
اهدای نشان والیت به 
خانواده سردار سلیمانی

رییس شورای سیاست گذاری کنگره بازخوانی 

ابعاد شــخصیتی حضرت امیرالمومنین )ع(، 

از اهدای نشــان والیت به خانواده شهید سردار 

سلیمانی در آیین اختتامیه این کنگره خبر داد و 

اعالم کرد که کار سید رضی، در تدوین نهج البالغه 

توسط یکی از علما تکمیل شده و به زودی در قالب 

کتابی تحت عنوان »تمام نهج البالغه« منتشــر 

خواهد شد.سیدحســین رضا زاده، در نشست 

خبری این کنگره که در مجتمع مطبوعاتی اصفهان 

برگزار شــد با بیان اینکه همه ما موظف هستیم 

رســالت ابالغ والیت امام علی )ع( را به گوش 

همگان برسانیم و بخشی از این رسالت بر عهده 

خبرنگاران است، گفت: دبیرخانه کنگره بازخوانی 

ابعاد شخصیتی حضرت امیرالمومنین )ع(  ۱۰ 

خردادماه فراخوان خــود را در ۳۴ بخش اعالم 

کرد و به اطالع دانشگاهیان، حوزویان، محققان، 

پژوهشگران، شعرا و هنرمندان رساند.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت شهادت سردار 

سپهبد سلیمانی و بنا به پیشنهاد حجت االسالم 

انصــاری، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

اصفهــان، هماهنگی هــای الزم بــرای اهدای 

نشــان والیت به خانواده سردار شهید سلیمانی 

انجام شده و ۲۶ دی ماه لوح تقدیر، نشان والیت و 

هدایایی دیگر، توسط آیت ا... مظاهری با حضور 

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی به خانواده این 

شهید تقدیم می شود.
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 درختان، قربانی تجارت زغال 
 بنا بر گزارش ها قاچاق چوب به اصفهان،  ۱۰ درصد رشد داشته؛ آماری که نگرانی ها را در مورد جنگل های زاگرسی و آینده پوشش گیاهی 

استان های همجوار و اصفهان افزایش داده است
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 روستایی اصفهان

 به مقاوم سازی نیاز دارد

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر 
استان:

 اعتیاد زنان در اصفهان
 روبه افزایش است

قلعه نویی در یک قدمی تیم ملی؛

سرمربی سپاهان جانشین 
»ویلموتس« می شود

بهره برداری از 402 میلیارد 
ریال پروژه ترافیکی

شهردار اصفهان خبر داد:

برگزاری اختتامیه کنگره 
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این روزهــا قلک محــک برای رســیدن به هزینــه دارو خیلی تــالش می کنــه. اما برای 
 نجات کودکان مبتال به ســرطان در مســیر ســختی قرار گرفته که نگرانی های زیادی داره.
 تا کمک و همراهی شما نباشــه، قد این قلک به تامین هزینه های سنگین دارو نمی رسه.

موسسه خیریه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان
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 »هیثم بن طارق آل سعید« سلطان جدید عمان شد
تلویزیون رسمی عمان تایید کرد که »هیثم بن طارق آل سعید« جانشین سلطان فقید این کشور است. 
پیش از این، روزنامه »الوطن« عمان نیز در صفحه توئیتر خود نوشــت: هیثم بن طارق آل ســعید، در 
برابر پارلمان عمان به عنوان سلطان جدید سوگند یاد می کند.  »هیثم بن طارق« ۶۶ ساله وزیر میراث و 
فرهنگ عمان و پسرعموی سلطان فقید این کشور است که از دو سال پیش از جمله گزینه های جانشینی 
سلطنت عمان بود. دولت عمان به مناسبت در گذشت سلطان این کشور سه روز عزای عمومی اعالم کرد. 
سلطان عمان که در سن ۷۹ سالگی در گذشت از سال ۱۹۷۰ میالدی و به مدت پنجاه سال در این کشور 
حکم فرمایی کرد. پیش از اعالم خبر فوت سلطان عمان،  منابع خبری از استقرار گسترده ارتش و نیروی 

پلیس در خیابان های این کشور خبر داده بودند.

ممانعت ترامپ از  ادای شهادت بولتون در مراسم استیضاح
رییس جمهوری آمریکا می گوید از بیم سوءاســتفاده کنگره، ممکن اســت مانع از ادای شهادت 
مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید درباره پرونده اوکراین گیت شود! دونالد ترامپ گفته که ممکن 
است در مواجهه با جلسه استیضاح سنا، چاره ای جز ممانعت از ادای شهادت جان بولتون، مشاور 
سابق امنیت ملی کاخ سفید نداشته باشــد. وی، علت این امر را تالش برای محافظت از ریاست 
جمهوری آمریکا در برابر سوء استفاده های آتی کنگره عنوان کرده است! گفتنی است؛ نانسی پلوسی 
رییس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفته تا هفته آتی مفاد الیحه استیضاح ترامپ را به سنا 
عرضه خواهد کرد. دموکرات ها خواستار ادای شهادت بولتون و همچنین »مایک مالوینی« رییس 
کارکنان کاخ سفید درباره پرونده موسوم به اوکراین گیت هستند حال آنکه مشخص نیست سنای 

جمهوری خواه با درخواست آنها موافقت کند.

پارلمان تونس به دولت جدید رای اعتماد نداد
پارلمان تونس به کابینه دولت جدید رای اعتماد نداد. از زمان برگزاری اولین انتخابات تونس پس 
از سال ۲۰۱۱ دولت پیشــنهادی حبیب الجملی، نخستین دولتی اســت که از پارلمان رای نگرفت. 
فراکسیون های دموکراتیک و فراکسیون های احزاب »قلب تونس«،»تحیا تونس«، »الدستوری 
الحر« و فراکسیون »اصالح ملی« به دولت پیشنهادی الجملی رای ندادند؛ دولتی که مقابل پارلمان 
برنامه سال های آتی و چشــم اندازش را در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی ارائه کرد اما با 
انتقادات تند تعداد زیادی از نمایندگان روبه رو شد. از زمان اولین انتخابات تونس پس از سال ۲۰۱۱ 
تاکنون پنج دولت با اکثریت رای اعتماد آوردند و دولت پیشنهادی الجملی، نخستین دولت است که 
در پارلمان رای نگرفت. نمایندگان پارلمان، دولت الجملی را از سال ۲۰۱۱ تاکنون ضعیف ترین دولت 
خوانده و گفتند، اکثر وزرای پیشنهادی مستقل نبوده و برخی دیگر نیز صالحیت ندارند. نمایندگان 
معتقدند، دولت الجملی به خواسته ها و آرمان ها و شروط استقالل و صالحیت که در جریان روند 

تشکیل دولت اعالم کرده بود، پاسخ نمی دهد.

سخنگوی دفتر گروه طالبان:

زمان امضای توافق صلح با آمریکا به زودی تعیین می شود
طالبان از تعیین تاریخی برای امضای توافق صلح با آمریکا در آینده نزدیک خبر داد. محمد ســهیل 
شاهین، سخنگوی دفتر گروه طالبان در قطر به خبرگزاری تاس گفت، این گروه انتظار دارد که تاریخ 
امضای توافق صلح با آمریکا در آینده نزدیک تعیین شود. او در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت: هنوز 
تاریخی برای امضای این توافق تعیین نشده؛ اما انتظار داریم به زودی زمان آن تعیین شود. نماینده 
ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان پیش تر در گفت وگویی با خبرگزاری تاس اظهار کرد، 

آمریکا و طالبان توافق کرده اند که روسیه و چند کشور دیگر شاهد امضای این توافق باشند.

فرمانده هوافضای سپاه:

دولتهیچقصوریندارد؛هرچههستبهنیروهایمسلحبرمیگردد
سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در نشست خبری به منظور تشریح ابعاد حادثه هدف 
قرار گرفتن هواپیمای مسافربری شرکت اوکراینی، اظهار داشت: حادثه 
دلخراش سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را بنده 
در غرب کشور  بعد از اجرای عملیات ضربات موشکی علیه پایگاه های 
آمریکا شــنیدم و موقعی که اطمینان پیدا کردم این اتفاق افتاده واقعا 
آرزوی مرگ برای خود کردم که ای کاش می مردم و چنین حادثه ای را 

شاهد نبودم.
 وی افزود: ما یک عمر خــود را پیش مرگ مردم کردیــم و امروز هم 
آبروی مان را با خداوند متعال معامله می کنیم و در این شرایط سخت 
حاضر شدیم تا توضیح دهیم. سردار حاجی زاده ادامه داد: در ابتدا عرض 
می کنم که بررســی و ارزیابی های این حادثه توسط ستادهای باالتر و 
مجموعه قوه قضاییه انجام خواهد شــد و اطالعات تکمیل می شود و 
همین ابتدای صحبت عرض می کنم که ما گردن مان از مو باریک تر است 
و همه مسئولیت این کار را می پذیریم و هرگونه تصمیمی که مسئولین 
بگیرند، مطیع به اجرای آن هستیم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در 
تشریح جزییات این حادثه، گفت: مطلع هستید که بیش از یک هفته 
شرایط منطقه و التهابات منطقه و احتمال درگیری نسبت به سال های 
گذشته و حتی سال های ابتدایی انقالب شاهد چنین شرایطی نبودیم 
و احتمال درگیری بسیار باال بود چراکه هم آمریکایی ها و هم نیروهای 

مسلح ما در آماده باش صددرصد بودند.
 وی ادامــه داد: آمریکایی ها تهدید کرده بودند کــه ۵۲ نقطه از ایران را 
می زنند و به همین دلیل تمام یگان های آفنــدی و پدافندی در آماده 
باش ۱۰۰ درصد بودند و طبیعتا سامانه های پدافندی مستقر در تهران در 
همین شرایط قرار داشــتند، آنچه در بررسی های انجام شده مشخص 
شد این است که در شــب حادثه و حتی از غروب، وضعیت آمادگی در 
شرایط جنگی و باالترین سطح آماده باش توسط شبکه یکپارچه پدافند 
به سامانه ها ابالغ می شود، در این شرایط تعدادی سامانه پدافندی به 
رینگ پدافند هوایی تهران اضافه شد. ســردار حاجی زاده تاکید کرد: 
اولین ســامانه ای که در محدوده غرب تهران مســتقر می شود که این 
حادثه توســط آن رقم خورده، در اطراف بیدگنه مســتقر می شود و در 
چندین مرحله ایــن آماده باش ۳-۳ که باالترین ســطح آماده باش 
است، به همه شبکه ابالغ می شود. وی گفت: سامانه پدافندی ساعت 
۱۲ شب در این منطقه مستقر شده است و هواپیما پس از بلند شدن با 
توجه به اطالعاتی که به اپراتور داده بودند که وضعیت جنگی است و کروز 
شلیک شده اســت، او این هدف را کروز تشخیص داده است،  موظف 

بوده که در این شرایط تماس بگیرد و تاییدیه بگیرد و خبط او از همین 
نقطه است، منتهی ظاهرا سیســتم ارتباطی او با اختالل مواجه بوده و 
نتوانسته ارتباط برقرار کند که ممکن است به دلیل سامانه های جمینگ 
یا شلوغی شبکه بوده و تنها ۱۰ ثانیه فرصت برای تصمیم گیری داشته 
که منجر به تصمیم بد او در هدف گیری می شــود. سردار حاجی زاده 
تاکید کرد: عزیزان هواپیمایی کشوری تا قبل از اعالم نیروهای مسلح 
محکم اعالم کردند که این موضوع اصابت موشک نیست و تحت بررسی 
است؛ اوال آنها بر اساس دانســته های خود عمل کردند و از این حادثه 
خبر نداشتند. بنده زمانی که مطلع شدم در صبح چهارشنبه، بالفاصله به 
سمت تهران حرکت کردم؛ اما در بین راه به مسئولین اطالع دادم که این 
اتفاق افتاده است و احتمال باال می دهم که هواپیمای خودی را زده ایم. 
زمانی که به تهران رسیدم دیدم که ســتادکل نیروهای مسلح یک تیم 
بررسی سانحه تشکیل داده است و تمام این تیم و افراد دخیل در این 
قضیه را کامال قرنطینه کرده بودند و ما اجازه نداشــتیم اطالع رســانی 
کنیم. وی تاکید کرد: تاخیر در اطالع رســانی به این دلیل نبود که کسی 
بخواهد موضوعی را کتمان کند، بلکه روال همین است که ستادکل باید 

این موضوع را بررسی کند.
ســردار حاجی زاده با بیان اینکه نه نیروهای مســلح و نه سپاه بنایی 

برای پنهان کاری نداشــتند، گفت: ما هم مثل خانواده این شهدا خود 
را غم زده و صاحب عزا می دانیم. این ها هزینه شــیطنت ها و التهابات 
آمریکا در منطقه اســت که آن شــب آمادگی درگیری همــه جانبه را 
داشــتیم، خود من که در غرب کشــور بودم هر آن احتمال درگیری را 
می دادم چراکه پروازهای زیاد جنگی بر فراز منطقه بود. متاســفانه به 
دلیل تصمیم گیری عجوالنه یک فرد، چنین فاجعه بزرگی رقم خورد. 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به این سوال که آیا نباید فضای 
کشور چند ساعتی از پروازهای مســافری خالی می شد، خاطرنشان 
کرد: نمی خواهم کســی را متهم کنم، از دید من هروقت شرایط جنگی 
می شود باید این اتفاق توسط مســئولین ذی ربط می افتاد؛ اما به هر 
ترتیب نیافتاد. اگر خبط و خطایی وجود دارد در بخش نیروهای مسلح 
است و در بخش دولتی و کشوری و شــرکت فرودگاه ها هیچ قصور و 
تقصیری وجود ندارد، اگر از آنها می خواســتیم انجام می دادند، چون 
مسئول این کار ما نبودیم و کسان دیگری باید این کار را انجام می دادند. 
وی در پایان عنوان کرد: همان گونه که من آن شب در غرب کشور عملیات 
ضربات موشکی را فرماندهی می کردم، عزیزان دیگری در این بخش 
هم مســئول بودند و باید این کار را انجام می دادند؛ اما زمینه ای ایجاد 

شد تا این فرد این خطای بزرگ را انجام دهد.

روزنامه گلوبال تایمز چین نوشت که ایران و آمریکا 
نه تنها در زمینه نظامی بلکــه در فضای مجازی نیز 
با یکدیگر سرشاخ شــده اند. این روزنامه در مطلبی 
نوشت، ســفارت ایران در پکن در فضای مجازی از 
طریق تارنمای ویبو، مطالبــی را در خصوص حمله 
انتقام جویانه موشــکی به پایگاه هــای آمریکا در 
عراق منتشر کرده که مورد توجه و استقبال کاربران 
چینی قــرار گرفته اســت. همزمان بنــا به همین 
گزارش سفارت آمریکا در چین هم اظهارات دونالد 
ترامپ، رییس جمهــوری آمریکا درباره حمله ایران 
به پایگاه های این کشــور در عــراق را به زبان چینی 
منتشر کرده است که نسبت به مطالب منتشر شده 
ســفارت ایران با اقبال کمتری مواجه شده و مورد 
انتقاد بســیاری از کاربران واقع شده است. گزارش 

حاکی است کاربران چینی که بابت افزایش تنش ها 
میان ایــران و آمریکا نگرانند، شــاهد جنگ لفظی 
سفارتخانه های دو کشــور در فضای مجازی ویبو با 

ادبیات استاندارد چینی هستند. 
کاربران نوشته اند این نشان می دهد که امروز ویبوی 
چین به مراتــب آزادانه تر از توییتــر عمل می کند که 
محدودیت هایی را برای کاربــران در نظر می گیرد و 
توئیت های آن هــا را حذف می کند بــه ویژه وقتی 
موضوع به آمریکا مربوط باشد. رادیوی بین المللی 
چین هم در این ارتباط گزارش کرده اســت چین به 
عنوان طرف ثالث، در رســانه ویبو هیچ مقاله ای از 
سفارت های ایران و آمریکا را پاک نمی کند از این رو 
کاربران چینی می توانند شــاهد نبرد مجازی شدید 
دو کشــور باشــند. نکته جالب توجه این است که 

بخش اظهار نظر سفارت ایران اکثرا حاوی ستایش 
بوده و در بخش اظهار نظر مطالب ســفارت آمریکا، 
بیشــتر محکومیت به چشــم می خــورد. کاربران 
دیگری هــم گفته اند بهتر اســت این دو کشــور به 
جای رویارویی نظامی با یکدیگر در فضای مجازی 
برخورد کنند از جمله به طنز نوشــته اند که دو کشور 
می توانند در منطقه »لیانگ ما چیا« که محل استقرار 
ســفارتخانه های خارجی اســت با یکدیگر رودر رو 

شوند البته رودررویی لفظی!

جنگ مجازی سفارتخانه های ایران و آمریکا در چین

نماینده رییس جمهوری روسیه و معاون وزیر خارجه این کشور در دیدار با سفیر جمهوری اسالمی ایران، از سپهبد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان مردی 
بزرگ یاد کرد و شهادت وی را به جمهوری اسالمی ایران تسلیت گفت. میخائیل باگدانوف در دیدار با کاظم جاللی، سفیر جمهوری اسالمی ایران، با بیان این مطلب 
بر گسترش همکاری های دو کشور  تاکید کرد. در این دیدار طرفین در مورد روابط دوجانبه و آخرین تحوالت منطقه از جمله مسائل سوریه، عراق، لیبی، طرح صلح 
هرمز ایران و همچنین طرح روسیه برای تامین امنیت در منطقه خلیج فارس، تبادل نظر کردند. کاظم جاللی، سفیر کشورمان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت 
روابط دو کشور بر اراده مسئوالن جمهوری اسالمی ایران بر گسترش روابط با روسیه تاکید کرد. وزارت خارجه روسیه نیز خبر داده است: دو طرف ضمن بررسی 
اوضاع منطقه خاورمیانه از جمله عراق بر تداوم همکاری ها در خاورمیانه و تالش های بیشتر همه طرف های درگیر برای رفع تنش ها در منطقه تاکید کردند. در این 
دیدار بر عزم تهران و مســکو برای تداوم همکاری های موثر در امور منطقه ازجمله در فرمت مذاکرات آستانه برای حل مسائل سوریه تاکید شد. وضعیت منطقه 
خاورمیانه در یک هفته اخیر بر اثر اقدام ضدبشری و جنایتکارانه آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهانش 

متشنج شد. ایران با حمله به پایگاه عین االسد محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق به این اقدام پاسخ داد.

چهره روزنماینده پوتین از شهید سردار سلیمانی به عنوان مردی بزرگ یاد کرد

دستور رهبر انقالب در پی سقوط هواپیمای مسافربری:

 لزوم پیگیری تقصیرهای احتمالی و مراقبت از عدم تکرار
در پی اطالع از نتایج تحقیقات درباره ســقوط هواپیمای مســافربری اوکراینی، رهبر انقالب، ستاد کل 
نیروهای مسلح را مامور پیگیری کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی و مراقبت برای عدم امکان تکرار چنین 
سانحه ای کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پی اطالع از نتایج تحقیقات 
ستاد کل نیروهای مسلح درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پیامی با ابراز همدردی عمیق و مجدد با خانواده های داغدار، ستاد کل نیروهای مسلح را مامور پیگیری 
کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه و مراقبت برای عدم امکان تکرار چنین سانحه ای کردند. 

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

با اطالع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره  حادثه  هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای 
انسانی در آن، مصیبت درگذشت جان باختگان این حادثه اندوه بار برای اینجانب بسیار سنگین تر شد. 
الزم می دانم اوال به خانواده های معظم این عزیزان بار دیگر همدردی عمیق و تسلیت صمیمانه  خود را ابراز 
کنم و از خداوند متعال برای آنان بردباری و آرامش روحی و قلبی تمنا نمایم. ثانیا به ستاد کل نیروهای 
مسلح مؤکدا درباره  پیگیری کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه  دردناک سفارش کنم. ثالثا 
مراقبت و پیگیری های الزم برای عدم امکان تکرار چنین سانحه ای را از مدیران و مقامات ذی ربط مطالبه 
داشته باشم. پروردگار عزیز و کریم به درگذشتگان لطف و رحمت و به داغداران صبر و اجر عنایت فرماید.

 بیانیه عدم تعهد در واکنش به عدم صدور روادید آمریکا برای ظریف
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در نیویورک با صدور بیانیه ای اقدام دولت آمریکا در عدم صدور روادید 
برای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران جهت شرکت در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل 
را مردود خوانده و آن را نقض فاحش توافق نامه مقر، بین سازمان ملل و دولت آمریکا و همینطور حقوق 
بین الملل برشمردند. در این بیانیه، ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد با اشاره به مصوبه وزاری امور خارجه 
این جنبش مبنی بر ابراز نگرانی شدید از تاخیر یا عدم صدور رواید جهت شرکت نمایندگان اعضای این 
جنبش در نشست های سازمان ملل، تاکید شده است که مالحظات سیاسی کشور میزبان نبایستی مانعی 

در جهت مشارکت کشورهای عضو سازمان ملل در نشست های این سازمان باشد.

 ادعایی درباره تالش آمریکا 
برای ترور  یکی از فرماندهان ارشد سپاه

واشنگتن پست در گزارشی مدعی شد که آمریکا درست در همان روزی که حاج قاسم سلیمانی را به 
شهادت رساند، قصد داشت یکی دیگر از فرماندهان سپاه قدس را ترور کند که موفق به انجام این کار 
نشد. چند منبع مطلع به اطالع واشنگتن پست گفته اند که حمله به عبدالرضا شهالیی، مسئول امور 
دارایی سپاه قدس ایران منجر به شهید شدن وی نشد. برخی از این منابع مدعی شده اند که ارتش 

آمریکا ممکن است در آینده همچنان برای ترور عبدالرضا شهالیی تالش کند.

وزیر خارجه کره جنوبی:
 به خاطر آمریکا از ایران دست نمی کشیم

وزیر خارجه کره جنوبی در اظهاراتی کم سابقه با اظهار نظر مبنی بر اینکه کشورش نمی تواند به خاطر آمریکا 
از ایران دست بکشد، به خواسته های واشنگتن برای اعزام نیرو به تنگه هرمز دست رد زد.کانگ گفت: 
این طور نیست که چون متحد آمریکا هســتیم باید در هر موضوعی با این کشور همراه شویم و هرچه 
خواسته آمریکاست، انجام شود.وی  افزود: ما با ایران از دیرباز روابط گسترده اقتصادی داشته ایم و 

حاال هم در تالش هستیم تا صادرات کاالهای انسان دوستانه میان طرفین استمرار پیدا کند.

کافه سیاست

حسینی:

در برخورد با مقصران، 
پایین ترین رده اجرای 

عملیات مقصر شناخته نشود
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کتمان 
موضوع دخالت خطای انســانی درسقوط 
هواپیمای اوکراینی، رنج طاقت فرســایی را 
برای مردم ایجاد کرد. سیده فاطمه حسینی 
با اشــاره به اعالم خطای انســانی به عنوان 
علت سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی 
و تأثیر این موضوع بر افــکار عمومی تاکید 
کرد: نباید در برخورد با مقصران، پایین ترین 
رده اجرای عملیات مقصر شــناخته شــود 
بلکه باید فورًا عوامل و مقصران در ســطوح 
مدیریتــی مجازات شــوند. ایــن نماینده 
مجلس با اشاره به اظهارات چند روز گذشته 
رییس ســازمان هواپیمایی، یادآور شــد: 
آقای عابدزاده در دو ســه روز گذشته مرتبًا 
اظهــارات مطرح شــده در خصوص اصابت 
 موشک را قاطعانه رد کرد، این ها برای مردم

 سؤال است. 
حســینی تاکید کرد: عدم اتخــاذ تمهیدات 
الزم برای پیشــگیری از وقــوع حادثه مثل 
لغو پروازها و نبود هماهنگی بین ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری و نیروهای مســلح 
ســؤاالت متعددی اســت که مردم دارند. 
حادثه ســقوط هواپیما فضای تأثیر و تالمی 
را ایجاد کــرد که بزرگتر از آن شــوک کتمان 
حقیقت بود و این مرهمــی برای جان های 
پرپر شــده و داغ خانواده هایشــان نیست. 
ایــن نماینــده مجلس با اشــاره بــه جان 
باختــن تعــدادی از هموطنان در مراســم 
تشــییع پیکر شهید ســردار ســلیمانی در 
کرمان نیز گفت: در پی برگزاری این مراسم 
پرشــور و بی نظیر متاســفانه اهمال کاری 
موجب شــد تلفات جانی به دنبال داشــته 
باشــد و در پی آن نه وزیری اســتعفا کرد و 
نه اســتانداری برکنار شــد، انتظار می رفت 
از مردم عذرخواهــی و دلجویی شــود و با 
 اســتعفا و برکنــاری تاسف شــان را عملی

 نشان می دادند.

بین الملل

شهرداری شهرضا در نظر دارد تعدادی از مستغالت خود را به استناد مصوبات شورای 
اسالمی شهر شهرضا، از طریق مزایده عمومی و بصورت اجاره، به افراد یا شرکت های 

واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اســناد 
مزایده به شــهرداری مراجعه و یــا با تلفــن ۵۳۲4۱۰۱۰ داخلی ۲4۱ مســئول امور 

قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
   آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ســاعت ۱4/۳۰ روز سه شنبه 
مورخ ۹8/۱۱/۰۱ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی 

می باشد.
  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹8/۱۱/۰۲ در محل شهرداری 

شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(
   به پیشنهادات مخدوش، مشــروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
   پیشــنهاد دهندگان باید حداقــل ۵ درصد مبلغ پایــه مزایده و یا مبلغ ســپرده 
برآورد شــده توســط شــهرداری را ضمانت نامه بانکــی و یا وجه نقد به حســاب 
 ســپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانــک ملــی در پاکــت الــف الک و مهر شــده تحویل 

نمایند.
   سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
   شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

مزایدهمستغالتشهرداری)نوبتدوم(
مرحله اول مزایده اجاره بهداشتی نمودن کانال زباله -مرحله دوم مزایده اجاره پارکینگ بیت العباس )ع( -مرحله سوم مزایده اجاره 

سالن واقع در پارک خاوران - مرحله دوم مزایده اجاره پارکینگ واقع در خیابان صاحب الزمان )عج( - مرحله چهارم مزایده واگذاری 
اجرای طرح کارت پارک هوشمند در معابر سطح شهر-مرحله دوم مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز )کمربندی(

حبیبقاسمی-شهرداریشهرضامالف:729542
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نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت استان اصفهان:

 نانوا باید با هنر خود
 آرد ضعیف را تبدیل به نان کند

 نایب رییس انجمن علــوم و فنون غالت اســتان اصفهان گفت: کیفیت نان، تابــع آرد و کیفیت 
آرد تابــع گندم هــای توزیعــی در 
استان هاســت. 60 درصد از گندم های 
ایــران، کیفیــت مطلوبــی ندارنــد و 
نانوا بایــد با هنر خــود و اســتفاده از 
نمک، آردهــای ضعیــف و خمیرهای 
ناچســب را بــه نانی دلچســب تبدیل 
کنــد. محمدرضا خواجه خاطرنشــان 
کــرد: متاســفانه در اســتان هایی 
که خودشــان گنــدم کیفی نداشــته 
باشــند، نانوایان باید تــاوان نامرغوبی 

گندم هــای وارداتی بــه شهرشــان را بپردازند. وی ادامــه داد: متاســفانه این مســئله امری 
اجتناب ناپذیر است و کاری از مســئولین ساخته نیســت. خواجه افزود: در مدیریت های قبلی 
اداره کل غله استان اصفهان، وقتی این ســوال را مطرح می کردیم که چرا از استان های گلستان 
و خوزســتان گندم به اصفهان نمی آورید، پاســخ این بود که هزینه حمل و نقــل گندم بار مالی 
دارد و در اداره غله منظور نشــده اســت. این متخصص نان های ســنتی گفت: در برخی مواقع، 
 اســتان های تولیدکننده گندم مرغوب تا زمانی که نیاز خود را رفع کنند، به استان های دیگر گندم 

نمی فرستند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

مشکل دیار خودرو به زودی حل می شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در حاشیه بازدید از شرکت دیار خودرو و 

بهران محور گلپایگان با اشاره به مشکالت شرکت دیارخودروی گلپایگان گفت: شرکت دیارخودرو 

دارای زیرساخت های مناسبی برای تولید خودرو است و در بازدید از این واحد صنعتی مهم ترین 

مشکل آن که نقدینگی و تسهیالت بود که مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. ایرج موفق افزود: در 

جلسه تسهیل و رفع موانع تولید استان که به ریاست استاندار اصفهان تشکیل می شود، مشکالت 

شرکت دیار خودرو مطرح  شد تا تسهیالت مورد نیازاین واحد صنعتی تصویب و تامین شود.

 افزایش کیفیت نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی اصفهان
 در شرایط نامطلوب اقتصادی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان در حالی 

برگزار می شود که نسبت به دوره قبل و در شرایط نامطلوب اقتصادی، افزایش کمی و کیفی قابل 

توجهی را تجربه کرده است. براساس آمار مقایســه ای موجود، نمایشگاه بین المللی تجهیزات و 

تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان در سال جاری ۳۵ درصد از نظر تعداد مشارکت کنندگان 

و ۵۲ درصد از نظر مســاحت تحت پوشش نســبت به دوره قبل برتری خواهد داشت. نمایشگاه 

سال گذشته در ۴۵00 مترمربع برگزار شد که این میزان در سال جاری به بیش از ۹ هزار مترمربع 

رسیده است؛ همچنین سال گذشته ۷0 مشارکت کننده در نمایشگاه حاضر بودند که این میزان در 

سال جاری به ۹۵ مشارکت کننده افزایش یافته است.

بررسی جدیدترین خریدها در بازار بورس نشان می دهد فوالد مبارکه با افزایش سرمایه توانسته است به صدر خریدهای دیروز 
بازار دست پیدا کند؛

دستگیری سرمایه ای فوالد مبارکه از بورس

شاخص بازار سهام در حالی در اولین دقایق  مرضیه محب رسول
شروع به کارش در روز شــنبه بیش از دو 

هزار واحد معادل 0٫60 درصد صعود کرد و به ۳۵۵ هزار ۹۴6 واحد رسید 

که ریزش شدید ارزش بورس طی هفته گذشته با باال گرفتن تنش ها در 

منطقه و احتمال بروز درگیری نظامی میان ایران و آمریکا نگرانی های 

زیادی را در میان سرمایه داران در این بازار ایجاد کرد؛ اما پس از فروکش 

کردن التهابات و البته برخی از رویدادها در این بازار بار دیگر آرامش به 

بازار سرمایه کشور بازگشت. یکی از این اتفاقات خوب افزایش 60 درصد 

سرمایه فوالد مبارکه اصفهان بود که خوش بینی سرمایه گذاران به این 

بازار را در روزهای ملتهب هفته گذشــته افزایش داد و موجب شد تا با 

وجود همه حوادث بازار بورس، روزهای آرام تری را با شروع هفته آغاز 

کند.بر این اساس سرمایه ۱۳ هزار میلیارد تومان فوالد مبارکه به ۲۱ هزار 

میلیارد تومان رسید و فوالد مبارکه با این افزایش سرمایه، بزرگ ترین 

شرکت بورسی شد. کارشناسان معتقدند این امر روند مثبتی را بر بورس 

خواهد گذاشت. بازار سرمایه از ابتدای امسال جزو بازارهای خوش نام و 

پرسود محسوب شده و از نظر رشد قیمت ها و پرداخت سود از بازارهای 

موازی مانند طال و ارز سبقت زیادی گرفته بود، هر چند وقفه ای چند روزه 

بر بازار بورس سایه افکند اما این رشد همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمار طی پنج روز معامالت هفته گذشته، شاخص بورس ۳0 

هزار و ۲۹۲ واحد کاهش داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه با 

عدد ۳۸۴ هزار و ۱00 واحد به معامالت پایان داد. ارزش بورس تهران در 

هفته ای که گذشت ۱۳ هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال بود که در مقایسه با هفته 

گذشته چهار درصد کاهش را تجربه کرد، همچنین ارزش فرابورس در 

مدت ذکر شده سه هزار و ۹۱۷ میلیارد بود که نسبت به مدت مشابه هفته 

گذشته با کاهش چهار درصدی همراه شد. به نظر می رسد در بازار هفته 

جاری، شاهد روند معامالت متعادل همراه با صعود خواهیم بود تا دوباره 

شــرایط طبیعی به بازار بازگردد و فرصتی فراهم شود تا سرمایه گذاران 

بتوانند برای آینده ســهام خود و شرکتی که در آن سرمایه گذاری کردند 

بررسی تحلیلی را انجام و مسیر درست را انتخاب کنند.

ساسانی،  کارشناس بازار ســرمایه به صنایعی که در بازار هفته گذشته 

با ریزش همراه شدند اشــاره کرد و گفت: در همه صنایع به جز برخی از 

تک سهم ها که جریان نقدینگی باعث شــد تا روند صعودی آنها حفظ 

شود، شــاهد ریزش بودیم، این موضوع بر کلیت بازار حاکم شده بود 

حال برای برخی از سهم ها بیشــتر و برای برخی دیگر کمتر بوده است. 

بررسی جدیدترین خریدها در بازار بورس نشان می دهد فوالد مبارکه با 

این افزایش سرمایه توانسته است به صدر خریدهای دیروز بازار دست 

پیدا کند. بر اساس آخرین داده ها ارتباطات سیار ایران )همراه( با 6۸۵ 

واحد، فوالد مبارکــه اصفهان با 6۸0 واحد و پاالیــش نفت بندرعباس 

)شــبندر( با ۴0۵ واحد، هلدینگ صنایع پتروشــمی فارس )فارس( 

با ۳6۱ واحد و ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۳۱۲ واحد بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند و در مقابل نماد گروه مپنا )رمپنا( 

با ۴۲6 واحد و بانک ملت )وبملت( بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 

ثبت کردند. شــرکت فوالد مبارکه در شــرایطی این افزایش سرمایه را 

در بورس اعمال و به نوعی بازار ســرمایه درایران را رو به جلو راند که در 

ماه های اخیر فشار تحریم های آمریکا بر بازار فوالد ایران بیشتر شده و 

این مسئله نگرانی هایی را در میان سهامداران ایجاد کرده بود. این جو 

روانی منفی اما با حرکت رو به جلوی فوالد مبارکه در روزهای اخیر اندکی 

تعدیل شده است.

معاون بازســازی و مسکن روســتایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اصفهان گفت: ۸0 هزار واحد فرسوده 
روستایی این اســتان به نوسازی و مقاوم سازی نیاز 
دارد. محسن قوی بیان اظهار داشت: بر اساس برنامه 
طرح جامع مسکن روستایی تا ســال ۱۴0۴ ساالنه 
باید پنج هزار و ۸00 واحد مسکونی در روستاهای این 
استان نوسازی و مقاوم سازی شود. وی با بیان اینکه 
سهمیه طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی استان 

بر اساس این برنامه تعیین می شود، بیان کرد: ابالغ 
نشدن این تسهیالت طی چند سال گذشته، موجب 
عقب افتادن استان از برنامه شده بود. معاون بازسازی 
و مسکن روســتایی بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اصفهان تصریح کرد: سهمیه مقاوم سازی واحدهای 
فرســوده روستایی اســتان با درخواســت استاندار 
پیشین اصفهان دو برابر شــد. وی ادامه داد: ساالنه 
حدود ۱0 تا ۱۲ هزار واحد سهمیه به استان اختصاص 
داده شده که این تسهیالت از سال ۸۴ تا کنون بین 6۲ 
هزار واحد توزیع شــده و ۵۲ هزار واحد هم به مرحله 
پایان کار رسیده اســت. قوی بیان خاطرنشان کرد: 
سهمیه اســتان اصفهان در بخش بهسازی و مقاوم 

سازی مسکن روستایی امسال ۱0 هزار واحد است که 
پرونده واحدهای روستایی پس از تکمیل به بانک های 
عامل معرفی می شــود. وی گفت: تا کنون تسهیالت 
حدود ســه هزار و ۸00 واحد روســتایی از مجموع ۱0 
هزار واحد ابالغ شــده، که نزدیک به ۷0 درصد آنها به 
بانک های عامل معرفی شده اند و 60 درصد آنها منجر 
به انعقاد قرارداد شده است. معاون بازسازی و مسکن 
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان با اشاره 
به اینکه طرح جامع مسکن روســتایی یک تقسیم 
بندی شهرستانی هم دارد، اضافه کرد: سهمیه بهسازی 
و نوسازی ساالنه مسکن روستایی هر شهرستان در 

این طرح مشخص شده است. 

 80 هزار واحد فرسوده روستایی اصفهان
 به مقاوم سازی نیاز دارد

 سرویس قهوه خوری

بازار

در همه صنایع به جز برخی از تک سهم ها که جریان نقدینگی 
باعث شد تا روند صعودی آنها حفظ شود، شاهد ریزش 
بودیم، این موضوع بر کلیت بازار حاکم شده بود حال برای 

برخی از سهم ها بیشتر و برای برخی دیگر کمتر بوده است

 سرویس قهوه خوری 
18 پارچه کد 5010 

قیمت: 215،000 تومان

 سرویس قهوه خوری 18 
پارچه پرانی مدل 2746 

قیمت: 109،000 تومان

 سرویس چای خوری 4 
پارچه مکسی من کد 16104 

قیمت: 149،000 تومان

سامانه های فروشگاهی
منظور از نظام صندوق فروش، سامانه ای است متشــکل از صندوق فروش یا رایانه و نرم افزارهای 

کاربردی مربوطه که امکان اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور را داشته و قابلیت الزم برای 

ثبت اطالعات خرید و فروش کاال و خدمات واحد کســب وکار را در چارچوب قوانین مربوطه و نیز 

استانداردهای فنی فراهم می سازد. طراحی و پیاده سازی این سامانه به عنوان یک زیرساخت ملی 

با محوریت سازمان امور مالیاتی کشــور و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، 

صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف با هدف مدیریت جریــان اطالعات اقتصادی، تجاری و 

مالیاتی کسب وکارهای کشور در دستور کار قرار دارد.

به منظور شفاف ســازی تدریجی مبادالت فعالیت های اقتصادی و در راســتای ایجاد زیرساخت 

مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، همچنین جهت تسهیل 

در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت نسبی مالیاتی در بخش صاحبان مشاغل، پروژه 

راه اندازی و بهره برداری شبکه صندوق فروش در سازمان امور مالیاتی کشور تعریف شده است.

از مهم ترین ویژگی های نظام صندوق فروش می توان به جایگاه خاص و ویژه شبکه در نظام مدیریت 

اطالعات اقتصادی، تجاری و مالیاتی کشور، ایفای نقش به عنوان بازوی حاکمیتی و نظارتی سازمان 

امور مالیاتی کشور، بستر فناورانه توســعه نظام مالیاتی و تجاری در سطح کسب وکارها و صنوف، 

»نظام صندوق فروش« به عنوان یــک موجودیت اطالعاتی در داده هــای بنیادین دولت، »نظام 

صندوق فروش« به عنوان یک سیستم تعامل پذیر در زنجیره ارزش عرضه و تقاضا، »نظام صندوق 

فروش« به عنوان محرک نظام مالیاتی کشور، »نظام صندوق فروش« به عنوان یک سیستم تعامل 

پذیر موثر در تنظیم بازار و مدیریت کاال در کشور را نام برد.

از مهم ترین آثار اجتماعی فرهنگی صندوق فروش می توان به تسهیل و روان سازی کسب وکارها 

با اســتفاده از روش های مبتنی بر فناوری اطالعــات و ایجاد داده های ارزشــمند برای تحلیل و 

رفتارشناســی مصرف کننده و نیاز سنجی ســفارش گذاری کاال و خدمات، ایجاد نظام جمع آوری 

اطالعات قیمتی کاال و خدمات و اشراف نظارتی بر روند قیمت کاال و خدمات در سطح عرضه عمومی، 

تشکیل پایگاه های اطالعاتی آماری در حوزه تامین و توزیع کاال و خدمات در سطح کشور، شناسایی 

درآمد حاصل از کسب وکارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق تجار در نظام مالیاتی کشور، 

ایجاد تعامل بین سازمان های دولتی بر اساس الگوی مشخص متناسب با قوانین و سیاست های 

دولت در جهت حفظ ثبات بازار و شفافیت قیمت را نام برد.

بنابراین می توان گفت که از طریق راه اندازی سامانه های فروشگاهی می توان به اهداف مهمی نظیر   

ایجاد تعامل بین ســازمان های دولتی بر اساس الگوی مشخص، تشــکیل پایگاه های اطالعاتی 

آماری در حوزه تامین و توزیع کاال و خدمات، تســهیل و روان سازی کســب و کارها با استفاده از 

روش های مبتنی بر فناوری، شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی، 

ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق 

مودیان و دولت و تشکیل پایگاه داده معامالت اقتصادی در سطح کشور دست پیدا کرد.

ثبت نام و استفاده از سامانه های فروشگاهی
ســامانه فروش یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطالعات در سطح ملی است، به نحوی که 

مهم ترین و اصلی ترین شــالوده این نظام، داده ها و اطالعات جمع آوری شده است که از مدیریت 

جریان اطالعات مالیاتی و مؤدیان شروع شــده و با مدیریت اطالعات اقتصادی، تجاری و مالی 

مشمولین به تکامل می رســد. این نظام شــامل تجهیزات )اعم از نرم افزار یا سخت افزار یا میان 

افزارهای مربوطه و شبکه( با قابلیت الزم برای ثبت اطالعات فروش کاال و خدمات واحد کسب وکار 

بوده و هم زمان امکان اتصال به پایگاه اطالعات مؤدیان در سازمان امور مالیاتی کشور را حسب مورد 

به صورت برخط یا غیر برخط دارد.

کافه اقتصاد

مالیات
فرماندار اصفهان:

میزان آب جهت کشت پاییزه تامین شد
فرماندار اصفهان در چهارمین جلسه کارگروه منابع طبیعی، آب و کشاورزی شهرستان از تامین میزان آب برای کشت پاییزه خبر داد. حسین سیستانی، معاون 
استاندار و فرماندار اصفهان در چهارمین جلســه کارگروه منابع طبیعی، آب و کشاورزی شهرستان، خاطر نشــان کرد: انجمن صنفی کشاورزان به عنوان یکی از 
بازوهای توانمند و موثر در بهبود مدیریت منابع آب است که از نقطه نظرات آنان باید به بهترین نحو استفاده شود. فرماندار اصفهان با تاکید بر اینکه منابع آب باید 
بیشتر از گذشته مدیریت شود، افزود: با توجه به کمبود آب، منابع آب باید بیشتر از گذشته مدیریت شده و در این راستا، همه ذی نفعان باید در جلسات مربوطه، 
دعوت شوند که در نهایت این امر منتهی به وحدت نظر منطقی و نسبی خواهد شد. وی با بیان اینکه مطالبات کشاورزان، کامال بحق و درست است، اظهار داشت: 
در مدیریت منابع آب باید به نقطه نظرات مشترکی برسیم که در این راستا، میزان محقق و عملی شدن اقدامی که بتواند رضایت مندی طرفین را استمرار بخشد، 
وجود خواهد داشت. سیستانی با تاکید بر لزوم تعدیل میزان آب مصرفی و تنظیم الگوی کشت، تصریح کرد: ما باید با تعدیل مصرف آب و تنظیم الگوی کشت 

و افزایش سطح زیرکشت با میزان آب موجود و با استفاده از روش های نوین به تفاهم برسیم. 

 تشکیل صف
 برای خرید ارز

وضعیت بــازار معامالت آزاد 
ارزهای شــاخص در اصفهان 
طی روزهــای چهارشــنبه و 
پنجشنبه هفته گذشته حاکی 
از افزایش چشــمگیر قیمت 
دالر و تفاوت نرخ آزاد این ارز 
با قیمت اعالم شــده از سوی 

سایت های مرجع بود.

وز عکس ر

ادامه دارد...
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خوراکیهاییکهچشمهایتانراتلسکوپمیکنند!

چشم ها یکی از مهم ترین و پرکاربردترین اعضای بدن ما هستند و به همین 
دلیل حفظ سالمت آنها از اهمیت زیادی برخوردار اســت. با توجه به اینکه 
امروزه بسیاری از ما بیشتر وقت خود را در برابر کامپیوتر یا گوشی های خود 
می گذرانیم، حفظ سالمت چشم ها و توجه بیشتر به آنها اهمیت زیادی پیدا 
کرده است. میشــل آندریولی، یکی از ســخنگویان آکادمی چشم پزشکی 
آمریکا )AAO(، به تمامــی مراجعان خود توصیه می کنــد که برای حفظ 
سالمتی چشمان خود سیگار نکشــند، از رژیم غذایی سالم استفاده کنند و 
در مواقع که بیرون از خانه قرار دارند، حتی در روزهای ابری، از عینک آفتابی 
استفاده کنند. به گفته آندریولی، رژیم غذایی مناسب برای چشم ها را می توان 
به دو دسته تقسیم بندی کرد؛ دسته اول موادی هستند که استفاده از آنها در 
رژیم غذایی باعث پشتیبانی از سلول ها و رشد آنها می شود. دسته دوم اما 
موادی هستند که خوردن آنها به حفظ سطح چشم کمک می کند. موادی که 
در دسته اول قرار دارند دارای مقادیر زیادی آنتی اکسیدان هستند و موادی که 
در دسته دوم قرار می گیرند بیشتر به آبرسانی چشم کمک می کنند. استفاده از 
مواد دسته دوم برای افرادی که مدت زمان زیادی در روز از کامپیوتر استفاده 
می کنند، اهمیت زیادی دارد. این افراد باید مایعات بیشتری مصرف کرده 
و از موادی استفاده کنند که دارای اســیدهای چرب امگا 3 است.در ادامه با 

برخی از موادی که به حفظ سالمت چشم ها کمک می کنند، آشنا می شویم:

تمشک
طبق اطالعات منتشر شده از سوی دانشگاه ایالتی اورگان، تمشک ها دارای 
باالترین سطح اکسیدان در بین میوه ها هستند. همچنین این میوه کوچک 

سرشار از فیبر و ویتامین سی است.

ماهی
اکثر ماهی ها دارای مقادیر زیادی امگا 3 هستند و به همین دلیل می توانند 
به حفظ سالمت چشــم کمک کنند. روغن ماهی نیز تاثیر مثبتی بر سالمت 

چشم دارد.

هویج
احتماال شما هم در کودکی شنیده اید که هویج باعث افزایش قدرت بینایی 
می شود. در حقیقت هویج و سایر میوه های نارنجی رنگ مثل زردآلو سرشار 
از ویتامین آ هستند که به شبکیه چشم کمک می کنند تا اشعه های نور را به 
تصویر تبدیل کنند. همچنین خوردن هویج باعث می شود تا چشم ها دیرتر 

خشک شوند.
کلم برگ و اسفناج

ســبزیجات با برگ بزرگ مثل اســفناج و کلم برگ یا کلم کالی دارای آنتی 

اکسیدان های لوتئین و زآگزانتین هستند که به گفته AAO، باعث حفاظت از 
لکه زرد چشم یا ماکوال می شود.

چغندر
چغندرها دارای نوع دیگری از آنتی اکسیدان ها به نام بتاالئین هستند که به 

حفظ سالمت چشم کمک می کند.

روغن کتان
روغن کتان که با نام روغن برزک نیز شــناخته می شــود، به خشک نشدن 

چشم کمک می کند.

مرکبات
پرتقال و سایر مرکبات مثل لیمو دارای مقادیر زیادی ویتامین سی هستند. 
این مواد از بروز آب مروارید و از بین رفتن ماکوالی چشم جلوگیری می کنند.

تخمه آفتابگردان
طبق توصیه AAO، ویتامین E که نوعی دیگر از آنتی اکســیدان است برای 

سالمتی چشــم اهمیت زیادی دارد. دانه های آووکادو، بادام و آفتابگردان 
دارای مقادیر زیادی از این ویتامین هستند.

لوبیاها
لوبیاها خواص زیادی دارند. روی )زینک( موجــود در این حبوبات باعث 
حفظ سالمتی شبکیه چشم شده و از بروز آسیب به دلیل تابش نور به چشم 

جلوگیری می کند.

جمع بندی
 با اینکه هیچ کــدام از ایــن مــواد نمی توانند آســیب های وارد شــده به

  چشــم یا بیماری های آن را درمان کننــد؛ اما به گفتــه آندریولی می توانند 
 به حفظ ســالمت چشــم ها کمک کرده و از تباهی لکه زرد یا دژنراســیون
  ماکوالی چشم که در ســالمندان شایع اســت، جلوگیری کنند. در نهایت
  توصیه شــده که به جز اســتفاده از رژیم غذایی مناســب و عینک آفتابی، 
 تا جای ممکن از کشــیدن ســیگار دوری کنید. ســیگار کشــیدن ممتد

 در طول زندگی می تواند آســیب های زیادی به بدن و همچنین چشم شما 
وارد کند.

مصرف شیر پرچرب خطر چاقی در کودکان را کاهش می دهد
یک تحقیق جدید نشــان می دهد، کودکانی که شــیرکامل )پرچرب( مصرف می کنند در مقایسه با 
کودکانی که شیر کم چرب می نوشند، کمتر با ریســک چاقی و اضافه وزن روبه رو هستند. محققان 
بیمارستان ســنت مایکل تورنتو کانادا به بررســی ۱۴ مطالعه که شــامل حدود ۲۱ هزار کودک زیر 
۱۸ ســال بود، پرداختند. این کودکان یا شــیر کامل یا شــیر با چربی کمتر از ۲% مصرف می کردند. 
محققان مشــاهده کردند در مقایســه با کودکانی که شــیر کم چرب یا شیر فاقد 
چربی می نوشیدند، کودکانی که شیر پرچرب می نوشیدند 3۹ درصد کمتر با 
ریسک چاقی یا اضافه وزن روبه رو بودند و با افزایش مصرف شیر 
پرچرب، ریسک چاقی به طور مداوم کاهش می یابد. دکتر 
»جاناتان مگیور«، عضو ارشــد تیم مطالعه، در این باره 
می گوید: »اکثر کــودکان در کانادا و ایاالت متحده 
شــیر گاو را به صورت روزانه مصرف می کنند و این 
شیر منبع اصلی چربی رژیم غذایی برای بسیاری از کودکان 
اســت.« وی در ادامه می افزاید: »بررسی های ما نشان می دهد، 
کودکان پیرو این توصیه که شیر کم چرب از دو سالگی جایگزین 
شیر کامل شود، الغرتر از کودکانی که شیر کامل مصرف می کردند 
نبودند.« این یافته ها، دســتورالعمل های بین المللی را به چالش 
می کشاند که توصیه می شود کودکان به جای شیر کامل از شیر کم چرب استفاده کنند تا خطر ابتال به 
چاقی را کاهش دهند. اعضای این تیم تحقیقاتی در نظر دارند در آینده مطالعات جامع تری را به طور 

مشخص در این زمینه انجام دهند.

تمرین »ذهن آگاهی« به غلبه بر ترس کمک می کند
تمرین ذهن آگاهی )mindfulness( که هدف آن کمک به تمرکز افراد بر مســائل حال است، در 
کشورها و فرهنگ های مختلفی رایج است. شواهد نشان می دهد ذهن آگاهی می تواند به ایجاد 
حس آرامش بیشتر و انگیزه بیشــتر در زندگی روزمره افراد کمک کند. برخی مطالعات هم ارتباط 
ذهن آگاهی را با کنترل بهتر فشــارخون و بهبود کارآمدی درمان های مرتبط با ترک اعتیاد نشــان 
داده اند. در مطالعات قبلی توصیه شده که ذهن آگاهی به کاهش عالئم افسردگی و اضطراب کمک 
می کند. درحالی که ترس نقش مثبتی در تکامل انسان داشته؛ اما در دنیای کنونی بسیاری از افراد 
ترس های بی فایده نظیر ترس از ارتفاع دارند. تحقیق فعلی نشان می دهد افراد با تمرین بلندمدت 

ذهن آگاهی آسان تر می توانند با واکنش های غیرضروری ترس مقابله کنند.

تولید انسولین از زرده تخم مرغ
دسترسی به انسولین برای بیماران دیابتی چالشی با گرفتاری های فراوان است؛ اما تولید این ماده 
با زرده تخم مرغ می تواند به بسیاری از مشکالت پایان دهد. بیماران مبتال به قند باید به روش های 
مختلفی ازجمله تزریق انســولین در طول روز مشکالت شان را برطرف کنند. این کار خطراتی مانند 
انسداد رگ ها را نیز در پی دارد؛ اما محققان استرالیایی وژاپنی جایگزینی به جای تزریق انسولین 
یافته اند که استفاده از زرده تخم مرغ اســت. زرده تخم مرغ یک منبع غنی از شکرهمگن است که 
اســتفاده از آن در بیماران دیابتی باعث می شــود آنها دیگر نیازی به تزریق انسولین در روز به طور 
پیاپی نداشته باشند. ماده ای که در نهایت بدین شیوه تولید شده، گلیکینسولین نام دارد و نتیجه 
استفاده از آن در آزمایش های اولیه رضایت بخش بوده است.این ماده حتی در دمای باال و در صورت 
 تمرکز بیش از حد موجب لخته شــدن خون نمی شــود و در درون بدن هم ثبات و پایداری باالیی

 دارد. اســتفاده از این ماده جایگزین ارزان قیمت، تنها در آمریکا موجب صرفه جویی یک میلیارد 
دالری در سال به نفع 350 هزار نفری می شود که هر روز چند بار مجبور به تزریق انسولین هستند.

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء
158 /10 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي مــاده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
 الصاق آگهــي در محل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســليم

 و رســيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواســت 
را به ثبت محــل ارائه نمايند. بديهي اســت در اينصــورت اقدامات ثبت منــوط به ارائه 
حکم قطعــي دادگاه خواهد بود در صورتي کــه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشــود 
يا معترض گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايــد اداره ثبت مبادرت به 
 صدور ســند مالکيت خواهد نمود. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شــماره 139860302019000389-1398/09/12-  شــرکت گاز اســتان 
اصفهان )ســهامی خاص( ششــدانگ يک باب ســاختمان )محل ايســتگاه فشار قوی 
 گاز روســتای قمبوان( به مســاحت 155/60 متر مربع مجزی شــده از پالک 67 اصلی

 مزرعه ده زير
 2- رای شماره 139860302019000390-1398/09/13- شرکت گاز استان اصفهان

 ) سهامی خاص( ششدانگ يک باب ساختمان )محل ايستگاه تقليل فشار گاز روستای دزج( 
به مساحت 139/50 متر مربع مجزی شده از پالک 170 اصلی امالک دزج انتقال از طرف 

کليه  مالکين 72 حبه مزرعه دزج
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/22

م الف:706784 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی

10/161  نظر به اينکه خواهان مصيب مرشــدی وکيل ميثم لقب دوست دادخواستی  به 
خواسته مطالبه وجه چک به طرفيت 1- مهرداد ورمغانی 2- علی نعمتی به مجتمع شوراهای 
حل اختالف آران و بيدگل واقع در خيابان نواب صفوی تقديم که پس از ارجاع به شعبه سوم 
به کالسه 3/441/98  ثبت و برای تاريخ سه شــنبه 98/11/29 ساعت 10/5 صبح وقت 
رسيدگی تعيين گرديده و از آنجاييکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گرديده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسيدگی جهت دريافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايد. 
انتشار اين آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصميم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 726788 مهدی عموزاده رئيس شورای حل اختالف شعبه 

سوم حقوقی آران و بيدگل  
ابالغ رای

10/160 رای قاضی شــورا پرونده کالســه:78/98 در خصوص دادخواســت آقای روح 
 اله صالحــی راد فرزنــد حبيب اله بــا وکالت آقای مصيب مرشــدی آرانــی به طرفيت

 آقای مسعود هدادی دائر بر مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه يک فقره سفته واخواست 
نشده به شــماره خزانه داری کل 0544528 )ســری / ی(  به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد ســفته.  با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه دادخواست 
تقديمی و رونوشت مصدق سفته مدرکيه و نظر به اينکه خوانده نيز علی رغم وصف ابالغ در 
جلسه رسيدگی حاضر نشده و به نحو ديگری نيز دفاعی به عمل نياورده است و مستندات 
 ابرازی خواهان مصون از ايراد و اعتراض مانده و با توجه به بقا اصل ســند در يد خواهان

 که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده دارد و امضای خوانده ذيل سفته و نظر به اينکه امضای 
مزبور مصون از تعرض مانده اســت. دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستندا به  
مــواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرســی مدنی و مــاده 1301 قانون 
مدنی و مواد 9 ،18، 19، 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 1394 ، حکم به 

 محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته  و همچنين پرداخت مبلغ
 يک ميليون و پانصد و سی هزار ريال  به عنوان خسارات دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکيل 
وفق تعرفه قانونی و  پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست -98/1/29  
لغايت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تــورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
 و اعالم  و نيز در خصوص خواســته ديگر خواهان مبنی بر محاســبه خسارت تاخير تاديه

 از تاريخ سررسيد سفته نظر به اينکه سفته موضوع دادخواست سند عادی بوده و از مزايای 
سند تجاری برخوردار نمی باشد و مشــمول ماده 522 قانون آيين دادرسی مدنی ميگردد 
که وفق ماده مارالذکر از شرايط استحقاق خسارت تاخيرتاديه مطالبه دائن ميباشد که اين 
 شرط  با تقديم دادخواست احراز گرديده مســتندا به ماده 197 قانون آيين دادرسی مدنی

 حکم به بی حقی  خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای صادره در قســمت محکوميت 
 خوانده غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس از

 آن ظرف مهلت بيســت روز قابل تجديدنظــر در محاکم محترم عمومــی حقوقی اين 
شهرســتان و در قســمت حکم به بيحقی خواهان حضــوری ظرف مدت بيســت روز 
 پس از ابــالغ قابــل تجديدنظر در محاکــم محترم حقوقی اين شهرســتان ميباشــد. 
م الف: 726789 زهره گرامی نوش آبادی  قاضی شــعبه ســوم شورای حل اختالف 

آران و بيدگل
حصروراثت 

10/159 سلمان عليشاهيان دارای شناسنامه شماره 1262484057 به شرح دادخواست به 
کالسه 4/631/98 از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان حسين توســلی فرزند ميرزا آقا متولد 1313/3/10 بشناسنامه 165 و کدملی 
1262395496در تاريخ 1398/3/23اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مولود خانم توکليان فرزند آقا علی به شماره ملی 
1262414891 به عنوان همسر 2- فاطمه توســلی فرزند حسين و مولود خانم به شماره 
ملی 1262460557 به عنوان دختر 3- رقيه توسلی فرزند حسين و مولود خانم به شماره 
ملی 1260635015 به عنوان دختر 4- زهرا توسلی فرزند حسين و مولود خانم به شماره 
ملی 1260639738 به عنوان دختر 5- علی اصغر توســلی فرزند حسين و مولود خانم به 
شماره ملی 1260635007 به عنوان پسر 6- مرتضی توسلی فرزند حسين و مولود خانم 
به شماره ملی 1260637204 به عنوان پسر 7- مهدی توسلی فرزند حسين و مولود خانم 
به شماره ملی 1260642003 به عنوان پسر. مرحوم دارای يک همسر دائمی و سه فرزند 
دختر و سه فرزند پسر می باشد.اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الــف: 727028 رئيــس شــعبه چهــارم دادگاه شــورای حــل اختــالف

 آران و بيدگل 
 فقدان سند مالکیت

10/162 شماره: 98/2027036969-98/10/17 نظر به اينکه احد از ورثه حسن رئيسی 
فيل آبادی با تسليم دو برگ استشهاد شــهود شــماره 4590 مورخ 98/10/8 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 289 اصفهان، مدعی مفقود شــدن يک جلد سند مالکيت مربوط به 
ششــدانگ پالک 15190/42992 تحت شماره چاپی 674543 ســری ب 91 به شماره 
ثبت 104283 مورد ثبت در صفحه 581 دفتر 519 امــالک بخش 5 ثبت اصفهان که به 
موجب صورتمجلس تفکيکی به شــماره 2058/92 مورخ 92/2/31 منجر به صدور سند 
تک برگی بنام حسن رئيسی فيل آبادی فرزند حســين گرديده شده و سند مالکيت مرقوم 
در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ  نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 727753 شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
10/163 شماره: 98/2027036960-98/10/17 نظر به اينکه احد از ورثه حسن رئيسی 
فيل آبادی با تسليم دو برگ استشهاد شــهود شــماره 4586 مورخ 98/10/8 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 289 اصفهان، مدعی مفقود شــدن يک جلد سند مالکيت مربوط به 
ششــدانگ پالک 15190/42987 تحت شماره چاپی 674547 ســری ب 91 به شماره 
ثبت 104273 مورد ثبت در صفحه 566 دفتر 519 امــالک بخش 5 ثبت اصفهان که به 
موجب صورتمجلس تفکيکی به شــماره 2058/92 مورخ 92/2/31 منجر به صدور سند 
تک برگی بنام حسن رئيسی فيل آبادی فرزند حســين گرديده شده و سند مالکيت مرقوم 
در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ  نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 727754 شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک

 شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/164 شماره: 98/2027036962-98/10/17 نظر به اينکه احد از ورثه حسن رئيسی 
فيل آبادی با تسليم دو برگ استشهاد شــهود شــماره 4594 مورخ 98/10/8 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 289 اصفهان، مدعی مفقود شــدن يک جلد سند مالکيت مربوط به 
ششــدانگ پالک 15190/42988 تحت شماره چاپی 674545 ســری ب 91 به شماره 
ثبت 104275 مورد ثبت در صفحه 569 دفتر 519 امــالک بخش 5 ثبت اصفهان که به 
موجب صورتمجلس تفکيکی به شــماره 2058/92 مورخ 92/2/31 منجر به صدور سند 
تک برگی بنام حسن رئيسی فيل آبادی فرزند حســين گرديده شده و سند مالکيت مرقوم 
در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ  نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 727755 شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک

 شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/165 شماره: 98/2027036968-98/10/17 نظر به اينکه احد از ورثه حسن رئيسی 
فيل آبادی با تسليم دو برگ استشهاد شــهود شــماره 4588 مورخ 98/10/8 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 289 اصفهان، مدعی مفقود شــدن يک جلد سند مالکيت مربوط به 
ششــدانگ پالک 15190/42991 تحت شماره چاپی 674544 ســری ب 91 به شماره 
ثبت 104281 مورد ثبت در صفحه 578 دفتر 519 امــالک بخش 5 ثبت اصفهان که به 
موجب صورتمجلس تفکيکی به شــماره 2058/92 مورخ 92/2/31 منجر به صدور سند 
تک برگی بنام حسن رئيسی فيل آبادی فرزند حســين گرديده شده و سند مالکيت مرقوم 
در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ  نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 727756 شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
10/166 شماره: 98/2027023921-98/10/17 نظر به اينکه احد از ورثه حسن رئيسی 
فيل آبادی با تسليم دو برگ استشهاد شــهود شــماره 4592 مورخ 98/10/8 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 289 اصفهان، مدعی مفقود شــدن يک جلد سند مالکيت مربوط به 
ششــدانگ پالک 15190/42986 تحت شماره چاپی 674541 ســری ب 91 به شماره 
ثبت 104271 مورد ثبت در صفحه 563 دفتر 519 امــالک بخش 5 ثبت اصفهان که به 
موجب صورتمجلس تفکيکی به شــماره 2058/92 مورخ 92/2/31 منجر به صدور سند 
تک برگی بنام حسن رئيسی فيل آبادی فرزند حســين گرديده شده و سند مالکيت مرقوم 
در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به 
اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ  نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکيت به ارائه کننده مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 727758 شبان رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/167 شماره: 98/2027036967-98/10/17 نظر به اينکه احد از ورثه حسن رئيسی 
فيل آبادی با تسليم دو برگ استشهاد شــهود شــماره 4589 مورخ 98/10/8 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 289 اصفهان، مدعی مفقود شــدن يک جلد سند مالکيت مربوط به 
ششــدانگ پالک 15190/42990 تحت شماره چاپی 674546 ســری ب 91 به شماره 
ثبت 104279 مورد ثبت در صفحه 575 دفتر 519 امــالک بخش 5 ثبت اصفهان که به 
موجب صورتمجلس تفکيکی به شــماره 2058/92 مورخ 92/2/31 منجر به صدور سند 
تک برگی بنام حسن رئيسی فيل آبادی فرزند حســين گرديده شده و سند مالکيت مرقوم 
در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به 
اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ  نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکيت به ارائه کننده مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 727759 شبان رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/168 شماره: 98/2027036963-98/10/17 نظر به اينکه احد از ورثه حسن رئيسی 
فيل آبادی با تسليم دو برگ استشهاد شــهود شــماره 4587 مورخ 98/10/8 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 289 اصفهان، مدعی مفقود شــدن يک جلد سند مالکيت مربوط به 
ششــدانگ پالک 15190/42989 تحت شماره چاپی 674542 ســری ب 91 به شماره 
ثبت 104277 مورد ثبت در صفحه 572 دفتر 519 امــالک بخش 5 ثبت اصفهان که به 
موجب صورتمجلس تفکيکی به شــماره 2058/92 مورخ 92/2/31 منجر به صدور سند 
تک برگی بنام حسن رئيسی فيل آبادی فرزند حســين گرديده شده و سند مالکيت مرقوم 
در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به 
اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ  نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکيت به ارائه کننده مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 727761 شبان رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان
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بررسی اجرای طرح زوج و فرد از  در منازل
معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: طرح زوج و فرد تردد خودروها در شــرایط اضطراری و 
افزایش آالینده ها درکالن شــهر اصفهان از در منازل اجرا خواهد شد. حجت ا... غالمی با اشاره به پیش 

بینی های صورت گرفتــه در زمان افزایش 
آالیندگی ها اظهار کرد: یکــی از مصوبات 
شورای ترافیک استان، توسعه سامانه های 
کنترلی و دوربین های ترافیکی شــهری 
است. وی افزود: در همین راستا با توجه به 
اینکه در صورت افزایش آالیندگی ها طرح 
زوج و فرد از رینگ ســوم و در منازل اجرا 
می شود، نیازمند ثبت جرائم و تخلفات در 
رینگ دوم و سوم شهری هستیم. معاون 

امور عمرانی استانداری اصفهان خاطر نشان کرد: روز پنجشــنبه مصوب شد شهرداری اصفهان نسبت 
به افزایش سامانه های کنترلی در ورودی های رینگ سوم و همچنین مطالعات تکمیلی برای افزایش 
دوربین های رینگ دوم اقدام الزم انجام دهد. غالمی ادامه داد: پیش بینی می شود اجرای این طرح 210 
میلیارد ریال هزینه در بر داشته باشد که فاز اول آن با 105 میلیارد ریال از طریق شهرداری و با همکاری ستاد 

مدیریت بحران استان و از محل ردیف بودجه کاهش آالیندگی کالن شهرها تامین شود.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی بهمن ماه واریز می شود
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: عیدی بازنشستگان ســازمان تامین اجتماعی در بهمن ماه 
پرداخت خواهد شد. مصطفی ساالری، درباره پرداخت عیدی بازنشستگان اظهار کرد: سازمان تامین 
اجتماعی حدود سه میلیون نفر بازنشسته دارد که در بهمن ماه سال جاری عیدی آنها بر اساس قانون 
پرداخت می شود. وی گفت: هیچ گونه مشکل و کمبود منابعی برای پرداخت عیدی بازنشستگان نداریم 
و در حال حاضر منابع مالی آن تامین شده است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه چه مزایایی برای بازنشستگان در سال آینده در نظر گرفته اید، افزود: بر اساس قانون حقوق 
آنها افزایش خواهد یافت که مبلغ افزایش حقوق در شورای عالی کار مشخص و توسط تامین اجتماعی 
اعمال می شود. ساالری تصریح کرد: موضوع دیگر همسان سازی حقوق بازنشستگان است که در قانون 
برنامه ششم هم به آن توجه شده و دولت باید منابع آن را تامین کند و تامین اجتماعی نیز پیشنهاداتی را 
برای الیحه بودجه 99 به مجلس ارائه کرده است که اگر بتوانند آن را از طریق نقدی و یا واگذاری سهام به 
سازمان تامین کنند، امکان ارائه خدمات مطلوب تر به بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد. وی اظهار 

کرد: اگر منابع مالی برنامه ها مشخص نشود، قطعا امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت.

استخدام مشموالن غایب، ممنوع است
معاون وظیفه عمومی استان اصفهان گفت: به کارگیری و استخدام مشموالن غایب در موسسات دولتی و 
غیردولتی ممنوع است. سرهنگ مهرداد پناهپوریان با اشاره به ماده 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی 
مبنی بر پیامدهای به کارگیری و استخدام مشموالن غایب بیان کرد: به کارگیری و استخدام مشموالن 
غایب در موسسات دولتی و غیردولتی ممنوع است. وی افزود: کسانی که به هر نحوی مشموالن غایب را 
در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و 
تعمیرگاه ها به کارگیری کنند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، 
معدن و تجارت، شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می شوند. این مقام انتظامی تصریح کرد: مجازات 
این گونه افراد برای بار اول هزینه ساالنه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه ساالنه سه سرباز تعیین 
شده است. وی خاطر نشان کرد: همچنین ثبت نام مشموالن غایب در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای 

ارائه آموزش به منزله به کارگیری محسوب شده و مشمول این مجازات ها می شود.

بنا بر گزارش ها قاچاق چوب به اصفهان،  10 درصد رشد داشته؛ آماری که نگرانی ها را در مورد جنگل های زاگرسی و آینده پوشش 
گیاهی استان های همجوار و اصفهان افزایش داده است

درختان، قربانی تجارت زغال

کوره هــای تولیــد زغــال در اصفهــان و  مرضیه محب رسول
جنگل های زاگرســی در نزدیکی اســتان 
موجب شده تا قاچاق چوب به اصفهان در سال جاری رونق داشته باشد. 
قاچاقچی ها هم به خاطر افزایش قیمت چوب در ماه های اخیر ســود 
کالنی نصیب شان شده است.با وجود  اینکه مسئوالن اعالم کردند سال 
 گذشته قاچاق چوب در اصفهان کاهش داشــته؛ اما آمارهای امسال

 می گویند قاچاق در اصفهان رشد 10 درصدی داشته است. این گزارش  
البته آمار کشف و ضبط محموله های قاچاق است، اگر مقدار چوب های 
کشف نشده که مسلما کم هم نیستند را در نظر بگیریم، آمار وحشتناکی 
برآورد خواهد شد. براساس آمار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور طی 10 سال گذشته وســعت جنگل های کشور با کاهش 1۴ هزار 
هکتاری مواجه شــده اســت، همچنین طبق آمار ارائه شــده از سوی 
مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست 
در هر ثانیه 350 متر مربع جنگل و مرتع کشور نابود می شود؛ نابودی 1۸ 
میلیون اصله بلوط در غرب کشور نیز گواه روشنی بر این مسئله است و 
می توان گفت در مجموع ساالنه یکصد هزار هکتار از جنگل های زاگرس 
و شــمال ایران نابود می شــود. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفته که قاچاق چوب در اصفهان 
امسال رشد 10 درصدی داشته است. این در حالی است که طی 10 ماه 
اخیر در استان بیش از 100 تن چوب و زغال کشف و ضبط شده است به 
صورت میانگین چیزی در حدود 10 تن در هر ماه. گفته می شود کوره های 
تولید زغــال چه مجــوزدار و چه غیر مجاز کــه تعداد آنهــا در برخی از 
شهرستان های استان از جمله نجف آباد زیاد هم هست، علت ورود این 

محموله های قاچاق به استان است.
 عالوه بر چوب درختان در استان اصفهان، مناطق بیابانی هم از هجوم و 
قطع بی رویه در امان نیستند، این مسئله نگرانی های زیادی را در بین 
فعاالن محیط زیست استان ایجاد کرده است. پس از  رشد گردشگران 
در مناطق کویری، درختان زیادی توسط محلی ها قطع و به گردشگران 
فروخته می شــود؛ اتفاقی که اگر فکری به حال آن نشــود تالش های 
چند ساله برای مهار شن و ماسه های شرق اصفهان را به باد خواهد داد. 
جنگل های زاگرسی این روزها بیشترین هجوم را از سوی قاچاقچیان 

چوب متحمل می شوند. 
سرهنگ علیرضا طاهری گفته است بیشترین آمار قطع درختان بلوط 
مربوط به اســتان های همجوار کهگیلویه و بویراحمــد و چهارمحال و 

بختیاری اســت که با توجه به اینکه در برخی شهرســتان های استان 
اصفهان واحدهای تولید زغال چوب وجود دارد، ســودجویان چوب ها 
را به این اســتان قاچاق می کنند. وی با بیان اینکه تاغزارهای اســتان 
همچنان مورد هجوم ســودجویان اســت، ادامه داد: مامــوران یگان 
حفاظت منابع طبیعی با گشت و پایش در مناطق از عرصه های طبیعی 
حفاظت می کنند؛ همچنین برخورد قضایی مناســب با سودجویان از 

دیگر اقدامات است.
فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
 اســتان بــر اهمیــت حفاظــت از جنگل هــا تاکیــد کــرد و افزود:

» نقش درخت جنگلی بلوط که رویشــگاه آن در مناطق کوهســتانی 
زاگرس اســت در مبارزه با آلودگی محیط زیســت، کنترل گرد و غبار، 

فرسایش خاک،  حفظ آب و تولید اکسیژن مهم و حیاتی است«.
در ســال های اخیر آلودگی های زیســت محیطی زیادی به اســتان 
اصفهان تحمیل شده اســت، با وجود اینکه نجف آباد و خمینی شهر به 
دلیل وجود باغات و درختان زیاد، همواره به عنوان بخشــی از ریه های 
 تنفســی اصفهان به شــمار می آمدند؛ اما حاال خود بــه منبع آلودگی  

تبدیل شده اند.

رییس پلیــس مبارزه با موادمخدر اســتان اصفهان، 
اظهار کرد: کشــفیات موادمخدر در سال جاری بیش 
از 35 تن بوده که نســبت به سال گذشــته 30 درصد 
افزایش داشته اســت. سرهنگ غالمحسین صفری 
با بیان اینکه مواد صنعتی به ویژه شیشــه از افزایش 
چشــمگیری برخوردار بوده اســت، افزود: افزایش 
کشفیات در همه مواد مشاهده شــده؛ اما کشفیات 

شیشــه روند نگران کننده ای دارد همچنین بیش از 
105 باند فعال در امر توزیع و حمل موادمخدر از ابتدای 
سال تاکنون در استان اصفهان شناسایی و منهدم شده 
است. رییس پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان 
در خصوص میزان دســتگیری ها در حوزه مواد مخدر 
تصریح کرد: افزایش دستگیری به میزان هشت درصد 
را داشته ایم و تالش کردیم در برخورد با خرده فروشان 
موادمخدر در سطح شهر به صورت جدی تر وارد عمل 
شــویم چرا که این امر امنیت روانی بیشتری نسبت 
به مقابله بــا باندهای توزیع برای همشــهریان ایجاد 
می کند. وی با بیان اینکــه باندهای توزیع مواد مخدر 

به چند دسته تقسیم می شوند، گفت: باندهای توزیع 
موادمخدر به صورت شهری، کشــوری و بین المللی 
عمل می کنند و در رصد باندها اگرچه باندهای داخل 
شهری و اســتانی در اولویت است؛ اما هر کدام از این 
موارد که به تور اطالعاتی بیفتد رادنبــال می کنیم و با 
آنها برخورد الزم صورت می گیــرد. صفری با تاکید بر 
اینکه اعتیاد به موادمخدر زنان روبه افزایش است و به 
نوعی اعتیاد روند زنانه داشته است، اظهار کرد: اعتیاد 
زنان از یک درصد شروع شده و همچنان روبه افزایش 
است و متاسفانه اکثر این آمار در بخش اعتیاد به مواد 

صنعتی است. 

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر استان:

اعتیاد زنان در اصفهان روبه افزایش است

گفته می شود کوره های تولید زغال چه مجوزدار و چه 
غیر مجاز که تعداد آنها در برخی از شهرستان های استان 
این  ورود  زیاد هم هست، علت  آباد  از جمله نجف 

محموله های قاچاق به استان است

 آغاز  زايش دام هاي مولد دامداری
 بنياد تعاون زندانيان گلپايگان

در سال 139۷ در راستای اجرای سیاســت های بنیاد تعاون زندانیان کشــور ، واحد دامداری بنیاد 
تعاون زندانیان نمایندگــی اصفهان در مجتمع کشــاورزی و دامداری واحد گلپایــگان از دامداری 
سنگین به پرورش و نگهداری دام سبک 
تغییر وضعیت داد. تعداد 200 رأس دام 
خریداری و با بهره گیری از کارشناسان و 
مشاوران دام عملیات زاد و ولد و اصالح 
نژاد از نژاد قزل افشار صورت گرفت که در 
حال حاضر در این واحد 300 رأس دام به 
صورت پرواربنــدی و دام مولد نگهداری 

می شود.
از 150 رأس دام مولــد 5۷ رأس زایمان 
و 65 رأس بــره متولــد شــده اند. طی 
عملیات اصالح نــژاد، چنــد رأس دام 
مولد به صورت دوقلو زایش کرده اند. بره های متولد شــده از لحاظ ســالمتی مناســب و وضعیت 
روبه رشــدی دارند. پیش بینی می شــود روند تولد دام ها تا روزهای آینده ادامه داشــته و نزدیک 
به 150 رأس بره متولد شــوند.  این واحد به منظور ایجاد اشــتغال برای زندانیــان زندان گلپایگان 
ایجاد شــده و تعداد 10 نفر زندانی در این مرکز مشــغول به کار هســتند و حقوق و دستمزد دریافت 
 می کنند.گفتنی اســت؛  بخش عمده ای از جیره غذایــی دام ها در اراضی کشــاورزی بنیاد تعاون

 تولید می شود.

باتخلف دریافت ویزیت بیش از تعرفه قانونی صورت گرفت؛

 جریمه 172 میلیون ریالی
 پزشک کاشانی

پزشــک کاشــانی با تخلف دریافت ویزیت بیش از تعرفه قانونی به پرداخــت 1۷2 میلیون ریال 
جریمه در حق دولت محکوم شــد. مدیــر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهــان گفت: در پی 
گزارش دانشگاه علوم پزشکی کاشان و تایید کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی امور بهداشتی 
و درمانی، پرونده تخلف این پزشــک با تخلف دریافــت هزینه ویزیت بیشــتر از تعرفه قانونی از 
بیماران در شعبه اول بدوی اداره تعزیرات حکومتی کاشان بررسی شد. غالمرضا صالحی، دریافت 
هرگونه وجه مازاد برتعرفه را ممنوع دانســت و افزود: پس از بررســی تخلف این پزشــک در این 
 شعبه، تخلف محرز و پزشــک متخلف به پرداخت بیش از 1۷2 میلیون ریال جریمه درحق دولت 

محکوم شد.

رییس پلیس مبارزه بامواد مخدراستان خبر داد:

توقیف کامیون کشنده هوو در اصفهان
رییس پلیس مبارزه بامواد مخدراستان از توقیف 123 کیلو تریاک در بازرسی از یک کامیون کشنده 
هوو خبر داد. سرهنگ »غالمحسین صفری« اظهار داشت: پس از دریافت اخباری مبنی بر اینکه 
سوداگران مرگ در حال انتقال محموله ای افیونی از جنوب کشور به مقصد اصفهان هستند، بالفاصله 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد عمل شــدند. وی افزود: یک دستگاه کامیون کشنده هوو 
 در این رابطه شناســایی و در اتوبان فرودگاه اصفهان متوقف شــد که در بازرســی از کابین راننده

 123 کیلو تریاک کشف شد.

با مسئولان

اخبار

وجود بیش از 8 هزار معلول 
نابینا دراستان اصفهان

چهره روز

کارشــناس امــور توانبخــش اداره کل 

بهزیستی اســتان اصفهان گفت: در حال 

حاضر از 150 هزار معلول بینایی در سطح 

کشــور، نام بیش از ۸ هزار نفــر از آن ها 

در ســامانه بهزیستی اســتان ثبت شده 

اســت.وی  افزود: در گذشته تصور روزی 

که نابینایــان نیز مانند ســایرین قادر به 

خواندن و نوشتن باشند دور از ذهن بود؛ 

اما امروزه با فناوری های پیشرفته باعث 

افزایش توانمندی های انســان و برطرف 

شــدن بســیاری از نواقص و کمبود های 

انسانی شــده اند.پورشــبانان گفت: این 

فناوری های نوین که شامل علوم رایانه ای 

و زمینه مرتبط باآن هســتند بــه گونه ای 

در طراحی وســایل مورد نیاز نابینایان به 

کار گرفته شــده اند که در بلنــد مدت به 

توانبخشی اجتماعی و اســتقالل فردی 

آن هــا می انجامــد. وی افــزود: امروزه 

متاســفانه با وجود قوانیــن متعدد برای 

اشــتغال نابینایان هنوز اکثر آن ها بیکار 

هســتند که این خود نشــان دهنده عدم 

کارایی قوانین است و این درحالی است 

که نداشــتن شــغل یکی از بزرگ ترین 

مشــکالت نابینایان محســوب می شود 

و ماشاهد هســتیم طیف قابل توجهی از 

جامعه به توانمنــدی معلولین باور ندارند 

و همیــن عدم پذیرش موجب می شــود 

این افراد از حضور فعال در جامعه محروم 

شــوند بنابراین تمام برنامه ریزی هایی 

که سازمان بهزیستی انجام می دهد باید 

برای آگاه سازی باشد و شرایط را طوری 

بهبود دهد که نابینا بتواند در جامعه حضور 

داشته باشد. کارشــناس امور توانبخش 

اداره کل بهزیستی استان افزود: در زمینه 

اشــتغال معلولین هــم کارفرمایان باید 

به این باور برســند که نابینایــان توانمند 

هســتند و با توجه به امکاناتی که در حال 

حاضر وجود دارد از عهــده خیلی از کار ها 

برمی آیند.

اداره کل زندانهای استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای عملیات 
خاکی، فنداسیون و اسکلت قسمتی از ساختمان هسته مرکزی شامل بلوک 
های مالقات )f(، بند نسوان، موتورخانه و آشــپزخانه )d( بند خوابگاهی 
)a( اداری، بهداری، پذیرش و قرنطینه )c( و فرهنگی )e( ندامتگاه 750 
نفر شــهرضا اصفهان را از طریق ســامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحــل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 9۸/10/21 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ســاعت 1۴ روز سه شنبه 

مورخ 9۸/10/2۴ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز دوشنبه مورخ 9۸/11/۷ 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 9۸/11/۸ 

ضمانت شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز نقدی به 
حساب ۴06101310۷6۷0۴09 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای 

استان اصفهان نزد بانک مرکزی به مبلغ 2000/000/000 ریال می باشد.
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- 
اداره کل زندانهای استان اصفهان- اداره فنی عمرانی- 031-3۷۸۸5666 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

اداره کل زندانهای استان اصفهانم الف:728139

امدادرسانی به مسافران 
گرفتار برف در جاده ها

بارش برف طی چند روز گذشته در اصفهان 
موجب گرفتار شدن صدها نفر از مسافران 
در جاده های استان شد. بنابر اعالم رییس 
اداره عملیات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان، 100 دستگاه خودرو در محورهای 
اردستان – نایین، خوانسار – دامنه، گردنه نیه 
در محور نطنز – کاشان در برف گرفتار شده و 
در راه مانده بودند که نیروهای این جمعیت 

به این افراد امداد رسانی کردند.

وز عکس ر



برای حال ذوب آهن چاره ای بیندیشید؛

بازیکنانیکهسازجداییکوکمیکنند
تیم فوتبال ذوب آهن مدتی است که شرایط خوب و ایده آل گذشته را ندارد و با مشکالت زیادی مواجه شــده است. ارسالن مطهری و میالد فخرالدینی نفراتی 
هستند که تا کنون در نیم فصل از ذوب آهن جدا شده اند. در شرایطی که سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با گذشت بیش از 20 روز از قطع همکاری با علیرضا منصوریان 
هنوز معرفی نشده است، گویا برخی دیگر از بازیکنان این تیم هم ساز جدایی کوک کرده اند. با جدایی رشید مظاهری از ذوب آهن و پیوستن وی به تراکتورسازی، 
دروازه سبزپوشان دیگر امن نبود. یوسف بهزادی در پدیده شرایط بسیار خوبی داشت و چند کلین شیت متوالی ثبت کرد  که همین عملکرد خوب و درخشش او 
در پدیده باعث شد باشگاه ذوب آهن او را جذب کند؛ اما بعد از رفتن رشید مظاهری، محمدباقر صادقی جای مظاهری را گرفت و یوسف بهزادی بعد از چند بازی 
نیمکت نشین شــد. حاال ذوب آهن مهدی خلیل، ســنگربان ملی پوش لبنانی را جذب کرده تا با آمدن او دروازه بان های دیگر این تیم یعنی معراج اسماعیلی و 
یوسف بهزادی به احتمال زیاد باز هم نیمکت نشین باشند. گویا یوسف بهزادی که جزو دروازه بان های باتجربه محسوب می شود از سایپا، پدیده و شاهین بوشهر 

چند پیشنهاد جدی دارد و اگر باز هم نیمکت نشین شود، احتمال جدایی وی از سبزپوشان دوچندان می شود.
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فیفااستعفای»مهدیتاج«راپذیرفت
نام حیدر بهاروند به عنوان رییس فدراســیون فوتبال ایران در سایت فیفا درج شده است؛ موضوعی 
که نشان از پذیرش استعفای مهدی تاج از سوی فیفا دارد. در صفحه تیم ملی فوتبال ایران در سایت 
رسمی فیفا که مشخصات فدراسیون فوتبال ایران نیز وجود دارد، نام حیدر بهاروند به عنوان رییس 
فدراسیون فوتبال ایران درج شده و این بدان معناست که استعفای مهدی تاج از فدراسیون فوتبال 
ایران مورد تایید این نهاد قرار گرفته است و از نگاه فدراســیون جهانی فوتبال، حیدر بهاروند رییس 
فدراسیون فوتبال ایران است. البته نام مهدی تاج، هم چنان به عنوان عضو کمیته سازماندهی مسابقات 
فیفا در این سایت موجود است.۸ دی ماه سال جاری بود که مهدی تاج بعد از چند روز بستری شدن در 
بیمارستان به علت بیماری قلبی، به توصیه پزشکان از ریاست فدراسیون فوتبال کناره گیری کرد تا بعد 
از سه سال و نیم مدیریت بر این فدراسیون، صندلی ریاست را ترک کند و مطابق اساسنامه فدراسیون 
فوتبال، حیدر بهاروند به عنوان نایب رییس فدراسیون جانشین او شد تا انتخابات فدراسیون را برگزار 
کند. هرچند فیفا هم بهاروند را رییس فدراسیون ایران می داند؛ اما هم چنان در مکاتبات فدراسیون 

فوتبال و اخبار رسمی این فدراسیون از او به عنوان سرپرست یاد نمی شود.

شکایت برانکو؛

پرسپولیسازآسیامحروممیشود؟
 پرونده شکایت برانکو از باشگاه پرسپولیس در فیفا در جریان است و نتیجه آن تا فروردین ۱۳۹۹ به 
باشگاه پرسپولیس ارسال می شود. سرخ ها که پرونده های زیادی در فدراسیون فوتبال ایران و فیفا 
دارند، اگر نتوانند مطالبات این مربی را پرداخت کنند، از لیگ قهرمانان آسیا محروم می شوند. برانکو  
گفته دیگر با پرسپولیس مذاکره نخواهد کرد و باید فیفا در این خصوص این پرونده تصمیم گیری 
کند. این در حالی است که انصاری فرد، مدیرعامل پرسپولیس بارها اعالم کرده که تالش می کند 
با برانکو به توافق برسد. برانکو در پرسپولیس نتایج خوبی گرفت و قهرمانی های زیادی را همراه با 

سرخ ها ثبت کرد.

هافبکایرانی-هندیدوبارهشاگرد»تارتار«شد
امید سینگ، هافبک ایرانی- هندی که از ابتدای لیگ هجدهم برای نساجی مازندران توپ می زد، 
در نقل و انتقاالت زمستانی قراردادش را به صورت یک طرفه فســخ کرد. سینگ که در گذشته در 
پارس جنوبی جم زیر نظر مهدی تارتار کار کرده بود، بعد از ابراز عالقه این مربی بار دیگر شــاگرد او 
شده است. بر این اساس بازیکن دوملیتی فوتبال که با نفت مسجدسلیمان قرارداد رسمی امضا 
کرده در نیم فصل دوم پیراهن این تیم را برتن می کند. سینگ عالوه بر بحث باشگاهی اخیرا به تیم 
ملی هند هم دعوت شده بود و مشغول انجام امور اداری اســت تا طی ماه های آینده پیراهن تیم 

ملی این کشور را نیز برتن کند.

ستارهبرزیلیتراکتورخواهانجداییشد
چند روز قبل بود که مازوال، هافبک برزیلی تراکتور در مصاحبه ای با یک سایت خارجی اعالم کرده بود، 
اگر شرایط مهیا نشود به ایران برنمی گردد. او در صحبت های خود ابراز عالقه کرده بود که فوتبالش را 
در برزیل دنبال کند و حاال از مسئوالن باشگاه رسما خواسته با فسخ قراردادش موافقت کنند. مازوال 
حتی در اردوی ترکیه تراکتور هم غایب اســت تا از تصمیم خود برای جدایی از تراکتور رونمایی کند. 
این در حالی است که کوین فورچونه و یوکیا سوگیتا، دو بازیکن دیگر خارجی تراکتور هم پیش از این 
 جدا شــده بودند و حاال اگر مازوال هم این تیم را ترک کند، فقط ویلیان میمبال هافبک پرویی از جمع
  خارجی ها باقــی خواهد ماند. بایــد منتظر مانــد و دید تصمیم مســئوالن تراکتور دربــاره مازوال

 چه خواهد بود.

قلعه نویی در یک قدمی تیم ملی؛

سرمربیسپاهانجانشین»ویلموتس«میشود

به نظر می رســد که انتخاب سرمربی تیم  سمیهمصور
ملی به مرحله آخر رسیده و امیر قلعه نویی 

گزینه نهایی مســئوالن فدراســیون فوتبال به عنوان جانشین مارک 

ویلموتس است.

سرمربی پیشین تیم ملی ایران در اقدامی غیرحرفه ای پیش از دیدار 

ایران و عراق قراردادش را به صورت یک طرفه با فدراسیون فوتبال فسخ 

کرد و بدون قرارداد مقابل عراق روی نیمکت تیم ملی نشست و پس از 

شکست مقابل عراق به ایران بازنگشت تا مسئوالن فدراسیون فوتبال به 

دنبال گزینه های جدید برای سرمربی گری تیم ملی باشند.

پس از جدایی ویلموتس، برانکو ســرمربی ســابق ســرخ پوشــان 

اصلی ترین گزینه هدایــت تیم ملی بود که پــس از مذاکراتی طوالنی 

و مفصل طرفین به این دلیل به توافق نرســیدند که نظر فدراســیون و 

مقامات ورزشی ایران این بود که برانکو تنها تا پایان مسابقات مقدماتی 

ســرمربی تیم ملی باشــد؛ اما او اصرار به عقد قراردادی ســه ساله با 

فدراسیون داشت. تصمیم ســازان در فوتبال ایران بر این باور بودند که 

توان فنی برانکو تنها برای مرحله مقدماتی این مســابقات اســت و در 

صورت صعود به جام جهانی باید مربی ای بزرگ تر از برانکو روی نیمکت 

تیم ملی بنشــیند که این اختالف نظرها منجر به کنسل شدن بازگشت 

سرمربی پیشین سرخ ها به ایران  شــد. پس از آن فدراسیون به این 

نتیجه رسید که حداقل برای مرحله مقدماتی از یک مربی ایرانی برای 

هدایت تیم ملی استفاده کند که علی دایی، امیر قلعه نویی و یحیی گل 

محمدی سه گزینه نهایی مد نظر فدراسیون برای این منظور بودند. علی 

دایی به خاطر برخی مالحظات و در حالی که از او به عنوان گزینه اصلی 

نام برده می شد، از بین گزینه ها خارج شد تا قلعه نویی و گل محمدی 

تنها گزینه های باقی مانده فدراســیون باشند. به نظر می رسد سرمربی 

سپاهان اولویت نخســت سئول نشینان برای ســکان داری تیم ملی 

است. قلعه نویی پیشنهاد فدراســیون را دریافت کرده؛ اما هنوز پاسخ 

نهایی اش را اعالم نکرده و در حال بررسی همه جانبه این شرایط است. 

شنیده می شود او در تماس هایش با مسئوالن فدراسیون اعالم کرده باید 

وضعیت ادامه حضورش در تیم سپاهان تا پایان لیگ برتر، جام حذفی 

و لیگ قهرمانان آسیا مشخص شود، در واقع قلعه نویی با این تصمیم 

توپ را برای حضور در تیم ملی به زمین مدیران باشگاه سپاهان انداخته 

است. از طرفی احتمال دارد در صورت قطعی شدن انتخاب قلعه نویی، 

او تا پایان فصل در سپاهان هم بماند. دیدارهای تیم ملی در فروردین ۹۹ 

مقابل هنگ کنگ و کامبوج نسبت به دیدارهایی که ملی پوشان فوتبال 

کشورمان در خرداد مقابل بحرین و عراق برگزار می کنند، راحت تر است 

و در صورت توافق قلعه نویی با فدراسیون فوتبال، احتمال دارد وظیفه 

ارزیابی وضعیت بازیکنان برای حضور در اردو به دستیاران این سرمربی 

سپرده شود و قلعه نویی هم روی کار آن ها نظارت کند تا از اواخر اسفند 

با تشکیل اردوی آماده سازی پیش از بازی با هنگ کنگ و کامبوج او در 

تمرینات تیم ملی شرکت کند. شاید هم مسئوالن فدراسیون با مدیران 

سپاهان برای قطع همکاری قلعه نویی با این تیم به توافق برسند.

از طرفی مسائل مالی و حضور دســتیاران خارجی هم در کادرفنی تیم 

ملی، جزو مواردی اســت که مدیران فدراســیون درصدد توافق روی 

آن ها با قلعه نویی هستند. شــنیده می شود قلعه نویی اعالم کرده باید 

برای بازگشتش به نیمکت سرمربی گری یوزها )لقب تیم ملی( شأن 

مربی ایرانی حفظ شود و حاضر نیست با مبلغ پایین روی این نیمکت 

بنشیند. از طرفی فدراسیون فوتبال برای اجرای برخی موارد فنی قصد 

دارد از دستیاران با کیفیت خارجی در کادرفنی تیم در کنار مربیان ایرانی 

استفاده کند و به همین دلیل این مورد هم در مذاکره با قلعه نویی مورد 

بحث است.

دونده المپیکی ایران در حاشیه مسابقات دوومیدانی 
جام فجر در مورد وضعیت اردوهای آماده سازی خود 
بیان کرد: اردوی من در مشهد تا ۱۹ دی طول کشید 
که از نظر امکانات شــرایط نسبتا خوبی داشتم. این 
مدت در ورزشــگاه امام رضا)ع( که یکی از بهترین 
ورزشگاه های حال حاضر کشور است، تمرین کردم اما 
نبود مربی کامل احساس شد مخصوصا االن که زمان 
کمی تا مسابقات قهرمانی داخل سالن جهان داریم. 
از طریق کمیته ملی المپیک و فدراسیون دوومیدانی 
پیگیری های زیادی انجام دادم؛ امــا تا این لحظه 
اردوی من با مربی شروع نشده است. امیدوارم زودتر 
هماهنگی های الزم در این زمینه انجام شود. حسن 

تفتیان در مورد برگزاری اردوی برون مرزی خود بیان 
کرد: در جلســه اولی که اوایل آبان ماه با آقای عرب 
داشتم، قول حمایت ۱00 درصدی را داد. آقای صالحی 
امیری هم تاکیدکرد که نباید حتی یــک روز هم از 
برنامه هایمان عقب بمانیم و باید با تمام توان به سمت 
المپیک پیش برویم؛ اما اینکه بدون مربی هســتم 
کمی نگران کننده اســت. یک مرحله اردوی بدون 
مرزی داشتم که کال لغو شد؛ اما امیدوارم مرحله دوم 

آن انجام بگیرد. 
دونده ۱00 متر ایران در واکنش به اینکه بین حرف و 
عمل مسئوالن اختالف وجود دارد، گفت: متاسفانه تا 
این لحظه اینگونه بوده است. نمی دانم این مسائل 

به ناهماهنگی برمی گردد یا اینکه برخی از دوستان 
کارشــان را انجام نمی دهند؛ اما امیدوارم که هر چه 
زودتر وضعیت مشخص شــود.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا فدراسیون با مربی فرانسوی شما قرارداد 
بســته اســت؟ گفت: هنوز اطالعی ندارم و با او هم 
صحبتی نکرده ام، اما برنامه ای که من به فدراسیون 
دادم این اســت که تا المپیک با مربی فرانســوی 

کار کنم.

دونده المپیکی ایران:

هنوزمربیندارم

کالدرون،جدیدترینقربانی
تحریمهایبانکی؟

چهره روز

پیشنهادوسوسهانگیزیوونتوسیهابه»دیباال«
پائوال دیباال ، مهاجم آرژانتینی یوونتوس به زودی قــرارداد جدیدی با این تیم منعقد می کند. دیباال  
که بــه تازگی ارزش های خــودش را در 
ترکیب یوونتوس به اثبات رســانده، به 
زودی قرارداد جدیدی با باشگاه یوونتوس 
منعقد می کنــد. در حالی کــه دیباال در 
تابستان در آستانه پیوستن به تاتنهام و 
منچستریونایتد بود؛ اما حاال منابع نزدیک 
به باشــگاه یوونتوس اعالم کردند که او 
در این تیم باقــی خواهد ماند و به زودی 
یک قرارداد بلند مدت را با بانوی پیر امضا 
می کند. منچستریونایتد خیلی سعی کرد 
در تابستان جابه جایی او و لوکاکو را انجام دهد؛ اما موفق به انجام این کار نشد. از طرف دیگر تاتنهام هم 
نتوانست در مهلت قانونی دیباال را جذب کند. دیباال در 2۳ بازی که در فصل جاری برای یووه به میدان 
رفته، آمار ۹ گل و ۶ پاس گل را برای خود ثبت کرده و به نوعی نه تنها از زیر سایه کریستیانو رونالدو خارج 
شده بلکه به خوبی برای این تیم نقش آفرینی می کند. یوونتوس پیشنهاد تمدید دو ساله قرارداد را 
به دیباال 2۶ ساله می دهد که در آن دستمزد وی به ۱0 میلیون یورو در سال خواهد رسید. قرارداد فعلی 
این ستاره آرژانتینی تا پایان ماه ژوئن 2022 اعتبار دارد و اگر توافق برای امضای قرارداد جدید حاصل 

شود، این بازیکن تا پایان ماه ژوئن 202۴ در جمع تورینی ها باقی خواهد ماند.

آغازمذاکرهبارسلونابا»ژاوی«برایجایگزینی»والورده«
به نظر می رسد که ارنستو والورده روزهای پایانی حضورش در آبی اناری ها را تجربه می کند. شکست 
بارسلونا برای اتلتیکو مادرید در نیمه نهایی سوپر جام اسپانیا که در عربستان برگزار شد، باعث شده 
تا والورده یک قدم دیگر به اخراج از آبی اناری ها نزدیک شود. روزنامه الرای قطر با منتشر کردن یک 
تصویر از اوسکار گراو، مدیر اجرایی و اریک آبیدال، مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا نوشت که آنها برای 
مذاکره با ژاوی وارد قطر شده اند. الرای در ادامه تاکید کرد که آبیدال و گراو بعد از شکست بارسلونا برابر 
اتلتیکو مادرید در نیمه نهایی، سوپر جام جده را به مقصد دوحه ترک کردند تا با ژاوی درباره احتمال 
جایگزینی با والورده صحبت کنند و این نشان می دهد که گزینه اصلی جایگزینی والورده سرمربی السد 
است. احتمال مربیگری ژاوی در بارسلونا بسیار جدی شده و بیشتر روزنامه های عربی آن را پوشش 
داده اند. مدیر ورزشی باشگاه السد قطر هم در واکنش به احتمال حضور ژاوی در بارسلونا گفت: طبیعی 
است که ژاوی به بارسلونا برگردد چرا که این تیم خانه قدیمی اوست؛ اما او تا االن سرمربی السد است 

و فعال با بارسلونا به توافق نرسیده است.

پیشنهادسویابه»آلکاسر«برایبازگشتبهاللیگا
 باشگاه سویا به دنبال جذب مهاجم نیمکت نشین بوروسیا دورتموند در فصل نقل و انتقاالت زمستانی 
است. پیوستن هالند به بوروســیا دورتموند باعث شده تا پاکو الکاســر در فهرست فروش باشگاه 
آلمانی قرار گیرد. آلکاسر فصل قبل عملکرد بسیار خوبی در دورتموند داشت؛ اما در فصل جاری بیشتر 
بازی ها به خاطر آسیب دیدگی نیمکت نشین بوده است. روزنامه اسپورت آلمان تاکید کرد که آلکاسر 
در آستانه جدایی از دورتموند قرار دارد و مشتری جدی او باشگاه سویاست. به نظر می رسد که مهاجم 
پیشین بارسلونا روزهای پایانی حضورش در بوندســلیگا را تجربه می کند و طی روزهای پیش رو به 
رقابت های اللیگا بازخواهد گشت. آلکاسر در والنسیا بود که خود را به فوتبال اروپا و اللیگا معرفی کرد 
و راهی بارسلونا شــد؛ اما در آبی اناری ها ناامید کننده ظاهر شد و به همین خاطر به صورت قرضی به 

بوروسیا دورتموند پیوست.

فوتبال جهان

 ســرمربی آرژانتینی پرســپولیس در آستانه 
تصمیم بــرای آینده کاری خود اســت. به نظر 
می رســد او تازه ترین قربانی فوتبال ایران در 
نتیجــه تحریم های آمریکا باشــد. به گزارش 
ســایت Perfil آرژانتیــن، گابریــل کالدرون 
سرمربی آرژانتینی پرســپولیس ۶ ماه پیش 
به عنــوان ســرمربی جدید این تیــم هدایت 
سرخ پوشــان را بر عهده گرفــت و اکنون تیم 
او در صدر جــدول لیگ برتر ایران قــرار دارد و 
پیروزی های پیاپی تیمش در هفته های اخیر 
باعث شده تا تیم او در شرایط خوبی قرار داشته 
باشد. با این حال کالدرون به خاطر عدم رفتار 
احترام آمیز از سوی مدیریت باشگاه، تصمیم 
به رفتن به کشــورش گرفته است. رسانه ها در 
ایران از احتمــال زیاد بازگشــت او به این تیم 
برای برعهده گرفتن هدایت سرخ پوشان خبر 
می دهند. این مربی در زمان حضــور در ایران 
توانسته است ارتباط خوبی با هواداران داشته 
باشــد و هواداران در صفحــه احتماعی مربی 
خواستار بازگشت و ادامه کار در این تیم شده اند. 
هر چند قدمت فوتبال در ایران خیلی زیاد نیست 
ولی هــواداران فوتبالی زیادی در این کشــور 
وجود دارد. در حــال حاضر تحریم های ایاالت 
متحده علیه ایران و ضعف در انتقال های مالی 
سبب شــده کار کردن برای مربی های خارجی 
در فوتبال ایران بسیار سخت شود. در روزهای 
آینده مشخص می شود  که تحریم ها و اوضاع 
پیچیده باشگاه باعث خواهد شد کالدرون کار 
خود را در این تیم ادامه دهد یا رفتن او از این 
تیم نیز به فهرست اتفاق هایی که تحت تاثیر 

تحریم های ایران است، اضافه خواهد شد.

شنیده می شود او در تماس هایش با مسئوالن فدراسیون 
اعالم کرده باید وضعیت ادامه حضورش در تیم سپاهان تا 
پایان لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا مشخص 
شود، در واقع قلعه نویی با این تصمیم توپ را برای حضور در 

تیم ملی به زمین مدیران باشگاه سپاهان انداخته است

در حاشیه

وز عکس ر

دیدارتدارکاتی
سپاهانوشهر
خودرو،برندهنداشت

تیم فوتبــال ســپاهان عصر 
جمعه در دیــداری تدارکاتی 
میزبان شهر خودروی مشهد 
بود که ایــن دیدار بــا نتیجه 
 تســاوی یک بر یک به پایان

 رسید.
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با حضور وزیر ارشاد صورت می گیرد؛

برگزاری اختتامیه کنگره »بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی )ع(« 
اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شــخصیتی امام علی )ع( 26 دی ماه جاری در ســالن همایش های 
بین المللی موسسه تحقیقات و نشــر معارف اهل البیت )ع(  اصفهان برگزار خواهد شد. حجت االسالم 

محمدعلــی انصاری در نشســت خبری 
کنگــره بازخوانــی ابعــاد شــخصیتی 
امیرالمومنین )ع( اظهار داشــت: بیش 
از ۴۰ ســال از پیروزی انقالب اســالمی 
می گذرد، همــه ما و همه دنیــا می دانیم 
که این نظام برپایه تعالیــم قرآن کریم و 
اهل البیت )ع( شــکل گرفته و به همین 
دلیل از همان روزهــای آغازین پیروزی 
انقالب اسالمی دشمنان اسالم، حقانیت و 

انسانیت در مقابل این نظام به خصوص در حوزه فرهنگی، اندیشه و فکر صف آرایی کردند. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در ادامه، هدف از برگزاری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین )ع( در آستانه 
چهاردهمین قرن شهادت ایشان را آشنا کردن مردم و البته جهانیان با معارف و اندیشه اهل البیت )ع( 
به ویژه امیرالمومنین )ع( مطرح کرد و افزود: سخن گوهربار  امیرالمومنین چه در خطبه ها و چه در نامه ها 
و... در نهج البالغه که پس از قرآن بزرگ ترین کتاب دینی و مهم بشری است خود نشان دهنده شخصیت 
واالی ایشان است که خیلی از بزرگان و اندیشمندان دنیا چه مسلمان و چه غیرمسلمان که باشخصیت 
حضرت علی )ع( آشنا شدند، از ایشــان با تکریم یاد کرده اند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: در اختتامیه این کنگره  وزیر فرهنگ و ارشاد در کنار بسیاری از شخصیت های 

دینی، فرهنگی و علمی که در این راستا تالش های فراوانی کرده اند، حضور خواهند داشت.

شهردار اصفهان خبر داد:

بهره برداری از 402 میلیارد ریال پروژه ترافیکی
شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی »ســالم اصفهان« با بیان اینکه فرهنگ نامه بزرگ شهروندی 
اصفهان توسط شهرداری تهیه شده است، اظهار کرد: این فرهنگ نامه مجموعه ای از اطالعات، قوانین 
و مقررات اســت و شــامل ۱2 عنوان در حوزه های مختلف از جمله حمل ونقل و ترافیک، پسماند، 
فضای سبز، آتش نشانی، مدیریت هیجان، مدیریت خشم، بهداشت و سالمت عمومی، سالمت 
روان و اخالق شهروندی است. قدرت ا...نوروزی با اشاره به موارد دیگر موجود در فرهنگ نامه بزرگ 
شــهروندی اصفهان، افزود: این موارد به صورت کاربردی در اختیار دانش آموزان، دانشــجویان، 
فرهیختگان،  هنرمندان، شهروندان و رســانه ها قرار می گیرد.وی تصریح کرد: فرهنگ نامه بزرگ 
شهروندی اصفهان در قالب بخش های مجزا در ۱2 عنوان و ۱۰ جلد تهیه شده و به شهروندان کمک 
می کند از قوانین و مقررات اطالع داشــته باشــند و از حقوق و همچنین تکالیف خود آگاه شوند.

نوروزی با بیان اینکه فرآیند آموزش شــهروندی با در اختیار داشتن فرهنگ نامه بزرگ شهروندی 
اصفهان، یک فرآیند هدفمند می شــود، گفت: فرهنگ نامه بزرگ شــهروندی اصفهان به صورت 
کاربردی در ســایت شــهرداری اصفهان به نشــانی www.isfahan.ir در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد و منبع مهمی برای تمام کالن شهرها، هنرمندان، شــهروندان و رسانه ها به شمار می رود.

وی از بهره برداری سامانه های هوشمند و تجهیزات زیرســاختی ترافیکی شهر اصفهان خبر داد و 
گفت:  آیین بهره برداری از سامانه های هوشمند و تجهیزات زیرســاختی ترافیکی شهر اصفهان با 
 هزینه ای بالغ ۴۰2 میلیارد ریال برگزار می شود.نوروزی اضافه کرد: این سامانه ها شامل ۵۸۰ سامانه
  هوشــمند ترافیکی، ۱۳ ســامانه متحرک ثبــت تخلفات ایســتایی و پروژه زیرســاختی کنترل

 ترافیک اســت که اثرات زیادی در هوشمندسازی ترافیک شــهر و حل برخی از مسائل این حوزه 
خواهد داشت.

بااختصاص10میلیاردتومانصورتمیگیرد؛

 توسعه نیروگاه های خورشیدی استان اصفهان

 نرگس طلوعی استفاده از انرژی های نو و کاهش انتشار 
گازهای آالینده یکی از شاخص های رشد 
در زمینه توسعه پایدار در کالن شهرهاست. به کارگیری انرژی خورشیدی 
به عنوان یکی از انرژی های تجدید پذیر از جمله منابع تامین انرژی است 
که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. اصفهان شهری 
در مرکز فالت ایران، با اقلیمی گرم و خشک دارای حداقل میزان تابش 
۱۹۷2 کیلووات ساعت بر متر مربع به صورت ساالنه و دارای بیش از ۳۰۰۰ 
ساعت آفتابی در سال است از این رو استفاده از این نوع انرژی در دیار 
گنبدهای فیروزه ای در دستور کار مسئوالن شهری قرار گرفته است و با 
توجه به چشم انداز شهرداری اصفهان مبنی بر معرفی این کالن شهر به 
عنوان شهری پیشرو در زمینه اســتفاده از انرژی های پاک در کشور در 
ادامه تولید برق خورشــیدی در پارک های شهر از سال ۱۳۹2 نیز پروژه 
انرژی های تجدید پذیر در دســتور کار ســتاد توســعه پایدار معاونت 
خدمات شهری قرار گرفته و در طول چند سال گذشته اقدامات زیادی 

در این زمینه صورت گرفته است.
معاون سازمان خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اختصاص 
۱۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور توسعه نیروگاه های خورشیدی استان 
در سال جاری می گوید: یکی از اقدامات موثر شهرداری اصفهان در به 
کارگیری از انرژی های تجدید پذیر ،  توســعه نیروگاه های خورشیدی 

استان اصفهان با اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری است.
 حسین امیری می افزاید: توسعه نیروگاه های خورشیدی نقش موثری 
در تقویت حوزه زیست محیطی استان اصفهان خواهد داشت. معاون 
سازمان خدمات شــهری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: نیروگاه های 
خورشیدی اســتان اصفهان قادر به تولید بیش از ۳۰۰ مگاوات برق در 
سال هستند. وی ادامه می دهد: خوشبختانه در سال جاری توانستیم 
بخش زیادی از تولید انرژی برق توسط این نیروگاه ها را در ساختمان ها 
و تاسیسات مختلف در سطح اســتان اصفهان به کار بگیریم. به گفته 
معاون ســازمان خدمات شهری شــهرداری اصفهان، در اجرای طرح 
توسعه نیروگاه های خورشیدی استان اصفهان سازمان بخش خصوصی 

نیز به صورت مستقیم مشارکت دارد.
حســین امیری می افزایــد: هدف اصلی ســازمان خدمات شــهری 
شــهرداری اصفهان در اجرای طرح توســعه نیروگاه های خورشیدی 
استان اصفهان تقویت حوزه زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست 

و کاهش آلودگی و آالینده های هوای استان اصفهان است.
امیری ادامه می دهد: در حال حاضر بیش از ۱۰ منطقه استان اصفهان 
دارای نیروگاه خورشیدی اســت که در تالشیم تا با اجرای طرح توسعه 
نیروگاه های خورشیدی استان اصفهان، تولید انرژی این نیروگاه های 

خورشیدی را به 2 مگاوات برق در سال ارتقا دهیم. 

به گفته معاون سازمان خدمات شهری شهرداری اصفهان، این میزان 
تولید برق توسط نیروگاه های خورشیدی اســتان صرف تامین انرژی 
مورد نیاز ۳۵۰ پارک شــهری، 2۸۰ سامانه آبرســانی، ۳۸۰ آبنما، ۱۵۰ 
طرح نورپردازی شهری و ۳۵۰ سرویس بهداشت عمومی در کالن شهر 

اصفهان می شود.
وی ادامه می دهد: یکی از اصلی ترین مشکالت حوزه سرمایه گذاری 
روی نیروگاه های خورشیدی استان اصفهان کاهش درآمدهای ناشی 
از تولید برق این نیروگاه ها توسط سازمان ها و شرکت های دولتی است 
که با توجه به برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئوالن و شرکت های 
دولتی به خصوص شرکت برق استان اصفهان مقرر شد تا این مشکل 

طی سال آینده برطرف شود.
بررسی گزارش های انرژی های تجدید ناپذیر نشان می دهد که ساالنه 
2۹ میلیارد تن کربن تولید می شود که 6 درصد آن در مصارف خانگی، 
2۳ درصد در بخــش حمل ونقل و ۴۱ درصد در بخــش صنعت برق و 
گرما مصرف می شود. پیش بینی شده که تا ســال 2۰۵۰ این رقم به 
حدود ۵۰ میلیارد تن کربن در سال برســد از این رو حرکت در توسعه 
نیروگاه های خورشیدی شتاب بیشــتری گرفته به طوری که جهش 
 تولید انرژی خورشــیدی به بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات در ســال 2۰۱۹ 

رسیده است.


یکیازاصلیترینمشکالتحوزهسرمایهگذاریروی
نیروگاههایخورشیدیاستاناصفهان،کاهشدرآمدهای
ناشیازتولیدبرقایننیروگاههاتوسطسازمانهاو

شرکتهایدولتیاست

با مسئولان

فقدان سند مالکیت
10/169 شــماره: 98/2027035178-98/10/15  چون خانم زهرا رضائی نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده و طی شماره 53448 مورخه 1398/09/25 به تایید دفتر 62 اصفهان رسیده 
مدعی است که سند مالکیت تمامت دو مشاع از ششــدانگ پالک 15190/12362 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 466247 که در صفحــه 480 دفتر 638 ذیل 
ثبت شــماره 118300 به نام مهر انگیز کوفگر فرزند آقا میرزا سابقه ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده سپس طبق سند انتقال شــماره 72448 مورخه 1368/06/05 دفتر 54 اصفهان 
ششــدانگ پالک مزبور بنام محمدرضا کنکار و زهرا رضائی فرزند غالمحسین به ترتیب 
نسبت به چهار دانگ و دو دانگ انتقال قطعی یافته که ســهم محمدرضا در صفحه 434 
دفتر 717 ســند صادر گردیده و سهم زهرا نسبت به دو دانگ مشــاع ذیال ثبت گردیده و 
سند اولیه درســهم زهرا قرار گرفته سپس طی تشــریفات المثنی به شماره 6668 مورخه 
84/05/10 یک جلد ســند المثنی به شــماره چاپی 781538 الف/ 80 بنام زهرا صادر و 
تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده ) و طبق سند شماره 
23215 مورخه 1368/07/09 دفترخانه اســناد رسمی شــماره 17 اصفهان در قبال مبلغ 
9/988/528 ریال نزد بانک مسکن در رهن قرار گرفته است. به علت جابجایی سند مالکیت 
مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون  ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 727335 شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/171 شماره: 1038/98حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 5:10 بعداز ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 98/11/30 ، مشــخصات خواهان: نام و نــام خانوادگی: عروجعلــی بگدلی،نام 
پدر:محمدعلی ، نشانی: فریدن چادگان روســتای کمینک رو به روی مخابرات ؛ خوانده: 
نام و نام خانوادگی: علی حسینی، نام پدر:صفر ،خواسته و بهای آن:الزام به انتقال قطعی و 
رسمی حضور در یکی از دفترخانه سند و پالک خودرو پژو 405 پالک انتظامی 443ج95 
ایران14 مقوم بــه 50/000/000 ریال ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 725417 رئیس شعبه 

سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

10/172 کالسه پرونده: 179/98 ، شــماره دادنامه:1464 تاریخ رســیدگی:98/8/22 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حمید آقامحمدی 
نشانی:خمینی شهر خیابان امام شــمالی کوچه امین پور پالک 130 ؛ خواندگان: 1-نادر 
حسینی خاتونی نشانی: مجهول المکان 2-قدمعلی امیریوسفی نشانی: خمینی شهر خمینی 
شهر خیابان سلمان فارسی خیابان خیام غربی بن بست 11 ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید.رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت خواهان حمید آقامحمدی  به 
طرفیت خواندگان 1-نادر حسینی خاتونی 2- قدمعلی امیریوسفی به خواسته مطالبه مبلغ 
49/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 1/284425 مورخ 97/8/30 بر عهده 
بانک سپه شعبه شهید مطهری ارومیه به شماره حساب جاری 332800129810 به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه 

اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود 
بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به پرداخت 
به نحو تضامنی مبلغ 49/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/710/000 ریال 
بعنوان هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت 
مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهــان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست 
 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 725496  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر
ابالغ رای

10/170 کالسه پرونده: 1168/98 ،شماره دادنامه:1517-98/8/25 ، مرجع رسیدگی: شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: سعید بدیعی خوزانی نشانی: خمینی شهر 
700دستگاه فجر 9 پالک 30 ؛ خواندگان: 1-غالمرضا مهربانی 2-محمد زینی اصفهانی 
3-سجاد مهربانی نشانی:همگی مجهول المکان 4-احمدرضا نظری ، نشانی: خمینی شهر 
فتح 3 پالک 3، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای ســعید بدیعی خوزانی به طرفیت غالمرضا مهربانی-محمد زینی-ســجاد 
مهربانی-احمدرضا نظری به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 1599/017436/51- 96/4/29 عهده بانک ملت  به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/8/19 و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده 
و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/530/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز پس 
 از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 724699 ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ رای

10/173 کالسه پرونده:904/98 ،شماره دادنامه:1705-98/8/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: بانک مهر اقتصاد با مدیریت رضا عظیمی، 
 نشــانی:اصفهان پل آذر ابتدای خیابان توحید پالک 3 ، وکیل: هلنــا عقیلی زاده ، فرزند:
 فیض اله، نشانی: اصفهان خیابان شیخ مفید مجتمع پاسارگاد طبقه 2 واحد 1 ؛ خواندگان:
1-مهدی شکروی فرزند محمود 2-فرشید باقری فرزند ابوالقاسم نشانی: 1 و 2 مجهول 
المکان 3-کیامرز فخری فرزند فرامرز نشانی: اصفهان خیابان جی خیابان همدانیان کوچه 
محمدی خیابان فجر فرعی 9 پالک 92 ، خواسته:مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با مدیریت رضا عظیمی با وکالت هلنا عقیلی زاده به 
طرفیت خواندگان:1-مهدی شکروی فرزند محمود 2- آقای فرشید باقری فرزند ابوالقاسم 
3-کیامرز فخری فرزند فرامرز به خواسته مطالبه قسمتی از وجه یک فقره چک به شماره 
12/9209/755241 به مبلغ 43/000/000 ریال مورخ 96/6/6 عهده بانک ملی شــعبه 

بلوار اشرفی از جاری 0109052325003 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات 
دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین 
در حق خواهان ارایه نکرده است همچنین خوانده ردیف اول به عنوان متعهد اصلی صادر 
کننده چک و خوانده ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق نموده اند 
دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه 98/8/28 و همچنین به اســتناد مواد 522 و 519 و 198 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد249 و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 104/301/372 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه حق الوکاله 
وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 96/6/6 لغایت زمان پرداخت که در زمان 
اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا در خصوص خوانده 
اول و دوم غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  
شهرستان خمینی شهر می باشد. رای شورا در خصوص خوانده سوم کیامرز فخری حضوری 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان 
خمینی شهر می باشد. م الف: 724926  ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

10/174 شماره: 1729/98حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:00 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
98/12/3 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: میثم آقابابایی ، نام پدر:قاسم ، نشانی: 
خمینی شهر دستگرد قداده مقابل بانک ملت ؛ خوانده: نام و نام خانوادگی: غالم اسماعیلی 
انالوجه، نام پدر:حسین ،خواسته و بهای آن:مطالبه وجه سفته به شماره سریال 640163 به 
مبلغ 10/000/000 ریال ، دالیل خواهان: تصویر مصدق اظهارنامه و کپی سفته ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 725368 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

10/175 شماره: 348/98حل12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-شکور 
علمی 2-فرهاد نادی 3-محسن حاج هاشمی نام پدر: 3-قدمعلی ، نشانی: 1 و 2 مجهول 
المکان 3-خمینی شهر خیابان شهیدرجایی کوچه صفا کوچه سوم جنب چاه آب درب کرم 
رنگ منزل دو طبقه ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: علیرضا محب محمدی با 
وکالت علیرضاهاشمیان و محمدکاظم دری ، نشانی: محمود آباد خیابان 34 سنگبری خلیج 
فارس نو ، نشانی وکیل:خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی 
غدیر طبقه 3 واحد 3 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1035 تاریخ 98/5/22 حوزه دوازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: تضامنی پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 66573 مورخ 
94/5/15 عهده بانک سپه بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای حکم و یک میلیون و پانصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان و نیم عشر دولتی به صندوق دولت ، رای صادره غیابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 725623 ایمان بختیاری قاضی 

شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
10/176 شــماره: 561/98 حل10 ، مرجع رســیدگی: شــعبه دهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشــانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 4:30 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 98/11/30 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: حسین کاظمی، نام 
پدر:محمود ، نشانی: خمینی شهر، خیابان امیر کبیر کوچه 62 بعداز پل مادی ؛ خوانده: نام و 
نام خانوادگی: سلمان سواری ، نام پدر:محمد ،خواسته و بهای آن:تقاضای مطالبه وجه یک 
فقره چک بانک سپه به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات اعم از هزینه 
های دادرسی و خســارات تاخیر تادیه ،دالیل خواهان:فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 725667 رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر

تاسیس موسســه غیر تجاری کانون پیوند مهربانی مزدآباد درتاریخ 
1398/08/28 به شماره ثبت 23 به شناسه ملی 14008775240

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. - موضوع : اهداف موسســه عبارتند از : الف : کلیات( ایجاد زمینه برای 
انجام ازدواج سالم و فراهم نمودن زمینه اشــتغال جوانان و کمک به سالمت روحی و 
هویتی جوانان/ ب : روش اجرای هدف( برگزاری همایش،ایجاد زمینه و بستر مناسب 
برای انجام مشاوره با نسل جوان در آستانه ازد.اج،ارتباط مستمر با نسل جوان و کمک به 
آنها برای همسان گزینی و ازدواج سالم،ارتباط مستمر با جوانان برای دستیابی به نقشه 
جامع از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی با استفاده از روش های متنوع مانند مشاوره و نظر 
ســنجی و تحقیقات اجتماعی. - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی: 
استان اصفهان ، شهرستان اردســتان ، بخش زواره ، شــهر زواره، محله امام خمینی ، 
کوچه )بــاغ اختری( ، کوچه شــهید منوچهر محمدی 2 ، پــالک 420 ، طبقه همکف 
کدپســتی 8441657591 - اولین مدیران : طاهره کوهســتانی فردآبادی شماره ملی 
0053939212 به سمت رئیس هیئت مدیره ، مسعود رحمانی شماره ملی 0039970795 
 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، فرامرز رحمانی شماره ملی 0082307075 به سمت 
خزانه دار، مهدی کوهستانی مزدآبادی شماره ملی 0059093137 به سمت مدیرعامل 
و عضو اصلی هیئت مدیره ، پروین بیات شماره ملی 0041687191 بسمت عضو اصلی 
هیات مدیره ، علی حجتی شــماره ملی 0076842886 و الهام رئیســی شــماره ملی 
0059007303 بسمت اعضاء علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. - دارندگان 
حق امضا : کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در 
غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر کانون 
معتبرخواهد بود. - اســامی بازرسین : خانم فریده قدسی شــماره ملی 1551867176 
و شــراره حاجی قربانی شماره ملی 0054997161 بســمت بازرس اصلی ، اعظم شیر 
صفی شماره ملی 0045741141 و محبوب تاجیک اکبری شماره ملی 0052416984 
بسمت بازرس علی البدل به مدت یکســال انتخاب گردیدند. - اختیارات مدیر عامل: 
 طبق اساســنامه - روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های موسســه تعیین گردید.
 * به استناد مجوز شــماره 2023/1/7107 مورخ 1398/07/25 صادره از فرمانداری 
شهرستان اردستان اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
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چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

یکی از رایج ترین بهانه هایی که افراد برای تالش نکردن در 
جهت رســیدن به اهداف خود می آورند، این است که وقت 
کافی ندارند! هر چند که نداشتن وقت کافی بهانه ای بیش 
نیســت. در این مقاله ترفندها و استراتژی های مختلفی را 
کشــف می کنید که به شــما کمک می کنند برای تالش در 

جهت اهداف خود وقت پیدا کنید.

روش های ذخیره وقت در صبح
1- از شــب قبل آماده شــدن را شــروع کنید. از شب قبل، 
کارهایی که باید فردا انجام دهید را بنویسید و اگر قصد دارید 
صبح به مدرســه یا محل کارتان بروید، کیف پول، لپ تاپ، 
تلفن همراه و هر چیز دیگری که می خواهید، داخل کیف تان 
بگذارید و آن را کنار در قرار دهید. مطمئن شوید کلیدها و هر 
چیز دیگری که نیاز دارید با خود ببرید، نیز کنار در باشد. در 

آخر هم لباسی را که فردا می خواهید بپوشید انتخاب کنید.
2- به موقع بخوابید. ســاعت مشــخصی را تنظیم کنید که 
هر شب همان موقع بخوابید و به آن وفادار باشید. اگر دیر 
بخوابید، صبح که می خواهید از خواب بیدار شوید، خسته اید 
و شاید خواب بمانید و صبح را از دســت بدهید. حتی اگر 
بتوانید بیدار شــوید، به علت نداشــتن خواب کافی کسل 

هستید و نمی توانید کارهایتان را به خوبی انجام دهید.
3- زمانی که از خواب بیدار می شــوید، سعی کنید سریعا 
قبراق شــوید. خواب آلوده و نیمه هوشیار بودن برای سریع 
و کامل آماده شــدن کمکی به شــما نمی کند. برای سریع 

بیدار شدن دو کار می توانید انجام دهید. یک این که پرده ها 
را بکشید تا نور صبحگاهی داخل اتاق شــود و دوم این که 
کمی بعد از بیدار شدن یک لیوان آب بنوشید تا متابولیسم 

بدن تان نیز راه بیفتد!

4- فهرستی از چند آهنگ مورد عالقه خود تهیه کرده و از آن 
به عنوان زمان گیر یا تایمر استفاده کنید. اندازه گیری مدت 
زمانی که طول می کشد تا حاضر و آماده شوید، روشی عالی 
برای این است که مطمئن شوید ســر وقت می رسید و چه 
روشی بهتر از این که فهرستی از آهنگ های مورد عالقه خود 
بسازید و از این آهنگ ها به عنوان زمان گیر استفاده کنید؟ 
می توانید روش زیر را امتحان کنیــد: طی آهنگ اول برای 
خودتان صبحانه درست کنید و کمی قهوه بنوشید. طی آهنگ 
دوم و سوم صبحانه بخورید. طی آهنگ چهارم دندان هایتان 
را مســواک بزنید و موهای خود را شــانه کنید. طی آهنگ 
پنجم دوش بگیرید. طی آهنگ ششــم لباس بپوشــید و 

حاضر شوید. طی آهنگ هفتم نیز آرایش کنید.
5- روتین صبحگاهی خود را سرعت ببخشید. لزوما نیازی 
نیست مدت زمان زیادی از صبح را به آماده شدن اختصاص 
دهید تا زیبا به نظر برســید. راه های زیادی برای ســرعت 
بخشــیدن به روتین صبحگاهی وجــود دارد. مثال به جای 
اســتفاده از خط لب و بعد چندین الیه رژ لــب، فقط از برق 
لب اســتفاده کنید. به عالوه می توانید برای سرعت بیشتر 
 به جای اســتفاده از لوسیون کرمی از اســپری آن استفاده 

کنید.

آشپزی

کوکوی ماکارونی و کالباس
مواد الزم: ماکارونی لوله ای پخته شــده 250 گرم، کالباس 250 گرم، 

نخود فرنگی یک پیمانه، فلفل دلمه ای یک عدد، تخم مرغ 4 عدد، پنیر پیتزای 
رنده شــده به اندازه الزم، روغن نباتی به اندازه الزم، خامه 100 گرم، شیر یک فنجان، 

قارچ 150 گرم، آرد 2 قاشق غذاخوری، نمک، فلفل و زردچوبه به اندازه الزم.
 طرز تهیه: در ماهیتابــه ای روغن ریختــه و بگذارید داغ شــود. قارچ هایی را کــه به صورت

 ورقه ای خرد کرده اید را تفت دهید و فلفل دلمه ای را اضافه کنید. نمک، فلفل، ادویه و زردچوبه 
 را اضافه کــرده و در آخر ماکارونی پخته شــده را بیفزاییــد و کمی تفت دهیــد و از روی حرارت 
 بردارید. در ظرف دیگــری کالباس خرد شــده، نخود فرنگی و مــواد داخل ماهیتابــه را با هم 
 خوب مخلوط کنید ســپس خامه و شــیر و تخــم مرغ هــا و آرد را در ظرف دیگــری هم بزنید
 بعد به مواد اضافه کنید. وقتی مواد به خورد هم رفت، مواد آماده شــده را داخل روغنی که داغ 

کرده اید بریزید و پهن کنید و پنیر پیتزای رنده شــده رویش بپاشید و 
در ماهیتابه را بگذارید و حرارت را کم کنید تا نسوزد، بعد از این که پنیر 
کامال آب شــد، کوکو را برگردانید و طرف دیگر را سرخ کنید. برای 
تزیین این کوکو می توانید از گوجه فرنگی، جعفری و یا هر چیز 

دلخواه دیگری استفاد کنید.

ترفندهای ذخیره وقت

 سریال »نفوذ« از مهر 99 خبر
پخش می شود

 روزهای پایانی تصویربرداری 
»آخر خط« در مشهد

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی »نفوذ« گفت: این ســریال از اول 
مهر 99 در قالب 42 قســمت از شبکه یک سیما پخش می شود. 
»محسن علی اکبری« ادامه داد: حدود ده روز است که گروه تولید 
در شمال کشور و چالوس مشغول تصویربرداری هستند. یکی از 
این لوکیشن ها غار اســت که محل مخفی کردن اسلحه ها قبل از 
انقالب توسط نیروهای انقالبی بوده است. وی افزود: این سریال 

در قالب 42 قسمت پخش خواهد شد. 

تصویربرداری مجموعــه تلویزیونی »آخر خط« به نویســندگی 
و کارگردانی علی مســعودی در مشــهد ادامه دارد. این ســریال 
به احتمال فراوان بعد از ســریال »وارش« پخش خواهد شــد. 
مســعودی که با حضور در بخش اســتندآپ کمدیــن در برنامه 
»خندوانه« به شهرت رسید، کارگردانی اولین سریال مستقل خود را 
با »آخر خط« تجربه می کند. علی صبوری، شهین تسلیمی، کمند 

امیرسلیمانی و... در این سریال بازی می کنند.

با حضور تیم اعزامی از بنیاد جایزه تعالی سازمانی کشور، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان از تاریخ 9 دی به مدت 4 روز در فرآیند ارزیابی 

جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت کرد. در مراســم اختتامیه این ارزیابی، حمیدرضاعظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، ضمن تشکر از 

زحمات و واکاویی های تیم ارزیابی عنوان کرد: نکته مثبت حضور در این فرآیند و جایزه این است که شرکت، این شجاعت و جسارت را 

داشته که سازمانی از بیرون آن را ارزیابی کرده و نقاط قابل بهبود را به آن گوشزد کند. همچنین این امر از اشتیاق به یادگیری فوالد مبارکه 

حکایت دارد. وی تاکید کرد: حضور در فرآیند این جایزه به هیچ عنوان نباید شرکت را دچار غرور کند. باید به یاد داشته باشیم که تعالی 

ســقف ندارد و حتی اگر مجددا جایزه آن را دریافت کنیم، نباید در فرآیند یادگیری، بهبود و تعالی متوقف شویم. عظیمیان با تاکید بر 

این که شرکت فوالد مبارکه دو جنبه صنعتی و اقتصادی دارد، تصریح کرد: در هر دو بخش باید با تولید دانش و ثروت به پیشرفت خود 

ادامه دهیم. وی در بخش پایانی ســخنان خود تصریح کرد: همچنان که در قوانین نظام آفرینش آمده است، اگر بخواهیم به پله های 

باالتری از تعالی و کمال دست یابیم باید تالش بیشتری داشته باشــیم، از این رو در فوالد مبارکه نیز این نظام و قانون حکم فرماست 

و باید برای رشد فزاینده تالش بیشتری داشته باشیم در غیر این صورت متوقف خواهیم شد. بنابر ایـن گزارش، در ایــــن مـــراسم 

احمد اثنی عشری، ارزیاب ارشد جایزه تعالی سازمانی، ضمن قدردانی از همکاری مدیران و کارشناسان شرکت فوالد مبارکه در فرآیند 

ارزیابی، گزارش کاملی از یافته ها و اقدامات انجام شده ارائه کرد. در همین خصوص معاون تکنولوژی شرکت فوالدمبارکه عنوان کرد: 

در فضای چالشی کسب وکار و صنعت، متعالی بودن تنها کلید راه گشــای حرکت در این فضاست. بی شک مدیریت و کارکنان هستند 

که با حضور حداکثری خود در فرآیند ارزیابی و سایر فعالیت ها شرکت را شــاداب و رو به پیشرفت نگه می دارند. سید مهدی نقوی با 

اشاره به این که باید با یادگیری از نقاط قابل بهبود ارائه شده در دوره های قبل بتوانیم از چالش های پیش رو عبور کنیم، اظهار داشت: اگر 

اعالم می کنیم که توسعه فوالد مبارکه به وسعت ایران است، باید تالش خود را در مســیر رشد و تعالی دوچندان کنیم. باید با استفاده 

از آموخته های این فرآیند و با عنایت به گزارش های ارزیابان مسیر تعالی را برای ســال های پیش رو هموارتر کنیم. وی خاطر نشان 

کرد: دســتاوردهاو یافته های فوالد مبارکه در چنین فرآیندهایی راهگشای سایر شــرکت هایی خواهد بود که قصد حضور در این دوره 

ارزیابی و جوایز را دارند. گفتنی است؛ شــرکت فوالد مبارکه طی چند دوره حضور در فرآیند این ارزیابی ها به دستاوردهای ارزشمندی 

دست یافته است تاجایی که در سال 91 برای اولین بار و به عنوان تنها شرکت ایرانی توانست تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی 

را کسب کرده و در سال 93 نیز این مهم را تکرار  کند. عالوه بر این در ســال 96 نیز با شرکت در ارزیابی تعالی اروپا )EFQM(، توانست 

به عنوان تنها شــرکت ایرانی با کسب تقدیرنامه پنج ستاره به ســطح بین المللی راه یابد و در سال 1397 موفق به کسب تندیس زرین 

جایزه تعالی اروپا )EFQM( شد.

 همزمان با برگزاری مراســم مختلف در سراســر کشــور به مناسبت شهادت  

سرداران شــهید  سپهبد حاج قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس و سایر 

شهدای پر افتخار جنایت  سیاه و تروریستی آمریکای جهان خوار، آیین ویژه ای 

در مسجد الزهرا )س( ذوب آهن اصفهان برگزار شــد. در این مراسم باشکوه 

و حماســی که مدیرعامل، مدیران وجمعی از کارکنان ذوب آهن اصفهان ، امام 

جمعه زرین شهر، سرپرســت فرمانداری وجمعی دیگر از مسئولین شهرستان 

حضور داشــتند، پوالد مردان خط اول جبهه صنعت با آرمان های شهید دل ها، 

سردار شهید سپهبد ســلیمانی و دیگر شــهدای این حادثه تروریستی تجدید 

میثاق کردند.

در این آیین، سردار امینی از یادگاران دفاع مقدس واز هم سنگران  شهید سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی  طی سخنان ویژه ای، با بیان بخشی از صفات، خصوصیات 

و رشادت های آن سردار ســرافراز گفت: پس از شــکل گیری جبهه مقاومت و 

ساماندهی آن توسط سردار سلیمانی در مقابل دشمنان خون آشام کشور و نظام 

اسالمی، سردارشهید سپهبد سلیمانی با همه وجود و خلوص و با تدبیر الزم  در 

همه جبهه های مقاومت حاضر و انجام وظیفه می  کرد. وی در خصوص نبردهای 

سوریه و عراق با داعش و نقش این سردار شهید، گفت: داعش دشمنی بسیار 

سرســخت و خون ریز بود ولی  سیاســت های دفاعی و عملیاتی شــهید حاج 

قاسم با تشکیل و ساماندهی نیروهای مردمی دشمن را زمین گیر و نابود کرد. 

او درکنار نیروهای قدس، تیپ های فاطمیون و زینبیون را ســازماندهی و علیه 

داعش به کار گرفت. حاج قاسم انسانی خاکی و پیش خدا و رزمندگان عراقی، 

لبنانی، افغانی، سوری و...  عزیز بود. وی افزود: ثمره فداکاری های سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی و یارانش آزادی ســوریه و عراق بود. سردار امینی با بیان 

حماسه های دوران دفاع مقدس ونقش سرداران شهید حاج احمد کاظمی، حاج 

حسین خرازی  در این حماســه ها و همچنین حماسه شهید محسن حججی، 

تاکید کرد: قدرت فعلی جمهوری اسالمی و توان  موشــکی ایران علیه آمریکا، 

حاصل  خون  شهدا و امثال شهید سلیمانی بوده  و با این شهادت ها همبستگی 

مردم و دولت ما علیه  دشمنان  تقویت شد.

وی، تصریح کرد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سرباز والیت و مطیع رهبری 

بود و همین اطاعت و خلوص نیت  موجب موفقیت  و ســربلندی او شده بود. 

در ادامه این مراســم، ضمن  پخش  کلیپ  زندگی  و حماسه های سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس، یار فداکارش، 

مدیحه ســرایی و اشــعاری در مورد ویژگی های اخالقی، مدیریتی و حماسه 

 آفرینی های سردار شهید مقاومت توسط ذاکر اهل بیت )ع(، استاد یزدخواستی

 اجرا  شد.

به منظور افزایش ارتباط و همکاری ها بین صنعت و دانشــگاه، تفاهم نامه ای بین شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان و دانشــگاه آزاد اســالمی 

خمینی شهر منعقد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، این جلسه روز چهارشنبه 11 دی ماه 98 در ستاد منطقه با حضور 

مدیر، معاونین و اعضای کمیته پژوهش منطقه اصفهان و رییس و معاونین دانشــگاه خمینی شهر تشکیل شد. مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 

اصفهان گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشــوری می تواند تاثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی آن کشور داشته باشــد. بررسی وضعیت صنعتی و تحقیقاتی 

کشور نیز نشان می دهد که بایســتی رابطه ای محکم میان دولت، دانشگاه و صنعت وجود داشته باشــد. صادقیان در ادامه افزود: ما اگر بتوانیم یک ارتباط ارگانیک 

و غیر اجباری بین دانشــگاه و صنعت برقرار کنیم، هردو نهاد از ایجاد این رابطه ســود می برند بنابراین به منظور افزایش ارتباط و همکاری های فی ما بین صنعت و 

دانشگاه، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان اقدام به انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر  کرده و این تفاهم نامه می تواند 

 فتح باب شروع همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه باشد. وی ابراز امیدواری کرد که تلفیق علم دانشگاه و تجربه صنعت، برآورد خوبی برای سازمان های کشور

 رقم بزند.

به همت ستاد مراسم شرکت ذوب آهن صورت گرفت؛

تجدید میثاق پوالدمردان خط اول جبهه صنعت با آرمان های شهید دل ها، سردار  سلیمانی

انعقاد تفاهم نامه بین شرکت ملی پخش و دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر

 حضور فوالد مبارکه در ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی
 نشانه شجاعت و اشتیاق یادگیری این شرکت است
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