
کام اصفهانی ها با  رود همیشه زنده شیرین می شود
مربی اصفهانی 
 در انتخابات

 فدراسیون 
هندبال

قول خوش رییس جمهور به مردم استان

امنیت کشور حاصل وحدت 
اقوام است

 مربی اصفهانی در انتخابات
 فدراسیون هندبال

اختصاص 40 میلیارد تومان برای 
مرمت بناهای تاریخی اصفهان

 افتتاح 2 طرح عمرانی 
در چادگان 

تنها استخر دوقلوی استان اصفهان
در آران و بیدگل افتتاح شد

موزه بخش خصوصی با حضور مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و 
گردشگری روز پنجشنبه در موزه هنرهای تزیینی این شهر گشایش یافت.
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گشایش موزه بخش خصوصی اصفهان با حضور معاون رییس جمهوری
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اصفهان آغازگرعصر 
فراصنعتی باشد

دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی ایران 
گف��ت: اصفهانی ها باید عصر فراصنعت��ی را آغاز کنند تا 
بتوانند فرهنگ، پژوهش، کارآفرین��ی، تجارت و مراکز 

آموزشی شان را متناسب با این موضوع تغییر دهند.
اکبر ترکان در همایش توس��عه و سرمایه گذاران استان 
اصفهان، اظهار کرد: فوالد مبارکه از جمله شرکت هایی 

بود که کارشناسانش...
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ارایه  وام با درصد کم  به 
واحد های صنعتی بزرگ

وزیر کار و امور اجتماعی  عنوان کرد 

وزی��ر تع��اون، کار و ام��ور اجتماعی 
گفت: ب��ا توجه ب��ه اینک��ه برخی از 
واحدهای صنعتی بزرگ در کشور با 
مشکالت اقتصادی دست به گریبان 
هستند، وام های با ۲ درصد سود، به 

آن ها اختصاص می یابد.
عل��ی ربیع��ی در جمع خبرن��گاران  
مبنی بر ایجاد راهکار مناس��ب برای 
فعال ش��دن کارخانه های بزرگ در 
کش��ور، اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 

رایزنی های انجام شده با بانک مرکزی، وام های با درصد کم، 
تحت عنوان طرح تکاپو به آن ها اعطا می شود.

وی پیرام��ون مش��کالت شهرس��تان نطنز اف��زود: یکی  از 
مشکالت این شهرس��تان، بحث بحران آب آن است که در 
جلس��ه هیئت دولت این موضوع مطرح می شود تا بتوانیم 
راه کاری مناسب برای این موضوع اتخاذ کنیم و همچنین در 
بخش معادن و سنگ هم با برنامه ریزی های الزم، ساماندهی 

صورت گیرد.

وزی��ر تع��اون، کار و ام��ور اجتماعی 
پیرامون سیاست های خارجی دولت 
تدبیر و امید گفت: در بخش سیاست 
خارجی، با حکمتی که دولت در پیش 
رو گرفته اس��ت، عزت م��ردم ایران 

اسالمی در دنیا افزایش یافته است.
وی تصری��ح ک��رد: زمان��ی ب��ود که 
رژیم وحش��ی و کودک ک��ش رژیم 
صهیونیس��تی ب��ا هم��کاری برخی 
از کش��ورها علی��ه ای��ران اس��المی 
قطعنامه های مختلفی را ص��ادر می ک��رد و امتیازاتی را از 
برخی کش��ورها برای خود می گرفت ولی اکنون می بینیم 
با عزتمندی ایران اس��المی، زیر س��ایه مقام معظم رهبری 

و منطق مردم ایران، این رژیم منحوس منزوی شده است.
ربیعی بیان کرد: امروزه می بینیم که وزیر امور خارجه کشور 
زورگوی امریکا، اصرار دارد تا با وزیر خارجه ایران اس��المی 
قدم بزند تا بتواند چهره کش��ور مخدوش کشور خود را دنیا 

بازسازی کند.

عضویت رایگان در کتابخانه های 
اصفهان به مناسبت دهه فجر 5

 بازگشت دوباره نفت اوپک 
به کانال 50 دالری 4 2

 نجات دو فروند
 نفتکش ایرانی 
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وزیر بهداشت:

شبکه شناسایی افراد بیمار در کشور راه اندازی می شود
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
درصدد هس��تیم که از طریق ش��بکه ای بتوانیم 
تعداد افراد س��الم و تعداد افراد بیمار را در سطح 

کشور شناسایی کنیم.
س��ید حس��ن قاضی زاده هاش��می در جلس��ه 
هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابیان اینکه 
همیشه پیش��گیری مقدم بر درمان بوده و در هر 
امری ازجمل��ه مقوله های اجتماعی و س��المت 
از اهمیت بسیاری برخوردار اس��ت، اظهار کرد: 
مردم دچ��ار گرفتاری های متع��ددی در درمان 
هس��تند و ما در بخش درمان و بهداشت تالش 
می کنیم تا خدمات رس��انی به م��ردم به صورت 

کامل انجام شود.
وی اضاف��ه کرد: درصدد هس��تیم ک��ه از طریق 
شبکه ای بتوانیم تعداد افراد س��الم و تعداد افراد 

بیمار را در سطح کشور شناسایی کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره 
به یکی از مش��کالت موجود در س��طح کش��ور 
تصریح ک��رد: در حال حاضر آم��ار و اطالعاتی از 
تعداد افراد س��الم و تعداد افراد بیمار در س��طح 

کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: طرح نظام ارجاع پزش��ک خانواده 
برای ش��هرهای زیر ۲0 هزار نفر و روستاها یک 
مدل بسیار خوب در حوزه سالمت و درمان است.

هاش��می تأکید کرد: ما باید ش��بکه ای در سطح 

کش��ور ایجاد کنیم که بتوانیم حوزه بهداشت و 
درمان را ساماندهی کنیم و این دو حوزه باید در 

کنار یکدیگر قرار بگیرند.
وی افزود: کمب��ود بودجه در حوزه بهداش��ت و 
درمان همواره مورد اعتراض و گالیه مسئوالن در 

این حوزه بوده است.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
امیدواریم بودجه ها و اعتبارات الزم برای ارتقای 
وضعیت سالمت در سطح کشور اختصاص داده 

شود.
وزیر بهداشت از پروژه بیمارستان 96 

تختخوابی کلیشاد بازدید کرد
سید حس��ن هاش��می وزیر بهداش��ت،درمان و 

آم��وزش پزش��کی از پ��روژه بیمارس��تان 96 
 تختخواب��ی کلیش��اد و س��ودرجان بازدی��د

 کرد.
دقایق��ی پی��ش س��ید حس��ن هاش��می وزیر 
بهداش��ت،درمان و آم��وزش پزش��کی از پروژه 
بیمارس��تان 96 تختخوابی کلیشاد و سودرجان 

بازدید کرد.
س��اخت ای��ن بیمارس��تان توس��ط اداره کل 
مس��کن و شهرس��ازی اس��تان اصفهان صورت 
گرفته است.بیمارس��تان کلیش��اد و سودرجان 
 دارای 96 تختخواب اس��ت و در 3 طبقه احداث 

شده است.
ای��ن بیمارس��تان ش��امل بخش ه��ای داخلی، 
جراحی، اطفال، زنان و مامائ��ی، اورژانس، اتاق 
عم��ل، زایش��گاه، ICU ، CCU ، بخش ه��ای 
پاراکلینی��ک ش��امل رادیولوژی، آزمایش��گاه، 

فیزیوتراپی و درمانگاه های سرپایی است.
بیمارس��تان کلیش��اد و س��ودرجان در دی ماه 
 س��ال جاری به ص��ورت موق��ت تحویل ش��ده

 است.
برای تکمیل بیمارستان های کلیشاد و سودرجان 
15 میلیارد تومان اعتبار هزینه ش��ده است و در 
جریان این بازدید وزیر بهداشت،درمان و آموزش 
پزش��کی از بهره برداری این طرح طی سال آتی 

خبر داد.

 قیمت عمره نوروزی
 اعالم شد

رئیس س��ازمان ح��ج و زی��ارت قیم��ت نهای��ی عم��ره ن��وروزی 94 را 
اع��الم کرد.س��عید اوح��دی، رئیس س��ازمان ح��ج و زی��ارت با اش��اره 
به اعزام زائران به س��رزمین وح��ی در ایام ن��وروز اظهار  کرد: بر اس��اس 
 برنامه ریزی ه��ا تع��داد پروازهای عم��ره در ایام ن��وروز افزای��ش خواهد 

یافت. 
  وی در ادام��ه  در خص��وص هزین��ه عم��ره ن��وروزی  گف��ت: هزین��ه 
 عم��ره ن��وروزی 8درص��د مع��ادل ۲00 ه��زار توم��ان افزایش یافت��ه

 است. 
اوح��دی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مرحل��ه اول اع��زام عم��ره ۲1اس��فند 
پای��ان می یاب��د،  بی��ان ک��رد: تع��داد اع��زام زائ��ران عم��ره ب��ه م��رز 
۲00ه��زار نف��ر رس��یده اس��ت و ب��ر اس��اس برنامه ریزی ه��ا ت��ا 
 پای��ان مرحل��ه اول 3۲0ه��زار نف��ر ب��ه س��رزمین وح��ی اع��زام 

می شوند. 
  رئی��س س��ازمان ح��ج و زی��ارت گف��ت: ثبت ن��ام مرحل��ه دوم عم��ره 
از ف��ردا 16 بهمن آغ��از می ش��ود و متقاضی��ان می توانند ب��ا مراجعه به 
 س��ایت WWW.fakher.ir نس��بت ب��ه ثبت ن��ام خ��ود اق��دام 

کنند. 
وی در پایان توزیع عادالنه گروه های نوروزی را از ویژگی های سامانه فاخر 
برشمرد و ادامه داد: با رونمایی از این س��امانه دیگر شاهد صفوف طوالنی 
 متقاضیان اعزام به عمره در مقابل دره��ای دفاتر خدمات زیارتی نخواهیم

 بود.
وزیر اطالعات در آران و بیدگل:

تعهد مدیران مشکالت را با کمترین 
هزینه برطرف می کند

وزیر اطالعات گفت: چنانچه مدیران کش��ور در کار خود تعهد داش��ته باشند 
بسیاری از مسائل با کمترین هزینه رفع می شود.

حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوی در جلسه شورای  اداری شهرستان 
آران و بیدگل در کانون فرهنگی تربیتی سردار شهید قاسم عربیان اظهار داشت: 
با توجه به اینکه شرایط خوبی از لحاظ مالی در کشور حاکم نیست دولت باید با 

مدیریت بر مشکالت فایق آید.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت یک امانت اس��ت بیان کرد: بدترین اشتباه این 
 است که یک مسئول در موقعیت خود گمان کند فرصتی برای بهره برداری یافته

 است.
وزیر اطالع��ات افزود: قبل از انقالب ش��کوهمند اس��المی خدم��ات عمومی 
در کش��ور فراگی��ر نب��وده ام��ا اکنون ب��ه برک��ت ای��ن انقالب ش��کوهمند 
 تمام��ی خدمات در کش��ور حتی در روس��تاها و مناط��ق محروم ارائه ش��ده ا

ست.
وی تصریح کرد: پیش��رفت کش��ور در زمینه س��واد و دانش نیز قبل از انقالب 
 تاکنون پیش��رفت داش��ته و ش��مار دانش��جویان از 50 ه��زار ب��ه 4 میلیون 

رسیده است.
حجت االس��الم و المس��لمین عل��وی گف��ت: باید برای پیش��رفت کش��ور با 
یکدیگر متحد ب��وده و به ج��ای اینکه باری ب��ر دوش هم باش��یم گامی برای 
 یکدیگر برداش��ته و و با رعایت اخ��الق در کارها به دنبال زمی��ن زدن یکدیگر

 نباشیم.
و  آران  در  س��رزندگی  و  نش��اط  پویای��ی،  تح��رک،  اف��زود:  وی 
 بی��دگل وج��ود دارد ک��ه ب��ه هم��ت م��ردم ای��ن منطقه ب��ه وج��ود آمده

 است.

رییس سازمان امور عشایر ایران

روز ملی عشایر در تقویم ایران ثبت 
خواهد شد

رییس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به مطرح شدن یک روز بعنوان روز ملی 
عشایر در تقویم ایران گفت: تالش خواهیم کرد این روز برای همیشه در تقویم 

ایران به ثبت برسد.
 کرمعلی قندالی افزود: درصورت ثبت شدن یک روز بعنوان روز ملی عشایر در 
تقویم جمهوری اسالمی فرصتی برای پاسداست تالش این قشر مولد جامعه و 
گامی در جهت برنامه ریزی بهتر برای برطرف کردن جامعه عشایری خواهد بود.
وی با اش��اره به نق��ش مهم عش��ایر در رون��ق اقتص��ادی کش��ور اظهارکرد: 
حمای��ت از جامع��ه عش��ایر ب��رای پی��ش ب��رد اه��داف اقتص��ادی جامعه 
 و پای��داری رون��ق تولی��د واش��تغال ای��ن قش��ر ی��ک ض��رورت انکاناپذی��ر 

است.
قندالی با بیان اینکه زندگی سنتی عشایر روز به روز دست خوش تغییرات است 
تصریح کرد: میراث فرهنگی و وزارت ارش��اد نقش مهمی در احیای بازی های 

بومی محله ای عشایر دارند.
وی حمایت دولت تدبیروامید در س��فرهای اس��تانی از جامعه عش��ایر را قابل 
تقدیر دانس��ت و ابراز داش��ت: باید از این فرصت برای تری��ج و احیای زندگی 
سنتی عشایر به نحو احسن استفاده کرد.۲14 هزار خانوار عشایری با جمعیت 
 یک میلی��ون و ۲00 هزار نف��ر ب��ا ۲4 میلیون واحد دامی در س��طح کش��ور 

وجود دارد.

 دیار نصف جهان میزبان مردان هیئت دولت

31درصد افراد ساکن در حاشیه شهر 
اصفهان فاقد بیمه هستند

رئیس مرکز بهداشت ش��ماره یک اصفهان گفت: براس��اس آمار گیری های 
صورت گرفته، 31درصد افراد س��اکن در حاشیه ش��هر اصفهان فاقد بیمه 

هستند.
حمید ترکزاد پیش از ظهر امروز در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با حضور سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با اشاره به اجرای برنامه تأمین مراقبت های اولیه سالمت در مناطق حاشیه 
شهر اظهار کرد: ما در راستای اجرای این طرح گام های بسیاری را برداشته ایم.

وی به مراحل صورت گرفته در راس��تای برنامه تأمی��ن مراقبت های اولیه 
سالمت در مناطق حاشیه ش��هر اش��اره کرد و ادامه داد: شناسایی مناطق، 
اولویت بندی، جم��ع آوری اطالع��ات جمعیتی، ورود اطالعات در س��امانه 
 س��المت و موارد دیگر از جمله مراحل صورت گرفته در راستای این برنامه 

است.
رئیس مرکز بهداش��ت ش��ماره یک اصفهان تصریح کرد: در راس��تای این 
برنامه مناطق مختلف ش��هرداری اصفهان شناس��ایی ش��ده و منطقه 14، 
 بخش های��ی از منطقه هفت و بخش های��ی از منطق��ه 10 اصفهان انتخاب

 شده است.
وی با تاکید بر اینکه جمعیت س��اکن در حاشیه ش��هر اصفهان 1۲0 هزار 
نفر هس��تند، اضافه کرد: 91 درص��د از این جمعیت ایرانی، هش��ت درصد 
از افاغن��ه و یک درصد نیز از س��ایر تابعیت ه��ا هس��تند.ترکزاد تاکید کرد: 
براس��اس آمار گیری های صورت گرفته، 31درصد افراد س��اکن در حاشیه 
ش��هر اصفهان فاقد بیمه، 55 درصد بیمه تأمین اجتماعی، 10 درصد بیمه 
 ایرانیان، دو درصد بیمه نیرو های مس��لح و یک درصد نیز از س��ایر بیمه ها 

هستند.

کلنگ زنی پروژه تصفیه خانه و فاضالب 
شهرستان تیران

پروژه تصفیه خانه و فاضالب ش��هر تی��ران با حضور مدیر عامل ش��رکت 
مهندسی آبفای کشور کلنگ زنی شد.

حمیدرضا جانباز ظهر امروز با حضور در تیران پروژه تصفیه خانه و فاضالب 
را کلنگ زنی کرد.

این پروژه به صورت مش��ارکتی و پیمانکار موظف است در مدت حدود دو 
سال تصفیه خانه و فاضالب را تحویل دهد.

طول شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب طراحی شده 94 کیلومتر و با قطر 
۲00 الی 500 میلی متر است و تعداد 7 هزار و 74۲ فقره انشعاب استفاده 
می کنند و تصفیه خانه در جنوب غربی روستای نهضت آباد و در سمت شرق 

روستای قره تپه واقع شده است.
پروژه فاضالب با پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
و اعضای شورای شهر تیران انجام شد و این مطالبه مردم در حدود 30 سال 

طول کشید تا امروز مردم تیران شاهد کلنگ زنی این مراسم بودند.
سختی و سنگی بودن زمین مشکالت فراوانی برای ساکنان تیران به وجود 
آورده بود و همچنین آلوده ش��دن چاه هایی که منابع آبی مردم به حساب 

می آمد موجب شده تا مردم نگرانی هایی داشته باشند.
 هزینه این پ��روژه در ح��دود 60 میلی��ارد توم��ان هزینه در ب��ر خواهد

 داشت.

 سرعت باالی اینترنت
 درسفر روحانی

در حالیکه خبرنگاران در روزهای معمولی سال برای ارسال خبرهای خود با 
پایین بودن سرعت اینترنت مواجه هستند اما همزمان با سفر رئیس جمهور 

به اصفهان شاهد مخابره سریع اخبار توسط خبرگزاری ها بودیم.
روابط عمومی شرکت مخابرات اس��تان اصفهان در خصوص نحوه پوشش 
دهی اینترنت در مکان های مختلفی که رئیس جمهور حضور داشت،اعالم 

کرد: 
1- پوش��ش اینترنت میدان امام )ره( با پهنای بان��د 100MB بر ثانیه به 
صورت بی سیم در کل محدوده جایگاه و اتاق خبرنگاران و محوطه اطراف 
و همچنین پوشش سیمی بر روی کامپیوترهای داخل اتاق خبرنگاران بر 

روی فیبرنوری از طرف شرکت مخابرات استان اصفهان 
۲- پوشش اینترنت سالن همایش های کوثر با پهنای باند 100MB بر ثانیه 
به صورت بی سیم در محوطه presscenter، جلوی جایگاه سخنرانی و بر 
روی کامپیوترهای محوطه presscenter بر روی بستر فیبرنوری توسط 
شرکت مخابرات اس��تان اصفهان با همکاری مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن 

ارتش جمهوری اسالمی 
این توانایی در نحوه تامین اینترنت در روز حضور رئیس جمهور به اصفهان 
در حالی نمایان شد که در روزهای معمول سال سرعت پایین اینترنت گالیه 

اصلی مردم و خبرنگاران است.



يادداشت

کمبود روحانی شیعه در
ايران و جهان به شدت احساس 

می شود
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان گف��ت: کمبود روحانی 
شیعه در سطح ایران و جهان به شدت احساس می شود و این 
درحالی است که مجموعه روحانیت ش��یعه در کل جهان به 

۱۰۰ هزار نفر هم نمی رسد.
آیت اهلل طباطبایی ن��ژاد نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام 
جمعه اصفه��ان در دیدار رئیس جمهور با علم��ا و روحانیون 
گفت: حوزه علمیه مشهد و اصفهان مستقل از حوزه علمیه قم 

است و بودجه مستقل دارد.
وی عنوان کرد: حوزه علمیه اصفهان خوشبختانه تعامل خوبی 
با حوزه قم دارد و افتخار می کنیم که مرکز روحانیت در کنار 
حرم حضرت معصومه است اما به هر حال به یک نحوی حوزه 

علمیه اصفهان استقالل دارد. 
طباطبایی نژاد ادامه داد:  ۹ س��الی اس��ت که مدیریت حوزه 
علمی��ه اصفهان از طرف آی��ت اهلل عظمی مظاه��ری به بنده 
سپرده شده اس��ت و در این مدت تعدا طالب از ۳۵۰۰  نفر به 
۱۰ هزار نفر در میان برادارن رسیده است و در این جهت هم 
س��عی کردیم که مدارس قدیمی را تعمیر و مدارس جدید را 

احداث کنیم.  
طباطبایی نژاد خاطرنش��ان کرد: کمبود روحانی ش��یعه در 
سطح ایران و جهان به شدت احساس می شود و این درحالی 
است که مجموعه روحانیت شیعه در کل جهان به ۱۰۰ هزار 

نفر  هم نمی رسد.

 وزير اطالعات در آران و بیدگل:

 اراده دولت بر اداره کشور دور 
از جنجال است

وزیر اطالعات گفت: عزم و اراده دولت تدبیر امید بر این بوده 
که کشور را دور از جنجال و با فکر، تدبیر و عقالنیت اداره کند.

حجت االس��الم و المس��لمین س��یدمحمود علوی در دیدار 
با مردم شهرس��تان آران و بی��دگل اظهار داش��ت: دولت در 
شرایط سنگین تحریم ها و کاهش قیمت نفت با سختی هایی 
روبه روست که با تدبیر خود به دنبال حل مشکالت مردم است.

وی افزود: در مملکت داری باید اس��اس و مبنا حالل و حرام 
باشد و نمی توانیم برای حفظ جمهوری اسالمی هیچگونه کار 

حرامی انجام دهیم.
وزیر اطالعات در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: روح 
انقالبی مردم این دیار برای ما تازگ��ی ندارد و صفا و معنویت 
روحانیونی چون حاج آقا متوسل و یوسفیان برای ما شناخته 

شده است.
علوی تاکید کرد: مردم آران و بیدگل همواره با همت و عظم 
کار کرده اند و مسائل و مشکالت آنها که توسط فرماندار بیان 

شده در هیئت دولت بررسی می شود.

رئیس جمهوری در دیدار با طالب و علمای اصفهان با اشاره 
به نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپایی گفت: این نامه 
به این خاطر بود که اسالم واقعی بر خالف میل غرب به دنیا 

معرفی شود.
حجت االس��الم و المسلمین دکتر حس��ن روحانی در این 
دیدار افزود: دش��منان تالش م��ی کنند تا اس��الم را دین 

خشونت معرفی کنند. 
رئیس جمهوری به رفتار خش��ونت آمیز گروههای افراطی 
اش��اره کرد و گفت: منش��اء این حوادث، دش��منان اسالم 

هس��تند زیرا این رفتارها 
توس��ط گروههای افراطی 
که هیچ ارتباط��ی با دین ، 
پیامبر ) ص ( و قرآن ندارند، 

انجام می شود. 
وی اظهار ک��رد: در چنین 
ش��رایطی موظفیم اسالم 
واقع��ی را به دنی��ا معرفی 
کنیم و به دنی��ا بگوئیم که 
دین با خشونت فاصله دارد.

روحانی ب��ه تصویب طرح 
در  ای��ران  پیش��نهادی 
س��ازمان مل��ل مبن��ی بر 
مبارزه با تروریسم و جهان 
ضد خشونت اش��اره کرد و 
اف��زود: در دول��ت یازدهم 
توانستیم پرچم جهان ضد 

خشونت را در سازمان ملل متحد برافراشته کنیم . 
رئیس جمه��وری اظهار کرد: در حالی این پیش��نهاد را در 
س��ازمان ملل مطرح کردیم که تعدادی از مشاوران من با 
دیده تردید به این پیشنهاد نگاه می کردند اما پیشنهاد به 
گونه ای مطرح شد که مخالفان هم سکوت کردند و به اتفاق 
آراء تصویب شد. دکتر روحانی با بیان اینکه موفقیت های 
دولت یازدهم کمتر گفته می شود، افزود: دولت یازدهم از 
نقد دلسوزانه و منصفانه استقبال می کند، نقدی که برای 

حل مشکالت باشد نه برای هو کردن. 

رئیس جمهوری تاکید کرد: امروز نیز برای ادامه راه و برای 
ترویج اخالق و توس��عه کش��ور در همه زمینه ها نیازمند 
اتحاد هستیم. وی به ش��عار جدایی دین از سیاست اشاره 
کرد و گفت: عده ای عنوان م��ی کردند که برای مدیریت و 
سیاست، دین قادر نیست جامعه را اداره کند اما امام پاسخ 
دادند، کاری نکنید که دنیا فکر کند در پیچ و خم سیاست، 

دین جایی ندارد. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه دین ق��درت اداره جامعه را 
دارد، تاکید کرد: حکومت اسالمی توانمند و قدرتمند است . 
وی با اش��اره به اینکه موفقیت دولت یازده��م در کاهش 
نرخ تورم در یکسال گذشته بی سابقه بوده است ، افزود: از 
پارسال تا امسال با کمک مردم و حمایت رهبر معظم انقالب 
اسالمی ، توم 4۰ و چند درصدی به ۱6 درصد کاهش یافت . 
روحانی با بیان اینکه این بدان معنا نیس��ت که قیمت همه 
اجناس ارزان شده است ، افزود: اما اسب سرکش و ویرانگر 
تورم مهار ش��ده اس��ت. وی این موفقیت دولت را معجزه 
دانس��ت و اظهار کرد: نم��ی خواهم بگویم که در مس��ائل 
اقتصادی بدون علم از روایات و احادیث استفاده می کنیم 
اما دین به ما گفته اس��ت که بیاموزیم و آن را بکار گیریم. 
رئیس جمهوری تاکید کرد: وقت��ی دین، فرهنگ تجربه و 
علم با یکدیگر تلفیق شود زمینه های توفیق فراهم می شود. 
وی به س��ابقه علمی حوزه های علمیه اش��اره کرد و گفت: 
زمانیکه علوم مختلف از جمله ریاضیات و فلس��فه و حتی 
پزشکی به شکل کنونی در دانشگاهها تدریس نمی شد، این 
علوم در حوزه های علمیه تدریس می ش��د. روحانی ادامه 
داد: امام خمین��ی ) ره ( با قیام خود به دنی��ا اعالم کرد که 
اسالم قدرت اداره جامعه را دارد و ما باید با پیروی از اندیشه 
های امام راحل حواسمان جمع باشد و در سیاست و گفته 

هایمان آن را رعایت کنیم. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی از شرایط خرید خدمت سربازی برای 
مشموالن غایب ۸ سال به باال خبر داد.

در حاشیه جلس��ه علنی روز چهارش��نبه مجلس شورای اس��المی محمد مهدی مفتح 
سخنگوی کمیسیون تلفیق گزارشی از مصوبات جلسه اخیر این کمیسیون ارائه داد.

وی گفت: آخرین جلسه کمیسیون تلفیق در حال برگزاری است و ان شاءاهلل در دو جلسه 
آینده کار کمیسیون به پایان رسیده و گزارش کمیس��یون تلفیق از الیحه بودجه پس از 

تعطیالت مجلس به صحن علنی ارائه می شود.
نماینده م��ردم تویس��رکان از تکذیب ابعاد هزینه ای معافیت س��ربازی در جلس��ه اخیر 

کمیسیون خبر داد و گفت: مقرر شد مشموالنی که ۸ سال به باال غیبت دارند با پرداخت 
جریمه معاف شوند.

سخنگوی کمیس��یون تلفیق تصریح کرد: به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ۱۰ 
درصد به قیمت پایه معافیت اضافه می شود و غیبت بیش از 6 ماه نیز یک سال محسوب 

می شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: مش��موالن غایب متاه��ل ۵ درصد تخفیف 
 و مش��موالن غایب دارای فرزند به ازای هر فرزند ۵ درص��د از تخفیف برخوردار خواهند

 شد.

رئیس جمهوری در ديدار با طالب و علمای اصفهان:

دارندگان»معافیت غیبت« ازمديريت اداری ونمايندگی مجلس محروم می شوند

تحلیل ريیس انديشکده آمريکايی:نامه رهبر انقالب به جوانان اروپایی معرفی اسالم واقعی است

سیاست واشنگتن درقبال 
ايران تغییر کرده است

تریتا پارسی رییس اندیشکده نایاک، عقب نشینی 
فعلی کنگره از تصویب تحریم ضد ایرانی جدید را 
حاکی از تغییر سیاست غالب در واشنگتن نسبت 

به تهران دانست.
 رییس و موسس شورای آمریکایی های ایرانی تبار 
موس��وم به نایاک )NIAC( ، در تازه ترین مطلب 
خود در وبگاه ژاپن تایمز نوشت: از همان لحظه ای 
که باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا شد، دولت 
ایران نسبت به تیم او بدبین بود. عده ای از مقامات 
ایران نس��بت به نیات او بدگمان بودن��د و اعتقاد 
داش��تند که لفاظی ها و وعده ه��ای اوباما توخالی 
اس��ت و وی تفاوتی با روس��ای جمهوری پیشین 
آمریکا ندارد. گروه دیگر نیز ب��ه توانایی های اوباما 
خوش بین نبودند و از خود می پرسیدند آیا او می 
تواند رویکرد و سیاس��ت قدیمی آمریکا نسبت به 
ایران را واقعا تغییر دهد؟ و آیا این شخص اوباماست 

که تصمیم گیرنده اصلی است؟
پارسی خاطر نش��ان کرد، ظن و گمان های تهران 
نسبت به اینکه چه کسی تصمیم گیرنده واقعی در 
واشنگتن است، بی اس��اس نبوده و این پرسش که 
ش��اید زمانی فقط محل بحث محافل دانش��گاهی 
ایران ب��ود اکنون مصداق عین��ی و کاربردی یافته 

است. 
وی با اش��اره به بحث لغو تحریم ه��ای آمریکا ضد 
کش��ورمان در مذاکرات هس��ته ای جاری، در این 
باره افزود:اکنون سردرگمی تهران در این خصوص 
کمتر ش��ده اس��ت. تحقق وعده اوباما مبنی بر لغو 
تحریم ها دس��ت او نیس��ت. اوباما اختی��ار تعلیق 
موقتی تحریم ها را دارد اما فقط کنگره است که می 
تواند تحریم ها را لغو کند. به همین خاطر، مخالفت 
کنگره با معامله هسته ای با ایران، قدرت اوباما را در 

مذاکرات کاهش داده است.
در واقع، محاس��به س��اده و روش��نی در کار است: 
ریس��ک معامله با ریی��س جمهوری که ب��ر روند 
لغو تحریم ه��ا کنترلی ندارد، باالس��ت. از این رو، 
بهایی ک��ه ایران در قب��ال امتیازدهی هس��ته ای 
 مطالب��ه می کند، بای��د به همین نس��بت افزایش

 یابد.

اخبار کوتاه

يک تحلیل

2
تقدیرسردار نقدی از خانواده شهیدان 

سردار محمدرضا نقدی صبح روز پنجشنبه با خانواده پنج شهید اصفهانی دیدار کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اهدای لوح یادبودی به مادر شهیدان واعظی وعده 
داد: تا گروهی مستندساز را برای ثبت خاطرات این مادر شهید اعزام کند.وی تاکید 
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از سوی افخم صورت گرفت؛

محکومیت شديد قتل فجیع خلبان اردنی 
سخنگوی وزارت خارجه کش��ورمان قتل فجیع 
خلبان اردنی که در اسارت داعش بود، را محکوم 

کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه  کشورمان  ضمن 
اعالم محکومیت ش��دید اقدام غیر انسانی و غیر 
اسالمی گروه های تروریس��تی تکفیری در قتل 
فجیع خلبان اسیر اردنی با خانواده وی و مردم و 

دولت اردن ابراز همدردی کرد.
افخم همچنی��ن با ی��ادآوری مس��ئولیت همه 
جهات موثر در تقویت گروههای تروریس��تی در 
این جنایت جنایات مش��ابه، بار دیگر بر ضرورت 
اجتناب از برخورد گزینش��ی با تروریسم و لزوم 
برخورد قاطع با همه اقدام��ات جنایتکارانه این 

گروهها تاکید کرد.
داعش با کدام فتوا خلبان اردنی را سوزاند؟

ابن تیمیه بعد از قرن ها، هن��وز یکی از بارزترین 
مراجع فکری گروه های وهابی است. پایگاه شبکه 
سی ان ان در گزارشی تأکید کرد، داعش از فتوای 
ابن تیمیه به عنوان سند شرعی برای آتش زدن 
الکساس��به اس��تفاده کرداما برخی داعش را به 
تحریف این فتوا و خارج کردن آن از سبک و سیاق 

معمول متهم کردند و گفتند که این فتوا مربوط 
به اجساد کشته شدگانی است که آنها را »کفار« 

توصیف می کنند و نه زندگان.
به گ��زارش العالم: گ��روه تروریس��تی داعش در 
فیل��م جدید خود ب��رای توجیه زنده س��وزاندن 
 خلبان اس��یر اردن��ی ، ب��ه فتوایی از اب��ن تیمیه

 استناد کرد.
ابن تیمیه بعد از قرن ها، هن��وز یکی از بارزترین 
مراجع فک��ری گروه ه��ای وهابی اس��ت. پایگاه 
شبکه سی ان ان در گزارشی تأکید کرد، داعش از 
فتوای ابن تیمیه به عنوان سند شرعی برای آتش 
زدن الکساسبه استفاده کرد؛ اما برخی داعش را 
به تحریف این فتوا و خارج کردن آن از س��بک و 
س��یاق معمول متهم کردند و گفتند که این فتوا 
مربوط به اجساد کشته شدگانی است که آنها را 
»کف��ار« توصیف می کنند و نه زن��دگان. داعش 
در پیام خود در این فای��ل ویدئویی، نظری از ابن 
تیمیه در مجاز بودن مثل��ه کردن با ادعای تبلیغ 
 اس��الم و ایجاد وحشت در دل دش��منان مطرح

 کرده است.
ابن تیمیه م��ی گوید که »اگر کفار، مس��لمانان 

را مثله کردن��د، مقابله ب��ه مثل کنی��د و آنها را 
مثله کنی��د.« ام��ا نهادهای دینی رس��می اهل 
س��نت موضعی قاطعانه گرفتند و در این زمینه، 
احم��د الطیب، ش��یخ االزه��ر مصر به ش��دت 
عملیات آت��ش زدن الکساس��به را محکوم کرد 
و آن را اقدامی تروریس��تی دانس��ت ک��ه گروه 

تروریستی و ش��یطانی داعش آن را مرتکب شد. 
وی، خشم و ناراحتی ش��دید خود را از این اقدام 
ابراز داش��ت که مس��تحق مجازات است. احمد 
الطیب همچنین حدیث پیامب��ر )ص( را یادآور 
 ش��د که مثله کردن اجس��اد دش��منان را نهی 

کرده اند.

ايران در مرزهای اسرائیل به سر می برد
یک روزنامه صهیونیستی یدیعوت 
آحارونوت با اشاره به تنش های اخیر 
میان حزب اهلل و رژیم صهیونیستی، 
هش��دار داد که ایران در حمایت از 
هم پیمان��ان خ��ود در منطقه دیگر 
هیچ خط قرمزی را رعایت نمی کند.

در ادامه ای��ن مطلب آمده اس��ت: 
کشته شدن سردار محمد اهلل دادی 
از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی در هجدهم ماه ژانویه در 
حمله هوایی اسرائیل به القنیطره در 
پنج کیلومتری سرزمین های جوالن 
اشغال شده توسط اسرائیل، حضور 
نظامی مستقیم ایران در مرزهای اسرائیل را تایید می کند. اتحاد میان سوریه و ایران یکی از 

قدیمی ترین اتحادها در منطقه و هم سن انقالب اسالمی ایران است. 
حزب اهلل لبنان نیز در سال ۱۹۸۲ با مساعدت سپاه پاس��داران انقالب اسالمی تاسیس شد. 
اما حضور ایران از زمان آغاز بحران در سوریه در منطقه افزایش یافته و شکل متفاوتی به خود 

گرفته است.
در حوزه نظامی ایران به ارتش دفاع ملی نیز آموزش می دهد.

نجات دو فروند نفتکش ايرانی 
ناوگروه نی��روی دریای��ی ارتش 
جمه��وری اس��المی ای��ران که 
مأموری��ت خ��ود را از منطق��ه 
یکم نی��روی دریای��ی ارتش در 
بندرعب��اس آغاز کرده ب��ود، در 
مس��یر انجام مأموری��ت خود به 
منظ��ور تأمین امنی��ت خطوط 
مواصالتی کشورمان و همچنین 
حضور در آب های ش��رق آس��یا، 
قب��ل از ورود به اقیان��وس آرام و 
در حین گش��ت زنی، توانس��ت 
دو فرون��د نفتکش ایران��ی را در 

محدوده خلیج عدن از چنگ دزدان دریایی نجات دهد.
 بر اساس این گزارش، پنج فروند از قایق های تندروی دزدان دریایی در محدوده خلیج عدن 
به کشتی نفتکش ایرانی نزدیک شده و قصد تعرض به این نفتکش را داشتند که با هوشیاری 
تیم همراهی و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش و حضور به موقع ناوگروه سی و سوم این نیرو، 

دزدان دریایی مجبور به فرار شدند.
گفتنی است، ناوگروه سی سوم نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن شهید دریابان نقدی 

و ناو پشتیبانی رزمی بندرعباس است 

حجت االسالم يونسی در فريدونشهر:

امنیت کشور حاصل وحدت 
اقوام است

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های 
دینی با اشاره به اینکه امنیت کشور حاصل وحدت 
اقوام اس��ت، گفت: فریدونش��هر نمونه خوبی برای 

معرفی وحدت اقوام و امنیت در کشور است.
حجت االس��الم علی یونس��ی در جمع مسئوالن و 
مردم این شهرستان ضمن اش��اره به آیه های قرآن 
کریم درباره مقام انسان ها و اینکه هیچ قومی بر قوم 
دیگری برتری و فضیلتی ن��دارد، چراکه در انتخاب 
قوم، هیچ کس اختیاری نداش��ته است، اظهار کرد: 
تقوا که همان ارزش ها و توانمندی های اکتس��ابی 
مفید اس��ت، مالک برتری انس��ان ها ب��ر یک دیگر 
است.وی با اشاره به زندگی مس��المت آمیز و بدون 
حاشیه در س��ایه وحدت پنج قوم مختلف ساکن در 
شهرستان فریدونشهر، افزود: حضور اقوام مختلف 
یک فرصت و از نشانه های الهی برای توسعه کشور 
اس��ت که باید از آن به عنوان یک فرصت مس��اعد 
اس��تفاده کرد.دس��تیار ویژه رئیس جمهور در امور 
اقوام و اقلیت های دینی در ادامه به نکوهش افرادی 
پرداخت که پیش از سفر مرتب با وی تماس گرفته و 
در مورد اختالف های احتمالی اقوام ساکن در منطقه 
فریدن به تفرقه پراکنی پرداخته بودند و ضمن اشاره 
به این مطلب که دین، انقالب و قانون حق برتری را 
به قومی نداده است و کسانی که فکر می کنند نسبت 
به دیگران برتری دارند یا اش��تباه فکر می کنند و یا 
بیمار هستند، اظهار کرد: همه اقوام ساکن ایران یک 
قوم واحد به نام فارس که از گذشته به ایرانیان اطالق 
می شده را تشکیل می دهند که برای اعتالی کشور 
باید باهم و در یک راس��تا گام بردارند.وی بیان کرد: 
امنیت کش��ور به خاطر وحدت اقوام مختلف ساکن 
کشور اس��ت و هر کس در هر لباس، زبان و مقامی 
مردم را به تفرقه دعوت کند، دشمن مردم، رهبری 

و انقالب است.
یونسی در ادامه با اشاره به عده ای که به جای اینکه 
نشانه دشمنی را به سمت اسرائیل و آمریکا ببرند به 
اختالف اقوام مختلف داخلی اشاره می کنند، ادامه 
داد: این  افراد اش��خاص بدبینی هس��تند که اگر در 
مقام و مس��ئولیتی قرار بگیرند مرتب رد صالحیت 
می کنند و به ه��ر بهانه ای برای بعض��ی افراد مجوز 
فعالیت ص��ادر نمی کنند.وی ب��ارش باالی رحمت 
الهی در فریدونش��هر را به خاطر وحدت و یک رنگی 
مردم و محبت نس��بت به یکدیگر دانس��ت و بیان 
کرد: اگر مردم به یکدیگر محب��ت کنند خدا هم به 
آنها محبت خواهد کرد و رحمت خ��ود را برای آنها 
می فرستد.به گزارش فارس، علی یونسی در بخش 
پایانی صحبت های خود در جمع مردم فریدونشهر 
اضافه ک��رد: همان گونه ک��ه در انتخاب��ات از دولت 
جدید حمایت کرده اید، امیدواری��م در ادامه نیز از 
دولت حمایت کنید چرا که همه ت��وان دولت برای 
 خدمت به مردم و پیش��رفت کش��ور به کار گرفته

 شده است.

امیر خلبان مهدی هاديان مطرح کرد:

ماجرای عملیات جنگنده های 
نهاجا و عقب نشینی پرنده های 

آمريکايی 
فرمانده پایگاه هوایی ش��هید یاسینی بوش��هر، ماجرای 
عملی��ات هوایی جنگنده ه��ای نهاج��ا در خلیج فارس و 
عقب  نشینی جنگنده ها و پهپادهای آمریکا از آب های آزاد 

خلیج فارس را تشریح کرد.
امیر خلبان مهدی هادیان فرمانده پایگاه هوایی ش��هید 
یاسینی بوشهر طی س��خنانی با بیان اینکه همجواری با 
مراکز مهم اقتصادی و اس��تراتژیک مثل حوزه های نفتی 
خارک و عس��لویه، نیروگاه اتمی بوشهر و مناطق شمالی 
خلیج فارس، ش��رایط ویژه ای برای پایگاه هوایی بوشهر 
رقم زده است، گفت: حراست از آسمان میهن اسالمی در 
این بخش از کشور بر عهده پایگاه بوشهر است.وی افزود: 
عالوه بر اینها، حضور بر فراز آبهای آزاد برای نش��ان دادن 
اقتدار کشور، کاری است که توسط خلبانان این پایگاه انجام 
می ش��ود. به صورت موردی هم برخی مأموریت ها به این 

پایگاه واگذار می شود.
فرمانده پایگاه هوایی بوش��هر تصریح ک��رد: مثاًل چندی 
پیش، هواپیماهای آمریکایی در آبهای آزاد خلیج فارس 
حاضر شده بودند. همان طور که می دانید ۱۲ مایلی ساحل، 
به عنوان آبهای آزاد محس��وب می ش��ود و آنها می توانند 
در آبه��ای آزاد پرواز کنن��د. همچنین ناوه��ا، بالگردها و 
پهپادهای آمریکایی هم در مقطعی حضور خیلی زیادی در 
آبهای آزاد نزدیک ایران داشتند. به پایگاه بوشهر مأموریت 
داده شد که حضور در این قسمت از آبهای خلیج فارس را 
کمی پررنگ تر کنیم.امیر هادین ادام��ه داد: از زمانی که 
پروازهای ما در این قسمت ها بیش��تر شده است، حضور 
آمریکایی ها و فعالیت پهپادهای آنان و نیز حضور ناوها و 
هواپیماهای شان خیلی کنترل شده تر و کمرنگ تر شده 
است.وی افزود: در ال حاضر مأموریت هایی داریم که بعد 
از بلندشدن از بوشهر و گردش به چپ، مستقیم خلبانان 
روی آب قرار می گیرند و مرز هوای��ی را در عمق آب های 
خلیج فارس لمس می کنند، س��پس بر فراز تنگه هرمز و 
جزیره سیری و ابوموسی دور می زنند و از مسیر خشکی 
به پایگاه بر می گردند، این کار بیشتر به خاطر اعالم حضور 
مقتدرانه نی��روی هوایی در آب های خلی��ج فارس انجام 
می شود.فرمانده پایگاه هوایی بوش��هر در ادامه اشاره ای 
هم به عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی کرد و در این 
باره گفت: در زمان دستگیری ریگی ملعون هم این پایگاه 
در آماده باش کامل به س��ر می برد. با اینکه پروازی از این 
پایگاه انجام نش��د ولی همه آماده باش بودند تا در صورت 
نیاز بتوانند به وظیفه خود عمل کنند. با اینکه دستگیری 
ریگی حاصل کار اطالعاتی بسیار قوی سربازان گمنام امام 
زمان )عج( بود، ولی تیر خالص را باز هم خلبانان ش��جاع 

نیروی هوایی زدند.

 امام خمینی ) ره ( 
با قیام خود به دنیا 

اعالم کرد که اسالم 
قدرت اداره جامعه 

را دارد و ما بايد با 
پیروی از انديشه 

های امام راحل 
حواسمان جمع 

باشد و در سیاست 
و گفته هايمان آن 

را رعايت کنیم.
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 متخصصان شركت پااليش نفت اصفهان موفق شدند با طراحي و ساخت )اجكتور( مكنده، 
معضل مربوط به آنااليزرهاي عملياتي اين واحد صنعتي را مرتفع نمايند.

  مسئول تعميرات آنااليزرهاي ابزاردقيق پااليش��گاه اصفهان با اشاره به اهميت كار اظهار 
داشت : تحريم ها و نبود قطعات يدكي اين دستگاهها  و از سوي ديگر آسيبهاي ممتدي  كه 
در قسمت سنسورآنها  ايجاد مي شد، ما را بر آن داشت تا خود به دنبال رفع معضل باشيم. 
بنابراين طي تحقيقات و بررس��ي هاي الزم و ايجاد تغييراتي در زاويه نصب پراپ ، مكنده 
موردنياز را طراحي نموديم كه در اين روند، مكنده ها، هواي گرم كوره را به سمت آنااليزرها 
مي فرستد كه عاري از هرگونه رطوبت مي باشد. با اين كار طول عمر دستگاهها را از 3 ماه به 

چندين  سال افزايش داديم. 
  حميدرضا زماني افش��ار درخصوص كار آنااليزرها تصريح نمود : اندازه گيري پارامترهاي 
فيزيكي و شيميايي در جهت ارتقاء كيفيت و كميت محصوالت برعهده آنااليزرها مي باشد 
.  وي با بيان اينكه در حال حاضر 40 عدد آنااليزراكس��يژن و CO نصب شده در واحدهاي 
عملياتي وجود دارد گفت : با توجه به رويكرد بيش��تر مديريت ش��ركت به مسايل زيست 
محيطي و ايمني ، اهميت آنااليزرها بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. به طوري كه 
با راه اندازي آنااليزرهاي F&G )حس كننده هاي گاز و آتش( و CO و كاليبراسيون دوره 
اي 2 ماهه بر روي كوره ها، كمك شاياني به محيط زيست و ايمني شركت نموده است.    وي 
ضمن سپاس از همكاران گروه آنااليزر ش��ركت به ويژه آقاي رسول روح بخش كارشناس 
 ، TOC ابزاردقيق، ادامه داد :       خوشبختانه ما تاكنون توانسته ايم آنااليزرهايي همچون
سختي سنجي و فلش پوينت و CO را كه به مدت 8 سال در سرويس نبود را تعميركرده و 

به مدار فعاليت بازگردانيم.
 زماني افشار راه اندازي كليه آنااليزرهاي مجتمع بنزين سازي پااليشگاه را از ديگر فعاليت 
هاي اين گروه عنوان كرده و گفت : اين آنااليزرها بر كيفيت محصول و طول عمر كاتاليست 

تأثير فوق العاده اي دارد.
دريافت عنوان حراست برتر توسط شركت پااليش نفت اصفهان 

در همايش ساليانه سازمان حراس��ت صنعت نفت خردادماه سال جاري ، حراست شركت 
پااليش نفت اصفهان، عنوان برتر را در بين حراس��تهاي تابعه شركت ملي پااليش و پخش 

كسب نمود
"  تعميرات اساسي همزمان 4 واحد شركت پااليش نفت اصفهان در كمترين 

زمان " 
   تعميرات اساسي واحدهاي تبديل كاتاليس��تي,تقطير، گاز مايع و غلظت شكن شماره دو  
شركت پااليش نفت اصفهان، كه از  يكم خردادماه با قطع خوراك شروع گرديده بود, در دوم 
تيرماه  ماه با دريافت خوراك  وقرار گرفتن در س��رويس محصول پايان يافت ودر كمترين 

زمان ممكن انجام شد.  
  رئيس نگهداري و  تعميرات شركت پااليش نفت اصفهان گفت: پيش بيني اين شركت براي 
انجام تعميرات اساسي معادل37  روز  اعالم گرديده بود كه  با استفاده حداكثري  از زمانهاي 
روز و ش��ب و مديريت ويژه و همت و تالش بي وقفه كاركنان قس��مت هاي مختلف ، انجام 

تعميرات اساسي، به مدت4  روز نسبت به زمان پيش بيني شده كاهش يافت
    مهندس ناصر خيري   ادامه داد:  انجام كارها با توجه به حجم باال, مي توانست در افزايش  
مدت زمان تعميرات، تأثير بسزائي داشته باشد، اين در حالي است كه با تالش هاي انجام شده  

زمان راه اندازي واحد، قبل از زمان پيش بيني اتفاق افتاد. 
     وي همچنين گفت:  در زمان  تعميرات اساسي بيش از1300   مورد دستور كار بازرسي فني 
روي ادوات مختلف،1527  مورد دستور كار تعميراتي و 125 مورد پروژه مهندسي عمومي  

مربوطه انجام گرديد.
 خيري  گفت:   كليه پرسنل داخلي و پيمانكاري درگير در تعميرات اساسي، قبل از آغاز به كار 
تعميرات، دوره آموزشي ايمني را زير نظر اداره HSE پااليشگاه اصفهان گذرانده  بودند. بدين 
سبب خوشبختانه شاهد بروز هيچ نوع حادثه اي نبوديم , زيرا اولويت اول مسئوالن اجرايي 

اين پااليشگاه ايمني و برنامه ريزي تعريف شده است.    
   وي  با تأكيد بر برون سپاري در تعميرات اساسي، خاطرنش��ان كرد: در اين راستا شركت 
پااليش نفت اصفهان براي  فعاليت هاي مهندسي و بهره برداري از نيروهاي داخلي بهره برد 
و انجام اكثر كارهاي تعميراتي و ديگر امور را توسط نيروهاي خارج از سازمان صورت داد . 
براي مثال در حين تعميرات اساسي عالوه بر مجموعه نيروي رسمي و پيمانكاران داخلي 
تعميرات  پااليشگاه، از حدود 750 نفر نيروي  فني خارج سازماني در جهت محقق ساختن 

اهداف تعريف شده بهره برديم.
  رئيس  نگهداري و تعميرات  پااليشگاه اصفهان   با اش��اره به اينكه  برنامه انجام تعميرات 
اساسي روي اين واحدها با در نظر گرفتن كليه شرايط عملياتي ، در فواصل زماني3/5 ساله 
پيش بيني مي گردد ، تصريح كرد: هم اكنون شركت پااليش نفت اصفهان 24 واحد عملياتی 
دارد، كه تعميرات اساسی هر يك از واحدها ، بر اساس برنامه زمان بندی، به صورت جداگانه 

يا همزمان انجام می شود.
 وي  در ارتباط با واحد هاي تبديل كاتاليس��تي اظهار داش��ت: واحدتبديل كاتاليس��تي يا 
»كاتاليتيك ريفورمر« با دريافت حدود 22500 بشكه در روز  وظيفه توليد گاز هيدروژن، گاز 
مايع و بنزين مرغوب با درجه اكتان )آرام سوزي( باال براي موتورهاي بنزيني را بر عهده دارد. 
       خي��ري همچنين   واحده��اي تقطي��ر و گاز مايع را بس��يار با اهميت  خوان��د و اظهار 
داشت:خوراك واحد تقطير شماره دو   اين شركت، به طور متوسط روزانه 140  هزار بشكه 
است كه توليدات آن گاز مايع، بنزين سبك، بنزين خام، گازوئيل سبك و سنگين و خوراك 
واحدهاي آيزوماكس، شركت نفت سپاهان و شركت نفت جي است و واحد گاز مايع شماره 

دو  نيز با دريافت خوراك 12000بشكه در روز،  گاز مايع توليد مي نمايد.
در مجمع عمومي عادي ساليانه تصويب گرديد

پرداخت 1500  ريال به عنوان سود خالص هر سهم پااليشگاه اصفهان
   پيرو جلسه مجمع عمومي عادي س��اليانه مورخ 93/4/31 منجر به اعالم تنفس و تعيين 
زمان مجدد مطابق مقررات ماده 104 اليحه اصالحيه قانون تجارت، جلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه صاحبان سهام شركت پااليش نفت اصفهان در ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 
1393/05/12 با حضور دارندگان 94/78 درصد از سهامداران و نماينده  سازمان بورس ولي 
اله جعفري و نماينده سازمان حسابرسي )به عنوان حسابرس و بازرس قانوني شركت ( در 

محل سالن آمفي تاتر شهرك شهيد محمد منتظري تشكيل گرديد. 
مصوبات مجمع:

     ابتدا گزارش فعاليت هيات مديره در رابطه با عملكرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و 
بازرس قانوني درخصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 قرائت و مجمع 
پس از بحث و بررس��ي و انجام مذاكرات الزم و با توجه به تكاليف و رهنمودهاي مندرج در 

صورت خالصه مذاكرات مجمع، تصميمات ذيل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
- صورت هاي مالي شركت شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد 
سال مالي منتهي به 1392/12/29 ، با توجه به تكاليف تعيين شده صاحبان سهام مندرج در 

صورت خالصه مذاكرات مجمع، مورد تصويب قرار گرفت.
- در راستاي  اجراي مواد 239 ، 90 و 240 اصالحيه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ 

1500 ريال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملكرد سال مالي 1392 تقسيم  گردد. 
 اعضاي اصلي هيات مديره براي مدت دو سال به شرح ذيل , انتخاب شدند:  شركت سرمايه 
گذاري صبا تامين, ش��ركت گروه پتروش��يمي تابان فردا, شركت س��رمايه گذاري استان 
آذربايجان شرقي, شركت سرمايه گذاري استان چهارمحال بختياري, شركت سرمايه گذاري 

صندوق بازنشستگي كشوري
حضور مديران پااليشگاه هاي عراق در پااليشگاه اصفهان

  مديران و مسئولين پااليشگاه هاي الدوره و بصره عراق به منظور كسب اطالعات در زمينه 
احداث واحد هاي پااليشي جديد از  پااليشگاه اصفهان بازديد نمودند.

  در جريان اين  بازديد، مديران پااليش��گاه هاي عراق با مس��ئولين  پااليشگاه اصفهان در 
خصوص چگونگي بهره گيري از توانمندي شركت هاي پااليشي ايران و دريافت اطالعات 

مربوط به فرآيند بهره برداري از پااليشگاه هاي جديد  گفت و گو نمودند.
  كارشناسان پااليش��گاه اصفهان نيز پروژه هاي در حال اجراي شركت و طرح جامع بهبود 

فرآيند و بهينه سازي را تشريح كردند.
     در  طرح مذكور كه  با دو  هدف  ارتقاء كمي وكيفي محص��والت و رويكرد ويژه به اهداف 
زيست محيطي،  انجام  مي شود. نه تنها خوراك )نفت خام ورودي( پااليشگاه  افزايش نمي 
يابد، بلكه با كاهش 15000بشكه در روز، مقدار آن  از 375000 به 360000 بشكه تقليل 

خواهد داشت.  
مقام اولي HSE  در بين شركت هاي پااليشي به اصفهان رسيد

  در سال جاري همچون 3  سال گذشته وبا تالش همكاران پااليشگاه اصفهان، اين شركت 
 HSE-MS ،ايمني، پدافند غيرعامل(  HSE توانست براي چهارمين سال متوالي  مقام اول

، محيط زيست و بهداشت(   دربين شركت هاي پااليشي را  به خود اختصاص دهد.
    بنابر گزارش  روابط عمومي شركت پااليش نفت اصفهان در سال 92،    52 ميليون و  381 
هزار  نفرساعت كاربدون حادثه ناتوان كننده در شركت سپري شده كه اميد است،  همگام 
با  سال گران قدر حماسه سياسي-اقتصادي و با رعايت بيش از پيش مقررات و دستورالعمل 

هاي ايمني، همچنان شاهد موفقيت روز افزون اين شركت باشيم.
   پااليشگاه اصفهان  در بخش پدافند غير عامل نيز  همچون  سالهاي گذشته  مقام اول را از 
آن خود كرد.  اين شركت در بخش محيط زيست نيز توانست مقام دوم را به خود اختصاص 
دهد.از آنجايي كه پااليشگاه اصفهان در سالهاي اخير  رعايت مسائل زيست محيطي را بيش 
از پيش مورد توجه قرار داده و ضمن انجام پروژه هاي زيست محيطي موثر, تمام پروژه هاي 
نفتي را  با رويكرد زيست محيطي اجرا مي نمايد، خوشبختانه توانسته است رتبه هفتم خود  

در سال 90 را به رتبه سوم در سال 91 و  رتبه دوم در سال 92 ارتقاء دهد.
      اليروبي لجن كف مخازن به روش NES در شركت پااليش نفت اصفهان

  پااليشگاه اصفهان موفق گرديد به روشNES )بدون ورود به مخزن( لجن كف مخازن در 
حال فعاليت را اليروبي كند. 

رئيس نگهداري و تعميرات افزود: در اين روش، نيازي به خارج نمودن مخازن از س��رويس 
نيست و مي توان در حين فعاليت مخازن، به طور كامل لجن هاي نفتي موجود را در نفت خام 

حل كرده و همراه با خوراك واحدهاي عملياتي مورد استفاده قرار داد.
  ناصر خيري مزيت هاي روش NES را برشمرد و اظهار داشت: نصب نازل بر روي مخازن در 
حال فعاليت، ارزان و در دسترس بودن و عدم نياز به دانش فني باالدر هنگام كار با سيستم 
، حفظ و نگهداشت تجهيزات و سرمايه در شركت از ش��اخص ترين  ويژگي هاي اين روش 

محسوب مي گردد. 
 وي با وجود  اينكه دور از دسترس بودن نازل به تمام قطر هاي  مخازن را از معايب اين روش 
دانست، گفت: خوشبختانه با روش و تمهيدات مهندسي، اين مشكل نيز به خوبي رفع شده 

است.
ناظر تعميرات مخازن نيز درخصوص جزئي��ات روش NES توضيحاتي ارائه و تصريح كرد: 
با توجه به قطر مخازن، 2 تا 5 نازل بر روي دريچه هاي اطراف مخازن نصب مي گردد و پس 
از آن طي عمليات “مكش، دهش و چرخش س��يال” مخازن عاري از لجن در سرويس قرار 

مي گيرند. 
   جواد ساوجي ادامه داد: به محض اينكه ضخامت لجن به 10 سانتي متر مي رسد تجهيزات 
مربوطه نصب مي گردد كه اين فرآيند با توجه به ميزان ارتفاع لجن و درجه حرارت نوع سيال، 

به مدت 5 تا 20 روز انجام مي شود.
  وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اگر حمايت مديريت و مطالعات گسترده، پشتيبان 

اجراي اين روش نبود به طور حتم اين مهم اتفاق نمي افتاد.
گفتني است با توجه به اينكه اين روش  معضل انبارش و امحاء لجن هاي كف مخازن را به طور 

كامل برطرف مي نمايد، كمك بسيار زيادي به محيط زيست مي شود.
ميزان سود و صرفه اقتصادي  ناشي از بهره گيري از روش NES , 1/5 ميليارد تومان  برآورد 

گرديده است. 
معاون وزير نفت  در جريان  بازديد از مجتمع بنزين سازي پااليشگاه اصفهان   اعالم كرد

 توليد و توزيع  بنزين و گازوئيل يورو يورو 4   در اصفهان 
معاون وزير و مدير عامل ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده ه��اي نفتي ايران  همزمان 
با بازديد از   مجتمع بنزين سازي پااليش��گاه اصفهان گفت:  خوشبختانه در سال “حماسه 
سياسي و حماسه اقتصادي  توانستيم اين پروژه مهم را به نتيجه برسانيم و اميدواريم  بقيه 
پروژه هاي مربوط به  بهبود و بهينه س��ازي فرآيند پااليش��گاه اصفهان  كه با هدف زيست 
محيطي  مبني بر  ارتقاء كيفيت محصوالت و كاهش خوراك اين واحد صنعتي تعريف شده 

به طور جدي دنبال گردد.
   كاظمي  در جلسه اي كه با حضور استاندار و هيات همراه، مديركل حفاظت محيط زيست و 
مديران شركت هاي نفتي در پااليشگاه اصفهان  برگزار شده بود، افزود: مجتمع بنزين سازي 
كه گام اول در جهت اجراي بهينه سازي پااليشگاه اصفهان  محسوب مي گردد، در راستاي 
بهبود وضع زيست محيطي و افزايش توليد بنزين و ارتقاي كيفيت محصوالت پااليشگاه تا 

سطح يورو 4 اجرا شده  است.
  وي  با اشاره به اهميت  پااليشگاه اصفهان  در بين شركت هاي پااليشي گفت: در زمان جنگ، 
اين شركت بيش از 50 درصد سوخت مورد نياز كشور را تامين مي نمود. اكنون نيز  انتظار 
مي رود  در راستاي  الزام  سازي پروژه هاي كيفي  با رويكردهاي زيست محيطي كه در جهت  
حذف نفت كوره است، گام برداشته شود  تا پايداري اقتصادي اين واحد صنعتي تثبيت شود.
  رسول زرگرپور استاندار اصفهان نير توليد بنزين يورو 4 در پااليشگاه اصفهان را تبريك گفت.
    مديرعامل پااليشگاه اصفهان نيز  هزينه پايان يافته  براي اين پروژه را 5000 ميليارد ريال  
اعالم نموده و اظهار كرد: طرح بنزين سازي پااليشگاه اصفهان مشتمل بر سه واحد است كه 
واحد تصفيه هيدروژني نفتا)NHT( با ظرفيت 60 هزار بشكه در روز ، واحد تبديل كاتاليستي 
با احياي مداوم )CCR( با ظرفيت 30 هزار بشكه و واحد آيزومريزاسيون)ISO( با ظرفيت 

27 هزار بشكه در روز  فعاليت دارند.
 وي همچنين به توليد گازوئيل يورو 3  در پااليش��گاه اصفهان اش��اره كرد و گفت: با انجام 
تمهيدات و تغييرات نرم افزاري در واحدهاي عملياتي اين شركت موفق  به توليد 2/5 ميليون 

ليتر گازوئيل  يورو3   در روز گرديده ايم .
    ش��ركت پااليش نفت اصفهان   فعاليت خود را در زمينه پااليش نفت خام، توليد فرآورده 
هاي نفتي و تامين خوراك صنايع پايين دستي)پتروشيمي اصفهان، پتروشيمي اراك، نفت 
سپاهان، پااليش نفت جي و صنايع شيميايي ايران( از سال 58 آغاز كرد و اكنون حدود 21 

درصد از فرآورده هاي نفتي مورد نياز كشور را توليد مي كند.
كمپرسور 10A-C واحد  ازت  پااليشگاه اصفهان در سرويس قرار گرفت

با درايت,  ابت��كار وخالقيت كامل  گروه اجرائي تعميرات ماش��ينري پااليش��گاه اصفهان ، 
كمپرسور 10A-C واحد  ازت  كه به علت  ورود آب از بين رفته وغير قابل استفاده بود، در 

سرويس قرار گرفت.
رئيس نگهداري و تعميرات پااليش��گاه اصفه��ان ضمن اعالم اين خبر اظهار داش��ت : اين 
كمپرسور كه اميدي به راه اندازي آن جز خريد قطعه يدكي از خارج و  خروج مبلغ هنگفتي 
ارز در مدت زمان طوالني نبود،  به طرز شگفت انگيزي با تفكر مهندسي گونه همكاران جوان 

اين واحد ، بازسازي وراه اندازي گرديد .
ناصر خيري افزود: اكنون كمپرسور در سرويس قرار گرفته و خوشبختانه شرايط آن  مطلوب 
گزارش شده است.  وي سود و صرفه اقتصادي اين كار عظيم را  به ميزان500 ميليون تومان 

برآورد نمود.
كارشناس ارش��د گروه اجرائي تعميرات ماش��ينري نيز در خصوص مراحل راه اندازي اين 
كمپرسور توضيحاتي ارائه نمود و گفت :  به علت آس��يب ديدگي كولر بين مراحل )2 و3( 
كمپرسور، آب خنك كننده وارد هواي كمپرسور و در نتيجه موجب آسيب ديدگي شديد  
Cover  Casing  مرحله) 3 و 4( اين دس��تگاه ش��ده بود . كه با توج��ه به اورهنگ بودن 
كمپرسور و نيمه باز بودن پروانه هاي آن، اين اتفاق سبب كاهش راندمان مراحل )3 و 4( و به 

تبع آن، باعث لرزش در كمپرسور و از سرويس خارج شدن آن مي شد .
   حسين مومني با بيان اينكه براي رفع اين مشكل پس از بررسي و مطالعات گسترده ، با توجه 
به جنس و فرم كاورها امكان جوشكاري روي آنها وجود نداشت، بنابراين  با روش ماشينكاري 
و جايگزين كردن قسمتهاي آسيب ديده  اقدام به بازس��ازي  Cover Casing  مرحله  3 
و 4 نموديم، افزود: پس از بررس��ي تمام مراحل كه ش��امل تعيين جنس و روكش كاورها ، 
ديجيت پروانه ها و تهيه نقشه آنها به منظور به دست آوردن پروفيل سطح پروانه براي طراحي 
كاورها  ، طراحي مرحله )3 و 4(  و تهيه نقشه كاورها ، طراحي بدنه و ديفيوز مرحله ) 3 و 4( 
، مونتاژ بدنه و پروانه و ديفيوزرها و  بررس��ي موقعيت كاورها،  بررسي لقي بين كاور و پروانه 
ي كمپرسور) 0/3 ميليمتر ( و رفع اشكال از نقشه كاورها ،  كاورها به همراه نقشه آنها براي 
ماشين كاري توسط فرز CNC  تحت نظارت  كارشناس تعميرات تلمبه به منابع بيرون از 

پااليشگاه انتقال داده شد.
    وي افزود: پس از پايان مرحله فرز CNC  كاورها روي كمپرسور مونتاژ و لقي بين پروانه ها و 
كاورها اندازه گيري و به ميزان 35 ميليمتر تنظيم گرديد. به دنبال آن كمپرسور به مدت يك 

نوبتكاري در سرويس قرار گرفت و همه شرايط آن نرمال اعالم گرديد.  
سومين نشست مديران صنعت نفت اصفهان در شركت پااليش نفت اصفهان برگزار شد

        در اين نشست كه با حضور مديران عامل شركت ملي گاز، شركت پااليش نفت اصفهان ، 
شركت پتروشيمي، بهداري و بهداشت صنعت نفت، پخش فرآورده هاي نفتي و خطوط لوله 
و مخابرات منطقه اصفهان حضور داشتند، مسائل مربوط به شركت هاي نفتي مورد بررسي 
قرار گرفت.مومني مديرعامل شركت گاز و رئيس مجمع مديران صنعت نفت اصفهان در اين 
نشست اظهار اميدواري نمود: با هماهنگ تر شدن شركتهاي نفتي اصفهان، شاهد پيشبرد 

مطلوب تر اهداف شركت هاي زير مجموعه وزارت نفت باشيم.
   در اين جلس��ه  كه رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان صنعت نفت نيز حضور داشت: 

درخواست اين كانون نيز مورد بررسي قرار گرفت.
چاوشي مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان نيز به تشريح  فعاليتهاي اين واحد صنعتي 
پرداخت وگفت: از مهرماه سال جاري اين شركت توانس��ته بنزين مطابق با استانداردهاي 
جهاني )يورو 4 ( توليد نمايد كه اين حركت در جهت حفظ و نگهداش��ت محيط زيس��ت 

مي باشد. 
70درصد تجهيزات پااليشگاه اصفهان بومي شده است

ب��ا ت��الش وهم��ت متخصص��ان و كارشناس��ان ، 70 درص��د قطع��ات و  تجهي��زات 
 م��ورد ني��از  پااليش��گاه اصفه��ان  در بخ��ش خودكفاي��ي اي��ن ش��ركت تولي��د

 شده است .
مهندس ناصر خيري رئيس تعميرات شركت پااليش نفت اصفهان افزود: در راستاي مقابله 
با انحصار طلبي و تحريم زدايي دشمنان ايران اسالمي،  در 15 سال گذشته اين شركت به 
دست توانمند كارشناسان خود توانسته است تجهيزات مهم و ارزشمندي را به صورت بومي 
درآورد و اميد است در سالهاي آتي تمام تجهيزات پااليشگاه اصفهان در داخل توليد گردد تا 

ضمن كاهش مصارف ارزي ،  وابستگي به خارج از كشور را به صفر برسانيم.
واحد هاي خودكفايي و تحقيق و ساخت شركت پااليش نفت اصفهان از سالهاي پيشين  به 
كمك متخصصان خود موفق به ساخت قطعات يدكي ماشين آالت دوار نظيرتلمبه ،توربين 
،كمپرسور ،گير باكس، مكنده و دمنده و......و نيزاقالم ديگري نظير دمپرهاي كوره، برنرها 
،كنترل ولوها،كولرهاي هوائي ، مبدلهاي حرارتي و ...... شده  كه تهيه نقشه از طريق مهندسي 

معكوس و به روش اتوكد انجام پذيرفته و مورد استفاده  قرار گرفته است.
در سال نيمه اول سال 1393 صورت گرفت

صرفه جوئي بيش از دو ميليارد تومان  در شركت پااليش نفت اصفهان توسط 
متخصصان داخلي

   رئيس  تداركات وخدمات كاالي شركت پااليش نفت اصفهان گفت:  در سالي  كه به نام “ 
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي “ نامگذاري شده است  موفق به ساخت تعداد 
زيادي از   انواع قطعات يدكي دستگاههاي پااليشي  شده ايم  كه اين نشان از تخصِص و همت 

صنعتگران ايراني توانمند و پر تالش دارد.
 مس��عود متولي با بيان اينكه  اين توليدات منجر به صرفه جوئي معادل بيست و دو ميليارد 
ريال شده است  اظهار داشت:  در اين سال توليدات ما   بالغ بر  بيست و دو ميليارد ريال،  هزينه  
داشته و اين در حالي است كه اگر مي خواستيم نياز خود را از خارج از كشور تامين نمائيم  مي 

بايست  حداقل 4 برابر   هزينه مي كرديم. 
وي افزود:   اين واحد از س��ال  1380  ش��روع به كار نم��وده كه در زمين��ه تامين قطعات 
دستگاههاي پااليشي و به ويژه ماشين آالت دّو ار از قبيل توربين، پمپ، كمپرسور، چرخ دنده 

و...... تا كنون فعاليت نموده است.
    متولي  همچنين اعالم نمود:  تمركز و اولويت واحد تحقيق و ساخت با تكيه برتوانمندي 
صنعتگران و متخصص��ان اصفهان  بوده و ح��دود 70 درصد قطعات از اي��ن طريق توليد و 

درفرآيند عملياتي قرار گرفته است.

  وي با بيان اينكه در حال حاضر با بيش از  260 شركت سازنده داخلي ارتباط داريم،  گفت 
: تا كنون با اين روش كارهاي بسيار مهم و ارزشمندي صورت گرفته كه حتي با نمونه هاي 
خارجي قابل رقابت هس��تند.  به بياني ديگر با وجود تحريم هاي صورت گرفته عليه كشور 
عزيزمان ايران، شرايط مطلوبي فراهم آمده تا ما بيش از گذشته بر توانمنديهاي متخصصان 
داخلي تكيه كنيم و تا كنون نيز خوشبختانه توانسته ايم قطعات بسيار ارزشمندي را براي 
اولين بار در پااليشگاه اصفهان تهيه نماييم. به بيان ديگر تحريم تبديل به فرصت پيشرفت 

شده است
 گفتني است  نحوه عملكرد واحد تحقيق و ساخت با تكيه بر قطعات اصلي پااليشگاه از طريق 
مهندسي معكوس و با توجه به خواص مكانيكي و شيميايي آنها انجام مي شود،  واحد تحقيق 
و ساخت كاال از طريق رايانه و با استفاده از نرم افزارهاي اتوكد، مكانيكال ،كتيا و اينونتور نقشه  
ساخت را تهيه مي كند و همچنين جنس و ميزان سختي را نيز كنترل و در نقشه ها منظور 
مي نمايد و پس از آن، از طريق استعالم به منابع توانمند سازنده داخل استان اصفهان  ارجاع 

ميشود و در نهايت، ساخت قطعات انجام مي گردد.
 در مسير توليد قطعات يدكي ؛ از توانمندي  و مشاوره متخصصان شركتهاي دانش بنيان  كه 
در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان قرار دارند و همچنين شهرك هاي صنعتي مستقر در 
اصفهان-نجف آباد و خميني شهر  استفاده شده كه از پتانسيل و توانمندي هاي بسيار خوب 

و باالئي برخوردار مي باشند.
با همكاري شركت هاي توانمند داخلي

4دستگاه ديگ بخار شركت پااليش نفت اصفهان بازسازي گرديد 
    با همكاري شركت هاي توانمند داخلي و با نظارت كامل متخصصين بهره برداري، تعميرات 
و  خدمات فني – مهندسي  شركت پااليش نفت اصفهان، 4 دستگاه ديگ بخار اين شركت  

به طور كامل بازسازي گرديد.
رئيس نگهداري و تعميرات ش��ركت پااليش نفت اصفهان  با بيان اين مطلب گفت: در اين 
شركت 6 دس��تگاه ديگ بخار با ظرفيت هر كدام 227 تن فعال اس��ت كه بخار واحدهاي 

عملياتي را براي توليد فرآيند و محرك توليد برق را تامين مي نمايد.
 ناصرخيري با اشاره به اينكه 34 س��ال از بهره برداري پااليشگاه اصفهان مي گذرد و  اينكه 
عمر مفيد تيوب ديگهاي بخار  سپري گرديده  بود، اظهار داشت :  افزايش انجام پروژه هاي 
جديد و مستهلك شدن خطوط بهره برداري  و... موجب افزايش بيشتر مصرف بخار گرديده  
و عملكرد ديگهاي  بخار را به مراتب س��خت نموده بود به طوري كه مديريت ش��ركت را بر 
آن  داشت،  دريك دوره زماني 2/5 ساله و با بهره گيري بيش از 300هزارنفرساعت كاركرد 
نيروهاي مجرب در بخش هاي مختلف ، كليه تيو ب ها و سوپرهيترقطعات،  4 دستگاه ديگ 
بخار را به طور كامل با وزن تقريبي بيش از 1000 تن و با 12 هزار ساعت كاركرد بدون حادثه 

؛  دمونتاژ ومونتاژ و  راه اندازي نمايد.
     وي با تاكيد بر  بازسازي ديگ ها  در كمترين زمان ممكن ، استفاده از دانش ، تجربه وتوانائي 
نيروهاي توانمند داخلي مطابق با اس��تانداردهاي روز دنيا  و  صرف كمترين هزينه وبدون 
بروز هيچگونه حادثه اي،  تصريح نمود: يكي از ديگهاي بخار)شماره )Aكه در زمان جنگ 
تحميلي بمباران گرديده بود  درهمان سال توسط نيروهاي متخصص پااليشگاه به سرعت 
تعمير و بازسازي گرديد و يكي ديگراز آنها )شماره )F نيز در حدود 10 سال پيش ساخته و 
در سرويس بهره برداري قرار گرفته است . بازسازي  4 دستگاه ديگ بخار ديگر، نيز  در بازه 

زماني  سال 91 تا پاييز 93   انجام پذيرفت.
رئيس نگهداري و تعميرات شركت پااليش نفت اصفهان  با اعالم اينكه  هزينه بازسازي ديگ 
هاي بخار15 ميليارد تومان  بوده، گفت: از آنجايي كه تمام كارهاي مربوط به بازسازي توسط 
متخصصان اين شركت انجام ش��ده موفق گرديده ايم ميزان3 ميليارد  تومان سود و صرفه 

اقتصادي را ايجاد نماييم.
خيري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ش��ركت پااليش نفت اصفهان با  اجتناب از  
واگذاري كار به ش��ركت هاي خارجي به دليل هزينه ارزي وريال��ي هنگفت ،در اين زمينه  
از شركت هاي توانمند داخلي بهره برد كه خوش��بختانه  متخصصين بومي با به كارگيري 
حداكثر توان فني و اجرائي و مطابق با اس��تاندارد هاي جاري ش��ركت ملي نفت و نظارت 
دقيق فني توسط اداره تعميرات پااليشگاه   موفق به راه اندازي بدون نقص ديگهاي بخار  ) 

B,C,D,E( گرديدند.
ارائه بيش از 60 هزار پيشنهاد در  پااليشگاه اصفهان

   دبير  نظام پيشنهادهاي شركت پااليش نفت اصفهان  اعالم نمود:  تعداد پيشنهاد  ارائه شده 
به دبير خانه  اين نظام تا پايان سال گذشته ،  60043 پيشنهاد  بوده است. 

      فرشته مشهدي  سود و صرفه اقتصادي ناشي از اجراي پيشنهادها در شركت پااليش نفت 
اصفهان را، 459028707195 ريال حدود دانست.  

     وي با بيان اينكه پيشنهادها  در شركت پااليش نفت اصفهان  توسط  گروه هاي كارشناسي  
بررسي مي شود، اظهار داشت: در اين راستا  24  گروه كارشناسي تخصصي تعريف شده  و  

مسئوليت هماهنگي هر  گروه  برعهده دبير مربوطه است.
         مشهدي ادامه داد:  پيشنهادها  پس از بررس��ي توسط كارشناسان هر گروه، در صورت 
قبولي و تاييد امكان سنجي، اجرا مي شود.       گفتني است در سال گذشته  نظام پيشنهادهاي 
شركت پااليش نفت اصفهان موفق گرديد بين كليه شركتهاي خصوصي و دولتي شركت 
كننده در پنجمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها، مقام سوم و تنديس برنزين كشور را به 

خود اختصاص دهد.
در پايان به برخي از پروژ هاي زيست محيطي اين شركت اشاره مي شود:

نصب واحد اسمز معكوس بمنظور بازيافت پس��اب و صرفه جويي در كاهش آب مصرفي، 
Double seal  نمودن سقف مخازن سقف شناور جهت جلوگيري ار انتشار بخارات نفتي 
به محيط، جايگزيني گاز CFI  مربوط به سيس��تم اطفاء حريق مخازن در راستاي حذف 
گازهاي مخرب اليه ازن، نصب آنااليزر در دودكش كوره ها جهت پايش مداوم گازهاي ناشي 
از احتراق، جايگزيني گاز طبيعي بجاي مازوت در كليه كوره ها و بويلرها در راستاي استفاده 
از س��وخت گازي و كاهش آالينده ها، نصب دستگاه ضد عفوني كننده با نور ماوراي بنفش 
جهت گندزدايي فاضالب بهداشتي تصفيه شده، پروژه آبياري جنگل غربي پااليشگاه بوسيله 
پساب تصفيه  شده فاضالب بهداشتي، تامين سوخت گازوئيل كم گوگرد جهت اتوبوسراني 
شهري، حذف سرب از بنزين و توليد بنزين بدون س��رب، افزايش استحصال روزانه 10 تن 

گوگرد از گازهاي توليدي با بهينه سازي واحد هاي آب ترش، 
 ( RO5 از پروژه هاي زيست محيطي در دس��ت اقدام اين شركت نيز مي توان نصب واحد 
اس��مز معكوس( بر روي دورريز RO موجود، نصب كالريفاير، ازن و UF در پيش تصفيه  
RO موجود، ساخت دو عدد حوضچه تبخيري جديد، پروژه انتقال و تصفيه فاضالب شهري 

شاهين شهر و  آبياري قطره اي جنگل شمالي را برشمرد.

عملكرد شركت پااليش نفت اصفهان در 1393

را ه اندازي  آنااليزرهاي عملياتي شركت پااليش نفت اصفهان توسط متخصصان داخلي



يادداشت

بازديد رئیس جمهور از گلخانه 
شاهین شهر 

رئیس جمهور در جریان بازدید از بزرگترین شهرک گلخانه ای 
صیفی جات کشور در شاهین ش��هر، گفت: این بازدید باتوجه 
به اهمیت و ضرورت تغییر الگوهای کشت و آبیاری و استفاده 
از روش های مدرن و مطابق با تغییرات شرایط اقلیمی صورت 
گرفته و نش��ان دهنده توجه خاص دولت به استفاده مصرف 

بهینه از آب است.
رئیس جمهور به همراه تعدادی از وزرا و معاونین خود از بخش 
های مختلف یکی از مجهزترین گلخانه های سطح کشور، در 

شاهین شهر بازدید کرد. 
در این گلخانه که حدود ۲۰۰ زن لیسانسه در بخش کشاورزی 
مشغول به کار بودند دکتر حس��ن روحانی از آنها در خصوص 
فعالیت خود در این گلخانه و چگونگ��ی تولیدات محصوالت 
و نشاهای کش��اورزی، س��واالتی پرس��ید و برای آنها آرزوی 

موفقیت کرد. 
حسن روحانی در جریان این بازدید، گفت: این بازدید باتوجه 
به اهمیت و ضرورت تغییر الگوهای کشت و آبیاری و استفاده 
از روش های مدرن و مطابق با تغییرات شرایط اقلیمی صورت 
گرفته و نش��ان دهنده توجه خاص دولت به استفاده مصرف 

بهینه از آب است. 

افتتاح چند طرح کشاورزی 
درشهرکمشچه

در دومین روز س��فر هی��ات دولت ب��ه اصفهان وزی��ر جهاد 
کشاورزی از واحد غذایی “نامی نو” در منطقه صنعتی کمشچه 

برخوار بازدید خواهد کرد. 
این واحد با تولید ۶۶۰۰ تن غذاهای س��رد شامل انواع ساالد 
اولویه، ساالد ماکارونی، س��س مایونز و گوجه فرنگی موجب 

اشتغال زایی ۲۵۰ نفر شده است. 
همچنین وزیر جهاد کش��اورزی بعد از ای��ن بازدید دو طرح 
کشاورزی سردخانه زیرصفر و مجموعه تولید غذاهای آماده را 

در شهرستان برخوار افتتاح کرد. 
پروژه سردخانه زیرصفر با عنوان “ش��رکت غذاآوران آسیا” با 
ظرفیت اس��می ۶ هزار تن در زمینی به مس��احت ۳۵۰۰ متر 
مربع و زیربنای ۱۸۰۰ متر مربع و س��رمایه گذاری ۶ میلیارد 
تومان و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی نگهدارنده انواع 
مرغ، ماه��ی و مواد پروتئینی اس��ت که با حض��ور وزیر جهاد 

کشاورزی افتتاح شد. 
همچنین مجموعه تولید غذاهای آماده “شرکت گیتی نگین 
آپادانا” با ظرفیت اسمی ۹۰۰ تن در زمینی به مساحت ۲ هزار 
متر مرب��ع و زیربن��ای ۷۰۰ مترمربع و س��رمایه گذاری یکی 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان با آورده ش��خصی تولیدکننده 
قارچ خوراکی، رب گوجه فرنگی، آرد گندم، گوش��ت سفید و 
قرمز و روغن نباتی است با حضور حجتی در شهرستان برخوار 

افتتاح  شد.

افتتاح 2 طرح عمرانی در چادگان 
اس��تخر آب کش��اورزی و مخزن آب ش��رب با حضور معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور در 

شهرستان چادگان افتتاح شد.
با حضور ابوالفضل رضوانی اس��تخر آب کشاورزی در روستای 
هرمانک در بخش چناررود و مخزن آب شرب ۳۰۰ مترمکعبی 

هوایی در شهر چادگان به بهره برداری رسید.
استخر آب با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال از 
اعتبارات جهاد کش��اورزی شهرستان چادگان تامین و هزینه 
شده است که بیش از ۶ هکتار از اراضی این روستا را زیرکشت 

می برد.
مخزن ۳۰۰ مترمکعبی هوایی در ش��هر چادگان با هزینه ای 
بالغ بر 4 میلیارد ریال اجرا شده که آب شرب ۲۰۰۰۲ هزار نفر 
را تامین می کند که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق 

محروم معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.

 صنعت مصرف کنده اصلی
 آب نیست

محمد رضا نعمت زاده  وزیر صنعت، معدن وتجارت  در افتتاح 
نخستین نمایشگاه منطقه ای نقش آفرینی زنان در تولید پایدار 
در جمع خبرنگاران با ابراز خشنودی از حضور زنان در عرصه 
صنعت و معدن اظهار کرد: این تصور که صنعت مصرف کننده 
اصلی آب کشور است، تفکر اشتباهی است چرا که آمارها نشان 
می دهد تنها دو درصد آب کش��ور صرف امور صنعت و معدن 

می شود.
وی با تأکید بر اینکه سهم کش��اورزی در هدر رفت آب بسیار 
قابل توجه است، افزود: امروز بسیاری از سیستم های آبیاری 
صنعتی مدرنیزه شده و شهرک های صنعتی در تالش هستند 
تا با مصرف کمترین میزان آب به بیش��ترین مقدار بهره وری 
برسند.وی با ابراز خش��نودی از برگزاری نمایشگاه های زنان 
در بخش های مختلف کش��ور، اضافه کرد: ای��ن فعالیت ها به 
کارآفرینی و خودکفایی زنان که بخش عمده ای از جامعه ایران 

را به خود اختصاص می دهند، منجر خواهد شد.

حیدرپور: طرح رفع آاليندگی
کارخانه ها اجرايی شود

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
باید طرح رفع آالیندگی کارخانه ها به س��رعت اجرایی شود، 
گفت: بس��یاری از کارخانه ه��ا به علت نداش��تن بودجه برای 

پرداخت سهم آالیندگی تعطیل شده اند.
 عوض حیدرپ��ور در جری��ان بازدید معصومه ابت��کار، معاون 
رئیس جمهور از شهرستان شهرضا با تاکید بر اینکه باید طرح 
رفع آالیندگی کارخانه ها به سرعت اجرایی شود، اظهار کرد: 
بسیاری از کارخانه ها به علت نداش��تن بودجه برای پرداخت 

سهم آالیندگی تعطیل شده اند.
وی تصریح کرد: به ط��ور مثال بیش از 4۰۰ نف��ر از کارگران 
شرکت راک سرامیک شهرک صنعتی شهرضا به دلیل تعطیلی 
بخشی از این کارخانه به علت عدم پرداخت سهم آالیندگی و 

جریمه های محیط زیستی اخراج شده اند.

قیمت س��بد نفت��ی اوپ��ک با 
افزای��ش ۳ دالر و ۵۸ س��نتی، 
پس از ۳۳ روز بار دیگر بار دیگر 
به کانال ۵۰ دالری بازگش��ت و 
بشکه ای ۵۱.۷۷ دالر به فروش 

رفت.
هر بشکه س��بد نفتی اوپک با ۳ 
دالر و ۵۸ سنت افزایش ۵۱.۷۷ 
دالر فروخته شد که با باالترین 
قیمت امس��ال تنها یک سنت 
تفاوت دارد. باالترین قیمت سبد 
نفتی اوپک در سال ۲۰۱۵ همان 

قیمت روز دوم ژانویه است.
تاثی��ر کاه��ش قیم��ت نف��ت 
ب��ر غول ه��ای نفتی جه��ان و 

تولیدکنندگان
قیمت نفت از ژوئن سال ۲۰۱4 
تاکن��ون نزدیک ب��ه ۶۰ درصد 
ارزش خود را از دست داده است. 
تصمی��م اوپ��ک در ۲۷ نوامبر  
۲۰۱4 با حمایت عربس��تان از 
عوامل تشدید این کاهش قیمت 

بوده است.
ام��ا اکن��ون کاه��ش قیم��ت 
نف��ت در ح��ال تاثیرگ��ذاری 
ب��ر س��رمایه گذاری غول های 
بزرگ نفتی است، به طوری که 
این ش��رکت ها در حال کاهش 
هزینه ها و س��رمایه گذاری های 

خود هستند.
کشورهای نفتی حاشیه خلیج 
فارس و عربس��تان ه��م از این 
کاه��ش قیمت ه��ا بی نصی��ب 
نمانده اند. عربس��تان سعودی 
اجرای پروژه های نفتی خود را به 
تعویق انداخته است. پیش از این 
کویت کاهش قیمت نفت ابراز 

نگرانی کرده بود.
پیش بینی نفت ۶۰ دالری

این عوامل باعث ش��د تا قیمت 
نفت در 4 جلس��ه گذش��ته تا 
سه ش��نبه ۱۹ درص��د افزایش 

یابد ام��ا در روز چهارش��نبه با 
انتشار گزارش موسسه آمریکن 
پترولیوم مبنی بر افزایش ذخایر 
نفتی آمریکا که اشباع بازارهای 
جهانی را بار دیگر در کانون توجه 
ق��رار داد، قیمت نف��ت کاهش 
یاف��ت اما همچن��ان در مرز۵۷ 

دالر باقی ماند.
تولی��د نف��ت ش��یل )نف��ت 
صخره های شنی یا غیر متعارف( 
بسیار هزینه بر اس��ت و اکنون 
که قیمت نفت به شدت کاهش 
یافته است، سبب شده تا تولید 
این ن��وع نف��ت با مش��کالتی 
روبرو ش��ود. از ای��ن رو احتمال 
م��ی رود ک��ه رون��د کاهش��ی 
قیمت نفت ب��ر روند تولید نفت 
 ش��یل تاثیر کاهش��ی داش��ته

 باشد.
بانک ژاپنی نومورا اعالم کرد، با 
توجه به اینک��ه تولیدکنندگان 
ضعیف تر و آنهایی که هزینه ها 
داش��تند،  باالت��ری  تولی��د 
فعالیت ه��ای خ��ود را متوقف 
کرده اند، تولید نفت در میادین 
ش��یل به ناچار کاهش خواهد 
یافت. این امر دیدگاه ما در مورد 
قیمت نفت را پیش بینی کرده 
بودیم امسال ترمیم خواهد شد 
و به متوس��ط قیمت نفت برنت 
ب��ه ۶۰ دالر باز خواهد گش��ت، 

حمایت می کند.
س��بد نفتی اوپک متش��کل از 
نفت صح��رای الجزای��ر، نفت 
گیراس��ول آنگوال، نفت اورینت 
اک��وادور، نفت س��نگین ایران، 
نفت س��بک بصره ع��راق، نفت 
صادراتی کویت، س��یدر لیبی، 
بونی الیت نیجریه، نفت مارین 
قطر، نفت سبک عربستان، نفت 
 موربان امارات و ِم��ِری ونزوئال

 است.

 

اخبار کوتاه 

4
افتتاح کارخانه تولید سنگ نطنز

کارخانه تولید سنگ تزئینی آروین سنگ نطنز افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
افتتاح کارخانه تولید سنگ تزئینی آروین سنگ نطنز با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت.
با بهره برداری از این طرح ساالنه ۱۷ هزار تن سنگ تزئینی تولید می شود.

رییس جمهور روحانی در س��فر به اصفهان و در جمع 
مردم دی��ار زاینده رود با دس��تور ویژه به وزی��ر نیرو و 
اس��تاندار تاکید کرد ک��ه زاینده رود حتی در ش��رایط 
کم آبی دیگر خشک نشود و این دستور و قول تاریخی 
وی در ش��رایطی که اصفهان بیش از ی��ک دهه درگیر 
فصلی شدن زنده رود بوده است بارقه ای از امید در دل 
مردم استان به وجود آمد.پس از سخنان روحانی وزیر 
نیرو که خود را مخاطب اول این دس��تور ویژه می دید 
در جلسه نشس��ت ش��ورای هماهنگی مدیران صنعت 
آب و برق در اس��تان اصفهان به بررس��ی این موضوع 
پرداخت و در این جلس��ه تاکید کرد:براس��اس دستور 
رییس جمهوری، آب در زاینده رود باید در تمام فصول 
جاري باشد و هر اقدامي که الزم باشد، باید براي تحقق 
این امر انجام شود.حمید چیت چیان با اشاره به سخنان 
رییس جمهوری در جمع مردم اصفهان در میدان امام 
)ره( این شهر، گفت: براساس دستور رییس جمهوری، 
آب در زاینده رود باید در تمام فصول جاري باش��د و هر 
اقدامي که الزم باش��د، باید براي تحق��ق این امر انجام 
ش��ود.وزیر نیرو همچنین برنامه ریزي براي تامین آب 
نیروگاه هاي استان اصفهان را براي گذر از پیک تابستان 
نیز ضروري دانست. وي با قدردانی از مدیران و کارکنان 
صنعت برق سراسر کشور که در تابستان ۹۳ برای تامین 
آب و برق کش��ور تالش کردند، بیان داش��ت: با وجود 
مشکالت و شرایط خاص اقتصادي و کاهش درآمدهاي 

ارزي دولت، اطمینان دارم که ما مي توانیم با تجربه اي 
که ملت ایران در س��ال هاي جنگ تحمیلي به دس��ت 

آورده اند، بر مشکالت غلبه کنیم. 
وزیر نیرو اظهار داش��ت: با توجه به در پیش بودن پیک 
مصرف ب��رق و آب در تابس��تان ۹4، باید ب��ا مدیریت 
هوشمند و دقیق، تلفات شبکه آب و برق را به کمترین 

میزان برسانیم و بازده را باال ببریم. 
در ادامه این نشس��ت که با حضور معاونان وزیر نیرو در 
امور برق و انرژي و آب و آبفا، مدیران عامل شرکت های 
مهندس��ي آب و فاضالب کش��ور و مدیریت منابع آب 
ایران برگزار شد، مدیران عامل شرکت هاي زیرمجموعه 
وزارت نیرو در استان اصفهان به بیان مسایل و تنگناهاي 
حوزه مربوطه از جمله فرس��ودگي ش��بکه هاي توزیع، 
بدهي ش��رکت هاي توزیع، شفاف سازي آیین نامه هاي 
تکمیلي تعرفه هاي برق، فرس��ودگي ش��بکه فاضالب 
روستایي، مشکالت نگه داش��ت نیروي انساني موجود، 
تامین نقدینگي و آب نیروگاه ها پرداختند که از س��وي 

وزیر نیرو و معاونان وی پاسخ مناسب ارایه شد.
گفتنی اس��ت هنوز جزیی��ات مربوط به روند بررس��ی 
ش��رایط پای��داری آب در رودخانه زاینده رود منتش��ر 

نشده است.
زاينده رود بايد از نعمت آب برخوردار باشد

وزیر نیرو با بیان اینکه استان اصفهان به دلیل موقعیتی 
که با زاینده رود دارد باید از نعمت آب برخوردار باشد، 

گفت: خشکس��الی باعث ش��ده است که کش��اورزی با 
مشکل مواجه ش��ود، اما دولت تدبیر و امید در پی رفع 

جدی این مشکالت است.
حمید چی��ت چیان در مراس��م بهره ب��رداری از پروژه 
آبرسانی به شهر جدید مجلس��ی نیز ، اظهار کرد: قبل 
از هر چیز ایام دهه فجر را ب��ه همه مردم فهیم اصفهان 
تبریک عرض می کنم و خیلی خوشحالم که به مناسبت 
ایام دهه فجر و س��فر پر برکت ریی��س جمهور و هیأت 
دولت شاهد بهره برداری از طرح های مختلف در استان 
اصفهان از جمله افتتاح پروژه آبرس��انی به شهر جدید 
مجلسی هس��تیم.وی افزود: در س��فر هیأت دولت به 
اس��تان اصفهان طرح های متعددی در استان به بهره 
برداری می رس��د و همچنین طرح ه��ای جدیدی نیز 

کلنگ زنی خواهد شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه استان اصفهان به دلیل موقعیتی 
که به دلیل زاینده رود دارد باید از نعمت آب برخوردار 
باشد، گفت: جمعیت این اس��تان رو به افزایش است و 
فعالیت کشاورزی در حال توسعه است، اما متأسفانه با 
تمام ظرفیت های موجود در استان اصفهان محدودیت 
آب در استان وجود دارد. خشکسالی باعث شده است که 
کشاورزی با مشکل مواجه شود، اما دولت تدبیر و امید 

در پی رفع جدی این مشکالت است.
چیت چیان تصریح کرد: دولت جمهوری اسالمی ایران 
پیش از انقالب پروژه های متع��ددی را به بهره برداری 
رسانده است و امروز نیز تونل خدنگستان آب بسیاری از 

مردم را تأمین می کند.
وی خاطرنش��ان کرد: یکی از ضرورت های مهم صرفه 
جویی در مصرف آب است و ما باید به تدریج به گونه ای 
عمل کنیم که از پساب فاضالب های شهری در مصارف 
صنعتی استفاده ش��ود تا بتوانیم در مصرف آب صرفه 
جویی کنیم.وزیر نیرو اضافه کرد: در س��ال های اخیر 
از بخش خصوصی برای طرح های آبرس��انی اس��تفاده 
شده است که امیدواریم در آینده نیز از ظرفیت بخش 
خصوصی در اس��تفاده مناس��ب از ظرفی��ت های آبی 
موجود اس��تان بهره ببریم و فعالی��ت وزارت نیرو را در 
سراسر کشور گس��ترش دهیم.چیت چیان خاطرنشان 
کرد: امیدواریم با همدلی دولت، مجلس و مردم بتوانیم 
آهنگ اجرای طرح های عمران��ی را تندتر پیش ببریم 
تا بیش از پیش دل مردم فهیم اصفهان و ایران را ش��اد 

کنیم.

قول خوش ريیس جمهور به مردم استان

کام اصفهانی ها با  رود همیشه زنده شیرین می شود
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 اطالعیه ای برای 
سی ان جی 94

آغازکاربزرگترين ترمینال 
شناور جهان در ايران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با صدور اطالعیه اعالم کرد: از ابتدای 
اسفند ماه سی ان جی براساس کیلوگرم و به قیمت ۶۰۰ تومان در هر کیلو 
عرضه می شود.مدیریت طرح احداث جایگاه سی ان جی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران با صدور اطالعیه ای، همه پیمانکاران و جایگاه دران 
را موظف به تغیی��ر واحد شمارش��گر توزیع کننده های س��ی ان جی در 

جایگاه های خود از "مترمکعب به کیلوگرم" کرده است.
در این اطالعیه هدف ازاین اقدام یکسان سازی "واحد فروش" سی ان جی 
در جایگاههای عرضه، اعالم و جایگاهداران موظف ش��ده اند که از ابتدای 
اسفندماه امسال،گازطبیعی فش��رده را تنها با واحد فروش" کیلوگرم" به 
مش��تریان عرضه کنند. برپایه ابالغیه اداره بازرگانی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، از ابتدای امس��ال، نرخ فروش س��ی ان جی بر حسب 
کیلوگرم، ۶۰۰ تومان و قیمت هر متر مکعب س��ی ان جی نیز 4۵۰ تومان 

نرخ گزاری شده بود.

بزرگترین ترمینال ش��ناور نفتی جهان با ظرفیت ۲.۲ میلیون بشکه 
هفته جاری همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
در خلیج فارس به بهره برداری می رس��د، کشتی غول پیکری که برای 

ساخت آن ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری شده است.
بزرگترین ترمینال ش��ناور FSU جهان به نام خلیج فارس  ۳۳۷ متر 
طول، ۶۰ متر عرض، ۳۳ متر ارتفاع و بی��ش از ۵۱4۰۰ تن وزن دارد.

این پایانه در مجموع ۲۱ مخزن داشته که ظرفیت نهایی ذخیره سازی 
این مخازن به دو میلیون و ۲۰۷ هزار بشکه می رسد.برای نصب پایانه 
عظیم شناور صادراتی خلیج فارس، عملیات گس��ترده و پیچیده ای 
توس��ط متخصصان داخلی با راهبری کارشناسان شرکت سامسونگ 
کره جنوبی انجام شد.در این عملیات سخت و پیچیده عالوه بر انجام 
لوله گذاری های گوناگون، ارتباط بین چند راهه PLEM و این پایانه 

نیز برقرار شد.

بررس��ی یارانه های نقدی و اجرای قانون هدفمند کردن 
یارانه ها نشان می دهد که دولت تا به امروز 4۷ مرحله یارانه 

نقدی پرداخته است.
آخری��ن یاران��ه ای که ب��ه جیب ه��ر ایرانی رف��ت، ۲۱ 
دی م��اه امس��ال ب��ود و در روزه��ای آین��ده، چه��ل و 
 هش��تمین یاران��ه به حس��اب خانواره��ا واری��ز خواهد

 شد.
بر این اس��اس، یک حس��اب سرانگشتی نش��ان می دهد 
که در ط��ول ای��ن مدت ه��ر ایران��ی تاکنون ح��دود ۲ 
میلی��ون و ۱۳۸ ه��زار و ۵۰۰ تومان یارانه گرفته اس��ت 
 که این رق��م ب��ا دالر ۳4۶۰ توم��ان، مع��ادل ۶۱۸ دالر

 می شود.
البته در صورتی ک��ه دولت یارانه نقدی بهمن و اس��فند 
امسال را هم پرداخت کند، رقم یارانه های نقدی پرداختی 
به افراد در طول ۵۱ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
۲ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۰۰ توم��ان و معادل ۶44 دالر 

خواهد بود.
 در واق��ع در طول اجرای چهار س��ال و س��ه ماهه قانون 
هدفمند کردن یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های 
 انرژی، ب��ه جیب ه��ر ایران��ی ح��دود ۶44 دالر خواهد

 رفت.

دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران 
گفت: اصفهانی ها باید عصر فراصنعتی را آغاز کنند تا 
بتوانند فرهنگ، پژوهش، کارآفرینی، تجارت و مراکز 

آموزشی شان را متناسب با این موضوع تغییر دهند.
اکبر ترکان در همایش توسعه و سرمایه گذاران استان 
اصفهان، اظهار کرد: فوالد مبارکه از جمله شرکت هایی 
بود که کارشناسانش برنامه موقتی را در جهت صنعتی 
ش��دن آن تدوین کردن��د که ب��ه تبع آن توانس��تیم 
دانشگاه های صنعتی را شکل دهیم.دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران به صنعتگران 
گفت: دنیای امروز عصر فراصنعتی را رد کرده است و به 
همین دلیل است که انسان در امتداد اندیشه نرم افزار 
می س��ازد، یعنی تبلور دنیای فراصنعتی شناخت نرم 
افزار است.ترکان با اشاره به اینکه وقتی تورم به وجود 
می آید یعنی قیمت داخلی برای کاالها باال می رود و اگر 
قیمت ارز ثابت شود به واردات یارانه می دهیم، اضافه 
کرد: آنچه وزیر صنعت اع��الم کرده بیش از ۵۰ درصد 
صنایع کوچک کشور تعطیل شده یا با کمتر از ظرفیت 

خود کار می کنند.

فروش س��ه خودروس��از آمریکایی در ژانویه تحت تاثیر 
قیمت های پایین بنزین و تسهیالت اعتباری مناسب که 
به فروش شاس��ی بلندها و پیکاپ های بزرگ کمک کرد، 

باالتر از میزان مورد پیش بینی تحلیلگران افزایش یافت.
شاسی بلندها و پیکاپ های بزرگ در میان سودآورترین 
مدل های صنعت خودرو قرار دارند اما بعضی از شرکت ها 
برای عرضه این مدل های پرسود به واسطه های فروش در 

ژانویه مشکل داشتند.
ش��رکت تحقیقاتی اتودیتا اع��الم کرد ف��روش صنعت 
خودروی آمریکا در ژانویه ۱۳.۷ درصد افزایش یافت و به 
۱.۱۵ میلیون خودرو رسید. این باالترین فروش ژانویه در 

۹ سال گذشته بود.
جنرال موت��ورز با رش��د ۱۸ درصدی فروش نس��بت به 
ژانویه گذش��ته در صدر قرار گرفت. خریداران با مشاهده 
قیمت های پایین بنزین تش��ویق شده و شاسی بلندهای 
بزرگ جنرال موتورز مانند شورولت تاهوئه و جی ام سی 

یوکون را خریداری کردند.
فروش تویوتا ۱۶ درصد رشد کرد و این خودروساز ژاپنی 
شاهد رکورد فروش ژانویه شاسی بلندها و پیکاپ ها بود. 
فروش فورد و نیسان هر کدام ۱۵ درصد، فیات کرایسلر ۱4 

درصد و هوندا ۱۲ درصد رشد کرد.

معاون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی ب��ر لزوم مدیریت 
دست کم س��ه هزار مگاواتی مصرف برق در تابستان ۹4 
تاکید کرد و گفت: انتظار می رود تابستان ۹۵ آب نیروگاه 

اصفهان با استفاده از پساب تامین شود.
هوشنگ فالحتیان  در نشست شوراي هماهنگي مدیران 
وزارت نیرو در استان اصفهان، اظهار داشت: تالش زیادی 
برای بهبود وضعیت اقتصادی بخش برق صورت گرفته و 
در زمان حاضر در مجلس و دولت رایزني هاي متعدد انجام 

شده و وضعیت به مراتب بهتر از گذشته است. 
فالحتیان در ادامه گفت: باید ط��رف تقاضاي برق را در 
تابستان مدیریت کنیم؛ لذا پیشنهاد شده که مشترکان 
مگاواتي موظف شوند در طرح ذخیره عملیاتي مدیریت 

مصرف همکاري کنند. 
وی با تاکید ب��ر اینکه الزم اس��ت ش��رکت ها از اکنون 
برنامه ریزی ه��ای الزم را ب��رای کاه��ش س��ه هزار ت��ا 
پنج هزارمگاواتی برق در ماه های تیر و مرداد انجام دهند، 
گفت: شرکت ها باید نیروگاه مجازی ایجاد کنند و مدیران 

برق به طور جدی به این موضوع بپردازند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: انتظ��ار اس��ت تابس��تان 
 ۹۵ آب نی��روگاه اصفهان با اس��تفاده از پس��اب تامین

 شود.

جهش صنعتی خودروسا زی جهانسوبسید انرژی

644 دالر يارانه نقدی 
درجیب هرايرانی

اصفهان آغازگرعصر 
فراصنعتی باشد

 بازار 
خودرو زنده شد

 لزوم مديريت مصرف
 برق در تابستان
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یادداشت
نمایش "شب همیشه" نوشته محسن رهنما و به کارگردانی امیر پیرستانی به همت خانه 
تئاتر حوزه هنری اصفهان بر صحنه می رود.عموم عالقه مندان می توانند جهت دیدن 
این نمایش هر روز ساعت 18:30 از 16 بهمن تا 5 اسفند ماه به موزه خط حوزه هنری 

اصفهان مراجعه نمایند.

5
هفتیادداشت»شب همیشه« در موزه خط اصفهان

عضویت رایگان در کتابخانه های 
اصفهان به مناسبت دهه فجر

اصفه��ان  اس��تان  عموم��ی  کتابخانه ه��ای  مدی��رکل 
گف��ت: ب��ه مناس��بت گرامیداش��ت ده��ه فج��ر، عضوی��ت 
 ش��هروندان در کتابخانه ه��ای عموم��ی اس��تان رای��گان

 است.
بهروز صادقی اف��زود: ش��هروندان اصفهان��ی از 14 بهمن تا 
پایان ده��ه فج��ر می توانند ب��ا مراجع��ه ب��ه کتابخانه های 
 عمومی این اس��تان، به صورت رایگان به مدت یک سال عضو

 شوند.
وی اظهار ک��رد: اس��تان اصفه��ان 279 کتابخان��ه نهادی و 
مش��ارکتی دارد که عموم مردم با عضوی��ت در یک کتابخانه 
از همه کتابخانه های کشور که به س��امانه سراسری مدیریت 

کتابخانه های عمومی متصل اند خدمات دریافت می کنند. 
وی با اشاره به برپایی نمایش��گاه کتاب انقالب اسالمی در ایام 
دهه فجر در کتابخانه های عمومی اس��تان گفت: نصب بریده 
جراید دوران انقالب به صورت روزنامه دیواری در کتابخانه ها 
و برگزاری شب شعر س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران از 

برنامه های کتابخانه های عمومی استان است.
صادق��ی برگزاری جلس��ه نق��د ملی کت��اب » دانس��ته ها و 
ندانس��ته های انقالب« و مسابقه خاطره نویس��ی کتابداران و 
اعضای کتابخانه را از دیگر برنامه های ای��ن نهاد در ایام  دهه 

فجر عنوان کرد.

فیلم بازیگر پرکار جشنواره فقط 
روزی ۴۰۰ هزارتومان می فروشد!

هرچند این روزها تمامی الویت سینما و سینماگران ما معطوف 
ش��ده به جش��نواره فیلم فجر و اتفاقاتی که در این جشنواره 
می افتد اما در همین اوضاع واحوال اگر نگاهی به جدول فروش 

سینماهای کشور داشته باشیم هم بد نیست.
س��ینما ژورنال نوش��ت:باال و پایین کردن جدول به نکته ای 
جالب درباره فیلم “فصل فراموش��ی فریب��ا” می انجامد. این 
فیلم که بازیگر نقش اصلی اش بر عهده س��اره بیات اس��ت در 
مدت زمان 40 روزی که روی پرده اس��ت فق��ط 16 میلیون 
تومان فروش داشته است و این معنایی ندارد جز فروش روزانه 
400 هزار تومان.این آمار برای فیلمی که همه کاره آن س��اره 
بیات یکی از بازیگران پرکار جش��نواره فجر امسال است آمار 

خوبی نمی باشد.
بیات در جشنواره امس��ال با فیلم های “ناهید” و “خداحافظی 
طوالنی” حضور دارد و جالب اینکه در امتداد نقش آفرینی هایی 
که از “جدایی…” به بعد با آن ها مواجه شده بود بازهم ایفاگر 

کاراکتری زنی درمانده از طبقه پایین اجتماع است.
حضور ساره بیات به عنوان بازیگر اصلی “فصل فراموشی فریبا” 
و در نقش زنی درمانده که نتوانست کمکی کند به رونق اکران 

این فیلم.
باید منتظر ماند تا زمان اکران “ناهید” و “خداحافظی طوالنی” 

تا ببینیم در آن هنگام چه اتفاقاتی روی می دهد.

عبدالحسن کارگردان فیلم »مزار 
ش��ریف« می گوید دیگر هرگز در 
جشنواره فیلم فجر شرکت نخواهد 

کرد.
درحالی که مردم مشغول تماشای 
این فیلم بودند ب��ه ناگهان تصویر 
 از روی پرده رف��ت و دیگر پخش

نشد.
بدین ترتیب حاضرین نتوانستند 
15 دقیقه پایانی فیلم مزار شریف 
را تماش��ا کنند و انتظارشان برای 
دیدن این بخ��ش، بی نتیجه باقی 

ماند.
همین مسئله باعث ایجاد بی نظمی 
در سالن شد و تمام سؤاالت مردم 
و عوامل فیلم، درب��اره علت وقوع 
این اتف��اق از س��وی مس��ئوالن 
 سینما فلس��طین بی جواب باقی

 ماند.
درحالی که مسئوالن این اتفاق را 
فنی می دانس��تند، حسن برزیده 
کارگردان فیلم مزار شریف گفت: 
»این مش��کل اآلن نیست. مشکل 

سال های سال است. 
م��ا ع��ادت کرده ای��م آدم ه��ای 
بی عرضه را درجاهای حس��اس به 
کار بگیریم. فیلم نور، رنگ و صدا 

نداشت.
فیلم یعنی نور و رنگ و صدا. هارد 
خراب است اشکالی ندارد، قبل از 
پخش فیلم باید یک بار چک شود. 
مردم گناهی نکرده اند که به سالن 
بیایند و با چنین مش��کلی روبرو 

ش��وند. من خیلی نگ��ران خودم 
نیستم، این فیلم باالخره یکجایی 
به یک ش��کل خوبی نمایش داده 

می شود.
 اگ��ر بخ��ش داوری مهم اس��ت 
باالخ��ره داوران ش��رایط را بهتر 
می بینند ولی برای جشنواره واقعاً 
متأسفم. من فکر می کنم تعمدی 

در کار است. 
نمی فهمم یک فیلم یک س��اعت 
دارد پخش می ش��ود و مس��ئول 
س��ینما نمی بین��د که فیل��م نور 

ندارد؟!«
او ادامه داد: » به قول یکی از بچه ها 
نور پایه صندلی ها بیش��تر از پرده 

بود.
 فیل��م اصاًل ص��دا نداش��ت. روی 
صدای ای��ن فیلم ماه ها کارش��ده 
است. زحمت کش��یده شده، شب 
بی خوابی داش��ته تا به جش��نواره 
رسیده است. هارد خراب را نه من 
می فهمم و نه م��ردم. باید برخورد 
الزم در این زمینه صورت بگیرد تا 

دیگر تکرار نشود. 
سال گذش��ته هم برای فیلم آقای 
میر کریمی همین مش��کل پیش 
آمد. نمی دانم، اگر نگویم تعمدی 
است دلیل دیگری نمی توانم پیدا 
کنم. خدا کند ما قربانی شده باشیم 
که بقیه فیلم ها مش��کلی نداشته 
باشند چون باالخره آن ها همکاران 
ما هستند. فیلم از نظرسنجی مردم 

خارج شده است.
 این هم ب��ه نظر من ب��وی خوبی 
نمی ده��د. م��ن س��عی می کنم 

خوش بین باشم. 
باید به ما پاس��خ بدهند؛ جشنواره 

باید پاسخگو باشد.«
برزیده حرف های خود را این طور 
به پایان رساند: »من خودم دیگر در 
جشنواره حاضر نمی شوم تا زمانی 
که پاسخ درس��تی از مسئوالن و 

جشنواره بگیرم.«

رئیس جمهور در مس��یان مردم اصفه��ان از اعطای 
40 میلیارد تومان به مرمت بناهای تاریخی اصفهان 

خبر داد.
“ حجت االسالم والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی” 
افزود : 40 میلیارد تومان برای مرمت بناهای تاریخی 
اصفهان مدنظر داریم که در سال 94 و 95 اجرایی و 

عملیاتی خواهد شد. 
وی اصفهان را مرکز فرهنگ و مرکز تمدن اس��المی 
خواند و اظهار داش��ت: اصفهان به عنوان نماد تمدن 
اسالمی و به عنوان تمدن حکومت یکپارچه ایران است 

که توسط اندیشمندان ساخته شده است. 
وی با اش��اره به وجود بزرگان و علمایی مانند ش��یخ 
بهایی، مالصدرا، س��ید ابوالحس��ن اصفهانی، عالمه 
مجلسی، آیت اهلل گلپایگانی، نائینی و خوانساری تأکید 
کرد: اینجا اصفه��ان و نصف جهان اس��ت و اگر همه 

اصفهان نصف جهان نیست، نصف جان ایران است. 
وی با اشاره به تمدن دیرینه اصفهان تصریح کرد: یکی 
ازنخست وزیران کشورهای اسالمی به من گفت، من 
همه جای دنیا رفتم، اما هیچ کج��ا اصفهان و میدان 

تاریخی امام )ره( شما نمی شود. 
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به 
اینکه اصفهان، امروز قطب بزرگ دانش��گاه، صنعت، 
کشاورزی، فناوری های نوین، حوزه علمیه، بزرگان، 
اندیش��مندان و آثار گران قدر تاریخی اس��ت، افزود: 

اصفهان اکنون از دو چیز یعنی کمبود آب و خش��ک 
شدن زاینده رود و هوای آلوده رنج می برد. 

وی تصریح کرد: زاینده رود مظه��ر تمدن اصفهان و 
اصفهانی ها نیست بلکه مظهر تمدن همه کشور است. 
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران، 
روز چهارش��نبه در س��یزدهمین سفر اس��تانی خود 
همراه با جمع��ی از اعضای دول��ت، به منظور دیدار با 
مردم، بازدید از دو نمایش��گاه صنعت��ی و اقتصادی و 
شرکت در جلسه ش��ورای اداری استان وارد اصفهان 

شد
بخش خصوصی در مرمت بناهای تاریخی 

در حال تخریب مشارکت کند
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی گفت: رویکرد دولت 
در یک سال گذشته این است که بناهای تاریخی که 
از اهمیت تاریخی کمتری برخوردار هستند و در حال 
تخریب هستند، با مش��ارکت بخش خصوصی مرمت 

و بازسازی شود.
مسعود س��لطانی فر در آئین بهره برداری از نمایشگاه 
خصوص��ی باستان شناس��ی واقع در م��وزه هنرهای 
تزئینی اصفهان اظهار داشت: شاید صدها هزار عتیقه 
موجود داشته باشد و جمعی از مردم این عتیقه ها را 
به صورت کلکسیون نگه دارند و جمعی دیگر  در فکر 

قاچاق این اشیا باشند.
وی افزود: متأسفانه مالکان این اشیا از ارائه این اشیاها 

به س��ازمان میراث فرهنگی واهمه دارند و س��ازمان 
میراث فرهنگی در صورت ارائه این اشیا حق الکشف 

را به این افراد پرداخت می کند.
رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری کشور با اشاره به بودجه اختصاصی برای 
موزه تصریح کرد: برای نگه داری موزه ها ردیف پررنگی 
در نظر گرفتیم ازجمله موزه بزرگ خراسان در مشهد 
که فردا افتتاح می شود و 8 س��ال این موزه بالتکلیف 
بوده و موزه مش��اهیر در فارس و موزه آذربایجان نیز 

جز این ردیف است.
وی با اشاره به حمایت دولت از موزه داران خصوصی 
بیان کرد: رویکرد دولت در یک سال گذشته این است 
که بناهای تاریخ��ی که از اهمی��ت تاریخی کمتری 
برخ��وردار هس��تند و در ح��ال تخریب هس��تند، با 

مشارکت بخش خصوصی مرمت و بازسازی شود.
سلطانی فر با اشاره به واگذاری بناهای تاریخی میراث 
فرهنگی به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: به میزان 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و متناسب با مقدار آن، 

دوره بهره برداری برای آن ها در نظر گرفته می شود.
وی بیان کرد: اشتیاق بخش خصوصی فرهنگ دوست 
از این بناها خیلی زیاد شده و تالش سازمان این است 
که حداقل 200 بنا را در قالب صن��دوق احیا مرمت 
کند و مهم تری��ن هدف ما جلوگی��ری از تخریب این 

بناها است.
افتتاح نمایشگاه مجموعه دار خصوصی در   

موزه هنرهای تزئینی 
با حضور معاون رئیس جمهور نمایشگاه مجموعه دار 
خصوصی در موزه هنرهای تزئین��ی اصفهان افتتاح 

شد.
این مجموعه که ش��امل آثار تاریخی و مردم شناسی 
است توسط محمد س��ماوی جمع آوری شده و شامل 
120 اثر از دوره قاجار دوره متأخر اسالمی و هزاره دوم 

قبل از میالد است.
مطابق قانون از یک سال گذش��ته افراد برای افتتاح 
موزه خصوصی بای��د در ابتدا مج��وز مجموعه داری 
اخذ کنند و سپس به آن ها مجوز راه اندازی موزه داده 
می شود.س��ماوی نخس��تین مجموعه داری است که 
مطابق قانون جدید مجوز دریافت کرده و تا شش ماه 
می تواند آثار خود را در موزه هنرهای تزئینی اصفهان 
به نمایش بگذارد و سپس می تواند مکانی خصوصی 

برای این امر اختصاص دهد.

دولت تدبیر و امید در دیار زاینده رود

اختصاص 40 میلیارد تومان برای مرمت بناهای تاریخی اصفهان 
برزیده: دیگر در جشنواره حاضر نمی شوم

فیلم مزار شریف ناتمام از روی پرده رفت

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آرا  صادره موضوع  آگهی   11/142

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
انتشار  از  بایستی  پس  باشند  داشته  اعتراض  اعالم شده  آراء  به  ذینفع  اشخاص  که 
اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید 
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .

1-رای شماره 139360302031001550-93/10/17 خانم اقدس قیومی محمدی فرزند 
از2361  قسمتی  ثبتی  پالک  در  احداثی  خانه  باب  یک  مفروزی  ششدانگ  علی  محمد 
اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 222.80 متر مربع خریداری عادی 

ورسمی مع الواسطه از خانم فاطمه سلطان مدنی
قریشی  گلشن  ورثه  موقوفه   93/10/17-139360302031001551 شماره  2-رای 
وسیدمحمدفاطمی محمدی به تولیت اداره اوقاف وامورخیریه نایین  ششدانگ  باغ به 
پالک ثبتی 2960 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 141متر مربع 

وقف ازطرف وراث سید محمد فاطمی محمدی وگلشن قریشی 
رضا)ع(  امام  مسجد  موقوفه   93/10/17-139360302031001552 شماره  3-رای 
ساختمان  مفروزی  ششدانگ  نایین  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بنمایندگی  امام  مزرعه 
در  واقع  اصلی   5346 از  قسمتی  ثبتی  پالک  در  احداثی  بهداشتی  وسرویس  فرهنگی 
مزرعه امام بخش 2 ثبت نایین به مساحت 96.15متر مربع خریداری رسمی از محمد 

طالبی مزرعه شاهی 
فرزند  زندوانی  عبدالحمید  آقای  شماره93/10/17-139360302031001553  4-رای 
حسن ششدانگ مفروزی یک باب گاراژ ومحوطه آن احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 3 
فرعی از5804  اصلی واقع درزندوان بخش 2 ثبت نایین به مساحت 105.52متر مربع 

خریداری عادی از رباب اسدی زندوانی
فرزند  زندوانی  نرجس  خانم   93/10/17-139360302031001554 شماره  5-رای 
حبیب ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درپالک ثبتی قسمتی از5698 اصلی واقع 
وخریداری  مترمربع خریداری رسمی   83.83 بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  درزندوان 

عادی از رسول زندوانیان
فرزند  زندوانیان  رسول  آقای   93/10/17-139360302031001555 شماره  6-رای 
فرج اله سه دانگ مشاع ازششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک 
ثبتی 5698 اصلی واقع درزندوان بخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 127.82 مترمربع 

خریداری رسمی
فرزند  زندوانی  حلیمه  خانم   93/10/17-139360302031001556 شماره  7-رای 
غالمعلی سه دانگ مشاع ازششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک 
ثبتی 5698 اصلی واقع درزندوان بخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 127.82 مترمربع 

خریداری رسمی
محمدی  محمدی  عصمت  خانم   93/10/17-139360302031001557 شماره  8-رای 
ثبتی  پالک  از  درقسمتی  احداثی  خانه  باب  یک  مفروزی  ششدانگ  رمضانعلی  فرزند 
مترمربع خریداری   75.50 بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   2607

رسمی از زهرا کاشفیان محمدی
9-رای شماره 139360302031001558-93/10/17 آقای محمد رضا فخارزاده نائینی 
ثبتی  فرزند حسین ششدانگ مفروزی کارخانه مخروبه کوزه گری درقسمتی ازپالک 
1565 اصلی واقع دربخش 1 نایین بمساحت 127.65 مترمربع خریداری عادی از وراث 

حسین فخارزاده وملوک طلعتی نایینی 
10-رای شماره139360302031001587-93/10/24 آقای جواد زندوانی فرزند مسیب 

ششدانگ مفروزی یک باب کارگاه آهنگری احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 128 فرعی 
از 20182 اصلی واقع در بخش 2 ثبت نایین بمساحت 200 مترمربع خریداری عادی 

از حسن مهرپرور
معرفی  حسین  محمد  آقای   93/10/24-1393603020310015890 شماره  11-رای 
پالک  در  احداثی  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمینی  قطعه  مفروزی  محمدی ششدانگ  
مترمربع  بمساحت 239  نایین   2 واقع در محمدیه بخش  از 3233 اصلی  ثبتی قسمتی 
خریداری رسمی مشاعی از وراث محمد توکلی وحوابیگم موسی کاظمی نسبت به اصل 

وثمنیه اعیانی
12-رای شماره 139360302031001590-93/10/24 خانم زینب خاتون عباسی فرزند 
از  فرعی   251 ثبتی  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ  حسین 

1601 اصلی واقع دربخش 1 نایین بمساحت 286.35 مترمربع خریداری رسمی
13-رای شمتره139360302031001591- 93/10/24 آقای مهدی عباسی فرزند حسین 
ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 251 فرعی از 1601 
اصلی واقع دربخش 1 نایین بمساحت 93.32 مترمربع خریداری عادی از زینب خاتون 

عباسی مالک رسمی
14-رای شماره 139360302031001596-93/10/24 آقای سید حسین موسی کاظمی 
اصلی  ازپالک 4547  تابی قسمتی  نخ  کارخانه  مفروزی  فرزند سیدمصطفی ششدانگ 

واقع درمحمدیه بخش 2نایین بمساحت 419.80 مترمربع خریداری رسمی
نائینی  زاده  افضل  کمال  آقای  شماره93/10/24-139360302031001597  15-رای 
فرزند حسن ششدانگ باغ به پالک ثبتی 19582 اصلی واقع درکشتزارجزیسر بخش 2 
نایین بمساحت 1628 مترمربع خریداری عادی ازمالکین رسمی خانمها عصمت وفاطمه 

ومهری افضل زاده وفاطمه فالحتی
نائینی  زاده  افضل  کمال  آقای  شماره93/10/24-139360302031001598  16-رای 
فرزند حسن 9/11-45 )چهل وپنج سهم ونه یازدهم( سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
باغ پالک ثبتی 1403 اصلی واقع درکشتزارجزیسر بخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 
1540 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از محمد رحیم –عبدالصمد-جواد وفاطمه 

همگی افضل زاده مالکین رسمی
17-رای شماره 139360302031001599 – 93/10/24 آقای کمال افضل زاده نائینی 
فرزند حسن 9/11-45 )چهل وپنج سهم ونه یازدهم( سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
زمین مزروعی به پالک ثبتی 48 اصلی واقع درکشتزارجزیسر بخش 2 نایین بمساحت 
ششدانگ 1847.50 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از محمد رحیم –عبدالصمد-

جواد وفاطمه همگی افضل زاده مالکین رسمی
18-رای شماره 139360302031001603-93/10/24 آقای محمد علی عباسی کجانی 
ثبتی 290- ازپالک  احداثی درقسمتی  باب خانه  فرزند محمود ششدانگ مفروزی یک 

291-293-294 فرعی از 26 اصلی واقع در روستای کجان بخش17 اصفهان الحاقی به 
ثبت نایین بمساحت 123.30 مترمربع خریداری عادی از عزیز اله مهری مالک رسمی

19-رای شماره 139360302031001604 – 93/10/24 آقای حسین یوسفی مظفرآبادی 
فرزند نصراله ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی یکفرعی 
از 334 اصلی واقع در روستای مظفرآباد بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نایین 
بمساحت 243.95 مترمربع خریداری عادی ازمالک رسمی نصراله یوسقی مظفرآبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 93/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/3

م الف:513 رسول زمانی نائینی کفیل ثبت اسناد و امالک نائین
                                        مفاد آرا

11/183 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 

تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  محل  عمومی 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
نماید.  می  به صدور سندمالکیت  مبادرت  زواره  ثبت  ،اداره  نکند  راارائه  عمومی محل 

صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000927 مورخ 93/10/17 – خانم فاطمه قاسمی فرزند 
اعیانی(  ثمنیه  بهاء  استثنای  یکبابخانه)به  ششدانگ   1188936662 ملی  بشماره  رضا 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1955 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 152/10 متر مربع خریداری رسمی از احمد 

وزهرا هر دو عبابافی وخانم حشمت سالمتی زاده.
2- شماره 139360302021000928 مورخ 93/10/17 – آقای مصطفی صادقی فرزند 
اکبر بشماره ملی 1189940647 ششدانگ یکباب دکان)به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی( 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 5798 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 34/70 متر مربع خریداری عادی از خانم 

معصومه مختاریان پور زواره.
سیدعبدالعلی  آقای   –  93/11/09 مورخ   139360302021000946 شماره  رای   -3  
ششدانگ   1189467127 ملی  بشماره  اله  سیدهدایت  فرزند  زواره  طبائی  واحدی 
یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 417 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
موروثی  مربع  متر   178/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان 

وواگذاری طبق تقسیمنامه رسمی از طرف ورثه سیدهدایت اله واحد طبائی زواره
4- رای شماره 139360302021000947 مورخ 93/11/09 – آقای حسنعلی ابراهیمی 
فرزند رضا بشماره ملی 1189607425 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   835 شماره  پالک 
زواره  مددی  عبدالرضا  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   382/70 مساحت  به  اصفهان 

ومهدی عابدینی.
جمالی  محسن  آقای   –  93/11/09 مورخ   139360302021000948 شماره  رای   -5
زواره فرزند غالمحسین بشماره ملی 1189618079 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 2444 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 311/32 متر مربع خریداری رسمی از محمدصادق جمالی 

زواره واقدس جمالی.
رحمانی  محمود  آقای   –  93/11/09 مورخ   139360302021000949 شماره  رای   -6
فرد فرزند عزیزاله بشماره ملی 1189474654 ششدانگ یکباب دکان تحتانی وفوقانی 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 657 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 20/27 متر مربع خریداری رسمی از رضا 

صادقی حداد زواره.
خانم فرزانه انصاریان   – 7- رای شماره 139360302021000950 مورخ 93/11/09 
فرزند حسین بشماره ملی 1189585804 تمامت ده سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ 
مزرعه تقی آباد 59 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 

669323/74 متر مربع خریداری عادی از ورثه محمدحسن کمرانیان زاده.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/12/03  
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                        

مزایده 
10/586 اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه اجرایی 
910245ج ح/4 خواهان ها: مرضیه – محمود – فاطمه – مسعود – مریم – محمد و زهرا 
همگی شهرت اصفهانیان و طاهره کریم آباده و خوانده خانم صغری سلطان اصفهانیان 
مبنی بر دستور فروش به منظور فروش ششدانگ پالک ثبتی با شماره 2449 اصلی 
کوی شهید  کوچه صدر –  واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به نشانی خیابان خواجو – 
پالک35 که به صورت یکباب خانه کلنگی  بن بست شهید بزرگزاد –  حسن صادقی – 
می باشد با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در 
تاریخ 93/12/6 در ساعت 8/5 تا 9 در محل این اجرا )اتاق 306 طبقه سوم دادگستری 
شهید نیکبخت( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای 
احکام مدنی صورت گرفته است طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک 
قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده 
ارائه  و  اصفهان  دادگستری  ملی  بانک  نزد   2171290210008 شماره  به  دادگستری 

از مبلغ کارشناسی  این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده  فیش واریزی به 
شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس 
 582 تقریبی  مساحت  به  کلنگی  خانه  باب  یک  بازدید  مورد  محل  کارشناسی:  نظریه 
مترمربع بوده که بعد از رعایت عقب نشینی براساس نقشه هوایی اخذ شده از شهرداری 
منطقه مربوطه مساحت آن به حدود 527 مترمربع می رسد و مساحت اعیانی آن هم 
بالغ بر 300 مترمربع می باشد و در یک طبقه پیرامون یک حیاط مرکزی احداث شده 
است. خاطرنشان می گردد اعیانی محل مورد نظر به صورت سقف طاق چشمه ای – 
دیوارهایی از خشت و گل با پوشش گچ- کف از جنس سیمان – کف آشپزخانه از جنس 
موزاییک و بدنه از گچ – سرویس های بهداشتی کف و بدنه سیمانی – دربها چوبی و 
کف حیاط از آجر 20×20 و نمای حیاط و ساختمان از گچ می باشد و دارای انشعابات 
به  توجه  با  هذا  باشد. علی  بر 45 سال می  بالغ  قدمت ساختمان  گاز و  برق و  آب و 
نوع کیفیت مصالح   – بنا  قدمت   – وضعیت ساختمان   – موقعیت محل   – جمیع جهات 
مصرفی – متراژ و انشعابات –میزان عقب نشینی و سایر عوامل مرتبط قیمت پایه ملک 
11/800/000/000 ریال )معادل یک میلیارد و صد و هشتاد میلیون تومان( برآورد و 

اعالم می گردد.م الف:29643 مدیر اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/92 شماره ابالغیه: 9310100352410024 شماره پرونده: 9309980352400277 
شماره بایگانی شعبه: 930286 خواهان کاظم پناهنده شهرکی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان سجاد کمالی نژاد و میالد شهبازی و سید مهدی بهشتی به خواسته اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی و اعتراض ثالث اصلی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   24 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980352400277 کالسه  به  و  ارجاع   352 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/24 و ساعت 10:30 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30611 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

11/93 شماره ابالغیه: 9310100353103522 شماره پرونده: 9209980364701832 
کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به   931131 شعبه:  بایگانی  شماره 
9209980364701832 برای امید سلیمی به اتهام ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده 
1393/12/23 ساعت 10:00 تعیین گردیده است. با عنایت به 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 
در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  در وقت  انتسابی 
دادگستری  عهده  به  نشر  آمد.هزینه  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق 

می باشد.م الف:30564 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/11/12-103/93/3294/337 شماره:   11/192
زمین افتاده تقریبا 2100 مترمربع جنب پست و تلگراف به شماره پالک 2096 فرعی از 
شماره پالک 33- اصلی واقع در نطنز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز به نام دولت جمهوری 
ایران به نمایندگی اداره راه و شهرسازی شهرستان نطنز در جریان ثبت می باشد که به 
علت عدم حضور مالک آگهی تحدید حدود عمومی به عمل نیامده است اینک به موجب 
پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور 
مرقوم در صبح روز 1393/12/21 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین مجاور و صاحبان ملک مذکور اخطار می گردد که در ساعت 
و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
م الف:157 مجتبی شادمان رئیس  انتشار:1393/11/18  پذیرفته خواهد شد.تاریخ  روز 

ثبت اسناد وامالک نطنز



اخبار کوتاهیادداشت

6
رییس بارسا به فرار مالیاتی متهم شد

فس��اد مالی رئیس آبی و اناری ها در خصوص فرار از پرداخت مالیات مربوط به 
انتقال نیمار به تیم فوتبال بارسلونا تأیید شد.

خوس��پ ماریا بارتومئو، چند روز دیگر باید در دادگاه حاضر شود تا از خود برابر 
اتهام فرار از پرداخت مالیاتی به مبلغ 2.8 میلیون یورو دفاع کند
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 همایش  بزرگ
 دوچرخه سواری در اصفهان 

 خامس
 خانه نشین شد

 به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر همایش بزرگ دوچرخه 
سواری در اصفهان برگزار ش��د و دانش آموزان مکتب استاد پرورش مسیر 

حاشیه زاینده رود تا خانه انقالب اسالمی را رکاب  زدند.
به نقل از روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری اصفهان، در این همایش که 
به پاس بزرگداشت و گرامیداشت یاد مرحوم استاد سید علی اکبر پرورش یار 
شفیق انقالب ، امام و رهبری برگزار  شد ، دوچرخه سواران پس از تجمع در 
پارک جنگلی ناژوان اصفهان به رسم ادب ، مسیر پارک ساحلی ناژوان تا خانه 
انقالب اسالمی و والیت ، واقع در خیابان جامی را برای ادای احترام به مقام 

این پیشتاز نهضت اسالمی و انقالب رکاب  زدند.
مکان تجمع دوچرخه سواران و آغاز همایش پارکینگ باغ پروانه ها و خزندگان 

واقع در جاده الفت پارک ساحلی ناژوان اصفهان بود.
در ای��ن همایش ورزش��ی –ارزش��ی جوای��ز ارزن��ده ای به قی��د قرعه به 

شرکت کنندگان اهدا  شد.

هافبک کلمبیایی تیم فوتبال رئال مادرید در جریان بازی تیمش برابر سویا 
دچار مصدومیت شدیدی شد و 2 ماه از میادین دور خواهد بود.

در جریان ب��ازی تیم فوتبال رئال مادرید برابر س��ویا در دی��دار معوقه هفته 
ش��انزدهم اللیگا، پای خام��س رودریگ��س، هافبک هجوم��ی کلمبیایی 
کهکشانی ها از ناحیه روی پا دچار شکستگی شد و وی 2 ماه خانه نشین خواهد 
ش��د. به این ترتیب ستاره پیش��ین تیم فوتبال موناکو که تابستان امسال به 
سفیدپوشان سانتیاگوبرنابئو پیوست، دربی مادرید که هفته بعد روخی بالنکو 
میزبان آن خواهد بود را از دست داد.رودریگس که گل نخست رئال مادرید را 
در دقیقه 12 به ثمر رساند، در دقیقه 27 مصدوم شد و جای خود را به خسه 
رودریگس داد.به این ترتیب رافائل واران و ناچو فرناندس تنها مدافعانی هستند 
که کارلتو برای مصاف خارج از خانه برابر اتلتیکومادرید می تواند در قلب خط 

میانی تیمش قرار دهد.

ب��ازی دارب��ی برگش��ت 
درهفته هفتم لیگ والیبال 
دسته یک کشور)جام زنده 
یاد حسین معدنی( را ذوب آهن برد ولی باید 
اذعان کنیم که به سختی وبا چاشنی شانس 

توانست از کمند تیم پدافند رهایی یابد!.
همان طور که انتظارم��ی رفت وپیش بینی 
می ش��د، دارب��ی والیبال لیگ دس��ته یک 
اصفهان زیبا، جذاب وتماشایی و البته قدری 

هم جنجالی بود.
ذوبی ها بازی را توفان��ی آغازکردندوبانتایج 
چش��مگیر18/25و20/25فاتح ست های 
اول ودوم شدند، اما پس از پیروزی در2ست 
با دس��ت کم گرفتن حری��ف وافت فاحش 
بعضی ازبازیکنان ازجمله هادسون ونتورای 
برزیل��ی درمقابل حریفی ک��ه باعزمی جزم 
برای جبران شکس��ت بازی رفت آمده بود 
تا با یک تیر دونشان بزند ودرحقیقت با یک 
پیروزی دلچسب هم ازسقوط رها شودوهم 
انتقام شکس��ت دارب��ی اول را از آنها بگیرد 
تن به شکست دادند وبازی رابه ست پنجم 

کشیدند.
به هرح��ال ذوبی ها درمی��ان بهت وحیرت 
تماش��اگران حاضردرس��الن، توپ ومیدان 

رااز ست س��وم به شاگردان س��عید عقیلی 
سپردند تا با درخش��ش عالی جالل حاجی 
لری کاپیتان باتجربه وقدرت��ی، پویا وپوریا 
فتح الهی، جواد حکمتی،عبدالخالق کرمی 
نژاد، ومحمد ساوری، 2ست بعدی را با نتایج 
25به 20و25 به 23واگذارکردند! امادر ست 
پنجم  به خود آمده و انتهاری بازی را دنبال  
کردند وس��رانجام با برتری 15بر12 س��ت 
پنجم ونهایتا سه بردوفاتح این دیدارحساس 

شدند.
تی��م ذوب آهن اینک ب��ا این پی��روزی دو 
امتیازی و ب��ا مجموع 33 امتیاز، چش��م به 
آخرین بازی مرحله مقدمات��ی  با تیم گروه 
صنعتی الستیک بارزکرمان داردکه ساعت 
16 روز دوشنبه بیس��تم بهمن ماه درسالن 
مرحوم حسن رهنما مجموعه ورزشی ملت 
برگزار خواهد ش��د، ضمن اینکه دیدارهای 
باقی مانده تیم صدرنشین شفق اردکان هم 

تعیین کننده تیم سرگروه خواهدبود
دراین بازی هردوتیم با تمام قواو توانایی های 
موجود به میدان آم��ده بودند،ضمن اینکه 
ذوبی ها یک بازیکن برزیلی بنام هادس��ون 
ونت��ورا را درترکیب داش��تند ک��ه علیرغم 
قد وقامت کش��یده وهی��کل تنومندی که 

داردوازاسپک وسرویس های قدرتمندی نیز
برخوردارمی باش��د که در2س��ت عالی بود 
اما از ست س��وم به نظرمی رسید باتوجه به 
فشارزیادی که درزدن اسپک های روی تور 
وپشت خط یک س��وم وهمچنین به هنگام 
زدن س��رویس های پرش��ی بر او وارد شد 
نیروی بدنی ایش رو به تحلیل نهاده وکارآیی 
الزم را ازدست داد که نش��انگراین حقیقت 
بارزاس��ت که بازیکن شش��دانگ نیس��ت 
واحتیاج به بدنس��ازی وتمرینات بیشتری 
دارد، البته دربازی با شفق اردکان هم، همین 
شرایط را داشت، ومش��خص بود که توانایی 
پنج ست بازی راندارد!به هرحال میرعباس 
شفیعی در یک چنین وضعیتی چاره را درآن 
دید ک��ه محمد عزی��زی را جایگزین ونتورا 
کند که درحد واندازه های ونتورا ظاهر نشد 
وهمین عوامل به اضافه اش��تباهات فردی 
بازیکنان در دریافت های اول ، زدن سرویس 
وعدم استفاده از توپ های برگشتی وپوشش 
دادن توپ های سردفاع، ذوب آهن در2 ست 
سوم وچهارم با ناکامی روبه روشد وبازی را 
به تیم میهمان واگذار کردولی س��ت پنجم 

ونتیجه کلی را به سود خودکرد.
ذوب آهن با این 2ست از دست داده باردیگر 

یک امتیاز از س��ه امتیاز بازی راهم از دست 
داد که در تعیین س��رگروهی نقش مهمی 
داشت ،واما نکته ای که ذکرش خالی از لطف 
نیست مربوط می ش��ود به بازیکنان ذخیره 
تیم ذوب آهن که معلوم نیس��ت چرادر این 
دیدار مهم وحس��اس کمتر به بازی گرفته 
شدند! مثل رضا خداپرست ومرتضی صالحی! 
البته قب��ول داریم که نظر، نظ��ر مربی تیم 
درهربازی وتحت هر ش��رایطی اس��ت، اما 
مواردی را که نگارنده یادآور می ش��ودفقط 
جنبه ارائه نظرش��خصی اس��ت که ش��اید 
درکمک ب��ه کادرفن��ی دردیدارهای بعدی 
مؤثر واقع ش��ود، به همین منظ��ور نگارنده 
معتقد اس��ت، بهتر بود در س��ت چهارم که 
فاصله امتیازها به حد اقل رسید، برای رهایی 
ازباخت دراین س��ت واز دس��ت دادن یک 
امتیازاین بازی،از ونتورااس��تفاده می شد؟! 
تا بازی به ست پنجم کشیده نشود. واما تیم 
پدافند برخالف تصور برخی ازنظریه پردازان 
والیبال که معتقد بودند س��ه برصفربازنده 
این دیدار خواهد بود! عالی بازی کرد ونشان 
دادک��ه اگرزودتر این تیم بس��ته ش��ده بود 
واز تمرینات بیش��تر تیمی برای پیداکردن 
هماهنگی وانس��جام تیم��ی برخوردارمی 
ش��د، اینک درچنی��ن جایگاهی نب��ود وبه 

احتمال زی��اد در رده های چه��ارم یا پنجم 
گروه خود قرارمی گرفت.

 حواشی:مس��ئوالن تیم پدافن��د یک واحد 
یکصدنف��ری از س��ربازان پدافن��د هوای��ی 
اصفهان  در حالیکه از س��وی گروه موزیک 
مجهز به طبل وش��یپور همراهی میش��دند 
رابه سکوهای شمال ش��رقی سالن هدایت 
نمودند تا با نظمی خاص به تشویق تیمشان 

بپردازند.انتهای مطلب
س��ردارامیرجوکارفرمانده پدافن��د هوایی 
اس��تان اصفهان ومدیریت باش��گاه ورزشی 
پدافن��د اصفه��ان ،خان��م فریب��ا صادق��ی 
نایب رئیس درام��ور بانوان وغالمحس��ین 
هژبرپوردبیرهیئت والیبال اس��تان ازجمله 

میهمانان ویژه این مسابقه بودند.
شهبازصدری پیشکسوت داوران ممتازبین 
المللی آسیا،نماینده وناظرفدراسیون والیبال 

بود
س��عیدآذری مدیرعامل واحمدرضا فقیهی 
معاون فنی باش��گاه ذوب آهن هم به لحاظ 
اهمیت وی��ژه ای که به تی��م والیبال قائلند 
وبه خاطرحساسیت این مس��ابقه از ابتدا تا 
انتهای ، بازی را زیر نظرداش��تندودر پایان 
مسابقه نیزبا حضور دررختکن از اعضای تیم 

وکادرفنی تقدیر آوردند.

ذوب آهن، داربی جنجالی والیبال رابرد!

ذوبی ها با چاشنی شانس، ازکمند پدافند رها شدند!

تنها استخر دوقلوی استان اصفهان
در آران و بیدگل افتتاح شد

اس��تخر دوقلوی ص��دف آران و 
بیدگل ک��ه به ص��ورت همزمان 
سانس آقایان و بانوان را پوشش 
می دهد، با حضور وزیر اطالعات 

در این شهرستان افتتاح شد.
این استخر در مس��احتی بالغ بر 
5 هزار و 500 مت��ر مربع، زیربنا 
3 ه��زار و 700 مت��ر مرب��ع و با 
بودجه ای بالغ بر 8 میلیارد تومان ساخته شده و با هزینه بخش 
خصوصی ایجاد می شود.این استخر با ظرفیت حدود 350 تا 400 
نفر بوده و دارای سیستم های خاص گرمکن و تهویه هوا بوده که 

به صورت به روز ساخته شده است.

 مربی اصفهانی در انتخابات
 فدراسیون هندبال

مربی اصفهانی هندبال کشورمان 
دو رأی در انتخابات فدراسیون 
هندبال خواهد داشت.انتخابات 
فدراسیون هندبال قرار است از 
ساعت 10 صبح روز 25 بهمن 
ماه برگزار شود.با نزدیک شدن 
به زمان انتخابات، گمانه زنی های 
زیادی در مورد افراد صاحب رأی 
در این انتخابات در روزه��ای اخیر صورت گرفته اس��ت. اختیار 
انتخاب و معرفی این افراد به دست وزارت ورزش و جوانان است و 
حکم شرکت در انتخابات تعدادی از آنها امروز به دست شان رسیده 
است.اما علیرضا حبیبی مربی اصفهانی هندبال ایران و کمک مربی 
تیم ملی کشورمان در جام جهانی 2015، عالوه بر داشتن حق رأی 
به عنوان نماینده مربیان، در انتخابات پیش رو به عنوان مدیرعامل 
باشگاه ثامن الحجج مشهد هم رأی خواهد داد تا از معدود افرادی 
باش��د ک��ه دو رأی در انتخاب��ات دارند.مجید کاله��دوزان داور 
بین المللی هندبال ایران نیز یکی دیگر اصفهانی هایی است که به 
همراه فرامرز می آبادی رئیس هیأت هندبال استان در انتخابات 

فدراسیون رأی خواهد داد.

رئیس فدراسیون تکواندو:

 مسابقات داخلی ایران کمتر
 از قهرمانی جهان نیست

س��ید محمد پوالدگر ، اظهار 
کرد: 36 س��ال از بهار انقالب 
می گ��ذرد و ای��ن روزه��ا باید 
بیشتر از هر زمان دیگر در مورد 
آن س��ال ها صحب��ت کنیم تا 
جوانان قدر انقالب و نعمت های 
آن را بدانند.وی ادامه داد: یکی 
از نعمت ه��ای انق��الب همین 
تکواندو است و با آنکه خاستگاه این رشته ایران نیست اما االن در 
عرصه جهانی حرف های زیادی برای گفت��ن داریم و تکواندوی 
ایران به یکی از دو قدرت برتر دنیا تبدیل ش��ده است.پوالدگر با 
یادآوری اینکه امسال سال بسیار پرافتخاری برای تکواندو ایران 
بود، تصریح ک��رد: در روزهای آغاز س��ال، نوجوان��ان دختر در 
رقابت های جهان��ی تایلند برای اولین بار نایب قهرمان ش��دند، 
سپس در بیست و یکمین دوره مردان آسیا اول شدیم، در پومسه 
آقا و خانم نیز قهرمانی آسیا را به دست آوردیم.وی تأکید کرد: این 
موفقیت ها نش��ان می دهد ایران اس��المی در ه��ر عرصه ای که 
مدیریت ش��ود می تواند با اقتدار و قدرت ظاهر شده و درخشش 
تکواندو گواه این ادعاس��ت که در کشور سرمایه های بی نظیری 

وجود دارد.
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 اصغر
قلندری

آگهی مناقصه عمومی نوبت   دوم

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 

شرکت ش�هرکهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را از محل منابع جاری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه 
شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا از تاریخ 1393/11/16 الی 1393/11/25 با واریز مبلغ 300/000 
ریال برای هر پروژه به شماره 2175670203003 حساب س�یبا )بانک ملی( و دریافت اسناد و مشخصات فنی پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه 
 ش�رکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن – مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت شرکت ش�هرکهای صنعتی اصفهان

 www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز پنجشنبه مورخ 1393/11/30 می باشد و هزینه درج اگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد

1-موضوع مناقصه: اجرای تکمیل محوطه سازی ناحیه صنعتی وزیرآباد)تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 2/225/867/715 ریال از محل منابع استانی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 30/000/000 ریال
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند

2-موضوع مناقصه: تهیه و تکمیل شبکه روشنایی ناحیه صنعتی جمبزه 
مبلغ برآورد اولیه: 1/763/074/083 ریال از محل منابع استانی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 35/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته نیرو 

3-موضوع مناقصه: تهیه مصالح، اجرای شبکه داخلی گاز و احداث ایستگاه حفاظت کاتدیک ناحیه صنعتی مهاباد 
مبلغ برآورد اولیه: 1/678/464/560 ریال از محل بودجه استانی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 35/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال تأسیسات و تجهیزات 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی شرکت در مناقصه

                                                  شرکت آب منطقه ای اصفهان 

 B.S.Vشرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد تعداد دو دستگاه شیر اطمینان فوالدی
 ، )Burst Safety Valve(,                                                                                           ب�ا کلی�ه متعلق�ات م�ورد نیاز طرح 
 آبرس�انی به کاش�ان را از طریق مناقصه عموم�ی خریداری نمای�د. لذا از کلی�ه تولیدکنندگان

 )تأمین کنندگان( تقاضا می شود حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم فراخوان 
آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه به دفتر امور بازرگانی اعالم نمایند. لطفًا جهت دریافت 
 اطالعات بیشتر به سایت شرکت به نشانی www.esrw.ir قس�مت مناقصه های امور بازرگانی

 مراجعه فرمایید.                                                                                                                                                                                   م الف:31516

3
3

نوبت دوم

  DN1400  PN25  PN40



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1514 شنبه18 بهمن 1393 | 17 ربیع الثانی 1436

اخبار کوتاه یادداشتیادداشت طرحهمیارانانرژیدرمدارساستاناجرامیشود
مدیرعامل شرکت برق چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح همیاران انرژی در حوزه 
مدیریت مصرف برق با همکاری آموزش وپرورش استان در سال ۹۴ خبر داد.روزبه 
هاشمی اظهار داشت: طرح همیاران انرژی در حوزه مدیریت مصرف برق با همکاری 

آموزش وپرورش در مدارس ابتدایی استان اجرا می شود.

7

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: پ��روژه راه آهن 
چهارمحال و بختیاری هفتگی توس��ط مسئوالن استان در 

حال پیگیری است.
قاسم سلیمانی در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه اگر در 
استان کاری برای توسعه انجام شده است در پی همکاری و 
تالش همه محقق شده است، ادامه داد: پشتیبانی نمایندگان 
مجلس، نماین��ده ولی فقیه در اس��تان، م��ردم و... در انجام 

پروژه های استان نقش مهمی داشته است.
وی با اشاره به اینکه الزمه توسعه استان وحدت است، اظهار 
داشت: با وحدت می توان استان در مسیر توسعه و پیشرفت 

بیشتر قرارداد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه من بسیاری از 
مدیران غیربومی را کم کرده ام، عنوان کرد: مگر ما می توانیم 
بگوییم استاندار چون بختیاری بود بختیاری ها را آورد مگر 

هر بختیاری بستگان من است.
وی با اش��اره به اینکه مگر در همین ش��هرکرد چند درصد 
غیربومی هس��تند، اف��زود: از تمام مدیران اس��تان یک نفر 

بستگان من است.
سلیمانی گفت: استان حرکت خوبی در مسیر توسعه دارد.

وی ادامه داد: پروژه های مهمی در این استان مانند راه آهن 
انجام می شود که توسعه استان را شتاب می دهد.

 استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هفتگی پروژه راه آهن 
استان چهارمحال و بختیاری در حال پیگیری است.

  استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: راه آهن اصفهان 

- اهواز از س��مت ش��هرکرد در حال پیگیری است و اگر این 
پروژه انجام شود استان چهارمحال و بختیاری دارای توسعه 

بسیاری می شود.
سلیمانی تأکید کرد: پروژه های مهمی در استان در دهه فجر 
افتتاح می شود.11 پروژه نیز برای افتتاح در سفر معاون اول 
رئیس جمهور به اس��تان در نظر گرفته شده است.سلیمانی  
گفت: در توسعه راه های استان اقدامات خوب انجام شده است.

وی ادامه داد: اردیبهش��ت ماه جاده خوزستان از طرف سد 
کارون چهار به صورت رسمی وارد فاز حمل ونقل می شود.

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: برای توس��عه 
 فرهنگس��را، مس��اجد و مصلی ها اعتبارات خوبی پرداخت 

شده است.
س��لیمانی با اش��اره به افتت��اح پروژه ه��ای مهم اس��تان، 
بی��ان ک��رد: تع��دادی پ��روژه مه��م ب��رای افتت��اح بع��د 
 از دهه فجر گذاش��ته ایم که با حض��ور مع��اون اول افتتاح

 شود.
 استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حدود 200 پروژه 
در دهه فجر افتتاح می شود و 11 پروژه نیز برای افتتاح در سفر 

معاون اول رئیس جمهور به استان در نظر گرفته شده است.
وی ادام��ه داد: تع��دادی پ��روژه نی��ز در اس��فندماه 
 به ص��ورت ویدئوکنفرانس توس��ط رئیس جمه��ور افتتاح

 می شود.
زمینه اشتغال ۳۵۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری 

فراهم می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری از فراهم شدن زمینه اشتغال 
۳۵00 نفر همزمان با افتتاح پروژه های دهه فجر در اس��تان 

چهارمحال و بختیاری خبر داد.
قاسم سلیمانی از افتتاح 200 پروژه بااعتباری بیش از ۳ هزار 
و 700 میلی��ارد ریال همزمان با دهه فجر خب��ر داد و اظهار 
داشت: افتتاح این پروژه ها سبب اشتغال ۳۵00 نفر در استان 

می شود.
وی از افتتاح 11 پروژه ملی در نیمه نخس��ت سال ۹۴ خبر 
داد و افزود: این پروژه ها با حض��ور معاون اول رئیس جمهور 

افتتاح می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری 1۵ اسفندماه امسال را زمان 
افتتاح پروژه های س��فر رئیس جمهور به اس��تان اعالم کرد 
و گفت: پروژه ها بااعتباری نزدیک ب��ه 270 میلیارد تومان 
با حضور رئیس جمه��ور به صورت ویدئ��و کنفرانس افتتاح 

می شود.
سلیمانی مشارکت مردمی در بهس��ازی طرح های عمرانی 
را 70 درصد عنوان و خاطرنش��ان کرد: 200 میلیارد ریال با 
مشارکت بخش خصوصی و 80 میلیارد ریال مشارکت بخش 
دولتی اعتبار بهسازی طرح های عمرانی استان جذب شده 

است.
وی بابیان اینک��ه ۵00 میلی��ارد ریال اعتب��ارات موردنیاز 
س��اخت مخزن پروژه انتقال آب بن تا بروجن با مش��ارکت 
بخش خصوصی انجام می ش��ود، بیان ک��رد: ۴00 میلیارد 
 ریال اعتبارات پروژه س��ال ۹۴ از بودج��ه دولتی اختصاص 

می یابد.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری خاطرنش��ان ک��رد: 
س��رمایه گذاران بزرگی از ابتدای امس��ال تاکنون در استان 
جذب شده اس��ت که س��بب ایجاد تحول عظیمی در حوزه 

گردشگری استان می شود.
سلیمانی بابیان اینکه امسال 200 میلیارد تومان اعتبار وارد 
خزانه استان شده است، بیان کرد: تاکنون 180 میلیارد تومان 

آن جذب شده است.
وی از جذب اعتباری بالغ بر80 هزار یورو به صندوق توسعه 
ملی خب��ر داد و گف��ت: تاکن��ون 100 میلی��ارد تومان آن 

جذب شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امسال برای اجرای 
کارهای اولیه تونل بهشت آباد 12 میلیارد تومان اختصاص 

داده شده است.
وی با اش��اره به اینکه متولی اجرای طرح تونل بهش��ت آباد 
شرکت آب نیرو است، افزود: اس��تان اصفهان در اجرای این 

طرح نقش ندارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری 

پیگیریپروژهراهآهناستانبهصورتهفتگی
 آغاز ساماندهی محوطه 

منطقه نمونه گردشگری پیرغار 
فارسان 

همزمان ب��ا چهارمی��ن روز از دهه فج��ر عملیات 
اجرایی ساماندهی منطقه نمونه گردشگری پیرغار 

شهرستان فارسان عصر چهارشنبه آغاز شد.
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری چهارمحال و بختی��اری در خصوص 
این طرح گف��ت: محوطه جاذب��ه تاریخی طبیعی 
پیرغار بااعتبار بی��ش از ۳00 میلیون ریال از محل 
اعتبارات استانی ساماندهی می شود.بهمن عسگری 
سوادجانی ساماندهی برکه آب و آالچیق های این 
محوطه، اصالح پیاده روها، نصب تجهیزات حفاظتی 
در محوطه برای استفاده معلوالن و اصالح سیستم 
روش��نایی را از اقدام��ات اجرایی در ای��ن محوطه 
گردشگری برشمرد.وی گفت: ساماندهی این جاذبه 
تا پایان تیرماه سال آینده به پایان می رسد و مرمت 
کتیبه های مشروطیت جاذبه پیرغار نیز که اقدامات 
مطالعاتی آن شروع ش��ده و به محض اتمام عملیات 
مطالعاتی آغاز می شود.سنگ نوشته پیرغارتنها سند 
س��نگی به جای مانده از دوران مش��روطیت شامل 
شرح فعالیت مجاهدان و فاتحان تهران در مبارزه با 

استبداد محمدعلی شاه  است.

 درختان مثمر در استان 
شکوفه زدند

درختان ب��ادام حاش��یه زاین��ده رود و در محدوده 
شهرس��تان س��امان در نیمه زمس��تان به شکوفه 
نشس��تند، اگرچه تعداد ای��ن درخت��ان اکنون به 
تعداد انگش��تان دودست نمی رس��د اما با بر اساس 
پیش بینی های سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری در ص��ورت تداوم افزای��ش دمای هوا، 
تعداد وسیع تری از این درختان استان در روزهای 
آینده به ش��کوفه می نش��ینند.این پدیده در چله 
زمستان در استان سردسیر چهارمحال و بختیاری 
طی سال های اخیر بی سابقه بوده است. به شکوفه 
نشس��تن درخت��ان در میان��ه فصل زمس��تان در 
چهارمحال و بختیاری س��رمازدگی و کاهش تولید 
محصول را باعث می شود.بر اساس اطالعات جهاد 
کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری س��رمازدگی 
روزهای ابتدایی س��ال جاری به ح��دود 70 درصد 
درختان مثمر آسیب وارد کرد و 2۵0 میلیارد ریال 

خسارت به بار آورد .

افتتاح پروژه های راه و شهرسازی 
همزمان با دهه فجر

مدیرکل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری از افتتاح 18 پروژه 
این اداره کل در دهه مبارک فجر خبر داد.

قاسم قاس��می اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 
در دهه مبارک فجر 18 پروژه اداره  کل راه و شهرس��ازی در اس��تان 

چهارمحال و بختیاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی افزود: ب��رای تکمیل این تعداد پ��روژه در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ۴18 ه��زار و ۳70 میلیون ریال از مح��ل اعتبارات ملی و 
استانی هزینه ش��ده که درنهایت این پروژه ها زمینه اشتغال 20 نفر 

به صورت مستقیم در این شهرستان را فراهم کرده است.
مدیرکل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختی��اری تصریح کرد: این 
18 پروژه در 6 شهرس��تان اس��تان چهارمحال و بختی��اری ازجمله 
شهرس��تان های بروجن، کوهرنگ، ل��ردگان، بن، اردل و ش��هرکرد 

هستند.

چهار طرح عمرانی شهرداری شهرکرد 
افتتاح شد

چهار طرح عمران شهری شهرداری ش��هرکرد همزمان با چهارمین 
روز دهه فجر، در آیینی با حضور اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری 
افتتاح شد. شهردار شهرکرد در این آیین، از افتتاح ساختمان اداری 
شهرداری در ش��هرک مس��کن مهر منظریه، باند دوم کمربندی 1۵ 
خرداد، پل هوایی بلوار رهبر اش��کفتک و مسیل خیابان بوعلی سینا 
خبر داد.نوراهلل غالمیان دهکردی افزود: برای اجرای این چهار پروژه 
افزون بر۴۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و داخلی شهرداری 
هزینه شده است.ش��هردار ش��هرکرد در مراس��م افتتاح ساختمان 
شهرداری منظریه اظهار داش��ت: این مجموعه اداری و خدماتی در 
زمینی به مس��احت دوهزار و۵00 مترمربع با زیربنای ۵66 مترمربع 
ساخته شده اس��ت.غالمیان دهکردی، هزینه اجرای این پروژه را که 
عملیات آن از سال 1۳۹1 آغازشده است، هشت میلیارد ریال اعالم 
کرد و افزود: برای تکمیل محوطه س��ازی این طرح، دو میلیارد ریال 

اعتبار دیگر نیز موردنیاز است.

 بازرسي بیش از 124هزار سند
 تا پایان دی ماه 9۳

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاري از بازرسي 
12۴ هزار و6۴0 س��ند تا پایان دی ماه سال جاري و رشد 7 درصدي 

بازرسی های انجام شده نسبت به مشابه سال قبل خبر داد.
به گفته "به��ادر" در این مدت ۴2 دفتر اس��ناد رس��مي و 2۹ دفتر 
ازدواج و6 دفت��ر طالق مورد بازرس��ي ق��رار گرفتن��د و ۴8 پرونده 
انتظامي نیز براي س��ردفتران و دفتر یاران متخلف تش��کیل و پس 
 از صدور کیفرخواس��ت به دادگاه بدوي انتظامي سردفتران معرفي

 شدند.
وي تصریح کرد این تع��داد پرونده انتظامي مرتبط ب��ا محدودي از 
سردفتران و دفتر یاران تشکیل شده بطوریکه بعضاً داراي سه پرونده 
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فقدان سند مالكیت
محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  فرزندحسین  احمدي  خان  خانم صفیه  اینکه  به  نظر 
تمامت  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  شهود  امضاء  و  هویت  که 
یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه شماره 225 واقع در شهرضا یک اصلي 
بنام   28 دفتر   4 در صفحه  ثبت 4361  ذیل  مذکور  که سند  اصفهان شده  هفت  بخش 
حسن کاویاني صادرگردیده وسپس بموجب سند 6963–27/2/9 دفتر 68 به صفیه خان 
احمدي انتقال گردیده اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است 
که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که دراجراي ماده 120 آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت 
اعتراض  این آگهي  انتشار  از  بایست ظرف مدت ده روز پس  باشد مي  نزد خود مي 
خودرابامدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند 
مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تسلیم خواهد نمود .واگرسند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت 
جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي 
ارائه دهنده مسترد خواهد شد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد  المثني واصل سند به 

وامالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی  

دردست  واقع   32/27 شماره  پالک  ملک  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
سیداسماعیل  حاج  موقوفه  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  یک  بخش  قمشه 
به علت عدم  ثبت است  اوقاف وامورخیریه شهرضا درجریان  اداره  به تصدي  میربد 
حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1393/12/16 ساعت 9 
صبح در محل شروع وبعمل خواهد آمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به 
این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه 
نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در 
روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0تاریخ انتشار:93/11/18 رئیس ثبت اسنادوامالک 

شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 
تحدید حدود اختصاصی 

قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/11/12-103/93/3283/337 شماره:   11/193
زمین تازه دایر به شماره پالک 1280 فرعی از شماره پالک 9-اصلی واقع در علیای 
نطنز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز به نام فریدون انوری و غیره در جریان ثبت می باشد که 
به علت عدم حضور مالک آگهی تحدید حدود عمومی به عمل نیامده است اینک به موجب 
پالک  اختصاصی  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور 
مرقوم در صبح روز 1393/12/21 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین مجاور و صاحبان ملک مذکور اخطار می گردد که در ساعت 
و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
م الف:158 مجتبی شادمان رئیس  انتشار:1393/11/18  پذیرفته خواهد شد.تاریخ  روز 

ثبت اسناد وامالک نطنز
مزایده 

11/217 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد 
ابراهیم مهربان فرزند  به موجب آن آقای  اجراییه در پرونده کالسه 83/93 مدنی که 
حسین محکوم است به پرداخت 1/030/000 تومان به عنوان اصل خواسته به انضمام 
پور  رمضان  مریم  خانم  له  محکوم  حق  در  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه 
شیرازانی فرزند رضا و پرداخت 500/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا در صدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده است 
فلذا مشارالیه را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: یک دستگاه تلویزیون 
ال.سی.دی 42 اینچ با مارک های منس فاقد کنترل و کابل برق ارزیابی شده توسط خبره 

جلسه  در  مزایده  روز  در  میتوانند  خرید  متقاضیان  ریال.   6/600/000 مبلغ  به  محلی 
مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را که آگهی شده مالحظه 
نمایند اموال فوق به شخصی واگذار میگردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده 
مزایده باید 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی 
آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای 
اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط میگردد.تاریخ 
مزایده: 93/12/10. روز یکشنبه ساعت 9 صبح.مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی 
اختالف  حل  شورای  مدنی  احکام  اجرای  الف:487  اردستان.م  شهرستان  دادگستری 

شهرستان اردستان 
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی  

 9309983640301280 پرونده:  شماره   9310113640305851 نامه:  شماره   11/231
شماره بایگانی شعبه: 931329 پرونده:931329ح3 وقت رسیدگی: 1394/01/15 ساعت 
10/30 صبح. خواهان: ثریا مومن زاده فرزند فتح ا... خوانده: عبدالجبار کنعانی فرزند 
جاسم خواسته: صدور رای طالق به استناد بندهای 1و8 سند ازدواج آقای عبدالجبار 
کنعانی فرزند جاسم خواهان به نام خانم ثریا مومن زاده فرزند فتح ا... دادخواستی مبنی 
بر صدور رای طالق به استناد بندهای 1و8 سند ازدواج به طرفیت شما تقدیم این دادگاه 
نموده که به کالسه 931329 شعبه سوم حقوقی ثبت این دادگاه گردیده و وقت رسیدگی 
آن برای 1394/01/15 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده اینک بدینوسیله از شما دعوت 
می شود که در مورخه یاد شده جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان در جلسه 
دادگاه عمومی شعبه سوم حقوقی زرین شهر حاضر شوید و داور خود را نیز ظرف 
 مهلت یک هفته پس از نشر آگهی معرفی نمایید ضمنا تا حلول وقت رسیدگی فوق الذکر
 می توانید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست به این دادگاه مراجعه نمایید در صورت 
عدم حضور دادگاه مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م الف:881 شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف زرین شهر
ابالغ وقت رسیدگی 

11/232 شماره ابالغیه: 9310100350707469 شماره پرونده: 9309980350700837 
شماره بایگانی شعبه: 930974 خواهان مرضیه بابائی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
و  جاللی  محمد  سید  و  بهروز  علیرضا  سید  و  آخوندی  سعید  و  دانشور  منصور 
شیرین جمشیدیان قلعه شاهی به خواسته اعالم بطالن معامله و دستور موقت تقدیم 
دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980350700837 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/20 و ساعت 11:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:31225 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

11/233 شماره ابالغنامه: 9310100354003425 شماره پرونده: 9309980358500494 
شماره بایگانی شعبه: 930976 ابالغ شونده حقیقی: عبدالوحید موسوی نشانی اصفهان 
- میدان احمدآباد - خ بزرگمهر - ک درفش- پ70 تاریخ حضور: 1393/12/24 یکشنبه 
نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   08:30 ساعت: 
خصوص  در  حضور:  علت  شماره347  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری 
این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  علیه  وی  پاک  نسیم  شرکت  شکایت 
شعبه حاضر شوید.م الف:31250 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
11/234 شماره ابالغیه: 9310100353703663 شماره پرونده: 9309980353700008 
طرفیت  به  دادخواستی  ایزدی  مرتضی  خواهان   930238 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  ترابی  حامد  و  رنجبران  علیرضا  خواندگان 
به شعبه 111  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به 

کالسه 9309980353700008 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/20 و ساعت 
10صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:29614 شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

11/235 شماره ابالغیه: 9310100353703649 شماره پرونده: 9209980364901513 
شماره بایگانی شعبه: 931153 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
تقاضای  امانت  در  خیانت  اتهام  به  دهقان  ناصر  برای   9209980364901513 کالسه 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1393/12/20 ساعت 08:00 تعیین گردیده است. با عنایت به 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 
در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  در وقت  انتسابی 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:29616 حسینی رئیس شعبه 

111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

11/238 شماره ابالغنامه: 9310100350105038 شماره پرونده: 9309980350100889 
شماره بایگانی شعبه: 931024 ابالغ شونده حقیقی: علیرضا علی عباسی جزی نشانی 
گزبرخوار-خ دکتر شریعتی- ک.هادیان-پالک19 تاریخ حضور: 1393/12/24 یکشنبه 
نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   08:00 ساعت: 
خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری 
مهردادی  و  توکلی  نظری  آقایان  مدیرعاملی  با  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  دعوی 
شوید. حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به 
گردد.م الف:31255  می  ارسال  ضمایم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به   ضمنا 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/240 کالسه پرونده: 344/93ش1ح شماره دادنامه: 527-93/9/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف لنجان خواهان: حسین کریمیان فرزند رجبعلی 
به وکالت الیاس مرادی ساکن زرین شهر فلکه مرکزی جنب پارچه فروشی حاج خلیل 
دفتر وکالت. خوانده: حسن عبدی ریزی فرزند ابراهیم نشانی مجهول المکان خواسته: 
پایان اجرای حکم تخلیه مقوم به هجده  از تاریخ 93/8/26 لغایت  مطالبه اجور معوقه 
میلیون و چهارصد هزار ریال و هزینه دادرسی. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست حسین کریمیان با وکالت الیاس مرادی به طرفیت حسن عبدی ریزی فرزند 
ابراهیم به خواسته مطالبه 18/400/000 ریال بابت اجور معوقه از 92/8/26 لغایت پایان 
اولین جلسه رسیدگی  اجرای حکم تخلیه به انضمام هزینه دادرسی که قبل از شروع 
میزان خواسته را با توجه به تاریخ تخلیه 93/5/27 به میزان 2070000 تومان افزایش 
داده لذا به شرح تقدیمی شورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی 
خواهان و اینکه خوانده در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادی نسبت به دعوی 
خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده است نتیجتا شورا دعوی خواهان را 
آیین دادرسی مدنی حکم به  قانون  به مواد 198و519و522  ثابت تشخیص و مستندا 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20700000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر ادای دین وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 93/4/14 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان لنجان 
می باشد.م الف:879 شاه محمدی قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف لنجان 

اخطار اجرایی
11/241 شماره: 485/93 به موجب رای شماره 617 تاریخ 93/8/18 شعبه 28 شورای 
 حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- حسین مؤذنی باری

2- خانم زهرا اعالئی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم اند به محکومیت خوانده 
انتقال رسمی  و  اسناد رسمی  دفترخانه  در  به حضور  اعالئی  زهرا  خانم  دوم  ردیف 
به  پالک  فک  از  پس  که  461ن52ایران13  انتظامی  شماره  به  پژو405  خودرو  سند 
شماره انتظامی 249و89ایران13 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 170/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان علیرضا اصالنی فرزند رضاقلی شغل قاضی به نشانی 
اصفهان - خ جی - خ شهید رجایی - ک.کوثر - فرعی دوم - سمت چپ- پالک24 صادر 
و اعالم می نماید. نیم عشر در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. شعبه 28 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/244 شماره دادنامه: 9309970353101407 شماره پرونده: 9309980365700764 
شهرستان  نشانی  به  نژاد  پیمان  مهدی  آقای  شاکی:   930853 شعبه:  بایگانی  شماره 
ک پیروزی متهم: خانم سمیه  روبروی داروخانه شریف –  خ رباط اول –  اصفهان – 
کشانی نشانی ندارد اتهام: مزاحمت تلفنی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
دادگاه:  رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی 
نژاد و علیه خانم سمیه کشانی فرزند مهدی  پیمان  آقای مهدی  در خصوص شکایت 
و فعاًل متواری و بدون تامین و دائر بر مزاحمت تلفنی از طریق ارسال یک پیامک به 
گوشی شاکی به خط شماره 09138116919 و از طریق خط تلفن 09396006182 و 
همچنین چندین بار تماس تلفنی با تلفن شاکی نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی 
استعالم از مخابرات و اعالم اینکه تلفن پیامک دهنده متعلق به شخص متهم است و با 
بنابراین  ایشان  ناحیه  از  ارائه دفاع موثر  تبع عدم  به  به متواری بودن متهم و  عنایت 
دادگاه وقوع بزه از ناحیه متهم را محرز دانسته مستنداً به ماده 641 از قانون مجازات 
اسالمی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:30562 میردامادی دادرس شعبه 105 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 11/245 کالسه پرونده: 850/93 شماره دادنامه: 1488-93/9/3 تاریخ رسیدگی: 93/8/28
ابوالفضل  سید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   14 شعبه  رسیدگی:  مرجع 
 – ابزار  ایران  روبروی   – بانک صادرات  از  بعد   – خ کهندژ   – فاضل نشانی اصفهان 
میثم  خ   – فالورجان  نشانی  اسدی  محمد  وکیل:  سپاهان  نصیر  موتوری  پیک  مغازه 
– مجتمع زاینده رود – طبقه سوم – دفتر موسی بهرامی خوانده:علی خسروی نشانی 
دادنامه شماره  از  به  تقسیط محکوم  به  اعسار  قبول  تقاضای  مجهول المکان خواسته: 
این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  پرونده 1153/90  در کالسه   90/7/20-1343
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
از محکوم به به  ابوالفضل فاضل  رای قاضی شورا: در خصوص دعوی اعسار سید 
به  دادنامه  از  اعسار  مدعی  اینکه  به  نظر  اصلی  خواهان  خسروی  علی  آقای  طرفیت 
کلیه خسارت  و  ریال   35/000/000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم   90/7/20-1343 شماره 
دادرسی و تاخیر در تادیه شده است مدعی اعسار به شرح دادخواست تقدیمی و ارائه 
اعالم  که   93/8/28 مورخه  در جلسه رسیدگی  نفر  و حضور سه3  نفر  شهادت سه3 
اینکه  به  نظر  و  اند  نموده  ادای شهادت  و  نداشته  مالی  تمکن  اعسار  اند مدعی  نموده 
استناد  به  لذا شورا  اند  ننموده  ارائه  اعسار  مدعی  مالی  تمکن  بر  دال  مدرک  خواهان 
مواد 20و23و26 قانون اعسار دعوی مدعی را ثابت دانسته و حکم به تقسیط محکوم 
به رای شماره 1343-90/7/20 که شروع اقساط آن از مورخه 93/11/1 می باشد به 
پرداخت ماهیانه 1/500/000 ریال در حق خواهان اصلی و تا اتمام کل محکوم به صادر 
تادیه به عهده اجرای احکام می باشد  تاخیر  و اعالم می نماید ضمنًا محاسبه خسارت 
رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:30563 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
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ات��اق خوابی هوش��مند ب��ا طرحی 
منحصر بفرد باع��ث رفع بیماری ها و 
مشکالت جسمی و روحی کارمندان 

به خاطر فشارهای کاری می شود.
کارشناس��ان ب��رای برط��رف کردن 
احساس خس��تگی در کارمندان یک 
 ORRB دستگاه غالف مانند به نام
طراحی کرده اند که کارمند در داخل 
آن می تواند به استراحت و تجدید قوا 

در حین ساعات کاری بپردازد.
گفتنی اس��ت، این دس��تگاه قابلیت 

تنظی��م ب��رای زمان ه��ای20،10 و 
حت��ی 30 دقیق��ه ای را دارا اس��ت.   
بررسی ها نش��ان می دهند، در داخل 
این غ��الف ی��ک تخت خ��واب یک 
نفره ب��رای اس��تراحت و تلویزیون با 
صفح��ه نمایش لمس��ی و همینطور 
سیس��تم تهوی��ه ه��وا وج��ود دارد.

کارشناس��ان حتی در نظ��ر دارند از 
آن در اماکن عمومی مانند فرودگاه ها 
و دانش��گاه ها نیز برای رفع خستگی 
مس��افران و دانش آموزان اس��تفاده 
کنن��د. کارشناس��ان اعتق��اد دارند 
انجام اس��تراحت در حین س��اعات 
کار باعث کاهش ابت��الی کارمندان 
به بیماری هایی مانن��د بیماری های 
قلبی عروقی، سرطان ها، سکته قلبی، 
مغزی و بیماری های کبدی می شود.

نمایش��گاهی در ژاپ��ن مح��ل نمایش 
اختراعاتی بی سابقه به تازگی بوده است.

 کارشناس��ان در جدیدترین نمایش��گاه 
فناوری هایIT در ش��هر توکیو کش��ور 
ژاپن لیس��تی از جدید تری��ن فناوری ها 
در حوزه کامپیوترهای پوش��یدنی را به 
نمایش گذاشته اند.گفتنی است، از جمله 
جذاب تری��ن فناوری ه��ا در ای��ن حوزه 
دستگاهی اس��ت که می تواند پرتوهای 
مربوط به تصاویر را به صورت مس��تقیم 
بر روی شبکیه چشم کاربر نمایش دهد.

بررس��ی ها نش��ان می دهند، همینطور 
شرکت یاماها نوعی دستکش هوشمند 
مخصوص نواختن موسیقی ساخته است 
که می تواند مسیر حرکت انگشت نوازنده 
را شناسایی کند.  شرکت jetrecoh نیز 
نوعی عینک ورزش��ی هوش��مند با یک 

صفحه نمایش منحص��ر بفرد با باالترین 
اس��تانداردها س��اخته اس��ت. ش��رکت 
هوجیتس��و نیز یک حلقه ساخته است 
که به کاربران اجازه می دهد تا به ارسال 
یادداش��ت در هوای اطراف خود تنها با 
استفاده از انگشتان دست خود بپردازند. 
دستگاه دیگر یک کنترل کننده حیوانات 
خانگی توسط فناوری Gps است که از 
طریق آن صاحبان حیوانات با اس��تفاده 
از گوشی تلفن همراه می توانند از محل 

حضور حیوان خود مطلع شوند.

لیستی  عجیب ازاختراعات در ژاپناتاق خوابی هوشمند مخصوص كارمندان

خشکی دهان بیماری 
است؟

خشکی دهان یک بیماری است که معموال از کاهش 
تولید بزاق بوجود می آید فرد دارای خش��کی دهان 
به س��ختی صحبت می کنند و ممکن است منجر به 
سوء تغذیه در او شود خشکی دهان در اثر ) مشکالت 
عصبی، ناراحتی، تحت استرس بودن، کم آبی بدن یا 
مصرف برخی داروها ( می باشد. بسیاری از افراد مسن 
خشکی دهان دارند و آن یک بخش طبیعی مربوط به 
سن نیست خشکی دهان روی 10 درصد از مردم تاثیر 

می گذارد و در زنان بیشتر از مردان است.
عالئم خشکی دهان

این عالئم شامل ) خش��کی در دهان، ضخامت بزاق، 
زخم ها و یا شکاف پوست گوشه دهان، لبهای ترک 
خورده، بوی بد دهان، مشکل در صحبت کردن و بلع، 
گلو درد، تغییر حس طعم، عفونت قارچی در دهان، 
افزایش پالک، بیماری پوس��یدگی دندان و لثه ( می 

باشد.
درمان خشکی دهان

درمان دهان خشک بستگی به علت آن دارد. اگر شما 
فکر می کنید خشکی دهان دارید به دندانپزشک و یا 
پزشک مراجعه کنید او می تواند علت خشکی دهان 
شما را تعیین کند اگر عارضه خش��کی دهان با دارو 
باشد پزشک شما ممکن است داروهای شما را تغییر 

و یا دوز آن تنظیم کند.
 اگر شما خش��کی دهان دارید باید دندانهای خود را 
سالم نگه دارید بزاق به حفاظت دندان از پوسیدگی 
کمک می کند اما بدون بزاق ممکن اس��ت ش��ما با 
احتمال بیشتری به پوسیدگی دندان و یا عفونت های 

دیگر در دهان مبتال شوید.
 دندان های خود را با مسواک فوق العاده نرم و بعد از هر 
وعده غذا و هنگام خواب مسواک بزنید می توانید موی 

مسواک خود را با آب گرم نرم کنید.
جویدن آدامس می تواند به تحریک جریان بزاق کمک 
کند اما قند موج��ود در آدامس و ی��ا آب نبات برای 

دندان ها مناسب نیست.
درمان های دیگر ش��امل داروهایی که ب��ه افزایش 
جریان ب��زاق مانن��د پیلوکارپی��ن ) Salagen ( و 
سویملین ) Evoxac ( کمک می کند از مصرف این 

داروها در افراد مبتال به آسم یا گلوکوم اجتناب شود.
از خوردن غذاهای شیرین و چسبنده اجتناب کنید 

اگر خوردید بالفاصله پس از آن مسواک بزنید.
ممکن است استفاده از بزاق مصنوعی برای مرطوب 

نگه داشتن دهان الزم شود.
توتون و تنباکو یا الکل سبب خشکی دهان می شود.
همیشه از خمیر دندان دارای فلوراید استفاده کنید.

فرد باید آب بیشتری در طول روز مصرف کند.
هر روز به آرامی از نخ دندان استفاده کنید.

زیست شناسان دانش��گاه لیورپول توانس��ته اند دلیل اینکه 
چگونه پستاندارانی مانند نهنگ عنبر که شیرجه های عمیق 
می زنند، می توانند نفس خود را بیش از یک س��اعت حبس 

کنند را پیدا کرده اند.
به گفته دانش��مندان این توانایی از آنجا نشات می گیرد که 
این پس��تانداران از پروتئین های باردار الکتریکی در خون 

خود برخوردارند.
به باور محققان، این نتایج ممکن است بتواند دلیل اینکه چرا 
این حیوانات می توانند نفس خود را برای بیش از یک ساعت 
حبس کنند در حالیکه سایر پستانداران تنها قادر به انجام این 

کار برای چند دقیقه هستند را توضیح دهد.
نهنگهای عنبر برخی از طوالنی ترین ش��یرجه ها را در میان 
پس��تانداران دارند که برخ��ی از آنها 90 دقیق��ه نیز طول 
می کشد. این در حالیست که دلفینها و س��ایر نهنگها تنها 
برای 20 دقیقه می توانند زیر آب بمانند.طوالنی ترین زمانی 
که یک انسان توانس��ته نفس خود را در زیر آب حبس کند 

19 دقیقه بوده که توسط پیتر کوالت، قهرمان شیرجه آزاد 
سوئیسی ثبت شده است.

این محققان یک نشانه مولکولی خاص پروتئینی موسوم به 
میوگلوبین را که اکسیژن را وارد خون می کند، در 100 گونه 

متفاوت پستاندار بررسی کردند.
آنها دریافتن��د ک��ه در موجوداتی که ش��یرجه های عمیق 

می زنند، ای��ن پروتئین از بار الکتریکی بیش��تری برخوردار 
می شود.این بار باعث دفع پروتئینها توسط یکدیگر شده که 
از شکل گیری توده ها برای انتقال اکسیژن جلوگیری می کند.
به گفته دانش��مندان، این بدان معنی اس��ت که نهنگهای 
عنب��ر می توانند میوگلوبی��ن بیش��تری را در ماهیچه های 
خود نگهدارند بدون اینک��ه به عملکرد آنه��ا تاثیر بگذارد.
میوگلوبین معم��وال رنگ قرمز گوش��ت را تامی��ن کرده و 
در تراکمه��ای بس��یار ب��اال در ماهیچه های پس��تاندارانی 
که در اعم��اق دریا ش��کار می کنن��د، دیده ش��ده اند. این 
 امر باعث تیره و س��یاه ب��ودن رنگ ماهیچه های آنها ش��ده

 است.
این پژوهش در مجله ساینس منتشر شده می تواند همچنین 
به ارتق��ای درک بیماریهای انس��ان مانند آلزایم��ر که در 
آنها پروتئینها به یکدیگر می چس��بند، کمک کند. از دیگر 
کاربرده��ای آن می تواند کم��ک به تولی��د جایگزین های 

مصنوعی خون باشد.

چگونه برخی پستانداران نفس خود را 90 دقیقه نگه می دارند؟
آنکس كه مصیبت دید،

                                                            قدر عافیت را می داند
پادشاهی با نوکرش در کشتی نشست تا سفر کند، از آنجا که آن نوکر 
نخستین بار بود که دریا را می دید و تا آن وقت رنجهای دریانوردی 
را ندیده بود، از ترس به گریه و زاری و لرزه افتاد و بی تابی کرد، هرچه 
او را دلداری دادند آرام نگرفت ، ناآرامی او باعث شد که آسایش شاه 
را بر هم زد، اطرافیان شاه در فکر چاره جویی بودند، تا اینکه حکیمی 
به ش��اه گفت : ))اگر فرمان دهی من او را به طریقی آرام و خاموش 

می کنم .((
 ش��اه گفت : اگر چنین کنی نهایت لطف را به من نموده ای . حکیم 
گفت : فرمان بده نوکر را به دریا بیندازند. شاه چنین فرمانی را صادر 
کرد. او را به دریا افکندند. او پس از چندبار غوطه خوردن در دریا فریاد 
می زد مرا کمک کنید! مرا نجات دهید! سرانجام مو سرش را گرفتند 
و به داخل کشتی کشیدند. او در گوشه ای از کشتی خاموش نشست 

و دیگر چیزی نگفت .
 شاه از این دستور حکیم تعجب کرد و از او پرسید: ))حکمت این کار 

چه بود که موجب آرامش غالم گردید؟ ((
 حکیم ج��واب داد: ))او اول رنج غرق ش��دن را نچش��یده بود و قدر 
سالمت کشتی را نمی دانست ، همچنین قدر عافیت را آن کس داند 

که قبال گرفتار مصیبت گردد.((
 ای پسر سیر ترا نان جوین خوش ننماند

دو حکایت از بهلول
 شستن لباس

ازبهلول پرسیدند لباسهایت چرک شده چرا نمی شوئی؟
بهلول جواب داد : بازچرک خواهد شد !

گفتند : مرتبه دوم بش��وی .بهلول گفت : باز هم چرک خواهد ش��د 
!گفتند دوباره بشوی !

بهلول گفت :معلوم می شود که من برای لباس شستن دنیا آمدم .
بهلول و چوب زدن او بر قبرها

نقل کرده اند بهلول چوبی را بلند کرده بود و بر قبرها می زد.
گفتند: چ��را چنین م��ی کنی؟بهل��ول گف��ت: صاحب ای��ن قبر 
دروغگوست، چون تا وقتی در دنیا بود دایم می گفت: باغ من ، خانه 
من ، مرکب من و... ولی حاال همه را گذاشته و رفته است و اکنون هیچ 

یک از آن ها، مال او نیست که اگر مال او بود حتما با خود برده بود.

حکمت و حکایت
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