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قیمت: 1000 تومان

 بازارهای مالی ایران در التهاب نتایج نهایی انتخابات آمریکا، بی ثبات تر از همیشه شده است؛

فصل ریزش قیمت ها
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 مدیرکل هواشناسی چهارمحال
 و بختیاری:

 چهارمحال و بختیاری
 با کاهش 97 درصدی 

بارش  مواجه شد
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کاهش 24 درصدی 
 خودروهای ورودی 

به اصفهان 

شهردار اصفهان:

  150 اتوبوس بازسازی 
 شده به چرخه خدمت 

باز می گردد 

  بر اساس اعالم دادستان اصفهان، 
میزان سرقت های خرد در استان 

افزایش یافته است؛

 تعدادکالن
 سرقت های خرد

احتمال 
برگزاری 
حضوری 
امتحانات 

دانش آموزان

تولید 400 
تن عسل 

توسط عشایر 
اصفهان

53

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

    نام روزنامه :  زاینده رود

   تاريخ انتشار: 99/08/17

 شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد .

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-3-169
عملیات بهره برداری شبکه 

فاضالب و نگهداری از تصفیه 
خانه فاضالب  منطقه ورزنه

4.801.839.575234.055.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه
 به تاریخ 1399/09/01

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/09/02
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:  36680030-8- 031
)  داخلی 384  (

نوبت دوم

 تقابل طالیی پوشان با سرمربی
 سابق در اولین گام؛

 سپاهاِن محرم 
وارد می شود

آگهی مزایده عمومی فروش شماره 99/08
بمناسبت میالد با سعادت پیامبر عظیم الشان اسالم

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  م الف:1038064

شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد تعدادی از زمینهای تجاری، مســکونی آپارتمانی و مســکونی ویژه خود را از طریق مزایده عمومی فروش به 
صورت نقد به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شماره شناسایی 

2099001352000001 و کد مزایده گزار شماره 1352 در سامانه مزایده، بصورت الکترونیکی به فروش برساند:
  زمان انتشار در روزنامه )نوبت اول(: 1399/08/15 ساعت 8 صبح

  زمان انتشار در روزنامه )نوبت دوم(: 1399/08/17
  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1399/08/25 تا ساعت 19 بعد از ظهر خواهد بود.

  آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت در سامانه: 1399/09/06 ساعت 19 بعد از ظهر می باشد.
 زمان بازگشایی 1399/09/08 ســاعت 10 صبح )تحویل ضمانت شــرکت در مزایده الزاما تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1399/09/06 بصورت پاکت شده 

تحویل دبیرخانه شرکت شده و رسید دریافت نمایند(.
  زمان اعالم به برنده: 1399/09/09

 آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در مزایده از برنده: 1399/09/15
 اعالم اسامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت عالوه بر سامانه، به منزله ابالغ به برنده مزایده می باشد.

- حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است.
www.bnt.ir :پایگاه اینترنتی -

baharestan_new_town : )کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام -
- تلفن: 96-36861090 داخلی 209 دفتر فروش

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

نوبت دوم

 مدیرعامل نمایشگاه اصفهان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در تحریم های سنگین 
اقتصادی و رکود تورمی بسیار باال ساخته شد تا اقتصاد اصفهان دوباره به دوران رونق بازگردد

 بهره برداری از استانداردترین مرکز نمایشگاهی کشور  در اصفهان
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تایید قانون جدید انتخابات عراق توسط »برهم صالح«
رییس جمهوری عراق قانون جدید انتخابات در این کشور را تایید کرد.برهم صالح، رییس جمهوری 
عراق در ســخنانی اظهار کرد: در راســتای تعهد به وظیفه ام قانون انتخابات را تایید کردم تا مقدمات 
برگزاری انتخابات زودهنگام، سالم و عادالنه فراهم شــود.وی افزود: تصویب این قانون پس از یک 
بحث طوالنی انجام شد. اصالح قانون انتخابات یک خواسته ملی در راستای تامین حق عراقی ها برای 
انتخاب نمایندگان خود به دور از فشار، باج خواهی و دزدیدن آرای آنها بود.برهم صالح تصریح کرد: من 

به مالحظات ثبت شده نسبت به قانون تصویب شدن در پارلمان اذعان دارم. 

درخواست »بنی گانتس« از فلسطینی ها 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی رهبران فلســطین را به دستیابی به یک توافق مشروط 
درباره موجودیت این رژیم و فلســطین فراخواند.بنی گانتس، وزیر جنگ و شریک دولت ائتالفی 
رژیم صهیونیستی در جریان دیدار با سفیران اتحادیه اروپا در تل آویو فلسطینی ها را به دستیابی به 
توافق درباره تشکیل دو »کشور اسراییلی و فلسطینی« دعوت کرد.وی افزود: اما این اتفاق، مشروط 
به عدم خروج رژیم صهیونیستی از مرزهای ۱۹۶۷ اســت و همچنین این رژیم باید امنیت منطقه 
فلسطین را تحت کنترل داشته باشد.گانتس در ادامه گفت: توافق ابراهام )عادی سازی امارات و 
بحرین با رژیم صهیونیستی( یک تغییر بنیادی و منطقه ای و همچنین تغییر زمینه ای برای ایجاد 

فرصت صلح و فرصت های اقتصادی و امنیتی است.

حمله به رییس جمهور بولیوی با دینامیت
سخنگوی جنبش به سوی سوسیالیسم از حمله به لوئیس آرس، رییس جمهور منتخب بولیوی با 
دینامیت خبر داد.سباستین میشل، سخنگوی جنبش به سوی سوسیالیسم )MAS( روز پنجشنبه 
اعالم کرد لوئیس آرسه، رییس جمهور منتخب بولیوی هنگام حضور در جلسه این حزب در شهر الپاز 
با دینامیت هدف حمله قرار گرفت.این مقام اظهار کرد هیچ آسیبی به آرس وارد نشده است.میشل 
در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: ما هیچ اظهار نظری در مورد این موضوع از طرف آرتورو موریلو، وزیر 
کشور ندیده ایم و احساس می کنیم کامال محافظت نشده ایم. هیچ کس تضمین های امنیتی الزم 
را که برای اقتدار ما ضروری است به ما نمی دهد.میشل اعالمیه های سیاستمداران راست گرایی را که 
سعی می کنند شهروندان بولیوی را با القای این نکته که سوسیالیست ها، شبه نظامیان مردمی را 
مسلح می کنند، به شدت رد کرد.مقامات رژیم کودتا به سرکردگی »جینین آنز« تاکنون در مورد آنچه 
اتفاق افتاده توضیحی نداده اند.این حادثه در روزی رخ داد که برخی گروه های راست افراطی بولیوی 
در مخالفت با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۸ اکتبر، اعتصاب خود را در سانتا کروز آغاز کردند.

تعداد زنان در کنگره بعدی آمریکا رکورد جدیدی ثبت کرد
در حالی که شمارش آرای انتخابات کنگره آمریکا در بســیاری از ایالت ها همچنان ادامه دارد، تعداد 
زنانی که به عنوان نماینده جدید کنگره انتخاب شده اند، به یک رکورد جدید دست یافته است. آمارهای 
منتشر شده از سوی مرکز زنان آمریکایی و سیاست دانشگاه روتجرز که مشارکت زنان آمریکایی در امور 
سیاسی را دنبال می کند، نشان می دهد حداقل ۱3۱ زن که ۱00 نفر آنها دموکرات و 3۱ نفر جمهوری خواه 
هستند، در کنگره صد و هفدهم حضور خواهند داشت. در کنگره فعلی ۱2۹ زن حضور دارند که فعالیت آن 
از 20۱۹ آغاز شده است.بر اساس این گزارش تاکنون ۱0۶ زن در رقابت برای راهیابی به مجلس نمایندگان 
موفق شده اند که ۸3 نفر دموکرات و 23 نفر جمهوری خواه هستند. در مجلس نمایندگان فعلی ۱02 
نماینده زن حضور دارند. این رقم احتماال به زودی تغییر خواهد کرد چرا که رقابت برای 2۹ کرسی دیگر 
در ایالت های مختلف همچنان ادامه دارد.در انتخابات امســال در مجموع 5۸3 زن برای راهیابی به 
مجلس نمایندگان رقابت کردند که این رقم نسبت به 20۱۸ میالدی بیش از 20 درصد رشد داشته است.

در حالی که بایدن در یک قدمی پیروزی  علیرضا کریمیان
تاریخی بر رقیب خود قــرار دارد، آمریکا 
آماده می شــود تا روزهای پر تنشــی را تجربه کند که مشخص نیست 
چطور و کی قرار اســت مهار شــود. پیروزی محتمل بایدن، روز جمعه 
بخش های زیادی از آمریکا را به آشوب کشــانید. طرفداران ترامپ به 
خیابان ها آمدند و با پلیس درگیر شــدند .تشدید جنگ لفظی بین دو 
اردوگاه سیاسی انتخابات  در روز پایانی شمارش آرا بر این التهاب افزود. 
طرفداران بایدن خواستار شمارش همه آرا شده اند و طرفداران ترامپ 
خواستار توقف شمارش آرا هستند. در همین زمینه روزنامه واشنگتن 
پســت،اعالم کرده تدابیر امنیتی برای محافظت از بایــدن با باال رفتن 
احتمال پیــروزی وی در انتخابات 2020 آمریــکا و همچنین برگزاری 
سخنرانی این نامزد حزب دموکرات در ایالت دالور افزایش یافته است.

این روزنامه آمریکایی به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که ســرویس  
مخفی ایاالت متحده روز جمعه همزمان با آمادگی کمپین بایدن برای 
اعالم پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیروهای بیشتری 
را به ویلمینگتون، شــهر محل زندگی بایدن اعــزام خواهند کرد. اداره 

هوانوردی فدرال آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد که محدودیت های 
موقت پروازی منطقه ای محدود شده دربرابر سفرهای هوایی به دلیل 
شرایط خطرناک، رویدادی خاص یا هشداری کلی برای حریم هوایی 
این نهاد اســت. اگرچه این اداره به دلیل اتخاذ این تصمیم اشاره ای 
نکرده است، اما این اقدام به عنوان بخشی از پروتکل های امنیتی قبل 
از پیــروزی احتمالی بایدن تلقی می شــود. همانگونه که پیش تر هم 
پیش بینی می شــد نپذیرفتن نتایج انتخابات موجب زیادتر شــدن 
اعتراضات خواهد شد. کارشناســان سیاسی می گویند فرقی نمی کند 
ترامپ یا بایدن کدام برنده شود، خطوط تقابل و درگیری کشیده شده 
است و ادامه خواهد یافت. ترامپ با کوبیدن بر طبل تقلب در انتخابات 
در روزهای آینده می تواند پارادایمی از آشوبی را به راه بیندازد که منجر به 
بحران ملی تمام عیار شود اتفاقی که در صورت اصرار بر آن مطمئنا ترامپ 
دیگر در میان اعضای حزب جمهوری خواه حامی نخواهد داشت ضمن 
اینکه کارشناســان هشــدار داده اند برخی از گروه های آشوب طلب و 
تندرویی در آمریکا فعال شده اند که ممکن است با حمایت ترامپ یک 
جنگ داخلی در آمریکا به راه بیندازند. اخیرا نشریه آتالنتیک با بررسی 

تفکرات یکی از این گروه ها به نام »سوگندخوردگان« نوشته هزاران نفر 
از آنها خودشان را برای مبارزات خیابانی، در صورت »تقلب در انتخابات« 
به ضرر ترامپ آماده می کنند.اســتوارت رودز، مؤسس سازمان قسم 
خوردگان فراخوانی منتشر کرده و از پیروانش خواسته بود که از کشور در 
برابر آنچه او »شورش« می نامید، محافظت کنند. مارک زاکربرگموسس 
و مدیر فیس بوک هم از احتمال خشونت و آشوب مردم بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا خبر می دهد، او در این باره اظهار کرد: »به نظر 
من، باید هر آنچه در توان داریم انجام دهیم تا احتمال آشوب و خشونت 
از طرف مردم در این انتخابات را کاهش دهیم«. روزنامه یواس ای تودی 
هم نوشته شمار زیادی از شــهروندان از بیم بروز خشــونت، به خرید 
دیوانه وار سالح، کنسرو مواد غذایی، دســتمال توالت و دیگر مایحتاج 
زندگی روی آورده اند. مردم حتی از بیــم آنکه به دلیل طرفداری از یک 
نامزد هدف آشــوب و اغتشــاش قرار گیرند برچســب ها و تابلوهای 
انتخاباتی را از ســر در منازل شــان کنده اند. کنار هم قرار دادن شواهد 
موجود نشان می دهد فضای سیاسی ملتهب آمریکا، احتماال در آستانه 

یک بحران بزرگ تر است.

خبر روز

توئیت »مادورو« درباره دیدار راهبردی با »ظریف«
رییس جمهور ونزوئال در توئیتی روابط راهبردی میان ایران و ونزوئــال را تزلزل ناپذیر خواند.نیکوالس 
مــادورو، رییس جمهور ونزوئال پس از دیدارش با ظریف در توئیتی نوشــت: امــروز )5 نوامبر( لذت 
پذیرایــی از بازدید محمدجواد ظریــف، وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایران را داشــتم. این بازدید 
روحیه تزلزل ناپذیر روابط راهبردی همکاری و همبســتگی میان ایران و ونزوئال را به تصویب رســاند.

محمد جواد ظریف که چهارشــنبه به ونزوئال ســفر کــرده بود در ادامــه دیدارهای خــود با مقامات 
ونزوئال با نیکالس مــادورو، رییس جمهوری این کشــور آمریکای التین دیــدار و رایزنی کرد.ظریف 
که در راســتای ســفر منطقه ای خود به آمریکای التین به ونزوئال رفته بود در دومین روز سفر خود به 
 کاراکاس با رییس جمهــور ونزوئال دیدار و در مورد مســائل دوجانبه، منطقــه ای و بین المللی رایزنی

 و گفت وگو کرد.

»ترکی الفیصل« نگران بازگشت »بایدن« به برجام شد
رییس پیشــین ســازمان اطالعات عربســتان گفت که جو بایدن متعهد اســت به برجام بازگردد و 
این مســئله مرا نگران می کند.به گزارش الخلیج الجدید، ترکی الفیصل، رییس پیشــین ســازمان 
اطالعات عربســتان گفت: پیروزی جو بایدن در انتخابــات آمریکا مرا نگران می کنــد زیرا او متعهد 
به بازگشت به توافق هســته ای ایران است.وی با حضور در نشســتی در ابوظبی تاکید کرد: جو بایدن 
گفت که سیاســت ترامپ در خاورمیانه و خروجــش از برجام را نقض می کند. جــو بایدن تاکید کرد 
 که به برجام باز می گردد؛ اما او شــروطی بــرای بازگشــت دارد و ما هنوز نمی دانیم که شــرط های

 او چیست.

ایران، روسیه و ترکیه در پی برگزاری نشست آستانه
سخنگوی وزارت خارجه روسیه از تالش تهران، مســکو و آنکارا برای برگزاری نشست روند آستانه بر 
سر موضوع سوریه خبر داد.به گزارش تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد 
که ایران، روسیه و ترکیه در حال کار روی برگزاری روند آستانه در خصوص مسئله سوریه هستند.وی 
اعالم کرد که به دلیل همه گیری ویروس کرونا تاریخ برگزاری پانزدهمین نشســت بین المللی بر سر 
سوریه باید به تعویق می افتاد.زاخارووا تصریح کرد: ما تالش داریم تا از وقفه اجباری ایجاد شده برای 
هم فکری با شرکای مان به منظور پر کردن نشست های آستانه با موضوعات و گفت وگوهای مستحکم 
برای فائق آمدن بر مشکالت موجود استفاده  کنیم تا محتوای این نشست ها نه تنها مهم بلکه تاثیرگذار 

و سازنده نیز باشد.

آمریکا، دامنه های 27 وبگاه ایرانی را مسدود کرد
اداره تحقیقات فدرال آمریکا می گوید به دســتور وزارت دادگستری این کشــور، 2۷ دامنه مربوط به 
وبگاه های ایرانی به دلیل تالش برای اثرگذاری روی ذهن مخاطبان آمریکایی و خارجی، مســدود و 
توقیف شدند.اداره تحقیقات فدرال سان فرانسیسکو )اف بی آی( با صدور بیانیه ای در این باره مدعی 
شد: »همانطور که در اسناد توقیف آمده اســت، تمام 2۷ دامنه در نقض تحریم های آمریکا استفاده 
می شدند که ]با این توقیف[ دولت و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران هدف قرار گرفتند«.به نوشته 
وبگاه این اداره، چهار دامنه از این وبگاه هــا مربوط به خروجی های خبری بود؛ اما بــه بهانه ارتباط با 
سپاه پاسداران و تالش برای اثرگذاری روی مخاطبان آمریکایی مسدود شــدند. مابقی دامنه ها اما 
مخاطبان در نقاط مختلف جهان را هدف گرفته بودند.بر این اســاس، دادســتان اندرسون در این باره 
مدعی شــد: »توقیف 2۷ ]دامنه[ ، گام مهم دیگری علیه کارزار جهانی دروغ پراکنی ایران اســت. این 
 کار ادامه خواهد داشــت. ما نمی توانیم اجازه دهیم عالقه ایران به اخبار جعلی، بر تعهد ما به مر قانون

 غلبه کند«.

کافه سیاست

فرمانده نزاجا: 

 اجازه عرض اندام
  به هیچ قدرتی
 نخواهیم داد

فرمانده نیــروی زمینی ارتــش گفت: با 
تمام توان در مسیر ایجاد امنیت و آرامش 
برای کشــور تالش خواهیم کــرد و اجازه 
عرض انــدام خارج از قوانیــن و مقررات 
بین المللی را به هیچ قدرتی نخواهیم داد.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری در خصوص 
نگرانی هــای بــه وجــود آمده بــه علت 
درگیری هــا در منطقه قره بــاغ میان دو 
کشور ارمنســتان و جمهوری آذربایجان 
و همچنیــن انتشــار اخبــار و تصاویر از 
حضور گروه های تروریســتی در نزدیکی 
مرزهای کشورمان، اظهار کرد: در ابتدا باید 
بگوییم که ما نگاهی برای دفاع از یکی از 
طرف های درگیر را نداریــم و تاکید ما بر 
آرامش و پیگیری موضــوع و اختالفات 
از طریــق گفت وگــو و مذاکــره میان دو 
کشور اســت.وی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران تغییر در ژئوپلیتیک منطقه 
را نمی پذیرد، تاکید کرد: حفظ ژئوپلیتیک 
منطقــه قابل احترام و خط قرمز ماســت 
و هیچ قدرتی نبایســت در صدد تغییر در 
جغرافیای منطقه باشــد و ما این موضوع 
را بــر نمی تابیم.فرمانده نیــروی زمینی 
ارتش با اشاره به استقرار بیشتر نیروها در 
مناطق مرزی برای تامین امنیت منطقه، 
گفت: یگان های نیــروی زمینی ارتش در 
مناطق مرزی مســتقر شــده اند و ما این 
اســتقرار را تقویت و محکم تــر می کنیم 
و با تمام توان در مســیر ایجــاد امنیت و 
آرامش برای کشــور تــالش خواهیم کرد 
و اجازه عرض انــدام خــارج از قوانین و 
مقررات بیــن المللی را به هیــچ قدرتی 
نخواهیم داد. وی اظهار داشت: ما با هر دو 
کشور همسایه مشترکات زیادی داریم و 
توصیه ما به هر دو کشور احترام به قوانین 
بین المللی، حفظ مرزهــای بین المللی و 
حل و فصل مشکالت از طریق گفت وگو و 

مذاکره است.

بین الملل

ایاالت متحده، صحنه آشوب و اعتراض هر دو گروه طرفدار »بایدن« و »ترامپ« است؛ 

آمریکا در تنش!

وز عکس ر

وداع الجزایر با بزرگ 
ترین مبارز این 

کشور علیه استعمار
صدها الجزایری در پایتخت این 
کشور، پیکر »لخضر بورقعه« یکی 
از رهبــران انقــالب آزادی بخش 
الجزایــر )۱۹۶2-۱۹54( و بزرگ 
ترین مخالف حکومــت از زمان 

استقالل الجزایر را تشییع کردند.

سفیر کشورمان در یمن گفت که دشمن توانایی تحمل 
روابط دوستانه ایران و یمن که مبتنی بر احترام متقابل 
است را ندارد.به گزارش المیادین، حسن ایرلو، سفیر 
ایران در یمن طــی گفت وگویی تاکید کرد: دشــمنان 
با اســتفاده از روش های گمراه کننــده و دروغین ادعا 
می کنند که دولت صنعا بازیچه دست ایران است.وی 
گفت: دشمنان با استفاده از رسانه های خود قصد دارند 
سفیر یک کشــور را از صفت یک شخص دیپلماتیک 
خارج کنند.سفیر کشــورمان در یمن افزود: بازگشت 
سفیر ایران به یمن چالشــی بزرگ برای دشمنان دو 
ملت بود و شکست آنها را نمایان ساخت.سفیر ایران در 
یمن خاطرنشان کرد: اگر ترامپ در انتخابات شکست 
بخورد، آنها)ائتالف سعودی(یتیم خواهند شد، زیرا وی 

نقش سرپرست آنها را دارد.وی در انتها خاطرنشان کرد: 
دشمنان نمی توانند رابطه دوستانه ایران و یمن که مبتنی 
بر احترام دوجانبه است را تحمل کنند.حسن ایرلو اخیرا 
به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در یمن انتخاب 
شد و روز چهارشنبه استوارنامه خود را به مهدی المشاط، 
رییس شورای عالی سیاســی یمن تقدیم کرد.محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اخیرا با اشاره 
به اعزام سفیر جدید ایران به صنعا گفت: اتفاق عجیبی 
نیفتاده است، ایران سفارت مستقر در صنعا داشت و به 
دلیل بیماری سفیر قبل، آقای ایرلو به عنوان سفیر جدید 
به یمن اعزام شد.محمدجواد ظریف افزود: ارتباطات 
جمهوری اسالمی ایران و یمن خوب و راهبردی است. 
سفارت ایران در صنعا مستقر بود، هرچند مدتی امکان 

رفت و آمد نبود اما ما در صنعا سفیر داشتیم. در همین 
رابطه کریمی قدوســی، عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس اعزام سفیر جدید ایران به صنعا را یک قدرت 
نمایی دانست و گفت: یمن از نظر تجاری تحریم پذیر 
نیست و سفارت ایران در یمن هیچ گاه خالی از دیپلمات 
نبوده است.وی گفت: یمن کشور مظلوم جهان اسالم 
است و مورد تجاوز، ظلم، ستم و جنایات آمریکا، رژیم 

صهیونیستی و آل سعود قرار گرفته است.

پاسخ سفیر ایران در یمن به ادعای دروغین دشمنان

اقدامات نظارتی مجلس از 1112 تذکر به وزرا تا کارت زرد 
عضو هیئت رییســه مجلس، اقدامات نظارتی قوه مقننه بر فعالیت های دولت و مسئوالن اجرایی را تشریح کرد.حجت االســالم علیرضا سلیمی بیان داشت: 
مجلس یازدهم با این رویکرد که ضعف مدیریت و ناکارآمدی عامل اصلی بروز بسیاری از مشکالت در کشور است، نظارت را اولویت خود تعیین کرده است. وی 
در همین راستا افزود: تاکنون مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از جمله تذکر شفاهی و کتبی، تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح، اقداماتی را در جهت 
نظارت بر فعالیت های دولت و مسئوالن اجرایی داشته است.عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه در مدتی که از فعالیت مجلس سپری شده ۹ طرح سوال از 
وزرای دولت مطرح شده است، گفت: در نتیجه بررسی این تعداد سوال از وزرا، بیژن زنگنه، وزیر نفت از نمایندگان کارت زرد گرفته و در جریان سوال از وزیر جهاد 
کشاورزی نیز نمایندگان به صورت مشروط از توضیحات وی قانع شدند.حجت االسالم سلیمی با بیان اینکه تذکر شفاهی و کتبی یکی از ابزار های نظارتی نمایندگان 
است، اظهار داشت: در حدود ۶ ماهی که از عمر مجلس یازدهم گذشته نمایندگان در حدود ۱۱۱2 تذکر به مسئوالن اجرایی را مطرح کرده اند.وی با بیان اینکه در این 
مدت مجلس با دعوت از وزرا از آنها گزارشاتی را در زمینه های مختلف دریافت کرده است، اضافه کرد: تاکنون 5 طرح تحقیق و تفحص نیز در جلسه علنی پارلمان 
بررسی شده است.نماینده مردم محالت در مجلس اظهار داشت: نظارت کمیسیون اصل ۹0 بر خصوصی سازی های مسئله دار تا مسئله ویلموتس و تصمیمات 

سرنوشت ساز دیوان محاسبات از خلع ید مالک هفت تپه تا ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان نیز از دیگر اقدامات نظارتی مجلس در این مدت بوده است.

ترامپ با کوبیدن بر طبل تقلب در انتخابات در روزهای 
آینده می تواند پارادایمی از آشوبی را به راه بیندازد که 
منجر به بحران ملی تمام عیار شود اتفاقی که در صورت 
اصرار بر آن مطمئنا ترامپ دیگر در میان اعضای حزب 

جمهوری خواه حامی نخواهد داشت 
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تولید 400 تن عسل توسط عشایر اصفهان
مدیر کل امور عشــایر استان اصفهان با اشــاره به تولید ۴۰۰ تن عسل از ســوی عشایر استان، 
گفت: یکی از مشکالت عشــایر هزینه باالی تریلرها و خودروهایی اســت که برای جابه جایی 

کندوهــا بایــد پرداخــت کنند.مختار 
اســفندیاری در خصوص میزان عسل 
تولیدی عشــایر اســتان، اظهــار کرد: 
یکــی از اقدامــات جامعه عشــایری 
در کنــار دامداری و کشــاورزی بحث 
پرورش زنبور عســل است.وی افزود: 
براســاس برآوردهای صــورت گرفته 
ســاالنه حداقل ۴۰۰ تن میــزان تولید 
عســل عشــایر اســتان در شهرستان 
های سمیرم، فریدون شهر، چادگان، 

شــهرضا، دهاقان، عرب جرقویه و ... است.مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان گفت: عشایر 
استان به طور همزمان کندوها را در ییالق نگهداری و با رفتن به قشالق آنها را به مناطق عشایری 
استان بوشــهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و خوزســتان جابه جا می کنند.وی تصریح کرد: 
اگر شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه و معاونت طیور وزارت جهاد کشاورزی و همچنین 
جهادکشاورزی استان و شهرستان ها به عشــایر کمک کنند، می توان در سال جهش تولید به 

تولید باالی بیشتر عسل و دو برابری جامعه عشایری استان امید بست.

آغاز برداشت پنبه از مزارع استان اصفهان
کارشناس پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی اســتان اصفهان گفت: تاکنون از مزارع 
پنبه شهر ورزنه در شرق اصفهان هزار تن وش پنبه برداشــت شده است.کیوان اسدی افزود: پنبه 
استان از جمله پنبه های با کیفیت است که پس از برداشــت به کارخانجات پنبه پاک کنی حمل و 
در این کارخانه ها وش و تخم پنبه از هم جدا شده و محصول پنبه، به شکل پنبه محلوج و در بسته 
بندی هایی به نام »عدل« روانه کارخانجات ریسندگی می شود.کارشناس پنبه و دانه های روغنی 
سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان افزود: آموزش کارشناسان جهادکشاورزی در تشویق بهره 
برداران به کشت پنبه محصولی با مصرف پایین آب و توزیع بذور گواهی شده بین پنبه کاران موجب 
شده وسعت کشت این محصول افزایش یابد.کیوان اسدی گفت: با مبارزه به موقع، خسارت آفت 

به این محصول کاهش و عملکرد آن در هر هکتار افزایش یافته است.

»شپنا« برنده مزایده خرید سهام شرکت پتروشیمی اصفهان شد
معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان از حضور و برنده شدن در مزایده خرید ۲۳ 
درصدی سهام پتروشیمی اصفهان خبر داد. مهدی صرامی افزود:  بلوک ۲۳ درصدی پتروشیمی 
اصفهان توسط شــرکت ســپرده گذاری مرکزی به طور عمده و نقد در بازار پایه فرابورس روانه میز 
فروش شد و به این ترتیب،روز چهارشــنبه ۱۴ آبان از طریق کارگزاری شهر،  ۶۹ میلیون و ۲۱۸ هزار 
و ۸۶۱ سهم در نماد »شــصفها ۴« با موضوع فروش اوراق بهادار بازداشتی  عرضه شد. عضو هیئت 
مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۱۰۵۱۱۱ ریال، قیمت 
پایه کل ۷۲۷٫۵ میلیارد تومان و ســپرده حضور در رقابت ۷۲٫۷ میلیارد تومان تعیین شده است. 
همچنین کارگزار خریدار باید ســپرده حضور در رقابت معادل ۱۰ درصــد قیمت پایه کل را به صورت 
نقدی یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط) حداقل ۳ ماهه( از مشتری دریافت و حسب مورد 
به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا به شرکت فوق تحویل داده و تاییدیه مربوطه را به 

معاونت بازارهای خارج از بورس و فرابورس ارائه کند.

 بازارهای مالی ایران در التهاب نتایج نهایی انتخابات آمریکا، بی ثبات تر از همیشه شده است؛

فصل ریزش قیمت ها

صبح پنجشــنبه با افزایش احتمال برد  مرضیه محب رسول
»بایدن« در انتخابات آمریکا، پیش بینی 
ها در مورد ریزش بازار سرمایه در ایران به حقیقت پیوست و صف های 
طویل فروش ســهام ارز و ســکه در بازارهای مالی تشــکیل شــد. 
کارشناسان اقتصادی هشــدار می دهند این ریزش ها می تواند در 
صورت پیروزی قطعی بایدن چیزی مشــابه ریــزش بازارهای مالی 
شبیه آنچه در جریان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اتفاق افتاد، شود. تورم در 
بخش سهام دالر و سکه آنقدر حباب دارد که حتی پیش بینی در مورد 
مقدار افت ارزش ها در این بازارها هم تقریبا غیر ممکن است این در 
حالی است که خوش بینی به احتمال برنده شدن ترامپ در روزهای 
ابتدایی هفته گذشــته موجب افزایش قیمت لحظه ای در بازار ارز و 
ســکه شــده بود ولی طی چند روز گذشــته صف فروش شلوغ تر از 

همیشه بوده است.
 این مسئله به خصوص با تعطیل شدن بازارها در روز جمعه و غیر قابل 
پیش بینی بودن اوضاع در صبح شــنبه بدتر هم خواهد شد. عالوه بر 
ســکه و ارز، بازار خودرو به خصوص وارداتی ها نیــز با ریزش قیمت 
همراه بوده و در سایر بخش ها نیز خرید و فروشی صورت نمی گیرد. 

ریزش قیمــت طال در حرکتی معکوس نســبت بــه بازارهای جهانی 
درداخل با ریزش همراه بوده و به رغم رکود در خرید و فروش به دلیل 

نبود خریدار، قیمت ها در حال پایین آمدن است. 
کاهش قیمت طال و همچنین جو روانی حاکم در بازار روز پنجشنبه ، 
حباب قیمتی در انواع مسکوکات طالیی را هم شکست و یکباره قیمت 
هر قطعه سکه تمام ۱۳۱۳۰۰۰۰ تومان شــد تا ۷۰۰ هزار تومان از حباب 
ایجاد شــده کاهش یافته باشد و نیم ســکه ۷۳۰۰۰۰۰ قیمت خورد و 
همین روند قیمت ربع ســکه را به ۵۲۰۰۰۰۰ رســاند و سکه گرمی هم 
۲۷۵۰۰۰۰ تومان فروخته شد. نایب رییس اتحادیه طال و جواهر در این 
زمینه گفت: بازار طال و سکه ارتباط مستقیمی با نرخ دالر دارد بنابراین 
هرگونه تحول و نوســان قیمت در این بازار درکنار بازار بین المللی این 
فلز زرد رنگ می تواند نوســان هایی را در بازار ایران ایجاد کند که البته 

هیجان هم در ایام اخیر به آن اضافه شده است.
 محمد کشتی آرا، با تایید کاهش قابل توجه قیمت سکه و طال در بازار 
افزود: انتشار اخبار مربوط به انتخابات آمریکا و ایجاد جو روانی مثبت 
در بازار ایران عاملی شده تا بسیاری از افراد پیش بینی نزول قیمت ها 
را داشــته باشــند به همین دلیل با مراجعه به بازار برای جلوگیری از 

زیان بیشتر تمایل به عرضه سکه یا طال دارند. در بازار ارز هم برخی از 
کارشناسان پیش بینی بازگشت قیمت دالر به کانال ۲۰ هزار تومان را 
کرده اند و  در صورت تحقق وعده بایــدن مبنی بر احیای برجام و آزاد 
شدن ارزهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف، حوالی ۱۵ هزار 
تومان تثبیت می شود. با وجود اطمینان از ریزش قیمت در دو بازار ارز 

و طال اما بازار سهام چشم انداز چندان روشنی ندارد.
 برخی معتقدند سهام نیز در تبعیت از ســایر بازارهای مالی مانند طال 
با پذیرش برد بایــدن در انتخابات به دلیل افــت قیمت دالر، ریزش 
شدید دســته جمعی در آن رخ دهد. برخی دیگر اما می گویند امکان 
دارد هرچنــد ســهام دالری واکنش منفی نســبت به بــرد بایدن در 
انتخابات آمریکا از خود نشــان دهند؛ اما سهام شاخص ساز یا سهام 
کمتر مرتبط با دالر آن قدر رشــد خوبی داشــته باشــند که روند بازار 
ســهام یک روند صعودی قابل توجه شــود. یا اینکه به دلیل ریزش 
قیمت در دو بازار طال و دالر، نقدینگی جدید وارد بازار ســهام شــود و 
روند بورس را صعودی کند؛ اما آنچه مشــخص است حتی درصورت 
 عدم ریزش قیمت، قطعا ثبات و رشــد چندانی نیز در این بازار حاکم 

نخواهد بود.

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان گفت: واردات به 
ازای صادرات برای واحدهــای تولیدی مجاز اعالم 
شــد که این امر می تواند به افزایش صادرات و رفع 
مشــکالت واحدهای تولیدی اصفهــان کمک کند.

رسول کوهستانی با بیان اینکه از سال ۹۸ طرح های 
مختلفی برای حمایت از صادرات در استان اصفهان 
بررسی و ارائه شد، اظهار داشت: در این راستا بسته 
حمایتی از صادرات غیر نفتی را ارائه دادیم و از سوی 
دیگر تسهیالت بخش صادرات را برای صادرکنندگان 

غیر نفتی در نظر گرفتیم.وی افزود: همچنین بررسی 
مشکالت صادرکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان 
را در دستور کار قرار دادیم و در این زمینه تصمیمات 
خوبی برای رفع مشکالت فعاالن این حوزه اقتصادی 
گرفته شــد.مدیرکل گمــرکات اســتان اصفهان با 
بیان اینکه بررســی مهلت زمان برگشت ارز حاصل 
از صادرات و اســتفاده ارز حاصل از صــادرات برای 
واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داشت، تصریح 
کرد: در این زمینه پیشنهاداتی را به استانداری اصفهان 
ارائه دادیم که این پیشنهادات در شورای هماهنگی 
اقتصادی کشور نیز بررسی و مصوب شد.وی ادامه 
داد: در این زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات برای 
فرش دستباف مورد بحث بود که فعاالن اقتصادی در 
بحث تولید و فروش این محصول چالش های زیادی 

را داشتند.کوهستانی با بیان اینکه پس از رایزنی های 
صورت گرفتــه بحث واردات بــه ازای صادرات برای 
واحدهای تولیدی مجاز اعالم شــده اســت، اضافه 
کرد: این امر می تواند در امر افزایش صادرات و حل 
مشــکالت واحدهای تولیدی کمــک قابل توجهی 
داشته باشد.وی با بیان اینکه طی هفت ماه نخست 
امســال یک هزار و ۱۰۰ قلم کاال از استان اصفهان به 
خارج از کشــور صادر شده اســت، ادامه داد: عمده 
این صادرات در حوزه صنایع فوالدی، لبنیات، فرش 
ماشینی، سرامیک و ... بوده است.مدیرکل گمرکات 
استان اصفهان، ارزش ریالی صادرات استان اصفهان 
طی هفت ماه امسال را یک میلیارد دالر اعالم کرد و 
گفت: اســتان اصفهان در زمینه صادرات غیر نفتی 

دارای جایگاه خوبی در کشور بوده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان:

واردات به ازای صادرات برای واحدهای تولیدی مجاز اعالم شد

خبر روز

رکود کامل بر بازار خودرو حاکم است
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران گفت: بازار خودرو در هفته های گذشته هیچ 
رونقی نداشته، به طوری که خریداران از خرید و فروشندگان از فروش دست کشیده اند، معامالت 
به صفر رسیده و رکود کامل در بازار حاکم اســت.نعمت ا... کاشانی اظهار کرد: اگر روند نزولی دالر 
تداوم داشته باشد، به طور قطع بر معامالت خودرویی نیز تاثیرگذار خواهد شد و قیمت های حبابی 

بازار به شدت افت خواهد کرد.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به انجام نشــدن معامــالت خودرویی، قیمت ها هم مشــخص 
نیســت.نایب رییس اتحادیه جایــگاه داران خودروی تهــران تاکید کرد: ایــن روزها خریداران 
بر این باورند قیمت ها که بر مدار کاهشــی قرار گرفتــه بود، بیش از هفته های گذشــته کاهش 
خواهد داشــت و به همین دلیل، از حدود دو هفته پیــش تاکنون معامالت قفل شــده و رکود 
مطلق بر بازار حاکم است.کاشــانی ادامه داد: انتظار می رود ریزش ها در بازار خودروهای خارجی 
 شــدیدتر باشــد، زیرا افزایش بی ضابطــه و حباب گونه قیمت هــا در این خودروهــا به مراتب

 شدیدتر بود.

تعیین تکلیف نرخ بلیت هواپیما تا پایان هفته
معاون هوانوردی و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی کشــوری از تعییــن تکلیف قیمت بلیت 
هواپیما تا پایان هفته خبر داد و گفت: متوجه شدیم که ایرالین ها به صورت هماهنگ شده برخی 
کالس های نرخی را حذف کردند و از این طریــق قیمت بلیت هواپیمــا را افزایش دادند که این 

مصداق تبانی و تخلف است و به آنها هشدار دادیم.
ابوالقاســم جاللی، درباره آخرین وضعیت قیمت بلیت هواپیما و اینکه چــرا برخی ایرالین ها با 
وجود مشخص نشدن تکلیف قیمت بلیت هواپیما نرخ های شان را افزایش دادند؟ اظهار کرد: با 
توجه به لغو شدن قیمت های نامتعارف اعالم شده از سوی ایرالین ها توسط وزیر راه و شهرسازی 
و رییس ســازمان هواپیمایی قرار بود ایرالین ها تا اول آبان ماه نــرخ پروازهای داخلی را تغییر 
ندهند تا درباره آنها تصمیم گیری شود و پس از آن جلسات متعددی برگزار کردیم که شرکت های 
 هواپیمایــی بتوانند مدارک و مســتندات خــود را ارائه دهنــد و درباره قیمت بلیــت هواپیما به 

نتیجه برسیم.

رسیدگی به شکایات خریداران اینترنتی طی ۶ روز
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی اعــالم کرد: بر اســاس قانون جدید، کســب وکارهای دارای 
»اینماد« تنها ۶ روز فرصت دارند تا به شــکایت  مشتریان رســیدگی کنند.در فرآیند قبلی، کسب 
و کارها از ســه مهلت زمانی ۹۶ ســاعته یعنــی ۱۲ روز برای پاســخگویی به شــکایات بهره  مند 
 بودند؛ اما در به روزرســانی جدید، این مهلت به ۶ روز و ســه فرصت زمانی ۷۲، ۴۸ و ۲۴ ساعت

 تغییر کرده است.
بر این اســاس، کســب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی، برای پاســخگویی به هر یک 
از شــکایات دریافتی خود، به طور کلــی ۶ روز مهلت خواهند داشــت و از زمان ثبت شــکایت، 
مهلت اولیه ۷۲ ســاعت جهت پاســخگویی به شــکایت دریافتــی وجــود دارد.در صورت عدم 
پاســخگویی کســب و کار  طی ۷۲ ســاعت اولیه به آن شــکایت، یک تاخیر برای آن کســب و 
کار ثبت شده و ۴۸ ســاعت مهلت برای دور دوم پاســخگویی به کســب و کار داده می شود. در 
صورتی که کســب و کار در طول این مهلت زمانی هم به شــکایت دریافتی پاســخی ارائه نکند، 
یک تاخیر دیگر بــرای وی ثبت شــده و در نهایت مهلت زمانی پایانی که ۲۴ ســاعت اســت به 
او داده می شــود. در صورت عدم پاســخگویی کســب و کار پس از گذشت ۲۴ ســاعت نهایی، 
 شــکایت ثبت شــده به عنوان شــکایت بدون پاســخ در کارتابل و پروفایل اینماد کســب و کار 

ثبت خواهد شد.  

با مسئولان

»بیمه« یکی از ضرورت های مهم بخش کشاورزیاخبار
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: باید فرهنگ سازی بیشتری در میان کشاورزان انجام شود تا بیش از پیش با ضرورت و اهمیت بیمه 
محصوالت آشنا شوند.به گفته وی، امسال شرایط خاصی از لحاظ بارندگی و وضعیت اقلیمی بر استان و کشور حکم فرماست و این مسئله لزوم توجه به بیمه محصوالت 
را دوچندان می کند.مرادمند با بیان اینکه امسال بارش مناسبی در استان نداشتیم، افزود: باید به تولیدکنندگان بخش کشاورزی اطمینان داده شود در صورتی که 
محصوالت خود را بیمه کنند و خسارتی به محصوالت آنها وارد شــود، غرامت آنها به طور دقیق و منصفانه و در زمان مناسب پرداخت می شود.رییس سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه شرایط خوب و سیاست های تشویقی برای بیمه محصوالت در نظر گرفته شده است، ابراز امیدواری کرد که کشاورزان بهره الزم را از 
این مزایا ببرند و توجه بیشتری به بیمه کردن محصوالت خود داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: سال گذشته از تمام ظرفیت ها به منظور افزایش سطوح بیمه کشاورزی 
در استان استفاده شد و همایش های تخصصی و جلسات متعددی با حضور مسئوالن مرتبط و تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی برگزار شد.مرادمند گفت: 

هزینه ها و نوع بیمه ها متناسب با شرایط کشاورزان استان تغییر کرد و برای تشویق فعاالن بخش کشاورزی به بیمه محصوالت خود اقدامات بسیاری انجام شد. 

رییس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی: 

ارزش افزوده سیب را ارزان 
به خارجی ها ندهیم

درحالی آمارها نشــان می دهد ایران با تولید 
بیش از ۳ میلیون تن انواع ســیب درختی در 
میان پنج کشور برتر تولید کننده این محصول 
خودنمایی می کند که برخــی تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان معتقدنــد نبود اســتراتژی 
درست در این زمینه مازاد تولید این محصول 
کشــاورزی را با چالش روبه رو کرده اســت. 
رییس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی 
ایران گفت: آمارهایی که در اختیار داریم نشان 
می دهد در سراسر ایران تقریبا ۳ میلیون تن 
انواع سیب درختی تولید می شــود که از این 
میزان بخش عمده ای به صورت تازه خوری و 
برای صادرات است و سهم کوچکی در صنایع 
تبدیلی به ارزش افزوده تبدیل می شود.به گفته 
سیدرضا نورانی، سوء مدیریت های موجود و 
همچنین نبود سیاســت های دقیق صادراتی 
درباره این محصول خاص کشاورزی نگرانی 
عمده تولید کنندگان شــده اســت و می تواند 
مشــکالتی برای جایگاه تولیدی ایران در این 
محصول باشد. وی اعتقاد دارد کمبود صنایع 
تبدیلی و توجه بیش از حد به تولید ســنتی و 
محصوالت تازه خوری دلیلی اســت که اکنون 
می بینیم صادرات ســیب آنطور که شایسته 
بازار داخلی کشــورمان اســت ثبت نشــده و 
صادرات غیربرنامه ریزی شــده منافع باالیی 
برای دیگران ایجاد می کند.نورانی می گوید اگر 
اتحادیه ها و تعاونی هایی در میان تولیدکنندگان 
ایجاد شود فعالیت دالل های خارجی در میان 
باغ ها کاهش یافته و منافع اقتصادی بیشتری 
برای تولید کنندگان ایجاد می شــود درحالی 
که اکنون می بینیم نابســامانی های موجود 
تولیدکنندگان را گرفتار کرده و همین احتماال 
فرصتی برای سودجویی دیگران است. به گفته 
نورانی؛ متاسفانه بی توجهی به این مهم که باید 
اســتراتژی تخصصی برای محصوالت داشته 
باشیم باعث شده تا در بسیاری از موارد بیشتر 
از آنچه منافع دریافت کنیم به طرفین خارجی 

امتیاز داده ایم. 

با وجود اطمینان از ریزش قیمت در دو بازار ارز و طال 
اما بازار سهام چشم انداز چندان روشنی ندارد. برخی 
معتقدند سهام نیز در تبعیت از سایر بازارهای مالی مانند 
طال با پذیرش برد بایدن در انتخابات به دلیل افت قیمت 

دالر، ریزش شدید دسته جمعی در آن رخ دهد

وانت جدید مدل 
2021 نیسان 
رونمایی شد 

وانت ســایز متوسط شرکت 
ژاپنــی نیســان نــاوارا مدل 
۲۰۲۱ رونمایــی شــد. مــدل 
جدیــد نــاوارا، نســخه هایی 
ویژه  رانندگی خــارج جاده و 

تجهیزات آفرود دارد. 

وز عکس ر
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صدور »هنر کارت« هنرمندان چهارمحال و بختیاری از سوی 
صندوق اعتباری هنر

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری از صدور»هنرکارت« و واریز کمک 
هزینه بیکاری ناشی از شــیوع ویروس کرونا خبر داد.ابراهیم شــریفی گفت: بیش از ۱۵۰۰ نفر 
هنرمند استان چهارمحال و بختیاری عضو صندوق اعتباری هنر هستند که از لحظه اطالع رسانی 
حدود ۱۲۰۰ نفر در ســامانه هنرکارت ثبت نام کردند.ابراهیم شــریفی افزود: به همت مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر و به مناسبت میالد پیامبر اعظم)ص( در مرحله اول برای برخی از این ثبت 
نام کنندگان از سوی بانک عامل افتتاح حساب انجام شد که طی یک هفته پس از اطالع رسانی 
برای این هنرمندان ارسال می شــود.وی تصریح کرد: کمک هزینه شیوع ویروس کرونا که مبلغ 
یک میلیون و پانصد هزار تومان است نیز به حساب متصل هنر کارت آنها واریز خواهد شد.شریفی 
ادامه داد: هنرکارت، کارت شناسایی هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر است و تمامی خدمات 
صندوق از جمله تســهیالت بدون بهره، بالعوض و بیمه تکمیلی از طریق این کارت که عضو شبکه 
شتاب بانکی کشور اســت به هنرمندان، نویســندگان و روزنامه نگاران ارائه می شود.شایان ذکر 
اســت با همراهی بانک عامل، هنرکارت طی چند مرحله برای اعضا صادر و توزیع خواهد شــد و 
متعاقبا  اطالعات تکمیلی در خصوص جزییات دریافت این کارت از طریق ارســال پیامک اطالع 

رسانی خواهد شد.

 دستگیری 25 سارق و جمع آوری 24 معتاد متجاهر
 در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی، 
لوازم داخل خودرو، موتورسیکلت و... رســیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران 
فرماندهی انتظامی استان، قرار گرفت.منوچهر امان اللهی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان، 
شــهرکرد، بروجن، فارســان، کیار، لردگان ، اردل و کوهرنگ با انجام اقدامات گسترده پلیسی و 
بررســی آثار و عالئم به جا مانده در صحنه های سرقت، موفق شدند ۲۵ ســارق را دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به 3۵ فقره سرقت اماکن 
خصوصی، موتورسیکلت، و کش روی اعتراف کردند و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 
معرفی شدند.امان اللهی اضافه کرد: در راستای اجرای طرح پاک سازی مناطق آلوده در شهرهای 

لردگان و سامان ۲4 معتاد متجاهر دستگیر و مقادیری مواد مخدر از آن ها کشف شد.

 راه اندازی 30 خانه هالل در چهارمحال و بختیاری 
تا پایان سال

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: هدف از تاسیس و راه اندازی خانه های 
هالل به منطور ارتقای ســطح آمادگی و تاب آوری جوامع محلی و روســتایی با رویکرد مدیریت 
سوانح و حوادث مبتنی بر جامعه است.ایرج کیانی افزود: ۱۱ خانه هالل در سطح استان راه اندازی 
شده است و تا پایان امسال به 3۰ خانه هالل خواهد رسید.وی اظهار داشت: اصل خانه های هالل 
بر آموزش اســت و اولین اقدامی که در این خانه ها انجام می شــود برگزاری دوره های آموزشی 
برای افراد عضو خانه های هالل است که آموزش های کمک اولیه از مقدماتی، عمومی و تخصصی 
تشــکیل شــده اند و افراد باید در ابتدا آموزش های مقدماتی پایه در رشــته  کمک اولیه سپس 
پیش نیاز ها و در پایان دوره های تخصصی را بگذرانند.کیانی عنوان کرد: ســعی داریم امکانات و 
تجهیزات اولیه امداد و نجات را در این پایگاه ها مستقر کنیم که اگر حادثه ای اتفاق افتاد با توجه به 
تجهیزات کار امدادرسانی را شروع کنند تا نیروهای تخصصی برسند. تاکنون در هشت خانه هالل 

استان آموزش های عمومی کمک های اولیه برگزار شده است.

بام ایرانخبر خوان

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری با کاهش ۹۷ درصدی 

بارش  مواجه شد

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با گذشت 
نیمه پاییز ، بارش های این استان در مقایسه با دوره مشابه 
میانگیــن بلندمدت با کاهش ۹۷ درصدی روبه رو اســت.
مهران چراغپور افزود: از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون ) 
۱مهر تا ۱۶ آبان( تنها یک میلی متر بارش در استان به ثبت 
رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
نیز ۹۶ درصد کاهش دارد.وی ادامه داد: این در حالی است 
که در مدت مشابه سال آبی گذشته )۹۸-۹۹(، ۲۷ میلی متر 
بارش در استان به ثبت رســید و در میانگن بلندمدت دوره 

مشابه نیز 33 میلی متر بارش در استان گزارش شده بود.
چراغپور با بیان اینکه پاییز امســال یکی از خشــک ترین 
پاییزهای سال های اخیر اســت، تصریح کرد: بارش های 
موثر در پاییز امسال از ۲۰ آذرماه آغاز می شود و این موضوع 
نشــان می دهد امســال بارندگی پاییزی در استان به طور 
محسوســی کاهش دارد.مدیرکل هواشناسی چهارمحال 
و بختیــاری با اشــاره به تداوم خشکســالی در اســتان، 

خاطرنشــان کرد: خشکسالی  ســال های اخیر که به طور 
مشخص از سال ۸۶ در استان آغاز شــد پس از وقفه یک 
ساله در سال ۹۷-۹۸ همچنان در اســتان تداوم دارد و به 
شــدت منابع آب زیرزمینی را تحت تاثیر خــود قرار داده 

است.
چراغپور در ادامه از وزش باد به نســبت شدید و وقوع گرد 
و خاک محلی در اســتان از روز جمعه خبر داد و گفت: این 
موضــوع منجر بــه غبارصبحگاهی و ابرناکی آســمان نیز 
می شــود.چهارمحال و بختیــاری سرچشــمه ۲ رودخانه 
زاینده رود و کارون و بخشی از رودخانه دز است و افزایش 
یا کاهش بارش ها در این استان، اســتان های خوزستان، 
اصفهان و فــالت مرکزی را تحت تاثیر خــود قرار می دهد.

خشکســالی های اخیر از ســال ۸۶ در این اســتان آغاز 
شــد و پیامدهای ناگواری بــر منابع آب، محیط زیســت 
و فعالیت هــای اقتصادی این اســتان به ویــژه در بخش 

کشاورزی داشته است.
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اخطار اجرایی
8/60 محکوم علیه ها 1- رحیم علی ســاکی فرزند نبی 2 – علیرضا خوانساری فرزند 
قربانعلی  مجهول المکان و محکوم لــه احمد توکلی فرزند فرج بــا وکالت اقای داود 
توکلی بنشانی شــاهین شــهر خ مطهری ســاختمان  B77 طبقه دوم واحد 207 به 
موجب رای شــماره 825تاریخ 24  / 12 / 98 حوزه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت به حکم به محکومیت ردیف اول 
به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی یک دســتگاه خودرو پیکان به شماره انتظامی 
848 ط 27 ایران 41 و به اســتناد قولنامه مــورخ 8 / 2 / 98 فیمابین خواهان و خوانده 
و حکم به محکومیــت محکوم علیه ردیــف دوم به پرداخت مبلــغ 500 / 367 ریال 
هزینه دادرســی و الصاق تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بنام محکوم له را صادر 
و اعالم می دارد . ضمنا هزینه اجرای حکم به عهده محکوم علیه می باشــد .   ماده 34 
قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجــرای مفاد اجراییه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  
م الف: 1037513 مجتبی رضوانی قاضی شعبه دهم  حقوقی شورای حل اختالف 

شاهین شهر
تحریر ترکه 

8/61 کالسه 9900851/99 در تاریخ 99/7/27 آقا/خانم شهین سیدي رضواني فرزند 
آقا محمد به شماره شناسنامه 37786 صادره از کاشان دادخواستي مبني بر تحریر ترکه 
مرحوم محمود فقیهي نراقي فرزند حاج میرزا که در تاریخ 1344/10/17 فوت شده اند 
با احراز سمت متقاضي مستنداً به مواد 209 و 210 قانون امور حسبي، قرار تحریر ترکه 
صادر شده است، لذا براي اجراي قرار تحریر ترکه بدینوسیله نسبت به نشر آگهي اقدام تا 
کلیه ورثه قانوني، نمایندگان آنها، بستانکاران، مدیونین به متوفي و یا هرکس که حقي 
به ترکه دارد در تاریخ 99/9/19 ساعت 10/30 براي تحریر ترکه در مجتمع شوراي حل 
اختالف واقع در خیابان بابا افضل حضور بهم برســانند. م الف: 1037297 قاضي 

شعبه چهارم شوراي حل اختالف کاشان
تحریر ترکه 

8/62 کالسه 9900852/99 در تاریخ 99/7/27 آقا/خانم شهین سیدي رضواني فرزند 
آقا محمد به شماره شناسنامه 37786 صادره از کاشان دادخواستي مبني بر تحریر ترکه 
مرحوم خانم اشــرف آغا فقیهي نراقي فرزند محمود که در تاریخ 91/10/18 فوت شده 
اند با احراز سمت متقاضي مســتنداً به مواد 209 و 210 قانون امور حسبي، قرار تحریر 
ترکه صادر شده است، لذا براي اجراي قرار تحریر ترکه بدینوسیله نسبت به نشر آگهي 
اقدام تا کلیه ورثه قانوني، نمایندگان آنها، بســتانکاران، مدیونین به متوفي و یا هرکس 
که حقي به ترکه دارد در تاریخ 99/9/19 ساعت 10 براي تحریر ترکه در مجتمع شوراي 
حل اختالف واقع در خیابان بابا افضل حضور بهم برسانند. م الف: 1037299 قاضي 

شعبه چهارم شوراي حل اختالف کاشان
 تحدید حدود اختصاصی

8/63 شــماره نامه : 139985602024007986-1399/08/11 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب مغازه پالک 5000/26363 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای رســول شــاقلیان قهفرخی فرزند بهمن در جریان ثبت 
اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت 

اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز 
دوشــنبه مورخ 99/9/10 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجــب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار مــی گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
 شــد و طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعییــن تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت 
معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 

م الف: 1036658 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

8/64 شــماره نامه : 139985602025009436-1399/08/10 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 9466 فرعی از 26 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام  ایمان کامرانی فرزند غالمحســین در جریان ثبت 
است و رای شــماره 139860302025017186 مورخ 98/11/13 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1399/09/11  روز سه شنبه راس ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد  و طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایي اقــدام و گواهي طرح دعوی خود را به ایــن منطقه ثبتی ارائه 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم  دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه خواهد داد.  

م الف: 1035580   ابوالفضل شهریاری رئیس ثبت منطقه غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/65 شــماره نامه: 139985602025009468– 1399/08/10 نظر به اینکه خانم 
فاطمه تاجمیر ریاحی فرزند محمود  با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 22685 
مورخ 1398/11/10 دفترخانه 125 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک شماره 28/12064  واقع در بخش 14 اصفهان که در ذیل ثبت 138332 صفحه 
215 دفتر جلد 736 امالک تحت شــماره چاپی 064630  صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند انتقال شماره 34106 مورخ 1389/7/20 دفترخانه 32 اصفهان به نامبرده 
انتقال یافته و اظهار داشــته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 

اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1037926 ابوالفضل 

شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
مزایده نوبت 2- مرحله 2

8/66 واحد اجرای شــعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی کاشان با توجه به اجرائیه 
صادره له اعظم سادات عباس زاده آرانی علیه احســان شجاعی مبلغ 281/928/888 
ریال و بیمه خواهان، بابت اصل خواسته و مبلغ .......... ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ 
.......... ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ......... ریال بابت هزینه کارشناســی و مبلغ 
........ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم براساس 
شاخص بهای کاال و خدمات اعالمی از بانک مرکزی و مبلغ 5% ریال بابت نیم عشر 
دولتی مقداری از اموال محکوم علیه شامل: 1- چرخ گوشت 42 شرکت چگام به مبلغ 
110/000/000 ریال. 2-چرخ گوشت 32 الکترو کار ضامن جلو به مبلغ 40/000/000 
ریال. 3-یخچال دو درب ویترینی 80×80 به مبلــغ 40/000/000 ریال. 4-یخچال 
 دو درب ویترینــی 10×80 به مبلــغ 40/000/000 ریال. 5-یخچــال فریز ویترینی

 4 درب به مبلغ 70/000/000 ریال. 6-یخچال ویترینی 6 درب به مبلغ 70/000/000 
ریال. 7-کباب پز دو متری چدنی اســتیل با هود 30/000/000 ریال. 8- استیک پز و 
سیب زمینی پز 4 شعله 20/000/000 ریال. 9-اجاق گاز 4 شعله فردار 30/000/000 
ریال و جمع کل ارزش اموال از نظر کارشــناس محترم به میزان 450/000/000ریال 
ارزیابی گردیــده و به میــزان 15% تلورانس قیمتــی دارد.  توقیف پــس از اجرای 
تشــریفات قانونی و اینکه کارشناس رســمی / منتخب دادگســتری پس از بازدید به 
شــرح ذیل اقدام به ارزیابی نمــوده اســت. در تاریخ 99/09/05 از ســاعت 10-11 
صبح واحد اجرای شــعبه اول حقوقی بــه مزایده می گذارد. به هر کس و کســانی که 
از مبلغ کارشناسی شــده ذیل الذکر شــروع و باالترین مبلغ را پیشــنهاد نماید اموال 
 بــه وی فروخته خواهد شــد. خریدار مــی بایســت ده درصــد از ارزش کل اموال را 
فی المجلس تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای 
احکام تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند، می بایست پرداخت نماید. چنانچه 
خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدم ننماید سپرده او پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد گردید. کسانی که مایلند 
اموال را مالحظه و بازدید نمایند می تواننــد 5 روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای 
شعبه اول حقوقی دادگستری کاشان مراجعه نمایند. م الف: 1037293 شعبه اول 

اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان
مزایده اموال غیرمنقول ) اسناد ذمه (

پرونــده:  شــماره   139903902120000014 آگهــی:  شــماره   8 /67
ئــی کالســه 9800917 تمامــت  139804002003004665 پرونــده اجرا
ششــدانگ یک قطعه زمین تحــت پالک ثبتــی 1681 فرعی از پــالک 430 اصلی 
بخش 9 ثبت اصفهــان واقع در اتوبــان ذوب آهن بین پلیس راه ورســتوران هم قدم 
بــه مســاحت12 / 700 مترمربع که ســند مالکیت آن با شــماره دفتــر الکترونیکی 
139805802007001867 ثبــت وصــادر گردیــده وحدود ومشــخصات آن طبق 
ســوابق پرونده ثبتی اســت وحقوق ارتفاقی له وعلیه معرفی ومشــاهده نشده است 
وطبق اعالم کارشــناس رســمی دادگســتری مورد مزایده بصورت یک قطعه زمین 
مسطح ومحصور شــده با کاربری خدماتی ودیوارهای پیش ساخته بتنی ودرب ماشین 
رو وفاقد هرگونه مســتحدثات ومشــترکات موجود می باشد وشــماال به واحد های 
تجاری موجــود وغربابه فضای پیاده رو کنــار گذر اتوبان ذوب آهن وشــرقا به زمین 

مجاور وجنوبا به پیاده رو محدود می گردد واز نظر شــکل هندســی نامنظم می باشد 
 وطبق نامه شــماره 1545 مورخ 7 / 3 / 88 وهمچنین نامه شــماره 245 / ص مورخ

 16 / 2 / 99 شهرداری ایمان شهر ملک مورد نظر دارای مجوز دیوارکشی از نوع بتنی 
باکاربری خدماتی می باشد ملکی آقای غالمرضا رشــیدی فرزند محمد حسن دارای 
شماره ملی 1110280866 ساکن اصفهان سپاهان شــهر بلوار شاهد مجتمع نگین 8 
شماره 107 که باســتناد چک شــماره 923048 / 1488 مورخ 16 / 10 / 1398 عهده 
بانک صادرات اصفهان در قبال طلب آقای حمید رضا درویشی فرزند هرمز وهمچنین 
صندوق دولت درقید بازداشت قرار گرفته اســت برابر مقررات از ساعت 9 الی 12 روز 
یکشنبه مورخ 2 / 9 / 1399 در محل اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان واقع در خیابان 
 فردوسی جنب بانک کشــاورزی از طریق مزایده به فروش می رســد ومزایده از مبلغ
 000 / 000 / 000 / 20 ریــال ) معادل دومیلیاد تومان (شــروع وبــه باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود وشــرکت در جلسه مزایده مســتلزم واریز 10 % از 
مبلغ پایه مزایده به حســاب ســپرده این اداره خواهد بود که در صورتعدم برنده شدن 
شــخص شــرکت کننده مبلغ واریزی پس از طی مراحل اداری به حساب وی مسترد 
خواهد شد وهمچنین در صورت برنده شدن شخص 4 % مبلغ پیشنهادی قطعی شده 
بابت حق مزایده از شخص خریدار نقدا وصول خواهد شــد وبرنده مزایده مکلف است 
90 % بقیه مبلغ قطعی شده راظرف 5 روز به حساب سپرده سازمان واریز نماید . الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشــعاب ویا حق 
اشــتراک ومصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیزبدهی های مالیاتی 
وعوارض شــهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ونیز در صورت وجود مازادوجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشروحق مزایده 
نقدا"وصول می گردد.ضمنا طبق اعالم بســتانکار مورد مزایده فاقد بیمه بوده ومدت 
آن منقضی شده اســت لذا این آگهی دریک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
در تاریخ 17 / 8 / 1399 درج ومنتشــر می گردد ودر صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد . ضمنا طالبین می توانند یک روز قبــل از مزایده از ملک مذکور 
 بازدید بعمل آورند . تاریخ انتشــار : 17 / 8 / 1399 – تاریــخ مزایده : 2 / 9 / 1399 – 
م الف: 1036096 محسن اسماعیل زاده مدیر واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان 

فقدان سند مالکیت
8/68 شماره: 999210212080261-99/8/11 چون آقای ستوده هنری فرزند علی 
اکبر با تسلیم استشهادیه محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شده است و به 
تائید دفترخانه 287 خور رسیده مدعی است که اسناد مالکیت شش دا نگ پالک 3789 
اصلی واقع در خور بخش 5 که در صفحه 397 دفتر 5  ذیل ثبت شماره 724  تحت شماره 
چاپی 755533  صادر و تسلیم گردیده اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه 
جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به ایــن اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند به ارائه  کننده مسترد گردد اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و 
 به متقاضی تسلیم خواهد شــد.  م الف: 1037523 محمد علی بیطرف رئیس ثبت

 خور و بیابانک 

 رییس مجمع خیران مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری
 خبر داد :

احداث 1620 کالس خیری  در استان 
رییــس مجمع خیــران مدرسه ســاز چهارمحــال و بختیاری با اشــاره 
به ضــرورت طــرح هــای خیــری در حــوزه آمــوزش ،گفت:تاکنون 
خیران مدرسه ســاز بیــش از یک هــزار و ۶۲۰ کالس درس در اســتان 
احــداث کردند.قربانعلی هاشــمی در آیین آغاز عملیات ســاخت یک 
فضای آموزشــی در شهرســتان لــردگان با همــکاری بانــک اقتصاد 
نویــن افــزود: در اســتان 33۰ خیــر کشــوری، اســتانی، محلــی و 
خیران ســاکن خارج از کشــور در حــوزه مدرسه ســازی فعالیت دارند 
و بیــش از 34۵ پروژه خیــری را در اســتان احداث کردنــد.وی اظهار 
 داشــت: این فضاهای آموزشــی با ۲۱۰ هــزار مترمربع زیــر بنا احداث 

شده است.
هاشــمی به اجــرای طــرح »آجر بــه آجر« بــرای جمــع آوری کمک 
خیریــن در راســتای احــداث مدرســه اشــاره کــرد و گفــت: در این 
طرح خیران بــا هر توان مالی، امکان مشــارکت در ســاخت مدرســه 
را دارند.مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس چهارمحــال 
و بختیــاری نیز با اشــاره بــه احداث نخســتین مدرســه خیر ســاز با 
مشــارکت بانــک اقتصاد نوین در اســتان گفــت: این مدرســه خیریه 
 با مشــارکت بانــک در روســتای »چالشــیرین« شهرســتان لردگان 

احداث می شود.
کامــران رهی افــزود: این مدرســه چهــار کالســه در منطقه عشــایر 
نشــین در زمینــی بــه مســاحت ۸۰۰ متــر و بــا اعتبــاری بیــش از 
۱۲میلیارد ریال در دســت احداث اســت.وی افزود: نیمــی از اعتبارات 
این طــرح را خیــر و مابقی را ســازمان نوســازی تامیــن خواهد کرد.

هم اکنــون در اســتان چهارمحــال و بختیــاری ۲ هــزار و ۹۰۰ فضــای 
 آموزشــی فعــال اســت.لردگان در ۱۶۰ کیلومتری مرکــز چهارمحال و 

بختیاری قرار دارد.
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احتمال برگزاری حضوری امتحانات دانش آموزان
معـاون آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان با بیـان اینکـه تصمیم 
داریـم امتحانـات حضـوری برگـزار شـود، گفـت: اگرچـه ایـن کار سـخت اسـت؛ امـا بعضـی از 
دانش آمـوزان کـم بضاعت به سـخت افزارهـا دسترسـی ندارند.محمـد ناظـم زاده با بیـان اینکه 
تصمیـم داریم امتحانـات به صـورت حضوری برگزار شـود، اظهار داشـت: این کار سـخت اسـت، 
امـا با رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی و فاصله گـذاری قطعـا شـدنی اسـت؛ چـون بعضـی از 
دانش آمـوزان کـم بضاعـت بـه سـخت افزار های الزم بـرای آمـوزش مجـازی دسترسـی ندارند 
اگرچه در حـال تالش هسـتیم تا این مشـکل حـل شـود. وی اضافه کـرد: همـه ادارات آموزش 
و پرورش بـا توجه بـه شـرایط نامناسـب مالـی از ظرفیـت خیـران، دسـتگاه های دولتـی و غیر 
دولتـی اسـتفاده می کننـد تـا وسـایل مـورد نیـاز دانـش آمـوزان فراهـم شـود.معاون آمـوزش 
متوسـطه اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان بیـان کـرد: اگرچـه کمیتـه امـداد امـام 
خمینـی )ره( و دسـتگاه های مربـوط به میـدان آمدند و تعـدادی تبلـت دانش آموزی و گوشـی 
هوشـمند در اختیار دانش آمـوزان قـرار دادند، اما متاسـفانه این تعداد سـخت افزار بـرای دانش 

آمـوزان نیازمنـد کافی نیسـت.

کاهش 24 درصدی خودروهای ورودی به اصفهان 
سـخنگوی سـتاد اسـتانی مقابله با کرونـا در اصفهـان از کاهـش ۲۴ درصـدی ورود خودروهای 
پـالک غیربومـی بـه اسـتان همزمـان بـا اعمـال محدودیت هـای کرونایـی نسـبت بـه روزهای 
عـادی خبـر داد.غالمی بـا اشـاره بـه کاهـش حجـم سـفرهای درون شـهری گفـت: تـردد در ۶ 
جـاده اصلـی و مبـادی ورودی بـه اسـتان شـامل کاشـان، ناییـن، شـهرکرد، دامنـه، نجف آبـاد 
و شـاهین شـهر و سـایر محورهـای فرعـی بـه وسـیله عوامـل پلیـس راه، ارتـش، بسـیج، 
راهـداری، شـهرداری و فرمانداری هـای مرتبـط بـا مسـیرهای تعییـن شـده بـا جدیـت کنتـرل 
می شـود.وی افـزود: در ایـن مـدت خودروهـای پـالک غیربومـی کـه از سـایر مبـادی وارد 
اصفهـان شـدند نیـز مشـمول جریمـه پنـج میلیـون ریالی پلیـس راهـور شـدند.غالمی یـادآور 
شـد: اکنـون محدودیـت  فعالیـت برخـی مشـاغل بـرای هشـت شهرسـتان شـامل گلپایـگان، 
نجف آبـاد، خوانسـار، سـمیرم، شاهین شـهر و میمـه، کاشـان، شـهرضا و مبارکـه در حـال 
اجراست.سـخنگوی سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا در اصفهـان اضافـه کـرد: در مرکـز اسـتان 
شـامل کالن شـهر اصفهـان، سپاهان شـهر و بهارسـتان نیـز محدودیـت فعالیـت بـرای شـماری 
از مشـاغل اعمـال می شـود.  وی بـا اشـاره بـه نظـارت مسـتمر تیم هـای بازرسـی و نظـارت بـر 
 اجرای محدودیـت فعالیت مشـاغل گفت: رونـد اجرای ایـن مصوبـه تاکنون در اسـتان مطلوب 

گزارش شده است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان خبر داد:

توزیع 110 بسته موادغذایی در کاشان
رییـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان کاشـان گفـت: 13 دسـتگاه ضدعفونـی کننـده 
دسـت از محـل درآمـد موقوفـات کاشـان تهیـه و به هـالل احمـر اهـدا شد.مسـلم محمـودزاده 
با تاکید بـر اینکـه در شهرسـتان کاشـان نیـاز مبرم بـه وقف سـالمت و وقـف در زمینه بهداشـت 
و درمـان داریـم، گفـت: از خیـران تقاضـا داریم بـا توجه بـه وضعیـت کنونی کشـور و شهرسـتان 
در ایـن زمینـه اهتمـام ویـژه داشـته باشـند.محمودزاده همچنیـن بـه برگـزاری »همایـش 
همدلـی« همزمـان با میـالد حضـرت رسـول اعظـم )ص( و امـام جعفر صـادق )ع( اشـاره کرد 
و گفـت: در ایـن ایـام نوزدهمیـن مرحلـه توزیـع مـواد غذایـی بیـن 110 خانـواده نیازمنـد تحت 
 پوشـش خیریـه سـالله الجـواد سـلطان امیراحمــد )ع( بـا همـکاری هیئـت احمدی کاشـان

 اجرایی شد.

  بر اساس اعالم دادستان اصفهان، میزان سرقت های خرد در استان افزایش یافته است؛

تعدادکالن سرقت های خرد

فیلم ویدئوی سرقت های کوچک جیب  پریسا سعادت
بری ها و موبایل قاپی ها از مردم کوچه و 
بازار این روزها زیاد در فضای مجازی منتشر می شود. بی شک تعداد 
بسیار بیشتری از این دست اتفاقات هم بدون آنکه ثبت شود و چه بسا 
با تلفات جانی و مالی بسیار به خصوص در کالن شهرها اتفاق افتاده 
است. چند مورد از این ســرقت ها هم به دلیل اینکه پای چهره های 
مشهوری مانند علی دایی وسط بوده رسانه ای شده و البته دستگیری 
سارقان آنها در کمترین زمان هم حرف و حدیث هایی را در پی داشته 

است. 
سرقت های خرد، خصیصه بارزی اســت که طی ماه های اخیر زیاد 
در میان جرم های مشــهود کشور به چشــم می خورد. سرقت های 
خرد شــامل ســرقت از داخل اتومبیل ها و جیب بری، موبایل دزدی 
و کیف قاپی ها می شــود که بر اساس آمار رســمی ناجا کیف قاپی و 
سرقت از اتومبیل تا 10 درصد سرقت موتورسیکلت 1۴ درصد، و منزل 
۵ درصد افزایش یافته البته کشــفیات مجموع سرقت ها در پنج ماهه 

سال جاری هم رشد 1۴ درصدی داشته است .
 اصفهان هم البته از این افزایش بی نصیب نیست؛ دادستان اصفهان 
روز پنجشنبه در مراسم معارفه دادستان جدید آران و بیدگل اعالم کرد 

سرقت های خرد از ابتدای سال جاری تا کنون در این استان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

علی اصفهانی بیان کرد: با توجه به شــرایط اقتصادی کنونی، شــاهد 
افزایش ســرقت های خرد بودیم و موارد دیگــر از جمله ایراد ضرب، 
توهین و تصادف هم در رده های بعدی وقوع جرائم در استان اصفهان 

قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه امسال ســرقت های کالن و مسلحانه نداشتیم، 
اظهار داشت: دســتگاه قضایی با همکاری نیروی انتظامی و بسیج، 
تشکیل گشت های محله محور و رضویون برای برخورد با جرائم مشهود 

تالش می کند تا میزان آن را به حداقل برساند.
دادســتان عمومی و انقالب اصفهان همچنین بــه افزایش جرم های 
اینترنتی اشاره کرد و گفت: خود مردم در درجه نخست باید آگاهی خود 
را برای ورود به فضای مجازی افزایش دهند و البته مجموعه دستگاه 
قضایی و پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات )فتــا( نیز آمادگی 

رسیدگی به شکایت های مردمی در این رابطه را دارد.
این مدل از افزایش ســرقت ها به دالیلی امروز در میان خالف های 
دیگر شــدت گرفته اســت؛ بخشــی از این اتفاق به خاطر مشکالت 
اقتصادی و معیشــتی است که جامعه با آن دســت به گریبان است. 

رشد بیکاری و مشکالت تامین معیشت، میزان ارتکاب سرقت در میان 
قشر جوان را هم افزایش داده و هم موجب افزایش آمار سرقت اولی 
ها شده است. مسئله دیگری که به عقیده کارشناسان حوزه جزا، این 
مدل از سرقت ها را افزایش داده کم بودن مجازات این گونه سرقت ها، 
افزایش باندهای ساماندهی افراد برای سرقت های سریالی و خرد و 
کمبود احتمال شناسایی مجرم از سوی پلیس است. افزایش سرقت 
های مسلحانه در دوره ای موجب ایجاد حساسیت و تشدید مجازات 
مجرمان حتی تا حد اعدام و حبس ابد شد؛ موضوعی که ترمز این مدل 
از سرقت های خشن در جامعه را کشید اما این مسئله در مورد سرقت 

های خرد هنوز اعمال نشده است. 
از ســوی دیگر تعداد باالی ســرقت هــای کوچک در عمــل با کندی 
شناسایی مجرمان مواجه شده اســت و همین موضوع حاشیه امنی 
برای خالفکاران ایجاد کرده است. در مجموع سرقت، پدیده ای سیاه 
در جامعه اســت که عالوه بر ضررهای اقتصادی تــا مدت ها ترس و 
ناامنی را در میان مردم باقی می گذارد این موضوع در سرقت های خرد 
به دلیل ورود به بطن جامعه حتی بیشتر هم خواهد بود به همین دلیل 
مقابله و رســیدگی به این مورد یکی از ضرورت هایی است که باید هر 

چه زودتر فکری به حال آن شود.

با مسئولان جامعه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
در بررســی های صورت گرفته از تاالب بین المللی 
گاوخونی مشخص شد که ۹۶ درصد این زیستگاه 
مهم طبیعی به طور کامل خشک شده است.منصور 
شیشــه فروش، نگهدای و تثبیت مــواد غذایی و 
دارا بودن زیســتگاه های متعددی شامل تپه شنی 
و نیزار، شــوره زار، شــنزار، تپه ماهور و گزســتان و 
زیســتگاه گونه های گیاهی و جانوری با ارزش را از 

جمله ویژگی های این جاذبه بزرگ طبیعی برشمرد 
و گفت: این تاالب در گذشــته زیســتگاه مناسبی 
برای خرندگانی از جملــه میش و قوچ و بالغ بر ۲۵ 
هزار قطعه پرنده بود که االن به جز تعداد محدودی، 
خبری از آن ها نیست.شیشــه فروش با بیان اینکه 
حفاظت از تاالب با یک هدف اولیه حفاظت از تنوع 
زیستی مطرح اســت، گفت: این جاذبه و زیستگاه 
طبیعی با ارزش و بین المللــی نیازمند طرح جامع 
احیای تاالب با هــدف حفاظت از اکوسیســتم و 
تقویت مدیریت آن است.وی با اشاره به خشکی ۹۶ 
درصد این تاالب و تبدیل شدن آن به یک کانون گرد 
و غبار در آینده گفت: گرد و غبار این تاالب می تواند 
تا شعاع ۵00 کیلومتر برسد و چند استان دیگر را هم 

فرا بگیرد به طوری که در تابستان امسال چند نوبت 
پدیده گرد و غبار در استان مشــاهده شد.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان افزود: برای 
این موضوع مقرر شــد تا منابع طبیعــی اقدامات 
و هماهنگی هــای الزم را درخصــوص مطالعــات 
۵0 هزار هکتــار از این مجموعه را بــرای طرح های 
بیابان زدایی و کنترل بیایان در دستور کار قرار دهد.

شیشه فروش با اشاره به بازدید اخیر از این تاالب و 
جمع بندی اقدامات الزم برای احیای این مجموعه 
گفت: از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست 
می شــود تا همانند دریاچه ارومیه برای حفاظت از 
این تاالب بــزرگ برنامه جامع احیــای تاالب بین 

المللی گاوخونی را در دستور کار خود قرار دهد.

9۶ درصد تاالب بین المللی گاوخونی خشک شد

دستگیری راننده ضارب مامور پلیس اصفهان 
راننده ضارب مامور پلیس اصفهان در کمتر از ۴ ســاعت شناســایی و دســتگیر شد.جانشــین 
فرمانده انتظامی اســتان گفت: ماموران پاسگاه بهارســتان، حین اجرای طرح ایست و بازرسی 
به یک ســواری ۴0۵ مشــکوک و دســتور ایســت صادر کردند، اما راننده این خودرو به دستور 
ایســت ماموران انتظامی توجه نکرده و با خودروی خود مامور پلیس پاســگاه »بهارســتان« را 
مجروح و از صحنه متواری شد.ســرهنگ محمدرضا هاشمی فر با اشــاره به اینکه این مامور که 
به شدت مجروح شده بود به بیمارســتان منتقل شد گفت: ســرانجام ۴ ساعت پس از متواری 
 شدن فرد ضارب خودروی وی پشــت تپه ای در حوالی روســتای » نوجوک« شناسایی و متهم

 دستگیر شد.

سرقت 11 میلیاردی باند سارقان منزل در اصفهان
بانــد ۴ نفره ســارقان منزل در اصفهان شناســایی و دســتگیر شــدند.رییس پلیــس آگاهی 
فرماندهــی انتظامی اســتان گفت: در پی وقــوع چندین فقره ســرقت منــزل در منطقه غرب 
شهرســتان اصفهان و شــکایت مالباختگان کارآگاهان پایگاه غرب پلیــس آگاهی فرماندهی 
انتظامــی اســتان ، تحقیقــات تخصصــی خــود در این خصــوص را آغــاز کردند.ســرهنگ 
حســین ترکیان با اشــاره به دســتگیری این ســارق در یک عملیات ضربتی گفــت: متهم به 
۲0 فقره ســرقت، وجوه نقــد، دالر، طالجات و ســکه بهــار آزادی از منازل با همدســتی 3 نفر 
 دیگر اعتــراف کرد.وی گفــت: کارشناســان ارزش این اموال ســرقت شــده را 11 میلیارد ریال

 اعالم کردند.

توقیف پژو پارس با 2۶0 کیلوگرم تریاک
۲۶0 کیلوگرم تریاک از یک دســتگاه ســواری پژو پــارس در محور فرعی رامشه-حســن آباد 
کشــف و توقیف شد.جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان گفــت:  ماموران پلیــس تکاوری 
اصفهان حین کنترل خودرو های عبوری در محور فرعی »رامشه-حســن آباد« به یک ســواری 
پژو پارس مشــکوک و دســتور ایســت صادر کردند.ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر با بیان 
اینکه راننده خودرو به دســتور ایســت ماموران توجهی نکرد و به سمت روســتای »مالواجرد« 
متواری شــد، افزود: مامــوران در عملیاتی ضربتی ایــن خودرو را متوقف کردنــد.وی گفت: در 
 بازرســی از این خودرو ۲۶0 کیلو تریاک که در صندوق عقب و زیر صندلی ها جاســاز شــده بود،

 کشف شد.

بار ماسک های مسافر فرودگاه، قاچاق بود 
رییس پلیس فرودگاه اصفهان، از توقیف 1۲ هزار و ۵00 عدد ماســک خارجی قاچاق و تقلبی در 
عملیات ماموران این پلیس حین بررسی دقیق بار یکی از مســافران ورودی خبر داد. سرهنگ 
ذبیح ا... دالور در تشریح این خبر گفت: ماموران مستقر در گیت بازرسی پرواز های داخلی حین 
کنترل هوشمندانه بار مسافران به بار مسافری که از استان های جنوبی کشور وارد اصفهان شده 
بود مشکوک و موضوع را در دســتور کار قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام 
قضایی بار این مســافر را مورد بازرســی دقیق قرار دادند که در نتیجه یک هزار و ۲00 عدد ماسک 

خارجی قاچاق و تقلبی کشف شد.
رییــس پلیس فــرودگاه اصفهــان با بیــان اینکه مســافر مذکــور برای بــار خود هیــچ گونه 
مدرک معتبری نداشــته و بنابــر اعتراف خود آنهــا را به صورت قاچــاق تهیه کــرده بود، گفت: 
 در این رابطــه پرونده تشــکیل و فــرد مذکور بــرای انجــام اقدامــات قانونی تحویــل مرجع

 قضایی شد.

خبر روزناجا

منشأ ریزگردهای دشت 
سگزی به طور دقیق 

مشخص نیست
عضو هیئــت علمــی مرکــز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان، گفت: منشــأ بخشی از ریزگردها 
و گردو غبار دشت سگزی خارج از منطقه 
اســت. حتی بعضی، منشــأ این ذرات را 
مناطقی از شمال استان و استان سمنان 
می دانند. بنابراین بــرای رفع موثر و کامل 
مشکل، الزم اســت مناطق برداشت این 
ذرات به طور دقیق مشــخص شود که این 
کار مســتلزم انجام مطالعات و تحقیقات 

بیشتر است.
مســعود برهانی با اشــاره بــه دوکانون 
بحرانی ریــز گرد و گرد و غبــار در اصفهان 
)تــاالب گاوخونی و دشــت ســگزی(، 
اظهار داشــت: منشأ بخشــی از ریزگردها 
و گــردو غبار دشــت ســگزی خــارج از 
منطقه اســت. حتی بعضی، منشــأ این 
 ذرات را مناطقی از شمال استان و استان 

سمنان می دانند.
 بنابراین برای رفع موثر و کامل مشــکل، 
الزم است مناطق برداشت این ذرات به طور 
دقیق مشخص شــود که این کار مستلزم 
انجام مطالعات و تحقیقات  بیشتر  است. 
برهانی اظهار کرد: مــی توانیم بگوییم در 
مواقعی از سال که جریانات باد را از سمت 
شمال و شمال شرق داریم، ذرات معلق از 
استان ســمنان و در مواقعی که جریانات 
هوا غربی- شــرقی است، اســتان های 
غربی اصفهان نظیر خوزســتان و ایالم در 
افزایش ریزگردهای استان موثرند. عضو 
هیئت علمــی مرکز تحقیقــات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، 
گفت: در این خصوص تحقیقات متعددی 
انجام شده که ماحصل آن گزارشات علمی 
و نقشه هایی اســت که الزم است تکمیل 
شود. در این مطالعات اثر عوامل مختلف 
بر بروز فرسایش بادی و پدیده گرد و غبار و 

ریزگردها در حال بررسی است.  

50 هزار دانش آموز اتباع خارجی در اصفهان تحصیل می کنند
نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسالمی ایران گفت: آموزش به مهاجرین هزینه هایی دارد و جامعه بین الملل باید 
به ایران برای این هزینه ها کمک کنند؛ به طور مثال در شهر اصفهان شاهد حضور ۵0 هزار دانش آموز غیر ایرانی در مدارس هستیم که بسیاری از آنها مجوز اقامت 
دارند.ایوو فریسن، در آیین بهره برداری از دبیرستان موقوفه صارمیه  در خصوص ساخت این مدرسه اظهار داشت: مراتب قدردانی خودم را از طرف کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل خدمت مردم و دولت ایران عرض می کنم چرا که چهل سال میزبانی ســخاوتمندانه ای از پناهندگان و پناهجویان داشته اند.وی 
تصریح کرد: در بسیاری از مجامع بی  المللی گفته ام که ایران جزو کشورهایی اســت که خدمات مثال زدنی را به صورت عادالنه بین مردم کشور خود و مهاجرین 
ارائه داده که امکانات آموزشی از جمله آنهاست و اتباع در ایران از نظر آموزش و تحصیل مشکلی ندارد.فریسن ادامه داد: طبیعتا این آموزش هزینه هایی دارد و 
جامعه بین الملل باید به ایران برای این هزینه ها کمک کنند. به طور مثال در شهر اصفهان شاهد حضور ۵0 هزار دانش آموز غیر ایرانی در مدارس هستیم که بسیاری 
از آنها مجوز اقامت دارند.نماینده کمیساریای عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسالمی ایران خاطر نشان کرد: ارائه خدمات آموزشی به 
کودکان یک سرمایه گذاری است، آموزش خدمتی انسانی به آنها قلمداد می شود چرا که آنها در آینده کارآفرینان، دانشمندان و متفکران زمان خود خواهند بود.

افزایش  اقتصادی کنونی، شاهد  به شرایط  توجه  با 
سرقت های خرد بودیم و موارد دیگر از جمله ایراد ضرب، 
توهین و تصادف هم در رده های بعدی وقوع جرائم در 

استان اصفهان قرار دارد

واکسیناسیون بیش از 
35هزار پرنده در کاشان

رییــس شــبکه دامپزشــکی کاشــان از 
واکسیناسیون بیش از 3۵ هزار پرنده در مقابل 
بیماری نیوکاسل در کاشان خبر داد. عباس شاه 
میرزایی با اشاره به اینکه چنانچه این بیماری 
در سطح پرندگان بومی کنترل شود از انتقال آن 
به واحدهای صنعتی پرورش طیور جلوگیری 
می شود، تصریح کرد:طی 10 ماه گذشته در سه 
نوبت واکسیناســیون این بیماری در ســطح 

شهرستان کاشان انجام گرفته است.

وز عکس ر
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حق با شماست آقای مسلمان!
 محسن مسلمان در طول این سال ها تقریبا در لیســت مازاد همه مربیانش قرار گرفته؛ فقط در 
مورد برانکو کمی طول کشــید تا این اتفاق رخ بدهد و همین فاصله، به بهترین سال های فوتبال 
محسن تبدیل شد. مسلمان در دفاع از خودش در ماجرای اختالف با برانکو می گوید: »در بازی 
با االهلی مرا تعویض کرد و من هم با ناراحتی بیرون آمدم. از من توضیح خواست و گفتم بهتر بود 
بازیکنان دیگر را تعویض کنی. من داشــتم خوب بازی می کردم، اما بین بقیه نفرات گزینه های 
بهتری برای تعویض وجود داشت. « همین. واقعا این برانکو آدم سنگدلی بود که به خاطر همین 
چند جمله، با مسلمان چپ افتاد. اصال پروفسور باید از هوش تاکتیکی مسلمان به وجد می آمد 
و در مســابقات بعدی برای ارنج و کوچینگ و تعویض از او مشــورت می گرفت. حق با شماست 

آقای مسلمان؛ برانکو نمی فهمید.

ایران – بوسنی؛ کریم در لیست تیم ملی
 سایت باشگاه آ.ک آتن اعالم کرد کریم انصاری فرد برای مصاف با بوسنی هرزگوین دعوت شده 
است. تیم ملی ایران بعد از برگزاری مسابقات باشگاهی این هفته، دیداری دوستانه مقابل بوسنی 
هرزگوین انجام خواهد داد. طبق آنچه این سایت اعالم کرد دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ایران 
از انصاری فرد برای همراهی تیم ملی در این مصاف دعوت کرده اســت. مســئول فنی تیم ملی 
همچنین برای این مصاف سردار آزمون، مهاجم عضو تیم زنیت سن پترزبورگ را نیز مد نظر دارد. 

تیم ملی تاکنون تحت هدایت اسکوچیچ مقابل ازبکستان به میدان رفته است.

پشت پرده پرداخت بدهی خارحی سرخابی ها
 دو پرونده شکایتی مهم استقالل و پرسپولیس در فیفا که معضالت جدی برای سرخابی ها ایجاد 
کرده بود، سرانجام حل شد تا سایه سنگین این بدهی های کالن و کمرشکن از سر این دو باشگاه 
برداشته شود. مشکالت به وجود آمده در پی این دو پرونده به قدری زیاد بوده که بررسی و چرایی 
آنها ضمن اینکه بارها به آن پرداخته شده، در این مقال نمی گنجد اما این سوال وجود دارد که چه 
عاملی باعث شد تا باالخره این دو باشگاه بتوانند از پس شکایت های برانکو و شفر برآیند.درست 
اســت که به وزارت ورزش و جوانان بابت انتصاب های صورت گرفته طی سال های اخیر و نحوه 
مدیریان این دوباشگاه تا کنون انتقادات جدی و به جایی وارد است؛ اما در جایی که این وزارتخانه 
اقدام موثر می کند نیز نباید نادیده گرفته شود. در واقع، تمرکز راهبردی و عملیاتی معاونت ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش بر حل این مشکل، نقش ویژه ای داشت تا این دو معضل اصلی، 
مرتفع شود.در پس تصمیمی که فدراسیون فوتبال با حمایت وزارت ورزش بابت ممنوعیت ورود 

خارجی هاگرفت، همین راهبرد و دوراندیشی وجود داشت. 
این قانون اگرچه مقطعی و متناسب با الزامات و شــرایط روز گرفته شده اما با توجه به وضعیت 
اقتصادی کنونی و ســوء مدیریت های صورت گرفته در این دو باشــگاه بابــت عقد قراردادهای 
بی حســاب و کتاب، بهترین راه برون رفت از انباشــت چنیــن بدهی هایی به شــمار می رفته 
اســت. اگر چنین تصمیم و عزمی جدی در اجرای آن نبود، چه بســا به پرونده های شکایتی دو 
باشگاه در فیفا اضافه می شــد. با توجه به اینکه در ســال جاری قیمت ارز هم نوسان و افزایش 
چشــمگیری داشــته، حضور هر بازیکن یا مربی خارجی می توانســت تبعات کمرشــکن تری 
برای دو باشگاه داشــته باشــد.در هر صورت، پرداخت پول برانکو و شــفر از اتفاقات مثبت چند 
وقت اخیر در استقالل و پرســپولیس اســت که باید آن را به فال نیک گرفت. هر چند دو باشگاه 
در آینده ای نزدیک باید پرونده های بودیمیر، کالدرون و اســتراماچونی را حــل و فصل کنند تا 
 مثل برانکو و شفر باعث بسته شــدن پنجره نقل و انتقاالتی آنها نشــود و چالش هایی دیگر نیز 

در راه است.

تقابل طالیی پوشان با سرمربی سابق در اولین گام؛

سپاهاِن محرم وارد می شود

سمیه مصور  شاگردان محرم نوید کیا در اولین دیدار از 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر امروز 
مقابل شاگردان امیرقلعه نویی صف آرایی می کند، دیداری که با توجه 
به حضور سرمربی سابق ســپاهان روی نیمکت تیم گل گهر سیرجان 
می تواند از جذابیت های خاصی برخوردار باشد.بیستمین دوره رقابت 
های لیگ برتر پس از تاخیری یک هفته ای، جمعه شــب با برگزاری 
چهار دیدار آغاز شــد تا 16 تیم لیگ برتری در این دوره از مسابقات در 

سایه شیوع کرونا به رقابت با یکدیگر بپردازند.
هواداران سپاهان که چند فصل ناکامی از رسیدن به جام را فراموش 
کرده اند، بی صبرانه چشم انتظار رونمایی از تیم تحت حمایت محرم 
برای فصل جدید هستند، البته در ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا که به صورت متمرکز در قطر برگزار شد، نویدکیا برای اولین بار در 
قامت سرمربی روی نیمکت طالیی پوشان اصفهانی نشست و با چند 
نتیجه ضعیف خیلی زود از مسابقات باشگاهی در قاره کهن کنار رفت، با 
این حال به دلیل اینکه فرصت کمی برای آماده سازی این تیم داشت، 

نمی توان روی عملکرد فنی این مربی قضاوتی کرد.
نویدکیا در دوران بازی به عنوان کاپیتان ســپاهان دوره پر افتخاری را 
با این تیم پشت سر گذاشــت و تمام جام های قهرمانی این تیم در 
لیگ برتر و جام حذفی با حضور این هافبک بازیســاز به دست آمد تا 
محبوبیت فوق العاده ای پیش هواداران پیــدا کند، همین محبوبیت 
باعث شد تا با وجود اینکه نویدکیا ســابقه مربیگری خاصی نداشت، 
اما طرفداران تیم اصفهانی از انتخاب او خرسند شده و به حمایت همه 

جانبه ای از این تیم بپردازند.
سپاهان در فصل نقل و انتقاالت امســال فعالیت چندانی نداشت و 
روزهای آرامی را پشت سر گذاشــت؛ با این حال زردپوشان اصفهانی 
موفق شــدند بازیکنان باکیفیتی در خط دفــاع و هافبک به خدمت 
بگیرند. هرچند ممنوعیت در جذب بازیکنان خارجی، ســپاهانی ها را 
به دردسر انداخت و زردپوشــان اصفهانی نتوانستند در پست مهاجم 

بازیکن دلخواه شان را جذب کنند.
ســپاهان در فاز دفاعی تغییر چندانی نســبت به گذشته نداشته و در 
این خط تنها ســعید آقایی را از دست داده اســت و برای فصل پیش 
 رو از مصلح، ترکمان و ســبحان پســندیده در این پســت اســتفاده 

خواهد کرد. 
دانیال اسماعیلی فر دیگر خرید ســپاهان در خط دفاعی است و مرد 
شماره یک دفاع راست زردپوشان در لیگ بیســتم به شمار می رود. 

نقطه اتکای نویدکیــا در فاز دفاعی، حضور نیازمنــد در درون دروازه و 
هماهنگی باالی مدافعان سپاهان است.

ترکیب اصلی سپاهان در خط میانی دست خوش تغییر چندانی نشده 
و با وجود جدایی کومان و مســلمان، تمام بازیکنان اصلی زردپوشان 
در خط میانی حفظ شــده اند. ســپاهانی ها در پنجره نقل  و انتقاالتی 
امسال خلعتبری را به فهرســت خود اضافه کردند تا همراه با رفیعی، 
کیانی و نورافکن خط میانی سپاهان را تشکیل دهند. در فاز تهاجمی 
سپاهان نسبت به فصل گذشــته تغییر چندانی نداشــته و همچنان 
اســتنلی و شــهباززاده بار خط حمله این تیم را به دوش می کشــند 
 و محبــی و حســینی در نقش وینگر چپ و راســت ســپاهان بازی 

خواهند کرد.
سپاهان در لیگ هجدهم و نوزدهم با هدایت امیر قلعه نویی به عنوان 
یک تیم مدعی وارد لیگ شد و در هر دو دوره نیز تا پایان نیم فصل اول، 

شانس اول قهرمانی محسوب می شد اما در نیم فصل دوم، از کورس 
قهرمانی عقب افتاد. زردهای اصفهانی که رکورد بیشترین قهرمانی در 
لیگ برتر را به حریف تهرانی واگذار کردند، بــرای فصل جدید انگیزه 

های زیادی دارند.
اولین دیدار تیم سپاهان در لیگ بیستم با تیم گل گهر سیرجان است 
که این مصاف از جذابیت ویژه ای برای هواداران برخوردار خواهد بود، 
زیرا ســرمربیگری تیم کرمانی برعهده امیر قلعه نویی است و اولین 
تقابل این مربی پس از جدایی از ســپاهان با تیم ســابقش خواهد 
بود. ناکامی ســپاهان با قلعه نویی باعث شــد تا هواداران نسبت به 
این مربی حساس شوند و اظهارنظر اخیر او در خصوص اجازه ندادن 
سپاهانی ها برای پیوســتن به تیم ملی نیز باعث دلخوری بیشتری 
 هواداران شــد و حاال امیدوارند با بــرد برابر این تیــم، از قلعه نویی

 انتقام بگیرند.

 چهره  روز

بحث انتقال ستاره بایرن به یوونتوس جدی شد
بعد از پشت سر گذاشــتن چند فصل فوق العاده در بایرن مونیخ به نظر می رسد که دوران داوید آالبا 
در این تیم به اتمام رسیده است و باالخره یا در نقل و انتقاالت زمستانی و یا در تابستان آینده از جمع 
باواریایی ها جدا خواهد شد؛ موضوعی که 
طی روزهای گذشته به تایید حسن صالح 
حمیدزیچ، مدیر ورزشــی باشگاه بایرن 
مونیخ نیز درآمد.از تیم هــای زیادی به 
عنوان مقصد احتمالی ستاره اتریشی نام 
برده می شــود؛ اما در عین حال اکثریت 
منابع ادعــا می کنند که خــود داوید آالبا 
عالقه مند به حضور در فوتبال اســپانیا و 
یکی از دو تیم رئال مادرید یا بارسلوناست.

از طرفی بعید به نظر می رسد که بارسلونا با 
توجه به وضعیت اقتصادی کنونی اش توانایی پرداخت حقوق آالبا را داشته باشد و از سمت دیگر مارکا 
اخیرا مدعی شده بود که رئال مادرید هیچ خریدی حداقل در زمســتان انجام نخواهد داد.در صورت 
عدم انتقال به یکی از دو تیم رئال و بارسا، اصلی ترین گزینه ها برای آالبا منچستر سیتی، لیورپول و یا 
یوونتوس خواهد بود. حاال و در همین رابطه توتو اسپورت ادعا می کند که بحث حضور مدافع اتریشی در 
یوونتوس جدی تر شده و فابیو پاراتیچی، مدیر ورزشی باشگاه عالقه مند است که این بازیکن را به تورین 

بیاورد. از طرفی این منبع می گوید که بیانکونری مشکلی برای پرداخت حقوق آالبا نخواهد داشت.

یونایتد در تالش برای فروش »پوگبا« به رئال
پل پوگبا، هافبک فرانســوی که روزی گران ترین انتقال فوتبال را با جدایی از یوونتوس و پیوستن 
به منچستریونایتد رقم زد، اکنون به دلیل دوری از روزهای اوج خود با کاهش قیمت مواجه شده 
است. در حال حاضر قیمت پل پوگبا به ۵۳ میلیون پوند رسیده است و منچستریونایتد که گذشته 
بارها مخالفت خود را با انتقال این بازیکن به رئال مادرید اعالم کرده بود، دوست دارد این انتقال 
نهایی شود. از زمانی که برونو فرناندس، پرتغالی به منچستریونایتد پیوست، پوگبا بیشتر در حاشیه 
قرار گرفت و اکنون به بازیکنی تبدیل شده است که آینده ای در این تیم ندارد و با توجه به رابطه خوبی 

که با زین الدین زیدان داشته است احتماال به زودی به رئال مادرید خواهد پیوست.

 مورینیو: 

من مطالبه گر هستم
»ژوزه مورینیو« سرمربی  تیم فوتبال تاتنهام پس از پیروزی تیمش مقابل لودوگورتس بلغارستان 
در هفته سوم از مرحله گروهی لیگ اروپا، اظهار داشت: ما تاتنهام هستیم، تیمی که بهترین نفرات 
را در اختیار دارد. من همیشــه مطالبه گر هستم و همیشــه انتظارات باالیی از بازیکنان دارم.وی 
افزود: ما بازیکنانی داریم که با عملکرد عالی خود فرصت را در اختیار دیگر نفرات قرار می دهند تا 
بهترین نمایش را در زمین مسابقه انجام دهند. بازیکنان من همواره از عملکرد خود لذت می برند 
و این یک اتفاق بزرگ برای ماست.سرمربی تیم فوتبال تاتنهام خاطرنشان کرد: شرایط فیزیکی 
لوسلسو خوب نیست، چون تمرینات پیش فصل نداشته است. در جریان قرنطینه فصل گذشته، او 
مشکالتی داشت و زمانی که دیگر بازیکنان تمرین می کردند، جیووانی تمرین نکرد. حاال او آرام آرام 
به شرایط ایده آلش خواهد رسید. این اما آن لوسلسوی فوق العاده ای که ما می شناسیم، نیست.

مورینیو در پایان گفت: من و بازیکنانم تالش می کنیم تا در مســابقات پیش رو بهترین عملکرد را 
داشته باشیم و بهترین نتایج را به دست آوریم.تیم فوتبال تاتنهام در هفته سوم از مرحله گروهی 

لیگ اروپا در خانه لودوگورتس بلغارستان به برتری ۳ بر یک رسید.

فوتبال جهان

»گل محمدی« با فانوس 
دنبال بازیکن جدید

پرسپولیس  عالوه بر ترانسفر علیرضا بیرانوند و 
مصدومیت محمد انصاری چهار بازیکن دیگر 
فصل گذشته یعنی مهدی ترابی، علی علیپور، 
محمد نادری و شــجاع خلیل زاده را از دست 
داد و ۷ بازیکن لیگ برتری و شریفی جوان را 
به خدمت گرفت؛ اما با توجه به جدایی شجاع 
و نادری در دفاع میانی و چپ کمبود بازیکن 
دارد و یحیی گل محمدی هم به این موضوع در 
آخرین مصاحبه اش اشاره کرد. او چند گزینه 
برای دفاع میانی و چــپ در نظر گرفته بود که 
همه این بازیکنان تحت قرارداد باشگاه شان 
بودند و مذاکره با آنها به جایی نرسید. با این 
حال، هنوز در لیگ برتر و لیگ یک، در پی آن 
اســت تا بازیکنانی به خدمت بگیرد هر چند 
هنوز برخی می گویند ممکن است ستاره فصل 
گذشــته یکی از تیم های مدعــی، در آخرین 
لحظه نقل و انتقاالت پرسپولیســی شــود! 
در سمت چپ نیز، باشــگاه به دنبال بازیکن 
آزاد اســت اما بازیکنی در حــد و اندازه های 
پرسپولیس پیدا نمی شــود. از سوی دیگر پر 
شــدن هفت ســهمیه لیگ برتری شرایط را 
سخت کرده و جذب یار خارجی هم که ممنوع 
است. در حال حاضر گل محمدی گزینه های 
جوانی را مد نظــر دارد؛ اما هنوز به جمع بندی 
نرسیده و همچنان در حال بررسی نام هاست. 
یحیی فعال به گزینه دلخواهش نرسیده ولی 
به طور قطع، دو سهمیه باقی مانده در لیست 1۸ 
نفره را با حضور یک مدافع میانی و یک مدافع 
چپ پر می کند. در کنار اینها، او در پی آن است 
تا یک مهاجــم جوان هم بــه خدمت بگیرد؛ 
بازیکنی که در سهمیه زیر ۲۳ سال و تیم امید 
باشــگاه قرار بگیرد و بتواند به پرســپولیس 

کمک کند. 

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

مسن ترین بانوی 
جهان، مشعل المپیک 

را حمل می کند
کانه تاناکا به عنوان مســن ترین بانوی 
جهــان قرار اســت مشــعل بازی های 
المپیک توکیو را حمــل کند. نام وی به 
عنوان مســن ترین بانوی جهان با 11۷ 
سال ســن در کتاب گینس ثبت شده 

است.

دورخیز برای قهرمانی با یک سال تاخیر
لیگ برتر بسکتبال هم بعد از چند ماه کش و قوس باالخره از روز پنجشنبه در ســالن آزادی و به صورت متمرکز استارت خورد؛ جایی که شهرداری گرگان به عنوان 
یکی از مدعیان قهرمانی توانست گام اول را محکم بردارد.گرگانی ها که فصل گذشته صدرنشین دور مقدماتی شدند و به کسب عنوان قهرمانی دل بسته بودند، به 
خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف شدند و در نهایت هم فدراسیون به قهرمانی آن ها رای نداد.حاال در فصل جدید بار دیگر شهرداری گرگان که البته از وجود مهران 

شاهین طبع روی نیمکت خود بهره می برد، می خواهد رویای دیرینه خود را تعبیر کند؛ اگرچه آن ها مثل همیشه هواداران پرشور خود را کنارشان نمی بینند.

در انتخابــی تیــم ملــی کشــتی آزاد، از ابتدا هم 
مشــخص بود که یکی از جذاب تریــن رقابت ها 
در سنگین وزن رقم خواهد خورد؛ جایی که پرویز 
هادی، یدا... محبــی، امیرحســین زارع و امین 
طاهری حضور داشتند. شکست پرویز هادی برابر 
امین طاهری، اولین اتفاق غیرمنتظره در سنگین 
وزن بود. هادی که برخالف ســال های گذشته از 
آمادگی بدنی باالیی برخوردار نبود، اســیر آمادگی 
باالی طاهری شــد که با انگیزه و برنامه پای روی 
تشک گذاشــته بود. این کشــتی جذاب 9 بر 4 به 
ســود طاهری، دارنده مدال برنز امیدهای جهان 
به پایان رســید تا او هم خــودش را در قامت یک 
مدعی نشــان دهــد؛ در حالی که شــاید پیش از 
شــروع مســابقات، خیلی ها رقابت اصلی را بین 
پرویز هادی و امیرحســین زارع می دانستند و تا 
حدودی هم برای یدا... محبی شانس قائل بودند 
که دو دوره مسابقات جهانی را تجربه کرده است. 

بعد از برد اول، طاهری معادالت جدول ســنگین 

وزن را به  هــم زد. شکســت یدا... محبــی برابر 
امیرحسین زارع که نتیجه مشــابه رقابت این دو 
کشــتی گیر در لیگ برتر هم بود، دو مدعی اصلی 
سنگین وزن در سال های اخیر یعنی پرویز هادی 
و محبی را دچار شوک بزرگی کرد. انصراف محبی 
از ادامه مســابقات و پیــروزی زارع برابر هادی، 
رویارویی فینال گونه دو کشتی گیر جوان تر را رقم 
زد. با توجه به آمادگی یک ســال اخیر زارع، تصور 
بر این بود کــه او برنده این دوئــل خواهد بود، اما 
طاهری بعــد از یک برد و یک باخــت، در لحظات 
پایانی مبارزه ســوم، زارع را غافلگیر کرد و قهرمان 

شد تا دقیقا برخالف پیش بینی ها عمل کند. 
امین طاهــری که ســابقه حضــور در ترکیب تیم 
ملی در مســابقات قهرمانی آســیا را دارد، در رده 
بزرگســاالن مســابقات جهانی را تجربــه نکرده؛ 
حاال باید خودش را در ســال قبل از المپیک برای 
یک رویداد بــزرگ آماده کنــد. البتــه ابتدا همه 
کشتی گیران و مربیان باید منتظر اعالم رای نهایی 

اتحادیه جهانی پیرامــون برگزاری یا عدم برگزاری 
مسابقات جهانی ۲0۲0 در صربستان باشند.طاهری 
که نسبت فامیلی با علیرضا رضایی دارد و همواره از 
او به عنوان الگوی خود یاد می کند، حاال می تواند پا 
جای داماد خانواده بگذارد و افتخارات مهمی که در 
ویترین افتخارات علیرضا رضایی وجود دارد را تکرار 
کند. البته که او در همین ایران هم رقبای سرسختی 
از جمله همین امیرحسین زارع دارد که باید با عبور 
از سد آن ها به المپیک فکر کند. بدون شک علیرضا 
رضایی به عنوان ســرمربی تیم باشــگاهی امین 
طاهری و همچنین یکی از اقوام او می تواند نقش 
مهمی را در مسیری که این کشتی گیر تهرانی وارد 

آن شده، ایفا کند.

غول کشی »طاهری« به سبک داماد خانواده
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مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 پاک سازی بستر رودخانه زاینده رود با کمک 400 
نیروی شهرداری

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: در پی خشکی رودخانه 
زاینده رود و رویش مضاعف علف ها در بســتر رودخانه با حضور بیش از 400 نفر از عوامل فضای 
سبز، نیروهای خدماتی، تجهیزات موتوری سازمان خدمات موتوری و پیمانکار نظافت رودخانه، 
عملیات پاک ســازی رودخانه آغاز شده اســت و این روند تا پاک ســازی کامل ادامه دارد.به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، بهزاد حقانی اظهار کرد: در پی خشک شدن 
رودخانه زاينده رود و به دنبال آن خشــکی علف های هرز در كف رودخانه عالوه بر اینکه موجب 
نازیبایی های بصری شده اســت، متاسفانه در چند روز اخیر توســط برخی از افراد در چند نقطه 
از بســتر رودخانه این علف ها به آتش کشــیده و موجب مشکالتی برای شــهروندان و به ویژه 
تهدیدی برای آثار تاریخی و افزایش آلودگی هوا شده است.وی گفت: همچنین در حاشیه زاینده 
رود از ناژوان تا پل شهرســتان، عملیات علف زنی رودخانه توســط عوامل فضای سبز و خدمات 
مناطق حاشیه ای و همچنین نیروهای ســازمان خدمات موتوری در حال انجام است.مدیرکل 
هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشــاره به موضوع ساماندهی اجرای 
طرح های کنترل ســیالب و احیای رودخانه ها در محدوده شهری ادامه داد: هر سال شهرداری 
 اصفهان نســبت به الیروبی و علف زنی رودخانه زاینده رود از ناژوان تا بند آبشار اقدامات الزم را

 انجام می دهد.
وی افزود: ســاماندهی رودخانه زاینده رود در شــهر اصفهان از حساســیت ویــژه ای برخوردار 
اســت و شــهرداری اصفهان با توجه به این موضوع، اقدام به پاک  ســازی رودخانــه از زباله و 
همچنین علــف های هرز مــی کند.حقانی بیان کرد: متاســفانه کم و زیاد شــدن دبی رودخانه 
شــرایط رشــد علف های بســتر رودخانه را فراهم می کند کــه این موضوع مشــکالت عدیده 
ای از جمله به آتش کشــیده شــدن آنهــا و به دنبــال آن آلودگی هوا و خســارت بــه پل های 
تاریخی را دربــردارد.وی ادامــه داد: در پی خشــکی رودخانــه زاینــده رود و رویش مضاعف 
علف های در بســتر رودخانه طی هماهنگی صورت گرفته و با حضور بیــش از 400 نفر از عوامل 
فضای ســبز، نیروهای خدماتــی، تجهیزات موتــوری ســازمان خدمات موتــوری و پیمانکار 
 نظافت رودخانــه، عملیات پاک ســازی رودخانه آغاز شــده اســت و این روند تا پاکســازی

 کامل ادامه دارد.

اجرای 20 میلیارد پروژه خیابان سازی در منطقه 12
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان از احداث سه خیابان جدید در این منطقه با پیش بینی اعتباری 
افزون بر ۲0 میلیارد ریال خبــر داد واظهار کرد: یکی از این پروژه ها، احــداث محور اتصال محله 
عاشــق آباد به امیرکبیر به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال و به طول یک هزار و۵0 متر اســت.علی باقری با 
اشــاره به ضرورت احداث محور اتصال محله عاشــق آباد به امیرکبیر، تصریح کــرد: با توجه به 
اینکه اکثر ساکنان محله عاشــق آباد در مجموعه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار هستند و برای 
رفت و آمد دچار مشــکل بودند، احداث این محور در دســتور کار قرار گرفــت و عملیات اجرایی 
آن آغاز شده اســت.مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان افزود: از دیگر مزایای اجرای این طرح 
خارج شدن شمال محله عاشق آباد از بن بست است، همچنین این محور به کاهش بار ترافیکی 
خیابان امام خمینی )ره( در ســاعات پیک ترافیک نیز کمک خواهد کرد.وی خاطرنشــان کرد: 
احداث خیابان »فیروزه ۱« در شهرک نگین با مبلغ شــش میلیارد و ۶00 میلیون ریال و به طول 
۳۶۵ متر از دیگر پروژه های منطقه ۱۲ اســت که اجرای آن در کاهش بــار ترافیک خیابان های 
 آزادگان تاثیــر خواهد داشــت و تردد را در این مســیر برای ســاکنان شــهرک نگین تســهیل

 خواهد کرد.

شهردار اصفهان:

 150 اتوبوس بازسازی شده به چرخه خدمت باز می گردد 

شهردار اصفهان گفت: طرح بازسازی 700 اتوبوس شهری را در دست 
اجرا داریم و قرارداد بازسازی ۱80 اتوبوس منعقد شده و ۱۵0 دستگاه 
اتوبوس بازســازی شــده به عرصه خدمت می آید که در شأن مردم 
خواهد بود.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
قدرت ا… نوروزی در برنامه زنده رادیویی »شــهر پرسشگر، شهردار 
پاسخگو« با اشاره به اینکه روز ۱4 آبان روز فرهنگ عمومی بود، اظهار 
کرد: فرهنگ عمومی سیمای شهر و سیمای کشور را انعکاس می دهد 
و بازتابی از رفتارهای ما در اذهان مردم در آینده و مردم شهرهای دیگر 
اســت؛ فرهنگ عمومی باید راهکار عبور از مشکالت را ارائه دهد و در 
شهر ما این کار شدنی اســت.وی با بیان اینکه هر یکشنبه یک افتتاح 
در شــهر داریم و تاکنون به این قولی که به مردم داده ایم خللی وارد 
نشده است، گفت: هرچه به پایان سال نزدیک می شویم پروژه های 
بزرگ شهر افتتاح و خدمت بیشتر به عموم شهروندان ارائه می شود در 
همین راستا بهره برداری از پروژه مرکز نمایشگاه بزرگ اصفهان برگزار 
شد.شهردار اصفهان با بیان اینکه این مکان، جایگاه مهمی است چراکه  
همه تجار، بازرگانان، صاحبان حرف و تولیدکنندگان آرزو داشــتند در 
اصفهان صاحب چنین جایگاهی شویم، افزود: وجود نمایشگاه بین 

المللی یک شاهراه برای سرعت گرفتن اقتصاد هر شهر، منشأ تحول 
در اشتغال زایی و در نهایت شادابی برای شهر است.

افزایش 5 برابری سرمایه شرکت نمایشگاه ها در این دوره
وی گفت: سه ســال پیش وقتی این نیاز را احســاس کردیم و قفل 
توقف پروژه را شکســتیم، کل سرمایه شرکت نمایشــگاه های بین 
المللی اصفهان 40 میلیارد تومان بود و ۱۵ درصد پروژه انجام شــده 
بود؛ اما با افزایش ســرمایه شــرکت به بیــش از ۲00 میلیارد تومان، 
حدود ۲۲0 میلیارد تومان برای پروژه نمایشگاه هزینه شده و طرح با 
کیفیت و سرعت پیش رفت که در این راستا ۱۱4 میلیاد تومان از هزینه 
 از سوی شــهرداری و 8۳ میلیارد تومان از طرف اتاق بازرگانی استان

 تامین شد.
نوروزی با بیان اینکه در این پروژه ۲۱0 قرارداد با پیمانکاران داشــتیم 
و کارها توزیع شــد، تصریح کرد: با رعایت پروتکل ها این پروژه بهره 
برداری شــد. وی ادامه داد: در آینده نزدیک باز از این نوع طرح ها در 
شهر افتتاح می شود چراکه پروژه ها یکی یکی در دست تکمیل و در 
آستانه بهره برداری برای شــهروندان است؛ هم اکنون سالن گلستان 

شهدا آماده اســت و پل شهید ســلیمانی با همکاری و کار سه شیفته 
و نیز تامین امکانات تا پایان ســال به پایان می رسد.شهردار اصفهان 
تصریح کرد: این طرح با سه میلیون مترمربع سطح زیربنا، دو کیلومتر 
طول و یک و نیم کیلومتر عرض تنها با اراده و عزم مدیران و پیمانکاران 
قابل تحقق اســت و امیدواریــم مانعی خــارج از اراده جلوی پای ما 
ایجاد نشود.وی افزود: در هر منطقه شهر اصفهان یک خیابان را برای 
پیرایش شــهری در نظر گرفته ایم و برخی مناطق در این طرح جلوتر 
هستند چون کسبه همکاری بیشتری کردند و از تمام کسبه درخواست 
همکاری داریم تا این پروژه پایلوت را اجرایی کنیم و این همه زیبایی 
در شهر اصفهان نباید با نازیبایی یک خیابان ذهن بیینده را مخدوش 
کند.نوروزی افزود: پاتوق های شــهری هم در منطقه یک و 9 در حال 
اجراست تا امکانات اولیه برای تبادل افکار و گفت و گو در یک محیط 

سالم داشته باشیم.
وی گفت: به دنبال این هســتیم که خودروها در شهر کم شود چراکه 
هرچه خودرو کمتر شود تردد آسان تر می شود؛ همچنین اتوبوس های 
بازسازی شده وارد چرخه می شود که در این زمینه طرح بازسازی 700 
اتوبوس را در دست اجرا داریم و قرارداد بازسازی ۱80 اتوبوس منعقد 
شده و ۱۵0 دستگاه بازسازی شده به عرصه خدمت می آید که در شأن 

مردم خواهد بود.
شهردار اصفهان افزود: هر خودرو که از شهر حذف می شود با دوچرخه 
جایگزین می شــود که در این زمینه زیرساخت های دوچرخه فراهم 
می شود؛ یکی از این زیرســاخت ها ایجاد یک حلقه بزرگ از مسیر 

دوچرخه سواری در اصفهان است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه یک هزار و ۲00 کیلومتر راه فرعی و اصلی 
در اصفهان داریم که 777 کیلومتر از این مسیر تبدیل به مسیر دوچرخه 
می شود، در همین زمینه شورای ترافیک شهر برگزار شد و یکی از بحث 
های ما انتخاب بهترین و ایمن ترین مسیر برای دوچرخه سواری بود 
چراکه اصفهان از لحاظ جغرافیایی مسطح است و اصفهان می تواند 
به گذشته با فرهنگ عمومی دوچرخه سواری برگردد و امروز با هدف 
کاهش آلودگی و ترافیک قصد انجام این کار را داریم.نوروزی افزود: 
نگاه ما به دوچرخه ابزاری برای حل مشــکالت مردم است و حاشیه 
های دیگر کار ما نیست بلکه ما قصد داریم راه ها ایمن تر و رسیدن به 
مقصد امن تر شود.وی با بیان اینکه امسال تعریض و نورپردازی برخی 
پل های روی رودخانه زاینده رود را در دستور کار قرار می دهیم، گفت: 
در همین راســتا ســاماندهی پل های فلزی و فردوسی برای جذب 

گردشگر برای تسهیل تردد انجام می شود.

با مسئولان

صبحونه ای متفاوت در قاب شبکه اصفهان
برنامه تلویزیونی با عنوان »صبحونه«از شنبه تا چهارشنبه ســاعت 8 صبح به صورت زنده میهمان 
مردم نصف جهان اســت.به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اصفهان، این برنامه ترکیبی 
با آیتم های مختلف مانند ورزش ، خبرنامه و هنرمند ورک شــاپ از شــنبه تا چهارشنبه با موضوع 
نشاط صبحگاهی پخش می شود.سفر به شهرستان ها و استفاده از مهمانان در آن شهرستان، حضور 
خواننده و پخش موســیقی ، بخش سواد رســانه ای، نماهنگ، گنجنامه و مسابقه، ارتباط با ستاد 
مقابله با کرونا، ارائه اطالعات ترافیک راه ها، هواشناسی و مرور اخبار روزنامه ها و خبرگزاری های 
استان از دیگر بخش های این برنامه تلویزیونی اســت.همچنین در این برنامه هرروز یک میهمان 
از جامعه هنرمندان، کارآفرینان و فعاالن صنعت کشــاورزی و مدیران حضور خواهند داشــت.این 
برنامه به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید جاللی ، اجرای هانیه ربیعی و بهزاد کریمیان، اجرای بخش 
خبرنامه فهیمه مومن زاده، کارگردان بخش های تولیدی و پرتابل محمد ربانی، دستیار تهیه محسن 
بابایی و پروانه مباشــر پور، گرافیک مهدی ملک احمدی و شهروز پشــوتن، تصویربرداران پرتابل 
حجت ال...سلطانی و حسین پاک نژاد و تدوین پروانه مباشر پور به مدت 4۵ روی آنتن می رود.

 پخش دل گویه های مخاطبان درباره سردار سلیمانی
 از رادیو اصفهان

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزاصفهان با همکاری خانم لیال عسکری و خانم فاطمه 
ترابی و آقای محمدرضا کبیری پویشــی با نام واژه به واژه، خط به خط با هدف گردآوری و پخش 
دل گویه های مخاطبان درباره سردار سلیمانی در معاونت صدای این مرکز ایجاد شده است.این 
پویش که از رادیو اصفهان پخش می شود از مخاطبان درخواســت می کند تا دل گویه های خود 
را ضبط کرده و از طریق فضای مجازی به شماره 09۱۳0000۱۶4 ارسال کنند. دل گویه های ارسالی 
به برنامه ای با قالب ugc  تهیه و در اینستاگرام پخش می شود. قالب ugc  همان تهیه برنامه با 

استفاده از محتوایی است که مخاطبان تولید کرده اند.

سه روز زندگی سبز برای کودکان اصفهانی 
برنامه سه روز زندگی سبز با هدف مشــارکت کودکان در هفته کتاب و نوشــتن از محیط زیست 
توسط خانه کودک وابســته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان برگزار می 
شود.مدیرخانه کودک وابســته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان درباره 
اجرای برنامه سه روز زندگی سبز ویژه کودکان 8 تا ۱۲ ساله گفت: هدف از برگزاری این برنامه که 
با مشارکت مدیریت اداره امور کتابخانه ها و کمیته توســعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شــود، مشارکت کودکان در هفته کتاب در خواندن 
کتاب و نوشــتن از چیزهایی است که درباره محیط زیســت در ذهن آنها وجود دارد.زهرا کاظمی 
افزود: سه موضوع برای این رویداد در نظر گرفته شــده که محور اصلی آنها محیط زیست است. 
کودکان پس از دریافت دفترچه های مخصوص باید فعالیت خود در زمینه محیط زیست و بازیافت 
در سه روز را توضیح دهند. همچنین باید خواسته ها و آرزوهای خود را برای داشتن آینده سبز به 
ما بگویند؛ مثال اینکه آیا نیاز آنها برای دسترسی به فضای سبز و پارک برآورده شده است یا خیر. 
همچنین آنها باید کتاب هایی که در زمینه محیط زیست خوانده اند را با نام نویسنده یا مترجم در 
این دفترچه معرفی کنند.مدیرخانه کودک وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: در این طرح حدود ۶00 دفترچه و کتاب با مشــارکت خانه کودک، کتابخانه رودکی، 
کتابخانه نیایش، فرهنگسرای حافظ، سرزمین قصه های کهن، فرهنگسرای انتظار، فرهنگسرای 
وحید و خانه کودک لبخند میان کودکان 8 تا ۱۲ ساله توزیع می شود که آدرس آنها در پوستر برنامه 

موجود است و عالقه مندان می توانند تا ۱7 آبان ماه این دفترچه ها را از این مراکز دریافت کنند.

خبر روزخبر خوان

کاهش 50 درصدی 
شکایات سامانه 137 در 

حوزه پسماند اصفهان
معــاون اجرایــی ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری اصفهان گفت: مقایسه آمار پیام های 
۱۳7 بین ماه های گذشــته و مهرمــاه، حدود ۵0 
درصد کاهش در تعداد شــکایات ۱۳7 را نشــان 
می دهد که با توجه به اســتقرار سیستم AVL و 
رصد و بهبود وضعیت جمع آوری منظم پســماند 
خشــک از درب منازل، می تواند گویای افزایش 
رضایت شهروندی باشد.محمد بدیعی ، با اشاره به 
دریافت 98 پیام مرتبط با حوزه مدیریت پسماند 
شامل شکایات، پیشنهادات و انتقادات از طریق 
سامانه ۱۳7 در مهر ماه، اظهار کرد: اقدامات نظارتی 
و کنترلی در زمینه استانداردسازی فرآیند مدیریت 
پســماند و حذف رویه های غیرمجاز تداوم دارد.

وی تصریح کرد: در راستای تاکید بر لزوم نظارت 
و کنترل فرآیندهای مدیریت پسماند و برخورد با 
متخلفان و عوامل غیر مجــاز در این حوزه، حدود 
9 تن پسماند خشک جمع آوری شده توسط دوره 
گردها، زباله گردها و دیگر عوامل غیرمجاز، از طریق 
عوامل گشت و بازرسی این سازمان توقیف شده 
است.معاون اجرایی ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان افزود: همچنین ۳0 دستگاه 
خودروی متخلف شناسایی و توقیف شده که از 
این تعداد، هفت خودرو با ارائه تعهدنامه محضری 
بعد از ۱۵ روز رفع توقیف شــد.وی افزود: ناظران 
ســازمان با مراجعه حضوری به محل های اعالم 
شده در این پیام ها، نسبت به بررسی و رفع موضوع 
شــکایت اقدام کرده اند که برخی از آنها منجر به 
ارسال پیام اعالم رضایت از عملکرد سازمان شده 
است.بدیعی با بیان اینکه عوامل غیرمجاز جمع 
آوری پســماند خشــک، از رفتار نامنظم برخی 
شهروندان سوء استفاده می کنند، گفت: تا زمانی 
که شهروندان پســماندهای خشــک خود را به 
صورت تفکیک نشده در معابر قرار دهند، عوامل 
غیر مجاز نیز این پسماندها را کنکاش می کنند و 
بعد از جداسازی اقالم ارزشمند مابقی پسماندها 
را به شــکل نامناســبی در معابر رها می کنند که 
این معضل ضمن ایجاد آلودگی های گســترده 
زیســت محیطی، به ترویج فرآیند غیر رسمی و 

غیربهداشتی بازیافت نیز منجر می شود.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان با تاکید براینکه استفاده از ماسک و 
رعایت پروتکل های بهداشتی در هر شغلی باید تبدیل 
به فرهنگ شود، اظهار کرد: همه اقشار جامعه باید یاد 
بگیرند با ویروس کرونا کنار بیاینــد و با رعایت اصول 
بهداشــتی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.هادی 
منوچهری در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی 
از سوی رانندگان تاکسی، گفت: بیش از 9 هزار تاکسی 
زرد، ۳ تا 4 هــزار آژانس و ۱۵ هزار تاکســی اینترنتی 
در شــهر اصفهان داریم که با احتساب سرویس های 

مدارس بیش از 44 هزار خودرو در ســطح شهر تردد 
می کند، براین اساس نمی توان انتظار داشت هر روز به 
همه رانندگان تاکسی ماسک بدهیم، ولی می توانیم 
تاکید و نظارت بر استفاده از ماسک و رعایت پروتکل 
های بهداشتی در بین رانندگان تاکسی داشته باشیم.

مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان افزود: به قطعیت می توانم بگویم 
استفاده از ماسک و پروتکل های بهداشتی در تاکسی 
ها هم اکنون نســبت به قبل وضعیت بســیار بهتری 
دارد، رانندگان تاکســی خودشــان پذیرفته اند که در 
معرض خطر ابتال به ویروس کرونا هستند و به همین 
دلیل بیش از 8۵ درصد آنها به پروتکل های بهداشتی 
پای بند هستند.وی با اشاره به ارسال پیام های آموزشی 
برای رانندگان تاکسی و تالش برای جلب مشارکت و 

همراهی آنها برای رعایت اصول پیشــگیری از شیوع 
کرونا، تصریح کرد: خوشــبختانه این اتفاق افتاده و 
شاهد همراهی خوب رانندگان تاکسی هستیم. در هفته 
های اول شیوع کرونا ماسک، مواد ضدعفونی کننده و 
کاور جداکننده در بین تاکسی ها توزیع و به طور مستمر 
نظارت کردیم تا این موارد نهادینه شود که تا حد زیادی 
موثر بود.منوچهری در مورد کاورهای جداکننده ای که 
در تاکسی های شهر نصب شده، توضیح داد: تا زمانی 
که از این کاورها استفاده نمی کردیم مرتب به ما تذکر 
داده می شــد، ولی از زمانی که این کاورها نصب شده 
انتقاد می شــود که چرا از این کاورها که خود می تواند 
عامل آلودگی باشد استفاده می کنید، اما چه زمانی که 
از این کاورها استفاده نمی شد و چه االن که نصب شده 

با تصمیم ستاد مقابله با کرونا بوده است.

 پای بندی بیش از ۸5 درصد رانندگان تاکسی اصفهان به
 پروتکل های بهداشتی

امکان شارژآنالین کارت الکترونیکی عوارض در میدان مرکزی میوه و تره بار
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه خودروهای بارگیری شده از میدان باید عوارض خروجی پرداخت کنند،اظهار داشت: 
حدود سه سال است که محل دریافت عوارض میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان به صورت سه گیت الکترونیکی و یک گیت دستی عوارض دریافت می کند. محمد 
مجیری تصریح کرد: با توجه به شیوع کرونا و کاهش معطلی رانندگان جهت شارژ کارت های الکترونیکی عوارض خروجی از میدان میوه و تره بار،  امکان شارژ آنالین 
کارت الکترونیکی فراهم شده است و رانندگان می توانند بدون مراجعه به میدان کارت خود را تمدید اعتبار کنند.وی ادامه داد: رانندگان می توانند با مراجعه  به سایت 
سازمان به آدرس http://samandehi.org     در قسمت خدمات الکترونیک،عوارض الکترونیک میدان میوه و تره بار مراجعه و با وارد کردن نام کاربری کد ملی و 
کلمه عبور شماره تلفن همراه میزان شارژ دلخواه را وارد و ثبت کنند.مجیری با بیان اینکه اجرای این طرح موجب روان سازی تردد، صرفه جویی در زمان و عدم توقف 
خودروها و از مهم تر حذف پرداخت پول نقد است،ادامه داد: در سامانه عوارض الکترونیک میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان، اطالعات  8 هزار خودرو ثبت شده است 
که روزانه ۵ هزار خودرو اعم از کامیونت،وانت بار،تریلر بارگیری و جهت توزیع میوه و تره بار از میدان خارج می شود.وی اظهار امیدواری کرد: با فراهم شدن این امکان 

رانندگان وسایل نقلیه  بدون توقف جهت شارژ کارت خود با آسودگی خیال  از گیت های عوارضی عبور می کنند.

توزیع غذای متبرک 
رضوی میان خانواده 

های شهدای مدافع حرم
خادمیاران رضوی کانون ایثار و شــهادت 
حدود ۱۵0 پرس غــذای متبرک رضوی را 
طبخ و میان خانواده شهدای مدافع حرم 
اســتان اصفهان توزیع کردند.خادمیاران 
رضوی در این روز هدایایی را به درب منازل 
خانواده های شهدای مدافع حرم برده و به 

همسران شهدا اهدا کردند.

وز عکس ر
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محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با حضور مسئوالن 
کشوری، استانی و شــهری به بهره برداری رسید تا این اســتان با برخورداری از 
استانداردترین مرکز نمایشگاهی کشور، گام های محکم تری برای رونق اقتصادی 
بردارد. نمایشگاه بین المللی استان اصفهان مطابق با آخرین مدل نمایشگاهی 
جهان شامل یک سالن پیوسته با قابلیت تفکیک به سه سالن پنج هزار متری 
طراحی و ساخته شده است. این مجموعه با 47 هکتار مترمربع زیرساخت، 17 
هزار مترمربع سالن سرپوشیده، 30 هزار مترمربع فضای باز نمایشگاهی و 42 
هزار مترمربع فضای سبز، نخستین شهرک نمایشگاهی کشور به شمار می رود. 
این نمایشگاه دارای فضاهایی مانند ساختمان رجیســتری، پاویون مذاکرات 
بینالمللی، سالن گردهمایی و نشست های خبری، سالن های مذاکره، مجموعه 
رســتوران و کافی شــاپ، توقفگاه متمرکز و فضای باز برگزاری نمایشگاه است. 
موقعیت این نمایشگاه در کنار حلقه چهارم ترافیکی اصفهان موجب همجواری و 
نزدیکی به چندین پروژه بزرگ از جمله اصفهان سیتی سنتر، سالن اجالس بین 

المللی و دانشگاه آزاد خوراسگان می شود.

نمایشگاه اصفهان، دریچه ای برای رونق اقتصاد محسوب می شود
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بینالمللی استان اصفهان در آیین افتتاح این 
مرکز نمایشگاهی گفت: اصفهان در سده های گذشته از لحاظ اقتصادی سرآمد 
شهرهای دنیا بود، به گونه ای که شاید بتوان میدان نقش جهان را اولین و بزرگ 
ترین نمایشگاه بینالمللی دنیا دانســت؛ جایی که از غرب تا شرق عالم به تولید 
و فروش و صــادرات در آن می پرداختند. علی یارمحمدیــان افزود: در طراحی 

نمایشــگاه نه تنها از تکنولوژی روز استفاده شــده بلکه از هنر و معماری اصیل 
استفاده شده تا گذشته پرافتخار شهر اصفهان به آینده آن پیوند بخورد. وی ادامه 
داد: اگر به مدد عشق و ایمان نبود ساخت چنین پروژه ای امکان  نداشت.طی سه 
سال گذشته که میهن عزیز ما ایران تحت شــرایط تحریم های اقتصادی و رکود 
تورمی و در نهایت بیماری کرونا بود، تالش های بســیاری برای ساخت و تکمیل 
نمایشگاه بین المللی اصفهان صورت گرفت که در نهایت به نتیجه رسید. مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بینالمللی استان اصفهان اظهار کرد: خرسندم که پس از 
سه سال تالش بی وقفه، نمایشگاهی بینالمللی که از زیباترین و استانداردترین 
نمایشگاه های ایران است را به مردم تقدیم می کنیم و امیدوارم با رفع موانع کسب 

و کار، این نمایشگاه دریچه ای برای رونق اقتصاد و تجارت باشد.

افزایش قابل مالحظه فضای نمایشگاهی کشور
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی نیز در 
این مراسم گفت: 41 سایت نمایشگاهی در کشــور وجود دارد که 32 سایت به 
صورت دائمی و رسمی فعال است. بهمن حســینزاده افزود: بیش از 700 هزار 
متر مربع فضای باز و پوشیده نمایشگاهی در کشــور وجود دارد که با افتتاح فاز 
اول سایت جدید نمایشگاهی اصفهان در حال حاضر 20 هزار متر مربع بر فضای 
سرپوشیده نمایشگاهی استاندارد کشور افزوده شــده است. وی تصریح کرد: 
شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با 27 سال سابقه فعالیت و روند 
رو به رشد، هر ساله با برگزاری بیش از 60 نمایشگاه تخصصی متنوع در معرفی 
دستاوردهای صنعتی و تجاری کشور نقش مهمی را ایفا کرده است. مدیرعامل 

شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اســالمی گفت: صنعت 
نمایشگاهی با اشتغال33 هزار نفری در کشور و ارتباط با 150 رسته شغلی موجب 
رونق بخشی تجاری، صنعتی و توسعه صادرات غیر نفتی، بازاریابی و قراردادهای 
بازرگانی بی شمار می شود. به گفته وی، تمامی اســتانداردها به ویژه تجهیزات 

زیرساختی در نمایشگاه بینالمللی استان اصفهان رعایت شده است.

تالش برای آغاز ساخت فاز دوم نمایشگاه اصفهان
شهردار اصفهان نیز در این مراسم، بهره برداری از نمایشگاه بینالمللی اصفهان را 
اتفاقی بزرگ دانست و گفت: امیدواریم با حمایت سهامداران نمایشگاه، مهرماه 
سال آینده ساخت فاز دوم را در این مکان شــروع کنیم چرا که زیرساخت های 
آن به صورت کامل فراهم شــده اســت. قدرتا... نــوروزی افزود: نمایشــگاه 
بینالمللی اصفهان بیانگر فعال شــدن اقتصاد، اشــتغال، رونق کســب و کار و 
پیشه اســت. وی تصریح کرد: مکان فعلی نمایشــگاه از طرفی به گذر شرق، از 
طرفی به رینــگ چهارم، از طرفی به ســالن اجالس و فرودگاه ختم می شــود، 
که در این نقطــه همه بازرگانان و تجــار و تولیدکنندگان هنر خــود را به نمایش 
می گذارند. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز گفت: نمایشگاه بینالمللی 
می تواند زمینــه ای برای اعتماد و دلگرمی بیشــتر فراهم کند و بــا توجه به این 
اتفاق بــزرگ می توان اقدامــات مهم تری را در شــهر اصفهان رقــم زد. علیرضا 
نصراصفهانی بیان کرد: دســت اندرکاران نمایشگاه بینالمللی اصفهان با جدیت، 
همدلی، صمیمیت و همراهی کوشیدند تا خالق این اتفاق مهم باشند. استاندار 
اصفهان هم در این مراسم گفت: نمایشــگاه  بینالمللی اصفهان باید با استفاده 

از ظرفیت هــای موجود از ابعــاد صادراتی و ارتباط با دیگر کشــورها اســتفاده 
کند. عباس رضایی افزود: بهره برداری از نمایشــگاه بینالمللی اصفهان اتفاقی 
بزرگ و نشــان از همدلی، همزبانی و هماهنگی اســت، همچنین استمرار این 
حرکت و بهره برداری صحیح از این مجموعه مهم تر از اجرای پروژه اســت. وی 
تصریح کرد: شادی و نشــاط بهره برداری از نمایشــگاه بینالمللی اصفهان را به 
کادر بهداشت و درمان تقدیم می کنیم. استاندار اصفهان اظهار کرد: مردم انتظار 
 دارند در جهت رشــد و بهینه ســازی اقتصادی و برای رفع موانع معیشتی آن ها 

گام برداریم.

نمایشگاه اصفهان، حرکتی بزرگ در چرخه اقتصاد ملی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان نیــز گفت: اقتصاد 
دانامحور با مهیا کردن ابزار و ملزومات فراهم می شــود، شهرهای نمایشگاهی 
یکی از نشــانه های چرخه اقتصاد هستند. مسعود گلشــیرازی افزود: رونمایی 
از این نمایشــگاه اتفاق مهمی در چرخه اقتصاد ملی به وجود آورد. وی تصریح 
کرد: با هم افزایی و تکیه بر داشــته های خود و عوامل اقتصادی می توان اقتصاد 
را رونق بخشید این نمایشــگاه تجلی هم افزایی و همراهی نهادهای مرتبط در 
بهبود محیط کسب و کار است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان بیان کرد: سرمایهگذاری حدود 300 میلیارد تومانی در فاز اول افتتاح این 
نمایشگاه بستر و اتفاقات بعدی را مهیا کرده و این اندیشه مهیاسازی اقدامات 
مهم تر است که امیدواریم به دست کلیه فعاالن اقتصادی مبانی گام دوم اقتصاد 

مقاومتی فراهم شود.

بهره برداری از استانداردترین مرکز نمایشگاهی کشور در اصفهان
 مدیرعامل نمایشگاه اصفهان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در تحریم های سنگین اقتصادی و رکود تورمی بسیار باال ساخته شد تا اقتصاد اصفهان دوباره به دوران رونق بازگردد

امروزه حواس پرتی مشــکل بســیاری از افراد است. از 
کوچک و بزرگ و زن و مرد. پیرامون ما پر از عواملی است 
که محــرک حواس پرتی ما اســت. از فناوری های مدرن 
ارتباطی گرفته تا خانواده و دوستان و همکاران. تمام این 
عوامل محیطی در کنار عوامل و محرک های درونی باعث 
می شوند که بسیاری از ما آن چنان که الزم است بر کار خود 
تمرکز نداشته باشیم و حواســمان جمع نباشد. این عدم 
تمرکز و حواس پرتی به ســادگی موجب افت بهره وری ما 
می شود. تعریف حواس پرتی چنین است: "محرک یا کاری 
که توجه را از کار موردعالقه و اصلی دور می کند."مانند اینکه 
هر وقت صدای اعالن جدیدی را می شنویم، به تلفن همراه 
خود نگاه می کنیم، یا حین انجام وظایف روزانه در محل کار 
با افرادی که کنار میز ما می آیند مشغول گفتگو می شویم، 
در شــبکه های اجتماعی می گردیم یا ایمیل ها را بررسی 
می کنیم. این ها همه حواس پرتی اســت!بگذارید مثالی 
واقعی بگویم: من و تنها فرزندم روزی در حال کار بر روی 
کتابی بودیم که برای گرد هم آوردن پدر و دختر طراحی شده 
بود. یکی از فعالیت ها این بود که از یکدیگر بپرسیم، "اگر 
شما می توانستید یک آرزویتان را برآورده کنید، چه آرزویی 
می کردید؟ متأســفانه، من نمی توانم پاسخ دخترم را به 

خاطر بیاورم، زیــرا اجازه دادم حواس پرتــی مانع اوقات 
باکیفیت ما باهم شود. در لحظه ای که او می خواست آرزوی 
خود را بگوید صدای اعالن تلگرام آمد و من باعجله گفتم: 
"فقط یک ثانیه من این پیام را چک کنم". وقتی کارم تمام 

شد و باالخره سرم را بلند کردم، دخترم دیگر نبود.
در آن لحظه فهمیدم که لحظه ویژه من و دخترم از بین رفته 
است، زیرا اجازه داده بودم حواس پرتی آن لحظه را از من 
بگیرد. زیرا من اجازه داده بودم چیزی روی تلفنم حواس 
مرا پرت کنــد - و این اولین باری نبود کــه چنین اتفاقی 
می افتاد. من می دانستم که باید تصمیم آگاهانه ای برای 
تغییر نوع نگاه به عوامل حواس پرتی بگیرم، و این شد که 
به مطالعه روی حواس پرتی و راه های مقابله با آن متمرکز 
شدم و حاال قصد دارم نتایج آن را با شما در میان بگذارم تا 
بتوانید از زندگی خود همان طور که می خواهید، لذت ببرید.

دالیل حواس پرتی: وقتی در مــورد حواس پرتی صحبت 
می کنیم، در مورد رفتار انســان و واکنش به حواس پرتی 
صحبت می کنیم. تمام رفتارهای انسان با عوامل محرک 

بیرونی یا درونی مشخص می شود.
عوامل خارجــی: این عوامل نشــانه ها یــا محرک هایی 
اســت که ما از محیط خود می گیریم و به مــا می گویند 

چه کاری باید انجــام دهیم، مانند صــدای اعالن از تلفن 
یا رایانه که مــا را وادار می کند هر آنچه را که هشــدار اعالم 
می کند بررســی کنیم: دریافت خبر جدیــدی در تلگرام، 
به روزرســانی اینســتاگرام، رســیدن ایمیل و ... . گاهی 
اوقات وجود خود شیء، ازجمله داشتن تلفن در نزدیکی 
خود یا روشــن بودن تلویزیون، یا وارد شــدن شــخصی 
به اتاق می تواند توجــه ما را به خود جلــب کند و موجب 
 پرت شــدن حواس مــا از کاری شــود که بایــد روی آن

 تمرکز می کردیم.
عوامل داخلی: همچنین برخی محرک های داخلی وجود 
دارد. آنها به سادگی نشانه هایی است که از درون ما می آید، 
مانند احساس گرسنگی، ســرما، خشم، غم، یا احساس 
اضطراب از رویــدادی در آینده.مطالعات نشــان داده که 
مقابله با حواس پرتی بیرونی آسان تر از رفع عوامل درونی 
حواس پرتی است. بسیاری از اوقات می توان بدون توجه به 
عوامل محیطی مانند: سروصدای زیاد، شلوغ بودن محیط 
و حتی داخل مترو، ســرویس و هنگام مسافرت تمرکز 
حواس خود را حفظ کرد. اما نمی توان در حال گرسنگی و یا 
تشنگی شدید، نگرانی و ناراحتی و دگرگونی فکر و اندیشه 

با تمرکز مطالعه کرد و یا کار دیگری را با تمرکز انجام داد.

آشپزی

املت سیب زمینی 
مواد الزم : سیب زمینی2 عدد متوسط،تخم مرغ3 عدد،پیاز2 عدد، 

گوجه4 عدد متوسط،نمک و پودر سیر به میزان الزم،مرزه خشک 1 قاشق 
غذاخوری،زرد چوبه و فلفل به میزان الزم،روغن سرخ کردنی به میزان الزم،

طرز تهیه املت سیب زمینی خانگی: درون تابه ای مقداری روغن ریخته و روی شعله قرار 
می دهیم و پیاز های خرد شده را اضافه می کنیم و سپس مقداری زرد چوبه و نمک را اضافه 

کرده و مقداری تفت می دهیم تا سبک تر شود و وقتی کمی طالیی شد آن را خارج کرده و کنار می 
گذاریم.سپس درون همان تابه ای که پیاز ها را تفت دادیم سیب زمینی های رنده شده را اضافه 

می کنیم تا به خوبی سرخ شود و وقتی به خوبی سرخ شد پیاز های سرخ شده را اضافه می کنیم و 
مقداری با سیب زمینی تفت می دهیم تا به خوبی مخلوط شوند و سپس آنها را کنار می گذاریم.

اگز نیاز بود دوباره مقداری روغن درون تابه اضافه می کنیم و اگر روغن به اندازه بود نیاز به اضافه 
کردن روغن نیست و سپس گوجه هایی که حلقه ای خرد شده بود را اضافه می کنیم و 
مقداری نمک، فلفل و پودر سیر را اضافه می کنیم و وقتی به خوبی سرخ شد روی هر 

کدام از گوجه ها مقداری از مخلوط سیب زمینی و پیاز را می گذاریم و گوجه ها را 
طوری درون تابه می چینیم که مقداری فضای خالی بین آنها باشد .سپس 

تخم مرغ مخلوط شده را اضافه می کنیم و منتظر می مانیم تا 
تخم مرغ بپزد و املت سیب زمینی ما آماده شود.

چگونه با حواس جمعی زندگی خود را کنترل کنیم 

یونان فیلم افتتاحیه ونیز را راهی اسکار 
2021 می کند

 فیلم مشترک ایران و ترکیه  اکران 
جهانی می شود

فیلم سینمایی »سیب ها« ساخته کریستوس نیکو نماینده کشور 
یونان در بخش فیلم های بین المللی اسکار 2021 خواهد بود.این 
فیلم سینمایی به عنوان اولین تجربه کارگردانی نیکو به عنوان فیلم 
افتتاحیه در بخش افق های جشنواره ونیز به نمایش درآمد و همچنین 
در بین فیلم های جشنواره های تلیوراید و تورنتو قرار داشت.»سیب ها« 
داستان مردی را روایت می کند که می خواهد خاطرات خود را به یاد بیاورد. 

فیلم سینمایی »ترانه ای عاشــقانه برایم بخوان« در ترکیه و در 200 
سینما توســط یکی از قوی ترین پخش کننده های ترکیه ای اکران 
سراســری شــد. این پخش کننده قصد دارد پس از کرونا، فیلم را 
اکران جهانی کند.»ترانه ای عاشقانه برایم بخوان« از نمونه پروژه هایی 
است که به معنای واقعی بین ایران و ترکیه به صورت مشترک ساخته 
شد و همه کار های آن طبق قرارداد و در زمان تعیین شده پیش رفت.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

