اقتصاد

اصفهان

تعطیلی بازار خودرو تنها به دلیل
محدودیتهایکرونایی

نامههایی
از «کیوتو» و «هیروشیما»

بازار خودرو آرام و بدون مشــتری است
و قیمت خودروها در بازار با یک شــیب
نزولی در مسیر کاهش قرار گرفته است
که به روند کاهشی نرخ ارز طی هفتههای
گذشته بازگشــته و بازار خودرو نیز که
3
بازاری سرمایهای است...
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30007232

در تعجب و حیرانی و البته سرگردانی
از بیفکری آقای فکری!

شهردار کیوتو و هیروشیما به شهردار
اصفهان نامه تبریک ارسال کردند

بازار خودرو در خواب
پاییزی

9

naslfarda

naslefardanews

ورزش

WWW. NASLEFARDA.NET

دستمریزاد آقای
سرمربی آفرین

هفته دوم لیگ پرماجرای ایران که شاید
در جهان بینظیر است تمام شد .لیگی
که بیتردید «لیگ شگفتانهها» لقب یک
هفته اوست .بازی جنجالی بین دو تفکر
استقاللی و بازیکن قدیمی استقالل که
4
میشد یکی از بازیهای ...
 2000تومان

سرمقاله
آیا بایدن شکاف روابط
را ترمیم میکند؟

بازتعریف روابط آمریکا و
اروپا در دوران پساترامپ
مریم عمادی /گروه سیاست

Maryam.Emadi@yahoo.com

۷۹میلیونتندروضعیت
هشدار ۱تا ۳کرونا
ابتالی ۸۳درصد بیماران کرونایی
از طریق دورهمیها
تولید یکمیلیارد دوز واکسن
کرونای چینی تا سال آینده!
درخواست تسهیل فرآیند غرامت
دستمزد بیمهشدگان کرونایی

منبع :ایرنا

پس از تحمل چهار ســال پرتالطم
در دوران ریاســتجمهوری ترامپ،
اکنون اکثر متحدان اروپایی آمریکا
مایلند با ورود بایدن به کاخ ســفید
در ژانویه  ،2021عصــر جدیدی از
روابط با آمریکا را آغــاز کنند .آنها
انتظار دارنــد دولت بایــدن انرژی
مثبتی را به روابــط نه چندان خوب
میان اروپا و آمریکا وارد کند و برای
این انتظــار خود نیــز دالیل خوبی
دارند .کشورهای اروپایی در بسیاری
از زمینهها با یکدیگــر اختالف نظر
دارند ،اما هنگامی که صحبت از رابطه
با ایاالت متحده در دوران ریاســت
جمهــوری ترامــپ و تنشهای آن
چهار سال مطرح میشود ،با در نظر
گرفتن یک همکاری پایدار امیدوارند
که چشــمانداز روابط ،بهتر از اوضاع
فعلی باشــد .درحالی که عدهای از
مقامات اروپایی بر این باورند که این
واقعیت اســتراتژیک تغییر نخواهد
کرد و آمریکا هیچگاه یک همپیمان
مهربان برای اروپا نبوده است.
بــه نظــر میرســد «مکــرون»
رئیسجمهور فرانسه و «مرکل» صدر
اعظم آلمان ،نمیتوانند خرسندی
خود را نسبت به از بین رفتن «نقطه
ثقل حمایتــی ملیگرایان اروپایی»
پنهان کننــد .پس از پایــان یافتن
نسبی تنشهای ناشی از اعالم نتیجه
انتخابات در آمریکا که همچنان هم
ادامه دارد ،یکی ازحوزههای مهمی
که تحلیلگران بر روی آن متمرکز
خواهند بود ،روابط آمریکا و اروپاست.
بدون شک انتخابات آمریکا یک بازنده
بزرگ در اتحادیه اروپا داشت .آنها
گروههای ملیگرا یا ناسیونالیســم
افراطی در اتحادیه اروپا بودند که در
چهار سال اخیر در پی حمایتی که
از سوی کاخ سفید و ترامپ از آنها
میشد ،توانســته بودند در اتحادیه
اروپا پا بگیرنــد .ایــن ملیگرایان
افراطی توانسته بودند در کشورهایی
مانند فرانسه ،ســوئد و حتی آلمان
برای خود پایگاه سیاســی رســمی
و عمیقی را ایجاد کــرده و حتی به
پارلمان کشورها راه پیدا کرده بودند.
حتی حــزب آزادی اتریش به دولت
این کشــور راه پیدا کرد که از همان
جریان ملیگرای افراطــی آن بود.
بنابراین آنچه که مسلم است این که
پشتوانه ...

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:
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برقهمسایه؛راهنفساقتصاد
«نسلفردا» ماجرای تخریب خانه زن بندرعباسی را پیگیری کرد

دست نوازش برسرمستضعفان یا «جنون خانه خراب کنی»

معافیت عراق از تحریمهای
ایران به مدت  45روز دیگر
تمدید شد
2

پیشنهادهای «نسلفردا» برای روزهای کرونایی

2

کتاب خاطرات «آلن ریکمن» منتشر میشود
خاطرات «آلن ریکمن» هنرپیشه مشهور انگلیسی که توسط خودش نوشته شده
است در قالب یک جلد کتاب منتشر خواهد شد .خاطرات «آلن ریکمن» هنرمند
فقید انگلیسی که در ۲۷جلد نسخه دســتنویس به تفکرات او درباره حرفه و
زندگیاش پرداخته است ،در قالب یک کتاب منتشــر خواهد شد .این کتاب
«خاطرات آلن ریمن» ...
بــا عنــوان
5

مذاکره یووه با دیباال برای تمدید متوقف شد

4

ادامه در صفحه 2

ستاره آرژانتینی یوونتوس برای تمدید قراردادش رقم
باالیی را خواسته که این موضوع مذاکرات را متوقف کرده
است .پائولو دیباال ،ستاره آرژانتینی یوونتوس این روزها
با سران باشگاه تورینی برای تمدید قراردادش به توافق
نرسیده و درخواست
غیرمنطقی...

سینمایی «چهل و هفت» اکران
قسمت  1مســابقه «شبهای
داﻧﯿﺪ ﺑﺎ
آﯾﺎ ﻣــﻰ
ﮔﺮاﻣﻰ
ﺷــﻬﺮوﻧﺪان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
شد.
آنالین
هادی
قسمت
منتشرشد .دراین
مافیا»
ﻣﻔﻘﻮد ﺷــﺪن ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ
کاظمی ،بهرنگ علوی ،مجید واشقانی ،این یــک فیلــم اجتماعی اســت،
اﺳﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟
حامد آهنگی ،عماد طالب زاده ،جواد در خالصه اثر آمده اســت« :چهلو
خواد ،محمدرضا هفت» با شــعار «نه به خشونت علیه
آﮔﻬﻰبنفشه
ﺛﺒﺖبیژن
هاشمی،
ﻣﻔﻘﻮدى :
ﺳﺎﯾﺖ
agahinaslefarda.ir
شــفیعی جــم ،کاوه زنان» روایتگر داستان سه زن از سه
هدایتــی ،رضا
خداشناس ،هومن حاجی عبدالهی و طبقه اجتماعی در شب آغاز زمستان
است021 - 88016649 .
88356308
میرطاهــر مظلومــی حضوردارنــد.

031 - 32274793 32274792

رمان «عروسی نفرینشده» نوشته
رمان «زنی که پشت خزر خواب
ترجمــه امین بهرهمند
با
پابلوکی
دن
تازگی
بود» نوشــته مریم بصیری به
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
آﮔﻬﻰ
توســط انتشــارات کتاب جمکران توسط نشــر پیدایش منتشــر و راهی
اﺻﻔﻬﺎن
شدهﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺴﮑﻦ
ﺷﺮﮐﺖ
های
آﻫﻦدر بخش
ذوبنفصول
بازارنشرشــد .ای
ﺗﻌﺎوﻧﻰبازار نشر
امروز راهی
منتشر و از
«اقیانوس شیشهای»« ،امواج خفیف»،
است.
آلود»،دﻣﺎوﻧﺪ
ﻫﺎى
اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺘﻨﻰ
دﺳﺘﻤﺰدى
اﺟﺮاى
«تندوزه»،
ﭘﺮوژهکف
«امواج»« ،امواج
شــمارگان
 ۲۷۲صفحه،
اینکتاب با
صاف»
اﻃﻼﻋﺎت «آسمان
«خیزآب»« ،طغیان» و
هزار تومان
قیمت ۴۴
نســخه و
ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ
اول(
)ﻧﻮﺑﺖ
هزار  1و 2
اند.
ه
شد
پراکنده
است.
منتشر شده
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ www.tmkz.ir

آﮔﻬـﻰ ﻣﺰاﯾـﺪه ﺷﻤﺎره 9616/2
ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن

پس از حضور «مارک زاکربرگ» مالک شبکه اجتماعی «فیسبوک» در
جلسه استماع سنا ،این شبکه اجتماعی در یک عقبنشینی جنجالی،
توضیحات صفحه فیسبوک «جو بایدن» را از «رئیسجمهور منتخب»
به «سیاستمدار» تغییر کرد.
منبع :خبرآنالین
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ ﻣــﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻘﻮد ﺷــﺪن ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟
ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ آﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮدى :

agahinaslefarda.ir

021 - 88016649 88356308
031 - 32274793 32274792

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
اﺟﺮاى دﺳﺘﻤﺰدى اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺘﻨﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى دﻣﺎوﻧﺪ
 1و ) 2ﻧﻮﺑﺖ اول( ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ www.tmkz.ir

آﮔﻬـﻰ ﻣﺰاﯾـﺪه ﺷﻤﺎره 9616/2
ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن

ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻤﻠﯿﮑﻰ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻘﺎﻃﻰ

ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻤﻠﯿﮑﻰ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻘﺎﻃﻰ
ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺧﺬ
ﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ درج اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت 5روز از ﺳﺎﻋﺖ 8ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﯾﺖ 14ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن
واﻗﻊ در ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن -ﺗﻬﺮان روﺑﺮوى ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺟﻨﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر راه اول،
ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ٪10درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺧﻮد را ﻃﻰ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﻰ )ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه( در وﺟﻪ داﯾﺮه ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺑﺮگ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ در ﭘﺎﮐﺖ در ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ1399/09/06
ﺑﻪ داﯾﺮه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان آزادى ،اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ،ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮرى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه:
 -1ﻓﺮوش اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻤﻠﯿﮑﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -2در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﺑﺮﻧﺪه ،ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺮده ﻧﻔﺮ دوم و ﺳﻮم ﺗﺎ ده روز ﭘﺲ از
اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
 -3ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺪوش ،ﻣﺸﺮوط و ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف و ﭼﮏ ﻫﺎى ﺟﺎرى اﺷﺨﺎص و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -4ﺑﺎﻧﮏ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺰاﯾﺪه ﺣﻖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺮاد
و اﻋﺘﺮاض ﺑﻌﺪى و اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و اﺳﻘﺎط ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
-5ﺟﻬﺖﮐﺴﺐاﻃﻼﻋﺎتﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﺷﻤﺎرهﺗﻠﻔﻦ 031-36690052داﯾﺮهﺗﺪارﮐﺎتﺑﺎﻧﮏﺻﺎدراتاﺻﻔﻬﺎنﺗﻤﺎسﺣﺎﺻﻞﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

