به انجام امور محوله و تعلیق نشدن 

امور ارباب رجوع در ادارات صورت می گیرد.

معاون بهداشتی شبکه بهداشــت و درمان سمیرم 
گفت: مشــاهده مواردی از شــیوع بیماری هاری 
مشترک بین دام و انسان در جنوب این شهرستان 
نگران کننده است.سید حجت ا... موسوی در جلسه 
کارگروه بهداشــت و امنیت غذایــی در فرمانداری 
این شهرستان اظهار کرد: هاری، بیماری ویروسی 
مرتبط با دستگاه عصبی است که در گوشت خواران 
اهلی و وحشی مانند کفتار، سگ، گربه، گرگ، روباه، 
شــغال و علفخوارانی مانند گاو، گوسفند، بز و اسب 

ایجاد بیماری می کند و انسان در اثر گزیده شدن به 
وسیله این حیوانات آلوده می شود.وی تصریح کرد: 
در یک ماه اخیر حیواناتــی مانند گاو، خرس، گرگ 
و کفتار در بخش هایی از جنوب ســمیرم با آسیب 
زدن به افرادی باعث شیوع این بیماری خطرناک 
و کشنده شدند.معاون شــبکه بهداشت سمیرم  از 
عشایر، روستاییان و شهروندان خواست در صورت 
گازگرفتگی با حیوانات و با هدف جلوگیری از ابتال 
به هاری و مرگ حتمی، دوره واکسیناسیون هاری 
را در مرکز درمان پیشــگیری هاری بــه طور کامل 
انجام دهند.رییس شــبکه دامپزشکی سمیرم نیز 
اظهارداشت: مشاهده موارد مثبت هاری در بخش 
پادنای بزرگ این شهرستان زنگ خطر جدی است 
و باید برای رفع آن چاره جویی شود.اردشیر ترزبان 

تاکید کرد: حیوانات بدون صاحب اهلی و وحشی رها 
در طبیعت، بیابان و دشت ها به ویژه سگ های ولگرد 
بیشترین مشکل را در این مورد ایجاد می کنند و باید 
برای جمع آوری آنها اقدام کرد.مدیر شبکه بهداشت 
و درمان سمیرم خاطرنشان کرد: باید اقدام جدی 
و همگانی در این رابطه انجام شــود چرا که هر روز 
پیشــگیری و مقابله با حیوان گزیدگی مشکل تر و 
کنترل بیماری هاری و تحقق هدف جهانی که همانا 
حذف بیماری هاری انسانی ناشی از گزش سگ تا 

سال ۲۰3۰ است، دشوارتر می شود.
بیماری هاری در بیشتر کشــورهای آسیا و آفریقا 
بومی است و بیشترین خسارت ها و تلفات در این 
۲ قاره مشاهده و تلفات انسانی آن در جهان ساالنه 

حدود ۵۵ هزار نفر تخمین زده می شود.

 مشاهده مواردی از شیوع بیماری »هاری«
 در سمیرم اصفهان

 گشت مزبور موظف است با حضور در مجامع، بازار و رصد 
فعالیت اقشار و اصناف مختلف به متخلفان و ناقضان 

موازین بهداشتی تذکر دهد

خودکشی 
دسته جمعی 

نهنگ ها در سواحل 
»تاسمانی«

دانشــمندان تــالش  مــی کننــد 
برای نجــات حــدود ۲۷۰ نهنگی 
که در ســواحل جزیره تاسمانی در 
استرالیا گیر افتاده اند، کاری کنند. 
پژوهشــگران هنوز نمی دانند این 
نهنگ ها به چه دلیل به اینجا آمده و 

گرفتار شده اند.

پلیس دوچرخه سوار به زودی در اصفهان آغاز به کار می کند
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی این استان در صدد راه اندازی 
پلیس دوچرخه سوار به صورت کیفی و برنامه ریزی شــده در مناطقی از کالن شهر اصفهان است.

ســرهنگ محمدرضا محمــدی افزود: 
پلیس راهور دوچرخه سوار در محدوده 
هســته مرکــزی و حاشــیه رودخانه 
زاینده رود در کالن شهر اصفهان راه اندازی 
خواهد شــد.وی با بیان اینکه اصفهان 
به شهر دوچرخه ها، شــناخته می شود 
و نیاز اســت که پلیس دوچرخه ســوار 
در آن به صورت دائم راه اندازی شــود، 
اظهارداشــت: در مرحلــه نخســت ۲۰ 
دستگاه دوچرخه برای نیروهای پلیس 
راهور اصفهان تخصیص می یابد و امیدواریم این امر تا یک ماه آینده محقق شود.محمدی با اشاره 
به اینکه در برهه ای از زمان گذشته، پلیس دوچرخه سوار در اصفهان بود، خاطرنشان کرد: آن اقدام 
چندان با برنامه و دائم نبود و دوچرخه های مورد استفاده نیز کیفیت الزم را نداشت درحالی که الزم 
است پلیس راهور دوچرخه سوار در حد شعار و موقتی نباشد.رییس پلیس راهور اصفهان با تاکید 
بر اینکه دوچرخه ســواران در معابر شــهری اصفهان، امنیت الزم را ندارند، تصریح کرد: الزم است 
مسیرهای ویژه و امن برای آنها ایجاد شود درحالی که برخی مسیرهای موجود در زمان حاضر در 

اصفهان، تکمیل نشده و ناقص است.

سارقان اموال 20 منزل در اصفهان ناکام شدند
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری ۲ نفر کــه به ۲۰ منزل 
دستبرد زده بودند و کشــف 11 میلیارد اموال مســروقه از مخفیگاه آنان خبر داد.حسین ترکیان 
با اشاره به وقوع چندین فقره سرقت منزل و شــکایت مال باختگان به پلیس، اظهار کرد: پس از 
بررسی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان 
اصفهان قرار گرفت.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان افزود: تالش های 
وسیعی برای شناسایی عامل یا عامالن این سرقت ها صورت گرفته و سرانجام کارآگاهان پس از 
چند روز تالش شبانه روزی و اســتفاده از توانایی های علمی و تجربیات پلیسی خود موفق شدند 
هویت ۲ نفر که در این سرقت ها دست داشتند را به دست آورند.وی اظهار داشت: ماموران پس از 
کسب اطالعات الزم مخفیگاه متهمان را شناســایی کرده و طی یک عملیات ضربتی با هماهنگی 
مقام قضایی هر ۲ نفر را دستگیر کردند.ترکیان با اشاره به اعتراف متهمان به ۲۰ فقره سرقت منزل 
در سطح شــهر اصفهان گفت: در بازرســی از مخفیگاه این افراد اموال مسروقه شامل نقره جات، 

عتیقه جات، تلویزیون ال ای دی، مایکرویو و طالجات کشف شد.

فرمانده یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

توقیف 100 کیلو مواد افیونی در اصفهان
1۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در اصفهان کشف و توقیف شد.فرمانده یگان تکاوری فرماندهی انتظامی 
استان گفت: نیرو های رزمی یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان حین کنترل یکی از محور های 
خاکی منطقه شرق استان به 3 دستگاه خودروی سواری مشکوک و آن ها را در یک عملیات ضربتی 
متوقف کردند.سروان سید روح ا...فاطمی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو ها 8۰ کیلو تریاک، 
۲۰ کیلو شیشه و ۴۰۰ گرم هروئین که به طرز ماهرانه ای در آن ها جاسازی شده بود ، کشف شد.وی 

گفت: ۶سوداگر مرگ نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: مهر

خبر روزناجا

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان:

معتادان متجاهر استان 
 اصفهان تحت درمان

 قرار می گیرند
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان اصفهان گفت: معتادان متجاهر در 
استان اصفهان با اجرای طرحی ساماندهی 
شده و در مراکز مربوطه تحت درمان قرار می 
گیرند.محسن یارمحمدیان اظهار داشت: طبق 
قانون مبارزه با مواد مخــدر هر فرد معتادی 
که به دنبال درمان خود باشــد مجرم نیست 
و اگر فرد معتادی از درمان امتناع کند مجرم 
است.وی با اشــاره به اینکه معتاد متجاهر 
فردی اســت که در اجتماع رها شــده است، 
ابراز داشت: این افراد از نظر مالی برای درمان 
خود دچار تنگدستی هستند و به همین دلیل 
با توجه به سیاست های ابالغ شده این افراد 
ســاماندهی و در مراکز مربوطه تحت درمان 
قرار می گیرند.دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
در کاشــان برای نگهداری معتادان متجاهر 
تاســیس یک مرکز مخصوص پیش بینی 
شده است، تصریح کرد: نگهداری این افراد 
در مراکز عادی اشتباه است زیرا باید در محل 
نگهداری این افراد آموزش، نظارت و کارهای 
مراقبتــی به صورت خاص انجام شــود.وی 
با بیان اینکه ماموران نیــروی انتظامی باید 
معتادان متهاجر را دســتگیر و تحویل مراکز 
خاص نگهداری آنــان دهد، بیان داشــت: 
برای جمع آوری این افراد تاکنون ســه طرح 
در اســتان اصفهان به اجرا درآمده اســت.

یارمحمدیان با اشاره به اینکه ۴9۰ مرکز ترک 
اعتیاد در اســتان اصفهان وجود دارد، یادآور 
شد: ســن اعتیاد نســبت به دهه های قبل 
کاهش پیدا کرده است و این معضل مربوط 
به ایران نیست بلکه مربوط به کل جهان است.

وی با اشاره به اجرای طرح یاری گران زندگی 
افزود: این طرح که مربوط به امور آموزشــی 
برای پیشــگیری از اعتیاد اســت سال قبل 
در سطح مدارس، دانشــگاه ها و دیگر مراکز 

آموزشی سطح استان اصفهان اجرا شد.

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۲۶9 مورخ 99/۶/11 شورای اسالمی شهر در نظر دارد محل محور دوچرخه سواری و کیوسک مربوط 
به آن واقع در پارک ساحلی زرین شــهر را به صورت اجاره برای مدت دو ســال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط 

دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 99/۷/1۵ به شهرداری زرین شهر 

مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

میثم محمدی- شهردار زرین شهر م الف:996388

نوبت اول



عدم حمایت الزم از الهام هاشمی، سرمربی تیم ملی تفنگ به یکی از نگرانی های این روزهای ملی پوشان تیراندازی تبدیل شده است. مربی جوان و کارآزموده ای 
که در سال های 2015 تا 2018 سرمربی سنگاپور بود و با تیم ملی این کشور در بازی های کشورهای مشترک المنافع دو مدال طال کسب کرد. موفقیت این مربی 
باعث شد تا سنگاپور اصرار زیادی برای ادامه همکاری با هاشمی داشته باشد؛ اما این مربی ایرانی تصمیم گرفت تا تجربه خود را در اختیار ورزشکاران کشور خودش 
قرار دهد. با وجود این که ژاپن در سال 2018 با رقم باال خواهان جذب هاشــمی بود ولی او این همکاری را قبول نکرد تا با رفتن ابراهیم اینانلو به کشور اندونزی، 
رسما هدایت ملی پوشان را بر عهده بگیرد. با وجود موفقیت هایی که هاشمی در طول این سال ها داشته؛ اما حمایت الزم نه از نظر مالی و نه تامین امکانات صورت 
نگرفت و با اما و اگرهای مختلف، او تصمیم گرفت تا المپیک توکیو در ایران بماند. تیم ملی تیراندازی ایران در حالی با حضور این مربی موفق به کسب 6 سهمیه 
المپیک شده که با تعویق بازی های توکیو به مدت یک سال و با اتمام قرارداد هاشــمی در نیمه اول مرداد، هنوز قرارداد سرمربی تیم ملی تفنگ تمدید نشده اما 
نکته عجیب ماجرا مبلغ قرارداد این مربی برای سال آینده است که رقمی نصف قرارداد سال گذشته را شامل می شود. این در حالی است که هاشمی برای تمدید 

قرارداد خود درخواست امکاناتی برای تیم ملی کرده که تهیه این امکانات در توان فدراسیون تیراندازی نیست. 

ادامه همکاری  با »الهام هاشمی« قطعی نیست!
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راننده ناشی، مربیان استقالل را به بیابان برد
قبل از ظهر روز سه شنبه مجید نامجومطلق به عنوان سرمربی تیم استقالل در لیگ قهرمانان آسیا 
باید برای شرکت در کنفرانس خبری بازی با االهلی عربستان به استادیوم الجنوب قطر می رفت. با 

هماهنگی های صورت گرفته یک خودرو 
با راننده به هتل محل اسکان تیم استقالل 
رفت تــا مجیــد نامجومطلق، فرشــید 
اسماعیلی و مدیر رســانه ای استقالل را 
به محل برگزاری کنفرانس ببرد.حدود 20 
دقیقه از حرکت خودرو از مقابل هتل تیم 
استقالل می گذشــت که نامجومطلق به 
مدیر رسانه ای استقالل گفت فکر می کنم 
راننده دارد مسیر را اشتباه می رود، چون ما 
از بافت شهر خارج شده ایم و اطراف مان 

بیابان های پر از شن است و در صحبت با راننده ای که به زبان انگلیسی تسلط کافی نداشت و کلی 
چانه زنی و برقراری تماس با مسئول بخش رسانه ای مستقر در ورزشگاه الجنوب، راننده ناشی جاده 
را دور زد و بعد از اصالح مسیر عازم مقصد موردنظر شد.۳ عضو تیم استقالل نزدیک یک ساعت در 
راه بودند و همگی با عصبانیت از خودروی این راننده خارج شدند؛ مسیری که نهایتا باید 15 دقیقه 
سپری می شد. اتفاقا نامجومطلق که با تاخیر وارد سالن کنفرانس ورزشگاه الجنوب شد و قبل از هر 

صحبتی، با عصبانیت به اشتباه غیرقابل پیش بینی راننده ناشی اشاره کرد.

افشاگری دوباره رییس سابق درباره یک اتفاق عجیب
رییس سابق فدراســیون فوتبال دست به افشاگری زده است.رییس ســابق و نایب رییس فعلی 
فدراسیون فوتبال در گفت و گو با یک رسانه ورزشی پشــت پرده اتفاقات دیدار مهم ایران و قطر در 
مقدماتی جام جهانی 2014 را فاش کرد. علی کفاشیان گفت یکی از مقامات گفته بود کی روش ایران 
را به قطر فروخته است. کفاشیان حتی فاش کرد همین فرد به یکی از مسئوالن بلندپایه ورزش چنین 
اطالعاتی داد تا او هم به کاپیتان تیم ملی یعنی جواد نکونام بگوید حواس شان باشد چون کی روش 
ایران را فروخته است!حاال کفاشــیان در گفت و گو با خبرآنالین اطالعات جدیدتری هم در این باره 
می دهد. او می گوید: »وقتی چنین چیزی را به من گفتند، تعجب کردم. نکته دیگری که یادم رفت 
در این باره بگویم این بود؛ همان ها به من گفتند کی روش را در همان قطر برکنار کن! من گفتم مگر ما 
مربی داریم به جای کارلوس بگذاریم؟ دیدید که در نهایت موفق شدیم قطر را ببریم و بعد هم به جام 
جهانی برسیم.« کفاشیان ادامه می دهد: »همان موقع چند ماهی بود به کارلوس حقوق نداده بودیم 
ولی با تمام وجود کار می کرد. کارلوس قبل از جام جهانی برزیل 8 ماه از ما حقوق نگرفت ولی کارش 
را انجام داد. من چیزی که در تیم اتفاق می افتاد را مــی دیدم و کامال می فهمیدم با حرف هایی که 
می زنند کامال متفاوت است.کی روش واقعا به ایران عرق و تعصب داشت. االن هم می گویم او یک 
حس قلبی به کشورمان داشت و هیچ وقت دوست نداشت حتی با پول بیشتر تیم ملی را ترک کند.«

»الکس نوری« سه میلیون یورو پیشنهاد داده بود
 پس از منتفی شدن حضور استراماچونی در اســتقالل از الکس نوری به عنوان یکی از اصلی ترین 
گزینه های این باشگاه برای فصل آینده یاد می شــود. در این خصوص جالب است بدانید یکی از 
مدیران لیگ برتری که با نوری مذاکراتی داشته گفت از نوری پیشنهاد سه میلیون یورویی دریافت 
کرده است. این مدیر مدعی بود که نوری بر این باور است که اگر بخواهد در ایران کار کند مبلغی به 
مراتب بیشتر از فوتبال آلمان دریافت خواهد کرد. این ادعا در حالی مطرح شد که استقاللی ها تلویحا 

پیشنهاد الکس نوری را یک میلیون یورو اعالم کردند.

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ایستگاه آخر؛

جدال تشریفاتی »محرم« و »ژاوی« در قطر

 سمیه مصور شاگردان محرم نویدکیا در شرایطی امشب 
در آخرین دیــدار مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا به مصاف تیم السد قطر می روند که طالیی پوشان نصف 
جهان از صعود به مرحله حذفی بازمانده اند و جدال آنها با شــاگردان 
ژاوی جنبه تشریفاتی دارد.  تیم سپاهان که با سه امتیاز راهی قطر برای 
برگزاری ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شده بود با دو شکست 
متوالی مقابل تیم النصر عربستان و تساوی مقابل تیم العین امارات 
به سومین دیدار خود در دور برگشت مرحله گروهی رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا رسیده اســت.  طالیی پوشــان این دوره از مسابقات 
باشگاهی لیگ قهرمانان آسیا را به بهترین شکل ممکن شروع کردند، 
آنها در اولین دیدار موفق شــدند با چهار گل از ســد تیم العین امارات 
بگذرند؛ اما در ادامه رقابت ها در هفته هــای دوم تا چهارم مقابل تیم 
های السد قطر و النصر عربستان تن به شکست داده و دیدار آخرشان 
مقابل تیم العین امارات با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شانسی 

برای صعود به مرحله بعد نداشته باشند.
تقابل ســپاهان و السد اگرچه برای نویدکیا و شــاگردانش یک بازی 
تشریفاتی به حســاب می آید ولی  نتیجه آن روی سرنوشت تیم های 
صعودکننده از گروه D تاثیرگــذار بوده و نقش مهمــی در تعیین تیم 

صدرنشــین دارد؛ تیم های النصر و الســد به ترتیب با 11 و 9 امتیاز در 
رده های اول و دوم جدول گروه D قرار داشــته و صعودشــان به دور 
حذفی رقابت ها قطعی شــده اســت، با این حال هنــوز تکلیف تیم 
صدرنشــین مشــخص نبوده و الســدی ها در صورت پیروزی مقابل 
سپاهان شانس رســیدن به صدر جدول را دارند و همین امر به تقابل 

سپاهان و السد حساسیت ویژه ای بخشیده است.
بازی سپاهان مقابل السد بدون شک سخت ترین بازی طالیی پوشان 
در مرحله گروهی است. آنها مقابل تیمی به میدان می روند که بازیکنان 
باکیفیت و ســتاره های بزرگی را در ترکیب خود دارد و فوتبال تهاجمی 
و زیبایی را به نمایش می گذارد؛ با این حــال بی تاثیر بودن نتیجه این 
بازی برای سپاهانی ها، فشار روانی وارد شده بر شاگردان نویدکیا را از 
بین برده و طالیی پوشــان می توانند با خیال آسوده و تمرکز بیشتری 

بازی کنند.
 تیم ســپاهان در حالی آماده برگزاری دیدار های باقی مانده از مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا شد که تغییرات اساسی در  کادر فنی این 
تیم صورت گرفته بود و محرم نوید کیا جانشــین امیر قلعه نویی روی 
نیمکت طالیی پوشان شده بود، تغییراتی که اگر چه نتوانست این تیم 
را به مرحله حذفی برســاند اما نوید بخش روزهــای امیدوار کننده در 

آینده خواهد بود.
سپاهان طی چند بازی اخیرش در لیگ قهرمانان عملکردی متفاوت 
نسبت لیگ برتر داشته و اگرچه نتیجه الزم را کسب نکرده اما بازی های 
باکیفیتی را به  نمایش گذاشــته است. طالیی پوشــان تحت هدایت 
نویدکیا تغییر تاکتیک داده و به بازی روی زمین و انجام حرکات ترکیبی 
و تاکتیکــی روی آورده اند؛ هرچند بازیکنان ســپاهان هنوز با تفکرات 
نویدکیا به هماهنگی الزم دست پیدا نکرده اند و همین امر باعث شده تا 

سپاهان نظم تیمی و انسجام تاکتیکی کاملی نداشته باشد. 

تاریخچه دیدارهای تیم سپاهان با تیم های قطری
تیم فوتبال سپاهان در حالی به مصاف السد قطر می رود که جدالش 
با تیم های قطری 5 پیروزی داشته اســت.در تاریخ رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا سپاهان تاکنون 11 بار برابر تیم های قطری به میدان رفته 
است که هیچ کدام از آنها با نتیجه تساوی به پایان نرسیده و 5 پیروزی 
و 6 شکســت حاصل کار ســپاهان برابر نماینده های قطر بوده است.

الغرافه، السد و لخویا ۳ تیم قطری هستند که سپاهان تاکنون برابر آنها 
بازی کرده است. در این بین السد 5 بار به مصاف سپاهان رفته که 2 برد 

و ۳ شکست برای سپاهان در پی داشته است.

سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی گفت: منتظر روز 
14 مهرماه و اعالم اتحادیه جهانی کشــتی در مورد 
برگزاری رقابت هــای جهانی یا عــدم برگزاری آن 
هســتیم،محمد بنا با بیان این مطلــب افزود: صد 
در صد کشتی باید از یک جایی شــروع می شد، از 
علیرضا دبیر، حمید سوریان به خاطر تالش هایشان 
برای راه اندازی لیگ برتر کشتی قدردانی می کنم، 
چراکه با این کار دوباره رونق به کشتی باز می گردد و 
کشتی گیران از این موضوع خوشحال هستند و این 
یک کار بسیار مثبت بود.وی ادامه داد: کشتی از همه 
چیز مهم تر است و نباید بگذاریم که جایگاه و اهمیت 
آن در بین مردم پایین بیاید و یکی از راه های این کار 
برگزاری مسابقات و شروع دوباره تمرینات است.بنا 

تصریح کرد: البته لیگ کشتی به لحاظ مالی نیز به 
کشتی گیران و مربیان کمک می کند و یکی از مزایای 
برگزاری این رقابت ها همین موضوع محسوب می 
شود برای اینکه اکثر کشتی گیران منبع درآمدی جز 
مسابقات لیگ ندارند.وی افزود: اما در این میان از 
باشگاه ها هم می خواهم همانطور که کشتی گیران 
با جان و دل برای تیم ها به میدان می روند آن ها هم 
به تعهدات خود به آن ها عمل کنند، تا حداقل کشتی 
گیرانی که در این شرایط سخت، از لحاظ اقتصادی در 
تنگنا هستند، بتوانند راحت تر به تمرینات خود ادامه 
دهند.سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد اینکه 
تصمیمات فنی کشتی فرنگی با نظر حمید سوریان 
گرفته می شود، گفت: حرف حمید سوریان، حرف 

من است، من احترام زیادی برای حرف او قائلم . با 
اینکه من یک موقع سمت استادی حمید را داشتم 
اما در این مواقع ما با یکدیگر تبادل نظر می کنیم و 
نظر ایشان را قبول دارم و به ایشان افتخار می کنم.

وی ادامه داد: ما به عشق حمید سوریان زندگی می 
کنیم و رابطه من با ســوریان مانند رابطه یک پدر با 
فرزندش است. حمید هم افتخارات بسیاری را در 
کشتی فرنگی کسب کرده و هم بســیار در کار فنی 

کاربلد است و نگاه او تخصصی است.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی: 

رابطه من با »سوریان« مثل پدر با پسرش است

چهره  روز

تماس کلوپ، »تیاگو« را به آنفیلد کشاند
در نقل و انتقاالت این فصل فوتبال اروپا یکی از بازیکنانی که مشــتری های پر و پا قرص زیادی 
داشــت، تیاگو آلکانتارا هافبک اسپانیایی بود.او که با بایرن مونیخ ســه گانه کسب کرده و فصل 
رویایی را پشت سر گذاشــته بود، به دنبال تجربه چالشــی جدید در فوتبال اروپا بود تا به کسب 
افتخارات و عناویــن ادامه دهد.تیاگو محصول آکادمی الماسیاســت و حاال که بارســا با کمبود 
بازی ساز مواجه بود، همه انتظار داشــتند او خاطرات تلخ جدایی از بارسا را فراموش کند و برای 
کمک دوباره به کاتاالن ها ملحق شــود.زمانی که تیاگــو برای گذراندن تعطیالت در بارســلونا به 
ســر می برد، مدیر ورزشی بارسا با او مالقات داشــت و ســعی کرد که او را برای پیوستن به این 
تیم متقاعد کند؛ امــا تیاگو که مذاکراتش با لیورپول به مرحله  پیشــرفته رســیده بود به قرمزها 
ملحق شد.شاید دلیل رد پیشنهاد بارســا توســط تیاگو مربوط به دوران حضور تلخ و کوتاه او در 
نیوکمپ باشد، زمانی که بارســا از مثلث ژاوی، بوسکتس و اینیســتا در میانه میدان بهره می برد 
و هیچ مربی به تیاگو اعتماد نداشــت.کلوپ برای جــذب تیاگو در چند وقــت اخیر چندین بار 
با او صحبت کرده و بــه او گفته بود که در تیمــش یک نقش کلیدی خواهد داشــت. کلوپ به او 
گفته بود که اگر می خواهد قهرمان بوندســلیگا شــود در بایرن بماند، اما اگــر می خواهد دوباره 
قهرمان اروپا شــود به لیورپول بیاید.حاال تیاگو که شــماره 6 قرمزها را بر تــن می کند، می تواند 
به درخشــش و کســب عناوین مختلف در فوتبال اروپا زیر نظر یک مربی باهوش آلمانی به نام 
 یورگن کلوپ ادامه دهد و آن طرف هم بارســا حســرت بازیکن پرورش یافته  آکادمی خودش

 را بخورد.

»مانه« در لیگ برتر بهتر از رونالدو
آمار مهاجم سنگالی لیورپول در لیگ برتر انگلیس بهتر از کریســتیانو رونالدو بوده است.سادیو 
مانه، مهاجم ســنگالی در بازی این هفته برابر چلسی، ســتاره تیمش بود و هر دو گل بازی را به 
ثمر رساند. مهاجم سابق ســاوتهمپتون از زمان پیوســتن به لیورپول توانسته است در 129 بازی 
65 گل در لیگ به ثمر برســاند. در مجمــوع او در 196 بازی در لیگ برتــر انگلیس 86 گل به ثمر 
رسانده است. 196 بازی تعداد بازی کریســتیانو رونالدو یکی از بهترین بازیکنان جهان در لیگ 
برتر انگلیس بوده اســت. رونالدو با این تعداد بازی با پیراهن منچســتریونایتد توانســت 84 
گل به ثمر برســاند و در ادامه با جدایــی از این تیم راهی رئال مادرید شــد.اکنون ســادیو مانه 
که اتفاقــا او نیز مورد توجه رئــال مادرید قرار گرفته اســت طی این تعداد بازی بــرای لیورپول 
در لیگ برتر توانســته اســت 86 گل به ثمر برســاند که برتری جزئی مانه را نســبت به رونالدو 
نشــان می دهد.لیورپول بعد از شــروع خوب در لیگ برتر انگلیس و کســب 2 برد از 2 مسابقه 
 اکنون باید در هفته ســوم بــه دیدار آرســنال برود که یک دیدار ســخت برای کلــوپ و تیمش 

محسوب می شود.

»سوارز« در یک قدمی اتلتیکو مادرید
پس از کش و قوس های بســیار، لوئیز ســوارز در یک قدمی پیوســتن به اتلتیکو مادرید قرار 
دارد و به نظر می رســد که فصل آینده در ورزشــگاه وانــدا متروپولیتانو تــوپ خواهد زد.وکالی 
ســوارز جلســه ای را با جوزپ ماریا بارتومئو، مدیر بارســلونا برگزار کردند. در نهایت قرار شد که 
اتلتیکو برای خرید ســوارز مبلغی در ابتــدا نپردازد؛ اما  بــا توجه به عملکرد وی، ممکن اســت 
که پــاداش هایی پرداخته شــود. این مبلــغ در بهترین حالت چیــزی بین دو تا ســه میلیون 
یورو خواهد بود.اتلتیکــو در نظر دارد که خرید ســوارز را همزمان با اعالم جدایــی قرضی موراتا 
و پیوســتنش به اتلتیکــو اعالم کنــد. در حقیقت مهاجــم اســپانیایی به تورین ســفر کرده و 
 تســت پزشــکی را هم گشــت ســر گذاشــته؛ اما هنوز انتقالش به یووه با بند خریــد، قطعی 

نشده است.

فوتبال جهان

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن:

  شرایط مناسب نباشد
 از ذوب آهن می روم

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در خصوص 
وضعیت قراردادش با باشگاه ذوب آهن گفت: 
یک فصل دیگر با ایــن تیم قــرارداد دارم و به 
قراردادم نیز پای بند هســتم به همین دلیل در 
تمرینات حضــور دارم؛ از دو ســه تیم خوب در 
لیگ برتر پیشنهاد دارم و یک پیشنهاد خارجی 
هم داشتم که رسانه ای نکردم. با این حال برای 
ماندن دو مســئله برای من مهم است که یکی 
مربوط به قراردادم و دیگری مربوط به شــرایط 
تیم اســت.وحید محمدزاده ادامــه داد: فصل 
گذشته با ذوب آهن به توافق رسیدم ولی باید در 
مورد قراردادم فصل آینده با مدیرعامل باشگاه 
صحبت کنم. امیــدوارم حال آقــای محمدی 
خیلی زود خوب شود تا دوباره بتواند در باشگاه 
فعالیت کند. متاســفانه در ایران ثانیه به ثانیه 
همه چیز گران می شود، ما با دالر 11 هزار تومانی 
قرارداد امضا می کنیم ولی دالر به 27 هزار تومان 
می رســد. در مورد وضعیت قراردادم و مسائل 
مالی با باشگاه صحبت خواهم کرد تا وضعیت 
مشخص شود، اگر شرایط مناسب نباشد من 
هم مثل خیلی از بازیکنان که از ذوب آهن جدا 
شدند، جدا خواهم شــد.محمدزاده همچنین 
در بخش پایانی صحبت های خود گفت: فصل 
گذشــته نتیجه نگرفتیم و طبیعتا انتظارات از 
ذوب آهن باالست. تیم ما با جدایی چند بازیکن 
تاثیرگذار نیاز به جذب بازیکــن دارد. نمی دانم 
باشگاه با چه نفراتی در حال مذاکره است ولی 
تیم ما اگر می خواهد برای کســب ســهمیه یا 
قهرمانی بجنگد نیاز به بازیکنان با کیفیت دارد. 

در تاریخ رقابت های لیگ قهرمانان آسیا سپاهان تاکنون 
۱۱ بار برابر تیم های قطری به میدان رفته است که هیچ 
کدام از آنها با نتیجه تساوی به پایان نرسیده و ۵ پیروزی 
و ۶ شکست حاصل کار سپاهان برابر نماینده های قطر 

بوده است

در حاشیه

وز عکس ر

پروتکل های بهداشتی 
لیگ قهرمانان آسیا

کنفدراســیون فوتبال آســیا جهت 
برگزاری رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا، پروتکل های بهداشتی سفت 

و سختی در نظر گرفته است.
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تشریح شیوه برپایی سی و سومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان

شیوه برپایی سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از سوی دبیر جشنواره 
تشریح شد.»علیرضا تابش« دبیر سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اعالم کرد: همانطور که پیش تر اعالم شــده و در فراخوان این دوره جشنواره مورد تاکید قرار گرفته 
بود، برپایی این رویداد در پی شرایط پیش آمده در جامعه و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در 
رویارویی با افت وخیزهای شیوع بیماری کرونا با تغییراتی در اجرا همراه خواهد بود.وی عمده ترین 
این تغییرات را عدم برپایی جشنواره به شکل فیزیکی هر ساله در اصفهان عنوان کرد و متذکر شد: 
بخش های مختلف جشــنواره امســال از جمله نمایش آثار پویانمایی، کوتاه ملی و بخشی از آثار 
بین المللی، وب ســری ها، بخش کرونا و نیز چهارمین المپیاد فیلم سازی نوجوانان ایران به شکل 
برخط برگزار خواهد شد و برای اولین بار این شیوه برپایی در تاریخ برپایی جشنواره های سینمایی 
تجربه خواهد شد.تابش همچنین افزود: عزم و میل دســت اندرکاران برگزاری جشنواره مطابق با 
برنامه ریزی های چند ماه گذشته، برپایی پرشور این دوره است؛ مگر آن که دالیلی فراتر از عزم ما، 

برگزاری آن را با موانعی روبرو کند.
وی ادامه داد: در این دوره، بنا بر مقتضیات و پروتکل های بهداشتی داوری آثار بخش بین الملل نیز 
به شــیوه برخط، صورت خواهد گرفت. هم چنین هنرمندان و اهالی رسانه، تحت تاثیر شرایط ویژه 

کرونا، به اصفهان سفر نخواهند داشت.
تابش با اشــاره به ضرورت ایجاد فضای امن برای صاحبان آثار سینمای بلند حرفه ای متذکر شد: 
با وجود تالش های صورت گرفته طی ماه های اخیر، بر اســاس مطالبات مطرح شــده از ســوی 
تهیه کنندگان و نیز اهالی رسانه، مقرر شد تا نمایش فیلم های بلند به شکل فیزیکی و با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی ابالغی از سوی سازمان  سینمایی و حضور حداقلی مدعوین در »خانه جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان« در اصفهان و تهران صورت گیرد که به زودی مکان و برنامه های این 
شکل برپایی به اطالع مدعوین خواهد رسید.دبیر سی و ســومین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان درباره تنوع و کیفیت آثار رسیده به جشنواره در بخش های مختلف، گفت: امسال 
شــاهد حضور آثار خوبی در بخش ســینمای ایران و بین الملل خواهیم بود ضمن آن که در بخش 
کروناروایت، برای اولین بار فیلم هایی که در آن به رویارویی کودکان و نوجوانان با این پدیده و تالش  

مدافعان سالمت، پرداخته شده، در این بخش جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی با اشاره به این که با توجه به شرایط موجود، پیش بینی نمی کردیم این حجم اثر در حوزه کودک 
و نوجوان به دبیرخانه جشنواره برسد، اظهار داشــت: امسال با وجود این که کرونا بر زندگی مردم و 
فعالیت های هنری ســایه افکنده؛ اما تالش می کنیم تا اتفاقات متفاوتی در جشنواره بین المللی 

فیلم های کودکان و نوجوانان رخ دهد.
علیرضا تابش با اشــاره به انجام همفکری های چند ماهه برای درک درستی از تغییر در رویه های 
اجرایی و محتوایی این دوره از جشنواره، افزود: الزم می دانم از همفکری و نظرات راه گشای اعضای 
شورای سیاست گذاری جشنواره، ســازمان امور ســینمایی، و همراهی فعاالن سینمای کودک و 
نوجوان، فعاالن رســانه، پلتفرم های عرضه و نمایش محتوا، انجمن سینمای جوانان ایران، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صدا و ســیما، آموزش و پــرورش، وزارت ارتباطات و فناوری، 
شهرداری اصفهان، ادارات کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمی، وزارت امور خارجه و شهرداری تهران، در این مسیر جدید تشکر کنم، 
چرا که کرونا پارادایم ذهنی ما را در برگزاری جشــنواره های سینمایی تغییر داد و این تغییر نیازمند 

هم افزایی فعاالن فرهنگی هنری و دستگاه های مختلف است.
دبیر جشنواره در پایان گفت: در این دوره از جشنواره یکسری برنامه های جنبی هم با هدف معرفی هر 
چه بیشتر ظرفیت های سینمای کودک و نوجوان، با مشارکت فعاالن این حوزه، و تعامل و مشارکت 
مجازی کودکان و نوجوانان در گستره ای فراگیر در نظر گرفته شده که با شیوه ای متفاوت در اجرا و 

برگزاری در بستر پلتفرم ها نمایش داده خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خبرداد:

نصب ۵۰۰ المان دفاع مقدس در معابر و پل های شهر اصفهان

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهــان گفت: ۵۰۰ 
المان دفاع مقدس بــا عنوان و جمله واحد »ما ملت شــهادتیم« در 
معابر و پل های شــهر اصفهان نصب شــد.ایمان حجتی با اشاره به 
اقدامات شــهرداری اصفهان برای فضاســازی و زیباســازی شهر به 
مناسبت گرامیداشت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس، اظهار کرد: به 
همین مناسبت دیواره پازلی ساختمان ارگ جهان نما در میدان امام 
حســین )ع( با موضوع دفاع مقدس و با عنوان »ما ملت شهادتیم« 
طراحی و نصب شــده که به ایثارگری گروه هــای مختلف مردمی در 

کشور پرداخته است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان زیباسازی در اتوبان ها و پل های مسیر 
رودخانه زاینده رود، تصریح کــرد: در این زمینه المان ها و پرچم هایی 
با عنوان »ما ملت شهادتیم« در همه زیرگذرها و پل های اصلی سطح 
شــهر، حلقه ســوم ترافیکی و نیز در نزدیکی پل های رودخانه نصب 

شده است.
مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهــان تعداد این 
المان ها را ۵۰۰ مورد عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات شهرداری 
در راستای فضاسازی شهر، نصب یک طرح گرافیکی ویژه در ورودی 

گلستان شهدای اصفهان است که با یکی از آثار آبرنگ استاد شعرباف 
با حال و هوای دفاع مقدس مزین شده است.

وی با اشــاره به نصب تصاویر شــهدای ســپاه در خیابان پاسداران، 
گفت: در این راستا ســه دیواره پازلی مزین به تصاویر شهدا، بنرهای 
بزرگ شش متری و همچنین تابلوهای ویژه ای برای فضاسازی این 
خیابان نصب شده اســت؛ همچنین نصب تصاویر شهدای ارتش در 
ســه راه حکیم نظامی ورودی خیابان دانشــگاه نیز از دیگر اقدامات 
برای فضاسازی شــهر در هفته دفاع مقدس اســت که در این زمینه 
نیز دیواره پازلی ۵۶ متری در خیابان ارتش با تصاویر شــهدای ارتش 

نصب شده است.
حجتی با بیــان اینکه تبلیغات محیطی شــهرداری در تــک پایه ها و 
لمپوست های نقاط مختلف شهر با شــعار کلیدی »ما قوی هستیم« 
انجام گرفته اســت، گفت: در این زمینه یک مجموعه طرح گرافیکی 
شامل ۱۰ طرح با محوریت تصاویر شهدا و حال و هوای دفاع مقدس، 

طراحی و در نقاط مختلف شهر نصب شده است.
وی با اشــاره به اجرای ۴۰ عنوان برنامه به مناسبت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس در شــهر اصفهان تصریح کرد: این برنامه ها با شعار »ما 

قوی هســتیم« در دو بخش برنامه های مجازی و عرصه محور برگزار 
می شود.

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملل شــهرداری اصفهــان افزود: 
برنامه های مجازی در هفته دفــاع مقدس از صفحه اصفهان فرهنگ 
)isfahanfarhang(، صفحات شهرداری های مناطق ۱۵ گانه و مراکز 
و دفاتر تخصصی سازمان فرهنگی - تفریحی در فضای مجازی پیش 
روی مخاطبان قرار می گیرد که شــامل برنامه هــای هنری، فرهنگی 
و اجتماعی اســت.وی تصریح کرد: در اجرای برخی از این برنامه ها، 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس و حوزه هنری با شهرداری اصفهان همکاری داشته اند.
حجتی گفت: دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و تجلیل از آنها، اجرای 
نمایش با موضوع دفاع مقدس در چند نقطه پرجمعیت شهر، نمایش 
هشت قطعه عکس با موضوع دفاع مقدس اثر استاد »مجید کورنگ 
بهشتی« در موزه هنرهای معاصر، معرفی هفت فیلم با موضوع دفاع 
مقدس از سوی دفتر تخصصی سینما در فضای مجازی، گفت وگوی 
مردمی با عنوان »اگر دفاع مقدس نبود« و … بخشــی از برنامه های 

شهرداری در هفته دفاع مقدس است.

نصب تصاویر شهدای ارتش در سه راه حکیم نظامی ورودی 
خیابان دانشگاه نیز از دیگر اقدامات برای فضاسازی شهر 
در هفته دفاع مقدس است که در این زمینه نیز دیواره پازلی 
۵۶ متری در خیابان ارتش با تصاویر شهدای ارتش نصب 

شده است

رونمایی از »منظومه خاک و خون« ویژه هفته دفاع مقدس
مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل گفت: لوح فشرده »منظومه خاک و خون« در رسای یک 
حماسه  روز شنبه پنجم مهرماه ســاعت ۱۹ به صورت مجازی رونمایی می شود.رضوان پورعصار  
اظهار کرد: این برنامه توســط مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل وابسته به ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با همکاری فرهنگســرای پایداری برنامه ریزی شده که 
در آن پیمان کالنتر معتمدی تمام اشــعار کتاب »منظومه خاک و خون«  که در سال ۹۶ به چاپ 
رسیده است را به صورت حماســی مثل شــاهنامه می خواند.مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه 
ملل افزود: این مجموعه شعر در وصف وقایع خرمشهر از آغاز جنگ تا آزادسازی و بررسی نقش 
اصفهانی های فاتح آزادســازی خرمشهر، ســروده شده اســت. عالقه مندان می توانند از طریق 
صفحه اینســتاگرام اصفهان فرهنگ به نشــانی ISFAHANFARHAMG به صورت مجازی 

برنامه رونمایی را مشاهد کنند.

انتشار فراخوان نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی اصفهان
 نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی اصفهان در راســتای تحقق اهداف سبک زندگی اسالمی و 
ایرانی و استفاده از قابلیت های طراحی دوخت و تولید در عرصه لباس های مناسبتی و مذهبی، 
به منظور ترویج هرچه بهتر شــعائر دینی و عاشــورایی و تاثیر آن در شــئون مختلف اجتماعی و 
فرهنگی جامعه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان و با همکاری دانشگاه 
علمی کاربردی جامعه اسالمی کارگران و شــهرداری اصفهان برگزار می شود.ازجمله اهداف این 
رویداد می توان به تعظیم شــعائر و احیای فرهنگ غنی اسالم و تشیع، ترغیب و تشویق طراحان 
برای ارائه ایده ها با نــگاه دینی و طراحی لباس مذهبی ویژه عــزاداران، جذب برترین طراحان و 
فعاالن این عرصه، بررســی نقش لباس و کاربرد آن در ایام محرم و شــیوه های انتقال فرهنگ 
عاشورا، به کارگیری عالئم و نشــانه های اقوام ایرانی در لباس های مذهبی و جلوگیری از ترویج 

لباس نامناسب و نامناسب در مراسم عزاداری هیئت های مذهبی اشاره کرد.

700 اتوبوس شهری اصفهان نوسازی می شود
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اظهار کرد: ســال گذشته ۹۶ اتوبوس شهر 
بازسازی و وارد ناوگان اتوبوسرانی شد که انجام این اقدام باعث شد اصفهان برای نخستین بار از 
سوی دولت به عنوان پایلوت بازسازی اتوبوس ها در کشــور انتخاب شود.سید عباس روحانی با 
بیان اینکه اجازه بازسازی ۷۰۰ دســتگاه اتوبوس از سوی دولت به شهرداری اصفهان داده شد که 
بابت هر دستگاه اتوبوس ۲۸۰ میلیون تومان کمک دولت و شهرداری لحاظ می شود، تصریح کرد: 
از مجموع ۷۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نظر برای بازســازی، تاکنون قرارداد بازسازی ۱۸۹ دستگاه 

اتوبوس امضا شده و مابقی آن در حال انجام است.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه تاکیــد کرد: تمــام اتوبوس ها در قالب 
اتوبوس های نوسازی شــده وارد چرخه حمل و نقل عمومی می شود تا شــهروندان دیگر شاهد 
تردد اتوبوس های فرسوده در شــهر نباشــند.وی با بیان اینکه تمام اتوبوس های بازسازی شده 
شهر دارای سیستم گرمایش و سرمایش هستند، گفت: اخیرا با اضافه شدن ۸۰ دستگاه اتوبوس 
جدید، عمر ناوگان اتوبوسرانی شهر از ۱۰ سال به ۹.۷ ســال کاهش یافت.روحانی تاکید کرد: ۸۰ 
دستگاه اتوبوس تازه نفس به همه نواحی خطوط اتوبوسرانی شهر تزریق شده و جایگزین ناوگان 
فرسوده و قدیمی شده است.وی گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی در سال ۱۴۰۰ یکی از سرآمدترین 
سامانه هایی است که برترین کیفیت را در زمینه حمل و نقل درون شهری به وسیله اتوبوس در کل 
کشور ارائه می دهد به گونه ای که عملکرد آن موجب جلب رضایت مسافران است و نقش موثری 

در بهبود سطح زندگی شهروندان دارد.

خبر

سوال روزخبر خوان

شهروندان اصفهانی چقدر 
از سامانه اصفهان نما 

استقبال کرده اند؟
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت: بــا راه اندازی ســامانه اصفهــان نما در 
مناطق شش، هفت، هشــت و ۱۲ شهروندان 
می توانند درخواست صدور گواهی های پروانه، 
پایان کار، پایان سفت کاری و درخواست پاسخ 
به استعالم ادارات را از طریق این درگاه و بدون 
حضور در مناطق صرفا از طریق فضای مجازی 
ارائه کنند.سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: در 
راستای ایفای مســئولیت اجتماعی و با هدف 
کاهش مراجعه همشهریان به مناطق ۱۵ گانه 
و همچنین پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و 
تاکید شهردار اصفهان مبنی بر انجام اقداماتی 
با هدف پرهیــز از رفت و آمــد غیرضروری در 
سطح شهر، سال گذشــته معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری اصفهان وبسایت اصفهان 
 WWW.MY.ISFAHAN.IR نما بــه آدرس
را راه اندازی کرد.وی افزود: با عملیات ســازی 
این سامانه عمال بسترهای الزم برای جلوگیری 
از ترددهای غیرضــروری به مناطــق ۱۵ گانه 
شهرداری اصفهان فراهم شــده است.معاون 
شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تاکید کرد: 
شهروندان می توانند خدمات شهرسازی، پاسخ 
استعالمات بانک، دفترخانه، ادارات، پرداخت 
عوارض نوسازی و کسب و پیشه، اطالع از آرای 
ماده صد، تمامی نقشــه ها را در مناطق ۱۵ گانه 
دریافت کنند.وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی 
این ســامانه در مناطق شــش، هفت، هشت 
و ۱۲ شــهرداری تمامی شــهروندان می توانند 
درخواست گواهی های پروانه، پایان کار، پایان 
ســفت کاری و درخواست پاســخ به استعالم 
ادارات را از طریق ایــن درگاه و بدون حضور در 
مناطق صرفا از طریق فضای مجازی ارائه کنند.

حسینی نیا گفت: تمامی مهندسان طراح و ناظر 
شهر اصفهان می توانند با مراجعه به این درگاه 
الکترونیکی عالوه بر استفاده از خدمات قبلی 
ســایت، گزارش تخلفات ساختمانی و تمامی 
تاییدات پایــان کار و پایان ســفت کاری را به 

صورت آنالین ارسال کنند.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه گفت:  تی. بی. ام شــرقی خط دوم متروی اصفهان وارد ایستگاه عمان سامانی شد.محمدرضا بنکدار اظهار 
کرد: دستگاه حفار مکانیزه خط دو مترو از ایستگاه عمان سامانی به سمت ایستگاه الله حرکت خواهد کرد.وی با بیان اینکه در فاز شمال شرقی خط دو متروی 
اصفهان عملیات عمرانی هفت ایستگاه دارک، زینبیه، عاشق اصفهانی، عمان سامانی، الله، شــاهد و قدس در حال اجراست، اظهار کرد: از جبهه غربی خط 
دو مترو نیز عملیات عمرانی ایستگاه کهندژ توسط قرارگاه خاتم االنبیا)ص( آغاز شده و شــفت ورودی تی. بی. ام وارد سیستم شده و در حال اورهال شدن 
است تا ظرف دو ماه آینده حفاری از این سمت آغاز شود.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه تصریح کرد: عملیات احداث ایستگاه های خرازی، 
کاشانی و خلجا در جبهه غربی خط دو متروی اصفهان فعال شده و به صورت شبانه روزی در حال انجام است.وی با اشاره به پیشرفت ۱۱ ایستگاه فعال خط 
دو متروی اصفهان اظهار کرد: در فاز شمال شرقی خط دو متروی اصفهان احداث ایســتگاه های زینبیه ۷۶ درصد، عاشق اصفهانی ۹۶ درصد، عمان سامانی 
۶۶ درصد، الله ۷۲ درصد و شاهد ۱۲ درصد پیشرفت داشته و ایستگاه قدس نیز در حال تجهیز کارگاه بوده همچنین تونل دارک تا میدان امام علی )ع( ۴۳ 

درصد پیشرفت داشته است.

ورود»تی. بی. ام« شرقی به ایستگاه عمان سامانی

آگهی مناقصه نوبت دوم

شهرداری داران به استناد به مصوبه شــماره ۲۴۳ مــورخ ۹۹/۰۵/۱۳ و تصویب 
هیات تطبیق شهرســتان فریدن به تاریخ ۹۹/۰۵/۲۶ در نظر دارد پروژه آسفالت 
معابر ســطح شــهر )کوی نیروی انتظامی( را به صــورت پیمانی و بــا اعتبار 
۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به واجدین شرایط ) به شرکت های معتبر( از ردیف اعتبارات 
عمرانی شهرداری واگذار نماید. شرکت کنندگان باید قیمت پیشنهادی خود را به 

شرح ذیل ارائه نمایند.
۱- خرید و پخش آسفالت با دستگاه تمام اتوماتیک فینیشر هر تن

۲- حمل آسفالت از کارخانه تا شعاع ۳۰ کیلومتر تا محل هر تن
۳- خرید و پخش آسفالت به صورت دستی به ازای هر تن

۴- خرید و پخــش MC از کارخانه تا شــعاع ۳۰ کیلومتر تا محل با دســتگاه 
اتوماتیک متر مربع یا تن

۵- خرید و حمل و پخش و تراکم )زیرسازی( بیس طبق فهرست بهاء به صورت 
متر مربع

شرایط شرکت کنندگان
۱- پیشنهاد دهندگان باید دارای صالحیت فنی و رتبه بندی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی بوده و این صالحیت و رتبه بندی به تایید دفتر فنی استانداری و یا 

سازمان مدیریت و برنامه استان رسیده باشد.
۲- کلیه شرکت های متقاضی پیشنهاد دهنده باید دارای اساسنامه ثبتی باشند.

۳- پیشنهاد دهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
۴- پیشنهاد دهندگان باید معادل ۵ درصد کل اعتبار را به صورت نقد به حساب 
۱- ۴۳۱۱۸۴۶۵۱۲-۱۴۱۴ شهرداری نزد بانک انصار شعبه داران واریز و یا معادل 

آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.
۵- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را در ســه پاکت الک و مهر شده به 
شرح ذیل از تاریخ چهارشنبه ۹۹/۰۷/۰۲ حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه 

۹۹/۰۷/۱۳ به واحد حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
پاکت الف: سپرده یا ضمانت نامه

پاکت ب: رزومه کاری، مدارک و اسناد مناقصه، گواهی ارزش افزوده و مشخصات 
کامل و آدرس و امضای پیشنهاد دهنده

پاکت ج: پیشنهاد قیمت و برگه آگهی شرکت در مناقصه که توسط پیمانکار مهر 
و امضاء شده باشد.

۶- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۴ با حضور اعضاء کمیسیون 
باز و قرائت خواهد شد.

۷- کمیسیون در رد و یا قبول پیشنهادات مختار بوده و حق انتخاب دارد.
۸- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی مانده و 
چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته خودداری نموده سپرده او به نفع 
شــهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و نفر سوم هم به همین 

منوال خواهد بود.
۱۰- شــرکت کنندگان با مراجعه به واحد امور عمرانی شرایط مناقصه را دریافت 

نمایند.
۱۱- کارفرما می تواند حداکثر تا ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دســتگاه نظارت به 

مبلغ پیمان اضافه یا کسر نماید.
۱۲- کلیه هزینه کارهای انجام شــده پس از تنظیم صورتجلســه اندازه گیری و 
بررسی صورت وضعیت های ارسالی توسط کارفرما و تایید آن توسط مهندس ناظر 
شهرداری طبق مقررات به مرور زمان از طریق شهرداری قابل پرداخت خواهد بود.

۱۳- شــرکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط آن مهر و 
امضاء و سپس ضمیمه پیشنهاد نمایند.

۱۴- هر گونه اختالف و اشکال بر اساس شــرایط مندرج در آگهی قابل بررسی 
می باشد.

۱۵- ارائه گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده دارای اعتبار الزامی می باشد.
۱۶- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده  مناقصه می باشد.

۱۷- کلیه کارهای اضافه بر اساس صورتجلسه و قیمت توافقی پرداخت خواهد 
شد.

۱۸- کلیه پیشنهادات با در نظر گرفتن کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد 
که باید در برگه پیشنهاد قیمت نیز قید گردد.

ابراهیم گوگونانی- شهردار داران م الف:997878
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همه ما آرزو داریــم که در زمینه ای خــاص در زندگی خود 
موفق شویم . ممکن اســت این موفقیت در زمینه تجارت ، 
ورزش ، هنر، ساخت و ساز، موسیقی و یا کشاورزی باشد . 
این فعالیت ها مستلزم تالش ، تمرکز و سطح باالی عملکرد 
ما هستند .مسیر موفقیت همیشــه با پیروزی ، شکست ، 
حواس پرتی و هدر رفتن زمان همراه است و در بیشتر مواقع، 
دلیل شکست ما حواس پرتی و هدر رفتن زمان است . این 
دو عامل مخرب ترین عوامل در مسیر موفقیت هستند و در 
صورت عدم کنترل این عوامل حتی موفق ترین افراد هم در 

رسیدن به اهداف خود شکست می  خورند.
 امروزه در محل های کار شــاهد اتالف وقت و حواس پرتی 
هستیم.در ادامه به انواع مختلف حواس پرتی و اتالف وقت 

که مانع موفقیت افراد و گروه ها می  شوند، می  پردازیم.
1- به تعویق انداختن کارها

به تعویق انداختــن کار ها ، قاتــل زمان اســت . به تعویق 
انداختن یعنی کار امــروز را به فردا انداختــن و با به تعویق 
انداختن کار ها شــخص شــروع به تنبلی مــی  کند و این 
امر باعث از بین رفتن شــانس موفقیت او می  شود .برای 
جلوگیری از تعلل ، به ســادگی کارها ی بزرگ را به کار های 
کوچک تقســیم بندی کنید و با توجه به اهمیت هر یک از 

 این بخش های کوچک انجــام دادن آن  هــا را برای خود
 اولویت بنــدی کنید .برای مثــال می  توانیــد روز خود را با 
انجام مهم ترین و حســاس ترین قسمت شروع کنید زیرا 
بدن انســان در صبح از انرژی بیشــتری برای انجام کار ها 
برخوردار اســت و پس از آن می  توانید به انجام کار  های کم 
اهمیت تر بپردازید و با انجام کار های بزرگ در بخش های 

 کوچک ، می  توانیــد در مدت زمانی کوتــاه کار های زیادی
 انجام دهید .

2- گوش دادن به نظرات خیلی زیاد
متخصصان جوان و یا کارآفرینان معمــوال در این دام می 
 افتند. این که از افــراد زیادی بخواهید که درباره ســرمایه 
گذاری  تان نظر بدهند کار کامال اشــتباهی است زیرا فقط 
تعداد کمی از این افراد حرفه ای و وارد هستند، در حالی که 
اکثریت آن  ها برای شــما مضرند دریافت بازخورد در مورد 

اقدامات خود بسیار مهم است و با این وجود باید بدانید که 
چگونه توصیه های مفید و کارآمد را از توصیه های اشــتباه 
فیلتر کنید .پذیرفتن یک نظر اشتباه در مورد فعالیت های 
 تان ممکن اســت باعث به وجود آمدن شک در شما شود و 
شما را از هدف اصلی و رســیدن به موفقیت بازدارد و برای 
جلوگیری از این امر، فقط تعداد مشخصی از افراد را انتخاب 
کنید که بتوانید در مورد تصمیمات و اقدامات حرفه ای خود 

از آن  ها مشورت بخواهید.
3- ایمیل های غیر ضروری

یکی از روش های ارتباط برقــرار کردن مدرن در محل های 
 کار ایمیل اســت؛ اما متاســفانه ما وقت زیــادی را صرف 
جســت و جوی ایمیل ها می  کنیم و این کار نه تنها وقت ما 
را هدر می  دهد بلکه از هدف اصلی خــود دور خواهد کرد و 
طبق مطالعات انجام شــده ، خواندن ایمیل های بی ربط 
باعث کاهش تمرکز کارمندان و کاهش بازدهی آن ها حین 
کار می شود .بهتر است در شــروع کار سراغ ایمیل ها نروید 
و بعد از حداقل یک  ســاعت کار مفید نگاهــی به صندوق 
ورودی ایمیل خود بیندازید .این امر به شما امکان می  دهد 
تا به جای غرق شدن در صندوق ورودی ایمیل تان ، تمرکز 

بیشتری روی کار خود داشته باشید .

آشپزی

کوکی زنجبیلی
 مواد مورد نیاز :کره، در دمای اتاق )170 گرم(،شکر،یک و یک 

چهارم فنجان،شکر قهوه ای، یک چهارم فنجان،مالس، یک سوم 
فنجان،تخم مرغ بزرگ یک عدد،نمک، یک دوم قاشق چای خوری،جوش 

شیرین دو  قاشق چای خوری،پودر زنجبیل یک و یک  دوم قاشق چای خوری،پودر 
دارچین یک قاشق چای خوری،پودر میخک یک چهارم قاشق چای خوری،پودر 

فلفل سیاه یک  قاشق چای خوری،آرد همه منظوره دو چهارم فنجان
طرز تهیه : فر را با دمای 350 درجه فارنهایت روشن کنید.سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید.در یک کاسه 

بزرگ، توسط همزن کره، سه چهارم  لیوان شکر سفید و شکر قهوه ای را برای 2 دقیقه بزنید تا سبک و 
کرکی شود.مالس و تخم مرغ را اضافه کرده و با همزن برای یک دقیقه بزنید تا کامال ترکیب شوند. 

سپس نمک، جوش شیرین، پودر زنجبیل، پودر دارچین، پودر میخک و آرد را در 3 مرحله اضافه کرده 
و با لیسک فولد کرده تا کامال خمیر یکدست شود.یک دوم فنجان باقی مانده شکر را در یک کاسه 

کوچک بریزید. خمیر را با استفاده از قاشق غذاخوری بردارید و قبل از قرار دادن روی ورقه 
پخت، درون شکر بغلطانید.خمیر های کوکی را با فاصله زیاد در کنار هم قرار دهید.

زمان پخت 15 دقیقه یا تا زمانی که کوکی ها پخش شوند و سطح 
آن شکسته شود.کوکی ها   در ظرف در بسته تا 7 روز 

می توانید در دمای اتاق نگهداری کنید.

کارهای وقت گیر  که برای موفقیت باید ترک شوند!

روایت نوجوانانه هشت سال دفاع مقدس 
در »قصه ما«

 نسرین مقانلو و بهاره رهنما
 در »شب های مافیا«

»قصه ما« عنوان مجموعه ای نمایشی از گروه کودک و نوجوان شبکه 
دو سیماست که به مناسبت هفته دفاع مقدس روانه آنتن شد.این 
مجموعه از شبکه دو به تهیه کنندگی محسن عامری و روزبه گیالنی 
و کارگردانی وحید گلستان در 5 قسمت 30 دقیقه ای پخش می شود. 
»قصه ما« داستان دو نوجوان را روایت می کند که درصدد پژوهش و 
ساخت فیلمی کوتاه درباره هشت سال دفاع مقدس هستند.

نســرین مقانلو، فریبا نادری و بهاره رهنما به مســابقه »شب های 
مافیا« اثر جدید سعید ابوطالب پیوستند.»شب های مافیا« رئالیتی 
شوی جدیدی است که سعید ابوطالب کارگردانی اش را بر عهده دارد 
و در هر فصل یکی از بازیگران سینما و تلویزیون، 12 نفر از دوستانش را 
برای بازی مافیا دعوت می کند و آنها به اتفاق شخص دعوت کننده بازی 
را کامال رئال و بدون دخالت گروه کارگردانی انجام می دهند.

نیروگاه گازی هسا در سال جهش تولید، موفق به ثبت رکورد جدیدی در تولید 
برق شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(،علی نقدی پور ، 
مدیر نیروگاه گازی هسا گفت: با اســتفاده حداکثری از توان و راهکارهای 
داخلی و با پشتوانه قوی نیروی انسانی متعهد، کارآمد و متخصص، با تولید 
٨٠ میلیون کیلووات ســاعت برق، رکورد 11 ســاله تولید برق در این نیروگاه 
شکسته شــد.به گفته نقدی پور، نیروگاه گازی هسا در سال ١٣٩٨ با تولید 
افزون بر ٧٦ میلیون کیلووات ســاعت برق، رکورد تولید نســبت به 10 سال 
گذشته را جابه جا کرد، امسال نيز فقط در شش ماهه نخست سال با توليد 
٨٠ میلیون کیلووات ســاعت برق، ركورد توليد 11 ســال گذشته را شكست.

گفتنی است، نیروگاه گازی هسا زیرمجموعه شــرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان و در شمال منطقه اصفهان واقع شــده و هم اکنون دارای دو واحد 

گازی هر یک به ظرفیت نامی 2۹ مگاوات است.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان این که سیاست موجود 
وزارت صمت، جلوگیری از واردات ریل مترو و راه آهن به کشور است، گفت: 
ذوب آهن اصفهان با توجه به نیاز داخل امســال تمرکــزی بر صادرات ریل 
نخواهد داشت، اما از نظر کیفیت ریل تولیدی مطابق استانداردهای جهانی، 
هیچ محدودیتی ندارد. مهرداد توالئیان در خصوص آخرین وضعیت تولید 
ریل این شرکت و دریافت گواهینامه اســتاندارد ملی ایران برای تولید آن، 
اظهار کرد: در حال حاضر ریل  ذوب آهن مطابق با اســتاندارد روز دنیا  تولید 
می شود ضمن این که این شرکت موفق شدگواهینامه استاندارد ملی برای 
ریل خود را دریافت کند.وی با تاکید بر این که از نظر کیفیت امکان صادرات 
محصول ریل ذوب آهن وجود دارد، گفت:  با توجه به نیازهای داخل کشور و 
قراردادهای موجود ذوب آهن برای تحویل ریل، این شرکت در سال جاری 
برنامه ای برای صادرات ریل خود ندارد و با توجه به تعهدات موجود اولویت 
ذوب آهن تامین نیاز داخل است، تا وزارت راه و شهرسازی ناچار به واردات 

ریل نشود.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان این که حتی تا نیمه نخســت 
ســال آینده نیز تعهد تحویل ریل برای 6 محور مهم کشور در دستور کار ذوب 
آهن قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به سیاست وزارت راه و شهرسازی بر توسعه 
حمل و نقل ریلی، شرکت ذوب آهن در حال حاضر با توجه به نیازهای موجود 
کشــور ذوب آهن می تواند 100 درصد نیازهای ریلی داخل را تامین کند و در 
این خصوص با وزارت راه و شهرسازی در تعامل و هماهنگی کامل قرار دارد.

وی افزود: شــرکت ذوب آهن اصفهان 
اکنون بــرای تمام پــروژه هایی که تا 
یک سال و نیم آینده در برنامه وزارت 
راه و شهرسازی است، قرارداد منعقد 
کرده و ماهانه با دستور این وزارتخانه 
برای محورهای مختلف ریل را ارسال 

می کند.
وی بــا بیــان این کــه در دنیــا برای 
محصــوالت اســتانداردهای زیادی 
تعریف شده است، تصریح کرد: زمانی 
که یک محصول برای نخستین بار در 
کشور تولید می شــود، با توجه به این 
که در آینده رقبایی وارد بازار می شوند، 
استانداردی برای آن محصول مطابق 
با اســتانداردهای جهانی تعریف می 

شود تا محصول کیفی وارد بازار شود.
معــاون بهره بــرداری شــرکت ذوب 
آهن اصفهان بــا بیان اینکــه در حال 
حاضر ذوب آهن بــرای صادرات ریل 
با استاندارد DE اروپا در تالش است، 

افزود: زمانی کــه محصول جدیدی تولید می شــود اســتاندارد آن باید با 
استانداردهای آن کشور و منطقه تطابق داده شود و بعد از دریافت استاندارد 

ملی برای صادرات آن تالش می شود.
وی با اشاره به ضرورت دریافت استاندارد ملی ریل ذوب آهن، گفت: اگر در 
آینده مجموعه و کارگاه دیگری اقدام بــه تولید ریل کرد، ملزم به رعایت این 

استانداردها خواهد بود تا هر نوع ریلی وارد بازار نشود.
توالئیان با تاکید بر این که در حال حاضر شــرکت ذوب آهن تنها تولیدکننده 
ریل در کشور است، خاطرنشان کرد: با وجودی که ذوب آهن رقیبی در تولید 
ریل ندارد، به عنوان تنها فروشنده به بورس کاال ورود کرده است و خریداران 
براساس قیمت تعیین شــده در بورس کاال محصول مورد نظر خود را خرید 

می کنند.
وی با بیان اینکه راه آهن جمهوری اســالمی ایران خرید ریل مورد نیاز خود 
را از طریق مناقصه انجام می دهد که ذوب آهن اصفهان در تمام مناقصه ها 
شرکت و تنها برنده آن است، افزود: البته شرکت های کوچکی وجود دارند 
که نیازمند ریل گذاری در کارخانه و مجموعه خود هستند که بدون برگزاری 

مناقصه، ریل مورد نیاز خود را از بورس کاال خرید می کنند.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص قیمت گذاری ریل ذوب 
آهن در بورس کاال، گفــت:  برای این که در حق خریداران اجحاف نشــود و 
ذوب آهن متهم به انحصار نشــود، ریل تولیدی این شــرکت در بورس کاال 
عرضه و فروخته می شود.وی با بیان این که سیاست موجود وزارت صمت، 
جلوگیری از واردات ریل مترو و راه آهن به 
کشور است، اظهار کرد: اگر هر مجموعه 
ای تمایل به واردات ریل داشته باشد تا 
زمانی که شرکت ذوب آهن تاییدیه کتبی 
آن مبنی بر نداشتن شــرایط تولید آن و 
.... را صادر نکند، وزارت صمت نیز مجوز 

واردات ریل را نخواهد داد.
توالئیان با بیــان این که پیــش از این، 
ریل از روســیه، هند، چیــن، ترکیه و ... 
وارد کشور می شــد، تاکید کرد: در حال 
حاضر واردات ریل به کشور نداریم و این 
موضوع موجــب جلوگیری خروج ارز از  

کشور می شود.
وی در مورد ورود ذوب آهن برای تامین 
ریل راه آهن قطار سریع السیر اصفهان- 
تهران، اظهار کرد: ریــل تولید ذوب آهن 
برای خطوط پرســرعت ذوب آهن قابل 
استفاده است و جای هیچ نگرانی وجود 
ندارد و ریل مورد نیــاز این پروژه مطابق 

استاندارد تولیدی ذوب آهن است.

مدیر آبفای گلپایگان اعالم کرد: در سال جاری سه روستای دم آسمان، 
لم و  لغ بر هزار و 100 نفر از آب شرب سا شادگان و فاویان  با جمعیتی با
بهداشتی تصفیه خانه گلپایگان برخوردار شدند، این در حالیست که در سال 
گذشته ۹ روستای مجتمع زرنجان هم تحت پوشش تصفیه خانه آب گلپایگان 
قرار گرفتند.ناصر دهقادنی افزود: در حال حاضر 50 درصد آب شرب مجتمع 
26 روستایی جلگه از تصفیه خانه آب گلپایگان تامین می شود و درصدد 
هستیم با احداث یک باب مخزن ذخیره هزار مترمکعبی و اجرای خط انتقال 
از تصفیه خانه، همه آب شرب ساکنان این  مجتمع روستایی از تصفیه خانه 

گلپایگان تامین شود.
وی ساخت مخزن هزار مترمکعبی مجتمع روستایی زرنجان را در مراحل 
پایانی اعالم کرد و افزود: احداث منبع هزار مترمکعبی زرنجان که در ابتدای 
کنون به پیشرفت فیزیکی 80 درصدی  سال در دستور کار قرار گرفت هم ا

رسیده است.
 دهقادنی ادامه داد: هم اکنون 4۹ روستا با جمعیتی بالغ بر 14 هزار و 500 نفر 
تحت پوشش شرکت آبفای گلپایگان قرار دارند و به منظور تامین پایدار آب 
شرب آنها، درصدد هستیم که این روستاها را تحت پوشش تصفیه خانه آب 
گلپایگان قرار دهیم چرا که در سال های اخیر به دلیل وقوع خشکسالی های 

اخیر آبدهی چاه ها و دیگر منابع محلی بسیار کاهش یافته است.
مدیر آبفای گلپایگان عنوان کرد: در حال حاضر از 4۹ روستای گلپایگان، 15 
روستا به طور کامل تحت پوشش طرح آبرسانی از تصفیه خانه گلپایگان 
قرار دارند و 26 روستای مجتمع زرنجان هم با بهره مندی از مخزن 2 هزار 
مترمکعبی 400 دستگاه بیش از 50 درصد آب شرب  آنها از طریق تصفیه خانه 

گلپایگان تامین می شود. دهقادنی خاطرنشان ساخت: هم اکنون 11 روستا 
در منطقه گلپایگان به دلیل پراکندگی و بعد مسافت تحت پوشش تصفیه خانه 
گلپایگان قرار ندارند و آب شرب آنها از منابع محلی مانند چاه و چشمه تامین 
می شود و انتظار می رود در سال های آینده این روستاها نیز با اجرای خطوط 

انتقال از آب تصفیه خانه بهره مند  شوند. 
وی، توزیع عادالنه آب شرب را میان روستاییان حائز اهمیت برشمرد و 
تصریح کرد: در سال جاری با احداث حوضچه و نصب فشار شکن، فلومتر و 
والو روی شبکه های توزیع، آب شرب میان اهالی روستاها به صورت عادالنه 
توزیع شد. همچنین در شش ماهه نخست سال جاری به منظور جلوگیری 
از هدر رفت آب بیش از 4 کیلومتر از شبکه فرسوده آب در روستاها اصالح و 

بازسازی شده است.    

در سال جهش تولید محقق شد؛

ثبت رکورد جدید تولید برق در نیروگاه گازی »هسا« اصفهان

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان:

تمرکز ذوب آهن بر  تامین ریل داخل کشور است
مدیر آبفای گلپایگان:

در سال جاری، 3 روستا تحت پوشش تصفیه خانه آب گلپایگان قرار گرفتند

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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