
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان نسبت به عدم ثبت نام در مقطع پیش دبستانی هشدار داد؛

کرونا و بالتکلیفی پیش دبستانی ها
5

 هایپرها به کمک صنایع دستی می آیند 
 سازمان میراث فرهنگی اصفهان خبر از اجرایی شدن طرح ارائه گروهی محصوالت صنایع دستی اصفهان داده است؛ 
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کاشان، رکورد 
گرمای اصفهان 

5را زد

مراقبت از 
حیوانات باغ 
وحش صفه 
با انتخاب 

بهترین مرجع 

مودیان محترم مالیاتی
در صورتی که اظهار نامه مالیاتی شما مطابق با بانک اطالعاتی سازمان امور مالیاتی کشور باشد قطعی 
و مورد حسابرسی قرار نخواهد گرفت و در غیر این صورت به عنوان مودیان پر ریسک شناسایی و مورد 
حسابرسی قرار خواهید گرفت. پس با ارائه اطالعات مالی صحیح نسبت به ارسال اظهار نامه مالیاتی در 

موعد مقرر اقدام فرمایید.
پایان مرداد ماه آخرین مهلت ارائه اظهار نامه مالیات عملکرد صاحبان مشاغل 

www.tax.gov.ir
م الف:929341اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شركت آب وفاضالب 

استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه 
عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

     نام روزنامه:زاینده رود

     تاريخ انتشار:99/5/23

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق۲۹۲ : تا ساعت  ۱5:۰۰روز دوشنبه
 به تاریخ  ۹۹/۰6/۱۰

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت ۰8:۰۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ ۹۹/۰6/۱۱
دريافت اسناد: سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  668۰۰3۰-8 3 -  ۰3۱
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اجرای شبکه 
فاضالب منطقه پنج 

 اصفهان   
   )با ارزیابی کیفی(

5.860.577.350266.000.000جاری
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لوله گذاری خط 
انتقال فاضالب 

در میدان آزادگان 
 نجف آباد
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4.425.477.972222.000.000جاری
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لوله گذاری فاضالب 

در سطح منطقه 
پنج شهر اصفهان

4.056.335.187203.000.000جاری

نوبت اول



پنجشنبه 23 مرداد  1399 / 23 ذی الحجه 1441/ 13 آگوست 2020/ شماره 3044

عراق، سفر  وزیر دفاع ترکیه را لغو کرد
دولت عراق در اعتراض به حمله پهپادی ترکیه به منطقه سیدکان واقع در شمال عراق که منجر به کشته شدن 
سه تن از نیروهای ارتش عراق شد، سفیر ترکیه را احضار و سفر وزیر دفاع این کشور به بغداد را لغو کرد.وزارت 
خارجه عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد: عراق به شدت حمله و تجاوز آشکار ترکیه در منطقه »سیدکان« 
از توابع استان اربیل در اقلیم کردستان را محکوم می کند.در این بیانیه همچنین آمده است، وزارت خارجه 
عراق فاتح یلدیز، سفیر ترکیه در این کشور را احضار خواهد کرد و مراتب اعتراض شدیداللحنی تحویل وی 
داده خواهد شد.وزارت خارجه عراق در بیانیه خود اعالم کرد، حمله پهپادی ترکیه به سیدکان حاکمیت عراق 
را نقض کرده و با قوانین بین المللی و اصل همجواری تناقض دارد.وزارت خارجه عراق در اقدامی دیگر سفر 
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه به این کشور را که قرار بود سیزدهم اوت )۲۳ مردادماه( انجام شود، لغو کرد.

تشکیالت خودگردان، تماس با آمریکا را رد کرد
تشکیالت خودگردان فلسطین اخبار منتشر شده درباره ازسرگیری تماس ها میان فلسطین و دولت 
آمریکا را تکذیب کرد.شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که تشکیالت خودگردان فلسطین 
پس از دریافت تضمین هایی مبنی بر اجرایی نشدن طرح الحاق کرانه باختری، تماس ها و هماهنگی 
امنیتی با آمریکا را از سر گرفته است.در مقابل یک مقام تشکیالت خودگردان فلسطین هرگونه تماس 
میان تشکیالت خودگردان و دولت آمریکا را تکذیب کرد.وی که نخواست نامش فاش شود، در این باره 
گفت: چنین اخباری صحت و سقم ندارد.این منبع افزود: تشکیالت خودگردان فلسطین مشکلی با 
بازگشت روابط به روال گذشته ندارد، اما به شرطی که دولت آمریکا ز طرح صلح خود موسوم به »معامله 
قرن« و موضعش در قبال به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت اسرائیل بازنگری کند.

رایزنی »عمران خان« و »بیل گیتس« در مورد کرونا 
نخست وزیر پاکستان در گفت وگویی تلفنی با »بیل گیتس« به رایزنی در مورد شیوع ویروس کرونا 
و از سرگیری واکسیناسیون فلج اطفال در این کشــور پرداخت.در این تماس تلفنی، عمران خان 
آخرین وضعیت پاکستان در مبارزه با کرونا و دستاوردهای این کشور در این زمینه را برای بیل گیتس 
تشریح و از کاهش چشمگیر نرخ مرگ و میر در اثر ابتال به این بیماری خبر داد.عمران خان یادآور 
شد: اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند به مهار این بیماری در پاکستان کمک بسیاری کرده است.

نخست وزیر پاکستان در ادامه از حمایت های بنیاد بیل گیتس در زمینه مبارزه با ویروس کرونا در 
پاکستان و از سرگیری واکسیناسیون فلج اطفال در این کشور قدردانی کرد.

پیروزی »ایلهان عمر« در انتخابات مقدماتی کنگره
نماینده مسلمان آمریکایی، رقیب خود را که از حمایت مالی صهیونیست ها برخوردار بود، در انتخابات 
مقدماتی کنگره شکســت داد.ایلهان عمر، نماینده مسلمان دموکرات ایالت مینه سوتا با برتری بر 
»آنتون ملتون میوکس« یک قدم دیگر به ســمت نماینده حوزه ۵ مینه ســوتا نزدیک شد.بر این 
اساس، عمر با کسب ۵۷ درصد آرا موفق شد ملتون میوکس را با ۳۹ درصد آرا در انتخابات مقدماتی 
شکست دهد. او در انتخابات ماه نوامبر کنگره با لسی جانسون رو به رو خواهد شد.ایلهان عمر، تنها 
زن گروه چهار نفره زنان ترقی خواه کنگره نیست که در انتخابات اولیه پیروز شده است. الکساندر 
اوکازیو کورتز، نماینده دموکرات نیویورک و رشیده طلیب، نماینده دموکرات میشیگان نیز در تابستان 
امسال رقبای دموکرات خود را شکست دادند.ایلهان در حالی یک قدم دیگر به سوی نمایندگی حوزه 
پنجم مینه سوتا در کنگره آمریکا نزدیک می شود که یک گروه حامی رژیم صهیونیستی تاکنون ۳۹۷ 
هزار دالر به کمپین انتخاباتی رقیب عمر کمک کــرده بود.انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای 
تعیین نامزد این حزب در انتخابات اصلی کنگره آمریکا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این 

کشور در آبان ماه خواهد بود، در ۱۱ اوت )۲۱ مردادماه( برگزار شد.

مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت از مجلس رای اعتماد نگرفت؛

اولین کارت قرمز مجلس به دولت!

در روزی که روحانی به صالحدید ســتاد  علیرضا کریمیان
مقابله بــا کرونا در صحــن علنی مجلس 
برای دفاع از وزیر پیشنهادی صمت حضور نیافتT مدرس خیابانی هم 
نتوانســت برای تصدی پســت وزارت برای کمتر از یک ســال دیگر از 
مجلس رای اعتماد بگیرد. این جلســه هم مانند اغلب جلســات رای 
اعتماد با حاشیه هایی همراه بود؛ اما در نهایت این حرکت مجلسی ها 
به مخالفت با دولت روحانی تعبیر شد نه رای مبتنی بر دالیل روشن و 
اســتدالالت اقتصادی. اتفاقی که می تواند  سرآغاز شروع جدال چند 
ماهه دولت با مجلسی باشد که اکثریت آن از جناح اصولگرا و با شعار 
مخالفت و برکناری با روحانی به مجلس راه یافته اند. هر چند موافقان 
مدرس خیابانی در سخنان شان به مسئله تالش مافیای خودرو و فوالد 
و همچنین پرونده سازی برای مدرس خیابانی از درون وزارتخانه تاکید 
داشتند ،اما مخالفان هم درست از همین در وارد شدند و وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت را دارای قابلیت مقابله با مافیاها ندانســتند. 
حاجی دلیگانی، از مخالفــان وزیر پیشــنهادی در مجلس گفت:رای 
مجلس به خیابانی جایزه به مسببان گرانی و احتکار است. مشکل ما با 
تصدی وزارت صمت از سوی خیابانی، عدم توجه ایشان به سیاست های 

اقتصاد مقاومتی و نبود کار جهادی است.خیابانی از نسل قدیم بازرگانی 
است؛ نسل چرتکه، نســل مامور  تعزیرات، نسل نمایشگاه های عرضه 
مستقیم کاال. اینها از مفهوم فناوری اطالعات و رقابت درکی ندارند، ما با 
خیابانی ها اختالف کارشناسی نداریم، مشکل ما قانون شکنی آنهاست. 
حسین مدرس خیابانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در 
دفاع از برنامه های خود گفت: راه نجات کشور در تولید و صادرات و تمرکز 
روی استان های مرزی است. امروز در حال تجربه اقتصاد بدون نفت 
هستیم.وی افزود: الزم است به این نکته اشــاره کنم که شرایط امروز 
کشور سخت و اعتال بخش است؛  سخت به این دلیل که جنگ اقتصادی 
تحریمی از سوی دشمنان کینه توز این مرز و بوم در نظام بین المللی به 
ســرکردگی آمریکای جنایتکار که با ویروس منحوس کرونا نیز تداوم 
یافته و بی ســابقه ترین و ظالمانه ترین تحریم ها را شاهد هستیم و 
اعتالبخش از این منظر که این شــرایط فرصت هایی برای کشــور می 
آفریند تا از جهت خودکفایی و بلوغ توانمندی ها و ظرفیت های تولید و 
صادرات با اتکا به متخصصیــن داخلی، مدیریت جهادی و تالش همه 
ارکان نظام با در کنار هم قرار گرفتن مردم، حاکمیت و نهادهای انقالبی 
و جهادی در کنار ابتکار هوشمندانه مقام معظم رهبری در نام گذاری سال 

جاری به عنوان ســال »جهش تولید« رو به پیشرفت باشیم که در این 
شرایط ســخت تحریم برای ایجاد خوداتکایی و خودکفایی فرصت بی 

نظیری به شمار می آید.
مدرس خیابانی نتوانســت رای اعتماد نمایندگان را دریافت کند تا در 
یکی از حســاس ترین مقاطع تاریخی ایران که اقتصاد از یک ســو با 
سخت ترین تحریم ها و از سوی دیگر با شیوع کرونا مواجه شده ،تاثیر 
گذارترین وزارتخانه اقتصادی که متولی صنعت و بازرگانی کشور است، 

بی وزیر باقی بماند. 
حاال روحانی عالوه بر تصمیم گیری برای معرفی کاندید آینده پســت 
وزارت از میان گزینه هایــی مانند محمد خوش چهــره، اقتصاددان و 
نماینده مجلس هفتم شورای اسالمی، غریب پور رییس فعلی سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، علیرضا رزم 
حسینی استاندار خراســان رضوی و اردشیر سعد محمدی مدیر عامل 
شــرکت ملی صنایع مس ایران باید فکری به حال مدرس خیابانی و 
پایان مهلت سرپرستی وی هم بکند؛ اتفاقی که به عقیده مجلسی ها تنها 
با گرفتن حکم حکومتی امکان باقی ماندن مدرس خیابانی بر صندلی 

وزارت صمت وجود خواهد داشت.

سازمان اداری و استخدامی کشــور به اظهارات و نامه  
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان 
محاســبات مبنی بر »غیر قانونی بودن تعیین شرط 
سنی برای انتصاب مدیران مدارس« پاسخ داد و تاکید 
کرد:دیوان محاسبات کشور با توجه به وظایف قانونی 
مصرح، اختیار و صالحیت بررســی و ابطال مقررات 
دولتی در حوزه مسائل اداری و اســتخدامی را ندارد.

سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به خبری 
با عنوان »دیوان محاسبات شرط سنی برای انتصاب 
مدیران مدارس را غیرقانونی دانســت«، توضیح داد: 
»علی رغم آنچــه در خبر منــدرج در آن خبرگزاری در 
تاریخ ۱۲ مــرداد ۹۹ و به نقــل از )حمیدرضا حاجی 
بابایی( رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اســالمی منتقل شده است، تا امروز 

هیچ نامه ای درخصوص موضوع اشاره  شده از سوی 
ایشان به این ســازمان واصل نشده است«. سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور تصریح کرد: در اجرای 
اصل یک صدوهفتادوسوم قانون اساسی و ماده )۱( 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
برای تشخیص مغایرت تصمیمات و مقررات دولتی 
با قوانین، دیوان عدالت اداری تشــکیل شده است و 
مسئولیت رسیدگی به شکایات اشخاص درخصوص 
مغایرت مقررات دولتی بــا قوانین را برعهده دارد. لذا، 
دیوان محاســبات کشــور با توجه به وظایف قانونی 
مصرح، اختیار و صالحیت بررســی و ابطال مقررات 
دولتی در حوزه مسائل اداری و استخدامی را نداشته و 
از رییس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس که دیوان محاسبات زیر نظر آن کمیسیون قرار 

دارد، این میزان بی توجهی بــه وظایف قانونی دیوان، 
مورد انتظار نیست.سازمان اداری و استخدامی کشور با 
اشاره به نامه ای که در خبر یاد شده منتشر شده، تصریح 
کرد: صرف نظر از اشتباهاتی که در استنادات آن )نامه( 
وجود دارد همان طور که در پاراگراف آخر نیز صریحا قید 
شده است درخواست »بررسی مجدد موضوع و اصالح 
مفاد تصویب نامه مذکور« از این سازمان است و تعابیر 
»ملغی کردن« و »غیرقانونی بــودن« در نامه مذکور 
نیست و به نظر می رسد مصاحبه شونده بیشتر نظر و 
برداشت شخصی خود از نامه مذکور را بیان کرده است.

 دیوان محاسبات، صالحیت ابطال مقررات اداری و
 استخدامی دولت را ندارد

واکنش منفی مقام قطری به بیانیه دبیرکل شورای همکاری:

 روابط قطر با ایران مبتنی بر حسن همجواری است
یک مقام قطری تاکید کرد که مواضع شورای همکاری )خلیج فارس( در نشست های وزرای خارجه این شورا اتخاذ می شود و بیانیه های دبیرکل صرفا نشانگر دیدگاه 
دبیرخانه این شوراست.مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و میانجی گری در حل اختالفات تاکید کرد که مواضع توافق شده 
شورای همکاری خلیج فارس معموال از طریق مصوبات نشست های وزرای خارجه کشورهای عضو این شورا صادر می شود، نه از طریق بیانیه های دبیرکل که  نشانگر دیدگاه 
دبیرخانه این شوراست.القحطانی در واکنش به بیانیه دبیرخانه شورای همکاری که خواستار تمدید تحریم بین المللی تسلیحاتی ایران شده بود، افزود: ما در قطر معتقدیم 
تحریم های کنونی علیه ایران منتج به نتایج مثبتی نمی شود و سبب حل بحران ها نمی شود و حل بحران ها باید فقط از طریق گفت وگو صورت پذیرد.وی در مصاحبه با شبکه 
الجزیره گفت: ایران کشوری همسایه است و ما روابطی مبتنی بر حسن همجواری و همسایگی با یکدیگر داریم و موضع ایران به خصوص در خالل محاصره ظالمانه کنونی 
علیه قطر مورد تقدیر دولت و مردم قطر است.القحطانی اضافه کرد: در حالی که کشورهای محاصره کننده اقدام به اتخاذ اقدامات یکجانبه می کنند، دولت قطر گفت وگو را 

برگزیده و این سیاست دائمی ماست و ما به دنبال روابطی خوب با همه و بین همه کشورها هستیم.

چهره روز

وز عکس ر

بازدید دریادار سیاری از 
بخش های نوین دانشگاه 

علوم پزشکی آجا
دریــادار »حبیــب ا... ســیاری« رییس 
ســتاد و معاون هماهنگ کننــده ارتش 
جمهوری اســالمی ایران روز گذشــته به 
همراه »محمدرضا شانه ساز« معاون وزیر 
و رییس ســازمان غذا و داروی کشور، از 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش بازدید کرد.

پیشنهادهای جدید روسیه برای حفظ برجام
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد: مسکو پیشــنهادهای جدیدی را برای ازسرگیری همکاری های 
کشورهای عضو برجام تهیه کرده است.سرگئی الوروف در نشست خبری مشترک با هایکو ماس 
همتای آلمانی خود این مطلب را بیان کرد.وی گفت: ما پیشنهادهایی را ارائه کردیم که می تواند به 
ازسرگیری همکاری ها بین اعضای معامله هسته ای با ایران )برجام( کمک کند.الوروف خاطرنشان 
کرد: از موضوعاتی که روسیه و آلمان به طور فعاالنه با همدیگر همکاری می کنند می توانم به وضعیت 
پیرامون برجام برای حل و فصل برنامه هســته ای ایران اشاره کنم.وی ادامه داد: در این مورد ایده 
هایی وجود دارد که شــرکای اروپایی ما پیشــنهاد می کنند. الوروف افزود: روســیه به نوبه خود 
پیشنهادهایی را مطرح کرد که به عقیده ما به ازسرگیری همکاری همه اعضای برجام کمک می کند. 

مشاور نخست وزیر عراق اعالم کرد:

 طرح معافیت از تحریم های ایران 
در سفر »الکاظمی«  به واشنگتن

مشاور نخست وزیر عراق با مهم توصیف کردن سفر قریب الوقوع الکاظمی به واشنگتن گفت که وی 
مجددا درخواســت معافیت از تحریم های ایران را مطرح خواهد کرد.هشام داود، مشاور نخست 
وزیر عراق در گفت وگویی تلویزیونی تاکید کرد که مصطفی الکاظمی در ســفر قریب الوقوعش به 
واشــنگتن بار دیگر درخواســت معافیت از تحریم های ایران را مطرح خواهد کرد. وی گفت که در 
نتیجه سیاست های اشتباه عراق طی ۱۷سال گذشته این کشور همچنان نیازمند کشورهای منطقه 
برای وارد کردن برق و گاز است و تجدید معافیت عراق از تحریم های آمریکا علیه ایران با نیازهای 
ملت عراق تطابق دارد. مشاور الکاظمی با مهم خواندن سفر قریب الوقوع  وی به آمریکا گفت: این 
ســفر ۳ یا ۴ روزه خواهد بود و وزرای دارایی و نفت و برخی دیگر از وزرای امنیتی به همراه نخست 

وزیر عراق به واشنگتن خواهند رفت.

کمک دفتر آیت ا... سیستانی به ایران تکذیب شد
دفتر آیت  ا... سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق کمک یک میلیارد دالری خود به ایران برای 
مبارزه با ویروس کرونا را تکذیب کرد.به گزارش السومریه نیوز، دفتر آیت ا... سید علی سیستانی 
مرجع عالیقدر شیعیان عراق با صدور بیانیه ای، خبر منتشر شــده درباره کمک یک میلیارد دالری 
 خود به ایران برای مبــارزه با ایران را تکذیب کرد.در این بیانیه آمده اســت: آنچــه که درباره کمک 
یک میلیارد دالری دفتر مرجعیت عراق به ایران برای عبور این کشــور از بحران کرونا منتشر شده، 

صحت ندارد.

 آمریکا در پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی 
تغییراتی اعمال کرد

واشــنگتن اصالحاتی را در پیش نویس تمدید تحریم تســلیحاتی ایران اعمال کــرده و از اعضای 
شورای امنیت خواسته تا نظر خود درباره این پیش نویس را ارائه دهند.خبرنگار رویترز گزارش داده 
آمریکا در این پیش نویس، به زبان ساده از اعضای خواســته تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را 
تا زمانی که شــورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد، تمدید کنند.نشریه فارن پالیسی چند روز پیش 
جزئیاتی را درباره قطعنامه پیشــین آمریکا برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران فاش کرده بود. 
پیش نویس قطعنامه قبلی آمریکا عالوه بر تالش برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران، به دنبال 
تحمیل مجازات هایی مانند مصادره دارایی ها و منع سفر برای افراد و نهادهای ایرانی از جمله سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی است.

کافه سیاست

رییس جمهور: 

مقایسه شرایط صلح با 
شرایط جنگ خطاست

رییس جمهــور اظهار کــرد: آمریکایی ها، 
صهیونیســت ها و ارتجــاع منطقــه فکر 
کرده بودند با تحریم ســال ۹۷ کشور را از 
لحاظ اقتصــادی دچار بحــران می کنند و 
این بحران اقتصادی بــه بحران اجتماعی 
تبدیل می شــود و بحران اجتماعی نیز به 
بحران امنیتی تبدیل خواهد شــد ولی در 
هر سه مرحله ناموفق بودند و بحران های 
اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اتفاق نیفتاد.

روحانی گفت: زندگی مــردم در تحریم با 
سختی توأم خواهد بود و مردم ما هم این 
واقعیت را لمــس و در برابــر آن مقاومت 
می کنند، مقایسه شــرایط جنگ با شرایط 
صلح خطاست.وی افزود: آمریکا در تمام 
ایــن طرح ها ناموفــق خواهد بــود و این 
حکومت از روز اول شکست خورده و ترامپ 
االن می گوید اگر انتخاب شــدم بالفاصله 
با ایران به مصالحه می رســم، اگر راست 
می گویید و دنبال صلح هســتید که هیچ 
وقت دنبال صلح نبودیــد، چرا این کارها را 
علیه ملت ایران و منطقه انجام می دهید؟ 
این کارها چه خاصیتی برای شــما داشته 
اســت؟ چرا حتی همین امــروز هم علیه 
ملت ایران دشمنی می کنید؟ معلوم است 
که راســت نمی گویید و به عهد خود پایبند 
نیســتید.وی بیان کرد: آمریــکا از لحاظ 
سیاسی تا امروز شکست خورده و باز هم 
شکست خواهد خورد. روحانی تاکید کرد: 
به برخی کشورهای منطقه می گویم و البته 
اکثریت کشــورهای منطقه با ما یک رابطه 
صمیمی دارند و این چند کشــوری که در 
جنوب ما هســتند، به خوبی بدانند قدرت 
دفاعی و تســلیحاتی ایران به نفع منطقه 
است و ما از ســالح و امکانات خود برای 
دفاع اســتفاده می کنیم و قدرت و سالح 
ما علیه شما نیســت. آنها که پول و منابع 
شــما را غارت می کنند و به شــما اسلحه 
می فروشند تا به مردم یمن حمله کنید، به 

ضرر شما عمل می کنند.

حاجی دلیگانی، از مخالفان وزیر پیشنهادی در مجلس 
گفت:رای مجلس به خیابانی، جایزه به مسببان گرانی و 
احتکار است. مشکل ما با تصدی وزارت صمت از سوی 
خیابانی، عدم توجه ایشان به سیاست های اقتصاد 

مقاومتی و نبود کار جهادی است

بین الملل

عکس: ایرنا
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کاهش 90 درصدی تقاضا برای خرید مبلمان در اصفهان
رییس اتحادیه صنف فروشــندگان و تولیدکنندگان مبل اصفهان گفت: شیوع گسترده ویروس 
کرونا درکشور و تبعات مالی بحران اقتصادی ناشــی از ورود آن به کشور موجب شده تا تقاضای 
عمومی برای خرید مبلمان در بازار مبل اصفهان، ۹۰ درصد کاهش را تجربه کند.حجت ا... پور حقانی 
با بیان اینکه وضعیت بازار مبل اصفهان که مقرر شده بود به مرکزی برای فروش و تولید مبل تبدیل 
شود، مشخص نیست، اظهار کرد: مســئوالن وعده هایی در خصوص تشکیل این بازار داده بودند 
که متاسفانه تاکنون هیچ یک از آنها عملیاتی نشده اســت.وی افزود: البته اقدامات عملیاتی در 
ابتدای طرح و برنامه ریزی برای تاسیس این شــهرک صورت گرفت، اما متاسفانه متوقف شد و 
اکنون این طرح وضعیت مناســبی ندارد.رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان مبل 
اصفهان تصریح کرد: تعدادی از مخالفان تشکیل بازار مبل اصفهان با امام جمعه رهنان و شهردار 
اصفهان صحبت کرده و نظرات غیرکارشناسی و نســنجیده خود در خصوص بازار مبل اصفهان را 
برای آنها مطرح کردند و سپس با تهدید اسپانســر این طرح، موجب توقف کنونی برنامه تشکیل 

بازار مبل اصفهان شدند.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان:

نباید انتظار کاهش قیمت مرغ را داشت
رییس اتحادیه فروشــندگان گوشــت ســفید اصفهان گفت: نباید انتظار کاهــش قیمت مرغ از 
۱۸ هزار و ۷۵۰ تومان را داشــته باشــیم؛ اما امیدواریم تا دو هفته آینده قیمــت مرغ در محدوده 
قیمت مصوب عرضــه شــود.محمدعلی فروغی دربــاره افزایش دوبــاره قیمت مــرغ در بازار، 
اظهار کرد: با توجه به تجربه گذشــته با خنک شــدن هــوا اندکی بازار مــرغ آرام و قیمت آن ثبات 
می گیــرد، البته طی چند روز گذشــته اندکی نرخ ایــن محصول رو به کاهش رفت.وی با اشــاره 
به اینکه کمبــود نهاده ها و افزایش قیمت آن بــر افزایش قیمت مرغ تولیدی از ســوی مرغداران 
تاثیرگذار بوده است، گفت: ســازمان جهاد کشاورزی در جلســه اخیر خود اعالم کرد که ۳۰ درصد 
نهاده های مورد نیاز مرغــداران را تامین می کند و تولیدکننده بقیه نهاده هــا را از بازار آزاد می تواند 
تامین کند و به نظر می رســد در این شــرایط وضعیت بــازار مرغ تا حدودی آرام تر شــود.رییس 
اتحادیه فروشندگان گوشت ســفید اصفهان با تاکید بر اینکه خوشــبختانه هیچ گونه کمبود مرغ 
در بازار نداریم، تصریح کرد: متاســفانه قیمت مرغ اکنون در بازار نامناســب اســت و مرغداران به 
 دلیل کمبود نهــاده ها و افزایش قیمت تمام شــده مرغ، گالیه مند هســتند، البتــه مرغ تحویل

 کشتارگاه ها می شود.

کشاورزان با توجه به میزان آب در اختیار اقدام به کشت کنند
معاون بهبود تولیدات گیاهی در ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت:درصد زیادی از 
کشت های ما وابسته به آب رودخانه است و توصیه ما به کشاورزان این است که با توجه به میزان 
آب در اختیار،  کشت کنند.اصغر رســتمی اظهارداشت: درصد زیادی از کشت های ما وابسته به آب 
رودخانه است و توصیه ما به کشــاورزان و بهره برداران این اســت که در هر کشتی که می خواهند 
انجام دهند با توجه به میزان آب در اختیار و آب مطمئنه اقدام به کشت کنند تا دچار مشکل نشوند و 
کشاورزان ما از این درایت و بینش برخوردار هستند و این موضوع را رعایت می کنند.وی با اشاره به 
عوامل موثر در الگوی کشت یک استان عنوان کرد: الگوی کشت فقط با اقلیم یا آب مطمئن یا خاک 
همراه نیست بلکه جمعی از آیتم ها باید در نظر گرفته شود تا برای هر استان بتوان یک حوزه کشتی 
معرفی کرد.رستمی با تاکید بر رعایت الگو های کشت در تمام استان ها تصریح کرد: محصوالتی که در 
استان ما کاشته می شود قطعا در بسیاری از نقاط دیگر در استان های دیگر کشورهم کاشته می شود 
 و خیلی از اقلیم هایی که با اقلیم اصفهان مشابه و هماهنگ هستند، محصوالت خود را االن در بازار 

عرضه می کنند.

سازمان میراث فرهنگی اصفهان خبر از اجرایی شدن طرح ارائه گروهی محصوالت صنایع دستی اصفهان داده است؛

هایپرها به کمک صنایع دستی می آیند

صنایع دستی از جمله گروه های اقتصادی  مرضیه محب رسول
است که در جریان کرونا متحمل خسارت 
های زیادی شد. توقف گردشگری به خصوص ورود مسافران خارجی 
عمال بازار صنایع دســتی اصفهان را در رکودی عمیق فروبرد و با توجه به 
تنگناهای اقتصادی و نبود مشتری های خارجی حاال باید تولید کنندگان 
فکری به حال بازارهای فروش خود بکنند تا به هر نحو چرخ اقتصادی 
کسب و کارشان بچرخد. اگر وضع بر همین منوال باشد و موج بیکاری 
ناشی از کرونا در میان صنایع دستی هم نفوذ کند با توجه به گستردگی 
صنایع دستی در اســتان اصفهان می تواند منجر به کابوسی سهمگین 
برای اقتصاد اســتان شــود. اصفهان با ۶۰ هــزار هنرمنــد، ۷۰ درصد 
صنایع دســتی کشــور را در اختیار دارد، این حجم وسیع حاال در شرایط 
بحرانی قرار گرفته و باید هر چه سریع تر فکری به حال آن کرد. یکی از 
راه حل های مطرح شده برای حمایت از صنایع دستی، وام های دولتی 
در قالب حمایت از کسب و کارهای زیان دیده از کروناست؛ گزینه ای که 
به عقیده فعاالن این صنعت با توجه به محدودیت ها و دست اندازی های 
زیاد نمی تواند چندان امیدبخش و راهگشــا باشــد. برآوردهای اولیه 
حاکی از آن است که شرایط کنونی ماهانه ۱۹۰ میلیارد تومان در ماه به این 
صنعت ضرر اقتصادی وارد کرده و تعریف بسته حمایتی یکپارچه با مبلغ 

۱۶ میلیون توسط دولت برای بقای تولید در این حوزه موثر نخواهد بود. 
هنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی می گویند بسته های حمایتی 
دولت باید با تسهیالت ۱۰۰ میلیون به باال و با تنفس یک ساله همراه باشد 
تا شاید بتوان مانع از ورشکستگی کسب وکارهای مرتبط با صنایع دستی 
شد؛ اتفاقی که با توجه به محدودیت های مالی دولت عمال غیر ممکن 
است. با توجه به شــرایط، این راه حل نمی تواند عملی و موثر باشد راه 
دیگر اما ایجاد زنجیره ای از تولید فروش در بازارهای داخلی است. ایجاد 
هایپرهای بزرگ که سال هاست به عنوان راهی برای کم کردن هزینه ها 
و افزایش سود در دنیا استفاده می شود، می تواند بخشی از آسیب ها در 
صنایع دستی را پوشــش دهد؛ برنامه ای که اگر چه چند سالی هست 
طرح آن در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح بوده 
اما با ایجاد شرایط کرونایی تالش ها برای تسریع آن آغاز شده است. بر 
اساس اعالم مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان، برنامه ریزی به منظور توسعه هایپرهای عرضه صنایع دستی در 
اصفهان آغاز شــده است.فریدون اللهیاری با اشــاره به برنامه ریزی به 
منظور توسعه هایپرهای عرضه صنایع دستی در اصفهان، گفت: طرح ملی 
تکاپــو در ســال ۱۳۹۵ در وزارت کار، تعاون و رفــاه اجتماعی مطرح و 
براساس آن طرح اشتغال زایی بر مبنای برنامه ریزی و جلوگیری از اتالف 

ملی مطرح شد.مدیر کل میراث فرهنگی با اشاره به آسیب های وارده به 
فعاالن صنایع دستی استان بر اثر شیوع بیماری کرونا، عنوان کرد: با توجه 
به شیوع بیماری کرونا و کاهش شدید فروش صنایع دستی در اصفهان 
به عنوان اصلی ترین قطب تولید صنایع دستی کشور، در هماهنگی با اداره 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و در راستای حمایت از تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان صنایع دســتی اســتان در ایام پســا کرونــا، درحال 
برنامه ریزی به منظور اجرای طرح ارائه گروهی محصوالت صنایع دستی 
استان در قالب هایپرهای صنایع دستی با مشارکت مستقیم اداره کل کار 
اســتان هســتیم.وی در خصوص اهداف این طرح تاکید کرد: اتصال 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان صنایع دستی به زنجیره های بزرگ فروش 
کاال، افزایش دسترســی مصرف کنندگان به محصوالت صنایع دستی، 
حذف واسطه ها در چرخه فروش، توسعه و ترویج صنایع دستی در میان 
تمامی اقشار جامعه و کاهش زمان تولید از جمله اهداف اجرای این طرح 
است.اللهیاری تصریح کرد: در نظر داریم تا از توان مالی فروشگاه های 
بزرگ هایپر بــه منظور خرید محصــوالت صنایع دســتی و حمایت از 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان صنایع دستی اســتفاده کنیم تا فعاالن 
صنایع دستی استان با دغدغه کمتری به دنبال افزایش تولید بوده و به 
صورت هدفمند به ایجاد تنوع در محصوالت صنایع دستی خود بیندیشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حل مشکالت 
مربوط به عرضهETF دوم از  عرضه باقی مانده سهام 
دولت در شــرکت های پاالیش نفت اصفهان، تهران، 
تبریز و بندرعباس در قالب صنــدوق دارا دوم در هفته 
اول شهریورماه خبر داد. دژپسند در این خصوص گفت: 
همانطور که مطرح شده بود بنا بود در اوایل شهریور ماه 
امسال صندوق دارا دوم عرضه شود و چون دولت یک 
برنامه زمان بندی شــده برای عرضه سهام دولتی در 

طول سال دارد، تاکید داریم که بر اساس برنامه تنظیم 
شده عمل شود .وزیر اقتصاد اظهار داشت: برنامه ما در 
وزارت امور اقتصادی و دارایی این اســت که واگذاری 
ســهام و شــرکت های دولتی را با هماهنگی کامل با 
دســتگاه های اجرایی انجام دهیم . در همین زمینه 
نیز هماهنگی های خوبی داشــتیم؛ اما در اجرا ی کار 
مشکلی به وجودآمد و بر داشت این بود که وزارت امور 
اقتصادی و دارایی می تواند نسبت به تاسیس صندوق 
دارا دوم اقدام کند، اما در قانون بودجه تصریح شــده 
است که این اقدام باید توسط دستگاه تخصصی ذی 
ربط  صورت گیرد و در مورد صندوق دارا دوم دســتگاه 
تخصصی ذی ربط وزارت نفت اســت و مدیر صندوق 

باید توســط وزارت نفت معرفی می شد.دژپسند در 
ادامه گفت: خوشــبختانه با هماهنگی خوبی که بین 
من و آقای مهندس زنگنه وجود داشت این مشکل با 
هماهنگی بین دو دستگاه حل شده است .وی افزود: 
با توجه به مصوبه هیئت عالی واگذاری در صورتی که 
تا تاریخ مورد اشاره در این مصوبه مدیریت صندوق از 
طرف دستگاه ذی ربط تشکیل نشود، سازمان خصوصی 
ســازی می تواند نســبت به عرضه بلوکی اقدام کند.

وزیر اقتصاد خطاب به فعاالن بازار ســرمایه نیز گفت: 
امیدوارم فعاالن بازار سرمایه نیز متناسب با این رویداد 
اقداماتی انجام دهند که بدون هیچ مشکلی این عرضه 

انجام شود.

 سهام پاالیشگاه نفت اصفهان هفته اول شهریور 
عرضه می شود

خبر روز

در نظر داریم تا از توان مالی فروشگاه های بزرگ هایپر 
به منظور خرید محصوالت صنایع دستی و حمایت از 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان صنایع دستی استفاده 

کنیم

 بانک ملی حساب برخی مشتریانش را 
مسدود می کند

بنابر اعالم بانک ملی، حســاب مشتریان حقیقی فاقد کد شــهاب در بانک ملی مسدود می شود.
طبق اعالم روابط عمومی بانک ملی ایران، کمیته عالی مبارزه با پولشــویی این بانک اعالم کرد که 
در پایان مرداد ماه ۱۳۹۹، انسداد حساب های مشــتریان حقیقی فاقد کد شهاب عملیاتی خواهد 
شد.مشتریانی که حساب آن ها فاقد کد شهاب است می توانند برای تکمیل فرآیند مربوطه به شعب 

بانک ملی ایران مراجعه کنند.

بورس در جذب نقدینگی از مسکن جلو افتاد
در حالی که طی ۴ ماهه نخست امسال بورس توانســت ۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب 
کند، ورود نقدینگی به بازار مســکن طی مدت مذکور ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس 
اعالم حســین ســالح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شــورای عالی بورس، بازار 
 سرمایه توانست در ۴ ماهه ابتدایی امســال ۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را به خود 

جذب کند.
این در حالی است که بر اساس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
حجم نقدینگی مبادله شــده )ارزش معامالت واحدهای مســکونی( در بازار مسکن در ۴ ماهه 
نخست امســال ۶۰ هزار و ۸۴ میلیارد تومان بوده است که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
)فروردین تا تیر ماه ۹۸( که این شاخص در رقم ۲۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان قرار داشته، رشد ۱۱۱.۲ 
درصدی نشان می دهد.گفتنی است؛ متوسط قیمت مسکن در ۴ ماهه ابتدایی امسال ۱۸ میلیون 
و ۱۵۰ هزار تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۹ درصد افزایش داشته است.

آذری جهرمی:

 تخلف ۶00 میلیارد تومانی اپراتورها
 احراز  شده است

وزیر ارتباطات گفت: میزان گران فروشــی اپراتورها به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان توســط سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور احراز شده است.»محمدجواد آذری جهرمی« افزود: 
میزان گران فروشــی و تخلف اپراتورهای کشــور از سوی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی کشور به شعبه تعزیرات ارسال شده است.
وی ادامــه داد: در این خصــوص دادگاهی تشــکیل شــده و دادگاه با توجه بــه ضوابط خود 
احکامی را صادر خواهد کــرد. عمل کردن بر خالف مقــررات و در جهت ظلم بــه مردم، اتفاق 
ناخوشــایندی اســت که ما با قاطعیت با آن برخــورد خواهیم کرد.وزیر ارتباطــات اعالم کرد: 
گزارش های ســال مالی که از سوی شــرکت های اپراتورها اعالم شده اســت و بر اساس آن 
مالیــات پرداخت می کننــد، حاکی از ســودهای چند هزار میلیارد تومانی در ســال گذشــته 
دارد.  وی افزود: شــیوع کرونا اســتفاده مردم از اینترنت را باال برده و بر اساس گزارش هایی 
که وجود دارد در برخی از ماه ها درآمد آن ها رشــد ۴۰درصدی داشــته اســت.وی اشاره کرد: 
سیاست محدودســازی بســته های اینترنت نشــان می دهد عمال مصرف ترافیک داخلی در 
برخی اپراتورها کاهش پیدا کرده و در واقع این سیاســت علیه خودشــان عمل کرده اســت. 
جهرمی با اشــاره به این که مردم به دنبال این هســتند تا بدانند اعمال جریمه ها چه ســودی 
به حال آن ها خواهد داشــت، گفت: این جریمه ها به این دلیل اســت کــه اپراتورها را ملزم به 
تبعیت از مقررات کنــد. بحث دیگر تخلف ار مقررات اســت. پرونده تخلف ایــن دو اپراتور به 
 سازمان حمایت مصرف کننده ارجاع داده شده و سازمان حمایت، این تخلف را گران فروشی،

 تشخیص داد.

کافه اقتصاد

تا پایان تیرماه انجام شد؛اخبار

وصول 24.420 میلیارد ریال از درآمدهای دستگاه های اجرایی اصفهان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه نسبت به شناسایی و احصای امالک 
مازاد دستگاه های اجرایی استان اصفهان اقدام و تاکنون با تشکیل و تکمیل ۷۲ فقره پرونده امکان طرح آن در کارگروه استانی فراهم شده که منجر به موافقت 
با فروش ۶۷ ملک مازاد استان شد.علی صبوحی در پنجمین نشست ستاد تجهیز درآمد استان، با ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد درآمدی دستگاه های اجرایی 
استان تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹، اظهار کرد: در این مدت با تالش های صورت گرفته مبلغ ۲۴.۴۲۰ میلیارد ریال درآمدهای دستگاه های اجرایی وصول شده است.

به گفته وی، این مبلغ نسبت به سهم درآمدهای مصوب استان با ۳۰ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است و این رشد 
در مجموع کدهای درآمدی مالیاتی ۲۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.دبیر ستاد تجهیز درآمد استان اصفهان اظهار کرد: در راستای 
استفاده حداکثری از ظرفیت بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه نسبت به شناسایی و احصای  امالک مازاد دســتگاه های اجرایی استان اصفهان اقدام و تاکنون با 
تشکیل و تکمیل ۷۲ فقره پرونده امکان طرح آن در کارگروه استانی فراهم  شده که منجر به موافقت با فروش ۶۷ ملک مازاد استان شد.وی تاکید کرد: در حال 
حاضر مراتب برای اخذ مجوز فروش از طریق وزارت متبوع در حال پیگیری است.صبوحی همچنین افزود: ۲۲ پرونده نیز با استفاده از بانک اطالعاتی توسط اداره 

کل به عنوان ملک مازاد شناسایی و در حال پیگیری است.

 لندکروزهایی
 که به بازار نرسید

لندکروزهای صفــر کیلومتر 
منهدم شده بر اثر موج انفجار 

در بندر بیروت.

وز عکس ر

عکس: مشرق نیوز

وزیر نفت اعالم کرد:

بنزین تک نرخی با تغییر 
در سهمیه بندی بنزین

وزیر نفت با اشــاره به اینکه در خصوص 
تغییر سهمیه بندی بنزین در دولت بحث 
نشده است،  گفت:  هنوز مشخص نیست 
چه چیزی در مجلس به تصویب می رسد 
با این حال مقدار بنزین سهمیه ای تغییر 
نخواهــد کرد امــا در آن صــورت، بنزین 
به یک قیمــت خواهد بــود و بقیه آن در 

حساب یارانه افراد واریز می شود.
»بیژن زنگنــه« افــزود:  در این صورت 
میزان بنزین سهمیه ای عددی حدود ۶۰ 
میلیون لیتر در روز خواهد بود که با میزان 
فعلی برابر اســت. در آن صورت، بنزین 
به یک قیمــت خواهد بــود و بقیه آن در 

حساب یارانه افراد واریز می شود.
زنگنه  نســبت بــه واگذاری بخشــی از 
ســهام بــه بازمانــدگان ســهام عدالت 
اظهار بی اطالعی کــرد و گفت: این موارد 
مربوط به هیئــت واگذاری و ســازمان 
خصوصی سازی اســت و به نفت ربطی 
ندارد، تنها ســهام را در اختیارشــان می 
گذاریم  تا به هر ترتیبی کــه قانون اجازه 
دهــد، اقــدام کنند.وزیر نفــت در مورد 
فروش نفت در بــورس گفت کــه هنوز 
چیزی قطعی نشده و در صورت تصمیم 
 نهایــی،  رییس جمهــوری آن را اعــالم

 خواهد کرد.
لیت هــا در صنعــت  وی در مــورد فعا
نفــت ادامــه داد:  آنچه که مهم اســت 
در این شــرایط کرونا در سراســر جهان 
فعالیت هــای صنعت نفت دچــار رکود 
شــده و یا با تعطیلی رو به رو اســت. در 
ایران اما تالش کردیم در این شــرایط و 
با وجود اینکه با شدیدترین تحریم های 
تاریخی رو به رو هســتیم، هیچ فعالیتی 
از طرح هــای نفت دچار نقصان نشــود.

زنگنه افزود: برای تامین منابع با رجوع به 
بازار سرمایه در همین هفته باالی ۲ هزار 
 میلیارد تومان اوراق فروختیم و این کار را 

ادامه خواهیم داد. 
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبرداد:

انجام ۲۱ هزار آزمایش کرونا درچهارمحال و بختیاری

از ابتدای شیوع بیماری در چهارمحال و بختیاری تا کنون حدود ۲۱ هزار 
نمونه آزمایش کرونا انجام شده است.

فریدون رحمانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: از 
ابتدای شیوع بیماری در چهارمحال و بختیاری تا االن چیزی حدود ۲۱ 

هزار نمونه آزمایش کرونا انجام شده است.
وی افزود: وضعیت بیماری کرونا همچنان مثل سابق است، در کشور 
سیر صعودی بیماری را شاهدیم و این موضوع در استان نیز به همین 
شکل است. رحمانی با اشــاره به اینکه وضعیت موجود شکننده است 
و قابل اطمینان نیســت، اضافه کرد: همه چیز به خــود مردم و رعایت 
دستورالعمل ها از سوی آن ها باز می گردد. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی شــهرکرد ادامه داد: از ابتدای شــیوع بیماری در چهارمحال و 
بختیاری تا االن چیزی حدود ۲۱ هزار نمونه آزمایش کرونا انجام شده 
است، از این تعداد بیش از چهار هزار مورد مثبت مبتال به کرونا داشتیم و 

۱۰۷ مورد نیز براثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
رحمانی با بیان اینکه عمده مردم دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
می کنند ولی آن تعدادی که به موازین بهداشتی توجه نمی کنند مقصر 
وضعیت موجود هســتند، گفت: تا چند هفته پیــش عمدتا علت ابتال 
مراسمات عروسی و ختم بود، اما االن بسیاری از موارد ابتال که در هفته 

گذشته با آن مواجه شدیم به دلیل حضور در بازار و مغازه ها بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم از ورود به مغازه ها یا فروشگاه هایی که افراد 
بدون ماسک در آ ن ها هستند، خودداری کنند افزود: به تنهایی ماسک 
زدن حدود ۲۵ درصــد از فرد محافظت می کند، طــرف مقابل هم باید 

ماسک بزند تا حفاظت به ۹۵ درصد برسد.
رحمانی اضافه کرد: تاکســی ها و اتوبوس ها می توانند از ســوار کردن 
مسافران بدون ماسک خودداری کنند، خودمان هم نباید سوار تاکسی 

یا اتوبوسی که راننده یا مسافرانش ماسک ندارند، شویم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشــاره به اینکه ناچار 
هســتیم فعال به این شــکل زندگی کنیم و رعایت کنیم، ادامه داد: رمز 
موفقیت همه کشور هایی که در کنترل کرونا موفق شدند اجباری کردن 

استفاده از ماسک بود.
رحمانی گفت: یکی از راه های استفاده همگانی از ماسک در دسترس 
و ارزان بودن آن اســت. به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
پیشنهاد داده شد تا بخشی از هزینه های آزمایشات و درمان را از بیماران 

دریافت کند و تحت عنوان یارانه برای توزیع ماسک اختصاص دهد.
وی افزود: در شــرایط موجود مــردم باید همچنان از ماســک حتی 
ماسک های پارچه ای دست دوز یا چندبار مصرف استفاده کنند.نمی توان 
قطع به یقین گفت اســتفاده نکردن عده ای از ماســک صرفا به دلیل 

قیمت باالی آن است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:
سرشاخه کاری 700 هکتار باغ گردو در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۰۰ هکتار باغ گردو در چهارمحال و بختیاری 
در راستای تولید بیشتر سرشاخه کاری شد.

ذبیح ا... غریب با اشاره به سرشاخه کاری ۷۰۰ هکتار باغ گردو در اســتان اظهار داشت: تولید باید 
برنامه ریزی شده باشد تا زنجیره تولید تکمیل شود.

وی افزود: تولید محصول در تمام فصول سال یکی از استراتژی های مهم در تولید محصول کشاورزی 
است که باید با انتخاب گونه های برتر و ایجاد مراکز تکثیر به آن اهتمام داشته باشیم.

غریب با اشاره به برتری کیفیت محصوالت کشاورزی استان اضافه کرد: در چهارمحال و بختیاری 
بانک ژن برای پرورش دام احداث شــده و مراکز تحقیقات باید گونه های گیاهی سازگار و مقاوم را 

شناسایی کند.

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:
اختصاص بیش از  یک میلیارد ریال جهت مرمت قلعه فرخ شهر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال یک میلیارد 
و ۳۵۰ میلیون ریال برای مرمت قلعه فرخ شهر اختصاص یافت.

مهرداد جوادی اظهار داشت: برای مرمت کامل قلعه تاریخی فرخ شــهر شهرستان شهرکرد به ۵۰ 
میلیارد ریال اعتبار نیاز است.وی افزود: طرح جامع مرمت قلعه فرخ شهر تهیه و پس از تصویب برای 

اختصاص اعتبار مورد نیاز به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال خواهد شد.
جوادی اضافه کرد: امسال یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برای مرمت این قلعه اختصاص یافت که 
این مبلغ برای مرمت سقف ورودی، پشت بام سازی، استحکام بخشی، کالف کشی و نازک کاری 

هزینه می شود.

 جریان آردهای بی کیفیت توزیعی
 در بین نانوایان بروجنی چه بود؟

برخــی نانوایــان بروجنــی علــت بی کیفیــت بــودن نــان در ایــن شهرســتان را، بی کیفیــت 
بودن آردهــای توزیعــی عنــوان کرده انــد. در همین خصــوص نیز کلیپــی در فضــای مجازی 
منتشــر شــده اســت که مســئوالن مربوطه در مورد آن توضیحاتی ارائه دادند. چند روز گذشــته 
کلیپــی در فضــای مجــازی از گالیه هــای یــک نانــوای بروجنــی بــر بی کیفیــت بــودن 
 آرد یارانــه توزیعــی در بین نانوایان این شهرســتان منتشــر شــد، در این کلیپ اجســام خارجی
  در کیســه های آرد مشــاهد می شــود که قطعا این آرد بی کیفیت می تواند سالمت شــهروندان را

 به خطر بیندازد.در این کلیپ کوتاه نانوا معتقد است بی کیفیت بودن نان به علت بی کیفیت بودن آرد 
تولیدی در  یکی از کارخانجات آرد در شهرستان بروجن است، خبرنگار ایسنا این موضوع را از مدیرکل 
شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری جویا شده است.کیقباد قنبری در خصوص گالیه 
برخی از نانوایان در خصوص پایین بودن کیفیت آرد یارانه ای، اظهار کرد: در کارخانجات آرد چهارمحال و 
بختیاری، آرد بر اساس استانداردها تولید می شود و از کیفیت مطلوبی برخوردار است.مدیرکل شرکت 
غله و خدمات چهارمحال و بختیاری افزود: آرد تولیدی در کارخانجات از نظر کیفیت مورد آزمایش قرار 
می گیرد، همچنین سازمان صمت نیز بر کیفیت آرد نظارت می کند.وی توضیح داد: نگهداری آرد در 
نانوایی باید در شرایط خاصی صورت بگیرد، نگهداری غیراصولی و به مدت طوالنی موجب می شود این 
آرد کیفیت اولیه خود را از دست بدهد؛ اما گاهی برخی از نانوایان بی انصافی می کنند. قنبری تاکید کرد: 
سالمت و جان شهروندان برای ما اهمیت باالیی دارد، بنابراین  تمام توان خود را به کار می گیریم تا به 

سالمت مردم آسیبی وارد نشود، این موضوع حتما مورد پیگیری قرار می گیرد.

بام ایرانبا مسئولان
م

سنی
: ت

س
عک

مفاد آراء
5/132 آگهی مفاد آراء صادره توســط هیات حل اختالف موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه اخبار اصفها ن 
و زاینده رود چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم 
دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت 
به صدور سند مالکیت بنام متصرف می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
))  امالک وابنیه واقع در بخش 8  و 9  ثبت اصفهان   ((

1- رأی شــماره 139960302009000597  مورخ  1399/03/31 آقای بختیار وهابی 
مبارکه فرزند محمد  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 22/57متر مربع مجزی شده از  
پالک 1080 فرعی از دو  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی 

با واسطه از مالک رسمی وراث رسمی اسداهلل امینی آبروی 
2-  رأی شــماره 139960302009000592  مــورخ  1399/03/31 آقای هدایت اهلل 
موسویان مبارکه فرزند سید احمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/90 متر مربع 
مجزی شــده از  پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهــان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رســمی  6043 مورخ 1342/06/13 دفتر 

86- اصفهان  از مالک رسمی رمضان خالوزاده 
3-  رأی شماره 139960302009000580  مورخ  1399/03/31 آقای رمضان رحیمی 
آدرگانی فرزند قربانعلی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 53/45 متر مربع مجزی 
شــده از  پالک 478- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی 
با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رســمی   33514مورخ 1348/03/27 دفتر 86- 

اصفهان  از مالک رسمی قربانعلی رحیمی آدرگانی
4- رأی شــماره 139960302009000596  مورخ  1399/03/31 آقای رضا عطاری 
مبارکه فرزند مرتضی ششدانگ یک باب خانه به مساحت  159/05 متر مربع مجزی شده 
از  پالک 11-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه  

از مالک رسمی سیف اهلل نهچیری
5-  رأی شماره 139960302009000603  مورخ  1399/03/31 آقای محمد خسروی 
دهنوی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 181 متر مربع مجزی شده از  
پالک 1512- فرعی از یک  اصلی  واقع در بخــش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رســمی  5810مورخ 1328/05/27 دفتر 

39- اصفهان  از مالک رسمی محمد تقی فروغی دهنوی
6-  رأی شــماره 139860302009004233 مورخ  1398/11/30 موقوفه اسداهلل ولد 
مرحوم کربال محمد  ششدانگ یک باب ســاختمان موقوفه به مساحت 40/20 متر مربع 
مجزی شده از  پالک 378 فرعی از 19  اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی  24810مورخ  1351/01/20 

دفتر 3- شهرضا  از مالک رسمی باقر صفایی
7-  رأی شــماره 139960302009001057  مورخ  1399/04/31 خانم مهری ایرانپور 
مبارکه فرزند نبی اهلل  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 245/55 متر مربع مجزی شده 
از  پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه 
از مالک رسمی به موجب سند رسمی  52128مورخ 1350/11/04 دفتر 29- اصفهان  از 

مالک رسمی حسین صریریان 

8-  رأی شماره 139960302009001032  مورخ  1399/04/31 خانم نسیبه صالحی 
مبارکه فرزند صفرعلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 385/66 متر مربع مجزی شده 
از  پالک 1063 فرعی از دو  اصلی  واقع در بخش 9 ثبــت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی  11760مورخ 1363/05/21 دفتر 

39 مبارکه   از مالک رسمی عباس احمدپور مبارکه 
9- رأی شــماره 139960302009001031  مورخ  1399/04/31 آقای ســید محمود 
هاشمی فرزند سید محمد ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 37/60 متر مربع مجزی 
شــده از  پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 

واسطه از مالک محمد شیخ زاده هراتی 
10- رأی شماره 139960302009001058  مورخ  1399/04/31 آقای صادق عسگری 
فرزند رمضان ششدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به مساحت  200 متر مربع مجزی شده 
از  پالک  11- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه 
از مالک رسمی به موجب سند رسمی  16241مورخ 1337/11/11 دفتر 62- اصفهان  از 

مالک رسمی بهادرخان نهچیری
11- رأی شماره 139960302009001059  مورخ  1399/04/31 آقای اسماعیل امینی 
شیخ آبادی فرزند رجبعلی چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
3669/75 متر مربع مجزی شــده از  پالک 16-  اصلی  واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی  25977 مورخ 
1351/03/17 دفتر سه شهرضا و 19007 مورخ 1349/11/20 از مالک رسمی نعمت اهلل 

گودرزی و مرتضی دانش 
12- رأی شماره 139960302009001060  مورخ  1399/04/31 خانم سکینه مالکی 
شــیخ آبادی فرزند نجفقلی دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
3669/75 متر مربع مجزی شــده از  پالک 16-  اصلی  واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی  25977 مورخ 
1351/03/17 دفتر سه شهرضا و 19007 مورخ 1349/11/20 از مالک رسمی نعمت اهلل 

گودرزی و مرتضی دانش 
13- رأی شماره 139960302009001082مورخ  1399/05/01 موقوفه حسن خان بابا  
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی موقوفه به مساحت 1129/74 متر مربع مجزی شده از  
پالک 29  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که توسط خان نایب محمد صادق وقف 

گردیده است . 
14- رأی شــماره 139960302009001041مورخ  1399/04/31 موقوفه ششدانگ 
یک باب مسجد قهنویه به مساحت 724/29متر مربع مجزی شده از  پالک 11-  اصلی  
واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه از مالک رسمی سیف 

اهلل خان نهچیری 
15- رای شــماره 139960302009000609 مــورخ 1399/04/01 آقــای حجت اله 
ضیائی قهنویه فرزند اســماعیل ششــدانگ یکباب انبار و مغازه های متصله به مساحت 
 3610 مترمربع مجزا شــده ازپالک 8- اصلي واقع در بخش 8 ثبت اصفهان  و اسناد به 
شــماره های :  9834 مورخ 1335/05/17  و 13423 مــورخ 1340/06/21 دفترخانه 
30- اصفهان با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری ، 2199 مورخ 1339/05/29  
دفترخانه 4- شهرضا با واســطه از مالک رسمی علیداد کاظمی ، 26424 و 26425 مورخ 
1351/04/06 دفترخانه 3- شهرضا با واســطه از مالک رسمی علی بابا ضیائی ، 26420 
مورخ 1351/04/04 دفترخانه 29- اصفهان و با واســطه از مالک رســمی عبدالحسین 
رحمانــی، 2964 مــورخ 1321/09/27 و 3863 مــورخ 1323/06/09 و 4415 مورخ 
1324/07/26 و 4157 مــورخ 1324/01/30 تنظیم شــده در دفترخانه 39- اصفهان 
با واســطه از مالک رســمی عبدالکریم صادقی ، 19011 مورخ 1349/11/20 دفترخانه 
3- شهرضا با واســطه از مالک رســمی حیدرعلی ضیائی ، 8641 مورخ 1378/11/30 
دفترخانه 45 – مبارکه با واسطه از مالک رسمی خیراله حقیقی و سند شماره 1083 مورخ 

1392/09/07 دفترخانه 436- مبارکه با واسطه از مالک رسمی یداله حقیقی
تاریح انتشار نوبت اول   : 99/05/08

تاریح انتشار نوبت دوم   : 99/05/23   
م الف: 925353 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

اخطار اجرایی 
5/133 کالســه 389/97 ش 3 ح ، مشــخصات محکوم علیه: نام : 1-حسن 
یزدانی  2-رسول حســین پور ، نشــانی محل اقامت : هر دو مجهول المکان،  
مشــخصات محکوم له : نام : امیرخیری،  نام پدر :  محمد تقی، نشــانی محل 
اقامت : حبیب آباد- بلوار معلم- کوی 22 بهمــن ،  محکوم به :به موجب رای 
شماره  94    تاریخ 98/2/18 حوزه برخوار شورای حل اختالف شهرستان برخوار 
که قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است به : متضامنا محکومند به : 
پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 901273898 
- 96/10/30 و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان تادیه و نیز 
پرداخت مبلغ 1/520/000 ریال هزینه دادرســی در حق خواهان .ضمنا هزینه 
 اجرای حکم به عهده محکوم علیه می باشــد. ماده 34 قانــون اجرای احکام:  
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است  ظرف 10 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتی 
که خود را قادر به اجــرای مفاد اجراییه نداند ، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم 
نماید .  م الف : 928944 داود صفیان قاضی شعبه اول حقوقی شوراهای حل 

اختالف شهرستان برخوار
ابالغ رای

5/134 تاریخ 99/4/30  ، پرونده کالســه 666/98 ش3ح  ، شــماره دادنامه 
181  شعبه 3 شورای حل اختالف برخوار، خواهان : خواهان امیر خیری فرزند 
محمد تقی  ســاکن حبیب آباد –شهرک ادیب – خ فردوســی –کوی سهند 
پالک 1 ، خواندگان 1-بهرام مظاهری فرزند محمد 2- محمد مظاهری فرزند 
بهرام   ساکن:هر دو مجهول المکان، خواســته : مطالبه وجه چک، گردشکار : 
پس از جری تشــریفات قانونی با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظر مشورتی 
 اعضاء شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر صدور رای مــی نماید . 
رای شــورا: در خصوص دعوای :   خواهــان امیر خیری فرزنــد محمد تقی به 
طرفیــت خواندگان 1-بهــرام مظاهری فرزنــد محمد 2- محمــد مظاهری 
فرزند بهرام به خواسته : مطالبه وجه  دو  فقره چک به شماره 2369/735884 
-94/7/25 به مبلــغ:50/000/000 ریــال و 2369/735878 -94/6/25 به 
مبلغ 70/000/000 ریال به عهده بانک تجارت به انظام خســارات دادرسی و 
 تاخیر تادیه ، نظر به مفاد دادخواســت تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهینامه 
عــدم پرداخت که همگــی داللت بر اصل اســتقرار دین برعهــده خواندگان 
داشــته و بقاء اصول مســتندات مذکور در ید خواهان داللت بر اســتصحاب 
و بقاء دین و اشــتغال ذمــه خوانده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجه آن 
دارد . از طرفــی خواندگان دفاع موجهــی در قبال دعــوی مطروحه ، معمول 
نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود و ارائــه نکرده ، دعــوی مطروحه را وارد 
 و ثابت دانســته ، مســتندا به مواد 198 – 519 قانون آیین دادرســی مدنی و
 مواد 310 – 313 قانون تجارت و قانون استفســاریه تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون اصالح موادی از قانون صدور چک ، حکم بــر محکومیت خواندگان به 
پرداخت جمعا مبلغ 120/000/000 ریال بابت چک های مستند دعوا و احتساب 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک های موصوف لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ  
2/590/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر و اعالم می نماید 
. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و 
ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم شهرســتان برخوار می 
باشد .  م الف : 928941 داود صفیان قاضی شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان برخوار
حصر وراثت

5/135 آقا/خانم  ابوالفضل ملکیان فیني به شناســنامه شــماره  127 به شرح 
دادخواست به کالسه 935/99 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  حسین ملکیان فیني به شماره شناسنامه  391 

در تاریخ  82/1/18  اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- طاهره رجبي فیني فرزند محمد به ش ش 49 
همسر متوفي ، 2- شمسي ملکیان فیني فرزند حسین به ش ش 17 ، 3- مریم 
ملکیان فیني فرزند حسین به ش ش 3503 ، 4- ابوالفضل ملکیان فیني فرزند 
حســین به ش ش 127 ، 5- رضا ملکیان فیني فرزند حسین به ش ش 138 ، 
6- مهدي ملکیان فیني فرزند حسین به ش ش 13 ، 7- علي آقا ملکیان فیني 
فرزند حســین به ش ش 49 ، 8- محمد ملکیان فیني فرزند حسین به ش ش 
69 ، 9- حســن ملکیان فیني فرزند حســین به ش ش 3817 فرزندان متوفي 
والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت و 
یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ازمتوفي/

متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهي صادرخواهد شــد. م الف: 929061 قاضي شــعبه ششــم شوراي 

حل اختالف کاشان 
ابالغ راي

5/136 شــماره پرونــده : 7/848/96 شــماره دادنامــه : 75/99  تاریــخ 
رســیدگي 1398/8/1 بتاریــخ 1398/8/1 در وقــت فــوق العــاده جلســه 
شــعبه  شــوراي حل اختالف کاشــان به تصدي امضا کننده ذیل تشــکیل 
اســت پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضي شــورا از توجه اوراق 
و محتویــات پرونده ختــم رســیدگي را اعالم و بشــدت ذیل مبــادرت به 
اتخاذ تصمیم مــي نماید. راي قاضي شــورا: درخصوص دعــوي خانم نازیه 
محمدي معــروف به فریــده تاجیک فرزند شــمس الدین بــه طرفیت آقاي 
محمد صدیق فرزند محمد کابل به خواســته محکومیــت خوانده به پرداخت 
 مهریه به مبلــغ ده میلیــون تومان طبــق ســند نکاحیه عادي و احتســاب 
خســارات وارده ) به نرخ روز ( و معافیت از پرداخت هزینه دادرســي و موکول 
آن به زمان اجراي حکم طبق ماده 5 قانون حمایت از خانواده شــورا با بررسي 
جمیع اوراق و محتویات پرونده و شرح دادخواست تقدیمي و ضمائم آن از جمله 
کپي مصــدق عقدنامه تنظیمي در نــزد عاقد رابطه زوجیت دائــم بین طرفین 
دعوي را به موجب عقد نکاح دائم محرز دانســته و نظر به اینکه به مجرد وقوع 
عقد نکاح زن مالک مهر مي شــود و مي تواند هر نــوع تصرفي که بخواهد در 
ان بنماید و با توجه بــه اینکه خوانده دعوي علیرغم ابالغ حضوري در جلســه 
دادرســي حضور نیافته و الیحه اي ارســال ننموده و در قبال دعوي خواهان 
ایراد یا دفاع موثري ننموده و هیچ دلیل یــا مدرکي که حاکي از پرداخت مهریه 
 باشد را به شــورا ارائه ننموده اســت فلذا قاضي شــورا از توجه به مراتب فوق 
و توجها بــه نظریه مشــورتي اعضاي محترم شــوراي حــل اختالف دعوي 
خواهان را تا ســقف مبلغ 70/000/000 ریال ثابت دانســته و مستندا به ماده 
1082 از قانون مدني و ماده 198 از قانون آیین دادرســي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور مدنــي و مــواد 9 و 25 و 26 و 27 از قانون شــوراهاي حل 
اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت خوانــده ) زوج ( به پرداخت مهریه 
به مبلغ 70/000/000 ریال در حــق خواهان صادر  واعالم مــي نماید . و در 
خصوص مابقي خواســته نظر به اینکه ذیل ســند عادي ازدواج قید گردید به 
مبلغ 30/000/000 ریال ) ســه میلیون تومان ( نقدا پرداخت شــد و خواهان 
علیرغم ابالغ شــهود خویش را جهت اثبات ادعاي خویش مبني بر اینکه مبلغ 
ذکر شده بابت شــیربها مي باشد را حاضر ننموده لذا مســتندا به ماده 1257 از 
قانون مدني حکــم به بي حقي خواهان صــادر و اعالم مي نمایــد . و با توجه 
به معافیت موقت خواهــان از پرداخت هزینه ي دادرســي هزینه مذکور حین 
االجرا محاســبه و به حساب سرامد شــوراي حل اختالف واریز مي گردد. راي 
صادره غیابي و بدوا ظرف مهلــت 20 روز پس از تاریخ ابــالغ قابل واخواهي 
در این شــعبه و پس از انقضاي مهلــت واخواهي ظرف مهلــت 20 روز قابل 
 تجدید نظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي شهرســتان کاشــان مي باشد . 
م الف: 929086  مجتبي زراعتي قاضي شــعبه هفتم حقوقي شوراي حل 

اختالف کاشان 

معاون شهرداری شهرکرد:
 پرداخت نکردن عوارض خودرو

 24 درصد جریمه دارد  
معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی شهرداری شهرکرد با 
اشاره به یکســان بودن مبلغ عوارض خودرو در سراسر کشور 
گفت: مالــکان خودروها در صورت پرداخــت نکردن عوارض 
خــودرو ۲۴ درصد مبلغ عــوارض جریمه می شــوند. صادق 
محمدپور تاکید کرد: سال گذشــته ۲۴ میلیارد و ۵۲۰ میلیون 

ریال عوارض خودرو، کسب و پیشه در شهرکرد پرداخت شد.
وی افزود: برای پرداخت عوارض کســب و پیشه، مستاجران 
باید پس از پرداخت عوارض، فرم تسویه شهرداری را دریافت 
کنند. محمدپــور تصریح کرد: عوارض حوزه مســکن با توجه 
به موقعیت ملک، متــراژ و قیمت منطقه ای متفاوت اســت. 
سرپرســت ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
شهرکرد نیز گفت: در راستای رفاه حال شهروندان و جلوگیری 
از شــیوع ویروس کرونا، امکان پرداخت عوارض   نوسازی به 
 صورت آنالین در پورتال این شهرداری فراهم شد.عباس بیگی 
تاکید کرد: این اقدام در راستای اجرای سیاست های شهرداری 
الکترونیک و با هدف توســعه خدمات غیرحضوری و کاهش 
ســفرهای شــهری با اخذ نماد »اعتماد الکترونیک« انجام 
می شود.وی یادآور شد: شهروندان شهرکردی می توانند بدون 
مراجعه حضوری به شهرداری از طریق سامانه خدمات اینترنتی 
شهرســازی، بدهی عوارض نوســازی خود را با وارد کردن کد 
نوسازی ملک پرداخت کنند.بیگی تصریح کرد: در این سامانه 
عالوه بر پرداخت آنالین عوارض نوسازی، امکان جست وجو و 
مشاهده کد نوسازی امالک، پیگیری درخواست های ثبت شده 
در سیستم شهرسازی با وارد کردن شماره درخواست، آگاهی 
از صحت گواهی های صادر شده و تصدیق گواهی با وارد کردن 
کد نوسازی و شماره درخواست و یا شماره الکترونیکی گواهی 
صادره، دریافت آرای کمیســیون ماده ۱۰۰ با درج شماره رای، 
سوابق پرداختی نوسازی، ســوابق پرداخت عوارض اصناف و 
مشاهده دانش نامه شهرسازی شامل ضوابط طرح تفصیلی و 
دفترچه عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ برای شهروندان فراهم شده 
است.وی اظهار داشت: امکان پرداخت آنالین عوارض صنفی، 
اعالم  هوشمند ضوابط طرح تفصیلی هر ملک، محاسبه تراکم 
ســاختمانی مصوب و مجاز، محاسبه آنالین زیربنای ساخت 
در طبقات و محاسبه عوارض صدور پروانه نیز به زودی در این 
سامانه فراهم می شود.شهرکرد به عنوان مرکز استان چهارمحال 

و بختیاری ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
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 برپایی کرسی های آزاد اندیشی
 در دانشگاه های آزاد استان اصفهان 

مســئول نمایندگی ولی فقیه در دانشــگاه آزاد اصفهان گفت:کرســی های آزاد اندیشی مختلفی 
در زمینه های سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و ... در دانشگاه های آزاد اســتان برپا شده که در آن 
دانشجویان می توانند بدون هیچ محدودیتی نظرات خود را بیان کنند.عباسعلی حیدری ادامه داد: 
با توجه به فرمایشــات رهبر انقالب و اهمیت موضوع جنگ نرم، کرسی های آزاد اندیشی مختلفی 
در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... در دانشگاه های آزاد استان برپا شده است. جمع 
آوری نظرات مختلف و بررسی پیشــنهادها و انتقادات، کمک شــایانی به تصمیم گیری درست و 
مدیریت صحیح دانشگاه می کند. همچنین برگزاری این کرسی های هم اندیشی بستری مناسب 
جهت تکریم و پاسداشت از نیروهای ارزشی دانشگاه اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان محسوب 
می شــود.وی افزود: البته این کرســی های آزاد اندیشــی نباید محفلی برای تبلیغ جریان های 
فکری و سیاسی باشد. دانشــگاه جای سیاسی کاری نیســت ؛اما نباید شــاهد جوالن تفکرات 
و جریان های سیاســی خاص در دانشــگاه باشــیم. بنابراین طبق گفته رهبر معظم انقالب، همه 
 دانشجویان، کارکنان و اساتید باید بصیرت سیاسی داشته باشند تا دچار انحراف از مسیر علمی و

 عملی خود نشوند.

تا سال ۱۴۰۰؛

 تعداد ایستگاه های آتش نشانی اصفهان
 به 40 عدد می رسد

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر ۲۵ 
ایستگاه آتش نشانی در شهر وجود دارد که تا ســال ۱۴۰۰ به ۴۰ ایستگاه افزایش پیدا خواهد کرد.

آتشپاد محسن گالبی با بیان اینکه تعداد ۲۵ ایســتگاه فعال در مناطق مختلف وجود دارد، اظهار 
کرد: منطقه هفت تنها منطقه ای است که ایستگاه آتش نشانی ندارد از این رو با پیگیری های انجام 
شده مقرر شد شــهرداری منطقه زمین و اعتبار الزم را در اختیار ســازمان قرار دهد تا یک ایستگاه 

احداث شود.
مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری اصفهان ادامه داد: بر اســاس 
استانداردهای جهانی باید در هر پنج کیلومتر مربع با ۵۰ هزار نفر جمعیت یک ایستگاه آتش نشانی 
احداث شود که اگر جمعیت شهر اصفهان را دو میلیون نفر در نظر بگیریم، تعداد ایستگاه های آتش 
نشانی باید ۴۰ ایستگاه باشد.آتشپاد گالبی با اشــاره به مزایای وجود تعداد ایستگاه ها در شهر بر 
اساس استانداردها، اظهار کرد: در این صورت ایستگاه های آتش نشانی توانایی همپوشانی یکدیگر 
در مواقع لزوم را خواهند داشت تا کاستی در سرویس دهی احساس نشود، همچنین در زمان پیک 

ترافیک، خودروها در کمترین زمان به محل حادثه می رسند.

کاشان، رکورد گرمای اصفهان را زد
رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: شرایط پایداری هوا در مناطق مختلف شهرستان های کاشان و 
آران وبیدگل نشان می دهد که روند افزایش دما تداوم دارد.عباس ارغوانی اظهار کرد: با تفسیر نقشه 
های هواشناسی، شرایط دمایی و ماندگاری هوای نسبتا گرم تا روز جمعه در دشت کاشان پیش بینی 
شده است که از روز شنبه روند دما، کاهشی خواهد بود. وی افزود: پدیده غالب در مناطق مختلف 
دشت کاشان به صورت آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی می شود که در ساعت های بعدازظهر 
همراه با افزایش سرعت وزش باد خواهد بود.ارغوانی گفت: کاشان با حداکثر دمای ۴۲.۸  درجه در 
روز سه شنبه گرم ترین شهرستان استان اصفهان بود که روز گذشته نیز  نیز با دو درجه افزایش دما 

گرم ترین روز هفته جاری رقم خورد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان نسبت به عدم ثبت نام در مقطع پیش دبستانی هشدار داد؛

کرونا و بالتکلیفی پیش دبستانی ها!

شیوع کرونا سیســتم آموزشی کشور را با  پریسا سعادت
چالش های پیش بینی نشده ای روبه رو 
ساخته که حاال مسئوالن نه تنها راه حلی برای آن ندارند بلکه نمی دانند 
چطور باید آن را مدیریــت و برنامه ریزی کنند. تــرک تحصیل یکی از 
مشکالت  جدی برای سال تحصیلی خواهد بود؛ هر چند آمارهای رسمی 
حکایت از ترک تحصیل بیش از سه میلیون دانش آموز به دلیل کرونا و 
شــرایط بد اقتصادی و یا عدم دسترســی به آموزش های آنالین خبر 
می دهد، اما این همه ماجرا نیست و حاال  آموزش و پرورش با مشکل 
عدم ثبت نام خانواده های عمدتا شــهری در مقاطع پیش دبستانی و 
دبستان هم روبه رو است؛ اتفاقی که بیشتر به دلیل ترس از شیوع کرونا 
و تعطیلی مدارس رخ داده و موجب ریزش ۲۵ درصدی ثبت نام دانش 
آموزان و93 درصدی ثبت نام در مقطع پیش دبستانی شده است. در 
حالی که دست اندر کاران سیستم آموزشــی هنوز نمی دانند باید برای 
فصول پاییز و زمســتان چه مدل از آموزش را اجرا کنند و تنها به اعالم 
قطعی زمان بازگشــایی مدارس بســنده کرده اند، خانواده ها ترجیح 
می دهند برای حفاظــت در برابر  کرونا و البته نپرداختن شــهریه برای 
روزهایی که به احتمال زیاد مهدها و پیش دبستانی ها تعطیل خواهند 
بود، فرزندان شــان  را در خانه نگــه دارند. نگرانی از اســترلیزه نبودن 
مدارس، والدین دانش آموزان را هم برای ثبت نام فرزندان شان بر سر 
دوراهی قرار داده و عده بســیاری هم ترجیح داده اند اصوال برای سال 

جدید ثبت نامی انجام ندهنــد؛ اتفاقی که می تواند عواقب اجتماعی و 
اقتصادی زیادی را به دنبال داشته باشــد. اگر اوضاع بر همین منوال 
پیش برود بدون شک بسیاری از پیش دبستانی ها و مهدهای کودک 
تعطیل خواهند شــد و بخش زیادی از سیستم غیر انتفاعی آموزش و 
پرورش با بحران مواجه می شود. از سوی دیگر طی سال های بعد هم 
سیستم آموزشــی با دانش آموزانی روبه رو خواهد بود که عمال با ترک 
تحصیل اختیاری موجب اختالل در سیســتم آموزشی می شوند. این 
مشکالت و دست اندازها موجب شده تا مدیر کل آموزش و پرورش با 
هشدار به خانواده ها از آنها بخواهد تا ثبت نام فرزندان شان در مدارس 
و پیش دبستانی ها را جدی بگیرند. اعتدادی با اشاره به ثبت نام تنها ۷ 
درصد نوآموزان پیش دبستانی در استان گفت: ۸۵ درصد دانش آموزان 
دوره های اول تا دوازدهم تا ۱۵ مردادماه ثبت نام کرده اند و خانواده های 
باقی مانده ثبت نام فرزندان خود را جدی بگیرند.محمد اعتدادی درباره 
نگرانی برخی والدین از ادامه شیوع ویروس کرونا که باعث شده نسبت 
به ثبت نام فرزندان خود در مدارس تردید کنند، اظهار داشــت: ســال 
گذشته در دوره پیش دبستانی که دوره ای رسمی و اختیاری است بیش 
از ۵3 هزار نوآموز داشتیم که در مراکز غیردولتی مشغول تحصیل بودند، 
اما تا ۱۵ مردادماه سال جاری تنها 3 هزار و ۷۰۰ نوآموز پیش دبستانی 
ثبت نام کرده اند و نام آنها در سامانه سناد به ثبت رسیده است، در حالی 
که پیش بینی ما ۵۴ هزار نوآموز پیش دبســتانی است و تا کنون تنها ۷ 

درصد نوآموزان ثبت نام کرده اند.وی با بیان اینکــه عدم گذراندن دوره 
پیش دبستانی به کیفیت آموزشی پایه اول ابتدایی لطمه می زند، افزود: 
با اینکه پیش دبستانی دوره ای اختیاری اســت؛ اما بسیار مهم بوده و 
حتی به دست گرفتن قلم توســط نوآموز می تواند در پایه اول ابتدایی 
تاثیرگذار باشد.اعتدادی با اشاره به وجود هزار و ۴۰۰ واحد آموزشی در 
دوره پیش دبستانی در اســتان ادامه داد: تا ۱۵ مردادماه بیش از ۲۵۰ 
واحد آموزشی درگیر ثبت نام دانش آموزان شده و سایر واحدها هنوز وارد 
این پروسه نشده اند. این امر نشان می دهد که مردم درباره کرونا دغدغه 
دارند و چون پیش دبستانی دوره ای اختیاری است تمایلی به ثبت نام 
فرزند خود ندارند. همچنین چون مراکز پیش دبستانی غیردولتی است 
و والدین طبق قانون باید هزینه بپردازند، نســبت به ثبت نام فرزندان 
خود بی توجه هستند.وی تصریح کرد: پیش بینی ما ثبت نام ۸۸ هزار 
دانش آموز در پایه اول ابتدایی اســت که تا کنون بیــش از ۷۵ درصد 
دانش آموزان ثبت نام کرده اند که رقم خوبی است و درصد باقی مانده نیز 
مربوط به دانش آموزانی است که در مرحله سنجش سالمت هستند.

اعتدادی اضافه کرد: در مجموع ۸۵ درصد دانش آموزان از اول ابتدایی تا 
پایه دوازدهم برای سال تحصیلی آینده ثبت نام کرده اند. بخشی از درصد 
باقی مانده به دانش آموزانی مربوط اســت که باید شهریورماه امتحان 
بدهنــد و ثبت نام بخــش دیگر نیز در حــال انجام اســت و امیدوارم 

خانواده ها موضوع ثبت نام را جدی بگیرند.

 
نوآموزان  ۷ درصد  تنها  ثبت نام  به  اشاره  با  اعتدادی 
پیش دبستانی در استان گفت: ۸۵ درصد دانش آموزان 
دوره های اول تا دوازدهم تا ۱۵ مردادماه ثبت نام کرده اند و 

خانواده های باقی مانده ثبت نام فرزندان خود را جدی بگیرند

با مسئولان جامعه

مزایده
5/143 شماره آگهی: 9910463742200005 شماره پرونده: 9809983742100812 شماره 
بایگانی پرونده: 980375 احتراما نظر به صدور دستور فروش صادره به تاریخ 1398/10/16 
در پرونده کالسه 980906 شعبه اول دادگاه عمومی بخش باغ بهادران و ثبت پرونده به شماره 
980375 در اجرای احکام حقوقی فی مابین خانم سلیمه هفت شجانی بعنوان خواهان و  آقای 
فرزاد وزیری کته شوری بعنوان خوانده مبنی بر فروش یک قطعه زمین واقع در کته شور که 
 مشخصات آن طبق نظریه کارشناسی بدین شرح می باشد: یک قطعه زمین واقع در کته شور، 
انتهــای کوچه زاینده رود شــماال بــه جــوی آب 18/5 متر و شــرقاً  به زمیــن قدمعلی 
ربیعی بطــول 12/5 متر جنوباً بــه زمین جهانگیر وزیری کته شــوری بطــول 19/5 متر 
 و  غربــًا بــه شــارع عــام )کوچــه زاینــده رود( بطــول 14 متــر منتهی مــی گردد. 
در زمین مذکور هیچگونه مستحدثاتی و ساختی در آن موجود نیست که با عنایت به مطالب 
فوق، موقعیت، موقعیت محلی زمین و کلیه عوامل موثر در قیمت گذاری قیمت هر متر مربع 
زمین از قرار متر مربعی 6/500/000 ریال و ارزش شش دانگ آن به متراژ 261/25 مربع به 
مبلغ 1/698/125/000 ریال معادل یکصد و شصت و نه میلیون و هشتصد و دوازده هزار و 
پانصد تومان برآورد می گردد که همان قیمت پایه مزایده می باشد لذا این اجرا در نظر دارد جهت 
فروش ملک موصوف جلسه مزایده ای به تاریخ 1399/06/12 راس ساعت 9 صبح الی 11 در 
محل دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه بخش باغ بهادران برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
3 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک موصوف به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید 
داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصی خواهند بود که 3 روز قبل از مزایده باالترین قیمت 
پیشنهادی را به همراه 10 درصد از کل مبلغ به حساب سپرده دادگاه عمومی بخش باغ بهادران 

واریز نمایند. م الف: 929015 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری بخش باغ بهادران 
حصر وراثت

5/137 آقا/خانم رضا هاجرزاده لتحري به شناسنامه شماره 2681 به شرح دادخواست به کالسه  
1055/99 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علي هاجرزاده لتحري به شماره شناسنامه 79 در تاریخ  93/2/4  اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- طاهره چوب بائي لتحري به 
ش ش 1268 همسر متوفي 2- زهرا هاجرزاده لتحري به ش ش 81 فرزند متوفي 3- اعظم 
هاجرزاده لتحري به ش ش 51 فرزند متوفي 4- ماشااله هاجرزاده به ش ش 11 فرزند متوفي 
5- رضا هاجرزاده لتحري به ش ش 2681 فرزند متوفي 6- شمســي هاجرزاده لتحري به 
ش ش 43 فرزند متوفي 7- مهدي هاجرزاده لتحري به ش ش 65 فرزند متوفي 8- عباس 
هاجرزاده به ش ش 41 فرزند متوفي. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
یک نوبت و یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ازمتوفي/متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. 

م الف: 929046 قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/138 آقا/خانم ســید حســین ابوالفتحي به شناسنامه شــماره   1262476704  به شرح 
دادخواست به کالسه   1068/99 از این شــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان طوران آغا سرافرازي  به شماره شناســنامه  1 در تاریخ   97/6/29  
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سید 
حســین ابوالفتحي به ش ش 1262476704 فرزند متوفي 2- مرضیه ابوالفتحي به ش ش 
1260695883 فرزند متوفي 3- ســید هدایت ابوالفتحي به ش ش 1262457629 فرزند 
متوفي 4- ســید مهدي ابوالفتحي به ش ش 1262431085 فرزنــد متوفي 5- انیس آغا 
ابوالفتحي به ش ش 1262424593 فرزند متوفي 6- ســید حســام ابوالفتحي به ش ش 
1262440858 فرزند متوفي . اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ازمتوفي/متوفیه 
 نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. 

م الف: 929056 قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/139 آقا/خانم محمدرضا مظفري فیني به شناسنامه شماره  4 به شرح دادخواست به کالسه   
876/99  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

عباس مظفري فیني  به شماره شناسنامه  180 در تاریخ 92/9/10 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- امه لیلي مظفري فیني فرزند 
عباس به ش ش 3 ، 2- حســن مظفري فیني فرزند عباس به ش ش 5 ، 3- محمد حسین 
مظفري فیني فرزند عباس به ش ش 277 ، 4- جعفر مظفري فیني فرزند عباس به ش ش 
3 ، 5- محمدرضا مظفري فیني فرزند عباس به ش ش 4 ، 6- معصومه مظفري فیني فرزند 
عباس به ش ش 228 فرزندان متوفي، 7- سید کامله بهاء الدین فیني فرزند آمیر به ش ش 
1 همسر متوفي والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ازمتوفي/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. 

م الف: 929057 قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/140 آقا/خانم رضا محمدي  به شناسنامه شــماره  1260417761 به شرح دادخواست به 
کالسه  99001105  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبداله محمدي به شماره شناسنامه 7  در تاریخ 1399/4/20 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بتول خارکن قاسم آبادي 
فرزند حسین به ش م 1262414441 همسر متوفي، 2- رضا محمدي به ش م 1260417761 
، 3- مجید محمدي به ش م 1260435377 ، 4- امیــر محمدي به ش م 1261929756 ، 
5- مهین محمدي بــه ش م 1262466849 ، 6- پروین محمدي به ش م 1260687899 
همگي فرزندان متوفي. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت و 
یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ازمتوفي/متوفیه نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد. م الف: 

929063 قاضي شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان 
ابالغ وقت رسیدگی

5/141 آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به آقا ی / خانم معراج حسینی پور، خواهان آقای / 
خانم 1- ابوالقاسم حاجتی 2 – رعنا حاجتی دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت شما به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 99 / 137 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگی به تاریخ 2 / 7 / 99 
ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق 
. آ. د . م از نامبرده دعوت می شود ، قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
 ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد شد. 

م الف: 928838  مدیر دفتر شعبه 9حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

5/142 آگهی ابالغ وقت دادرســی و ضمائم به خواهان مهدی آرتا دادخواستی به خواسته 
 مطالبه نفقه به طرفیت خواندگان کبری حریرپوش  به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه

 99 / 30 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگی به تاریخ 2 / 7 / 99 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت می شود ، 
قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد شد. م الف: 928839 مدیر دفتر 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر  
حصر وراثت

 5/144 آقا/خانــم محمدرضــا تقــی زاده  بــه شناســنامه شــماره    33   بــه شــرح 
دادخواست به کالسه  9900615 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان   رمضانعلی تقی زاده طحان فینی به شماره شناسنامه  66 در تاریخ   
98/12/21  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1- وجیهه تقی زاده طحان فرزند رمضانعلی بــه ش ش 361 ، 2- محمدرضا تقی زاده 
فرزند رمضانعلی به ش ش 33 ، 3- معصومه تقی زاده طحان فینی فرزند رمضانعلی به ش ش 
228 ، 4- زهرا تقی زاده طحان فینی فرزند رمضانعلی به ش ش 439 همگی فرزندان متوفی 
والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 930764 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

اخطار اجرایی
5/146 شماره: 485/96 به موجب رای شماره 588 تاریخ 96/12/13 حوزه نطنز شورای حل 
اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد محمدی فرزند سلیمان به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مهریه ما فی القباله نکاحیه: 1- یک جلد 
کالم اله مجید به هدیه بیست هزار ریال 2- تعداد 14 عدد سکه کامل بهار آزادی 3- مبلغ دو 
میلیون ریال وجه رایج کشور به عنوان اصل خواسته )توضیح آنکه ده میلیون ریال وجه رایج 
کشورمتناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه 
و پرداخت خواهد شد(. 2- پرداخت مبلغ 1/080/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و میزان 
پرداخت شده در حق خواهان. مشخصات محکوم له: مرضیه عباسی فرد فرزند جواد به نشانی 
نطنز دشتله کوی شهید قاسم شریف علیائی جنب مسجد ولی عصر. رعایت تبصره 2 ماده 306 
ق.آ.د.م الزامی می باشد. پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:941029 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نطنز

حصر وراثت
5/145 آقا/خانــم زهــره آب بخشــی بــه شناســنامه شــماره    44997   بــه شــرح 
 دادخواســت به کالســه   1093/99  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان   عباس عقاداتی کاشی  به شماره شناسنامه 645  در تاریخ  
98/12/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1- زهره آب بخشی به ش ش 1260440001 همسر متوفی، 2- زینب عقاداتی کاشی 
به ش ش 1250116880 فرزند متوفی، 3- سجاد عقاداتی کاشی به ش ش 1250784506 
فرزند متوفی، 4- فاطمه خانم صادق زاده کاشــان به ش ش 1261369068 مادر متوفی.  
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 930512 قاضی 

شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

تاسیس شرکت سهامی خاص شبکه آسمان دهناد 
درتاریخ 1397/07/07 به شماره ثبت 61219  

به شناسه ملی 14007861486 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :- طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن های 
ویندوز، موبایل ) شخصی ، سازمانی ، فروشگاهی ( طراحی وب سایت ) شخصی، 
سازمانی ، فروشگاهی ( طراحی ، نظارت و اجرای شبکه های کامپیوتری اداری 
مشاوره و مدیریت پروژه های سازمانی ، فرآیند توسعه و بهبود کسب و کار ایده 
پردازی خلق کســب و کار الکترونیک طراحی سیستم های هوش مصنوعی ، 
پردازش تصویر و اینترنت اشــیاء درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-نیروگاه-کوچه 
شماره 5-خیابان کوی کوه نور-پالک 0-ســاختمان زیتون-بلوک 4-طبقه 
دوم-واحد 11 کدپستی 8178637715 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1500000 ریال نقدی منقسم به 3 سهم 500000 ریالی تعداد 3 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
53/6560/101 مورخ 1397/04/11 نزد بانک بانک تجارت شــعبه فیض با 
کد 6560 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا 
هیئت مدیره آقای علی بوجاری نژاد به شماره ملی 1272513777و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
ســال آقای محمد امین مظاهری به شــماره ملی 1272562069و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
رضا مظاهری به شــماره ملی 1815846275و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد دار شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقایان 
: علی بوجاری نژاد و محمد امین مظاهری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا شکراللهی به شماره 
ملی 1080471006 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد 
رضا قهرایی به شماره ملی 1272676781 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )937095(

تاسیس موسسه غیر تجاری داوری داد فراز فرزاد 
درتاریخ 1399/05/19 به شماره ثبت 259 

به شناسه ملی 14009347690
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور مربوط به داوری و حل و 
فصل دعاوی به سوی صلح و سازش و داوری از قبیل قبول حکمیت و داوری 
و داوری های داخلی و بین المللی راجع به اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای 
ارزشهای دینی، اجتماعی و قانونی در راستای حق طلبی و کشف واقع و احقاق 
حقوق طرفین و دســتیابی به راهکارهای شــرعی و قانونی با توجه به قوانین 
موضوعه و تالش در جهت ایجاد صلح و سازش بین متداعیین - انجام مطالعات 
مربوط به داوری با رویکرد تشویق افراد جامعه به حل وفصل مشکالت از طریق 
داوری با رعایت ضوابط شرعی و قانونی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان 
اصفهان ، شهرســتان مبارکه ، بخش مرکزی ، شهر طالخونچه، محله شمس 
آباد ، کوچه مینا ، خیابان شهید سعید هادی زاده ، پالک -156 ، طبقه همکف 
کدپســتی 8498165863 سرمایه شــخصیت حقوقی: مبلغ 5000000 ریال 
نقدی اســت که تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفته است. اسامی 
و میزان سهم الشرکه شــرکا: آقای فرهاد فرزاد به شماره ملی 1289718180 
دارنده 4500000 ریال ســهم الشــرکه، آقای محمد بهرامی به شماره ملی 
2431951642 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه و آقای یاسر توکلی به شماره 
ملی 5419826801 دارنده 250000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران: آقای 
یاسر توکلی به شماره ملی 5419826801 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای 
فرهاد فرزاد به شــماره ملی 1289718180 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمد بهرامی به شماره ملی 2431951642 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
عادی، اداری و قضایی و اســناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته، 
بروات، کلیه قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای فرهاد فرزاد )مدیرعامل( 
به تنهایی همراه با مهر موسســه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساســنامه. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مبارکه )939225(



محرم نویدکیا برای اینکه منعی برای حضور روی نیمکت تیم سپاهان به عنوان سرمربی نداشته باشد، باید در روز های آتی و پیش از شروع لیگ برتر در کالس A ثبت نام 
کند.با استعفای امیر قلعه نویی صحبت از حضور محرم نویدکیا در رأس کادر فنی تیم سپاهان است؛ همان مربی ای که تماشاگران بعد از شکست سپاهان در برابر نساجی 
نام او را فریاد زدند، اما باشگاه بعد از این اتفاق اعالم کرد در دو هفته باقی مانده »تکسیرا« دستیار امیر قلعه نویی، طالیی پوشان سپاهان را هدایت خواهد کرد. این بدین 
معنی است که باشگاه سپاهان به دنبال مطالعه و برنامه ریزی بیشتر برای انتخاب سرمربی است و شاید گزینه نهایی باشگاه کسی غیر از محرم نویدکیا باشد. حتی در 
فضای مجازی نام برانکو هم به میان آمد که در حال حاضر هدایت تیم ملی عمان را برعهده دارد؛اما محرم برای اینکه منعی برای حضور روی نیمکت تیم سپاهان به عنوان 
سرمربی نداشته باشد باید در روز های آتی و پیش از شروع لیگ برتر در کالس A ثبت نام کند؛ براساس قوانینی که از سوی کمیته آموزش کنفدراسیون فوتبال آسیا وضع 
شده در این برهه از زمان همه اعضای کادر فنی تیم های لیگ برتری باید دارای مدرک A باشند. این یعنی به زودی مدرک سرمربیان در تیم های لیگ برتری به مدرک 
حرفه ای ارتقا پیدا خواهد کرد که به نظر می رسد زمان اجرای این قانون در فصل ۲۰۲۱ باشد. این قانون ابتدا در لیگ قهرمانان آسیا و در ادامه در لیگ های ملی اجرایی خواهد 
شد. نویدکیا در سال ۹۷ کالس B را در اصفهان سپری کرد، اما بعد از آن در هیچ یک از کالس های مربیگری شرکت نکرد. محرم به تازگی و بعد از سفر اسکوچیچ به سپاهان 
دیداری با سرمربی تیم ملی داشت که نشان می دهد اتفاقات روز فوتبال را دنبال می کرده؛ او در ابتدای فصل حضور در کادر فنی سپاهان را به عنوان دستیار قبول نکرد.

»نویدکیا« مدرک A ندارد
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اخراج دونادونی؛
 پورعلی گنجی با مربی جدید در شنزن

روبرتو دونادونی، سرمربی ایتالیایی تیم شنزن از سمت خود اخراج شد.  تیم شنزن اف سی در 
دیدار مقابل هنان جیانی شکست خورد تا در رتبه های انتهای جدول لیگ چین قرار گیرد و شانس 
حضور در پلی آف باالی جدول را ازدســت رفته ببیند.بعد از این شکست مسئوالن باشگاه شنزن 
تصمیم گرفتند که روبرتو دونادونی، ســرمربی باتجربه ایتالیایی را اخراج کنند. او در ۵۶ سالگی 

سابقه مربیگری در تیم ملی ایتالیا، باشگاه ناپولی و... را دارد.
این در حالی است که باشگاه شــنزن مرتضی پورعلی گنجی را به خدمت گرفته است و حاال او با 
سرمربی جدید این تیم کار را اســتارت خواهد زد. احتمال دارد تیم شنزن در پلی آف با شاگردان 

قطبی دیدار کند.

شوخی تیم دسته سه مکزیک با خرید »رونالدو«
تیم تالکسکاال در لیگ دسته سه مکزیک شوخی جالبی با کریســتیانو رونالدو، ستاره پرتغالی 
یوونتوس داشت.به بهانه پایان فصل برای رونالدو با حذف توســط لیون از لیگ قهرمانان اروپا، 
صفحه تیم تالکســکاال تصویری فتوشــاپی از رونالدو با پیراهن این تیم منتشــر کرده و نوشته 
است:»کماندوی من کریســتیانو رونالدو، در لباس تیم کویوتس تاالکســکاال خوشتیپ به نظر 
می رسی؛ اما  خوشــحال می شویم اگر لطف کنی و به باشــگاه یوونتوس بگویی که جواب تلفن 

ما را بدهد!«
در روزهای اخیر شــایعاتی در مورد جدایی رونالدو از یوونتوس و پیوســتنش به تیم هایی نظیر 
پاریسن ژرمن و رئال مادرید مطرح شده است هر چند که مدیران تیم تورینی این اخبار را به شدت 
تکذیب کرده اند و گفته اند که رونالدو تا پایان قراردادش یعنی تا سال ۲۰۲۲ در یوونتوس می ماند.

لیونل مسی، آپارتمانی در شهر میالن خریداری کرده است؛ 

شایعاتی که پررنگ می شود
لیونل مسی با خرید یک آپارتمان در شهر میالن به شــایعات انتقال خود به اینتر دامن زد.مدتی 
است شایعه انتقال لیونل مســی به اینتر داغ شده است. هرچند مســئوالن اینتر و بارسلونا قویا 
این موضوع را تکذیب می کنند و تاکید دارند لیونل مسی تا پایان دوران حرفه ای خود در بارسلونا 

می ماند؛ اما سیگنال هایی در مورد انتقال احتمالی او به اینتر وجود دارد.
پس از اینکه گزارش شد پدر لیونل مسی، آپارتمانی در شــهر میالن خریداری کرده است، اکنون 
طبق ادعای اسپورت مدیاست؛ لیونل مسی نیز آپارتمانی در شهر میالن و در نزدیکی دفتر باشگاه 
اینتر خریداری کرده اســت. اگرچه گفته می شود خرید آپارتمان توســط مسی و پدرش بیشتر 
جنبه سرمایه گذاری دارد، با این حال همین موضوع دوباره شایعه انتقال ستاره بارسلونا به اینتر 

را داغ کرده است.

ستاره منچستر سیتی در آستانه انتقال به التزیو
داوید سیلوا، ســتاره اسپانیایی منچستر ســیتی با پایان قراردادش در آســتانه حضور در التزیو 

ایتالیا قرار دارد.
 داوید سیلوا با اتمام قراردادش با این تیم در آستانه انتقال به سری آ ایتالیا قرار دارد. او  که دیگر 
عالقه نداشت در انگلیس به ادامه فوتبال خود بپردازد، حاال در نزدیکی تیم پایتخت نشین التزیو 
قرار دارد. فابریزیو رومانو، خبرنگار ایتالیایی در خبری مدعی شد که وی در آستانه انعقاد قرارداد 

به عنوان بازیکن آزاد با التزیو است.

تصمیم فیفا و AFC به سود تیم ملی ایران؛

چقدر به موقع بود!

فدراســیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون  مجید کوهستانی
فوتبال آســیا تصمیم گرفته انــد که برای 
رعایت مسائل بهداشــتی و به منظور حفظ ســالمتی بازیکنان و عوامل 
اجرایی مســابقات فوتبال در راه مقابله با شیوع بیشــتر بیماری کرونا، 
دیدار های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های ۲۰۲۳ را تا سال 
۲۰۲۱ به تعویق بیندازند.این خبر می تواند به سود تیم ملی فوتبال ایران 
باشــد چرا که ملی پوشــان کشــورمان باید ســه بازی از چهار مسابقه 
باقی مانده را در زمین خانگی برگزار می کردند که در شــرایط فعلی بدون 
تماشاگر برگزار می شد. حتی برگزاری متمرکز بازی ها در قطر هم مد نظر 
بود که به طور کامل حق میزبانی ایران ضایع می شــد.حاال این احتمال 
وجود دارد که با کشف و تولید انبوه واکسن کرونا تا سال آتی، ایران بتواند 
بازی های حســاس خود مقابل عراق و بحرین را در ورزشــگاه آزادی با 
حضور ۱۰۰هزار تماشاگر برگزار کند که فشار روانی بسیاری روی تیم های 
حریف وارد خواهد کرد. تیم ملی می تواند با حمایت پرشور هوادارانش و 
همراهی رسانه ها، عقب ماندگی دور رفت را جبران کرده و با چهار پیروزی 
پیاپی که دور از دسترس نیست به عنوان سرگروه به مرحله نهایی انتخابی 

جام جهانی که میدانی دشوار برای ملی پوشان خواهد بود، صعود کند.

فرصتی برای تعیین رییس برای فدراسیون بی رییس؟
یکی از بهانه های احتمالی برای عدم موفقیت تیم ملی ایران در مسیر 
مقدماتی جام جهانی و ناکامی مقابل حریفان درجه دو ی آسیا، اوضاع 
آشفته مدیریتی فدراسیون فوتبال بود.فدراسیونی که از سال گذشته با 
بیماری قلبی رییس ســابقش و در پی آن استعفای مهدی تاج، بدون 
رییس اداره می شود. حتی انتخابات اسفندماه هم به خاطر نداشتن 
یک اساســنامه قانونی و مورد قبول فیفا معلق شــد و حاال ماه هاست 
که در گیرودار اصالح اساسنامه و کشتی گرفتن با فدراسیون جهانی بر 
سر بندهای حیاتی آن است.این تاخیر یک ساله می تواند فدراسیون 
ایران را با برگزاری انتخابات و شناسایی رییس جدید ، به سروسامان 
برســاند و رییس بعدی نیز احتماال عالقه ای به ســپردن سکان تیم 
ملی فوتبال به یک مربی درجه دو اروپایی نخواهد داشــت و با تغییر 
 کادرفنی در پی کسب نتیجه بهتر به عنوان اولین نمره کارنامه ریاستش

 خواهد بود.

تکلیف قرارداد اسکوچیچ چه می شود؟
نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه، قرارداد دراگان اسکوچیچ سرمربی 
کروات تیم ملی ایران است که از زمستان سال گذشته برای هدایت تیم 
ملی در چهار بازی باقی مانده مرحله مقدماتی جام جهانی منعقد شده 
است؛ اما تا کنون حتی یک بازی دوستانه یا یک جلسه تمرین رسمی 
با حضور بازیکنان و ستاره های اصلی کشــورمان زیر نظر این مربی نه 

چندان سرشناس در عرصه بین المللی برگزار نشده است!
اسکوچیچ تا کنون فقط به تماشای مسابقات، بررسی اوضاع رقبا و سفر 
به دور اروپا برای مالقات با بازیکنان لژیونر تیم ملی پرداخته است و با 
این تعویق طوالنی احتماال برنامه های تیم ملی برای بازی دوستانه با 
ازبکستان در تاشکند و اردوی بعدی تیم ملی نیز لغو خواهد شد. حاال 
باید دید برای مربی ای که هیچ فعالیت رسمی در تیم ملی نداشته، چه 

میزان باید دستمزد و حقوق پرداخت کرد؟!
فیفا تاکید کرده که تاریخ دقیق این مســابقات متعاقبا اعالم می شود. 
پیش از این قرار بود این مسابقات در ماه های اکتبر و نوامبر ۲۰۲۰ برگزار 

شوند.

یک کارشناس فوتبال گفت: به یاد ندارم قلعه نویی از 
تیمی اســتعفا دهد و زمانی که چنین اتفاقی رخ می 
دهد، نشــان می دهد فشــار باالیی روی تیم است.

مهدی کریمیان در رابطه با شکســت سپاهان در جام 
حذفی مقابل استقالل، اظهار کرد: شرایط جام حذفی 
با لیگ برتر فرق می کند و بازی از حساسیت بیشتری 
برخوردار است، زیرا امکان جبران شکست وجود ندارد. 
هر دو تیم با احتیاط بازی می کردند تا اینکه داور برای 
استقالل پنالتی گرفت و بعد از آن سپاهان تمرکز خود 
را از دست داد که استقاللی ها اختیار بازی را به دست 
گرفتند.وی ادامه داد: گل دومی که سپاهان دریافت کرد 
تمرکز نداشتن بازیکنان این تیم را نشان می داد، هرچند 
ســپاهان کالفه بازی می کرد و اســتقالل توانست از 

موقعیت های به وجود آمده استفاده کند و پیروز میدان 
باشد.این کارشــناس فوتبال با بیان اینکه اگر داوران 
فوتبال بازی کرده باشــند، قضــاوت راحتی خواهند 
داشت، خاطر نشان کرد: اگر صحنه ای که داور پنالتی 
گرفت را به صورت آهســته ببینیم متوجه می شویم 
مصلح فشاری روی بازیکن حریف وارد نکرده و طیبی 
فضای پشت او را پر کرده که نیازی به گرفتن خطا نبود.

کریمیان در خصوص کاپیتانی امید نورافکن، تصریح 
کرد: هر مربی بر اســاس چهارچوب فکری خود عمل 
می کند، اما فکــر می کنم این کار قدیمی شــده و اثر 
معکوس روی نور افکن داشــت. بــرای روحیه دادن 
به بازیکن راه های دیگری مانند مشــاوره روانشناس 
وجود دارد تا با بازیکن صحبت کند.وی افزود: سپاهان 

در بازی با استقالل به هم ریخته بازی می کرد و زمانی 
که صاحب توپ بود هیچ برنامه ای نداشت، به یاد ندارم 
امیر قلعه نویی از تیمی استعفا دهد و زمانی که چنین 
اتفاقی رخ می دهد نشان می دهد فشار باالیی روی تیم 
است.کریمیان اضافه کرد: سپاهان برای دو هفته باقی 
مانده مربی موقت گذاشــته که کار درستی است زیرا 
بازیکنان با تکسیرا آشنا هستند، آنها باید تالش کنند تا 

سهمیه آسیا را بگیرند.

 کارشناس فوتبال:

به یاد ندارم »قلعه نویی« از تیمی استعفا دهد

تحلیل روز

پر افتخارترین بازیکنان خارجی لیگ برتر؛

»رادوشوویچ« در صدر
رادشوویچ با کسب چهارمین قهرمانی اش با پرسپولیس، پرافتخارترین بازیکن خارجی لیگ برتر 
ایران شناخته شــد.بازیکنان خارجی زیادی در ادوار مختلف لیگ برتر با تیم های شان به قهرمانی 
لیگ برتر رســیده اند. برخی بازیکنان  با 
کمترین دقایق حضور و برخی بازیکنان به 
عنوان مهره فیکس تیم شان به این عنوان 
دســت پیدا کرده اند.بوژیدار رادوشوویچ 
به همراه پرسپولیس توانسته است چهار 
عنوان قهرمانی را به دست بیاورد. هرچند 
او در سه فصل گذشته کمتر به بازی گرفته 
شده بود؛ اما رادو در این فصل از رقابت ها 
که منجر به قهرمانی چهارم پرسپولیس 
شد، بیشتر بازی کرد و موثرتر از سال های 
گذشته ظاهر شد.به احتمال فراوان رادوشوویچ مسیر خود را در پرسپولیس ادامه خواهد داد و فصل 
بعد هم سنگربان اول سرخ پوشان خواهد بود؛ اما باید دید این دروازه بان می تواند اختالف خود را با 

دیگر رقیبان در کسب این افتخار بیشتر کند یا خیر.

دیدارهای انتخابی جام جهانی 2022 یک سال به تعویق افتاد
فیفا و AFC دیدارهای انتخابی جام جهانی قطر و جام ملت های ۲۰۲۳ را تا ســال ۲۰۲۱ به تعویق 
انداختند.فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفتند که برای رعایت مسائل 
بهداشتی و به منظور حفظ ســالمتی بازیکنان و عوامل اجرایی مســابقات فوتبال در راه مقابله با 
گسترش بیماری کرونا، دیدارهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های ۲۰۲۳ را تا سال 
۲۰۲۱ به تعویق بیندازند.فیفا تاکید کرده که تاریخ دقیق این مسابقات متعاقبا اعالم می شود. پیش 

از این قرار بود این مسابقات در ماه های اکتبر و نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شوند.

شوخی پلیسی کریم باقری با شجاع خلیل زاده
مدافع قرمزها بعد از قهرمانی پرســپولیس جام را به خانه اش برد.کریم باقری می گوید پاســبان 
فرستادند و جام قهرمانی را از شجاع خلیل زاده گرفتند! بعد از قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر این 
بازیکن جام را به خانه اش برد و با آن عکس های جالبی گرفت. مربی قرمزها در این باره می گوید: 

»من نفهمیدم شجاع جام را با خودش برد. حتی پاسبان فرستادیم تا جام را بگیرد و بیاورد!«

مصلح: »قائدی« تمارض کرد!
شایان مصلح، نقش اول دو بازی متوالی استقالل و سپاهان بود. در هر دو بازی داوران برخورد او 
با شیخ دیاباته و مهدی قائدی را پنالتی تشــخیص دادند. این یعنی تکلیف دو بازی تا حدودی با 
حرکات شایان روشن شد! مصلح اما به شدت از این دو اتفاق شاکی است.این بازیکن ابتدا درباره 
خطا روی دیاباته می گوید: »در آن صحنه به جای این که داور برای ما خطا بگیرد، برای اســتقالل 
پنالتی گرفت.«وی درباره آن بازی ادامه می دهد: »در صحنه ای بازیکن اســتقالل پای من را زد و 

داور به جای این که خطا به نفع سپاهان بگیرد، به من کارت زرد نشان داد.«
مصلح درباره پنالتی روی مهدی قائدی هم چنین نظر می دهد: »پشت من به مهدی قائدی بود. 
اصال او را نمی دیدم و خطایی روی قائدی مرتکب نشدم. داور باید به خاطر تمارض به این بازیکن 

کارت زرد نشان می داد، ولی پنالتی گرفت.«

کافه ورزش

بازنشستگی ژنــرال؟
امیــر قلعه نویی، ســرمربی ســپاهان پس 
از دومین شکســت متوالــی تیمش مقابل 
استقالل و حذف از مســابقات جام حذفی 
از سمتش استعفا داد تا شب تلخش کامل 
شود. این مربی که ۳ بار با استقالل و ۲ بار با 
سپاهان به مقام قهرمانی لیگ برتر رسیده، 
۲ بار نیز با استقالل جام حذفی را از آن خود 
کرده و به همــراه تیم ملی ایــران، به مقام 
قهرمانی بازی های غرب آسیا رسیده تا عنوان 
پرافتخارترین مربی ایرانی را از آن خود کند، 
در حالی استعفا کرد که این اتفاق در دوره ۲۰ 
ساله مربی گری اش در ایران بی سابقه بود و 
قطعا ۲۰ مرداد ۹۹ در کارنامه ســرمربی گری 
امیر قلعه نویی شب تلخی محسوب می شود.

 جایــی که او بــرای اولیــن بــار در طول ۲۰ 
ســال مربی گری، مجبور به اســتعفا شد. 
با کناره گیــری قلعه نویی از ســرمربی گری 
ســپاهان حال دو  طرف سرنوشــت مبهمی 
برای لیگ آینده  دارند. در حالی که پیش از 
این از قلعه نویی به عنوان گزینه سرمربی گری 
اســتقالل در فصل آینده یاد می شد و حتی 
برخی منابع خبری احوال پرســی و تماس 
وزیر ورزش با این مربی را چراغ ســبزی به 
وی برای حضور روی نیمکت استقالل قلمداد 
می کردند؛ اما پایان ناخــوش قلعه نویی در 
ســپاهان و ناکامی های چند سال اخیرش 
قطعا او را فرســنگ ها از نیمکت آبی ها دور 

کرده است. 
هرچنــد شــنیده می شــود باشــگاه مس 
رفســنجان یا کرمان مقصد آینده قلعه نویی 
است؛ اما با توجه به این ناکامی ها و توصیه 
پزشــکان به او پس از حملــه قلبی و تنش 
عصبی اش برای استراحت و دوری از فوتبال 
بعید نیســت که ژنرال فصل آینــده بیرون 
از گود باشــد تا هم جســمی و هــم روحی 
ریکاوری کند. ژنرال ۷ سال است موفقیت و 
جامی کسب نکرده و شاید همین هم باعث 
بازنشســتگی زودهنگامش شود؛ اما آینده 
سپاهان چه خواهد شد و این تیم اصفهانی 
که این روزها حتی کســب سهمیه را هم دور 
از دسترس می بیند، در پســاقلعه نویی چه 

خواهد کرد؟ 

تیم ملی می تواند با حمایت پرشور هوادارانش و همراهی 
رسانه ها، عقب ماندگی دور رفت را جبران کرده و با چهار 
پیروزی پیاپی که دور از دسترس نیست به عنوان سرگروه 
به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی که میدانی دشوار 

برای ملی پوشان خواهد بود، صعود کند

در حاشیه

وز عکس ر

اضافه وزن باور 
نکردنی بازیکن فوالد 

مشخص شد
آیاندا پاتوسی در شــرایطی در بازی 
اخیر فــوالد به میدان آمــد که کمتر 
کســی می توانست شــرایط بدنی 

کنونی او را باور کند.
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مدیر کل ارشاد اسالمی اصفهان: 

شورای راهبردی اصحاب رسانه تشکیل شود
نشستی با حضور مدیران و نمایندگان خبرنگاران و عکاسان در استانداری اصفهان برگزار شد تا برای 
مسائل و مشکالتی که بارها تکرار شــده راه حلی قطعی ارائه شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم ، به 

مناسبت سالروز شهادت شهید واال مقام 
محمود صارمی و همراهانش، نشست 
آنالینی با حضور مدیران مربوطه برگزار 
شد. در این نشســت مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان اظهار 
داشت: به لحاظ اینکه خبرنگاران صدای 
مردم هســتند و باید اطالع رسانی کنند، 
دســتگاه های اجرایی و مدیــران باید 
پاسخگوی خبرنگاران باشــند تا از این 
طریق مسئوالن صدای مردم را بشنوند.

حجت االســالم رمضانعلی معتمدی با بیان اینکه خبرنگاران با علم و با خالقیتی که دارند مسائل 
اســتان اصفهان را انعکاس و به دور از حاشــیه وظایف خود را انجام می دهند،گفت: مشــکالت 
خبرنگاران از کسی پوشیده نیست اما سوال اینجاست که چرا هرسال این مشکالت مجددا مطرح و 
برطرف نمی شود.وی پیشنهاد داد: در این راستا باید شورای راهبردی اصحاب رسانه تشکیل شود تا 
بتوانیم در طول سال مشکالت آنها را بررسی و راه کار قانونی آنها را برای رفع مشکالت دنبال کنیم؛ از 
سوی دیگر در خصوص بیمه اصحاب رسانه از طرف ما محدودیتی وجود ندارد و آمادگی کامل برای 
بیمه خبرنگاران را داریم. همچنین پیشنهاد بانک عاملی برای حمایت از خبرنگاران در کنار صندوق 

حمایت از هنرمندان را به وزراتخانه خواهیم داد.

اصحاب رسانه، تهیه کنندگان خوراک روان جامعه
در ادامه رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه تحقق سالمت صرفا یک مسئله پزشکی 
نیســت بلکه مقوله ای اجتماعی است، اظهار داشــت: ما صاحبان خبر را همکاران و همیاران علوم 
پزشکی می دانیم که در صورت استمرار این همکاری هدف رسیدن به سالمت عمومی جامعه سهل 
الوصول خواهد بود.طاهره چنگیز خاطر نشان کرد:دســت اندرکاران رسانه ، تهیه کنندگان خوراک 
روان جامعه تلقی می شــوند بنابراین آنچه که برای جان مردم آماده می شود باید از روی تعقل و با 
مراعات اصول حرفه ای باشد تا یک جامعه آرام و مطمئن و به دور از تشویش حاصل شود.وی در مورد 
اینکه اهمیت خوراک روانی آماده شده با چه محتوایی و بر اساس چه فرآیندی در اختیار مردم قرار 
می گیرد، گفت: هر واژه ای که ممکن است به خصوص در حوزه سالمت مورد استفاده قرار گیرد قبل 

از تصحیح و منجر شدن به اختالل و آسیب روانی، باید ارزیابی و سپس استفاده شود.

فقدان ستاد بحرانی برای مشکالت خبرنگاران
رضا صفری، رییس سازمان بسیج رسانه اســتان اصفهان نیز به عنوان یک تکلیف و وظیفه عوامل 
مربوط به حوزه رسانه اظهار داشت: اگر واحد تولید در استان اصفهان و یا در کشور دچار عارضه شود، 
ستاد بحران آن سریع تشکیل می شــود؛ اما با توجه به اینکه تعداد زیادی رسانه در استان اصفهان 
وجود دارد و با مشــکالتی از جمله تعطیلی، بیکاری خبرنگار و ... مواجه است، ستاد بحرانی برای 
آن نیست و در نتیجه این مشکالت جایی مشخص نمی شــود که به درستی به آنها بپردازند.وی با 
تاکید بر اینکه رسانه، فرهنگ و هنر جزو عناصر اصلی و هویتی هر کشوری است، گفت: رسانه متولی 
مشخصی وجود  ندارد تا مشکالت این قشر در بلند مدت حل شــود. مشکل دیگر نیاز به آموزش 
اســت و خبرنگاران باید در مبحث خبرنگاری بحران ها، مهارت کسب کنند.صفری افزود: از این رو 

نیازمند آموزش های تخصصی هستیم تا به صورت ماهانه در دستور کارخانه مطبوعات قرار گیرد .

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

مراقبت از حیوانات باغ وحش صفه با انتخاب بهترین مرجع 

مدیر منطقه 5 شــهرداری اصفهان گفت: نزدیک به 215 میلیارد تومان از 
بودجه منطقه 5 به اقدامات عمرانی در قالب اجرای 150 طرح اختصاص 
دارد .احمد رضایی در پنجاه و هشــتمین نشست خبری »سه شنبه ها با 
رسانه« که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به اینکه حاشیه رودخانه 
زاینده رود به عنوان بخشی از محور گردشگری شهر اصفهان در این منطقه 
واقع شده اســت، اظهار کرد: همچنین پهنه کوه صفه به عنوان قوی ترین 
جاذبه مرتفع شــهر به خصوص در شــرایطی که با بحران کم آبی مواجه 

هستیم، در این منطقه واقع است. 
وی بیان کــرد: جلفا و محور مهمــان خانه نیز برای گردشــگران خارجی 
جذابیت دارد و ما برای استفاده از جاذبه های این محور هم برنامه ریزی 
می کنیم. مدیر منطقه 5 شــهرداری اصفهان تصریح کــرد: همچنین در 
این منطقه ارتش و ارشد نظامی آجا ، گروه های 44 و 55 توپخانه، سپاه 
صاحب الزمان )عج(، دانشگاه امیرالمومنین و فرماندهی انتظامی مستقر 
هستند.در ادامه گزیده ای از صحبت های مدیر منطقه 5 را در این نشست 

می خوانید:
  تفاهم نامه ای با سپاه صاحب الزمان)عج( و دانشگاه امیرالمومنین)ع( 
منعقد کرده ایم که در سپاهان شــهر،  خیابان نظام به صورت یک بانده در 
حال بهره برداری است. قبال خودروها از این خیابان از جهت شرق به غرب 
اســتفاده می کردند که موجب نگرانی و گاها تصادفاتی می شد؛ اما طی 
پروسه ای با سپاه تفاهم کردیم و 17 هزار متر آزادسازی انجام شد تا خط 

بدنه 33 متری در این خیابان اجرا شــود و این کار اکنون در مرحله اجرا 
قرار گرفته است. 

  اجرای خط انتقال پســاب به عنوان دیگر طرح شهرداری منطقه طی 
توافق با سپاه شکل گرفته است. در ســال های گذشته تفاهم نامه هایی 
برای انتقال پساب برای فضای سبز در این زمینه منعقد شده بود، با توجه 
به اینکه خط انتقال پساب دچار مشکالتی بود، نیاز به ارتقا داشت که با سپاه 
تفاهم کردیم تا از طریق احداث این خط انتقال فضای سبز پادگان ها و پهنه 

صفه را آبرسانی کنیم که به خط یک صفه منتهی می شود. 
  تصفیه خانه سپاهان شهر یکی از تصفیه خانه های خوب در سطح کشور 
است که با دو روش ازن زنی و کلر زنی در حال اجراست و هیچ خطری برای 
گونه های گیاهی ندارد. یکی از اقدامات در این پروژه اقدامات توسعه ای 

برای مخزن انعقاد و تصفیه سازی است.
  منطقه 5 هم اکنون 18.5 هکتــار بافت فرســوده دارد و از این لحاظ 
جزو کمترین میزان بافت فرســوده در بین مناطق است. ورود مستقیم 
شهرداری به این بافت ســرمایه گذاری زیادی می طلبد که خارج از توان 

شهرداری هاست. 
  )درباره قیمت ملک در منطقه 5 ( شــهرداری ها در نرخ ملک تعیین 
کننده نیستند و فضای بازار و اتفاقاتی که در سطح کالن می افتد در قیمت 
اراضی تاثیرگذار است. اقدامات شهرداری ها درصد جزئی در قیمت مسکن 
تاثیرگذار است. البته اقدامی که شــهرداری برای اعمال تخفیف در پروانه 

ساختمانی انجام داده، برای مردم هم سودده است. 
  بخشی از ایجاد انگیزه برای حضور گردشگران بعد از رفع محدودیت های 
کرونایی با بهبود فضای شــهری حاصل می شود تا توریست ها از سیما و 
منظر لذت ببرند، در این زمینه برنامه هایی را در سال گذشته و سال جاری 
اجرا کردیم به طوری که در محدوده جلفا ساماندهی گذر هوانس در حال 
اجراست و گذر چارسوق اجرا شــد و اتفاقاتی که پیرامون کلیسای وانک 

شکل گرفته، فضای خوبی را برای گردشگری فراهم می کند.
  در برنامه های فرهنگی رویکرد این بوده کــه فضای فرهنگی بین همه 
مردم تقسیم شود تا انگیزه ایجاد کند.  البته بخشــی از کار مربوط به حوزه 
های دیگر است؛ اما شهرداری می تواند در زمینه توسعه هتل و مراکز اقامتی 

و برای برگزاری رویدادهای ملی، تاریخی و مذهبی برنامه ریزی کند.
  اجرای میدان غدیر در سپاهان شــهر یک طرح مشارکتی است که از 
سالیان گذشته شکل گرفته بود؛ اما پروژه متوقف شد چون اصالحاتی روی 
این طرح بود و مجددا در مرحله آغاز عملیات اجرایی است و وارد مذاکره با 

شرکت سرمایه گذاری شدیم. 
  بودجه منطقه 5 در ســال 99 ، 393 میلیارد تومان اســت. نزدیک به 
215 میلیارد تومان از این بودجه خالــص کارهای عمرانی در قالب اجرای 

150 طرح است.
  دو پارکینگ توحید و شریعتی در منطقه به مرحله اجرا می رسد.این دو 
منطقه از بخش هایی بودند که از سوی حوزه حمل و نقل و ترافیک دارای 

اولویت شناخته شده اند.
  پارک گل نرگس یک زمین 22 هکتــاری در جنوب مادی هزار جریب 
است که طراحی آن از سوی دفتر فنی شــهرداری اصفهان در حال انجام 

است و عملیات اجرایی آن تا سه ماه آینده شروع می شود.
 با توجه به فضای سبز عمومی سطح شهر سرانه فضای سبز منطقه 31 
مترمربع است که البته بخشی از فضای سبز مربوط به داخل بافت و منازل 

است که 20 درصد آن در اختیار شهرداری است. 
 عدم نگهداری حیوانات در پارک وحش صفه که اخیرا در برخی رسانه ها 
مطرح شده استناد به مصوبه کمیسیون محیط زیست شورای شهر اصفهان 
دارد؛ اما این مصوبه هنوز در صحن علنی شورای شهر مطرح و تصویب نشده 
است و قرارداد پیمانکار هم تمام شده و موظف هستیم از حیوانات تا تعیین 

تکلیف مراقبت کنیم. 
 نگهداری حیوانات به صورت امانی از ســوی شهرداری ممکن نیست و 
باید بهترین مرجع انتخاب شود تا این کار را انجام دهد. با این وجود چنانچه 
هر مرجعی با بهترین شرایط نگهداری را انجام دهد قائل به مصوبه شورای 

شهر هستیم و خواسته انجمن های محیط زیستی را عملی می کنیم.  

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت:با افزایش 
ساعات خدمات رســانی، مشــکل ایجاد صف های 
طوالنی را حل کردیم.ســرهنگ محمدرضا محمدی 
پیرامون مراجعات و ایجاد صف های طوالنی در مراکز 
تعویض پالک اظهار داشــت:در بحث تعویض پالک 
میزان ورودی ما نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته 
است ، اما بحث طوالنی بودن صف های تعویض پالک 
به این خاطر اســت که ما برای رعایت دستورالعمل ها 

بهداشــتی هر تعداد خودرویی که بتوانیم پاســخگو 
باشیم را وارد مرکز می کنیم که با اتمام کار و بعد از خارج 
شدن، تعدادی دیگر وارد می شوند، اما در گذشته همه 
خودرو ها با هــم وارد می شــدند و صف های طوالنی 
ایجاد نمی شد.رییس پلیس راهور استان افزود: ما با 
افزایش ساعت خدمات رسانی تا ساعت 17 بعد از ظهر، 
مشکل ایجاد صف های طوالنی را حل کردیم و در حال 
حاضر مراجعان با ورود به مراکز تعویض پالک حدود 
ساعت 10 الی 11 بدون ایستادن در صف بالفاصله وارد 
مرکز شده  و از زمان ورود تا خروج حدود یک ساعت 
بیشتر زمان نیاز نیست تا خدمات دهی و خدمات گیری 
ما انجام شود.وی افزود: ولی متاسفانه هنوز برای خود 

ما هم مشخص نیست که چرا شهروندان عزیز ساعت 
چهار صبح در صف های طوالنی می ایســتند تا بعد از 
صرف حدود 3 ساعت زمان، ساعت 10 صبح وارد مرکز 
شوند، در صورتی که برای مثال اگر ساعت 11 مراجعه 
کنند ساعت 12 کارشان تمام می شــود و اصال نیازی 
به حضور در ساعت های اولیه صبح نیست! محمدی 
در خصوص حضور دالالن در صف های مراکز تعویض 
پالک و شــایعات به وجود آمــده در فضای مجازی 
گفت:این موضوع صحت ندارد و داللی در کار نیست، 
اما حفاظت اطالعات ما این موضوعات را رصد و پایش 
می کنند که در این رابطه هم وارد موضوع شدند و این 

جریان یک شایعه بیشتر نبود.

رییس پلیس راهور استان اصفهان مطرح کرد:

برای تعویض پالک، نیازی به حضور در ساعات اولیه صبح نیست

گیر کردن دست کارگر اصفهانی در دستگاه تزریق پالستیک
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: دست جوان 30 ساله 
در کارگاهی در خیابان عطاءالملک اصفهان در دســتگاه پرس ماند.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به 
حادثه گیر کردن دست در دستگاه پرس 
اظهار کرد: این حادثه ســاعت 10 و 38 
دقیقه به ستاد فرماندهی آتش نشانی 
اصفهان گزارش شده اســت.وی ادامه 
داد: دراین حادثه دست جوان 30 ساله 
در دســتگاه پرس تزریق در کارگاهی در 
خیابان عطاءالملک مانده بود.سخنگوی 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه نیرو های 
امداد و نجات از ایستگاه های یک، دو و 
10 برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شدند، اضافه کرد: این مصدوم به بیمارستان کاشانی منتقل 

و نیرو های آتش نشانی در اتاق عمل دست وی را از دستگاه خارج کردند.

در پی وضعیت قرمز کرونا؛

نماز جمعه این هفته در اصفهان برگزار نمی شود
درپی وضعیت قرمز ابتال به کرونا در کالن شــهر  اصفهان، نماز جمعه این هفته هم برگزار نمی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان اعالم کرد بنابر 
اعالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رییس مرکز بهداشت اصفهان مبنی بر برگزار نشدن 
نماز جمعه به دلیل قرار گرفتن دوباره این شــهر در وضعیت قرمز ابتال به بیماری کرونا، نماز جمعه 
شهر اصفهان جمعه 24 مرداد برگزار نمی شود.گفتنی است؛ هفته گذشته هم نماز جمعه در اصفهان 

برگزار نشد.

کاهش ۷0 درصدی مسافران مترو در اصفهان
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان از کاهش 70 درصدی تعداد مســافران مترو در این 
کالن شــهر خبر داد و گفت: در حال حاضر روزانه 30 هزار نفر با اســتفاده از مترو، سفرهای درون 

شهری خود را انجام می دهند.
احمدرضا طحانیان اظهار کرد: تمام دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در متروی 
اصفهان رعایت می شود و توصیه های بهداشتی از طریق پوســترها و مانیتورهای داخل قطارها و 
تابلوهای اعالنات داخل ایستگاه ها نمایش داده می شود.وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه جدید 
ستاد ملی مقابله با شــیوع کرونا استفاده از ماسک در مترو اجباری اســت و از سوار شدن افراد 
بدون ماسک جلوگیری می شود، افزود: 100 درصد مسافران مترو از ماسک استفاده می کنند و در 
ایستگاه های مترو ماسک با قیمت مناســب در اختیار مسافران قرار می گیرد.مدیرعامل شرکت 
مترو منطقه اصفهان ادامه داد: با وجود شرایط مالی نامناسب شــرکت به منظور بهبود شرایط و 
تامین رفاه حال شهروندان و استفاده بهینه از تکنولوژی و صنعت، چهار دستگاه ضد عفونی کننده 

فرابنفش UVC خریداری شده است.
وی با بیان اینکه کابین، درب و دســتگیره کابین، تجهیزات، پنل و گوشــی تلفن داخل کابین در 
هر ســفر کامل و حین تعویض راهبر با مواد گندزدای مناســب ضد عفونی می شود، تصریح کرد: 
عرضه نکردن بلیت تک سفره به شــکل نقدی و حذف دریافت پول از گیشه های فروش بلیت و 
رعایت فاصله گذاری در مقابل گیشــه ها، ســکوهای انتظار و داخل واگن ها از جمله اقدامات در 

حال انجام است.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

رییس کل دادگستری اصفهان:

الزمه پیشگیری از جرائم 
همت مردم و تمامی 

دستگاه های مسئول است
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 
پیشگیری از جرم دسته بندی های بسیاری 
دارد که از آن جمله می توان به پیشگیری اولیه، 
ثانویه، ثالثیه و پیشــگیری های اجتماعی، 
فرهنگی و قضایی اشاره کرد و الزمه پیشگیری 
از جرائم و کاهش وقــوع جرم، نیازمند همت 
تمامی آحاد مردم و دســتگاه های مســئول 
است.محمدرضا حبیبی افزود: در این راستا 
با توجه به اینکه لوازم پیشــگیری در اختیار 
دستگاه قضایی نیست، قانون اساسی مقوله 
پیشــگیری قضائی از جرائم را بــه عهده این 
دستگاه به عنوان وظیفه ذاتی گذاشته است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: 
در بحث پیشــگیری قضائی یا پیشــگیری 
کیفری، دستگاه قضائی نقش مستقیم دارد 
و آن این است که اگر با دقت و سرعت به جرائم 
مهم رسیدگی شود، نقش پیشگیرانه خواهد 
داشت.به گفته وی، فرد مجرم حسابگر است 
زیرا حساب می کند جرمی که مرتکب می شود 
چه میزان فایده و یا ضرر بــرای او دارد و اگر 
این ضرر بیشتر باشد به طور معمول سراغ آن 
نمی رود؛ یکی از جاهایــی که می تواند ضرر را 
افزایش دهد و نمود داشته باشد حکم قاطع 
قاضی اســت که باید هم دقیــق، تاثیرگذار و 
بازدارنده باشد و هم ســریع صادر شود.وی 
ادامه داد: اگر یک حکم هرچند قاطع و محکم 
ولی صــدور و اجرای آن خیلی طول بکشــد 
تاثیرگذاری کمتری در جامعه خواهد داشت 
زیرا مردم انتظــار دارند مســائلی که امنیت 
اجتماعی را به هم می زند ضمن شناســایی 
ســریع مجرم، مجازات او نیز به سرعت اجرا 
شــود.به گفته وی، تمامی پیشــگیری های 
دستگاه قضائی از زمانی است که جرمی واقع 
شده و طرف باید مجازات شود ولی پیشگیری 
واقعی آن است که در اصل پرونده ای تشکیل 
نشود و جرمی واقع نشود که  ابزار آن در دست 

دستگاه قضائی نیست.

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان :

500 دستگاه تاکسی جدید به ناوگان تاکسیرانی اصفهان اضافه خواهد شد
رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 500 دستگاه تاکسی جدید به ناوگان تاکسیرانی اصفهان اضافه خواهد 
شد و تاکسی های دودزا از چرخه خارج خواهند شد و حضور این 500 دستگاه به گونه برنامه ریزی شده است که رانندگان بتوانند تاکسی نو را خریداری کنند 
و تا پایان دوره پنجم در حوزه تاکســیرانی اقدامات خوبی انجام دهیم.امیر احمدزندآور در برنامه زنده رادیویی صدای شــهر، اظهار کرد: در روز عید غدیر 80 
دستگاه اتوبوس 12 متری که مجهز به تجهیزات یورو4 و دستگاه های کاهنده آالیندگی بوده ، وارد چرخه ناوگان اتوبوسرانی شدند.وی افزود: این اتوبوس ها 
یک میلیارد و 820 میلیون تومان خریداری شده که امروز هر دستگاه بیش از سه و نیم میلیارد تومان قیمت دارد و همین قیمت نیز از طریق اوراق مشارکت 
تامین شده است.رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: این 80 دستگاه در همه نقاط شهر شمال ، جنوب 
، شرق و غرب شهر تقسیم شد و تعدادی از اتوبوس ها برای مناطق کم برخوردار نیز در نظر گرفته شده است. زندآور تصریح کرد: 20 دستگاه دیگر نیز طی سه 

ماه آینده آماده و به مدیریت شهری اصفهان تحویل خواهد شد.

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 99/232 مورخ 99/05/09 شورای اســالمی شهر مجلسی، 2 قطعه پالک تجاری واقع 
در بلوار فجر شهر مجلسی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. بنابراین از کلیه شرکتهای مذکور دعوت می گردد، از تاریخ 1399/05/14 لغایت 

1399/06/1 جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادها شهرداری مجلسی مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1399/06/1 فرصت دارند  پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری مجلسی تحویل 

نمایند.
3- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.

4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی www.majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 )امور مالی 

شهرداری( تماس حاصل نمایید.
نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- بلوار ارم- میدان کوثر- شهرداری مجلسی

آگهی مزایده نوبت اول
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رییس سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان گفت: جهش تولید 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب و بر اساس سیاست های راهبردی دولت در 

گرو حمایت همه جانبه از صنایع کوچک، متوسط و زودبازده است.
ایرج موفق اظهار داشت: صنایع کوچک، متوسط و زودبازده در مسیر تقویت 
تولید و اشتغال به ویژه برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط 

سخت اقتصادی، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.
وی، حفظ اشــتغال موجود و حمایت از شــرکت های کوچک و متوسط و 
واحدهای صنفی را از اولویت های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان برشــمرد و افزود: در این جهت نیازهای این واحدها شناسایی و 

برنامه هایی برای رفع مشکالت آنها تدوین شده است.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان با اشاره به جایگاه صنعت 
این استان در کشــور ادامه داد: صنعت اصفهان از جایگاه خاصی برخوردار 
است و سرمایه گذاری در آن سابقه دیرینه ای دارد و بسیاری از صنایع مادر 

از جمله فوالد و ذوب آهن در این استان مستقر هستند.
وی با بیان اینکه توســعه پایدار همراه با توانمند ســازی صنایع کوچک و 
متوسط از اهداف سازمان صنعت معدن و تجارت است، ادامه داد: جایگاه 
صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد و تولید کشــور برکسی پوشیده نیست 
و بر اساس سیاســت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رشد و 

بالندگی صنعت کشور گام برمی دارد.
موفق افــزود: اینگونه صنایع بــا توجه به مزیت هــا و قابلیت های بومی و 

منطقه ای می توانند زمینه ساز پیشرفت و اعتالی کشور و استان باشند.
وی اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در شرایط کنونی که 
نیاز به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ظرفیت تولید، رقابت پذیری تولیدات، 
توسعه فناوری و محصوالت دانش بنیان، توسعه و تعمیق نهضت ساخت 
داخل احساس می شود؛ تمام تالش و کوشش خود را برای توسعه صنایع 

کوچک به کار می گیرد.
موفق با بیان اینکه کارآفرینی، نوآوری و تغییــر فناوری، پویایی صنعتی و 
ایجاد اشتغال و درآمد، رمز توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آینده 
است، گفت: تغییر ساختار صنعتی و رشــد و ترویج بیش از پیش صنایع 
کوچک و متوسط می تواند به تشــدید رقابت جهانی، افزایش تقاضا برای 
محصوالت متنوع، تغییرات محتوایــی و کیفی در بازارهای جهانی، حرکت 
به سوی منطقه ای و جهانی شدن بازارها و مشــتری محور شدن تولیدات 

منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به نقش کارآفرینان و صنعتگران و بنگاه های 
اقتصادی توانمنــد و تاثیر فعالیت آنان بر اســتقالل و خودکفایی کشــور 
خاطرنشان کرد: پیاده سازی و تدوین برنامه های عملیاتی مبتنی بر  توسعه 
فرهنگ حمایت از تولیدات باکیفیت داخلی،موجبات توسعه رقابت پذیری 

و صادرات محصوالت واحدهای تولیدی را فراهم می کند.
رییس ســازمان صنعــت، معدن وتجــارت اســتان اصفهان بیــان کرد: 
انعطــاف پذیری برابــر نوســانات اقتصادی، تنــوع تولید، ســلیقه های 
متغیــر بــازار و تغییر محصــول تولیــد در حداقل زمــان، از مهــم ترین 
 مزایای صنایع کوچک و متوســط نســبت به دیگر بخش هــای اقتصادی

 کشور است.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفــر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی 
کوچک و بزرگ با سرمایه 221 هزار میلیارد ریال و اشتغال 263 هزار نفر، 
حدود 840 معدن در حال بهره برداری با ســرمایه گذاری بیش از 10 هزار 
میلیارد ریال و حدود 180 هزار واحد صنفی؛ صنعتی ترین اســتان کشور به 

شمار می  رود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
گفت: در حال حاضر بارکد خوان QR روی حدود یک هزار و 500 

تاکسی شهر نصب شده و 800 مورد آن فعال شده است.
هادی منوچهری اظهار کرد: طی چند ماهه آینده 70 درصد ناوگان 
لکترونیکی کرایه  ا پرداخت  نرم افزار  به  کسیرانی شهر مجهز  تا
»اصکیف« خواهند شد تا شاهد جمع آوری پول خرد در تاکسی های 

شهر باشیم.
وی تصریح کرد: نصب سامانه هوشمند روی تاکسی های شهر در 
سال های ۹0 تا ۹4 و تحمیل هزینه هایی به رانندگان تجربه ای ناموفق 
بود، اما در اجرای طرح جدید آموزش، نصب و راه اندازی سامانه 
هوشمند پرداخت کرایه تاکسی از طریق کد QR و اپلیکیشن اصکیف 

رایگان است و هیچ هزینه ای برای رانندگان ندارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
با بیان این که از سامانه هوشمند پرداخت کرایه تاکسی توسط بخش 
خصوصی پشتیبانی نرم افزاری می شود، افزود: مهم ترین هدف 
استفاده از بارکد خوان در تاکسی های شهر افزایش ضریب ایمنی و 
امنیت با جلوگیری از برخورد فیزیکی برای تبادل اسکناس به ویژه در 

شرایط کرونایی فعلی است.
وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا پذیرفتن این سامانه از 
سوی رانندگان تاکسی و مسافران اهمیت زیادی دارد و می تواند در 

کاهش خطرات ناشی از این ویروس بسیار اثرگذار باشد.
منوچهری گفت: شهروندان می توانند با ارسال عدد سه به شماره 

3000173030 و یا از طریق کافه بازار و گوگل پلی نسبت به دریافت 
و نصب اپلیکیشن اصکیف اقدام کرده و سپس در این نرم افزار با 
انتخاب گزینه پرداخت کرایه و اسکن بارکد، کرایه خود را به صورت 

الکترونیکی پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه اصکیف نقش بسزایی در تحقق مدیریت هوشمند 
خواهد داشت و در آینده نه چندان دور برای پرداخت کرایه در مترو 
و اتوبوس مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: سرعت پرداخت 
کرایه از طریق سامانه اصکیف با افزایش بهره وری سیستم ارتقا یافته 
به طوری که اگر بانک طرف حساب راننده تاکسی »ملت« باشد، کرایه 
پرداختی در همان لحظه به حساب راننده واریز شده و قابل برداشت 
خواهد بود، در غیر این صورت تسویه حساب سه مرتبه در هر شبانه 

روز انجام می شود.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان نانو فراز سپاهان مستقر در شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان گفت: استان اصفهان در جایگاه دوم صنعت نانوتکنولوژی 

در کشور قرار دارد.
اعظم حالج اظهار داشت: صنعت نانوتکنولوژی در حوزه های مختلفی همچون 
صنایع هوایی، پزشکی، بهداشتی، محیط زیست، نفت، نیرو و ساختمان و 
... کاربرد دارد و سرمایه گذاری های الزم بر این صنعت از سال ۹0 تاکنون در 
استان اصفهان انجام گرفته و این استان در جایگاه دوم این صنعت مهم در 

کشور قرار دارد.
وی افزود: با حمایت های الزم و ارائه تسهیالت مالی از سوی دستگاه های 
مختلف،  شرکت های نانو تکنولوژی استان اصفهان توانسته اند بیش از 100 
متخصص را در این حوزه جذب  کنند.مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانو فراز 
سپاهان  تاکید کرد: یکی از مهم ترین ویژگی های صنعت نانو تکنولوژی ، بهبود 
فرآیند تولید در تمامی صنایع است.خوشبختانه شرکت های نانو تکنولوژی 
استان اصفهان در سال جدید به ساخت و تولید انواع پلیمر های نانو دست پیدا 

کرده اند.حالج گفت: پلیمر های نانو نقش بسزایی در کاهش آسیب دیدگی 
صنایع ساختمانی از جمله سیل و زلزله دارنند که استان اصفهان به عنوان دومین 
استان تولید این نوع محصول نانو تکنولوژی در کشور بعد از تهران شناخته 
می شود.او اضافه کرد:با توجه به سفر معاونت علمی و فناوری کشور به استان 
اصفهان و بازدید از شرکت های نانو تکنولوژی شهرک علمی تحقیقاتی پیش 
بینی می شود با ارائه تسهیالت مالی بیشتر از سوی مسئوالن بتوانیم گام موثری 
در افزایش تعداد شرکت های نانو تکنولوژی و ایجاد اشتغالزایی بیشتر در این 

حوزه اجرایی کنیم.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانو فراز سپاهان  تاکید کرد:اگر تسهیالت مالی 
دولت به موقع به شرکت های نانو تکنولوژی استان اصفهان ارائه شود پیش بینی 

می شود میزان اشتغالزایی این صنعت 2 برابر رشد کند.
حالج، در مورد آخرین تولیدات شرکت های نانو تکنولوژی استان اصفهان گفت: 
ذرات خاصه نانو، کامپوزیت های پلیمری نانویی، محلول ها و پلیمر های نانو از 

عمده تولیدات شرکت های نانو تکنولوژی استان اصفهان هستند.

رییس سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان:

حمایت از صنایع کوچک و متوسط جهش تولید را محقق می  سازد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبرداد:

فعال شدن بارکد خوان QR در ۸۰۰ تاکسی شهر اصفهان

مدیرعامل شرکت دانش بنیان نانو فراز سپاهان مطرح کرد:

اصفهان، دومین تولیدکننده پلیمرهای نانو در کشور

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

چه بیمارانی بیشتر در معرض کووید-۱۹ هستند؟

ویروس HIV مبتالیــان را در برابر 
بیماری های ســخت، آســیب پذیر 
می سازد. افراد میانســال آلوده به 
ویروس HIV بیشــتر در معرض نوع 
شدید بیماری قرار دارند که دلیل آن 
نبود روش های درمانی در دسترس 

در زمان کشف ویروس HIV است.

در حالی که کارشناسان به طور دقیق نمی دانند 
چرا افرادی با مشکالت قلبی عروقی بیشتر در اثر 
کرونا جان خود را از دست می دهند؛ اما برخی 
از پزشــکان بر این باورند که فشار مضاعف بر ریه 

ناشی از کرونا بر قلب فشار وارد می کند.

 دیابــت نوع یــک و نــوع دو باعث 
می شود احتمال ابتالی فرد به نوع شدید 
بیماری و مرگ ناشــی از کرونا افزایش 
پیدا کند. همچنین بیماری های تنفسی 
ظرفیت ریه برای مقابله با ویروس را تحت 

تاثیر قرار می دهند.

بیماران مبتال به ســرطان عالوه بر 
آنکه در معرض مشــکالت تنفســی 
ناشــی از این بیماری قــرار دارند، از 
شــرایط الزم برای دریافت واکســن 
و روش های درمانــی تقویت کننده 

سیستم ایمنی محروم هستند.

مبتال به سرطان HIV افراد آلوده به ویروس

مبتالیان به بیماری مزمن تنفسی

مبتالیان به فشار خون باال

افراد دارای کم خونی داسی شکلمبتالیان به دمانس یا زوال عقل

افرادی که پیوند اعضا انجام داده اند

طرح : زاینده رود
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