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رئیس فدراسیون والیبال: ورزشکاران مرد هم باید مسائل فرهنگى را رعایت کنندآب کشت پاییزه دوم تأمین مى ش ود؟تکذیب شیوع ویروس کرونا در نطنز پرندگان مرده میانکاله از بازار پرنده فروشى سر در آوردند؟ ورزشاستاناستان جهان نما

تولید 322 هزار تن 
محصوالت گلخانه اى 

در استان اصفهان

مجلس محل کارچاق کنى و البى گرى شده است
3

3

2
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کشور فراموشکار
 محکوم به تکرار است

آغاز اهداى 110 سرى 
جهیزیه به اقشار ضعیف 

فوت ساالنه هزار نفر
 در سوانح رانندگى 

استـــان  

7

ورود چاى هاى آلوده 
20 سال پیـش

 به بـازار! 

322 هزار تن محصوالت گلخانه اى ،امسال در استان اصفهان تولید 
شده است.رئیس سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان  با بیان

 اینکه اصفهان پس از تهران و یزد سومین استان در تولید ...

 شاید کمتر کسى خبر داشته باشد، چاى هایى که 
طى سالیان سال از چاى کاران خریدارى شده اما 
کیفیت الزم را براى مصرف نداشته اند اکنون چه 

سرنوشتى دارد.
در گذشته دولت و سازمان چاى وقت براى اینکه 
تولید کنندگان ضرر نکنند و براى حمایت از آنها 
این محصوالت را  بدون اینکه قصدى براى ورود 
آنها به بازار داشته باشــند از چایکاران خریدارى 
کردند اما در کمال ناباورى بعد از گذشت 20 سال 
هنوز بخش زیادى از این چاى ها تعیین تکلیف 

نشده است و ...
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استاندار و مدیران استان پا به رکاب شدنداستاندار و مدیران استان پا به رکاب شدند
در قالب طرح ملى «فجر تا نوروز، ورزش براى همه»؛در قالب طرح ملى «فجر تا نوروز، ورزش براى همه»؛

3

حسن کامران نماینده اصفهان مطرح کرد:

بچه 4 ساله 
تراکنش 400 میلیاردى 

دارد!

میالد و لطیفـــه اى 
در حد تیم ملى!

میــالد  فخرالدینى مدافــع تراکتور عقیــده دارد
 این تیم از لحاظ هزینه در نقــل و انتقاالت پنجم 

است. 
4
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

باورنکردنى است اما ظاهراً واقعیت دارد

سیزدهمین جشنواره 
کارآفرینان برتر استان 

اصفهان امروز 
برگزار  مى شود

340 هزار مستمرى بگیر در استان اصفهان
 تحت پوشش تأمین اجتماعى هستند

مدیرکل تأمین اجتماعى استان در نشست خبرى اعالم کرد:

8

سالم دراگان،
 دراگان ســــــالم!

شرح کامل از عملکرد:
- اجراى پروژه پیاده رو سازى به میزان 700 متر مربع
-  اجراى پروژه جدول گذارى به میزان 500 متر طول

- بازسازى و مرمت حمام عمومى سرچشمه به متراژ 150 متر مربع
- حفر ترانشه زباله و دفن زباله هاى موجود

- مرمت آثار باستانى شامل منزل آقاگل و منزل جعفرزاده
- تکمیل گلزار شهداء (مسقف نمودن قبور شهداء)

- زیرسازى و بسترسازى شهرك امامزاده آقاعلى عباس و انتهاى خیابان ولیعصر به میزان 50000 متر مربع
- خاکریزى میدان انقالب به تعداد 200 کامیون

- تعمیرات ماشین االت: بابکت، بنز آتکو، بنز 1313
- یک دستگاه خودرو نعش کش کارا

گزارش عملکرد 6 ماهه سال 1398 
شهردارى خالدآباد

شهردارى خالد آباد

مبلغ هزینهشرح هزینهردیفمبلغ درآمدشرح درآمدردیف

میزان درآمد حاصل از عوارض 1
01نوسازى

مجموع هزینه جارى 
شهردارى بابت حقوق و 

مزایاى کارکنان و کارگران 
و ...

3,424,552,192

میزان درآمد حاصل از مالیات 2
5,494,868,414   برارزش افزوده

2
مجموع هزینه شهردارى 
بابت اجراى پروژه هاى 

عمرانى
3,686,035,799

مجموع هزینه شهردارى 3
952,981,183بابت نظافت شهر

4
مجموع هزینه شهردارى 
بابت نگهدارى و ایجاد 

فضاى سبز
1,337,684,132
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میزان درآمد حاصل از عوارض 
ساختمانى مانند عوارض بر 
پروانه ساختمانى – کسب – 
خودرو – حفارى – گورستان 

– اجاره و کرایه – تغییر 
کاربرى – خودیارى – ماده 

100 – فروش اموال – مازاد 
درآمد بر هزینه

14,573,981,5465
مجموع هزینه شهردارى 
بابت هزینه جارى آتش 

نشانى
210,000,000

9,611,253,306جمع هزینه20,068,849,960 جمع درآمد
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تراکتور کمتر از ذوب آهن هزینه کرده

رد
جم و ناگهان اسکوچیچو ناگهان اسکوچیچ
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نرم درراگان،مالسالم نن،نر د گادس سالم درراگان،دراگان،ددرسسالمم
ـالم! ممسسننگرد دراگان سـ ن ـالم!ننر م!سسددراگان ـــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گان الم!الالددر اگان ـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم!د  دراگان 

منا
س: ای

عک
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فرمانده نیروى دریایى ارتش گفت: کشــورى که تاریخ 
خود را فراموش کنــد محکوم به تکرار و بازگشــت به 

روز هاى گذشته است.
امیر دریادار حســین خانــزادى در جمع دانشــجویان 
انجمن هاى اسالمى دانشگاه هاى کشــور در اردوگاه 
فرهنگى تربیتى ثامن االئمه(ع) مشهد گفت: اگر تاریخ 
خود را فراموش کنیم، به روز هاى ســخت و دشــوارى 
که پشت سر گذاشتیم باز مى گردیم. عظمتى که امروز 
شاهدش هستیم به برکت این انقالب و جوانان است و 
شما جوانان هستید که مى توانید این انقالب را به سر منزل 

مقصود برسانید.

وى یادآور شــد: این روزها در ایام ا... دهه فجر هستیم 
اما ما در این چهار دهه از انقالب  روزهاى با شــکوهى 
را داشــته ایم و تک تک این روزها را مى توانیم ایام ا...

نام گذارى کنیم و یکى از همیــن روز ها که مقام معظم 
رهبرى آن را ایام ا... نامیدند، روز شــهادت حاج قاســم 
ســلیمانى بود.   وى در خصوص بیرون کردن نیرو هاى 
آمریکایى از منطقه گفت: ما مدت ها بود که سعى داشتیم 
آمریکا را از منطقه بیرون کنیم و رژیم تروریستى آمریکا 
نمى دانســت با اقدام احمقانه به شهادت رساندن سردار 
سپهبد قاسم سلیمانى در چه ســرازیرى و در مسیر چه 

سقوطى قرار مى گیرد.

عبدالناصــر همتى، رییس کل بانک مرکزى در مراســم 
دهمین گردهمایى رؤساى موفق شعب بانک هاى کشور 
اظهار کرد: این روزها براى بانک مرکزى عملکرد رؤساى 
شعب بســیار مهم اســت. وى افزود: به عنوان کسى که 
سابقه مدیریت 10 ســاله بانکى دارم معتقدم اگر رؤساى 
شعب وظایف خود را درست انجام دهند وضعیت بانکى در 

بهترین شرایط است.
همتى تأکید کــرد: هویت مشــترى، وضعیت اقتصادى 
مشترى و ذینفعان محور هاى کلیدى مورد توجه مدیران 
بانک ها خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزى گفت: به طور 
جدى بانک مرکزى در بحث مبارزه با پولشویى و کاهش 

میزان امالك دارى بانک ها ورود کرده اســت. او گفت: 
بانک ها نباید تسهیالت را بر اساس امالك و وثایق ارائه 
کنند. بخشنامه کردیم که هیچ بانکى براساس ملک افراد 
وام ندهد بلکه بر اساس اعتبار و شــناخت افراد این کار را 
انجام دهد. این مقام مسئول بیان کرد: چطور ممکن است 
رییس کل بانک مرکزى متوجه نشــود بچه 2 تا 4 ساله 
تراکنش مالى 300 تا 400 میلیاردى داشته است؟ ذینفعان 

بانکى باید مورد ارزیابى قرار بگیرند.
وى گفت: بانک مرکزى به این نتیجه رسیده است که عامل 
اصلى به هم ریختن اقتصاد کشور تراکنش هاى بى ضابطه 

و رها بودن گردش ریال در کشور است.

کشور فراموشکار
 محکوم به تکرار است

بچه 4 ساله 
تراکنش 400 میلیاردى دارد!

 فیلم کیمیایى را هو کردند!
فیلم «خون شــد» که پیش    برترین ها |
از این توسط برخى منتقدین به نوعى بازگشت 
کیمیایى بــه اوجش قلمداد مى شــد، در یکى 
از اولیــن نمایش هایش در جشــنواره فجر به 
شدت تمسخر شد. تماشاچیان در صحنه هاى 
زیادى از فیلم، با خنده هاى قهقهه آمیز کار تازه 

کیمیایى را مسخره کردند.

آنفلوآنزا چند نفر را کشت؟
  میزان | معاون بهداشت وزارت بهداشت 
با اشاره به آخرین آمار ها از ابتال به آنفلوآنزا در 
کشور، گفت: از ابتداى مهرماه تا کنون 126 نفر 
بر اثر ابتال به آنفلوآنزا در کشــور جان خود را از 
دست داده اند. علیرضا رئیســى با بیان اینکه 
پیک اصلى ابتال به آنفلوآنــزا H۱N۱ به اتمام 
رسیده اســت افزود: آنفلوآنزاى نوع B با دامنه 
ابتالى کمتر از نوع A در کشور رخ داده و از میان 
افراد مبتال به این نــوع آنفلوآنزا تاکنون فوتى 

گزارش نشده است.

کمبود مواد شوینده نداریم 
ئیــس  ر   باشگاه خبرنگاران جوان |
اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده و پاك کننده 
درباره وضعیت مواد شوینده در بازار اظهار کرد: 
کمبود مواد شوینده در بازار شــایعه است؛ اما 
متاسفانه شــایعه اى  کمبود در فضاى مجازى 
منتشر شده بود. علیرضا رضایى قهرودى اظهار 
کرد: هم اکنون قیمت ها همانند قبل اســت و 
ثابت مانده اســت؛ اما نمى تــوان به طور قطع 

درمورد آن صحبتى کرد.

چرا پراید 60 میلیون شد؟
ولى ملکى، عضو کمیسیون    خانه ملت|
صنایــع و معادن مجلس مى گویــد در تمامى 
ســال ها تقاضاى مردم در ماه هاى پایانى سال 
افزایش مى یابد به همین دلیــل خودرو گران 
مى شود. این عوامل موجب مى شود پرایدى که 
همه افراد از 30 میلیون تومان شدن آن انتقاد 
مى کردند، در حال حاضر به راحتى 60 میلیون 

تومان در بازار به فروش برسد. 

زمان واریز و میزان 
سود سهام عدالت 

  میزان | پرداخت ســود سهام عدالت از 
سوم اسفند ماه ســال جارى در کشور آغاز و تا 
پایان اســفند ادامه پیدا خواهد کرد. مبلغ واریز 
سود سهام عدالت به ازاى هر سهم یک میلیون 

تومانى باالى 200 هزار تومان است.

واردات عجیب 
سرشعله گاز!

براســاس آمار گمرك در سال    میزان |
97 بالغ بر 451 تن سرشــعله گاز و اجزاى آن 
از کشــور هاى مختلف وارد ایران شده است. 
براساس واردات این حجم سرشعله اجاق گاز، 
5 میلیون دالر ارز از کشور خارج شد. بنا بر آمار 
گمرك سرشعله اجاق گاز از کشور هاى آلمان، 

ایتالیا، چین و ترکیه وارد ایران شده است.

فروش ماسک ویژه دربى! 
پیــش از دیــدار تیم هــاى    فارس|
پرسپولیس و اســتقالل در ورزشــگاه آزادى 
در روز پنجشــنبه، دو دســت فروش در 
بسته بندى هاى شکیل اقدام به فروش ماسک 
در مقابل ورزشــگاه آزادى مى کردند. این دو 
نفر بســته هاى ماســک را مقابل درب شرقى 
به فروش مى رساندند و به صورت طنز مدعى 
بودند این ماسک ها براى جلوگیرى از ویروس 

کرونا و یا سرماخوردگى تهیه شده است!

اهمیت اقتصاد دریا
  تسنیم| آیت ا... سیدابراهیم رئیسى در استان 
بوشهر   گفت: در بوشهر قریب هزار کیلومتر ارتباط با 
دریا و در کل کشور ســه هزار کیلومتر ارتباط با دریا 
و ســاحل وجود دارد. در خبرى از کشورهاى اروپایى 
دیدم که 50 درصد تولید ناخالص ملى آنها ناشــى از 
درآمد دریاست؛ لذا فعال شدن اقتصاد دریا که ذخایر 

ارزشمندى براى زندگى مردم دارد، مهم است. 

پسر وزیر سابق شهردار شد
بعد از برکنار شــدن شــهردار منطقه    ایلنا |
 9 تهران، با حکم شــهردار پایتخت، ســید مصطفى 
موسوى الرى به عنوان سرپرست شهردارى منطقه 
 9 منصوب شد. وى فرزند حجت االسالم والمسلمین 
ســید عبدالواحد موســوى الرى، وزیر کشور دولت 

اصالحات است.

4 االغ را تیرباران کردند!
مقام هــاى دولتى والیــت غور در    برترین ها |
مرکز افغانستان مى گویند که گروه طالبان چهار االغ 
را در ولسوالى چهارسده این والیت تیرباران کرده اند. 
عبدالحى خطیبى، ســخنگوى والى غور گفت: مالک 
این االغ ها یک زن بوده که با هدف دیدار با بستگانش 
و انتقال مواد غذایى به منطقه  تحت تسلط طالبان، با 
افراد این گروه رو به رو شده است. او گفت طالبان پس 
از تیرباران االغ ها این زن و دو کودکش را با خود بردند. 

همه را از قطار پیاده کردیم!
حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعى،    برنا |
کارشــناس معروف برنامه هاى صداوسیما در مراسم 
گرامیداشــت ایام دهه فجر انقالب در قم گفته است: 
در سال هاى گذشته همه رئیس جمهورها را از قطار 
انقالب پیاده کرده ایــم، اما روش مقام معظم رهبرى 
اینگونه است که نباید به اصل نظام مقدس جمهورى 

اسالمى ضربه و لطمه اى وارد شود.  

اداره کشور بدون نفت 
محمــود واعظى، رییــس دفتر رییس    ایرنا |
جمهورى در حاشیه افتتاح 85 طرح جهاد کشاورزى 
مازنــدران در واحد گلخانه شهرســتان آمل در جمع 
خبرنگاران با اظهار اینکه تولیدات کشاورزى مزیت بارز 
رونق اقتصادى کشور است و باید با ابتکار و خالقیت 
کارآفرینان، بهره ورى را در استفاده از آب، خاك و هوا 
افزایش بدهیم، گفت: یقین کنید اداره کشــور بدون 

نفت هم قابل اجرا است.

قطع رمز ایستاى چند بانک
براســاس جدیدترین اطالعیه بانک    میزان |
مرکزى، بانک هاى صنعت و معــدن، اقتصاد نوین، 
ایران زمین و ســرمایه از 17 بهمن 98 رمز دوم ایستا 
مشــتریان بانکى خود را غیرفعــال کردند. همچنین 
بانک هاى سپه، انصار، گردشگرى، شهر، آینده و توسعه 
صادرات از امروز شنبه  به لیست حذف رمز دوم ایستا 
افزوده مى شــوند و قطع رمز دوم ایستا در بانک هاى 
ملى، تجارت، پارسیان، کارآفرین، خاورمیانه، حکمت 
ایرانیان، موسسه اعتبارى توسعه و موسسه اعتبارى 

کوثر از فردا  اجرا خواهد شد.

انتخابات یک نفره!
  روزنامه اعتماد|تبلیغات انتخابات میان دوره 
پنجمین دوره مجلس خبــرگان رهبرى از 17 بهمن 
آغاز شد.  آنچه واژه انتخابات را زیرسوال برده، اتفاقى 
است که در حوزه انتخابیه فارس رخ داده است. در این 
حوزه در ابتدا 37 نفر براى ورود به خبرگان نام نویسى 
کردند که با انصراف 23 نفــر، صالحیت 14 نفر مورد 
بررسى قرار گرفت اما فقط و فقط صالحیت «لطف ا...

دژکام»، نماینده ولى فقیه در این استان مورد تایید قرار 
گرفت تا او براى ورود به خبرگان پنجم عمال نیازى به 

راى مردم نداشته باشد. 

خبرخوان

 شاید کمتر کسى خبر داشته باشــد، چاى هایى که طى 
سالیان ســال از چاى کاران خریدارى شــده اما کیفیت 
الزم را براى مصرف نداشته اند اکنون چه سرنوشتى دارد.

در گذشته دولت و ســازمان چاى وقت براى اینکه تولید 
کنندگان ضرر نکنند و براى حمایت از آنها این محصوالت 
را  بدون اینکه قصدى براى ورود آنها به بازار داشته باشند 
از چایکاران خریدارى کردند اما در کمال ناباورى بعد از 
گذشت 20 سال هنوز بخش زیادى از این چاى ها تعیین 
تکلیف نشده اســت و در منطقه امین آباد شهر رى و در 
انبارهاى سازمان تعاون روستایى استان تهران نگهدارى 

مى شود.
نامشان چاى سنواتى یا همان چاى هاى سن و سال خورده 
است، بیش از 20 سال در انبارها مانده اند اما بى کیفیت 
هســتند و قابلیت مصرف ندارد؛ بعد از این همه ســال 
وضعیت 40 هزار تن چاى ســنواتى  تعیین تکلیف نشده 
و سر نخواستن آنها دعوا است. این چاى ها در انبارهایى 
عریــض و طویل و غیر بهداشــتى در ســازمان تعاون 
روستایى که در گذشته متعلق به سازمان چاى سابق بوده 
است، نگهدارى مى شود، بر روى درهاى این انبارها قفل 
و پلمب نصب شده اســت اما اخبار متعددى از مسئوالن 
و نمایندگان مجلس درباره نشــت آنها در بازار مصرف 

کشورمان به گوش مى رسد.
احمدرضــا بخشــى، رئیــس کمیســیون تخصصى 
چاى کنفدراســیون صنایع غذایى و عضو هیئت رئیسه 
اتحادیه بنکداران مواد غذایــى در این ارتباط مى گوید: 
این چاى ها در مواردى به صــورت غیر قانونى از انبارها 
خارج و با اختالط با چاى هاى ایرانى و خارجى وارد بازار 
شده است. به تازگى نیز پرونده جدیدى درباره اختالط این 
چاى هاى آلوده با چاى هاى یک برند معروف در شــمال 
کشور تشکیل شد ولى با حضور به موقع مسئوالن با آن 

برخورد الزم به عمل آمد.

بر اساس تصمیم گیرى هاى انجام شده در مقاطع مختلف 
قرار بر معدوم سازى، انتقال به خارج کشور و تبدیل آنها به 
کود کشاورزى گرفته شده است، اما خبرگزارى «تسنیم» 
در گزارشــى فاش کرده که بخش زیادى از این چاى ها 
هنوز سرجایشــان باقى مانده و خبر از تعیین تکلیف آنها 
بعد از گذشت این همه سال نیست. بنابراین گزارش این 
چاى هاى آلوده با وجود اینکه در انبارهاى سازمان تعاون 
روســتایى قرار دارد اما متعلق به یک بانک دولتى  است 

زیرا در گذشــته این چاى ها با عاملیت این بانک خرید 
تضمینى مى شد. 

مســئوالن دولتى به طور معمول در مصاحبه هاى خود 
با رســانه ها اعالم مى کنند که این چاى ها اجازه ورود به 
بازار ندارد اما اخبار موجود و اظهارات برخى نماینده هاى 
مجلس نشان مى دهد که بخشى از این چاى ها از انبارها 
نشــت کرده و توسط برخى از ســودجویان با چاى هاى 
ایرانى و خارجى مخلوط و بــا برندهاى معروفى به خورد 

مردم داده شده است.
چاى هاى ســنواتى در گذشــته نیز به بازار وارد شــده 
اســت؛ نمایندگان مجلس و فعاالن بخش خصوصى در 
ســال هاى 93 و 94 خبرهایى از این مهم داده بودند و 
حتى ســازمان چاى نیز مورد تحقیق و تفحص مجلس 
قرار گرفت اما این چاى ها دوباره در بازار نشت کرد. البته 
مسئوالن دولتى نشت چاى هاى سنواتى در بازار و خروج 

آنها از انبارها را تکذیب مى کنند. 

باورنکردنى است اما ظاهراً واقعیت دارد

ورود چاى هاى آلوده 20 سال پیش به بازار! 

«جامعه المصطفى العالمیه»، نهادى آموزشــى اســت 
که بنا بر اطالعات مندرج در پایگاه اطالع رســانى اش، 
ایجاد فرصت تحصیل علوم و معارف اســالمى را براى 
مشــتاقان سراســر عالم فراهم مى نماید. این ارگان در 
شــهر قم واقع شده و در ده هاکشــور جهان شعبه هاى 
خود را دائر کرده است. چهارشنبه شب هفته پیش، حجت 
االسالم والمسلمین عباسى، رئیس این نهاد، در مجمع 
عمومى نمایندگان طالب و فضال حاضر شــد و به ایراد 
سخنرانى پرداخت که بعضى سرفصل هاى آن را به نقل 

از خبرگزارى «حوزه»  برایتان مرور مى کنیم: 
■ انقالب اسالمى دستاوردهاى بســیارى براى مردم 
ایران و جهان و حوزه هاى علمیه داشــته اما غول هاى 

رسانه اى دنیا در تالشند دستاوردهاى انقالب اسالمى 
دیده نشود.

■امروز تصویرســازى یکى از فعالیت هاى رسانه هاى 
غربى است تا اذهان جوانان ما را به این سمت ببرند که 
در غرب، گل و بلبل است و مشکالت بسیارى در کشور 

ما وجود دارد.
■اســتکبار با رســانه خود کارى انجام داده که جوان 
مسلمان افغانستانى خدمت هاى ایران اسالمى به این 
کشور را نبیند و حتى اعتراض داشته باشد؛ اما آمریکا را 

خیرخواه کشور خود مى داند.
■دروغ و خالف واقع از جمله حیله هاى استکبار براى 
فعالیت هاى رســانه اى اســت و هیچ مشــکلى با این 

روش ها ندارند.این حیله هاى رسانه اى سبب مى شود 
که جوان ایرانى، دستاوردهاى انقالب اسالمى را نبیند؛ 

ما وظیفه داریم این دستاوردها را بیان نماییم.
■ بنده در گذشته و در حال حاضر مسئول بخش اروپاى 
المصطفى بوده و هستم و حاضرم سوگند بخورم که 70 
تا 80 درصد مردم اروپا سطح زندگى پایین ترى از مردم 
ایران دارند؛ رسانه دنیا را به نحو دیگر ترسیم کرده است 

و نمى دانیم در آن کشورها چه خبر است.
■ بســیارى از نعمت هایى که در کشــور داریم، براى 
ما عادى است و به چشــم ما نمى آید اما براى برخى از 
اشخاصى که از کشــورهاى گوناگون به ایران مى آیند، 

همین مباحث عادى، براى آنان تعجب آور است.

رئیس جامعه المصطفى:

سوگند مى خورم سطح زندگى 80 درصد اروپایى ها پایین تر از مردم ایران است

با وجود اینکه بیش از 10 روز از ممنوعیت فروش و برپایى 
بازار پرندگان در مازندران به علت مرگ مشکوك پرندگان 
مهاجــر در میانکاله مى گــذرد، اما بازار پرنده فروشــان 

فریدونکنار حتى یک روز نیز تعطیل نشده است.
چندین هفته است که پرندگان مهاجر تاالب میانکاله به 
دالیلى هنوز نامعلوم تلف مى شوند که آمار آن حتى از مرز 
20 هزار بال نیز گذشته است. برخى اخبار و شایعات علت 
این مرگ دسته جمعى و انبوه پرندگان مهاجر تاالب بین 
المللى میانکاله را مســمومیت عنوان کرده اند اما هنوز از 
سوى مسئوالن مرتبط پاسخ قطعى به افکار عمومى داده 

نشده است. 
از این مسائل که بگذریم، ســتاد مدیریت بحران استان 
مازندران طى اطالعیه اى که از سوى استاندارى ابالغ شد، 
ممنوعیت شکار و فروش پرندگان مهاجر و همچنین برپایى 
بازار پرندگان با هر نامى را به دلیل مخاطرات پیش آمده 
در مازندران ممنوع اعالم کرد. اداره کل مدیریت بحران 
به صراحت اعالم کرد که براســاس این تصمیم فعالیت  
بازار فروش الشه پرندگان مستقر در شهر "فریدونکنار" 
به منظور حفظ سالمت و بهداشت شــهروندان استان و 
مسافران تا مشخص شدن دلیل مرگ مشکوك پرندگان 
وحشى در تاالب میانکاله در شرق مازندران تعطیل است. 
اما گویى پارتى بازار پرنده فروشى فریدونکنار کلفت تر از 

آن است که دستور مدیریت بحران استاندارى مازندران 
آن را تعطیل کند. 

خبرنگار خبرگزارى «ایرنا» که از بازار فروش الشه پرندگان 
فریدونکنار بازدید کرده، نوشته نه تنها با بازارى بسته روبرو 
نشده است، بلکه گویا مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله 
تقاضا براى خوردن مهمانان زمستان گذر را در فریدونکنار 
بیشتر کرده و بازار پرنده فروشى این شهر را رونق بخشیده 
است. حاال ســوال اصلى این اســت که چطور با چنین 
شرایطى و حتى در وضعیت بحران نیز کسى نمى تواند این 

بازار را حتى بطور مقطعى تعطیل کند؟
این طور به نظر مى رسد که مسئله چیزى فراتر از دستورات 
و ابالغات دستگاه هاى اجرایى است و گمان این مى رود 
که شاید زور کسى به کاســبان بازار پرندگان فریدونکنار 

نمى رسد.

پرندگان مرده میانکاله از بازار پرنده فروشى 
سر در آوردند؟

عوامل شکل گیرى فساد در مجلس

از خودگذشتگى کرونایى ایرانى ها  

محمدرضا پور ابراهیمى در خصوص شــاهراه هاى فساد 
در مجلــس دهم گفت: دفاتــر نماینــدگان در تهران و 
شهرستان ها از نقاطى است که امکان ایجاد فساد در آن ها 
وجود دارد، متأســفانه افرادى که در دفاتر نمایندگان کار 
مى کنند على رغم اینکه مورد اعتماد نمایندگان هستند 
گاهى از جایگاه خود سوء استفاده کرده و بعضاً بدون اطالع 

نمایندگان دست به فساد مى زنند.
به گزارش «مهر»، نماینده مردم کرمان حضور کارچاق 
کن ها در مجلس را یکى از مشکالت بزرگ خواند و گفت: 
کارچاق کن ها افرادى هستند که قبًال در دولت یا مجلس 
مسئولیتى داشــته اند و واســطه برخى کارها در مجلس 

مى شوند. 

عضو کمیســیون اقتصادى مجلس اظهار داشــت: بده 
بســتان هایى که بین دولت و نماینــدگان وجود دارد نیز 
بعضاً زمینه ساز شــکل گیرى فساد است. به عنوان مثال 
نمایندگانى که اســتیضاح یک وزیر را امضا مى کنند، با 
گرفتن وعده وعید امضاى خود را پس مى گیرند و انصراف 
مى دهند. شاید این وعده وعید ها براى حل مشکالت حوزه 
انتخابیه آن ها باشد اما فساد و سوء استفاده است چون حقى 

را ناحق کرده اند.
پور ابراهیمى گفت: وابســتگان و اقــوام نزدیک برخى 
نمایندگان نیز عامل شکل گیرى فساد هستند. به عنوان 
مثال پســر یکى از نمایندگان از جایگاه پدر سوء استفاده 

کرده و فساد گسترده اى را رقم زده بود.

روزنامه اصولگراى خراسان یک روایت متفاوت و عجیب 
از بازگشت دانشجویانى ایرانى ووهان چین ارائه داد. این 
روزنامه نوشت: بعد از درخواست هاى زیاد مردم و خانواده 
شهروندانى که وابستگانشان در ووهان چین حضور دارند، 
یک پرواز براى خروج شهروندان ایرانى از قلب بحران کرونا 
عازم «ووهان» شده بود تا آنها را از شهر قرنطینه شده به 
کشــور بازگرداند. در این میان عملیات خروج به پیشنهاد 
دانشجویان ایرانى، شامل شهروندان عراق،سوریه و لبنان 
هم شد که این پیشنهاد دانشجویان مورد تقدیر قرار گرفت.  

هواپیمایى ماهان 56 شهروند ایرانى، 59 عراقى، 24 سورى 
و یک لبنانى را از شهر قرنطینه شده ووهان به کشورمان 
بازگرداند و قرار اســت همه این مسافرها به مدت 14 روز 
در قرنطینه باشــند و در صورت تایید سالمتى به آغوش 

خانواده شان بازگردند.
کاربرى ضمن تقدیر از پیشنهاد دانشجوهاى ایرانى نوشت: 
«هیچ درختى به خاطر پناه دادن به پرنده ها، بى بار و برگ 
نشده ...» کاربر دیگرى نوشــت: «جالبه که کادر پروازى 

که با این دانشجویان تماس داشتن رو قرنطینه نکردن.»
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کلنگ زنى پروژه  مسکن 
روستایى مورچه خورت

به مناسـبت چهل و یکمین سـالگرد پیـروزى انقالب 
اسالمى، کلنگ زنى پروژه 49 واحدى مسکن روستایى 
مورچه خورت با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزى 
انجام شد.  مدیر بنیادمسکن شهرستان شاهین شهر و 
میمه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: مساحت زمین 
این پروژه 9 هزار متر مربع مى باشـد که قرار اسـت در 
مـدت 12 ماه نسـبت بـه احـداث 49 واحد مسـکونى 
روسـتایى بـا زیربنـاى حـدود 86 متـر مربع بـا کمک 
تسـهیالت ارزان قیمت بهسـازى مسـکن روسـتایى 
اقدام گردد. شـریفى تصریح کرد: اعتبار این پروژه بالغ 
بر 4,165 میلیارد ریال مى باشد که سازه از نوع اسکلت 
فلزى پیش ساخته مى باشد که در حد سفت کارى و نما 

تحویل متقاضیان مى گردد.

جشن زادروز 
حضرت زهرا(س) در 28 بقعه 
معاون فرهنگـى اداره کل اوقاف و امور خیریه اسـتان 
اصفهـان گفـت: 28 بقعـه شـاخص اسـتان اصفهان 
میزبـان برپایـى جشـن زادروز حضرت فاطمـه (س) 
اسـت. حجت االسـالم ولى ا... روان اظهار کـرد: ویژه 
برنامه جشن میالد حضرت زهرا (س) با حضور سادات 
جلیل القدر در روزهاى جمعه و شنبه 25 و26 بهمن ماه 
در آسـتان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شـاخص 

برگزار مى شود.

رونمایى از بزرگ ترین 
فرش گل الله 

مدیر منطقه 6 شـهردارى اصفهان گفـت: بزرگ ترین 
فرش گل طراحى شـده با شـن هاى رنگـى و اقتباس 
از گل الله، مظهر شـهادت به مناسبت چهل و یکمین 
سالروز پیروزى انقالب اسالمى در میدان شهید الوى و 
در مجاورت گلستان شهدا پیاده سازى و اجرا شده است. 
محمدرضا برکت اظهار کـرد: این پـروژه در زمینى به 
مساحت دو هزار و 800 متر مربع اجرا شده و بزرگ ترین 
فرش گل با شـن هاى رنگى با بودجه اى افزون بر یک 
میلیارد و 300 میلیون ریال و حجم شن رنگى به میزان 

80 تن انجام شده است.

احداث پارك زمستانه 
در کاشان

شهردار کاشان با اشاره به احداث پارك الهیه در این شهر 
گفت: این پارك به گونه اى طراحى شـده اسـت که در 
فصل زمستان نیز قابل استفاده باشد. سعید ابریشمى راد 
اظهار کـرد: این طرح یکـى از بزرگ تریـن پروژه هاى 
فضاى سبز کشور است که در وسعت بیش از 20 هکتار 
و در چند فاز تکمیل و براى استفاده شهروندان کاشانى 
در اختیار آ نها قرار مى گیرد. بـراى این پارك یک تاالر 

بزرگ، سینما و کتابخانه پیش بینى شده است.

کشف 3 کیلو شیشه از یک منزل 
فرمانده انتظامى شهرسـتان اصفهان از کشف 3 کیلو 
ماده مخدر شیشه در بازرسى از یک منزل مسکونى در 
اصفهان خبر داد. سرهنگ محمدرضا خدادوست بیان 
کرد: مامـوران پلیس مبارزه با مواد مطلع شـدند فردى 
اقدام به توزیع مواد مخـدر صنعتى مى کند که از محل 
مورد نظر بازرسى شد که 3 کیلو ماده مخدر شیشه کشف 

و یک نفر دستگیر  شد.

تولید 322 هزار تن 
محصوالت گلخانه اى

322 هزار تن محصوالت گلخانه اى امسال در استان 
اصفهان تولید شده است. رئیس سازمان جهادکشاورزى 
استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان پس از تهران و یزد 
سـومین اسـتان در تولید محصوالت گلخانه اى است 
گفت: هم اکنون وسعت گلخانه هاى استان ،هزارو 856 
هکتار اسـت. مهرداد مرادمند پیش بینى کرد وسـعت 
گلخانه هاى اسـتان اصفهان تا پایان سـال به دو هزار 

هکتار برسد. 

خبر

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان با اشاره به تاثیر 
وضعیت اقتصادى موجود گفت: مشکالتى در زمینه اجرا 
وجود داشته اما تاکنون هیچ طرحى در این استان تعطیل 

نشده است.
علیرضا قارى  قرآن در حاشیه بازدید از چند طرح عمرانى 
اردســتان درگفتگو با خبرنــگاران بیان کــرد: افزایش 
قیمت ها و کمبود منابع مالى مارا در انتخاب پیمانکار با دو 
چالش طوالنى شدن زمان اجرا و قیمت تمام شده مواجه 
کرده است ، از طرفى بدنبال تامین منابع مالى براى تکمیل 
طرح هاى نیمه کاره هستیم و تا کنون  هیچ طرحى تعطیل 
نشده است. وى افزود: شش طرح بزرگ راه سازى در زمان 

حاضر شامل سه آزادراه، دو مسیر راه آهن و یک خط قطار 
سریع السیر در سطح استان اصفهان در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان طرح هاى 
راه سازى و عمرانى در بیشتر شــهرهاى استان در دست 
اجرا داریم که یکى از مهم ترین آنها طرح کمربندى شرق 
اصفهان به طول 46 کیلومتر است که بخش اول و دوم آن 
حد فاصل نطنز تا فرودگاه شهید بهشتى اصفهان در حال 
آماده سازى بوده و تا پایان ســال جارى تکمیل مى شود و 
بخش سوم تا باغ رضوان تا اوایل تابستان سال آینده تکمیل 
خواهد شــد و براى بقیه آن هم پیمانکار مشــخص شده 

است.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) گفت: اهداى 110 
ســرى جهیزیه 110 میلیون ریالى بــه زوج هاى جوان 

نیازمند این استان از امروز آغاز شده است.
سردار مجتبى فدا روز پنجشنبه در جشنواره و نمایشگاه 
پایگاههاى مقاومت بسیج برتر طرح اسوه استان اصفهان 
افزود:  این تعداد جهیزیــه در قالب طرح مهر کریمانه2 
تهیه شد و امروز 40 سرى آن به منظور ارائه به زوج هاى 

محله هاى مختلف تحویل پایگاه مقاومت خواهد شد.
وى ادامه داد: طرح کریمانه یک همزمان با آغاز ســال 
تحصیلى به منظور تامین لوازم التحریر دانش آموزان بى 

بضاعت برگزار شد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اضافه کرد: همچنین 
در این همایش از دو پایگاه نمونه و اســوه کشــورى و 
23 پایگاه بسیج اسوه اســتانى تجلیل و فرماندهان این 
پایگاهها در قالب غرفه هاى نمایشگاه با سایر فرماندهان 
پایگاهها به تبادل تجربیات و موفقیت ها خواهند پرداخت.

وى افزود: در اولین ســال گام دوم انقالب اســالمى و 
ضرورت نقش آفرینى بسیج در دفاع از اسالم و انقالب 
و همچنین اجرایى کردن تدابیر رهبــر معظم انقالب، 
توجه به پایگاهها با انتصاب ســردار غالمرضا سلیمانى 
و حمایت سردار ســالمى جزو برنامه هاى ویژه استان 

قرار گرفته است.

آغاز اهداى 110 سرى جهیزیه 
به اقشار ضعیف 

هیچ طرحى در استان اصفهان 
تعطیل نشده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در 
نشست خبرى با اصحاب رســانه، با بیان اینکه ابتداى 
انقالب، ساده زیستى مرام و روش مسئوالن بود گفت: 
20 روز پیش یک مسئول به اصفهان آمده است و یک 
وعده غذایى او چهار میلیون تومان هزینه داشته است. 
همین مسائل مى تواند باعث دلســردى مردم شود اما 
امیدوار هســتیم مردم در انتخابات حضور پر شــورى 

داشته باشند.
حســن کامران در نشســتى با خبرنــگاران اصفهان 
خاطرنشان کرد: مســئول و وزیرى که حقوق نجومى 
مى گیرد و یک وعده غذایى او چهار میلیون تومان است 
نمى تواند مشکالت اقتصادى و مالى مردم و فقر جامعه 

را درك کند.
وى با اشاره به تصویب بودجه سال 99 در مجلس شوراى 
اســالمى، به عدم تخصیص بودجه بــراى حمایت از 
اصحاب رسانه در این بودجه اشاره کرد و افزود: تا کنون 
یکبار ســؤال و تفحص خود را پــس نگرفته ام و در هر 
دوره اى در استیضاح وزیران حضور داشته ام، براى من 
جناح دولت ها و وزیران در سؤال کردن و استیضاح کردن 
اهمیت نداشته اســت. وى با بیان اینکه نمایندگان در 
بودجه مى توانند پس از تلفیق پیشنهاد بدهند، از اصحاب 
رسانه خواست تا براى مشکالت صنفى خود نظر بدهند 

تا د ر تلفیق بودجه اعمال شود. 
وى اظهار کرد: تالش برخى مسئوالن و افراد متصل به 
اشخاص و باندهاى قدرت براى خرید ارزان و با قیمت 
غیرمعقول صنایع و کارخانجات استان از مشکالت مهم 
استان اصفهان است، این در حالى است که ما بیشترین 

مالیات را پرداخت مى کنیم اما کمترین دریافت از بودجه 
را داریم در حالى که باید بخشى از درآمد صنایع به خاطر 
تبعات زیست محیطى و مشــکالتى که براى استان به 

دنبال دارند به استان اصفهان تعلق بگیرد.

وى با انتقاد از عدم توجه مســئوالن به مسائل آمایش 
ســرزمینى و ظرفیت هــاى موجود در شــهرها براى 
طراحى هاى مورد نیاز جهت اســتقرار صنایع یا دیگر 
طرح هاى مورد نیاز هر شهر، تصریح کرد:  متأسفانه در 

مدیریت شهرى اصفهان هم توجه به مسائل شهرى و 
موضوعات مهمى نظیر مراقبت از آثار باستانى و میراث 
فرهنگى نمى شــود، در مترو اصفهان نباید مسیر مترو 
باعث اختالف میان شــهردارى و میراث فرهنگى و در 

نهایت تعطیلى بخشى از پروژه شود، بافت تاریخى شهر 
اصفهان هم باید حمایت شده و همه وظیفه داریم مانع 

تخریب آن شویم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى با 
بیان اینکــه در مجلس ریخت و پاش هــاى مختلفى 
انجام مى شود و باید مانع این اقدامات شد، اظهار کرد: 
سفره هاى رنگین باید برچیده شــود، اقشار بسیارى در 
کشور نیازمند حمایت هســتند که اصحاب رسانه یکى 
از همین اقشار هســتند، به همین منظور پیشنهاد دادم 
که خبرنگارى جزء مشاغل سخت باشد و حمایت هاى 
مختلف مالى و بیمه اى از آنها صورت بگیرد، اگر خبرنگار 
تأمین نباشد مشکالت بسیارى به دنبال خواهد داشت 

و به همین دلیل اصحاب رسانه نیازمند حمایت هستند.
کامران با اشــاره به دخالت ریاست مجلس در تصویب 
و تلفیــق بودجه ها، تصریح کرد: ســاده زیســتى امام 
خمینى(ره) و رهبر معظم انقالب همیشــه به صورت 
واقعى وجود داشته اســت اما متأسفانه برخى مسئوالن 
اینگونه نیستند و مجلس محل کارچاق کنى و البى گرى 
شده است. به عنوان مثال تحقیق و تفحص از دخانیات 
رد مى شــود چرا که برخى افراد حاضر در کمیســیون 

تحقیق و تفحص کارمند دخانیات بودند.
وى با تأکید بر اهمیت توجه نمایندگان مجلس بر جایگاه 
خود و ضرورت بازخواست کردن وزیران و دولتمردان به 
منظور رسیدگى به امور مردم، عنوان کرد: مجلس باید 
ناظر بر دولت باشد نه اینکه در تمام امور با البى و رانت 
و کارچاق کنى با دولت همراهى کند، چنین مجلسى در 
صف اول جهنم است و چنین دولتى در صف دوم جهنم 

قرار دارد.

حسن کامران نماینده اصفهان مطرح کرد: 

مجلس محل کارچاق کنى و البى گرى شده است 

مدیر شبکه بهداشت و درمان نطنز وجود ویروس کرونا در 
اتباع چینى حاضر در نطنز را تکذیب کرد.

على شریفى در گفت وگو با فارس پیرامون پخش شایعه 
ابتالى اتباع چینى حاضر در نطنز به ویروس کرونا اظهار 
کرد: پیرو اخبار منتشرشــده مبنى بر حضور سه نفر اتباع 
کشور چین مشکوك به ابتال به ویروس کرونا در شهر نطنز 
و اقامت در هتل به استحضار مى رساند از همان لحظات 
اولیه پزشک و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان نطنز و 

پرستاران بیمارستان خاتم االنبیاء نطنز جهت انجام معاینات 
اولیه تا نیمه هاى شب در هتل و بیمارستان حضور یافتند.

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان نطنز افــزود: صبح روز 
چهارشنبه هفته پیش نیز پزشــک و کارشناسان مبارزه با 
بیمارى ها، این اتباع چینى را با هماهنگى معاونت  بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مورد معاینه قراردادند که 
خوشــبختانه هیچ عالئمى مربوط به بیمارى ویروسى در 

آن ها وجود نداشت.

نخستین همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت 
و دومین همایش دوچرخه سوارى مدیران ارشد استان 
اصفهان صبح روز پنجشنبه با حضور استاندار اصفهان و 

جمعى از مدیران استانى برگزار شد.
در این برنامه از میثاقنامه مدیران ارشد استان اصفهان در 
خصوص تعمیم و توسعه ورزش کارکنان ادارات دولتى، 
نهادها و سازمان ها، نخستین درگاه رسمى اطالع رسانى 
ورزش ادارات دولتى، ســازمان ها و نهادها و نخستین 
نشــریه تخصصى ورزش ادارات دولتى، ســازمان ها و 

نهادها رونمایى شد. 
همچنین طرح ملى «فجر تا نوروز، ورزش براى همه» 
روز پنجشــنبه با دوچرخه سوارى اســتاندار به همراه 

مدیران کل ادارات استان آغاز شد. 
این طرح یکى از طرح هاى ملى کشــور اســت که در 
دو محور برنامه هاى مشــارکت جمعــى در ورزش و 

جشنواره ورزش و نشــاط خانوادگى فعالیت خود را به 
مناســبت گرامیداشــت دهه مبارك فجر و فرارسیدن 
ســال نو اجرایى مى شــود. هدف از اجراى این طرح،  
ارتقاء سالمت مردم و افزایش شــور و نشاط اجتماعى 
عنوان شده است. این برنامه ها توسط ادارات ورزش و 
جوانان  هر شهرستان طبق جدول زمانبندى تعیین شده 
در روزهاى پنجشنبه و جمعه  هر هفته به ویژه روزهاى 

تعطیل تا 20 فروردین ماه99 برگزارمى شود.
طرح ملى «فجر تا نوروز، ورزش براى همه» در اصفهان 
پنجشنبه گذشته همزمان با ایام دهه مبارك فجر و به 
موازات استان هاى کشــور با دوچرخه سوارى عباس 
رضایى، استاندار اصفهان و 200 نفر از مدیران و کارکنان 
ارگان هاى دولتى استان حدفاصل ساختمان استاندارى 
در خیابان باغ گلدسته تا میدان امام(ره) و پس از آن باغ 

موزه چهلستون رسمًا آغاز شد.

جانشــین فرماندهى نیروى انتظامى اســتان اصفهان 
گفت: بیش از یک هزار نفر در سال در سوانح رانندگى 

استان اصفهان جان خود را از دست مى دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین حسین زاده بى 
نظمى را یکى از عوامل بروز مشکالت در جامعه دانست 

و گفت: یکى از بى نظمى ها در حوزه هاى ترافیکى است 
که موجب شده ســاالنه 1077 نفر در استان اصفهان 
جان خود را بر اثر تصادف از دســت  دهند و نتیجه این 
تحقیق بر اســاس تشــکیل اتاق فکرها به دست آمده

 است.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروى کشور گفت: 
نخستین نیروگاه برق آبى اســتان اصفهان در گلپایگان 
کلنگ زنى شد که ظرف مدت دو سال با اعتبارى بالغ بر 21 

میلیارد تومان اجرا مى شود.
بهروز مرادى در حاشیه اجراى عملیات نیروگاه 4 مگاواتى 
برق آبى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نیروگاه برق 
آبى ظرف مدت دو سال با اعتبارى بالغ بر 21 میلیارد تومان 
اجرا مى شــود. وى گفت: این نیروگاه ساالنه 17.1 دهم 
میلیون کیلو وات ســاعت انرژى پاك با صرفه اقتصادى 

هشت میلیارد تومان تولید مى کند که زمینه اى براى جذب 
سرمایه گذار است.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروى کشور تصریح 
کرد: انتقال مدیریت آب ســد کوچرى به شرکت آب نیرو 
باید در قانون بودجه لحاظ شــود.  وى افزود: تاخیر انتقال 
در مدیریت سد به دلیل موارد حقوقى بود زیرا ساخت سد با 
آب منطقه اى بود و باید ساختمان آن به طور کامل انجام و 
سپس تحویل مى دادند که از فروردین ماه سال 99 مدیر 

جدیدى خواهد داشت.

322 هزار تن محصوالت گلخانه اى ،امســال در اســتان 
اصفهان تولید شده است.

رئیس ســازمان جهادکشاورزى اســتان اصفهان  با بیان 
اینکه اصفهان پس از تهران و یزد ســومین استان در تولید 
محصوالت گلخانه اى اســت گفت: هم اکنون وســعت 
گلخانه هاى استان ،هزارو 856 هکتار است. مهرداد مرادمند 
پیش بینى کرد وسعت گلخانه هاى استان اصفهان تا پایان 
سال به دو هزار هکتار برســد. وى عمده محصوالت تولید 

شده در گلخانه هاى اســتان اصفهان را انواع سبزى،فلفل 
رنگى،بادمجان،خیار،گوجه فرنگى و توت فرنگى بیان کرد و 
گفت:کمتر از 10 درصد واحد هاى گلخانه اى استان به تولید 

130 میلیون شاخه گل و گیاه اختصاص دارد.
مرادمند اضافه کرد:حدود چهارهزار و 500 کشاورز و 20 هزار 
نفر کارشناس و کارگر در گلخانه هاى استان اصفهان به طور 
مستقیم اشتغال دارند و معادل همین آمار به طور غیر مستقیم 

به گلخانه ها وابسته است.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اســتان اصفهان گفت: درباره نحوه و زمان رهاسازى 
آب براى کشــت پاییزه دوم هنوز تصمیم گیرى نشده 

است.
حسن ساسانى در گفت وگو با ایمنا با بیان اینکه از ابتداى 
سال آبى جارى (مهرماه) تاکنون 475 میلى متر بارش 
در ایستگاه چلگرد ثبت شده است، اظهار کرد: بارش ها 
در مدت مشابه سال آبى گذشته در سرشاخه هاى زاینده 
رود یک هزار و 83 میلى متر و در متوسط بلند مدت 735 
میلى متر بوده اســت؛ از این رو امســال نسبت به سال 

گذشته 56 درصد و نسبت به بلند مدت 35 درصد کاهش 
بارندگى وجود دارد.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
استان اصفهان در پاســخ به این ســوال که آیا زمان 
رهاسازى آب براى کشــت پاییزه دوم مشخص شده 
است یا خیر؟ گفت: هنوز تصمیمى براى این مهم اتخاذ 
نشده و براى تصمیم گیرى در رابطه با این موضوع باید 
با نماینده صنف کشــاورزان و سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان جلســه اى برگزار و در خصوص زمان و نحوه 

رهاسازى آب تصمیم گیرى شود.

استاندار و مدیران استان پا به رکاب شدندتکذیب شیوع ویروس کرونا در نطنز 

فوت ساالنه هزار نفر در سوانح رانندگى استان  

نخستین نیروگاه برق آبى استان در گلپایگان
 احداث مى شود

تولید 322 هزار تن محصوالت گلخانه اى 
در استان اصفهان

آب کشت پاییزه دوم تأمین مى ش ود؟

آبگیــرى بیــش از انــدازه آب انبــار مجــاور 
خانه طباطبایى ها موجب آب گرفتگى سردابه هاى 
این خانه تاریخى شــد و عروس خانه هاى تاریخى 

کاشان را در معرض تخریب قرار داد.
به گزارش خبرگزارى صدا و ســیما مرکز اصفهان؛ 
مدیرعامل عمران و احیاى بافت تاریخى کاشــان با 
بیان اینکه سه شنبه شب هفته  گذشته آبگیرى بیش 
از اندازه آب انبار سلطان امیراحمد موجب نفوذ آب به 
خانه طباطبایى ها شد گفت: آب از آب انبار وارد سرداب 
خانه طباطبایى ها شده که موجب آب گرفتگى سرداب 

بزرگ و سه پس سرداب این خانه شد.
مهدى هوشمندى نژاد افزود: با حضور عوامل آتش 
نشانى آب داخل سرداب و سرریز آب انبار تخلیه شد تا 

از بروز خسارت هاى بیشتر جلوگیرى شود .
شــهردارى کاشــان متولى نگهدارى خانه تاریخى 
طباطبایى ها است که در ســال هاى 1374 تا 1376 
طبق نقشه اصلى مرمت و بازسازى شد و در فهرست 

آثار ملى ایران به شماره 1504 به ثبت رسید.
خانه تاریخى طباطبایى ها بعــد از باغ فین رتبه دوم 

بازدیدها بین آثار و ابنیه تاریخى کاشان را دارد .

آبگرفتگى عروِس خانه هاى 
تاریخى کاشان

محیا حمزه
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مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان با بیان این که توجه به اهمیت کارآفرینى،برنامه ریزي و سیاستگذاري 
در زمینه توسعه و ترویج آن از الزامات برنامه هاي مختلف توسعه اقتصادي کشور است گفت: در همین ارتباط، یکى از 
برنامه هاي مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و بالطبع  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان، انجام 

فعالیت هاي بنیادي در خصوص توسعه و ترویج کارآفرینى مى باشد. 
محسن نیرومند افزود: برگزارى جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان مى تواند زمینه هاى حضور کارآفرینان در جامعه 
و افزایش سرعت توســعه فرهنگ کارآفرینى را فراهم نماید. وى افزود: این جشنواره، میعادگاهى براى گردهم آوردن 

کارآفرینان است که تجارب موفق خود را با جامعه درمیان بگذارند و مشعل و چراغ راهى براى نسل جوان ونوپا باشند.
نیرومند درباره رویکرد انتخاب کارآفرینان در این جشــنواره تصریح کرد: در جشنواره کارآفرینان برتر، رویکرد انتخاب 
کارآفرینان بر مبناى شناسایى و معرفى بنگاه هایى است که طى سه سال گذشته «نوآورى منجر به رشد باالیى» داشتند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان  با بیان اینکه در ادبیات جهانى کارآفرینی، بنگاه هاي ُپررشد، بنگاه هایى 
هستند که از مسیر نوآورى و خالف قاعده مرسوم، به رشد باال و پایدار در فروش، میزان اشتغال و ارزش افزوده رسیدند، 
افزود: این بنگاه ها على رغم آنکه حجم کوچکى از بنگاه هاى کشور ها را تشکیل می دهند ولى بیشترین سهم را در ایجاد 

ارزش افزوده براى کشورها داشتند. در واقع آنها محرك ارتقاء بهره ورى، نوآورى و نفوذ در بازارهاى بین المللى هستند تا 
با تکیه بر سرمایه عظیم نیروى انسانى متخصص، اهداف توسعه اى کشور را پوشش داده و مسیر گذار از اقتصاد مبتنى 
بر منبع به اقتصاد دانش بنیان و مقاومتى را تسهیل نماید. نیرومند افزود: امسال نیز به همت مدیریت کارآفرینى و اشتغال 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان  و همزمان با  هشتمین روز از ایام ا... دهه مبارك فجر، سیزدهمین 
جشنواره استانى کارآفرینان برتر با معرفى 10 کارآفرین برتر استانى و 10 کارآفرین  شایسته تقدیر در سالن اجتماعات اتاق 

بازرگانى ، صنایع ، معادن و کشاورزى اصفهان  واقع در میدان فیض برگزار مى گردد.

همزمان با ایام ا... دهه مبارك فجر؛

سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر 
استان اصفهان امروز برگزار  مى شود

کارآفرینان برتر سال 1398
شرکت امین کشت پردیس

مدیرعامل: محمد امینسال شروع فعالیت: 1365
زمینه فعالیت: تولید محصوالت گلخانه اى

مزیت هاى رقابتى کسب وکار:
مجموعه امین کشت پردیس با بیش از 12 هکتار گلخانه صنعتى، توان تولید 6000 تن  سبزیجات و صیفى جات گلخانه اى در سال را دارد. این مجموعه 

با عرضه تولیدات خود در بسته بندى هاى خاص، توانسته است سهمى از بازار کشورهاى روسیه، امارات متحده عربى، اوکراین، آذربایجان و ... را 
به دست آورده و با کشورهاى اروپایى رقابت کند.     عالوه بر این، شرکت امین کشت پردیس توانسته است ضمن بهره مندى از سیستم هاى کنترل هوشمند 

و صرفه جویى 30 درصدى در مصرف سوخت و آب ، در اشتغال بیش از 300 نفر از نیروهاى جوان و تحصیل کرده کشور نقش آفرینى داشته باشد.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، دهاقان، روستاى پوده، شرکت امین کشت پردیس
www.aminpardis.com :شماره تماس: 53353193-031                       وبسایت

شرکت فنى مهندسى دانش نهاد آسیا
مدیرعامل:  حسن امینسال شروع فعالیت: 1390

زمینه فعالیت: کشاورزى
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

شرکت دانش نهاد آسیا تولیدات و خدمات خود را در حوزه هاى «تولید صیفى جات گلخانه اى خاص»، «تولید محصوالت زراعى و باغى»، «طراحى و اجراى 
سیستم هاى کنترل هوشمند گلخانه اى» و «طراحى، ساخت و اجراى سازه هاى گلخانه اى» به بازار داخل و خارج از کشور ارائه مى دهد. این مجموعه موفق 
شده است با استفاده از روش هاى مدرن تولید صیفى جات گلخانه اى و متدهاى روز دنیا در صنعت بسته بندى، کمیت و کیفیت محصوالت تولیدى را افزایش 

و با مدیریت تولید و طراحى تجهیزات کامال هوشمند براى تولید محصوالت گلخانه اى میزان مصرف انرژى را تا حد قابل توجهى کاهش دهد.
همچنین، این شرکت توانسته است براى 130نفر به صورت مستقیم و حدود 300 نفر به طور غیر مستقیم اشتغال زایى داشته باشد.

راه هاى ارتباط: 
آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، کیلومتر 22 جاده دهاقان-بروجن-سمت چپ

www.daneshnahad.ir  :شماره تماس: 53363390-031                 وبسایت

احیاگران قلب صنعت آسیا
مدیرعامل: محسن کریمیانسال شروع فعالیت: 1391

زمینه فعالیت: تولید اتاق کشت هوشمند
مزیت هاى رقابتى کسب وکار: 

شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا (رویشگر) با ارائه راه حل هاى بهینه براى مدیریت آب، زمان و انرژى و همچنین تولید سامانه هاى کشت هیدوپونیک، 
توانسته است گامى بلند در مبارزه با خشک سالى، مصرف انرژى و کاهش اثرات مخرب آن بر کشاورزان این مرز و بوم بردارد. اتاقک هاى کشت هوشمند 
این مجموعه به کشاورزان و دامداران اجازه مى دهد بدون نیاز به اراضى و مصرف کمتر برق و انرژى گیاه یا علوفه مد نظر خود را تولید کنند. این مجموعه 
عالوه بر ایجاد بیش از 600 فرصت شغلى و راه اندازى 300 خط تولید در کشور توانسته است به کشورهایى همچون کانادا، سوئد، کره جنوبى، ترکیه، 

آذربایجان، گرجستان، عراق، عمان، افغانستان صادرات داشته باشد.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتى، شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، ساختمان فن آفرینى2-واحد 345               شماره تماس: 
www.royeshgar.com :33931386-031                وبسایت

شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان
مدیرعامل: نوید نجات بخش آزادانىسال شروع فعالیت: 1378

زمینه فعالیت: تولید تجهیزات پیشرفته پزشکى و صنعتى 
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان با شعار ”ما مى توانیم با دانش و تخصص بومى از رنج بیمارى بکاهیم“ توانسته است گامى مهم در جهت اقتصاد 
دانش بنیان و مقاومتى بردارد و با روند رو به رشد خود نیاز کشور را در تولید محصوالت مختلف پزشکى تامین کند. این مجموعه براى اولین بار در ایران و به 

عنوان چهارمین شرکت در جهان توانسته است دستگاه شتاب دهنده خطى پزشکى (پیشرفته ترین تجهیز پزشکى در دنیا) را به صورت بومى تولید کند. عالوه 
بر این بهیار صنعت موفق به تولید دستگاه ایکس رى کانتینرى کاال به عنوان سومین تولیدکننده جهان گردیده است. همچنین این شرکت با تولید دستگاه هاى 

رادیولوژى دیجیتال، دستگاه سى تى اسکن، ایکس رى بازرسى چمدانى، تولید آلیاژهاى پیشرفته، طراحى و پیاده سازى الگوریتم هاى پیشرفته هوش 
مصنوعى، پردازى تصویر و بسیارى پروژه هاى هایتک دیگر بخش زیادى از رقباى خارجى را از بازار حذف و از خروج ارز از کشور جلوگیرى کرده است.

راه هاى ارتباط:
آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتى، شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، میدان فوالد، خیابان ششم، ساختمان بهیار صنعت

www.behyaar.com :شماره تماس: 33932277-031                   وبسایت

شرکت رنگ هاى صنعتى ایران
مدیرعامل: جواد شایق بروجنىسال شروع فعالیت: 1361

زمینه فعالیت: تولید رنگ هاى صنعتى و ساختمانى
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

شرکت رنگ هاى صنعتى ایران با همکارى گروه مهندسى رسپاد توانسته است منشا خدمات و نوآورى هاى فراوانى در صنعت رنگ کشور گردد. این 
مجموعه ماموریت خودر را بر طراحى، تولید و اجراى سیستم هاى مدرن رنگ و پوشش، همگام با آخرین پیشرفت هاى تکنولوژیک در حوزه صنایع رنگ 

و بهره گیرى از توانمندى داخلى و اروپایى قرار داده است. اعتقاد به این اهداف، شرکت رنگ هاى صنعتى ایران را مبدل به بزرگ ترین تولید کننده و مجرى 
کفپوش هاى اپوکسى و پلى یورتان در سطح کشور نموده است. این شرکت به واسطه ارتباط مستقیم با بزرگترین تولید کنندگان مواد اولیه صنعت رنگ 

دردنیا، هم اکنون به عنوان شریک تجارى رسمى شرکت Evonik آلمان در ایران فعالیت مى نماید. تولید جوهرهاى تصعیدى براى صنعت چاپ توسط این 
مجموعه، تاثیر قابل توجهى بر عدم خروج ارز از کشور داشته است. همچنین این مجموعه توانسته  است در ایجاد شغل براى بیش از 60 نفر به صورت تمام 

وقت و15 نفر به صورت نیمه وقت سهم داشته باشند.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: تهران، خیابان گیشا، نبش خیابان 17، پالك 256، واحد 8
www.rsi.co.ir :شماره تماس: 88067340-021         وبسایت

شرکت ایران گالب مرغوب
مدیرعامل: مجید راهبسال شروع فعالیت: 1360

زمینه فعالیت:  تولید و صادرات گالب
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

شرکت ایران گالب با بهره گیرى از ماشین آالت پیشرفته براى اولین بار موفق به تولید گالب و اسپرى گالب بهداشتى و پاستوریزه به صورت کامال صنعتى و بدون 
دخالت دست در ایران شده است. این موسسه در راستاى سیاست مشترى مدارى و همگام با پیشرفت تکنولوژى بسته بندى، اقدام به طراحى بسته بندى لوکس و 

زیبا نموده که جداى از قابلیت مصرف آن امکان استفاده به عنوان هدیه اى نفیس را نیز دارد. شرکت ایران گالب با نیم قرن تجربه در زمینه صادرات گالب به بازارهاى 
حوزه خلیج فارس، در حال حاضر به بیش از 20 کشور جهان صادرات داشته و داراى نمایندگى  در خارج از کشور مى باشد.  همچنین این موسسه داراى واحد هاى 

متنوع تولیدى از قبیل بطرى پت، درب بطرى، کارتن سازى، تولید نایلون شیرینگ، سردخانه و گمرگ اختصاصى است. ایران گالب هم اکنون افتخار کسب 5 عنوان 
صادرکننده نمونه استانى و  14 عنوان صادرکننده ممتاز و نمونه کشورى را در کارنامه خود دارد.

راه هاى ارتباط:
آدرس دفتر مرکزى: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، قبل از دامن افشار، جنب بانک اقتصاد نوین، پالك 2505، ساختمان ایران گالب

www.irangolab.ir :شماره تماس: 88674081-021            وبسایت

شرکت مهندسى ارتباطى پیام پرداز
مدیرعامل: سید وحید نحوىسال شروع فعالیت: 1375

زمینه فعالیت: امنیت اطالعات و ارتباطات
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

شرکت مهندسى ارتباطى پیام پرداز، حائز رتبه یک شوراى عالى انفورماتیک در زمینه امنیت فضاى تولید و تبادل اطالعات (افتا)، قدیمى ترین و تنها شرکت 
خصوصى کشور در صنعت امنیت کشور است که توانمندى طراحى الگوریتم هاى رمزنگارى بومى را دارد و براى اولین بار در کشور موفق به ارائه خدمات مرکز 

عملیات امنیت مدیریت شده است. پیام پرداز با تولید بیش از 30 محصول در حوزه افتا، از جمله ماژول امنیت سخت افزارى، سامانه امن سازى ارتباطات 
شبکه اى، مرکز عملیات امنیت بومى به همراه ماژول تحلیل ترافیک، نرم افزار رمزکننده پیامک و ...توانسته است ضمن کسب عنوان شرکت برتر در حوزه 

امنیت فناورى اطالعات و ارتباطات در چندین دوره، بسیارى از فعالیت هاى سنتى را به وسیله اتوماسیون بین ادارى تغییر داده  و امکان ارتباطات شبکه اى و 
تراکنش هاى مالى را در یک بستر امن فراهم آورد. این فعالیت ها منجر به حذف حجم زیاد مراسالت کاغذى و سفرهاى غیر ضرورى شده و عالوه بر تسریع 

زمانى در انجام کارها کمک قابل توجهى در حفظ محیط زیست داشته است.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، بزرگراه شهید خرازى، خیابان شهیدان شرقى، کوچه شماره 2، پالك 44
www.payampardaz.com :شماره تماس: 33375550-031               وبسایت

شرکت سپهر پلیمر سپاهان
سال شروع فعالیت: 

مدیرعامل: اکبر تاکى1386

زمینه فعالیت: تولید انواع فیلم هاى پلیمرى (CPP، BOPP، BOPET) و کاغذ مصنوعى
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

مجتمع کارخانجات سپهر پلیمر سپاهان به عنوان اولین تولید کننده فیلم BOPET در کشور و تولید کننده فیلم هاى CPP وBOPP  با تکیه بر کارکنان متخصص، ماشین 
آالت مدرن و تکنولوژى روز دنیا است.این شرکت با تولید محصوالت با کیفیت و قابل رقابت در سطح بین المللى عالوه بر کاهش خروج ارز از کشور، زمینه فروش و صادرات 
به 10 کشور آسیایى  از جمله ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، عراق، افغانستان، ترکیه، هندوستان و ازبکستان فراهم نموده و براى کشور ارزآورى داشته است.

سپهر پلیمر سپاهان با خرید مستقیم دستگاه هاى متاالیزر، اسلیتر، ارما و مواد افزودنى موردنیاز، سبب حذف واسطه ها در چرخه تولید محصوالت شده است.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، شهرك صنعتى سه راهى مبارکه، انتهاى خیابان دوازدهم
www.sepehrpolymer.com :شماره تماس: 52374391-031           وبسایت

شرکت مهندسین مشاور آزمونه فوالد
سال شروع فعالیت: 

مدیرعامل: محمد باقر پورزرگر1371

زمینه فعالیت: خدمات ژئوتکنیک و آزمون هاى صنعتى
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

مهندسین مشاور آزمونه فوالد از  جزء معدود سازمان هاى ایرانى است که امکان ارائه کلیه نیازهاى مطالعات ژئوتکنیکى، آزمایشگاهى، کنترل و بازرسى فنى را بصورت یک جا 
به پروژه هاى بزرگ صنعتى دارد. این سازمان داراى 5 بخش اصلى آزمایشگاه مکانیک و متالورژى، بازرسى فنى و بازرسى کاال، آزمایشگاه کنترل کیفى مصالح ، آزمایشگاه 

کالیبراسیون، ژئوتکنیـک، خوردگى، بخش آموزش مى باشد. مشاور آزمونه فوالد اولین و تنها شرکت مجهز به آزمون CTOD در ایران است و هم اکنون با بکارگیرى متجاوز 
از 300 نفر پرسنل متخصص و با داشتن متجاوز از 100 نفر پرسنل کارشناس و کارشناس ارشد، فعالیت هاى خود را به طیف وسیعى از پروژه هاى مهم نفت، گاز، پتروشیمى، 
نیروگاه، آب، فوالد، سیمان و راه و شهرسازى ارائه مى نماید. انجام آزمون هاى CTOD، اندازه گیرى K1C، اندازه گیرى نرخ رشد ترك، تنش پسماند به روش مکانیکى 

توسط این مجموعه عالوه بر جلوگیرى از خروج ارز از کشور، هزینه ها را به 1/4 هزینه آزمون در خارج از کشور کاهش داده است.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، ابتداى خیابان محتشم کاشانی، ساختمان 110
www.azmouneh.com :شماره تماس: 36259394-031                    وبسایت

شرکت برق صنعتى مبتکر
سال شروع فعالیت: 

مدیرعامل: سیامک حاجى قدیرى بیدگلى1388

زمینه فعالیت: تولید کننده تابلو برق و تجهیزات شبکه و مخابراتى
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

شرکت برق صنعتى مبتکر با بهره گیرى از تجارب پرسنل جوان، کارآزموده، ماشین آالت پیشرفته و نهادینه سازى ساختار کامال صنعتى و مبتنى بر تکنولوژى روز دنیا 
توانسته است انواع مختلف توزیع کننده هاى برق و سیستم هاى خنک کننده مربوط به دیتاسنتر و مخابرات را با قابلیت هاى بیشتر نسبت به نمونه هاى داخلى و خارجى 
تولید نماید و در صنایعى همچون نساجى، فوالد، خودرو، پتروشیمى و ساختمان نصب و مورد بهره بردارى قرار دهد.نیاز روز افزون کشور در حوزه تامین لوازم مورد نیاز 
بخش IT و مخابرات، به ویژه سیستم هاى امنیتى و شبکه و همچنین تحقق طرح هاى توسعه، گروه صنعتى مبتکر را بر آن داشت تا فعالیت در زمینه طراحى و ساخت 

تجهیزات زیرساخت مراکز داده و مخابراتى را آغاز کند. این شرکت تالش مى کند تا از طریق آموزش مستمر، تولید محصول مطابق با استاندارد هاى بین المللى، استفاده 
از ماشین آالت مدرن، بهره ورى و کاهش هزینه هاى تمام شده و تولید محصوالت جدید در جهت رفع نیاز هاى داخل و خارج از کشور گام بردارد.

راه هاى ارتباط:
آدرس دفتر مرکزى: تهران، میدان آرژانتین، ابتداى خیابان بخارست، خیابان 18، پالك 14، طبقه 2، واحد 4

www.mobtakerelectric.com :شماره تماس: 88507107-021              وبسایت
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شرکت مهرتاش سپاهان
مدیرعامل: مرتضى ایرانپورسال شروع فعالیت: 1379

زمینه فعالیت: تولیدکننده روانکارهاى صنعتى و مواد شیمیایى
مزیت هاى رقابتى کسب وکار: 

شرکت مهرتاش سپاهان مبناى فعالیت هاى خود را بر تولید و بومى سازى اقالم شیمیایى استراتژیک و مورد نیاز کشور چون انواع روانکارها و مواد شیمیایى 
صنعتى قرارداده است. عمده محصوالت این شرکت در چرخه تولیدات ملى قرار نداشته اند و هم اکنون با تولید داخلى، وابستگى به تامین کننده هاى خارجى 

و خروج ارز از کشوررا کاهش داده است. این شرکت عالوه بر کسب رضایت 25 صنعت فعال در کشور و بنیان گذارى دفاتر و آزمایشگاه هاى معتبر در 
کشورهاى امارات، هند و چین، توانسته است با عرضه مستقیم محصوالت خود در بازار کشورهاى آسیایى، اروپایى و آمریکاى شمالى، به عنوان صادرکننده 

موفق در زمینه روغن هاى صنعتى و موتورى شناخته شود.حذف کاغذ، رعایت استانداردهاى محیط زیست، ایزو، به  روزرسانى گواهینامه هاى بین المللى ، اخذ 
مدارك بین المللى از توف بورد آلمان در خصوص تاییدیه محیط زیست از جمله دستاوردهاى مهرتاش سپاهان در راستاى مدرن سازى مجموعه مى باشد. در 

حال حاضر محصوالت این شرکت عمدتا به مجتمع هاى بزرگ صنعتى از جمله نفت، گاز، پتروشیمى و پاالیش، حمل و نقل، الستیک، فوالدسازى، معادن، 
خودروسازى و ... عرضه مى گردد.

راه هاى ارتباط:
آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، مجتمع تجارى پارك، ورودى اول، طبقه اول، پالك 525

www.mehrtashco.com :شماره تماس: 33035-031       وبسایت

شرکت صنعتى سردساز خودرو
مدیرعامل: سعید ابوالحسنىسال شروع فعالیت: 1378

زمینه فعالیت: تولید کننده قطعات کولر خودرو
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

شرکت صنعتى سردسازخودرو با همکارى فنى و انتقال تکنولوژى از شرکت معتبر کره اي موفق گردید براى اولین بار در ایران خط تولید کولـر انـواع 
خـودرو را راه اندازى نماید و هم اکنون توان تولید ساالنه 600 هزار قطعه کولر خودرو را دارد.

همکارى با صاحبان فناورى تولید محصول از کشورهاى ژاپن و کره و به کارگیرى نیروهاى متخصص و متعهد ایرانى باعث گردید تا امروزه این شرکت 
اولین تامین کننده اصلى مجموعه کولر براى گروه خودروسازى سایپا باشد؛ همچنین بخشى از نیاز شرکت هاى خودروساز اعم از ایران خودرو، زامیاد و 

گروه بهمن توسط شرکت صنعتى سردسازخودرو تامین مى شود. 
 درحال حاضر این واحد تولیدى توانسته 170 قطعه وارداتى را بومى سازى و عالوه بر جلوگیرى از خروج 15 میلیون دالر ارز از کشور، هزار قطعه را به 

کشورهاى چین، ترکیه و عراق صادر کند.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت ا... کاشانى، خیابان شاهین جنوبى، کوچه عزتى پور، پالك 62
www.sardsaz.co :شماره تماس: 44032330-021             وبسایت

شرکت شانه سازى کاشان شانه
مدیرعامل: حسین قائمى نژادسال شروع فعالیت: 1382

زمینه فعالیت: تولید قطعات ماشین هاى بافندگى
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

شرکت کاشان شانه اولین تولید کننده شانه هاى لحیمى و قطعات منفصله ماشین هاى بافندگى در ایران است.
این واحد تولیدى، تنها تولیدکننده شانه میل میلک لنست و المل در داخل کشور است که تولید شانه هاى فرش ماشینى و پارچه بافى را نیز در دستورکار 

دارد و مى تواند به صورت کامل نیاز داخلى کشور را تامین نماید.
کاشان شانه داراى کامل ترین خط تولید لوازم بافندگى در دنیا  است و توانسته است با خط تولید مدرن، استفاده تکنولوژي باال و تالش بی وقفه و تعهد، 

محصوالت خود را در حد استاندارد جهانى تولید نموده و با کشورهاي اروپایى و آسیایى در این زمینه به رقابت بپردازد.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، کاشان، بلوار راوند، کوچه حکمت 33، شرکت سانه سازى کاشان شانه
www.kashanshaneh.com :شماره تماس: 55535262-031             وبسایت

کارآفرینان شایسته تقدیر در سال98

شرکت الکترونیک و منبع تغذیه نگار
مدیرعامل: رسول کاظمى نجف آبادىسال شروع فعالیت: 1383

زمینه فعالیت: بردهاى الکترونیکى هوشمند
مزیت هاى رقابتى کسب وکار: 

شرکت الکترونیک و منبع تغذیه نگار، با تولید بردهاى الکترونیکى هوشمند با استفاده از پردازنده هاى قوى و بومى سازى دستگاه هاى خاصى براى 
طراحى، برنامه نویسى، مونتاژ و راه اندازى بردها توانسته است نه تنها وابستگى کشور به تامین کنندگان خارجى را حذف نماید بلکه صرفه جویى زیادى در 

هزینه هاى تولید داشته باشد.
استفاده از نیروهاى متخصص و آموزش هاى دوره اى براى خرید قطعات و مواد اولیه از منابع اصلى  و حذف واسطه ها از برنامه هاى همیشگى این شرکت 

است. این رویکرد موجب شده است قیمت محصوالت کاهش یابد و شرکت در چندین سال متوالى برون سپار برتر صنایع داخلى شود.
همچنین محصوالت این واحد تولیدى به دلیل استفاده از تکنولوژى به روز، کیفیت باال و قیمت پایین محصوالت،  سرعت باال در طراحى و تولید و 

سفارشى سازى مطابق با نیاز مشترى، توان رقابت با دیگر تامین کنندگان، صادرات و ورود به بازارجهانى را داراست.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، نجف آباد، خیابان شریعتى، روبروى کوى صفا، ساختمان برج
شماره تماس: 42614664-031                   وبسایت: -

گروه صنایع غذایى نامى نو
مدیرعامل: امیررضا ثابت پىسال شروع فعالیت: 1379

زمینه فعالیت: گروه صنایع غذایى
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

گروه صنایع غذایى نامى نو به عنوان اولین تولید کننده استاندارد غذاى سرد، نوآورى هاى ارزشمندى را در فرآیند فرآورى و پخت بومى انواع خوراك هاى 
سرد آماده مصرف به دست آورده است و توانسته است با به کارگیرى فناورى روز دنیا به تولید محصول حساسى چون ساالد الویه به صورت تازه و بدون 

مواد نگه دارنده، اقدام کند. 
نامى نو با استفاده از مدرن ترین ماشین آالت بسته بندى به صورت پرفمینگ، محصول کامال بهداشتى با باالترین ضریب سالمت را در اختیار 

مصرف کنندگان قرار مى دهد و با هماهنگى و همزمانى مراحل ساخت و بسته بندى ، احتمال ابتالء به هرگونه میکروارگانیسم آلوده کننده خوراك را به صفر 
مى رساند.

آزمایشات دقیق بر روى مواد اولیه و محصوالت نهایى در آزمایشگاه هایى  با استانداردهاى بین المللى و استفاده از مواد اولیه باکیفیت تر، طبیعى تر و با 
ارزش غذایى باالتر از دیگر ویژگى هاى متمایز محصوالت تولیدى نامى نو است. گروه صنعتى نامى نو با وجود رقباى بسیار، بیش از 70 در صد از سهم 

فروش بازار را در دست دارد و صنعتى نوین را در عرصه هاى بین المللى بنیان گذارى کرده است.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: تهران، تهران پارس، خیابان جشنواره،خیابان شهید سبزى، خیابان رحیمى، شماره 7
www.namino.ir :شماره تماس: 7165-021           وبسایت

شرکت نگین عسل هرند
مدیرعامل: محمد رضا واعظ شوشترىسال شروع فعالیت: 1390

زمینه فعالیت: تولید بیسکویت
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

شرکت نگین عسل با نام تجارى آوند، با استفاده از ماشین آالت اتوماتیک و آخرین تکنولوژى روز اروپا، توانسته است میکس مواد اولیه و توزین مواد 
را بدون دخالت دست و پخت محصول را به صورت هوادهى انجام دهد. این امر در ارتقاء تولید و ثبات کیفیت محصوالت نهایى اثر چشم گیرى داشته و 

باعث پیشتازى این شرکت نسبت به رقبا شده است.
هم اکنون محصوالت شرکت نگین عسل هرند در کشورهایى چون کانادا، عراق، گینه، ساحل عاج، سودان، عمان، بحرین، ترکمنستان و افغانستان

 به عنوان محصولى شناخته شده و باکیفیت محسوب مى گردد.
این واحد تولیدى براى 5 سال متوالى صادرکننده نمونه استان اصفهان شناخته شده و چشم انداز شرکت رسیدن به جایگاه اول صادرکنندگان بیسکویت 

با استانداردهاى بین المللى و بومى سازى مواد اولیه تولید در خارج از کشور مى باشد.
شرکت نگین عسل هرند با استفاده از بهینه سازى مصرف مواد و کاهش ضایعات آسیابى در تولید توانسته گام موثرى در حفاظت از منابع و محیط زیست 

بردارد.
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: اصفهان، جاده نائین-هرند، شهرك صنعتى هرند، حدفاصل خیابان نگین 1 و 2
شماره تماس:  031-46400010

www.avandfamily.com :وبسایت

شرکت آریان لبن نقش جهان 
مدیرعامل: سیاوش سلیمىسال شروع فعالیت: 1390

زمینه فعالیت: تولید پودر شیر خشک، پودر آب پنیر، خامه صنعتى
مزیت هاى رقابتى کسب وکار: آریان لبن با بهره گیرى از متد جدید تولید و نیروى کار متخصص و اعتماد به آموزش و پرورش نیروى کار ماهر تاثیر 

به سزایى در ارتقاء کیفیت شیرخشک در سطح کشور و ارتقاء کیفیت شیر خام در  منطقه داشته است. کیفیت محصوالت تولیدى وجه تمایز اصلى این 
شرکت نسبت به سایر شرکت ها بوده و در نتیجه سبب رضایت مشتریان و خلق بازارها و مشتریان جدید گردیده است. 

این کارخانه اولین واحد اجرا کننده سیستم بگ فیلتر بوده و به عنوان کارخانه سبز در استان تهران شناخته شده است. همچنین عنوان بزرگترین واحد 
صادرکننده شیرخشک در سطح کشور را به خود اختصاص داده است. 

راه هاى ارتباط:
آدرس دفتر مرکزى: تهران- خیابان ولیعصر- حد فاصل پارك و پمپ بنزین ساعى- برج نگین ساعى- طبقه 12- واحد 1206

www.ariyanlaban.com :شماره تماس: 88713470-021                 وبسایت

شرکت تعاونى پرورش بوقلمون زرین
مدیرعامل: محمد ایوبىسال شروع فعالیت: 1384

زمینه فعالیت: اینتگریشن بوقلمون (از زنجیره تولید جوجه تا توزیع گوشت بوقلمون) 
مزیت هاى رقابتى کسب وکار:

شرکت تعاونى بوقلمون زرین توانسته است با رعایت استانداردهاى جهانى در اصفهان بهره بردارى و تولید بوقلمون به عنوان بزرگترین واحد مولد 
بوقلمون کشور را رقم زند. در حال حاضر مدرن ترین دستاوردها و تکنولوژى هاى صنعت طیور در فارم هاى مولد و پرورش بوقلمون گوشتى اعمال شده 

و تولید تعاونى از ساختار سنتى خارج گردیده است. 
شرکت زرین با ایجاد زنجیره تولید (اینتگریشن) موجب اتصال حلقه هاى ابتدایى این صنعت از تولید جوجه یکروزه و پرورش به بازاررسانى و جذب 

مشترى شده و ضمن هموارسازى بستر این صنعت تا حدود زیادى موجب کاهش قیمت تمام شده محصول شده است. 
این شرکت با تکمیل نخست زنجیره تولید گوشت بوقلمون در استان اصفهان عالوه بر کارآفرینى، ساالنه از خروج حدود 6 میلیون یورو ارز جلوگیرى 

مى کند. 
راه هاى ارتباط:

آدرس دفتر مرکزى: اصفهان- فیروزآباد- انتهاى بلوار ظفر- انتهاى چناران شرقى
www.tbzgroup.com :شماره تماس: 42442501-031                         وبسایت

شرکت صنایع دستى آقاجانى
مدیرعامل: امیر آقاجانى درباغشاهىسال شروع فعالیت: 1382

زمینه فعالیت: تولید و فروش صنایع  دستى فیروزه
مزیت هاى رقابتى کسب وکار: این مجموعه با حفظ هنرسنتى فیروزه کارى و الهام از هنر مس کارى به تلفیق این دو هنر اصیل با یکدیگر پرداخته و 
شکل کاملتر این محصول را با عنوان «مس و پرداز» تولید کرده است که موجب تحول و تنوع عظیمى در عرصه بازار صنایع دستى گردیده است.  

تولید بیش از 200 مدل زیرساخت در رشته فیروزه کوبى، مس و خاتم و مس و پرداز تاثیر چشمگیرى در تنوع بازار صنایع دستى داشته است. تمام 
مراحل تولید با دست انجام مى شود و ایجاد تغییراتى در مرحله پلى استر موجب ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت تولید و افزودن مرحله نمدزنى موجب 

کاهش ضایعات و افزایش میزان تولید شده است.
محصوالت آقاجانى 10 سال ضمانتنامه کتبى تایید و تعویض دارد و از شناسنامه اصالت سنگ فیروزه نیشابور برخوردار است. 

راه هاى ارتباط:
آدرس دفتر مرکزى: اصفهان- خیابان سپه- خیابان حکیم- صنایع دستى آقاجانى

شماره تماس: 031-32120066
www.aghajani.net :وبسایت

شرکت تابان گوهر نفیس
مدیرعامل: سهیل ساعدىسال شروع فعالیت: 1388

زمینه فعالیت: تولید دستگاه هاى اطالع رسانى آنالین- مه ساز امنیتى
مزیت هاى رقابتى کسب وکار: این شرکت با طراحى و تولید سیستم اطالع رسانى آنالین نرخ طال و مسکوکات توانسته است روش هاى قدیمى اعالم 

نرخ در صنف طال و جواهر مانند نرخنامه، ارسال پیامک و تلفن گویا را به روشى نوین و کارآمد ارتقا دهد. همچنین در حوزه سیستم هاى امنیتى با طراحى 
و تولید نسل جدید سیستم هاى امنیتى نقایص و مشکالت موجود در سیستم هاى فعلى را برطرف کرده است. 

وجه تمایز اصلى محصوالت این شرکت طراحى و تولید نوآورانه محصول و وابستگى به خدمات پس از فروش و پشتیبانى است. در حال حاضر این 
شرکت داراى بالغ بر 7 هزار مشترك سیستم هاى اطالع رسانى نرخ آنالین و مسکوکات و بیش از هزار مشترك استفاده کننده از دستگاه هاى مه ساز 

امنیتى است. 
راه هاى ارتباط:

A409 آدرس دفتر مرکزى: اصفهان-شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان- پارك علم و فناورى شیخ  بهایى- جنب برج فناورى- پالك
شماره تماس: 031-33931245

www.tgn.ir :وبسایت

روابط عمومى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان  اصفهانروابط عمومى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان  اصفهان
http://isfahan.mcls.gov.ir
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مزایده مال غیرمنقول
اجراى احکام مدنى شــعبه 17 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده 
اى در خصوص پرونده اجرایى کالســه 981095 له مســعود زارعى علیه بتول حاجیان نیا، 
مصطفى، مینا، فروزان و فرزانه زارعى مبنى بر دستور فروش در روز مورخ 98/12/7 در ساعت 
9 صبح در این محل، مجتمع قضائى شهید بهشتى جهت فروش. احترامًا بازگشت به ابالغیه 
شماره 152/18405/00 مورخ 95/5/27 منضم به نامه شماره 981095 مورخ 98/5/26 در 
خصوص اجراى قرار کارشناسى و ارزیابى باتفاق خواهان و خوانده از محل ملک معرفى شده 
واقع در خیابان هفت دست شرقى بن بست مهدى (شــماره 5) پالك شماره 239، کدپستى 
8164613953 و پس از بازدید و معاینه فنى و بازدید از پرونده شهردارى گزارش بشرح ذیل 
خدمتتان ارائه مى گردد. 1- مشخصات پالك: پالك مذکور طبق کروکى بصورت شمالى و 
جنوبى که از سمت شرق و جنوب با کوچه 6 مترى مجاور است و مساحت عرضه آن طبق سند 
ارائه شده 342/97 مترمربع با قدمت حدود سى و سه سال مى باشد. 2- مشخصات پالك ثبتى 
مطابق سند ارائه شده خواهان شــماره ملک 4839/369 تاریخ ثبت 75/5/3 دفتر- صفحه- 
بخش 5 اصفهان مشخصات مالکیت مسعود زارعى سهم مالکیت خواهان 96 سهم از 504 
سهم (6/7- 13) حبه 3- وضعیت و مشخصات پالك معرفى شده پالك فوق خانه است که 
در سه طبقه شــامل زیرزمین و طبقه همکف و طبقه اول با دیوارهاى باربر و سقف و ستون 
آهنى با قدمت بیش از سى و سه سال بنا گردیده است در طبقه زیرزمین دیوارها گچ و رنگ و 
کف موزائیک و آشپزخانه کابینت فلزى و داراى سرویس بهداشتى و پنجره هاى آلومینیومى 
و بخارى جهت گرمایش و کولر جهت سرمایش و موتورخانه جهت دو طبقه ى دیگر مى باشد. 
در طبقه همکف دیوارها گچ و رنگ، کف موزائیک، آشــپزخانه با کابینت ام دى اف، و داراى 
سرویس بهداشتى و پنجره هاى آلومینیوم با سیستم گرمایش رادیاتور و سرمایش کولر و در 
طبقه اول دیوار گچ و رنگ و کف موزائیک کابینت اشپزخانه فلزى و سرویس بهداشتى و پنجره 
ها الومینیوم و با سیستم گرمایش رادیاتور و سرمایش کولر (بدون ساکن) مى باشد. نماى کل 
ساختمان و حیاط آجر اب ساب 3 سانتى و کف حیاط سنگ و درب فلزى و ماشین رو مى باشد. 
ساختمان داراى انشعاب آب و گاز و همچنین داراى 4 کنتور برق جهت هر واحد 1 کنتور و یک 
کنتور عمومى مى باشد. 4- نظریه کارشناس با توجه به موارد مذکور و با در نظر گرفتن موقعیت 
محل و گذر دسترسى ابعاد و مدت ساخت و کلیه ى شرایط حاکم بر ارزیابى در شرایط عرضه و 
تقاضاى موجود ارزش شش دانگ پالك مذکور شامل عرصه و اعیان و مشاعات و مشترکات 
منصوبه بالغ بر 75/455/600/000 ریال معادل (هفت میلیارد و پانصد و چهل و پنج میلیون 
و پانصد و شصت هزار تومان) و سهم خواهان معادل 14/372/495/238 ریال معادل (یک 
میلیارد و چهارصد و سى و هفت میلیون و دویســت و چهل و نه هزار و پانصد و بیست و سه) 
تومان برآورد و اعالم میگردد. احتراما عطف به ابالغ شماره 121/24605 مورخ 1398/7/16 
موضوع اجراییه شماره 981095 شــعبه 17 اجراى احکام مدنى به استحضار مى رساند: در 
معیت خواهان بدوا به واحد ثبتى اداره ثبت قطعه جنوب مراجعه و پس از بررسى پرونده ثبتى 
4839/369 بخش 5 مراجعه و سپس به محل مورد اختالف واقع در اصفهان خیابان میر خ هفت 
دست شرقى بن بست مهدى پالك 239 مراجعه و پس از بررسى هاى الزم گزارش امر به شرح 
زیر تقدیم مى شود. اسناد مالکیت پالك 4839/369 بخش 5 مزبور به صورت تک برگى بدون 
ذکر مساحت پس از تفکیک اولیه صادر و تسلیم شده بعدا مالکین  پس از تطبیق سند با محل و 
اینکه طول ابعاد پالك ها بیش از متراژ قید شده در اسناد است به قصد اصالح آن ها به اداره ثبت 
مقصد اصالح آن ها مراجعه که پس از نقشه بردارى معلوم شده در تفکیک اشتباه محاسبه شده 
است مراتب به اداره ى کل ثبت منطقه گزارش که موضوع در هیئت نظارت و هیئت منطقه 
مطرح و منجر به صدور راى شماره 3096- 65/2/28 هیئت مذکور بدین شرح که پالك اولیه 
به ده قطعه پالك تفکیکى تبدیل و منجر به تنظیم تقسیم نامه بین مالکین گردیده است. هیئت 
مذکور در جلسه 65/2/28 چنین ایراد رأى نموده اســت. (اشتباه به صورتى که گزارش شده 
موثر است مقرر میگردد صورت مجلس اصالحى مطابق واقع تنظیم و به دفترخانه ى تنظیم 
کننده ى تقسیم نامه ارسال تا با حضور اصحاب تقسیم، نامه اصالح و سپس وفق تقسیم نامه 
اصالحى ابعاد قطعات به ثبت دفتر امالك برسد و سند مالکیت  صادره طبق واقع اصال گردد.) 
واحد ثبتى طى شماره 2/4768- 65/3/11 مراتب اصالحى و مدلول راى را به دفتر 12 اصفهان 
منعکس و با عنایت به گذشت حدود سى و چهار سال زمان که به مراتب مالکین افزایش یافته 
اند حکم قطعى صادره که به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت صادر شده عمال انجام نشده است. 
بنابراین مادام که حکم قطعى مزبور منجر به تنظیم ســند تقسیم نامه اصالحى بین مالکین 
پالك هاى ده گانه نشود اصالح ابعاد آن و به دنبال آن تعیین مساحت آن ها مطابق واقع امکان 
پذیر نخواهد بود. در حال حاضر مساحت پالك مورد اختالف بالغ بر 362/40 مترمربع مى باشد. 
در نتیجه به نظر مى رسد اجراى حکم مزبور که مستند به نظر مى رسد اعتبار سندیت پالك را 
در انتقال داراى محدودیت نموده است مگر با توافق خریدار و فروشنده. که توسط کارشناسان 
رسمى دادگسترى ارزیابى و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا 
طالبین خرید 5 روز قبل از مزایده میتوانند ما مراجعه از آن بازدید و با تودیع 10 ٪ قیمت پایه، در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده ى مزایده خواهد بود. م الف: 

740124 اجراى احکام شعبه 17 دادگاه حقوقى اصفهان /11/184
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هــاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000997 مورخ 98/10/30 خانم عاطفه کلباسى 
بیدآبادى به شماره شناسنامه 4271 کدملى 1284983250 صادره از اصفهان فرزند مهدى 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و انبارى متصله به مساحت 515/31 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 3 و 4 فرعى از 5635- اصلى و 5634 باقى مانده و 5665 
باقیمانده واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که از طرف مهدى کلباسى بیدآبادى به وراث انتقال 

گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000999 مــورخ 98/10/30 آقاى علیرضا 
کلباسى بیدآبادى به شماره شناسنامه 23593 کدملى 0059066709 صادره از تهران فرزند 
مهدى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و انبارى متصله به مساحت 515/31 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 3 و 4 فرعى از 5635- اصلى و 5634 باقى مانده و 5665 
باقیمانده واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که از طرف مهدى کلباسى بیدآبادى به وراث انتقال 

گردیده است. 
ردیف 3- برابر رأى شماره01001 1398603020230 مورخ 98/10/30 خانم رویا کلباسى 
بیدآبادى به شماره شناســنامه 6144 کدملى 0053551427 صادره از تهران فرزند مهدى 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و انبارى متصله به مساحت 515/31 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 3 و 4 فرعى از 5635- اصلى و 5634 باقى مانده و 5665 
باقیمانده واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که از طرف مهدى کلباسى بیدآبادى به وراث انتقال 
گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/11/19 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/12/04 م الف: 759982 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /11/258
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هــاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000942 مورخ 98/10/22 آقاى رسول طریقت 
خاکسار به شماره شناسنامه 65807 کدملى 1281756164 صادره از اصفهان فرزند مهدى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88/18 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 5851- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/11/19 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 12/04 /1398 م الف: 861814 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /11/260
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000396 تاریــخ آگهى: 1398/11/16 شــماره پرونده: 
139304002004000347 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانــى: 9301292، 
1- ششدانگ پالك ثبتى شماره 5375/2 واقع در تلواژگان بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: 
اصفهان- خیابان 22 بهمن- کوچه شــهید همایونى- کوچه شهید جمشیدیان- پالك 16 
که ســند مالکیت آن در صفحه 481 دفتر 80 امالك به شماره ثبتى 10616 و با شماره چاپى 
816110 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: بطول 6/80 سانتیمتر بدیوار خرابه اشتراکى 
با زمین 5376 شرقا به خط مستقیم مفروض به طول 19 متر به زمین 5375/13 جنوبا دیوار 
خرابه است به جاده به طول 6/80 ســانتیمتر غربا به دیوار خرابه اشتراکى با زمین 5376 به 
طول 19 متر که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق یکباب ســاختمان مسکونى در دو 
طبقه به اضافه زیرزمین است ساخت فاقد اســکلت بصورت دیوار باربر و سقف طاق ضربى 
بوده. زیرزمین بصورت انبارى از راه پله راه دارد و طبقه همکف یک خوابه و طبقه اول دو خوابه 
است کف ساختمان موزاییک و سیمان و بدنه ها گچ و رنگ و کابینت ها فلزى و درب و پنجره 
هاى بیرونى فلزى و دربهاى داخلى چوبى اســت نماى حیاط و بیرون ساختمان سنگ هفت 
سانتى الى بید و کف حیاط موزاییک است قدمت ساخت باالى سى سال بوده و ساخت بلحاظ 
سازه اى مستعمل و کلنگى محسوب میگردد لیکن در حال حاضر قابل استفاده بوده و در آن 
سکونت دارند گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى است مساحت عرصه طبق پایان 
کار شهردارى و سند پس از اصالح 129/20 مترمربع در ابعاد 6/80 در 19 متر و اعیانى شامل 
همکف 91 و اول 91 و زیرزمین 25 متر مربع جمعا 207 مترمربع است با توجه به قدمت ساخت 
بلحاظ شهردارى داراى پایان کار شماره 89013554 بوده و فاقد عقب نشینى است و ساختمان 
در حال حاضر تماما در تصرف مالک و در اجاره مستاجر است ملکى آقاى احمد على شمس مى 
باشد 2- تمامت ششدانگ یکباب خانه پالك 1536 فرعى مجزى شده از 31 فرعى از 15202 
اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/75 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان 
جى شرقى ابر- انتهاى کوچه شهیدان قریشى شماره 73- بن بست متین پالك 7 کدپستى 
81561- 53311 که سند مالکیت آن در صفحه 179 دفتر امالك جلد 170 ذیل شماره 29741 
و شماره چاپى 325802 سرى الف سال 80 به مالکیت آقاى قاسم ابهرى خوراسگانى ثبت و 
صادر شده است حدود و مشخصات شماال بطول 8/75 متر دیوار به دیوار خانه هاى احداثى ار 
باقیمانده شرقا بطول 18/75 متر دیوار به دیوار خانه احداثى از باقیمانده و گل انداز قنات جنوبا 
در دو قسمت که قسمت اول به صورت پخ میباشد به طولهاى 1 متر و 8 متر و 0/20 متر درب 
و دیوارى است به شارع غربا بطول 19/95 متر دیوار به دیوار خانه احداثى از باقیمانده حقوق 
ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس پالك فوق حسب استعالم شماره 4514 مورخ 90/2/27 
از شهردارى خوراسگان با کاربرى مسکونى با اسکلت فلزى، سقف تیرآهن و آجر دیوارها باربر 
آجرى کف موزاییک، دربهاى داخلى چوبى، پنجره هــاى خارجى و ورودى آلومینیوم، نماى 
خارحى سنگ، حیاط کف موزاییک و بدنه آجرى پله بدون نرده، کف سنگ و بدنه گچ، آشپزخانه 
با کابینت فلزى بدنه کاشى، حمام بت درب آلومینیوم، کف و بدنه کاشى و سرامیک و دسترسى 
آن از راه پله، زیرزمین با کف موزاییک، بدنه سیمان سفید، سقف تیرچه و بلوك، درب ورودى 
فلزى و داراى کنتور آب و برق و گاز و هم اکنون طبقه به مساحت حدودا 110 مترمربع بعنوان 
یک واحد مسکونى و زیرزمین به مساحت حدودا 38 مترمربع انبارى در حال بهره بردارى مى 
باشد که طبق اسناد رهنى شماره 29627 مورخ 90/5/13 و تعویض وثیقه شماره 30491 مورخ 
90/9/21 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 106 اصفهان در رهن بانک ملت واقع مى 
باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 1398/12/12 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول "شــهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از 1- مبلغ پایه 11/200/000/000 ریال (معادل یک میلیارد و صد و بیست 
میلیون تومان) براى پالك 5375/2 بخش 4 و 2- 5/600/000/000 ریال (معادل پانصد و 
شصت میلیون تومان) براى پالك 15202/1536 بخش 5 شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/11/19 درج 
و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از حسابدارى باید مبلغ پایه هر کدام از پالك 
هاى ثبتى فوق الذکر به حساب اداره اجراى اســناد رسمى اص فهان بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 762119 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /11/262
فقدان سند مالکیت

سند مالکیت شانزده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى 3035/8 واقع در بخش 
چهار (پالك 1 باقى مانده از 3035 که در راستاى استانداردسازى به 3035/8 تبدیل شده) ثبت 
بنام فرشته امامى هاشمى فرزند مجتبى با کدملى 1283567652 ثبت در دفتر 121 صفحه 
103 ذیل شماره ثبت 17732 ثبت و سند بشماره چاپى 921563 صادر و تسلیم گردیده و  اکنون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 762012 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /11/263

ابالغ راى
راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 851/98 دادنامه 996-

98/11/1مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: علیرضا فدایى 
نشانى نجف آباد خ امام گل فروشى  آقاى فدایى وکیل خواهان : مهدى سواد کوهى نشانى : 
نجف آباد خ امام روبروى سینما الله خوانده: مسلم براتى  نشانى: مجهول المکان، به خواسته: 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى على رضا فدایى با وکالت آقاى مهدى سواد کوهى  به طرفیت مسلم براتى 
دائر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و سیصد هزار تومان  به 
انضمام کلیه خسارات دادرسى (هزینه هاى دادرسى حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر در تادیه 
تا زمان اجراى حکم ، نظر به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمى و نظر به اظهارات شهود 
که مثبت اثبات ادعاى خواهان مى باشد و طى آن خواهان براى گلخانه خوانده کار لوله کشى 
و برق کشى را انجام داده و خوانده در برابر شهود اقرار بر بدهى خود نموده لذا شورا  مستنداً به 
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و سیصد هزار تومان بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ صد و هفتاد هزار تومان بابت هزینه دادرسى وپرداخت حق الوکاله وکیل  طبق 
تعرفه قانونى و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست به مورخه 98/9/11 تا زمان 
اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و به مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.756656/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

نجف آباد سید امید قاضى عسگر شعبه یازدهم 11/264
ابالغ راى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 836/98 دادنامه 98/10/23-962 
مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آبادخواهان: مسعود افشارى نشانى: 
نجف آباد خ امام گل فروشى فدایى  وکیل خواهان : مهدى سواد کوهى نشانى : نجف آباد خ 
امام روبروى سینما الله خوانده: مهدى گلستان  نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
15 فقره چک به شماره هاى 585487(5/000/000 ریال) و585488 (5/000/000 ریال)و 
585489(5/000/000 ریال) و 903108(20/000/000ریال)و 903107(20/000/000ریال)
و 585490(5/000/000 ریــال) و585492(5/000/000 ریــال) و585491(5/000/000 
ریــال) و585493(5/000/000 ریــال) و814303(10/000/000ریــال) و 814302 
(10/000/000ریال) و 814301(10/000/000ریال) جمعــا به مبلغ 120/000/000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مسعود افشارى با وکالت 
مهدى سواد کوهى به طرفیت مهدى گلستان به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى 
بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و 
انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 
(یکصد و بیست میلیون ریال ) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/985/000 (یک میلیون و 
نهصد و هشتاد و پنج هزار ریال ) به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست 98/9/7 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.756660/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه یازده 11/265
 حصروراثت 

سعید امید نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 24511 به شرح دادخواست به کالسه 1775/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم 
قاهرى نجف آبادى بشناسنامه 72 در تاریخ 98/8/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمدرضا امید نجف آبادى ش ش 86 ، 2. 
سعید امید نجف آبادى ش ش 24511 ، 3. اکرم امید نجف آبادى ش ش 573 ، 4. اطهر امید 
ش ش 522 ، 5. زهره امید نجف آبادى ش ش 1037 ، 6. اشــرف امید نجف آبادى  ش ش 
1340 ، 7. عفت امید نجف آبادى  ش ش 1129(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 761148/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد 11/266
ابالغ راى

 راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 98/681 دادنامه 1035-
98/10/15 مرجع رسیدگى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: معصومه نجفى 
نشانى نجف آباد بلوار منتظرى شمالى کوى حاج اسماعیلى ها بن پامچال 2 -8514954903 
خوانده: رضا شمس قهفرخى  نشانى: مجهول المکان، به خواسته: استرداد گردشکار: پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى معصومه 
نجفى به طرفیت رضا شمس قهفرخى به خواسته صدور حکم بر استرداد یک فقره چک بانکى 
سفید امضاء به شماره 10002137869 (عهده بانک کشاورزى جارى 00087666388 با توجه 
به گواهى شاهد و اتیان سوگند خواهاندر صورتجلســه مورخ 98/9/18 و عدم حضور خوانده 
جهت دفاع موثر از خود مستنداً به مواد 10 و 466 قانون مدنى حکم بر محکومیت خوانده به  
اســترداد چک موصوف به خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از آن  
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.762069/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد  شعبه سوم 11/267
 حصروراثت 

یداله نادرى نبى داراى شناسنامه شماره 3165 به شرح دادخواست به کالسه 1801/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم نادرى نبى 
بشناسنامه 4891 در تاریخ 98/3/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. مسیب نادرى نبى ش ش 5855 ، 2. روح اهللا نادرى نبى ش ش 
73 ، 3. یداله نادرى نبى ش ش 3165 ، 4. نصراله نادرى نبى ش ش 941 (فرزندان متوفى)، 5. 
جمیله احمدى نبى ش ش 90 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 762083/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد 11/268
 مزایده اموال منقول نوبت دوم  

در پرونده 981038 ح 4 اجــراء محکوم علیه علیرضا دهنادى و صدیقه دهنادى به تقســیم 
ماترك مرحوم خانم ملوس خانم گنجى نسبت حصه هریک از وراثت بشماره 752 مورخ 10 / 
11 / 1397 درحق محکوم له  آقاى على اصغر دهنادى و مبلغ 000 / 000 / 1ریال بابت هزینه 
االجراء درحق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توســط کارشناس خبره کارشناسى شده است ، 
نموده است . صورت اموال مورد مزایده1 – ارزیابى امتیاز فیش هاى حج عمره موضوع پرونده 
براساس اظهارات شفاهى مسئول مربوط در سازمان حج و زیارت آقاى صادقى با شماره تماس 
09131019960 براساس عرفا حاکم بر جامعه بین مبلغ 000 / 000 / 2 ریال الى 000 / 000/ 
3 ریال برآورد مى گردد. 2 – ارزش فیش هاى ثبت نام حج عمره موضوع پرونده براساسمبلغ 
سپرده 000 / 980 / 16 ریال و 000 / 950 / 7 ریال اعالم شده از طرف بانک ملى شعبه شاهین 
شهر به اضافه کلیه سودهاى ذخیره شده از زمان ثبت نام تا زمان فروش یا واگذارى و همچنین 
میانگین ارزیابى امتیاز هریک از فیش ها به مبلغ 000 / 500 / 2 ریال برآورد مى گردد . بنابراین 
ارزش فیش = اصل سپرده + سود سپرده تا زمان واگذارى + میانگین ارزش ثبت نام به مبلغ 
000 / 500 / 2 ریال 3- هزینه هاى مرتبط با اعزام بــا توجه به هزینه هاى صورت گرفته در 
ســال 1394 آخرین زمان ثبت نام حج عمره مبلغ 000 / 25/000 ریال الى 000 / 000 / 30 
ریال اعالم گردیدکه این مبلغ بر اساس اخرین نرخ شاخص تورم اعالم شده در سایت بانک 
مرکزى مبلغ 000/ 500 / 2ریال برآورد مى گردد . نظر یه فوق صرفا اظهارنظر کارشناســى 
در خصوص قرار صادره بوده و هرگونه اظهار نظر و تقسیم گرى در خصوص موارد حقوقى و 
قضایى در شان و اختیارات آن مقام محترم قضایى مى باشد .  زمان برگزارى مزایده :1 / 12 / 
98 ساعت 8 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل 
بازدید از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شــود . مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى 
بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب 
سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال 
ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى 
گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 

درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در 
مزایده شرکت داده شوند755798 /م الف . حمیدرضا کرباسى– مدیر اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر 11/269 
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000398 تاریــخ آگهى: 1398/11/16 شــماره پرونده: 
139704002004000445 آگهى مزایــده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9703613 
شش دانگ یک دســتگاه آپارتمان پالك شــماره 79 فرعى مجزى شــده از پالك 2864 
اصلى به مساحت 141/95 مترمربع به انضمام شــش دانگ انبارى پالك شماره 69 فرعى 
واقع در زیرزمین به مســاحت 11/13 مترمربــع واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به آدرس: 
اصفهان خیابان چهارباغ باال جنب بیمارســتان شــریعتى بن بســت کامران پالك 2 طبقه 
اول کدپســتى 8173745354 که اســناد مالکیت آن به شــماره دفتر امالك الکترونیکى 
139620302024018483 و 139620302024018483 و شــماره چاپى سند 442972 و 
442973 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال اول به دیوار اشتراکى با آپارتمان پالك 78 
فرعى به طول 5/20 متر دوم دیواریست به کانال طبقه همکف آپارتمان پالك 76 فرعى به 
طول 45 سانتیمتر سوم در سه قسمت در امتداد درب اختصاصى و دیوار اشتراکى با پالك 71 
فرعى به طولهاى 3/30 متر و 4/10 متر و 1/20 متر چهارم در دو قسمت پنجره و دیواریست 
به فضاى نورگیر سطح نورگیر اختصاصى پالك 76 فرعى است به طولهاى 1/30 متر و 1/10 
متر پنجم به دیوار اشتراکى با آپارتمان پالك 78 فرعى به طول 3/95 متر شرقًا دیواریست به 
فضاى پالك 2 فرعى باقیمانده به طول 9/15 متر جنوبًا در 21 قسمت پنجره و دیواریست به 
فضاى اعیانى حیاط 77 فرعى به طولهاى 43 سانتیمتر و 23 سانتیمتر و 2/70 سانتیمتر و 23 
سانتیمتر و 25 سانتیمتر و 1 متر و 5 سانتیمتر و 66 سانتیمتر و 25 سانتیمتر و 2 متر و 70 سانتیمتر 
و 25 سانتیمتر و 70 سانتیمتر و 25 سانتیمتر و 2 متر و 30 سانتیمتر و 30 سانتیمتر و یک متر 
و یک متر و 5 سانتیمتر و 34 سانتیمتر و 23 سانتیمتر و 3 متر و 23 سانتیمتر و 23 سانتیمتر و 
نیم و غرباً دیواریست به فضاى پالك 37 فرعى بطول 9 متر و 95 سانتیمتر و ارتفاع 2 متر و 65 
سانتیمتر. حدود انبارى شماًال به دیوار اشتراکى با انبارى پالك 67 فرعى به طول 2 متر و 65 
سانتیمتر شرقًا به دیوار اشتراکى با انبارى پالك 67 فرعى به طول 4 متر و 20 سانتیمتر جنوبًا 
درب و دیواریست به پارکینگ 71 فرعى به طول 2 متر و 65 سانتیمتر غرباً به دیوار اشتراکى با 
پلکان پالك 70 فرعى بطول 4 متر و 20 سانتیمتر به ارتفاع 2 متر و 55 سانتیمتر حقوق ارتفاقى 
له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق آپارتمان 
مسکونى با مساحت 141/95 مترمربع و نوع اسکلت فلزى و نوع سقف تیرچه و بلوك و پوشش 
کف ســرامیک و موزائیک و جنس پنجره ها آلومینیوم و نماى خارجى سنگ و آجر و پوشش 
بدنه رنگامیزى و مساحت انبارى 11/13 مترمربع جنس دربهاى داخلى چوبى قدمت حدود 37 
سال و آشپزخانه با کابینت چوبى سیستم سرمایش کولر آبى  و سیستم گرمایش موتورخانه و 
شوفاژ و داراى انشعابات برق و آب و گاز است ملکى آقاى احمد منوچهرى نائینى و خانم ساناز 
منوچهرى نائینى (بالسویه هرکدام سه دانگ مشاع از شش دانگ) که طبق سند رهنى شماره 
15254 – 96/6/16 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شــماره 316 اصفهان در رهن بانک سپه 
شعبه وحید اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه نامه مى باشد و از 
ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/12/11 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 13/500/000/000 ریال (سیزده میلیارد و 
پانصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمناً این آگه ى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/11/19 درج و منتشــر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلسه مزایده باید 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى 
کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 763238 قویدل – کفیل 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان / 11/275
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000397 تاریــخ آگهى: 1398/11/16 شــماره پرونده: 
139504002004000293 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9500805 ششــدانگ 
باغچه پالك 654/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با حق الشرب تابعه از نهر نایج به آدرس: 
اصفهان – خیابان حکیم نظامى، خیابان خاقانى، کوچه شهید ورژ باغومیان (شماره 8) روبروى 
باشگاه آرارات، بن بست مرجان کدپستى 8175859371 و 8175859373 که سند مالکیت 
آن در صفحه 37 دفتر 120 امالك به شماره ثبتى 14148 و با شماره چاپى 38039 ثبت و صادر 
شده است با حدود: شماًال: اول به دیوار خانه 655 دوم به دیوار اشتراکى با خانه 633 جمعًا به 
طول 8/10 متر شرقًا به دیوار خانه 638 و 639 جمعًا به طول 23/10 جنوبًا درب و دیواریست 
به کوچه جید الحداث به طول 7/80 متر غربًا به دیوار باغچه 654 به طول 23/50 متر حقوق 
ارتفاقى دو میزاب از خانه 655 به مورد ثبت گواهى میشود. که طبق نظر کارشناسان رسمى 
پالك فوق: یک باب منزل مســکونى دو طبقه هر کدام به مساحت 135 متر مربع با کاربرى 
مسکونى و یک زیر زمین با کاربرى انبارى به مساحت حدود 41 متر مربع مى باشد. مساحت 
عرصه این پالك حدود 177/20 متر مربع و کل اعیانى حدود 311 متر مربع با قدمت حدود 30 
سال و فاقد پارکینگ مسقف با تامین یک پارکینگ در حیاط مى باشد. و مشخصات کلى پالك 
عبارت است از: اسکلت دیوار باربر با سقف تیرآهن، نماى بیرونى سنگى، کف حیاط موزائیک، راه 
پله سنگى با حفاظ آهنى، در ورودى حیاط آهنى، طبقه همکف سه خوابه و طبقه اول دو خوابه و 
باز سازى شده مى باشد. سیستم گرمایش بخارى و سیستم سرمایش کولر آبى و داراى انشعابات 
آب و گاز مشترك و برق مستقل مى باشد. مشخصات طبقه همکف: کف هال و سالن موزائیک، 
کف اطاقها موزاییک، بدنه دیوارها گچ کارى و رنگ آمیزى، پنجره هاى بیرونى از جنس آهن، 
درهاى داخلى چوبى، کف آشــپزخانه موزائیک و بدنه دیوار آن تا نصف کاشى کارى، کابینت 
آشپزخانه فلزى، کف سرویسها و حمام سرامیک و حمام سرامیک و بدنه دیوارها کاشى کارى 
و داراى آبگرمکن دیوارى مى باشد مشخصات طبقه اول: کف هال و سالن و اطاقها سرامیک، 
بدنه دیوارها گچ کارى و رنگ آمیزى، پنجره هاى بیرونى آلومینیوم، درهاى داخلى چوبى، کف 
آشپزخانه سرامیک و بدنه دیوار آن تا نصف کاشى کارى، کابینت آشپزخانه با اسکلت فلزى و 
درهاى چوبى، کف سرویسها و حمام سرامیک و بدنه دیوارها کاشى کارى و داراى آبگرمکن 
دیوارى مى باشد و ملک مذکور داراى پروانه ساختمانى شماره 15/8490 مورخ 69/01/25 
جهت احداث طبقه اول مى باشــد و همچنین داراى پایان کار با شــماره 15/22925 مورخ 
73/10/13 از شهردارى ناحیه 5 اصفهان مى باشد. ملکى آقاى خچو خداوردیان قلعه ملکى که 
طبق سند رهنى شماره 38039 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 101 اصفهان در قبال 
شرکت توسعه تجارت آریان زنده رود رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
بستانکار ملک فوق فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/12/12 در اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 21/000/000/000 ریال (بیست و یک میلیارد ریال) 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 98/11/19 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به 
همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 763423 قویدل – کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان / 276 /11
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میالد  فخرالدینى مدافع تراکتور عقیده دارد این تیم 
از لحاظ هزینه در نقل و انتقاالت پنجم است. گفتگو 

با وى را در ذیل میخوانید:
خیلى ناگهانــى از ذوب آهن جدا 

شدى.
یکســرى اتفاقات در ذوب آهن افتــاد که تصمیم به 
جدایى گرفتم و تراکتور را انتخــاب کردم؛ تیمى که 
گذشــته خوبى با آن دارم و رابطه خیلى خوبى هم با 

هوادارانش دارم.
جالب است همه بازیکنانى که در 
تراکتور بــازى مى کنند مى گویند 
ارتباط خیلى خوبى بــا هواداران 

دارند.
 بله، چون هواداران تراکتور فوتبال را خوب مى فهمند 
و بازیکنانى که تالش مى کنند را مى شناسند به خاطر 
همین ارتباط دوســتانه اى بین بازیکنان و هواداران 

به وجود مى آید.
 گفتــى یکســرى اتفاقــات در 
ذوب آهن افتاد که باعث جدایى ات 
شد. منظورت از این اتفاقات چه 

چیزى است؟
 مشــکالت زیاد بود. از زمــان رفتن آقــاى آذرى 
مشکالت شروع شد. شما فکر کنید شب قبل از بازى 
اول مان با ســایپا، آذرى را برداشتند؛ مدیرعاملى که 
رابطه خیلى خوبى با بازیکنان دارد. این مسأله باعث 
شد به تیم شوك وارد شــود. بعد از آن تیم دیگر جان 

نگرفت. لباس مناســب، تمرین مناسب و هتل هاى 
مناسب نداشــتم. بحث مالى هم بود. از لحاظ مالى 
ضعیف شده بودند که به همین دلیل تصمیم به جدایى 
گرفتم. نمى خواستم فکر و ذکرم جاى دیگر باشد براى 

همین تراکتور را انتخاب کردم.
یکى از مشکالتى که وجود داشت 
و باعث اعتراض یکسرى بازیکنان 
شد، این بود که گفتند در هر پست 
بازیکنان خوب زیــادى گرفتند 
که یکســرى از نیمکت نشــینى 
ناراضى هستند. ظاهراً محمدزبیر 
نیک نفس هم در یکى از جلسات 
این مسأله را به علیرضا منصوریان 

گفته بود.
 تیم ما زمانى بسته شــد که جزو 16 تیم آسیا بودیم و 
کادر فنى و مدیریت براى قهرمانى آسیا تیم را بسته 
بودند. براى این مسأله هم باید بازیکنان زیادى داشته 
باشند. تمام تیم هاى موفق چند بازیکن خوب در هر 
پســت دارند که اگر بازیکنى مصدوم یا محروم شد 

مشکلى براى تیم پیش نیاید.
 با وجود همه این مســائل، فکر 
نمى کنى حق بــا نیک نفس بود و 
او اعتراض بجایى به منصوریان 

داشت؟
 نمى توانم بگویم کارش درست بوده. شخصاً اگر مربى 

شوم بازیکنان زیادى مى گیرم.

 بســتگى به آن تیم و شرایطش 
هم دارد.

بله، ذوب آهن براى رفتن به مراحل باالى آسیا بسته 
شد که با رفتن آذرى، شرایط به هم ریخت.

براى رفتن به مراحل باالى آســیا 
شاید نباید بهترین دروازه بان را از 

دست مى دادند.
بله، آن هم نظر کادر فنى بــود و من نمى توانم بحث 

کنم. کادر فنى خودشان در این مورد تصمیم گرفتند.
حضور در تراکتور چطور است؟ فکر 
مى کنى این تیــم مى تواند موفق 
شود و به خواسته اش که قهرمانى 

است برسد؟
تراکتور تیم خیلى خوبى است و بازیکنان بزرگى دارد 
ولى کار براى قهرمانى ســخت است. االن تیم هایى 
مدعى هستند که 3، 4 برابر تراکتور هزینه  کرده اند و 

بهترین نتایج را گرفته اند.
اما از تراکتور به عنــوان یکى از 

پرهزینه ترین تیم ها یاد مى شود.
 نه، شــاید باور نکنید اما فکر مى کنم تراکتور حتى از 

ذوب آهن هم کمتر خرج کرده.
 باورش ســخت اســت چون در 
تراکتور ســه کاپیتــان تیم ملى 
حضور دارنــد که بدون شــک 

قراردادهایشان باال است.
شاید ســه تا کاپیتان قراردادى باال داشته باشند اما 

در ذوب آهن شانزده هفده بازیکن 
قراردادهاى خیلى خوبى بسته اند، در 

حالى که در تراکتور ممکن است به دو سه 
بازیکن پول خوب داده باشد و بقیه متناسب 

است. با شرایطى که تراکتور دارد فکر مى کنم 
به لحاظ هزینه اى تیم پنجم باشد.

در یکى از مصاحبه هایت گفتى از 
خودت راضى نیستى!

بله، راضى نیســتم چون توقعم از خودم باال است و 
دوست داشتم بیشتر تأثیرگذار باشم.

 اما در بازى با ذوب آهن خیلى خوب 
کار کردى و توانســتى به تیمت 

کمک کنى.
بله،خدا راشکردرآن بازى توانستم برنامه هاى کادرفنى 
را به خوبى انجام دهم اما همیشه انتظارم از خودم  باال 

است و دوست دارم خیلى تاثیرگذار باشم.
اینکه بــه این زودى بــه ترکیب 
رســیدى اتفاق مهمى است که 
البته یک پاس گل هــم در بازى 
باذوب آهن دادى که این مســاله 
نشان  داد به خوبى جواب اعتماد 

کادرفنى را داده اى.
من همیشه سعى مى کنم بهترین بازى هایم را انجام 
دهم وتمرکز روى تیمم باشد. خوشحالم که توانستم 
دراین بازى موثر باشــم و جواب اعتماد کادرفنى را 

بدهم.

تراکتور کمتر از ذوب آهن هزینه کرده

میالد و لطیفه اى 
در حد تیم ملى!

امیرقلعه نویى که یکى از گزینه هاى اصلى هدایت تیم ملى فوتبال کشورمان بود، با انتشار مطلبى 
در صفحه شخصى اش توضیحاتى را درباره عدم قبول سرمربیگرى این تیم ارائه کرد:

او در این باره نوشت:
«هیچگاه از جنگ فرار نکــرده ام و از پذیرفتن چالش ها شــانه خالى نکردم. 

پیشنهادى جدى و نهایى براى قبول مسئولیت تیم ملى کشورمان داشتم اما 
نتوانســتم خودم را قانع کنم تا این پیشنهاد را بپذیرم. با اینکه مثل همیشه 
در شرایط پیچیده فدراسیون و سخت تیم ملى به عنوان گزینه مربیگرى 
انتخاب شدم، اما از فدراســیون فوتبال، وزارت ورزش و آنهایى که فارغ از 
رنگ ها و حب و بغض ها حمایت کردند تشــکر مى کنم. همچین عذر مرا 

بپذیرید، چون قرار نبود سربازى براى وطن حق الناسى را به گردن من بیندازد 
که در برابر مردم اصفهان شرمنده شوم. سرمربیگرى تیم ملى بزرگترین افتخار 

است، اما بپذیریم که باید به قرارداد حرفه اى و اخالقى ام متعهد باشم. در سپاهان 
هم براى منافع کشورم تالش خواهم کرد و براى مربى آینده تیم ملى آرزوى موفقیت 

مى کنم. دوستدار ایران و مردم آن هستم و خواهم بود».

قلعه نویى: نتوانستم خودم را قانع کنم!

 رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر این که حضور ورزشکاران در 
کمپ تیم هاى ملى باید با پذیرش شرایط و قوانین تیم ملى باشد، 

گفت: نظم و انضباط باید حرف اول را در اردوهاى تیم ملى بزند.
محمدرضا داورزنى با اشاره به لزوم رعایت مباحث اخالقى و فرهنگى 
از ســوى بازیکنان و کادر فنى تیم ها، گفت: اگر مربیان خود مقید به 
رعایت این اصول پذیرفته شده باشند، شاهد تاثیرگذارى بیشترى بر روى 

بازیکنان خواهیم بود.
وى  با بیان اینکه دشمن، فرهنگ جامعه ما را نشان گرفته است، تاکید کرد: 
جنگ تنها با موشک و بمب نیســت، این موضوع نیز نوعى جنگ علیه ایران 
است که باورهاى نوجوانان و جوانان ایران را هدف قرار داده است. رفتن تعداد 
اندکى ورزشکار به خارج از کشور با تحمل خفت و خوارى و اینکه احساس کنند 
قله را فتح کردند که مثًال آزاد باشند، برداشت اشــتباهى است و این افراد به 

زودى این موضوع را درك خواهند کرد.
داورزنى با تاکید بر اینکه مهاجرت در ورزش طبیعى اســت و در بســیارى از 
کشورهاى جهان این اتفاق صورت مى پذیرد، گفت: متاسفانه براى ایران این 
موضوع را سیاسى کردند تا جریان سازمان دهى شده، به منافع بیشترى دست 
یابد. وى با یادآورى مشکالت فرهنگى برخى ورزشکاران که دنیاى کوچکى 
براى خود ساخته اند، گفت: این افراد در لحظه زندگى مى کنند و به آینده خود 
توجهى ندارند، اما باید شرایطى در اردوها و تیم هاى ملى فراهم شود 

که بازیکنان، خود این مسائل فرهنگى را رعایت کنند. البته 
این مسایل مختص بانوان نیست و براى مردان 

نیز وجود دارد.
رئیــس فدراســیون والیبال به 

ضــرورت ایجاد تحــول در 
برگزارى اردوهــاى تیم ملى 
بانوان در ســال 99 اشاره کرد 
و گفــت: پیش بینــى الزم براى 
برگزارى اردوهاى مناسب شده است 

و حتى لباس یک شــکل براى زمان اســتراحت بانوان ملى پوش نیز در نظر 
گرفته ایم.

داورزنى تصریح کرد: باید فضایى مناســب در اردوهــا و تیم هاى ملى براى 
رعایت قوانین ایجاد شود که نه بر اساس نیروى قهرى باشد و نه آزادى کامل. 
این روش در دنیا نیز مرسوم است و به عنوان مثال، استفاده از پوشش یکسان 
در کمپ هاى بزرگ و مدارس شبانه روزى جهان الزامى است و این مراکز از 

قوانین خاص خود پیروى مى کنند.
وى با بیان اینکه روابط بازیکن و ســرمربى در چارچوب فنى اســت و شاید 
زیاد صمیمى نباشد، گفت: نیاز به فردى براى راهنمایى و شنیدن صحبت ها 
و مشــکالت بازیکنان ضرورى است و 
به همین دلیل، برنامه ریزى شــده 
است که همراه هر تیم ملى ایران 
یک کارشناس متخصص در 
زمینه ارتقــاى مهارت هاى 
ذهنى حضور داشــته باشــد. 
پیش بینى مى شــود که وقتى 
این کارشناس در کنار بازیکنان 
باشــد، ایجاد اعتماد شود و رفته 

رفته اثرگذار خواهد بود.

درباره قراردادهاى باشگاه هاى مثًال حرفه اى مان با بازیکنان و مربیان خارجى چه بگوییم که قبال 
نگفته باشــیم؟ همین حاال که این مطلب را مى خوانید، گفته مى شــود نزدیک به 300 

پرونده در فیفا وجود دارد که مربوط به شــکایت خارجى ها از باشــگاه هاى ایرانى 
است! به استقالل نگاه کنید، وینفرد شفر، ساشا شفر، میگوئل کولى، ولفگانگ 

مارتین، آندره آ استراماچونى، لئاندرو پادوانى شاکیانى هستند که پرونده آنها 
دست یک وکیل زن مالزیایى است که خودش هم به دلیل دریافت نکردن 
حق الزحمه اش احتماال به جمع این شــاکیان اضافه خواهد شــد. بویان 
نایدنوف، سرور جپاروف و رابســون جانواریو هم دیگر شاکیان استقالل 
هستند که پیگیر دریافت حق و حقوق شان هستند. پرسپولیس هم دست 

کمى از استقالل ندارد. برانکو و دستیارانش، ماریو بودیمیر و احتماال گابریل 
کالدرون و دستیارانش هم بزرگ ترین شاکیان پرسپولیس هستند. به احتمال 

زیاد همه این شاکیان در فیفا برنده خواهند شد و علیه استقالل و پرسپولیس حکم 
خواهند گرفت. وضعیت تراکتور هم بامزه است. این تیم مدعى بود با لى اروین، آنتونى 

استوکس، هرى فورستر، کوین کنســتانت و ... قرارداد دارد. سه نفر اول رفتند و تراکتور که 
مدعى بود آنها قرارداد دارند، هیچ کارى نتوانست بکند. آخرى هم که آمد و بعد از چند روز تمرین رفت و حاال هم با شکایت 
به فیفا، حکم 800 هزار دالرى علیه تراکتور گرفته است. یعنى در این سه باشگاه حتى یک پرونده از شکایت خارجى ها 
هم وجود ندارد که در آن به پیروزى رسیده باشند. حاال مقایسه کنید این سه باشگاه را با پرونده هاى خارجى ذوب آهن. ماه 
گذشته ذوب آهن در پرونده شکایت از روبین کازان برنده شد و دو روز پیش هم پرونده شکایت ادى هرناندز بازیکن برزیلى 
فصل گذشته این تیم با پیروزى ذوب آهن در فیفا بسته شد! هر دو قرارداد هم در زمان حضور سعید آذرى در این باشگاه 
بسته شده بود. با این وضعیت بهتر نیست سعید آذرى به عنوان مشاور حقوقى در همه باشگاه هاى ایرانى فعالیت کند تا 
حداقل قرارداد خارجى ها به صورت استاندارد بسته شود و منجر به شکایت هاى میلیون دالرى از این باشگاه ها نشود؟

سعید جان! یارى شان کن

سرمربى کروات این فصل صنعت نفت آبادان پس از مذاکره و توافق با مسئوالن فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربى 
تیم ملى انتخاب شد.

دراگان اسکوچیچ سرمربى 51 ساله و کروات به عنوان سرمربى تیم ملى ایران انتخاب شد. این اتفاق در حالى رخ داد که 
طى روزها و هفته هاى اخیر صحبت از حضور یک سرمربى ایرانى بود و قرار بود گزینه ها از بین على دایى و امیرقلعه 

نویى انتخاب شوند هرچند تا هفته پیش نیز قلعه نویى تبدیل به گزینه نهایى شده بود.
با این وجود پنجشنبه هفته پیش دراگان اسکوچیچ به محل فدراســیون فوتبال رفت و بعد از مذاکره با مسئوالن این 

فدراسیون به عنوان سرمربى تیم ملى انتخاب شد. 
سایت فدراســیون فوتبال به نقل از سخنگوى فدراسیون فوتبال اعالم کرد:" فدراســیون فوتبال در روزهاى گذشته 
مذاکرات فشرده اى را با گزینه هاى سرمربیگرى تیم ملى انجام داده بود.در این میان،به دنبال عدم فراهم شدن شرایط 

جهت نهایى شــدن امور مربوط به گزینه هاى داخلى و ضمن تشــکر ویژه از همراهى این عزیزان و 
تاکید بر شایستگى آنان جهت به دست گرفتن سکان هدایت تیم ملى،فدراسیون فوتبال 

بالفاصله اقدام به تشکیل جلسه کمیته فنى کرد و به دنبال آن باب مذاکره با آقاى 
دراگان اسکوچیچ را گشود."

او افزود:"بر این اســاس، اسکوچیچ در جلســه اى با حضور اعضاى کمیته 
فنى شرکت کرد و برنامه هایش را ارائه داد.به دنبال برگزارى این جلسه و 
دیدگاه مثبت کمیته فنى و با اخذ نظر اعضاى محترم هیات رییســه،آقاى 
دراگان اسکوچیچ به عنوان ســرمربى جدید تیم ملى فوتبال ایران معرفى 
شد.برنامه هاى مرتبط و آتى تیم ملى به زودى از سوى فدراسیون فوتبال 

اعالم خواهد شد."
در همین حال، مرتضى محصــص، رئیس کمیته فنى و توســعه فوتبال در 

گفتگویى کوتاه با سایت فدراســیون فوتبال درباره نقش این کمیته در انتخاب 
سرمربى تیم ملى گفت: همانطور که مى دانید نقش کمیته فنى مشورتى و پشتیبانى 

بوده و تمام مسائل فنى در این کمیته مطرح و در نهایت گزارش آن در اختیار رئیس و هیات 
رئیسه فدراسیون فوتبال جهت تصمیم گیرى نهایى و انتخاب سرمربى ارائه مى شود.

وى ادامه داد: مســئولیت فنى ما درخصوص انتخاب و یا اخراج یک سرمربى مشورتى اســت و نظرمان را مى گوییم. 
چند ماه است که بحث انتخاب سرمربى براى تیم ملى فوتبال بزرگســاالن را پیش رو داشتیم. در بین مربیان داخلى 

گزینه هایى مدنظرمان بودند که به دالیل مختلف این اتفاق رخ نداد.
وى در ادامه بیان کرد: در نهایت به دلیل شناخت اسکوچیچ از فوتبال و نتایج قابل قبول در ایران و خارج از ایران، وى به 

عنوان سرمربى تیم ملى فوتبال بزرگساالن انتخاب شد.

و ناگهان اسکوچیچ

سالم دراگان، دراگان سالم!

بازیکنان خارجى شاغل در لیگ والیبال چین، شروع به ترك این کشور کرده اند.
ویروس «کرونا» که تاکنون باعث مرگ بیش از 400 نفر و بیمارى 17 هزار نفر در 

چین در یک ماه گذشته شده است، همه فعالیت هاى جارى در چین را متوقف 
کرده و خسارات هاى مالى سنگینى براى چین به دنبال داشته است.

فعالیت  هاى ورزشى چین از جمله والیبال نیز تحت تاثیر این ویروس قرار 
گرفته اســت و دور دوم لیگ والیبال چین، برگزار نشد. خبرى هم از ادامه 

برگزارى لیگ در حال حاضر نیست.
در این حال، بازیکنان خارجى لیگ چین از ترس ابتال به کرونا، شــروع به 

ترك این کشور کرده اند. تینه اورناوت و جولیو سابى، بازیکنان تیم شانگهاى 
از جمله بازیکنانى بودند که پس از چند روز حبس شدن در آپارتمان هاى خود، 

ترجیح دادند به اروپا برگردند.

وداع با لیگ چین

رئیس فدراسیون والیبال: 

ورزشکاران مرد هم باید مسائل فرهنگى را رعایت کنند

طبق اعالم کنفدراسیون بسکتبال آسیا، امتیاز میزبانى 
مسابقات زیر 16 سال قهرمانى آسیا که قرار بود در ایران 

برگزار شود به لبنان داده شده است.
 طبق اعالم مســئوالن فدراسیون بسکتبال کشورمان 
و بنا به پیشنهاد مطرح شده از سوى آنها، کنفدراسیون 
بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) امتیاز میزبانى مسابقات زیر 16 

سال پسران آسیا به ایران داده بود.
در همین راستا حتى تاریخ 7 تا 17 فروردین براى برگزارى 
این رقابت ها در ایران به مسئوالن فیبا آسیا پیشنهاد شد 
این در حالى است تصمیم جدید آنها لغو میزبانى ایران را 

به همراه داشته است.
فیبا آسیا در خبرى که روى سایت خود قرار داده، لبنان و 
استرالیا را به عنوان میزبان مسابقات زیر 16 سال قهرمانى 

آسیا در بخش پسران و دختران معرفى کرده است.
طبق اعالم فیبا آسیا تیم هاى ژاپن، کره جنوبى، چین، 
چین تایپه، اســترالیا، نیوزیلند، ســوریه، ایران، لبنان، 
اندونزى، فیلیپین، تایلند، هند، قزاقســتان، عربستان و 
کویت 16 تیم شرکت کننده در رقابت هاى قهرمانى زیر 
16 سال آسیا هستند که در چهار گروه چهار تیمى با هم 

رقابت خواهند داشت.
5 تا 12 آوریل به عنوان زمان برگــزارى این رقابت ها 
اعالم شده است. چهار تیم برتر مسابقات سهمیه جهانى 

مى گیرند.

میزبانى ایران را گرفتند...

ران را هدف قرار داده است. رفتن تعداد 
ل خفت و خوارى و اینکه احساس کنند 
داشت اشــتباهى است و این افراد به 

رزش طبیعى اســت و در بســیارى از 
پذیرد، گفت: متاسفانه براى ایران این 
مان دهى شده، به منافع بیشترى دست 
 برخى ورزشکاران که دنیاى کوچکى 
در لحظه زندگى مى کنند و به آینده خود

 در اردوها و تیم هاى ملى فراهم شود 
ل فرهنگى را رعایت کنند. البته 

 نیست و براى مردان 

الیبال به 
ول در 
 ملى 
 کرد

 براى 
 است 

و مشــکالت بازیکنان ضرورى است و 
به همین دلیل، برنامه ریزى شــده 
است که همراه هر تیم ملى ایران 
یک کارشناس متخصص در 
زمینه ارتقــاى مهارت هاى 
ذهنى حضور داشــته باشــد. 
پیش بینى مى شــود که وقتى 
این کارشناس در کنار بازیکنان 
باشــد، ایجاد اعتماد شود و رفته 

رفته اثرگذار خواهد بود.

ان ز از ت ا ا آ ال کت ا کنفد ال قا



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش 
را خیره سازد دچار کوردلى گردد، و آنکس که به دنیاى حرام عشق 
ورزید، درونش پر از اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان 
گشت که از سویى سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش نمایند، 
تا آنجا که گلویش را گرفته در گوشــه اى بمیرد، رگ هاى حیات او 

موال على (ع)قطع شده و نابود ساختن او بر خدا آسان است.
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مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزى انقالب با اشاره به اهداف 
انقالب گفت: اهداف انقالب اسالمى، استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى 
و نیز عدالت اجتماعى بوده که بیشترین بار عدالت اجتماعى روى دوش 

سازمان تأمین اجتماعى است.
 محمد گورابى ادامه داد: اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان در سه 
حوزه بیمه اى، حمایتى و امدادى تعریف مى شود و ایجاد آرامش خاطر و 
امنیت روانى افراد تحت پوشش براى آینده اى بهتر و همچنین حمایت از 
تولید، تکلیف ما محسوب مى شود. وى مهمترین تکلیف اداره کل تأمین 
اجتماعى استان اصفهان را حمایت از نیروى تولید جزء دانست و تصریح 
کرد: تأمین اجتماعى تالش مى کند بــدون اتکا به بودجه نفتى و دولتى 
حرکت کند و تنها صندوق و سازمان توانمندى است که تا به حال روى 

پاى خود ایستاده و مشغول فعالیت است.
گورابى با اشاره به اولویت هاى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
اظهار کرد: یکى از اولویت هاى اصلى سازمان تأمین اجتماعى پرداخت 

حقوق بازنشستگان و مستمرى بگیران در رأس زمان مقرر است.
 مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان در همین راستا افزود: در حوزه 
مستمرى بگیران 340 هزار نفر حقوق بگیر در استان ماهیانه مبلغ 570 
میلیارد تومان به عنوان حقوق و دستمزد دریافت مى کنند و همچنین بالغ بر 
26 هزار نفر مقررى بگیر بیمه بیکارى در استان داریم که حدود 45 میلیارد 

تومان ماهیانه به این افراد پرداخت مى شود.
گورابى با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار تا آبان ماه 98، جمعیت تحت 
پوشش سازمان تأمین اجتماعى در استان اصفهان، سه میلیون و 490 هزار 
و 586 نفر است، مطرح کرد: بر این اساس نسبت جمعیت تحت پوشش 
به جمعیت استان 68 درصد از کل جمعیت استان است و جمعیت تحت 
پوشش، بیمه شدگان اصلى و تبعى و مستمرى بگیران اصلى و تبعى را 
شامل مى شود که از درمان مستقیم یا غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعى 
استفاده مى کنند. وى تصریح کرد: روزانه پنج تا شش میلیارد تومان کسرى 
منابع در سازمان وجود دارد اما براى تأمین آن جاى نگرانى نیست چون 

این مبلغ از اضافه بودجه استان هاى دیگر و شرکت شستا و سایر حوزه ها 
تأمین مى شود و هیچ مشکلى در ارائه خدمات نداریم.

گورابى با بیان اینکه ســازمان تأمین اجتماعى منافع سه جانبه کارفرما، 
کارگر و سازمان را دنبال مى کند، خاطرنشان کرد: حمایت از رونق تولید، 
کارگاه ها و گسترش تولید داخل جزو اولویت هاى سازمان است و سازمان 
نهایت همکارى را با کارگاه هاى داراى بحران دارد و استان اصفهان بعد 
از ارائه بسته حمایتى توسط سازمان مرکزى، بسته حمایتى ویژه استان را 

تنظیم و به صورت کامل تر ارائه کرد.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعى 
به جاى برنامه ریزى براى اهداف حمایتى بلندمدت به حمایت یومیه رسیده 
است، تصریح کرد: باوجود تمام موانع، این سازمان همچنان در مسیر حمایت 
از کارگر و کارفرما پیش مى رود. وى در همین راستا با بیان اینکه حمایت از 
کارفرمایى که نیاز به حمایت دارد از تکالیف و وظیفه اصلى سازمان تأمین 
اجتماعى اســت، اضافه کرد: تأمین اجتماعى حمایت از کارگاه هاى دچار 

بحران را در دستور کار خود دارد تا جایى که اقساط کارگاه هاى دچار بحران 
شده را تا چندین بار حتى تا 60 پرداخت تقسیط کرده است.

گورابى با بیان اینکه هیچ قانونى ما را مکلــف به این کار نکرده بود اما با 
وجود این، ما بخشودگى جرایم کارفرمایان و کارگاه هاى مشکل دار را 
در دســتور کار خود قرار داده ایم، افزود: همچنین مشوق هاى بیمه اى 
براى به کارگیرى دانشجویان در کارگاه هاى صنعتى را لحاظ کرده ایم 
که کارفرمایان عالقه مند به استفاده از این موضوع تا دو سال از پرداخت 

مالیات معاف خواهند شد.
وى با تأکید بر اینکه اصالح فرایندها و ناب سازى فرایندها و همچنین 
گسترش خدمات غیرحضورى از اولویت هاى سازمان تأمین اجتماعى 
است، اضافه کرد: برون سپارى خدمات نیز در دستور کار سازمان تأمین 
اجتماعى است که اســتان اصفهان با داشــتن 110 هزار کارگاه فعال، 
رتبه اول کشــور را دارد. مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در 
همین راستا ادامه داد: براى این مراکز ارسال لیست، پرداخت حق بیمه، 

ابالغ ها و دیگر موارد مرتبط با این سازمان همگى به صورت غیرحضورى 
و الکترونیکى است که با الکترونیکى شدن موارد مربوط به کارفرمایان در 
طول سال حدود یک میلیون و 500 بار از رفت و آمدهاى آنها به سازمان 
تأمین اجتماعى جلوگیرى کرده ایم. گورابى با اشاره به اینکه پرونده کاغذى 
از سال آینده در سازمان تأمین اجتماعى وجود نخواهد داشت اذعان کرد: 
تمام شعب استان اصفهان به استثناى شهرهاى تیپ یک و یک ممتاز تمام 
پرونده هاى فنى مستمرى بگیران را وارد سیستم کرده اند و دیگر نیازى 
به پرونده کاغذى نیست. مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان افزود: 
شعب تیپ یک و یک ممتاز هم این کار را شروع کرده اند و برآورد ما این 
است ظرف شش ماه آینده تمام پرونده هاى این کارگاه ها هم وارد سیستم 

شود که در این صورت سال آینده پرونده کاغذى نخواهیم داشت.
گورابى درخصوص عدم پرداخت برخى حق بیمه ها توسط دولت گفت: در 
قوانین حمایتى با وجود اینکه بسیارى افراد تحت پوشش سازمان هستند 
اما دولت مبالغ حق بیمه آنها را پرداخت نمى کند. مدیرکل تأمین اجتماعى 

استان در همین رابطه بیان کرد: در استان اصفهان مبلغ واریز نشده از سوى 
دولت در سال گذشته 800 میلیارد تومان بوده است.

وى توضیح داد: کارگران ساختمانى داراى کارت مهارت همگى تحت 
پوشــش بیمه قرار گرفتند و 7 درصد حق بیمه را فرد بیمه شده پرداخت 
مى کند و پرداخت مابقى مبلغ را دولت از عوارض شــهردارى ها معین 
کرده است که در این زمینه در سال گذشته 190 میلیارد تومان کسرى 
بودجه داشتیم. گورابى قانون بازنشستگى بر اساس میانگین دو سال آخر 
را معضل اصلى سازمان تأمین اجتماعى دانست و توضیح داد: یک نفر 28 
سال حداقل پرداخت را داشته و به دو سال که مى رسد مى خواهد سقف را 
پرداخت کند که این درگیرى و نارضایتى براى مخاطبان ایجاد مى کند و 
نفعى ندارد.  مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان ادامه داد: برخى افراد 
براى گرفتن حقوق بازنشستگى، طالق صورى مى گیرند که در این باره 
اصالح ساختارى و پارامتریک قوانین سازمان ضرورى است که حتى از 
پرداخت کسرى ها و وصول از دولت هم مهمتر است چون اگر تدبیرى 

براى قوانین اندیشیده نشود با مشکل روبه رو خواهیم شد.
گورابى ساماندهى قوانین حمایتى را که از سال 62 مصوب شده ضرورى 
دانســت و گفت: باید همه قانون هایى که مشــکالتى ایجاد کرده اند 

ساماندهى شود تا بودجه هاى موجود به دست افراد نیازمند برسد.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان در ارتباط با قانون مشاغل سخت و 
زیان آور هم مطرح کرد: این قانون براى این نیست که فرد زودتر بازنشسته 
شود بلکه براى این است که کارفرمایان محیط کار کارگاهى خود را ایمن 
سازى کنند که متأسفانه بسیارى از آنها این اقدامات را انجام نمى دهند و به 
آن اهمیتى نمى دهند و به طور کلى رعایت این موضوع در دستور کار آنها 

نیست و باید این قانون ساماندهى شود.
وى تأکید کرد: به همین دالیل اصالح ساختارى قوانین سازمان تأمین 

اجتماعى بسیار ضرورى است و باید سازمان به این سمت حرکت کند.
گورابى با اشاره به اینکه میزان بدهى سازمان به مراکز درمانى به کمترین 
حد خود رسیده است، اظهار کرد: میزان بدهى به دانشگاه علوم پزشکى 
نسبت به دو سال اخیر به کمترین حد خود رسیده است و مطالبات را تهاتر 

مى کنیم.

مدیرکل تأمین اجتماعى استان در نشست خبرى اعالم کرد:

340 هزار مستمرى بگیر در استان اصفهان تحت پوشش تأمین اجتماعى هستند
محیا حمزه

نخستین رویداد شتاب ثروت آفرینى از گیاه موسیربا 
معرفى برگزیدگان به کار خود پایان داد. 

به گزارش روابط عمومى دانشــگاه علمى کاربردى 
استان اصفهان، بنیاد ملى نخبگان استان اصفهان، 
سرپرست دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان، 
رئیس دانشــکده علوم زیستى دانشــگاه اصفهان، 
اســاتید دانشــگاه تربیت مدرس، رییــس انجمن 
فیزیولــوژى گیاهى ایران، مدیــر کارگروه گیاهان 
دارویى وزارت جهاد کشــاورزى، مدیــر کل جهاد 
کشــاورزى شهرســتان تیران و کــرون، فرماندار 
شهرستان تیران و کرون، کشاورزان شهرستان در 

این رویداد حضور داشتند. 
بنا بر این گزارش، طرح هاى تولید گز و شکالت با 
طعم موسیر از شرکت دانش بنیان گز سکه اصفهان 
رتبــه اول، تهیــه specifialcation list از 
دانشگاه اصفهان رتبه دوم و بذر و غده گواهى شده 

موســیر از شــرکت پاکان بذر اصفهان رتبه سوم را 
کسب کرد.

معاون علمــى دانشــگاه علمى کاربردى اســتان 
اصفهان درباره ایــن رویدادگفت: هدف از برگزارى 
رویداد شتاب ثروت آفرینى از گیاه موسیر گسترش 
مزیت هاى نسبى مناطق و اســتفاده از ظرفیت ها 
ورفع مشکالت شهرســتان هاى استان اصفهان با 

استفاده از ایده و مهارت دانشجویان بود. 
احسان مشکالنى با اشاره به برگزارى اولین رویداد 
شــتاب ثروت آفرینى از گیاه موســیر، اظهار کرد: 
دانشگاه علمى کاربردى اســتان اصفهان با هدف  
توسعه و ترویج مهارت آموزى موثر در جامعه، تصمیم 
دارد در حوزه کیفى سازى آموزش و ایجاد رشته هاى 
نوین مورد نیاز آینده اقدام کند و در همین راستا یکى 
از راهبردهاى اصلى براى رســیدن به این دو هدف  

برگزارى رویداد هاى شتاب است. 

وى افــزود: اکنــون در اصفهــان در رســته هاى 
گردشگرى، صنایع دســتى، چاپ و بســته بندى 
تولیدات گلخانه اى، گیاهان دارویى و فرش دستباف 
در حال مطالعــه و برگزارى رویــداد هاى مختلف 
هستیم و امید است در آینده بتوانیم در رسته صنایع 
دستى رویداد هاى متناسب و مستمرى برگزار کنیم. 
معاون علمى دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 
با اشاره به فرآیند برگزارى رویداد شتاب ثروت آفرینى 
از گیاه موســیر، تصریح کرد: رویداد شتاب موسیر 
حدود یک سال بررسى و مطالعه شد و گیاه موسیر از 
تولید تا بازاریابى، فروش و مصرف نهایى بررسى و 

کنکاش شده است.  
مشــکالنى در ارتباط با راه هاى تجارى سازى گیاه 
موسیر ادامه داد: بررسى ها نشــان مى دهد یکى از 
عناصر مهم در محصوالت غذایى دنیا، موسیر است 
و با ارتباطى که با تولیــد کنندگان مهم محصوالت 
غذایى در کشور و جهان برقرار شده است، مى توان 
از خام فروشى موسیر، به سمت فروش محصوالت 

موسیرى حرکت کرد. 
وى افزود: محصوالت موســیرى مى تواند از طیف 
اســانس و طعم موســیر، تا خواص دارویى گیاه را 
پوشش دهد. طبق بررسى هاى انجام شده کشورهاى 
عضو اکو و خاورمیانه با طمع و مزه موسیر به شدت 
ارتباط برقرار کرده و امکان بازاریابى و فروش در این 
مناطق زیاد است. همچنین در کشورهاى اروپایى و 
آمریکایى در تهیه سس هاى مختلف و مواد فرآورى 
شده از این گیاه اقدامات خوبى صورت گرفته و به نظر 
مى رسد در حوزه بازاریابى و فروش به شرط برخورد 

تخصصى اقدامات موثرى انجام شود. 
معاون علمى دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان 
گفت: بین دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان و 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تفاهمى 
صورت گرفته که اعضاى مرتبط در خصوص استفاده 
از این ماده غذایــى و صادرات اقدامــات ویژه اى 
انجام دهند، امید اســت در آینده گیاه موسیر یکى 
از محصوالت اصلى ماراتن صادرات اتاق بازرگانى 

قرار بگیرد. 

به همت دانشگاه علمى کاربردى استان اصفهان؛

نخستین رویداد شتاب ثروت 
آفرینى از گیاه موسیر برگزار شد

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت دوم

دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه – مجلســى جهت احداث یک هکتار گلخانه ، اقالم زیر را از طریق مناقصه خریدارى
 مى نماید. 

لذا از کلیه فروشندگان و تولید کنندگان دعوت بعمل مى آید از تاریخ درج آگهى به مدت ده روز با مراجعه به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد مبارکه –مجلسى نسبت به اخذ اسناد مناقصه با در نظر گرفتن زمینه فعالیت خود و تکمیل فرمهاى مربوطه 

اقدام نمایند. 
1- لوله گالوانیزه  گرم در سایزهاى مختلف به مقدار حدود 60 تن 

2- قوطى گالوانیزه گرم سایز 8*8 سانتیمتر با ضخامت 3 میلى متر به مقدار حدود17 تن 
3 – ناودان گالوانیزه گرم به مقدار تقریبى 1500 متر طول 

4 – سر ستون سه شاخه 8 سانتى متر به 2 اینچ گالوانیزه با ضخامت ورق 2/5 میلى متر با بستهاى مرتبط به قوطى و لوله ها به 
تعداد حدود 420 عدد 

5 – ورق پلى کربنات و اتصاالت نصب به مقدار حدود  2700 متر مریع 
6 – پوشش پلى اتیلن ( پالستیک ) با ضخامت مختلف به مقدار حدود 6500 کیلوگرم 

7 – بتن آماده با مقاومت 210 کیلوگرم بر سانتى متر مربع به مقدار حدود 550 تن 
آدرس : اصفهــان ، مبارکــه ، میدان فردوســى جنب فرماندارى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد مبارکه – مجلســى

 تلفن 52410168-52408587

آگهى تجدید مناقصه عمومى

امور حقوقى و قراردادهاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه –مجلسى                
بدیهى است دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه عمومى ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به 
نشانى www.setadiran.ir اقدام نماید.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 98/11/15
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/11/23

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/12/03
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه 98/12/04

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733  

www.majlesi-ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسى

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
شرایطدر مناقصه (ریال)

2098001397000025

انجام عملیات آماده سازى و اجراى 
جداول بلوار کمال و کازرونى و 
جداول و بلوك فرش متفرقه 
سطح شهر جدید مجلسى به 

صورت 100 درصد تهاتر

4/947/000/000
بر اساس فهارس بهاى 

98 به مدت 9 ماه
250/000/000 به صورت 

ضمانت نامه بانکى

شخصیت 
حقوقى داراى 
حداقل پایه 5 
در رشته ابنیه

م الف: 762248


