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پسران طالیى! ادامه دهیدمحمد صلصالى:  نباید بگذاریم حرمت ها شکسته شودقطار «هر یک شنبه یک افتتاح» در حال پیشروى استخداحافظ کارت هاى بانکى  آسمان استان از خواب زمستانى بیدار شد ورزشورزشاستان استان جهان نما

آغاز واکسیناسیون 
کرونا در ایران

از فردا

کاروانسراهاى اصفهان در راه جهانى شدن
3

3

2
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دهمین گذرنامه ضعیف 
جهان را داریم

48 کیلوگرم تریاك
 از یک اتوبوس 

کشف شد

پیش بینى فروش
3000 بلیت 

تا پایان جشنواره فجر 

7
دوچرخه سوارى 

زنان نباید 
ترویج شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: با 
واردات اولین محموله واکسن اسپوتنیک وى از 
روسیه، واکسیناسیون کرونا در ایران از سه شنبه
 21 بهمن در کشور با اولویت کادر بخش هاى

 آى سى یو شروع مى شود.

در مسئله دوچرخه سوارى زنان، تا به امروز ستاد 
امر به معروف و نهى از منکر بــا هیچ فردى در 
جامعه برخورد نکرده است؛ مشکل ستاد با برخى 
از دستگاه هاى حاکمیتى است که در حال ترویج 
دوچرخه سوارى زنان هســتند. من در گفتگو با 
معاون حمل و نقل شهردارى اصفهان گفتم علت 
حضور دوچرخه در شــهر چیست؟ وى گفت که 
علت آن کاهش ترافیک در شهر است. سئوال ما 

2این است که اگر...

رهبر انقالب در دیدار کارکنان نیروى هوایى ارتش:رهبر انقالب در دیدار کارکنان نیروى هوایى ارتش:
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مدیرکل میراث فرهنگى: کاروانسراها را به سرمایه گذاران مى سپاریم و پس از مرمت، آن  را به دولت باز مى گردانند

مرگ انصاریان 
«مشکوك» شد

شهاب گردان:

  مقصر اصلى مرجان زاده است
گلر تیم ذوب آهن در مورد شکســت این تیم در دربى اصفهان 

صحبت کرد.
شهاب گردان در گفتگویى در خصوص دربى اصفهان اظهار کرد: بازى 
خیلى سختى بود و مقابل تیم خوب و پرمهره سپاهان بازى داشتیم و برابر چنین 

تیمى شما حق اشتباه...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

دبیر ستاد احیاى امر به معروف و 
نهى از منکر استان اصفهان:

گزارش عملکرد یکساله (98-99) 
شرکت شهرك هاي صنعتی 

استان اصفهان

2واژگونى، 30 مصدوم، 2 فوتى
3

7

محو شدن تدریجىمحو شدن تدریجى
 کى روش استنلى کى روش استنلى

پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
توسط بانک توسعه تعاون استان اصفهان

عالى محمودى، مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان به مناسبت چهل  
و دومین  سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى  گفت: 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 از اقتصاد ملی و به منظور ارتقاء بهره 
گیري از تمامی ظرفیت هاي بخش تعاون، از ابتداى سال 98 تاکنون  بیش از20  

هزار میلیارد ریال  تسهیالت پرداخت کرده است. 
وى  افزود: بانک توسعه تعاون اســتان اصفهان در سال 98 و ده ماهه اول سال 
جارى (سال جهش تولید ) بیش از 20 هزار میلیارد ریال تسهیالت به تعداد 24 
هزار فقره به  اتحادیه ها، تعاونی ها و اعضاى تعاونى ها و مشتریان خود در قالب 
انواع عقود اسالمى پرداخت نموده است که از این مجموع ، پرداخت تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایى و فراگیر به مبلغ بیش از  1200 میلیارد ریال و پرداخت 
تسهیالت تکلیفى اشتغالزایى به مبلغ960 میلیارد ریال، پرداخت تسهیالت بند 
الف تبصره 18  قانون بودجه ســال 98 ، هزار و 200 میلیارد ریال  و همچنین 
پرداخت تسهیالت  از محل منابع داخلى بانک بیش از 20 هزار میلیارد ریال  که 

از این مبلغ75  درصد به بخش تعاون اختصاص داده شده است.
مدیر شعب بانک توســعه تعاون اســتان اصفهان در همین راستا گفت:  بانک 
نسبت به  اعطاي تســهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملى، منابع داخلی 
و مصوبات کارگروه تســهیل  و رفع موانع تولید، تســهیالت تبصره 18 قانون 
بودجه 96 (اشتغال فراگیر)، تســهیالت قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار 
مناطق روستایى  و عشایرى با استفاده از منابع صندوق توسعه ملى (ثبت نام در 

سامانه کارا) ، تسهیالت تکلیفى اشــتغالزایى قرض الحسنه بهزیستى و کمیته 
امداد امام(ره) و مشاغل خانگى، میراث فرهنگى ، بوم گردى، تسهیالت خسارت 
دیدگان سیل و زلزله سال 97 ، تســهیالت به تولید کنندگان اقالم بهداشتى و 
تسهیالت تفاهم نامه اى با سایر دستگاهها و شرکت ها در راستاي حفظ و ایجاد 

اشتغال همسو با سیاست ها  و برنامه هاي دولت تدبیر و امید عمل مى کند.
عالى محمودى عنوان کرد: بانک توسعه تعاون در استان اصفهان با یک مدیریت 
شعب و 28 شعبه و یک باجه و 214 نفر پرســنل تحصیلکرده و جوان، خدمات 
خود را به بخش تعاون و سایر بخشهاي اقتصادي در قالب انواع خدمات بانکی، 
انواع تســهیالت، خدمات ضمانت نامه اي، خدمات ارزي و خدمات بانکداري 

الکترونیکی ارائه می نماید.
وى در ادامه گفت : در10 ماهه سال جاري تعداد  1000فقره ضمانت نامه بالغ بر 
2000 میلیارد ریال  توسط شعب استان صادر گردیده است و همچنین  در سال98 
تعداد 1050  فقره ضمانت نامه بالغ بر 2100 میلیارد  ریال جهت تسهیل مراودات 

بازرگانى و پیمانکارى به مشتریان خود ارائه نموده است.
مدیر شعب استان اصفهان اظهار نمود:  ضریب نفوذ مشتریان الکترونیکی استان 
به 37 درصد کل مشتریان رســیده و از برنامه هاى بانک توسعه تعاون استان 
اصفهان، گسترش پوشش خدمات بانکدارى الکترونیک و افزایش ضریب نفوذ 
مشتریان الکترونیکى مى باشد. در حال حاضر تعداد 36 دستگاه ATM و 4500 

دستگاه POS به مشتریان گرامی بانک خدمات ارائه می نمایند.
وى  با اشاره به  شعار سال 1399 و  فرمایش مقام معظم رهبرى در سال جارى 
که مزین به نام جهش تولید است به نقش و جایگاه تعاون در تحقق این هدف 
پرداخت و گفت:  بانک توسعه تعاون در راســتاى حمایت از تولید ملى و مقاوم 
سازى اقتصاد در برابر بحران هاى گوناگون و با مدیریت و تعاونى ها به عنوان 
بنگاه هاى اقتصادى مردم نهاد که با ســرمایه مردمى براى مردم و با مدیریت 

مردم فعالیت مى کنند گام بر مى دارد.
وى در همین راستا افزود: بانک توســعه تعاون  نقش مهم و موثرى در تحقق 
اهداف اقتصاد خصوصًا بخش تعاون دارد و به جهت مزیت هاى مناسب از جمله 
مردم نهادترین بخش اقتصاد، سازگارى با عدالت اجتماعى، ایجاد اشتغال ارزان 
قیمت (پایین بودن حجم سرمایه گذارى مورد نیاز)، انعطاف پذیرى بیشتر، تحرك 
و پویایى، پاسخگویى سریعتر به تحرکات بازار، تنوع و گستردگى فعالیت ها در 
سطح کشور، بزرگترین شبکه توزیع کاال، شبکه حمل و نقل و ... مى تواند کمک 

شایانى به منظور تحقق اهداف تولید  ملى و اشتغال داشته باشد.

آمار سال 98 تا کنون نشان مى دهد

الت ه ت

در صفحه 4 و 5 بخوانید

آمریکا تمامى تحریم ها را لغو کند، آمریکا تمامى تحریم ها را لغو کند، 
به تعهدات برجامى برمى گردیمبه تعهدات برجامى برمى گردیم
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 مقصر
گلر
صحب
شهاب گرد
خیلى سختى بود و
تیمى شما حق اشتباه
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رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت 
با اشــاره به ارجاع موضوع از مجلس، گفت: از آنجا که 
دولت همواره در تالش براى تعامل و گفتگو با سایر قوا 
براى انجام امور کشور بوده است و در عین حال با توجه 
به شرایط خاص کشور درآستانه بهره گیرى از ثمرات 
مقاومت حداکثرى ملــت در جنگ تحمیلى اقتصادى، 
نمى توان زمان و امور را صرف اختالف و چالش ها کرد.
حجت االسالم والمســلمین حســن روحانى با بیان 
اینکه برخى اقداماتى که در بررسى و رد الیحه بودجه 
و ارجاع آن به دولت خالف قاعده مرســوم و آیین نامه 
بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت 

درخصــوص الیحه بودجــه 1400به مجلــس ارائه 
خواهد شد.

رئیس جمهور با تأکید بر ایــن نکته که دولت کماکان 
معتقد است الیحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق 
بر اقتضائات اقتصادى کشــور بوده است، افزود: تأخیر 
در تصویــب و جنجال بر ســر موضــوع مهمى چون 
الیحه بودجه، بى تردید اثــرات منفى خود را بر اقتصاد 
کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار 
مى رود، اصالحیه دولت بــه دور از تنش و در آرامش 
مورد بررســى قرار گیرد و درکوتاه ترین زمان به رأى

 گذاشته شود.

وزیر بهداشــت، درمان و آمــوزش پزشــکى گفت: با 
واردات اولین محموله واکسن اسپوتنیک وى از روسیه، 
واکسیناسیون کرونا در ایران از ســه شنبه 21 بهمن در 
کشــور با اولویت کادر بخش هاى آى ســى یو شروع 

مى شود.
ســعید نمکى در مراســم آغاز فاز مطالعه بالینى انسانى 
واکســن کرونا رازى در وزارت بهداشت افزود: با ارزیابى 
واکســن هاى معتبر در دنیا یکى از کم عیب ترین و کم 
خطرترین واکسن ها که واکسن اسپوتنیک وى روسیه 

بود را انتخاب و وارد کردیم.
وى ادامه داد: امروز همه فهمیده اند که اروپا و شرکت هاى 

واکسن ساز اروپایى مثل آسترازنکا نیز به دنبال همکارى با 
شرکت تولید کننده این واکسن هستند. با اینکه جزو اولین 
مذاکره کنندگان براى خرید این واکسن بودیم پانزدهمین 

کشورى هستیم که این واکسن را تزریق مى کنیم.
نمکى افزود:  شرط ما براى واردات واکسن این بود که حتمًا 
فاز 3 مطالعه انسانى را طى کرده باشد در حالى که برخى 
کشورهاى منطقه این واکسن را در فاز 3 مطالعه انسانى 

تزریق کردند.
وى گفت: با وجود خرید 16 میلیون و 800 هزار واکسن از 
سبد کوواکس که براى هشت میلیون و 400 هزار نفر کافى 

است باید میزان بیشترى واکسن به کشور وارد کنیم.

اصالحیه الیحه بودجه به 
مجلس ارائه خواهد شد

آغاز واکسیناسیون کرونا 
در ایران از فردا

مرگ انصاریان
 «مشکوك» شد

   روزنامــه شــهرآرا | هنــوز خیلــى از 
خاکسپارى مرحوم انصاریان نمى گذرد که برخى 
ادعا ها درباره روند درمانــى او و مهرداد میناوند 
مطرح شده و این شبهات لحظه به لحظه پر رنگ تر 
مى شــود؛ حرف هایى که ممکن اســت خودش 
شروع کننده یک پرونده قضایى باشد. بعد از شدت 
شایعات اهمال یا خطاى پزشــکان در ماجراى 
مرحوم انصاریان حاال شــنیده مى شود خانواده 
او قصد دارند به صورت حقوقى و از طریق مراجع 
قضایى پیگیر این شایعات شوند. آنها مى خواهند 
بدانند دقیقًا چه اتفاقــى افتاده که على انصاریان 
که تا روز دوشــنبه در وضعیت نرمال قرار داشته 
است، ناگهان به کما مى رود؟! همه اینها در حالى 
اســت که روایت هاى عجیبى از اتفاقاتى که در 
چند ســاعت آخر  زندگى انصاریــان رخ داد، به 

گوش مى رسد.

لغو مصادره منزل
 پدر 3 شهید 

   ایسنا | مدیرکل بنیاد شــهید لرستان از لغو 
حکم مصادره منزل مسکونى پدر شهیدان باقرى در 
شهرستان ازنا توسط بانک صادرات خبر داد. محمود 
زرین جویى اظهار کرد: با پیگیرى هاى بنیاد شهید 
و امور ایثارگران کشــور، رئیس کل بانک مرکزى 
و مسئوالن کشــورى، مزایده منزل مسکونى پدر 
شهیدان ابوالقاسم، محمدنبى و محمود باقرى که 15 
بهمن ماه صادر شده بود، لغوو مقرر شد تا از پدر و مادر 

این شهیدان دلجویى شود.

امتحانات سال آینده 
حضورى است 

   عصرایــران | وزیر آموزش و پرورش گفت: 
ترجیح مى دهیم امتحانــات نهایى که تأثیرگذار 
هستند، حضورى باشد، در ســایر امتحانات نیز 
ســهم معلمان را در نمره دهــى افزایش دادیم. 
امتحانات نهایى ســال آینده حضورى اســت. 
محســن حاجى میرزایى با بیان اینکه برخى فکر 
مى کنند که «شاد» جایگزین آموزش حضورى 
شده است، افزود: هیچ چیزى جایگزین آموزش 

حضورى نیست.

درآمد نجومى در یک هفته
   آفتاب | مدیرعامل و مؤسس شرکت تسال، 
ایالن ماســک، هفته گذشته بیشــترین سود از 
وال استریت را به خود اختصاص داد و با رشد سهام 
تسال 11/5 میلیارد دالر به ثروت خود افزود. البته 
در این هفته رشد سهام دیگر تکنولوژى باعث شد تا 
ثروتمندان دیگرى هم به سود هنگفتى دست پیدا 
کنند. مؤسسان گوگل، این هفته به ترتیب 10/4 
میلیارد دالر و ده میلیارد دالر به ثروت خود افزودند. 
سهام شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل هم این 
هفتــه 14 درصد جهش کرد. ثــروت مدیرعامل 
آمازون، جف بزوس هــم این هفته على رغم خبر 
کناره گیــرى او از مدیرعاملى شــرکت در آینده 
نزدیک، با رشد 4/6 درصدى سهام شرکت، 7/7 

میلیارد دالر افزایش یافت.

بازار داغ رحم اجاره اى
   برترین ها | روزنامه «همشهرى» در گزارشى 
از بازار داغ اجاره رحم در ایران خبر داده است. در این 
گزارش آمده: هر رحم اجاره اى معموًال بین 50 تا 70 
میلیون تومان براى زوج نابارور آب مى خورد.  البته 
این عدد گاهى در افرادى باالتر هم مى رود؛ مثًال آنها 
که در مطالباتشان حتى قد و وزن و سن و قیافه مادر 
جایگزین را شرط مى کنند. البته ماهانه یک تا یک 
میلیون و 500هزار تومان نیز باید کمک هزینه اى به 
مادر داده شود، تا بتواند خوب تغذیه کند و مشکلى 
نداشــته باشــد. هزینه آزمایش و دکتر هم با زوج 

خواستار رحم است.

جزو 18 اقتصاد بزرگ هستیم
   ایرنــا | معاون رئیس جمهورى و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه تأکید کرد: در 42 ســال گذشته اتفاقات 
زیادى به ما گذشــت که روى اقتصاد ما اثر گذاشت. با 
همه مشکالتى که داریم و رنج و فشار اقتصادى روى 
مردم، باید بپذیریم براساس معیارهاى قدرت اقتصاد، ما 
جزو 18 کشور بزرگ جهان هستیم. محمدباقر نوبخت 
ادامه داد: همه شاخص هاى ما نشان مى دهد رشد قابل 

توجهى داشتیم. 

لغو حداقلى تحریم ها؟
   فرارو | پایگاه تحلیلى «بلومبرگ» در گزارشــى 
نوشــت که دولت «بایدن» به عنوان گامى به ســوى 
احیاى برجام در حال بررسى راه هایى براى کاهش فشار 
اقتصادى ایران بدون لغو تحریم هاى مهمى همچون 
فروش نفت اســت. طبق این گزارش، چهار منبع آگاه 
اعالم کردند مقام هاى آمریکایى در حال بحث و گفتگو 
درباره موضوعاتى چــون حمایت از صندوق بین المللى 
پول براى اعطاى وام به تهــران براى مقابله با ویروس 
کرونا و همچنین تســهیل تحریم هایى هستند که در 
مسیر کمک هاى جامعه جهانى به ایران براى مقابله با 

کرونا مانع ایجاد کرده است.

بازداشت چهارمین عضو 
   عصرایران | دادستان عمومى و انقالب شهرستان 
دماوند از بازداشت چهارمین عضو شوراى پنج نفره شهر 
آبسرد از توابع شهرســتان دماوند استان تهران به دلیل 
تخلفات مالى خبر داد. محمدتقى تقى زاده اظهار کرد: 
تاکنون در خصوص این پرونده مجموعاً 27 نفر بازداشت 
شدند که شامل چهار عضو شوراى شهر، شهردار، پنج 
پیمانکار، یک دهیار و 16 نفر از کارمندان شــهردارى 

آبسرد مى شود.

نامه احمدى نژاد اهمیتى ندارد
   برتریــن هــا | عباس امیرى فر، رئیس شــوراى 
فرهنگى و امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهورى 
در دولت نهــم در خصوص نامه احمدى نــژاد به «جو 
بایدن» گفت: ایشان یک شهروند عادى است و اینکه 
نامه بنویسد یا ننویسد هم اهمیتى ندارد. او ادامه داد: آقاى 
احمدى نژاد از این نامه ها زیاد دارد. ما نه مى توانیم ایراد 
بگیریم و نه بگوییم که نتیجه اى مى گیرند. وقتى طرفى 
که براى او نامه مى نویسد، جواب نمى دهد، نوشتن این 
نامه ها واقعًا لزومى ندارد. آقــاى احمدى نژاد باید خود 

متوجه این چیزها باشد.

مى گفتند کناره گیرى کن
   برنا | معاون اول رئیس جمهور در نشست با نخبگان 
استان کرمانشاه با بیان اینکه در مقطعى خیلى از دوستان 
به من مى گفتند که االن زمان کناره گیرى از دولت است، 
گفت: خالى کردن صحنه، هنر نیست. اگر محبوبیتم به 
صفر هم برسد حتماً پاى کشور مى ایستم. انسان باید در 
سختى ها خود را نشان دهد و اگر بتواند گره  کوچکى از 
زندگى مردم باز کند، باید پاى نظام و کشــور بایستد و 

خدمت کند.

جمع آورى امضا براى رئیسى
   همشــهرى آنالین | جمعــى از نمایندگان 
مجلس براى دعوت از آیت ا... ســیدابراهیم رئیسى با 
هدف شرکت در انتخابات ریاست جمهورى 1400 از 
دیگر نمایندگان امضا جمع کردند. بانى این دعوتنامه 
و جمع آورى این امضاها، حســین جاللــى نماینده 
رفسنجان در مجلس است و تاکنون 40 نفر از نمایندگان 
که عمدتًا از اعضاى جبهه پایدارى هستند آن را امضا 
کرده اند. برخى نمایندگان اصولگراى مجلس به این 
نوع دعوت و امضا جمع کردن براى حضور یک شخص 
در انتخابات ریاست جمهورى 1400 اعتراض کرده و 
معتقدند ورود مجلس به این صورت در انتخابات آینده 
باعث انشــقاق بین نمایندگان و طیف هاى مختلف 

اصولگرا مى شود.

خبرخوان

حضرت آیت ا... خامنه اى فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز 
(یک شــنبه) در دیدار جمعى از فرماندهان نیروى هوایى 
و پدافند هوایى ارتــش، بیعت تاریخى همافــران با امام 
خمینى(ره) در 19 بهمن 57 را یکى از شگفتى سازى هاى 
مهــم و از عوامل اصلى پیــروزى انقــالب و همچنین 
نشان دهنده خطاى محاسباتى آمریکایى ها برشمردند و 
گفتند: الزمه استمرار حرکت پرشتاب انقالب، حضور مردم 
در صحنه، کار و تالش بى وقفه، اتحاد کلمه به خصوص 
میان مسئوالن، اعتماد به وعده الهى و افزایش مؤلفه هاى 

قدرت ملى در عمل است.
رهبر انقالب اسالمى همچنین قضایاى فضاحت بار اخیر 
آمریکا و ســقوط «ترامپ» را افول آبرو، قدرت و انتظام 
اجتماعى و سیاسى آمریکا خواندند و با اشاره به اظهارنظر 
مقام هاى اروپایى و آمریکایــى درباره برجام و تحریم ها 
تأکید کردنــد: آمریکایى هــا و اروپایى ها حق هیچ گونه 
شــرط گذارى ندارند زیرا تعهدات برجامى خود را نقض 
کردند و آن طرفى که باید شرط بگذارد جمهورى اسالمى 
است زیرا به تعهدات خود پایبند بود. بنابراین ایران هنگامى 
به تعهدات برجامى خود بازخواهد گشت که آمریکا همه 
تحریم ها را در عمل و نه در حرف یا بر روى کاغذ، لغو کند 
و این لغو تحریم ها مورد راســتى آزمایى ایران قرار گیرد. 
این، سیاست قطعى و غیرقابل برگشت جمهورى اسالمى 
و مورد اتفاق همه مسئوالن است و هیچکس از آن عدول 

نخواهد کرد.
فرمانده کل قوا در این دیدار حادثــه 19 بهمن 1357 را از 
ایام ا... خواندند و افزودند: جدا شدن بخش مهمى از ارتش و 
پیوستن آنها به امام(ره) و مردم شبیه معجزه بود زیرا تکیه 
اصلى رژیم طاغوت به ارتش و ســاواك بود و در نهایت از 

آنجایى ضربه خوردند که هیچگاه تصور نمى کردند.
حضرت آیت ا... خامنه اى به خطاى محاســباتى عجیب 
دولت دموکرات آمریکا در آن زمان، در ارزیابى شــرایط 
کشــور و مردم نیز اشــاره کردند و گفتند: آمریکایى ها به 
ارتش شاهنشاهى بســیار امیدوار بودند و بر اساس اخبار 
قطعى، کودتایــى را طراحى کرده بودند تا با دســتگیرى 
سران و پیشروان انقالب و با استفاده از خشونت گسترده 
علیه مردم، مانع سقوط رژیم شوند اما یکى از عواملى که 
نقشه شیطانى آنها را باطل کرد، حرکت نیروى هوایى در 

نوزدهم بهمن بود.
ایشان با تأکید بر اینکه خطاى محاسباتى آمریکا در قبال 
ایران ادامه دارد و همچنان درك و شناخت صحیحى از ملت 
ایران ندارند، افزودند: یک نمونه از این خطاى محاسباتى 
در فتنه 88 بود که رئیس جمهور دموکرات آمریکا به خیال 

آنکه کار را تمام خواهد کرد، رسماً از فتنه حمایت کرد.
رهبر انقالب اســالمى تحریم هاى بى سابقه با هدف از پا 
درآوردن ایران را نمونه دیگرى از خطاهاى محاســباتى 
آمریکا برشمردند و گفتند: یکى از همان احمق هاى درجه 
یک، دو سال پیش گفته بود که عید ژانویه 2019 را در تهران 
جشن مى گیریم. حاال آن شخص خودش به زباله دان تاریخ 
رفته و رئیس او هم با لگد و با افتضاح از کاخ ســفید اخراج 

شده است اما جمهورى اســالمى ایران به لطف خداوند 
سربلند ایستاده است.

حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه در قبال دشمن و 
معیوب بودن دستگاه محاسباتى آن نباید ساده انگارى کرد، 
خاطر نشان کردند: عوامل دیگرى نیز در موفق بودن حرکت 
انقالب اســالمى مؤثر بوده اند که عبارتند از کار و تالش، 
حضور مردم در صحنه و ایمان آنــان به لزوم این حضور، 

اعتماد به وعده الهى و طراحى هاى متقابل.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: با نشستن و تماشا کردن 
هیچ کارى پیش نمى رود. مسئوالن با حضور در میدان کار 
و عمل و با اعتماد به خدا، دائمــاً مؤلفه هاى قدرت ملى را 

افزایش دهند و در عمل تولید قدرت کنند.
ایشان یکى از مظاهر تولید قدرت را تقویت نیروهاى مسلح 
به تناســب اقتضائات منطقه اى و بین المللى برشــمردند 
و با تجلیــل از رزمایش هاى اخیر افزودنــد: انجام چنین 
رزمایش هاى بزرگ و اعجاب برانگیز، آن هم در شــرایط 
تحریم، در واقع تأمین امنیت ملى به دست فرزندان کشور 

در نیروهاى مسلح کشور و بسیار افتخار آمیز است.
حضرت آیت ا... خامنه اى الزمه تولید قدرت در نیروهاى 
مسلح را عالوه بر تقویت تجهیزات، حفظ و ارتقاى روحیه، 
ایمان و قدرت معنوى نیروها دانستند و گفتند: خطاى بزرگ 
برخى کشورهاى منطقه این است که امنیت ملى خود را از 
بیگانگان طلب مى کنند و با وجود میلیاردها دالر هزینه و 
تحقیر شدن و توهین شنیدن، در نهایت در بزنگاه ها امنیت 
آنها تأمین نمى شود؛ همانگونه که در قضایاى چند سال قبل 

مصر و تونس و یا در سرنوشت محمدرضا پهلوى دیدیم.
ایشان در ادامه لزوم مراقبت از بروز خطا و اشتباه در داخل را 
نیز گوشزد کردند و افزودند: یکى از اشتباه هاى بزرگ این 
است که مرعوب قدرت دشمن شویم و یا در امور سیاسى و 

اقتصادى به دشمن امید ببندیم.
رهبر انقالب اســالمى با تأکید بر اینکه بنــاى بر مبالغه 
درخصوص نیرو و توان داخلى نیست، خاطرنشان کردند: 
اما واقعیت هاى درون را ببینیم و آن را ارتقا دهیم و بدانیم که 

اگر با هرتوانى، مرعوب دشمن شویم از کار خواهیم افتاد.
حضرت آیت ا... خامنــه اى، افرادى را کــه در خصوص 
توانایى هاى آمریکا و برخى قدرت ها ارزیابى هاى غیرواقعى 
دارند، به قضایاى اخیــر آمریکا ارجاع دادنــد و افزودند: 
حوادث فضاحت بار اخیر آمریکا، مسائل کوچکى نیستند 
و نباید درچارچوب افول یک رئیس جمهور ناباب ارزیابى 
شوند بلکه این قضایا افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعى 

آمریکا است.
ایشان با استناد به اظهارات صاحبنظران برجسته سیاسى 
آمریکا گفتند: خود آنها مى گویند نظام اجتماعى آمریکا از 
درون پوسیده است و برخى سخن از دوران پسا آمریکا به 

میان آورده اند.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: اگر شبیه قضایاى آمریکا در 
هرنقطه دیگر از دنیا به خصوص در کشورهایى که آمریکا 
با آنها مشــکل دارد، رخ داده بود، آن را رها نمى کردند اما 
امپراتورى خبرى در دست آنهاست و تالش دارند تا ماجرا 
را تمام شــده نشــان دهند درحالى که قضیه تمام نشده و 

دنباله دار است.
ایشان علت دستپاچگى و سراسیمه بودن رژیم هاى وابسته 
به آمریــکا در منطقه به خصوص رژیم صهیونیســتى و 
یاوه گویى هاى اخیر آنها را ترس و اضطراب از واقعیت افول 

آمریکا در محیط بین المللى و محیط داخلى دانستند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در بخش دیگرى از سخنانشان 
با اشاره به اظهارات مقام هاى آمریکایى و اروپایى در قضیه 
تحریم ها، گفتند: اوًال در جمهورى اســالمى هیچکس 

گوشش بدهکار مهمل گویى هاى افراد بدون استحقاق در 
آمریکا و اروپا نیست.

ایشان افزودند: ثانیاً بر اساس منطق و استدالل، آمریکا و سه 
کشور اروپایى که تعهدات برجامى خود را زیر پا گذاشته اند، 

حق تعیین شرط و شروط براى برجام ندارند.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: آنها صرفاً در یک برهه 
بسیار کوتاه در اول کار، بعضى از تحریم ها را موقتًا تعطیل 
کردند اما بعداً تحریم ها را برگرداندند و حتى افزایش هم 

دادند، بنابراین حق گذاشتن شرط و شروط ندارند.
رهبر انقالب اسالمى تأکید کردند: طرفى که حق دارد براى 
ادامه کار برجام شرط بگذارد، جمهورى اسالمى ایران است 
چرا که از اول به همه تعهدات برجامى خود عمل کرد ولى 

آنها تعهدات خود را نقض کردند.
ایشان سیاســت قطعى، غیرقابل بازگشت و عدول ناپذیر 
جمهورى اســالمى در خصوص برجام را که مورد اتفاق 
همه مسئوالن کشور است، به این شکل بیان کردند: اگر 
مى خواهند ایران به تعهدات برجامى خود برگردد باید آمریکا 
تحریم ها را در عمل و نه با زبان و یا روى کاغذ، کًال لغو کند، 
آنگاه پس از راستى آزمایِى صحت لغو تحریم ها، جمهورى 

اسالمى به تعهدات برجامى خود باز خواهد گشت.
رهبر انقالب اسالمى مسئوالن و دســت اندرکاران امور 
کشور را به اتحاد کلمه و همصدایى توصیه مؤکد کردند و 
گفتند: اتحاد کلمه مردم و همچنین مسئوالن عامل اصلى 
عبور از بسیارى از مشکالت در 42 سال گذشته بوده و این 

هماهنگى و هم صدایى باید ادامه یابد.
فرمانده کل قوا، نیروهاى مسلح را به ادامه تولید قدرت توصیه 
و در پایــان تأکید کردند: به لطف خداونــد و دعاى حضرت 
ولى عصر(عج) فرداى ملت و کشور ایران، قطعاً به مراتب بهتر 

و باالتر از امروز خواهد بود.

رهبر انقالب در دیدار کارکنان نیروى هوایى ارتش:

آمریکا تمامى تحریم ها را لغو کند
 به تعهدات برجامى برمى گردیم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه باالخره 
باید میان برق و آالیندگى یکى را انتخاب کرد، گفت: حدود 
5000 مگاوات برق در کشور با مازوت تولید مى شود و به 
این دلیل، برخى از نیروگاه هایى که با شهرها فاصله دارند، 

همچنان مازوت مى سوزانند.
عیسى کالنترى در خصوص مازوت سوزى در نیروگاه هاى 
کشور اظهار کرد: با توجه به کمبود گاز در نیروگاه ها، تعدادى 
از نیروگاه ها مجبور هستند براى تولید برق مازوت بسوزانند 

و در غیر این صورت ممکن است برق قطع شود.

وى افزود: مصــرف گاز خانگى در ایــران طبق نظر وزیر 
نفت، امســال 15 درصد افزایش داشته اســت و از این رو 
نیروگاه ها با کمبود گاز مواجه هســتند و به اندازه کافى به 
آنها گاز نمى رســد. کالنترى افزود: با توجه به این مسائل 
و مشــکالت، باالخره باید میان برق و آالیندگى یکى را 
انتخاب کرد. وى در پاسخ به این سئوال که خود شما میان 
مدیریت تأمین برق و آالیندگى در شرایط مازوت سوزى، 
کدام را انتخاب مى کنید؟ گفت: براى من، هواى ســالم از 

همه چیز مهمتر است.

یا برق یا آلودگى هوا !

بر اســاس تازه ترین رده بندى معتبر جهانى براى ارزش 
گذارى گذرنامه هاى جهان ایــران در کنار بنگالدش در 
رده 101 جهان قرار گرفته اند یعنى جزو ضعیف ترین ها. 

افغانستان در رده صدودهم و آخر است.
شــاخص پاســپورت هنلى که یک رده بنــدى معتبر 

جهانى براى ارزش گذارى گذرنامه هاى جهان اســت 
اخیراً در وبســایت خود تازه ترین گزارش درباره قدرت 
پاسپورت هاى جهان را منتشر کرده است. این شاخص 
نشان مى دهد قدرت گذرنامه هاى آمریکایى و بریتانیایى 
سال به سال کاهش یافته است. بر اساس این شاخص، 
ژاپــن در ســال 2021 قوى ترین پاســپورت دنیا را در

 اختیار دارد.
بر اساس این گزارش، دارنده پاسپورت ژاپنى مى تواند به 
191 کشــور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کند. پاسپورت 

قدرتمند بعدى متعلق به سنگاپور با حق سفر بدون ویزا 
به 190 کشور است.

شاخص هنلى ضعیف ترین پاســپورت هاى جهان را نیز 
رده بندى کرده است. بر اســاس این رده بندى ایران و 
بنگالدش مشــترکاً در رده 101 جهان قــرار گرفته اند. 
دارندگان پاسپورت ایرانى و بنگالدشــى قادرند تنها به 
41 کشــور جهان بدون ویزا سفر کنند. افغانستان، عراق 
و سوریه به ترتیب با توانایى سفر به 26، 28 و 29 کشور 

بدون نیاز به ویزا، بدترین پاسپورت هاى جهان را دارند.

آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات با اشاره به تصمیم رئیس کل 
بانک مرکزى مبنى بر حذف تدریجى استفاده از کارت خرید 
در صفحه شخصى خود نوشــت: «خداحافظ کارت هاى 

بانکى و سالم بر پرداخت هاى موبایل محور.»
عبدالناصر همتى، رئیس کل بانک مرکزى در تازه ترین 
یادداشت اینستاگرامى خود نوشــت: «بانک مرکزى، به 
منظور ایجاد تســهیل در پرداخت هاى الکترونیکى، به 
زودى،از پروژه اســتفاده از موبایل براى انجام تراکنش 
هاى خرید در فروشــگاه ها  و لذا حذف تدریجى استفاده 

ا زفیزیــک کارت خرید را، رونمایى مــى کند. این روش 
پرداخت، با اســتاندارد هاى معتبربین المللى سازگار مى 
باشد و به صورتى کامًالامن، این امکان رافراهم مى سازد 
که مشــتریان بانک ها بتوانند با  وارد کردن مشخصات 
کارت هاى خود به درون موبایل، بدون تماس باکارتخوان، 
تراکنش هاى الزم را انجام دهنــد. انجام تراکنش هاى 
خرید، با اســتفاده از موبایل، عالوه برســهولت کاربرى 
مى تواند در رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در شــرایط 

کرونایى مفید و مؤثر باشد.

خداحافظ کارت هاى بانکى 

دهمین گذرنامه ضعیف
 جهان را داریم
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بازدید معاون وزارت بهداشت 
از دانشگاه علوم پزشکى 

سیما سادات الرى، معاون دانشـجویى و فرهنگى و 
سخنگوى وزارت بهداشت) در دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان حضور یافت و از روند احداث سـالن در حال 
ساخت میالد و مجموعه تربیت بدنى، از خوابگاه هاى 
میرباقرى، کرمانـى و ردانى پور و بخـش هاى دیگر 
این دانشگاه بازدید کرد. بازدید از روند صنعتى سازى 
سـلف مرکزى، سـتاد مرکزى و دیدار با دانشجویان 
نیز از دیگر برنامه هـاى بازدید معاون دانشـجویى و 
فرهنگى وزارت بهداشـت بود. معاون دانشـجویى و 
فرهنگى وزارت بهداشت ضمن بازدید از بخش هاى 
مختلف دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان در جلسـه 
مدیران معاونـت دانشـجویى و فرهنگى و جلسـه با 
رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز شرکت کرد.

آثار تاریخى 
در حال نابودى است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسـالمى 
با اشـاره به مشـکالت حوزه انتخابیه خود خطاب به 
رییس جمهور عنوان کرد: آقاى رییـس جمهور! آثار 
تاریخى اصفهان در حال آسـیب دیـدن جدى و بلکه 
نابودى است. عباس مقتدایى در تذکر شفاهى جلسه 
علنى مجلس گفت: آقـاى روحانى! مردم اصفهان به 
چه زبانى و با چه صدایى باید حرف خود را بیان کنند؟ 
حداقل اگـر در مجلس حضور پیـدا مى کردید صداى 
مردم را به شما مى رساندیم و به شما کمک مى کردیم، 
در این فرصت باقى مانده به مجلس بیایید تا به شـما 

کمک کنیم.

بهره بردارى از 71 طرح 
71 طـرح صـدا و سـیماى مرکـز اصفهان بـا حضور 
استاندار و شمارى از مسئوالن به بهره بردارى رسید. 
به گفته رییس صدا و سـیماى مرکز اسـتان اصفهان 
براى تکمیل این تعداد طرحها 500 میلیارد ریال اعتبار 

هزینه شده است.

اجراي خط انتقال چاه جدید 
نطنز

با هـدف انتقال آب مـورد نیاز شـهر نطنـز ، عملیات 
اجرایی خط انتقـال چاه جدیـد تاج آباد توسـط واحد 
بهره بـرداري و توسـعه آب آبفاي منطقه انجام شـد. 
شفیعی رئیس اداره بهره برداري و توسعه آب منطقه 
نطنز افزود: با پیگیري هاي مستمر واحد بهره برداري 
منطقه و اخذ مجوز از شرکت آب منطقه اي، یک حلقه 
چاه با هدف تامین آب مورد نیاز شهر نطنز در محدوده 
تاج آباد حفر گردید و در پی حفـر چاه مذکور عملیات 
اجرایی خط انتقال چاه مـورد نظر به طول 100 متر با 
لوله قطر 150 از جنس چدن داکتیل صورت پذیرفت.

همسطح سازي 
480 دریچه آب 

تعداد480 عدد هم سطح سازي و مرئی سازي دریچه 
والو هاي قطع و وصل شـبکه توزیـع آب و تخلیه 82 
عدد والو و عالمت گـذاري 127 عدد والو در محدوده 
منطقه در دي ماه سـال 99 انجام شـد. هـدف از این 
اقدام آسفالت نمودن معابر توسط شهرداري و ناهموار 

بودن دریچه هاي آب بوده است .

اجراى فیبرنورى 
بیمارستان ثامن الحجج(ع) 

طرح اجـراى فیبرنـورى بیمارسـتان حضـرت ثامن 
الحجـج (ع) شهرسـتان  آران و بیـدگل کلیـد خورد. 
درراسـتاى تامین ارتباط بیمارسـتان جدید االحداث 
ثامـن الحجـج (ع) شهرسـتان آران وبیـدگل، پـس 
از انجـام مراحـل طراحـى مربوطه، عملیـات اجراى 
فیبرنورى به طـول 1500 متر خاکى اجرایى شـد. با 
تکمیل عملیات کابل کشى ونصب تجهیزات سوییچ، 
امکان واگذارى تلفن و اینترنت پرسرعت و پهناى باند 

مورد نیاز این بیمارستان، فراهم مى شود.

خبر

مدیر پردیس سینمایى سیتى سنتر اصفهان گفت: استقبال 
از جشنواره امسال با در نظر گرفتن شرایط بیمارى کرونا 
و لزوم رعایت پروتکل هاى بهداشتى مناسب بوده است 
و فروش 3000 بلیت تا پایان جشــنواره فجر در اصفهان 

پیش بینى مى شود.
محمد پناهى نژاد اظهار داشت: به دلیل شرایط وخیمى که 
ویروس کرونا رقم زد، مسئوالن جشنواره فیلم فجر امسال 
تاکیدى بر جمعیــت زیاد ندارد و ســینماها هم به دنبال 
رکوردزنى نیستند. وى افزود: ظرفیت سالن هاى سینما در 
هر سانس 30 درصد تعیین شــده که به جز اکران 3 فیلم 
پرطرفدارتر جشنواره امسال یعنى "ابلق"، "بى همه چیز" و 

"شیشلیک" در سایر اکران ها ظرفیت پر شده سالن از 30 

درصد هم کمتر بود. مدیر پردیس سینمایى سیتى سنتر 
اصفهان با بیان اینکه پیش بینى مى شود تا پایان جشنواره 
امسال 2500 تا 3000 بلیت فروخته شود گفت: با در نظر 
گرفتن شرایط بیمارى کرونا و نگرانى هاى مردم از حضور 
در اماکن سرپوشیده، شرایط فروش بلیت و استقبال مردم 
از فیلم ها را مى توان مناسب ارزیابى کرد. به طور میانگین 
در هر سانس 150 تا 200 نفر حضور دارند که فاصله گذارى 
اجتماعى میان این افراد در سالن سینما به خوبى رعایت 
مى شود. وى ادامه داد: بلیت هاى جشنواره امسال به دلیل 

جلوگیرى از تجمع، تماما اینترنتى فروخته مى شود. 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد، جزئیات تفاهم نامه 
این دانشگاه با اداره نوسازى مدارس اصفهان را تشریح کرد.

دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد و اداره کل نوسازى 
مدارس اســتان اصفهان با هدف تعریف و اجراى دوره هاى 
آموزشى، کاربردى و مهارتى براى کارکنان این اداره، ایجاد 
نظام موضوعات در طرح پایش براساس چالش هاى اداره کل 
و تعریف پایان نامه هاى کاربردى ارشد و دکترى در راستاى 

پروژه هاى مشترك تفاهم نامه امضا کردند. 
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد در این نشست 
با بیان اینکه دانشــگاه آزاد اســالمى در تالش است عالوه 
بر کمیت آمــوزش با درنظرگرفتن کیفیت و ارتقاى ســطح 

آموزش و ورود به حل چالش ها و مشکالت صنعت و جامعه 
به دانشگاهى آموزشــى، پژوهشــى، کارآفرین و اجتماعى 
تبدیل شود، اظهار کرد: ارتباط دانشــگاه با صنعت و جامعه 
براى رسیدن به این اهداف بسیار حائز اهمیت است. امیررضا 
نقش هدف از برگزارى این جلسه را انعقاد قرارداد پژوهشى 
براســاس اولویت هاى تحقیقاتى اداره کل نوسازى مدارس 
استان اصفهان تعریف و اجراى دوره هاى آموزشى، کاربردى 
و مهارتى براى کارکنان، ایجاد نظام موضوعات در طرح پایش 
براساس چالش هاى اداره کل، تعریف پایان نامه هاى کاربردى 
ارشد و دکترى در راستاى پروژه ها و کارآموزى دانشجویان در 

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان دانست.

ارتباط دانشگاه با صنعت و 
جامعه حائز اهمیت است

پیش بینى فروش 3000 بلیت 
تا پایان جشنواره فجر 

خبرگزارى «ایمنا» با حجت االسالم والمسلمین احمد 
عبداللهى نژاد، دبیر ســتاد احیاى امر به معروف و نهى 
از منکر اســتان اصفهان گفتگو کرده  اســت. بخشى از 

اظهارات او در این گفتگو را مى خوانید.
 تعداد زیادى از مسئوالن در استان اصفهان وجود دارند 
که به واســطه اعالم جرم توسط ســتاد امر به معروف و 
نهى از منکر از سمت خود عزل شده و یا حتى به واسطه 
گزارش و پیگیرى این ستاد بازداشت شده اند. هیچکدام از 
شکایات ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
علیه برخى از مسئوالن و افراد توســط ستاد، رسانه اى 

نشده است.
 در حال حاضر حدود 200 شــکایت توسط ستاد امر به 
معروف و نهى از منکر اصفهان به ثبت رسیده که طرف 
هیچکدام از آنها، عموم مردم نبوده انــد؛ بلکه اکثر این 
شکایات از مســئوالن یا افراد تأثیرگذار در جامعه مانند 

هنرمندان یا سلبریتى ها به ثبت رسیده است.
 ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان اقدام ویژه اى 
در رابطه با خشکى زاینده رود انجام نداده است. ستاد امر 

به معروف در مسائلى ورود مى کند که مسئوالن نسبت به 
رفع آن دغدغه اى ندارند، اما نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى و نماینده ولى فقیه در استان، دغدغه جدى نسبت 

به حل معضل زاینده رود دارند.
 در مســئله دوچرخه ســوارى زنان، تا به امروز ستاد 
امر به معروف و نهــى از منکر با هیچ فــردى در جامعه 
برخورد نکرده است؛ مشکل ستاد با برخى از دستگاه هاى 
حاکمیتى است که در حال ترویج دوچرخه سوارى زنان 
هستند. من در گفت وگو با معاون حمل و نقل شهردارى 
اصفهان گفتم علت حضور دوچرخه در شــهر چیست؟ 
وى گفت که علت آن کاهش ترافیک در شــهر اســت. 
سوال ما این اســت که اگر علت وجود دوچرخه کاهش 
ترافیک است، چند درصد آن در میدان امام خمینى (ره) 
و چهارباغ عباسى است؟ اگر مسئله ورزش است که باید 
معاونت فرهنگى، تفریحى و ورزشــى این وظیفه را بر 
عهده بگیرد؛ البته سیاست ترویج دوچرخه سوارى زنان 
مربوط به دوره هاى قبلى شــهردارى و شوراى اسالمى 

شهر اصفهان است.

 دوچرخه سوارى بانوان یک عقبه اجتماعى و امنیتى دارد 
و به همین دلیل، ستاد امر به معروف و نهى از منکر به این 
مسئله ورود کرده است. مراجع معظم تقلید نیز دوچرخه 
ســوارى بانوان در انظار عمومى را جایز نمى دانند؛ البته 
دوچرخه ســوارى بانوان به تنهایى مشکلى ندارد، بلکه 

دوچرخه سوارى در انظار عمومى اشکال دارد.
 بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسالمى، انجام فعل 
خالف شرع در معابر و انظار عمومى جرم است. در شوراى 
فرهنگى استان نیز مصوب شده است که دوچرخه سوارى 
بانوان در انظار عمومى ممنوع اســت، امــا علیرغم این 
ممنوعیت، تا به امروز هیچ کسى به بانوان دوچرخه سوار 

اعالم نکرده که نباید دوچرخه سوارى کنند.
 حاکمیت نباید دوچرخه سوارى زنان را ترویج کند، بلکه 
باید فضاى مناسب را براى تفریح، دوچرخه سوارى و حمل 
و نقل آنها فراهم کرده و نســبت به منکر بودن دوچرخه 
ســوارى زنان اطالع رســانى کند؛ پــس از اجراى این 
مراحل ما اجازه داریم نســبت به انجام ایــن کار نهى از 

منکر کنیم.

دبیر ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان:

دوچرخه سوارى زنان 
نباید ترویج شود

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: اســتان اصفهان تعداد قابل 
مالحظه اى از کاروانســراها را براى ثبت در میراث 
جهانى در دســتور کار دارد و این اقدام، استان را در 

جایگاه ویژه اى قرار مى دهد.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: مالکیت کاروانسراها 
عمومى، خصوصى و یا موقوفى  اســت که بخش 
عمده آن ها موقوفه اند و چون ارزش هاى فرهنگى 
و تاریخى دارند، تحت پوشــش میــراث فرهنگى 

هستند.
وى با اشاره به اینکه سیاست اصلى میراث فرهنگى 
واگذارى کاروانســراها به بخــش خصوصى براى 
بهره بردارى بهتر است، افزود: کاروانسراها را براى 
احیا و مرمت به سرمایه گذاران مى سپاریم و پس از 
مرمت، دوره اى کوتاه از آن بهره بردارى مى کنند و 
بعد از بهره بردارى، به  صورت یک بناى تجهیز شده 

و قابل استفاده آن  را به دولت باز مى گردانند.
وى با اشاره به اینکه کاروانسراى گز را به سرمایه گذار 
بخش خصوصى واگــذار کرده ایم تا احیا و مرمت و 
بازسازى شود، بیان کرد: کاروانسراهاى مرنجاب، 
کوهاب نطنز، قلعه شــور، مهیار، مشجرى و بالباد 

نایین را سرمایه گذاران در حال احیاى آن هستند.
اللهیارى با اشاره به اینکه کاروانسراى امین آباد در 
شهرستان شهرضا نیز در مرحله بهره بردارى است 
و سرمایه گذارى خوبى بر روى آن انجام شده  است، 
عنوان کرد: این کاروانسرا به عنوان یک تأسیسات 
گردشگرى شامل اقامت و پذیرایى است و تا قبل از 
پایان ســال با حضور وزیر میراث فرهنگى، صنایع 

دستى و گردشگرى افتتاح خواهد شد.
 مدیرکل میراث فرهنگى با اشــاره بــه اینکه در 
گذشته روى بعضى از کاروانســراها مانند انارك، 
کوهپایه و مادر شــاه اقدامات مرمتى انجام شــده 
است، خاطرنشــان کرد: در چند ســال اخیر تعداد 
کاروانسراهایى که در سطح استان احیاى آن ها در 
دســتور کار قرار گرفته، قابل توجه است و با توجه 
به تعداد کاروانسراهایى که در استان اصفهان احیا 
شده و یا در دست احیا اســت، استان اصفهان جزو 

استان هاى پیشگام در این حوزه است.
اللهیارى خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه کاربرى 
پیشــین کاروانســراها حوزه ســفر بوده  است با 
سرمایه گذارى براى بحث گردشگرى، دوباره کارکرد 

و کاربرى تاریخى خودشان را به دست مى آورند.

ماموران انتظامى مستقر در ایستگاه شهید شرافت 
نایین در شــرق اصفهان هنگام بازرســى از یک 
دستگاه اتوبوس مسافربرى موفق به کشف بیش از 

48 کیلوگرم تریاك شدند.
ایستگاه انتظامى شهید شرافت نایین در کیلومتر 15 
جاده نایین به اردکان قرار دارد و یکى از نقاط کشف 
کاالى قاچاق و موادمخدر در منطقه میانى کشــور 

محسوب مى شود.
فرمانده انتظامى ناییــن گفت که ماموران انتظامى 
در ایستگاه شهید شرافت حین کنترل خودروهاى 

عبورى به یک اتوبوس مسافربرى مشکوك شدند و 
آن را متوقف کردند.

ســرگرد هادى کیان مهر افزود: در بازرسى از این 
اتوبوس 48کیلو و 100 گرم تریاك که در جعبه هاى 

اتوبوس جاسازى شده بود، کشف شد.
وى گفت: در این زمینه ســه نفر دستگیر و تحویل 

مراجع قضایى شدند.
سرگردکیان مهر گفت: روزانه بطور متوسط افزون 
بر 25 هزار دســتگاه خودرو از جاده هاى شهرستان 

نایین عبور مى کند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان موفق به کسب 
گواهى نامه 17025 نسخه 2017 ، در آزمایشگاه هاى 
میکروبى سمیرم، تیران وکرون، شهرضا، نجف آباد و 

تصفیه خانه آب باباشیخعلى شد.
مدیر مرکز پایش و نظــارت برکیفیت آب وفاضالب 
شرکت آبفا استان اصفهان گفت: پس از یکپارچه سازى 

شرکت هاى آبفا شهرى و روستایى برنامه هایى براى 
مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها در دستور کار قرار گرفت 
و پس از ممیزى کارشناسان شرکت مهندسى آبفا کشور 
از آزمایشگاه هاى میکروبى در استان اصفهان، گواهى 
نامه 17025 نسخه 2017 به پنج آزمایشگاه در سطح 

استان تعلق گرفت .
فهیمه امیرى در خصوص شــاخص هاى الزم براى 
دریافت این گواهى نامه اظهار داشــت: شاخص هایى 

مانند روش هاى اجراى آزمون ها، نوع مواد اولیه، فضاى 
آزمایشگاه و تخصص کارشناســان مورد ارزیابى قرار 
گرفت و در نهایت پس از مطابقت با استانداردها، پنج 
آزمایشگاه میکروبى در سطح استان موفق به دریافت 

این گواهى نامه شدند. 
وى افزود: کسب گواهى نامه 17025 هزینه بسیارى 
براى آزمایشگاه ها دارد، با این 
وجود تالش مى شود طى سال 
هاى آینده مابقى آزمایشــگاه 
هاى میکروبى در سطح استان 
نیز بتوانند موفق به دریافت این 

گواهى نامه شوند.
مدیــر مرکز پایــش و نظارت 
وفاضــالب  آب  برکیفیــت 
شــرکت آبفا اســتان اصفهان 
مزیت دریافت این گواهى نامه 
را بهبود وضعیت آزمایشگاه از 
لحاظ ساختار فیزیکى و ارائه اطمینان به مشترکین به 
منظور انجام دقیق و صحیح آزمایش برابر با استاندارد 

17025 عنوان نمود. 
امیــرى اعــالم کــرد: در حــال حاضــر مجموعه 
آزمایشگاه هاى ستادى آبفا استان اصفهان نیز موفق به 
کسب گواهى نامه بین المللى در زمینه آب و فاضالب، 
فیزیکى و شیمیایى، میکروبى و ریزآالینده هاى مغذى 

شده است.

کاروانسراهاى اصفهان در راه جهانى شدن

48 کیلوگرم تریاك از یک اتوبوس کشف شد

اختصاص گواهینامه 17025 به
5 آزمایشگاه میکروبى 

شــهردار اصفهان با بیان اینکه قطار «هر یک شنبه یک 
افتتاح» با سرعت در حال پیشروى است، گفت: در منطقه 
7، سیزده پروژه شاخص منطقه اى و 33 پروژه منطقه اى 

در حال اجرا است.
قدرت ا... نــوروزى در آئین بهره بــردارى از پروژه هاى 
عمرانى منطقه 7 شــهردارى اظهار کرد: افتتاح بوستان 
آرزو در هفته هاى اخیر و احداث فرهنگسراى تخصصى 
کودکان و نوجوانان در منطقه 7 نشــان داده که اصفهان 
در راستاى شهر دوستدار کودك حرکت مى کند. البته بهره 

بردارى از فرهنگسراى تخصصى کودکان و نوجوانان باید 
توسط بخش خصوصى انجام شــود تا به موفقیت نهایى 

دست یابیم.
نوروزى ادامه داد: اگر امروز شاهد افتتاح 9 پروژه عمرانى 
و خدماتى در منطقه 7 شهردارى هستیم نشان از پویایى و 
توسعه در این منطقه دارد؛ در این منطقه 13 پروژه شاخص 
منطقه اى از جمله مجموعه فرهنگى ورزشى «شاهنامه» و 
33 پروژه منطقه اى در حال اجرا است. همچنین 15 پروژه 

دیگر آماده ابالغ براى اجرا است.

وى تأکید کرد: اجراى این پروژه ها در منطقه 7 به معناى 
انقالب عمرانى، تحرك و پویایى و خدمت رسانى به تمام 
بخش ها در تمام نقاط شهر، تحقق عدالت فضایى، توزیع 
عادالنه سرمایه هاى شهر و جلب رضایت مردم است چرا 

که شهروندان استحقاق دریافت بهترین خدمات را دارند.
نوروزى با ابراز خرسندى از اینکه منطقه 7 شهردارى به 
نقطه مطلوب رسیده است، گفت: این روزها به هر نقطه از 
شهر که ســر مى زنیم نقش مؤثر و پررنگ حوزه عمرانى 

نمایان است.

آرمان کیانى

 واژگونى دو اتومبیل به فاصله 20 دقیقه از یکدیگر و در دو نقطه از استان اصفهان، 
30 مصدوم و دو فوتى بر جاى گذاشت. بنا بر این گزارش، ساعت 5 صبح روز یک 
شنبه، حادثه واژگونى خودروى سمند در محور ترانزیت نطنز به اردستان به مرکز 
اورژانس اصفهان گزارش شد. این سمند حامل 14 تبعه افغان بود که واژگون شد. 
این حادثه 12 مصدوم و دو فوتى داشت که مصدومان به بیمارستان هاى شهید 

بهشتى اردستان، خاتم االنبیاى نطنز و فاطمیه بادرود منتقل شدند.
در حادثه اى دیگر، واژگونى یک دستگاه مینى بوس سرویس کارکنان یک شرکت 
ریخته گرى در بزرگراه شهید اقارب پرست اصفهان به مصدوم شدن 18 تن منجر 
شد. این حادثه ساعت 5 و 22 دقیقه صبح روز یک شنبه رخ داد و بر اثر آن 18 مرد 
بین سنین 20 تا 50 سال مصدوم شدند. 11 نفر از مصدومان این سانحه رانندگى 
پس از دریافت خدمات اولیه درمانى به بیمارستان  الزهرا(س) و هفت نفر دیگر به 

بیمارستان آیت ا... کاشانى اصفهان منتقل شدند.

بارندگى ها در استان خوشحالى کشاورزان را 
به همراه داشت و در کالنشهر اصفهان هم 

ارمغان هواى پاك را به همراه داشت.
کارشــناس اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان به میزان بارندگى هاى 24 ساعت 
منتهى به ظهر روز یکشنبه در سطح استان 
اشاره کرد و افزود: بیشترین بارش ثبت شده 
در ایستگاه هاى باران ســنجى به ترتیب از 
سمیرم با میانگین 11 میلى متر (12 سانتى متر برف)، خوانسار با میانگین 10 میلى متر (3 سانتى متر 
برف)، فریدون شهر و داران 5 میلى متر (یک سانتى متر برف)، میمه، نجف آباد، بوئین و میاندشت و 
چادگان چهار میلى تر و اصفهان 2 میلى متر گزارش شده است. هنرمند افزود: این سامانه روز دوشنبه 
(امروز) از استان خارج مى شود. وى با اشاره به افت دماى هواى استان در 24 ساعت آینده گفت: دماى 

هوا از صبح روز دوشنبه 4 تا 6 درجه کاهش مى یابد.

قطار «هر یک شنبه یک افتتاح» در حال پیشروى است

2واژگونى، 30 مصدوم، 2 فوتى آسمان استان از خواب زمستانى بیدار شد
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گزارش عملکرد یکساله (98-99) 
شرکت شهرك هاي صنعتی استان اصفهان

معاونت صنایع کوچک :
-  خالصه اي از فعالیت هاي انجام شده و نتایج حاصل از آن  :

معاونت صنایع کوچک شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با ماموریت سازماندهى 
و پشتیبانى صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان و با هدف توانمندسازي و ارتقاء کمی و 

کیفی این واحدها نسبت به انجام فعالیتهاي زیر در سال 1399 اقدام نموده است:

1- دفتر توسعه صنعتی و کار آفرینی
■ خوشه هاى کسب و کار

طرح مطالعه فراگیر و شناسایی خوشه هاي کسب و کار :
با توجه به آیین نامه توسعه خوشه هاي کســب و کار انجام به روز رسانی مطالعه فراگیر، 
شناسایی و اولویت بندي خوشه هاي کسب و کار استان با توجه به لزوم بررسی و شناسایی 
آخرین وضعیت پتانسیل ها و مزیت هاي منطقه اي کســب و کار در سطح شهرستانهاي 
استان، قرارداد انجام مطالعات فراگیر  درابتداي سال 99 منعقد گردید. الزم به توضیح است 

در مطالعات پیشین تعداد 55 خوشه در سطح استان شناسایی شده است.

خوشه هاي صنعتی امکان سنجی شده:
گالب و عرقیات واسانس کاشان، کفش اصفهان، نساجی دهق، گز اصفهان، پوشاك خورزوق، 

محصوالت لبنی گلپایگان، ابزار وماشین هاي کشاورزي اصفهان و فرش دستباف نایین 

خوشه هاي کسب وکار در حال توسعه:
خوشه محصوالت لبنی گلپایگان

خوشه هاي کسب وکار به بهره برداري رسیده(خاتمه یافته)
خوشه هاي کسب وکار سنگ اصفهان، طالي اصفهان ، فرش ماشینی کاشان وآران وبیدگل، 
آجراصفهان، محصوالت پالستیکی اصفهان وخوشه هاي نساجی(باند وگاز و برزنت بافی 
کردآباد، حوله بافی آدریان خمینی شهرو ملحفه بافی درچه)، نساجی دهق، کفش اصفهان، 

گالب، عرقیات و اسانس کاشان

   مهمترین مباحث حمایتی در این بخش عبارتند از : 
- انجام مطالعات امکان سنجی توسعه خوشه  هاي شناسایی شده در استان 

- اجراي برنامه هاي توسعه اي خوشه محصوالت لبنی گلپایگان 
- برگزاري جلسات شوراي راهبري خوشه محصوالت لبنی گلپایگان

- برنامه ریزي براي مشــارکت دستگاههاي پشــتیبان در انجام برنامه هاي عمل مصوب 
خوشه هاي در حال توسعه

- بازنگري و به روز رسانی مطالعات شناختی و برنامه عمل هر یک از خوشه هاي درحال توسعه
- برگزاري سمینارها و دوره هاي آموزشی تخصصی ویژه صنعتگران هر یک از خوشه ها

- برگزاري بازدیدها و تورهاي صنعتی تخصصی داخلی و خارجی
- فعال نمودن ارایه دهندگان خدمات تخصصی (BDS) در هر یک از  خوشــه ها به منظور 

پوشش برنامه هاي آموزشی، توسعه بازار و ارتقاء کیفیت و بهره وري
- ایجاد شبکه هاي تخصصی در خوشه در حال توسعه 

- برگزاري نشست هاي کاري با موسسات و شرکت هاي مرتبط با کسب و کار خوشه
- انجام طرحهاي مطالعاتی و پژوهشی در حوزه خوشه هاي صنعتی و کاربردي سازي آن

- تکمیل و به روزرسانی  سامانه جامع مدیریت خوشه هاي کسب و کار کشور 
- حمایت از برنامه هاي پیشنهادي خوشه هاي به بهره برداري رسیده (خاتمه یافته)

- ارایه برنامه هاي راهبردي در جهت فعال نمودن خوشه هاي به بهره برداري رسیده (خاتمه 
یافته)

- عقد تفاهم نامه همکاري با دانشــگاه ها در اجراي برنامه هاي خوشه هاي کسب وکار و 
افزایش ارتباط صنعت با دانشگاه

- انجام مطالعات پژوهشی در جهت بهبود کیفیت محصوالت و توسعه خوشه هاي کسب وکار 
استان و در  راستاي ایجاد مزیت رقابتی و نوآوري در سبد محصوالت خوشه ها

- برگزاري دوره آموزشی براي ذینفعان  خوشه هاي کسب و کار استان
اجراي برنامه هاي موثر در توسعه بازار و صادرات خوشه هاي در حال توسعه

■  فن بازار منطقه اي استان اصفهان
فن بازار منطقه اي استان اصفهان بر اساس تکالیف بند «د» 
ماده 17 برنامه پنجم توسعه در خصوص «حمایت دولت از ایجاد 
و توســعه 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 ســازي نوآوري ها و رفع نیازهاي متقاضیان فناوري 

ایجاد شده است.

در طی سال هاي گذشته فن بازار منطقه اي اصفهان در مقایســه فن بازارهاي کشور، جزء فن 
بازارهاي موفق بوده و حائز رتبه هاي اول و دوم گردیده است.

اهم اقدامات انجام شده فن بازار منطقه اي اصفهان از ابتداي سال  99:
   قرارداد با شرکت پژوهشگران فناوري هاي پیشرفته آســیا به عنوان کارگزار فن بازار

 منطقه اي استان اصفهان
   شناسایی و مستندسازي 16  نیاز فناورانه و رفع 2 نیاز فناورانه تا پایان آذر ماه سال جاري

   برگزاري نشست هاي شناسایی ورفع نیازهاي فناورانه 
   معرفی ماموریت ها و اهداف فن بازار-خدمات قابل ارائه توسط فن بازار از جمله برگزاري 

نشست هاي تخصصی عرضه و تقاضا،  بازاریابی محصوالت دانش بنیان و ...

   شرکت در نشست ارائه طرح هاى نوین براى سرمایه گذاران و نشست انتقال تجربه، پرزنت 
حضورى و معرفى خدمات فن بازار به تیم هاى شرکت کننده در نمایشگاه و توسعه شبکه 

ارتباطى
   ارائه مشاوره و جمع آورى اطالعات طرح هاى فناورى مراجعه کنندگان و همچنین نیازهاى 

فناورانه آنها جهت همکارى
   به روزرسانى مستمر سامانه، تهیه و انتشار خبر برنامه ها، فعالیت ها و رویدادهاى فن بازار 

استان در سامانه

■  شناسایی واحدهاي صنعتی مستعد دانش بنیان و گرفتن مجوزاعتبار دانش بنیان شده ها
درسال جاري به تعداد 60 واحد صنعتی کوچک ومتوسط مستعد دانش بنیان شناسائی و 
7 واحد صنعتی دیگر مجوز اعتبار دانش بنیان از معاونت علمی وفناوري ریاست جمهوري 
باحمایت مالی این شرکت دریافت نموده اند ومابقی در دست بررسی و اقدام می باشند که 
تاپایان سال نتایج آن اعالم وبه طور یقین اکثر موارد شناسایی شده تایید و داراي گواهی 

دانش بنیان خواهند شد. 

■  حمایت ازایجاد و توسعه نظام پیمانکاري فرعی
(ispx)Iran Subcontrac ng Partnership eXchange 

ایجاد ســاختاري که به معرفی پیمانکاران مناســب جهت 
برآورده ساختن نیازهاي کارفرمایان پرداخته وهمچنین در 
جهت توســعه بازار پیمانکاران تحت پوشش در حوزه هاي 

صنعتی وداراي مزیت تالش می کند.
در متدولــوژى نظام پیمانکاري فرعی (ispx)شــرکت ها، 
کارگاه ها و کارخانجاتى را پیمانکار مى نامد که بنا به سفارش 
اقدام به تولید نموده و تولیدات خود را در اختیار کارفرمایان 

قرار مى دهد.
پیمانکارى فرعى صنعتى، یکى از راه هاى مدرن و مؤثر ســازمانى براى تولید محصوالت 
صنعتى از راه همکارى واحدهاى تولیدى مکمل است. در این حالت یک پیمانکار اصلى، همراه 
باعرضه کنندگان پیمانکارى فرعى متعدد، وجود دارند. به عبارت دیگر در نظام پیمانکارى 
فرعى، تـوافق بین دو گروه، یعنى پیمانکار اصلى و پیمانکارى فرعى است. پیمانکارى اصلى 
اقدام به واگذارى تولید قطعه ها و اجزاي قابل مونتاژ فرعى و یا بخشى از خدمات مورد نیاز 
محصول نهایى به یک یا چند بنگاه تولیدى مى کند. پیمانکارى فرعى براساس مشخصات 
فنى تعیین شده توسط پیمانکار اصلى کار را انجام مى دهد.بدیهى است در نظام تولید، به 
ویژه در حوزه هاى صنعت، تقســیم کارى که به این روش انجام مى پذیرد، موجب ارتقاى 

روزافزون و تخصص پیمانکار فرعى در یک یا چند فرایند فنى مى شود.
هدف از اجراي این مدل تقویت توانایی صنایع کوچک ومتوسط براي افزایش تولید واشتغال، 
به روز آوري فرآیندهاي فنی ومحصوالت، بهبود قابلیت بین المللی، جذب سرمایه گذاري 

و سفارش هاي خارجی، تشویق جایگزینی واردات و رشد صادرات محصوالت می باشد.

WWW.ISPX.IR   :                               سامانه مبادالت پیمانکاري فرعی ایران
این سامانه شــامل بانک اطالعاتی پیمانکاران ایران در حوزه هاي تخصصی ومشخصات 
عمومی وتخصصی آن هاست که جستجو، شناسایی وانتخاب پیمانکار متناسب با نیازهاي 

کارفرمایان( Match Making) را به سهولت امکان پذیر می نماید

ادامه در صفحه بعد...

گزارشعملکردیکساله(98-99)

سال 99 واحد سنجششاخصردیف
730قراردادانعقاد قرارداد1
386هکتارمساحت واگذار شده2
463واحدواحدهاي به بهره برداري رسیده3
8,025نفراشتغال بهره بردار4
19,731میلیارد ریالسرمایه گذاري بهره بردار5
50هکتارمساحت اراضی در اختیار 6
150هکتاراجراي فاز عملیاتی7
90هکتارایجاد زمین صنعتی8
44هکتاراخذ اسناد تفکیکی 9
60لیتر بر ثانیه تامین پساب10
20لیتر بر ثانیه تامین آب شرب11
10لیتر بر ثانیه تامین آب چاه12
12مگا وات  برق تامین شده 13
45مگا وات برق خریداري شده14
4شهرك/ناحیهشهرك /ناحیه داراي گاز15

تصفیه خانه به بهره برداري 16
3مدول تصفیه خانهرسیده 

2ایستگاهاحداث ایستگاه آتش نشانی17
3دستگاهخرید ماشین آتش نشانی18

تعداد تورهاي صنعتی برگزار 19
3تورشده

شاخص هاي مهم یکساله
 شرکت شهرك هاي صنعتی استان  اصفهان

انجام شدهعنوانردیف

انجام شده: شهرك صنعتی بزرگ اصفهان، مبارکه، رامشه، کوهپایهمطالعات طراحی تصفیه خانه هاي فاضالب1
در دست اقدام: دهق، کمشچه، دهسرخ، خمینی شهر، مورچه خورت

2(EIA )مطالعات ارزیابى اثرات زیست محیطى براي تعداد 5 شهرك و ناحیه صنعتى در حال احداث و یا توسعه انجام پذیرفته است و در کل نیز براي تعداد 30 مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی 
شهرك و ناحیه صنعتی نیز انجام شده است

3(EMP ) انجام مطالعات براي 3 شهرك صنعتی میمه، چادگان و وزیرآبادمطالعات مدیریت محیط زیست

انجام مطالعات تعیین مقادیر کمی و کیفی پسماندها و مکانیابی سایت هاي دفع پسماند غیر ویژه براي 2 شهرك صنعتی انجام شده است. در کل نیز مطالعات مدیریت پسماند و مکانیابی سایت دفع پسماند4
براي 20 شهرك و ناحیه صنعتی انجام شده است.

نظارت بر بهره برداري و نگهداري از شبکه 5
15 شهرك و ناحیه صنعتیجمع آوري و تصفیه خانه فاضالب

اتصال 200 واحد صنعتی به شبکه جمع آوري فاضالب شهرکها و نواحی صنعتی استاناتصال واحدهاي صنعتی به تصفیه خانه فاضالب6
افتتاح 2 تصفیه خانه فاضالب در شهرکهاي صنعتی سگزي و فناوري و افزایش تعداد تصفیه خانه هاي فاضالب به بهره برداري رسیده به عدد 15بهره برداري از تصفیه خانه هاي فاضالب7

خرید و تجهیز خودروي آتش نشانی8
انجام شده: خرید 2 دستگاه خودروي آتش نشانی و تحویل به شهرکهاي صنعتی سپهرآباد و جمبزه (در حال حاضر 23 ایستگاه آتش نشانی در استان 

در شهرکها و نواحی صنعتی درحال فعالیت می باشد)
در دست اقدام: خرید 3 دستگاه خودروي آتش نشانی و تحویل به شهرکهاي صنعتی نجف آباد 2، امیرکبیر کاشان و محمدآباد جرقویه

خرید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی براي ایستگاههاي 9
آتش نشانی و تصفیه خانه هاي فاضالب

انجام شده :خرید 10 عدد ست نجات از چاه، 21  دستگاه ست تنفسی کوله اي، 22 عدد کپسول اکسیژن تحت فشار ، 42 جفت دستکش عملیاتی
آتش نشانی، 22 عدد کاله آتش نشانی ضدانفجار

در دست اقدام: خرید 5 ست سه پایه نجات از چاه، 5 ست تنفسی کوله اي، 40 جفت چکمه عملیاتی آتش نشانی و 20 عدد کاله آتش نشانی ضد انفجار 
(تا پایان سال)

خرید  100 عدد شیر هیدرانت ایستاده جهت نصب در شهرکها و نواحی صنعتی اولویت دارخرید شیر هیدرانت10

انجام شده: انجام مطالعات پدافند غیرعامل در 3 شهرك صنعتی رنگسازان، سگزي و اشترجان انجام مطالعات پدافند غیر عامل11
در دست اقدام: انجام مطالعات پدافند غیرعامل در شهرکهاي صنعتی مورچه خورت، جی، مبارکه و بزرگ اصفهان

 انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE شهرکها و نواحی 12
تهیه شناسنامه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژي 1000 واحد صنعتی و 12 شهرك و ناحیه صنعتیصنعتی

انجام ارزیابی ریسک واحدهاي صنعتی پرخطر مستقر در 13
انجام ارزیابی ریسک 40 واحد صنعتی پرخطرشهرك صنعتی رنگسازان

جدول خالصه اهم اقدامات مدیریت HSEE در سال 1399

دهه مبارك فجر تجلى شــکوهمند حماســه و 
ســرافرازى ملت ایران اســت. آنها که با انقالب 
خویش، صفحه اى زریّن را در تاریخ حیات آدمى 
گشودند و انوار خورشــید حقیقت را  بر سراسر 
این مرز و بوم تاباندند. اینک و در بهارى دیگر از 
انقالب اســالمى، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا و امام شهدا  و تبریک این ایام الهى به همه 
خدمتگزاران نظام و بویژه مردم دالور و همیشه 
در صحنه ایران اسالمى، از خداى سبحان توفیق 
پاسداشت همیشگى ارزش هاى انقالب اسالمى را 

مسئلت مى نمایم.

محمد جواد بگى
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

(ispx)



ویژهویژه 05053973 سال  هفدهمدوشنبه  20 بهمن  ماه   1399

...ادامه از صفحه قبل

تعداد واحدهاي صنعتی کوچک شرکت کننده در نمایشگاههاي سال
داخلی و خارجی

13942195
13951306
1396606
1397405
1398407
1399

23(ده ماهه)

پذیرشمعرفیسال
1394--
13955-
139641
13976-
13986-

-13991(شش ماهه اول سال)

دکتريکارشناسی ارشدسال
139412
13953-
139651
139751
139833

-13993(شش ماهه اول سال)

کنسرسیوم صادراتی سال
ایجاد شده

تعداد 
برنامه هاي عمل 
توسعه بازار

میزان صادرات 
انجام شده توسط 

کنسرسیوم
1394---
139525-
139615-
139714-
1398-145938

1399121000(ده ماهه )

تعداد نماینده ( واحد )سال
 بیمه مستقر شده در شهرکها و نواحی صنعتی

تعداد بیمه نامه هاي 
صادره براي صنایع کوچک

1394--
1395-180
1396-335
1397-370
13981282
1399

200-(ده ماهه)

سال
تعداد 

واحد هاي داراي
 سرمایه گذار خارجی

میزان 
جذب سرمایه 

گذاري

میزان صادرات واحدهاي 
صنعتی کوچک داراي 

صادرات
139442441-
139543500108212
139633965193000
13973376291724
139824570105668
1399

112001176018(ده ماهه)

اهم اقدامات انجام شده مرکز نظام پیمانکاري فرعی (ispx)استان اصفهان در سال 1399:
1. چاپ کاتالوگ فارسی و انگلیسی (2مورد)
2. فعالیت هاي بازاریابی انجام شده 11 مورد

3. جمع آوري اطالعات کارفرمایان و ثبت و به روز رسانی آن
4.فعالیت هاي توانمند سازي انجام شده 25 مورد

5. جلسه  Supply dayخارجی (3 مورد)
6.جلسه Partnership داخلی (2 مورد)
7. جلسه Partnership خارجی(1مورد)

■   دوره هاي آموزشی  :
دوره هاي آموزشی براي فراگیران واحدهاي صنعتی خرد وکوچک ومتوسط وخوشه هاي 
کســب وکار در حوزه هاي کارآفرینی، مهارتی، کارشناسی، مدیریتی، تحقیق وتوسعه، 
خوشه ها و ایمنی و بهداشت(HSE) توسط موسسه ها و شــرکت هاي آموزشی صاحب 
صالحیت و برگزیده برگزار می گردند. که با توجه به شــرایط سال 99 رویکرد شرکت بر 

برگزاري دوره هاي آموزشی مبتنی بر فضاي مجازي سوق پیدا نمود.
دوره ها بر اساس نیازسنجی هاي انجام شده، برنامه ها و ضرورت هاي آموزشی ابالغ شده 
از طرف سازمان متبوع و همچنین با توجه به میزان استقبالی که ازطرف واحدهاي صنعتی 
می شود انتخاب و توسط مجریان آموزشی برگزیده ارایه می گردد. دفتر توسعه صنعتی 
وکارآفرینی با برگزاري بیش از 200 دوره آموزشی در سال 1399و همواره سعی در برگزاري 
دوره هاي آموزشی با در نظر داشتن افزایش کیفیت در برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی 

به باالترین سطح از آموزش مدیران و کارکنان واحدهاي صنعتی بوده است.

تورهاي صنعتی یکی از ضروري ترین عوامل پیشرفت و توسعه صنایع کوچک و متوسط، 
بهره مندي از تجارب کارخانجات مشابه موفق و همکاري و هم افزایی واحدهاي صنعتی 
در جهت تکمیل و تقویت فرآیندهاي تولیدي می باشد. برگزاري تورهاي صنعتی موجبات 
آشنایی و هم افزایی صنایع کوچک و متوسط را با یکدیگر فراهم می آورد. در این راستا به 
منظور بهره گیري هر چه بیشتر از تورهاي صنعتی، با توجه به برنامه هاي توسعه اي همانند 
توسعه خوشه هاي صنعتی، توسعه پیمانکاري فرعی بازدیدهاي صنعتی از واحدهاي صنعتی 
موفق استان و یا دیگر استانها برنامه ریزي و اجرا می شود که طی این مدت با توجه به شرایط 
بیماري کرونا و رعایت پروتکل هاي بهداشتی، تعداد 6  تور صنعتی با تعداد بیش از 90  نفر 

اجرایی گردیده است.

■  برگزاري رویداد ارائه راه حل هاي نوین و یافتن مدل کسب وکارجدید(استارت آپى) 
به منظور شناســایی و رفع نیازهاي فناورانــه واحدهاي صنعتی مســتقر در نواحی و
 شهرك هاي صنعتی استان و استفاده از توانایی و ظرفیت هاي خالق در جوانان و صاحبان 
اندیشــه اقدام به برگزاري رویداد ارائه راه حل هاي نوین و یافتن مدل کسب و کار جدید 
(استارت آپ) با موضوع « راهکارهاي مبتنی برنوآوري و فناوري در ایجاد، مدیریت و توسعه 

شهرك ها و نواحی صنعتی و واحدهاي مستقر در آنها» گردید.

■  گردآوري تجارب کارآفرینی در نواحی وشهرك هاي صنعتی وخوشه هاي کسب وکار استان
براي فراهم شدن استفاده از تجربه هاي کارآفرینان موفق توسط جوانان و افرادي که قصد 
دارند وارد حوزه تولید و صنعت شوند و جلوگیري از هزینه هاي مازاد در سطح ملی و افزایش 
امکان موفقیت کسانی که قصد ورود به عرصه کسب و کار را دارند و نظر به وجود تعداد قابل 
توجه ازکارآفرینان در سطح اســتان که داراي واحدهاي صنعتی در نواحی وشهرك هاي 
صنعتی استان هستند، طی برنامه ریزي انجام شده 3 مورد از کارآفرینان استان انتخاب و 
براي جمع آوري تجارب ایشان با هماهنگی هاي قبلی توسط مجري نسبت به انجام مصاحبه 
صوتی و تصویري اقدام و پس از پیاده سازي و ویراستاري، مصاحبه ها تدوین و به شکل چاپ 

در روزنامه ها و تهیه و انتشار یک ویژه نامه منتشر شود.

2- دفتر  تامین مالی و توسعه بازار 
■  توسعه بازار و امور بین الملل 

ایجاد و توسعه کنسرسیوم هاي صادراتی 
کمک به بازاریابی صنایع کوچک وتشکیل کنسرسیوم هاي صادراتی:

کنسرسیوم هاي صادراتی یک شبکه همکاري بین بنگاه هاي کوچک ومتوسط است که 
تمایل دارند به جهت کاهش ریسک وبهره وري بیشــتر،با هدف ورود به حوزه صادرات 
وتصاحب بازارهاي خارجی با یکدیگر همکاري کنند واین همکاري می تواند در قالب هاي 

حقوقی مشخص همکاري و فعالیت نموده و پایدار گشته ومنجر به ثبت نیز شوند.
مهمترین فعالیت هایی که توسط معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتی استان 

اصفهان براي تشکیل وحمایت از کنسرسیوم هاي صادراتی انجام می شود عبارتند از:
   انتخاب عامل توسعه کنسرسیوم وانعقادقرارداد با آن براي مدت 6ماه فعالیت 

   ارتقاء سطح دانش اعضاء کنسرسیوم ها وشناسائی ورفع عارضه هاي واحد صنعتی عضو
   انتقال فناوري

   تحقیقات بازاریابی
   مشخص نمودن اطالعات پایه اي محصوالت صادراتی

   حضور در نمایشگاه ها وهیأت هاي صنعتی
   تأمین زیرساخت هاي مورد نیاز در بازار هدف

   تبلیغات واطالع رسانی در بازار هدف
   کنسرسیوم مشترك

حمایت از هر کنسرسیوم براي سال دوم به شرطی خواهد بود که در طول فعالیت هاي سال 
اول،حداقل 500   هزار دالر صادرات داشته باشد وحمایت براي سال سوم به شرطی خواهد 

بود که در طول مدت سال دوم ،حداقل یک میلیون دالر صادرات داشته باشد.

(EMC)حمایت از شرکت هاي توسعه صادرات
 حمایت ها که میزان آن براساس دستورالعمل هاي ابالغی سازمان متبوع درهرسال تعیین 

شده شامل موارد زیر می شود:
تحقیقات بازار یابی

- مطالعه کتابخانه اي و میدانی بازار هدف براي انجام یــک مطالعه بازار محصول در یک 

کشور هدف
 بازدید میدانی و هیأت تجاري خارجی

- بازدید میدانی از کشورهاي صادراتی براي شناسائی بازار محصوالت صادراتی باحمایت 
حداکثر50 درصد هزینه و دو نوبت درسال

- حضور در هیأت هاي تجاري-صنعتی اعزامی به خارج از کشور 
-  دعوت و پذیرائی از هیأت هاي تجاري باحمایت 
تأمین زیرساخت هاي مورد نیاز در بازارهاي هدف

- کمک هزینه خرید دفتر و انبار،ســردخانه واســتخدام کارمندمحلــی و  راه اندازي 
نمایشگاهى(showroom) براي یک نوبت درسال 

کمک به توسعه ونفوذ در بازار هدف 
- خرید اسناد مناقصه حداکثر دو نوبت در سال 

مشخص نمودن اطالعات پایه اي  محصوالت صادراتی
- براي ایجاد سایت چند زبانه 

- به ازاي یک کاتالوگ چند زبانه حداکثر براي دوکشور 
- اخذ مجوز تجاري، ثبت برند و عالمت تجاري مشترك در بازار هدف به مبلغ 20 میلیون 

ریال
- ثبت شرکت و اخذ پروانه در کشور هدف 
حضور در نمایشگاه هاي داخلی وخارجی

شامل هزینه هاي اجاره و تجهیز غرفه ، حمل و نقل بار، بلیط و اسکان و بسته هاي تبلیغاتی 
و غیره

-  اخذ غرفه درنمایشگاه هاي داخلی 
-  اخذ غرفه درنمایشگاه هاي خارجی 

-  بازدید از نمایشگاه هاي داخلی 
-  بازدید از نمایشگاه هاي خارجی 

طراحی ، بسته بندي ، تبلیغات و اطالع رسانی در بازار هدف
- هزینه طراحی و امور گرافیکی بسته بندي جدید محصوالت صادراتی واحدهاي صنعتی 

تا سقف 50 درصد 
- کمک هزینه تبلیغات شهري ، رســانه اي ، فضاي مجازي وsampeling  وغیره در کشور 

هدف تا سقف50 درصد 
داشــتن گواهی رتبه بندي، مجوز از سازمان توســعه تجارت ایران و قرارداد منعقده با 

واحدهاي صنعتی از شرائط حمایت از شرکت هاي توسعه صادرات(EMC) می باشد.

صادرات :

بیمه:

نمایشگاه:

جذب سرمایه گذار خارجی :

■  دفتر تأمین مالی 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

هیات محترم وزیران در راســتاي مرتفع نمودن مشکالت و تنگناهاي واحدهاي تولیدي 
که در شرایط حاضر درگیر مشکالت و نابسامانی هاي اقتصادي ناشی از اعمال تحریمهاي 
ظالمانه علیه کشورمان گردیده اند، مقرر نمود مراتب در کارگروههاي تخصصی ذیل ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استانها به ریاست اســتاندار محترم، دبیري ریاست سازمان 
صمت استان و عضویت دستگاهاي تخصصی عضو ســتاد مطرح و تصمیمات مقتضی به 
منظور مرتفع نمودن مشــکالت و تسهیل و روان ســازي فعالیت واحدهاي تولید انجام

 گردد.
راه اندازي مجدد واحدهاي راکد 

یکی از اقدامات حمایتی از واحدهاي صنعتی راکد و مشکل دار و داراي فعالیت زیر ظرفیت 
مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی میباشد که هرساله با توجه به بازدیدهاي میدانی و جمع 
آوري اطالعات و شناسایی واحدها در شهرکها وپیگیري از طریق کارگروهها (کارگروه رونق 
و تسهیل و رفع موانع تولید) ، نسبت به رفع موانع و راه اندازي مجدد واحدهاي متقاضی 
اقدام گردید . بنا به شاخص تعیین شده براي صنایع کوچک تعداد 56 واحد اعالم گردیده 

که تاکنون 64 مورد شناسایی و به چرخه تولید باز گشته اند. 
بورس و فرابورس

با عنایت به تفاهم نامه فی مابین ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهاي صنعتی ایران با 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و شــرکت فرابورس ایران ، تامین مالی واحدهاي صنعتی 
متقاضی از طریق ورود و پذیرش در بازارهاي سرمایه اي فرابورس بعنوان یکی از راهبردهاي 
کارآمد و تخصصی کارگاه هاي تولیدي و صنعتی مورد نظر می باشد. لذا مطابق با شاخص 
تعیین شده در ســال99 حوزه فرابورس براي این استان ، "شرکت کوشش برق سپاهان" 
متقاضی ورود به این بازار و اســتفاده از حمایت مالی تعیین شده مربوطه می باشدکه با 
ارائه مستندات الزم به سازمان اعالم تا پس از تایید به شــرکت فرابورس ایران معرفی 

گردد.

معرفی واحدهاي متقاضی ورود به فرابورس:              

   پایان نامه هاي دانشجویی
از اهداف کمی دیگر این ســازمان حمایت از پایان نامه هاي دانشجویی با هدف بهره وري 
بیشتر و اســتفاده از پایه هاي علمی و تکنولوژي برتر در راستاي پیشبرد سازو کارهاي 
کمی و کیفی بهبود وضعیت صنعت می باشد . لذا دراین راستا تعداد 3 پایان نامه در اهداف 
کمی ســال 99 این حوزه تعیین گردیده بود که تعداد 3 پایان نامه معرفی شــده از جمع 
پایان نامه هاي ارســالی از دانشــگاههاي اســتان انتخاب و پــس از تایید موضوعات 
مرتبط با حوزه صنعت طی قراردادهاي منعقده با دانشــجویان مورد حمایت قرار گرفته

 شد.

حمایت از پایان نامه هاي دانشجویی:

گزارش یکساله (99) واحد حقوقی شرکت:
■  تعداد جلسات هیأت حل اختالف و داوري : 6 جلسه

■  تعداد پرونده مطروحه در هیــأت حل اختالف و داوري : 285 
پرونده

■  تعداد قراردادهاي فسخ شده در هیأت حل اختالف و داوري : 
99 پرونده

■  تعداد قراردادهاي مهلت داده شــده در هیأت حل اختالف و 
داوري : 186 پرونده

MIS ثبت حدود 390 پرونده حقوقی در سیستم  ■
■  ثبت حدود 99 راي داوري در دفاتر خدمات قضایی

■  آزاد سازي حدود 35 هکتار در شهرکها و نواحی صنعتی استان
■  جلســات کمیته تعهدات قراردادي به تعداد 41 جلسه و 290 

پرونده مطروحه
■  جلسات کمیته وصول مطالبات مالی به تعداد 11 جلسه و حدود 

190 پرونده مطروحه
■  جلسات کمیته وصول مطالبات مالی به تعداد 32 جلسه و حدود 

570 پرونده مطروحه
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008004016 تاریخ ارسال نامه: 1399/11/16 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 876 فرعى از 33- اصلى که در دفتر شــماره  435 صفحه 103 بنام 
عبدالرسول کاظمزاد ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008018912- 99/11/13 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره: 21364- 99/11/13 به گواهى دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده است مدعى است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 

معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1091004 
سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/11/147

حصروراثت  
خانم  زیبا رحیمى داراى شناسنامه شماره 8858 به شرح دادخواست به کالسه 9901711 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســن رحیمى حاجى آبادى  
بشناسنامه  115 در تاریخ 99/8/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. احمد رحیمى حاجى آبادى    ش ش 1322  ، 2. زهره رحیمى حاجى آبادى  ش ش 
23081 ، 3. سلطان رحیمى حاجى آبادى  ش ش 714 ، 4. بیگم رحیمى حاجى آبادى  ش ش 88 ، 5. زیبا 

رحیمى  ش ش 8858 (فرزندان متوفى)، 6. ایران وزیرى وزیر آبادى ش ش 5  (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 شــد. 1090625 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/11/148  
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008003933 تاریخ ارســال نامه: 1399/11/12 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ تمامت پنج سهم مشاع از ده سهم از 90 سهم ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 433 فرعى از 
3- اصلى که در دفتر 266 صفحه 441 بنام محمدعلى رفیعى ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 139921702008018491- 99/11/8 به انضمام دو برگ 

استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95851- 99/11/7 به گواهى دفترخانه شماره سه 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1090643 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى/11/146 

تاسیس
موسسه غیر تجارى فرهنگى هنرى هفت اقلیم مهر و ماه درتاریخ 1399/11/15 به شماره ثبت 6382 به شناسه ملى 14009782953 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : فرهنگى هنرى هفت اقلیم مهر و ماه موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :اهداف و موضوع 
فعالیت مؤسسه به شرح زیر است: الف: اهداف: ارتقاى سطح فرهنگ عمومى جامعه و باال بردن دانش و بینش عمومى در حوزه هاى مختلف فرهنگى الگوسازى و معرفى 
نمونه برنامه هاى استاندارد در عرصه فرهنگ و هنر موضوع فعالیت ها: .برگزارى همایش، گردهمایى،  سمینار و همکارى در برپایى نمایشگاه ها و جشنواره هاى فرهنگى 
و هنرى و مشارکت در برگزارى همایش ها و سمینارهاى تخصصى از طریق خدمات فرهنگى هنرى .برگزارى نشستهاى فرهنگى، هنرى،  ادبى ( شعر و شاعران )، 
معرفى،  بررسى و نقد کتاب و نشریه و نیز انتخاب و اهداى جوایز به برگزیدگان آثار فرهنگى و هنرى .ارائه خدمات مشورتى در قلمرو مدیریت امور فرهنگى ،  هنرى ، 
مطبوعاتى و سینمایى ، ارائه خدمات پیمان مدیریت براى اجراى پروژه هاى فرهنگى هنرى .طراحى، ساخت و راه اندازى مجتمع یا مرکز فرهنگى هنرى (با هماهنگى 
دبیرخانه هیأت رسیدگى مربوطه و اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط) .آموزش هاى عمومى: طراحى و برگزارى دوره ها و کارگاه هاى آموزشى کوتاه مدت فرهنگى 
هنرى از قبیل: _کتابخوانى، تندخوانى، قصه گویى، نقالى آئینى و ملى _ داستان نویسى، نقد کتاب، ویراستارى، شعر و نویسندگى _ روایتگران تاریخ انقالب اسالمى 
و فرهنگ مقاومت (راویان نور) _ فن بیان، گویندگى و آئین سخنورى _ آشنایى با سبک و مهارت هاى زندگى با هدف تحکیم و تقویت نهاد خانواده _ توسعه فرهنگى 
و سرگرمى ها و پرورش استعداد و خالقیت هاى فرهنگى، هنرى _ مهارت هاى شهرنشینى در کالنشهرها و ترویج فرهنگ زندگى اجتماعى _ پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى و افزایش دانش و مهارت در مواجهه با آسیب ها و شناسایى خطرات _ آگاه سازى مخاطبان به آسیب ها و خطرات فضاهاى مجازى و مهارت استفاده صحیح 
از این فضاها .طراحى و برگزارى دوره  آموزشى فرهنگى هنرى مهارت هاى آزاد و مهارتى کار دانش طبق نظر اداره کل استان موسسه پس از اخذ مجوز فعالیت هاى 
خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیأت رسیدگى مجاز به انجام فعالیت هاى مزبور مى باشد.. به موجب مجوز از اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
برابر با شماره مجوز 139910267 در تاریخ 1399/07/28در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله خانه کارگر ، کوچه ((دوازدهم)) ، خیابان بهارستان ، پالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 8319689408 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم لیال گودرزى به شماره ملى 1287235255 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى محسن محمدى به شماره ملى 1289203628 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه خانم مریم سادات معالئى به شماره 
ملى 1818569957 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه مدیران خانم لیال گودرزى به شماره ملى 1287235255 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت عضو مجمع عمومى موسسین به مدت 2 سال آقاى محسن محمدى به شماره ملى 1289203628 و به سمت عضو مجمع عمومى موسسین به 
مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم سادات معالئى به شماره ملى 1818569957 و به سمت عضو مجمع عمومى موسسین 
به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : تمامى اسناد مالى تعهد آور و قراردادها و اسناد 
و اوراق بانکى از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضاى « مدیر عامل و رئیس هیات مدیره (امضا هر دونفر باهم الزم است) » و مهر مؤسسه اعتبار خواهد 
داشت. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1089760)

آگهى تغییرات 
شرکت مکعب صنعت سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 65807 و شناسه 
ملــى 14009495650 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/08/21 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - مرتضى 
بیدرام به شماره ملى 5110659613، 
مائده پیرفاتحى خوزانى به شــماره ملى 
5100056657 و علیرضا حق شــناس 
گرگابى به شماره ملى 5110300402 
به ســمت اعضاى اصلــى هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- حمزه شــاهرجبیان به شــماره ملى 
5110659389 بــه ســمت بازرس 
اصلى و امیــن قارائى به شــماره ملى 
1285100522 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1088845)

آگهى تغییرات 
شــرکت مکعــب صنعت ســپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 65807 
و شناســه ملــى 14009495650 
به استناد صورتجلســه هیات مدیره 
مــورخ 1399/08/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - مائده پیر فاتحى خوزانى 
به شــماره ملــى 5100056657 به 
ســمت رئیس هیات مدیره، علیرضا 
حق شــناس گرگابى به شــماره ملى 
5110300402 بــه ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره و مرتضى بیدرام به 
شماره ملى 5110659613 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیــات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شــدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
و نایب رئیس هیئت مدیــره همراه با 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1088861)

آگهى اصالحى 
شــرکت دیبا طب اســپادان شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 58209 
و شناســه ملــى 14006698756 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/09 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : در آگهى ثبتى به شــماره مکانیزه 
139930402085013007 مــورخ 
1399/08/03 میزان ســهم الشرکه 
آقاى محمد مهــدى ترابــى دلوئى در 
قسمت اســامى شــرکاء و میزان سهم 
الشرکه فعلى اشــتباها بجاى 100000 
ریال ســهم الشــرکه 150000 ریال 
سهم الشرکه قید شده است با توجه به 
صورتجلسه کاهش ســرمایه به شماره 
پیگیرى 9765871369791038982 
مــورخ 1399/06/20 محمــد مهدى 
ترابى دلوئى به کد ملى 0075049791 
دارى 100000ریال ســهم الشرکه مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1088898)

آگهى تغییرات 
شــرکت کیمیاى ســبز اصفهان ســهامى 
خاص به شماره ثبت 29384 و شناسه ملى 
10260499987 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1398/09/02 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد :علیرضا زارع 
برســیانى به کدملى 1291890929 و کد 
پســتى 8377113331 و مرتضــى زارع 
آذرخوارانى به کدملــى 1270220314 و 
کد پســتى 8377113331 و سید اسحاق 
حســینى قارنه به کدملى 5649730751 و 
کد پســتى 8377113331 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. سیدمحمد حسینى قارنه به کدملى 
1270798006 و کدپستى 8377113331 
و وجیهه قادریــان آذرخوارانــى به کدملى 
5649621624 و کدپستى 8377113331 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1088902)

آگهى تغییرات 
شرکت سیم آوران سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 27823 و شناسه ملى 
10260485347 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/04 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : - خانم مژگان جهان 
بخشیان به شماره ملى 0385182244 
، آقاى مجید ســلیمى نژاد به شماره ملى 
0383668247 و خانــم ملکه حامدى 
به شماره ملى 0381477411 بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - آقاى پوریا 
خسروى به شماره ملى 1271015633 
بسمت بازرس اصلى و آقاى محمدحسن 
تبریزچى به شماره ملى 1285510186 
بســمت بازرس على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1089761)

آگهى تغییرات 
شــرکت فنــى مهندســى پیــروزان 
صنعت ســپاهان نوین ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 34877 و شناســه 
ملــى 10840108991 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/06/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : محمد مانیان ســودانى کدملى 
1292315598 وحســین فرهنــگ 
قهفرخى کدملى1288706316 و آرزو 
سادات قریشى کدملى1180034562 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. محمد 
مانیان سودانى کدملى 1292315598 
و علیرضا تولرى کدملى1284986306 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى وعلى 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1089792)

آگهى تغییرات 
شــرکت مهندســى مهراز فــرا طرح 
چارســو شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 61695 و شناســه ملى 
14008053416 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شــراره دادگستر به کدملى 
1292152291 و شــاهین بن رشید به 
کدملى 1284950220 و زهرا شریفى 
به کدملى 1940035937 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند.ســمیه شــهیدى به 
کدملــى 1170783661 و امیر کاوه به 
کدملى 6209668348 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1089819)

آگهى تغییرات 
شــرکت مهندســى مهراز فرا طرح 
چارسو شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 61695 و شناســه 
ملــى 14008053416 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/10/25 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : زهرا شــریفى به کدملى 
1940035937 بعنــوان مدیرعامل 
و شــاهین بــن رشــید بــه کدملى 
1284950220 بــه ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره و شراره دادگستر 
به کدملى 1292152291 بســمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت 
معتبر است . مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1089821)

آگهى تغییرات 
شرکت کیمیاى سبز اصفهان سهامى خاص به شــماره ثبت 29384 و شناســه ملى 10260499987 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :علیرضا زارع برسیانى کدملى 1291890929 و کد پستى 8377113331 بعنوان رئیس هیئت مدیره-مرتضى 
زارع آذرخوارانى کدملى 1270220314 و کد پستى 8377113331 بعنوان مدیر عامل - سید اسحاق حسینى قارنه کدملى 5649730751 و کد پستى 
8377113331 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاى نایب رئیس هیئت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1088903)

آگهى تغییرات 
شرکت پارس سبحان بختیارى سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2731 و شناسه 
ملــى 14005136764 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/10/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع فعالیت 
شــرکت الحاق گردید : «ثبت موضوع 
فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد : احداث و بهره 
بردارى تیر پارك ، مجتمع خدماتى رفاهى 
و پمپ بنزین ، پس از اخــذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصــالح» - مرکز اصلى 
شــرکت از واحد ثبتى لنجــان به واحد 
ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شــهر اصفهان، محله کشاورزى ، کوچه 
شهیدان جانقربان[7] ، خیابان کشاورزى 
، پــالك 70 ، طبقه همکف - کدپســتى 
8174858155 انتقــال یافــت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1088910)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع شیمیایى پلیمر ایران سهامى 
خاص به شماره ثبت 8933 و شناسه ملى 
10260300242 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/04/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید تباشیرى 
اصفهانى کدملى1286602904 بسمت 
رئیس هیأت مدیره -آرش منتظرى سفید 
دشــتى کدملى 1815636130 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره -حمید تباشیرى 
اصفهانى کدملى 1287926770 بسمت 
عضو هیئت مدیــره -احمدرضا روح اللهى 
کدملى 1141354281 بسمت مدیر عامل 
( خارج از سهامداران ) براى مدت دوسال 
انتخاب شدند. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق 
بهادرا و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراراداد هاى عقود اسالمى با دو 
امضاء از سه امضاى رئیس هیئت مدیره و 
نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 
و همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1088907)

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع شــیمیایى پلیمر ایران سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 8933 و شناســه ملى 
10260300242 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مــورخ 1399/04/29 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : مجید تباشــیرى 
اصفهانى به شــماره ملــى 1285267826 کد 
پســتى : 8175656771 -آرش منتظرى سفید 
دشتى به شــماره ملى 1285390636 کد پستى 
: 8175656771 -حمیــد تباشــیرى اصفهانى 
به شــماره ملــى 1281769274 کد پســتى : 
8175656771 بعنــوان اعضــاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دوســال انتخــاب گردیدند. 
موسســه حسابرســى وخدمات مدیریت آرمان 
روش حســابداران رســمى بــه شناســه ملى 
10100552060 و شــماره ثبت : 14849 کد 
پستى : 8175656771 و حمید شاه مرادى کد ملى 
: 1170086772 و کد پستى : 8175656771 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه 
و حساب سود و زیان ســال مالى 98 به تصویب 
رسید. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1088909)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ارمغان نوین برق آسیا درتاریخ 1399/10/21 به شماره ثبت 66651 به شناسه ملى 
14009716575 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :پخش و توزیع کلیه لوازم برقى به ویژه برق ســاختمان و انواع سیم و کابل برقى و 
تجهیزات مربوطه - ارائه و انجام کلیه خدمات تهیه و توزیع تجهیزات برق ساختمان و روشنایى – شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ 
وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى 
شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشــگاه هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج 
از کشور – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله چرخاب ، کوچه جنت [1] ، خیابان شهید موحدیان ، پالك- 19 ، مجتمع ثریا ، 
طبقه دوم ، واحد 6 کدپستى 8143914517 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 3006/99/8 مورخ 1399/09/24 نزد بانک صادرات ایران شعبه فردوسى 
با کد 1903006 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
محمد جواد مرادى قهدریجانى به شماره ملى 1100157484 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى فرشاد افشارى به شــماره ملى 1272041921 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى حمیدرضا غالمى فشارکى به شماره ملى 1287142419 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل 
منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهراالسادات 
هاشمى فشارکى به شماره ملى 1270315080 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حبیب مطلبى 
فشارکى به شماره ملى 5650063710 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1088842)

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص کیا دانش انرژى پایدار درتاریخ 1399/11/02 به شماره ثبت 66774 
به شناســه ملى 14009745977 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و تولید سیستم هاى سرمایشى و 
حرارتى ، تجهیزات تهویه مطبوع و ســردخانه ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، 
واردات و صادرات کلیه تجهیزات تهویه مطبوع و سرمایش ، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى 
داخلى و خارجى ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیالت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى 
دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شــرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ نگار - آئینه خانه ، خیابان شیخ صدوق 
شمالى ، خیابان میر فندرســکى ، پالك- 243 ، طبقه همکف کدپستى 8163643931 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 
ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 91983 /66 مورخ 1399/10/20 نزد بانک ملت شعبه خواجوى اصفهان با کد 91983 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سید محمدحســین طباطبائى پور به شماره ملى 
0081991045 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید مصطفى طباطبائى 
پور به شماره ملى 1287520456 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم صدیقه میر شمسى به شماره ملى 1753344301 و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
هر یک از اعضاى اصلى هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدعلى قاضى به شماره ملى 0042102138 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى عبدالرضا فرید به شماره ملى 1816833541 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1089518)

آگهى تغییرات 
شرکت سیم آوران سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 27823 و شناسه ملى 10260485347 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/04 خانم مژگان جهان بخشیان به شماره ملى 
0385182244 بسمت رئیس هیات مدیره ، آقاى مجید سلیمى نژاد به شماره ملى 0383668247 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، خانم ملکه حامدى به شماره ملى 0381477411 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1089762)

فقدان مدارك
برگ ســبز خودرو ســوارى کیا تیــپ CERATO 2000 مــدل 1396 بنزینى به شــماره موتــور G4KDGH568506 و شــماره شاســى 
NAS621200H1024660 به شماره پالك 43 – 918 ى 61 متعلق به شرکت طالى ناب کیهان به شماره شناسه ملى 10260672703  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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کى روش استنلى در سپاهان به تدریج در حال محو شدن اســت. مهاجم برزیلى که در فصل 
هفدهم پس از یک فراینــد جنجالى موفق به حضور در لیگ برتر ایران شــد و برخالف تصور 
عملکرد درخشانى از خود در خط حمله ذوب آهن برجاى گذاشت طورى که مدیران سپاهان را 
مجاب کرد براى لیگ هجدهم با مبلغى گزاف او را به خدمت خود در آورند و او هم با کسب عنوان 
آقاى گلى جواب این اعتماد را به خوبى داد اما با شروع لیگ نوزدهم کم کم از میزان تأثیرگذارى این 
فوروارد کلیدى قلعه نویى در سپاهان کاسته شد و در فصل جارى هم نقش بسیار کمرنگى در گل هایى 
که طالیى پوشان اصفهان به ثمر رسانده اند داشته و پربیراه نیست اگر بگوییم او بیشتر در سایه قرار دارد. 

استنلى در ده بازى که براى سپاهانى ها به میدان رفته فقط یک بار موفق به گلزنى شده که این اصًال براى یک 
فوروارد آمار خوبى به شمار نمى آید آن هم مهاجم تیمى که خط حمله آتشینى دارد و در حال حاضر با 23 گل 

زده در 14 بازى بهترین خط حمله لیگ را از آن خود کرده است.
 این مهاجم 195 سانتى عالوه برقدرت ســرزنى باالیى که دارد از توانایى خاصى در نبردهاى هوایى هم 
برخوردار است اما در بازى روى زمین کارایى چندانى ندارد و نمى تواند خوب و مؤثر ظاهر شود، به همین 
دلیل مى توان مدعى شد کى روش استنلى مهاجم ششدانگى نیست. به همه اینها اگر روحیه خشن و زود 
از کوره در رفتن کى روش را هم که اضافه کنید در مى یابید  که زنگ خطر از مدتها پیش براى این فوروارد 
گرانقیمت لیگ برتر ایران در آمده و اگر با همین فرمان پیش رود با توجه به عالقه اى که محرم نویدکیا به 
مالکیت توپ در تیمش و بازى روى زمین دارد مى توان پیش بینى کرد کم کم نامش از گردونه مهاجمان 

پرتعداد سپاهان خارج خواهد شد و به سکوها تبعید شود.
به این ترتیب هیچ بعید نیست راه کى روش استنلى و سپاهان حتى پیش از اتمام قراردادش در پایان لیگ 
بیستم از هم جدا شود و سپاهانى ها بخواهند حداقل با فروش او براى باشگاه درآمدزایى کنند اما با توجه 
به اینکه این روزها کى روش دیگر آن مهاجم زهردارى که مصدومیتش براى رقبا بهترین خبر بود نیست 
مشترى چندانى از لیگ هاى خارجى نخواهد داشت. از طرفى به دلیل قانون منع جذب خارجى ها باید قید 

حضور در لیگ برتر ایران را نیز بزند. 
در این صورت ممکن است بتواند با توجه به سابقه دوران درخشش کوتاه مدتش در سپاهان راهى یکى 
از تیم هاى نه چندان مطرح عربى شــود یا اینکه به تیم هاى درجه 2 و 3 آسیاى شرقى بپیوندد و باقى 
عمر فوتبالى اش را در آنجا سپرى کند. شاید هم تصمیم داشته باشد با بازگشت به برزیل مدتى را مثل 
گذشته ها در لیگ هاى درجه 3 و 4 کشورش پا به توپ شود و بعد کفش هایش را براى همیشه آویزان 
کند. یا اینکه زمانه از در سازگارى با او درآید و ورق ناگهان به نفع او برگردد و قانون منع جذب خارجى ها 
در ایران لغو شود و امیر قلعه نویى به جذب مهاجم سابقش تمایل نشان دهد، سرمربى اى که هم عالقه 
خاصى به بازى هاى هوایى دارد هم در احیاى ستارگان افول کرده شهرت دارد و عالوه بر اینها در زمان 
حضور او روى نیمکت طالیى پوشان اصفهان کى روش استنلى کلیدى ترین مهاجم این مربى خارجى 

ستیز(!) به حساب مى آمد حتى اگر ماه ها موفق به گلزنى نمى شد.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن نامه رســمى خود را براى فسخ قرارداد به 
باشگاه ارائه داده است.

هفته چهاردهم رقابت هاى لیگ برتر در شرایطى خاتمه پیدا کرد که در 
یکى از مسابقات این هفته تیم فوتبال ذوب آهن در خانه پذیراى سپاهان 
بود و دربى اصفهان را در ورزشــگاه فوالدشــهر میزبانى مى کرد. این 
مسابقه درنهایت با نتیجه 3 بر1 خاتمه پیدا کرد و شرایط نه چندان خوب 

سبزپوشان اصفهانى ادامه دار شده است.
پس از این مسابقه بود که على دشــتى بازیکن فصل گذشته استقالل 
تهران که در ابتداى فصل جارى به ذوب آهن پیوست به صورت رسمى 
درخواست خود را براى جدایى به باشگاه ارائه داده  و دلیل این موضوع را 

مشکالت خانوادگى عنوان کرده است.
البته مجتبى فریدونى که به تازگى در راس کادر مدیریتى باشگاه ذوب 
آهن قرار گرفته است، با این موضوع مخالفت کرده و در آخرین مصاحبه 
خود تاکید کرده که در پنجره زمستانى اجازه جدایى بازیکنى داده نخواهد 
شــد و قصد دارد تیم را براى حضــور قدرتمندانه تــر در نیم فصل دوم 

مسابقات تقویت کند.
نقل و انتقاالت زمستانى لیگ برتر فصل1400-1399 از تاریخ 2 اسفند 
99 آغاز و روز 28 اسفند به پایان مى رسد و باید دید چه اتفاقاتى در این بازه 

زمانى رقم خواهد خورد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان نسبت به حضور داورانى از این شهر در دربى ابراز نارضایتى کرد.
مجتبى فریدونى در گفت وگویى در خصوص شکست 3 بر یک تیم فوتبال ذوب آهن مقابل سپاهان در دربى اصفهان 
در هفته چهاردهم لیگ برتر، اظهار داشــت: بازى خوبى را خصوصا در نیمه دوم شاهد بودیم. ذوب آهن در 
خط دفاعى دچار ضعف است و از طرفى در خط حمله، تمام کننده خوبى نداریم و همین عوامل باعث شد 

برنده بازى نباشیم.
وى با ابراز نارضایتى از نحوه داورى در این دیدار، گفت: اشتباهات داورى همواره جزو بازى بوده، اما 
اتفاق جالبى که در این دیدار رخ داد، وجود دو داور اصفهانى پشت دروازه ها بود. این خیلى عجیب 
است که در شرایطى که هر دو تیم اصفهانى هســتند داور ها از همین شهر باشند و ممکن است 

هرکدام از آنها طرفدار ذوب آهن یا سپاهان بوده باشند و در اعمال نظر و قضاوت آنها اثر بگذارد.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان ادامه داد: همیشه بهتر است داور ها از شهر بى طرف انتخاب 
شوند. ضمن اینکه من نمى دانم داور هاى پشت دروازه چطور با داور وسط هماهنگ مى شوند. در 
صحنه اى که براى ما پیش آمد و مى گفتند پنالتى بوده، باید داور پشت خط به داور وسط کمک مى کرد. 
درست است که اشتباهات داورى همیشه وجود دارد، اما وجود این دو داور اصفهانى زمینه شک و شبهه را 
فراهم کرده بود و مى توانستند از آن جلوگیرى کنند. در کل از هفته هاى اول تاکنون حدود 10 امتیاز از ما به 

خاطر اشتباهات داورى کم شده و ما هیچ کارى در این خصوص نمى توانیم انجام دهیم.
فریدونى در مورد تصمیمات باشگاه در مورد نقل و انتقاالت تصریح کرد: درباره این مسئله کادرفنى باید تصمیم بگیرد. در 

حال حاضر چند بازیکن معرفى شده اند، اما در نهایت با صالح دید کادرفنى به جمع بندى خواهیم رسید.

کى
هف

عملک
مجاب
آقاىگل
کل فوروارد
که طالیى پو

استنلى در ده بازى
فوروارد آمار خو
14 بازى 4زده در
5 این مهاجم 5
برخوردار است
دلیل مىتوان
از کوره در رف
گرانقیمت لی
مالکیت توپ
پرتعداد سپاه
به این ترتیب
بیستم از هم
به اینکه این ر
مشترى چند

حضور در لیگ
اینصو در
از تیم هاى
عمر فوتبا
گذشته ها
کند. یا اینک
در ایران لغ
خاصى به
حضور او ر
ستیز(!) به

محو شدن تدریجى
 کى روش استنلى

مجتبى فریدونى:  چند بازیکن به ما معرفى شده اند

سپاهان این فصل بازى هاى پر گل زیاد داشته است. چه به عنوان برنده و چه به عنوان بازنده.
 تیم محرم نوید کیا با 3 گلى که در بازى با ذوب آهن به ثمر رســاند شــمار گل هاى خودرا به عدد 23 رساند و اکنون 
تهاجمى ترین تیم لیگ برتر به حساب مى آید. این اولین بار نبود بازى اى که یک پاى آن سپاهان است پر گل از 
آب در مى آمد. پیش از این سپاهان در خانه با نتیجه 3-1 در برابر شهر خودرو شکست خورده بود. از این دست از 
بازى ها این فصل سپاهان زیاد داشته است. چه به عنوان برنده و چه به عنوان بازنده. این تیم در هفته نخست 
بازى ها در برابر گل گهر 3-1 شکست خورده بود. در برابر نفت مسجد سلیمان در مسجد سلیمان هم با 
همین نتیجه شکست خورده بود. بازى این تیم در برابر ماشین سازى 6 گل داشت که سهم هر تیم 3 گل 
بود. این تیم 4 گل به نساجى زده بود. این نتایج نشان مى دهد سپاهان در برابر حریفان نه تنها ارایه گر 
بازى تهاجمى است بلکه حریفان را هم به ارایه چنین سبکى دعوت مى کند. این مى تواند یکى از اتفاقات 
مثبت بازى هاى فصل جارى باشد. خوردن 18 گل در 14 بازى البته نمى تواند کارنامه قابل دفاعى براى 
تیمى که مدعى قهرمانى است باشد اما طبیعى است تیمى که سراسر تهاجمى است به دفعات دروازه اش 
تهدید شود و در این میان گل بخورد. در فوتبال مى گویند تیمى که در حمله است نظم دفاعى اش را از دست 
مى دهد و آسیب پذیر است. با این حال سپاهان تا به امروز تعداد گل هایى که زده بیشتر از تعداد گل هایى بوده 
که خورده و به همین دلیل فاصله یک امتیازى با صدرنشین در رتبه دوم جدول قرار دارد و یکى از مدعیان قهرمانى 
بحساب مى آید. سپاهان در هفته پایانى دور رفت در یک بازى 6 امتیازى میزبان استقالل است و به نظر مى رسد دراین 
بازى هم ارایه گر فوتبال تهاجمى خواهد بود و هیچ بعید نیست این بازى هم پر گل از آب در آید. نتیجه به سود سپاهان خواهد بود یا 

استقالل؟ حدس نتیجه این بازى واقعا کار سختى است.

سپاهان عاشق حمله و گل

بازیکن سابق ذوب آهن گفت: یک سرى مسائل غیر فوتبالى در فوتبال اتفاق مى افتد و این باعث شده که تیم ذوب آهن 
ضرر کند.

محمد صلصالى در گفت وگویى بیان کرد: نمى شود گفت فقط فالن شخص باعث مى شود ذوبى ها چنین نتایجى مى گیرند 
اما باالخره مدیریت این تیم تغییر پیدا کرده است و باید فرصت داده شود. البته 14 هفته از لیگ برتر گذشته است و تیم نتایج 
خوبى نگرفته است و سابقه نداشته است که تیمى تا نیم فصل نتیجه نگیرد و سرمربى تغییر نکند. نمى خواهیم گردن کسى 
بیندازیم و باالخره رحمان رضایى از بزرگان فوتبال ایران و تیم ملى بوده و 8 سال در سرى آ ایتالیا بازى کرد اما شرایط براى 

او خوب پیش نمى  رفت.
بازیکن سابق ذوب آهن با بیان این که از ابتداى فصل همه چیز دست به دست هم داد تا این تیم نتیجه نگیرد، گفت: ما روزهاى 
خوب ذوب آهن را دیدیم که نائب قهرمان آسیا شدیم و روزهاى بد این تیم را هم دیدیم اما در آن روزها همه چیز فوتبالى بود. 

اکنون یک سرى مسائل غیر فوتبالى در فوتبال اتفاق میفتد و این باعث شده که تیم ذوب آهن ضرر کند.
او اضافه کرد: باالخره یک شوك به این تیم وارد شــده و مدیرعامل عوض شده و من اصال نمى دانم مدیرعامل جدید چه 
تصمیمى مى خواهد بگیرد. حمایت هاى هواداران ذوب آهن کم سابقه بوده چون هواداران با وجود این که تیم نتیجه نمى گیرد 
اما مى آید و حمایت مى کنند. در رابطه با بحث مالى هم مدیرعامل قبلى گفته بود که تیم شارژ مالى شده است و در این رابطه 

هم مشکلى وجود ندارد اما در هر صورت شرایط خوبى در تیم حاکم نیست و خودمان را نمى توانیم گول بزنیم.
مدافع سابق ذوب آهن با بیان این که هر چه به پایان لیگ نزدیک تر شویم استرس بیشتر و کار سخت تر مى شود، گفت: من 
باتوجه به بازى نساجى که ذوبى ها پیروز شدند، امیدوار بودم تیم جلوى سپاهان نتیجه بگیرد اما این که تیم تعادل و ثبات 

و یک موقعى بد بازى مى کند، به مســائل روحى روانى برمى گردد و باید این ندارد و یــک موقعى خوب 
از تیم بردارند. او ادامه داد: من نمى توانم در مورد تغییر ســرمربى نظر استرس را همه جوره 

افراد هستند براى منافع خودشــان مى آیند و صحبت و کارشناسى دهم اما یک سرى 
حرمت ها دارد از بین مى رود. یک ســرى حرمت ها بین هواداران مى کنند و متاسفانه 
بین مى رود و نباید بگذاریم حرمت ها شکسته شود چون در ورزش و باشگاه ها دارد از 
انجام شود. اگر ذوب آهن را دوســت دارند باید براى موفقیت تیم نباید چنین کارى 
منافع خود.صحبــت کنند نه 

محمد صلصالى:
  نباید بگذاریم 

حرمت ها 
شکسته شود

قراردادم را فسخ کنید

گلر تیم ذوب آهن در مورد شکست این تیم در دربى اصفهان صحبت کرد.
شهاب گردان در گفتگویى در خصوص دربى اصفهان اظهار داشت: بازى خیلى سختى 
بود و مقابل تیم خوب و پرمهره سپاهان بازى داشتیم و برابر چنین تیمى شما حق اشتباه ندارى 
و اولین اشتباه آخرین اشتباه اســت. ما براى بازى برنامه هایى داشتیم که متاسفانه با گل زودهنگام 
حریف همه آنها از بین رفت. بعد از آن جلو کشــیدیم تا گل خورده را جبران کنیم ولى روى دو ضد حمله گل 

خوردیم و حتى ممکن بود با گل هاى بیشترى هم ببازیم چرا که سپاهان روى ضد حمله تیم قدرتمندى است. 
وى افزود: ما تیم خوبى هستیم و این بار هم بازى خوبى انجام دادیم و موقعیت هاى زیادى روى دروازه حریف ساختیم ولى در استفاده 
از آن کم دقت بودیم و به نظرم این بازى هم مثل اکثر بازى هاى این فصل حقمان باخت نبود ولى به چیزى که حقمان بود نرسیدیم .

گلر ذوب آهن در مورد تقابل با محمدرضا خلعتبرى هم گفت: محمدرضا دوست صمیمى من است و سال ها هم تیمى بودیم و رابطه 
نزدیکى داریم. متاسفانه در صحنه تک به تک من بیرون آمدم و سعى کردم جلوى او را بگیرم ولى دریبل فوق العاده اى زد و دیگر کارى 

از دست من ساخته نبود. 
وى افزود: نتایج ما تا اینجا اصال در شأن نام ذوب آهن نبوده که دالیل زیادى داشت ولى دلیل اصلى آن آقاى مرجان زاده داور بازى هفته 
اول با فوالد بود. ما از داورى خیلى ضربه خوردیم ولى آن صحنه واقعا شرایط تیم مارا تغییر داد. هفته اول مسابقات در دقیقه 96 پنالتى 
اشتباه گرفت و برد ما تبدیل به تساوى شد. اگر 3 امتیاز آن بازى را به ما میدادند شرایط ذوب آهن در ادامه به کلى تغییر مى کرد و دیگر در 

خیلى از بازى ها استرس و فشار روانى نداشتیم. 

2یخ2 اسفند 
ى در این بازه 

و یک موقعى بد بازى مى کند، به مســائل روحى روانى برمى گردد و باید این ندارد و یــک موقعى خوب 
از تیم بردارند. او ادامه داد: من نمى توانم در مورد تغییر ســرمربى نظر استرس را همه جوره 

افراد هستند براى منافع خودشــان مى آیند و صحبت و کارشناسى دهم اما یک سرى 
حرمت ها دارد از بین مى رود. یک ســرى حرمتها بین هواداران مىکنند و متاسفانه 
بین مى رود و نباید بگذاریم حرمت ها شکسته شود چون در ورزش و باشگاه ها دارد از 
انجام شود. اگر ذوب آهن را دوســت دارند باید براى موفقیت تیم نباید چنین کارى 
منافعخود.صحبــت کنند نه 

گلر تیم ذوب آهن در مورد شکست
شهاب گردان در گفتگویى در خصوصد
بود و مقابل تیم خوب و پرمهره سپاهان بازى دا
و اولین اشتباه آخرین اشتباه اســت. ما براى بازى برنا
حریف همه آنها از بین رفت. بعد از آن جلو کشــیدیم تا گل خو
خوردیم و حتى ممکن بود با گل هاى بیشترى هم ببازیم چرا که سپاهان روى ضد حمل
وى افزود: ما تیم خوبى هستیم و این بار هم بازى خوبى انجام دادیم و موقعیت هاى زیا

اینبازى هممثلاکثر بازى هاى این فصل حقمانباخت به نظرم از آن کمدقت بودیم و
گلر ذوب آهن در مورد تقابل با محمدرضا خلعتبرى هم گفت: محمدرضا دوست صمیم
نزدیکى داریم. متاسفانه در صحنه تک به تک من بیرون آمدم و سعى کردم جلوى او را بگ

از دست من ساخته نبود. 
وى افزود: نتایج ما تا اینجا اصال در شأن نام ذوب آهن نبوده که دالیل زیادى داشت ولى دل
اول با فوالد بود. ما از داورى خیلى ضربه خوردیم ولى آن صحنه واقعا شرایط تیم مارا تغی

3اشتباه گرفت و برد ما تبدیل به تساوى شد. اگر 3 امتیاز آن بازى را به ما میدادند شرایط ذوب
خیلى از بازى ها استرس و فشار روانى نداشتیم. 

شهاب گردان:
  مقصر اصلى
 مرجان زاده است

ســپاهان با نمایشى تماشــایى دربى اصفهان را پشت 
سر گذاشت و آمادگى خود را براى ادامه این درخشش 

نشان داد.
ســپاهانى ها در دربى اصفهان بازى خیــره کننده اى 
را از خود به نمایش گذاشــتند و با نتیجه سه بر یک از 

ســد ذوب آهنى گذشتند که 
بى محابا براى کسب 3 امتیاز 

وارد زمین شده بود.
محرم نویدکیا با وجود این که 
بازیکنانى مثل ولســیانى و 
کى روش استنلى را در اختیار 
نداشــت اما بــا جایگزینى 
عــزت ا... پورقــاز و محمد 
محبــى نشــان داد نیمکت 
قدرتمنــدى را در اختیار دارد 
و غیبت بازیکنان فیکسش 
نمى تواند به ایــن تیم لطمه 
وارد کند. نکته قابل توجه در 
بازى روز جمعه تعویض هاى 
طالیــى نویدکیــا بــود. 

محمدرضا خلعتبرى و رضا میرزایى هر کدام با یک پاس 
گل و یاسین سلمانى با یک گل نشان دادند سپاهانى ها 
با غیبت برخى بازیکنان شــان هم ضرر نخواهند کرد 
و همیشه تیم شــان را در باالترین کیفیت نگه خواهند 

داشت.
طبق آمار متریکا 9 بازیکن سپاهان نمره باالى 7 کسب 

کردند و دانیال اســماعیلى فر که در این بازى یک گل 
به ثمر رســاند به عنوان بهترین بازیکن داربى اصفهان 
انتخاب شــد. ســپاهانى ها با 23 گل زده و اختالف 5 
گل نسبت به اســتقالل بهترین خط حمله لیگ برتر را 

تشکیل داده اند.

نکته قابل توجه تاثیرگذارى ســجاد شهباززاده مهاجم 
این تیم در 14 هفته لیگ برتر است. هر چند شهباززاده 
در دیدار روز گذشته گلزنى نکرد اما این مهاجم توانسته 
است تا این هفته از رقابت ها 11 گل به ثمر برساند و 3 
پاس گل دهد که مى توان از او به عنوان ارزشمند ترین 
بازیکن لیگ بیستم تا پایان هفته چهاردهم یاد کرد. در 

کنار شهباززاده همچنین سروش رفیعى با 3 پاس گل در 
جمع بهترین پاسورهاى لیگ برتر است.

محرم نویدکیا با بازى دادن به یاســین سلمانى با 18 
سال ســن او را به عنوان یکى از جوان ترین بازیکنان 
تاریخ ســپاهان که گلزنى کرده اســت معرفى کرد. 
نویدکیــا دربــاره ایــن 
بازیکــن مى گویــد او 
در آینــده مى توانــد 
یکــى از بهتریــن 
لیســت هاى  تبا فو
ایران شــود و در 
تیم هاى  بهترین 
دنیا بازى کند اما 
باید خیلى چیزها 
را یاد بگیرد و کم 
کم بتواند به یک 
فوتبالیست بزرگ 

تبدیل شود.
 25 ســپاهانى ها 
بهمن در قالب هفته 
پانزدهم لیگ برتر باید در ورزشگاه نقش جهان 
به مصاف اســتقالل بروند. دیدارى که حساس 
ترین بازى هفته پانزدهم است و مى تواند تکلیف 
قهرمان نیم فصل را مشخص کند. باید دید در 
نهایت شاگردان نویدکیا چه نتیجه اى را در این 

دیدار ثبت خواهند کرد.

پسران طالیى! ادامه دهید

مرضیه غفاریان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آنکــس کــه از دنیــا زیــاد برداشــت بــه فقــر محکــوم اســت و 
آنکس کــه خــود را از آن بى نیاز انگاشــت در آســایش اســت  و 
آنکس که زیــور دنیا دیدگانش را خیره ســازد دچــار کوردلى 
شــود و آنکس که به دنیاى حرام عشــق ورزیــد، درونش پر از 
اندوه شــد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان شــد که از سویى 

سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش کنند.
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امام خمینی(ره) : عشایر ذخایر این مملکتند.
مقام معظم رهبري : در کشور ما، عشایر  مایه عزت و افتخارند.

ریاست محترم جمهوري جناب آقاي روحانی: وظیفه دولت تالش براي تحقق خواسته هاي عشایر و روستائیان است.

جمعیت عشایر استان اصفهان به تفکیک ایل 
تعداد خانوار 
و جمعیت 
عشایر استان 
اصفهان 
به تفکیک 
شهرستان

درصدتعداد جمعیت (نفر)تعداد خانوارنام ایلردیف
53012792852/7قشقایى1
40902400545/3بختیارى2
21410512جرقویه3

960552984100جمع

درصدتعداد جمعیت (نفر)تعداد خانوارنام شهرستانردیف
48452556048/2سمیرم1
28871694132فریدونشهر2
1038614211/6چادگان3
28514382/7اصفهان (جرقویه)4
32516793/2شهرضا5
754030/8دهاقان6
1508211/5سایر شهرستانها7

960552984100جمع

پروژه هاي  قابل افتتاح و بهره برداري  اداره کل امور عشایر استان اصفهان در دهه  فجر 1399

فصل مرتبطدستگاه اجرایىردیف
نام پروژهبا پروژه

میزان مبلغ اعتبار هزینه شده ( ارزي)مبلغ اعتبار هزینه شده ( میلیون ریال)حجم کارمحل اجراى پروژه
اشتغال 

(نفر)
توضیحات

بخش استانىملی استانیملیواحدمقدارروستاشهرشهرستان
خصوصی

*سایر(اعتبارات ارزش 
جمعخصوصیدولتیجمعافزوده)

مطالعات جامع و عملیات اداره کل امور عشایر1
منطقه عشایرى گاوخفتفریدونشهرسد گاوخفتاجرایی ساماندهی به عشایر

میلیون 1/2گاو خفت
80___153000____153000مترمکعب

بند هـ تبصره 4   طرح هاي اداره کل امور عشایر2
آبرسانی روستایی و عشایري

خط انتقال آب  شرب 
منطقه عشایرى در دره دیمهفریدونشهردرمیلگان به دره دیمه

3___9000____9000متر طول7000میلگان

مطالعات جامع و عملیات اداره کل امور عشایر3
____28724612___1740متر مربع6000شهسوارشهسوارسمیرمآسفالت معابر شهسواراجرایی ساماندهی به عشایر

بهسازى گردنه _اداره کل امور عشایر4
____25002500____کیلومتر1,3گردنه کاسگانگردنه کاسگانسمیرمکاسگان

آسفالت جاده قلعه _اداره کل امور عشایر5
____33003300____متر مربع6900قلعه سنگىقلعه سنگىسمیرمسنگى

احداث منبع ذخیره _اداره کل امور عشایر6
____25002500____باب15مناطق عشایرىمناطق عشایرىسمیرمآب شرب

____65006500____کیلو متر8هوكشهرضاشهرضاجاده هوك به هرندى_اداره کل امور عشایر7

جاده آق چشمه به _اداره کل امور عشایر8
____850850____کیلو متر1آئینه قرینشهرضاشهرضاآئینه قرین

بازسازى و مرمت جاده _اداره کل امور عشایر9
____11501150____کیلو متر45دشتکدهاقاندهاقاندشتک

_اداره کل امور عشایر10
نوکنى،

 کول گذارى
و الیروبى

چنارود جنوبىچادگان
(هرمانک)

چنارود جنوبى
(هرمانک)

46متر نوکنى
و کول گذارى

-70متر الیروبى
5___620620____متر

احداث استخر ذخیره _اداره کل امور عشایر11
2___812812____مترمکعب650دولت آباد کریمدولت آباد کریمچادگانآب

بند هـ تبصره 4   طرح هاي اداره کل امور عشایر12
آبرسانی روستایی و عشایري

چاه آب مجتمع 
332___6000____6000متر215نصرآباد جرقویهنصرآباد جرقویهاصفهاندامپرورى

مرمت و بازسازى ساماندهی به عشایراداره کل امور عشایر13
____450__450__کیلو متر450مناطق عشایرىجرقویهاصفهانایلراههاى عشایرى

قبل از 
انقالب

واحد   جمعشهرستان
فریدونشهرچادگان اصفهانشهرضادهاقانسمیرم

مورد132542632-مطالعه وطراحی کانونهاي اسکان عشایر در شهرستانهاي استان1
کیلو متر3111141850-مطالعه ایل راههاي عشایري2
مورد1311---7-مطالعه وطراحی واجراي پمپاژ آب3
کیلو متر1601425101575299-طراحی واجراي انتقال آب (ثقلی  ) (تامین آب شرب انسان ودام)4
مورد66-----6-مطالعه وطراحی واجراي بندهاي ذخیره آب5
مورد1-----1-مطالعه واجراي پمپاژ آب کانون چشمه رحمان سمیرم6 
مورد11------مطالعه وطراحی واجراي سد گاو خفت فریدونشهر7
مورد1--1----مطالعه وطراحی واجراي مجتمع دامپروري جرقویه8
دهنه353715112394-احداث پل در مناطق عشایري9
مورد1-1-----مطالعه وطراحی واجراي پمپاژ چناررود چادگان10
متر مکعب950000200000350000520000100002500002280000-آبرسانی سیار11
رشته77491310104-مرمت ، الیروبی وبازسازي قنوات12
کیلو متر55712601230176-احداث پوشش انهار13
باب1203045871047339-احداث استخر ذخیره آب کشاورزي14
طبقه32--34-25-حفر وتجهیز چاه کشاورزي15
کیلو متر130516702033274-احداث خط انتقال آب کشاورزي (بالوله)16
کیلو متر7005090160353001335-مرمت وبازسازي ایل راههاي عشایري17
تن5000600120014000030000120000296800-تامین علوفه(علوفه یارانه اي)18
مورد60015451704030900-کمک به مسکن عشایر19
مورد270065100250651903370-توزیع تانکر ثابت ذخیره آب شرب20
راس300000200005000015000070000240000830000-خرید دام مازاد21
کیلو متر1101535202560265-احداث جاده22
کیلو متر55------اجراي خط انتقال آب گوکان23
باب22025601203070525-احداث منبع ذخیره آب شرب24
تن4000120023009000055000260000412500-توزیع آرد و کاالهاى اساسى25

اعتبار هزینه شدهعنوان فعالیت یا پروژهنام دستگاهردیف
میلیون ریال

تعداد افراد 
برخوردار

نام 
شهرستان

سمیرم350050احداث ابنیه فنى پل تنگ ریگانجهاد کشاورزى1

بهسازى جاده عقدك جهاد کشاورزى2
سمیرم40050(چمه و دارمه)

سمیرم30020بهسازى ابنیه فنى شیتیرجهاد کشاورزى3

برق رسانى به دکل مخابرات امور برق4
سمیرم2300150گردنه غلطى

برق رسانى به دکل مخابرات امور برق5
سمیرم2500150زمان کهریز

برق رسانى به روستاى امور برق6
سمیرم500070چشمه دره

سمیرم9902برق رسانى به روستاى ایالن درهامور برق7
سمیرم3500800زیرسازى جاده قنات الماسراه و شهرسازى8

برق رسانى به مجتمع دامپرورى امور برق9
اصفهان15000600جرقویه

شبکه بهداشت و 10
دهاقان20090ساخت سرویس بهداشتى ثابتدرمان

زیرسازى جاده هونجان به آئین راه و شهرسازى11
شهرضا3000300قرین

چادگان25001500آسفالت جاده دولت آبادراه و شهرسازى12

اداره منابع 13
فریدونشهر180035عملیات کپه کارىطبیعى

اداره منابع 14
فریدونشهر150015کپه کارى کرفسطبیعى

424903832جمع

جدول پروژه هاى قابل افتتاح سایر دستگاههاى اجرایى در مناطق 
عشایرى استان اصفهان به مناسبت دهه فجر سال 1399

پروژه هاي عمرانی اجراء شده در مناطق عشایري استان پس از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی در مقایسه با زمان طاغوت

مشخصات کلی جامعه عشایر استان اصفهان : 
براساس سرشمارى مرکز آمار ایران  عشایر استان 9232 خانوار 

و 51063  نفر در ییالق و 373 خانوار با 1921 نفر در قشالق 
(جمعاً 9605  خانوار با 52984 نفر) می باشد. 


