
افتتاح پروژه های تحقیقاتی ، صنعتی ، فرهنگی با حضور معاون اول رئیس جمهوری در استان

توپ اجرایی شدن »گالب 2« در زمین محیط زیست 
رقابت زوج های 
تئاتری در 
چهارمحال و 
بختیاری

وزیر نیرو:پروژه آبرسانی تونل گالب 2 به طور موقت متوقف شده است
سرنگونی پهپاد اسرائیلی؛ 

پاسخ کوبنده ایران 2
 سرمایه گذاری های بزرگ 

اصفهان  را به جهان معرفی می کند   سواد رس�انه ای دست بیگانگان 35
را رو می کند

حسابرسان مانع بزک صورت های 
مالی بانک ها شوند 

سارقان منزل آیت اهلل طاهری 
شیرازی غافالگیرشدند 

با خیال راحت کباب
 میل کنید 

رگبار باران دو روز آینده به 
آسمان اصفهان می آید 
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قطار طالق همچنان مسافر 
می گیرد

فوت مراکز مشاوره غیر قانونی به آتش بحران خانوادگی

3

3

در هر ساعت دو واقعه طالق در کشور ثبت می شود

۵ دستاورد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رونمایی شد
حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان علم را به ثروت تبدیل می کند

تقدیر معاون اول رییس جمهور از شهردار اصفهان
هیچ ایرانی نمی تواند بپذیرد زاینده رود خشک است

پنج طرح تولیدی در فوالد مبارکه به بهره برداری رسید
خانه کشتي اصفهان با حضور وزیر ورزش افتتاح شد

معاون اول رئیس جمهور از حوزه آبریز زاینده رود بازدید کرد
گاوداری 2 هزار راسی مولد شیری در شهرستان برخوار اصفهان افتتاح شد

مهلت یک ساله مشموالن برای 
ادامه تحصیل یا خدمت سربازی

رئیس س��ازمان وظیفه عمومی گفت: مش��موالن تا یک سال 
پ��س از فراغت از تحصی��ل برای ادام��ه تحصیل و ی��ا اعزام به 
خدم��ت، مهلت دارند.س��ردار س��ید حمید صدرالس��ادات در 
خصوص مهلت افرادی که به س��ن مشمولیت رسیده اند، گفت: 
کسانی که وارد سن مش��مولیت می ش��وند اگر حین تحصیل 
باشند، بر اساس قانون، یک س��ال پس از فارغ التحصیلی برای 
ادامه تحصیل و ی��ا اعزام به خدمت، مهلت دارن��د.وی افزود: به 
عنوان مثال افرادی که مهرماه سال 92 فارغ التحصیل شده اند 
تا ابتدای مهرماه ماه امس��ال فرصت دارند تا درخواس��ت خود 
را در مراکز پلی��س +10 ثبت کنند در غیر ای��ن صورت غیبت 
 کرده اند.رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: غیبت
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تجدید آگهی  مزایده آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

روابط عمومی دانشگاه آزا  د اسالمی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد پنج باب از غرفه های ) دو باب کافی شاپ ، دوباب 
اغذیه کنتاکی و یک باب خدمات کامپیوتری (درب ورودی دانش��گاه را از طری��ق برگزاری مزایده 

عمومی به شرکت ها یا افرادواجد شرایط واگذار نماید . 
لذا از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت دریافت اطالعات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ 
 iaun.ac.ir انتشار این آگهی به س��ایت اینترنتی دانشگاه آزاد اس��المی  واحد نجف آباد به آدرس 
) قسمت مزایده / مناقصه ( و یا دبیر خانه کمیس��یون معامالت دانشگاه مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد مزایده اقدام نمایند . 
شرایط به شرح ذیل می باشد 

1-  سپرده شرکت در مزایده برای هر غرفه مبلغ 15/000/000 ) پانزده میلیون ریال( می باشد که 
می بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی 

نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت در مزایده ارائه گردد . 
2- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . 

3-  دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است . 
 4-  بابت خرید اس��ناد برای هر غرفه مبلغ 300/000 ریال ) س��یصدهزار ریال ( به حساب سپرده 
شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد  واریز   و اصل فیش 

را همراه با اسناد ارسال نمایند . 
5-  مدت قبول و تسلیم پیشنهادها حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی می باشد . 

آدرس نجف آباد - بلوار دانشگاه -  دانشگاه آزاد اس��المی نجف آباد - دبیر خانه کمیسیون معامالت 
دانشگاه 

تلفن اطالعات مالی :42292020-031                                       تلفن اطالعات فنی : 42292320 

نمابر : 42291107-031و031-42291016

Email: monaghese@iaun.ac.ir

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/219 مورخ 93/03/07 شورای اسالمی شهر فالورجان ،  آپارتمان و مغازه های 
واقع در پاساژ زاینده رود و شریعتی را با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء به مدت یکسال شمسی واگذار نماید.

1( قیمت پایه اجاره ماهیانه هر مغازه بر اساس قیمت کارشناسی به شرح ذیل می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد 
بود .

1-  مغازه واقع در طبقه زیرزمین پاساژ زاینده رود به مساحت 15/17 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/600/000 ریال ، پالک 1258 .

2 - مغازه واقع در طبقه زیرزمین پاساژ زاینده رود به مساحت 21/80 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/700/000 ریال ، پالک 1262 .
3 - مغازه واقع در طبقه زیرزمین پاساژ زاینده رود به مساحت 37/80 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/700/000 ریال ، پالک 1276 . 
4 - مغازه واقع در طبقه  همکف  پاساژ زاینده رود به مساحت 18/20 متر مربع ماهیانه مبلغ 2/000/000 ریال ، پالک 1311 .

5 - مغازه واقع در طبقه اول  پاساژ زاینده رود به مساحت 18/26 متر مربع ماهیانه  مبلغ  1/800/000 ریال ، پالک 1326 .
6 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 15/66 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/680/000 ریال ، پالک 1357 .
7 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 15/06 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/700/000 ریال ، پالک 1358 .
8 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 21/49 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/800/000 ریال ، پالک 1344 .
9 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 18/20 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/800/000 ریال ، پالک 1347 .

10 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 14/10 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/740/000 ریال ،  پالک 1330 .
11 - مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 37/80 متر مربع ماهیانه مبلغ 1/890/000 ریال ، پالک 1348 .

12 – آپارتمان واقع در طبقه دوم پاساژ زاینده رود به مساحت 94/5 متر مربع ماهیانه مبلغ 2/850/000 ریال ، پالک 1369 .
13– مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شریعتی به مساحت 26/57 متر مربع ماهیانه مبلغ  2/465/000 ریال ، پالک 48 .
14 -  مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شریعتی به مساحت 27/47 متر مربع ماهیانه مبلغ  2/550/000 ریال ، پالک 47 .

15-  مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شریعتی به مساحت 11/2 متر مربع ماهیانه مبلغ  1/495/000 ریال ، پالک 44 .
2 ( شرکت کنندگان  می بایست جهت  شرکت در مزایده مبلغ  200/000 ریال به شماره حساب سیبا 0107030747001 نزد بانک 

ملی شعبه فالورجان واریز نمایند.
3 ( شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مزایده معادل 5%  مبلغ اجاره بهاء ساالنه را  به حساب شماره 3100003444002 نزد 

بانک ملی فالورجان به نام سپرده شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه دهند.
4 (  متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ 93/06/18 ارسال نمایند.

5 ( درخواست های واصله رأس ساعت 14:30 روز چهارشنبه   93/06/19 در محل شهرداری باز و قرائت می گردد.
6( شرکت کنندگان بابت رهن موجر در صورت برنده شدن مبلغ 15/000/000 ریال به حساب سپرده شهرداری واریز نمایند که در پایان 

قراردادقابل استرداد خواهد بود .
7 (  به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش ، ناخوانا و یا خالی از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8 (  هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
 9(  جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتي www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

»آگهی تجدید مزایده «

     امیر احمد زندآور  شهردار فالورجان

نوبت اول 
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اخبار کوتاهيادداشت

سر رسید قسط دوم دارايی های 
بلوکه شده ايران فرا رسید

با انجام توافقات هس��ته ای در ۲۴ نوامبر درحالی ۲/۴ میلیارد 
دالر از دارایی های بلوکه ش��ده حاصل از نفت ایران طی هشت 
قس��ط آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که در آستانه 
آزاد س��ازی قس��ط آخر بود که عراقچ��ی -مع��اون وزیر امور 
خارجه کش��ور- از انجام توافقات برای آزاد سازی ۸/۲ میلیارد 
دالر دیگر از دارایی های مس��دود ش��ده کش��ورمان خبر داد.

همچنی��ن همزمان با ۲۵ اوت موعد سررس��ید قس��ط دوم از 
 دور جدید آزاد س��ازی دارایی های بلوکه ش��ده ایران است که 
علیرغم انتشار اخباری مبنی بر آزاد سازی قسط اول این دارایی 
در اول اوت، هنوز دریافت آن از سوی بانک مرکزی تأیید نشده 
است.براین اساس دولت آمریکا متعهد شد تا با همان شرایط و 
ضوابط تفاهم ژنو که در واقع آزادسازی مبلغ ۲/۴ میلیارد دالر 
را در مقابل رقیق سازی و اکسیدس��ازی مواد ۲۰ درصد مقرر 
کرده بود، ای��ن بار مبلغ دو میلیارد و هش��تصد میلیون دالر از 
دارایی های بلوکه ش��ده را در چهار قسط ۵۰۰ میلیون دالری 
 و دو قس��ط ۴۰۰ میلیون دالری در فواصل زمانی حدود س��ه 

هفته ای آزاد و در اختیار ایران قرار دهد.

بصیرت افزايی، مهم ترين وظیفه 
ائمه جماعات مساجد است

امام جمعه اصفهان در جمع ۲۰۰ نف��ر از ائمه جماعات نمونه 
گفت: مهم ترین وظیفه یک امام جماعت نمونه، بصیرت افزایی 
است.آیت اله سید یوسف طباطبایی نژاد همزمان با هفته جهانی 
مسجد، در جمع ۲۰۰ نفر از ائمه جماعاتی که 3 وقت به ادای 
نماز جماعت می پردازند، اظهار کرد: بیشترین ضربه هایی که 
تاکنون به اسالم وارد شده، به واسطه ناآگاهی مسلمانان بوده 
اس��ت.وی مهم ترین وظیفه یک روحان��ی را آگاه کردن مردم 
دانس��ت و افزود: امام جماعتی که در مسجد فقط به اقامه نماز 
می پردازد و از رس��یدگی به امور مردم غافل بوده، کاری انجام 

نداده است.

معرفی وزير علوم پیشنهادی هرچه 
سريع تر به مجلس 

عض��و کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجل��س گفت: در 
آس��تانه بازگشایی دانشگاه ها شایس��ته است که دانشگاه ها 
با وزیر و نه سرپرس��ت وزارت علوم اداره ش��ود و نمایندگان 
مع��اون پارلمان��ی رئیس جمه��ور پیغام دادن��د که مجلس 
دراین باره ب��ا دولت هم��کاری می کند.عب��اس مقتدایی با 
اش��اره به سرپرس��تی محمدعل��ی نجفی ب��ر وزارت علوم، 
اظه��ار کرد: م��ا به دنبال این هس��تیم ت��ا در همه مراحل 
تصمیم گیری رئیس جمهور برای معرفی فرد دارای ش��رایط 
به مجلس ب��رای تصدی وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری 
همراه��ی، همدلی و هم فکری خود را به وی نش��ان دهیم.
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 »حسین امیرعبداللهیان« معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه عازم عربستان سعودی شد، تا با مقامات 2
سعودی دیدار و گفتگو کند.امیرعبداللهیان قرار است در دیدار با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان 

سعودی درباره مسائل مورد اهتمام و عالقه دو کشور، بحث و تبادل نظر کند.
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امی��ر احم��د زن��دآور ش��هردار فالورج��ان از آمادگ��ی ای��ن ش��هرداری 
جه��ت بهره ب��رداری و کلن��گ زن��ی 11 پ��روژه عمران��ی و خدمات��ی در 
 هفت��ه دول��ت بااعتب��اری بالغ ب��ر ۲۲7.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلی��ارد ری��ال 

خبر داد.
زن��دآور در جلس��ه ش��ورای معاونی��ن ای��ن ش��هرداری ضم��ن گرامیداش��ت 
ی��اد و خاط��ره ش��هیدان رجای��ی و باهن��ر و فرارس��یدن هفت��ه دول��ت، ای��ن 
 ش��هدای واالمق��ام دول��ت را الگ��وی خدمت رس��انی ب��ه م��ردم عن��وان کرد و

 اظهار کرد:این هفته که از جانب دولت محترم با شعار هفته آرامش و امید نام گذاری 
شده است، فرصت گران بهایی است تا مدیران اجرایی گزارش صادقانه وشفافی از 
خدمت خود را برای توسعه، آبادانی و ایجاد آرامش فکری در سایه امید به آینده ای 

درخشان ارائه کنند.
زندآور گفت: شهرداری فالورجان همگام باسیاست های دولت و همگام با شورای 
اسالمی شهر فالورجان و در راستای توسعه زیرساخت های شهری در این هفته 11 
پروژه عمرانی و خدماتی را بااعتبار بالغ ب��ر ۲۲7.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال به 

بهره برداری می رساند.
وی ضمن تش��ریح جزئیات پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت امسال افزود این 

پروژه ها عبارت است از:
1 � آغاز عملیات اجرایی پروژه تعریض بلوار آیت اله خامنه ای شهر فالورجان.

این پروژه ب��ه ط��ول 11۰۰ مت��ر در دوالین رفت وبرگش��ت و با مجم��وع اعتبار 
17۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ش��امل آزادسازی امالک در مس��یر طرح، زیرسازی، 

آسفالت، جدول گذاری، پارکینگ های حاشیه ای، فضای سبز و روشنایی.
ش��ایان ذکر اس��ت این بل��وار یک��ی از ورودی های ش��هر فالورج��ان حدفاصل 

ش��هر فالورج��ان و ش��هر درچ��ه و شهرس��تان خمین��ی ش��هر، یک��ی از 
 پرترددتری��ن ورودی ه��ای ای��ن ش��هر و یک��ی از ۴ ورودی پرت��ردد این ش��هر

 است.
۲ � بهره برداری از میدان جانبازان و بلوار امام رضا )ع( شهر فالورجان.

با مجموع اعتبار 1۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از ابتدای ش��روع پروژه تاکنون. شامل: 
احداث پل های تردد خودروهای سنگین و سبک، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری، 

مالون کاری، پارکینگ های حاشیه ای، فضای سبز و روشنایی.
ش��ایان ذکر اس��ت ای��ن بل��وار یک��ی از ورودی ه��ای ش��هر فالورج��ان 
حدفاص��ل ش��هر فالورج��ان و ش��هر قهدریج��ان و شهرس��تان نجف آب��اد، 
 یک��ی از پرترددتری��ن ورودی ه��ای این ش��هر و یک��ی از ۴ ورودی پرت��ردد این 

شهر است.
3 � بهره برداری از پروژه »زیرسازی، جدول گذاری، کانی گذاری و آسفالت« محله 

جمال آباد و خیابان المهدی.
با مجموع اعتبار ۴.9۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. شامل زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری 

وکانیو گذاری 3۵.۰۰۰ مترمربع زیرسازی.
۴ � طرح ساماندهی بلوار بس��یج و پیاده روسازی، جدول گذاری، فضای سبز مقابل 

بیمارستان امام خمینی )ره(
با مجموع اعتبار 1.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. شامل زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری، 

پیاده روسازی، گلکاری و فضای سبز و روشنایی.
۵ � کلنگ زنی ورودی جنوبی شهر فالورجان.

ب��ا مجم��وع اعتب��ار ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال. ش��امل: اح��داث می��دان 
ورودی ش��هر ب��ه قط��ر ۲۰ مترمرب��ع، اح��داث الی��ن کن��درو اتوب��ان 
 ذوب آه��ن، زیرس��ازی، آس��فالت، جدول گ��ذاری گل��کاری و فض��ای س��بز و 

روشنایی.
شایان ذکر اس��ت این میدان به عنوان مهم ترین ورودی شهر فالورجان حدفاصل 
شهر فالورجان و شهر اصفهان از سمت، اتوبان ذوب آهن و در جوار شاهراه ارتباطی 

استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
6 � طرح ساماندهی گلزار شهداء فالورجان

با مجموع اعتبار 3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. ش��امل: مس��قف نمودن گلزار ش��هدا 
فالورجان، زیرسازی، جدول گذاری، گلکاری و فضای سبز و روشنایی.

7 � آغاز عملیات نصب ماشین آالت سایت پسماند شهرستان فالورجان
با مجموع اعتبار 11.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۸ � بهره برداری از مبلمان شهری »فالور باکس های چند شاخه« در سطح شهر
با مجموع اعتبار 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. شامل: ساخت و تولید و نصب تعداد ۲۵۰ 

عدد فالور باکس ۵ شاخه ای در سطح شهر فالورجان
9 � احداث سرویس بهداشتی بوستان اندیشه

با مجموع اعتبار 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
1۰ � افتتاح دفتر شهرداری ناحیه گارماسه

با مجموع اعتبار 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. شایان ذکر است این دفتر به عنوان اولین 
ناحیه شهرداری فالورجان در محله گارماسه در جنوب شهر فالورجان با جمعیتی 

بالغ بر 7.۰۰۰ نفر احداث و شروع به کار خواهد کرد.
11 � رونمایی از طرح جامع شهر فالورجان

وی در پایان با قدردانی از مس��اعدت و همکاری شورای اسالمی شهر فالورجان به 
جهت همکاری و تصویب بودجه های موردنیاز این طرح ها، ابراز امیدواری کرد که با 

تعامل و همکاری شورای اسالمی و شهرداری فالورجان بتوان گام مؤثری در راستای 
توسعه شهر فالورجان و خدمت رسانی به شهروندان فالورجانی برداشت.
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وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: سرنگونی پهپاد 
اسرائیلی توسط ایران نشان داد که پاسخ جمهوری اسالمی 

به هر تجاوزی کوبنده خواهد بود.
س��ردار حس��ین دهقان در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
درباره س��رنگونی پهپاد رژیم صهیونیس��تی توس��ط سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی اظهار کرد: حض��ور این پهپاد 
در اطراف نطنز ه��دف آن را روش��ن می کند. اس��رائیل و 
آمری��کا عالقمندند که ب��رای خود هدف��ی را تعیین کنند 
و بگویند که در ه��ر زمان و هر جایی به خص��وص در هوا و 
فضا حاضر می شویم. این پهپاد هم برای گرفتن اطالعات، 
تصویربرداری، شنود و جاسوس��ی مخابراتی فرستاده شده 

بود.
وی ادامه داد: جمهوری اس��المی ایران همواره به صراحت 
اعالم کرده که هر نوع تجاوز در هر شرایط و موقعیت مکانی 
که به عنوان تجاوز تش��خیص دهد را حتماً کوبنده و تمام 
کننده پاسخ خواهد داد و سرنگونی این پهپاد نشان دهنده 
استحکام ایران است. اگر کسی تجاوز کند هیچ ابایی برای 

پاسخ دادن نخواهیم داشت. 
سرنگونی پهپاد اسرائیلی هم این ادعا را اثبات می کند.

وی اظهار ک��رد: این پهپاد ی��ک هواپیم��ای هدایت پذیر 
اسرائیلی بوده که همکاران ما در س��پاه در حال بررسی آن 
هستند. قرار است قطعات باقیمانده از پهپاد مورد مطالعه و 

تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و ممکن اس��ت در کامپیوتر آن 
اطالعاتی وجود داشته باشد.

وزیر دفاع گفت: ما دو ه��دف کالن را در وزارت دفاع دنبال 
کردیم که شامل اس��تفاده از تمام ظرفیت های ملی چه در 
بخش عمومی و چه در بخ��ش خصوصی و هدف کالن دوم 
عمق ساخت،  تولید و فناوری خودمان را به گونه ای توسعه 
بدهیم که ما را از دیگران بی نیاز کند، دیگرانی که به دلیل 
همین نی��از احتمال��ی می خواهند خود را بر م��ا تحمیل و 

محدودیت هایی را اعمال کنند.
 وی اف��زود: در این دو ه��دف کالن ما برنامه ه��ای خود را 
س��امان دادیم و هدف اصلی ما هم این اس��ت ک��ه بتوانیم 
س��امانه ها،  آرایه ها و س��امانه های جنگ افزاری مورد نیاز 
نیروهای مسلح را متناس��ب با تهدیداتی که نظام می تواند 
در فراروی خود داشته باشد، آن ها را مجهز به این تجهیزات 

کنیم.
دهقان در مورد موضوع پارچین گفت: جمهوری اس��المی 
ایران برای شفاف سازی زیر نظارت آژانس همه فعالیت های 
خود را انجام می دهد و بازرسین آژانس در همه مراکز فعال 
در حوزه هسته ای ایران حضور دارند؛ لذا فعالیتی که از دید 
آژانس به دور باشد و پنهانی، ایران انجام نمی دهد.همچنین 
پارچین را هم چند بار تاکن��ون آژانس بازدید کرده و حتی 
در آخرین بار به آن ها گفته شد که هر نقطه ای از پارچین و 

هر موضوعی که مورد سؤال آن هاست اعالم کنند تا ببینند و 
بررسی هایشان را انجام دهند.

دهقان تصریح کرد: متخصصان نقاط مورد نظر را دیدند و 
نمونه برداری کردند و چیزی به دس��ت نیاوردند، حتی در 
مقطعی موضوع را تمام ش��ده اعالم کردند، ح��اال با اتکا به 
چه بهانه ای دوباره این بحث را مطرح می کنند، هیچ دلیلی 
برای حضور یا ورود آن ه��ا در پارچین نمی بینیم و موضوع 

تمام شده است.
وی گفت: آژانس هم خودش این را می داند ولی با فش��اری 
که اسرائیلی ها می آورند یا برخی معاندین و بدخواهان ملت 
ما، آژانس حرکات نامعقولی را انجام می دهد که پاس��خش 

روشن است.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح در ادامه گفت:  به 
طور طبیعی هم اسرائیلی ها و هم آمریکایی ها عالقه مندند 
و یک هدف برای خودش��ان تعریف می کنن��د که همواره 
بتوانند بگویند در هر زمانی و هر جای��ی که اراده کردیم به 
خصوص در هوا و فضای کشور حاضر شوند و عمدتاً هم برای 
جاسوسی، اطالعات گیری، تصویربرداری و احیاناً شنودها و 

جاسوسی های مخابراتی می آیند.
وی با اشاره به ساقط ش��دن یک فروند پهپاد اسرائیلی در 
نزدیکی نطنز افزود: همواره جمهوری اسالمی اعالم کرده 
اس��ت که هر نوع تجاوزی از طرف هر نیروی بیگانه ای در 
هر شرایطی انجام شود حتماً پاس��خ کوبنده و تمام کننده 

دریافت می کنند.
 همچنین محدوده فعالیت تحقیقاتی و صنعتی ما تمامی 
عرصه های زمین، هوا و دریا را تحت پوش��ش قرار می دهد. 
ما تمرکز خود را روی توس��عه فناوری ها و تولید تجهیزاتی 
قرار دادیم که برای ما می تواند برتری ساز باشد و ما را به مرز 

بازدارندگی برساند.
دهقان افزود: امروز عمده فناوری هایی که مورد اس��تفاده 
ما در تولید سالح و تجهیزات است، متکی به دستاوردهای 
بومی اس��ت، این امر قابلیت��ی را ایجاد می کن��د که آن ها 

شناختی از آن چه ما در اختیار داریم ندارند. 
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروه��ای مس��لح در آخرتصریح 
کرد: شعار ما این اس��ت که ما باید به گونه ای حرکت کنیم 
 که هیچ گاه م��ورد غافلگی��ری فناورانه یا راهب��ردی قرار 
نگیریم و همچنین همواره دش��من خ��ود را در این موضع 
قرار دهیم یعنی او نداند که ما چه داریم که می توانیم با آن 

مقابله کنیم.

وزير دفاع مطرح کرد:

سرنگونی پهپاد اسرائیلی؛ پاسخ کوبنده ایران

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه عازم عربستان شد

برگزاری کنگره شهدای اصناف 
به احیای نام اين آبرومندان 

انقالب اسالمی کمک خواهد کرد

حضرت آیت ال��ه خامن��ه ای بابیان اینکه بس��یاری از 
شهدای برجسته اصناف و بازار شناخته شده نیستند، 
تصریح کردند: برگزاری کنگره ش��هدای اصناف و بازار 
یقیناً به احیای نام این آبرومندان نظام اسالمی و انقالب 

اسالمی کمک خواهد کرد.
ب��ه نق��ل از پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم 
 رهبری، بیانات رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار

  اعضای س��تاد کنگ��ره مل��ی ده هزار ش��هید اصناف 
 و بازار کش��ور ک��ه در تاری��خ ۲6 خ��رداد 93 برگزار

 ش��ده ب��ود، در نشس��تی ک��ه ب��ه همی��ن منظ��ور 
در سالن همایش های صداوس��یما برگزار شد، منتشر 

گردید.
حض��رت آیت ال��ه خامن��ه ای رهب��ر معظ��م انقالب 
اس��المی در این دیدار ورود اصناف و بازاریان کش��ور 
در جری��ان مبارزات انقالب��ی را یکی از ح��وادث مهم 
تاری��خ انق��الب اس��المی برش��مردند و خاطرنش��ان 
کردند: بازاری��ان متدین در سراس��ر کش��ور از اولین 
گروه هایی بودند که به ندای امام راحل در طول نهضت 
 لبیک گفتند و فضای کش��ور را در س��ال 13۴1 گرم

 کردند.
ایشان با اش��اره به تالش های ارزنده اصناف در جریان 
پیروزی انقالب اس��المی و دفاع مقدس تأکید کردند: 
برخی از اصناف خود به جبهه ها رفتند یا کار خود را به 
جبهه بردند و یا به جبهه ها کمک مالی کردند که الزم 
است یادبودی همراه با محتواهای خوب و درخور آن ها 

برگزار شود.

شهردار فالورجان عنوان کرد

بهره برداری از 11 پروژه عمرانی و خدماتی فالورجان در هفته دولت



یادداشت

سارقان منزل آیت اهلل طاهری 
شیرازی غافالگیرشدند 

رئیس پلیس آگاهی تهران 
گف��ت: متهم��ان اصل��ی 
س��رقت از من��زل آیت اهلل 
طاهری شیرازی شناسایی 

و دستگیر شدند.
س��اعت 14، 23 مردادماه 
امس��ال ماموران کالنتری 
قلهک در جریان س��رقت به عن��ف از منزل آی��ت اهلل طاهری 
ش��یرازی قرار گرفتند.پس از حضور ماموران و تشکیل پرونده 
به دستور بازرس شعبه ششم دادس��رای ناحیه 3 تهران پرونده 
برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پلیس آگاه��ی در اظهاراتش گفت: 
به علت شدت بیماری قادر به حضور در مسجد برای اقامه نماز 
ظهر و عصر نبودم و در حال استراحت ناگهان چند نفر با تهدید 
کلید گاو صندوق را از من گرفته و اقدام به س��رقت وجوه داخل 

گاو صندوق کردند.
در بررسی کارآگاهان پلیس مشخص شد سارقان به عنف قصد 
سرقت گاو صندوق را داش��تند که پس از اطالع از حضور آیت 
اهلل در منزل با تهدید کلید گاو صندوق را گرفته و پس از سرقت 

متواری شدند.
ماموران پلیس که اطمینان پیداکرده بودند سارقان بااطالع از 
وجوه نقد دست به طراحی سرقت زده اند اقدام به تحقیق از افراد 

مرتبط با صاحب خانه و اهالی مجتمع و محله کردند.
در تحقیقات تخصصی پلیس ماموران متوجه شدند فرزند یکی 
از ساکنان قبلی مجتمع با ارائه اطالعات الزم در مورد نگهداری 
وجوه نقد در منزل آیت اهلل و زمان تردد اقدام به طراحی سرقت 

کرده است.
در ادامه با دس��تگیری این مته��م در تحقیق��ات پلیس وی به 

طراحی سرقت اعتراف و همدستانش را معرفی کرد.
س��رهنگ عباس��علی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران با 
اعالم این خبر به مهر گفت: با شناس��ایی متهم اصلی سه متهم 
مرد و یک متهم زن دس��تگیر و به طراحی و ارتکاب این سرقت 
اعتراف کردند.متهمان پس از صدور قرار قانونی برای تحقیقات 
 تکمیلی در اختی��ار کارآگاهان پایگاه س��وم پلیس آگاهی قرار

 گرفتند.

اپیدمی جاسازی باک اضافه در 
اتوبوس های بین شهری

معاون کاال و خدمات انجمن 
ملی حمایت از مصرف کننده 
با انتق��اد از اپیدمی ش��دن 
جاسازی باک اضافه در میان 
اتوبوس ه��ای بین ش��هری، 
بیان ک��رد: متاس��فانه برای 
جاس��از کردن ب��اک اضافه 
تغییرات زیادی در اتوبوس اعمال می شود که خودرو را به طور 
کامل از اس��تاندارهای کارخانه خارج می کن��د و به یک تانک 

سوخت که هر لحظه آماده انفجار است بدل می کند.
صادق بشیری افزود: این اقدامات در کشور به دلیل تفاوت قیمت 
سوخت برای مدت طوالنی بسیار رایج بود و اکنون نیز ادامه داد.

وی ادام��ه داد: رانن��دگان ب��رای نص��ب باک ه��ای اضافه در 
اتوبوس ه��ا حتی وضعی��ت اتاق اتوب��وس  را تغیی��ر می دهند. 
نصب این باک ها موجب کاهش تعادل خ��ودرو، برهم خوردن 
تعادل وزن��ی اتوب��وس و حتی تولی��د گاز از س��وخت موجود 
 در اتوب��وس می ش��ود و در نهای��ت منج��ر به فاجع��ه خواهد

 شد.
مع��اون کاال و خدمات انجم��ن ملی حمای��ت از مصرف کننده  
در تش��ریح ای��ن موض��وع ،گف��ت: طراح��ی ب��اک اتوب��وس 
در وضعیت اس��تاندارد کارخانه به ش��کلی اس��ت که در حین 
تالط��م و جابجای��ی س��وخت، گازی که متصاعد می ش��ود در 
کمتری��ن خالت اس��ت و آن نی��ز از طری��ق لوله ای ک��ه برای 
ای��ن کار طراحی ش��ده اس��ت از ب��اک خ��ارج می ش��ود، این 
 گازها بس��یار خطرناک اس��ت و با کوچک تری��ن تکانی منفجر 

می شود.
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بازگشت پیکر مطهر ۲۵ شهید تازه تفحص شده از مرز تمرچین
پیکر مطهر 2۵ شهید تازه تفحص شده در کردستان عراق، امروز از مرز تمرچین کردستان 
با اس��تقبال مردم و مسووالن به آغوش میهن اس��المی بازخواهند گشت.بر اساس این 
گزارش، مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهدا، ساعت ۹ امروز با حضور مردم و مسئوالن 

در یادمان شهدای گمنام تمرچین برگزار خواهد شد. 

3

اگرچه آمار دقیق و درستی از تعداد طالق هایی که 
به دلیل اش��تباه زوجین درانتخاب همسر رخ داده 
وجود ندارد. اما کارشناس��ان و مسئوالن معتقدند 
منش��أ اصلی تعداد زیادی از طالق ها و پرونده های 
خانوادگی موجود در دس��تگاه قضا اشتباه زوجین 
در انتخاب یکدیگراست. این موضوع وقتی بحرانی تر 
می شود که آمارهای رس��می حاکی از وجود مراکز 
مشاوره غیرقانونی و سایت های غیرمعتبردر موضوع 
مشاوره قبل از ازدواج یا همس��ریابی است.هر چند 
درطی سال های اخیراین موضوع و وضعیت بحرانی 
طالق درکش��ورونیزعملکرد برخی مراکز مش��اوره 
قبل از ازدواج دغدغه برخی نهادهای رسمی مسئول 
شد ،اما بی نتیجه ماندن ساماندهی آن ها در دولت 
قبل دغدغه ای جدی برای دولت جدید فراهم کرده 
اس��ت. طبق آمارهای رس��می وغیررسمی بیش از 
هزاران مرکز مشاوره ازدواج در سراسر کشور در حال 
فعالیت هستند.مراکزی که زیرنظرنهادهایی چون 
وزارت ورزش وجوانان،س��ازمان بهزیستی،نیروی 
انتظامی،وزارت علوم و س��ازمان نظام روانشناسی 
و... فعالیت می کنند. همه این نهادها طبق متدهایی 
که خود تعیین کرده اند به جوانان درش��رف ازدواج 
مش��اوره می دهند که شاید از اس��تانداردهای الزم 
و علمی برخوردار نباش��د. البته این موضوع نش��ان 
می دهد ک��ه در جامع��ه ج��وان ایرانی چ��ه اندازه 
نیاز به موضوع مش��اوره احس��اس ش��ده که برخی 
از س��ازمان ها با توجه به کارکردهایش��ان احساس 
وظیفه کرده و ارائه مشاوره ازدواج جوانان و خانواده 
را جزو فعالیت های خود تعری��ف کرده اند.اما نکته 
قابل تأمل درمیان این است که آیا همه این سازمان ها 
و وزارتخانه ه��ا و مراک��ز خصوصی،مش��اوره هایی 
مطابق با استانداردهای ملی و جهانی به مخاطبان 
ارائه می کنند. آیا اگر همه مشاوره گیرندگان ازاین 
مراکز،مشاوره ای یکسان دریافت می کنند این روند 

درست و علمی است؟
نگاهی به عملکرد مراکز مشاوره ازدواج وسایت های 
غیررس��می درکش��ور این موضوع را تأیید می کند 
که برخی با ارائه مش��اوره اش��تباه چه آسیب هایی 
را ب��ه خانواده های نوپ��ا رس��انده اند.به گفته دکتر 
غالمعلی افروز رییس اسبق سازمان نظام روانشناسی 
درحالی که حاضر بس��یاری از مراکز همس��ریابی با 
اهداف تجاری، تبلیغاتی به این کار مبادرت می کنند 
و هیچ نهادی هم بر عملکرد آن ها نظارت نمی کند. 
مراکزی که به غلط مشاوره می دهند و در این میان 
اهداف دیگری را هم جس��تجو می کنن��د .به گفته 
این استاد دانشگاه تهران، اگر بخواهیم قدمی برای 

ازدواج برداریم باید فقط از دیدگاه های روانشناسان، 
مش��اوران متعهد افراد معتمد بهره مند ش��ویم .در 
این میان بهمنی مدیرکل دفترتعالی ازدواج وزارت 
ورزش و جوانان نیز از گسیختگی مشاوره های ازدواج 
گالیه  می کند و می گوید:عده ای به اش��تباه مشاوره 
می دهند و مردم از آن ه��ا خدمات غلط می گیرند و 
خدمات دریافت ش��ده برای آن ها نه تنها خیری در 
درنخواهد داشت بلکه این عده را متضرر هم خواهد 
کرد. به گزارش مهر مش��اوره اصولی ازدواج و ایجاد 
مراکز مشخص و قانونمند برای ارائه مشاوره ها یکی از 
دغدغه وزارت ورزش و جوان هم بوده است. محمود 
گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان نیز دراین رابطه می گوید: به دلیل تقاضاهای 
بسیار مشاوره و ازدواج، سایت ها و مراکز همسریابی 
غیرقانونی پیداشده اند که باید گفت آشفتگی را در 

جامعه به همراه آورده اند.
در واقع ش��اهد برخی س��ایت های همس��ریابی و 
مؤسسات همس��ریابی بدون تخصص و غیرقانونی 
هستیم که از روی دلسوزی کاری را انجام داده ولی 
تخصص الزم را برای این امر ندارند.به باور این مقام 
مسوول در وزارت ورزش و جوانان، برخی از افراد در 
مجالسی از روی دلسوزی آدرس دختران را گرفته و 
بدون شناخت خانوادگی،اجتماعی و روحی و روانی 
برای آن ها همس��ر می گزینند که ما این موضوع را 
یک آشفتگی محسوب می کنیم، در واقع حکومت 
وظیفه دارد که در راستای همسریابی جوانان اقدام 
کند که وزارت ورزش و جوانان ازسوی حکومت این 

امر را انجام خواهد داد.
تأسیس مراکز مشاوره ازدواج استاندارد

همه این نگرانی ها دس��ت به دست هم داد تا معاون 
س��اماندهی امورجوان��ان وزارت ورزش و جوانان از 
گشایش و تأسیس مراکز مشاوره ازدواج استاندارد و 
تدوین سند ملی مشاوره ازدواج خبر دهد.سندی که 
پس از مشاجره های بسیار در دولت دهم میان وزارت 
ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی در دولت 

یازدهم به تفاهم رسید و امضا شد.
به گفته دکت��ر محمود گلزاری معاون س��اماندهی 
امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان، ب��ا آغاز بکار 
دولت جدید و تقاضاه��ای فراوان از س��وی افراد و 
مراکز مش��اوره برای پایان دادن به این بالتکلیفی و 
همچنین ضرورت ایجاد مراکز مش��اوره ازدواج در 
س��طح جامعه طی جلسات کارشناس��ی متعددی 
سعی کردیم زمینه های بروز این اختالف و راه های 
حل آن را بررسی کنیم. وی  تغییر نگرش دولت به 
نهادهای صنفی وعدم ورود ب��ه وظایف ذاتی آن ها 

را مهم ترین علت زمینه س��از برای رفع این مش��کل 
می دان��د و می گوید:س��ازمان نظام روان شناس��ی و 
مشاوره، سازمانی صنفی، تخصصی و قانونی در حوزه 
روان شناسی و مشاوره است و پروانه های فعالیت روان 
شناسان و مش��اوران باید توسط این س��ازمان صادر 
ش��ود و وزارت ورزش و جوان��ان نیز خ��ود را ملزم به 
رعایت قانون می داند.محمدرضا کمن دبیر کارگروه 
پیش نویس س��ند ملی ازدواج نیز با تأیید س��خنان 
دکتر گلزاری می گوید: تقاضای باالیی برای دریافت 
مشاوره از سوی جوانان وجود دارد؛ از همین رو تهیه 
و تدوین سند مدونی در زمینه مشاوره ازدواج بسیار 

ضرورت دارد.
کمن با اشاره به برخی از مش��کالت و نابسامانی های 
مراکز مش��اوره ازدواج که از نبود س��ندی قانونمند 
رنج می برند می گوید: متاس��فانه عده ای هستند که 
مشاوره های غیراس��تاندارد می دهند و ممکن است 
زندگی مراجعه کنن��دگان به این مراکز را با مش��کل 
روبرو کنند.به اعتقاد دبیر کارگروه سند ملی مشاوره 
ازدواج، این مشاوره دهندگان سلیقه ای عمل می کنند 
و از استاندارد خاصی تبعیت نمی کنند که این رویکرد 
در جامعه آس��یب زا خواهد بود. بحث دیگری که در 
این میان حائز اهمیت است نظارت بر مراکز مشاوره 
و رصد علمی آن هاس��ت. یعنی باید ارگانی باالدست 
فعالیت های این مراکز را تحت نظارت داشته باشند و 
از نظر علمی هم باید رصد شوند تا از دانش روز برخودار 
شوند و با آگاهی به مراجعان، مش��اوره دهند. برخی 
ازاین مراکز با دادن مش��اوره های اش��تباه و ناکارآمد 
سبب ازهم گسیختگی خانواده ها می شوند. ازآنجاکه 
طرح افزایش جمعیت از مباحث مهم کشور به حساب 
می آید و موضوع ازدواج جوانان و پیوند و اس��تحکام 
خانواده نیزدردل این طرح گنجانده شده، انجام و ارائه 
مشاوره درست به جوانان و خانواده ها از مقوالتی است 
که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد زیرا طبق 
آمارهای موجود در هر ساعت دو واقعه طالق در کشور 

ثبت می شود
سند ملی مشاوره ازدواج درحالی که تدوین

 آمارهای نگران کننده در سالهای اخیر در کشور نشان 
می دهد جای مراکز رسمی مش��اوره درکشورخالی 
اس��ت. مدیرکل دفترتعال��ی ازدواج وزارت ورزش و 
جوانان با انتقاد از وجود مراکز مشاوره غیراستاندارد 
می گوید:برای یکپارچه سازی مراکز مشاوره سندی به 
عنوان سند ملی مشاوره ازدواج درحال تدوین است. 
قرار شده با تدوین این سند س��ازوکارهایی در جهت 
مشاوره های پیش از ازدواج که همراه و کمک جوانان 
درانتخاب است ارائه شود. وی به ضرورت یکسان سازی 
مراکز مشاوره اش��اره می کند و می افزاید:کارگروهی 
در این رابطه تشکیل شده که کارکردهای تخصصی 
در زمینه های متفاوت دارند تا سند براساس نیازهای 

موجود تدوین شود. 
این کارگروه چندین جلسه داشته که تا پایان شهریور 
سند نهایی تدوین و ارائه می ش��ود. در این کارگروه از 
کارشناس��ان مجرب این حوزه و برخی از روحانیون 
نیز کمک گرفته شده اس��ت. طبق این سند سازوکار 
،هدف و برنامه مشاوره ازدواج به صورت حرفه ای ارائه 
می ش��ود که قابل ارزیابی نظارت دقیق است.در این 
میان غالمعلی افروزهم براین بارو اس��ت که مشاوره 
دهندگان بای��د دارای صالحیت باش��ند و نظارت بر 
روی آن ها باید دقیق و علمی بشد تا از بروز مشکالت 
جلوگیری ش��ود.نظارت یک ارگان باالدس��ت براین 
مراکز میزان خس��ارات اجتماعی را به شدت کاهش 
می دهد.به گفته دبیر کارگروه پیش نویس سند ملی 
ازدواج، تدوین این سند نقاط ضعف را برطرف می کند 
چراکه تاکنون راندمان مشخصی از عملکردها وجود 

نداشته است. 

فوت مراکز مشاوره غیر قانونی به آتش بحران خانوادگی

در هر ساعت دو واقعه طالق در کشور ثبت می شود 

قطار طالق همچنان مسافر می گیرد

یادداشت

 سرمایه گذاری های بزرگ 
اصفهان  را به جهان معرفی می کند  
دکتر سید مرتضی س��قاییان نژاد با تاکید بر این مطلب اطهار 
داشت: اصفهان 4۷ هزار هکتار وس��عت دارد و از نظر تاریخی، 
تمدنی، فرهنگی به طور یقین در ردیف ۷ شهر بزرگ دنیا قرار 
دارد لذا این ظرفیت با حرکت های این گونه کامل می ش��ود و 
بس��تری فراهم می گردد تا با س��رمایه گذاری های بزرگ، این 
ش��هر به جهانیان و مردم ایران زمین شناس��انده شود. وی در 
ارتباط با س��رمایه گذاری و میدان دادن ب��ه بخش خصوصی، 
اظهار کرد: اگ��ر ۷۰ درصد اقتصاد ما در اختی��ار دولت نبود به 
طور قطع حرکت هایی که علیه کش��ور ما تحت عنوان تحریم 
انجام می گیرد مقاوم تر می بودیم. شهردار اصفهان تاکید کرد: 
اقتصادی مقاومتی که مقام معظم رهبری تاکید داشتند؛حاکی 
از این است که اقتصاد را باید مردمی کرد و بخش خصوصی باید 
به میدان بیاید و سرمایه گذاری کند. سقاییان نژاد افزود: دولت 
می تواند بستری را فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند به راحتی 
کار خود را انجام دهد و دولت نقش نظارتی ایفا نماید. وی تصریح 
کرد: امیدواریم که همه دست به دست هم بدهیم و بستر را برای 
سرمایه گذاری ها فراهم کنیم تا بخش خصوصی تقویت شود. 
وی ادامه داد:امیدواریم این فرصت برای س��رمایه گذارانی که 
به کشورشان عالقه مندند و قلبشان مملو از محبت ایران است 

مهلت یک ساله مشموالن برای 
ادامه تحصیل یا خدمت سربازی

رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: مشموالن تا یک سال پس 
از فراغت از تحصیل برای ادامه تحصی��ل و یا اعزام به خدمت، 
مهلت دارند.سردار سید حمید صدرالسادات در خصوص مهلت 
افرادی که به سن مشمولیت رسیده اند، گفت: کسانی که وارد 
سن مشمولیت می ش��وند اگر حین تحصیل باشند، بر اساس 
قانون، یک سال پس از فارغ التحصیلی برای ادامه تحصیل و یا 
اعزام به خدمت، مهلت دارند.وی افزود: به عنوان مثال افرادی 
که مهرماه سال ۹2 فارغ التحصیل شده اند تا ابتدای مهرماه ماه 
امسال فرصت دارند تا درخواست خود را در مراکز پلیس +1۰ 
ثبت کنند در غیر این صورت غیبت کرده اند.رئیس س��ازمان 
وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: غیبت کمتر از 3 ماه، 3 ماه و 
بیشتر از آن، 6 ماه اضافه خدمت به دنبال دارد.صدرالسادات با 
اشاره به اینکه، قانون برای مشموالنی که در دانشگاه ها تحصیل 
می کنند، زمانی را برای معافیت تحصیلی تعیین کرده اس��ت، 
افزود: در مقطع لیس��انس، به فرد اجازه داده ش��ده تا ۵ س��ال 
تحصیل کند و در قانون پیش بینی ش��ده درصورتی که در این 
مدت، تحصیالتش به اتمام نرسید باید پس از اخذ درخواست 
کمیس��یون موارد خاص دانشگاه به س��ازمان وظیفه عمومی 
مراجعه کرده تا ادامه تحصیل خود را یک س��ال تمدید نماید.

وی یادآور شد: به دنبال آن هس��تیم تا ارتباط سیستمی ما با 
دانشگاه ها برقرار ش��ود تا دیگر نیاز به مراجعه افراد به سازمان 
وظیفه عمومی نباشد و دانشجویان درخواست خود را به مراکز 

پلیس + 1۰ ارائه دهند.

جابجایی زندانیان زن در اصفهان
مدیرکل زندان های اس��تان اصفه��ان از جابجای��ی زندانیان 
اندرزگاه نسوان ) زنان ( زندان مرکزی اصفهان به مکانی جدید 
در مجاورت کانون اصالح و تربیت خبر داد.رمضان علی امیری  
افزود: با احداث زندان جدید نس��وان، تمام زندانیان زن زندان 
مرکزی اصفهان روز گذشته به مکان جدید انتقال یافتند.وی 
اظهار کرد: زندان جدید نس��وان اس��تان اصفهان در مساحت 
11هزار مت��ر مربع و با زیربن��ای دو ه��زار و 8۵۰ متر مربع در 
مجاورت کانون اصالح و تربیت با تجهیزات موردنیاز با اسکان 
زندانیان زن استان مورد بهره برداری قرار گرفت. امیری افزود: 
در زندان جدید نسوان، واحدهای پذیرش، بهداری، فرهنگی، 
کتابخانه، اشتغال، خوابگاه، س��الن مالقات و مهدکودک مجزا 
می باش��د و زندانیان زن در این زندان ب��ا آرامش و در محیطی 

مجزا قرار دارند.

وجود روغن پالم در شیر خشک 
کذب است

رئیس س��ازمان غذا و دارو گفت: مباحث مربوط به استفاده از 
روغن پالم در شیر خشک غیر واقعی و کذب است. دکتر رسول 
دیناروند با اشاره به اینکه برای تولید شیرخشک نوزادان از پودر 
شیرخش��ک وارداتی که باید دارای اس��تاندارد بسیار باالتری 
نسبت به ش��یر خش��ک صنعتی تولید داخل باش��د، استفاده 
می شود، اعالم کرد: در مورد شیر خشک صنعتی که در کشور 
تولید می شود، نیز سازمان غذا و دارو اجازه استفاده از چربی های 
گیاهی را نداده و نظارت ها در این خصوص جدی و مستمر است.

به گفته وی، مباحث مربوط به اس��تفاده از روغن پالم در شیر 
خشک غیر واقعی و کذب اس��ت و انتشار این گونه اخبار و سوء 
استفاده از فضای ایجادشده در خصوص فرهنگ سازی باهدف 
کاهش مصرف روغن، مصداق تش��ویش اذهان عمومی بوده و 

قابل پیگیری حقوقی است.
دینارند در ادامه افزود: سازمان غذا و دارو به شدت در خصوص 
امنی��ت غذایی حس��اس اس��ت و هرجایی که نی��از به اصالح 
فرایندها باشد، توس��ط این س��ازمان مداخالت و پیگیری ها 
صورت می گیرد.وی در پایان خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر 
این نظارت ها تشدید شده است و امکان تخلف در فرآورده های 

غذایی حساس و حیاتی وجود ندارد.

رگبار باران دو روز آینده به آسمان 
اصفهان می آید 

کارشناس مس��وول پیش بینی هوای اصفهان گفت: در دو روز 
آینده، یک توده پرفشار بر روی اس��تان اصفهان نفوذ می کند 
که شرایط ابرناکی، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده در برخی 
نقاط اس��تان را به همراه دارد.لیال امینی گفت: بررسی آخرین 
نقشه های هواشناسی، بیانگر نفوذ توده پرفشار در دو روز آینده 
بر روی استان است؛ بر همین اساس، شرایط ابرناکی، وزش باد 
و احتمال رگبار پراکنده به ویژه در مناطق غرب، شمال غرب و تا 

حدودی شمال استان وجود دارد. 

اخبار کوتاه
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طرح های ضربتی نظارت بر رستوران ها 

با خیال راحت کباب میل کنید 
مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: اجرای طرح های ضربتی 
بازدید از واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی به ش��کل بسیج وار در 
اکیپ های صبح و بعدازظهر مرکز بهداشت استان اصفهان برنامه ریزی شده 

است که یکی از مراکز مدنظر در این طرح رستوران ها و کبابی ها هستند.
مهدی رفیعی با توجه به گزارشات دریافتی در روزهای اخیر درباره طرز تهیه 
کباب کوبیده در رستوران ها اظهار داش��ت: در تمامی اصناف تعدادی افراد 
متخلف وجود دارند اما نمی توان یک یا دو م��ورد تخلف در یک صنف را به 
تمام افراد شاغل در آن صنف نسبت داد.مدیر گروه بهداشت محیط استان 
اصفهان اضافه کرد: تنها یک مورد تخلف دراین باره کشف شده که مربوط به 
۵۰ کیلوگرم گوشت نامناسب و غیربهداشتی بوده و برخورد محکم قانونی 
نیز با فرد متخلف انجام شده است.وی بابیان اینکه در بازدیدهای روتین از 
واحدهای صنفی عرضه کنن��ده کباب مانند رس��توران ها وضعیت مطلوب 
بوده اس��ت، ادامه داد: دیدگاه درست این اس��ت که تمامی این واحدهای 
صنفی را بهداشتی بدانیم مگر اینکه هنگام بازرسی خالف آن ثابت شود اما 
اینکه بدون تحقیق این گونه قضاوت شود که تمام واحدهای صنفی متخلف 
هستند صحیح نیس��ت.رفیعی تصریح کرد: این نکته قابل ذکر است که به 
طور معمول عالوه بر بازدید روتین از مراکز حساس همچون رستوران ها و 
کبابی ها بازدیدهای کمتر از یک ماه نیز انجام می ش��ود و این گونه واحدها 
در لیست طرح های ضربت بازدید نیز قرار دارند.وی اضافه کرد: از روز شنبه 
این هفته طرح های ضربت بازدید به شکل بس��یج وار در اکیپ های صبح و 
بعدازظهر مرکز بهداشت اصفهان برنامه ریزی ش��ده است که یکی از مراکز 

مدنظر در این طرح رستوران ها و کبابی ها هستند.

آگهي  مناقصه عمومی
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وزارت جهاد کشاورزی استان اصفهان 



يادداشت
وزير جهاد کشاورزی در اصفهان

 اصفهان جايگاه نخست تولید
 شیر خام کشور است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اس��تان اصفهان با تولید بیش از 
یک میلیون لیتر شیر، رتبه نخست تولید شیر خام را در کشور 
به خود اختصاص داده اس��ت.محمود حجتی ظهر در حاشیه 
سفر به اصفهان اظهار کرد: سرانه مصرف شیر در ایران کمتر 
100 لیتر برای هر نفر است که در برای نزدیک شدن به سرانه 
جهانی در تالش هس��تیم.وی افزود: سرانه مصرف شیر برای 
هر نفر به 150 لیتر رس��یده اما در کش��ور این سرانه کمتر از 
100 لیتر اس��ت که در تالش هستیم این س��رانه را به باالی 
100 لیتر برای هر ایرانی برسانیم.وزیر جهاد کشاورزی بابیان 
اینکه در شورای اقتصاد کش��ور مصوباتی برای تعیین قیمت 
شیر تصویب شده اس��ت، افزود: براس��اس مصوبات این شورا 
قرار است قیمت شیر در کشور 1440 تومان تعیین شود که 
امیدواریم با حمایت بخش صنعت برای رفع نگرانی دامداران، 
گامی مؤثر در ثبات قیمت این محصول هم برداشته شود.وی 
همچنین با اش��اره به اینکه دامداران باید ب��رای فرآوری دام 
خود اقدام کنند، تصریح کرد: در صورت نیاز باید کارخانه های 
فرآوری ش��یر در کنار  دامداری ها راه اندازی شود تا شیر پس 
از تولی��د و به صورت خام ص��ادر نش��ود.حجتی بابیان اینکه 
صادرات شیر پس از فرآوری سبب ثبات قیمت این محصول و 
افزایش حمایت دولت از تولیدکنندگان می شود، گفت: بهتر 
اس��ت ش��یر پس از تولید در دامداری ها با فرآوری به صورت 
ش��یر خش��ک و یا هر فرآورده دیگری تبدیل و سپس صادر 
ش��ود تا از این طریق قابلیت نگهداری آن افزایش یابد.رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم در مراسم افتتاح 
این طرح گفت: شیر تولیدی در استان اصفهان از نظر کیفیت 
و بار میکروبی مطلوب اس��ت و ناظران دامپزشکی به صورت 
مستمر بر تولیدات دامی این استان نظارت و بازرسی می کنند.

قدرت اهلل قاسمی افزود: شیر تولیدش��ده در استان اصفهان 
بهترین شیر تولیدی در کشور است که به استان های همجوار 

هم صادر می شود.

 افتتاح گاوداری ۲ هزار راسی مولد شیری در برخوار 
گاوداری دو هزار راسی مولد ش��یری دقایقی پیش با حضور 
وزیر جهاد کش��اورزی در شهرس��تان برخوار استان اصفهان 
به بهره برداری رسید.این گاوداری با 80 میلیارد ریال اعتبار 
اولیه زمینه اشتغال81 نفر را فراهم کرده است.فاز نخست این 
گاوداری در زمینی به وسعت 28 هکتار ، با 65 هزار متر مکعب 
فضا برای نگهداری دام و 5 هزار مت��ر مکعب فضای اداری به 
بهره برداری رسید.ظرفیت نهایی این واحد دامپروری 3 هزار 
رأس گاو ش��یری و در مجموع 10 هزار رأس گاو اس��ت.وزیر 
جهاد کش��اورزی هم اکنون برای بازدید از گلخانه پارادایس 

عازم شهرستان شاهین شهر و میمه است.

153 پروژه گازرسانی در هفته دولت 
در اصفهان بهره برداری می شود

مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گف��ت: 153 پروژه 
گازرس��انی با هزینه ای بالغ بر 553 میلیون و 500 هزار ریال 
در هفته دولت در اصفهان افتتاح می شود.س��عید مؤمنی در 
رابطه با طرح های افتتاحی از سوی شرکت گاز در هفته دولت، 
اظهار داشت: 117 کیلومتر خط انتقال و خط تغذیه با هزینه 
146 هزار میلیون ریال به بهره برداری می رسد.وی ادامه داد: 
گازرسانی به 141 روس��تا با هزینه 243 میلیون و 500 هزار 
ریال و گازرسانی به بیش از 100 واحد صنعتی اعم از گلخانه 
و مرغداری با هزین��ه 89 هزار میلیون ری��ال از دیگر طرح ها 
است.مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
گازرسانی به شهرک مس��کونی امام علی یزدانشهر با هزینه 
48 هزار میلیون ریال و گازرس��انی به پروژه های مسکن مهر 
شهرستان های اردس��تان و مهاباد با هزینه 12 هزار میلیون 
ریال و افتتاح س��اختمان اداری اداره گاز منطقه 4 اصفهان با 
هزینه 15 هزار میلیون ریال از دیگر پروژه های این شرکت در 

هفته دولت است.

بهره برداری دو طرح عمرانی شهری 
در آران و بیدگل

همزمان با هفته دولت دو طرح عمران شهری آران و بیدگل به 
بهره برداری رسید.شهردار آران و در مراسم افتتاح ساختمان 
جدید شهرداری ناحیه 2 به ایرنا اظهار داشت: این ساختمان 
با کاربری اداری در ش��ش ه��زار و 550 مترمربع مس��احت 
احداث شده است.حسن س��تاری افزود: این س��اختمان که 
ساخت آن از س��ال 1384 آغازشده ش��امل مجموعه اداری، 
س��الن اجتماعات، پارکینگ، فروش��گاه، س��وله انبار، زمین 
ورزشی و اتاق نگهبانی است.وی زیرس��ازی و آسفالت 21 هزار و 
500 مترمربع از معابر ش��هری آران و بیدگل را از دیگر طرح های 
عمرانی مورد بهره برداری ذکر کرد و گفت: برای اجرای عملیات 
 عمرانی این طرح ها ش��ش میلیارد و 650 میلی��ون ریال هزینه

 شده است.

بهره برداری از ۴۹۴ طرح مخابراتی 
در استان

    رئیس اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: 
همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر ، 494 طرح و پروژه مخابراتی در سراس��ر اس��تان به بهره 
برداری می رسد.حمیدرضا عسگری با اشاره به این مطلب، اظهار 
داش��ت: برای انجام این طرح ها بالغ بر 211 میلیارد ریال هزینه 
شده است. وی ادامه داد: نصب 11 سایت BTS ، توسعه و نصب 8 
مرکز سوئیچ مخابراتی ، 112 پروژه فیبر نوری و 111 پروژه دیتا 
از جمله این طرح ها در اس��تان اصفهان است. رئیس اداره روابط 
عمومی شرکت مخابرات اس��تان اصفهان تصریح کرد: همچنین 
 252 طرح و پ��روژه نیز در قالب س��ایر پروژه ها ب��ه بهره برداری 
خواهد رس��ید. وی در خصوص اقدامات این ش��رکت در زمینه 
اینترنت پرس��رعت، گف��ت: نص��ب و راه ان��دازی تجهیزات 
DSLAM در تعدادي از روس��تاهاي شهرستان شهرضا به 
پایان رسید و امکان واگذاري اینترنت پرسرعت در روستاهاي 
کهرویه ، امام��زاده علي اکبر ، مهیار ، هونج��ان به میزان 64 

پورت و اسفرجان به میزان 128 پورت فراهم شده است.

۴
آالیندههایخروجیاگزوزخودروهااندازهگیریمیشود

رئیس پردیس محیط زیست و انرژی پژوهش��گاه صنعت نفت گفت:  برای اولین بار در کشور بررسی 
و اندازه گیری میزان آالینده های بنزن، تولوئن، اتیل بن��زن و زایلن ها در خروجی اگزوز خودروها در 

پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شد.
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 قائم مقام مدیرعامل س��ایپا کاش��ان از تولید سه محصول 
جدید این شرکت تا دو سال آینده خبر داد.

فریبرز شهباز اظهار داشت: س��ومین محصول سایپا با نام 
»ساینا« با تغییرات اعمال شده بر روی خط تولید »تیبای« 

کنونی تا پایان سال جاری تولید خواهد شد.
وی افزود: درپی انعقاد قرارداد با شرکت خودروسازی چینی 
»چانگهای« سومین شرکت بزرگ خودروساز چین، تولید 
دو محصول با کیفیت این شرکت در شهریور ماه سال آینده 

در سایپا کاشان آغاز می شود.
به گفته وی براس��اس برنامه ریزی های انجام شده در سال 
نخس��ت، تولید س��ه هزار خودرو از این نوع محصوالت در 
دستور کار قرار گرفته و در سال دوم تولید این محصول به 20 

هزار دستگاه افزایش می یابد.
وی با اشاره به برخورداری محصوالت سایپا از استانداردهای 
جهانی صنعت خودروس��ازی تصریح کرد: ب��ه این ترتیب 
محصوالت سایپا کاشان که درحال حاضر »تبیا«و »سایپا 
111« است در س��ال 95 به پنج محصول افزایش خواهد 
یافت.مدیرعامل شرکت سایپا کاش��ان نیز در این نشست 
اظهار داشت: حضور قطعه س��ازان در کنار شرکت اولویت 
کنونی سایپا است.محمدرضا شیخ عطار افزود: به رغم وجود 
این پتانسیل در شهرستان کاشان به علت محدودیت منابع 

سرمایه گذاری هنوز نتوانسته ایم به این مهم دست یابیم. 
به گفته وی از پیامدهای تحقق این امر تقویت امکان نظارت، 
کاه��ش هزینه های حم��ل و نقل و افزایش س��طح کیفی 

محصوالت و قطعات است.
مدیرعامل س��ایپا کاش��ان خاطرنش��ان کرد: این شرکت 
مهارت و تخص��ص نیروی انس��انی خود را ب��ا بهره گیری 
 از کارشناس��ان ماه��ر و مجرب در ای��ن کارخان��ه فراهم

 آورده است.
وی با بیان اینکه سایپا کاشان سال گذشته با وجود تشدید 
تحریم ها توانس��ت مشکالت را پش��ت س��ربگذارد، ابراز 
امیدواری کرد: با همکاری مردم و مسووالن منطقه صنعت 

تولید خودرو در کاشان به جایگاه واقعی خود برسد.
معاون اداری و توسعه منابع انسانی شرکت سایپا کاشان نیز 
در این نشست از ساخت و واگذاری 265 واحد مسکن مهر به 
کارکنان این شرکت خبر داد و گفت: 88 واحد مسکونی نیز 
در شهرک »امیرالمومنین« کاشان ساخته شده که درحال 

حاضر در آن ساکن هستند.

وزیر نیرو گفت: اجرای پروژه تونل گالب 2 برای آبرسانی 
به اصفهان به طور موقت متوقف شده است.

حمید چیت چیان افزود: ش��ورای عالی آب، وزارت نیرو 
را مکل��ف کرده که ب��رای اجرای ای��ن تونل ابت��دا مجوز 
زیس��ت محیطی دریافت کند.وی ادامه داد: هر زمانی که 
سازمان حفاظت محیط زیست مجوز صادر کند در فاصله 
24 س��اعت پس ازآن، عملیات اجرایی تونل گالب 2 آغاز 

می شود.
طرح انتقال آب تونل گالب 2، بخش ابتدایی طرح آبرسانی 
به 14 شهرستان استان اصفهان )73 شهر و 78 دهستان( 

است که 27 کیلومتر طول دارد. 
از طریق ای��ن تونل که عملی��ات اجرایی آن از س��ال 88 
آغازشده و حدود 20 درصد پیش��رفت فیزیکی دارد، قرار 
است آب موردنیاز این استان به شکل مستقیم از دریاچه 

سد زاینده رود به محل تصفیه خانه در انتهای تونل منتقل 
شود.

اصفهان در س��ال های اخیر به س��بب بروز خشکسالی در 
حوضه زاینده رود و افزایش مصرف با کمبود تأمین آب به 

خصوص در بخش آشامیدنی روبروست.
ضرورت احداث تونل گالب ۲

لطف اهلل ضیایی، کارش��ناس مس��تقل آب نی��ز در مورد 
ضرورت احداث تونل گالب 2 ، گفت: تونل گالب 2 برای 
تأمین کمبود آب شرب شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ در 
دستور کار قرارگرفته اس��ت چراکه شبکه آب آشامیدنی 
اصفهان بزرگ در اثر رش��د جمعیت با محدودیت روبه رو 
شده است و قادر نیست نیاز جمعیت زیرپوشش را تأمین 
کند که عل��ت محدودیت ش��بکه آب آش��امیدنی، تونل 
اش��ترجان اس��ت. این تونل حداکثر گنجایش عبور 10 
متر مکعب در ثانیه آب ش��رب را دارد. بر پایه مطالعات و 
برآوردها میزان آب شرب موردنیاز شبکه آبرسانی اصفهان 
بزرگ در سال 1420، 20 متر مکعب در ثانیه خواهد بود 
که برای تأمین این کمبود آب شرب، تونل گالب 2 در نظر 
گرفته ش��د.وی ادامه داد: تونل گالب 2 در س��فر استانی 
رئیس جمهور پیش��ین به تصویب هیئت وزیران رسید و 
به وزارت نیرو ابالغ ش��د تا برای تأمین کمبود آب شرب 
در آینده، احداث تونلی به ط��ول 17 کیلومتر به نام تونل 
گالب 2 در ادامه تونل گالب یک و با همان قطر در دستور 

کار قرار گیرد.

وزير نیرو:پروژه آبرسانی تونل گالب ۲ به طور موقت متوقف شده است

توپ اجرايی شدن تونل گالب ۲ در زمین محیط زيست 
 قائم مقام مديرعامل سايپا کاشان

سه محصول جديد سايپا کاشان تا پايان سال ۹5 وارد بازار می شود

رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدام به اخذ رشوه از سوی 
برخی کارمندان سیستم بانکی، گفت: از مردم می خواهم 
باهمت جمعی از فساد رشوه جلوگیری کنند. سایت بانک 
مرکزی و بخش نظارت بانک مرکزی با جدیت این موضوع 
را دنب��ال می کند و اطمین��ان می دهیم ک��ه در صورت 
گزارش مورد توسط مردم، مشکلی برای گزارش دهنده 
پیش نخواهد آمد. بارها افرادی به من مراجعه می کنند 
و می گویند مبالغ باالیی مانند 50 میلیارد دالر دارند که 
می خواهند وارد کشور کنند و وقتی می گویم حواله کنید، 
ناپدید می ش��وند. این موضوعات و پیشنهادهای وامی، 

دام هایی است که برای افراد ساده لوح پهن می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد مطالبات مشکل الوصول 
بانک ها اظهار داشت: یکی دو سال است که مدیریت منابع 
در بانک ها ایجادشده است. تسهیالت پرداختی بانک ها 
باید در سررسید وصول شود اما در برخی موارد شرایطی 
ایجاد می شود که این وصول امکان پذیر نمی شود. مانند 
ش��رایطی که در نوس��انات نرخ ارز برای تولیدکنندگان 
ایجادش��ده و آن ها را دچار مش��کل کرده. در عین حال 
تسهیالت تکلیفی پرداختی به بانک ها به ویژه بانک های 
دولتی بس��یار زیاد اس��ت ک��ه از جمله آن ه��ا پرداخت 

تسهیالت به بنگاه های زودبازده بود که البته بازدهی نیز 
نداشتند. همچنین تسهیالت دهی به حوادث غیرمترقبه 

از جمله آن ها است.
سیف در مورد پرونده های مطالبات معوق بانک پارسیان 
گفت: یکی از دالی��ل ایجاد مطالبات مع��وق برای بانک 
پارس��یان این بود که در اوایل تأسیس و ایجاد این بانک 
پرداخ��ت وام ب��ه برخی پرونده ه��ا به ص��ورت تکلیفی 
صورت گرفت به طوری که لیس��ت اسامی برخی از افراد 
مشکوک الوصول دارای مطالبات معوق در این بانک جزو 
 575 پرونده بانک پارس��یان اس��ت که بانک مرکزی به

       قوه قضائیه ارائه کرده است و همچنین می توان گفت 
که س��وء جریان هایی در برخی پروند ها وجود دارد. این 
دیدگاه که هر پرونده ای که دچار مطالبات معوق ش��ده 

فسادی در پشت آن وجود دارد باید اصلح شود.
وی با اشاره به بسته خروج غیرتورمی دولت از رکود گفت: 
یکی از دس��تور کارها احیای بخش تولید بر اساس این 

بسته است تا با تزریق جدید منابع توسط نظام بانکی این 
بخش احیا شود. بانک ها وظیفه پرداخت دوباره تسهیالت 
به بنگاه هایی رادارن��د که پیش از ای��ن دارای مطالبات 
معوق شده اند اما نمی توان آن ها را جزو بدحسابان بانکی 
به حس��اب آورد.رئیس کل بانک مرک��زی بابیان اینکه 
حسابرس��ان مس��تقل باید مانع بزک کردن صورت های 

مالی بانک ها شوند، تصریح کرد: اگر بانکی صورت سازی 
کند، جریمه خواهد شد.

وی با اعالم اینکه بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای دادن 
مجوز جدید بانکی ندارد، یک��ی از برنامه های مهم بانک 
مرکزی را س��اماندهی وضعیت فعلی ب��ازار پولی و مالی 
کشور ذکر کرد و گفت: در حال حاضر تمرکز سهامداری 

در بانک ها مخفی شده است.
جريمه ديرکرد حرام است اما...

وی در مورد جریمه دیرکرد بانک ها تصریح کرد: جریمه 
دیرکرد حرام است اما ما بر مبنای دستورالعمل شورای 
نگهبان، وجه التزام را اجرا می کنی��م که مقررات خاص 
خود را دارد و بحث شرعی آن از طریق مکانیزم وجه التزام 
تا حدود زیادی حل شده است.رئیس شورای پول و اعتبار 
در مورد دریافت رشوه یا زیرمیزی در برخی بانک ها گفت: 
از هموطنان استدعا دارم که با فس��اد به صورت جمعی 
مبارزه کنند، این موضوع مخرب است و اقتصاد را موریانه 
وار می خورد. البته بخش نظارتی بانک مرکزی این گونه 
قضایا را به صورت جدی پیگیری می کند. بنابراین از مردم 
درخواست می کنم که این گونه موارد را به بانک مرکزی 

اطالع رسانی کنند و این اخبار برای ما مفید خواهد بود.

مردان 50 میلیارد دالری ناگهان ناپديد می شوند

حسابرسان مانع بزک صورت های مالی بانک ها شوند 

دیروز اصفهان همزمان با هفته دولت میزبان معاون اول 
رئیس  جمهور و 3 وزیر دولت و تدبیر بود .با حضور اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور همراه با نعمت زاده 
وزیر صنعت معدن و تجارت ، س��تاری مع��اون علمی و 
فناوری رئیس جمهور و چیت چیان وزیر نیرو پروژه های 

علمی و تحقیقاتی در اصفهان  افتتاح شد .
5 پروژه علمی صنعتی و فرهنگی  و تحقیقاتی 

در اصفهان افتتاح شد
با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و وزیر نیرو و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 

5 پروژه علمی و تحقیقاتی در اصفهان افتتاح شد.
 در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان که با حضور اسحاق 
جهانگیری، س��ورنا س��تاری، محمدرضا نعم��ت زادهو 
استاندار اصفهان 5 پروژه افتتاح ش��د که این پروژه ها در 
رابطه با اه��داف اجرایی اقتصاد بدون نف��ت مقام معظم 
رهبری است.پروژه های افتتاح ش��ده به نام های فناوری 
بایوجمی شرکت نانو واحد صنعت پرشیا، دستگاه عملگر 
خطی ش��رکت بهیار صنعت س��پاهان،فناوری دانه های 
رنگی ش��رکت فدک،وکیوم تراپی زخم شرکت فناورپور 
سپاهان،س��امانه حفاظت از اطالعات سرورهای حیاتی  

سازمان نسخه 4 شرکت پیام پرداز بوده است.
معاون اول رئیس جمهور در این بازدید از این نمایشگاه از 
تمامی دستگاه های علمی و صنعتی و همچنین غذایی و 

شیمیایی بازدید کردند.معاون اول رئیس جمهور تصریح 
کرد: سند چشم انداز ایران در ده سال اول رشدی معادل 
2.4 درصد داشت که برآورد می شود در ده سال دوم رشد 
علمی در این سند به 12 درصد برسد که البته این مسئله 
دور از دسترس به نظر می رسد.معاون اول رئیس جمهور 
بابیان اینکه برای تجاری س��ازی علم چاره ای جز حرکت 
به س��مت اقتصاد دانش بنیان نداریم گفت: ایران باوجود 
نیروهای علمی بسیار باالیی که دارد به طور حتم توسعه 
پیدا خواهد کرد و یکی از برترین کشورهای توسعه یافته 
خاورمیانه خواهد ش��د.وی بابیان اینکه برای رسیدن به 
این شاخص نیاز به جهت گیری خواص و تغییر رویه است 
اظهارداشت: باید از اقتصاد متکی به نفت به سمت صنایع 
دانش بنیان حرکت کنیم.معاون اول رئیس جمهور ادامه 
داد: یکی از دالیل موفقیت های شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان قرارگیری این شهرک در کنار دانشگاه صنعتی 
اصفهان، استفاده از زیرس��اخت های علمی این دانشگاه 
برای توس��عه ش��هرک و همچنین اس��تفاده از نیروهای 
انسانی تحصیل کرده اس��ت. جهانگیری بابیان اینکه این 
عوامل می تواند ما را به س��مت اقتصاد دانش بنیان سوق 
دهد، عنوان کرد: حرکت به س��مت اقتصاد دانش بنیان 
موجب توس��عه علم و فن��اوری، تبدیل علم ب��ه ثروت و 

تجاری سازی ایده های علمی خواهد شد. 
وی گفت: این عوامل باید در حوزه وزارت علوم، تحقیقات 

و فن��اوری، معاونت عل��م و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
شهرک علمی تحقیقاتی تعریف شود و دانشگاه ها نیز به 

این سمت حرکت کنند. 
تقدير مع�اون اول ريیس جمهور از ش�هردار 

اصفهان
 همچنین   در این مراسم معاون اول رییس جمهوری  با 
حضور در ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از شهردار 
اصفهان به عنوان رئیس س��ائق دانشگاه صنعتی اصفهان 
تقدیر نمود.دکتر س��ید مرتضی س��قاییان نژاد به عنوان 
رییس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان و یکی از اولین ایده 
پردازان راه اندازی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در 
سالن شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مورد 
تقدیر اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رییس جمهوری  

قرار گرفت.
هی�چ ايران�ی نمی توان�د بپذي�رد زاينده رود 

خشک است
معاون اول رییس جمهوری گفت: هیچ ایرانی عالقه مند 
به کش��ور نمی تواند بپذیرد زاینده رود خشک است و این 
وضعیت بای��د تغییر یابد.اس��حاق جهانگی��ری در آیین 
افتتاح پروژه های توسعه شرکت فوالد مبارکه افزود: باید 
این واقعیت را بپذیریم که ایران، کشوری خشک است و 
در صرفه جویی آب نباید ذره ای تردید داش��ت.وی اظهار 
کرد: صرفه جویی در آب باید تبدیل به یک فرهنگ شود 
زیرا این آب ارزش بسیار زیادی دارد.وی افزود: هنگامی 
که زاینده رود خشک شد بسیاری از مردم دچار گرفتاری 
و بیکاری ش��دند.وی بابی��ان اینکه در اس��تان اصفهان ، 
صنایعی که آب زیادی مصرف می کنند نباید ایجاد شود، 
افزود: باید به سمت استفاده از صنایعی رفت که آب زیادی 
مص��رف نمی کند.معاون اول رییس جمه��وری افزود:در 
کش��اورزی باید به س��مت اس��تفاده بهینه از آب رفت و 
10 درصد صرفه جویی در بخش کش��اورزی بس��یاری از 
مشکالت را حل خواهد کرد.وی تاکید کرد: باید به سمت 
توسعه صنایع دانش بنیان و متکی به فکر و اندیشه رفت و 
در کشور ایران ، این مهم جای کار دارد.جهانگیری گفت: 
ما در کشوری زندگی می کنیم که نیازمند توسعه صنعت 
فوالد اس��ت و این یکی از فرصت های طالیی است که در 

اختیار ما قرار دارد.
بازدی��د از پروژه قط��ار ش��هری و بهره ب��رداری از پروژه 
ش��هررویاها از دیگ��ر برنامه های س��فر ی��ک روز معاون 

رئیس جمهور به اصفهان بود.

معاون اول رئیس جمهور در اصفهان:

حرکتبهسمتاقتصاددانشبنیانعلمرابهثروتتبدیلمیکند
براساس آمار شرکت ملی پااليش و 

پخش فرآورده های نفتی؛

سه میلیارد لیتر بنزين يورو ۴ 
در کشور تولید شد

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی کشور 
در یک سال گذشته س��ه میلیارد و 77 میلیون و 600 

هزار لیتر بنزین یورو 4 در کشور تولید کرد.
براساس آمار منتشرشده، تولید بنزین پاک در کشور از 
روزانه یک میلیون و 568 هزار لیتر در تیر سال گذشته 
به 15 میلیون و 324 هزار لیتر در اسفندماه همان سال 
رسید که این امر حاکی از تالش و پیگیری های مستمر 
برای تسریع در اجرای طرح های بنزین سازی و تولید 

سوخت پاک در دولت یازدهم است. 
بر اس��اس گ��زارش ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی، ب��ا راه اندازی برخ��ی طرح های 
پاالیش��ی مانند پاالیش��گاه تبریز و افزایش تولید در 
برخی پاالیش��گاه های دیگر، تولید روزانه بنزین یورو 
4 در فروردین گذش��ته به بیش��ترین میزان یعنی 22 

میلیون لیتر در روز رسید. 
مدیر تأمین و توزیع ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
 نفتی ای��ران نیز پیش ت��ر گفت��ه ب��ود: از فروردین تا 
 13 م��رداد امس��ال، ی��ک میلی��ارد و 840 میلیون و

 200 هزار لیتر بنزی��ن با اس��تاندارد بین المللی یورو 
4 در نق��اط مختلف کش��ور مصرف ش��ده اس��ت. به 
گفته حس��ین آقایان، میانگی��ن مص��رف روزانه این 
 ف��رآورده نفتی در ب��ازه زمانی یادش��ده 13 میلیون و

 432 هزار لیتر بوده اس��ت. براس��اس گزارش شرکت 
پاالیش و پخش، سه ماه نخست سال گذشته، تنها 31 
میلیون و 465 هزار لیتر بنزین یورو 4 در کشور تولید 
شد که به طور تقریبی یک شصتم بنزین تولیدی در 3 

ماه نخست امسال است.
 تا پایان سال پیش بینی شده 8 کالنشهر کشور تا پایان 
امسال زیرپوشش کامل بنزین و نفت گاز با استاندارد 
یورو 4 قرار می گیرند و با اجرا و تکمیل طرح های بنزین 
س��ازی، اوایل برنامه ششم توس��عه در همه شهرهای 
کش��ور فرآورده های نفتی با اس��تانداردهای روز دنیا 
توزیع خواهد ش��د. هم اکنون روزان��ه 16 میلیون لیتر 
بنزین یورو 4 در پاالیش��گاه امام خمینی )ره( شازند و 
2 میلیون لیتر نیز در پاالیشگاه تبریز تولید و در کشور 
عرضه می ش��ود و حجم عرضه بنزین یورو 4 در کشور 
با احتس��اب بنزین وارداتی به 28 میلیون لیتر در روز 
رس��یده اس��ت که 40 درصد بنزین توزیعی کشور را 

شامل می شود. 



یادداشت

»ریچارد آتن بورو«، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سرشناس انگلیسی و برنده جایزه 
اسکار در سن 90 سالگی درگذشت.»ریچارد آتن بورو« چهره نامدار سینمای انگلیس 
و هالیوود که روز گذش��ته )24 اوت( در 90 سالگی درگذش��ت، برای کارگردانی فیلم 

»گاندی« محصول 1983 موفق به کسب جایزه اسکار شد.
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»ریچارد آتن بورو« درگذشت
هفتیادداشت

کتاب مشکالت زاینده رود، پرسش ها 
و پاسخ ها منتشر شد

پژوهشگاه ش��اخص پژوه اصفهان کتاب مشکالت زاینده رود، 
پرسش ها و پاسخ ها را منتشر کرد.

،از آنجای��ی که یک��ی از مهم تری��ن دغدغه ه��ای پیش روی 
مس��ئوآلن در عصر کنونی، بحران آب اس��ت که ن��ه تنها به 
عنوان یک مسئله منطقه ای و ملی، بلکه به عنوان یک مسئله 
جهانی مورد توجه قرار گرفته است، یکی از بارزترین اتفاقاتی 
که در کش��ور ایران به دنبال خشکس��الی رخ داده، خش��ک 
 ش��دن دریاچه ها، تاالب ها و رودخانه هایی است که در کشور

 وجود دارند و از مهم ترین آن ها می توان ب��ه رودخانه دائمی 
زاینده رود که بزرگ ترین رودخانه فالت مرکزی ایران به شمار 
می رفته اشاره کرد که  بدون شک خشک شدن این رودخانه 
مش��کالت زیس��ت محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

حتی سیاسی بسیاری را به وجود آورده است.
به همین منظور کتاب »مش��کالت زاینده رود، پرس��ش ها و 
پاسخ ها« در پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص 
پژوه، به رش��ته تحریر در آمد که این کتاب حاصل مطالعات 
میدانی و کتابخانه ای اس��ت که در آن بخش��ی از مش��کالتی 
که منجر به خش��ک ش��دن زاینده رود گردیده، با استفاده از 
نظرات کارشناسان و خبرگان، شناس��ایی و طبقه بندی شده 
 و برای هر مش��کل، س��ئواالت و راهکارها و پاس��خ هایی ارائه 

گردیده است.

تسهیالت ویژه دولت به فعاالن 
صنعت گردشگری

معاون اول رئیس جمهور در اصفهان گفت: دولت تس��هیالت 
وی��ژه ای را ب��رای فع��االن صنعت گردش��گری پی��ش بینی 
کرده و همچنی��ن پرداخت وام ه��ای ارزان قیم��ت، اعطای 
 زمین و امکانات برای س��اخت هتل از جمله این تس��هیالت

 است.
 اس��حاق جهانگیری  دیروز در بدو ورود ب��ه اصفهان پیرامون

 3 برابر ش��دن گردشگران ورودی به کش��ور در 5 ماه گذشته 
نسبت به این آمار در سال اخیر اظهار کرد: این یکی از اتفاقاتی 
بود که وقوع آن برای کشور الزم بوده و استان اصفهان نیز در 
رابطه با جذب گردش��گر در کشور دارای جاذبه های طبیعی و 
تاریخی زیادی اس��ت و ساالنه گردش��گران زیادی را به خود 

جذب می کند.
وی افزود: دولت تس��هیالت ویژه ای را ب��رای فعاالن صنعت 
گردشگری پیش بینی کرده و همچنین پرداخت وام های ارزان 
قیمت، اعطای زمین و امکانات برای ساخت هتل از جمله این 

تسهیالت است.
جهانگیری درباره تس��هیالت برای اف��راد متقاضی در حوزه 
گردش��گری تصریح کرد: افراد متقاضی در ای��ن بخش برای 
دریافت این تسهیالت می توانند به سازمان میراث فرهنگی و 

استانداری ها مراجعه کنند.

پور عرب  : رسانه های  زرد برایم 
حاشیه درست کردند 

ابوالفضل پورعرب بازیگر س��ینما و تلویزیون ب��ه زودی به دنیای 
بازیگری برمی گردد و برای حضور در یک سریال و یک فیلم مذاکره 

کرده است.
ابوالفضل پورعرب بازیگر سینما و تلویزیون با بیان این مطلب که از 
وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار است، گفت: من مانند بسیاری 
از هنرمندان دیگر از ش��بکه های اجتماعی مانند فیس��بوک برای 
انتشار اطالعات خود استفاده نمی کنم و صدا و سیما تنها رسانه من 
است به همین دلیل خیلی از اخبار حاشیه ای و حتی حاشیه هایی 
 که درباره م��ن در رس��انه های غیررس��می ایجاد ش��ده بود خبر

 نداشتم.
وی ادامه داد: متاسفانه طی مدت گذشته حواشی بسیاری نسبت 
به بیماری من به وج��ود آمد که هیچکدام از آنها صحت نداش��ت. 
خوشبختانه سرطان من از نوع خوش خیم بود و با جراحی سالمتی 

خود را به دست آوردم.
پورعرب در پاس��خ به این که دلیل ک��م کاری او در حوزه بازیگری 
چیست؟ توضیح داد: کم کاری من در سینما و تلویزیون تنها به این 
دلیل است که خودم میل به کار نداشتم و هیچکدام از پیشنهادهای 
سینمایی و تلویزیونی را قبول نکردم. البته به تازگی با آرش معیریان 
و آرش سجادی حس��ینی صحبت های��ی کردم ک��ه در یک فیلم 

سینمایی و یک سریال حضور داشته باشم.
بازیگر فیلم »عروس« با اش��اره به اینکه در سال های جاری بدون 
هیچ دلیلی وی را اذیت کرده اند، گفت: متاسفانه در طول بیماری 
من هیچکدام از رسانه ها به بیماری اصلی من که سرطان بود اشاره 
نکردند حتی در برخی از رسانه های زرد اخباری مبنی بر اینکه معتاد 
هستم منتشر شد که هیچکدام از آنها صحت نداشت. همین مساله 
باعث ش��د ترجیح دهم که در تلویزیون و یا سینما حضور کمتری 

داشته باشم.
پورعرب در پایان گفت: خوشبختانه مدتی است که شرایط جسمی 
من خیلی بهتر ش��ده و تصمیم دارم از نو فعالیت های هنری خود 

را آغاز کنم.

مدیر کل صدا و س��یمای اصفهان گفت: ش��بکه های 
ماهواره ای دش��من گوهر اعتق��ادات دینی و مذهبی 
مردم بخص��وص جوانان را ه��دف قرار داده اس��ت.» 
 علی کلباس��ی « ب��ا اش��اره به مض��رات اس��تفاده از

 ش��بکه های ماهواره ای در نظام خان��واده اظهار کرد: 
تنها راه مبارزه با جنگ رس��انه ای دش��من، فراگیری 
سواد رسانه ای در بین مردم است. وی، با اشاره به اینکه 
آموزش سواد رسانه ای برای آگاهی بخشی مورد نیاز 
جامعه اس��ت افزود: این موضوع باید بعنوان دروس در 
دانش��گاه ها و مدارس تدریس ش��ود. مدیر کل صدا و 
سیمای اصفهان تاکید کرد: افزایش س��واد رسانه ای 
در تحلیل و آگاه سازی درس��ت مردم به اهداف پشت 
پرده رسانه های بیگانه در فضای کشور تاثیر گذار است. 

کلباس��ی با اش��اره به ویژگی ها یمذهب��ی و تاریخی 
گلپایگان در کشور اظهار کرد: این شهرستان از گذشته 
 و حال مهد مراج��ع، علما ،ب��رزگان و اندیش��مندان

بوده است. مدیر کل صدا و س��یمای اصفهان با اشاره 
به پخش ویژه برنامه برای مراج��ع و علمای گلپایگان 
توس��ط صدا و س��یما، افزود: برای معرفی سایر علما و 
بزرگان این شهرس��تان نیز آمادگ��ی کامل برای تهیه 
برنامه و یا حضور آنان در برنامه هشت بهشت را داریم. 
 کلباس��ی اظهار ک��رد: از طریق فیبر ن��وری در محل

 امامزادگان برخی از شهرس��تان های اس��تان امکان 
پخش همزمان برنامه ها برای شبکه های استان و کشور 
فراهم شده اس��ت . وی گفت: در شهرستان گلپایگان 
نیز ظرفی��ت و توانمندی باال وج��ود دارد و در صورت 

همکاری مسووالن ذیربط و با تامین زیرساخت ها برای 
پخش برنامه های زنده مراس��م در امامزادگان 17تن، 
میدان ها و دیگر مکان ها، صدا و سیمای استان آمادگی 
پخش مستقیم برنامه های فرهنگی از این شهرستان 
را دارد. شهرستان گلپایگان در 180 کیلومتری شمال 

غرب اصفهان قرار دارد. 
اکبر خواجویی یک هنرمند متعهد بود

پیکر اکبر خواجویی خالق س��ریال پدرساالر، دیروز از 
مقابل سازمان صداو س��یمای اصفهان در جمع مردم 
هنردوس��ت و هنرمندان س��ینماو تلویزیون اصفهان 
تشییع شد.در این مراسم کلباس��ی مدیرکل سازمان 
صدا و سیمای اصفهان، زاون قوکاسیان، اکبر خامین، 
حسن اکلیلی، محمدعلی میاندار، محمدرضا ممتاز  و 

دیگر هنرمندان اصفهانی حضور داشتند.
کلباسی در این مراسم با اش��اره به تالش های فراوان 
این هنرمند در اصفه��ان گفت: اکب��ر خواجویی یک 
هنرمند متعهد بود که برای وطن و فرهنگ کشورش 
زحمات بسیاری کشید.وی افزود: خواجویی از آن دسته 
هنرمندانی بود که به سفارش شبکه های خارجی فیلم 
نساخت و فقط برای کشور خود فیلم ساخت و در ضمن 
برای جش��نوراه ها نیز فیلم نساخت.حسن اکلیلی نیز 
در این مراس��م به خاطراتی که با این هنرمند داش��ت 
پرداخت و گفت: س��ینمای تجربی اصفهان توس��ط 
خواجویی پایه گذاری شد  و اگر در حال حاضر شاهد 
کارگردان ها و هنرمندان اصفهانی هس��تیم به خاطر 
تالش های وی است.خواجویی شامگاه جمعه گذشته 
به دلیل س��کته قلبی در 67 س��الگی درگذشت، وی 
کارگردان سریال هایی چون رسم شیدایی، دبیرستان 
خضرا، کهنه سوار و پدرساالر و کارگردان فیلم سینمایی 
محیا بود که بن��ا به وصیت خود  پیک��ر او در اصفهان، 
زادگاهش در ب��اغ رضوان قطعه هنرمن��دان به خاک 

سپرده شد.

مدیر تاالر هنر اصفه��ان از به صحن��ه رفتن نمایش 
روایت های بریده بریده یک زن به کارگردانی حمید 
رضا کاظم��ی در تاالر هن��ر اصفهان خب��ر داد.میثم 
بکتاشیان اظهار داش��ت: نمایش »روایت های بریده 
بریده یک زن« از گروه تئاتری »ایریک« و از تولیدات 
تاالر هنر اصفهان است.وی افزود: داستان این نمایش 
 به ش��کل اپیزودیک به برش هایی از زندگی یک زن

 می پردازد ک��ه در مواج��ه با چالش ه��ای مختلف 

اجتماعی در مسیر خویش به تقابل می پردازد.
مدیر تاالر هنر اصفهان با اشاره به اینکه این نمایش به 
صورت تک پرسوناژ اس��ت، درباره عوامل این نمایش 
بیان داشت: بازیگر اصلی این نمایش معصومه ماندنی 
اس��ت و فاطمه محمدی به عنوان آهنگس��از، محمد 
قبادی نژاد به عنوان طراح صحنه، پردیس هارونی به 
عنوان منشی صحنه و طراح لباس، محمد شکراللهی 

مدیر اجرایی، سعید شریفی مدیر صحنه، علیرضا

 حق شناس پش��تیبانی و مهران میر خلف به عنوان 
طراح پوستر با این پروژه همکاری کرده اند.

وی ادامه داد:این نمایش  به نویسندگی احمد مبشری 
و کارگردانی حمید رضا کاظمی پور امروز)چهاردهم 
 ش��هریور ماه( س��اعت 20:15 در تاالر هنر بر صحنه

 می رود.به گزارش مهر این تئاتر در روزهای ش��نبه 
اجرا نمی شود و در روزهای ششم شهریور ماه دو اجرا  

در ساعت های 19 و 20:15  خواهد داشت.

مدیر کل صدا و سیمای اصفهان:

»روایت های بریده بریده یک زن« به صحنه می رود

سواد رسانه ای دست بیگانگان را رو می کند 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
117 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 103/93/918/58-1393/5/11 برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  وامالک 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
به  غالمحسین  فرزند  نوش  آبادی  سجادی  باشی  خانم  هیات:   743 شماره  رای  1ـ 
مترمربع   157/50 مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  شش  در   143 شناسنامه  شماره 
نوش آباد  آباد  حسن  واقع   اصلی  از41  فرعی  از160  شده   مجزي  754فرعی   پالک 

بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1317 هیات:آقای علی احمد رضائی فرزند فتحعلی بشماره شناسنامه 936 
وخانم زهرا قدیریان آرانی فرزند محمد حسین شماره شناسنامه 8713 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 179/78 مترمربع پالک 963 فرعی مفروزومجزی 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  وشاد  در  واقع  اصلی   2645 از  فرعی  از343  شده 

خریداری از شهرداری آران وبیدگل )مالک رسمی(  
3- رای شماره 1213هیات:اقای احسان علی اکبرزاده آرانی فرزند حاجی آقا بشماره 
پالک  مترمربع   144/38 مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   9082 شناسنامه 
984فرعي مفروزومجزي شده  از شماره 343 فرعی از 2645  اصلی واقع در وشاد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
4ـ رای شماره 330 هیات:خانم فاطمه زاهدی فر فرزند رضا بشماره شناسنامه 247در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 321/50مترمربع پالک 983 مفروزومجزی شده از 

340 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
شماره  حسن  سید  فرفرزند  موسوی  مهدی  سید  1031هیات:آقای  شماره  رای   -5
 279 شناسنامه  شماره  سلطانعلی  فرزند  نژاد  بهجتی  مریم  وخانم   429 شناسنامه 
  718 پالک  91/59مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه( 
بیدگل صالح  آباد  در  واقع  اصلی    2643 از  550فرعی  از  شده  مفروزومجزی   فرعی 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره شناسنامه3633    عبداله  فرزند  آقای سالم سالمی  رای شماره 1208هیات:  6ـ 
ام البنین نیک روش بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه 8130)بالمناصفه(در  وخانم 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 118/40 مترمربع پالک 2104فرعی مجزي شده  از 

805 فرعی از 3  اصلی واقع در معین  آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 686 هیات: آقای  فخراله مجیدی بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
فرعی  پالک2103   مترمربع   21/40 مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  در شش   1078
ثبتی  آباد بخش 3حوزه  معین  در  واقع  اصلی   3 از  از 436فرعی  مفروزومجزی شده 

آران وبیدگل
8ـ رای شماره 684هیات:آقای فخراله مجیدی بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
2102فرعی  پالک  مترمربع   22/50 مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  شش  در   1078
مفروزو مجزی شده  از 436 فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
9ـ رای شماره 699 هیات:آقای فخراله مجیدی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
1078 در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 21/25 مترمربع پالک2101 فرعی مجزی 

شده از  436  فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
به  فرزند علی محمد  بیدگلی  10ـ رای شماره  1028هیات:آقای علی اصغر مقصودی 
شماره شناسنامه 7439 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 202/32مترمربع پالک 
در  واقع  اصلی   196 از  مشاعات  از  وقسمتی  از1فرعی  مفروزومجزی  شده  فرعی   4

اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 1021 هیات :آقای حسین یونسی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
212  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 128 مترمربع پالک 41فرعی مجزی شده 

از4فرعی از 105 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 779 هیات: خانم لیال رمضانی بیدگلی فرزند خیراله بشماره شناسنامه 
به مساحت 68 مترمربع پالک 122فرعی  مجزی باب خانه  دانگ یک   8788 در شش 

از4 فرعی از 112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  جواد  فرزند  آرانی  شیرآبادی  علیرضا  هیات:آقای   724 شماره  رای   -13
شناسنامه 204 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 53 مترمربع پالک22  فرعی 
مجزی شده از5فرعی وقسمتی از مشاعات 21 فرعی از 2577  اصلی  واقع دراماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
14- رای شماره2022 هیات:آقای حیدر موالئی آرانی فرزندعلی اکبر بشماره شناسنامه 
50 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 275/95 مترمربع پالک شماره985 فرعی 
آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  در وشاد   واقع  اصلی   2645 از  فرعی  از859  مجزی شره 

وبیدگل
بشماره  محمدتقی  فرزند  بیدگلی  سلطانی  احسان  شماره332هیات:آقای  رای   -15
شناسنامه148  شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  عباسی  کبری  خانم  و   119 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 132/46  مترمربع پالک شماره 
2100 فرعی مجزی شده از  3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
شناسنامه  بشماره  نعمت اله  فرزند  کیانفر  محسن  :آقای  2086هیات  شماره  16-رای 
فرعی  2089 پالک  مترمربع   107/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ   31شش 

از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازمحمد 
جندقان)مالک رسمی(

17- رای شماره 2059هیات:آقای حسین میرمعصومی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
پالک  مترمربع   98/68 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   125-014295-4
1352فرعی مجزی شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از نعمت اهلل اکبرزاده)مالک رسمی(
بشماره  علی  فرزندمحمد  آرانی  باقرزاده  احسان  آقای   : شماره2060هیات  رای   -18
شناسنامه373  شماره  به  اسمعیل  فرزند  آرانی  اقبالیان  مریم  وخانم   410 شناسنامه 
شماره  پالک  مترمربع   261 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 

2167فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 2062هیات:آقای مهدی ملکیان آرانی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
شناسنامه125-000671-6  شماره  فرزندعباس  زارع  به  فاطمه  1250001773وخانم  
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 102/5 مترمربع پالک 2166فرعی 

از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
20- رای شماره2045هیات: آقای اسماعیل شفائی مفدم فرزند عباس بشماره شناسنامه  
شناسنامه260  شماره  به  حسین  فرزندسید  بیدگلی  هجری  سادات  اعظم  وخانم   298
شماره  پالک  167مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 
از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش  4754فرعی مجزی شده از423 فرعی 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
شناسنامه  بشماره  قوام  فرزند  آرانی  رزاقی  احمد  1633هیات:آقای  شماره  رای   -21
شماره  پالک  مترمربع   328/24 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   9663
ثبتی 3حوزه  بخش  مسعودآباد  در  واقع  2637اصلی  از  فرعی   1189 از  فرعی   7618 

آران وبیدگل
22ـ رای شماره  1640هیات:آقای سید روح اله لحمی بیدگلی فرزند سیدماشااله شماره 
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  شمس آبادی  مریم  وخانم    9470 شناسنامه 
284)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت172/35مترمربع پالک 4738 
فرعی از 163 فرعی از 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  دهقانیان  محمدعلی  2288هیات:آقای  شماره  23-رای 
شناسنامه 259 وخانم طیبه صفرزاده فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 195)بالمناصفه(

فرعی   2182 پالک  183/88مترمربع  مساحت   به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش  در 
از  عادی  وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  3 حوزه  آباد بخش  احمد  در  واقع  2638اصلی 

احمد مالنژاد)مالک رسمی(
24-رای شماره 1585هیات:آقای محمدعلی رئوفی نوش آبادی فرزند عباسعلی بشماره 
شناسنامه 74 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت143/50مترمربع پالک 3631فرعی 

از3003 فرعی از40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
25- رای شماره2096هیات:آقای حسن قاسمی نژاد  فرزندحسین  بشماره شناسنامه 
43 و خانم فاطمه نوری بیدگلی  فرزند محمد تقی شماره شناسنامه 53)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  92مترمربع پالک 60 فرعی مجزی شده از3فرعی 

از 235اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  ناصر  فرزند  آرانی  خرم آبادی  زهرا  هیات:آقای   2265 شماره   رای   -26
پالک  مترمربع   180/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   333 شناسنامه 
از 2540اصلی واقع در  از مشاعات  از 1و2و4وقسمتی  شماره10 فرعی مجزی شده  

اماکن بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  آقائیان  زهرا  خانم  2290هیات:  شماره   رای  27ـ 
شناسنامه367 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 99/40 مترمربع پالک 4764فرعی 
مجزي شده از 205 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندمحمد    انی   آر  آقائیان  زهرا  خانم   : هیات   2287 شماره  رای  28ـ 
مترمربع پالک4763   به مساحت 100/50  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه 367در شش 
فرعی مفروزومجزی شده از 205فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
29ـ رای شماره 2299هیات:آقای قاسم حسین پورآرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
(در  37)بالمناصفه  شناسنامه  شماره  فرزندحسین  آرانی  مهدویان  فهیمه  وخانم   726
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 82/50 مترمربع پالک 1363فرعی مفروزو مجزی 
شده از 108 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

30ـ رای شماره 2303 هیات :آقای علی اصغر ایمانیان  فرزند تقی  شماره شناسنامه210 
8447)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  حبیب اله  فرزند  قربانعلی زاده  ام  البنین  وخانم 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 166/29 مترمربع پالک2097 فرعی 3 اصلی واقع 
اکبر حسینی  از سید  عادی  وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  معین آباد بخش 3 حوزه  در 

بیدگلی)مالک رسمی(
شماره  به  محمد  علی  فرزند  آرانی  مالئی  عباس  2291هیات:آقای  شماره  رای  31ـ 
پالک  161/60مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   8565 شناسنامه 
 4766 فرعی مفروزومجزی  شده از4505فرعی 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  علی آبادی  میرزائی  مجتبی  هیات:آقای   2295 شماره  32-رای 
پالک  مترمربع   120/05 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   771 شناسنامه 

2180فرعی 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
33-رای شماره 2283 هیات: آقای علی آسوده آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
2002 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 68/34 مترمربع پالک 979فرعی  مجزی 

از340 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
34- رای شماره 2284 هیات:خانم زهرا هوائی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 122 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 185/64 مترمربع پالک1361 فرعی مجزی شده 

از235فرعی2640  اصلی  واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  سیدحسن  فرزند  نوش آبادی  سجادی  علی  هیات:سید   742 شماره  رای   -35
شناسنامه 151 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 152مترمربع پالک753  فرعی 
مجزی شده از160فرعی 41 اصلی  واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
36- رای شماره 2861 هیات:آقای سعیدرضا آذرباد فرزند علیرضا شماره شناسنامه130 
وخانم فاطمه یزالنی بیدگلی  فرزندعباس شماره شناسنامه 8832)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 113/60  مترمربع پالک4772 فرعی از464 فرعی از2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
37- رای شماره 8149 هیات:آقای مهدی رام فرزند نجاتعلی شماره شناسنامه2735 
و خانم فاطمه سلطان دهقانی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 212و نجاتعلی رام 
فرزند رضا به شماره شناسنامه53)بالسویه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
163/25  مترمربع پالک7 فرعی از1 فرعی از1338 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
شماره  حسین  فرزند  آرانی  خرم آبادی  محمد  هیات:آقای   8497 شماره  رای   -38

شناسنامه  شماره  فرزندرمضانعلی  فر  خطیب  انسیه  وخانم  شناسنامه349 
پالک2038  240/65مترمربع  به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  307)بالمناصفه(در شش 

فرعی از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شماره  رضا  فرزند  پور  محمدرضاناصحی  :آقای  هیات   9989 شماره  رای   -39
پالک1146  مترمربع   150 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه2699 
حوزه  3 بخش  محمدآبادابوزیدآباد  در  واقع  اصلی  از2809  از152فرعی   فرعی 

ثبتی آران وبیدگل  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/05/19

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/06/04 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل

مزایده 
له   880139 کالسه  اجراییه  مفاد  اجرای  در  حقوقی   13 شعبه  احکام  اجرای   240242
آقای مجید دارانی به طرفیت آقای رضا سلیمی به نشانی خ وحید نمایندگی سایپا مبنی 
بر مطالبه مبلغ 1/109/709/834 ریال بابت اصل محکوم به، هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی و مبلغ 120/000 ریال بابت حق الدرج در روزنامه جمعًا 
به مبلغ 120/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 93/6/16 از ساعت 9 صبح الی 10 صبح واقع 
در اصفهان خیابان نیکبخت دادگستری کل استان طبقه سوم اتاق 358 به منظور فروش 
اموال ذیل برگزار نماید: 1- چهار دستگاه جک دو ستونه جمعًا به مبلغ 480/000/000 
مبلغ 140/000/000 ریال. 3- مجموع یک  به  ریال. 2- یک دستگاه جک چهار ستونه 
دستگاه کوره خشک کن رنگ به ابعاد 3-6-4 متر به مبلغ 280/000/000 ریال. 4- چهار 
دستگاه کامپیوتر شامل کیس آلموسان، مونیتور 17 اینچ سامسونگ و پرینتر و سایر 
تجهیزات و متعلقات جمعًا به مبلغ 36/000/000 ریال. جمعًا به مبلغ 936/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی خ وحید 
شرکت سایپا مراجعه و بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت کارشناسی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:8944 

مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده مال منقول

دارد  درنظر  اصفهان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  اول  مدنی شعبه  احکام  اجرای   240378
ایمان معتمدی  آقای  له  اجرایی کالسه 930035  جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
آقایان مجتبی احمدی و مهرداد احمدی مبنی بر مطالبه  به مدیریت  قبیله  علیه کنتاکی 
در  9 صبح  تا   8 از ساعت   1393/6/27 مورخ  پنج شنبه  روز  در  مطالبات(  از  )بخشی 
یک  فروش  جهت  نیکبخت(  شهید  دادگستری  دوم  طبقه   224 )اتاق  اجراء  این  محل 
SAMMIC SL CA که توسط کارشناس رسمی  دستگاه گوشت خردکنی مدل 400 
دادگستری ارزیابی و به قیمت 6/000/000 ریال تعیین قیمت شده و نظریه وی مصون 
مزایده  از  قبل  روز   5 خرید  طالبین  لذا  نماید  برگزار  گردیده  واقع  طرفین  تعرض  از 
مزایده  جلسه  در  پایه  قیمت   %10 تودیع  با  و  بازدید  آن  از  به  مراجعه  با  می توانند 
بود.م الف:9853  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند.   شرکت 

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

با  اصفهانی  تباشیری  پرونده کالسه 822/93ش11 خواهان مهدی  573 در خصوص 
وکالت خانم فرزانه طباطبایی فخار دادخواستی مبنی بر پرداخت وجه یک فقره چک به 
مبلغ چهل میلیون به انضمام مطلق خسارات و هزینه های دادرسی از جمله خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به طرفیت بهرام سلطان قیس تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/7/12 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:13022 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

بازدید وزیر از ورزشگاه  نقش جهان 
    دکت��ر محمود گ��ودرزی وزیر 
ورزش و جوان��ان ب��ا حض��ور در 
ورزش��گاه نقش جهان از آخرین 
وضعیت این پروژه بزرگ ورزشی 
بازدید کرد.گودرزی که به همراه 
معاون رئیس جمهور و تعدادی از 
اعضای کابینه دولت یازدهم صبح دیروز دوشنبه وارد اصفهان 
شد و در ورزش��گاه نقش جهان حضور پیدا کرد و شرایط این 
ورزشگاه را از نزدیک موردبررس��ی قرار داد. گودرزی در این 
بازدید بی��ان کرد: دلیل اینک��ه چرا در آن زمان ورزش��گاه با 
ظرفیت ۷۵ هزار نفر را برای اصفهان در نظر گرفتند مشخص 
نیست و این موضوع جای سوال دارد. وی افزود: این مساله به 
نظر من کارشناسی نبوده چراکه یک استادیوم ۵۰ هزار نفری 

برای فوتبال اصفهان کافی است. 
گودرزی در ادامه به مشکالت اعتباری برای ساخت و تکمیل 
پروژه های ورزشی اشاره کرد و گفت: مشکل ما در تکمیل این 

چنین پروژه هایی کم پولی نیست بلکه بی پولی است.

جودوکار استان به اردوی تیم ملی 
دعوت شد 

رضا حاتمی جودو کار استان وزن 
6۰- کیلوگرم که پیش از این در 
رقابت ه��ای ج��ودو قهرمان��ی 
نوجوانان کشور نایب قهرمان شده 
بود به اولین دوره اردوی تیم ملی 

نوجوانان دعوت شد.
  اولین مرحله از اردوی تیم ملی نوجوانان کشورمان با حضور 
42 نفر جودوکار از دوم لغایت س��یزدهم ش��هریورماه س��ال 
جاری در مجموعه ورزش��ی کبکانیان زیر نظر کادر فنی تیم 
ملی برگزار می شود. باجالن مربی رضا حاتمی از آمادگی وی 
جهت حضور پرقدرت در تمرین��ات تیم ملی خبر داد و اظهار 
امیدواری کرد وی بتواند در آخرین مرحله از اردو به عضویت 

ثابت  تیم ملی درآید.

 نومانسیا مشتری جدید
 مسعود شجاعی

باشگاه نومانسیا برای جذب هافبک 
۳۰ ساله تیم ملی کشورمان وارد 
رقابت ب��ا رئال ساراگوس��ا ش��د.

درحالی که به پای��ان مهلت فصل 
نقل وانتقاالت تابس��تانی 2۰14 
نزدی��ک می ش��ویم، مس��عود 
ش��جاعی، هافب��ک تی��م مل��ی 
کشورمان که پایان فصل گذشته قراردادش با الس پالماس به 
پایان رسید هنوز تیم جدیدش را انتخاب نکرده است.روزنامه 
»El Periódico de Aragón« چاپ ساراگوس��ا اسپانیا 
خبر داد ش��جاعی برنامه ریزی کرده تا در اوایل هفته پیشرو 
مقصد بعدی خود را انتخاب کند. بر اساس این گزارش هافبک 
تیم ملی کشورمان پیش��نهادی از تیم دسته دومی نومانسیا 
دریافت کرده که به لحاظ مالی پیش��نهاد خیل��ی بهتری به 
نسبت پیشنهاد رئال ساراگوساست. در ادامه این گزارش آمده 
اس��ت ش��جاعی پیش از این پیش��نهاد تیم های رایووایکانو، 
مایورکا و پیش��نهاداتی از لیگ دس��ته اول انگلیس، یونان و 
امارات را برای ادامه دوران حرفه ای اش در اس��پانیا رد کرده 
است. نومانسیا تابستان گذشته هم عالقمند به جذب مسعود 
بود ولی او ترجیح داد تا به زرد پوشان جزایر قناری ملحق شود. 
در این بین اوساس��ونا که در پایان فصل گذش��ته از اللیگا به 
دس��ته پایین تر س��قوط کرد ه��م عالقمندی خ��ود را برای 

بازگرداندن مسعود به پامپلونا نشان داده است.
نومانسیا فصل گذشته در لیگ دس��ته دوم اسپانیا موسوم به 

لیگا آدالنته به مقام سیزدهمی رسید.

این ایرانی همه حرکات گواردیوال 
را زیر نظر دارد

روزنامه تاگس س��ایتونگ چاپ 
مونیخ به حضور وحید هاشمیان 
در تمرینات بایرن مونیخ واکنش 

جالبی نشان داده است.
حضور وحید هاش��میان مهاجم  

پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان 
که این روزها ب��ه دلیل گذراندن 
دوره پوروالیس��نس فوتبال در تمرینات بایرن مونیخ حاضر 
می شود با واکنش جالب رسانه های آلمانی مواجه شده است.

روزنامه تاگس سایتونگ چاپ مونیخ دراین باره نوشته: وحید 
یک آش��نای قدیمی از خانواده بایرن اس��ت که هم اکنون در 
خیابان زبنر مونیخ دیده می شود و امیدوار است در این محل 
این بار خوش اقبال تر از قدیم که بازیک��ن بایرن مونیخ بود و 
مدت زیادی در این تیم حضور نداشت این بار بتواند حضوری 
موفق تر داشته باش��د.این روزنامه در ادامه می نویسد اکنون 
برای یک دوره کامل آموزش��ی، وحید هاشمیان شال و کاله 
کرده تا در بایرن مونیخ کارآموزی کند. او در تابستان 2۰۰4 
و زمانی که مربی بایرن مونیخ، فیلیکس ماگات بود به این تیم 
آمد. او پیش از این در بوخوم بازی می کرد و بازیکنی بود که آن 
زمان به خاطر ضربات سر قوی که می زد به هلیکوپتر معروف 
شده بود و برای بوخومی ها در 8۷ بازی بوندس لیگا ۳4 گل به 
ثمر رس��اند اما وقتی به بایرن مونیخ آمد حد و اندازه های این 
تیم برایش بزرگ بود. چراکه فقط برای یک فصل و با 9 حضور 
در لباس بایرن مونیخ در بوندس لیگا نتوانس��ت گلی به ثمر 
برساند.تاگس س��ایتونگ در ادامه می نویسد: وحید به همین 
دلیل مجبور ش��د دوباره تغییر تیم بدهد و از بایرن برود ولی 
حاال این ایرانی دوباره به خیابان زبنر بازگشته به این دلیل که 
دوره کارآموزی مربیگری فدراسیون فوتبال آلمان را سپری 
می کند. این چهره ۳8 ساله ایرانی این روزها همه حرکات پپ 
گواردیوال را زیر نظر دارد و چه کسی می داند شاید هاشمیان 
دوباره و در آینده ای ن��ه چندان دور دوب��اره در بوندس لیگا 

آفتابی شود.

6
رکاب زنی از اصفهانی  برای پابوس امام هشتم)ع(

گروه دوچرخه سواری منتظران ظهور برای ششمین سال پیاپی همزمان با دهه کرامت 
و با شعار »تا رهایی قدس شریف » مس��یر 14۰۰ کیلومتری اصفهان تا مشهد مقدس 
را رکاب می زنند.این گروه ورزش��کار صبح امروز سه شنبه حرکت خود را از محل گلزار 

شهدای اصفهان آغاز کردند.

استقالل تهران در هفته پنجم لیگ 
برتر در یک بازی پ��رگل عالوه بر 
اینکه توانست خود را صدرنشین 
کند،تیم پیکان را نیز ب��ه قعر جدول فرس��تاد.این تیم 
توانس��ت در ورزش��گاه تختی و با حضور بیش از 6 هزار 
تماش��اگر با گل های خس��رو حیدری دقیقه 29،مهدی 
کریمیان دقیقه ۵۳  و سجاد شهباززاده دقیقه 61 ،۳ بر 
صفر مقابل پیکان به برتری برسد.نکته جالب توجه این 
بازی تقابل مهدی رحمت��ی دروازه بان تیم پیکان با تیم 
س��ابقش بود. رحمتی که در 4 بازی گذش��ته تنها ۳ بار 
دروازه اش بازش��ده بود در این ب��ازی ۳ گل دریافت کرد 
و به نوعی نتوانس��ت به خوبی از دروازه تیمش در مقابل 
هم تیمی های س��ابق خود دفاع کند . این بازی استقالل 
را می توان یک��ی از بهترین بازی های ای��ن تیم از ابتدای 
لیگ  دانس��ت و مشخص اس��ت امیر قلعه نویی توانسته 
ترکیب تیمش را پیدا کند.قلعه نوعی در نشست خبری 
بعدازاین بازی گفته بود:» ش��کر خدا بازی خوبی انجام 
دادیم. منطقی بودیم و در نظم دفاعی و حمله هم خوب 
بودیم. برد شیرینی بود و خوشحالم که هفته به هفته بهتر 

می شویم. البته هنوز هم جا دارد که بهتر شویم.«
وی ادامه داد:» از بازیکنانم تشکر می کنم. گرچه پیکان 
سه گل دریافت کرد اما آن ها س��رمربی بزرگی دارند که 
شرایط این تیم را در آینده بهتر می کند. من یک سال با او 

همکار ب��ودم. ابراهیم زاده از بهترین های ایران اس��ت.« 
قلعه نویی در مورد اینکه آیا اس��تقالل به شرایط ایدئال 
رسیده گفت:» در این بازی فوق العاده بودیم. سه گل زدیم 
درحالی که حریف موقعیت ۳۰درصد هم نداشت. زمان 
می خواهیم تا بهتر شویم. مردم از این فوتبال لذت بردند. 
ما فوتبال سال 8۳ را بازی کردیم اما این خوشحالی فقط 
برای امشب است. از فردا به فکر بازی های آینده هستیم. 
هنوز هفته پنجم است و زود است که بخواهیم خوشحالی 

بیش ازحد داشته باشیم.«
در همین حال ش��اید بتوان حس��اس ترین بازی هفته 
پنجم لیگ برتر را بازی س��پاهان و فوالد دانست که دو 
تیم به تس��اوی یک یک رضایت دادند. عبداهلل کرمی در 
دقیقه 6۳ با یک ش��وت بیرون پای زیبا از فاصله نزدیک 
دروازه فوالد را باز کرد. این گل روی ریباند کرنر ارسالی 
از جناح راست و در غفلت مدافعان فوالد به ثمر رسید.اما 
این  تک گل کرمی ضامن پیروزی سپاهان نبود و سروش 
رفیعی بهترین بازیکن فوالد در ای��ن فصل با یک ضربه 
برگردان تماشایی گل تساوی فوالد را به ثمر رساند.این 
دو تیم همانند اکثر بازی های خود در لیگ بازی جذابی 
را به نمایش گذاشتند اما با این تس��اوی ،صدر جدول را 
به استقاللی س��پردند که مصرانه به دنبال صدرنشینی 
بود.این بازی گرچه در لحظات پایانی با حمالت دو تیم 
می توانست برنده داشته باش��د اما این چنین نشد. نکته 

جالب این بازی اینکه محمدرضا خلعتبری و اسماعیل 
شریفات دو بازیکن س��پاهان و فوالد در نیمه دوم بر این 
عقیده بودند که خط��ای پنالتی رویش��ان انجام گرفته 
است.در انتهای جدول هم دو تیم استقالل خوزستان و 
ذوب آهن اصفهان در هفته پنجم مسابقات به تساوی 1 
بر یک رضایت دادند و بدین گونه این دو تیم قعرنش��ین 
جدول ،برای ف��رار از قعر جدول همچنان چش��م به راه 

بازی ه��ای آتی لیگ برتر 
خواهند ماند. گل اول این 
بازی را مهاج��م تازه وارد 
مرتض��ی تبری��زی، روی 
یک ف��رار با فرصت طلبی 
در دقیقه ۷۳ ب��رای تیم 
1۰ نفره ذوب آهن به ثمر 
رس��اند و س��پس معین 
عباس��یان ب��ا ی��ک فرار 
تماش��ایی و ی��ک ضربه 
محکم زیر طاقی بازی را 

به تساوی کشاند.
پس ازاین بازی ذوب آهن  
از رده ش��انزدهم به رده 
سیزدهم جدول رده بندی 
لیگ برت��ر صعود کرد که 
البته با توجه با بازی های 

پیش روی این تیم در هفته های آتی ،مس��لما به جایگاه 
مناسب تری دست پیدا خواهد کرد.سرمربی ذوب آهن 
در نشس��ت خبری بعد از بازی اظهار ک��رد:» هر دو تیم 
انگیزه زیادی برای برد داشتند و این انگیزه باعث شد که 
بازی زیبایی مشاهده کنیم گرچه در نیمه اول تحت تأثیر 
هوای گرم بودیم. در نیمه دوم بازی را بهتر شروع کردیم 
و توانستیم به گل برس��یم بعد از اخراج انسجام تیمی ما 
بهتر شد اما قدری در دفاع کردن کوتاهی و گل مساوی را 
دریافت کردیم.«یحیی گل محمدی ادامه داد:» مجموع 
بازی نسبتاً خوبی بود. از بچه های خودم تشکر می کنم که 
در این شرایط جوی وحشتناک با تمام وجود بازی کردند. 
به همین خاطر به غیرت و مردانگی آن ها تبریک می گویم. 

ذوب آهن از قعر جدول کنده شد

سپاهان صدرنشینی را تقدیم استقالل کرد
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گل محمدی: در دفاع 
خوب نبودیم

کرانچار: از ناحیه داور 
آسیب دیدیم

   سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: به بازیکنان ذوب آهن برای 
رسیدن به شرایط روحی و روانی مناسب باید فرصت بیشتری داد.

یحیی گل محمدی در نشست خبری پایان بازی تیمش در برابر 
استقالل خوزستان که منجر به تساوی دو تیم شد، اظهار کرد: هر 
دو تیم در این دیدار، بازی خوبی ارائه و برای کسب هر سه امتیاز 
تالش کردند. به عقیده من، این انگی��زه بازیکنان باعث جذابیت 

این مسابقه شده بود. 
وی گفت: تیم ما پس ازاینکه به گل دست یافت تا حدودی در برخی 
نقاط زمین کوتاهی از خود نش��ان داد و در دف��اع کردن عملکرد 
مناسبی نداشت و همین امر باعث شد گل تساوی را دریافت کنیم. 
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: بازیکنان ما در 
این شرایط با تمام وجود کارکردند ولی متاسفانه قدر موقعیت های 

به دست آمده را ندانستند و در دفاع خوب نبودیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: در این بازی از ناحیه داوری 
هم آسیب جدی به ما وارد ش��د و بازیکن حریف با دست ضربه کرمی 
را از روی خط دروازه برگشت داد که این خطا از سوی داور اعالم نشد.

زالتکو کرانچار پس از تس��اوی یک بریک مقابل فوالد خوزس��تان در 
جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: به نسبت شکست هفته گذشته برابر 
نفت، تیم بهتر بود و من از نحوه بازی بازیکنانم راضی هستم.وی افزود: 
ولی در فوتبال همیش��ه تیمی که بهتر بازی می کند نمی تواند برنده 
باشد وفکر می کنم  فوالد خوش ش��انس بود که توانست یک امتیاز از 
این بازی بگیرد. البته از ناحیه داوری هم آسیب جدی به ما وارد شد و 
بازیکن حریف با دست ضربه کرمی را از روی خط دروازه برگشت داد که 
این خطا از سوی داور اعالم نشد.بعضی از مسائل هم به توانایی فردی 
بازیکنان در داخل زمین بر می گردد و یک مربی نمی تواند از این نظر 

خیلی رو بازیکنان تاثیر بگذارد . بطور کل باید بهتر عمل کنیم .

حضورشمشیربازاصفهانی دراینچئون
  با اعالم دبیر فدراسیون شمش��یربازی، شمشیربازان 

اعزامی به بازی های آسیایی اینچئون مشخص شدند.
بر این اساس، در اسلحه سابر مجتبی عابدینی، محمد 
رهبری، علی پاکدامن، به هفدهمی��ن دوره بازی های 

آسیایی اعزام خواهند شد. 

لباس داوران کشتی تغییر کرد

در شرایطی که چندی پیش فدراسیون جهانی کشتی اعالم 
کرده بود که قصد دارد لباس داوران قضاوت کننده دیدارهای 
کش��تی را تغییر دهد، این تغییرات در مس��ابقات کش��تی 

المپیک نوجوانان نانجینگ اعمال شده است.

حقیقی دروازه بان پانافیل

علیرض��ا حقیق��ی دروازه ب��ان تیم مل��ی ایران و عضو س��ابق باش��گاه 
روبین کازان روس��یه رس��ما به طور قرضی به باش��گاه پانافی��ل پرتغال 
 پیوس��ت. باش��گاه پانافیل خبر انتقال این دروازه بان 26 س��اله را تائید 

کرده است.

تمجید FIVB از کاپیتان تیم ایران 

سعید معروف پاسور و کاپیتان، مهره کلیدی کواچ

شمشیر تیز وزیربرگردن فدراسیون 
فوتبال

کی روش می رود یا کفاشیان؟
تالش برای ایجاد تغییرات گس��ترده در فدراس��یون 
فوتبال و رفت وآمدهای برخی از مس��ئوالن به مجلس 
برای برکناری کفاشیان با ایجاد جریانی که از مدت ها 
پیش آغازش��ده، به صورت ج��دی دنبال می ش��ود. 
درحالی که یکی از اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ 
هم این موضوع را تایید ک��رده ، وزیر ورزش و جوانان 
هم شمشیر را برای فدراسیون فوتبال از رو بسته است!

ت��الش گروه��ی از اف��راد برای ب��ه چالش کش��یدن 
فدراسیون فوتبال در هفته های گذش��ته به اوج خود 
رس��ید. جریانی که بعد از بحث وجود فساد در فوتبال 
و باز کردن پای مجلس به این ماجرا روی اساس��نامه 

فدراسیون فوتبال و غیر قانونی بودن آن زوم کرد.
بااین حال بازگش��ایی پرونده اساس��نامه فدراس��یون 
فوتبال بعد از گذشت چند س��ال از برگزاری مجمع و 
تایید مصوبات از س��وی اعضای مجمع همچنان ادامه 
دارد. این اتف��اق در کنار رفت وآمد یکی از مس��ئوالن 
فوتبالی خارج از فدراس��یون به کمیس��یون اصل 9۰ 
مجلس شورای اس��المی و ارائه برخی اطالعات داخل 
فدراسیون به نمایندگان برای به چالش کشیدن رئیس 
فدراسیون فوتبال و فراهم کردن زمینه برکناری وی 
ایجاد تغییرات در این فدراسیون را جدی تر کرده است.

در همین زمینه، امی��ر عابدینی عضو هیات رئیس��ه 
سازمان لیگ ، به صورت سربس��ته ایجاد تغییرات در 
فدراسیون فوتبال را تایید می کند. وی در پاسخ به این 
سئوال که آیا احتمال برکناری علی کفاشیان از ریاست 
فدراسیون فوتبال وجود دارد یا خیر، گفت: نمی دانم 
در این فوتبال چه خبر اس��ت. تغییرات��ی در فوتبال 

صورت می گیرد که کاش به نفع فوتبالمان باشد.
از سوی دیگر وزیر ورزش و جوانان در نشست خبری 
روز یکشنبه خود شمشیر را برای فوتبال از روبست و 
بارها با کنایه نارضایتی خود از نتایج تیم ملی را اعالم 
کرد. وی همچنین به هماهنگی برای حفظ کی روش 
نیز اش��اره کرد. آنجا که عنوان کرد از نفر اول تا صدم 
تیم ملی بعد از بازگشت به کشور گفته اند کی روش 

را حفظ کن.
دیروز دوشنبه نشست سرنوشت ساز کی روش با علی 
کفاش��یان برگزار ش��د تا صحبت های نهایی در این 
مورد انجام ش��ود. به نظر می رسد گره های کوری در 
 توافق طرفین ایجادش��ده و بعید است به این راحتی

 بازشوند.

شنبه 
آین��ده 

با بازی لهس��تان میزبان و صربس��تان، هجدهمین دوره 
رقابت های جام جهانی والیبال در ورشو آغاز خواهد شد تا 
24 تیم برتر دنیا برای قهرمانی باهم مصاف کنند. تیم ملی 
کش��ورمان در گروه چهارم این رقابت ها با ایتالیا، آمریکا، 
فرانس��ه، پورتوریکو و بلژیک هم گروه و امیدوار اس��ت با 
گذشتن از مرحله گروهی به مراحل باالتر این رقابت ها راه 

پیدا کند.
ی��ک م��اه 
ان��دی  و 
از  پ��س 
درخشش 

ه  ه کنند خیر
تیم ملی والیبال 
در  کش��ورمان 
لی��گ  رقابت ه��ای 
جهانی، این بار ملی پوشان 
کش��ورمان بای��د در قال��ب 
رقابت های جام جهانی به مصاف 
حریفان خود بروند؛ حریفانی که یکی از آن ها، ایتالیا، 
حریف همیشگی ما در سال های گذشته بود و دیگری 
آمریکا، به تازگی قهرمان لیگ جهانی شده و همین هفته 
گذشته در کش��ورش، میزبان تیم ملی کشورمان بوده تا 

در چهار بازی تدارکاتی برابر تیم ملی کش��ورمان میزان 
آمادگی اش را بس��نجد؛ آمریکایی ه��ا در دور بعدی لیگ 

جهانی هم با ما در یک گروه هستند.
بنابراین گزارش، اما به جز این دو هم گروهی آش��نا ایران 
چندان سابقه رویارویی با س��ه تیم دیگر گروه را نداشته، 
ولی از امید بیشتری در برابر آن ها برخوردار است. ازآنجاکه 
از هر گروه چهار تیم به مرحله بع��دی راه خواهند یافت، 
شاید باید از هم اکنون ایران را در مرحله بعدی رقابت های 

جام جهانی ببینیم.
اما درخشش تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ جهانی، 
افزون بر اینکه حسابی حریفان و هم گروهی های ما را تحت 
تأثیر قرار داده، نگاه کارشناسان و منتقدان جهانی والیبال 
را هم به خود جلب کرده است، به گونه ای که سایت جهانی 
فدراسیون والیبال در آس��تانه رقابت های لیگ جهانی با 
اشاره به نقش کاپیتان میرسعید معروف در رهبری تیم ملی 
والیبال ایران مأموریت ایران در لیگ جهانی را س��ورپرایز 

کردن دنیا می داند. 
این وب سایت در معرفی س��تاره های حاضر در مسابقات 
جهانی لهس��تان، بهترین پاس��ور لیگ جهانی و کاپیتان 
تیم ملی کش��ورمان را رهبری مجموعه ای توصیف کرده 
که مأموریتشان س��ورپرایز کردن جهانیان در رقابت های 

پیشروست.
سعید معروف در سال های 2۰۰8 و 2۰12 توانست عنوان 

بهترین پاسور مسابقات انتخابی المپیک را 
کسب کند. او در مس��ابقات قهرمانی مردان 

آسیا در سال 2۰1۳ نیز مقام باارزش ترین بازیکن را کسب 
کرد و ایران برای دومین بار به مدال طالی آسیا رسید. در 
واقع مدال طالی آس��یا به همراه دو عنوان قهرمانی کاپ 
آسیا، ادامه راهی است که او با کسب مدال برنز مسابقات 
قهرمانی نوجوانان جهان در سال 2۰۰۳ آغاز کرد. موفقیت 
تیم های پایه ایران در مس��ابقات جهان��ی، مبنای حضور 

قدرتمند تیم ملی ایران در رویدادهای جهانی است.
برناردو رزنده، سرمربی تیم ملی برزیل می گوید: ایران به 
شگفتی س��ازی در جهان ادامه می دهد. آن ها تیم بسیار 

خوب و پاسور خوبی دارند. 
اکنون تمرکز تیم ملی ایران روی مسابقات قهرمانی جهان 
در لهس��تان اس��ت. کواچ در این مورد می گوید: ما تالش 
می کنیم با تمام قدرت برای مسابقات قهرمانی جهان آماده 
شویم. تیم من بسیار قوی است و بازیکنانم نیز فوق العاده 

مصمم هستند. 
س��عید معروف پاس��ور و کاپیت��ان، مهره کلی��دی کواچ 
اس��ت. او نیز مثل هم تیمی هایش رؤیای کس��ب مدال را 
در مس��ابقات قهرمانی جهان دارد. مرد ارومیه ای والیبال 
ایران که بی گمان بهترین پاسور حال حاضر جهان است، 
پیشنهادهایی از ایتالیا و ترکیه برای بازی در فصل آینده 

داشت اما همچنان ترجیح داد در ایران بماند. 

سپاهان و فوالد 
با این تساوی 

صدر جدول را به 
استقاللی سپردند 

که مصرانه به دنبال 
صدرنشینی بود
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محسن 
سعیدی فر
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یادداشت

 برگزاری کنگره بزرگداشت
 مقام امامزادگان)ع( دراستان

مدیرکل اوق��اف و امور خیریه چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
کنگره بزرگداش��ت مقام امامزادگان)ع( این استان همزمان 
با پنجم ذیقعده؛ روز تجلیل از امامزادگان)ع( و بقاع متبرکه، 
برگزار می شود.حجت االسالم محس��ن غالمیان اظهار کرد: 
کنگره بزرگداش��ت امامزاده حمزه ابن علی)ع( در شهرستان 
بروجن و امامزاده محمدعلی)ع( در شهرس��تان لردگان، در 
آس��تان مقدس این امامزادگان برگزار می ش��ود. وی افزود: 
کنگره اس��تانی امامزاده سید میر احمد)ع( ش��هر بابا حیدر 
نیز هفتم مهرماه در این ش��هر برگزار خواهد ش��د.غالمیان 
امامزادگان را سرمایه های ارزش��مند مادی و معنوی جامعه 
اس��المی عنوان کرد و گفت: شناس��ایی امامزادگان، فرصت 
مناس��بی برای حفظ اخالق جامعه در چارچوب دین اسالم 
است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، اظهار کرد: جایگاه 
قرآن و اهل بیت)ع( آن گونه که باید در میان مردم تبیین نشده 
و باید این جای��گاه از طریق امامزادگان و بق��اع متبرکه برای 
مردم تبیین شود. 108 بقعه متبرکه و امامزاده)ع( در استان 

چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

افتتاح بخش هاي سی سی یو و پيوند 
بيمارستان آیت اهلل کاشاني شهرکرد 
بخش هاي سی س��ی یو و پیوند بیمارس��تان آیت اهلل کاشاني 

شهرکرد به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.
مرتضی هاش��م زاده در این آیین ضمن تبریک هفته دولت، 
گفت: مردم استان می توانند از خدمات بخش هاي سی سی یو 

و پیوند بیمارستان آیت اهلل کاشاني بهره مند شوند.
وی همچنین  انتشار ویژه نامه و ارائه گزارش عملكرد دانشگاه 
علوم پزشكي، برنامه زمان بندی مالقات عمومي مسئوالن با 
کارکنان و مردم برای اهتمام به رسیدگي به مشكالت و ایجاد 
آرامش خاطر براي کارکنان و مسئوالن را از دیگر برنامه هاي 

این دانشگاه در هفته دولت اعالم کرد.

کتاب های درسی دانش آموزان 
چهارمحال و بختياری توزیع می شود

کارش��ناس کتاب ه��ای درس��ی آموزش وپ��رورش اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری از توزیع کتاب های درس��ی دانش 
آموزان از 16 شهریورماه سال جاری خبر داد.موسی مردانی 
گفت: کتاب های درسی 6 پایه دوره ابتدایی، پیش دانشگاهی 
 و فن��ی و حرف��ه ای و کاردانش وارد اس��تان و بی��ن مناطق

 17 گانه آموزشی استان توزیع شده است. وی خاطرنشان کرد: 
کتاب های درسی از روز شنبه 15 شهریورماه تحویل مدیران 
مدارس در سراسر اس��تان خواهد ش��د. مردانی بابیان اینكه  
کتاب ریاضی پایه چهارم و کتاب علوم تجربی پایه سوم و یک 

عنوان از کتاب های پایه هشتم هنوز وارد استان نشده است.

 233 زندانی در
 چهارمحال بختياری مشمول 

عفو رهبری شدند
مدی��رکل زندان ها و اقدام��ات تأمینی چهارمحال 
بختیاری گفت: 233 زندانی در استان مشمول عفو 

و مقام معظم رهبری شدند.
 علی نظری با اعالم این خبر به رس��انه های استان 
اظهار داشت: از این افراد 115 نفر آزاد و 118 نفر 

مشمول تقلیل مجازات شدند.
وی گفت: با ابالغ دس��تورالعمل عف��و مقام معظم 
رهبری به مددجویان زندان های سراسر کشور، با 
تشكیل کمیته ای خاص و ویژه موضوع به طور ویژه 
در دستور کار قرار گرفت .وی اظهار کرد: این عفو 
موجب کاهش نسبی جمعیت کیفری زندان های 

استان شد.
در اس��تان چهارمحال بختیاری س��ه زن��دان در 

شهرهای شهرکرد، بروجن و لردگان وجود دارد.

شبکه دیجيتال کوهرنگ در 
هفته دولت افتتاح می شود

فرماندار کوهرنگ گفت: شبكه دیجیتال کوهرنگ 
در هفته دول��ت و با حضور اس��تاندار چهارمحال و 

بختیاری در شهرستان کوهرنگ افتتاح می شود.
مرتضی زمان پور در بازدید از پروژه های قابل افتتاح 
شهرس��تان کوهرنگ در هفته دول��ت، اظهار کرد: 
ج��اده ارتباط��ی خوزس��تان )مس��یر بازف��ت به 
مسجدسلیمان(، مجتمع های آب رسانی قنبرسینی 
و مالک آباد و بهسازی جاده دره موال از پروژه های 

در حال اجرا در این شهرستان است.
وی افزود: ای��ن پروژه ها در ح��ال تكمیل مراحل 

پایانی هستند و در هفته دولت افتتاح می شوند.
فرمان��دار کوهرنگ گفت: یكی دیگ��ر از مهم ترین 
این طرح ها افتتاح شبكه دیجیتال کوهرنگ است 
که با حضور استاندار افتتاح می شود.زمانپور افزود: 
افتتاح فاز دوم طرح طوبی به مساحت 103 هكتار 
در روس��تای دیمه از دیگر طرح هایی است که در 
هفته دولت در شهرستان کوهرنگ افتتاح می شود.

وی خاطرنشان کرد: س��الن چندمنظوره 9 دی و 
سالن استخر ش��نای چلگرد نیز در هفته دولت در 

این شهرستان کلنگ زنی می شود.

اخبار کوتاه یادداشت افتتاح طرح آبیاری 2 منظوره پرورش ماهی در فارسان 
با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری طرح دو 
منظوره پرورش ماهی قزل آال و آبیاری تحت فشار در چلیچه از توابع شهرستان فارسان 
افتتاح شد.خدابخش مرادی اظهار کرد: باید در این هفته اقدامات صورت گرفته از سوی 

دولت را با رعایت جانب امانتداری به مردم منتقل کنیم.
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جش��نواره تئاتر اس��تانی چهارمحال و بختیاری امسال 
متفاوت تر از س��ال های گذش��ته در ش��هرکرد برگزار 

می شود.
جش��نواره تئاتر چهارمحال و بختیاری را ش��اید بتوان 
تنها تكیه گاه ی��ک دهه اخی��ر هنرمندان این اس��تان 
دانست،جایی که سالیق مختلف کنار یكدیگر کارهای 
بزرگی را انجام می دهند.سال گذشته در جشنواره تئاتر 
چهارمحال و بختیاری اتفاقاتی رخ داد که باعث دلخوری 

بخشی از هنرمندان این هنر در سطح استان شد.
اما امس��ال جش��نواره تئات��ر چهارمح��ال و بختیاری 
متفاوت تر از سال های گذش��ته برگزار می شود و حضور 
پیشكس��وتان در کنار جش��نواره نقطه قوتی برای این 

رخداد بزرگ هنری خواهد بود.
انتخاب هشت اثر از بین 20 اثری که به مرحله بازبینی 
رس��یده بودند برای هیئت بازبین کار بسیار سخت بود 
چه این که در هر اثر هنرمندانی حضور داشتند که تئاتر 
را به خوبی می فهمند.حاال هش��ت اثر نهایی راه یافته به 
جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری ویترین یک سال 
از هنر استان است ،از موس��یقی و نویسندگی و سینما 
گرفته تا هنر اجرا و این هفته هنر چهارمحال و بختیاری 

با رخدادی بزرگ همراه خواهد بود.

از ویژگی های جش��نواره امسال رقابت زوج های تئاتری 
در چهارمح��ال و بختی��اری اس��ت و در ای��ن رخ��داد 
فرهنگی بزرگ ، امس��ال زوج های هنری آثار خود را به 
رقابت می گذارند.رضا ولی پور ک��ه از قدیمی های تئاتر 
چهارمحال و بختیاری است امسال در جشنواره حضور 
دارد و از س��وی دیگر ثریا امینیان دهك��ردی نیز که از 
بازیگران توانمند زن استان است در این جشنواره با رضا 
ولی پور برای کسب سهمیه جشنواره منطقه ای رقابت 
خواهد کرد.از سوی دیگر کامیار معتمدیان دهكردی که 
دانش آموخته تئاتر اس��ت و با بهارک اکبرپور دهكردی 
از بازیگران توانمند و ش��اعران این استان، برای کسب 
رسیدن به جشنواره منطقه ای اثر خود را به روی صحنه 
خواهد برد.از سوی دیگر مسلم سلیمانیان چالش تری 
در کنار مرضیه اس��ماعیلی دهكردی با یک اثر متفاوت 
به جشنواره آمده است.حضور این زوج های بااستعداد و 
کوشا در جشنواره امسال نویدبخش ،یک رخداد هنری 
متفاوت در چهارمحال و بختیاری اس��ت و از هم اکنون 
اهالی هنر به دنبال دیدن آثاری متفاوت نسبت به هشت 
س��ال اخیر خواهند ب��ود. در کنار ای��ن زوج های جوان 
،حضور آزاده س��عیدی که یكی از پرکارهای تئاتر سال 
گذشته استان بوده است نشان می دهد که تا چه میزان 

می شود به این جشنواره دل خوش کرد.
حضور فرزاد فخریان نیز یكی از نقاط قوت این جش��نواره 
برای تماشاگرانی است که تئاتر استان را به صورت حرفه ای 
دنبال می کنند.به گزارش ایرنا، ستاد اجرایی جشنواره تئاتر 
چهارمحال و بختیاری جدول زمان بندی اجرای نمایش های 

بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر را اعالم کرد.
نمایش های منتخب از پنجم تا هشتم شهریورماه امسال در 

مجتمع فرهنگی هنری امیرکبیر شهرکرد اجرا می شود.
سرپرست معاونت فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی اس��تان افزود:جدول اجرای نمایش ها بر اساس 
قرعه کشی با حضور کارگردان ها بدون در نظر گرفتن هیچ 
اولویتی تنظیم شده است.علی هلل گانی با اشاره به برگزاری 
جلسات نقد و بررسی نمایش ها گفت:هر شب پس از آخرین 
اجرا در سالن اصلی امیرکبیر هر اثر به مدت 30 دقیقه نقد و 
بررسی می شود.هلل گانی بیان کرد: »سها «یک ستاره سرخبه 
نویس��ندگی و کارگردانی مسلم س��لیمانیان چالش تری 
صب��ح روز چهارش��نبه در پالتو نمایش امیرکبیر ،»ش��ب 
هزار و یكم «اثر ثریا امینیان س��اعت16.30در سالن اصلی 
و»چشمان بسته از خواب«به کارگردانی کامیار معتمدیان 
دهكردی در پالتو نمایش همین روز از س��اعت 18 پنجم 
شهریورماه اجرا خواهد شد.به گفته وی، روز دوم جشنواره 
»عكس خانوادگی« به کارگردانی ف��رزاد فخریان در پالتو 
نمایش،»بیوه های غمگین ساالر جنگ« اثر آزاده سعیدی 
در سالن اصلی و»کوالژ«بهارک اکبرپور در پالتوی نمایش 
اجرا می شود.وی با اشاره به اجرای س��ه نمایش افزود:روز 
آخر برگزاری جش��نواره دو اثر»خانه پدری در قبرس« به 
نویس��ندگی و کارگردان رضا ولی پور در پالتوی نمایش و 
»کسی نیست همه داس��تان ها را به یاد آورد« اثر مصطفی 
محمدی دوست در سالن اصلی اجرا می شود.معاون فرهنگی 
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت:آثاری 
که در پالتو نمایش امیرکبیر اجرا می ش��ود دو اجرا خواهد 
داشت و اجرای دوم با حضور هیئت داوران برگزار می شود.به 
گفته وی، اختتامیه بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر 
چهارمحال و بختیاری هشتم شهریورماه ساعت شانزده در 
تاالر غدیر ش��هرکرد برگزار می ش��ود. رخداد تئاتر استانی 
چهارمحال و بختیاری در شهریورماه امسال می تواند سكوی 
پرتابی برای این هنر در استان باشد که در چند سال اخیر در 

جشنواره بین المللی فجر حضور نداشته است.

تئاتراستانی با جشنواره ای متفاوت

رقابت زوج های تئاتری در چهارمحال و بختیاری

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ وقت رسیدگی
نظر خواهان علی محمد  تجدید  پرونده کالسه 92-1739 و 44/93  552 در خصوص 
نجف  یعقوبیان  ا...  سعادت  طرفیت  به  تجدیدنظرخواهی  بر  مبنی  دادخواستی  غفوری 
آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی ده روز پس از نشر ساعت اداری تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  روبروی مدرسه   –
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل   شورای 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت   در 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   45 شعبه  م الف:12361  می شود. 

شهرستان اصفهان 
احضار

بر  مبنی  عباسی  فرشاد  آقای  علیه  شکایتی  گرامی  محمدتقی  آقای  چون   553
این   911469 کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  غیر  مال  فروش  کالهبرداری- 
دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/7/20 ساعت 11 تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  می آید  بعمل 
م الف:12363  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده   احضاریه 

شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار متهم

 9309980365600349 پرونده:  شماره   9310100353402495 ابالغیه:  شماره   554
کالسه  پرونده  در  صادره  کیفرخواست  موجب  به   930723 شعبه:  بایگانی  شماره 
9309980365600349 برای فرشید نباتی به اتهام مزاحمت تلفنی تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/07/19 
دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   08:30 ساعت 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در 
عمومی  دادگاه   108 شعبه  آمد.م الف:12366  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات 

کیفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9309980365600170 پرونده:  شماره   9310100353402475 ابالغیه:  شماره   555
کالسه  پرونده  در  صادره  کیفرخواست  موجب  به   930703 شعبه:  بایگانی  شماره 
طریق  از  توهین   – تهدید  اتهام  به  پور  شمسی  شایان  برای   9309980365600170
وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  پیامک 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:30 ساعت   1393/07/15 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:12367 

شعبه 108 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

556 در خصوص پرونده کالسه 485/93 خواهان بهرام نصرتی نیا دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات به طرفیت 
 93/7/7 مورخه  دوشنبه  روز  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  فرامرز جودکی 
ساعت 10:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12703 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  883/93 خواهان محسن شعاعی  پرونده کالسه  در خصوص   557

بر مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به طرفیت احمدرضا صادقی منش تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   10/30 ساعت   93/7/15 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12699 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

558 در خصوص پرونده کالسه 356/93 خواهان ابراهیم قرهی قهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک و هزینه دادرسی و غیره به طرفیت حسن شیخ سجادیه تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/7/6 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   22 اصفهان-شعبه  اختالف  حل 
تلقی  ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را  دادخواست و ضمائم 
یک  شماره  مجتمع  حقوقی   22 شعبه  م الف:12691  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

560 در خصوص پرونده کالسه 93-810 خواهان حمیدرضا قجری دادخواستی مبنی 
تقدیم  ملکی  علی  طرفیت  به  دادرسی  مطلق خسارات  و  تومان   5/850/000 مطالبه  بر 
با  است  گردیده  تعیین   8/30 93/7/12 ساعت  مورخ  برای  وقت رسیدگی  است  نموده 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:12683 شعبه پنجم حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اندانی  گاری  مانده  مهدی  خواهان  677/93ش7  کالسه  پرونده  خصوص  در   561
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت به شماره 38468-627 به طرفیت 
ساعت   93/7/9 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  اسماعیلی  حسین  سید 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح 
تا خوانده  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73  خواهان 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
 شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت   در 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی  هفتم  شعبه  می شود.م الف:12684 

شهرستان اصفهان 
  ابالغ وقت رسیدگی

محسن  وکالت  با  توانگر  عباس  خواهان   838/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   562
است  نموده  تقدیم  صانعی  مهدی  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  نریمانی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/7/12 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:13006 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

علی  وکالت  با  چیان  میوه  875/93 خواهان محسن  پرونده کالسه  در خصوص   563
است  نموده  تقدیم  کمالی  غالمرضا  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  پریسوز 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/7/7 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13012 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

564 در خصوص پرونده کالسه 583/92 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
وقت  است  نموده  تقدیم  میرزایی  اقدس   – وندی  عیدی  فاطمه  طرفیت  به  مطالبه  بر 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  8/30صبح  ساعت   93/7/14 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13013 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

565 در خصوص پرونده کالسه 583/93 خواهان محمد آقابابایی هرستانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- خانم مستانه صادقی کاجی 2- علی  احمدی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 93/7/12 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 اصفهان-شعبه  اختالف  حل 
تلقی  ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را  دادخواست و ضمائم 
یک  شماره  مجتمع  حقوقی   13 شعبه  م الف:13026  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  بهارلویی  مراد  آقای  خواهان   854/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   566 
خانم  طرفیت  به  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  نبی  احمدی   آقای 
جمیله شکرانی و آقای سید علی صالحی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ93/7/9 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:13027 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

567 در خصوص پرونده کالسه 821/93 خواهان آقای اصغر نیلوفری با وکالت خانم 
طباطبایی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای مجید سلطانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 93/7/3 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:13030 شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

568 در خصوص پرونده کالسه 583/93 خواهان اسدا... جوانی دادخواستی مبنی بر 
برای  است وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  همتی  مریم  و  دانیال  به طرفیت محمود  تخلیه 
بودن  المکان  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است  مورخ93/7/14 ساعت 11 صبح 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ میشود. شعبه 8حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

خانم  وکالت  با  شعاعی  عصمت  خواهان   1753/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   569
مهدوری دادخواستی مبنی بر انتقال سند به طرفیت مصطفی و رضا انصاری – محمود 
درواهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 93/7/16 ساعت 8/30صبح تعیین 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  گردیده است با توجه به مجهول 
 در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  آتشگاه 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم   و 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی  هشتم  شعبه  میشود.  اتخاذ  مقتضی   تصمیم 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

570 در خصوص پرونده کالسه 93-293 خواهان اسمعیل فالحتی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انجام تعهد به طرفیت یدا... رستمی کندری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 93/7/6  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13035 شعبه 20 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

571 در خصوص پرونده کالسه 93-478 خواهان عباس جانقربان دادخواستی مبنی بر 
مطالعه نظریه کارشناسی به طرفیت علی اردوئی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز پنج شنبه مورخ 93/7/3 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13044 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  احمدرضا رضازاده  پرونده کالسه 1728/92 خواهان  572 در خصوص 
نموده  تقدیم  عبدالرسول  فرزند  کریمی  مجید  طرفیت  به  تعهد  انجام  به  الزام  بر  مبنی 
با  است وقت رسیدگی برای مورخ 93/7/14 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل   تا خوانده 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  دو  شماره 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در   نماید. 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی  هشتم  شعبه   13569 الف:  م  میشود.   اتخاذ 

اختالف شهرستان اصفهان
حصر وراثت

کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   2 شماره  شناسنامه  دارای  محمدی  رضا  آقای   550
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   124/93
که شادروان آقامیرزا محمدی بشناسنامه 116 در تاریخ 91/8/18 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا محمدی فرزند 
آقامیرزا، ش.ش 25 )فرزند متوفی( 2- مهتاب محمدی فرزند آقامیرزا، ش.ش 10 )فرزند 
متوفی( 3- فاطر محمدی فرزند آقامیرزا، ش.ش 6 )فرزند متوفی( 4- احترام محمدی 
فرزند آقامیرزا، ش.ش 8 )فرزند متوفی( 5- ام کلثوم محمدی فرزند آقامیرزا، ش.ش 9 
)فرزند متوفی( 6- فروزان محمدی فرزند آقامیرزا، ش.ش 12 )فرزند متوفی( 7- رضا 
محمدی فرزند میرزاآقا، ش.ش 2 )فرزند متوفی( 8- مدینه قاسمی فرزند شکرا...، ش.ش 
229 )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 



امام جواد )ع(: 
مواظب باش از مصاحبت و دوستی با افراد شرور، 
چون که او همانند شمشیری زهرآلود، بّراق است که 

ظاهرش زیبا و اثراتش زشت و خطرناک خواهد بود.
خاکشیر برای رفع عطش 

مفید است 1833
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پژوهش صورت گرفته توسط پژوهشگران آمریکایی 
نش��ان می دهد، بو بر نحوه درک م��ا از یکدیگر اثر 
گذاشته و یک رایحه دلپذیر باعث زیباتر دیده شدن 

چهره انسان می شود.
، طی قرن ها از عطر و سایر محصوالت خوشبوکننده 
به عنوان راهی برای بهبود ظاهر کلی فرد استفاده 
می شود؛ در مطالعات قبلی عنوان شده بود که درک 
جذابیت صورت تحت تأثیر اس��تفاده از یک رایحه 

دلپذیر یا ناخوشایند قرار دارد.
بااین حال مشخص نشده بود که آیا بو بر درک تصویر 
واقعی از صورت فرد تأثی��ر می گذارد و چگونه مغز 

تحت تأثیر یک رایحه خوش قرار می گیرد.
 )Monell( محققان مرکز حواس شیمیایی مونل

در دانشگاه پنس��یلوانیا در این مطالعه با دو روش پردازش 
ادارکی مجزا، میزان جذابیت و س��ن را تح��ت تأثیر رایحه 
دلپذیر مورد ارزیاب��ی قراردادند و از روغ��ن ماهی به عنوان 
یک بوی ناخوشایند و از اسانس گل رز به عنوان یک رایحه 

دلپذیر استفاده شد.
جذابیت به عنوان یک فرآیند احساسی و قضاوت در خصوص 
سن به عنوان یک فرآیند ش��ناختی مبتنی بر عقل در نظر 

گرفته شدند.

نتایج به دست آمده نشان می دهد، نشانه های 
بویایی و بینایی به صورت مس��تقل، جذابیت 
چه��ره ف��رد را تحت تأثی��ر ق��رار می دهد؛ بر 
این اس��اس، نش��انه های بویای��ی مانند عطر 
خوش چه��ره را جذاب ت��ر می کند، ام��ا تأثیر 

چندانی بر جوان تر نشان دادن چهره ندارد.
نشانه های بصری س��ن مانند چین وچروک یا 
لکه های پوس��تی باعث پیرتر نشان دادن فرد 
می ش��وند؛ این نش��انه ها در هنگام تحریک با 
رایحه های دلپذیر، بر درک افراد از س��ن تأثیر 
گذاشته و باعث پیرتر نشان دادن یک فرد پیر و 

جوان تر نشان دادن یک جوان می شود.
به گفت��ه »یانین��ا زویبرت« سرپرس��ت تیم 
تحقیقاتی، لذت از ب��وی خوش و افزای��ش جذابیت چهره 
در یک ارزیابی عاطفی مشترک ادغام می شوند که احتماالً 
 یک س��ایت مش��ترک پردازش عصب��ی در مغز را نش��ان

 می دهند.

بوی خوش چهره افراد را جذاب تر می کند

محققان ایتالیایی در تحقیقات خود دریافته اند خمیازه 
کشیدن در بین دوستان مسری بوده و نشانه ای از همدلی 
عمیق بین افراد است.محققان دانشگاه های پیزا، پارما و 
رم در این مطالعه 33 فرد بزرگسال را به مدت 380 ساعت 
موردبررسی قرار داده و 1375 خمیازه را در بین این افراد 
ثبت کردند.نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرایت 
خمیازه بین دوستان و اعضای خانواده بیش از افراد غریبه 
اس��ت.در بخش دیگری از این مطالعه، خمیازه کشیدن 
بین بونوبو به عنوان ش��بیه ترین گونه شامپانزه به انسان 
مورد ارزیابی قرار گرفت؛ طی 800 س��اعت بررس��ی نظارت، محققان دریافتند که الگوی 
خمیازه کشیدن این حیوان بسیار شبیه انسان اس��ت؛ با این تفاوت که حس همدلی بین 
انسان به دلیل رابطه های اجتماعی بیشتر، قوی تر است.بر این اساس، خمیازه کشیدن مسری 
می تواند نشانه ای از همدلی عمیق بین دوستان و افراد خانواده باشد.محققان ایتالیایی تأکید 
می کنند، »پل عاطفی« ایجادشده توسط تجربه های مشترک، ارتباطات اجتماعی را تقویت 
می کند؛ مسری بودن خمیازه نیز از یک نیاز غیرقابل اجتناب برای به اشتراک گذاشتن و درک 
عواطف و احساسات دیگران ناشی می شود که این احساس همدلی در بین گروه دوستان و 

خانواده بیش از سایر افراد است.

بلندگویی هوشمند طراحی شده اس��ت که از راه دور از 
طریق بلوتوث قابل کنترل بوده و پاسخ گوی تماس های 

تلفنی است.
OM/One نوعی بلندگوی شناور با طراحی جدید است 
که عالوه بر طراحی مینیمالیستی به صورت معلق، صدای 

آن در سراسر اتاق پخش می شود.
این بلندگو ش��بیه به یک توپ ساخته ش��ده اس��ت که 
روی ی��ک حوضچ��ه مغناطیس��ی قرارگرفته اس��ت و 
ای��ن حوضچه موجب ش��ناور ب��ودن آن می ش��ود؛ این 
 بلندگ��و قادر اس��ت از طریق بلوت��وث 0/4 به گوش��ی های هوش��مند ی��ا تبلت متصل

 شود.
کارب��ر می توان��د از راه دور ت��ا فاصل��ه 10 مت��ر ای��ن دس��تگاه را کنت��رل کن��د؛ 
OM/One مجه��ز ب��ه میکروفون��ی یکپارچ��ه اس��ت؛ مانن��د ی��ک س��خنران 
 عم��ل می کن��د و می توان��د ب��ه تماس ه��ا ب��دون اتص��ال ب��ه کاب��ل پاس��خگو

 باشد.
تا 15 ساعت شارژ دارد و توسط یک کابل USB قابل شارژ است و در رنگ های سیاه وسفید 

ارائه شده است.

بلندگوی شناور هوشمندخمیازه دوستان مسری تر از غریبه هاست!

خاکش��یر گیاهی علفی یک یا دوساله از خانواده 
شب بو اس��ت که بیشتر در دش��ت و کوهستان 
می روید. س��اقه ای��ن گی��اه در قس��مت پایین 
به صورت راس��ت و کرک دار و در باال منش��عب 
و بدون ک��رک اس��ت.گل خاکش��یر زردرنگ و 
بذر آن که همان خاکش��یر اس��ت، به رنگ قرمز 
و یا قهوه ای است. خاک مناس��ب برای پرورش 
خاکش��یر مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه، 
یک قس��مت رس و کمی ماس��ه اس��ت. محیط 
نگهداری خاکش��یر باید نیمه آفتاب نیمه سایه 
باش��د.همچنین این گیاه باید ه��ر هفته آبیاری 
شود.تکثیر خاکش��یر از طریق کاشت مستقیم 
بذر در بهار انجام می ش��ود و زمان برداش��ت آن 
اوایل تیرماه اس��ت. خاکش��یر ازنظر طب سنتی 
ایران طبیعت گرم و تر دارد و برای رفع عطش و 
تشنگی بسیار مفید است و خاصیت تب بردارد. 
عالوه بر ای��ن مدر اس��ت و ب��رای ناراحتی های 

کلیوی توصیه می شود.

سرخار گل، افزایش دهنده 
گلبول های سفید

س��رخار گل، گیاه بومی ش��مال آمریکاست که 
نه تنها زیباس��ت بلک��ه خواص درمان��ی زیادی 
دارد.  با افزودن تعداد گلبول های سفید، سیستم 
دفاعی بدن را تقویت می کند. عالوه بر آن، تولید 
»اینترفرون« نوعی پروتئین حیاتی برای سیستم 
دفاعی بدن را نیز افزایش می دهد مصرف درمانی 

آن، زمان سرماخوردگی را کاهش می دهد.
به درمان بیماری های پوستی مانند داءالصدف و 

اگزما کمک می کند.
 عفونت مجرای تنفسی را درمان می کند.

 سندروم خستگی مفرط را برطرف می کند.
سوءهاضمه و سوزش سردل را از بین می برد.

 درد و حمله میگرن را تسکین می دهد.
 تب یونجه را برطرف می کند.

 خاصیت ضدویروسی و ضد قارچی دارد.
 برای رفع عفونت گوش و سینوزیت مفید است.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

موسی و بدترین بنده خدا
روزی حضرت موس��ی )ع( رو به ب��ارگاه ملکوتی خداوند کرد 
و از درگاهش درخواس��ت نمود: بار اله��ا، می خواهم بدترین 

بنده ات را ببینم.
ندا آمد: صبح زود به در ورودی شهر برو. اولین کسی که از شهر 

خارج شد، او بدترین بنده من است.
حضرت موسی صبح روز بعد به در ورودی شهر رفت. پدری با 

فرزندش، اولین کسانی بودند که از شهر خارج شدند.
پس از بازگشت، رو به درگاه خداوند کرد و ضمن تقدیم سپاس 
از اجابت خواسته اش، عرضه داش��ت: بار الها، حال می خواهم 

بهترین بنده ات را ببینم.
ن��دا آم��د: آخ��ر ش��ب ب��ه در ورودی ش��هر ب��رو. آخری��ن 
 نف��ری ک��ه وارد ش��هر ش��ود، او بهتری��ن بن��ده م��ن

 است.
هنگامی که شب شد، حضرت موسی به در ورودی شهر رفت...

دید آخرین نفری که از در شهر وارد شد، همان پدر و فرزندش 
است! رو به درگاه خداوند، با تعجب و درماندگی عرضه داشت: 
خداوندا! چگونه ممکن است که بدترین و بهترین بنده ات یک 

نفر باشد!؟
ندا آمد:

ای موس��ی، این بنده که صبح هنگام می خواست با فرزندش 
از در خارج ش��ود، بدترین بنده من بود. اما... هنگامی که نگاه 
فرزندش به کوه های عظیم افتاد، از پدرش پرسید: بابا! بزرگ تر 

از این کوه ها چیست؟
پدر گفت: زمین.

فرزند پرسید: بزرگ تر از زمین چیست؟
پدر پاسخ داد: آسمان ها.

فرزند پرسید: بزرگ تر از آسمان ها چیست؟
پدر درحالی که به فرزندش نگاه می کرد، اش��ک از دیدگانش 
جاری ش��د و گفت: فرزندم. گناهان پدرت از آس��مان ها نیز 

بزرگ تر است.
فرزند پرسید: پدر بزرگ تر از گناهان تو چیست؟

پدر که دیگر طاقتش تمام ش��ده بود، به ناگاه بغضش ترکید و 
گفت: عزیزم، مهربانی و بخشندگی خدای بزرگ از تمام هرچه 

هست، بزرگ تر و عظیم تر است.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی تجدید  مزایده عمومی شماره 93/45

                                              روابط عمومی   شرکت پیشتیبانی امور دام استان اصفهان 

1- نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان  به نشانی: خ توحید -  خ شهید موحدی نیا – پالک 2
2- موضوع مزایده: اجاره سالن بسته بندی سردخانه شهید مشکوه

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: وجه نقد به حساب ش��ماره 2173980201003 بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان و یا ضمانتنامه 
بانکی به نام مزایده گزار و یا انواع اوراق مشارکت بانکی 

4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 30/000/000 ریال می باشد.
5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی: 

-5-1 مهلت خرید اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 93/6/8 می باشد.
-5-2 مهلت تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 93/6/18 می باشد.

-5-3 زمان رسیدگی به پیشنهادهای مالی ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 93/6/30 واقع در تهران – میدان ونک – خیابان برزیل شرقی – 
پالک 33 دفتر کمیسیون معامالت می باشد.

6- خرید اسناد: مزایده گران در صورت تمایل به شرکت در مزایده می توانند پس از واریز مبلغ 100/000 ریال برای موضوع مزایده به حساب 
2163980202009 )قابل واریز در  کلیه شعب بانک کشاورزی( در تاریخ مهلت خرید اسناد )ردیف 5-1 آگهی( به سامانه شرکت پیشتیبانی 
امور دام کشور به آدرس www.iranslal.com  مراجعه و اسناد مزایده را از طریق سامانه مزبور، قسمت مناقصات و مزایده ها )بخش سال 
جاری( دریافت و سپس با در دست داش��تن اصل معرفی نامه و اصل فیش واریزی در مهلت خرید اسناد، جهت دریافت پاکت های مزایده به 

نشانی مزایده گزار مراجعه فرمایند.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

8- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 وزارت  جهادکشاورزی 
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور استان اصفهان 

نوبت  دوم 

  مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  اول    

شرکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیرا از طریق مناقصه عمومی  به پیمانکاران  و اجد 
شرایط  واگذار نماید . 

تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

1/352/324/95668/000/000جاریعملیات بهره برداری و خدمات مشترکین منطقه بوئین و میاندشت 93-2-242

عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی ، خدمات عمومی و آزمایشگاه 93-2-244
9/263/819/856338/000/000جاریمنطقه نجف آباد

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/06/15 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 93/06/16

دریافت اسناد :سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030
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