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درصدی قیمت قطعات  خودرو،  خواستارشد؛

   دستگاه های نظارتی به بازار ورود کنند
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 خصوصی ها و خیریه ها وارد چرخه پذیرش می شوند 
 ظرفیت تخت های بیمارستانی ویژه کرونا در اصفهان تکمیل شد؛
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 مسئول خزانه داری اتحادیه
 فروشندگان الستیک استان خبرداد:

 تعطیلی و رکود 
 گریبان گیر

  واحدهای آپاراتی

مدیرکل انتقال خون استان:
ذخیره پالسمای کوویدی 

استان صفر است
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 بر اساس اعالم بهزیستی اصفهان،
  مافیای کودکان کار در استان وجود ندارد

 اما فعاالن حوزه کودک کار نظر دیگری دارند؛

مناقشه مافیا!
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 نماینده لنجان می گوید به شدت
 با  کشت جایگزین برنج مخالف است؛

نعل وارونه!
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تالش برای محاصره ترکیه
 رییس جمهور ترکیه بر ادامه مبارزه جمهوری آذربایجان تا آزادسازی کامل قره باغ از اشغال ارمنستان 
تاکید کرد.اردوغان همچنین با اشــاره به تحوالت منطقه اظهار داشــت: بحران های ایجاد شده از 
سوریه تا دریای مدیترانه و قفقاز٬ نشان دهنده تالش ها برای محاصره ترکیه است. ما ضمن حفظ 
وحدت، اتحاد ملت و قدرت دولت در کشورمان٬ برای شکستن محاصره ترکیه گام برمی داریم.وی 
افزود: کسانی که قصد تهدید ما در سوریه را دارند باید بدانند که هیچ شانس موفقیتی وجود ندارد. 
هر مکانی که کشور ما را تهدید کند به عنوان منطقه عملیاتی به شــمار می رود.رییس جمهور ترکیه 
همچنین درباره مدیترانه نیز اظهار داشت: کســانی که نتوانستند با باج خواهی  و تهدیدات توخالی 
کشورمان را وادار به انصراف از منافع خود در مدیترانه شرقی کنند، مجبور شدند به فراخوان ما برای 

مذاکراه گوش دهند.

خشم مسلمانان در پی اظهارات رییس جمهور فرانسه
اظهارات رییس جمهور فرانســه در توجیه طرح یک الیحه اسالم ســتیزانه در این کشور با واکنش 
گروه های مسلمان همراه شد.یاسر لوئاتی، فعال مسلمان در توئیتر خود می گوید سرکوب مسلمان 
یک تهدید است. مکرون در سخنرانی یک ساعته، راســت های تندروی ضد مسلمانان را جسارت 
بخشید. لوئاتی اعالم محدودیت های شدید علیه مسلمانان در مســئله آموزشی را تهدیدی برای 
زندگی مسلمانان توصیف کرد.همچنین ریم سارا آالئون نیز در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: 
مکرون اسالم را دینی توصیف می کند که امروز در سراسر دنیا دچار بحران شده است. اظهارات او 
به قدری گنگ است که نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتر نیست. متاسفانه او هیچ اشاره ای به برتری 
سفیدپوستان در فرانسه ندارد. رییس جمهور فرانســه روز جمعه طی اظهاراتی طرح الیحه ای ضد 
اسالمی در این کشــور را توجیه کرد. مکرون ضمن رونمایی از الیحه اخیر، مدعی شده که به دنبال 

مبارزه با موضوع به اصطالح افراط گرایی اسالمی در فرانسه است.

خوشحالی دموکرات ها از ابتالی »ترامپ« به ویروس کرونا
نظرسنجی ها نشان می دهد درصد قابل توجهی از دموکرات ها از ابتالی رییس جمهور جمهوری خواه 
آمریکا به ویروس کرونا، خوشحال هستند.طبق این نظرسنجی ، از هر ۱۰ دموکرات ۴ نفر اعالم کردند 
که »بسیار« یا »تا حدودی« خوشحال هستند، در حالی که ۳۱ درصد اعتراف کردند »هیجان زده« 
هستند. حدود ۴۱ درصد هم اظهار بی تفاوتی کردند.این نظرسنجی یک روز پس از آن انجام شد که 
ترامپ اعالم کرد او و همسرش دچار بیماری کووید-۱۹ شده اند که تاکنون ۷.۳ میلیون آمریکایی را 
آلوده کرده و بیش از ۲۰۸ هزار تن را  در این کشور به کام مرگ برده است.در مقابل، اکثر رای دهندگان 
جمهوری خواه که در این نظرسنجی شرکت کردند، از شنیدن خبر ابتالی ترامپ به ویروس کرونا ابراز 

ناراحتی و یا نگرانی کردند و تنها ۱۴ درصد اعالم کردند که از این اتفاق خوشحالند.

سودان مشارکت در جنگ یمن را افزایش داده است
دولت سودان که از شــرایط بد اقتصادی رنج می برد پس از آنکه موفق به دریافت وعده های مالی 
آمریکا نشد تصمیم گرفته است با اعزام مجدد سربازان خود به یمن ضمن باال بردن مشارکت در این 
جنگ ، کسب درآمد کند تا به مشکالت اقتصادی خود سرو سامان دهد.پایگاه خبری میدل ایست 
آی در این زمینه نوشت که  خارطوم با اعزام صدها جنگجو به یمن مشارکت خود در جنگ این کشور 
را از افزایش داد.این اقدام  در حالی صورت می گیرد که ســودان در ژانویه )دی( اعالم کرده بود که 
حضور نظامی خود در یمن را از حدود ۵۰۰۰ ســرباز به یک گروه کوچک در حدود ۶۵۰ سرباز کاهش 
می دهد. سودان قبال تا ۱۵ هزار سرباز را برای جنگ ائتالف به رهبری سعودی و همکاری امارات در 

یمن مستقر کرده بود.

چرا »الکاظمی« نگران تعطیلی سفارتخانه های خارجی است؟

 سناریوی خطرناکی که ممکن است عراق دچار آن شود
»ولید الخزرجی« در عربی ۲۱ نوشت: دولت عراق تالش می کند ایاالت 
متحده و دولت های اتحادیه اروپا را از فکر تعطیلی ســفارتخانه های 
خود در عراق، که به دنبال حمالت موشــکی به ســفارت واشنگتن در 
بغداد اتفاق افتاد، منصرف کند.تحلیلگران و کارشناسان در گفت وگو 
با عربی ۲۱ می گویند: »در صورتی که دولت مصطفی الکاظمی نتواند 
به تعهدات خود در حمایت از هیئت های دیپلماتیک در کشــورش، در 
برابر حمالت موشکی پایبند باشد، ســناریو های فاجعه باری منتظر 
عراق اســت«.در همین رابطه، مثنی امین، از اعضــای پارلمان عراق 
در گفت وگو با عربی ۲۱ گفت: »اگر عــراق نتواند به تعهداتش در مورد 
حمایت از فرســتاده های دیپلماتیک عمل کنــد، جامعه بین الملل با 
این کشــور به عنوان یک دولت خونریز، تعامل کــرده و علیه آن، وارد 
عمل می شــود.«امین معتقد است که عراق ســناریو های خطرناکی 
را در ســطح اقتصادی پیش رو دارد و همچنین، واقعیت سیاســی و 
امنیتی آن تحت تاثیر قرار گرفته و جامعه عراق وارد یک هرج و مرج 
و جنگ داخلی می شود.این نماینده بازگشــت شرایط عراق به فصل 
هفتم و قرار گرفتن آن تحت قیمومیت بین المللی را بعید ندانسته و 
از حکومت خواست تا حمالت موشــکی به هیئت های دیپلماتیک در 

عراق را متوقف کند.
این در حالی اســت که کارشناس مســائل قانونی علی التمیمی، در 
گفت وگو با عربی ۲۱ گفت: »طبق توافق وین سال ۱۹۶۱، عراق ملزم به 
حمایت از سفارتخانه ها و کنسولگری هاست، چرا که توافق مشتمل بر 
ضرورت حمایت از سفارت و اعضای آن، در کشور میزبان است و عراق 

این توافق را در سازمان ملل امضا کرده است«.
التمیمــی افزود: »طبــق قانون بیــن المللی، زمانی که بــه تعهدات 
بین المللی ضربه ای وارد شــود، کشــور مســئول، در معرض تحریم 
قرار می گیرد، عالوه بر اینکه طبق توافق، ســفارت بخشی از کشوری 
محسوب می شود که به آن منسوب است و تعدی به سفارت، تعدی به 
همان دولت تلقی می شود«.در همین رابطه، دکتر احسان الشمری، 
رییس مرکز سیاســی »التفکیر« در توئیتی نوشــت: »با ترک عراق 
از ســوی هیئت های دیپلماتیک، دخالت بین المللی برای براندازی 
نظام یا تحمیل قیمومیت بر عراق، نزدیک ترین سناریو خواهد بود«.

در خصوص بازگشــت عراق به بند هفتم منشور ســازمان ملل متحد، 
التمیمی به عربی ۲۱ گفت: »این مســئله به معنای قرار گرفتن عراق 
تحت وصایت و قیمومیت بین المللی است، بر این مبنا، عراق کشوری 
با حق حاکمیت ناقص محســوب می شــود، همانطور کــه در زمان 

حاکمیت پل پریمر بر عراق، شرایط به همین منوال بود«.

التمیمی حتی فراتر رفته و می گوید: »شورای امنیت می تواند نیرو های 
بین المللی را به عراق بفرســتد، تا عملیات نظامــی انجام دهند، چرا 
 که در این شرایط عراق به کشوری تبدیل می شــود که صلح و امنیت

 بین المللی را تهدید می کند«.
وی تاکید کــرد: »در صورتی که عراق تحت وصایت بیــن المللی قرار 
بگیرد، این مسئله به معنای فروپاشی نظام سیاسی فعلی آن است، 
چرا که ســازمان ملل می تواند یک حاکم از طرف خــود را برای اداره 
امور عراق و اجرای انتخابات، تعییــن کند«.التمیمی تصریح می کند 
که هدف گرفتــن هیئت های دیپلماتیک در عــراق تاثیر اقتصادی در 
این مرحله حســاس دارد، به ایــن دلیل که هر دالری کــه وارد عراق 
می شــود، از کانال ایاالت متحــده عبور می کند و به ایــن ترتیب، ارز 
داخلی عراق به شــدت ســقوط می کند، همانطور که در لبنان و ایران 
این اتفاق افتاد.التمیمی خاطر نشــان کرد که حکومت عراق و رهبران 
سیاسی آن به خوبی می دانند که خروج دیپلمات های خارجی از این 
کشــور در نتیجه حمالت موشــکی، نتایج وخیمی برای عراق دارد، از 

این رو، دولت ملزم به دســتگیری طرف هایی است که این حمالت را 
انجام دادند، چرا که رفتن هیئت هــای دیپلماتیک از عراق، به معنای 
شــمارش معکوس برای فاجعه هــای اقتصــادی و امنیتی و وقوع 
هرج و مرج اســت«.این در حالی اســت که مصطفی الکاظمی روز 
چهارشنبه در جریان استقبال از سفرای ۲۵ دولت، متعهد به حمایت 
از دیپلمات های خارجی شــده و این مسئله را وظیفه دولت دانسته و 
تاکید کرد که از این گروه ها حمایت می کند.براســاس بیانیه ای که به 
دست عربی ۲۱ رســیده، به گفته الکاظمی، حکومت عراق به ریاست 
او، انعکاسی از شــرایط اجتماعی به دلیل مدیریت نادرست در عراق 
برای یــک مدت طوالنــی اســت. وی همچنین تاکید کــرد که برای 
نجات عراق از این شــرایط، عهده دار حکومت شــده است.الکاظمی 
افزود: »شرایط ســخت اقتصادی و مدیریت نادرســت در عراق، که 
متکی بر نفت است، ســقوط قیمت ها، شــیوع کرونا و چالش های 
 امنیتی، همگی مواردی اســت که دولت باید در مسیر حل و بهبود آن

 قدم بردارد«.

رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد در واکنش 
به برخی انتقادها و اعتراض ها نسبت به سفر سفیران 
انگلیس، سوئیس و دانمارک به استان یزد تاکید کرد 
سفر سفیران انگلیس و دانمارک به این استان کامال 
گردشگری است و بدون دعوت مقامات رسمی صورت 
می گیرد.حمیدرضا سالک گفت: سفیران کشورهای 
خارجی در ایام تعطیالت خواســتار ســفر به مناطق 
مختلف کشور هســتند و این یک مســئله طبیعی 
به شمار می آید. سفر ســفیر انگلیس و دانمارک به 
یزد نیز در این چهارچوب بوده و به هیچ عنوان ســفر 
رسمی نیست و به دعوت مقامی صورت نگرفته است.

ســالک افزود: آنها به همراه همسران خود به استان 
یزد سفر می کنند و در این سفر نیز راهنمای گردشگر 
همراه شان خواهد بود و اماکن گردشگری را به آنان 

معرفی می کند. با توجه به اینکه یزد در ســال ۲۰۱۷ 
به عنوان شهر جهانی معرفی شــده است سفیران و 
کارمندان سفارتخانه های خارجی تمایل دارند از این 
شــهر بازدید کنند.اما »کیهان« اعتراض چند تشکل 
دانشجویی و امام جمعه موقت میبد را در این زمینه 
منعکس و تاکید کرد مردم انقالبی یزد به سفر سفیران 
سه کشور اروپایی اعتراض کرده اند. عاله بر این سید 
جلیل میرمحمدی، رییس مجمع نمایندگان استان 
یزد در مجلس شورای اســالمی گفت: اگر نگاهی به 
نقش انگلیس در خیانت های ۲۰۰ ساله اخیر در ایران 
داشته باشیم، می بینیم که این کشور در هر شرایطی 
جز خیانت به ایران اسالمی کاری انجام نداده است.

وی، حضور عناصر انگلیسی ها در هر رده ای در استان 
یزد را توأم با ضرر و زیان دانســت و افزود: این سفر 

مطمئنا جدای بحث های گردشــگری و توریســتی 
مطرح خواهد بود، گرچه حســب ظاهر تمام مسائل 
را رعایت و اجازه گرفته باشــند. انگلیســی ها در پی 
فتنه سازی هستند.میرمحمدی با تاکید بر اینکه من 
حضور سفیر انگلیس را در استان یزد تایید نمی کنم 
اظهار داشت: حضور عناصر و سفیر انگلیس در استان 
و کشور جز خسارت برای ما چیز دیگری ندارد. چون 
این سفیر در جریان ناآرامی ها و فتنه در کشور حضور 
فعال داشته، این حضور را جز خســران و زیان برای 

کشور و استان نمی بینم.

سفر خانوادگی سفرای انگلیس، سوئیس و دانمارک به یزد 
جنجالی شد

چهره روز

وز عکس ر

بحران قره باغ 
همچنان قربانی 

می گیرد
حمالت موشــکی ارمنستان 
بــه مناطق مســکونی شــهر 
در  آذربایجــان  »آق دام« 

نزدیکی قره باغ ادامه دارد.

واکنش »قالیباف« به انتقادها از سفرش در ایام کرونا
رییس مجلس شورای اســالمی به انتقادها از ســفرش در ایام کرونا و عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی واکنش نشان داد.محمدباقر قالیباف در صفحه شــخصی خود در اینستاگرام نوشت: 
» برخی انتقــاد می کنند چــرا در جمع 
مــردم حضــور پیدامی کنید زیــرا این 
موضوع به پروتکل های بهداشتی آسیب 
می زند. وقتی در خوزســتان جنگ بود 
باید جان مان را کف دســت می گرفتیم 
و می رفتیم. مگر در دوران دفاع مقدس 
که سرزمین مان در خطر بود جان بر کف 
پشت خاکریزها نمی ایستادیم؟امروز 
نیز جنــگ اقتصادی اســت، مردم در 
سختی هســتند و صدای شان شنیده 
نمی شود. مجلس باید در میان مردم باشد و نمی توانیم به هر بهانه ای بگوییم این امر امکان پذیر 

نیست و این وظیفه را به آینده های نامعلوم موکول کنیم«.

اصابت بیش از 20 خمپاره به نواحی مرزی ایران
اصابت بیش از ۲۰خمپاره به خاک ساحلی رود ارس و روستای قره قباق اصالندوز ، موجب وحشت 
ساکنین این روستا شد.اصابت خمپاره های طرفین جنگ به نوار مرزی کشورمان موجب ایجاد رعب 
و وحشت در بین اهالی و ساکنین این مناطق مرزی شده است. برخی از ساکنین به دلیل وحشت 

کودکان، اصالندوز را به طرف پارس آباد ترک می کنند.

گفت وگوی کانادا و اوکراین پیش از دور بعدی مذاکرات 
سقوط هواپیما

دولت کانادا اعالم کرده اســت یک تیم تحقیقاتی مســتقل را برای انجام دادن تحقیقات پیرامون 
سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران تشکیل می دهد.خبرگزاری اوکراین فورم گزارش داد که سرویس 
مطبوعاتی وزارت امور خارجه اوکراین اعالم کرده اســت دمیترو کولبا، وزیــر امور خارجه اوکراین و 
فرانسوا فیلیپ شامپاین، همتای کانادایی اش درباره  همکاری امنیتی و هماهنگی عملکردها پیش 
از دور بعدی مذاکرات با ایران بر سر پرداخت غرامت از سوی ایران برای سقوط هواپیمای اوکراینی 
گفت وگو کردند. وزیر امور خارجه اوکراین در گفت وگو با آسوشیتدپرس این اقدام را یک گام دیگر 
در راستای آن چه آشکار کردن حقیقت و پاسخگو دانستن ایران برای دست یافتن به حقیقت برای 
ارائه کردن به خانواده قربانیان، می خواند عنوان کرد و گفت: ما از هیچ تالشی از طرف خانواده های 

قربانیان برای دست یافتن به حقیقت و پایان ماجرا فروگذار نخواهیم کرد. 

پرونده بانک ترکیه ای در موضوع تحریم ایران باز ماند
قاضی دادگاهی در آمریکا مختومه اعالم کردن پرونده هالک بانک ترکیه به اتهام دور زدن تحریم های 
آمریکا برای کمک به ایران را رد کرد.ریچارد برمان، قاضی منطقه منهتن آمریکا، ادعای مصونیت این بانک 
از پیگرد قانونی به علت اینکه یک دارایی حکومتی خارجی اســت را رد کرد و گفت به نظر نمی رسد این 
قانون در مراحل کیفری مصونیت ایجاد کند.همچنین وی با اشاره به نقل و انتقاالت مقامات وزارت خزانه 
داری آمریکا با این بانک و اتهام بیش از یک میلیارد دالر پولشویی از طریق سیستم مالی آمریکا گفت 
یک استثنا برای فعالیت تجاری ،به وضوح در پیگرد قانونی هالک بانک اعمال شده و از آن حمایت کرده 

است. هالک بانک در اکتبر گذشته از اتهامات کالهبرداری بانکی، پولشویی و دسیسه چینی تبرئه شد.

کافه سیاست

روحانی: 

 اقتصاد ما از آلمان
 شرایط بهتری دارد

رییس جمهور گفت: امروز آمار وضع اقتصادی 
آلمان نشان می دهد اقتصادشان منفی ۵.۲ 
درصد کوچک تر شده است، اقتصاد ما شرایط 
بهتری دارد و رشــد اقتصادی بدون نفت ما تا 
پایان سال مثبت خواهد شد.حسن روحانی در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: 
من از مردم می خواهم که از کادر درمان تشکر 
عملی کنیم و تشکر ما ماسک زدن است. اگر 
ماسک بزنیم و فاصله اجتماعی را عایت کنیم 
این یک تشــکر عملی از کادر درمانی ماست.

روحانی افزود: از همه شرکت های دانش بنیان 
و تحقیقات علمی واکسن و شرکت هایی که 
برای ساخت تجهیزات درمانی تالش می کنند 
تشکر ویژه می کنم که کارهای بزرگی در این ۸ 
ماه انجام دادند و ما را از واردات بی نیاز کردند. 
واکسنی بوده که سی سال تالش کردیم و به 
آن نرسیدیم و طی سه سال گذشته توانستیم 
آن را بســازیم.وی تاکید کرد: امروز آمار وضع 
اقتصادی آلمان نشــان می دهد اقتصادشان 
منفی ۵.۲ درصد کوچک تر شده است. ببینید 
یک کشور پیشــرفته که نه تحریم است و نه 
مشکلی دارد در این شــرایط چنین وضعیتی 
دارد. اقتصاد ما شــرایط بهتــری از این رقم 
خواهد داشت و رشد اقتصادی بدون نفت ما 
تا پایان سال مثبت خواهد شد.رییس جمهور 
گفت: امروز کانــال های ضد انقــالب مدام 
می خواهند مردم را بترســانند و ناامیدی در 
جامعه ایجاد کرده و مردم را بی اعتماد کنند. ما 
باید ایجاد همدلی، هماهنگی و هم افزایی کنیم 
و دست به دســت هم دهیم تا در این شرایط 
بتوانیم سالمت و معیشت مردم را تامین کنیم.

بین الملل

شهرداری بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشــریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، یک قطعه زمین به شماره ۳۴۹ واقع در 
شهرک آزادگان با کاربری مسکونی را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقی و  حقوقی درخواست می گردد از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۶ جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت 

در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:1001329

نوبت دوم

۱- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.
۲- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۴- برند گان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- پیشنهاد دهندگان میبایست ۵ درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 
بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره ۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۱ نزد بانک ملی 

بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آدرس5 درصد سپرده شرکت در مزایدهقیمت کارشناسیمساحت )مترمربع(شماره قطعه زمینردیف

شهرک آزادگان- خیابان عرفان ۷۴/۲۵۰/۰۰۰۹ ریال۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال۲۷۰ مترمربع۱۳۴۹
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نرخ ارز و کمبود نقدینگی؛ دامن گیر صنایع اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان، تغییرات نــرخ ارز را فاقد توجیه اقتصادی برای 
کارخانه ها و تولیدکنندگان دانســت و گفت: گیتی پســند و گروه انتخاب به دلیل مســائل و مشکالت 

فعلی با کمبود نقدینگی مواجهند و در زمینه 
پرداخت بیمه کارکنان خود دچار مشــکل 
شده اند.سیدحســن قاضی عسگر ادامه 
داد: مواجهه فعاالن اقتصادی اســتان با 
مشکالت بانکی در زمان حاضر تا حدودی 
مرتفع شده و روال خاصی پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در زمینــه پرداخت حق 
بیمه کارکنان و کارگــران و قبوض انرژی 
شــرکت ها و تولید کنندگان نیز اقداماتی 
انجام شده است تا این روند تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، میزان زیادی از مشکالت بر سر راه تولید در استان را 
نبود  وزیر صمت دانست. قاضی عسگر همچنین گفت: گیتی پسند و گروه انتخاب نیز به دلیل مسائل و 
مشکالت فعلی در زمینه پرداخت بیمه کارکنان خود دچار مشکل شده اند که به همین منظور پرداخت بیمه 

این دو شرکت تا پایان فروردین سال آتی تقسیط شد.

مسئول خزانه داری اتحادیه فروشندگان الستیک استان خبرداد:
تعطیلی و رکود، گریبان گیر  واحدهای آپاراتی

مسئول خزانه داری اتحادیه فروشندگان الستیک استان اصفهان از تعطیلی ۳۰ واحد صنفی آپاراتی استان 
در یک ماه گذشته خبر داد.حسین زمانی اظهارداشت: کاهش سطح درآمد مالی شاغلین فروشندگان 
الستیک در استان اصفهان باعث شده تا از ۷۴۰ واحد صنفی آپاراتی در سطح شهر ۳۰ واحد آن طی یک 
ماه گذشته به تعطیلی کشیده شود.وی با اشــاره به  رکود ۶۰ درصدی حاکم بر واحدهای صنفی آپاراتی 
استان افزود:قدرت خرید مردم در این بازار به قدری کم شده که درآمد مالی یک فرد شاغل در این حوزه 
به صورت ماهیانه چیزی معادل ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان است آن هم در حالی که همین فرد شاغل برای 
خرید دستگاه های مورد نیاز کسب و کار خود باید مبلغی بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان را هزینه کند.مسئول 
خزانه داری اتحادیه فروشندگان الستیک در استان تاکید کرد: فاصله درآمد هاو هزینه های مالی صنف 
فروشندگان الستیک در استان از زمین تا آسمان است و اوضاع هر لحظه در حال بدتر شدن است.اقدام 
اتحادیه برای برطرف کردن گوشه ای از مشکالت مالی این صنف، تدوین نرخ نامه جدید بین فروشندگان 

الستیک سراسر سطح شهر  بود که متاسفانه این طرح مورد قبول مسئوالن اجرایی استان قرار نگرفت.

رشد 11درصدی تولید فوالد ایران با وجود تحریم 
انجمن جهانی آهن و فوالد از رشــد ۱۱.۳درصدی تولید فوالد ایران در ۸ماهه نخست سال جاری 
میالدی و افت قابل توجه تولید فوالد در کشورهای صنعتی مثل آمریکا، آلمان،  فرانسه و کانادا خبر 
داد. انجمن جهانی آهن و فوالد در جدیدترین گزارش خود از رشد ۱۱.۳درصدی تولید فوالد ایران در 
۸ ماه نخست سال جاری میالدی خبر داد.تولید فوالد ایران که در ۸ ماه نخست سال 2۰۱9 بالغ بر 
۱۶.۷۳9 میلیون تن گزارش شده بود، در ۸ ماه نخست 2۰2۰ به ۱۸.۶25 میلیون تن افزایش یافته 
است.رشد ۱۱.۳درصدی تولید فوالد ایران طی این مدت با وجود تحریم های آمریکا در حالی است 
که بسیاری از کشورهای صنعتی تحت تاثیر شــیوع کرونا با کاهش شدید تولید فوالد خود مواجه 
شده اند.تولید فوالد آمریکا در ۸ماهه نخست سال جاری میالدی افت ۱9.۸درصدی داشته و تولید 
فوالد آلمان در این دوره ۱۶.5 درصد، فرانسه 2۷.۶ درصد، انگلیس 5.۷ درصد، کانادا ۱۶.5 درصد، 

ژاپن ۱9 درصد، عربستان ۱۸.۳ درصد، قطر ۴۷.۱ درصد و هند ۱۸.۸ درصد افت داشته است.

نماینده لنجان می گوید به شدت با کشت جایگزین برنج مخالف است؛

نعل وارونه!

گویا مسئله آب وکشمکش بر سر آن قرار  مرضیه محب رسول
نیســت در اصفهــان پایــان یابــد. طی 
ســال های اخیر عالوه بر طرح های نیمه کاره آب رســانی که در سایه 
اختالف با اســتان های همجوار همچنان بالتکلیف رها شــده، معضل 
تامین و مدیریت آب شرب مردم و چندین و چند مورد زیست محیطی 
و اقتصادی دیگر، باید مشکل به روز رسانی الگوی کشت در استان را هم 
مد نظر قرار داد. نوع کشــتی که بعضا سال هاســت در برخی از مناطق 
استان انجام می شود و کشــاورزان حاضر نیستند این مدل از کشت و 
زرع را به دالیلی مانند کم آبی و صرفه جویی در مصرف آب کنار بگذارند.

 نمونه آن را می توان به کشــت گندم در قســمت های شرقی ربط داد؛ 
مســئله ای که به نوعی در غرب هم دیده می شــود. کشت برنج یکی 
از مناقشــه برانگیز تریــن محصوالتی اســت که در اســتان اصفهان 
انجام می شــود. اینکه سال هاســت وضعیت اســتان در زمینه آب، 
 قرمز اســت هیچ توجیهی برای کشــت برنج در مناطق پر آب استان

 باقی نمی گــذارد. موضوعی که حتی با دخالت دولــت و ابالغ بخش 
نامه ممنوعیت کشت برنج هم مواجه شــد؛ اما در عمل اجرا شدن آن 
در هاله ای از ابهام باقی ماند. کشــاورزان همچنان اصرار دارند به دلیل 
سود بیشتر کشت برنج را ادامه دهند و سازمان جهاد کشاورزی هم به 
عنوان متولی اصلی تعیین کشــت تنها می تواند به توصیه ها و برخی 

از اقدامت غیر الزام آور تکیه کنــد و در عمل قدرت برخورد و ممانعت از 
کشــت برنج را ندارد. حاال به جمع این دالیل باید ژست های تبلیغاتی 
برخی از نمایندگان این منطقه را هم اضافه کرد؛ موضع گیری هایی که 
بعضا عجیب و بسیار غیر منطقی به نظر می آیند. در تازه ترین اظهارات، 
نماینده تازه وارد لنجان به مجلس گفته اســت هیچ کشتی بر اساس 

معیارهای علمی جایگزین کشت برنج نمی شود.
منتخب مردم لنجان در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه هویت 
لنجان با کشــت برنج گره خورده اســت، گفت: هیچ کشتی براساس 
معیارهای فنی کشــاورزی و شــرایط محیطی و جغرافیایی اســتان، 
جایگزین کشت برنج نمی شود که این مسئله از لحاظ علمی هم اثبات 
شده است.حسین رجایی، پیرامون وضعیت کشت در استان اصفهان 
و شهرســتان لنجان اظهار داشت: چند سالی اســت که مجموعه های 
مربوطه، کشاورزان منطقه را به سمت و سویی هدایت می کنند که کشت 
جایگزین داشته باشند، اما یکی از مباحث مهم در شهرستان لنجان و به 
عنوان یک اقتصاد پایه، بحث کشت برنج است.منتخب مردم لنجان در 
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: به دلیل اینکه اکثر زمین های کشت 
و حاصلخیز ما هم سطح رودخانه زاینده رود اســت و یکی از بهترین و 
حاصلخیزترین زمین ها برای کشت برنج محسوب می شود،  این دغدغه 
را داریم که محصولی که یکی از هویت های منطقه لنجان هم بوده است، 

در این قضایای کم آبی و کشت جایگزین، آسیب نبیند.وی تصریح کرد: 
از نظر علمی نیز کامال اثبات شده اســت که هر نوع کشتی به جز کشت 
برنج نه تنها صرفه جویی در آب ندارد، بلکه اقتصاد پایه دار شهرســتان 
لنجان را که نزدیک به چهل درصد از مردم شهرستان هم در حال ارتزاق از 

راه کشت برنج یا کشت های جایگزین هستند، از بین می برد.
رجایی بیان داشت: اگر یک روز کارخانه ذوب آهن مورد هجمه هکری 
قرار بگیرد و این کارخانه از چرخه تولید عقــب بماند، تنها چیزی که به 
 داد مردم شهرستان می رسد، کشاورزی از طریق کشت برنج یا باغات

 است.منتخب مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
 کامال با کشــت جایگزین مخالف هســتیم، افزود: هویت لنجان نیز

 با کشــت برنج گره خورده اســت، همچنین هیچ کشــتی براســاس 
معیارهای فنی کشــاورزی و شــرایط محیطی و جغرافیایی اســتان، 
جایگزین کشت برنج نمی شود که این مسئله از لحاظ علمی هم اثبات 

شده است.
 این اظهارات در حالی مطرح شــده که معضل کمبود آب عالوه بر خطر 
بیکاری و نابودی کشاورزی در اســتان در حال از میان بردن جغرافیا و 
زیست بوم استان نیز هست در این شــرایط تاکید بر روش های غیر 
علمی و هم صدا شدن با افرادی که فقط منافع شخصی و منطقه ای خود 

را می بینند، نمی تواند راهگشای بن بست آبی استان باشد.

شرکت پلی اکریل با صدور اطالعیه ای اعالم کرد در 
دیدار مدیران این کارخانه با مدیرکل گمرک اصفهان 
مقرر شــد بخش عمده ای از موانــع ترخیص مواد 
اولیه مرتفع شــده و به زودی ترخیص مواد کمکی 
و اکریلونتریل های خریداری شــده انجام خواهد 
شــد.کارخانه پلی اکریل ایران کــه می تواند حدود 
۳5 درصد نیاز نساجی کشــور را تامین کند از سال 
9۴ دچار مشکالتی شد و چند ماهی نیز کارگرانش 
به بیمه بیکاری معرفی شــدند در ماه های اخیر با 

توجه به اقدامات صورت گرفته و بر اساس تحوالت 
ارزی باعث شد این کارخانه به مرز سودهی برسد.
در همین راستا هفته گذشــته شرکت پلی اکریل با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد با توجه به مشــکالت و 
موانع پیش آمده در ترخیص AN )مواد اولیه مورد 
نیاز خط اکریلیــک( و مواد کمکــی از اداره گمرک 
اصفهان، مدیر کارخانه پلی اکریــل ایران، به اتفاق 
مدیران تدارکات کارخانه پلی اکریل و »دی ام تی« 
به اداره گمرک اصفهان مراجعه و با حضور مدیرکل 
گمرک اصفهان دیدار و در خصوص مشکالت مرتبط 
گفت وگو کردند و مقرر شد بخش عمده ای از موانع 
مرتفع و به زودی شــاهد ترخیص مــواد کمکی و 
اکریلونتریل های خریداری شــده خواهیم بود. در 

همین زمنیه قاضی عسگر، رییس گروه ویژه اقدام 
پلی اکریل در اســتانداری اصفهان بیان داشــت:  
بزرگ ترین مشــکل این اســت که  مجموعه ای که 
می خواهــد  AN وارد کشــور کند بــرای تامین ارز 
مشــکل پیدا کرده و تا به حال تخصیــص ارز داده 
نشده است؛ اما در تالشیم در یک ماه تا دو ماه آینده 
مشکل را حل  کنیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان همچنین اظهار داشت: مواجهه 
فعاالن اقتصادی استان با مشکالت بانکی در زمان 
حاضر تا حدودی مرتفع شــده و روال خاصی پیدا 
کرده اســت؛ در زمینه پرداخت حق بیمه کارکنان و 
کارگران و قبوض انرژی شرکت ها و تولید کنندگان 

نیز اقداماتی انجام شده تا این روند تسهیل شود.

چراغ اول برای پلی اکریلی ها روشن شد؛

 گمرک برای ترخیص مواداولیه پای کار آمد

خبر روز

هویت لنجان نیز با کشت برنج گره خورده است، همچنین 
هیچ کشتی براساس معیارهای فنی کشاورزی و شرایط 
برنج  استان، جایگزین کشت  و جغرافیایی  محیطی 

نمی شود که این مسئله از لحاظ علمی هم اثبات شده است

اتمام نصب انشعابات خیابان عباس آباد
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه سه اصفهان، عملیات اجرایی انشعابات مشترکین خیابان عباس 
آباد به پایان رسید. الزم به توضیح است که در هفته های گذشته عملیات اجرایی خط اصلی انتقال آب 
خیابان عباس آباد به طول 25۰ متراز جنس لوله پلی اتیلن به پایان رسیده بود و پس از اجرای خط 

لوله اصلی عملیات اجرایی نصب انشعاب لوله آب تجاری ومسکونی ۳2 مشترک به اتمام رسید. 

عملیات توسعه شبکه شهر  زواره
به گزارش روابط عمومی آبفای اردستان، عملیات توسعه شبکه آب به طول 5۰۰متر با لوله پلی اتیلن به 

قطر 9۰ میلیمتر، در شهر زواره با اعتباری بالغ بر 5۰۰ میلیون ریال اجرا و به بهره برداری رسید.

عملیات تجهیز  و راه اندازی چاه شماره 3 مهاباد
به گزارش روابط عمومی آبفای اردستان، عملیات نصب و راه اندازی الکتروپمپ چاه آب شماره سه مهاباد 
به منظور تامین آب کمکی شهر مهاباد و روستاهای مجتمع موغار انجام و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

نصب انشعابات برق حوضچه های شیرهای فشار شکن
به گزارش روابط عمومی آبفای بادرود، انشعابات برق حوضچه های شیرهای فشار شکن منطقه نصب 
شد.این اقدام با هدف هوشمند سازی و مدیریت فشار شیرهای فشار شکن خطوط انتقال منطقه 

خریداری و نصب شد.

شست وشوی مخزن آب شماره 4 شهر  بادرود
به گزارش روابط عمومی آبفای بادرود، عملیات شست وشوی مخزن شماره چهار آبفای منطقه پایان 
یافت. الزم به توضیح است که مخزن 2۰۰۰ متر مکعبی آبفای بادرود به دلیل ماسه دهی چاه شماره 
 هفت، افزایش کدورت آب و خارج شــدن مخزن از مدار بهره برداری و تخلیه آن، با هماهنگی واحد

آتش نشانی شهرداری بادرود مخزن رسوب زدایی و شست وشو داده شد.

اجرای عملیات شابلون زنی و نشانه گذاری کلیه شیرآالت شبکه 
توزیع سطح شهر  ورزنه

به گزارش روابط عمومی آبفای ورزنه، با تالش پرسنل واحد بهره برداری ورزنه، عملیات شابلون زنی 
و نشانه گذاری کلیه شیرآالت شبکه توزیع برای اولین بار در شهر ورزنه صورت پذیرفت.مدیر امور آب 
وفاضالب منطقه گفت: تعداد۴۶۰فقره شیر آالت شبکه توزیع در سطح شهر شابلون زنی و نشانه گذاری 
شد.شفیعی،  هدف از انجام این کار را شناسایی و دسترسی زود هنگام به شیر آالت و همچنین تعدیل 
فشاردر سطح شهر دانســت. هم زمان با این اقدام، پیمانکار GIS منطقه در حال برداشت اطالعات 
مکانی و توصیفی شبکه توزیع آب منطقه است  که عملیات شابلون زنی و نشانه گذاری شیرآالت کمک 

شایانی به صحت اطالعات ورودی به سامانه GIS شرکت می کند.

رفع حادثه ترکیدگی لوله خط انتقال مخزن 5000 متر مکعبی
به گزارش روابط عمومی آبفای نایین، با توجه به بروز حادثه ترکیدگی درلوله 2۰۰ خط انتقال مخزن 
ذخیره 5۰۰۰ متر مکعبی و گزارش توسط اپراتور و نگهبان مخزن، نیروهای اکیپ حوادث در اسرع 
وقت در محل حضور یافته و در مدت زمان تقریبی ۴ ساعت مشــکل مرتفع شده و خط مجددا در 

مدار بهره برداری قرار گرفت.

کافه اقتصاد

آبفا
رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک شهرستان اصفهان با اشاره به افزایش 2۰۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت قطعات  خودرو،  خواستارشد؛

 دستگاه های نظارتی به بازار ورود کنند
رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک شهرستان اصفهان با اشاره به افزایش 2۰۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت قطعات خودرو، گفت: به دلیل کمبود قطعات خودرو در بازار، 
اکنون شاهد گرانی بی حد و حصر قطعات و همچنین فروش قطعات تقلبی و بی کیفیت به صورت فراوان توسط افراد سودجو در بازار هستیم.روح ا... چلونگر افزود: این 
افزایش قیمت ناشی از نوسانات شدید نرخ دالر، معطلی ترخیص قطعات در گمرکات، بی میلی واردکنندگان به واردات به دلیل بی ثباتی نرخ دالر، نبود قطعات استوک 
جهت توازن بازار، نداشتن سیاست کنترلی دولت در مبحث نظارت، رها شدن بازار و انحصار بازار در حیطه چند نفر برای تعیین قیمت ها، بی توجهی دولت در مبحث نظارت 
بر قیمت ها با روش حمایت از تولید داخلی است.رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک شهرستان اصفهان تصریح کرد: به دلیل کمبود قطعات خودرو در بازار، 
اکنون شاهد گرانی بی حد و حصر قطعات و همچنین فروش قطعات تقلبی و بی کیفیت به صورت فراوان توسط افراد سودجو در بازار هستیم.وی با اشاره به نظارت کمرنگ 
بر بازار قطعات خودرو، تاکید کرد: متاسفانه مردم باید تاوان جو روانی بد بازار را پس دهند و هر روز به بهانه نوسانات نرخ دالر، شاهد افزایش بی دلیل قیمت ها هستیم، 

این در حالیست که برخی محصوالت و قطعات حتی دو برابر افزایش نرخ دالر روز فروخته می شود.

گران قیمت ترین 
ماشین کالسیک 

جهان در ایران
»در »بنیاد مستضعفان« یک 
»بنــزK5۰۰« - که معروف به 
اتوبان کروزر است - وجود دارد 
که هدیه »هیتلر« به رضاشاه 
بــوده و گــران قیمت تریــن 
خــودروی جهان محســوب 

می شود.

وز عکس ر

بی توجهی دولت به 
 ظرفیت قوه مقننه 

جهت ساماندهی اقتصاد
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
شورای اســالمی گفت: ناهماهنگی بین 
تصمیم گیرندگان در دولت و بخشــی از 
کوته نگری ها در مورد آینده میان مدت و 
بلندمدت کشور ، بخشــی از عوامل اصلی 
وضعیت اقتصادی پیش آمده برای کشور 

است.
عبــاس مقتدایی با اشــاره بــه وضعیت 
اقتصادی کشور در شرایط فعلی اظهار کرد: 
ناهماهنگی های میان تصمیم گیرندگان 
در دولت و بخشــی از کوتــه نگری هایی 
که عمال سبب شده اســت تا آینده میان 
مدت و بلندمدت کشــور مورد لحاظ قرار 
نگیرید، در کنار عادت کردن دولت به این 
که بازار خودش مسیر خودش را پیدا کند 
و اینکه عمال از حیطــه اختیارات مصرح 
قانونی بهره نگیرد، عوامل اصلی وضعیت 
موجود اقتصادی کشور است.وی افزود: 
بهره نگرفتــن از دو قوه دیگــر یعنی قوه 
مقننه و قوه قضاییــه عمال نوعی رخوت و 
از هم گســیختگی مقطعی را در این حوزه 
ایجاد کرده اســت.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
به نظر می رســد دولت بایــد در باالترین 
سطح از ظرفیت مجلس شورای اسالمی 
که عالقه مند به ســاماندهی امور کشور 
است استفاده کند، این در حالی است که 
تاکنون دولت هیــچ الیحه ای به مجلس 
ارائه نکرده است.مقتدایی اضافه کرد: این 
عدم ارائه الیحه می تواند معانی مختلف 
داشته باشد؛ از جمله معانی آن این است 
که دولت مدعی است خودش به تنهایی 
می تواند کارهــا را حل کنــد، در حالی که 
واقعیت امر نشــان می دهد که دولت از 
توان الزم برای انجام دقیق کارها به تنهایی 
برخوردار نیست و باید بپذیرد که در تعامل 
مستمر و ســازنده با ســایر قوا می تواند 

مشکالت کشور را حل کند.
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آگهی

آدرس 
مودی اداره منبع 

مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول 
مالیات

سال 
عملکرد

تاریخ برگ  
تشخیص

شماره برگ 
تشخیص

نام ونام 
خانوادگی ردیف

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 33,600,964 159,924,078 1393 1399/06/31 1747 کریم کریمی 1

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 8,848,828 51,538,012 1393 1399/06/31 1685
محمدعلی 
کاویان پور

2

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 16,195,314 88,124,092 1393 1399/06/31 1974 زهرا سنجری 3

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 145,927 967,402 1393 1399/06/31 1954 مهدی بهونه 4

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 243,575 1,614,674 1393 1399/06/31 2007 بتول گل خندان 5

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 2,448,421 16,230,838 1393 1399/06/31 1666 محمد گلی پور 6

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 31,725,103 152,443,082 1393 1399/06/31 1928
مصطفی 
اصطهبانی

7

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 267,795 1,775,248 1393 1399/06/31 1998
مجید سراج 

زاده
8

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 371,281 2,461,294 1393 1399/06/31 1996
محمدرضا 

شیرانی
9

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 6,341,773 39,052,632 1393 1399/06/31 1702 اصغر شیرازی 10

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 283,147 1,877,031 1393 1399/06/31 1892
سید جالل معاف 

رودپیشی
11

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 82,018,866 335,945,684 1393 1399/06/31 1750 صادق صادقی 12

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 6,264,407 38,667,350 1393 1399/06/31 1661 کریم رادین فر 13

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 19,374,800 103,189,650 1393 1399/06/31 1699 محسن خیری 14

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 11,891,129 66,688,890 1393 1399/06/31 1669 بهمن اکبرپور 15

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 8,857,833 51,582,840 1393 1399/06/31 1904
نعمت الله 

برندگی
16

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 10,522,945 59,875,222 1393 1399/06/31 1663 ناصر اتحادی 17

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 5,230,116 33,516,496 1393 1399/06/31 1708
قدیرعلی 
کاویانی

18

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 8,427,852 49,441,500 1393 1399/06/31 1710
عباس 

نصراصفهانی
19

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 18,912,114 101,344,440 1393 1399/06/31 1647 احمد پیروند 20

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه 
مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آگهی ابالغ 

آدرس 
مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول 

مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  
تشخیص

شماره برگ 
تشخیص

نام ونام 
خانوادگی ردیف

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 18,562,639 99,908,576 1393 1399/06/31 1611 رضا مخبر  1

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 5,845,049 36,578,947 1393 1399/06/31 1682
سعید 
مددنیان

2

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 22,859,226 117,085,644 1393 1399/06/31 1755
مسعود 
رضوان

3

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 23,474,710 119,540,226 1393 1399/06/31 1888
هوشنگ 
خدایی

4

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 5,828,456 36,496,304 1393 1399/06/31 1894 حمید عداوی 5

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 290,959 1,928,786 1393 1399/06/31 1944
محمدرضا 
شیشه جی

6

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 10,598,944 60,253,712 1393 1399/06/31 1753
سید ایوب 

حسینی
7

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 16,315,744 88,723,820 1393 1399/06/31 1643
مهدی 

کهنوجی 
8

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 30,696,150 148,339,576 1393 1399/06/31 1675
سلیمان 
فرج زاده

9

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 2,582,419 17,199,103 1393 1399/06/31 1922 ابوذر رحیمی 10

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 5,772,447 36,217,391 1393 1399/06/31 1763 علی خطیب 11

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 3,167,035 20,994,587 1393 1399/06/31 2022
رسول 
طیوری

12

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 11,358,325 64,035,468 1393 1399/06/31 1882
محمدرضا 
فرهانی کمال

13

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 4,484,609 29,728,947 1393 1399/06/31 1688
مصطفی 
عزیز خانی

14

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 6,778,819 41,229,168 1393 1399/06/31 1872
محمد 

کالنتری فرد
15

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 2,494,094 16,533,626 1393 1399/06/31 1924
غالمرضا 

قادری
16

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 299,586 1,985,958 1393 1399/06/31 1992
احمدرضا 
مظاهری

17

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 35,192,853 166,272,581 1393 1399/06/31 1771
فرامرز 

زریال لیلی
18

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 3,960,323 26,253,416 1393 1399/06/31 1672
عزیز حلوایی 

کپکی
19

مجهول 
المکان

2025 عملکرد 12,238,650 68,419,580 1393 1399/06/31 1825
خسرو 
منصوری

20

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف
مجهول المکان 2025 عملکرد 47,086,746 213,705,885 1393 1399/06/31 1833 محمدعلی سیمنی جاوانی 1

مجهول المکان 2025 عملکرد 254,346 1,686,085 1393 1399/06/31 2009 علیرضا زرین مهر 2

مجهول المکان 2025 عملکرد 423,497 2,807,422 1393 1399/06/31 1990 سید محسن چهره راضی 3

مجهول المکان 2025 عملکرد 205,824 1,364,413 1393 1399/06/31 1988 فاطمه قربانی 4

مجهول المکان 2025 عملکرد 38,769 2,570,022 1393 1399/06/31 1986 محبوبه نعمت الهی 5

مجهول المکان 2025 عملکرد 240,172 1,592,136 1393 1399/06/31 1984 احسان حیدری 6

مجهول المکان 2025 عملکرد 31,404,555 15,164,744 1393 1399/06/31 1863 احمدرضا رضایی 7

مجهول المکان 2025 عملکرد 34,652,498 164,117,640 1393 1399/06/31 1774 وحید اسدی 8

مجهول المکان 2025 عملکرد 43,783,663 200,533,046 1393 1399/06/31 1739 حبیب شریفیان 9

مجهول المکان 2025 عملکرد 21,194,065 110,444,939 1393 1399/06/31 1942 علی محمدی 10

مجهول المکان 2025 عملکرد 20,335,220 107,019,808 1393 1399/06/31 1952 محمد بارانی 11

مجهول المکان 2025 عملکرد 3,068,431 20,340,948 1393 1399/06/31 1920 حسینعلی باقری 12

مجهول المکان 2025 عملکرد 3,479,365 23,065,074 1393 1399/06/31 1950 احسان صیدی 13

مجهول المکان 2025 عملکرد 9,211,062 53,341,948 1393 1399/06/31 1946 محمدرضا دانیالی 14

مجهول المکان 2025 عملکرد 1,157,735 7,674,730 1393 1399/06/31 1958 سید محمودرضا هاشمی 15

مجهول المکان 2025 عملکرد 252,311,215 902,265,426 1393 1399/06/31 1956 علی اصغر قاضی 16

مجهول المکان 2025 عملکرد 387,579 2,569,333 1393 1399/06/31 1874 روحی فوالد 17

مجهول المکان 2025 عملکرد 63,284,884 273,644,448 1393 1399/06/31 1691 نیما صالحی 18
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یکشنبه 13 مهر   1399 / 16 صفر  1442/ 4 اکتبر 2020/ شماره 3085
رییس پلیس راهور استان اصفهان:

پارک خودرو در حاشیه زاینده رود ممنوع است
رییس پلیس راهور اســتان اصفهــان از ممنوعیــت پارک خودروها در حاشــیه زاینــده رود و 
تفرجگاه های شــهر اصفهان خبر داد.ســرهنگ محمدرضا محمدی با اشــاره به تصمیم استانی 
مقابله با کرونا، اظهار داشــت: توقف خودرو ها در حاشــیه بوســتان ها و مراکز تفریحی ممنوع 
شــد.وی افزود: با توجه به شــرایط نگران کننده کرونا در اســتان، برابر مصوبات ستاد استانی، 
همکاران پلیس در حاشــیه زاینده رود، تفرجگاه هــا، ناژوان، پارک صفه و حاشــیه بزرگ راه ها 
مستقر هستند.رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه یازدهم مهرماه شرایط خوبی در 
حاشیه زاینده رود و پارک ها نداشتیم، گفت: متاسفانه شــاهد پارک خودرو ها در کنار پارک ها و 
حضور مردم در تفرجگاه ها بودیم و محدوده پارک ها کامال از خودرو اشــباع شده بود.وی تصریح 
کرد: ما تمایل به جریمه خودرو ها و شــهروندان نداریم و از همه شهروندان درخواست می کنیم 
برای به هدر نرفتــن تالش کادر درمان و حفظ ســالمت نیرو های خدماتــی در همه حوزه ها، در 
 این شــرایط بحرانی اقدام به گشــت و گذار در پارک ها نکنند و تفریح را به بعد از شکســت کرونا

 موکول کنند.

 اخاذی و کالهبرداری مالی
 با ترفند راه اندازی سایت های همسریابی 

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا به شــهروندان هشــدار داد: افرادی با راه اندازی ســایت ها و 
صفحات متعدد در شبکه های اجتماعی و پیام رســان های غیربومی تحت عنوان»همسریابی و 
صیغه یابی«از متقاضیان اخاذی و کالهبرداری مالی می کنند.سرهنگ رامین پاشایی، اظهار کرد: 
همه روزه تعدادی پرونده قضایی مرتبط با اقدامات مجرمانه افراد سودجو در این پلیس تشکیل 
می شود که در آن تمام شــاکیان از راه های مختلف مورد اخاذی، تهدید و کالهبرداری مالی قرار 
گرفته اند.وی افزود: تا کنون هیچ گونه مجوزی از ســوی نهادهای مرتبط از جمله وزارت ورزش و 
جوانان در خصوص فعالیت سایت های مجاز همسریابی در کشور صادر نشده و صرفا چند سایت 
و موسسه، مجوز ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص همسریابی، همسان گزینی و سایر خدمات 
مشاوره ای را دارند.سرهنگ پاشایی گفت: خوشبختانه با رصد فضای مجازی و دریافت شکایت 
و گزارش های متعدد مردمی مبنی بر برخورد با این سایت ها و افراد سودجو  که امنیت کاربران و 
خانواده ها در فضای مجازی را تهدید می کنند، تاکنون ضمن اقدامات پیش دستانه و شناسایی 
مجرمان در این حوزه با هماهنگــی مقام قضایی، تعدادی از این افراد مجرم دســتگیر و تحویل 

مراجع قضایی شده اند.

تکذیب پذیرش هزار و 500 زائر اربعین از سوی عراق
پلیس راهور ناجا با صدور اطالعیه ای خبر پذیرش هزار و ۵۰۰ زائر اربعین حســینی از کشــورهای 
مسلمان از سوی عراق را تکذیب کرد.پلیس اعالم کرد: به تازگی خبری در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی مبنی بر پذیرش تعداد هزار و ۵۰۰ زائر اباعبدا... الحسین )ع( از کشورهای مسلمان از سوی 
عراق منتشر شد که الزم اســت به هموطنان عزیز اعالم کنیم بر اساس خبرهای دریافتی مرزهای 
چهارگانه زمینی مهران، شلمچه، چذابه و خسروی از ســوی هر دو کشور مسدود و بر اساس اعالم 
ستاد ملی مقابله با کرونا، حرکت به سمت مرزها ممنوع است.اگر خودروی سواری، مینی بوس یا 
اتوبوس و… به سمت مرزها حرکت کنند قطعا توسط پلیس برگشت داده می شوند و این موجب 
اتالف وقت هموطنان محترم خواهد شد.همانگونه که به موسسات حمل و نقل ابالغ کرده ایم هیچ 
مسافر یا زائری را به سمت مرزهای ایران و عراق نپذیرفته یا جابه جا نکنند و به مردم عزیز نیز عرض 
می کنیم که تحت تاثیر چنین اخباری قرار نگرفته و فقط به ابالغیه های رسانه های رسمی کشور در 

این خصوص توجه کنند. 

بر اساس اعالم بهزیستی اصفهان، مافیای کودکان کار در استان وجود ندارد اما فعاالن حوزه کودک کار نظر دیگری دارند؛

مناقشه مافیا!

نمی توان معضــل کــودکان کار را با یک  پریسا سعادت
نسخه تکراری پیچید؛ اتفاقی که با وجود 
اذعان برخی مســئوالن و متولیان بهزیســتی به حل مشــکالت این 
کودکان اما در نســخه های تکراری پیچیده می شود و کودکان کار در 
سایه همین تکرارها هر روز بیشــتر مورد خشونت و سوءاستفاده قرار 
می گیرند. تقریبا هر روز  کودکانی که به مظلوم ترین شــکل ممکن در 
خیابان ها برای کسب درآمد تالش می کنند را دیده ایم. برخی از آنها 
آنقدر حرفه ای پول در مــی آورند که حتی نمی تــوان تفاوت ویژگی 
شــخصیتی با ترفندهای درآمدزایی آنها را تشخیص داد. هرچه دایره 
تنگنای اقتصادی وسیع تر می شود، تعداد کودکان کار افزایش می یابد. 
برای اثبات این مسئله، نیاز چندانی به استدالل های علمی و تخصصی 
نیست، همین مشکالت اقتصادی موجب شــده تا نه تنها تعداد این 
بچه ها کاهش نداشته باشــد بلکه هر روز  شاهد حضور بیشتر  آنها در 

خیابان ها باشیم. 
عالوه بر کــم کاری و نبود برنامه های جامع، مافیــا هم جزو متهمان 
ردیــف اول حضور کــودکان در خیابان اســت! فعاالن حــوزه کودک 
معتقدند مافیا بیشــتر در زمینه کودکان اتباع خارجی فعال هســتند 
به همین دلیل با اســتفاده از خألهای قانونی موجود در نظام حقوقی 

ایران می توانند به راحتی به فعالیت های خود ادامه دهند. با این حال 
فعاالن حقوق کودک معتقدند جهت بررسی وجود مافیای کار کودک 
باید کودکان کار به گروه های مختلف تقســیم بندی شــوند آن زمان 
مشــخص می شــود که مافیا وجود دارد یا خیر. فعاالن حوزه کودک 
می گویند بهزیســتی فقط به روبنای موضوع کودکان کار توجه دارد در 
حالی که وقتی صحبت از مافیای کار کودک می کنیم باید دقیقا بگوییم 
منظور ما کدام گروه از کودکان کار هستند. اگر کودکان کاری که در بازار 
یا در کارگاه های تولیــدی فعالیت می کنند را در نظــر بگیریم، وجود 

نداشتن مافیا تا حدودی درست است.
 این کودکان اغلب برای کار از شهرســتان به تهران آورده می شوند؛ اما 
وقتی به روند انتقال آنها از شهرهایشــان به تهــران نگاه کنیم، رد پای 
رابط ها دیده می شــود. درباره کودکانی که در چهارراه ها هســتند و به 
عبارتی تکدی گری می کنند هم باز شــاهد این هســتیم که اغلب از 
سوی خانواده هایشان اجیر می شوند یا خانواده ها آنها را به هم اجاره 
می دهند. در این شرایط پای خانواده در میان است؛ اما باز هم کودک 

در ازای پول مبادله می شود. 
مســئوالن بهزیســتی می گویند چیزی به نام مافیای کودکان کار در 
اصفهان وجود نــدارد. مدیرکل بهزیســتی اصفهان گفــت: بر خالف 

تصور عموم که فکــر می کنند کــودکان کار در یک ســاختار مافیایی 
و ســازمان یافته فعالیت می کننــد، چنین تشــکیالت جدی در این 
استان نداریم.مرضیه فرشــاد افزود: بیشــتر کودکان کار شناسایی 
شده در اســتان به ویژه در کالن شــهر اصفهان به دلیل نیاز خانواده، 
حمایت و دلســوزی مردم برای آنها و اینکه محل درآمد خوبی برای 
خانواده هســتند، این فعالیــت را انجام می دهند.وی بــا بیان اینکه 
برخی خانواده هــا و افراد برای کودکان کار دلســوزی کــرده و به آنها 
کمک می کنند، تصریح کرد: همین امر باعث می شود تا خانواده های 
 این کودکان، آنهــا را از خیابان بیــرون نیاورند که بایــد این زنجیره،

 قطع شود. فرشاد با اشــاره به اینکه ما باید نوع کمک به این کودکان 
را تغییر دهیم، تصریح کرد: »باید با حمایت های آموزشی، حقوقی و 
شغلی از خانواده این کودکان، شــرایطی را فراهم کنیم که دیگر نیازی 
نباشــد آنها برای کســب درآمد به خیابان بیایند«. حضور همیشگی 
کودکان کار در خیابان ها موجب شــده تا مردم،فعاالن و کارشناسان 
در این حوزه معتقد باشــند که فعالیت ها و قوانین بهزیستی در مورد 
کودکان کار همچنان ناکافی و غیر موثر اســت؛ رویه ای که اگر اصالح 
نشود نمی توان به کم رنگ شدن این حضور و ساماندهی این کودکان 

امیدی داشت.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: بازنگری و به روزسانی سند 
راهبردی این سازمان به صورت تخصصی انجام شده 
است.آتشپاد محسن گالبی با اشاره به دستاوردهای 
سازمان آتش نشانی طی یک سال اخیر، اظهار کرد: 
بررسی جامعه شــناختی مناطق اصفهان بر اساس 
تحلیل حریق و حوادث و ارائه مقاالت متحده برگزیده 
در همایش های ملی توســط مدیرعامل و پرســنل 
ســازمان از دیگر اقدامات انجام شــده آتش نشانی 

به شــمار می آید.وی خاطرنشــان کرد: با تالش های 
صورت گرفته گواهینامه دو ستاره در ارزیابی مدل تعالی 
سازمان EFQM برای نخســتین بار به عنوان اولین 
سازمان ارزیابی شونده دریافت شده است.مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهــان با تاکید بر توســعه اقدامات پیشــگیرانه و 
کاهش خطر در راســتای افزایــش ایمنی فضاهای 
کالبدی، گفت: طی یک سال گذشته بازدید ایمنی از 
۲۰۰ سایت بازی کودکان بر اســاس گواهینامه ۱۷۰۲۰ 
انجام شده است.وی از انجام سالیانه بیش از ۱۱ هزار 
مورد بازدید کارشناســی از ســاختمان ها و ارائه طرح 
ایمنی خبر داد و اظهار کرد: بازدید ایمنی از مراکز درمانی، 
بیمارستان ها، خوابگاه ها، کارخانه ها و کارگاه ها از دیگر 
اقدامات انجام شده به شــمار می آید.آتشپاد گالبی 

از ارائه تاییدیه ســفت کاری و پایان کار ســاختمان ها 
به طور متوسط حدود ســه هزار مورد در سال خبر داد 
و تصریح کــرد: بازدید و ارائه دســتورالعمل از تمامی 
مراکــز تجمیعی و عمومــی نظیر تاالرها، ســینماها، 
بانک ها، مدارس، پارکینگ های عمومــی و بازدید از 
تمامی مهدکودک ها طبق استعالم بر مبنای استاندارد 
همکاری الزم با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان در خصوص بازدید مراکز 
تحت پوشش آن سازمان انجام شده است.وی با بیان 
اینکه نقشه های سیستم های اعالم و اطفای حریق به 
طور متوســط دو هزار و ۵۰۰ مورد در سال بررسی شده 
است، گفت: طی یک سال اخیر بازدید و ارائه طرح از 
مکان های حساس در مناطق مختلف شهری طبق بند 
۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها انجام شده است.

بازنگری و به روزسانی سند راهبردی سازمان آتش نشانی اصفهان

بیشتر کودکان کار شناسایی شده در استان به ویژه 
در کالن شهر اصفهان به دلیل نیاز خانواده، حمایت و 
دلسوزی مردم برای آنها و اینکه محل درآمد خوبی برای 

خانواده هستند، این فعالیت را انجام می دهند

در حاشیه طرح 
جمع آوری 

مال فروشان و 
خانه های اعتیاد

 بســیاری از معتادان تالش 
می کنند در زمان عملیات های 
پلیســی در خانه های اعتیاد 

پنهان شوند.

ظرفیت تخت های بیمارستانی ویژه کرونا در اصفهان تکمیل شد؛

خصوصی ها و خیریه ها وارد چرخه پذیرش  می شوند
در پی بحرانی شــدن کرونا، تمام تخت های بیمارســتان های دولتی اختصاص یافته به کرونا در 
شهرستان اصفهان تکمیل شده است.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به تکمیل 
ظرفیت تخت هــای بیمارســتان های 
دولتی ایــن شهرســتان، از هفته آینده 
بخشــی از تخت های بیمارســتان های 
خصوصــی و خیریــه هــم وارد چرخه 
پذیرش بیمــاران کرونایی می شــوند 
.طاهــره چنگیــز ، در شــرایط کنونــی 
تجهیزات بیمارستانی ویژه بیماران کرونا 
ازجمله تجهیزات کمک تنفسی را جوابگو 
دانســت و افزود: در صــورت افزایش 
بیماران مبتال به کرونا نیازمند تجهیزات 
کمک تنفسی و ونتیالتور خواهیم شد.وی گفت: امیدواریم با تعطیلی یک هفته ای مشاغل پرخطر 
و مراکز تفریحی، تعداد بیماران مبتال به کرونا  کمتر شود تا نیازی به افزایش ظرفیت تخت های آی 
سی یو در شهرستان اصفهان نداشته باشیم.دهم مهر آزمایش کرونای هزارو ۵۰۲ نفر مثبت شد که 
از این تعداد ۲۰۲ بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی استان اصفهان بستری شدند و مجموع بیماران 

بستری در مراکز درمانی این استان به هزارو ۴۵۱ نفر رسید.

توزیع 18 هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند 
رییس ستاد فرمان اجرایی امام خمینی )ره( در اصفهان گفت:۱۸ هزار بسته حمایتی لوازم التحریر در 
استان اصفهان در بین دانش آموزان بی بضاعت و مناطق کم برخوردار توزیع می شود.ابوالفضل خروطی با 
بیان اینکه سومین مرحله پویش ملی »مشق احسان« به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
با هدف تامین نوشت افزار دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید 
کار خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: یک میلیون بسته حمایتی شامل کیف و دفتر، مداد و خودکار، 
جامدادی، مداد رنگی، خط کش و لیوان بین دانش آمــوزان بی بضاعت و محروم مناطق کم برخوردار از 
سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در کل کشور توزیع شــده که از این تعداد ۱۸ هزار بسته به 
ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سهم استان اصفهان شده است.وی با بیان اینکه اقالم پویش »مشق 
احسان« با همکاری گروه های جهادی، خیریه ها، خیران، سازمان های مردم نهاد، فعاالن اجتماعی در 
مناطق محروم و کمتر برخوردار توزیع می شــود، بیان کرد: رصد مناطق محروم و کم برخوردار در استان 

اصفهان انجام شده و بسته ها در حال توزیع است.

142 شکارچی غیرمجاز در اصفهان دستگیر شدند
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: ۱۴۲ متخلف شکار و صید طی شش 
ماه نخست امسال در مناطق حفاظت شده این استان دستگیر شدند.مرتضی جمشیدیان اظهار کرد: از 
این متخلفان ۳۵ قبضه سالح مجاز، ۱۶ قبضه سالح غیرمجاز، دو قبضه سالح جنگی و ۵۲۱ مورد انواع 
ادوات شکار و صید شامل ساچمه، دوربین چشمی، چاقو، یک قایق، هفت کوله پشتی، پنج دستگاه تلفن 
همراه و دیگر ادوات کشف و ضبط شده است.وی شمار تخلف شکار و صید در شش ماه نخست امسال 
را ۷۸ مورد اعالم کرد و افزود: ماموران یگان حفاظت در این مدت از ۲۶ مورد اقدام به شکار متخلفان در 
مناطق حفاظت شده، جلوگیری کردند. جمشیدیان با بیان اینکه در شش ماه امسال با ۱۱ مورد خرید و 
فروش حیات وحش برخورد قانونی شده است، اظهار کرد: این متخلفان بیشتر پرندگان شکاری و کمیاب 
را خرید و فروش می کردند و در ۱۱ مورد یاد شده یک بهله دلیجه، چهار بال زرده پر، یک بال کبک، دو بال 

سهره جنگلی و سه بال سهره دمگاه سفید از متخلفان گرفته شد.

ناجا جامعه

وز عکس ر

عکس: مهر

خبر روزاخبار

توسط محققان اصفهانی انجام شد؛

 تشخیص کرونا
 در  15 دقیقه

 محققــان پژوهشــکده زیســت فنــاوری 
دانشــگاه صنعتی اصفهان با بهــره گیری از 
روش ســنجش آنتی بادی تولیدشــده در 
بدن، موفق به ســاخت کیت شناسایی کرونا 
جهت تشــخیص این بیمــاری در زمان ۱۵ 
دقیقه و با هزینه ای بسیار کمتر از روش های 
معمول شــدند.رییس پژوهشکده زیست 
فناوری دانشــگاه صنعتی اصفهان با تاکید 
بر اهمیت دســتیابی به این فنــاوری، اظهار 
کرد: براساس ماموریت استانداری اصفهان 
به دانشــگاه صنعتی اصفهان بــرای انجام 
طرح ساخت کیت تشخیص سریع کرونا در 
راستای پیشــگیری و مبارزه با این بیماری، 
پژوهش های مربوط به این نوع کیت نواری 
پیشــرفته و مقرون به صرفه طی مدت زمان 
شش ماه انجام و به تولید این محصول منجر 
شد.صبیحه سلیمانیان زاد افزود: این طرح با 
محوریت پژوهشکده زیست فناوری و شرکت 
نانو زیســت صنعت اهورا، از شــرکت های 
رویشی دانشــگاه صنعتی اصفهان به انجام 
رسیده است.وی با اشاره به این که هدف ما 
در این پروژه سرعت بخشیدن در کسب نتایج 
درست و کاهش هزینه های انجام آزمایش 
کرونا در مقایسه با دیگر روش ها بود، خاطر 
نشان کرد: بیشتر مواد مورد نیاز ساخت این 
کیت در کشــور تامین شده اســت در حالی 
که ســاخت کیت های موجود در بازار، عمدتا 
وابسته به خارج کشور است که به علت قیمت 
ارز و نیز مســائل تحریمی هزینه های بسیار 
باالیی دارد.عضو هیئت مدیره شرکت دانش 
بنیان نانو زیســت اهورا، با تاکیــد بر این که 
دانش فنی ســاخت این نوع کیت در اختیار 
پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه صنعتی 
است، تصریح کرد: هم اینک در حال بررسی 
دســتگاه ها و امکانات الزم برای تولید این 
محصول راهبردی هســتیم و امیدواریم که 
با اخذ حمایت های مالــی از مراجع مرتبط 
علمی کشور، به زودی شاهد تولید انبوه این 

محصول دانش بنیان باشیم.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: روزانه حدود ۲۵ واحد پالسمای کوویدی در مرکز اهدای خون اصفهان دریافت می شود و تاکنون حدود ۶۰۰ واحد پالسما اهدا 
شده ولی در حال حاضر ذخیره آن در استان صفر است. وضعیت ذخیره خون استان اکنون طبیعی است، اما اگر روند اهدای خون همچنان کاهشی باشد با مشکل روبه رو 
خواهیم شد.مجید زینلی با بیان اینکه میانگین روزانه حدود ۲۵ واحد پالسمای کوویدی در مرکز اهدای خون اصفهان دریافت می شود، اظهار کرد: آمار ابتال به کرونا و نیاز به 
پالسمای کوویدی در استان اصفهان رو به افزایش است و نیاز روزانه مراکز درمانی استان نیز بسیار بیشتر از تعداد دریافتی پالسما در مرکز انتقال خون است و پالسماهای 
اهدایی جوابگوی رفع نیاز مراکز درمانی استان نیست. در این چند روز که آمار مبتالیان افزایش یافته، میزان درخواست پالسمای کوویدی نیز به شدت افزایش یافته است.

وی ادامه داد: اهداکنندگان پالسما  کم و افرادی که می توانند پالسما اهدا کنند نیز محدود است. مدیر کل انتقال خون استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیماران بهبود یافته 
کرونا می توانند هر ماه یک بار برای اهدای پالسما به مراکز انتقال خون اصفهان مراجعه کنند. افراد بهبود یافته بیماری کرونا پس از ۲۸ روز بعد از بهبودی کامل می توانند 

نسبت به اهدای پالسما اقدام کنند و هر بیمار بهبود یافته کرونا می تواند در طول شش ماه چندین نوبت برای اهدای پالسما اقدام کند.

مدیرکل انتقال خون استان:
ذخیره پالسمای کوویدی استان صفر است



زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان اصفهان اعالم شد. دوره 4 ساله ریاست امیرمسعود هراتیان در هیئت فوتبال استان اصفهان اوایل شهریورماه امسال 
به پایان رسید.البته ثبت نام از کاندیداهای ریاست این هیئت کمی زودتر و در تیرماه امسال انجام شد و در نهایت 8 نفر در انتخابات هیئت فوتبال استان اصفهان ثبت نام 
کردند. در ادامه و با طوالنی شدن روند برگزاری این انتخابات، رسانه ها به سراغ دست اندرکاران هیئت فوتبال استان رفتند و دبیر این هیئت عدم ابالغ تاییدیه کاندیداها از 
سوی اداره کل ورزش و جوانان استان را دلیل اعالم نشدن زمان برگزاری انتخابات هیئت فوتبال دانست.در نهایت و پس از تایید کمیته 3 نفره، بررسی مدارک و تطبیق 
شرایط نامزدها و همچنین اخذ صالحیت مبادی ذی ربط و فدراسیون فوتبال اسامی 5 کاندیدای تایید صالحیت شده انتخابات هیئت فوتبال استان اصفهان اعالم شد و 
به این ترتیب، عباسعلی اخوان، علیرضا جهانشاهی، علی طاهری، محمد مجیری و امیرمسعود هراتیان برای تصدی ریاست این هیئت با هم رقابت خواهند کرد.دوره 
گذشته انتخابات هیئت فوتبال استان اصفهان نهم شهریورماه 95 برگزار شد.عباسعلی اخوان، محمد مجیری، امیرمسعود هراتیان و عبدالرسول یزدی زاده 4 کاندیدای 

این انتخابات بودند که امیرمسعود هراتیان با کسب 26 رای از 44 رای مأخوذه به عنوان رییس هیئت فوتبال استان اصفهان انتخاب شد.

زمان برگزاری انتخابات هیئت فوتبال استان اصفهان مشخص شد
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»محمد طیبی« از سپاهان جدا شد
طی روزهای گذشته محمد طیبی با محرم نویدکیا، ســرمربی تیم فوتبال سپاهان و مسئوالن این 
باشگاه مذاکراتی داشت و ســرانجام با دریافت رضایت نامه رســما از این تیم جدا شد.محمدرضا 
ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان در دیداری با محمد طیبی، ضمن اهدای یادمان این باشگاه به 

وی، برای این بازیکن ارزنده کشورمان آرزوی موفقیت کرد.

»نکونام«تاپایان لیگ 20 به استقالل نمی رود!
طی روزهای گذشته که مسئوالن استقالل در صدد انتخاب سرمربی جدید این تیم هستند شنیده 
هایی درباره تماس مدیران این باشگاه با جواد نکونام، ســرمربی کنونی فوالد خوزستان به گوش 
رسید. در این باره گفته می شود که مذاکرات با خود نکونام هم خوب پیش رفته؛ اما باشگاه فوالد 
مخالف سرســخت جدایی نکونام است.ســعید آذری، مدیرعامل باشــگاه فوالد درباره احتمال 
سرمربی گری نکونام در استقالل گفت: من به این موضوع به عنوان یک شایعه نگاه کرده و جوابی 
هم نمی دهم.جواد نکونام شرافتمندانه کارش را شــروع کرده و با باشگاه فوالد قرارداد دارد. اینکه 
وی مدنظر تیم های استقالل، تراکتور و باشــگاه های بزرگ ایران قرار گرفته برای مجموعه باشگاه 
فوالد افتخار بزرگی است. منتظر روزی هستم که امثال جواد نکونام و یحیی گل محمدی به عنوان 
سرمربی تیم ملی ایران دعوت به همکاری شوند زیرا آنها مربیان جوانی هستند که سال ها در سطح 
اول فوتبال ایران فعالیت کرده اند واین موضوع خبر خوشحال کننده ای است که به عنوان سرمربی 
تیم ملی انتخاب شوند.  با توجه به شرایط نامناسبی که در باشگاه استقالل وجود دارد بحث پیشنهاد 
به نکونام را فعال تکذیب می کنم زیرا جواد با تمام قدرت در کردان کرج باالی ســر تیمش است و 
هیچ مذاکره ای با ما و خود نکونام انجام نشده اســت. آذری در باره اینکه در صحبت هایش از واژه 
فعال استفاده می کند و آیا امکان دارد در آینده نکونام به استقالل منتقل شود، گفت: این فعال یعنی 

نکونام تا پایان لیگ بیستم در کنار ماست.

پاداش »سردار آزمون« به دست گنبدی ها رسید
ســردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان برای  بازی تیم شــهرداری گنبد در هفته چهارم 
لیگ برتر والیبال مقابل ســپاهان اصفهان پاداش تعیین کرده بود. مهاجم تیم فوتبال زنیت سنت  
پترزبورگ روسیه اعالم کرد در صورت پیروزی گنبدی ها برابر ســپاهان اصفهان پاداش نقدی به 
بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم پرداخت خواهد کرد.دو تیم شهرداری گنبد و سپاهان اصفهان 
در سالن المپیک گنبد مقابل یکدیگر قرار گرفتند که در این مسابقه گنبدی ها موفق شدند با نتیجه 3 
بر 2 و به سختی سپاهان را شکست دهند و نخستین پیروزی خود را جشن بگیرند.پاداش تعیین 
شده از سوی سردار آزمون توسط خلیل آزمون، پدر سردار آزمون و رییس هیئت والیبال شهرستان 

گنبد به اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم والیبال شهرداری گنبد پرداخت شد.

 عامل مجازی فعالیت های نقل و انتقاالتی یک باشگاه
 لیگ برتری بازداشت شد

یکی شخص معلوم الحال که سمتی در باشــگاه مطرح و پرهوادار لیگ برتری نداشت؛ اما در نقل و 
انتقاالت این باشگاه فعالیت مجازی گســترده و مخرب با اهداف خاص داشت، دستگیر شد.این 
شخص که در کنار مدیرعامل باشگاه حضوری پررنگ و حتی در جلسات عقد و تمدید قرارداد بازیکنان 
هم حضور داشت، با فعالیت های غیر قانونی خود باعث اخالل در امور باشگاه شده و به همین دلیل 
توسط یک نهاد نظارتی بازداشت شد. البته، نوع ارتباط این شخص و مدیرعامل باشگاه شائبه هایی را 
نیز در پی داشته است.گفته می شود در خصوص این باشگاه لیگ برتری و افراد مرتبط با آن تحقیقات 

دیگری صورت گرفته که امکان دارد به بازداشت یا برخوردهای دیگری منتهی شود.

رونمایی از لیست تیم ملی به سبک »اسکوچیچ«؛

 دروازه بان سپاهان، جانشین بیرانوند می شود؟

اولین لیســت تیم ملی از سوی دراگان   سمیه مصور
اســکوچیچ پس از ماه ها وقفه باالخره 
اعالم شــد تا اردوی تیم ملی برای بــازی تدارکاتــی مقابل تیم ملی 
ازبکستان و تاجیکستان با حضور نفرات مدنظر اسکوچیچ شکل بگیرد. 
در این لیســت نام دو بازیکن از تیم ســپاهان به چشــم می خورد، 
بازیکنانی کــه در فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور 
نمایش قابل قبولی از خود ارائه کردنــد. پیام نیازمند و امید نورافکن، 
دو بازیکن طالیی پوشان نصف جهان هستند که قرار است تیم ملی را 

در این دو بازی تدارکاتی همراهی کنند.
پیام نیازمند، بدون شــک یکی از ســتاره های لیــگ نوزدهم بود که 
توانســت با عملکرد درخشان و بدون نوســان در طول فصل عملکرد 
فوق العاده ای از خودش به جا بگذارد و رکورد کلین شیت تاریخ لیگ 
برتر و بیشترین تعداد کلین شــیت در لیگ نوزدهم را به نام خود ثبت 
کند و در تمام سایت های آنالیز و رسانه ها، گلر برتر فصل شناخته شد. 
دروازه بان تیم ســپاهان در اردوهای قبلی تیم ملی نیز حضور داشته 
ولی به نظر می رسد دعوت از او برای حضور در اردوی تیم ملی  شاید 

از دعوت های قبلی متفاوت تر باشد. شــنیده ها حاکی از آن است که 
این بار پیام دیگر از روی نیمکت کار هم بازیان خود را دنبال نمی کند و 
اسکوچیچ قصد دارد او را به ترکیب اصلی بیاورد و در قامت گلر شماره 

یک تیم ملی آزمایشش کند.
عملکرد نه چندان خــوب بیرانونــد در دیدارهای قبلی تیــم ملی به 
خصوص دو بازی مقابل عراق و بحرین در کنار نیمکت نشــینی او در 
آنتروپ بلژیک حتی دعوت او به اردوی جدید را در هاله ای از ابهام قرار 
داده و اگر دعوت هم شود دیگر مثل سابق گلر بی چون و چرای ترکیب 

اصلی نیست و موقعیت ثابت گذشته را ندارد.
ظاهرا اســکوچیچ می خواهد تغییراتــی در ترکیب اصلــی تیم ملی 
اعمال و بازیکنان جدیدی بــه نفرات اصلی اضافه کنــد و یکی از آنها 
»نیازمند« است و باید شاهد نمایش شــماره یک جدید تیم ملی در 
دیدارهای اخیر باشــیم.در لیست اولیه اســکوچیچ به غیر از این دو 
بازیکن، نام هفت بازیکن دیگر نیز به چشــم می خورد؛ علی کریمی، 
رشید مظاهری، عارف غالمی و مهدی  قائدی از تیم استقالل، مجید 
حسینی از ترابوزان اسپور، مجتبی نجاریان از فوالد خورستان و احسان 

حاج صفی از تیم تراکتوســازی تبریز بازیکنانی هستند که قرار است 
خودشان را به سرمربی تیم ملی معرفی کنند.

فهرست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی همواره منتقدانی را به دنبال 
دارد؛ دعوت نشــدن بازیکنی از یک تیم باشگاهی یا دعوت کردن یک 
بازیکن خاص بــه تیم ملی و همینطور دعوت نشــدن برخی بازیکنان 
به علت ترافیــک در برخی خطوط از جمله مواردی اســت که با انتقاد 
کارشناسان و البته هواداران روبه رو می شــود.  در واقع هنوز کسی با 
اندیشــه های تاکتیکی اسکوچیچ در تیم ملی آشــنا نشده و از طرفی 
به علت وجــود بازیکنان آماده در چند پســت مختلف، کمتر کســی 
می تواند ذهن ســرمربی کروات تیم ملی را تا قبل از انتشــار فهرست 

نهایی بخواند.
سرمربی کروات نه خودش را پیرو کی روش و فوتبال تدافعی می داند 
و نه قرار است از ســبک فوتبال مارک ویلموتس بلژیکی پیروی کند. 
به همین دلیل تماشــای تیم موردنظر اســکوچیچ در شــرایطی که 
 بازی های رســمی در انتخابی جام جهانی به تعویــق افتاده، اهمیت 

زیادی دارد.

رییس فدراســیون والیبال در نشستی که با حضور 
رییس ســازمان برنامــه و بودجه، وزیــر ورزش و 
جوانان، رییــس کمیته ملی المپیــک و جمعی از 
رؤسای فدراسیون های ورزشــی برگزار شد، اظهار 
کرد: جنــس صحبت های مــن با بقیه دوســتان 
متفاوت اســت. ای کاش ورزش مــا وزارت خانه 
نمی شد، ای کاش سازمان جوانان به ورزش ملحق 
نمی شد و ای کاش تکلیف خودمان را در فدراسیون 
ها می دانســتیم.محمدرضا داورزنی ادامه داد: ما 
نمی دانیم NGO هستیم یا دســتگاه های دولتی 
که زیــر نظر دولت هســتند؟ ما شــتر، گاو، پلنگ 
شــده ایم و به این دولت هم برنمــی گردد بلکه در 
مجلس شورای اســالمی این اتفاق افتاده است.

رییس فدراســیون والیبال با اشاره به اینکه اشتباه 
بزرگ مجلس شــورای اســالمی تبدیل ورزش به 

وزارت خانه بود، گفت: همه این قهرمانی ها حاصل 
حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است و  
بار اصلی بر عهده فدراسیون هاست؛ اما در ساختار 
دولت جایــگاه آن ها کجاســت؟ فدراســیونی که 
3۰ یا 4۰ میلیــارد هزینه می کنــد و دولت بخش 
اندکی از هزینه ها را پرداخت مــی کند.داورزنی با 
تاکید بر اینکه فدراسیون ها را نمی توان دولتی اداره 
کرد، گفت: ما در ســال جاری شانس آوردیم کرونا 
آمد چون ورزش کشــور به خاطر منابع پیش بینی 
شده نمی توانســت کار کند، در عین حال با شروع 
فعالیت های بین المللی با مشکالتی روبه رو هستیم 
و هزینه ها چند برابر شده در حالی که قدرت خرید 
فدراســیون ها کاهش یافته است.وی افزود: قصد 
ما این نیســت کمبودها را بگوییم اما واقعیت این 
است اگر به ســاختار فدراســیون ها توجه نشود با 

مشــکالتی مواجه خواهیم بود، اماکن ورزشی به 
شرکت توسعه واگذار شده و فدراسیون ها میلیاردها 
تومان بدهکارند و به طور مثال فدراســیون والیبال 
برای لیگ ملت ها باید به شــرکت توســعه اجاره 
بدهد. رییس فدراســیون والیبال با اشاره به اینکه 
فدراســیون ها میلیاردها تومان به سازمان مالیاتی 
بدهکارند، اظهار کرد: تعدادی از دوســتان ممنوع 
الخروج هستند و دولت هنوز نتوانسته این مشکل را 
حل کند. از یک طرف می گویند شما دولتی هستید 

اما از طرف دیگر این مشکالت را می بینیم.

 رییس فدراسیون والیبال:

ورزش ایران شانس آورد که کرونا آمد

خبر روز

بازگشت مهاجم ایتالیایی به یوونتوس منتفی شد
بعد از خرید قرضی آلوارو موراتا، طی روزهای اخیر شــایعاتی در مورد احتمال بازگشــت مویس 
کین، ستاره جوان و ایتالیایی اورتون که سال گذشــته راهی گودیسون پارک شد، وجود دارد. نام 
مویس کین در لیست اورتون برای بازی 
این هفته مقابل برایتون دیده نمی شد 
و به همین دلیل این شایعات افزایش 
یافت.امــا کارلــو آنچلوتی، ســرمربی 
اورتون در مصاحبه ای تاکید کرد آینده 
مویس کیــن در این باشــگاه رقم می 
خورد و غیبت نام او در لیست بازی نیز 
تنها به علــت مصدومیت بوده اســت. 
بدین ترتیب یوونتوس برای یافتن یک 
مهاجم جدید باید اقــدام کند و به نظر 
می رسد خبری از بازگشت مویس کین به تورین در این تابستان نخواهد بود.کارلو آنچلوتی گفت: 
»البته که آینده مویس کین در اورتون رقم خواهد خورد. باشــگاه فصل گذشــته سرمایه گذاری 
بزرگی روی او انجام داد و مویس کین جوان است. شرایط او در این هفته خوب نبود و به همین 
علت تمرین هم نکرد. مویس کیــن در ترکیب اورتون نخواهد بود، امــا دلیلش تنها مصدومیت 
 است. همه ما مطمئن هستیم آینده مویس کین در اینجا خواهد بود و ما هر روز روی این موضوع

 کار می کنیم.«

تاتنهام، دومین پیشنهاد پاری سن ژرمن را رد کرد
پاری سن ژرمن، دومین پیشنهاد قرضی اش را برای جذب دله آلی ارائه کرد؛ اما این پیشنهاد نیز 
توسط تاتنهام رد شد.پیشنهاد دوم پاری سن ژرمن برای دله آلی که انتقالی قرضی یک ساله به 
ارزش 4 میلیون پوند بود نیز توسط تاتنهام رد شــده است. گاردین خبر داده بود پیشنهاد اول پی 
اس جی 1.5 میلیون پوند بوده است. هنوز مشخص نشده که پیشــنهاد سوم باشگاه فرانسوی 
قرار اســت از راه برســد یا نه اما دنیل لوی، رییس تاتنهام می خواهد آلی در تیــم بماند و برای 

جایگاهش بجنگد.

»پوگبا« برای انتقال ستاره بارسلونا دست به کار شد!
شیاطین سرخ برای جذب یک وینگر جدید در ماه های اخیر تالش زیادی داشته اند، اما این امر 
هنوز میسر نشده است. جیدون سانچو، ستاره انگلیســی و جوان دورتموند به شدت مورد توجه 
یونایتد قرار داشت،ولی  باشگاه آلمانی حاضر به تخفیف دادن نیست و به نظر می رسد این انتقال 
فعال منتفی شده است. عثمان دمبله، ستاره فرانسوی بارســلونا حاال تبدیل به جدیدترین گزینه 
یونایتد شده؛اما به نظر می رســد پل پوگبا نیز عالقه مند به رخ دادن این انتقال است و در همین 
راستا با هموطن خود در بارسا تماس گرفته است. نشــریه موندودپورتیوو در گزارشی مدعی شد 
پل پوگبا این هفته با عثمان دمبله تماس تلفنی داشــته و از او خواســته راهی اولدترافورد شود. 
پوگبا به دمبله گفته که او به ســرعت در داخل رختکن یونایتد جا می افتد و از بازی کردن زیر نظر 
اوله گونار سولسشــر لذت خواهد برد.این در حالیست که تا قبل از شــیوع ویروس کرونا تقریبا 
به نظر می رسد جدایی پل پوگبا از یونایتد قطعی باشد. ســتاره گران قیمت و فرانسوی تنها یک 
سال دیگر با شیاطین سرخ قرارداد دارد، اما در حال حاضر تیمی برای خرید پوگبا اقدام نکرده و 
اخباری در مورد احتمال تمدید قرارداد او نیز منتشر شده است. البته رامون پالنس، مدیر ورزشی 
 بارسلونا تاکید کرد این باشــگاه برنامه ای برای فروش عثمان دمبله ندارد و او در نوکمپ ماندنی

 خواهد شد.

فوتبال جهان

1.5 میلیارد تومان هزینه 
 پرواز تیم ملی فوتبال
 به ترکیه و ازبکستان!

در نشست رییس سازمان برنامه و بودجه، 
وزیر ورزش و جوانــان، رییس کمیته ملی 
المپیک و جمعی از رؤسای فدراسیون های 
ورزشی که در محل آکادمی ملی المپیک 
برگزار شــد، مسعود ســلطانی فر با اشاره 
به تهدیدهایی که از یک ســال قبل ورزش 
کشور را هدف رفته اســت، اظهار کرد: این 
فشارها سیاســی بوده تا محدودیت هایی 
برای ورزش کشور در عرصه بین المللی به 
وجود آورند که این مســئله با کمک رژیم 
صهیونیســتی صورت می گیرد.وی افزود: 
آمریکا نه تنها عرصه اقتصادی را بر ما تنگ 
کرده بلکــه در عرصه دیپلماســی عمومی 
نظیر ورزش هم فشــار خود را وارد کرده و 
بایــد بدانیم ورزش تاثیر بســیار باالیی بر 
جامعــه دارد و جو روانی یا ســرخوردگی 
ایجاد می کند و دشمن نیز همین موضوع 
را هدف رفته و قصدش ایجــاد نارضایتی 

عمومی است.
وزیــر ورزش و جوانان با اشــاره به اینکه 
برای مقابله با ایــن تهدیدها با وزارت امور 
خارجه، وزارت اطالعات و ســایر دستگاه 
ها تعامل داشــته ایم، خاطرنشان کرد: در 
عرصه ورزش از توان دیپلماسی و ظرفیت 
ســفرای خود بســیار بهره برده ایم و حتی 
طی یک سال گذشته چند تهدید را برطرف 
کرده ایم.ســلطانی فر با اشاره به وضعیت 
ســخت مالی به وجود آمده برای ورزش 
کشــور به دلیل قیمــت ارز، عنــوان کرد: 
کشورهای میکروسکوپی همسایه ما هزینه 
های بســیار باالیی کرده انــد و بازیکنان 
خارجــی ســایر کشــورها را بــه خدمت 
 گرفته اند و فضای رقابت بســیار ســخت

 شــده اســت.وی با اشــاره بــه افزایش 
هزینه هــا، افزود: بــه طور مثــال هزینه 
پــرواز تیــم ملــی فوتبــال ایــران برای 
انجــام دو دیــدار دوســتانه در ســفر به 
 ترکیــه و ازبکســتان 1.5 میلیــارد تومان 

خواهد بود.

هنوز کسی با اندیشه های تاکتیکی اسکوچیچ در تیم ملی 
آشنا نشده و از طرفی به علت وجود بازیکنان آماده در چند 
پست مختلف، کمتر کسی می تواند ذهن سرمربی کروات 

تیم ملی را تا قبل از انتشار فهرست نهایی بخواند

مستطیل سبز

وز عکس ر

 اهالی تکواندو بر
 سر مزار »فتحی«

بــزرگان تکوانــدوی ایران بر ســر 
مــزار فتــح ا... فتحــی، خبرنگار و 
پیشکســوت فقید تکوانــدو حضور 
یافتند و یــاد و خاطــره او را گرامی 
داشــتند. گفتنی اســت فتــح ا... 
فتحی، نوسینده حوزه رزمی روزنامه 
خبرورزشــی در یازدهــم خردادماه 
ســال جاری چشــم از جهــان فرو 

بست. 
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ارتباط رادیویی شهردار اصفهان از قرنطینه خانگی: 

 شهروندان پیشنهادات کرونایی خود را 
به شهرداری منعکس کنند

شهردار اصفهان از ادامه تشکیل جلسات ستاد مقابله با کرونا در شهرداری اصفهان خبر داد و گفت: 
در این ستاد تصمیمات جدیدی برای غلبه بر شرایط ســخت کرونایی گرفته می شود.به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت ا... نوروزی که خود به کرونا مبتال شده و در 
قرنطینه به ســر می برد، در ارتباط زنده تلفنی با برنامه »سالم اصفهان« رادیو اصفهان با اشاره به 
شرایط کرونایی در شهر اصفهان، اظهار کرد: من هم از هفته گذشته مثل بسیاری از همشهریان به 
کرونا مبتال شدم. متاسفانه تعدادی از همکاران ما در شهرداری اصفهان هم به کرونا دچار شده اند. 
وی ادامه داد: در شــهرداری از همان روزهای اول تالش مان را به کار بســتیم تا شرایط نامساعد 
نشود؛ از جمله اقدامات شــهرداری در این زمینه الکترونیکی شــدن خدمات و لغو رویدادهای 
 حضوری فرهنگی و اجتماعی بود چراکه ممکن بود تشــکیل این اجتماعات برای مردم مشکل 

ایجاد کند.
 شــهردار اصفهان تصریح کرد: همه معابر اصلی، اتوبوس ها، مترو و میادین شــهر را ضدعفونی 
کردیم و تالش همه جانبه و جدی برای فرهنگ ســازی انجام شد که در آن مقطع زمانی، به طور 
نسبی بر ویروس غلبه پیدا کردیم.وی بیان کرد: همه این اقدامات برای رعایت مراقبت های الزم 
صورت گرفت، اکنون هم این اقدامات را تشــدید کردیم و درصدد هســتیم مراقبت ها را بیشتر 
کنیم. نوروزی اظهار کرد: با توجه بــه وضعیت فوق العاده این هفته و بــا توجه به بند ۲۲ مصوبه 
ستاد استانی کرونا و بند ۲۰ مصوبه ستاد شهر اصفهان، کرونا در خصوص برگزار نشدن برنامه ها 
و مراسم مختلف، افتتاحیه های شهرداری با عنوان»هر یک شنبه یک افتتاح« این هفته برگزار 
نمی شود که البته در فرصت مناسب این برنامه ها ادامه خواهد یافت.  وی افزود: وضعیت شهر 
اصفهان از نظر ابتال به کرونا بسیار سخت است و در شهرداری همه تالش خود را برای رفع انتقال 
ویروس انجام دادیم. شهردار اصفهان با اشاره به اینکه شهروندان هر پیشنهادی که می تواند برای 
سالمتی مردم موثر باشــد به ما منتقل کنند، گفت: شــهروندان می توانند از طریق سامانه 137، 
شبکه های اجتماعی و وبسایت شهرداری اصفهان پیام های خود را به ما منعکس کرده تا بررسی 
شود.وی تصریح کرد: ستاد مقابله با کرونای شهرداری فعال است تا تصمیمات جدید گرفته شود؛ 
در این زمینه لزوم ضدعفونی مجدد شهر بر اساس نظرات کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد اما 
هنوز تصمیمات قطعی نشده است.نوروزی ادامه داد: هر اقدامی که برای کنترل شیوع کرونا نیاز 
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عبور کنیم.

آخرین آمار مبتالیان به کرونا در شهرداری اصفهان
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان اظهار کرد: تعداد افرادی که مبتال 
به کرونا بوده و پس از بهبودی برای بازگشــت به کار به بهداری شــهرداری مراجعه کرده اند، 19۶ 
نفر بوده که یک نفر از این افراد نیز بر اثر ابتال  به کرونا جان خود را از دســت داده اســت.علیرضا 
صادقیان با بیان اینکه ســعی شده پروتکل های ابالغ شده از سوی ســتاد کرونا به صورت کامل 
رعایت شود، گفت: از کارکنان شهرداری غربالگری کرونا انجام شد و نتیجه آن ابتالی تعدادی از 
کارکنان به کرونا را محرز کرد که برای درمان قرنطینه خانگی شدند.معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: اواخر سال گذشــته با شیوع کرونا و ایجاد یک بحران 
جهانی ناخواسته درگیر مسائل این بیماری شدیم از این رو ماســک و مواد ضدعفونی کننده در 
اختیار کارکنان شــهرداری قرار گرفت و در مناطق، تعدادی از پرســنل آموزش دیدند تا با برپایی 
میز سالمت در مبادی ورودی ساختمان های شهرداری، آنجا مستقر شده و از مراجعه کنندگان و 

کارکنان تست سالمت بگیرند.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:

ابالغ دستورات 41 ماده ای شهرداری جهت  مقابله با کرونا

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان از ابالغ دســتورات 41 ماده ای 
شهرداری اصفهان برای مقابله با شیوع کرونا خبر داد و گفت: تصمیمات 
مختلفــی در این زمینه گرفته و اجرایی شــده اســت تــا فاصله گذاری 
اجتماعی در شــهر تشــدید شــود.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شهرداری اصفهان، حسین امیری در جلســه اضطراری ستاد مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرداری اصفهان 
که به صورت ویدئو کنفرانس با بیش از 4۰ نفر از مدیران ارشد شهرداری 
اصفهان برگزار شد،دستورات 41 ماده ای را ابالغ کرد.وی با اشاره به ایثار 
و فداکاری کادر درمان گفت: مدیریت شــهری همچون گذشته حامی و 
پشتیبان کادر درمان خواهد بود و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد 
کرد.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان، حفظ سالمت شهروندان 
را از وظایف شهرداری اصفهان دانست و ادامه داد: به منظور پیشگیری از 
انتشار ویروس کرونا شــهرداری همچون گذشته با استفاده از تمام توان 
خود اقدامات مناسب را  در حد توان انجام خواهد داد.وی ضمن تاکید بر 
اجرایی شدن مصوبات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در خصوص 
ابالغ دستورالعمل 41 ماده ای ســتاد مدیریت بیماری کرونا شهرداری 
اصفهان گفت: پیرو اپیدمی سوم و باال رفتن آمار مبتالیان و متاسفانه آمار 
مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا، دستورالعملی توسط ستاد بیماری کرونا 
در شهرداری اصفهان تهیه و به تمام مجموعه های شهرداری اصفهان ابالغ 

و از روز پنجشنبه اجرایی شد.امیری ادامه داد: استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله اجتماعی در ناوگان حمل و نقل عمومی الزامی بوده و این اقدام به 
ویژه در استفاده از مترو و اتوبوس ها باید با دقت بسیار بررسی و پیگیری 
شود، همچنین فروش بلیت توسط شرکت های مسافربری برون شهری 

برای مرزهای چهارگانه ملغی و منتفی می شود.

افزایش تعداد اتوبوس ها در ساعات پیک برای افزایش فاصله اجتماعی
وی گفت: ضدعفونی و گندزدایی پایانه های مســافربری، ایستگاه های 
اتوبوس و ایستگاه های مترو به صورت مستمر صورت می گیرد و شرکت 
واحد اتوبوسرانی شــرایطی را فراهم می کند که در باجه های شارژ کارت 
بلیت اتوبوس در ایستگاه ها نســبت به ارائه ماسک استاندارد به قیمت 
مناسب اقدامات الزم صورت گیرد؛ همچنین در ساعات پیک مسافر نسبت 
به افزایش اتوبوس به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی اقدامات الزم 
صورت می گیرد.جانشین رییس ستاد مدیریت بیماری کرونا ادامه داد: 
اقدامات الزم توســط معاونت فرهنگی اجتماعــی و اداره کل ارتباطات و 
روابط بین الملل شهرداری اصفهان به منظور اطالع رسانی، فرهنگ سازی 
و هشدار در خصوص استفاده از ماســک و پویش من ماسک می زنم و 
محدودیت های مصوب ستاد استانی و مدیریت شهری اجرایی می شود.

وی در خصوص رعایت فاصله اجتماعی در تاکسی ها گفت: تاکسی های 

شهری حداکثر با سه نفر مسافر سرویس دهی و تردد خواهند داشت و 
همچنین از کاورهای جداکننده استفاده می کنند.

دستفروشی و اغذیه فروشی در پارک ها ممنوع است
امیری افزود: با توجه به مصوبات ســتاد استانی و ممنوعیت پیاده روی 
اربعین و برگزاری مراســم های مرتبط هیچ گونه مجوز برگزاری ایستگاه 
صلواتی و توزیع نذری صادر نخواهد شــد. همچنین باید از فعالیت همه 
اغذیه فروشی ها و دست فروشان داخل پارک ها ممانعت شود و اغذیه 
فروشی های داخل پارک ها تعطیل خواهد شد.وی تاکید کرد: صدور مجوز 
و برگزاری هرگونه مراســم مذهبی، همایش، جشنواره، نمایشگاه و ... تا 
اطالع ثانوی اجرایی نمی شــود و مجوزهای داربست و ... صرفا در حوزه 
پیام و برپایی ایستگاه های آوا و نوا صادر می شود.جانشین رییس ستاد 
مدیریت بیماری کرونا به کاهش روشنایی در پارک ها اشاره کرد و گفت: 
روشنایی پارک ها به میزان ۶۰ درصد با رعایت مســائل ایمنی و امنیتی 
کاهش یافته و همه مجموعه های، ورزشی و اسباب بازی سطح پارک ها 

برای عدم استفاده مسدود می شود.

پارک خودرو در حاشیه زاینده رود ممنوع شد
وی ادامه داد: ورودی های پارک های صفه و ناژوان مسدود و از هرگونه 
تجمع افراد و خانواده ها در میــدان امام خمینی )ره(، جلوگیری به عمل 
می آید.امیری تاکید کــرد: پارک خودروها در حاشــیه رودخانه ممنوع 
است و در صورت عدم توجه توسط نیروی انتظامی و پلیس راهور اعمال 
قانون می شــوند.امیری افزود: ضدعفونی ســرویس های بهداشــتی 
سطح شــهر بر اســاس پروتکل های بهداشــتی به صورت مرتب انجام 
می پذیرد و تا حد امکان شــرایط و امکان الزم بــرای ضدعفونی و حتی 
شست وشوی دست در ورودی ســاختمان های اداری مناطق، سازمان 
ها و ... با استفاده از شــیرهای پدالی )قابل دســترس برای مراجعین 
(، از سیســتم های هوشــمند، الکترونیکی و ... فراهم می شــود.وی 
ادامه داد: همچنین مراکز تفریحی و گردشــگری تعطیل و ارائه خدمات 
نخواهند داشــت و همچنین با نصــب تابلوهای ورود ممنــوع به منظور 
پیشگیری از ورود، تجمع و اطراق شهروندان در ورودی پارک ها و فضای 
ســبز اطالع رســانی الزم صورت خواهد گرفت.معاون خدمات شــهری 
شــهرداری اصفهان تاکید کرد: تمــام کارگران )خدماتی، فضای ســبز، 
نت، عمرانی و ...( و کارمندان در همه رده های مدیریت شــهری ملزم به 
 استفاده از ماسک هستند و در صورت کم توجهی به شدت با این موضوع 

برخورد خواهد شد.

با مسئولان

توسط خانه صفوی اصفهان؛

کارگاه طراحی »فضایی برای ماندن« برپا می شود
کارگاه رقابتی طراحی »فضایی برای ماندن« در خانه صفوی برگزار می شــود. دفتر بازآفرینی افق نو )محله قائمیه( با حمایت شــهرداری اصفهان، ســازمان 
زیباسازی، سازمان نوسازی و بهسازی و همکاری زنجیره فرهنگی ایوان و موزه خالقیت و معماری کارگاه رقابتی طراحی فضایی برای ماندن )گرافیک محیطی( 
را برگزار می کنند.این کارگاه شــامل طراحی مبلمان شهری )نیمکت، صندلی، چراغ و …(، طراحی گرافیک محیطی ســایت و …است.این رویداد یک کارگاه 
آموزشی است که در یک فضای تعاملی و رقابتی برگزار می شود. رویداد مذکور  با مشــارکت هنرمندان به منظور از بین بردن بخشی از مشکالت منظر شهری، 
تقویت مشارکت مردم و آگاهی بخشی به آن ها در مورد نقش پررنگ شان در تغییر وضعیت کنونی محله ها انجام خواهد شد. بر همین اساس استفاده از تصاویر 
و نمادهای محلی متمایز در راســتای بازنده ســازی هویت های بومی و در قدرت بیان خاطره های جمعی با آثار هنری از اهمیت زیادی برخوردار است.شرکت 
برای کلیه عالقه مندان رشته های: معماری، شهرسازی، گرافیک، طراحی صنعتی و …در این کارگاه رقابتی آزاد است.تحسین بلدی، عادل خراسانی زاده و شیما 
 واحدپرست مشاوران حاضر در این کارگاه هستند و داوری آثار بر عهده محمدرضا قانعی معمار و شهرساز؛ محمدسعید ایزدی معمار و شهرساز؛ احمد حسینی نیا 

شهرساز است.

در آیین معارفه دبیر کانون های خدمت رضوی اصفهان مطرح شد:

خادمیاران رضوی، پرچم دار خدمت بی منت
 معاون امور خادم یاران آســتان قدس رضوی در آیین معارفه مصطفی حجه فروش، دبیرکانون های خدمت رضوی اصفهان و قدردانی از خدمات سیدرضا 
مرتضوی دبیر قبلی کانون ، خادمیاران رضوی را خادمانی بی ادعا در خط مقدم و پرچم دار خدمت توصیف کرد و گفت: نهضت خدمت رسانی به محرومان و گره 
گشایی از مشکالت نیازمندان و توانمند سازی این افراد اولویت کانون های خدمت رضوی در استان های مختلف کشور است.علی اکبر عصار نیا، اصفهانی ها 
را ارادتمند ثامن الحج علی بن موسی الرضا)ع( دانست و افزود: در نظرسنجی ها بیشترین زائر مشهد از اصفهان اعالم شده و تهران در رده بعدی است که این 
نشان از ارادت مردم استان اصفهان به امام رضا )ع( دارد.وی با اشاره به ساختار تشکیالتی آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس متشکل از پنج سازمان 
شامل سازمان مرکزی، حرم مطهر رضوی، سازمان اقتصادی، سازمان علمی و فرهنگی و حوزه اجتماعی است که به همت بنیاد برکت و بنیاد های دیگر تشکیل 
شده و خادم یاری نیز زیر مجموعه بنیاد کرامت است که در عرصه های اجتماعی فعالیت می کند.معاون امور خادمیاران آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه 
ساختار آستان باز طراحی شده گفت: با تغییر در کانون های خادم یاری، قرار بر این شده که در هر شهرستان پنج کانون تخصصی و در تمام شهر ها از پنج تا ۲۰ 

کانون خدمت رضوی راه اندازی شود.

مفاد آراء
7/58 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانــون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده   کالســه    139960302018000551 شــماره  رای  بــر  برا
1392114402018001333 آقای سیدمحمدســجادی موحد   فرزند ســیدفضل اهلل  
بشماره شناســنامه 9599 صادره از دولت آباد  نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 273  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 101 اصلی واقع در دولت آباد  
بخش 16 ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از آقای سیدمصطفی نریمانی زمان آبادی 

)سید مصطفی سجادی نسب( 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/6/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/13

م الف : 981072 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

7/59 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانــون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده  کالســه   139960302018000691 شــماره  رای  بــر  برا
1398114402018000048  آقای محمود حاجی زرگر باشی فرزند غالمعلی بشماره 
شناسنامه 25313   صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب سوله به مساحت 291 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  
بخش 16 ثبت اصفهان  خریداری بطور مع الواسطه از آقای اسداله سجادیان دهکردی

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/6/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/13

م الف : 980295 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
ابالغ اخطاریه و احضار

7/60 شــماره: 4379 خانم زهرا حاجی دولــو فرزند ایلچی مجهول المکان همســر 
شما آقای تقی عزیزی قلعه قاســمی برابر دادنامه شــماره 9809973648001608 
شــعبه اول دادگاه خانواده شهرســتان شــهرضا تقاضای طالق نموده است لذا الزم 
اســت ظرف مدت یک هفته پس از انتشــار این آگهــی در دفترخانه طالق شــماره 
149 زرین شــهر به آدرس اصفهان زرین شــهر خیابان شــریعتی روبروی شــبکه 
بهداشــت چمران حاضــر در غیر این صــورت طبق مقــررات اقدام بــه ثبت طالق 
خواهد شــد و اعتراض بعدی شما مســموع نخواهد شــد.  ) آدرس: اصفهان - زرین 
شــهر - روبه روی بهداشــت ســهید چمران- کوچه شهید خدابخشــی- پالک 5 - 
 کدپســتی: 8471873687- تلفن: 52237214-031- همــراه: 09133344018(. 

م الف: 1006514 غالمرضا ترابیان سردفتر ازدواج 76 و طالق 149 زرین شهر
ابالغ

7/61 نظر به اینکه در پرونده کالسه 750/98 ش ح شورای حل اختالف لنجان حسب 

مفاد دادنامه 70- 99/2/13 صادره از شــعبه اول حقوقی محکــوم علیه عباس زمانی 
فرزند فتح اله محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو 
سایپا 131 مدل 1391 به شماره انتظامی 43-768 ه 26 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
1/955/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در 
حق صندوق دولت )رای صادره غیابی اســت( در حق محکوم له مریم میرزایی ریزی 
 فرزند ســید کمال گردیده و حســب محتویات پرونده محکوم  علیه مجهول المکان 
می باشــد لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده ظــرف مهلت ده روز پس از 
 انتشار آگهی نســبت به اجرا مفاد حکم اقدام نماید و الی وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 1005089 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف لنجان
اخطار اجرایی

7/62 مشخصات محکوم علیه: حسین مجازی پور نشانی محل اقامت : استان کهکیلویه 
وبویراحمد - شهریاسوج - خیابان تختی - کوچه شهید پوررنگ  نبش کوچه - ساختمان 
امالک بیلیارد - طبقه دوم - مشخصات محکوم له: الهه آسترکی باوکالت عقیق فوهر 
نشانی محل اقامت : فالورجان - خیابان مدرس کوچه شهید موسوی پالک 7 - محکوم 
به – به موجب رای شماره 1445 تاریخ 98 که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 000 / 000 / 84 ریال بابت اصل خواسته ) بابت قرض ( کارت 
به کارت گردیده ومبلغ دویست وشــش هزار تومان بابت هزینه دادرسی ومبلغ سیصد 
هزارتومان حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 6 / 5 / 98 تازمان اجرای حکم 
مطابق شاخص وپرداخت نیم عشردرحق صندوق دادگستری.همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یاترتیبی دهد برای پرداخت محکوم به بدهد یامالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا 
محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند واگر مالی ندارد 

صریحا" اعالم نماید . م الف: 1007677  قاضی شورا فالورجان  
فقدان سند مالکیت

7/63  شــماره نامه: 139985602023003959-1399/07/09 سند مالکیت بمقدار 
پنج هفدهم سهم از دو نیم سهم از هشت ســهم نیم دانگ مشاع باستثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن از  ششدانگ پالک ثبتی 725 یکباب کاروانسرا معروف بسرای حاج علی نقی  
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان بنام رضا پوستی مورد ثبت در دفتر 262 صفحه 341 ذیل 
شماره ثبت 53890 به شماره چاپی سند 263245  صادر و تسلیم گردیده حقوق ارتفاقی 
2 میزاب از سرای 700 مورد ثبت جریان دارد و با حق 4 میزاب بسرای 737 برای قهوه 

خانه مورد گواهی است و اکنون طی درخواســت 993011242-99/07/03 استشهاد 
شهود بشماره 139902155911000616  مورخ 1399/06/03 دفترخانه 77ا صفهان 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1007821  ابوالفضل 

ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
ابالغ رای

7/64 پرونده کالســه 9909989892100300 شعبه 1 شــورای حل اختالف کاشان 
تصمیم نهایی شماره 9909976892100242 ، خواهان : آقای علی زینلی فرزند احمد 
به نشانی استان اصفهان - شهرستان کاشان - شهر کاشــان - سلمان، خوانده : آقای 
غالم یحیی نوری فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان، خواسته : 1- مطالبه وجه بابت 
... .2- مطالبه خسارت دادرسی. 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه. بتاریخ 99/04/31 در 
وقت فوق العاده پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار دارد. با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید. . رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان آقــای علی زینلی به 
طرفیت خوانده آقای غالم یحیی نوری به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال 
به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بابت یک فقره رسید عادی با بررسی 
اوراق پرونده و ارائه مستندات و عدم حضور خوانده علیرغم وصف ابالغ و توجهًا به نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورای حل اختالف دعوی خواهان را وارد دانسته لذا به استناد 
مواد 194-197-502-519-522 از قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابا اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/790/437 ریال بعنوان 
خسارت دادرسی و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه الی وصول بر مبنای 
نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه حقوقی و سپس ظرف 20روز 
 از انقضای مهلت فوق قابل اعتراض در محاکم حقوقی دادگســتری کاشان می باشد.

 م الف: 1007406 قاضی شعبه 1حقوقی شورای حل اختالف کاشان
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شخصیت یعنی» مجموعه ای از رفتار و روش های تفکر فرد 
 در زندگی روزانه که با خصوصیت های بی مانند بودن ، ثبات

)پایداری( و قابلیت پیش بینی« مشخص می شود. به نظر 
می رسد گوردن آلپورت، بهترین تعریف را در مورد شخصیت 
ارائه داده است. وی اشاره می کند، شخصیت، سازمان بندی 
پويايی در درون شخص اســت و شامل آن دســته از نظام 
 های روانی- فیزیکی می شود  که رفتار و تفکر  وی را تعيين

 می کند.شخصیت سالم ارزش ها و اولویت های مشخصی 
دارد. روشــن بودن ارزش ها و اولویت ها کمــک می کند که 
شخص در انتخاب ها دچار سردرگمی و تردید نباشد؛ سرانجام، 
در مقابل محرک ها و اتفاق ها، واکنش چنين شخصی روشن 
و واضح اســت و افرادی که بــا او ارتباط دارند هم ســردرگم 

نیستند و تکلیف شان روشن است.
ویژگی های شخصیت سالم: شخصیت سالم، متعادل، شاد 
و بدون استرس است. اشــخاص سالم نظم درونی و کنترل 
بر نفس دارند. آنها با خود صادق هستند. توانایی زيادی برای 
درک دیگران دارند و به خوبی می دانند که چطور با مردم رفتار 
کنند. آن ها از ایمان قوی نســبت به خود بر خوردارند و جای 
پیروی از اکثریت همیشــه به درون خود گــوش می دهند. 
فردی دارای سالمت روانی و رضایت، شادمانی را کسب می 

کند و بیشترین تالشش را برای شناخت خود انجام می دهد. 
چنين اشخاص سالمی نقش مهمی برای شادی و سالمت 

جامعه ایفا می کنند.
 شخصیت سالم چطور شــکل می گیرد؟ در باب نحوه شکل 
پذیری شخصیت و ساخت شخصیت سالم و عوامل تاثیرگذار 
تا به حال نظریه های مختلفی داده شده است. این که ژن ها 
در این باره نقش دارند یا نه هنوز به درستی قابل اثبات نیست 
ولی عوامل محیطی، تعلیم و تربیت، فضای خانواده و آداب 

و رسوم جامعه، در شکل پذیری شخصیت تاثير زيادی دارد.
خصوصیت های شخصیتی شخص سالم

- شخصی دارای یک شخصیت سالم دارای توانایی ارتباط با 
هر کسی است. چنين شخصی درک و دلسوزی خود را نشان 

می دهد و می تواند باتوجه به دیگران گوش دهد.
- خونســردی خویش را حفظ می کند. در وضعیت دشوار و 
بحرانی که معمــوال اکثر آدم ها از کوره در مــی روند و منفجر 
می شوند و به خود حق می دهند که پرخاشگری کنند،او  تنها 

لبخند می زند وخونسردی خود را حفظ می کند.
- با دیگران ارتباط گرم و موثری دارد.

- در زمان حال زندگی می کند. زیرا می داند هیچ شــخصی 
نمی تواند بر آينده تسلط تام داشته باشد.

- تنها دریافت کننده محبت نیست و خود هم به سایرین مهر 
می ورزد، بنابراین شخصی که هم نوعش برایش مهم نیست و 
روابط عاطفی اش با فرزند، همسر، دوست، خواهر و برادر و... 
ضعیف است یا برعکس آن قدر روابط عاطفی اش بی اندازه 

می شود که به وابستگی می انجامد، طبیعی نیست.
- تعهد حرفه ای و شغلی دارد.

- با قدری توجه می بینید که شخص سالم مدام کنجکاو است 
تا در مورد چیزهای جدید بدانند. مدام آماده باش، کنجکاو و 
پیگیر  بوده و اغلب در حال جســت و جو و یادگیری مطالب 

جدید است.
- پر تــالش و خالق اســت. چنين آدمی دنبــال راه های نو، 

ابتکارات و تجربیات جدید می رود.
- شخص نرمال باید قدرت مدیریت محیط اطراف و محیطی 
که در آن زندگی یا کار می کند را داشــته باشــد و این به یک 

مدیریت ذاتی احتیاج دارد.
- شخص سالم به خود اجازه می دهد تا به اشخاص مناسب 
اعتماد کنــد و این کار را مــی کند. از این که عمیقا در ســطح 
خصوصی شناخته شود نمی ترسد. با این حال، در خصوص 
سوء استفاده افرادی که خوبی او  را نمی خواهند کامال هوشیار 

است.

آشپزی

چیکن استروگانف
مواد الزم:  گوشت فیله مرغ 500 گرم،خامه 250 گرم )خامه 

سبک صبحانه(،پیاز یک عدد متوسط،سیر یک حبه،قارچ 500 گرم،نمک، 
فلفل سیاه، فلفل قرمز و زرچوبه به میزان دلخواه،کره یا روغن به میزان الزم

 طرز تهیه :برای طبخ چیکن  استروگانف، گوشت فیله  مرغ را به صورت نوارهای باریک
 خرد کنید. پیازها را خاللی خرد و در روغن یا کره تفت دهید. بعد از این که پیازها سبک 
و طالیی شد، سیر رنده شده را اضافه کنید و خیلی کم تفت بدهید، حاال نوارهای فیله 

مرغ را به آن اضافه کنید، روی مواد فلفل سیاه، فلفل قرمز و زردچوبه بریزید و زیر شعله را 
کم کنید و اجازه بدهید تا زمانی که رنگ مرغ ها تغییر کرده و بپزند روی شعله کم بمانند. 
بعد از حدود ده تا پانزده دقیقه قارچ های ورقه شده را اضافه کنید و هم بزنید. به محض 
نرم شدن قارچ ها نمک و خامه را اضافه کنید و بعد از چند لحظه شعله را خاموش کنید. 

چند دقیقه اجازه بدهید تا خامه حسابی به خورد تمام مواد برود و سپس چیکن  
استروگانف را با پاستا، سیب زمینی خرد شده یا برنج و نان سرو کنید. 

نکته مهم: طرز تهیه بیف استروگانف با گوشت یا مرغ بدون خامه رژیمی تر 
است. برای این منظور به جای خامه سس را با شیر درست کنید و بعد 

از آماده شدن مواد سس سفید، یک یا دو قاشق غذاخوری 
سس مایونز کم چرب به آن اضافه کنید.

شخصیت سالم چه ویژگی هایی دارد؟

مجید مظفری در  سریال »سلمان فارسی«  ادامه ساخت سریال »صفر بیست  و یک« 
مجید مظفری از حضورش در سریال »سلمان فارسی« خبر داد و 
گفت: »منتظرم داود میرباقری صدایم کند.« این سریال در 
سه دوره تاریخی ایران روایت می شود. در دوره تاریخی ایران 
باستان، بیزانس و رم جلوی دوربین می رود و در دو بخش کودکی 
سلمان تا رحلت پیامبر)ص( و بازگشت سلمان به مدائن طراحی 
شده است. گفته می شود که ماجرای غدیرخم هم در سریال »سلمان 
فارسی« روایت خواهد شد. 

ســریال »صفر بیســت ویک« به کارگردانــی جواد رضویان و ســیامک 
انصــاری و تهیه کنندگــی مهــدی فرجــی بــرای پخــش در 4فصل 
از شبکه سوم ســیما در حال ســاخت است.پخش ســریال »صفر 
بیســت و یک« قــرار بــود در ایام اعیــاد قربــان و غدیر آغاز شــود 
 اما بــا آماده نشــدن ســریال در کنداکتور پــس از ماه محــرم و صفر
 قرار گرفت. این سریال در ژانر کمدی ساخته شده و قرار است برای اولین 
بار در سال جاری از شبکه سوم صدا و سیما منتشر شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، با تاکید بر این که تمام پیمانکاران 
حاضر در این شرکت ملزم به رعایت استانداردها و الزامات HSE در کلیه 
فعالیت ها از جمله پروژه ها هستند، از اعطای جوایز و تقدیرنامه به صورت 

ساالنه به برگزیدگان شرکت در این حوزه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهــان، مدیرعامل این 
شرکت ، در مراسم گرامیداشت روز 7 مهر، روز ملی آتش نشانی و ایمنی 
با بیان اینکه رعایت الزمات HSE ضامن ســالمت کارکنان، محیط کار، 
تاسیسات و افزایش بهره وری اســت، افزود: هزینه های حوادث ناشی 
از کار ساالنه حدود 4 درصد تولید ناخالص کشورها را به خود اختصاص 
می دهد و باعــث پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نامناســب در جامعه 
می شود و این در حالیســت که طبق آمار اداره بازرسی کار در سال 1396 

تعداد 843 حادثه منجر به فوت در کشور ثبت شده است. 
وی، اضافه کرد: از چند ســال گذشته با پیاده سازی ســامانه مدیریت 
رویداد و همکاری و همراهی تمامی کارکنان شرکت، گزارشات رویدادهای 
شــرکت دریافت ثبت و تحلیل شده و براســاس آن اقدامات اصالحی 
مناسب تعریف و اجرا می شود تا از حوادث آتی پیشگیری به عمل آید. 
همچنین پیاده ســازی قوانین و الزامات HSE با برگزاری جلســات و 
نظارت کارگاهی و نیز با فرهنگ سازی در حال انجام است و در این زمینه 
یکی از عوامل موفقیت شرکت گاز استان اصفهان، مساعدت و همراهی 
تمامی کارکنان بوده که جــای تقدیر دارد و مجموعه ایــن عوامل باعث 
شده است تا شــاخص های مرتبط در شرکت طی سه سال گذشته روند 

نزولی داشته باشد. 

بر همین اساس به مناسبت گرامیداشــت روز 7 مهر، با بررسی عملکرد 
ادارات گاز، پیمانــکاران، نماینــدگان HSE ادارات و پیمانــکاران، افراد 
منتخب انتخاب و با اهــدای لوح تقدیر از زحمــات و تالش های آنها در 

ساختن جامعه ای عاری از حادثه قدردانی شد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان ضمن تقدیر از عملکرد یک ساله 
پیمانکاران شرکت در حوزه HSE  بیان داشت: در صنعت نفت و گاز با رشد 
روز افزون تكنولوژی، بعضا با خطرات و ریســك های ناشی از كار مواجه 
هستیم. كنترل این خطرات نیازمند نوعی سیســتم مدیریتی است كه 
منجر به كاهش این خطرات و حصول اطمینــان از افزایش ایمنی، رفاه 

پرسنل و همچنین حفاظت از محیط زیست  شود.
ســید مصطفی علوی، افــزود: از آنجایی كه مدیریت بهداشــت، ایمنی 
و محیط زیســت از مــوارد كلیدی و بســیار مهم در اجــرای پروژه های 
گاز محســوب می شــود، الزم اســت تا با رعایت انضباط های HSE در 
ســازمان های پیمانكاری نقش مهمی در كاهش ریســك ها و خطرات 

كاری و در نتیجه ارتقای HSE كشور ایفا کرد.
وی، همچنین از زحمات مجموعه کارکنان HSE که با تالش شبانه روزی 
و حرکت فعاالنه در مسیر تعالی شرکت تالش می کنند و تمامی ادارات، 

پیمانکاران و افراد حاضر در جلسه تشکر و قدردانی به عمل آورد. 
در این مراســم از ادارات، شــرکت ها و افراد با اهدای لوح قدردانی شد 
 و خودروی ایســوزی مجهز به درب عقب هیدرولیکی که برای ســهولت

 جابه جایی تجهیزات سنگین و کاهش صدمات جسمانی کارکنان تهیه 
شده بود، مورد بهره برداری قرار گرفت.

 ممیــزی خارجی سیســتم هــای مدیریتی اســتاندارد کیفیــت ) مطابق
ISO 9001:2015 ( ، ایمنــی و بهداشــت شــغلی ) مطابــق   

 )ISO 14001:2015 ( ، محیط زیست ) مطابق ISO 45001:2018 
و آموزش ) مطابــق ISO 10015:1999 ( در ذوب آهن اصفهان توســط 
تیم ممیزی موسســه SGS طی روزهــای 5 الی 9 مهر ماه جــاری انجام 
شــد و با توجه به عدم ثبت هیچ گونه عــدم انطباق عمده در مشــاهدات و 
مستندات بررسی شده توسط ممیزان ، اعتبار گواهینامه های کیفیت ، محیط 
زیســت و آموزش تمدید و گواهینامه سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشت 
 شــغلی مطابق با اســتاندارد جدید ISO 45001 ) که جایگزین استاندارد

 OHSAS 18001 شده است ( صادر شد.منصور یزدی زاده، مدیر عامل ذوب 
آهن اصفهان در جلسه اختتامیه این ممیزی که با حضور جمعی از معاونین 
و مدیران شرکت برگزار شــد، ضمن قدردانی از زحمات کلیه کارکنان شرکت 

که در شرایط خاص و ویژه کنونی دســت از تالش در راستای اهداف سازمان 
برنداشته و شــرایط تحقق موفقیت آمیز ممیزی های فوق را فراهم کردند ، 
خواستار تداوم این گونه تالش ها در همه حوزه ها و جدیت در بهبود فعالیت ها 
و فرآیندهای شرکت شد.مهندس سید حسین دیباجی، مدیر کیفیت فراگیر 
ذوب آهن اصفهان نیــز در این رابطه گفت:با توجه به گســتره متنوع فعالیت 
های ذوب آهن اصفهان ، این ممیزی توسط تیم 7 نفره از سرممیزان موسسه 
SGS و طی 5 روز به صورت فشرده و طوالنی تر از ممیزی های ادوار گذشته 
در 28 مدیریت شــرکت با موفقیت انجام  شد.شــایان ذکر است؛ باتوجه به 
شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا ، این ممیزی از راه دور و با استفاده 
از بستر اینترنت برگزار شــد که در این ارتباط از همکاران مدیریت IT شرکت 
 به لحاظ فراهم کردن شــرایط انجام ممیزی به شکل مذکور تشکر و قدردانی

 شده است .

مدیر عامل گروه فوالد مبارکه در نشست مشترک با انجمن تولیدکنندگان لوله های 
فوالدی و پوشــش خطوط انتقال، بر اهمیت تعامل بیشتر میان این دوبخش، 
بررسی راهکارهای رفع مشکالت خریداران ورق های فوالدی و تامین مواد اولیه 
این شرکت ها که همگی جزو مشتریان بزرگ فوالد مبارکه اصفهان هستند، تاکید 
کرد.حمیدرضا عظیمیان در این نشست که معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه 
نیز در آن حضور داشت، با بیان اینکه بر اساس قانون جاری در کشور، مدیریت 
توزیع و قیمت گذاری بر عهده فوالد مبارکه نیست، تصریح کرد: تنها مسئولیتی 
که بر عهده بزرگ ترین فوالدساز کشور قرار گرفته، تولید است. وی در ادامه افزود: 
اکنون شاهدیم که به دلیل دخالت های برخی نهادها و دستگاه های ذی ربط در بازار 
فوالد، شرایط نامساعد شده اســت.به گفته عظیمیان، فوالد مبارکه برای رفع این 
مشکل، طرح های خود را به دولت و مجلس پیشنهاد داده و حتی دستگاه قضایی 
را در این زمینه توجیه کرده  تا مدیریت واحد بر توزیع بازار توسط این شرکت انجام 
شود، هرچند فوالد مبارکه به طور مشخص هیچ مسئولیت قانونی در توزیع و قیمت 
گذاری ندارد.وی تاکید کرد: این مسئولیت با این تعهد که نیاز عمده همه واحدها 
تامین شود و بازار به ثبات حداکثری برسد، از سوی فوالد مبارکه اعالم شده است. 
ضمن اینکه عرضه در مچینگ و بورس نیز به صورت همزمان باشد؛ به نحوی که در 
مچینگ، نسبت عرضه ورق گرم که موردنیاز واحدهاست 75 درصد و در بورس کاال 
25 درصد باشد. در مورد ورق های ســرد نیز 90 درصد عرضه در مچینگ و 10 درصد 
در بورس کاال انجام شود.مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: همچنین پیشنهاد دادیم تا 
خط اعتباری 10 هزار میلیارد تومانی به صورت دائم برقرار باشد تا مشکالت تامین 
اعتبار مشتریان حل شود.وی ادامه داد: ما بر این باوریم که اگر فوالد مبارکه به تنهایی 
مسئول توزیع بازار باشد و نیازها را تامین کند، این التهاب قیمتی از بین می رود، زیرا 
می بینیم سامانه بهین یاب ناکارآمد است و عده ای بیش از سهمیه خود محصوالت 
دریافت می کنند و در بازار آزاد با قیمت بیشــتر می فروشند. حال اگر بتوانیم نیاز 

را حداکثری کنترل و آن را تامین کنیم، از التهابات بازار کاســته می شود و کمتر با 
افزایش قیمت و نبود محصول در بازار مواجه خواهیم شد.عظیمیان با تاکید بر اینکه 
در حال حاضر به دلیل نبود سرمایه اولیه و در گردش در  دست تولیدکنندگان، شاهد 
حضور دالالن هستیم، گفت: در این زمینه نیز فوالد مبارکه می تواند با نرخ بهره کم، 
برای تولیدکنندگان تامین اعتبار کند و عالوه بر تولید، به کار اصلی خود که حمایت 
از صنعت و صنعت ساز شدن است، برســد.عظیمیان از تولید اسلب گاز ترش در 
قالب یک همکاری جدید خبر داد و گفت: در سایر صنایع نیز این اقدام یعنی تولید 
محصوالت کیفی و مهم را اجرایی می کنیم.مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه افزود: 
ما اعالم کرده ایم که نیاز همه تولیدکنندگان را تامین می کنیم. البته باید توجه داشت 
که صنوف مختلف شرایط متفاوتی دارند؛ برای مثال، صنف تولیدکنندگان ورق های 
قطور معموال قراردادهای تناژ باال دارند؛ بنابراین می توان برای این صنف روند خاصی 
پیشــنهاد کرد و میزان عرضه به آنها را در مقایسه با دیگر بخش ها، همچون قطعه 

سازان یا تولیدکنندگان لوله و پروفیل، متفاوت در نظر گرفت.

 ادارات، پیمانکاران و افراد برتر شرکت گاز استان اصفهان
 در حوزه HSE تقدیر شدند

 تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریتی استاندارد
 ذوب آهن اصفهان

مدیر عامل گروه فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه می تواند التهاب بازار فوالد را ساماندهی کند

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