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رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان اصفهان از رد شدن طرح مزد منطقه ای در شورای عالی کار خبر داد؛

دستکاری دستمزدها رد شد
3

 »مونسان« راضی از چهارباغ 
 در سفر وزیر میراث فرهنگی به اصفهان چه گذشت؟ 
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 مدیرکل تعزیرات حکومتی
 استان اصفهان:

همه پودرهای مکمل 
غذایی قاچاق است

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
 آب منطقه ای اصفهان:

  پیش بینی بارش ها 
 در بهمن و اسفند
 مطلوب نیست 

با تقدیر از خانواده شهید زرین و 
اهدای جایزه مقاومت به هنرمند 
رزمنده دفاع مقدس صورت گرفت؛

 آغاز جشنواره فیلم فجر 
در اصفهان
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مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 50درصدی پروژه 
مناسب سازی مقبره کمال

نمایشگاه بین المللی اصفهان 
محلی برای توسعه اقتصاد 

شهری
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نقاط حادثه خیز در استان اصفهان 
 همچنان چشم به راه

 تخصیص اعتبار؛

دست خالی جاده ها
 صفحه  5

 نماینده ولی فقیه در بازدید از پروژه های مختلف
 ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

خام فروشی مواد اولیه، خیانت به کشور است

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان

اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی

از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.

 صفحه  8
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معامله قرن به شورای امنیت می رود
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز پنجشنبه به درخواست آمریکا برای بررسی طرح 
موسوم به معامله قرن جلسه غیرعلنی تشکیل دهد.آمریکا نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان 
ملل به منظور بررسی طرح موسوم به معامله قرن را که با مخالفت شدید فلسطینی ها مواجه شده، 
خواستار شده است.بر اساس این گزارش، در نشست شورای امنیت که قرار است روز پنجشنبه برگزار 

شود »جرد کوشنر« داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا حضور خواهد یافت.

عذرخواهی »عمران خان« از ماهاتیر محمد
عمران خان، نخست وزیر پاکستان که به مالزی سفر کرده در کنفرانس خبری مشترک با »ماهاتیر 
محمد« به خاطر شرکت نکردن در اجالس کواالالمپور عذرخواهی کرد.وی افزود: این تصور اشتباه بود 
که این اجالس موجب اختالف بین کشورهای اسالمی خواهد شد.عمران خان در ادامه این کنفرانس 
خبری اظهار داشت: چون هند به علت حمایت از کشــمیر خرید روغن پالم از مالزی را متوقف کرده 
پاکستان از طریق کریدور اقتصادی چین به این کشور کمک خواهد کرد تا روغن پالم خود را بفروشد.

توافق استاندار نجف با کاله  آبی ها
اســتاندار نجف از توافق با رهبران جریان صدر در خصوص عقب نشــینی حامیان جریان صدر از 
خیابان های این استان واقع در جنوب عراق خبر داد.روز یکشنبه مقتدی صدر به طرفداران خود از 
نیروهای »کاله آبی« دستور داد با نیروهای امنیتی عراق در زمینه بازگشایی مسیرها و تاسیسات 
تعطیل شده از سوی معترضان همکاری کنند.این دستور در پی مخالفت معترضان با تعیین محمد 
توفیق عالوی، وزیر اسبق ارتباطات برای تشکیل دولت جدید عراق بود، عالوی از حمایت مقتدی صدر 
برخوردار است.الیاسری در بیانیه ای گفت، کاله  آبی ها زمینه فعالیت شان پشتیبانی از حفظ امنیت، 
نظم در مدارس و ادارات دولتی و منع هرگونه اقدام خرابکارانه و مخل نظم عمومی و تخریب اموال 
خصوصی و دولتی با نظارت نیروهای امنیتی در استان خواهد بود. نیروهای پلیس نیز دستور دارند 

تا اجازه ندهند هیچ کس مسیرها و خیابان های اصلی را بند بیاورد.

افشای بسته تشویقی عربستان برای سودان 
سفیر عربستان در سودان، در پی دیدار جنجالی »البرهان« و »نتانیاهو«، به حمایت اقتصادی ریاض 
از خارطوم و کمک به آن برای حذف نامش از فهرست تروریســم وعده داد.این وعده های ریاض، 
یک روز پس از دیدار  »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی با  »عبدالفتاح البرهان« 
رییس شورای حاکمیتی انتقالی سودان در »اوگاندا« و رایزنی آنها درباره عادی سازی روابط، داده 
می شود.پس از این دیدار جنجالی که حتی دولت سودان اعالم کرده که در جریان تصمیم البرهان 
برای رایزنی با نتانیاهو نبوده، وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه ای از رییس شورای حاکمیتی انتقالی 

سودان تقدیر کرد و از او برای سفر رسمی به آمریکا دعوت به عمل آورد.

فتح، سفر به غزه را به تعویق انداخت
با وجود استقبال حماس از سفر هیئت ساف به غزه، جنبش فتح مدعی شد پاسخی از حماس در این 
باره دریافت نکرده و به همین دلیل سفر خود را به تاخیر انداخته است؛ اقدامی که با واکنش شدید 
حماس روبه رو شد. »عزام االحمد« عضو کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین »ساف« اعالم 
کرد، هیئت ساف که قرار بود ابتدای هفته جاری به غزه سفر کند به دلیل عدم دریافت موافقت حماس 
تا این لحظه سفر خود را به تاخیر می اندازد.بر اساس گزارش خبرگزاری »شهاب«، جنبش حماس 
در واکنش به این موضوع اعالم کرد: این اقدامی منزجرکننده و پیامی منفی به ملت فلسطین است .

سایه تضاد و اختالف بر سیاست خارجی اتحادیه اروپایی؛

بر اساس کدام منطق به اروپا امید بسته ایم؟!

 الزم نیست به دو سه دهه پیش برگردیم تا سطح و عمق تفرق و سردرگمی 
در سیاست های جهانی اتحادیه اروپایی دست مان بیاید و بدانیم در این 
مدت، سیاست گذاران خارجی کشور با ارزیابی های مجموعا اشتباه آمیز، 
چگونه به این بلوک سیاسی متشتت اروپایی امید بسته بودند و حتی اینک 
با آشکار شدن ضعف سیاسی بیشتر آن، هنوز چشم یاری به آن دوخته اند. 
مناقشــات اقتصادی و تجاری و مخصوصا سیاست های پر تضاد انرژی 
بین اعضا، همینطور اغتشاش در سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه به کنار، 
تردید و سردرگمی سیاست های راهبردی اتحادیه در برابر سه بلوک اصلی و 
قدرتمند امروز جهانی: چین، روسیه و آمریکا نیز فعال مسکوت، فقط بیایید 
نگاهی گذرا به کیفیت نامتعادل در سیاســت خارجی این مجموعه، ظرف 
همین چند ساله اخیر بیندازیم: پنج سال است که آتش جنگ داخلی در 
لیبی زبانه می کشد. دو کشور بزرگ اتحادیه؛ فرانسه و ایتالیا در کنار نگاه 
منفعالنه و محاسبه گر آلمان، هر یک، طرف یکی از جناح های متخاصم را 
گرفته، دیده بر خطر جنگ نیابتی بزرگ، به ضعف، فروبسته و الجرم جا را 
در نقطه ای راهبردی، برای حضور و مداخالت ترکیه و روسیه باز گذاشته اند. 
این درحالی است که اتحادیه ظرف سال های اخیر تمام تالش خود را به 
بحران مهاجرتی و آثار ضدامنیتی آن بــرای اروپا معطوف کرده و با نگرانی 
و انفعال، به شمال آفریقا به عنوان گذرگاه اصلی ورود مهاجران نگاه کرده 
است. حاال اردوغان در این میانه با استفاده از فرصت، گویا به منظور بازسازی 

اردوگاه اخوان المسلمین در جهان عرب، به شمال آفریقا نیز وارد شده، به 
ذخایر گاز در شرق مدیترانه چشم دوخته و مناقشه تاریخی ترکیه – یونان 
را به رقابت های انرژی اضافه کرده و ژئوپلیتیک تازه ای را در حوزه مدیترانه 

رقم زده است. 
توافق هسته ای ســال 2015 با جمهوری اســالمی ایران که گویا شاهکار 
اتحادیه ظرف دهه های اخیر بوده، با گذشــت کمتر از چهار سال اینک به 
بزرگ ترین ناکامی سیاسی – امنیتی اتحادیه تبدیل شده و تالش های 
دو  خانم: اشتون انگلیسی و موگرینی ایتالیایی، با تصمیم یک جانبه یک 
رییس جمهوری افسارگســیخته آمریکایی، با شکست کامل بدرقه شده 
اســت. ناکامی اتحادیه و دو قطب بزرگ آن، فرانســه و آلمان، با نزدیک 
شدن هرچه بیشتر دو رهبر افراطی، جانسون و ترامپ و در حالی که ایران 
گام های بیشتری در عدم تعهد به مفاد برجام برمی دارد کامل شده والجرم 
نگاه اروپایی ها دوباره به ایاالت متحده معطوف شــده است.بعد از اینکه 
انگلستان با رفراندوم جنجالی سال 2016، عضویت همیشه نصف و نیمه 
خود در اتحاد قاره ای را کامال معلق کرد، اتحادیه سه سال تمام کامال فلج 
شــد. اتحادیه که خود را تاکنون بلوک سیاسی بی بدیل در برپایی اتحاد و 
صلح در قاره پرماجرای اروپا، پس از جنگ های مستمر و تاریخی  منتهی 
به جنگ جهانی دوم دانسته و»ناف تمدن جهانی« را به نام خود سکه زده 
است، دچار تفرقه و واگرایی و انفعال کم سابقه ای شد. این در حالی بود که 

امانوئل مکرون در کشاکش کشمکش های دو سوی آتالنتیک، برای اینکه 
نفسی در کالبد ضعیف سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه بدمد، در نوامبر 
گذشته با اعالم پر طنین »مرگ مغزی ناتو« خواستار استقالل عمل امنیتی 
اروپا در قبال آمریکا و فاصله گیری از سیاست های واگرایی دونالد ترامپ 
شد. رقابت اعضای بزرگ و کوچک اتحادیه در مناسبات دوجانبه و تالش 
چین در ایجاد شکاف بین اعضا، خود داستان دیگری است. امضای تفاهم 
نامه مهم دولت پوپولیســت ایتالیا با چین و اعالم پشتیبانی و همکاری 
ایتالیا با این قدرت بزرگ آسیایی بر سر پروژه بزرگ و راهبردی چینی ها 
موسوم به »یک جاده و یک کمربند« را برخی ها »کودتای موفق چین در 
اروپا« می نامند. ممالک بزرگ اروپایی و آمریــکا به ایتالیا اعتراض می 
کنند که همبستگی دیرینه را در همکاری راهبردی با چین، زیر پای منافع 
ملی قربانی کرده اســت. مجموعا باید گفت که پس از برگزیت و تقویت 
واگرایی های اساسی در آمریکای دونالد ترامپ و تشدید پوپولیسم و راست 
گرایی افراطی در بســیاری از ممالک اروپایی، اتحادیه اینک در بی سابقه 
ترین دوران انفعال و ضعف سیاسی و راهبردی خود به سر می برد. همه از 
احیای قدرت اجماع سازی و حفظ و افزایش نفوذ جهانی اتحادیه سخن به 
میان می آورند؛ اما واقعیات ژئوپلیتیکی از فرآیندهای دیگرگونه ای نشان 
دارد و اتحادیه به زحمت بتواند مانع تشــدید اختالف نظرات و یا احیای 

موقعیت گذشته در مناسبات بین اروپایی و بین المللی شود.

سازمان پدافند غیرعامل کشور با صدور اطالعیه  ای 
درباره شیوع بیماری ناشــی از ویروس کرونا اعالم 
کرد وضعیت عمومی کشور از منظر امنیت زیستی 
در شرایط »سفید« است.در این بیانیه آمده است: 
باتوجه به اقدامات قرنطینه  ای که از ســوی دولت 
چین صورت پذیرفت و همچنین اقدامات به موقع 
مسئوالن دستگاه های ذی ربط پیرو هشدار سازمان 
بهداشت جهانی در فعال  ســازی فرآیند نظارت بر 
ورود و خروج مســافران هوایی با مبــدأ و مقصد 
چین و ســایر اقدامات احتیاطی و کنترلی، تاکنون 
نیازی به استفاده از ظرفیت  های عملیاتی نیروهای 
مسلح برای مهار این بیماری وجود نداشته است. 
با این حال ســازمان پدافند غیرعامل کشــور طی 
روزهای جاری کارگروه  های مشترک برای مواردی 

که نیاز به هماهنگی بیشــتر و هم  افزایی ستادی و 
اجرایی بین مجموعه نیروهای مسلح و دولت بوده 
را برگزار کرده اســت.پدافند غیرعامل با اعالم اینکه 
وضعیت عمومی کشــور از منظر امنیت زیستی در 
شرایط »ســفید« است، خاطرنشــان کرد: قرارگاه 
پدافند زیستی کشــور با همه ظرفیت های لشکری 
و کشــوری، آمادگی دارد درصورت احســاس نیاز، 
تمام توان خود در حوزه بهداشت و درمان و مقابله با 
تهدیدات زیستی را در فرآیند کنترل بیماری و درمان 
مبتالیان به کار بندد. هرچند بررســی های میدانی 
و قرائن موجود نشــان می  دهد احتمــال طغیان 
شیوع بیماری در ایران اندک است.سازمان پدافند 
غیرعامل یادآور شد: این سازمان با همکاری برخی 
از موسسات دانش بنیان داخلی مجموعه اقداماتی 

را جهت تحقیق و بررســی هرچه بیشتر روی منشأ 
بیماری و تالش برای کشــف پادتن و واکسن آغاز 
کرده است که درصورت حصول نتیجه به اطالع عموم 
مردم خواهد رسید.در بخش دیگری از این اطالعیه  
آمده اســت: قرارگاه پدافند زیستی کشور همچنان 
تا فروکش کردن بیماری در سطح جهانی در حالت 
آماده باش کامل بوده و به همکاری و حمایت خود از 
سایر دستگاه ها و مجموعه های مسئول بهداشتی و 

درمانی در این رابطه ادامه خواهد داد.

وضعیت کشور از نظر امنیت زیستی »سفید« است

برخی منابع افغانستانی به تسنیم گفتند که دی آندریا، رییس عملیات های مخفی سیا در امور ایران که گفته می شود از طراحان عملیات ترور شهید سلیمانی هم بوده 
کشته شده است. منابع آمریکایی تا این لحظه از ارائه اطالعات شــفاف در این باره خودداری کرده اند. برخی منابع آگاه در افغانستان شواهد تازه ای از کشته شدن 
»مایک دی  آندرا«، رییس عملیات های مخفی »سازمان اطالعات مرکزی آمریکا« )سیا( در امور ایران، در جریان سقوط هواپیمای آمریکایی والیت »غزنی« در اختیار 
خبرگزاری تسنیم قرار داده اند.برخی منابع آگاه در افغانستان به خبرنگار تسنیم می گویند این هواپیما حامل دست کم 18 نفر از مقام های نظامی آمریکا بوده است. 
فردی که از لحاظ امنیتی در رده باالتری نسبت به آیت ا... مایک قرار داشته هم از جمله سرنشین های این هواپیما بوده و کشته شده است. منابع ما از ارائه نام این مقام 
خودداری کردند.مقام های دولت »دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا همانند بعد از عملیات حمله موشکی ایران به پایگاه »عین االسد«، نوعی پنهان کاری درباره 
سرنوشت این هواپیما و سرنشین های آن را در دستور کار قرار داده و گاهی اظهاراتی ضد و نقیض درباره آن مطرح کرده اند.یکی از موارد نامعلوم در موضع گیری های 
مقام های دولت ترامپ که احتمال پنهان کاری درباره این ماجرا را تقویت می کند، شمار سرنشینان است. مجله تایم در گزارش خود نوشته با آنکه مقام های آمریکایی 

گفته اند 2 نفر در این حادثه کشته شده اند در هیچ یک از بیانیه  های رسمی اشاره ای به اینکه آنها تنها مسافران هواپیما بوده اند نشده است. 

شواهد جدید از مرگ »آیت ا... مایک« در سرنگونی هواپیمای آمریکایی 
سخنگوی قوه قضاییه:

»قالیباف« متهم نیست

نقل قول روز

وز عکس ر

پاریس، زباله دان 
شده است

اعتصاب کارگران شــهرداری و 
پاکبان هــا در سراســر پاریس 
باعث شده تا انبوهی از زباله در 
خیابان های این شهر جمع شود.

فعالیت شش کوره از هفت کوره 
زباله سوزی در پاریس به دلیل 
این اعتصاب متوقف شــده و 
همین امر سبب شده تا زباله ها 
بــرای چندیــن روز در مناطق 

مختلف روی هم تلنبار شوند.

قانون شفافیت مالی فعالیت های انتخاباتی ابالغ شد
رییس جمهوری قانون »شــفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت هــای انتخاباتی در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی« را برای اجرا به وزارت کشــور ابالغ کرد. حجت السالم والمسلمین حسن 
روحانی رییس جمهــوری؛ در اجرای اصل 12۳ قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، قانون 
»شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی« 
مصوب مجلس شورای اسالمی را برای اجرا به وزارت کشور ابالغ کرد.این قانون مشتمل بر 12 ماده 
و 1۴ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن ماه 1۳۹8 در مجلس شورای اسالمی تصویب 

و در ۹ بهمن ماه 1۳۹8 به تایید شورای نگهبان رسید.

ظریف، سوءاستفاده آمریکا از خطر کرونا را محکوم کرد
وزیر خارجه کشورمان در حساب توئیتری خود سوءاســتفاده آمریکا از شیوع ویروس کرونا علیه 
چین را محکوم کرده است.محمدجواد ظریف در حساب توئیتری خود به زبان چینی نوشته است: 
در تماس تلفنی با دوست قدیمی خودم وانگ یی، مشاور دولت و وزیر خارجه چین تشکر و قدردانی 
خود را از اقدامات موفق چین برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا ابراز کردم. چین نه تنها از وخامت 
شیوع کرونا در داخل این کشور جلوگیری کرده بلکه از شیوع آن در جهان نیز جلوگیری کرده است. 
ما سوءاســتفاده آمریکا از این خطر را محکوم می کنیم. چین قطعا نســبت به ایاالت متحده در 
جلوگیری و کنترل آنفلوانزای H1N1 سال 200۹ مسئولیت پذیر و موفق تر است.وی افزود: ایران در 

کنار چین ایستاده است.

اطالعیه سفارت ایران در مورد دانشجویان وظیفه در چین
سفارت ایران در چین در اطالعیه ای اعالم کرد: تمامی مشموالن وظیفه  در حال تحصیل در چین که برای 
بهبود یا پیشگیری از بیماری کرونا به کشور باز می گردند می توانند بدون هیچ محدودیتی بعد از بهبودی 
برای ادامه تحصیل به چین بازگردند.در این اطالعیه آمده است: با هماهنگی و پیگیری به عمل آمده از 
سوی سفارت جمهوری اسالمی ایران و مطابق با اطالعیه صادره ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان، 
تمامی مشموالن وظیفه ای که در کشور چین درحال تحصیل بوده و به دلیل پیشگیری از سرایت بیماری 
کرونا به میهن اسالمی مراجعت می کنند مجازند پس از بهبود شرایط و بدون هیچ محدودیتی برای 
ادامه تحصیل به کشور چین بازگردند.در این راستا دانشجویان مشمول می توانند برای درج مهر خروجی 
به بخش مشموالن اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه در تهران مراجعه کنند و ضر ورتی جهت مراجعه 

به سفارت یا کنسولگری های ایران در چین در این خصوص ندارد.

سفیر روسیه در ایران:

نگران خروج ایران از NPT هستیم
 NPT سفیر روسیه در تهران در گفت وگو با خبرنگاران عنوان داشت که مسکو نگران خروج ایران از
است.»لوان جاگاریان« سفیر روسیه در تهران، در مصاحبه با خبرنگاران به مواردی همچون احتمال 
خروج ایران از معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته ای به دلیل بدعهدی های طرف های اروپایی و 
همچنین تحوالت سوریه اشاره کرد.جاگاریان با اشاره به اینکه روسیه نگران اظهارات مقامات تهران 
درباره خروج احتمالی از پیمان منع گســترش سالح های هسته ای )NPT ( در پاسخ به اقدامات 
غیرسازنده کشورهای اروپایی است، گفت: روسیه از اقدامات انجام شده از سوی ایران در کاهش 
تعهدات برجامی خشنود نیست؛ اما ما این را درک می کنیم که ایران مجبور به انجام چنین اقداماتی 
بوده است.سفیر فدراسیون روسیه اعالم کرد که اگر روسیه و ایران در اوضاع به وجود آمده در سوریه 
مداخله نمی کردند، اکنون ممکن بود تروریســت ها کنترل تمام خاک سوریه را در دست داشته و 

پیروز شده بودند.

کافه سیاست

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود 
درباره تایید صالحیت قالیباف و پرونده وی 
گفت: ما نسبت به موضوعات شهرداری تهران 
و پرونده هایی که در آن حوزه و شخص قائم 
مقام شهردار بود، رســیدگی کرده و توضیح 
دادیم. وی ادامه داد: در مــورد این کاندیدا 
باید بگویم که ایشــان جزو متهمان نیست 
و کیفرخواســتی نــدارد و اینکه گفته شــده 
800 پرونده در حوزه شــهری اســت به آنها 
رسیدگی شده و پرونده قضایی برای برخی 
صادر و پرونــده آنهایی که جرمی نداشــتند 
نیز مختومه شــده است.اســماعیلی گفت: 
این موضوع را باید بدانیم که این هشــتصد 
پرونده ای که در برخی رسانه ها مطرح شده 
در حوزه مسائل شهری است نه درباره آقای 
قالیباف.ســخنگوی قوه قضاییــه در مورد 
خبرهایی کــه از احضار پروانه سلحشــوری 
نماینده مجلس شورای اســالمی به گوش 
می رســد نیز گفت: قانــون مصونیتی برای 
نمایندگان در راستای وظایف نمایندگی در نظر 
گرفته است.وی ادامه داد: اما باید این سوال 
را مطرح کرد که آیا افتــرا و کتک زدن و پول 
گرفتن از موکل و غیره هم از وظایف نمایندگی 
است؟اسماعیلی گفت: وقتی کسی احضار 
می شود به تشــخیص مقام قضایی و اینکه 
جنبه اتهامی داشــته باشد این احضار انجام 
می گیرد و با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
هم مکاتبه می کنیم و می گوییم ادعا شده و 
بعد به آن رســیدگی می کنیم.وی ادامه داد: 
اتهامات این نماینده در دست بررسی است و 
به نتیجه نرسیده ایم و از بیان اتهامات ایشان 

معذوریم؛ اما همه در برابر قانون یکسانند.

توافق هسته ای سال 2015 با جمهوری اسالمی ایران که 
گویا شاهکار اتحادیه ظرف دهه های اخیر بوده، با گذشت 
کمتر از چهار سال اینک به بزرگ ترین ناکامی سیاسی – 

امنیتی اتحادیه تبدیل شده است

بین الملل
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 حمایت دستگاه قضایی
 از واحدهای صنعتی ورشکسته در اصفهان

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: درباره ۴ واحد بزرگ تولیدی استان که به دلیل نوسانات 
اقتصادی ورشکست شده بودند، قرار شد طلبکاران قرار دادهای ارفاقی با آنان منعقد کنند.حبیبی 

افزود: مشکالت این چهار بنگاه که عمدتا 
به دلیل عدم اجرای تعهــدات به دالیل 
مختلف از جمله شــرایط خــاص و روز 
اقتصادی که منجر بــه توقف فعالیت و 
یا ورشکستگی شرکت ها شده بود، مورد 
بررســی قرار گرفت و راهکارهای عملی 
و پیشنهاد های اصالحی توسط اعضای 
جلسه مصوب و مقدمات ادامه و از سر 
گرفته شــدن فعالیت های تولیدی آنان 
فراهم شد.رییس ستاد پیگیری اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در اســتان افزود: رسیدن به استقالل نسبی اقتصادی 
جز با نگاه حمایتی از بنگاه های تولیدی و رفع مشکالت و موانع پیش روی آن ها مقدور نیست و همه 

باید در جهت مهیاکردن این شرایط تالش کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

 برای تولید صنایع دستی فاخر
باید به سمت صنعتی شدن آن برویم

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حاشــیه افتتاح نخستین هایپر صنایع دستی 
کشور در اصفهان گفت: با بهره برداری از این هایپر شهر هنر، با ایجاد محیط مناسبی برای ارائه صنایع 
دستی هنرمندان اصفهانی به گردشگران خارجی، زمینه اشــتغال زایی حدود ۵۰۰ نفر فراهم شده 
است.علی اصغر مونسان شرایط تولید صنایع دستی را در کشور مطلوب ارزیابی کرد و افزود: برای 
تولید صنایع دستی فاخر الزم است به سمت صنعتی شدن این حرفه برویم.وی بر صنعتی شدن 
صنایع دستی کشور برای فراهم شدن شرایط توســعه صادرات آن تاکید کرد و گفت: اکنون زمینه 
مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه صنایع دستی فراهم شده است.نخستین هایپر صنایع دستی 
و هنر های سنتی کشور با نام »شهر هنر« در خیابان ســپه اصفهان، روبه روی در چهلستون در سه 

طبقه احداث شده است که طبقه اول آن با حضور مونسان به بهره برداری رسید.

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان خبر داد:

کم شدن لوازم خانگی خارجی در بازار
 نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان با تایید کم شــدن لوازم خانگی خارجی در بازار، گفت: 
قیمت لوازم خانگی دیگر کشــش افزایش بیش از این را ندارد، چراکه قدرت خرید مردم کاهش 
یافته است.حسین عبدلی ، در خصوص آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی، اظهار کرد: تاکنون آثاری 
از افزایش قیمت آن چنانی لوازم خانگی وجود نداشته و قیمت ها طی چند ماه گذشته  ثابت مانده 
است.وی با تایید کم شدن لوازم خانگی خارجی در بازار، تاکید کرد: در حال حاضر کمبود لوازم خانگی 
خارجی در بازار احساس می شود و اگر هم باشد، به نوعی جنس قاچاق است.نایب رییس اتحادیه 
لوازم خانگی اصفهان دلیل کم شدن لوازم خانگی خارجی را جلوگیری از واردات آن عنوان کرد و ادامه 
داد: به طور قطع تولید کاالی داخلی نمی تواند جوابگوی بازار باشد و هنوز در بازار جای خالی لوازم 

خانگی خارجی احساس می شود.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان اصفهان از رد شدن طرح مزد منطقه ای در شورای عالی کار خبر داد؛

دستکاری دستمزدها رد شد

در روزهای پایانی ســال چشم کارگران به  مرضیه محب رسول
اتحادیه ها و کانون های کارگری اســت تا 
ببینند زورشان چقدر بر اداره کار و دولتی ها و کارفرمایان بخش خصوصی 
می چربد تا در این بین دســتمزدها برای ســال آینده تعیین شود. به 
استناد منابع رسمی می توان جمعیت کارگران ایرانی را تا ۱۲ میلیون نفر 
تخمین زد. درآمد بیشتر آن ها تابع فرمولی است که در ماده ۴۱ قانون کار 
تعیین شده است؛ برابر این ماده قانونی حداقل دستمزد یک کارگر باید 
با حداقل هزینه های یک خانوار متوسط برابری کند، تعیین این میزان 
یکی از وظایف شواری عالی کار است که می بایست سالی یک بار برای 
نقاط و صنایع مختلف اتفاق بیفتد.شــرایط به گونه ای است که امسال 
انتظارات برای افزایش دستمزدها به دلیل تورم بیشتر از هر زمان دیگری 
است. تنها گرانی ها نیستند که دســتمزدها را تحت تاثیر قرار داده اند، 
برخی از ابداعات و روش های تازه ای هم پیشنهاد شده که قرار بود برخی 
از تغییــرات و ناهمگونی هــا را در پرداخــت ها به وجود آورد تا شــاید 
دستمزدها به سمت و سوی عادالنه تر شدن حرکت کند؛ اما ظاهرا این 
موضوع منتفی و در شــورای عالی کار رد شده اســت. از مدت ها قبل 
زمزمه هایی از احتمــال تعیین مزد منطقه ای برای ســال ۹۹ به گوش 
می رســد؛ اما با صحبت های اخیر رییس کمیته دســتمزد کانون عالی 

شورا های اسالمی کار کشور مشخص شــد که این بارهم قرار نیست در 
کلیات فرمول تعیین حداقل دستمزد تغییری ایجاد شود.در هفته های 
گذشته شمار معدودی از کارفرمایان از شورای عالی کار خواستند تا اجازه 
دهد برای سال ۹۹ دستمزد های کارگران به صورت منطقه ای و براساس 
الگویی غیر واحد افزایش یابد؛ درخواستی که واکنش منفی مزدبگیران 
بســیاری را به دنبال داشــت و حاال فرامــرز توفیقی رییــس کمیته 
دستمزد های شورای عالی کار از رد شدن آن خبر می دهد. در همین زمینه 
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان اصفهان هم اعالم 
کرده  در آخرین جلسه شورای عالی کار، به اتفاق آرا طرح مزد منطقه ای 
رد و عنوان شد این طرح قابلیت اجرا ندارد.احمدرضا معینی اظهار کرد: 
هنوز وضعیت سبد معیشت کارگران برای سال آینده مشخص نیست و 
منتظر آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی هستیم که بعد از ۱۵ بهمن 
ماه اعالم خواهد شد.وی ادامه داد: تا زمانی که رقم سبد معیشت به طور 
دقیق مشخص نشــود نمی توان برای مزد ســال آینده، وارد مشورت 
شد.رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان اصفهان با بیان 
اینکه هنوز کارگروه مزد نتوانسته رقم سبد معیشت را تعیین کند، چراکه 
در انتظار آمارهای مراجع رسمی است، یادآور شد: البته قیمت های کف 
بازار جمع آوری شده و اکنون منتظر کار کارشناسی هستیم تا در نهایت 

این سبد مشخص شود.به گفته معینی،» سبد معیشت کارگران بعد از 
بررســی در نیمه بهمن ماه، احتمال دارد در اواخر بهمن ماه مشــخص 

شود«.  
 مخالفت ها از ســوی اتحادیه های کارگری با ایــن مدل از پرداخت ها 
سرســختانه ادامه دارد، به عقیده فعاالن این حــوزه تقاضا برای چند 
شیوه شدن نحوه تعیین دستمزد ها مسبوق ســابقه است؛ کسانی که 
درخواســتش را دادند عده ای خرده کارفرما هستند که سال گذشته نیز 
به نام حمایت از ایجاد اشــتغال برای افراد آسیب پذیر، خواستار اتخاذ 
شیوه ای جدید برای تعیین دستمزد مناطق روستایی شده بودند که ناکام 
ماندند.بر اساس ادعای حسن اکبری یک فعال کارگری یک خیریه در 
اصفهان به بهانه اشتغال زایی برای زنان سرپرســت خانوار که از اعتیاد 
رهایی یافته و یا سابقه مجرمیت دارند درخواست داده تا مزد توافقی در 
قانون کار در نظر گرفته شود و حاال امسال بخش دیگری از این موسسه 
تالش دارد تا با کم کردن مزد در روستاها عمال تبعیض میان کارگران را در 
بخش های مختلف پایه گذاری کرده  و این موضوع را در قانون کار نهادینه 
کند. اتفاقی که به عقیده برخی از این فعاالن کارگری مخالف، منطقه ای 
شدن دستمزدها به دلیل نفوذ باالی این مدل از خیریه های سودجو در 

سال های اخیر به ضرر کارگران تمام شده است.

رییس اتحادیه مرغداران اســتان اصفهان با اشاره 
به افزایش ســه میلیونی حجم جوجــه ریزی در 
دی ماه ۹۸، گفت: افزایش قیمت اخیر جوجه یک 
روزه اگر در مــاه های پایانی ســال، مرغداری ها با 
بیماری و مشــکالت خاصی مواجه نشوند، تاثیری 
بر قیمت مرغ در بازار شــب عید نخواهد داشــت و 
شاید نرخ مرغ کاهش نیز پیدا کند.فرهاد جعفریان 
با اشــاره به افزایش قیمت جوجه یک روزه، اظهار 

کرد: قیمت مصوب ســتاد تنظیم بازار کشور برای 
فروش جوجه یــک روزه به مرغــداران، دو هزار و 
۵۵۰ تومان بوده اما افزایــش قیمت این محصول 
موجب شــده تا نرخ کنونی آن از چهــار هزار و ۸۰۰ 
تومان تا پنــج هزار تومان متغیر باشــد.وی افزود: 
افزایش قیمت جوجه یک روزه بر اســاس مصوبه 
تنظیم بازار کشــور صورت نگرفته و غیرقانونی بوده 
اســت.رییس اتحادیه مرغداران استان اصفهان با 
اشاره به مکاتبات این نهاد با دستگاه های ذی ربط 
برای کنترل قیمت جوجه یک روزه، تصریح کرد: با 
همه دستگاه های ناظر بر روند معامالت در بازار، نامه 
نگاری کرده ایم و درخواست داریم قیمت جوجه یک 

روزه کاهش پیدا کند؛ تاکنون پاســخی به اتحادیه 
ارسال نشده اما به نظر می رسد دستگاه های دولتی 
قادر به جلوگیری از افزایــش قیمت این محصول 
نیستند.جعفریان اضافه کرد: سازمان صمت استان 
و تعزیرات حکومتی بــرای پیگیری و جلوگیری از 
افزایش قیمت جوجه یک روزه از مرغداران ســند 
و فاکتور خریــد می خواهند و این در حالی اســت 
که فروشــندگان جوجه یــک روزه، قیمت مصوب 
ستاد تنظیم بازار کشــور را در فاکتورهای خود درج 
می کنند تا مدرکی مبنی بر گران فروشــی خود در 
دست مرغداران نداشته باشند؛ اما قیمت دلخواه را 

از مشتری دریافت می کنند.

رییس اتحادیه مرغداران استان اصفهان:

شاید نرخ مرغ کاهش پیدا کند

محافظ لنز دوربین گوشی

بازار

شمار معدودی از کارفرمایان از شورای عالی کار خواستند 
تا اجازه دهد برای سال ۹۹ دستمزد های کارگران به صورت 
لگویی غیر واحد افزایش یابد؛  منطقه ای و براساس ا
کنش منفی مزدبگیران بسیاری را به  درخواستی که وا

دنبال داشت

محافظ لنز دوربین هورس 
 Redmi شیائومی UTF مدل

Note 7 بسته دو عددی

قیمت: 39،900 تومان

محافظ لنز دوربین هورس مدل 
 Galaxy سامسونگ UTF

Note 9 بسته دو عددی

 قیمت: 39،900 تومان

محافظ لنز دوربین سیحان 
مدل GLP شیائومی 
 8 Redmi Note
قیمت: 20،000 تومان

یک کارشناس حوزه فرش:

خریدار خارجی، فرش کاشان چینی را به فرش کاشان ایرانی 
ترجیح می دهد

یک کارشناس حوزه فرش گفت: کشــور چین کارگاه هایی با تولید انبوه ایجاد و شروع به بافتن و کپی 
فرش های ایرانی کرده، فرش هایی با هزینه تمام شده بسیار پایین تر از فرش ایران وارد بازار جهانی کرد و 
خریدار خارجی به دلیل ارزان تر بودن قیمت فرش چینی ترجیح می دهد فرش کاشان چینی بخرد تا فرش 
کاشان ایرانی.محمدفرزین فرشچی با اشاره به ضرورت توجه به سالیق سایر کشورها برای صادرات فرش، 
عنوان کرد: در رابطه با اندازه فرش ها، ما اندازه های متداولی در ارتباط با فرش داریم که از سالیان پیش این 
مقدار تغییر نکرده و نیاز است که امروز این موضوع با توجه به سلیقه کشورهای خارجی و اندازه متداول 
محل زندگی آنان تغییر یابد.فرشچی در خصوص ضرورت بازاریابی قوی در این حوزه، خاطرنشان کرد: 
چیزی که برای یک صنعت شکوفا الزم است،  توسط رقبای ما انجام شد، به این معنی که ما سلیقه خود را 
مطابق قبل پیش می بریم و هیچ تغییری در آن نمی دهیم؛ اما رقبای ما سلیقه های جهانی را کشف کرده، 

براساس آن سالیق شروع به بافت فرش ها کرده و برای بافته های خود بازارسازی کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

همه پودرهای مکمل غذایی قاچاق است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: همه پودرهای مکمل غذایی موجود در کشور که در باشگاه 
های بدن سازی نیز از آن استفاده می شود قاچاق و خرید و فروش آن غیرمجاز است.غالمرضا صالحی  
اظهار کرد: همه این پودرها قاچاق است و هیچ مورد مجازی در کشور نداریم.وی افزود: قاچاق پودرهای 
مکمل غذایی در کشور و در استان اصفهان رایج است و برای جمع آوری بهتر این مواد نیاز به همکاری مردم 
داریم.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پاســخ به این سوال که چرا مکمل های ورزشی در 
برخی داروخانه ها به فروش می رسد، افزود: اگر مکملی از طریق گمرک وارد شده باشد و وزارت بهداشت 

آن را تایید کرده باشد، قاچاق نیست.

ادغام کمک معیشتی و یارانه نقدی به قانون تبدیل می شود
سخنگوی طرح کمک معیشت حمایتی گفت:  طرح نمایندگان مجلس برای ادغام یارانه نقدی و کمک 
معیشتی و پرداخت آن به همه یارانه بگیران به زیان خانوارهای نیازمند است.حسین میرزایی در مورد 
طرح برخی از نمایندگان مجلس در کمیســیون تلفیق مبنی بر ادغام و یک کاسه کردن یارانه نقدی 
ماهانه و کمک معیشت حمایتی خانوار گفت:  این طرح نمایندگان در صورتی که تصویب شود، هم به 
زیان خانوارهای نیازمند خواهد بود و هم بر خالف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸ مبنی بر شناسایی 

و حذف سه دهک باالی درآمدی از دریافت یارانه نقدی است.

 آخرین مهلت برای تکمیل ثبت نام مسکن ملی
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطالعیه ای اعالم کرد: متقاضیان طرح اقدام ملی 
مسکن که برای تکمیل مدارک در تاریخ ۱۴ بهمن ماه پیامکی، دریافت نکرده اند، حائز شرایط مسکن اقدام 
ملی تشخیص داده نشدند.بر اساس این اطالعیه این عده از متقاضیان اگر اعتراضی دارند می توانند از اول 
اسفندماه تا ۱۰ اسفندماه با مراجعه به سایت tem.mrud.ir از چگونگی پیگیری اعتراض کسب اطالع 
کنند.در این اطالعیه آمده است: متقاضیان مسکن اقدام ملی با توجه به تایید اولیه ثبت نام در سامانه 
برای تکمیل مدارک و ثبت نام نهایی از ۱۶ بهمن اقدام کنند.گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی در راستای 
کمک به تامین مسکن، طرح » اقدام ملی تامین مسکن« را در قالب احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
برنامه ریزی کرده است.بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه مربوطه 

به آن، شرایط و مشخصات ثبت نام بدین شرح اعالم شده بود.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس سازمان ملی استاندارد گفت: الزم است استاندارد به سمت زیر ساخت های توسعه کشور حرکت کند و در این راه از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده 
کند.نیره السادات پیروزبخت در دیدار با استاندار اصفهان در محل استانداری افزود: این سازمان بر پرورش شرکت های دانش بنیان و هدایت آنها به سمت مباحث 
استاندارد تاکید دارد و در این جهت گام برمی دارد.رییس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: ما به دنبال گسترش گردشگری حالل در کشور هستیم که می توان از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان نیز در این زمینه بهره گرفت. استاندار اصفهان نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه استاندارد باید به جایگاه واقعی خود در کشور برسد، 
گفت: مدیریت استان اصفهان سالمت مردم را با هیچ چیز دیگری عوض نمی کند.عباس رضایی با اشاره به ظرفیت های گردشگری اصفهان افزود: اقداماتی در این 
استان برای توسعه گردشگری حالل انجام شده که الزم است مسائل مختلفی مانند استاندارد در آن رعایت شود.وی با اشاره به اقداماتی مانند راه اندازی کارگوترمینال 
در فرودگاه بین المللی اصفهان در جهت تقویت صنعت گردشگری در این استان، اظهار داشت: اقداماتی نیز درباره برندینگ اصفهان شده و مقرر است این موضوع 
درباره برندی که توسط اتاق بازرگانی اصفهان طراحی شده و با همکاری وزارت میراث فرهنگی توسعه یابد.رضایی همچنین اقدام های سازمان ملی استاندارد در جهت 

برون سپاری را شایسته دانست و گفت: الزم است این سازمان در زمینه مسائل زیست محیطی مانند آلودگی هوا و آب ورود جدی تری داشته باشد.

استاندارد باید به سمت زیرساخت های توسعه کشور حرکت کند

رونق کارخانه های نساجی 
تعطیل شده دراصفهان

با نواخته شدن زنگ انقالب، کارخانه 
نساجی پایاجین )سیمین سابق( 
فعالیت خود را از سر گرفت .مدیر 
عامل گروه صنعتی بــرزان با بیان 
اینکه کارخانه سیمین که ورشکسته 
شــده و چندین ســال تعطیل بود 
گفت: گروه صنعتی برزان با خرید 
این کارخانــه و پــس از تعمیرات 
اساسی و نوســازی ماشین آالت 

فعالیت خود را از سر گرفت .

وز عکس ر



ما همیشــه از بیماری  ها گریزان هســتیم، به ویژه اگر بدانیم که یک 
بیماری می تواند مزمن یا تهدیدکننده زندگی باشــد. بدترین قسمت 
ماجرا این است که گاهی قبل ازآن که متوجه بیماری خود شویم، عالئم 
مشکل به عالئمی اجتناب ناپذیر تبدیل می شود. خودآزمایی های زیر 

می تواند کمک کننده باشد.

رنگ چشم ها / کلسترول باال
شــاید برای تان عجیب باشد؛ اما وجود ســفیدی غیرطبیعی درچشم 
مثل وجود یک خط سفید دور عنبیه همچنین پلک چشم، دارای رنگ 

متمایل به زرد از نشانه های جدی باال بودن کلسترول است.

شکل و اندازه خال ها/ بیماری های پوستی
خال ها معموال بی ضرر هستند؛ اما اگر متوجه شدید بیشتر از 50 خال 
روی بدن تان وجود دارد بایــد آن را یک عالمت هشــدار بزرگ درنظر 
بگیرید، به خصوص اگرخال ها رنگ هــای مختلفی دارند، از نظر اندازه 

رشد می کنند، ملتهب به نظر می رسند یا لبه های دندانه دار دارند.

ویژگی های مواد دفعی/ سالمت روده ها
با توجه به ویژگی های مدفوع می توانیم از سالمت روده ها، روند هضم 
غذا و سطح آب رســانی به بدن آگاه شــویم. به عنوان مثال رنگ زرد 
مدفوع می تواند نشــانه چربی اضافی به دلیل یکی از اختالالت ســوء 
جذب ازجمله بیماری سلیاک باشد؛ رنگ سیاه یا قرمز مدفوع نیز گاهی 
از خون ریزی معده یا روده حکایت می کند. ادرار کم رنگ نشانگر شرایط 
خوب سالمت است و رنگ زرد تیره آن ممکن است به معنای کمبود آب 
بدن باشد. اگر این تغییرات بیش از سه هفته طول بکشد با پزشک خود 

تماس بگیرید تا از نبود مشکلی اساسی مطمئن شوید.

ابروها/ سالمت تیروئید
اگر متوجه کم پشت شدن غیرمعمول ابروهای تان شدید، بهتر است آن را 
از عالئم کم کاری تیروئید )شرایطی که در آن غده تیروئید به اندازه کافی 
هورمون تولید نمی کند( بدانید. به ویژه اگر شرایط دیگری مثل افزایش 

وزن، احساس خستگی یا افسردگی را نیز تجربه می کنید.

تغییرات دمایی بدن/ سالمت گردش خون
توجه به تغییرات دمایی بدن به ویژه در شرایط دمایی شدید می تواند 
شما را از ســالمت رگ ها و گردش خون آگاه کند. گرمای بیش از حد، 
اســترس و خوردن غذای بسیار تند ممکن اســت باعث برافروختگی 
صورت، قرمزی گونه ها و بینی شود. این شــرایط بدان معنی است که 

رگ های خونی در حال گشاد شدن هستند و این نشانه خوبی نیست، 
به خصوص اگر بین 30 تا 55 سال ســن دارید. سرد بودن دست ها و 
پاها هم نشانه ضعف گردش خون اســت که می تواند به بیماری رینود 
)شرایطی است که قسمت هایی از بدن مانند انگشتان دست و پا، نوک 

بینی و گوش ها بی حس و سرد می شود( منجر شود.

شاخص توده بدنی/ سالمت وزنی
اندازه گیری شــاخص توده بدنی )BMI( برای سنجش سالمت وزن، 
بسیار متداول است. برای اندازه گیری BMI باید اندازه وزن )بر حسب 
 BMI .کیلوگرم( را تقســیم برمجذور اندازه قد )برحســب متر( کنید
طبیعی عددی بین 18.5 تا 24.9 اســت. اگر BMI شما بین 25 تا 30 
باشد در ردیف افراد دارای اضافه وزن قرارمی گیرید و BMI باالتر از 30 

به این معناست که در گروه افراد چاق قرار دارید.

نسبت دور کمر به باسن/ چاقی شکمی
نســبت اندازه دور کمر به دور باسن)WHR( ، شــاخصی برای برآورد 
احتمال بروز چاقی شــکمی و درنتیجه، مشکالت قلبی عروقی است. 
نتایج بســیاری از تحقیقات نشــان می دهد نســبت دور کمر به دور 
باســن0/85 یا کمتر برای زنان و 0/9 یا کمتر برای مردان نشان دهنده 

سالمت بیشتر و باروری باالتر است.باال بودن این نسبت می تواند یکی 
از نشــانه های اضافه وزن و چاقی باشــد که از مهم ترین خطرات برای 
سالمتی به شمار می رود.سازمان بهداشت جهانی نسبت دور کمر باالتر 
از یک را برای مردان و زنان به عنوان مقیاس چاقی شکمی و عامل خطر 
ابتال به بیماری های قلبی و دیگر بیماری های مرتبط با اضافه وزن تعیین 
کرده است. برای اندازه گیری این نســبت، اندازه دور مفصل ران را که از 
پهن ترین قسمت باسن عبور می کند و محیط دور کمر را که باریک ترین 
قسمت کمر و درست باالی ناف است، اندازه گیری و اندازه دور کمر را بر 

اندازه دور باسن تقسیم کنید.

رنگ کف دست و چهره / کم خونی
کم خونی فقر آهن، افراد زیــادی را در جهان تحت تاثیر قرار می دهد. با 
وجود این، هنوز هم آگاهی زیادی در مورد کم خونی و مشکالت سالمت 
ناشــی از آن مانند خســتگی، ضعف، تپش قلب، تنگی نفس، سردرد 
و ســرگیجه وجود ندارد. کمبود آهن در خون معمــوال با تغییرات قابل 
مشاهده در بدن همراه است. بررسی های ساده ای که خودتان می توانید 
انجام دهید شــامل بررسی قرمزی لثه، کف دســت و قسمت داخلی 
پلک  هاســت. اگر هر یک از این موارد از حد معمول کم رنگ تر به نظر 
برسند، بهتر است با پزشک تان برای انجام آزمایش خون مشورت کنید.
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این  خودآزمایی های سالمت را  در منزل انجام دهید

 رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات
 ریسک آلزایمر  را  کاهش می دهد

یک مطالعه جدید نشان می دهد سالمندانی که به طور منظم گروهی از آنتی اکسیدان های موسوم 
به فالوونول ها را مصرف می کنند با کاهش ریســک ابتال به بیماری آلزایمر روبه رو هســتند. این 
ترکیبات آنتی اکسیدانی در بســیاری از میوه ها وســبزیجات وجود دارند و غنی ترین آنها شامل 
سبزیجات برگ پهن مثل کلم، اسفناج و بروکلی، سیب و چای هســتند. محققان دانشگاه راش 
شیکاگو دریافتند در بین بالغ بر 900 فرد مسن که به مدت ۶ سال تحت نظر بودند، یک پنجم آنها با 
بیشترین میزان مصرف فالوونول 48 درصد کمتر با احتمال ابتال به آلزایمر مواجه بودند.محققان 
تاکید می کنند رژیم غذایی ســالم شامل مقادیر زیاد میوه و ســبزیجات به حفظ روند پیری مغز 
کمک می کند.فالوونول ها به عنوان آنتی اکسیدان عمل کرده و با التهاب مقابله می کنند. محققان 
در مطالعات آزمایشــگاهی روی موش های مبتال به آلزایمر دریافتند فالوونول ها می توانند مانع 
از تشکیل رسوبات پروتئینی غیرعادی در مغز شــوند و حافظه و توانایی های یادگیری بهبود یابد.

محققان در این مطالعه از شــرکت کنندگان در مورد رژیم غذایی، عادات ســبک زندگی و ســابقه 
پزشکی شان سوال  کردند. هر سال شرکت کنندگان تحت ارزیابی های نورولوژیکی قرار می گرفتند 
تا عالئم و نشــانه های زوال عقل در آنها را بیابند.افراد عمدتا فالوونول های شان را از کلم، اسفناج، 
بروکلی، ســیب، گالبی، لوبیا، گوجه، چای و روغن زیتون دریافت می کردند.محققان فاکتورهای 
دیگری را در کاهش ریســک ابتال  به زوال عقل نظیر رژیم غذایی ســالم، ورزش منظم، فعالیت 

فیزیکی و انجام فعالیت های چالش برانگیز ذهنی موثر می دانند.

مصرف محصوالت سویا موجب افزایش طول عمر می شود
مطالعات محققان ژاپنی نشــان می دهد افرادی که بیشتر محصوالت ســویا تخمیرشده مصرف 
می کنند با کاهش ریسک مرگ به دالیل گوناگون روبه رو هستند.در کشورهای آسیایی، به خصوص 
ژاپن، انواع گوناگونی از محصوالت ســویا مصرف می شــوند که عبارتند از ناتو )سویا تخمیرشده با 
باکتری Bacillus subtilis(، میزو )سویا تخمیرشــده با Aspergillus oryzae( و توفو )پنیر 
ســویا(.محققان ژاپنی در مطالعه خود به بررســی 42,۷50 مرد و 50,1۶5 زن در رده سنی 45 تا 
۷4 سال پرداختند. شرکت کنندگان پرســش نامه ای در مورد عادات رژیم غذایی، سبک زندگی، 
و وضعیت سالمت شــان تکمیل کرده بودند. گزارش مرگ این افراد در طول مدت 15 سال بررسی 
شد.محققان دریافتند مصرف بیشتر سویای تخمیرشــده )ناتو و میزو( با کاهش قابل توجه )10 
درصد( ریسک مرگ به هر علتی مرتبط بود؛ اما مصرف کل محصوالت سویا ارتباطی با کاهش مرگ 
و میر نداشت.محققان اذعان دارند که محصوالت سویای تخمیرشده سرشار از فیبر، پتاسیم و عناصر 

بیواکتیو است که به توضیح وجود این رابطه کمک می کند.
 

هورمون درمانی از سقط جنین پیشگیری می کند
محققان دریافتند هزاران مورد سقط جنین در ســال از طریق مصرف روزانه کپسول های هورمونی 
قابل پیشگیری است.مطالعه جدید نشان می دهد دادن پروژسترون به زنانی که در اوایل بارداری 
دچار خونریزی می شوند و سابقه سقط جنین دارند می تواند منجر به نجات جان 8,450 نوزاد بیشتر 
در سال در بریتانیا شود.پروژسترون هورمونی اســت که به طورطبیعی توسط تخمدان ها و جفت 
در اوایل دوره بارداری ترشح می شود و برای حفظ و داشــتن بارداری سالم ضروری است.»آری 
کوماراسامی«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بیرمینگام بریتانیا، در این باره می گوید: »ما به زنان 
دارای خونریزی در اوایل بارداری و سابقه یک یا چند ســقط جنین در گذشته در یک دوره درمانی 
روزی دوبار 400mg پروژسترون تزریق کردیم. درمان از زمان بروز اولین خونریزی واژینال آغاز شد 
و تا 1۶ هفته بارداری کامل ادامه داشــت.«محققان دریافتند استفاده از پروژسترون با افزایش 5 

درصدی تولد نوزادان در بریتانیا همراه بوده است.

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء 
11/107 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
برابر رای شــماره 139860302012000486 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر ســلطانی آقاگلی فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه 777 صادره از بویين مياندشت در یک قطعه زمين مزروعی  به مساحت 
116110/20 متر مربع قســمتی از پالک 1 فرعی از 212 اصلی واقع در روستای آقا گل 

مزرعه کوه چره باال خریداری از مالک آقای اکبر سلطانی آقا گلی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهی می شود  در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/11/2

تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/11/16
م الف: 739445 موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن

مفاد آراء
11/108 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000657 مورخ 98/10/24 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تيران تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحيد اســتوار فرزند 
مرتضی  به شماره شناسنامه 552 صادره از حوزه 15 تهران  به شماره ملی 0075872218 
در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1034/35 متر مربع پالک 2039 فرعی از 2 اصلی  
واقع در رضوانشهر بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای علی استوار با 
واسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/1 

م الف: 756976  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

ابالغ رای
11/109 کالسه پرونده: 3944/97 ، شــماره دادنامه:128، تاریخ رسيدگی:98/1/31 ، 
مرجع رسيدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: حميد آقا محمدی به 
نشانی:خمينی شهر خ امام شمالی کوچه امين پور پالک 130 ؛ خواندگان: 1-سعيد حسنی  
نشانی: مجهول المکان 2- علی محجور نشانی: خمينی شهر خ شریعتی کوچه سنگتراشان، 
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 رسيدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان 
حميد آقامحمدی به طرفيت خواندگان 1-سعيد حسنی فرزند علی اصغر 2- علی محجور  
به خواســته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 625814 
مورخ 97/10/30 بر عهده بانک ملی ایران شــعبه کشــاورز قم به شماره حساب جاری 
0111759526005 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه و حق الوکاله وکيل 
از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در 
ید خواهان که ظهور در مدیونيت خواندگان دارد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه رسيدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نياورده است شورا دعوی 
خواهان را وارد تشخيص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئين دادرسی مدنی و ماده 

2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به نحو تضامنی پرداخت مبلغ 110/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 2/475/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غيابی و 
ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بيست روز از 
 تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمينی شــهر می باشد. 
 م الف: 756418  محمد رضایی قاضی شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر 
ابالغ رای

11/110 کالسه پرونده:1470/98 ، شماره دادنامه:2142 ، تاریخ رسيدگی: 98/10/30، 
مرجع رسيدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان:حميد کریمی به 
نشانی:خمينی شهر خ نبوی منش ک121 ؛ خوانده: عبدالرضا پریشانی ، نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته:استرداد الشه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســيدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواســت آقای حميد کریمی فرزند اهلل یار به طرفيت عبدالرضا پریشانی به 
خواسته استرداد الشه یک فقره چک به شماره 794420 مورخ 95/4/25 عهده بانک سپه 
به مبلغ 120/000/000 شورا از توجه به مفاد دادخواست ارائه شده و کپی مصدق تعهدنامه 
ممضی به امضا خوانده به استرداد الشه چک مذکور و عدم وجود هرگونه حقی بر وصول 
وجه آن و عدم حضور خوانده و عدم ارائه الیحه دفاعيه خواسته را بر صحت دانسته مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 509 و 515  قانون آئين دادرسی مدنی حکم بر محکوميت خوانده به 
استرداد الشه چک مذکور و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غيابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و ظرف 20  روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی و حقوقی شهرستان خمينی شهر خواهد بود. م الف: 755429  قاضی شعبه 

سوم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
ابالغ رای

11/111 شماره پرونده: 2963/97 ،شماره دادنامه:734-98/4/5 ، مرجع رسيدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان:حميد آقامحمدی فرزند محمود، نشانی: 
خمينی شــهر خ امام شــمالی کوی امين پور پالک 130 ؛ خواندگان: 1-شاهرخ سليم 
جواهری فرزند رحيم 2-اصغر جمشــيدی فرزند حسين  ، نشــانی:1- مجهول المکان 
2-خمينی شهر خ منتظری کوی شــهيد دیباجی پالک 9  ، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعــوی آقای حميد آقامحمدی 
به طرفيت 1-شــاهرخ ســليم جواهری فرزند رحيم 2-اصغر جمشيدی فرزند حسين به 
خواسته مطالبه مبلغ 114/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های1- 833886- 
94/12/20  2-833889-95/12/3 عهده بانک مســکن به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخير تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهينامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه مورخ 98/4/3 و عدم ارائه 
الیحه دفاعيه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه 
خواندگان و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 
، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکوميت خواندگان به 
پرداخت مبلغ 114/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/565/000 ریال 
بابت خسارات دادرســی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تادیه از 
تاریخ سر رسيد 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 غيابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. در خصوص دعوی تاخير تادیه به طرفيت خوانده 

ردیف دوم بعلت عدم توجه دعوا مســتندا به ماده 89 ناظر به بنــد 4 ماده 84 قانون آیين 
دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم ميشود. م الف: 756382 عمار اميری قاضی 

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
ابالغ رای

11/112 شماره پرونده: 2965/97 ،شماره دادنامه:736-98/4/5 ، مرجع رسيدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان:حميد آقامحمدی فرزند محمود ، نشانی: 
خمينی شهر خ امام شمالی کوی امين پور پالک 130 ؛ خواندگان: 1-معصومه زحمتکش 
فرزند حسين 2-اصغر جمشيدی فرزند حسين  ، نشــانی:1- مجهول المکان 2-خمينی 
شــهر خ منتظری کوی شهيد دیباجی پالک 9  ، خواســته: 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 رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای حميد آقامحمدی به طرفيت 
1-معصومه زحمتکش فرزند حسين 2-اصغر جمشيدی فرزند حسين به خواسته مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های1- 454342- 94/12/25  
2-454341-94/12/1  به انضمام خسارت دادرســی و خسارت تاخير تادیه نظر به مفاد 
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم 
حضور خواندگان در جلســه مورخ 98/4/2 و عدم ارائه الیحه دفاعيه از جانب ایشان و با 
عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و با 
توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 
519 و 522 از قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/380/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق 
الوکاله وکيل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد چک لغایت 
اســتهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم مــی گردد. رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شــعبه و سپس ظرف 
مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومی حقوقی 
خمينی شهر می باشد. در خصوص دعوی تاخير تادیه به طرفيت خوانده ردیف دوم بعلت 
عدم توجه دعوا مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیين دادرسی مدنی قرار رد 
دعوا صادر و اعالم ميشود. م الف: 756423 عمار اميری قاضی شعبه چهارم شورای 

حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
مزایده

11/113 شــماره: 980385 اجرا - تاریخ:1398/11/3 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمينی شهر در پرونده کالســه 980385 له خانم شقایق حسن پور عليه آقای 
عبدالحسين کاوه به خواسته مطالبه مهریه به ميزان 54 عدد سکه بهار آزادی و مقدار 80 
مثقال طال و مبلغ 274/628/000 ریال به عنوان قسمت نقدی مهریه، در نظر دارد یک 
دوم از هشت قفيز و چهار دوازدهم قفيز مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 130/1064 واقع 
در خمينی شهر جاده کانال را از طریق مزایده به فروش رساند. ملک مذکور بصورت یک 
قطعه زمين با کاربری کشاورزی که ســهم خوانده از کل پالک به ميزان 750متر مربع 
ميباشد،که کارشناس رسمی دادگســتری ارزش هر متر مربع آن را 3/000/000 ریال و 
750 متر مربع آ» را2/250/000/000 ریال ارزیابی نموده اســت ،  لذا جلســه مزایده در 
تاریخ چهارشنبه 1398/11/30 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرســتان خمينی شــهر برگزار می گردد. و طالبين می توانند 5 روز قبل از روز مزایده 
به نشــانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کســی است که 
باالترین قيمت راپيشنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قيمت پيشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
در غير اینصورت ده درصد اوليه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکليفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: 
متقاضيان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فيش چهار نسخه ایی 
به حساب سپرده دادگستری خمينی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فيش و اصل کارت ملی نيم ساعت قبل از شروع مزایده به 

اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکميل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فيش سپرده تحویل اجرا نمایيد. م الف: 757763 دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمينی شهر
اخطار اجرایی

11/114 شماره: 306/98حل8 ، مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-سيد 
علی موسویان 2-رضا نظری 3-مجيد جعفری ، نشانی: 1-مياندوآب کوچه معلم اندیشه 
2- مجهول المکان 3-خمينی شهر دوشاخ ســنگبری اتحاد ؛ مشخصات محکوم له:نام 
و نام خانوادگی: محمود نقدی با وکالت زهرا حاج حيدری ، نشــانی: خمينی شهر خ خيام 
کوچه دانش 3 پالک 108 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1207 تاریخ 98/7/7 حوزه 
هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت یافته است. محکوم عليه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ30/000/000 ریال اصل خواســته و مبلغ 3/560/000 
ریال خسارات دادرسی و حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد چک 
97/6/30 - 97/10/30 لغایت استهالک کامل دینی بر مبنای شاخص بانک مرکزی در 
حق محکوم له و نيم عشــر دولتی مينماید.رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 758043 ایمان بختياری قاضی شعبه 

هشتم شورای حل اختالف خمينی شهر 
اخطار اجرایی

11/115 شماره: 687/98حل4 ، مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-زهره 
احمدی 2-کاظم مدرسی ، نام پدر:1-علی ،  نشانی: هردو مجهول المکان ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی: حسينعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمينی شهر 
منظریه کوچه صبا کد پســتی 8419145146 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1551 
تاریخ 98/7/8 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت یافته 
است. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/937/000 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تادیه از 
تاریخ سر رسيد چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له  و پرداخت نيم عشر دولتی.رای 
صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ 
شد محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفاء محکوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 758047 عمار اميری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
11/125  شماره: 98/507 آقای مرتضی شادفر فرزند علی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 
به طرفيت آقای ناصر رنجبر فرزند رمضان تقدیم نموده و خوانده را مجهول المکان اعالم 
نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون شهر وقت رسيدگی برای 
رسيدگی به ادعای خواهان برای مورخ 98/12/24 ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای 
حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار گلستان شهدا - جنب دادگستری تعيين 
 و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. 

م الف: 758211 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر

آگهی تغییرات شــرکت هوشمند پرتو توان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 59195 و شناسه ملی 14007080994 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نســیم کاظمی به شماره ملی 1292998342 به سمت 
مدیرعامل خارج از شرکا به مدت نامحدود انتخاب شــدند. همچنین کلیه اسناد و 
مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )754537(
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 برگزاری نمایشگاه ملی توسعه کسب و کار فرهنگی 
در فضای مجازی

دومین نمایشگاه ملی توسعه کسب و کار فرهنگی در فضای مجازی 27 بهمن در سیتی سنتر اصفهان برپا 
می شود.معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با بیان اینکه نمایشگاه 
رسانه های دیجیتال را می توان مهم ترین فعالیت صورت گرفته  مرتبط با محتوای دیجیتال دانست، گفت: 
در نمایشگاه رسانه های دیجیتال، ایده ها، سرویس ها و خدمات این حوزه به نمایش گذاشته می شوند.

اصغر مختاری افزود: دومین نمایشگاه ملی توسعه کسب و کار فرهنگی دیجیتال در فضای مجازی با 
رویکرد کودک و نوجوان، 27 تا ۳۰ بهمن در سیتی سنتر اصفهان برگزار می شود.وی گفت: عالقه مندان برای 

ثبت نام و شرکت در نمایشگاه به نشانی اینترنتی http://isfdigital.ir/ مراجعه کنند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
 پیش بینی بارش ها در بهمن و اسفند مطلوب نیست 

برخالف تصور بسیاری از مردم اصفهان به ویژه کشاورزان، وضعیت آب اصفهان هنوز در وضعیت مطلوبی 
قرار ندارد و مردم باید در مصرف آب صرفه جویی الزم را داشته باشند. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان در ارتباط با این موضوع و اینکه آیا کشــاورزان در بهمن ماه نیاز به آب دارند، اظهار 
داشت: در ارتباط با توزیع آب برای ادامه کشت پاییزه هنوز تصمیمی اتخاذ نشده زیرا زمان بازگشایی و 
میزان بازگشایی نسبت مستقیمی با وضعیت بارش های روزهای آینده دارد.وی افزود: باز شدن آب به 
دمای هوا نیز بستگی دارد و هنوز هیچ تصمیمی برای این موضوع گرفته نشده و برای تصمیم گیری در 
ارتباط با این موضوع زود است. ساسانی تصریح کرد: در ســال جاری و سال گذشته در سراسر استان 
اصفهان شاهد بارش  برف و باران بوده ایم؛ اما واقعیت برخالف چیزی است که در ذهن مردم ما می گذرد، 
بر خالف دیگر استان ها و به گفته مسئوالن، استان اصفهان همچنان با بی آبی دست و پنجه نرم می کند و 
الزم است تا مردم دقت بیشتری در مصرف آب داشته باشند.ساسانی درباره وضعیت آب سد زاینده رود 
به ویژه در باالدســت و وضعیت بارش ها بیان کرد: بارش ها اصال مطلوب نیست و متاسفانه پیش بینی 
 چندان خوبی هم نداریم، به طوری که بارش ها در بهمن و اســفند کمتر از نرمال بوده و در شرایط خوبی 

قرار نداریم.

تنها 3 درصد بذر صیفی جات، داخلی است
رییس دانشــگاه آزاد اســالمی گفت: تنها ۳ درصد بذر صیفی جات داخلی بــوده و 97 درصد خارجی 
است.رییس دانشکده کشاورزی دانشــگاه آزاد واحد اصفهان به این نکته تاکید کرد که این اصالح بذر 
بیشتر در رابطه با صیفی جات انجام شــده و گفت: به دلیل دامنه و نیاز کشــور و گستردگی گلخانه ها، 
 تا ســال 14۰8 چیزی حــدود 7۰ هزار هکتــار گلخانه خواهیم داشــت، بــه همین دلیل نیــاز به بذر

 روز به روز زیادتر می شود، چراکه واردات بذر به خاطر تحریم ها و خروج ارز از کشور مشکالت خاص خود 
را دارد.وی ابراز امیدواری کرد که این هم اندیشی متخصصان اصالح بذر و انتقال تجربه و دانش دانشگاه 
خوراســگان به متخصصان دیگر با استفاده از گستردگی دانشــگاه آزاد در نقاط مختلف کشور  موجب 

گسترش اصالح بذر در تمام نقاط کشور شده و مجموعه ای قوی و کارآمد برای کشور ایجاد شود.

هشت کانال غیر مجاز رادیویی در اصفهان از کار افتاد
مدیر کل ارتباطات و فناوری ارتباطات استان اصفهان از پایش بیش از 412 هزار کانال رادیویی و شناسایی 
هشت کانال غیر مجاز در این اســتان خبر داد.جعفر مطلب زاده با اشاره به اســتفاده فزاینده جامعه از 
فناوری های رادیویی و فرصت های عالی توسعه اجتماعی که این فناوری ها به وجود می آورند، افزود: 
پیشرفت فناوری باعث پیدایش مداوم بسیاری از کاربردهای جدید طیف می شود که این امر عالقه و 

درخواست بیشتری را برای استفاده از منبع محدود طیف برمی انگیزد.

نقاط حادثه خیز در استان اصفهان همچنان چشم به راه تخصیص اعتبار؛

دست خالی جاده ها

بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی، تعداد  پریسا سعادت
نقاط حادثه خیزی که هنوز با وجود آمار 

باالی کشته شدگان جاده ای، اصالح و بازسازی نشده اند به بیش از 

1۰ هزار نقطه در کل کشور می رسد؛ عددی که نشان می دهد اعتبارات 

هنگفتی برای اصالح و ایمن سازی آنها نیاز است. این در حالی است 

که خسارت وارد شده از فوت هر شخص و یا تصادف در این جاده های 

مرگبار بســیار بیشــتر از اعتبارات مورد نیاز برای بازســازی آنهاست. 

جدیدترین محاسبات ۳۳ دستگاه درگیر با بحث تصادفات جاده ای  

نشــان می دهد هر نفر که در تصادف جان خود را از دســت می دهد، 

تقریبا ۵.2 میلیارد تومان هزینه مســتقیم و غیرمســتقیم به کشور 

تحمیل می کند، حال اینکه این رقم تا پیش از افزایش نرخ ارز و قیمت 

بنزین چیزی بین دو تا سه میلیارد تومان برآورد می شد. 

در تصادفات جاده ای، بیشترین خســارت واردآمده به کشور از دست 

رفتن سرمایه انسانی است. هر چند که جان افراد قابل ارزش گذاری 

نیست؛ اما این بخش چه در تصادفات فوتی و چه در تصادفات جرحی 

بیشترین سهم را در خســارت ایجاد شده به بار می آورد. عالوه بر این، 

هزینه  سنگین معنوی و مالی، در وقوع ســوانح جاده ای خسارت به 

زیرســاخت ها از جمله زیرساخت شبکه راهی ســهم عمده ای در این 

محاسبات جدید دارد.

 اصفهان از جمله حادثه خیزترین جاده های کشــور اســت، تاکنون 

اعداد و ارقام متفاوتی از تعداد نقاط حادثه خیز در ســطح جاده های 

کشور اعالم شده است. طبق گفته یک نهاد، تعداد این تله های مرگ 

به بیش از 1۰ هزار نقطه رسیده و دستگاه دیگر هم با رد این عدد مدعی 

اســت بیش از ۳ هزار نقطه پرتصادف در شــبکه جاده ای وجود دارد. 

حال اینکه سه هزار نقطه پر تصادف هم عدد بسیار قابل توجهی است 

و هر کدام از این نقطه ها می توانند کمین گاه مرگ مسافران باشند. به 

طوری که طبق اعالم رییس پلیس راهور ۵۶درصد تصادفات، مربوط 

به نقاط حادثه خیز در جاده هاســت. بنا بر گزارش های رسمی در سال 

گذشته اســتان های فارس ، تهران و اصفهان بیشــترین تصادفات 

 منجر به فــوت سرنشــینان را داشــتند و از اســتان های پرتصادف

 محسوب می شوند. 

هر چند عوامل بسیار متعددی از خســتگی راننده گرفته تا منظر راه ها 

در محل وقوع تصادفات نقش دارند؛ اما می توان ادعا کرد بخشــی از 

دالیل تعدد این تصادفات و افزایش آنها در یک اســتان یا یک مسیر 

به بحث نقاط حادثه خیز برمی گــردد.در حالی که »کمال هادیان فر« 

رییس پلیس راهور ناجا اعالم کرده اســت 1۰هزار نقطه حادثه خیز در 

سطح جاده های کشــور وجود دارد، ســازمان راهداری و حمل و نقل 

 جاده ای این تعداد را با احتســاب راه های درون شــهری ۵هزار نقطه 

می داند. 

طبق گزارشــی که ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اختیار 

خبرگزاری ایرنا قرار داده، بر اساس دســتورالعمل ابالغی کمیسیون 

ایمنی راه های کشــور تعداد ۳۳92 نقطه پرحادثه شامل 1۵8۵ نقطه 

پرتصادف و 18۰7 نقطه دارای تصادف شناسایی و طرح ایمن سازی 

این نقاط به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ابالغ 

شد. طبق نقشــه ای که پلیس راهور از نقاط حادثه خیز دارد، ۵۰۰ نقطه 

در شرایط قرمز و بحرانی هســتند و وزارت راه و شهرسازی و سازمان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای رفع و اصالح این نقاط پرتصادف را باید 

در اولویت هزینه ها و خرج های خود قرار دهد.     

برآورد تقریبــی اعتبار مــورد نیاز بــرای اصالح و رفــع ۳۳92 نقطه 

پرتصــادف و دارای تصادف کــه در اولویت کار هســتند،  مبلغ ۶ هزار 

میلیارد تومان است که در سال جاری نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان 

اعتبار برای رفع نقاط پرحادثه ابالغ شده اســت. پلیس راهور مدعی 

است که اگر فقط 1۰ درصد نقاط حادثه خیز اصالح و نواقص آن برطرف 

شــود، چیزی بیش از ۳۰  درصد از حوادث منجر به فوت جاده ها در 

این نقاط کمتر خواهد شــد و با تامین ۶ هزار میلیارد تومان مورد نیاز 

می توان در طول ۶ سال تمام نقاط حادثه خیز کشــور را رفع و اصالح 

کرد.    در اصفهان اما ســهم ۶۰ نقطه حادثه خیــز در تصادفات جاده 

ای همچنان درگیر بــرای تخصیص اعتبار اســت. آنگونه که مدیر کل 

مدیریت بحران استان اصفهان گفته است باید الیحه ای به منظور رفع 

نقاط حادثه خیز کشور به مجلس فرستاده و مشکالت این نقاط رفع 

شود. در استان اصفهان بر اســاس معیارهای موجود ۶۰ نقطه حادثه 

خیز شناسایی شده است، اگر اعتبار الزم برای رفع این نقاط حادثه خیز 

تخصیص یابد، اداره کل حمل و نقل جاده ای استان می تواند مشکالت 

این نقاط را رفع کند. 

با نزدیک شدن به عید نوروز و افزایش سفرهای جاده ای بحث نقاط 

حادثه خیز در جاده ها و تصادفات ناشــی از آن جدی تر از همیشــه 

مطرح می شود؛ اما باید دید آیا این بار در بودجه ای که بسیار انقباضی 

و با کمترین بودجه عمرانی بسته شده است، سهم کافی به جاده های 

مرگبار اختصاص می یابد یا همچنان انسان ها قربانی می شوند. 

اخبار

اخطار اجرايي
11/116 شماره: 466/98حل8 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگي: علي بابائي، 
نام پدر:قدمعلي ، نشاني: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگي: نوراله 
هاشميان ، نام پدر:عزيز ، نشاني: خميني شهر اميرکبير فرعي 95 کوچه اول سمت چپ، 
محکوم به:به موجب راي شــماره 875 تاريخ 98/5/6 حوزه هشتم شوراي حل اختالف 
شهرستان خميني شهر که قطعيت يافته اســت. محکوم عليه محکوم است به: حضور در 
يکي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال اتومبيل موصوف به نام محکوم له بابت اصل خواسته و 
مبلغ 500/000 ريال خسارات دادرسي و نيم عشر دولتي مينمايد. راي صادره غيابي است. 
ماده34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد محکوم عليه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
که خود قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود 
را به قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 755282  

ايمان بختياري  قاضي شعبه هشتم شوراي حل اختالف خميني شهر 
ابالغ راي

11/118 در خصوص دادخواست آقاي علي اکبر لقب دوست  فرزند ماشااله با وکالت آقاي 
مصيب مرشدي آراني به طرفيت آقاي انور علي مراد  به خواسته مطالبه مبلغ چهل و يک 
ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 659143 مورخ 97/9/15 به عهده بانک ملي 
به انضمام خسارات دادرســي و تاخير تاديه.  با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
به ويژه تصوير مصدق چک مذکور و گواهينامه ي عدم امکان پرداخت  تنظيمي از سوي 
بانک محال عليه و با توجه به وجود چک هاي مستند دعوا در يد خواهان و امضاي خوانده 
در ذيل چک و نظر به اينکه امضاي مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکميت 
وصف تجريدي بر اوراق تجاري و اماره مديونيت خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب در مورد اشــتغال ذمه خوانده و اينکه دليلي 
مبني بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و يا تحصيل نگرديده اســت و خوانده نيز علي رغم 
وصف ابالغ در جلسه دادرسي حاضر نشــده  و به نحو ديگري نيز دفاعي به عمل نياورده 
است. النهايه دعواي خواهان را وارد تشخيص و مستندا به  مواد 310 و 311 و 313 و 320 
قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چــک و مواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آئين دادرســي مدني و مواد 9 ،18، 19، 25 و 27 قانون شوراهاي حل 
اختالف مصوب 1394 ، حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل 
خواسته و همچنين پرداخت مبلغ دو ميليون و دويست و هشتاد و دو هزار  و پانصد ريال به 
عنوان خسارات دادرسي  و پرداخت حق الوکاله وکيل وفق تعرفه قانوني و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک مذکور لغايت زمان اجراي حکم بر مبناي نرخ اعالمي 
تورم بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گــردد. راي صادره غيابي و ظرف 
مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شــعبه و پس از آن ظرف مهلت 
 بيســت روز قابل تجديدنظر در محاکم محترم عمومي حقوقي اين شهرستان مي باشد.  
م الف: 758026 زهره گرامي نوش آبادي قاضي شــعبه سوم شوراي حل اختالف 

آران و بيدگل 
ابالغ راي

11/119 راي قاضي شــورا پرونده کالســه:2/454/98 در خصوص دادخواســت سيد 
مرتضي ســيد بيدگلي با وکالت خانم فائضه نوريان بيدگلي به طرفيت اســماعيل رحيم 
زارع دائر بر مطالبه مبلغ پانزده ميليون ريال وجه يک فقره چک به شــماره 573484/12  
مورخ 96/3/25 همه به عهده بانک ملت ايران شــعبه کمال الملک کاشــان به انضمام 
خسارات دادرســي و تاخير تاديه. با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و گواهينامه 
عدم پرداخت وجه چک از سوي بانک محل عليه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسيدگي مورخه 98/9/25 و نظر به اينکه اصل سند تجاري در يد دارنده چک حکايت از 
مديونيت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وي دارد و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلي 
که حکايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده، فلذا با توجه به نظريه مشورتي اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/9/25 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين 
و مستندا به ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 از قانون آئين دادرسي مدني، حکم به محکوميت خوانده و به پرداخت 

مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چک تا زمان اجرايي حکم بر اساس شــاخص اعالمي از ناحيه بانک مرکزي و پرداخت 
حق الوکاله وکيل و پرداخت هزينه دادرسي به مبلغ 342500 ريال در حق خواهان صادر و 
اعالم مي گردد. راي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ، قابل واخواهي در 
همين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي 
حقوقي دادگستري شهرســتان آران و بيدگل مي باشد. م الف: 756932 محمدرضا 

کرماني شعبه دوم حقوقي شهرستان  آران و بيدگل 
اخطار اجرايي 

11/120 شماره: 3/995/97 محکوم به به موجب راي غيابي شماره  356 تاريخ: 98/5/19 
حوزه: سوم شوراي حل اختالف شهرستان آران و بيدگل که قطعيت يافته است. محکوم 
عليه: هادي اسدي نام پدر: بهروز شغل:-   نشاني محل اقامت: مجهول المکان .محکوم 
عليه محکوم است به: پرداخت مبلغ يکصد ميليون ريال در وجه يک فقره چک به شماره 
007/754999 به تاريخ 96/12/20 به عهده بانک سپه شــعبه طالقاني به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چک مذکور تا زمان اجراي حکم بر 
مبناي نرخ اعالمي تورم بانک مرکزي و پرداخت هزينه دادرسي به مبلغ دو ميليون و سيصد 
و هفتاد و پنج هزار ريال و هزينه نشر آگهي مبلغ پانصد و هفتاد هزار ريال و مبلغ شصت هزار 
ريال درخواست اجرائيه در حق خواهان و وصول نيم عشر اجراييه در حق خواهان صادر و 
اعالم  گردد. راي صادره غيابي است. مشخصات محکوم له: حسين زعفراني نام پدر: علي 
شغل: - نشاني محل اقامت: آران و بيدگل خ محمدهالل خ وشاد ک عدالت 8. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد،محکوم عليه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را 
به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد. م الف: 756935 زهره 

گرامي نوش آبادي رئيس شعبه سوم شوراي حل اختالف آران و بيدگل 
اخطار اجرايي 

11/121 شــماره: 404/98/ش1  محکوم به به موجب راي غيابي شــماره  666 تاريخ: 
98/8/9 حوزه: اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان آران و بيدگل که قطعيت يافته 
است. محکوم عليه: زهرا رجبي مورکاني نام پدر: عليمحمد شغل:-   نشاني محل اقامت: 
مجهول المکان . محکوم عليه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ ده ميليون ريال وجه يک 
فقره چک به ش 120342 مورخ 97/10/23 عهده بانک ملت به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ چهارصد و نود هزار ريال و شصت هزار ريال اخطار اجرايي و ششصد و سي 
هزار ريال نشــر آگهي و حق الوکاله وکيل وفق تعرفه قانوني بابت خســارات دادرسي  و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک مذکور لغايت زمان اجراي حکم در حق 
خواهان. راي صادره غيابي است. ضمنا نيم عشر اجرائيه محاسبه و وصول گردد. مشخصات 
محکوم له: رضا شبان قمصري آراني با وکالت مصيب مرشدي  نام پدر: - شغل: - نشاني 
محل اقامت: آران و بيدگل ، ميدان سپاه، ساختمان هاشمي . ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد،محکوم عليه مکلف است ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قســمت 
اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد.  م الف: 756934 زهره گرامي 

نوش آبادي  رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف آران و بيدگل 
فقدان سند مالکیت

11/122 شــماره نامه: 139885602024008736-1398/10/26 نظر به اينکه ســند 
مالکيت ششدانگ يک باب خانه پالک ثبتی شماره 1952 باقيمانده )که طبق استاندارد 
ســازی به پالک 1952/20 تغييريافت( واقع در بخش 5 اصفهان ذيل ثبت 28552 در 
صفحه 485 دفتر امالک جلد 219 به نام عشرت دهقانی تحت شماره چاپی دفترچه ای 
759819 ثبت و صادر و تسليم گرديده است، سپس بالالواسطه به موجب سند انتقال شماره 
129183 مورخ 1375/02/05 دفترخانه شماره 92 اصفهان به اصغر صالحی نجف آبادی 
فرزند اکبر انتقال يافته سپس به موجب اسناد رهنی شماره 151758 مورخ 1388/03/16 
و 162631 مورخ 1391/12/08 دفترخانه 15 اصفهان نزد بانک ملی در رهن می باشــد 

ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 139821702024033330 
مورخ 1398/10/12 بــه انضمام دو بــرگ استشــهاديه محلی که امضاء شــهود آن 
ذيل شــماره 116741 مورخ 1398/10/09 و رمــز تصديق 923647 و شناســه يکتا 
139802155886001053 به گواهی دفترخانه 31 اصفهان رسيده است مدعی است که 
سند مالکيت آن به علت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين 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 کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 758042 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/123 شــماره نامه: 139885602021000833 آقای محمدرضا رضايی به موجب 
وکالتنامه شــماره 36976-1398/10/25 دفتر 49 زواره وکالتــا از طرف آقای عليرضا 
گنجی زاده زواره باستناد دو برگ استشهاديه محلی که هويت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکيت 15 سهم مشــاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه علی 
آباد پالک 38 اصلی گرمســير بخش هفده ثبت اصفهان در صفحه 577 دفتر 24 امالک 
بنام عباس گنجی زاده زواره فرزند مرحوم عبدالرحيم ثبت و سند صادر گرديده و نامبرده 
تمامت پانزده سهم را ذيل سند رسمی شماره 37057-1385/08/15 دفتر 50 را به آقای 
عليرضا گنجی زاده زواره انتقال نموده و به حکايت دفتر امالک معامله ای انجام نگرديده 
و در اثر اسباب کشی مفقود شده اســت نظر باينکه درخواست صدور سند مالکيت المثنی 
نموده، طبق ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به  آن يا وجود سند مالکيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف:758771 خيراله عصاری مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک زواره 
فقدان سند مالکیت

11/117 شماره نامه: 139885602006010147 ، تاريخ: 1398/11/13 ، ورثه مرحوم 
يوسف طاهريان خوزانی به استناد يک برگ استشــهاديه محلی که هويت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است تمامت ششــدانگ پالک 112/131 واقع در خمينی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان کــه درذيل دفتر 18  صفحه 152 اصفهــان بنام علی قزوينيان 
مسبوق به ثبت و سند ميباشــد و به موجب ســند قطعی 5316-1320/1/11 دفتر 15 
اصفهان به يوسف طاهريان انتقال قطعی شده که در اثر جا به جايی مفقود شده است. چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در 
اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارايه اصل سند مالکيت 
و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارايه کننده مسترد گردد.

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی 
سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد.   م الف: 758596 نبی اله 

يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
حصر وراثت

11/124 آقای حسنعلی عبداله پور دارای کدملی 5120003923 به شرح دادخواست به 
کالسه 711/98  شورای حل اختالف درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان عبدالرسول عبداله پور به شماره شناســنامه 116 در تاريخ 98/10/10 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- جميله 
مقصودی دهاقانی فرزند ابوالقاسم به کدملی 5129631528 )همسر متوفی( 2- صديقه 

آخوندی دهاقانی فرزند يداله به کدملی 5129575237 )مادر متوفی( 3- محمد عبداله پور 
فرزند عبدالرسول به کدملی 5120026257 )پسر متوفی( 4- حسنعلی عبداله پور فرزند 
عبدالرسول به کدملی 5120003923 )پسر متوفی( 5- علی عبداله پور فرزند عبدالرسول 
به کدملی 512995491 )پسر متوفی(.  اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد 
او می باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 755746 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص مرواریــد ذوب 
 ســپاهان درتاریــخ 1398/11/10 بــه شــماره ثبت 236 

به شناسه ملی 14008956055 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و تولیدی 
و توزیعی و پیمانکاری از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش و تولید و توزیع 
و بسته بندی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی که به نحوی با صنعت فوالد ارتباط 
دارد ،اخذ وام و تســهیالت از بانک های خصوصی و دولتی صرفا جهت تحقق 
اهداف شــرکت ، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشــور 
،شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی ، مشارکت و سرمایه گذاری 
در شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه فعالیت شرکت،اخذ و اعطای شعب و 
نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی ،انجام امور خدماتی از قبیل مشاوره 
و خدمات تحقیق در کلیه زمینه های فوالدی ،صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان 
اردســتان ، بخش زواره ، شــهر زواره، محله شــهید محمد منتظری ، کوچه 
)شیرازی( ، خیابان شهید محمد منتظری ، پالک 130 ، طبقه همکف کدپستی 
8441815863 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 
ریال نقدی منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000000 سهم آن 
با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
1430/98/115 مورخ 1398/10/17 نزد بانک انصار شعبه زواره با کد 1430 
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره 
خانم منیره پروین آشتیانی به شماره ملی 0033331065و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فهیمه 
شایق به شماره ملی 0063886685و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مولود یوسفی به 
شماره ملی 0082718271و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
محمد عابدینی به شماره ملی 1189940914و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری باامضای مشترک رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای ابوالفضل 
قهوه چی به شــماره ملی 1188938347 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی آقای علیرضا عابدینی به شماره ملی 1188938509 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )756959(
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واکنش مسئوالن سازمان لیگ فوتسال به از سرگیری رقابت های لیگ برتر؛

فعال برنامه ای نداریم

به دنبال لغو رقابت های قهرمانی فوتسال   سمیه مصور
آســیا 2020 زمزمــه هــای از ســرگیری 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور شنیده می شود، زمزمه هایی که البته 
با واکنش مسئوالن سازمان لیگ فوتسال همراه شده است.در حالی 
که تیم ملی فوتسال کشورمان آماده حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
می شد، کنفدارسیون فوتبال آسیا از به تاخیر افتادن این مسابقات خبر 
داد. این نهاد با ارسال نامه ای به فدراســیون های عضو و تیم های راه 
یافته به مرحله نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا 2020 اعالم کرد 
که این مسابقات به خاطر شــیوع ویروس کرونا در سطحی از آسیا به 
تعویق افتاده است. در این شرایط به عقیده کارشناسان بهترین فرصت 
برای برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ برتر فوتسال و مشخص 
شــدن چهره قهرمان این رقابت ها، فراهم آمده اســت؛ اما سرپرست 
سازمان لیگ فوتسال کشور معتقد اســت که با توجه به شرایط فعلی 
 امکان برنامه ریزی برای برگزاری رقابت های نیمه نهایی لیگ فوتسال

 وجود ندارد.
آرش جابری در این باره می گوید: منتظر مشخص شدن زمان تقریبی 
مسابقات قهرمانی آسیا هستیم. تا کنون تکلیف ۳ تیم از مجموع چهار 

تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی پلی آف لیگ برتر فوتسال کشور درفصل 
۹۹-۹۸ مشخص شده و تیم های مس سونگون ورزقان، سن ایچ ساوه 

و گیتی پسند اصفهان راهی مرحله نیمه نهایی شدند.
وی می افزاید: طبق صحبت هایی که با سرپرست دبیرکلی فدراسیون و 
سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان داشتم، هنوز زمان جدید برگزاری 
مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا 2020 مشخص نشده است.پیش از 
این قرار بود رقابت های قهرمانی فوتسال آسیا  و انتخابی جام جهانی 
2020 در کشور ترکمنستان برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا، 

این مسابقات به تعویق افتاد.
جابری ادامه می دهد: صحبت هایی با »ابراهیم شکوری« سرپرست 
دبیر کلی فدراســیون و »محمد ناظم الشــریعه« ســرمربی تیم ملی 
فوتسال داشتیم. سرمربی تیم ملی هم از مشخص نبودن زمان تقریبی 
مسابقات نگران اســت، چرا که برنامه آماده ســازی تیم ملی را تحت 
تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل قرار شد تا فدراسیون با کنفدراسیون 
فوتبال آسیا مکاتبه ای داشته باشــد و زمان تقریبی مسابقات را جویا 
شود. پس از استعالم از کنفدراســیون فوتبال آسیا و همچنین صدور 
رای دیدار ستارگان ورامین و شــهروند ساری از سوی کمیته انضباطی، 

می توانیم برنامه ریزی مناســبی برای برگزاری مرحله نیمه نهایی پلی 
آف لیگ برتر داشته  باشیم.رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتسال 
کشورمان بعد از برگزاری دیدارهای مرحله پلی آف در  یک چهارم نهایی 
و شناسایی چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی به حالت تعطیل 
در آمده بود. با توجه به فرصت پیش آمده گفته می شود اگر مسئوالن 
فدراســیون بخواهند در برگزاری مجدد رقابت های لیــگ تعلل کنند 
امکان به پایان رسیدن این دوره از مسابقات تا پایان سال وجود ندارد. 
طبق برنامه باید ۶ بازی برای مرحله نیمه نهایی و فینال برگزار شود که 
اگر ۱0 روز دیگر یعنی 2۵ بهمن ماه زمان شــروع بازی ها انتخاب شود 
و فاصله یک هفتــه ای بین دو بــازی اول و دوم را در نظر بگیریم بازی 
اول، 2۵ بهمن و بازی دوم اول اســفند ماه برگزار خواهد شد و با فرض 
این که حداقل یکی از دو بازی به جدال ســوم بکشــد ، بازی سوم ۷2 
ساعت بعد یعنی ۴ اسفند ماه خواهد بود.در این شرایط منطقی ترین 
زمان برای بازی های فینال بازی رفت در تاریخ ۱۱ اســفند ماه و بازی 
برگشــت در تاریخ ۱۸ اســفند ماه خواهد بود که در صورت تساوی در 
 دیدار رفت و برگشــت، بازی سوم۷2 ســاعت بعد یعنی 2۱ اسفند ماه 

برگزار می شود. 

نه دایی، نه قلعه نویی؛ وحید مربی موقت می شود؟
در حالی که تیم ملی فروردین ماه باید بازی های خود را در مقدماتی جام جهانی 2022 دنبال کند 

ولی پروسه انتخاب مربی تیم ملی این بار هم طوالنی شده است. طی روزهای اخیر نام سه گزینه 

برای نشســتن روی نیمکت تیم ملی 

مطرح بود. علی دایــی، امیر قلعه نویی 

و جواد نکونام. اعضای هیئت رییســه 

مســتقیم با علی دایی صحبت کردند؛ 

اما مجوز صدور حکــم مربیگری برای 

علی دایی از ســوی مدیران باالدستی 

صادر نشــده اســت به طوری که علی 

دایی هم در پســت های اینستاگرامی 

اش به آن اشــاره می کند. مشکل علی 

دایی از آنجایی شــروع شــد که بعد از 

جدایی از ســایپا در یک کنفرانس خبری در مورد مدیر عامل باشگاه ســایپا صحبت کرد.بعد از 

مخالفت مدیران باالدســتی با حضور علی دایی در تیم ملی، فدراسیون فوتبال تالش زیادی کرد 

که امیر قلعه نویی را به عنوان سرمربی در اختیار بگیرد. فدراســیون فوتبال در این باره با باشگاه 

سپاهان صحبت کرد؛ اما تا به امروز موفق نشــده رضایت باشگاه سپاهان را جلب کند. این اتفاق 

قابل پیش بینی بود به این خاطر که سپاهان در مســیر قهرمانی در لیگ برتر  قرار گرفته و شاید 

این جابه جایی تیم را برای حرکت در این مســیر دچار چالش کند. سوال طرفداران سپاهان این 

اســت که در صورت جدایی امیر قلعه نویی از تیم ســپاهان آیا مربی ای در حــد و اندازه های او 

برای تیم وجود دارد؟اما جواد نکونام؛ ســعید آذری مدیر عامل باشــگاه فوالد با تایید این خبر 

که جواد نکونام یکی از گزینه های تیم ملی اســت اعالم کرد در صورت نیاز تیم ملی حاضر است 

به این مربــی رضایت نامه بدهد اما فدراســیون فوتبال در روزهای اخیر بیشــتر درگیر مذاکره با 

امیر قلعه نویی بــود و خبری در مورد حضور جــواد نکونام در تیم ملی به بیــرون درز پیدا نکرده 

است.در صورت منتفی شــدن حضور امیر قلعه نویی در تیم ملی که محتمل است احتماال وحید 

هاشمیان، دســتیار مارک ویلموتس برای دو بازی فروردین ماه به طور موقت هدایت تیم ملی 

را بر عهــده بگیرد. در این صــورت رییس جدید فدراســیون فوتبال می توانــد در انتخاب مربی 

تیم ملی نقش داشته باشــد چرا که انتخابات ریاست فدراســیون فوتبال 2۵ اسفند برگزار می 

شــود. اعالم نام وحید هاشــمیان به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی در صورتی که حضور امیر 

 قلعه نویی در تیم ملی منتفی شــود، اتفاقی اســت که احتماال در روزهای پایانی هفته جاری رخ 

خواهد داد.

یک مثال آموزنده برای »روزبه چشمی«!
چند ســالی می شــد كه بازیكنان و مربیان پرسپولیس و اســتقالل داشتند اســتفاده از جمله 

تاریخی »داربی هــم مثل همه بازی ها فقط ســه امتیاز دارد« را كنار می گذاشــتند. واقعا حیف 

بود اگر این جمله جذاب و صادقانه كه ســتون تاریخ شــفاهی داربی اســت، از یادها می رفت. 

شنبه شــب اما روزبه چشــمی از غبار بیرون آمد و بعد از بازی اســتقالل در واكنش به شهرآورد 

پنجشــنبه گفت: »بازی با پرســپولیس هم فقط ســه امتیاز دارد.« خیلی ممنون روزبه عزیز؛ 

فقط فرقش این اســت كه اگــر در داربی بدرخشــی تا ابد مانــدگاری و اگــر گاف بدهی، حاال 

حاالهــا فراموش نخواهی شــد. اصال اجازه بــده برای تفهیــم موضوع از خودت مثــال بزنیم؛ 

شــما تا االن در مســابقات مختلف كلی پنالتــی داده ای، امــا آن خطایی كه تا آخــر دنیا برای 

 خودت و هواداران فراموش نمی شــود، پنالتــی ات روی علی علیپور بوده. االن قشــنگ متوجه

 اهمیتش شدی؟

در حاشیه

پیش از این قرار بود رقابت های قهرمانی فوتسال آسیا  و 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۰ در کشور ترکمنستان برگزار شود 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا، این مسابقات به تعویق 

افتاد

رنا
: ای

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

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج 
در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره  امورمالیاتی 2060 واقع در خیابان سپه  مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به واحد مالیاتی مربوط  تسلیم نمایید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی 2045  واقع در خیابان سپه ، اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان، ساختمان شماره 1، طبقه اول مراجعه و نسبت به پرداخت مبلغ مالیات اقدام یا ترتیب پرداخت آنرا را بدهید در غیر اینصورت به استناد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور برگ اجرایی خواهد شد.

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف
داران خ استقالل ک ششم شرقی فریدن مشاغل ۳,۱0۱,۹00 20,۷00,000 ۱۳۹۵ ۱۳۹۶/۱2/۱۹ 2۸۵۷۱ فاطمه سادات قدیمی ۱

داران بلوار مرکزی پاساژ پهلوانزاد فریدن مشاغل ۵,2۵۹,۷۴0 ۳۵,۱00,000 ۱۳۹۴ ۱۳۹۶/۵/2۹ ۸0۴۵ اسمعیل خدابخشی 2

داران بلوار غربی مقابل بنیاد مسکن فریدن مشاغل ۱۳,۵۳۱,۴۶0 ۹0,۳00,000 ۱۳۹۵ ۱۳۹۶/۱2/22 2۹۱۳۳ لهراسب موگوئی ۳

داران بلوار غربی مقابل بنیاد مسکن فریدن مشاغل ۵,2۴۴,۷۵0 ۳۵,000,000 ۱۳۹۴ ۱۳۹۶/۵/2۱ ۷۸۱۳ لهراسب موگوئی ۴

داران خ نواب  فریدن مشاغل ۹,۸۹0,۱00 ۶۶,000,000 ۱۳۹۵ ۱۳۹۷/2/2۳ ۱0۷۸ ابولقاسم عرب عامری ۵

داران خ نواب  فریدن مشاغل ۵,۸۴۴,۱۵0 ۳۹,000,000 ۱۳۹۴ ۱۳۹۶/۳/2۸ ۵00۷ ابولقاسم عرب عامری ۶

داران خ نواب  فریدن مشاغل ۴,۵00,000 ۳0,0۳0,000 ۱۳۹۵ ۱۳۹۷/0۱/۱۹ ۴0۸ آرزو مرشدی پور ۷

داران خ نواب  فریدن مشاغل ۱2,0۸۳,0۸0 ۸0,0۱۹,۹00 ۱۳۹۴ ۱۳۹۶/۸/2۵ ۱۷۳2۶ آرزو مرشدی پور ۸

داران بلوار غربی فریدن مشاغل ۱,۹۴۸,0۵0 ۱۳,000,000 ۱۳۹۴ ۱۳۹۶/۵/2۱ ۷۸0۸ سجاد حیدری ۹

داران خ جالل آل احمد فریدن مشاغل ۷,۵2۹,۹۶0 ۵0,2۵0,000 ۱۳۹۴ ۱۳۹۶/۵/2 ۶۸۴2 صغرا مرادی گنجه ۱0

منبع مالیاتی جرایم اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد مرحله رسیدگی  تاریخ برگه قطعی شماره برگه قطعی کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
مشاغل ۱۳,۵۳۶,2۱۴,0۱0 ۵,۵2۴,۹۸۵,۳۱0 ۱۵,۹۹۸,۸۱۴,000 ۱۳۹2 قطعی ۱۳۹۸/۱۱/۱2 ۸۴۴۵ ۱۹۴02۳۹۶۷2 موسی افند ۱

مشاغل ۱۱۵,۵۷۵,۷۷۷,۴۱۱ ۵۳,۷۵۶,۱۷۵,۵۴0 ۱۵۳,۹۴0,۱۵۶,000 ۱۳۹۳ قطعی ۱۳۹۸/۱۱/۱2 ۸۴۴۶ ۱۹۴02۳۹۶۷2 موسی افند 2

مشاغل ۹۶,0۸۱,۸۱۵,۱۳۸ ۵۱,2۴۳,۶۳۴,۷۴0 20۵,۴۸0,0۱۹,000 ۱۳۹۴ قطعی ۱۳۹۸/۱۱/۱2 ۸۴۴۷ ۱۹۴02۳۹۶۷2 موسی افند ۳

مشاغل 2۳0,۷۷۳,۸۵2,۹2۱ ۱۳۷,۷۷۵,۴۳۴,۵۸0 ۵۵۱,۹۵۳,۶۹2,000 ۱۳۹۵ قطعی ۱۳۹۸/۱۱/۱2 ۸۴۴۸ ۱۹۴02۳۹۶۷2 موسی افند ۴

مشاغل 20۸,۴۳۹,۵۷0,۹۸2 ۱۵۱,۵۹2,۴۱۵,2۶0 ۶0۷,2۷۶,۹۳۸,000 ۱۳۹۶ قطعی ۱۳۹۸/۱۱/۱2 ۸۴۴۹ ۱۹۴02۳۹۶۷2 موسی افند ۵

منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ رای هیات حل اختالف شماره رای هیات حل اختالف نام ونام خانوادگی ردیف
مشاغل 2,022,۹۸0 ۱۳,۵00,000 ۱۳۸۹ ۱۳۹۸/۱0/۱۴ ۴0۵۶۳ محمدقاسم جوجیلی ۱

مشاغل ۱,۶۹۳,2۳۶,000 ۵,0۴0,000,000 ۱۳۹0 ۱۳۹۸/۱0/۱۴ ۴0۵۶۴ محمدقاسم جوجیلی 2

مشاغل ۴۶۵,۹۶۴,۵00 ۱,۵۳0,000,000 ۱۳۹۱ ۱۳۹۸/۱0/۱۴ ۴0۵۶۵ محمدقاسم جوجیلی ۳

مشاغل ۳,0۴۶,۸۷۵,000 ۱2,۵00,000,000 ۱۳۹۵ ۱۳۹۸/۱0/۱۶ ۴0۹۱۳ پرویز نصیری ۴

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ رای شماره رای  نام ونام خانوادگی ردیف
میاندشت بلوار امام حسین بویین و میاندشت ارزش افزوده ۴۱2,۵00 2۷,۵00,000 ۱۳۸۹ ۱۳۹۸/0۸/2۶ ۸۹۱ علی اسدی ۱

میاندشت بلوار امام حسین بویین و میاندشت ارزش افزوده ۵,۷20,000 2۶0,000,000 ۱۳۹0 ۱۳۹۸/۸/2۶ ۸۹۳ علی اسدی 2

ابالغ مالیات

تمامی صاحبان حرف و مشاغل ) حقیقی( وکال ، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده دفتر اسناد رسمی ، مشاورین امالک ، تاالرهای پذیرایی ، رستوران ها و کبابی ها ، اغذیه فروشی ها و فست فودها ، مراکز اقامتی اعم از هتل ، هتل آپارتمان ها ، مسافرخانه ها ، نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایل نقلیه ، 
آرایشگاه های زنانه و مردانه ، اجیل و خشکبار ، قنادی ، میوه و تره بار ، مجموعه فرهنگی و ورزشی ، لوازم التحریر ، بازی های رایانه ای ، دفاتر خدمات ارتباطی ، می بایست با مراجعه به درگاه خدمات الکتریکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir  نسبت به ثبت مشخصات سامانه صندوق فروشی اقدام نمایند.

اداره کل امور مالیاتی  استان اصفهان م الف: 761708
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 با تقدیر از خانواده شهید زرین و اهدای جایزه مقاومت به هنرمند رزمنده

 دفاع مقدس صورت گرفت؛

آغاز جشنواره فیلم فجر در اصفهان
مراسم افتتاحیه دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان شامگاه دوشنبه با حضور وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و مسئوالن اســتانی در پردیس سینمایی سیتی ســنتر اصفهان برگزار 

شــد.در این مراســم از خانواده شــهید 
عبدالرســول زرین به دلیل رشادت های 
این شهید بزرگوار در 8 سال دفاع مقدس 
تقدیر و تجلیل به عمل آمد و لوح یادبود 
جشــنواره به خانواده این شهید بزرگوار 
اهدا شــد.در ادامه این مراســم از امیر 
هوشــنگ جمشــیدیان، مســتند ساز 
پیشکســوت دفاع مقدس تجلیل شد و 
جایزه مقاومت که با نام سپهبد شهید حاج 

قاسم سلیمانی مزین شده است به وی اعطا شد. همچنین از مرتضی کیوان داریان و شهریار دخانی از 
پیشکسوتان عرصه بازیگری اصفهان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.در این مراسم از تمبر یادگاری دهمین 

جشنواره فیلم فجر اصفهان با حضور وزیر میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رونمایی شد.

جشنواره فیلم فجر سبب رشد سینمای ایران شده است
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این مراسم بیان کرد: در کشور ایران نیز هنرمندان 
بزرگی وجود دارند و جامعه قدردان حضور این هنرمندان فرهیخته است که به رشد و تعالی جامعه 
کمک می کنند.علی اصغر مونســان گفت: یکی از بخش های مهم هنری بخش نمایشــی است که 
جشنواره فیلم فجر پس از انقالب شــکل گرفته و سینمای ایران را به رشــد و تعالی رسانده است. 
هنرمندان همیشه موجب وحدت در جامعه بوده اند و نقدها را در قالب هنر بیان کرده اند و همه در مسیر 
رشد و تعالی کشور بوده است.وی گفت: امروز پایه جذب گردشگر در کشور هنر و هنرمندان هستند 
و اصفهان نیز مهد هنر کشور است و امیدواریم با کمک هنرمندان جامعه رشد و ترقی خود را طی کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: از همان روز خبر شهادت حاج 
قاسم، مقام معظم رهبری و ملت ایران همه یک صدا حرف از انتقام زدند و یکی از افتخارات جمهوری 
اسالمی این است که پس از جنگ جهانی موشک های این ملت یکی از پایگاه های استکبار را هدف 
قرار داد و ترس سراسر وجود رییس جمهور آمریکا را فرا گرفت.حجت االسالم محمدعلی انصاری بیان 
کرد: امروز جشن سینما را در حالی برگزار می کنیم که هنرمندان کشور همگام با ملت، سیلی سختی 
بر استکبار جهانی زدند.وی خاطرنشان کرد: در روزهای آغاز پیروزی انقالب برخی تصور می کردند که 
بساط سینما در ایران برچیده می شود. امام عزیز ما در نخستین سخنرانی پس از ورود به ایران جمله 
تاریخی »ما با سینما مخالف نیستیم« را فرموند و بر تحکیم سینما تاکید کردند. یکی از وظایف سینما 

تربیت مردم است که انقالب اسالمی آغاز تحولی در سینمای ایران بود.

43 سالن سینما در استان اصفهان وجود دارد
استاندار اصفهان نیز در این مراسم گفت: ورود بخش خصوصی و توجه به زیرساخت های فرهنگی به 
امنیت فرهنگی کمک می کند. امروز 43 سالن سینما در استان و 33 سالن در شهر اصفهان وجود 
دارد که توسعه سینما سبب کاهش آسیب ها می شــود.عباس رضایی بیان کرد: طی یک سال اخیر 
نزدیک به یک میلیون و 500  نفر در سینماهای اصفهان به تماشای فیلم نشسته اند و بیش از 14 میلیارد 
برای سینما هزینه کرده اند. ضمن این که هنر می تواند عاملی برای کاهش آسیب های اجتماعی در 
کشور باشد.دهمین جشنواره فیلم اصفهان در دو پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان از 15 تا 21 

بهمن ماه برگزار می شود.

در سفر وزیر میراث فرهنگی به اصفهان چه گذشت؟

»مونسان« راضی از چهارباغ

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی روز یکشــنبه  وارد 

اصفهان شــد. او در این سفر یک روزه به شــهر اصفهان در اولین مقصد 

خود »بوتیــک هتل ســهروردی« را افتتاح کــرد. این بوتیــک هتل با 

ســرمایه گذاری 20 میلیارد تومانی به بهره برداری رسیده است. بوتیک 

هتل ها، نوعی اقامتگاه سنتی مورد پسند گردشگران خارجی هستند که 

زرق و برق بیشتری نسبت به بوم گردی های ساده دارند و با قیمت های 

باالتر خدمات با کیفیت تری در اختیار میهمانان قرار می دهند.علی اصغر 

مونسان در دومین مقصد خود به محله جلفا رفت و »خانه کشیش« را 

در محله ارمنی نشــین اصفهان افتتاح کرد. وی همچنین از اقامتگاهی 

دیگر در این محله بازدید و ســپس به کلیســای وانک رفت و با اسقف 

اعظم دیدار کرد. در گفت و گوی کوتاه بین مونســان و اســقف اعظم بر 

لزوم رونق گردشگری ادیان تاکید شد. همچنین در مورد نقش اصفهان 

به عنوان چهارراه ادیان ایران و شــهر دوســتی بین دین های مختلف و 

یکی از پایلوت های گردشــگری ادیان صحبت شد.سپس مونسان به 

جاذبه و مرکز گردشگری مدرن اصفهان یعنی سیتی سنتر یا همان قلب 

شهر رفت و با حضور سرمایه گذار این پروژه از مرکز خرید و هتل های در 

 حال احداث پرســتیژلند بازدید کرد. در این بازدید وزیر میراث فرهنگی

  ســاخت جاذبه هــای پیرامونــی و مراکــز خریــد کــه مکمــل

  جاذبه هــای فرهنگــی گردشــگری هســتند را یکــی از نیازهــای

 توسعه گردشگری دانست.

جلسه ای پشت درهای بسته
پس از بازدید از سیتی ســنتر وزیر میراث فرهنگی با همراهی استاندار به 
استانداری رفتند و جلسه ای پشــت درهای بسته با حضور معاونان شان و 
ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی برگزار 
شد. بر اســاس برخی گمانه زنی ها یکی از موضوعات مورد مناقشه در این 
جلسه انتقادات مرمت گنبد مسجد شــیخ لطف ا... بود.پس از این جلسه 
مونسان به خیابان سپه رفت و اولین هایپر صنایع دستی کشور را افتتاح کرد. 
وی به خبرنگاران درباره اهمیت ایجاد این هایپرها در استقبال مردم از صنایع 
دستی و گسترش بازار گفت. به عقیده وزیر میراث فرهنگی، در تولید صنایع 
دستی مشکلی وجود ندارد و در فروش است که باید بازارهای خود را پیدا کند.

منتقدان مرمت، از گنبد مسجد شیخ لطف ا... بازدید کنند
پس از بازدید از این هایپر صنایع دســتی مونسان با سوالی درباره گنبد 
مسجد شیخ لطف ا...و نحوه مرمت آن رو به رو شد این که آیا وی از گنبد 
جنجالی بازدید خواهد کرد یا نه؟با توجه به این که پیش تر اداره کل میراث 
فرهنگی اصفهان اعالم کرده هیچ گاه بازدید انجام نخواهد شد؛ عالوه بر 
این تاریکی هوا نیز اجازه نخواهد داد که در صورت بازدید آقای وزیر  بتواند 
آنچه را که انجام شده به وضوح ببیند. طی همین صحبت ها از مونسان 
خواسته شــد که به متخصصین منتقد مرمت نیز اجازه دهند تا از گنبد 

بازدید کنند مونسان نیز اعالم کرد که مانعی بر سر راه آن ها نخواهد بود.

رضایت وزیر میراث فرهنگی از پروژه چهارباغ عباسی
مقصد بعدی وزیر میراث فرهنگی چهارباغ بود تــا از پروژه جدید محور 
میانی چهارباغ عباسی و پیاده راه سازی آن بازدید کند. مونسان از دروازه 
دولت وارد چهارباغ شد و رضایت خود را از این پروژه ابراز کرد.وی به آنچه 
ایرادهای جزئی این پروژه خواند نیز اشاره و از مدیر کل میراث فرهنگی 
اصفهان خواست تا به درختان چهارباغ آسیبی نرسد.وزیر میراث فرهنگی 
پیشنهاد کرد تا ورودی دروازه نقش جهان که در گذشته محفظه شیشه ای 
دور آن کشیده شــده بود، درون یک محفظه شیشه ای قرار گیرد تا مردم 
بتوانند روی آن قدم گذاشــته و از آن بازدید کنند. بازدید به جلوتر و پس 
از خیابان آمادگاه جایی که باســتان شناســان میراث فرهنگی آثاری از 
سنگ فرش دوره صفوی را کشف کردند ،نرسید و در همان ابتدای چهارباغ 
وزیر به سمت دروازه دولت بازگشت.طی این بازدید الهیاری،رییس میراث 
فرهنگی گفت تالش می کنیم عید نوروز محور میانی چهارباغ به بهره برداری 
برسد. برخی کاسبان چهارباغ از وزیر میراث فرهنگی درخواست کردند تا 
هماهنگی بیشتری بین شــهرداری اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی 
استان در اجرای پروژه چهارباغ عباسی باشد.مونسان در پایان به دیدار یک 
هنرمند صنایع دستی رفت و با توجه به فشردگی برنامه سفر او بعید به نظر 
می رسد که بازدید از گنبد مسجد شیخ لطف الله عملی شود. وزیر میراث 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی  دیروزبه نمایندگی از هیئت دولت به 

کاشان رفت تا برخی پروژه های عمرانی این شهر را افتتاح کند.

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان گفت: 
اقدامات در راستای مدیریت مصرف انرژی عالوه 
بر این که باعث حفظ سرمایه های ملی می شود با 
کاهش هزینه ها، در نهایت به نفع مصرف کنندگان 

تمام خواهد شد.
حســین امیری اظهار کرد: بحث مدیریت مصرف 
یکی از بندهای اجرایی اســت که در سیاست های 
کلی»اقتصاد مقاومتی« مــورد تاکید قرار گرفته و 

شهرداری نیز توجه ویژه ای بر اجرای آن دارد و جزو 
سیاست ها به شمار می آید.

وی با اشاره به بهبود شاخص قیمت تمام شده برق 
در ســال ۹8، تصریح کرد: قیمت تمام شــده برق 
تابعی از چند متغیر  قیمت بهای برق، کد تعرفه برق 
خریداری شــده، کاهش ضریب توان غیرفعال و 
مدیریت مصرف در زمان های کم باری و اوج مصرف 
بوده و شــهرداری به صــورت کامل بــر این موارد 
نظارت می کند.معاون خدمات شــهری شــهردار 
اصفهان افــزود: پایش هر کدام از ایــن متغیرها 
باعث اثر مســتقیم بــر  قیمت تمام شــده برق و 
نهایتا کاهش هزینه های شهرداری در این بخش 
از تامین خدمات عمومی اســت.وی خاطرنشان 
کرد: اجرای اقدامات برنامه ریزی شده، منسجم 
و دقیق نرم افزاری و سخت افزاری در جهت رصد 

و بهبود عملکردی هرکدام از ایــن متغیرها باعث 
برآیند مطلوب در قیمت تمام شده برق شده است.

امیری با اشــاره به کاهش 15 درصــدی میانگین 
این شــاخص گفت: با توجه بــه اقدامات صورت 
گرفته توســط مدیریت بهینه ســازی شــهرداری 
اصفهان در ســال جــاری، قیمت بــرق در مناطق 
پانزده گانه بــرای هر کیلو وات ســاعت به صورت 
میانگین 2,۶00 ریال محاســبه شده و این کاهش 
 در حالی رخ داده که قیمت ســاالنه برق افزایش

 داشته است.
وی مناطق هفت، هشــت، 10 و 13 را مناطق موفق 
و پیشرو در راستای کاهش این قیمت عنوان کرد 
و رســیدن به این هدف را نتیجه استمرار اقدامات 
 موثر کاهــش انــرژی الکتریکی در ایــن مناطق

 دانست.

معاون خدمات شهری شهردار خبر داد:

بهبود شاخص قیمت تمام شده برق در شهرداری اصفهان

مقصد بعدی وزیر میراث فرهنگی چهارباغ بود تا از پروژه 
جدید محور میانی چهارباغ عباسی و پیاده راه سازی آن 
بازدید کند. مونسان از دروازه دولت وارد چهارباغ شد و 

رضایت خود را از این پروژه ابراز کرد

 برگزاری همایش هزاران وجه مشترک
 در هزاران  سال در اصفهان 

همایش »هــزاران وجه مشــترک در هزاران ســال« با  محوریــت خدمات متقابــل اصفهان و 

فرهنگ ها،اقتصاد و بازار، تعامالت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری  با حضور جمع کثیری  از اعضای 

تشکل های مردم نهاد ،شهروند اصفهانی و بختیاری در مسجد قائمیه شهر اصفهان با سخنرانی دکتر 

یوسف پور، نماینده اسبق شستا برگزار 

شــد.دکتر علی  یوســف پور در ابتدای 

سخنانش با اشاره به وحدت و همدلی 

بیشتر مردم در شرایط فعلی کشور، گفت 

،همدلی و اتحاد تنها رمز پیشرفت کشور 

اســت و این ممکن نیســت مگر اینکه  

استان های همجوار، محورهای مشترک 

خود را شناســایی و برای استحکام آن 

بکوشند.اســتان هایی چــون اصفهان 

،چهار محال بختیاری و استان یزد جدا از 

همجوار بودن ،محور امنیت ایران نیز محسوب می شوند که باید برادر وار در کنار هم جهت استحکام 

بخشیدن به مشترکات خود  در برنامه های اجرایی همدلی بیشتری داشته باشند. وی با اشاره به 

این موضوع که گاه یکسری افراد سعی می کنند تا به اختالف های کوچک بین استان های همجوار 

دامن بزنند گفت:مردم باید هوشــیار باشند و با توجه به وجه اشــتراک ها در توسعه استان خود 

بکوشند.خوشبختانه در طرح بهشت آباد چهار رودخانه در روستای بهشت آباد به هم می پیوندند 

و یک رودخانه  یکپارچه را تشــکیل می دهد   که می تواند  در سال های کم آبی  این مشکل را حل 

کند،با این طرح آب به صورت مساوی بین چهار محال بختیاری  ،اصفهان و یزد تقسیم می شود و 

مشکل کشاورزان شرق نیز  که از  کم آبی رنج می  برند نیز مرتفع  خواهد شد. 

دکتر یوســف پور در ادامه ســخنان خود افزود: اســتان اصفهان و چهار محال و بختیاری در چند 

محور با یکدیگر مشترک هســتند، برای مثال  اســتان اصفهان به تنهایی در  صنعت گردشگری ، 

علم و فناوری  و صنعت هنر و صنایع دستی در اروپا و آسیا زبانزد است؛ اما متاسفانه این سال ها 

صنعت گردشگری آن مغفول مانده است. در بحث هنر این استان زیباترین مساجد و آثار تاریخی 

فاخری را در دل خود به یادگار دارد،اصفهان به نوعی مرکز علم و فناوری کشــور است و با توجه به 

 استعدادها و دانش هایی که در این اســتان وجود دارد می تواند به نوبه خود محور علم و فناوری

 کشور شود.

اســتان چهار محال بختیاری  نیز با داشــتن طبیعت بکر خاص خود می تواند توسعه گردشگری 

طبیعت را داشته باشــد و در سفری که رییس جمهور به این استان داشــتند به این موضوع اشاره 

کردند.متاسفانه مشکالت معشــیتی که به جا مانده از دولت قبل است مســئله حاشیه نشینی 

را در استان اصفهان تشــدید کرده و  باید سعی شــود از مهاجرت های بی مورد با  ایجاد اشتغال 

در روســتاها جلوگیری  کرد و حتی این مهاجرت ها  را   معکوس کرد.همه باید دســت در دست 

هم کاری کنیم  آنگونه که در تاریخ ذکر شــده اصفهان زیباترین شــهر کشــور باقی بماند و جهت 

جلوگیری از آلودگی هوا هم برنامه های مدون و بلند مدت برنامه ریزی شــود.در شرایط حساس 

کنونی، همدلی و هم پذیری شــهروندان و حتی رهبران سیاســی از نیازهــای فوری و ضروری 

کشور اســت و اتحاد و همبســتگی همه اقوام از اهمیت خاصی بر خوردار بوده و هست لذا  امروز 

یک وحدت ملــی را می طلبد و وحدت ملی یعنی تعلق و وابســتگی به آبادانی،پیشــرفت ،حفظ 

 آرمان های انقالب اسالمی و احترام به حقوق شــهروندی که تک تک ما در قبال آن باید احساس

 مسئولیت کنیم.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر

مدیرعامل سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 50درصدی پروژه 
مناسب سازی مقبره کمال

مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: برنامه ریزی و 
اقدامات در بافت ناکارآمد شهری به خصوص 
محورهای گردشــگری و ابنیه هــای تاریخی، 
فرهنگی و گذرهایی کــه دارای هویت و قدمت 
بوده، عالوه بر رفع مسائل اجتماعی به موازات 
احیای کالبدی موثر، بر روند توســعه صنعت 
گردشــگری نیز تاثیرگذار است.محمد فیض 
با بیان اینکه توجه به بافت ناکارآمد شــهری 
باعث پایداری و تداوم و ماندگاری این بافت ها 
خواهد شد، افزود: از آنجایی که اینگونه فضاهای 
شهری متعلق به مردم بوده و یک نوع فضا برای 
برقراری تعامالت اجتماعی و فرهنگی اســت 
و به مرور باعث ایجاد حس تعلق و شــناخت 
از تمدن و اصالت در معماری ایرانی می شــود، 
مرمت و مناسب سازی آنها عامل پیوند فضایی 
بین عناصر معماری و ســایر فضائل شــده و 
تاثیر فراوانی بر مانــدگاری در ذهن مخاطبان 
دارد.مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان تاکید کرد: برنامه ریزی و 
اقدامات در بافت ناکارآمد شهری باعث آشنایی 
با معماری زمان و فعالیت های درونی آن محور 
در حین عبور و ایجاد انگیزه برای افراد و توقف 
در محور و استفاده از اینگونه فضاهاست.وی با 
اشاره به دیگر پروژه های در دست اقدام، گفت: 
پروژه مناسب ســازی مقبره کمــال در منطقه 
ســه در حال اجرا بوده و مبلغ پیمانی آن ۹20 
میلیون ریال است.فیض با اشاره به پیشرفت 
50 درصدی پروژه مناسب سازی مقبره کمال، 
تصریح کرد: محوطه قابل اجــرای این پروژه 
حدود 300 مترمربع متشــکل از 150 مترمربع 
سنگ هتن آبان مقاومت هفت سانت، بلوک 
فرش بتنــی 20 در 20 به متــراژ 150 مترمربع 
اســت.وی افزود: تاکنون محوطــه روبه روی 
مقبره به صورت کامل فرش شده و هم اکنون 
بسترســازی فاز دوم )پیاده رو کنار مقبره( در 

حال انجام است.

محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان همزمان با دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی میزبان نمایشگاه »دستاوردهای انقالب« خواهد 
شد.این نمایشگاه طی روزهای 20 تا 23 بهمن ماه برگزار می شود و به محلی برای ارائه دستاوردها، خدمات و گزارش های عملکرد دستگاه های دولتی، اجرایی، 
نهادهای خدمت رسان و تشکل ها تبدیل خواهد شد.در این نمایشگاه شرایطی فراهم شده است تا ارگان ها و نهادهای دولتی و خدماتی ارتباطی مستقیم و 
بی پرده با مردم داشته باشند و آماری جامع و کامل از فعالیت های خود به مردم ارائه کنند.برنامه ریزی برای برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی 
اصفهان از ماه ها قبل آغاز شده و اکنون شرایط برپایی آن در بیش از دو هزار مترمربع فضای نمایشگاهی فراهم آمده است؛ همچنین مهم ترین هدف برپایی این 
نمایشگاه، ارائه دستاوردهای دوران فعالیت انقالب اسالمی و خدمت رسانی به مردم است.یکی از ویژگی های اصلی نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی، 
حضور پر رنگ ارگان ها، سازمان ها و نهادهای دولتی است؛ همچنین سازمان های مردم نهاد نیز در نمایشگاه امسال حضور فعال دارند و دستاوردهای خود را به 
نمایش عمومی خواهند گذاشت.عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 15 تا 21 روزهای 20 تا 23 بهمن ماه به محل برپایی نمایشگاه های 

بین المللی استان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

نمایشگاه دستاوردهای انقالب در اصفهان برپا می شود

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر 
از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مناقصه:
1- مناقصه زیرسازی و آسفالت بلوار شهید مدنی و مولوی

- مبلغ اولیه اعتبار: 11/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 550/000/000 ریال

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
 - مهلــت ارائه پیشــنهادهای مناقصــه: پایان وقــت اداری روز شــنبه 

مورخ ۹8/12/3 
- محل دریافت اســناد: امــور قراردادهــای شــهرداری مرکزی 

خمینی شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ ۹8/12/4 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز  چهارشنبه ۹8/12/14 

- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن  پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل 
تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی تجدید مناقصه )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:760740
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پروژه در حال ساخت نمایشــگاه بین المللی اصفهان که به محل دائمی برپایی 
رویدادهای نمایشگاهی این شهر تبدیل خواهد شــد، به پیشرفت فیزیکی 87 
درصد رسیده اســت. این پروژه که اکنون یکی از فعال ترین پروژه های کالن شهر 
اصفهان به شــمار می رود، با دقیق ترین و به روزترین استانداردهای نمایشگاهی 
در سطح جهان ساخته  می شــود و برای طراحی و اجرای آن، از نمایشگاه های 
هانوفر، پاریــس و فرانکفورت الگوبرداری شــده اســت. مدیرعامل شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به ویژگی های این پروژه بزرگ 
اقتصادی گفت: محل فعلی برپایی نمایشــگاه های اصفهان قدیمی و فرسوده 
شده و نیازهای روزافزون مردم این شهر را پاســخ نمی دهد؛ بنابراین از مدت ها 
قبل برنامه ریزی های الزم برای ساخت یک پروژه بزرگ و همراه با استانداردهای 
به روز صنعت نمایشگاهی انجام گرفته بود و اکنون در آستانه تکمیل قرار دارد. علی 
یارمحمدیان با بیان اینکه روند ساخت این طرح طی دو سال اخیر سرعت بسیار 
زیادی به خود گرفت، افزود: این پروژه، از پروژه ای متوقف شده که فقط 15 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشت و به یک پروژه زنده با پیشرفت فیزیکی 87 درصد تبدیل 

شد. یارمحمدیان با اشــاره به ویژگی های پروژه نمایشــگاه بین المللی اصفهان 
تصریح کرد: این پروژه یکی از معدود طرح های عمرانی است که در آن تونل های 
تاسیساتی نفررو اجرا شده و در آینده برای اضافه کردن هرگونه تکنولوژی جدید 
در بخش آی.تی، برق و مکانیک، نیاز به تخریب و حفاری نیست و به همین شکل 
می توان از این کانال ها برای به روز کردن یا بهره گیری از تکنولوژی روز  تاسیسات 
استفاده کرد. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان ادامه 
داد: مهم ترین بخش فاز نخست پروژه، سالن امیرکبیر است که 15 هزارمترمربع 
فضای مسقف نمایشگاهی دارد و قادر خواهد بود به طور همزمان سه نمایشگاه 
را برگزار کند. وی با بیان اینکه در پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهــان پیاده روها و 
سواره روهای بسیار مناسبی در نظر گرفته شده است، گفت: پارکینگ های جنوبی 
سالن امیرکبیر و قسمت غربی پروژه با گنجایش یکهزار و 600 خودرو در نظر گرفته 
شده که تا دو هزار جای پارک قابل افزایش است. یارمحمدیان تاکید کرد: فضای 
جدید نمایشگاهی اصفهان در آینده نزدیک به قطب برپایی نمایشگاه های منطقه 

مرکزی و جنوب کشور تبدیل خواهد شد.

ساخت محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی پیشرفت 87 درصدی داشته است؛

نمایشگاه بین المللی اصفهان، محلی برای توسعه اقتصاد شهری
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان دوشــنبه چهاردهم بهمن ماه ضمن بازدید از پــروژه های مختلف 
ذوب آهن اصفهان در جمع مسئولین شرکت و شهرستان لنجان در تاالر آهن 

به ایراد سخنرانی پرداخت.
آیت ا... طباطبایی نژاد گفت: خداوند را شاکرم که در دهه مبارک فجر در ذوب 
آهن اصفهان  و در بین کارکنان این شــرکت حضور یافتم. خوشبختانه ذوب 
آهن اصفهان با مدیریت مهندس یزدی زاده شرایط خوبی دارد و امروز دغدغه 
کارکنان این شرکت تداوم این مدیریت است زیرا مهندس یزدی زاده مانند 
یک پدر به کارکنان این مجموعه رســیدگی می کنــد و کارکنان پرتالش این 
شرکت نیز مدیرعامل را دوســت دارند و همه با همکاری یکدیگر برای تولید 
بیشتر  تالش می کنند، در گذشته مشــکالت و انتقاداتی وجود داشت که در 

دوره مدیریت فعلی این موارد برطرف شده است.

قادر  به تبدیل مواد اولیه به محصول با ارزش افزوده باالتر 
هستیم، نباید صادرات مواد اولیه صورت گیرد

وی افزود : خام فروشی مواد اولیه همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند 
به اقتصاد کشور  آسیب می زند و مانعی بزرگ برای ایجاد ارزش افزوده قلمداد 
می شود. هم اکنون که در کشور قادر به تبدیل مواد اولیه به محصول با ارزش 
افزوده باالتر هســتیم، نباید صادرات مواد اولیه توسط شرکت های دولتی و 

خصوصی صورت گیرد. 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان تصریــح کرد : به اعتقاده 
بنده خام فروشی خیانت است و اگر  در حال حاضر امکان تبدیل مواد اولیه 

به محصول با ارزش افزوده باالتر وجود ندارد باید این امکان را ایجاد کرد.

در ادامــه مهنــدس منصــور یــزدی زاده نیــز ضمــن تبریک ایــام دهه 
مبــارک فجــر و گرامیداشــت یــاد حضــرت امــام خمینــی )ره( و 
شــهدای انقالب و بــه ویژه ســردار ســلیمانی گفــت : در شــرایط جنگ 
اقتصــادی فعلــی که دشــمن بــا تحریــم هــای ظالمانــه عرصــه را بر 
ملت ایران ســخت کرده است،ســربازان جبهــه صنعت و اقتصــاد وظیفه 
 ســنگینی دارند و بایــد با تمام قــوا در این میــدان نبرد تالش و کوشــش

 کنند.
وی افزود : کارخانه ذوب آهن اصفهان در بطن خــود چندین کارخانه دارد و 
با سبد متنوع محصوالت که جدیدترین آن محصول استراتژیک ریل است، 
موفقیت های خوبی کسب کرده است. قرار است به میمنت روز 22 بهمن ماه 
برای اولین بار ریل معدن را  که طراحی آن انجام شده و تراش غلطک آن نیز 
در دست اقدام است به عنوان یک محصول جدید دیگر آماده و تحویل  دهیم، 

این نوع ریل هم اکنون به صورت صد درصد وارداتی است.
مدیرعامل شــرکت خاطر نشــان کرد : ســختی و تحریم ها همــواره وجود 
داشــته؛ اما ناامیدی مطابق دســتور قرآن کریم مورد نکوهش است و ذوب 
 آهنی های بلند همت نیز همواره نشــان داده اند که در مقابل این مشــکالت

 ایستادگی دارند.

تامین پایدار مواد اولیه، بزرگ ترین دغدغه ذوب آهن اصفهان 
این مقام مسئول تصریح کرد : بزرگ ترین مشکل و دغدغه فعلی ذوب آهن 
بحث تامین پایدار مواد اولیه اســت. هم اکنون ذخیره مــواد اولیه آهن دار 
شرکت از شرایط خوبی برخوردار نیســت و در این زمینه نیازمند حمایت ویژه 

مسئولین هستیم.   

نماینده ولی فقیه در بازدید از پروژه های مختلف ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

خام فروشی مواد اولیه، خیانت به کشور است 

مینا حمیدی برای بیشتر افراد در مقاطعی از 
زندگی شان این اتفاق افتاده که 
نیاز به تغییر سبک زندگی و شروع یک زندگی جدید و شاد را 
احساس کنند. دقیقا در این لحظه هاست که فکرهای گوناگون 
به ســراغ ما می آیــد، درباره این که تغییر ســخت اســت، 
امکان پذیر نیســت و... در این مطلب می خواهیم به شــما 
بگوییم که هیچ کاری سخت نیســت.البته به این شرط که 
اصول اولیه و ســاده برای انجام هر کاری را بدانیم. همراه ما 

باشید.
  مهم ترین و اصلی تریــن گزینه برای تغییــر در زندگی و 
ذهن این است که هر چیز اضافی را دور بیندازیم. حاال برای 
قدم اول هر وســیله ای را که مدت هاست استفاده نکرده اید 
و دیگر نیازی به آن ها نداریــد، جمع کنید و به افرادی که نیاز 

دارند، ببخشید.
  همین کار را با افکار اضافی و آزاردهنده هم انجام بدهید؛ 
افکار ناراحت کننده و استرس زا را دور بیندازید و جای آن عشق 
و دوستی بکارید و قدم اول برای یک زندگی شاد و جدید را 

محکم و پر انرژی بردارید.
 حفــظ قــرآن باعــث تقویــت حافظــه و آرامــش 

روحــی در فــرد می شــود. اگــر فرصــت حفــظ قــرآن 
 را نداریــد، در روز حداقــل در چنــد آیــه از قــرآن 

تامل کنید.

  یاد گرفتن یک زبان جدید می تواند انگیزه بیشتری برای 
ادامه راه به ما بدهد. امروزه با بسته های اینترنتی که به راحتی 
در اختیار افراد قرار می گیرد، دیگر در هر زمان خالی بین کارها 
یا حتی زمان هایی که مشــغول کار در خانــه یا در حال رفتن 
به محل کار یا منزل هســتیم، می توانیم بــه یادگیری زبان 

بپردازیم.
 سعی کنید هرچه سریع تر یک گروه یا تیم را برای عضویت 
انتخاب کنید. گروه های فرهنگی-هنری، مذهبی یا ورزشی، 

گزینه های خوبی برای گذراندن اوقات فراغت هستند.
 بــرای داشــتن یــک ذهــن آرام و پرانرژی الزم اســت 
دلخوری ها و کینــه هایی را کــه مدت هاســت از یک فرد، 
 چند فــرد یا یــک اتفــاق بــا خودتــان حمل مــی کنید، 

دور بریزید.
  صبح ها ســعی کنید زود از خواب بیدار شوید و سریع به 
سراغ برنامه ها و کارها بروید. هرچه صبح را زودتر آغاز کنید 
به کارها و برنامه هایی که در ذهن دارید، زودتر می رســید. از 
انرژی که صبح زود دارد، اســتفاده کنید و رو به جلو حرکت 

کنید.
   ورزش کردن را فراموش نکنید. اگر فرصت رفتن به باشگاه 
را ندارید، پیاده روی و دویدن روزانــه را حتما در برنامه های 

خود بگنجانید.
  نماز اول وقت و نماز شــب را امتحان کنید. نماز اول وقت 
باعث رفع گرفتاری و ناراحتی از انسان ها می شود و نماز شب 

هم آرامش زیادی به انسان می بخشد.

آشپزی

ساندویچ مرغ پیتا
مواد الزم:سینه مرغ 450 گرم،ساقه کرفس 2 عدد،فلفل 
دلمه ای یک عدد،پیاز  یک عدد،نمک و فلفل به مقدار الزم
مواد الزم سس ساندویچ:عسل 2 قاشق غذاخوری،سس 

خردل 2 قاشق غذاخوری،آب لیمو 2 قاشق غذاخوری،روغن زیتون 
2 قاشق غذاخوری،نمک و فلفل به مقدار کافی،نان پیتا 4 عدد

طرز تهیه:برای تهیه ساندویچ مرغ پیتا اول سینه مرغ را همراه با نصف پیاز و مقداری آب، 
نمک و زردچوبه روی گاز بگذارید تا مرغ بپزد )نیازی به خرد کردن پیاز نیست(. در آخر مرغ را 
از قابلمه خارج کنید و به صورت مکعب های کوچک برش بزنید.مرغ خرد شده را در کاسه ای 
بریزید. نصف دیگر پیاز که خام است را خیلی ریز خرد کنید و همراه با فلفل دلمه ای و ساقه 
کرفس خرد شده به مرغ اضافه کنید. به مقدار دلخواه نمک و فلفل بپاشید.همه مواد الزم 
برای سس یعنی عسل، سس خردل، آب لیمو و روغن زیتون را با هم مخلوط کرده و به 
دلخواه به آن نمک و ادویه اضافه کنید.مرغ و سبزیجات را با سس مخلوط کرده و نان 

پیتا را توست کنید. می توانید چند دقیقا آن را روی شعله گاز گرم کنید یا در فر قرار 
دهید. سپس آن را از وسط نصف و مخلوط مرغ را داخل آن بریزید.

نکته ها: روش دیگر سرو ساندویچ مرغ پیتا به این صورت است که 
مواد را همراه با کمی پنیر پیتزا وسط نان قرار دهید و سپس 

آن را به مدت 15-20 دقیقه در فر 180 درجه 
بگذارید تا پنیر آب شود.

گام هایی برای تغییر مسیر  زندگی به شاد زیستن

تغییر نام فیلم الک قرمز  به »نیکان«حضور  رشیدپور  با »اتفاق«در  شبکه سهخبر
برنامه تلویزیونی »اتفاق« با اجرای رضا رشیدپور نقطه آغاز تازه ای 
برای حضــور این مجــری در تلویزیون خواهد بــود. در »اتفاق« 
موضوعاتی هیجان انگیز توســط چهره های شاخص حوزه های 
علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی با حضور بیش از 500 
تماشاگر روایت خواهد شد. همچنین در این برنامه باید منتظر هر 
اتفاقی از جمله مناظره، گفت وگو، بازنمایی اتفاقات شگفت انگیز 
دنیای علم و ... باشیم.این برنامه شبانه پنجشنبه و جمعه هر 

هفته پخش خواهد شد.

 تهیه کننده فیلم سینمایی »الک قرمز« که قراربود سریالی تحت 
این عنوان را برای تلویزیون بسازد، در این  زمینه گفت: این سریال با 
نام جدید »نیکان« به نویسندگی نسیم محمدی فارسانی و نسیم 
سیفی پور و کارگردانی علی ســراهنگ در حال تحقیق و نگارش 
است.»کامران مجیدی « با اشاره به اینکه »نیکان« ادامه نسخه 
سینمایی »الک قرمز« نیست، ادامه داد: این سریال ادامه قصه 
الک قرمز نیست؛ اما قهرمان آن دختر نوجوانی است که وارد چرخه 

زندگی شده و کارآفرینی می کند.
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