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بزن بریم براى قهرمانى
دیدار با صنعت نفت آبادان پس از یارگیرى هاى ایده آل

ســپاهانى ها در حالى که تیم خوبى را مهیاى نیم فصل دوم کرده اند 
امروز به مصاف صنعت نفت آبادان مى روند و امیدوارند که بتوانند به 

صدرنشینى خود ادامه دهند.
 تیم فوتبال سپاهان در پنجره زمستانى خیلى زود دست به کار شد و 
اولین خرید خود را به على قربانــى اختصاص داد تا در نیم فصل دوم 

مانند اولین دیدار برابر صنعت نفت...
در صفحه 7 بخوانید4

33 پروژه 
آبرسانى روستایى 

در دهه فجر 
به بهره بردارى مى رسد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى
 استان اصفهان خبر داد؛
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بدهى 50 میلیارد دالرى شرکت ملى نفت، خبرى است 
که اخیراً در برخى شــبکه هاى مجازى دست به دست 
مى شود و حتى گفته شده که این شرکت براى تسویه این 

بدهى درحال فروختن فرش زیر پاى خود است!
به تازگى خبرى در شــبکه هاى مجازى منتشــر شده، 
مبنى بر اینکه بدهى شــرکت ملى نفت ایران از مرز 50 
میلیارد دالر گذشــته و این شرکت درحال تبدیل کردن 
ذخایر اســتهالك و اندوخته هایش است. پیگیرى هاى 
«ایسنا» براى اطالع از صحت و سقم این مطلب حاکى 
از آن اســت که متأســفانه این موضوع صحت دارد اما 
اوضاع آنقدر وخیم نیست که این شرکت اقدام به فروش 

ذخایر استهالك خود کند. یک منبع آگاه در این مورد به 
«ایسنا» گفت: «این بدهى مربوط به وام هایى است که 
دولت هاى نهم و دهم براى تکمیل برخى فازهاى میدان 
گازى پارس جنوبى و همچنیــن طرح هاى 35 ماهه از 
صندوق توســعه ملى گرفته و از آنجایى که این طرح ها 
در آن زمان به سرانجام نرســید، تسویه نشده بود. مبلغ 
50 میلیارد دالر در واقع اصل و تأخیر همان وام هاست.» 
به گفته وى شرکت ملى نفت به دلیل شرایط اقتصادى 
حاکم بر کشور شاید دچار مشــکالتى شده باش د اما این 
مشــکالت به قدرى نیســت که فرش زیر پاى خود را 

بفروشد!

به گفته وزیر نیــرو به تازگى دولــت تصمیم گرفته که 
شوراى عالى آب موظف شــود کارگروهى براى احیاى 
زاینده رود تشکیل دهد و مقدمات این کار در حال انجام 

است.
رضا اردکانیان با حضور در برنامه گفتگوى ویژه خبرى 
یک شنبه شب شبکه 2 سیما افزود:  درباره منابع آبى یزد 
و اصفهان و همه مناطقى که از حوضه آبریز زاینده رود 
بهره مند هســتند، حقابه ها و تخصیص هاى داده شده 
محترم است. در عین حال وضع اقلیمى هم نقش دارد. 
همه این تقسیم بندى ها براى وضِع طبیعى و نرمال است 
در زمانى که با محدودیت منابع آبى مواجه هستیم این 

بخش ها هم متأثر خواهد بود. وى اضافه کرد: چهارمحال 
و بختیارى، اصفهان و یزد نیازمند آب زاینده رود هستند و 

تقسیم بندى هاى الزم انجام شده است.
اردکانیــان در بخش دیگرى از اظهــارت خود گفت: تا 
ساعت 18 و 30دقیقه 13 بهمن در سال آبى 98-97 که 
از اول مهر آغاز شده است 141 میلیمتر بارش در سطح 
کشور داشتیم و با توجه به اینکه میانگین بلندمدت 50 
ساله در همین بازه زمانى 116 میلیمتر بوده  حاکى از این 
است که تاکنون میزان بارش خیلى خوب بوده است اما 
به این معنا نیست که همه استان هاى ما از این بارش ها 

بهره مند شدند.

بدهى میلیاردى شرکت نفت 
صحت دارد؟

شوراى عالى آب موظف به 
احیاى زاینده رود شد

نشست سران 3 کشور 
«دمیتـرى پسـکوف»، سـخنگوى    تسنیم|
دفتر ریاست جمهورى روسیه تأیید کرد که نشست سه 
جانبه رؤسـاى جمهورى روسـیه، ایران و ترکیه درباره 
سوریه در تاریخ 14فوریه (25بهمن ماه) در بندر سوچى 
برگزار خواهد شد. به گفته وى، در همان روز «والدیمیر 
پوتین» و «رجب طیب اردوغان» مذاکرات دوجانبه اى 
نیز با یکدیگر خواهند داشت. سفیر روسیه در تهران نیز 
بعید ندانسته والدیمیر پوتین و حسن روحانى هم دیدار 

جداگانه اى با یکدیگر داشته باشند.

خیلى کم بودند
  باشگاه خبرنگاران جوان | بـر اسـاس 
اعالم بسیارى از حاضران در جلسـه رأى اعتماد دیروز 
مجلس به وزیر پیشنهادى بهداشـت، این جلسه یکى 
از بى سـابقه ترین جلسـات در میزان تعـداد خبرنگار و 
تصویربردار است، زیرا با وجود جلسه رأى اعتماد به یک 
وزیر پیشنهادى و حضور رئیس جمهور، تعداد عکاسان 
و خبرنگاران و تصویربرداران نسبت به جلسات مشابه 
گذشـته بسـیار کم بود که این موضوع موجب تعجب 
شـد. نمکى در پایان این جلسـه بـه عنوان وزیـر رأى 

اعتماد گرفت.

شوخى با  نمکى
  ایلنا| نماینده مردم سبزوار که قرار بود دیروز در 
بررسى رأى اعتماد گزینه پیشنهادى وزارت بهداشت، 
در مخالفت با وزیر پیشنهادى صحبت کند به نقد دولت 
پرداخت. حسـین مقصودى بیـان کرد: «دولـت آقاى 
روحانى ضعیف ترین دولت است و مردم دچار سوءتغذیه 
شده اند و این دولت یک نمک کم داشت که دکتر نمکى 
هم آمد که با حضـور ایشـان، دولت اعتدال به سـمت 

خوش نمکى حرکت کند.»

آزادى وزیر رفاه احمدى نژاد 
   نامه نیوز | وکیل مدافـع پرویـز کاظمى از 
تأمین وثیقه تعیین شـده دادگاه براى موکلش خبر داد. 
قاضى مسعودى در جلسه چهارم رسیدگى به اتهامات 
متهمان پرونده بانک سـرمایه، با اعالم ختم رسیدگى 
گفـت: «وثیقـه متهمان از سـه میلیـارد بـه ده میلیارد 

افزایش پیدا کرد.» 

باالخره در عربستان خواند!
پس از جنجال هاى فراوان، باالخره    ایران آرت |
کنسـرت «ماریـا کـرى» در عربسـتان برگزار شـد. او 
نخستین خواننده زن آمریکایى اسـت که در عربستان 
سعودى به اجراى برنامه و کنسرت پرداخته است. ماریا 
کرى از سوى طرفدارانش با استقبال گسترده اى مواجه 
شد. وى گفت از اجراى کنسرت در عربستان خرسند و 
شاد اسـت و از حاضران خواست تا با او همخوانى کنند. 
استایل ماریا کرى در کنسرت عربسـتان با لباس هاى 
مرسوم او در جا هاى دیگر دنیا متفاوت بود، او لباس بلند، 

مشکى و براق پوشیده بود.

گوشت 70 درصد گران شده
  تابناك | امیدعلى پارسا، رئیس مرکز آمار ایران 
با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز بیان کرد: قیمت 
هرکیلو گوشت از آغاز سال از 49 هزار تا 80 هزار تومان 
متفاوت بوده اسـت کـه قیمت هاى کنونـى حکایت از 
افزایـش 70 درصـدى آن دارد. وى افزود: با بررسـى و 
میانگین گیرى از 475 قلم کاال به تورم 39/6 درصدى 

نقطه اى در دى ماه رسیده ایم.

حمله تروریستى به زائران
  باشگاه خبرنگاران جوان | اتوبوس حامل 
 زائران اردبیلى یک شنبه شب در نزدیکى امامزاده سید 
محمد(ع) در عراق مورد حمله تروریسـتى و رگبار قرار 
گرفته که در پى این حادثه 9 نفر از زائران ایرانى و یک 
کمک راننده عراقى مجروح شدند. یکى از مجروحان به 
نام «اکرم عمرانى» به دلیل شدت جراحات وارده پس از 

انتقال به بیمارستان شهید شد.

خبرخوان
یک شنبه تعطیل نیست

قائــم    خبرگزارى صدا و سیما | 
مقام وزیر آموزش و پرورش خبر تعطیلى مدارس 
در روز یک شــنبه 21 بهمن را که برخى کانال ها 
در فضاى مجازى منتشر کرده اند را تکذیب کرد. 
امیرعلى نعمت اللهى گفت: هیچ تصمیمى درباره 
تعطیلى مدارس در روز 21 بهمن اتخاذ نشــده و 
مدارس همانند روزهاى عادى در ســاعات مقرر 

دایر خواهند بود.

حسرت آقاى کارگردان 
على ضیــاء، مجــرى برنامه    ایران آرت |
«فرمول یک» با سئوالى درباره بزرگ ترین حسرت 
زندگى مســعود فروتن، با پاســخى غیرمنتظره 
مواجه شد. کارگردان سرشناس گفت: «اگر درباره 
بزرگ ترین حسرت خود صحبت کنم، اشکت سرازیر 
خواهد شد. سال ها پیش همسرم از من جدا شد و به 
همراه فرزندم مرا ترك کردند. حســرت زندگى با 

همسر و فرزندم همیشه در ذهن من وجود دارد.»

رامبد
از کمدى بیرون مى آید 

  باشگاه خبرنگاران جوان | رامبــد 
جوان، تهیه کننــده و کارگردان ســینما درباره 
جدیدترین فعالیت سینمایى خود گفت: روى یک 
فیلمنامه غیرکمدى کار مى کنم که ســال آینده 
خواهم ســاخت و کارگردانــى آن را خودم انجام 
مى دهم. گفتنى اســت رامبد جوان امسال فیلم 
ســینمایى «طال» را به صورت مشترك با محمد 
شایسته جشنواره فیلم فجر و «قانون مورفى» را 

در اکران دارد.

خطر آبیارى با فاضالب
  آنا | محمدحسن امامى، فعال محیط زیست 
در خصــوص آبیــارى میوه جات و ســبزیجات 
با فاضالب اظهارکــرد: ســبزى و صیفى جاتى 
همچون هویج، کاهــو، گوجه فرنگى، کلم، لوبیا، 
پیاز و سیب زمینى در صورتى که با فاضالب آبیارى 
شوند فلزات سنگین در درون آنها نفوذ کرده و تبدیل 
به بخشى از ساختار ارگانیک آنها مى شود که قابلیت 
انتقال به انسان را دارد و فلزات سنگین موجود در آن 

با شستشو از بین نمى رود.

چند درصد اینترنت دارند؟
  ایسنا| تعداد مشترکین اینترنت پهن باند 
طبق آخرین آمار منتشرشــده در سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویى تا پایان شــهریورماه 
ســال جارى، 71 میلیون و 249 هزار و 601 است 
که شامل ده میلیون و 35 هزار و 272 هزار مشترك 
اینترنت پهن باند ثابت و 61 میلیون و 214 هزار و 

329 مشترك اینترنت پهن باند سیار مى شود.

عیدى با حقوق بهمن
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور    مهر |
اظهار کرد: طبق برنامه ریزى انجام شــده عیدى 
کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه به حســاب آنها 
واریز خواهد شد. محمدباقر نوبخت افزود: بر اساس 
جمع بندى ها مقرر شده یک  میلیون تومان به عنوان 

عیدى به حساب کارکنان واریز شود.

مهران مدیرى برمى گردد 
  مهر | مرتضــى میرباقرى معاون ســیما 
درباره تولید خندوانه که اعالم شد فقط تا نوروز 98 
خواهد بود گفت: برنامه خندوانه هیچ مشکلى ندارد 
هیچ اتفاق جدیدى هم رخ نداده است، این برنامه 
نوروز هم با یک ویژه برنامه پخش مى شود. وى 
همچنین از پخش فصل جدیــد ”دورهمى“ خبر 
داد و گفت: با هماهنگى که انجام شده است نوروز 
98 برنامه هاى ”دورهمى“ و ”خندوانه“ هر دو روى 
آنتن مى روند و اجراى ”دورهمى“ با حضور مهران 

مدیرى خواهد بود.

در اکثر قریب به اتفاق مواقع، بــازار تقلب در خصوص 
محصوالت گرانقیمت، داغ تر از اقالم و کاال هاى دیگر 
نمود پیدا مى کند. پیش از این، بارها در ارتباط با اقدامات 
متقلبانه برخــى از فعاالن حوزه فــروش و عرضه مرغ 
مواردى به گوش رسیده اســت، اقداماتى همچون آب 
بستن به مرغ ها براى ســنگین تر شــدن وزن آن و یا 
دستکارى ترازو و... اما اخیراً اخبارى مبنى بر تقلب در بازار 
فروش گوشت قرمز از سوى برخى از قصابى ها و توزیع 

کنندگان این محصول به گوش مى رسد. 
یکى از فعاالن عرصه توزیع گوشــت قرمــز در گفتگو 
با «باشــگاه خبرنگاران جوان»، درباره روش هایى که 
قصاب ها براى تقلب در فروش گوشــت به آن دســت 
مى زنند، مى گوید: «یکى از شیوه هاى رایج افراد سودجو 

در این حوزه، به دستکارى ترازو باز مى گردد.»
طاهریان افزود: «یکى دیگر از شیوه هاى متقلبانه قصابان 
سودجو براى سنگین تر کردن وزن گوشت با استفاده از 
نوشابه انجام مى شود.» وى در تشریح این اقدام متقلبانه 
گفت: «افراد فرصت طلب با قــرار دادن و به تعبیر دیگر 
خواباندن گوشت در نوشــابه هاى سیاه، تالش مى کنند 
وزن گوشت را سنگین تر از میزان حقیقى آن نشان دهند.
گوشتى که در نوشابه خوابانده شده، نوشابه را به شدت 
جذب مى کند و پس از گذشــت چندین ساعت، نوشابه 
همچون خونابه جذب الیه ها و بافت گوشــت مى شود 
و تشــخیص چنین گوشــت هایى، نه تنها سخت بلکه 

ناممکن خواهد بود.»
این قصاب بیان کرد: «شــایع اســت که یکى دیگر از 
روش هاى متقلبانه در بازار مذکور با استفاده از رنگ غذا 
انجام مى شود به گونه اى که گوشت هاى بى کیفیت پس 
از آغشته شدن و امتزاج یافتن با رنگ غذا، شمایل خاصى 
به خود مى گیرند و متقاضى یا مشــترى با مشاهده آن 
گمان مى کند که گوشت مذکور از کیفیت باالیى برخوردار 
است. استفاده از این شیوه، عمدتًا در گوشت هایى مورد 
استفاده قرار مى گیرد که برخى قصابى ها با خرد کردن 

آن به اصطالح، محصول مورد نظر خود را تحت عنوان 
گوشت کبابى و به صورت آماده و پیش از طبخ، عرضه 

مى کنند.»
طاهریان در تشریح روش هاى متقلبانه برخى از قصابان 
سودجو، گفت: «عرضه گوشت نامرغوب به صورت چرخ 
کرده یکى از رایج ترین و شایع ترین روش هاى فروش 
گوشت نامرغوب به شــمار مى رود که افراد سودجو، با 
چرخ و مخلوط کردن سنگدان مرغ و حتى قسمت هایى 
از گوشت گوساله و گوسفند که از آنها تحت عنوان آشغال 
گوشت یاد مى شــود، به مشتریان گوشت چرخ کرده اى 

عرضه مى کنند. این توزیع کننده گوشــت قرمز گفت: 
«اگرچه ســنگدان مرغ نیز در ماه هاى اخیر با افزایش 
قیمت قابل توجهى همراه شده اســت اما نرخ آن قابل 
مقایسه با گوشت خالص و یا حتى گوشتى که چربى آن 

فراتر از حد معمول است، نیست.»
وى افــزود: «بــا توجه به ایــن واقعیت کــه تقلب در 
گوشت هاى چرخ کرده در مقایســه با دیگر گوشت ها 
به مراتب بیشــتر رخ مى دهد، متقاضیان و مشتریان به 
خرید تکه اى گوشت مبادرت مى ورزند و سپس از قصاب 
مى خواهند که آن را در مقابل دیدگانشــان چرخ کند اما 

متأسفانه برخى از قصابى هاى سوءاستفاده گر، در فروش 
و عرضه چنین گوشت هایى نیز تقلب و تخلف مى کنند.»

طاهریان در تشریح این شیوه از تقلب گفت: «برخى از 
قصابان فرصت طلب با قرار دادن چربى و گوشت هاى 
نامرغوب در دســتگاه چرخ گوشــت پیش از حضور و 
مراجعه مشترى، تکه هاى گوشت خریدارى شده از سوى 
متقاضى را در دســتگاه قرار مى دهند اما در واقع، آنچه 
هنگام چرخ از البه الى تیغ و پنجره دستگاه چرخ گوشت 
بیرون مى آید، گوشت چرخ کرده نامرغوب است و گوشت 

سالم خریدارى شده در مرحله ماقبل قرار مى گیرد.» 

حجت االسالم حسن روحانى، رئیس جمهور، صبح دیروز 
در دفاع از سعید نمکى، وزیر پیشنهادى بهداشت درمان 
و آموزش پزشکى کشــور تصریح کرد: اگر روند آموزش 
پزشکى را از روز اول دانشجویى تا مرحله فوق تخصص در 
کشور هاى مختلف مرور کنیم، مى بینیم در ایران پزشک 
را به گونه اى تربیت مى کنیم که تزریق را خالف شــأن 
خودش مى داند. اگر مریض نیاز به تزریق آمپول داشــته 
باشد، مى گوید پرستار بیاید و مى گوید من پزشک و جراح 
هســتم و نباید تزریق کنم یا اگر باند و گچ را بخواهد باز 
کند، این کار را به پرستار واگذار مى کند. من با چشم خودم 

دیده ام که در کشور هاى پیشرفته، جراح خودش تزریق را 
انجام مى دهد، زخم بیمار را مى شوید، باند مى پیچد و یا بعد 
از عمل جراحى زانو، زیر بغل بیمار را مى گیرد تا راه برود. 
تصور ما این است که پزشک یک تافته جدابافته است و 
این موضوع باید در آموزش هاى ارائه شــده در دانشکده 

پزشکى درست شود.
وى اظهار کرد: دانشکده هاى پزشکى  ما باید متحول شوند 
و این یکى از وظایف مهم وزیر جدید بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى است و در بخش داروسازى نیز مى توانیم 

به خودکفایى برسیم.

محسن رفیق دوست، وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس در 
گفتگو با «ایسنا» با ذکر خاطره اى از آن دوران مى گوید: 
«در روزهایى که عراق، تهران را موشکباران مى کرد، من 
به همراه آقاى صفوى به دیدار قذافى رفتم که او در این 
دیدار ده موشک به ما داد و به ما گفت که من یک شرط 
دارم و این شرط نیز آن است که یکى از این ده موشک 
را به سمت عربستان سعودى شــلیک کنید که من در 
آن زمان نیز این شــرط را پذیرفتم. بعد از آن دیدار من 

دو مرتبه دیگر به لیبى رفتم و در هر سرى ده موشک از 
آنها به رایگان مى گرفتم و در هر مرتبه نیز قول مى دادم 
شرط شــان را اجرا خواهم کرد. این در حالى بود که ما با 
عربستان سعودى جنگى نداشــتیم و دلیلى نداشت که 
بى خودى به سمت عربســتان سعودى موشکى شلیک 
کنیم. بعد از آن نیز از کره شــمالى موشــک هاى مورد 
نیاز خود را خریدارى کردیم و ســپس خودمان موشک 

ساختیم.» 

تقلب در بازار فروش گوشت قرمز 

یوز آفریقایى به داد یوز آسیایى مى رسدپزشک، آمپول زدن را خالف شأنش مى داند!

ماجراى قول رفیق دوست به قذافى

پرونده جام ملت هاى آسیا تمام شــد و رفت اما هنوز یک 
مسئله مبهم وجود دارد. چه  کسى در بازى ایران و ژاپن سوت 
زد که بازیکنان تیم ملى روى گل اولى که از ژاپن دریافت 
کردند به اشــتباه افتادند؟ اکثر ظرفیت ورزشگاه در اختیار 
ایرانى ها بود. طرفداران هم گهگاه با خود سوت به ورزشگاه 
مى برند و شده در بازى هاى مختلف حتى به جاى داور سوت 
زده اند. ولى معموًال بازیکنى اشتباه نکرده است ولى در بازى 
ژاپن بازیکنان ایران دچار اشتباه شدند و توپ را ول کردند تا 

ژاپنى ها آن توپ را سانتر و بعد گل کنند. 
در این باره فیلیپه یکى از اعضــاى کادر فنى تیم ملى هم 
مى گوید: «راســتش ما هم صداى ســوت را در ورزشگاه 

شنیدیم و احســاس کردیم داور سوت زده است، به همین 
دلیل بازیکنان دچار اشتباه شدند.» هیچکدام از بازیکنانى که 
در آن صحنه بودند بعد از بازى صحبتى در این باره نکردند اما 
ظاهراً کنعانى زادگان و مرتضى پورعلى گنجى در رختکن 
گفته بودند یک نفر سوت زده و آنها دچار اشتباه شده اند. حاال 
اینکه سوت را چه کســى زده، واقعاً عالمت سئوال بزرگى 
است. ولى هر چه بود همان سوت نقش کلیدى و مهمى در 
حذف ایران از جام ملت ها داشت. این بخش از بازى ایران 
و ژاپن مثل یک معما مى ماند. کسى هم نمى تواند جواب 
این معما را بدهد؛ نه بازیکنان، نه اعضاى کادر فنى و نه حتى 

تماشاگران.

راز عجیب بازى ایران و ژاپن 

 معاون محیط زیست طبیعى ســازمان محیط زیست از 
حضور متخصصان خارجى در ایران بــه منظور تدوین 
برنامه تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایى خبر داد و گفت: 
اگر امکان جفتگیرى طبیعى و لقاح مصنوعى نباشــد، از 
رحم یوزهاى آفریقایى براى تکثیر یوز آســیایى استفاده 

مى کنیم.
در جهان دو گونه یوزپلنگ وجود دارد که یک گونه آسیایى 
و دیگرى گونه آفریقایى است. گونه آفریقایى یوزپلنگ در 
شمال این قاره پهناور منقرض شده و حضور آن در حال 

حاضر فقط محدود به جنوب این قاره شده است.
نسل یوز آسیایى که زمانى در گســتره وسیعى از غرب 
این قاره از سوریه و عربستان تا هندوستان وترکمنستان 
پراکنده بود، از 20 سال پیش جز در ایران منقرض شده 
است. به همین دلیل است که امروزه به یوز آسیایى، یوز 

ایرانى نیز گفته مى شود.
محیط بانــان هشــدار داده اند که یوز آســیایى یکى از 
گونه هاى جانورى است که به شــدت در معرض خطر 
انقراض قرار دارد و باید هر چه زودتر تالش هاى جهانى 

براى حفاظت از آن شروع شود و ادامه دار باشد.
براساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست هم اکنون 
کمتر از50 قالده یوزپلنگ در سراسر ایران وجود دارد. در 
طول 16 سال گذشته شاهد تلف شدن 42 قالده یوز بودیم 
که 28 قالده در تصادفات جاده اى از بین رفتند. همچنین 
براساس اعالم ســازمان حفاظت محیط زیست در یک 
دهه اخیر حدود شــش قالده یوز در جاده مرگبار عباس 
آباد – میامى در استان سمنان تلف شدند؛ برهمین اساس 
اهمیت ایمن ســازى جاده ها و کریدورهــاى عبورى در 
زیستگاه هاى یوز براى حفاظت از این گونه حیات وحش 

نقش بسزایى دارد.
در سال هاى اخیر کارهاى بسیارى چه نمادین و چه غیر 
نمادین از طرف دنیا براى نشان دادن از محافظت از این 
حیوانات زیبا و بى دفاع کمک مى کند. براى مثال در سال 
2014بود که تیم ملى فوتبال ایران با پوشیدن لباس هایى 
که روى آن عکس یوز آســیایى نقش بسته بود، حمایت 
خود را از این گونه در حال انقراض اعالم کردند. از طرف 
دیگر روز 31 آگوست به عنوان روز ملى یوز آسیایى معرفى 

شده است.
به گفته طرفداران محیط زیست اگر هر چه زودتر کارى 
در این زمینه نشود، تعداد این یوزها به اندازه اى کم و کمتر 
مى شــود. ایران در حال حاضر از نبود شیر آسیایى و ببر 
خزر رنج مى برد و حاال هم که نسل یوزهاى آسیایى رو 

به انقراض است.
حمید ظهرابى، معاون محیط زیســت طبیعى ســازمان 
محیط زیســت در مورد حضور تیم هــاى خارجى براى 
بررسى تکثیر در اسارت یوزهاى آسیایى، با بیان اینکه دو 
کارشناس تلقیح مصنوعى و بارورسازى مصنوعى از آلمان 
و یک کارشناس مدیریت ذخیره گاه هاى نیمه طبیعى از 
آفریقاى جنوبى از روز 14 بهمن در ایران حضور یافته اند، 
گفت: تشکیل جلسات تخصصى به منظور بررسى وضعیت 
ســالمتى یوزهاى در حال نگهدارى در پارك پردیسان 
بررسى شیوه هاى مختلف براى بارورسازى یوزها، آشنایى 
با متخصصان داخلى همچنین آشــنایى با ظرفیت ها و 

امکانات داخلى مثل مؤسسه رویان است.
در حال حاضر یک قالده یوز نر (کوشکى) و دو ماده (دلبر و 
ایران) در مرکز نگهدارى حیوانات در پارك پردیسان وجود 
دارد و بررسى وضعیت سالمتى این یوزها یکى از اهداف 
حضور کارشناســان خارجى در ایران است. در این مورد 
ظهرابى تصریح کرد: «دلبر» در یک مرحله سقط جنین 
داشت و حتماً باید سالمتى آن بررسى شود تا ببینیم قدرت 
بارورى دارد یا نه؟ «ایران» هم که یک یوز نابالغ است و 
اطالعات دقیقى از گذشته آن نداریم و نمى دانیم در چه 
شرایطى نگهدارى شده و آیا صدمه اى دیده است یا خیر؟ 

وى ادامه داد: بعد از بررســى ســالمتى یوزها با کمک 
متخصصــان داخلى و همــکارى کارشناســانى که از 
کشــورهاى آلمان و آفریقاى جنوبــى در ایران حضور 
یافته اند، وارد فاز پیش بینى و برنامه ریزى براى بارورسازى 
و تکثیر در اسارت یوزها طى چند مرحله مى شویم. مرحله 
اول بررســى امکان جفتگیرى طبیعى یوزها در اسارت 
اســت. اگر این مرحله موفق نبود، قطعــًا گزینه تلقیح 

مصنوعى مطرح مى شود.

محیا حمزه
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احداث نخستین سیلوى گندم 
غرب استان در فریدونشهر

ناصر اسعدى،فرماندار فریدونشهر با اشاره به احداث 
نخستین سـیلوى گندم غرب اسـتان در فریدونشهر 
گفت: قرار اسـت کـه سـیلوى 100 هزار تنـى با 14 
میلیارد تومان اعتبار در شهرسـتان احداث شـود، اما 
در دهه فجر امسـال کلنگزنى سـیلوى 20 هزار تنى 

از مجموع این سیلوى 100 هزار تنى انجام مى شود.

فروش ویژه 
در بازارهاى کوثر 

محمـد مجیـرى، مدیرعامـل سـازمان سـاماندهى 
مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى 
اصفهان گفت: به مناسـبت دهه فجـر، طرح فروش 
ویـژه 22 قلـم کاال در بازارهـاى کوثـر شـهردارى 

اصفهان آغاز شده است.

شهردار جدید شهرضا 
معرفى شد

رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا از انتخاب حبیب 
قاسمى به عنوان شهردار جدید این شهر خبر داد.

کمال خدادادى با اشـاره به سـوابق اجرایى قاسـمى 
گفت: وى متولد سال 1354 در شهر کازرون و داراى 
مدارك کارشناسى ارشد حسابدارى، کارشناسى ارشد 
جغرافیـا و برنامه ریزى شـهرى و دانشـجوى مقطع 
دکتـراى برنامه ریزى شـهرى اسـت و پیـش از این 

شهردار قهدریجان بوده است.

پایان بیکارى در اردستان با 
تکمیل طرح هاى نیمه تمام

حمیدرضا تأملى، فرماندار اردسـتان گفـت: افزون بر 
1500 نفر جویـاى کار در این شهرسـتان وجود دارد 
که با بهره بردارى از طرح هاى در دسـت اجرا، پیش 
بینى مى شـود تا یکى دو سـال آینده بیکارى در این 

شهرستان پایان یابد.

تدوین تقویم گردشگرى 
کاشان 

سرپرسـت میراث فرهنگى کاشـان از تدوین تقویم 
گردشگرى کاشـان خبر داد. مهران سرمدیان افزود: 
در حال بررسى آسیب هاى گردشگرى کاشان هستیم 
تا در سال 98 با رفع این موارد، شاهد رونق گردشگرى 
در شهرستان  باشیم و ضریب ماندگارى را از 1/5 روز 

به سه تا چهار روز برسانیم.

کشف 20ُتن چوب بلوط قاچاق 
در لنجان

بیش از 20 ُتن چوب قاچاق در لنجان کشـف و ضبط 
شد.

فرمانده انتظامی شهرسـتان لنجان گفـت: مأموران 
پلیس آگاهـی لنجان این میـزان چوب قاچـاق را در 
بازرسـى از یک واحد تولیدى سـیم مفتول کشـف و 
ضبط کردند. سـرهنگ غالمرضا افشـارى افزود: در 
این خصوص سه قاچاقچى دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده، براى اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل 

داده شدند.

قطع درختان براى عبور 
کابل برق غیرقابل قبول است

شهردار نطنز گفت: قطع شاخه هاى درختان در نطنز 
توسط اداره برق براى عبور سیم هاى برق قابل قبول 
نیسـت. على پیراینده اظهارکرد: عمـده درختان این 
شـهر چنار هسـتند و قطع درختان توسـط اداره برق 
امرى غیرقابل قبول اسـت که ما هم منتقد جدى آن 
هستیم.وى گفت: راه حل این موضوع کامًال مشخص 
است؛باید اداره برق براى برق فشار قوى یا از روکش 
اسـتفاده کند و یا به صورت زمینـى کابل هاى برق را 

عبور دهند.

خبر

مدیــر اداره آموزشــگاه هاى آزاد و مشــارکت هاى 
مردمى اداره کل آمــوزش فنى و حرفه اى اســتان 
اصفهان گفت: 12 میلیون نفرســاعت آموزش هاى 
مهارتى در بخش غیردولتى طى ده ماهه سال جارى

 انجام شده است.
حسین مصلى نژاد اظهارکرد: در ده ماهه سال جارى 
11 میلیون و 949 هزار  و 176 نفر ساعت در قالب ده 
هزار و 790 دوره آموزشــى در آموزشگاه هاى فنى و 
حرفه اى آزاد اســتان اصفهان اجرا شــد که 56 هزار 
و 81  نفر دوره ثبت شــده اســت.وى ادامه داد: این 
آموزش ها در بخش هــاى خدمات، صنعت، فرهنگ 

و هنر و کشــاورزى در 38 رشــته آموزشــى از قبیل 
امور مالى و بازرگانى، فنــاورى اطالعات، مراقبت و 
زیبایى، طراحى و دوخت، تکنولوژى فرهنگى، عمران، 
تأسیسات، صنایع دستى  در قالب 627 حرفه مهارتى به 

متقاضیان ارائه شده است.
مدیر اداره مؤسسات کارآموزى آزاد و مشارکت هاى 
مردمى گفت: در اســتان اصفهان 1279آموزشــگاه 
داراى مجوز بوده که 51 درصد تعهدات آموزشى اداره 
کل را اجرا مى کنند که از این تعداد، 1141 آموزشگاه 
در حوزه بانوان و 138 آموزشــگاه در حــوزه برادران 

فعالیت آموزشى دارند.

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان گفت: در 
سال آینده اعتبارى بالغ بر 52 میلیارد تومان به منظور 
بهبود آسفالت خیابان ها و معابر پیش بینى شده است.

ایرج مظفر اظهار کــرد: این پروژه ها شــامل انجام 
عملیــات نگهــدارى و تعمیــرات معابــر اصلى و 
فرعى اســت کــه در قالــب لکه گیــرى و روکش

 اجرا مى شود.
وى ادامه داد: در این شهر بزرگ و پرجمعیت که هر روز 
شاهد تردد میلیون ها وسیله نقلیه شخصى و عمومى 
هستیم، به طور متوســط ســاالنه باید چند هزارتن 
آسفالت مصرف شود تا سطح معابر آن از استانداردهاى 

مطلوب برخوردار باشــد و بتواند به احتیاجات حمل و 
نقلى شهروندان ساکن شهر اصفهان پاسخى مناسب 

بدهد.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: در 
سال آینده بیشترین اعتبار تخصیص یافته در خصوص 
اجراى عملیات آسفالت در مناطق 15گانه شهردارى 
اصفهان، متعلق بــه منطقه 6 با 9 میلیــارد تومان و 
منطقه 4 با پنج میلیارد تومان اعتبار و سپس مناطق 7 
و 8 و12 هرکدام با اعتبارى حدود چهار میلیارد تومان 
و کمترین میزان آسفالت نیز مربوط به منطقه ناژوان با 

400 میلیون تومان اعتبار است.

اعتبار در نظر گرفته شده براى 
آسفالت شهر چقدر است؟

ارائه12 میلیون نفر ساعت 
آموزش مهارتى 

شــهردارى زیباشــهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره 
5/742/ش مورخ 97/11/10 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت 

به فروش پالك تجارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
لذا متقاضیــان مى توانند جهت تهیه اســناد مزایده تا تاریخ 
97/11/28 به شهردارى زیباشهر واقع در بلوار امام خمینى(ره)، 
میدان امام حســین(ع) خیابان امامزادگان مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

آگهى مزایده

مصطفى رحیمى- شهردار زیباشهرمصطفى رحیمى- شهردار زیباشهر

وزیر آموزش و پرورش، شــفافیت عملکرد و ســنجش 
کیفیت مدارس را از جمله برنامه هــاى پیش روى این 
وزارتخانه برشمرد و گفت: براى دستیابى به این هدف، 
شیوه نامه مدرســه محورى تا پایان ســال جارى ابالغ 

مى شود.
محمد بطحایى دیروز در گردهمایى مشترك با مدیران و 
نمایندگان معلمان مدارس اصفهان گفت: براساس این 
بخشنامه و شیوه نامه، مختصات مختلف و ساز و کار نیل 
به مدرسه محورى که اهداف اصلى سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش است، تشریح خواهد شد.وى اضافه کرد: 
در این شیوه نامه، وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل، 
نقش حامى و پشتیبان خواهند داشت و خود مدارس نقش 

کلیدى در برنامه ریزى و اجراى برنامه ها دارند.
وزیر آموزش و پرورش، ارسال بیش از حد بخشنامه ها را 
معضلى در این مجموعه دانست و خاطرنشان کرد: براى 
نمونه در یکســال تحصیلى درحدود 1000 بخشنامه به 
مدرسه ارسال مى شود که به دلیل خاصیت دستورى، این 
موضوع موجب سردرگمى و کاهش خالقیت و نوآورى 

در مدارس شده است.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش بیــان کرد: در حال 
حاضر 65 هزار مدرسه به شبکه ملى اطالعات و ارتباطات 
دسترسى دارند و هم اکنون پوشش پیش دبستانى به بیش 

از 70 درصد رسیده است.
وى با اشاره به اینکه باید طرح سند تحول بنیادین را به جلو 
پیش ببریم، خاطرنشان کرد: نیاز بیرون مدرسه در بسیارى 
از اوقات متفاوت تر از آن چیزى اســت که ما در مدارس 

آموزش مى دهیم که این نقص باید جبران شود.
وى با تأکید بر اینکه تغییرات آمــوزش و پرورش نباید 

هیجانى و پرسرعت دنبال شــود، گفت: اصالح صحیح 
نظام آموزشى نیازمند ایجاد زیرساخت هاى الزم و آماده 

کردن افکار عمومى است.
بطحایى خاطرنشان کرد: بسیارى از مطالب درسى نه تنها 
جنبه کاربردى ندارد، بلکه حجم آنها بســیار زیاد است و 
باید به معلمان اجازه داده شود که به جاى تشریح مسائل 

تخصصى، اهداف تربیتى را دنبال کنند.
وزیر آموزش و پرورش مدرسه محورى را رکن اصلى براى 
اصالح نظام آموزشى دانست و گفت: مدارس باید میزان 
ابتکار و خالقیت هاى خــود را افزایش دهند و بر همین 
اساس، باید انتصاب مدیران از حالت ستادى خارج شود 

و براساس نامزدى و احراز صالحیت ها صورت پذیرد.
■■■

وى، از پرداخت معوقات معلمان حــق التدریس و خرید 
خدمات تا روزهاى آینده خبــر داد و گفت: قصد داریم با 
برنامه ریزى مناسب، نظام پرداخت ماهیانه را براى این 

افراد تشکیل دهیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره بازداشــت شــدگان اخیر 
اعتراضــات صنفى معلمــان نیز گفت: ایــن موضوع با 
تعامالت حراســت این وزارتخانه با نهادهاى مرتبط در 
حال پیگیرى است اما همه دالیل دستگیرى و بازداشت 
آنها مشکالت صنفى نبوده و دالیل دیگرى داشته است.

وزیر آموزش و پرورش در گردهمایى مشترك با مدیران و نمایندگان معلمان مدارس اصفهان:

بسیارى از مطالب درسى
 جنبه کاربردى ندارد

معوقات معلمان حق التدریس و خرید خدمات در روزهاى آینده پرداخت مى شود

«قطرایرویز» بامداد دیروز در فرودگاه شهید  بهشتى 
اصفهان به زمین نشست.  

مدیرکل فرودگاه هاي اســتان اصفهان گفت:پرواز 
افتتاحیــه هواپیمایى قطــر ســاعت2 و15 دقیقه 
بامداد دوشــنبه بــا پذیرش مســافر در فــرودگاه 

 بین المللى«حمد» قطر، با یــک هواپیماى ایرباس 
320پرواز خود را به مقصد اصفهان آغاز کرد. 

حســن امجدى گفت: قرار اســت دو روز در هفته، 
روزهاي دوشــنبه و جمعه، هواپیماي ایرباس 320 

این شرکت از مبدأ دوحه وارد فرودگاه اصفهان شود.

خط پروازى اصفهان - دوحه دایر شد

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: نقشه هاى هواشناسى بیانگر گذر موج ناپایدار 
از روى آسمان استان است که براى مناطق شمالى 
و غربى استان، بارش پراکنده برف به همراه خواهد 

داشت.
فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى 

نشان مى دهد که در اکثر نقاط استان، آسمان صاف، 
گاهى افزایش ابر و گاهى وزش باد را خواهیم داشت.

ســیدان در خصوص وضعیت دماى اصفهان اضافه 
کرد: میانگین دماى هوا 3 تا 6 درجه سانتیگراد کاهش 
مى یابد و به دلیل نفوذ توده هواى سرد، همچنان روند 

کاهش دما در استان ادامه دارد.

ادامه روند کاهش دما در اصفهان

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانى 
شهردارى اصفهان گفت: توزیع الستیک رایگان تا 
15 بهمن(دیروز)، بین 1150 نفر از رانندگان تاکسى 

شهر اصفهان انجام شده است.
هادى منوچهرى اظهارکرد: در مرحله نخست بسته 
حمایتى که از اوایل بهمن ماه ســال جارى آغاز شده، 
بیش از 14 هزار حلقه الستیک و فیلتر هوا به صورت 

رایگان در اختیار رانندگان تاکسى قرار گرفت.
وى با بیان اینکه در بخش دیگر مرحله نخست، توزیع 
روغن موتور نیز انجام مى شود، خاطرنشان کرد: بسته 
حمایتى به سال 98 تســرى پیدا خواهد کرد و در فاز 
بعدى، معافیت هایى در پرداخت هزینه هاى مرتبط با 
صدور کارت شهرى و پروانه بهره بردارى به صورت 

کامًال رایگان شامل رانندگان خواهد شد.

توزیع الستیک رایگان بین رانندگان تاکسى

رئیس اتاق اصناف مرکز اصفهان گفت: قیمت گوشت با 
تزریق گوشت سرد و گرم به بازار به آرامش رسید.

رسول جهانگیرى خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردات 

گوشت منجمد و گوشــت گرم از کشورهاى همسایه از 
سوى دولت انجام شده و عرضه آن باعث شده تا شکاف 
به وجود آمده میان عرضه و تقاضا کاهش یابد. وى یادآور 
شد: اصفهان کمبودى در حوزه گوشت ندارد اما قیمت ها 
باالســت و چنین قیمت هایى فراتر از توان خرید مردم 
اســت.جهانگیرى در خصوص اختصاص گوشت هاى 
گرم وارداتى به اصفهان اعالم کــرد: اولویت دولت در 
توزیع گوشت، تهران بوده و هنوز عدد باالیى به اصفهان 
اختصاص نیافته اســت اما اصناف آمادگى خود را براى 
همکارى در توزیع، از طریق قصابى ها و نظارت بر نحوه 

توزیع اعالم کرده اند.

آمادگى اصناف اصفهان براى توزیع گوشت وارداتى عضو شوراى اســالمى شــهر اصفهان در صفحه 
اینســتاگرامش از محکومیتش به شش ماه حبس 

تعزیرى خبر داد.
به گفته «مقدرى»، حکم شش ماه حبس براى چند 
مورد توییت با موضوعات مختلف در شبکه اجتماعى 
توییتر بوده و مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته 

است.
 این حکم در پى شــکایت مدیرکل اطالعات استان 
اصفهان در شعبه 119 دادگاه کیفرى اصفهان صادر 

شد و در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به تأیید رسید.
 این حکم به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده و 

فعًال اجرا نخواهد شد.

محکومیت عضو شوراى شهر اصفهان به حبس

مسئول بیمارى هاى واگیردار معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان گفت: وزارت بهداشــت براى 
اســتان هاى فارس و اصفهان فراخوان صادر کرده تا در 
مناطقى که مردم بیشتر در معرض ابتال به بیمارى سالک 
هستند، واکسیناسیون پیشــگیرى از سالک انجام شود.

رضا فدایى افزود: دراستان اصفهان در شهرهاى ورزنه، 
هرند و حسن آباد اطالع رســانى از طریق دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان، شهردارى، شــوراى شهر اصفهان و 

استاندار انجام شده و به زودى طرح اجرا مى شود.

آغاز واکسیناسیون 
پیشگیرى از سالک در 

شرق اصفهان

مجرى قطار سریع الســیر اصفهان- تهران گفت: کل این 
ابر پروژه 44 میلیارد یوان پول نیاز دارد که 14 میلیارد یوان 
آن تأمین و با تأمین بقیه اعتبارات، تا چهار سال آینده روى 
ریل قرار خواهد گرفت. امیر بهادر عبدالمحمدى افزود: 14 
میلیارد یوان آن تأمین مالى شــده و این lc متمرکز شده، 
به شــرح خدمات محدوده قم – اصفهان و بخش هایى از 
محدوده قم – تهران که براى تأمین بقیه پروژه نیاز هست 

که مجوزهاى الزم داخلى نظیر شوراى اقتصاد اخذ شود و 
این مهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازى در حال پیگیرى 

است، از طرف چینى نیز تأمین مالى در حال انجام است.
وى بیان کرد: دوره زمانى اجراى این پروژه چهار سال است 
که طول کل آن 410 کیلومتر و داراى چهار ایستگاه تهران، 
فرودگاه بین المللى امام (ره)، قم و اصفهان است که تالش 

مى شود به قطار شهرى اصفهان متصل شود.

چینى ها بخشى از بودجه قطار سریع السیر 
اصفهان-تهران را تأمین کردند

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
از برگزارى «نمایشــگاه دهه فجر و دستاوردهاى 40 ساله 
انقالب اسالمى» در اصفهان همزمان با دهه مبارك فجر 
و فرارســیدن چهلمین سال پیروزى شــکوهمند انقالب 

اسالمى خبر داد.
على یارمحمدیان با اشــاره به اینکه در نمایشگاه دهه فجر 
امسال اصفهان، 70 ارگان، دستگاه  اجرایى، شرکت و سازمان 
حضور فعال خواهند داشت، افزود: این نمایشگاه از 16(امروز) 
تا 19 بهمن ماه در محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى 

استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، 
حضور پر رنــگ ارگان ها، ســازمان ها و نهادهاى دولتى را 
ویژگى اصلى نمایشــگاه امســال عنوان کرد و ادامه داد: 
سازمان هاى مردم نهاد نیز در نمایشگاه امسال حضور فعال 
دارند و دســتاوردهاى خود را به نمایــش عمومى خواهند 
گذاشت. یارمحمدیان با بیان اینکه این نمایشگاه در فضایى 
به مساحت 4200مترمربع بر پا مى شود، گفت: عالقه مندان 
به بازدید از این نمایشگاه مى توانند از ساعت 10 تا 12 صبح 
و 15 تا 21 به محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان 

واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

از امروز تا 19 بهمن ماه؛

برپایى نمایشگاه دستاوردهاى انقالب اسالمى
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دهه فجردهه فجر

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان در نشســت خبرى با اصحاب رسانه با بیان 
فعالیت هاى شــرکت آب و فاضالب روستایى گفت: 
مطالعه و ایجاد تأسیسات مربوط به انتقال و توزیع آب 
آشامیدنى به کلیه روســتاهاى استان، مطالعه اجراى 
طرح بهداشت دفع فاضالب روســتایى، نگهدارى و 
بهره بردارى از تأسیسات آب آشــامیدنى و مرمت و 
بازســازى شــبکه هاى موجود، از جمله فعالیت هاى 

شرکت آب و فاضالب روستایى است.
محمدحسین قرائتى با اشاره به اینکه مهمترین خطوط 
قرمز مطرح شــده از طرف وزارت نیرو، ســالمت و 
کیفیت آب است افزود: اگر آب کمترین مشکل کیفى 
را داشته باشد در اختیار روســتاییان قرار نمى گیرد و 
آب شرب شبکه توزیع روســتاهاى استان اصفهان از 
کلیه اســتانداردهاى کیفى آب برخوردار است. وى با 
بیان اینکه 245 هزار خانوار مشــترك آب روستایى 
هســتند تصریح کرد: بالغ بر 640 هــزار نفر جمعیت 
بهره مند هستند که 88 درصد مشترکان این شرکت 
را کاربرى خانگــى و 12 درصد را کاربرى غیرخانگى 

تشکیل مى دهند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان با اشاره به منابع تأمین آب استان اظهار کرد: 
منابع تأمین آب استان بالغ بر 877 منبع آب شامل چاه، 
چشمه و قنات و 218 مورد آب هاى سطحى است که 

در  1339 روستا وجود دارند.
قرائتى با اشاره به وقوع خشکسالى هم افزود: در سال 
گذشته به سبب خشکسالى در استان، حدود 400 لیتر 
بر ثانیه منابع آبى را از دست دادیم و حدود 100 تا 150 
حلقه چاه در اثر استمرار خشکســالى از بین رفت که 
بخشى از مشکالت حاصل از آن را با منابع جایگزین 

و بخش دیگر را به صورت آبرسانى سیار حل کردیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 

اصفهان با بیان اینکه در تابســتان سال جارى417 
روســتایى که دچار کمبود آب بودند آبرســانى سیار 
داشتند، تصریح کرد: این روســتاها به صورت روزانه 
1450 مترمکعب مصرف آب داشــتند که در ساعات 
پیک مصرف تا 2000 مترمکعب در روز هم مى رسید.

وى در ادامه با بیان اینکه 39 تانکر آبرسانى در اختیار  
شرکت آب و فاضالب روستایى قرار دارد، افزود: باتوجه 
به حساسیت هاى توزیع در شرایط بحران، کلیه ناوگان 
مجهز به «جى پى اس» هستند و با برنامه اى جامع و 

کامل به هر روستا آبرسانى مى کنیم.
قرائتى در همین راستا ادامه داد: تمامى تردد و مراحل 
آبگیرى تا آبرسانى توســط این شرکت کنترل شده و 
اگر ماشینى از مسیر خارج شــود، با راننده آن برخورد 
خواهد شد به عالوه در طول ســال نیز وسایل نقلیه 

براى بهداشت و سالمت آب کنترل مى شوند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: آمار کنترل و کیفى بهداشت 
آب در ســال 96 نشــان مى دهد تعداد آزمون هاى 
کلرسنجى کل استان 541 هزار و 646 مورد بوده که 
فقط در شبکه هاى توزیع انجام شده و وضعیت مطلوب  

99/37 درصد را نشان مى دهد.
وى با بیان اینکه ســه ســال متوالى است که در بین 
شرکت هاى آب و فاضالب روستایى کشور، اصفهان 
رتبه نخست را در بخش کنترل کیفیت آب کسب کرده 
اســت، گفت: در سال گذشــته 12 هزار و 446 مورد 
آزمایش هاى میکروبى آب روســتاها انجام شده که 
مطلوبیت 99/95 درصد را نشــان مى دهد و حاکى از 

سالمت آب روستایى استان اصفهان است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان در همین راستا افزود: استان اصفهان دومین 
شرکت آب و فاضالب روستایى کشور است که فلزات 
سنگین را آنالیز کرده و آزمایشگاه اصفهان به عنوان 
آزمایشگاه مرجع در کشور مورد استفاده قرار مى گیرد.

وى با اشــاره به اینکه پایش کیفیــت آب به صورت 
مستمر انجام مى شود تصریح کرد: در برخى روستاها 
آب دچار کاهش کیفیت شــده بود که 15 دســتگاه 
تصفیه آب در آنجا نصب و تجهیز شــدند و آبرسانى 
سیار روستاها حذف شد. قرائتى با اشاره به پروژه هاى 
اجرایى آمــاده افتتاح در دهه فجر گفــت: 33 پروژه 
آبرســانى در دهه فجر افتتاح خواهد شــد که براى 
آماده سازى آنها اجراى خطوط انتقال و شبکه توزیع 
آب، ســاخت مخازن ذخیره بتنى، احداث ایســتگاه 
پمپاژ، حفر چاه و اصالح انشــعابات آب انجام شــده 

است.
وى با بیان اینکه با افتتاح پــروژه ها بیش از 67 هزار 
نفر از آب آشامیدنى سالم و پایدار بهره مند مى شوند، 
تصریح کرد: 85 روســتا با اعتبارى بالغ بر 20 میلیارد 

تومان از این طرح بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 

اصفهان افزود: 12 پروژه آبرسانى با اعتبار 17 میلیارد 
تومان براى 51 روستاى استان نیز در دهه فجر کلنگ 
خواهد خورد کــه به 20 هزار نفر روســتایى خدمات 

مى رساند.
قرائتى درباره مجتمع هاى آبرســانى شــرکت آب و 
فاضالب روستایى در ســال هاى اخیر توضیح داد: با 
توجه به اعتبارات تخصیــص داده از محل صندوق 
توسعه ملى و ســایر اعتبارات، راه اندازى 34 مجتمع 
آبرســانى درنظر گرفته شــده بود که تاکنون هشت 
مجتمع در مدار بهره بردارى قرار گرفته و ده مجتمع نیز 
درحال احداث است و مابقى در سال هاى آتى به بهره 

بردارى مى رسد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان در بخش دیگرى از سخنان خود، در خصوص 
طبقات مصرف آب با بیــان اینکه 92 درصد مصارف 
آب خانگى، 3/5 درصد مصارف صنعتى و 4/5 درصد 

مصــارف اماکن عمومى اســت، گفــت:  63 درصد 
مشــترکان روســتایى الگوى مصرف آب را رعایت 
کرده اند و 37 درصد مشــترك پرمصــرف داریم که 
اخطارهــاى الزم را براى مدیریــت مصرف دریافت 

کرده اند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى با اشاره 
به افزایش 2/5 درصدى مشترکان به صورت ساالنه 
گفت: نسبت به سال گذشــته حدود 6 درصد کاهش 
مصرف داشــتیم که نشــان دهنده همکارى خوب 

مشترکان روستایى است.
قرائتى درباره سامانه ارتباط مردمى 1523 توضیح داد: 
شماره تلفن 1523 براى ارتباط مستقیم میان مردم و 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان ایجاد 
شده است.  کارشناســان این سامانه به صورت شبانه 
روزى پاسخگوى سئواالت و مشکالت مشترکین در 

حوزه آب و فاضالب روستاها هستند. 
وى ادامه داد: در موارد شکستگى لوله هاى خط انتقال 
و شــبکه توزیع نیز اکیپ هاى رفع حــوادث با کمک 
بخش خصوصى در کلیه روســتاها راه اندازى شده و 
به محض تماس مردم با سامانه 1523 و اطالع وقوع 
حادثه، براى جلوگیرى از هــدر رفت آب این اکیپ ها 
سریعًا خود را به محل حادثه رســانده و کمتر از یک 

ساعت باید مشکل را رفع کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى درخصوص 
انشعابات غیرمجاز افزود: انشعابات غیرمجاز از طریق 
«جى آى اس» شناســایى شده و در ســال گذشته 
نزدیک به 700 مورد انشــعابات غیرمجاز شناسایى 

و رفع شدند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى پیرامون 
شــبکه هاى فرســوده گفت: بین 30 تــا 35 درصد 
شبکه هاى روستایى فرسوده است چون متعلق به قبل 
از انقالب بوده و آنهایى که ابتداى انقالب ساخته شده 
نیز کیفیت ادوات و مصالح امروزى را نداشــته و عمر 

مفید آنها به پایان رســیده است. وى با اشاره به اینکه 
2000 کیلومتر از شبکه هاى روســتایى باید اصالح 
شــوند و 270 تا 300 میلیارد تومان اعتبار الزم دارد 
تصریح کرد: در ســال 97 اعتبارات صندوق توسعه 
ملى 37 میلیارد تومان بوده و از اعتبارات استانى نیز 40 

میلیارد تخصیص داده شده است.
قرائتى ادامــه داد: 17 میلیارد ایــن اعتبارات نقدى 
است و مابقى در قالب اسناد خزانه اسالمى متعلق به 
سال هاى 98 و 99 است. وى با اشاره به اینکه اولویت 
برنامه این شــرکت براى تأمین آب روستاها اصالح 
شــبکه هاى آبى اســت، بیان کرد: قصد ایجاد منابع 
جدید و حفر چاه نداریم و شعارمان این است که آب را 
از عمق یک مترى اســتحصال کنیم و از هدر رفت ها 

جلوگیرى کنیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى در ادامه 
با بیان اینکه براى رســیدگى به این مهــم و ایجاد 
مجتمع هاى آبرســانى اعتبارى بالغ بر 600 میلیارد 
نیاز است گفت: هرساله مقدارى اعتبار تخصیص پیدا 
مى کند و امسال آخرین ســالى بود که این اعتبارات 
تخصیص یافت اما طى مکاتبه با نمایندگان اســتان 
درخواست شده تخصیص اعتبارات ادامه داشته باشد 
در غیر این صورت توقف کامــل پروژه ها را به همراه 

خواهد داشت.
محمدحســین قرائتى در ســخنان خود اشاره اى به 
فاضالب روســتاها نیز داشــت و اظهار کرد: در حال 
حاضر پنج روستا با 1100 خانوار به شبکه جمع آورى 
فاضالب متصل هستند و یک تصفیه خانه فاضالب 
نیز در شهرستان لنجان در مدار بهره بردارى قرار دارد. 
وى هزینه بســیار زیاد اجراى پروژه هاى فاضالب را 
علت اصلى روند کند پیشرفت آن عنوان کرد و افزود: 
ما قادریم کل برنامه هاى 70 روستاى باالدست را در 
صورتى که اعتبارات خود را در اختیار استان قرار دهند 

در مدت 5، 7 و 10 ساله اجرا کنیم.

33 پروژه آبرسانى روستایى در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان خبر داد؛

محیا حمزه

تعداد روستاهاىحجم کار عنوان پروژهشهرستان ردیف
 بهره بردار 

تعداد جمعیت
 بهره بردار(نفر)

اعتبار هزینه شده
میلیون ریال

آبرسانى به روستاهاى تل آباد سهرویهاردستان1
احداث خط انتقال به طول 12کیلومتر،احداث مخازن ذخیره 

به حجم 100مترمکعب، احداث مخازن فشارشکن 20متر مکعب، 
احداث فنس کشى و محوطه سازى900متر مربع و تعداد انشعاب 

واگذار شده 28مورد
2454000

تعویض شبکه توزیع به طول 1700متر و تعویض و اصالح انشعابات تأمین آب شرب پایدار روستاى ماستبندىاردستان2
11402100مشترکین 72 فقره

تعویض  خط انتقال آب به طول 6کیلومتر،  تعویض شبکه توزیع به تأمین آب شرب پایدار روستاى امیرآباداردستان3
11166000طول 2کیلومتر و اصالح انشعابات مشترکین 57 فقره

تأمین آب شرب پایدار روستاى قهىاصفهان4
اجراى خط انتقال به طول  4 کیلومتر، تعویض شبکه توزیع به 

طول8 کیلومتر، تعویض 300 فقره انشعاب و احداث یک باب مخزن 
ذخیره بتنى

18358100

117507200تعویض شبکه توزیع به طول   9 کیلومتر تأمین آب شرب پایدار روستاى زفرهاصفهان5
1352000اجراى خط انتقال و شبکه توزیع به طول 2 کیلومترآبرسانى به روستاى على آباداصفهان6
1365000اجراى خط انتقال و شبکه توزیع به طول 6 کیلومترآبرسانى به روستاى مهدى آباداصفهان7
11323500تعویض شبکه توزیع به طول3500 مترتأمین آب شرب پایدار روستاى هالغرهبویین میاندشت8
2916500اجراى لوله گذارى به طول6 کیلومتر، آبرسانى به روستاهاى جوزار و احمدآبادبویین میاندشت9
13131800تعویض شبکه توزیع به طول1500مترتأمین آب شرب پایدار روستاى کرچبویین میاندشت10
آبرسانى به روستا هاى محمدیه، تیران و کرون11

3885012000اجراى خط انتقال به طول 5 کیلومتر مهدى آباد و مبارکه

اجراى خط انتقال به طول 5500 متر، حفر چاه به عمق 200 متر و آبرسانى به روستاى ویستخوانسار12
3200012000احداث یک ایستگاه پمپاژ

تأمین آب شرب پایدار روستاهاىخوانسار13
319504500تعویض شبکه توزیع به طول 6 کیلومتر و تعویض 200 فقره انشعاب سنگ سفید، دوشخراط و قلعه بابا محمد 

1600   فنس کشى مخزن روستاى بیاضهخور و بیابانک14

تأمین آب شرب پایدار روستاى هفتومان خور و بیابانک15
اجراى لوله گذارى خط انتقال به طول 3 کیلومتر، تعویض شبکه 
توزیع به طول 6 کیلومتر، احداث مخزن ذخیره 50 مترمکعبى، 

حصارکشى به مساحت  180 متر مربع  
220011000

تأمین آب شرب پایدار روستاى عروسان خور و بیابانک16
11657000تعویض شبکه توزیع به طول 4 کیلومترگلستان

112002000تعویض شبکه توزیع به طول 4200 مترتأمین آب شرب پایدار روستاى همگیندهاقان17
500   فنس کشى چاه شماره 2 روستاى قههدهاقان18
 آبرسانى به روستاهاى کیفته گیوسین، سمیرم19

قنات، دیده جان و سادات آباد
اجراى خط انتقال به طول 5000 متر و اجراى شبکه برق به طول 

11004220713800 متر
16224000تعویض شبکه توزیع به طول 4 کیلومتر  و اصالح  فقره انشعابات تأمین آب شرب پایدار روستاى نسارفریدن20
احداث یک باب مخزن ذخیره بتنى 400 متر مکعبى، تعویض شبکه  آبرسانى به روستاى چقافریدونشهر21

1154616300توزیع به طول 3700 متر و تعویض 470 فقره انشعاب
12503870تعویض شبکه توزیع به طول 2165 متر و تعویض 98 فقره انشعابتأمین آب شرب پایدار روستاى چقادرفریدونشهر22
113386500تعویض شبکه توزیع به طول3200 متر  و تعویض 145 فقره انشعابفاز اول تأمین آب شرب پایدار روستاى بزمه فریدونشهر23
احداث مخزن ذخیره400مترمکعبى، اجراى خط انتقال به طول  آبرسانى به مجتمع روستایى دهسورهافریدونشهر24

2100280014500 متر و فنس کشى تأسیسات به مساحت 360 مترمربع
192700011000احداث  مخزن 2000 مترمکعبى آبرسانى به مجتمع 19 روستافالورجان25
11500100حفر یک حلقه چاه،  احداث  یک باب موتورخانهآبرسانى به روستاى کلهکاشان26
19600019000اجراى 9 کیلومتر خط انتقال و احداث 12 حوضچه شیرآالتآبرسانى به مجتمع 19 روستاگلپایگان27
116004500تعویض شبکه توزیع به طول 4 کیلومترتأمین آب شرب پایدار روستاى نیوانگلپایگان28
تعویض شبکه توزیع به طول 8 کیلومتر، تجهیز دو حلقه چاه و تأمین آب شرب پایدار روستاى باغملکمبارکه29

125005000تعویض 400 فقره انشعاب
74753000احداث مخزن ذخیره300مترمکعبىآبرسانى به روستاى همابادنایین30
11826600نصب دستگاه آب شیرین کن با آبدهى 10مترمکعب درشبانه روزتأمین آب شرب پایدار روستاى چوپاناننایین31
13571400اجراى مخزن ذخیره پیش ساخته220مترمکعبىآبرسانى به روستاى کجاننایین32
اجراى خط انتقال آب شرب به طول 1500 متر، حفر چاه به عمق 53 تأمین آب شرب سالم و پایدار روستاى نیهنطنز33

17502800متر، تجهیز چاه و اجراى شبکه برق با ترانس مجزا به طول 600 متر 
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حمایت از توســعه صنایع کوچک و متوسط در استان پهناور 
اصفهان به همراه تامین زیر ساخت هاى الزم جهت توسعه 
سرمایه گذارى در شهرك ها و نواحى صنعتى این استان یکى 
از مهمترین اهداف و رسالت هاى شرکت شهرکهاى صنعتى 
استان اصفهان است که این شرکت با ماموریت سازماندهى و 
پشتیبانى صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرك ها و نواحی 
صنعتی استان اهداف و برنامه هاى خود در این زمینه را در  قالب 
حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط، فراهم سازى 
زمینه کارآمدى و رقابت پذیرى صنایع کوچک و متوســط، 
شکل گیرى صنایع کوچک و متوســط جدید داراى اولویت، 
توانمندسازى صنایع کوچک و متوسط، ارتقاى جایگاه صنایع 
کوچک و متوسط و همکارى با ذینفعان، انجمن ها، تشکل هاى 
صنعتى و دانشگاه ها دنبال مى نماید. بدین منظور در اجراى 
سیاست هاى فوق الذکر، شرکت شهرکهاى صنعتى استان 
فعالیتهاى خود را در دو حوزه.  الف) توسعه صنعتی و کارآفرینی.

 ب) تأمین مالی و توســعه بازار، عملیاتى نموده که اهداف، 
مأموریت ها و فعالیت هاى انجام شــده در ایــن حوزه را در 
گفتگوى اختصاصى با دکتر محمد جــواد بگى مدیر عامل 

شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان جویا شدیم.
مدیر عامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان وجود 
معاونت صنایع کوچک در این شرکت را نشان دهنده اهمیت 
و نگاه  ویژه به این بخش دانســت و اظهار داشــت: شرکت 
شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در حوزه صنایع کوچک 
فعالیت هاى خود را در دو بخش عملیاتــى نموده و در حوزه 
توسعه صنعتى و کار آفرینى در چند بخش توسعه خوشه هاى 
صنعتى و نظام توسعه پیمانکارى فرعى فعالیت مى نمایند. 
در بخش توسعه خوشــه هاي صنعتی؛ از آنجا که بسیارى از 
صنایع کوچک و متوسط بر اساس پتانسیل ها و مزیت هاى 
منطقه اى در یک رشته خاص گســترش پیدا مى کنند که 
اصطالحاً خوشه اى نامیده مى شــود؛ لذا طى سه دهه اخیر 
توسعه خوشــه هاى صنعتى بعنوان یکى از استراتژى هاى 
مهم توســعه صنعتى در دنیا مطرح بوده است. دفتر توسعه 
خوشه هاى صنعتى نیز با هدف شناسایى خوشه هاى صنعتى 
استان اصفهان و برنامه ریزى در جهت رشد و توانمند سازى 
صنایع مربوطه از نیمه دوم سال 1385 فعالیت خود را آغاز نمود 
و به دنبال آن مرکز توسعه خوشه هاى صنعتى استان در مرداد 
ماه سال1386با حضور استاندار محترم و جمعى از مسئولین 
اســتان افتتاح گردید که شــامل مطالعه فراگیر و شناسایی
 خوشه هاي کسب و کار به تعداد 53 خوشه، خوشه هاي صنعتی 
امکان سنجی شده به تعداد10 خوشه، خوشه هاي کسب و کار 
درحال توسعه به تعداد2 خوشه و خوشه هاي کسب و کار به 

بهره برداري رسیده به تعداد 9 خوشه می باشد.
محمد جواد بگى  با اشــاره بــه توجه ویژه این شــرکت به  
نظام توســعه پیمانکاري فرعی (SPX) افــزود: یکى از 
استراتژى هاى توسعه صنعتى سازمان یونیدو در دو دهه اخیر، 
گسترش پیمانکارى فرعى صنعتى و مبادله هاي مشارکتى در 
سطح جهانی بوده است که این استراتژي، یکی از عوامل پیوند 
بین صنایع کوچک و بزرگ و باعث تداوم تولید، افزایش تقاضا 
براى کاالهاى تولیدي واحدهــاى صنعتى کوچک و تأمین 

قطعه هاي مورد نیاز صنایع بزرگ است.

پیمانکارى فرعــى صنعتى، یکى از راه هــاى مدرن و مؤثر 
ســازمانى براى تولید محصوالت صنعتــى از راه همکارى 
واحدهاى تولیدى مکمل اســت. در این حالت یک پیمانکار 
اصلى، همراه باعرضــه کنندگان در قالب پیمــانکاران فرعى 
متعدد، وجــود دارند. به عبـــارت دیگر در نظام پیمانکارى 
فرعى، تـــوافق بین دو گروه، یعنى پیمانکار اصلى و پیمانکاران 
فرعى است. پیمانکار اصلى اقدام به واگذارى تولید قطعه ها 
و اجزاي قابل مونتاژ فرعى و یا بخشــى از خدمات مورد نیاز 
محصول نهایى به یک یا چند بنگاه تولیدى مى کند. پیمانکاران 
فرعى براساس مشخصات فنى تعیین شده توسط پیمانکار 
اصلى کار را انجام مى دهند. بدیهى اســت در نظام تولید، به 
ویژه در حوزه هاى صنعت، تقسیم کارى که به این روش انجام

 مى پذیرد، موجب ارتقــاى روزافزون و تخصص پیمانکاران 
فرعى در یک یا چند فرایند فنى مى شود.

وى در خصوص فن بازار منطقه اي اصفهان گفت: فن بازار 
منطقه اي استان اصفهان بر اســاس تکالیف بند "د" ماده 
17 برنامه  پنجم توسعه در خصوص" حمایت دولت از ایجاد و 
توسعه بورس ایده و بازار فناوري" با هدف مدیریت بازار فناوري 
در استان و ارتباط با سایر بازارهاي فناوري در سطح دیگر استان ها، 
رفع نیازهاي اطالعاتی افراد در خصوص مقوله تجاري سازي 
دانش فنی و مبادله آن، کمک به رفع مشکالت تجاري سازي 
نوآوري ها و رفع نیازهاي متقاضیان فناوري ایجاد شده است. 
الزم بذکر اســت کســب عنوان فن بازار برتر در کشور طی 
ســه دوره، انعقاد 15 فقره قرارداد بازار یابی براي محصوالت 
فنآورانه منجر به فروش 4 مورد از محصوالت مزبور، حضور 
در 25 جشنواره و نمایشــگاه مرتبط با حوزه علم و فنآوري و 
صنعت، معرفی 40 اختراع به بازار دارایی فکري و عرضه 8 مورد 
آن در تابلو عرضه دارایی فکري، شناسایی و استاندارد سازي 
23 مورد از فنآوري مورد نیاز واحدهاي صنعتی منجر به رفع 10 
مورد از اینگونه نیاز ها، همکاري متقابل با 8 فن بازار منطقه اي 
در بهره برداري از داده هاي سامانه فن بازار، عضویت بیش از 
990 کاربر جدید در سامانه فن بازار منطقه اي استان اصفهان 
همراه با تکمیل و بروز رسانی بانک هاي اطالعاتی بیش از 370 
شرکت و 1238 محصول فنآورانه در بانکهاي اطالعاتی فن 
بازار منطقه اي استان اصفهان از مهمترین عملکردهاي فن 

بازار منطقه اي استان اصفهان میباشد.

 پایه گذارى شهرك فناورى صنایع نوین 
اصفهان با هدف توسعه فناورى هاى برتر

مدیر عامل شرکت شــهرکهاى صنعتى استان اصفهان در 
ادامه در راستاى استقرار شهرك فنآوري صنایع نوین اصفهان 
اظهار داشــت: هیات محترم وزیران در تاریخ 1378/1/22 
به واسطه قابلیتهاى ویژه صنعتى استان اصفهان در راستاى 
تحقق برنامه هاى توسعه کالن کشور و ایجاد تمهیدات الزم 
به منظور پشتیبانى از واحد هاى تحقیق و توسعه واحدهاي 
صنعتی به جهت هم افزایى فعالیت هــاى علمى کاربردى، 
ایجاد شهرك فناورى تخصصى متناسب با مزیت هاى نسبى 
و رقابتى استان را تصویب نمود. شهرك فناوري  صنایع نوین 
اصفهان در حوزه تخصصی مواد پیشرفته اعم از سرامیک ها، 
پلیمرها، کامپوزیت ها و مواد فلزي پیشرفته با هدف توسعه 

فناوري هاي برتر و سیاست ورود به صنایع نوین و دانش محور 
با تصویب هیئت وزیران در قالب یک پروژه ملی پایه گذاري 
شده و در مساحت60 هکتار با افق توسعه600 هکتاري شامل 
بخش هاي مختلف اعم از مرکز خدمات فناوري و کســب 
و کار، کلینیک مشاوره کســب و کار، مراکز خدمات عمومی 
و فرهنگی، مجموعه آزمایشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه، 
مجموعه کارگاه هاي نمونه سازي، واحدهاي صنعتی دانش 
بنیان و ... می باشد که اهم برخی از خدمات و فعالیت هاي فوق 

الذکر بشرح مختصر ارایه می گردد:
محمد جواد بگى افزود: به منظور توســعه فناوري و ارتقاي 
توان رقابت پذیري و همچنین توســعه و ترویج اســتفاده 
از خدمــات مشــاوره اي، حمایــت از واحدهــاي فناور و 
دانش بنیــان و توســعه فعالیت هــاي تحقیق و توســعه 
و تســهیل فعالیت متخصصیــن و محققین بــراي ارایه 
خدمات علمی، فنی و مهندســی به بنگاه هــاي کوچک و 
متوســط، مرکز خدمات فناوري و کســب و کار که یکی از
 بخش هاي اصلی شهرك فناوري اصفهان می باشد. احداث 
و درحال حاضر 28 واحد مشــاوره حقیقی و حقوقی فعال در 
زمینه هاي مشاوره اي مختلف مورد تقاضاي واحدهاي صنعتی 
استان در مرکز خدمات فناورى و کسب و کار اصفهان واقع در 
شــهرك فناوري اصفهان پذیرفته و درحال ارایه خدمات و 

مشاوره فنی ومهندسی به صاحبان صنایع می باشند.
وى ادامه داد: شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان از سال 
1395 با هدف تسهیل در دسترسی بیشتر واحدهاي صنعتی 
مستقر در شــهرك ها و نواحی صنعتی به خدمات و مشاوره 
فنی و مهندسی اقدام به برگزاري تعداد60 کلینیک سیار در 
شــهرك ها و نواحی صنعتی در حوزه هاي سرمایه گذاري، 
بازاریابی، صادرات و واردات، امور مالی، بیمه، منابع انسانی، 
مدیریت، انرژي و ... نموده کــه در قالب این طرح گروهی از 
مشاوران متخصص کسب و کار منتخب در حوزه هاى مختلف 
با مدیریت و اطالع رسانی قبلی در یک روز مشخص و در محل 
از پیش تعیین شده در شهرك یا ناحیه صنعتى حضور می یابند 
و مدیران طرح ها و واحدهــاى صنعتى در مدت حضور گروه 
مشاوران در شــهرك یا ناحیه صنعتى با مراجعه به کلینیک، 
پس از ثبت اطالعات و درخواست اولیه نزد دبیرکلینیک، به 

مشاورین متخصص ارجاع و مشاوره رایگان در محل کلینیک 
دریافت می نمایند. الزم بذکر است درکلینیک هاي اشاره شده 
صاحبان واحدهاي صنعتی 1727 مورد مراجعه به مشاورین 
مستقر در کلینیک داشته اند که در مجموع تعداد 6029 خدمات 

مشاوره اي به واحدهاي صنعتی ارائه شده است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در 
خصوص شناسایی و ثبت شــرکت هاي مستعد دانش بنیان 
گفت: شرکت شهرك هاي صنعتی استان اصفهان براساس 
اهداف تعیین شــده در موضوع کمک و حمایت از شــرکت 
هاي مستعد دانش بنیان  ازســال1393 تاکنون با استفاده از 
متخصصین و مشاورین توانمند در این زمینه، اقدام به شناسایی 
تعداد 136شرکت مســتعد دانش بنیان نموده که تعداد 106 
شرکت پس از تکمیل مدارك و مستندات مورد نیاز، مشخصات 
 www.daneshbonyan.ir آنها در وب ســایت
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري براي انجام مراحل 
مختلف، داوري هاي الزم و دریافت مجوز اعتبار دانش بنیان 

ثبت شده اند.
شرکت شهرکهاي صنعتی اســتان اصفهان نیز در راستاي 
وظایف و ماموریت هاي تعیین شــده در راســتاي کمک به 
رشــد و توســعه صنعتی و اقتصادى کشــور، ســاماندهی 
و پشــتیبانی از توســعه کارآفرینــی و حمایــت از انجام 
آموزش هاي تخصصــی و برنامه هاي مربــوط به ارتقاى 
مهارت و دانش مدیــران و کارکنــان واحدهاي صنعتی و 
داوطلبــان ایجــاد و توســعه صنایع کوچــک، برگزاري 
دوره هاي آموزشــی تخصصی در زمینه هــاي مهارتی، 
مدیریتی، کارشناســی، کارآفرینی، بازاریابی و بازرگانی و 
خوشه هاي کسب و کار، ویژه واحدهاى صنعتى را با حمایت 
مالی بــه تعــداد 2,868 دوره، تعداد 76,162 نفــر و مقدار 

1,900,446 نفر ساعت اجرا نموده است.
 وى همچنین افزود: حمایت از پایان نامه هاي دانشجویی 
در سطوح دوره هاي تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد 
و دکتري به تعداد 36 مورد در جهت رشد و نوآوري در حوزه 
صنعت، از طریــق برقراري و ایجاد ارتبــاط با مراکز علمی 
دانشگاهی با هدف استفاده و بهره گیري از تجارب، علم و 
فناوري اساتید و دانشجویان با اخذ تأییدیه از سازمان صنایع 

کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران در چارچوب عقد قرارداد، 
با تشکیل معاونت صنایع کوچک در دستور کار و وظایف این 

حوزه قرار گرفته است.
محمدجواد بگى کمک به تأمین مالی و توسعه بازار صنایع 
کوچک و متوسط  استان را یکى از اولویت هاى این شرکت 
دانست و افزود: در راستاي ارتقاى صادرات و افزایش دانش 
تولید کنندگان می بایست از پتانسیل هاي موجود در کشور 
بهره برد. بدین منظور دفتر توسعه بازار برآن است با بکارگیري 
این پتانسیل ها مسیر ورود به بازارهاي داخل و خارج از کشور 
را شفاف تر و آسان ترکند. بدیهی است انجام مطالعات بازار و 
دست یابی به شناخت کامل و جامع از آن در مراحل مختلف، 
می تواند راه گشا براي افزایش سهم ورود و تثبیت جایگاه در 

بازار باشد.

 شرکت هاى مدیریت صادرات بعنوان 
واسطه جهت تسهیل ورود بنگاه هاى 
اقتصادى در عرصه رقابت خارجى

مدیر عامل شرکت شــهرکهاى صنعتى اصفهان در ادامه 
تصریح کرد: شــرکت هاي مدیریت صادرات ایفاى نقش 
واسطه براى کمک به بنگاه هاى اقتصادى در جهت ورود به 
عرصه حضور در رقابتهاى خارجى را بر عهده دارند. از دالیل 
استفاده از خدمات شرکت هاى مدیریت صادرات انتخاب یک 
بازار مناسب خارجى، داشتن نمایندگى فعال در بازار هدف، 
انجام تمامى امور در خصوص تحقیق در بازار هدف، تعیین 
استراتژى قیمت گذارى و ارتقا فروش محصوالت و همچنین 

پذیرش ریسک نرخ تبدیل ارز خارجى می باشد.
وى حمایت از اعزام هیات هاي تجاري- بازاریابی و نمایشگاه 
داخلی و خارجــی را از دیگر برنامه هــاي دفتر تأمین مالی 
و توســعه بازار، تســهیل و حمایت ارتباطات نمایشگاهی 
واحدهاي صنعتی دانست و افزود: این حمایت که باعث تعامل 
بین واحدهاي صنعتی با مصرف کنندگان و بازارهاي مصرف 
می شود. اعزام هیئت هاي تجاري و بازاریابی که متشکل از 
اعضاى خوشــه ها، واحدهاي صنعتی کوچک و واحدهاي 
صنعتی مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی که پروانه بهره 
برداري داشته و به منظور انجام مذاکرات، عقد قرارداد، تسهیل 
تجارت و رفع موانع و مشــکالت صادرکنندگان، بازاریابی، 
مبادله تجربیات و آشنایی با طرف هاي تجاري، بررسی بازار و 
عملکرد رقبا در بازار هدف و تبادل اطالعات فنی و تخصصی 
و بررسی ظرفیت هاي بازار و آشــنایی با قوانین و مقررات 

تجاري در بازار هدف به سایر کشورها اعزام می گردند.
دکتر بگى از ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع 
کوچک و متوســط خبر داد و خاطر نشان کرد: این صندوق 
به منظور فراهم آوردن موجبات توســعه ســرمایه گذاري 
بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه بودن زمان اجراي 
طرح هاي اشتغالزا و داراي توجیه اقتصادي با اولویت مناطق 
کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیالت 
اعطایی به صنایع کوچک، به موجب قانون مصوب مجلس 
شوراي اسالمی تأسیس و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت فعالیت نموده و نسبت به صدور انواع ضمانت نامه 
براي واحدهاي صنعتی با انجام بررسی هاي الزم تا سقف 

سی میلیارد ریال اقدام می نماید.
وى ادامه داد: اعتبارات وجوه اداره شده طرح کمک به نوسازي 
و تجدید ساختار صنایع به منظور پرداخت تسهیالت جهت 
بازسازي و نوسازي ماشین آالت واحدهاي صنعتی کوچک و 
متوسط و طرح کمک هاي فنی و اعتباري به صنایع کوچک 
و متوسط به منظور تأمین بخشــی از منابع مالی مورد نیاز 
طرح هاي صنعتی کوچک و متوســط جهت تکمیل و راه 
اندازي و همچنین پرداخت سرمایه در گردش در نظر گرفته 
شده است. اعتبارات وجوه اداره شده در قالب چارچوب قرارداد 
عاملیت بانکی و مطابق ضوابط و مقررات مربوطه از جانب 
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران در اختیار 
شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان قرار می گیرد تا 
پس از انجام ارزیابی هاي فنی، اقتصادي و مالی طرح ها و 
واحدهاي صنعتی در اختیار متقاضیان اعتبارات وجوه اداره 
شده قرار گیرد. الزم بذکر است تاکنون از محل اعتبارات وجوه 
اداره شده مبلغ 136,396 میلیون ریال در قالب طرح کمک 
به نوسازي و تجدید ساختار صنایع و مبلغ 37,246 میلیون 
ریال در قالــب طرح کمک هاي فنی و اعتبــاري در اختیار 
طرح ها و واحدهاي صنعتی کوچک و متوســط مستقر در 
شــهرك ها و نواحی صنعتی تحت پوشش سازمان صنایع 

کوچک و  شهرك هاي صنعتی ایران قرار گرفته است.
همچنین افزود: با توجه به دستورالعمل حمایتی سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران مبنی بر برقراري ارتباط 
با واحدهاي صنعتی در جهت سوق دادن واحدهاي صنعتی 
واجد شرایط به بازارهاي بورس و فرابورس در راستاي تأمین 
مالی واحدهاي صنعتی، اقدامات الزم به منظور شناسایی و 
معرفی واحدهاي صنعتی متقاضی، پیرو تفاهم نامه همکاري 
فیمابین سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران، 
سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس ایران و شرکت 

فرابورس ایران صورت گرفته است.
وى در پایان در خصوص واحدهاي به بهره برداري رسیده 
مجدد راه اندازي شده گفت: در خصوص واحدهاي به بهره 
برداري رســیده اي که بدالیل مختلف در شرف تعطیلی، 
تملک بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباري و یا فعالیت با 
ظرفیت بسیارپایین قرارگرفته اند، ولی به لحاظ اعمال برخی 
تدابیر و سیاست هاي مدیریتی و یا حمایتی مجددا راه اندازي 
می گردند، لذا از طریق تحقیقات میدانی منطقه اي، فعالیت 
مجدد آنها از لحاظ علت و تاریخ راه اندازي مجدد مورد بررسی، 

تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
همچنین با توجه به اینکه، یکــی از برنامه هاي حمایتی 
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران جذب 
ســرمایه گذاري خارجی در شــهرك ها و نواحی صنعتی 
می باشد، لذا در خصوص طرح هاي متقاضی جذب سرمایه 
گذاري خارجی و در راســتاي اجــراي برنامه هاي اقتصاد 
مقاومتی در زمینه جذب سرمایه گذاري خارجی، برنامه ریزي 
و حمایت ویژه اي با واگذاري این طرح به مشاوران ذیصالح 
و حمایت حداکثر70 درصدي از قرارداد مطالعه پیش امکان 
سنجی واحد صنعتی(pfs)  با مشاور و ناظر تا سقف 140 
میلیون ریال بعنوان یارانه حمایتی به واحد صنعتی در نظر 

گرفته شده است.

وضعیت برخی از شاخص هاي عملکردي استان

تا پایان آذر سال واحدعنوانردیف
سهم استان به کل آمار کل کشور97

رتبه در کل کشورکشور (درصد)

تعداد شهرك ها و نواحی 1
7598381شهركصنعتی مصوب

تعداد شهرك ها و نواحی در 2
6980791شهركحال واگذاري

11,947146,51982هکتارمساحت اراضی در اختیار 3

مساحت اراضی داراي سند 4
10,679121,64092هکتارثبتی

تعداد شهرك و ناحیه داراي 5
6279882شهركسند ثبتی

9,41975,499121فقرهتعداد قرارداد منعقده 6
4,93135,627141هکتارمتراژ قرارداد منعقده 7

تعداد واحدهاي به 8
5,53342,784131فقرهبهره برداري رسیده 

اشتغال واحدهاي به 9
126,168863,344151نفربهره برداري رسیده

از توسعه صنعتی و کارآفرینی تا تأمین مالی و توسعه بازار

گزارش عملکرد شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
 ویژه چهلمین سال پیروزى انقالب اسالمى

وضعیت امکانات زیر بنایی موجود در شهرك ها و نواحی صنعتی استان

تا پایان آذر واحدعنوانردیف
آمار کل کشورسال 97

سهم استان 
به کل کشور 

(درصد)

رتبه در کل 
کشور

67715,13548لیتر بر ثانیهمیزان آب تأمین شده10
6580181شهركتعداد شهرك داراي آب11
7078,97481مگاواتمیزان برق تأمین شده12
7081891شهركتعداد شهرك داراي برق13
5359091شهركاتصال به شبکه گاز کشور14

تصفیه خانه در حال 15
1319173شهركبهره برداري

مساحت فضاي سبز ایجاد 16
6657,80993هکتارشده

تعداد شهرك داراي تلفن 17
6974991شهركثابت

2224591شهركتعداد ایستگاه آتش نشانی18

وضعیت دوره هاي آموزشی و تور برگزار شده جهت شاغلین واحدهاي صنعتی استان
رتبه در کل کشورسهم استان به کل کشور (درصد)آمار کل کشورتا پایان آذر سال 97واحدعنوانردیف
2,92131,14391دورهتعداد دوره ها19
77,173786,547102نفرتعداد افراد20
1,907,99215,776,364121نفر ساعتمیزان آموزش21
1813,38954تعدادتعداد تور صنعتی22
5,48078,10073نفرتعداد اعضاي تور23



ویژه ویژه 
0606دهه فجردهه فجر 3433 سال پانزدهمسه شنبه  16 بهمن  ماه   1397

آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139760302210001337- 97/10/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
 - راى 139760302210001337 مورخ 1397/10/10 هیات اقاى پژمان رازى به شماره شناسنامه 
13 ملى 1288943164 صادره از اصفهان فرزند بهروز بر ششــدانگ یک درب واحد تجارى به 
مساحت 158/07 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1774 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید محمد روغنى احدى از ورثه سید 
مصطفى روغنى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/16 م 

الف: 352595 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/436
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702023024920- 97/10/23 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
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 نســبت به صدور سند 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 139760302023000822 مورخ 97/09/29 آقاى محمد حبیب اللهى 
یان به شماره شناسنامه 290 کدملى 1286889634 صادره از اصفهان فرزند فضل اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 55 فرعى از 4367- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/16 م الف: 352810 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/442 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702023024903- 97/10/23 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
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 نســبت به صدور سند 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.
ردیــف 1- برابــر رأى شــماره 139760302023000826 مــورخ 97/09/29 آقاى مرتضى 
کریمى به شــماره شناســنامه 8817 کدملى 0066578574 صادره از تهران فرزند عبدالصمد 
نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 41/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
67 فرعى از 7218- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى 
اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى ا ســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/11/01 تاریخ

 انتشــار نوبت دوم: 1397/11/16 م الف: 353104 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 
مرکزى اصفهان /10/451

 مزایده (نوبت اول)
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 970012 جلسه مزایده اى 
در روز دوشنبه مورخ 97/12/6 از ســاعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در 
حق محکوم له و به جهت فروش سه حبه مشاع از 12 حبه از یک دانگ از ششدانگ یک باب منزل 
مسکونى تحت پالك ثبتى 299 فرعى از 658 اصلى صفحه 136 دفتر 16 شامل عرصه و اعیان 
یک مجموعه انبارى تجارى مســکونى 4 طبقه که طبقه انبارى و ارکینگ در حال حاضر ســالن 
ورزشى مى باشد و در تصرف مستاجر مى باشد و طبقه همکف با کاربرى تجارى نمایشگاه اتومبیل 
در تصرف محکوم علیه و طبقه اول و دوم با کاربرى مســکونى داراى انشعاب آب، گاز، برق واقع 
در زرین شهر بلوار شهید باهنر جنب بلوار حریت و بلوار مجاهد پالك هاى 102 و 103 و 104 به 
کدپستى 8471845496 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/350/000/000 ریال 

ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى 
باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 
درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 367985 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /11/325
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- سجاد عطایى دادخواستى به مبلغ 85/000/000 
ریال بطرفیت آقاى جالل اسحاقى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1250/97 
در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 
شنبه مورخ 97/12/25 ساعت 10  در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 369073 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/326
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511862270- 97/11/14 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001444  مورخ 1397/10/30 هیات اقاى حسین اسماعیلى به شماره 
شناسنامه 5938 ملى 1282807994 صادره از اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 302/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى (ســند شماره 129916 مورخ 
97/08/03 دفترخانه 30 اصفهان (مالکیت متقاضى)) واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/16 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 12/02 /1397 م 

الف: 369366 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /11/337
حصر وراثت

خانم ملیحه شاهرجبیان به شماره شناسنامه 43 با استنادبه  شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 97 / 770 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان  مجیدحق شناس فرزنداکبر  به شماره شناسنامه شــماره 18 در تاریخ 17 / 10 / 1397 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – ملیحه شــاهرجبیان  فرزند اکبرش ش 
43نسبت بامتوفى همسر2- تیناحق شــناس فرزندمجیدش ش 5100259922نسبت بامتوفى 
دختر3- علیرضاحق شناس فرزندمجید به ش ش 5100313374نسبت بامتوفى پسر4- معصومه 
حق شناس فرزند محمدعلى به ش ش 1061نسبت بامتوفى مادر، اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد گردید . 367575 /م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر / 11/327 
حصر وراثت

خواهان آقاى حســن صالحمند به ش ش 20با استنادبه  شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 97 / 773ش 1 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شــادروان نصرت  خانم  صالحمندفرزند محمدتقى  بشناســنامه 10 در تاریخ 6 / 11 / 1355 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – حسن صالحمند  فرزند محمدحسین به  
شماره شناسنامه 20کلهرود نسبت با متوفى فرزند 2- على صالحمند فرزند محمدحسین به شماره 
شناسنامه 92کلهرود نسبت با متوفى فرزند 3- احمدآقا صالحمند فرزند محمد حسین به ش ش 
11کلهرودنسبت بامتوفى فرزند 4- محمدآقاصالحمند فرزندمحمدحسین  ش ش 1002کلهرود 
نسبت بامتوفى فرزند اینک باانجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 367577/م الف شعبه ویژه حصر 

وراثت شاهین شهر/11/328 
فقدان سند مالکیت

خانم مهرى  خسروى   فرزند صیدعلى با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 615704ب/91 را که به میزان از 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 24091 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین 
شهر ) که در ص 473 دفتر 239 ذیل ثبت5455 بنام مهرى خسروى   فرزند صیدعلى  ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 35174 مورخ 30 / 5 / 92 دفترخانه 143 شاهین شهر  به او 

انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده  و بموجب سند شماره مورخ دفتر در رهن 
قرارداشته و نحوه گم شدن مخدوشى  اعالم شــده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . الزم به ذکراست منافع موردفوق مادام الحیاط متعلق به شخص متصالح 
مى باشد . 367268 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر / 11/329 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 284 ش 9  ح  شماره دادنامه -تاریخ رسیدگى : 12 / 97/9 
درخصوص دعوى خواهان خانم مهسابراتى به نشانى شاهین شهر خ مخابرات بین 10ونیم فرعى 
پالك 2واحد2به طرفیت روزبه لطیفى به نشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 200 
/ 4 ریال و هزینه دادرسى بدین شرح که طى سه مرحله مبلغ خواسته رابه حساب خوانده واریزکردم 
که حاضربه پرداخت آن نیست لذاتقاضاى رسیدگى دارم .طى اســتعالم به عمل آمده مشخص 
شدمبلغ 3/800/000ریال ازحساب خواهان به حســاب خوانده واریزشده ومبلغ 500/000ریال 
به درخواست خوانده به حساب شخصى دیگرى واریزشــده است لذاباعنایت به محتویات پرونده 
واظهارات خواهان ، پاسخ استعالم هاى موجود درپرونده وباتوجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى اخطاریه درجلسه شوراحضورنیافته ونسبت به محتویات دعواایرادوتکذیبى به عمل نیاورده 
ودلیلى درخصوص برائت ذمه خویش اقامه ننموده است به استناد مواد 198 و 519 و 522  قانون ایین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 800 / 3 ریال و مبلغ 1/052/500 
ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه که دراولین جلسه رسیدگى درخواست شده ازتاریخ تقدیم 
دادخواست 22/.97/5 لغایت اجراى حکم به بى حقى به استنادماده 197قانون آیین دادرسى مدنى  
صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در محاکم حقوقى شاهین شهر  مى 
باشد. آگهى راى تکمیلى  - شماره پرونده : 97 / 284 ش 9  ح  شماره دادنامه -تاریخ رسیدگى : 12 / 
97/9 درپرونده 284/97مالحظه مى گردد هزینه دادرسى مرحله نشرآگهى سهوامنظورنشده است 
لذاباتوجه به درخواست خواهان مهسابراتى به نشانى شاهین شهر خ مخابرات بین 15ونیم فرعى 
پالك 2واحد2دردادخواست خودخوانده روزبه لطیفى به نشانى مجهول المکان محکوم به پرداخت 
کلیه هزینه هاى نشرآگهى درصورت ارائه مستند پرداخت ازسوى خواهان مى باشد ارائه رونوشت 
راى اصلى بدون راى تکمیلى ممنوع مى باشد - 367585 /م الف حبیب اسالمیان - قاضى  شعبه 

نهم  حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر /11/330 
حصر وراثت

آقاى حسن صالحمند به شماره شناسنامه 20 با استنادبه  شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناســنامه ورثه ، درخواســتى بشــماره پرونده  97 / 722 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار 
داشته اســت که شــادروان میرزامحمدحســین صالحمندفرزند حاجى مالمحمدجعفر به ش 
ش 235142ج درتاریخ 49/5/14درگذشــته و ورثــه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – 
نصرت  خانم صالحمند فرزند محمدتقى  شــماره شناســنامه 10کلهرود نسبت با متوفى همسر 
2- حسن صالحمند  فرزند محمدحسین شــماره شناسنامه 20کلهرود نســبت با متوفى فرزند 
3- على صالحمند  فرزند محمدحســین شماره شناسنامه 92کلهرود نســبت با متوفى فرزند4- 
احمدآقاصالحمندفرزندمحمدحسین ش ش 11کلهرودنسبت بامتوفى فرزند5- محمدآقاصالحمند 
فرزندمحمدحسین به ش ش 1002کلهرود نسبت بامتوفى فرزند،اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد گردید . 367583 /م الف شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر / 11/331 
حصروراثت 

حمید رضا هاشم زاده نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 2118 به شرح دادخواست به کالسه 
1594/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا 
حبیب الهى نجف آبادى بشناسنامه 387 در تاریخ 97/9/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حمید رضا هاشم زاده نجف آبادى ش ش 2118 ، 
2. احمدرضا هاشم زاده نجف آبادى ش ش 4 ،  (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. 369046/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /11/332
 حصروراثت 

محمد رجائى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 204 به شرح دادخواست به کالسه 1593/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس منتظرى 
نجف آبادى بشناسنامه 277 در تاریخ 90/5/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد رجائى نجف آبادى ش ش 204 ، 2. مهدى رجائى نجف 
آبادى ش ش 336 ، 3. اکرم رجائى نجف آبادى ش ش 271 ، 4. آزاده رجائى نجف آبادى ش ش 

807 ،  (فرزندان متوفى)، 5. محمد باقر رجائى نجف آبادى ش ش 7 (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. 369053/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/333
 تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/549380- تاریخ ثبت صادره : 11/11/ 1397  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک بابخانه پالك شــماره 53/763 واقع در اراضى خالصه(شهرابریشم) بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام محسن عباسیان فرزند نعمت اله در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1397/12/07 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار :1397/11/16 - م الف / 368083 -  حبیب اکبرى معاون اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان /11/334 
فقدان سند مالکیت 

آقاى حسینعلى ابراهیمى  فرزند قاسم باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
که تحت شماره شماره: 16652-97/02/20       توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه، پالك شماره 671 فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 503 دفتر 30 امالك ذیل ثبت 3937 بنام نامبرده ثبت 
و سندصادرشده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: بى احتیاطى. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/11/16 سه شنبه 364295/م الف ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت 

اسناد و امالك مهردشت/ 11/335
 اخطار اجرایى

محکوم علیها1- میالدسلطانى فرزند اسفندیار2- لیالقنصورى برزآباد فرزندسپهداد هردوبه نشانى 
مجهول المکان  و محکوم له روزبه ســلطانى عالســوند فرزند فریدون به نشانى شاهین شهر خ 
فردوسى فرعى 5غربى پالك 36محکوم به : به موجب راى غیابى  شماره 428 تاریخ 17 / 7 / 97 
حوزه 2 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به خوانده ردیف دوم 
خانم لیال قنصورى برزآباد به حضوردردفترخانه اسنادرسمى وانتقال سند یک دستگاه پژو206به 
شــماره انتظامى 729ب79ایران 49درحق خواهان وخوانده ردیف اول آقاى میالدســلطانى به 
پرداخت مبلغ 1/750/000ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان هزینه عملیات اجرایى به عهده 
محکوم علیهاست – م الف 367587 ســیدمجیدعقیلى - قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 11/339 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده :97 / 543 ش 11 ح  شــماره دادنامه 665 – 23/ 10 / 97تاریخ 
رسیدگى : درخصوص دعوى خواهان آقاى على صابرى فرزندحسین به نشانى شاهین شهر – جاده 
گازخ صیادشیرازى نیم فرعى 10غربى پالك 28به طرفیت 1- محرم صابرى 2- مسعودانگالى 
به نشــانى مجهول المکان به خواســته الزام خواندگان به حضوردردفترخانه جهت انتقال قطعى 
ســندخودروى پراید به شــماره انتظامى ایران24- 723ب 38مقوم بــه 75/000/000ریال به 
انضمام هزینه دادرســى شورابابررســى اوراق ومحتویات پرونده وباتوجه بــه اظهارات خواهان 
دردادخواست تقدیمى وپاسخ استعالم واصله ازپلیس راهوربه شماره 1452/13/12/9/2444مورخ 
97/9/7ومالحظه مبایعه نامه شماره 2200مورخ 91/8/5که حاکى ازوقوع بیع وانتقال خودروى 
فوق الذکربه خواهان اســت واینکه خوانده على رغم ابالغ واقعى /قانونى درجلســه دادرســى 
شــوراحاضرنگردیده ونســبت به دعوى مطروحه ازناحیه خواهان دفاعى به عمل نیاورده است 
لذاشورادعوى خواهان رامحمول برصحت دانسته وبه استنادمواد 10و219و220و362قانون مدنى 
ومواد198و519ق آدم حکم به الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم وانتقال سندرســمى یک دستگاه 
خودروى پراید به شماره انتظامى ایران 24- 723ب 38به نام خواهان ومحکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ 1/067/500ریال بابت هزینه دادرســى والصاق تمبردرحق خواهان صادر
 واعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین 
شهر مى باشد- درضمن خواهان درقبال انتقال سندمکلف به پرداخت مبلغ 2/000/000ریال مى 
باشــد . 367297 /م الف وحیدهادى - قاضى  شعبه یازدهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر 
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ابراهیم عالى محمودى، مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان 
به مناسبت گرامیداشت ایام ا... دهه مبارك فجروچهلمین سالگرد 
پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى اظهار کرد: بانک توسعه تعاون 
در راستاي اجراي سیاست هاي کلی اصل 44 و ابالغیه مقام معظم 
رهبري و در جهت تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد 
ملی و همچنین به منظور بهره گیري مناسب از تمامی ظرفیت هاي 
اقتصاد تعاون؛ باهدف دستیابی به توسعه پایدار اقتصادي و اجتماعی 

از تاریخ 88/5/15 رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.
 وى ضمن اشاره به شعار سال 1397 مبنى بر حمایت از کاالى ایرانى 
درادامه به نقش و جایگاه تعــاون در تحقق این هدف  تأکید نمود و در 
این رابطه افزود:  بانک توسعه تعاون در راستاى حمایت از تولید ملى و 
مقاوم سازى اقتصاد در برابر بحران هاى گوناگون و با هدف مدیریت 
حمایتى تشــکل هاى تعاونى که به عنوان بنگاه هاى اقتصادى مردم 
نهاد و با اتکا به ســرمایه مردمى براى آنها و براســاس مدیریت خود 
مردم فعالیت مى کنند، مى تواند نقش مهم و مؤثرى در تحقق اهداف 
مهم اقتصادى داشته باشد و براین اساس  بخش اقتصاد تعاون به دلیل 
برخوردارى از مزیت هاى مناسب نظیر مردم نهادبودن در بخش اقتصاد، 
سازگارى با عدالت اجتماعى، توان الزم در ایجاد اشتغال ارزان قیمت 
به ویژه در بخش تعاون (به دلیل پایین بودن حجم سرمایه گذارى مورد 
نیاز)، انعطاف پذیرى بیشــتر، تحرك و پویایى، پاسخگویى سریع تر 
به تحرکات بازار، تنوع و گســتردگى فعالیت ها در سطح کشور، نماد
 بزرگ ترین شبکه توزیع کاال، شبکه حمل و نقل و... مى تواند کمک 
شایانى به تحقق اهداف تولید  ملى و اشتغال مولد داشته باشد که الزمه 
ایفاى این نقش مهم، گسترانیدن هرچه بیشتر چتر حمایتى بانک توسعه 
تعاون از فعالیت تشکل هاى فعال در بخش تعاون است. دراین خصوص 
با عملیاتى شــدن هفت طرح جدید بانک توســعه تعاون همزمان با 
چهلمین سالگرد پیروزى باشــکوه انقالب اسالمى (طرح بخشودگى 
جرایم، طرح حامى درمان، طرح همکار، طرح همراه سالمت، طرح بن 
کارت تعاون، طرح همراه فرهیختگان و طرح همراه)  به زودى تحول 
مهمى را در بخش تعاون شاهد خواهیم بود. در ادامه عالى محمودى، 
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان ضمن تبریک ایام مبارك 
دهه فجر به معرفى بانک، خدمات و عملکرد بانک توسعه تعاون در 10 

ماه سال 97 اشاره نمود که جزییات گزارش به شرح ذیل مى باشد:

معرفی بانک:
بانک توسعه تعاون در ســرآغاز راه خود و با اتکا به پشتوانه دو دهه 
فعالیت و ارائه خدمات اعتباري در قالب صندوق تعاون کشور با 31 
مدیریت شعب و بیش از 400 شعبه در تمامی نقاط کشور و همچنین 

50 باجه، خدمات بانکی و پولی مختلفى را به مشتریان ارائه می نماید.
طبق اساسنامه بانک توسعه تعاون 70٪ تسهیالت به بخش تعاون 

پرداخت می شود.

بانک توسعه تعاون در استان اصفهان:
بانک توسعه تعاون در اســتان اصفهان داراى یک مدیریت شعب و 
28 شعبه و یک باجه و 215 نفر پرســنل تحصیلکرده و جوان است 
و خدمات خود را به بخش تعاون و ســایر بخش هاي اقتصادي در 
قالب انواع خدمات بانکی، انواع تسهیالت، خدمات ضمانت نامه اي، 

خدمات ارزي و خدمات بانکداري الکترونیکی ارائه می نماید.

معرفی خدمات بانک:
بانک توسعه تعاون درزمره  بانک هاي تخصصی – توسعه اي دولتی 
است که کلیه خدمات بانکی متداول و مرسوم شبکه بانکی را به جامعه 

هدف و مشتریان ارائه می کند.
از جمله: 

افتتاح انواع حساب هاي سپرده اي (قرض الحسنه پس انداز، 
قرض الحسنه جاري، سپرده کوتاه مدت و سپرده بلند مدت)

خدمات چک (قبول و وصول چک از طریق سامانه چکاوك به 
صورت روزانه)

صدور گواهی سرمایه گذاري صندوق سرمایه گذاري توسعه 
تعاون صبا (فعال در حوزه بورس اوراق بهادار)

انواع تسهیالت (فروش اقساطی، مشــارکت مدنی، مرابحه، 
مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تملیک و وام قرض الحسنه)

انواع خدمات ارزي (افتتاح انواع حســاب هاي ارزي، خرید و 
فروش ارز، اعطاي گواهی تمکن مالی، اعتبار اسنادي، حواله ارزي، 

برات اسنادي و تأمین مالی ارزي)
خدمات ضمانت نامه (صدور انواع ضمانت نامه)

مبادالت بین بانکی (ســامانه تســویه ناخالص آنی، پایاپاي 
الکترونیک، شبا و عضو شبکه شتاب، شاپرك و چکاوك)

خدمات الکترونیکی (اینترنت بانک، همراه بانک، تلفن بانک، 
دســتگاه خودپــرداز، پایانه فروش، اتصــال بــه درگاه پرداخت و

 پرداخت هاي اینترنتی، خدمــات کارت (تعاون کارت نقدي، خرید، 
هدیه، مجازي و...)

همکاري و عاملیت در اعطاى تسهیالت تکلیفى، تبصره اى و 
اعطاى تسهیالت در چارچوب تفاهمنامه هاى منعقده با دستگاه ها و 

سازمان ها و شرکت ها.

گزارش عملکرد بانک توسعه تعاون استان اصفهان:
شعب:

استان اصفهان جزو مدیریت هاي شــعب استان درجه یک و داراي 
28 شعبه و یک باجه می باشد که 6 شعبه در شهر اصفهان واقع شده 
است و از نظر تعداد شعب جایگاه دوم را در بین استان هاى کشور دارد.

سپرده ها:
منابع بانک توسعه تعاون اســتان اصفهان از نظر حجم بعد از استان 
تهران جایگاه دوم کشوري را دارد و حدود 9٪ منابع بانک در کشور              
می باشد. سپرده شعب استان در 10 ماهه سال  97 نسبت به سال 96،  
37  درصد رشد داشته و از نظر سرانه سپرده به ازاى شعبه و پرسنل که 

یکی از شاخص هاي ارزیابی بهره وري می باشد استان اصفهان جزو 
استان هاي برتر کشور می باشد.

تسهیالت اعطایی استان:
بانک توسعه تعاون استان اصفهان در ســال 97 و 10 ماهه سال 
جارى بیــش از 3565 میلیارد ریال تســهیالت بــه تعاونی ها و 
مشتریان خود در قالب انواع عقود اسالمى پرداخت نموده است و 
همچنین در 10ماه سال جارى بالغ بر  623 میلیارد ریال تسهیالت 
اعتبارى درراســتاى طرح تسهیالت اشتغال روســتایى و فراگیر  
پرداخت شده است. درحال حاضر نیز بانک از آمادگى الزم جهت 
اعطاي تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملى، منابع داخلی 
و مصوبات کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید، تسهیالت تبصره 
18 قانون بودجه 96 (اشتغال فراگیر)، تسهیالت قانون حمایت از 
توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایى و عشایرى با استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملى (ثبت نام در سامانه کارا) و همچنین تسهیالت 
تکلیفى قرض الحسنه بهزیستى و کمیته امداد امام(ره) و مشاغل 
خانگى و تسهیالت تفاهمنامه اى با سایر دستگاه ها و شرکت ها در 
راستاي حفظ و ایجاد اشتغال و همسو با سیاست ها و برنامه هاي 

دولت تدبیر و امید برخوردار است.
ضمانت نامه:

در 10 ماهه ســال جاري تعــداد 1019 فقره ضمانــت نامه بالغ بر 
2344میلیارد ریال توســط شعب استان صادر شــده است که 141 
درصد برنامه ابالغی محقق گردیده اســت. قابل ذکر است در سال 
1396 تعداد 1178فقره انواع ضمانت نامه بالغ بر 1636 میلیارد ریال 
جهت تسهیل مراودات بازرگانى و پیمانکارى به مشتریان خود ارائه 

نموده است.
بانکداري الکترونیکی:

 ضریب نفوذ مشتریان الکترونیکی استان به 27 درصد کل مشتریان 
رسیده و از برنامه هاى بانک توسعه تعاون استان اصفهان، گسترش 
پوشش خدمات بانکدارى الکترونیک و افزایش ضریب نفوذ مشتریان 
الکترونیکى مى باشــد. در حال حاضر تعداد 37 دستگاه ATM و 
3572 دســتگاه POS به مشــتریان گرامی بانــک خدمات ارائه 

می نمایند.
تعامل و همکاري بانک توسعه تعاون با سایر نهادها 

و دستگاه ها:
بانک توسعه تعاون در راســتاي هم افزایی و تعامل با دستگاه ها و 
نهادهاي دولتی و عمومی در قالب قرارداد عاملیت و تفاهمنامه خدمات 
متنوعی را به جامعه هدف و مشــتریان و زیرمجموعه دستگاه هاي 

طرف قرارداد پرداخت می نماید.

رونمایى از 7 طرح جدید بانک توسعه تعاون  
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت برج اسکلت نماى اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 26135 و شناسه ملى 10260468828 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1397/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى ایمان سلطانى بشماره ملى 1971567701، آقاى احسان سلطانى بشماره 
ملى1288319835 ، خانم آزاده سلطانى به شماره ملى 1819578402 بعنوان اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقاى 
سید رسول حسینى به شماره ملى 1291519092 و آقاى سعید یاورى به شماره ملى 1219440299 بترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (362605)

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، شهردارى دولت آباد 
به استناد بند دو صورتجلســه مورخ 97/10/30 هیأت عالى سرمایه گذارى در 
نظر دارد تهیه، ساخت، نصب و بهره بردارى از تابلوهاى تبلیغاتى در محدوده و 
حریم شهر دولت آباد را در قالب قرارداد ساخت- بهره بردارى- اجاره- واگذارى 
(B.O.L.T) به سرمایه گذار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از سرمایه گذاران 
محترم دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد فراخوان پروژه به شرح زیر به 
واحد سرمایه گذارى این شهردارى واقع در دولت آباد- بلوار طالقانى- شهردارى 
مرکزى- به شماره تماس 13- 11- 45822010- 031 مراجعه و یا از طریق پایگاه 

ملى اطالع رسانى مناقصات: www.iets.mporg.ir اقدام نمایند.
1- مدت زمان احداث، تجهیز و بهره بردارى پنج سال شمسى مى باشد.

2- محدوده پروژه: محدوده شــهر و حریم دولت آباد مطابق لیست جانمایى 
پیوست قرارداد.

3- مبلغ سرمایه گذارى حدود پنج میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال.
4- سپرده شرکت در فراخوان به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال به صورت 

سپرده و یا ضمانت نامه بانکى.
5- شهردارى ضمانت نامه شرکت در فراخوان برندگان اول و دوم و سوم را در 
صورتى که جهت انعقاد قرارداد به شهردارى مراجعه نکنند، به ترتیب به نفع 

شهردارى ضبط خواهد نمود.
6- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات روز شنبه 97/11/27 است.

7- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- شهردارى دولت آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختار 

است. 
9- هزینه آگهى فراخوان به عهده برنده نهایى فراخوان است.

10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج شده است.

آگهى فراخوان نوبت دوم

حسن حجتى- شهردار دولت آبادحسن حجتى- شهردار دولت آباد

کارلوس کى روش پس از هشت ســال حضور در تیم ملى ایران، براى همیشه 
بارش را بست و رفت. مقصد بعدى او به گفته رسانه ها کلمبیا خواهد بود؛ کلمبیایى 
که در سال هاى اخیر عملکرد خوبى داشته و به رده دوازدهمى رنکینگ جهانى 
تکیه زده است. حاال باید دید در صورت قطعى شدن قرارداد کارلوس کى روش 
با فدراسیون کلمبیا، این تیم مى تواند نتایج خوب سال هاى گذشته اش را تکرار 

کند یا خیر!
اما از طرفى تیم ملى ایران پس از کنار رفتن کارلوس کى روش، مربى اى براى 
تیمش انتخاب نکرده و چه بسا بهتر بود همان زمان که کى روش با کلمبیایى ها 
در وسط جام ملت ها مذاکره مى کرد، ما هم براى انتخاب سرمربى جدید تیم ملى 

گمانه زنى و انتخابى صورت مى دادیم، حتى اگر مى شد در خفا!
اما این اتفاق نیافتاد و حاال دوران پسا کى روش تنها با تعریف یا تخریب این مربى 
در حال سپرى شدن است. یک عده مى گویند دوران طالیى با کى روش داشتیم 
و توانستیم نتایج خوبى مقابل تیم هاى بزرگى همچون اسپانیا، آرژانتین و پرتغال 
کسب کنیم و عده اى دیگر کارنامه او را در جام ملت ها سیاه مى بینند و مى گویند 
پس از حضور طوالنى مدت این مربى روى نیمکت تیم ملى، حذف در نیمه نهایى 
جام ملت هاى امارات و ناکام ماندن در این تورنمنت، نمى توان او را مرد موفق 

فوتبال ایران دانست!
اما هر دو جبهه خوب مى دانند که تعریف و تخریب مربى اى که فرسنگ ها با ما 
فاصله گرفته تا با فدراسیون کشورى دیگر قرارداد ببندد و خود او اینجا نیست که 
به سئواالت و ابهامات پاسخ دهد، دردى از فوتبال ما دوا نمى کند پس گفتن این 
صحبت ها جایز نیست، چرا که با پرداختن به این مسائل تنها زمان را براى انتخاب 

مربى جدید از دست خواهیم داد!
با صرف نظر از خیاالت و توهمات جناب ناظمــى، مدیر روابط عمومى وزارت 
ورزش که با مطرح کردن اسامى بزرگى براى نیمکت تیم ملى مضحکه عام و 
خاص شد، چه مربى اى مى تواند هدایت تیم ملى ما را برعهده بگیرد تا عالوه بر 

موفق بودن، از نظر پرداخت حقوق و دستمزد متضرر هم نشویم؟!
پیش از هر نکته اى، با توجه به دوران هشت ساله کى روش و سبک دفاعى این 
مربى و ناکام بودن در پیروزى مقابل تیم هاى بزرگ، به نظر مى رسد ابتدا باید 

مربى اى انتخاب شود که از نظر ارائه سبک با فوتبال ما همخوانى داشته باشد، 
یعنى فوتبال ما که بازیکنان مستعدى در خط حمله دارد و روزگارى بوده که على 
دایى با گل هاى بى شمارش آقاى گل جهان شده و بارها عناوین آقاى گلى در 
تورنمنت هاى مختلف از آن تیم ما شده، نیاز به مربى اى دارد که سبک فوتبال 
را به سال هاى دورمان ببرد، البته منکر بهتر شدن خط دفاعى ایران در دوران 
کارلوس کى روش نمى شویم اما خط حمله ما هم در مقابل تیم هاى نامدار (چه در 

سطح آسیا و چه در سطح جهان) با مشکل روبه رو بوده است. 
بنابراین پس از دوران طوالنى مدت کى روش، متوجه شــدیم تیم ما با سبک 
دفاعى نمى تواند به افتخار بزرگى دست پیدا کند و باید جانشین مرد پرتغالى، 

کسى باشد که از نظر سبک، خیلى متفاوت تر از او باشد!
از طرف دیگر تا مقدماتى جام جهانى 2022 قطر که از فروردین سال 1399 آغاز 

مى شود، زمان زیادى باقى نمانده و تیمى که بدون شک با تغییرات زیادى در 
ترکیب مواجه خواهد شد هر چه زودتر باید مربى خودش را انتخاب کند و به 

موفقیت در دیدارهاى پیش رو بیاندیشد!
با دست به سینه یک گوشه نشستن و مطرح کردن نام هاى بزرگ و البته 

خیالى، قطعاً به فدراسیون ایران ششمین ستاره را نمى دهند!
اصًال آقاى تاج که این روزها خــوب صحبت مى کند و از نتایج تیم ملى 
در جام ملت هاى امارات راضى و خشنود است، به طور جدى با مربى اى 

مذاکره کرده  است؟
امیدواریم با دست روى دست گذاشتن، فدراسیون نشین ها آخر با انتخاب 

عجله اى و بدون برنامه، فوتبالمان را به ته دره رهنمون نکنند! زمان را نباید 
از دست داد!

نام هایى که ما را مضحکه مى کند  را بى خیال شوید
زهره فالح زاده

احمد خلیلى

سپاهانى ها در حالى که تیم خوبى را مهیاى نیم فصل دوم کرده اند امروز به مصاف صنعت نفت آبادان مى روند و امیدوارند 
که بتوانند به صدرنشینى خود ادامه دهند.

 تیم فوتبال سپاهان در پنجره زمستانى خیلى زود دست به کار شد و اولین خرید خود را به على قربانى اختصاص داد تا در 
نیم فصل دوم مانند اولین دیدار برابر صنعت نفت نگران غیبت استنلى کى روش نباشد.

خرید بعدى طالیى پوشان در پست دفاع چپ بود و محمد مســلمى پور، بازیکن سابق تراکتورسازى و امیدهاى ایران 
اضافه شــد؛ در ادامه امیرقلعه نویى براى تقویت تیم محمد ابراهیمى را در پست وینگر به طالیى پوشان 

و محسن مســلمان را در خط میانى به خدمت گرفت و در نهایت با معاوضه ساسان 
انصارى و محمدرضا مهدى زاده بازیکنى چند پسته که مى تواند در سه پست دفاع 
میانى، هافبک دفاعى و مدافع چپ بازى کند را به ترکیب تیم خود 

اضافه کرد.
در مقابل براى خروج بازیکن از لیست سپاهان، سرمربى این 
تیم وســواس زیادى به خرج داد و مى توان گفت ساسان 
انصارى تنها جدا شــده این تیم بود که طى نیم فصل 

اول براى تیمش دقایق زیادى بازى کرد.
محمد پاپى، ایمان زکى زاده و داود رجبى ســه 
بازیکنى بودند که اصًال فرصت بازى پیدا نکردند 
و باشگاه سپاهان با انتقال قرضى آنها به تیم هاى 
دیگر، فرصت بازى کردن و رشد را براى آنها فراهم کردند.
در نهایت آخرین خروجى لیست ســپاهان هم حسین 
پاپى برادر بزرگ تر محمد پاپى بود کــه به ناچار و به 
دلیل اینکه لیست بزرگساالن تیم از 18 نفر بیشتر شده 
بود، از فهرست طالیى پوشان براى نیم فصل دوم کنار 

گذاشته شد.
با این وصف امیرقلعه نویى با خــروج پنج بازیکن و وارد 
کردن پنج  بازیکن جدید که بــه وضوح قدرت و تجربه 
بیشترى از بازیکنان خارج شده از فهرست دارند، با قواى 
بیشترى به استقبال نیم فصل دوم مى رود تا از عنوان 

قهرمانى اش دفاع کند.

قهرمانى تیم ملى قطر نشان داد که سیاست و اعمال انواع فشارها و محدودیت ها از سوى 
کشورهاى همزبان اما مخالف و دشمن نظیر عربستان سعودى و امارات و متحدانشان 
قادر به شکستن یک جمع متحد و همدل نبوده و نیســت. این نه حاصل یک معجزه و 
حاشــیه پردازى بلکه محصول مدیریت و برنامه ریزى علمى و اصولى است که هر سد 
محکمى را مى شکند و بر هر محدودیت و هر نوع  فشــارى غلبه مى کند. قطرى ها با 
صبر و طمأنینه و نوعى تواضع مدیریتى بى اعتنا به رفتارهاى خصمانه سیاسى و ادارى 
و تبلیغاتى عربستانى ها و اماراتى ها عالوه بر سرمایه گذارى هدفمند با مدیریت و برنامه 
ریزى اصولى و مدون، قهرمانى را همراه با بهترین عناوین به دست آوردند.  دستاوردى 
بى نظیر در فوتبال قاره کهن! قهرمانى قطر را باید از این مناظر و زاویه ها نیز بررســى 
کرد. تیم هاى همگروه قطر و میزبان بازى ها را تیم هایى تشکیل مى دادند که از نظر 
سیاسى دشمن شماره یک این کشور محسوب مى شدند. به همین دلیل کشور میزبان 
تمام امکانات خود را براى تضعیف روحیه و ضربه زدن به بازیکنان قطر تجهیز کرده بود. 
از ممانعت ورود خبرنگاران و نایب رئیس قطرى کنفدراســیون فوتبال آسیا به امارات 
گرفته تا جلوگیرى از ورود پرچم قطر به محل بازى ها و توهین به سرود ملى این کشور 
در ابتداى مسابقات همگى در راستاى تحقیر قطر و تخریب روحیه بازیکنان ترتیب داده 
شده بود. با وجود این مسائل و حواشــى خرد کننده، قهرمانى قطر اهمیت بیشترى پیدا 
مى کند. کسب عناوینى همچون بهترین خط حمله، بهترین خط دفاع، بهترین بازیکن، 
دستکش طالى بازى ها و از همه مهمتر بازى هاى هوشمندانه و بدون حاشیه همگى 
حاکى از این موضوع بود که در وراى  این مجموعه و تیم، تفکرى استراتژیک همراه با 
اتحاد و همبستگى تیمى و روحى نهفته است. بدون شک مدل موفقیت تیم قطر مى تواند 
به عنوان یک الگو  براى سایر تیم هاى آســیایى مورد استفاده قرار گیرد.  بى دلیل نبود 

که ژاوى، اسطوره سابق بارسا، قطر را قهرمان جام 2019 آسیا پیش بینى کرده بود. قطر 
قهرمان جام ملت هاى قاره کهن شد چون شایسته این مقام و منزلت و جایگاه در فوتبال 
آسیا بود.  قطر با این قهرمانى خندید و شــادى را با همه مردمش تقسیم کرد و تحسین 
همگان را برانگیخت. حاال فوتبال سیاست را در میدانى با شکوه شکست مى دهد تا راه 
گفتگو و تعامل سازنده براى زندگى مسالمت آمیز ملت هاى قاره کهن به ویژه کشورهاى 
خاورمیانه و حاشیه نشین هاى خلیج فارس بیش از پیش فراهم شود. لبخند فوتبال براى 
چهره عبوس سیاست مى تواند حسى انسانى باشد براى دوست داشتن و مهر ورزیدن و 
نهیبى به سیاست هاى خصمانه و دشمنى هاى کور و هزینه ساز. این است درس بزرگ 

فوتبال به سیاست.

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال امروز سه شنبه 16 بهمن ماه پیگیرى مى شود 
که ذوب آهن اصفهان میزبان نساجى مازندران است. سبز پوشان اصفهانى که از 
چهار دیدار گذشته خود با سرمربیگرى علیرضا منصوریان تنها موفق به کسب 2 
امتیاز شده اند، امیدوارند بتوانند در این دیدار به اولین پیروزى خانگى خود دست 
پیدا کنند؛ ذوبى ها ده هفته است که رنگ برد را ندیده اند و این بازى که اولین بازى 
نیم فصل دوم آنها محسوب مى شود از اهمیت خاصى برخوردار است. نساجى 
مازندران اما که در چهار هفته پایانى نیم فصل نخست لیگ برتر موفق به کسب 

8 امتیاز شد و خود را تا رده دهم باال کشــید، در این بازى به دنبال ادامه نتایج 
خوب خود و همچنین جبران شکست بازى دور رفت مقابل سبز پوشان است.

این بازى از ســاعت 18و 15 دقیقه امروز سه شنبه و در ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهان آغاز خواهد شــد.  ذوب آهن در هفته پانزدهم میزبان نفت مســجد 
سلیمان بود و در پایان با نتیجه صفر بر صفر متوقف شد؛ شاگردان منصوریان با 
دو پیروزى و هفت تساوى و شش شکست و 13 امتیاز در رده چهاردهم جدول 

رده بندى قرار گرفته است.

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان امروز سه شــنبه 16 بهمن ماه در دیدار هفته 
شانزدهم لیگ برتر فوتبال به مصاف حریف آبادانى خود صنعت نفت خواهد 

رفت.
طالیى پوشان که در پایان نیم فصل نخست لیگ برتر موفق شدند در صدر جدول 
رده بندى قرار بگیرند، با تقویت هایى که در تعطیالت 51 روزه لیگ داشتند و 
بازیکنان جدیدى که به خدمت گرفتند، امیدوارند بتوانند در پایان فصل نیز عنوان 

قهرمانى را از آن خود کنند.

در طرف دیگر نیز نفت آبادان که در رده اى بهتر از یازدهمى قرار نگرفت، با جذب 
دو بازیکن خارجى به دنبال رسیدن به رتبه هاى باالتر و کسب نتایج بهتر در 

نیم فصل دوم مسابقات است.
این بازى از ساعت 16 امروز سه شنبه و در ورزشگاه تختى آبادان آغاز مى شود. 
 سپاهان هفته پانزدهم مهمان استقالل خوزستان بود و به تساوى یک بر یک 
رسید؛ شاگردان امیر قلعه نویى با کسب هشت پیروزى و هفت تساوى و با 31 

امتیاز در رده نخست جدول رده بندى حضور دارند.

استارت زردها از آباداندر انتظار خیزش ذوب آهن

دیدار با صنعت نفت آبادان پس از یارگیرى هاى ایده آل

بزن بریم براى قهرمانى

با تغییرات زیادى در 
ش را انتخاب کند و به 

هاى بزرگ و البته 
هند!

 از نتایج تیم ملى 
 جدى با مربى اى 

ن ها آخر با انتخاب
ن نکنند! زمان را نباید 

ى ع ى
اضافه شــد؛ در ادامه امیرقلعه نویى براى تقویت تبه طالیى پوشان 

و محسن مســلمان را در خط میانى به خدمت
انصارى و محمدرضا مهدى زاده بازیکنى چند
میانى، هافبک دفاعى و مدافع

اضافه کرد.
در مقابلبراى خروج با
تیم وســواس زیادى
جدا انصارى تنها

اول براى تیمش
محمد پاپى
بازیکنى بو
و باشگاه سپ
دیگر، فرصت بازىک
خ در نهایت آخرین
پاپى برادر بزرگ
دلیل اینکه لیست
بود، از فهرست طال

گذاشته شد.
با این وصف امیرقلع
کردن پنج  بازیکن
بیشترى از بازیکن
بیشترى به استق
قهرمانىاش

لبخند فوتبال به چهره عبوس سیاست
 کاظم دریساوى

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در نظر دارد یک باب مغازه واقع در خیابان میر- خ مصلى- جنب اداره کل را از طریق مزایده کتبى برابر قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 و آئین نامه اجرایى 
آن با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال شمسى و بدون سرقفلى به اجاره واگذار نمایند.

مشخصات
یکباب مغازه به مساحت حدود 18 مترمربع با اجاره ماهیانه 30/000/000 ریال و مبلغ 36/000/000 ریال ودیعه

شروط و تعهدات
1- متقاضیان مى بایست تقاضاى کتبى خود بانضمام یک فقره چک تضمین شده بانکى به مبلغ ده درصد مال االجاره سالیانه پایه (36/000/000 ریال) در وجه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان را لغایت 

پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/11/27 به دبیرخانه این اداره کل واقع در خیابان میر- خ مصلى تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- کمیسیون مزایده ساعت 9/5 صبح روز یکشنبه 97/11/28 تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگى خواهد نمود.

3- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات رسیده ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- حضور شخص متقاضى در جلسه کمیسیون مزایده بالمانع است.

5- برنده مزایده موظف است پس از اعالم نظر کمیسیون مزایده حداکثر ظرف مدت هفت روز کارى نسبت به تنظیم قرارداد اجاره نامه وفق قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 و آئین نامه آن اقدام نماید. 
در غیر این صورت موضوع به منزله انصراف تلقى و ضمن ضبط سپرده برابر مقررات نسبت به تنظیم قرارداد با نفر بعدى اقدام خواهد شد.

6- سپرده نفر اول در هنگام تنظیم سند اجاره نامه به عنوان ودیعه محسوب و تا پایان قرارداد در حســاب اداره اوقاف باقى خواهد ماند و سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با نفر اول مزایده 
مسترد خواهد شد.

7- هزینه انتشار آگهى مزایده و کارشناسى به عهده برنده مزایده خواهد بود.
8- در پایان مدت زمان اجاره مستأجر هیچگونه حق و حقوقى در ارتباط با موقوفه ندارد.

9- از مستأجر وثیقه معتبر و تضمین کافى جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد و تأدیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.
تلفن تماس: 36619185 الى 36619187 داخلى 3192

آگهى مزایده نوبت دوم

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهاناداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
م الف: 372558
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بار خدایا، بر ما بــاران و برکت و روزى و رحمت خود را بگســتران. بر 
ما بارانى ببار ســودمند، ســیراب کننده، رویاننده گیاهان که برویاند هر 
چه را که نابود شده و زنده کند هر چه را که مرده است. بارانى بر ما ببار 
که تشنگى را برطرف کند و میوه ها را افزون سازد و زمین هاى پست را 
سیراب کند و بر دره ها سیالب افکند و درختان را برگ رویاند و نرخ ها 

موال على (ع)را بشکند که تو به هر کارى که بخواهى توانایى.

شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابســته به وزارت راه و شهرسازى در نظر دارد به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى و دهه مبارك فجر تعداد محدودى از واحدهاى تجارى، 
قطعات زمین مســکونى و کارگاهى واقع در محله هاى شهر جدید مجلسى را از طریق برگزارى 
فراخوان عمومى (مزایده) واگذار نماید. متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ نشر آگهى نوبت دوم 
به مدت ده روز به امور امالك و واگذارى این شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن هاى 2284 و 52472228- 031 تماس حاصل فرمایند.
نشانى: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شــهر جدید مجلسى- بلوار ارم- شرکت 

عمران  مجلسى
WWW.MAJLESSI-NTOIR.GOV.IR :سایت اینترنتى

آگهى فراخوان عمومى
 فروش امالك و مستغالت

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلسىشرکت عمران شهر جدید مجلسى
م الف: 369117

شهردارى نجف آباد درنظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/4693 مورخ 96/11/29 شوراى محترم 
اسالمى شهر نسبت به خرید تعداد 250 عدد پایه چراغ روشنایى معابر حسب مشخصات موجود 
در مدارك مناقصه با برآورد اعتبارى اولیه به مبلغ 4/500/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى 
منطقه یک نجف آباد بدون تعدیل و مابه التفاوت و از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد 
شرایط اقدام نماید. شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقیقى یا حقوقى مستقل و رزومه کارى 
منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین داراى توانایى الزم جهت انجام موضوع مناقصه باشند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اســناد مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز پنجشــنبه مورخ 97/12/02 به امور 
قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. شرکت کنندگان باید مبلغ 225/000/000 ریال را 
طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را 

ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند.
برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد. سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه چاپ اول

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

شــهردارى قهدریجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 160- 5 مورخ 97/09/01 شوراى محترم اسالمى شهر 
قهدریجان نسبت به فروش یک مجموعه بازى فلزى متعلق به شهردارى از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى یا 
حقوقى که باالترین قیمت پیشنهادى را ارائه دهند اقدام نمایند. لذا از اشخاص حقیقى یا حقوقى دعوت به عمل مى آید 
تا ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه به شهردارى و دریافت فرم پیشنهاد، قیمت پیشنهادى خود 
را در پاکت ب به صورت پلمب شده تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در حراست شهردارى نموده و رسید دریافت نمایند.

شرایط:
1- شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2- متقاضیان مى بایست مبلغ 20/000/000 (بیست میلیون ریال) بابت ســپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 
0224161331006 به نام شهردارى قهدریجان واریز و در پاکت الف تحویل نمایند.

3- پیشنهادات رسیده در ساعت 13 روز 97/12/05 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى که در محل شهردارى 
تشکیل مى گردد باز و قرائت مى شود.

4- حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان ایشان در جلسه کمیسیون معامالت بالمانع است.
5- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد در مزایده رسیده یا 

مشروط یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
6- سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى شود.

7- هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
8- پاکت الف و ب باید همزمان تحویل دبیرخانه محرمانه گردد.

9- رویت مجموعه بازى موضوع مزایده توسط پیشنهاد دهنده بالمانع است.

آگهى تجدید مزایده فروش
 مجموعه بازى فلزى شهردارى قهدریجان

نوبت اول

حبیب قاسمى- شهردار قهدریجانحبیب قاسمى- شهردار قهدریجان

بدینوسیله به اطالع عموم شهروندان گرامى ساکن محدوده و حریم شهر اردستان مى رساند، در راســتاى اجراى تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/02/17 
مجلس شوراى اسالمى و نیز بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/03/01 و اصالحات بعدى آن، تعرفه 
عوارض محلى شهردارى اردستان براى سال 1398 پس از تهیه و تقدیم الیحه مربوطه در شهردارى و تصویب آن در شوراى اسالمى شهر، به تأیید استاندار محترم اصفهان رسیده و 

طى نامه شماره 20/1/98053 مورخ 97/11/14 براى اجرا در سال 1398 ابالغ گردیده است.

اطالعیه اعالم عمومى عوارض  شهردارى اردستان در سال 1398

شرکت ارتباطات تجارى معراج (سهامى خاص) به شماره 23984 و شناسه ملى 
10260447832 در خصوص کاهش اختیارى سرمایه با توجه به جلسه مذکور 
سرمایه شرکت از طریق کاهش بها اسمى سهام از مبلغ پنجاه وهفت میلیارد 
ریال منقسم به 5700 سهم ده میلیون ریالى به پنج میلیون و هفتصد هزار ریال 
منقسم 5700 سهم هزار ریالى کاهش یابد لذا چنانچه اشخاص حقیقى و حقوقى 
(دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران شــرکت) نسبت به تصمیم اتخاذ شده 
اعتراض و ادعایى دارند الزم است حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتشار 

آگهى مراتب را کتباً به دادگاه عمومى شهرستان اصفهان تقدیم نمایند.

آگهى موضوع ماده 192 الیحه اصالحى قانون تجارت در خصوص 
آگهى نمودن تصمیم مجمع عمومى فوق العاده 1397/11/07

هیئت مدیره شرکت ارتباطات تجارى معراج (سهامى خاص)هیئت مدیره شرکت ارتباطات تجارى معراج (سهامى خاص)

محسن حیدرى- شهردار اردستانمحسن حیدرى- شهردار اردستان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیرا را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/11/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/11/28

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 11/16 /1397

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود قطر 600 265/2- 4- 97
میلیمتر جهت منطقه سه شهر اصفهان

اعتبارات تملک 
386/500/000دارایى سرمایه اى

خرید سیستم حذف بو، اجراى پوشش کانال ورودى فاضالب، واحد آشغالگیر تا 269/2- 4- 97
واحد دانه گیرى از جنس GRP و آشغالگیر دستى تصفیه خانه فاضالب شهرضا

اعتبارات تملک 
334/000/000دارایى سرمایه اى

250/000/000جارىخرید 2 دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه282- 4- 97

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود در اقطار: 200، 283- 4- 97
610/000/000جارى اعتبارات فوالد315 و 400 میلیمتر جهت منطقه لنجان

خرید دریچه منهول فاضالبى چدنى لوالدار کالس C 250 90 کیلویى و کالس 284- 4- 97
457/000/000جارى اعتبارات فوالدD 400 100 کیلویى جهت منطقه لنجان


