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کوله با ر سفر برای  گذاشتن کاله فارغ التحصیلی بر سر

برای اولین بار در کشور صورت می گیرد 

اما و اگر های تحصیل در آن سوی آب ها
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مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه در هفته دولت و با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح خواهد شد

اوایل تیر، اواس��ط مرداد و اواخر ش��هریور تاریخ های به یادماندنی برای همه دانش آموزانی است که 
در بزرگ ترین رویداد علمی کش��ور، یعنی آزمون سراسر ورودی دانش��گاه ها، شرکت می کند. آن ها 
پس از یک سال تالش بی وقفه به دنبال آن هستند تا به س��رزمین رؤیاهای خودشان یعنی دانشگاه 
وارد شوند. جایی که دروازه خوش��بختی آن ها محسوب می شود، مهندس و دکتر می شوند، موقعیت 
اجتماعی شان باالتر می رود، بین فامیل و دوس��تان و آشنایان احترام بیش��تری پیدا می کند، اغلب 
بادی به غبغب می اندازند و ش��اید خود را تافته ای جدا بافته از بقیه بدانند. در دانشگاه ها بیش از همه 
جا، صحبت از تکنولوژی و پیش��رفت های علمی و صنعتی غرب اس��ت. بیش��تر مطالبی که دانشجو 
فرامی گیرد فرآورده های علمی است که در چند صد سال اخیر در غرب توسعه پیداکرده است و به نام 
آن ها ثبت شده است. در چنین فضایی رویای دیگری در ذهن دانشجو شکل می گیرد و آن، تحصیل 
در غرب است تا علم ر از منشأ آن فراگیرد. به همین دلیل تعداد دانشجویانی که به منظور تحصیل در 
مقاطع باالتر در دانشگاه های بهتر دنیا، قصد سفر به کشورهای اروپایی امریکایی و یا استرالیا رادارند 

کم نیس��ت. البته در مقابل، دلیل عده ای از دانش��جویانی که به خارج از کشور س��فر می کند، فرار از 
دردسرهای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری است. جمع معدود دیگری نیز هستند که وضعیت مالی 
باالیی دارند و بدش��ان نمی آید در ممالک اروپایی و امریکایی کمی هم درس بخوانند و کم کم اقامت 
دائم این کشورها را به دست بیاورند. برای این دس��ته اخیر،دانشجو بودن تنها راه داشتن ویزای بلند 
مدت است و می تواند از لحاظ قانونی مقدمات اقامت دائم آن ها را در این کشورها فراهم کند. آنچه در 
افکار عمومی از ممالک غربی شنیده می شود، بیشتر حاصل نقل قول هایی است که جسته وگریخته 
از دوستان و آشنایانی که چندی را در آن ممالک س��پری کرده اند شنیده شده است. این نقل قول ها 
معموالً حول نکات مثبت دنیای غرب می چرخند و دس��ت به دس��ت بین مردم می گشته و گاه به گاه 
گزاره های اغراق آمیز هم بدان اضافه می شوند. به همین دلیل تصوری بهشت گونه از جامعه غربی در 
ذهن عمومی جامعه ما ساخته شده است. این تصور بهشت گونه، به گونه ای در جان و ذهن عده ای از 

مردم نفوذ کرده که رنگ خودباختگی به خود گرفته است.....

خانه اولی ها 80 میلیون تومان 
تسهیالت مسکن می گیرند

وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه با راه اندازی صندوق پس انداز 
مسکن می توان 50 درصد قیمت مسکن را از طریق تسهیالت 
خریداری کنیم، گفت: خانه اولی ها برای ما بسیار مهم هستند. بر 
همین اساس، متراژی که برای خانه اولی ها در نظر گرفته شده، 
 75 متر اس��ت و میانگین پرداخت تسهیالت 80 میلیون تومان

 اس��ت.آخوندی ب��ا بابیان اینکه ش��اخص دسترس��ی به واحد 
مسکونی بر اس��اس درآمدهای خانوارها در ایران خوب نیست، 
گفت: به شکل متوس��ط هر خانواده ایرانی باید 12 سال درآمد 
خود را هزینه کند تا بتواند یک واحد مس��کونی خریداری کند 
این در حالی است که در کش��ورهای دیگر این شاخص 3 تا  5 

سال است، ضمن اینکه با...

س:آرشیوی 
]عک
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آگهیمناقصه-مزایده)نوبتاول(

اطهریفر-شهرداردولتآباد علیرضا

شهرداری دولت آبادبرخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به شرکت واجد الشرایط واگذار نماید: 

1- مزایده : ) نوبت اول ( فروش خاک 
2- مزایده ) نوبت اول ( اجاره یک قطعه زمین متعلق به شهرداری 

3- مناقصه ) نوبت اول ( دیواره سازی مسیل سیالب امامزاده نرمی شهر دولت آباد 
مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه حراست شهرداری : روز شنبه مورخ 93/6/8 

گشایش پاکات مناقصه : روز یکشنبه مورخ 93/6/6
 مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه : دول�ت آب�اد - بل�وار طالقان�ی - پای�گاه اینترنت�ی

 www.dolatabadcity.irتلفن : 031-45822010
www.ites.mporg.ir: پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

چاپ دوم

آگهیمزایدهعمومیشماره93/45

روابطعمومیشرکتپیشتیبانیامورداماستاناصفهان

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

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

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

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

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

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

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

8- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 وزارت  جهادکشاورزی 
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور استان اصفهان 

نوبت اول 



اخبار کوتاهيادداشت

آموزش و پرورش 5 هزار میلیارد 
کسری بودجه دارد

وزیر آموزش و پرورش از کس��ری 5 هزار میلیارد تومانی این 
وزارتخانه در جمع مدیران آموزش وپروش سراسر کشور خبر 
داد. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در س��ی ویکمین 
اجالس روس��ای آموزش و پرورش مناطق سراس��ر کشور با 
اش��اره به اینکه راهبرد و اس��تراتژی امروز آموزش و پرورش 
ارتقای کیفیت است اظهار داشت: زمانی در آموزش و پرورش 
حدود 19 میلیون دانش آموز داشتیم و حتی در اطراف تهران 
مدارس 6 ش��یفته وجود  داش��ت و آنجا بحث کیفیت مطرح 
نبود. وی افزود:  امروز آن 19 میلیون دانش آموز به 12 میلیون 
رس��یده و حدود دو سوم آن زمان شده اس��ت اما تجهیزات و 

امکان آموزشی 1.5 برابر رشد داشته است. 

انتشار اخبار ضدونقیض از شهادت 
گروهبان دانايی فر

خبر ش��هادت جمش��ید دانایی فر یکی از مرزبان��ان گروگان 
گرفته شده ایرانی توسط گروهک تروریستی، از سوی معاون 
امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تأیید شد اما 

وزارت کشور این خبر را تأیید نکرده است.
علی اصغر میرش��کار، مع��اون امنیت��ی و انتظامی اس��تاندار 
سیستان و بلوچستان خبر شهادت جمشید دانایی فر توسط 
گروهک تروریستی را تأیید کرد اماد روح اهلل جمعه ای رئیس 
مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور درواکنشی در 
خصوص خبرهای منتشرشده از سوی رسانه ها مبنی بر تأیید 
شهادت مرزبان ربوده شده»جمشید دانایی فرد«اظهار داشت: 
تا زمانی که مدرک و سندی معتبر از سوی دولت پاکستان به 
ما ارائه نشود هیچ گونه خبری را در این مورد تأیید نمی کنیم.

جمعه ای خاطرنش��ان ک��رد: در این زمینه دولت پاکس��تان 
مس��ئول بوده و باید در خص��وص سرنوش��ت دانایی فر به ما 

پاسخگو باشد.

انتشار عکس جنجال برانگیز در 
صفحه تويیتر نتانیاهو

ش��بکه تلویزیونی فرانس بیس��ت وچهار گ��زارش داد اقدام 
نتانیاهو در انتش��ار عکس خبرنگار کشته ش��ده آمریکایی در 
صفحه توییت��رش - که به قصد ارتب��اط دادن حماس و گروه 
تروریس��تی دولت اس��المی صورت گرفت- با واکنش هایی 

منفی مواجه شد.
شبکه خبری فرانتس بیست وچهار گزارش داد، نخست وزیر 
اس��رائیل در صفحه توییتر خود پیامی گذاش��ته که جنجال 
گس��ترده ای به پا کرده اس��ت. روزنامه اورش��لیم پست این 
پرسش را مطرح کرده است که آیا نتانیاهو خیلی تند نمی رود؟ 
زی��را او در توییتر خود از تصویر اعدام جیم��ز فولی، خبرنگار 
آمریکایی برای مقایس��ه حماس و دولت اس��المی اس��تفاده 

کرده است.
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وزیر امور خارجه در این سفر با فؤاد معصوم رییس جمهوری، حیدر العبادی نخست وزیر مکلف، 2
نوری المالکی نخست وزیر و سلیم الجبوری رییس مجلس عراق و تنی چند از مقامات عراقی و 

سران جریان های سیاسی این کشور دیدار و گفت وگو صورت می دهد.
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نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
اولویت نمایندگان اس��تان اصفهان جریان زاینده رود بوده 
و مس��ئوالن باید مدیریت یکپارچه بر زاین��ده رود را هرچه 

سریع تر اجرائی کنند.
حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی، رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی و رئیس 
کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجل��س. پیرامون 
موضوع آب که بزرگ ترین چالش استان است، به گفت وگو 

نشست؛ بخشی از متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
يکی از مهم تري�ن چالش هايی که اس�تان اصفهان 
داشته و شايد بزرگ ترين چالش استان لقب گرفته، 
بحث انتق�ال آب و اجرای طرح ه�ای مختلف در اين 

زمینه بوده است؛ لطفاً دراين باره صحبت کنید.
فوالدگر: اگ��ر بخواهیم بحث آب را ریش��ه یابی کنیم، باید 
بگویم که این بحث مفصل اس��ت اما اگ��ر بخواهیم بدون 
کالبدشکافی مسائل گذش��ته به این موضوع و راه حل های 
آن بپردازیم، الجرم ناچاریم مش��کالت آن را نیز مورد کار 
کارشناسی قرار دهیم یعنی ریش��ه مشکل را پیدا و راه حل 
آن را این گونه بیابیم وگرنه هر راه حلی بدون ریشه یابی مانند 
مسکنی است که تنها درد را تسکین داده و بیماری را درمان 
نمی کند.3 عامل اصلی سبب شده که موضوع آب اصفهان به 
اینجا برسد یکی در بحث های منابع آب و خشکسالی است 

که خشکسالی این چند سال اخیر به عنوان عامل مهمی به 
مشکل کم آبی دامن زده و ما نمی توانیم آن را نادیده بگیریم.

»کمبود منابع آبی، نخس��تین دلیل خشکس��الی-الگوی 
مصرف صحیح را رعایت نکردیم-ریش��ه سوم مشکالت در 

رعایت نکردن رژیم حقوقی فعلی زاینده رود است«

»پ�روژه آبرس�انی از خلیج ف�ارس مق�رون
 به صرفه نیست«

فوالدگر: بحث های دیگری هم مانند ش��یرین کردن آب و 
انتقال از خلیج فارس و دریای خزر و یا بارور کردن ابرها هم 
وجود داشته که بحث آن ها مفصل و مربوط به طوالنی مدت 
بوده و نیز هزینه بر اس��ت برای مثال آب خلیج فارس را که 
شیرین می کنند بسیار پرهزینه بوده و بیشتر در خود سواحل 
اس��تفاده می کنند.باید توجه داشت که درجایی که همین 
آب را در باالی ارتفاعات زاگرس می توان به صورت شیرین و 
ثقلی منتقل کرد چرا باید از آن طرف و دشت خوزستان که 
مقداری از آن تبخیر شود و مقداری هم در خلیج فارس بریزد 

به اینجا آوریم؟
بفرمايید استیضاح وزير نیرو در کدام قسمت از اين 

ريشه ها قرار داشت؟
فوالدگر: آنچه که منجر به استیضاح وزیر نیرو شد در بحث 
ریش��ه س��وم و رژیم حقوقی بوده که یکی همین موضوع 
اشتراکی ها و دیگری هم روش انتقال آب بهشت آباد است 

که ما همچنان به تونل اعتقاد داش��ته و با اس��تان های یزد 
و کرمان چهارمحال هم صحبت کردیم که هر 3 اس��تان در 
این قضیه باهم توافق داشته باشند چراکه هزینه نگهداری 
آن کمتر بوده و روش آسان تری برای انتقال است و قرار بر 
این است که یا ما آن ها را قانع کنیم یا آن ها ما را البته تنها به 

روش کارشناسی.

»نمايندگان پیگیر موضوع آب و خشکس�الی 
هستند«/»بگويیم کاری نشده بی انصافی است«

اما اینک��ه می گوین��د نماینده ها هیچ کاری انج��ام ندادند 
بی انصافی اس��ت و همین هایی که تابه حال گفتم بخش��ی 
از اقدامات نماینده ها بود که برای مثال اینکه شورای عالی 
آب، زاینده رود را در موضوع خود قرار داده به دلیل پیگیری 
نماینده ها بوده یا اینکه در سفر خوزستان روحانی تدارک 
دیده شده بود که پروژه بهشت آباد لغو شود بنابراین ما نامه 
نوشته و همه امضا کردیم و از طریق برخی وزرا پیگیری شد 
که این کار نشود و در آنجا انتقاداتی به رئیس جمهور شده که 

مربوط به آب شرب بود و خللی در بهشت آباد اتفاق نیفتاد.
یا همین که پروژه بهشت آباد ردیف بودجه پیدا کرد و اینکه 
این ردیف بودجه اجرایی شد مربوط به پیگیری نماینده ها 
در کمیسیون تلفیق بوده و این موضوع از همان ابتدا الیحه 

دولت نبوده است.
یا اینکه پروژه بهشت آباد زودتر شروع شود ما پیگیری کردیم 
که قرارگاه خاتم جلو آمد و حتی تجهیز کارگاه کرد و پیش 
پرداخت ریالی و ارزی برای دستگاه هایی که باید خریداری 
کند گرفت اما متاسفانه فعاًل به دلیل بحث هایی که هست 
این کار متوقف شده است؛ ما در بحث تونل گالب را پیگیری 
کردیم تا دوباره به جریان بیفتد البته در این موضوع استاندار 
هم پیگیری های خوبی انجام دادند و بعضی همکاران بیشتر 
پیگیری کردند و برخی کمتر اما این گونه نیست که بگوییم 

نماینده ها هیچ کاری انجام ندادند.

»خشکسالی سبب ايجاد معضالت زيست محیطی 
در کشور می شود«

من معتقدم آب باید جریان داش��ته باش��د به دلیل همین 
مس��ائل زیس��ت محیطی، خطرات ریز گردها که در حال 
زیادشدن اس��ت، کویر که در حال گس��ترش بوده، خشک 
شدن باتالق گاوخونی که سبب شده تمام چاه ها و قنات ها را 
بخشکاند و حتی تا قنات های یزد و کرمان خشک شده و کل 

اکو سیستم را به هم ریخته است.

آبرسانی از خلیج فارس تا اصفهان مقرون به صرفه نیست

نمایندگان پیگیر موضوع آب و خشکسالی هستند

ظریف به بغداد سفر کرد

نقد دولت واجب، اما تخريب 
چهره ها جرم است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: نقد عملکرد دولت واجب اس��ت اما نقد و تخریب 
چهره های طراز اول نظام در قانون اساسی به عنوان یک 
عمل مجرمانه تعریف شده اس��ت. اینکه ما برای انتقاد 
کردن از جریان مقابل دس��ت به هر کاری بزنیم صحیح 
نیست.عباسعلی منصوری نماینده مردم کاشان گفت: 
دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی عملکرد مثبت و 
قابل قبولی داشته که می توان اثرات آن را مشاهده کرد. 
ورود به مذاکرات با غرب درزمینه هس��ته ای و پیگیری 
جدی آن از س��وی ای��ران و کاهش تحریم ه��ا از نکات 
قابل توجه در سیاست خارجی ایران محسوب می شود.

وی افزود: در بعد اقتصادی و نقد عملکرد دولت یازدهم 
باید همه جنبه ها را در نظر داشت. تحریم های یک جانبه 
و شرایط اقتصادی که کش��ور در چندین سال گذشته 
تجربه کرده است به یک باره ترمیم نخواهد شد و بسیار 
زمان بر خواهد بود اما من معتقدم دولت یازدهم توانسته 
تا حدودی از تورم بکاهد.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در ادامه ضمن اشاره به بهبود 
شرایط اجتماعی در یک سال گذشته خاطرنشان کرد: 
دولت یازدهم توانست نشاط را به جامعه برگرداند و آنچه 
بسیاری از صاحب نظران به آن معتقدند این نکته است 
که آرامش نسبی در فضای جامعه حاکم شده است.وی 
در پاسخ به این سؤال که در یک سال گذشته تعامل میان 
مجلس و دول��ت را با توجه به مجموع��ه اتفاقات چطور 
ارزیابی می کنید، گفت: من معتقدم که دولت روحانی به 
نسبت دولت های گذشته پایبندی بیشتری به قانون دارد 
و در این مدت یک ساله، تعامل نسبتاً خوبی میان مجلس 
به عنوان نهاد قانون گذار و دولت وجود داشته است.وی 
به نقدهای واردش��ده به روحانی و ادبی��ات وی در قبال 
منتقدینش اشاره کرد و گفت: ادبیات متفاوتی در مواجه 
با رئیس جمهور به کار رفت که از تکریم تا تخریب پیش 
رفته اس��ت. نقد عملکرد دولت واجب است اما تخریب 
چهره های طراز اول نظام در قانون اساسی به عنوان یک 

عمل مجرمانه تعریف شده است.

 رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفه��ان عنوان ک��رد: تا پایان س��ال جاری 
 بح��ث زیرمی��زی گرفتن پزش��کان ب��ه ط��ور کام��ل در اصفهان ریش��ه کن 

خواهد شد.
غالمرض��ا اصغری در جلس��ه علنی ش��ورای اس��المی ش��هر اظهار داش��ت: 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفهان ب��ا 23 ه��زار کارمن��د و ۸ هزار دانش��جو 
 یک��ی از گس��ترده تری��ن مجموعه ه��ای ارائ��ه خدم��ت در س��طح اس��تان 

می باشد.
وی اف��زود: خوش��بختانه ابتدای س��ال جاری سیاس��ت های کالن س��المت 
از س��وی مقام معظم رهبری ابالغ ش��د که بس��یار رهگش��ا بود و هست زیرا 
در طی 3۰ س��ال گذش��ته ی��ک پراکندگی در بحث س��المت وجود داش��ته 
ول��ی در ح��ال حاض��ر وزارت بهداش��ت و س��المت متولی س��المت اس��ت 
 و س��ایر وزارتخانه ه��ا ملزم ب��ه هماهنگ��ی و همکاری ب��ا وزارت بهداش��ت 

شده اند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: این ابالغیه 14 بند دارد که 
2 بند آن مرتبط با آموزش و پژوهش اس��ت و 12 بند دیگ��ر مرتبط با مباحث 

بهداشتی و درمانی می باشد.
اصغری اذعان داشت: حوزه درمان در طول سالیان گذشته آسیب های زیادی 
دیده است که در این ابالغیه خواسته شده این مهم مورد رسیدگی قرار گیرد لذا 
بر همین مبنا دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها از درآمدی که حاصل می شود 
تا 1۰ درصد به حوزه سالمت اختصاص داد که وزارت خانه این مهم را تحت عنوان 
برنامه تحول نظام سالمت در قالب ۸ دس��تورالعمل در حوزه درمان و 3 برنامه 

کالن در حوزه بهداشت فعالیت خود را آغاز نمود.
وی با اعالم این خبر که بحث تحول حوزه بهداشت از یک شهریور به مناسبت 
روز پزشک آغاز می شود گفت: اداره کالنش��هری مثل اصفهان علم خاص خود 
را می طلبد زیرا این موضوع بس��یار پیچیده است به طوری که ۷5 درصد از 

در ش��هرهای عوامل اثرگذار بر حوزه س��المت 
و بزرگ و جوامع صنعتی  بی��رون  از 

یر  و حوزه ها س��ا می باش��د 
ز  و م��ر این مهم برای ما ا

روشن ش��ده است که 
آالینده ه��ای آب، هوا و 

تا چه حد می توانند خاک 
 مخاطره آمی��ز 

باشد.

رییس دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان با اش��اره به آمار مرگ ومیر عنوان کرد: 
متاس��فانه باالترین مرگ ومیرها متعلق به بیماران قلبی و عروقی اس��ت که به 
سبک زندگی، تحرک فیزیکی، شادی و نشاط مردم، مباحث اقتصادی و اشتغال 

مردم برمی گردد.
اصغری اف��زود: عامل دوم مرگ ومی��ر متعلق به تصادفات و عامل س��وم بحث 

س��رطان ها می باش��د که به س��بک زندگی و 
آالینده های��ی ک��ه وج��ود دارد برمی گ��ردد 
لذا ه��ر اق��دام و حرکتی که ش��ورای ش��هر 
در رابط��ه با تس��هیل زندگ��ی م��ردم انجام 
 می ده��د به س��المت ش��هروندان کم��ک

 خواهد کرد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه انس��ان س��الم محور 
توس��عه اس��ت تصریح کرد: اگر برای انس��ان 
س��الم ش��رایطی فراهم ش��ود که نقش خود 
را به خوب��ی اعمال کن��د به طور حتم رش��د 
 اقتص��ادی، فرهنگ��ی و توس��عه را خواهی��م

 داشت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره 
به خیریه های س��المت ادامه داد: خیریه های 
سالمت باید به سمت پیش��گیری از درمان ها 
پیش بروند که این مهم در حال بررسی است 

ولی کار مشکلی می باشد زیرا خیرین عالقه دارند در بحث درمان سرمایه گذاری 
داشته باشند.

اصغری با اشاره به راه اندازی بیمارستان در چند جهت اصفهان گفت: بیمارستان 
فارابی در شرق اصفهان بیمارستان اصلی خواهد شد همچنین بیمارستان امام 
حسین )ع( در خیابان امام خمینی )ره( نیز بیمارستان اصلی خواهد شد این در 

حالی است که بیمارستان امین نیز اصلی هست ولی فعال
” گرفتن زیرمیزی در جامعه پزشکی شرم است لذا در تالش هستیم با این 

اقدام برخوردهای الزم صورت گی��رد این در حالی 
است که در بیش از ۸۰ درصد موارد خود 

ر  بیما

تمایل به پرداخت زیرمیزی دارد و ش��اکی 
نیس��ت به طوری که احساس می کند اگر 
این پول را پرداخت کند خدمات بهتری 
را دریافت خواهد کرد ولی تا پایان سال 
جاری با واقعی شدن تعرفه ها با این اقدام 

برخورد خواهد شد “
وی در رابطه ب��ا توزیع مطب ها در 

سطح ش��هر عنوان کرد: 
در کمیسیون ماده 

2۰ سعی داریم 
بح��ث توزیع 
در  مطب ها 
شهر  سطح 

به طور متناسب انجام 
شود که این مهم معموال در 

رابطه با مطب های جدید انجام می شود 
که به مطب ه��ای جدید در مناطقی ک��ه مراکز درمانی 

بسیار زیاد و خدمات درمانی به اندازه کافی وجود دارد مجوز داده نمی شود.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی با اش��اره به بح��ث زیرمیزی گف��ت: گرفتن 
زیرمیزی در جامعه پزش��کی ش��رم اس��ت لذا در تالش هس��تیم با این اقدام 
برخوردهای الزم ص��ورت گیرد به طوری که در بی��ش از ۸۰ درصد موارد خود 
بیمار تمایل به پرداخت زیرمیزی دارد و ش��اکی نیس��ت به طوری که احساس 
می کند اگ��ر این پ��ول را پرداخت کن��د خدمات بهت��ری را دریاف��ت خواهد 
 کرد ولی تا پایان س��ال جاری ب��ا واقعی ش��دن تعرفه ها با این اق��دام برخورد

 خواهد شد.
اصغری با تاکید ب��ر اینکه بح��ث زیرمیزی تا پایان س��ال ج��اری در اصفهان 
ریش��ه کن خواهد ش��د تصریح کرد: حدود 2۰ درص��د بیم��اران از پرداخت 
زیرمیزی ناراضی هس��تند ول��ی در هر حالت پ��ول آن ها به آن ه��ا برگردانده 

ل��ذا  از امروز قرار اس��ت تعرفه های جدی��د و واقعی می ش��ود 
ابالغ ش��ود که این مبالغ تعزیراتی خواهد ش��د 
و افرادی ک��ه اقدام به گرفت��ن زیرمیزی نمایند 
 جریمه ش��ده و برخوردهای الزم با آن ها صورت 

می گیرد.
وی با اش��اره ب��ه بحث تکری��م بیم��اران افزود: 
ای��ن ضع��ف در سیس��تم درمان��ی وج��ود 
دارد و م��ا ای��ن را قب��ول داری��م به طوری ک��ه 
مجوز مطب خصوصی با نظام پزش��کی اس��ت 
ولی م��ا نیز ب��ه عن��وان مطالب��ه این مه��م را 
دنب��ال خواهیم ک��رد ل��ذا ویزیت چن��د بیمار 
در یک زم��ان و نبود فضای مناس��ب انتظ��ار بیماران 
در مطب ها و همچنین برخ��ورد و ظاهر منش��ی مطب ها مورد 
 انتظ��ار ما نیس��ت و باید اصالح ش��ود و ما نیز ای��ن مهم را دنب��ال خواهیم

 کرد.

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان بیان داش��ت: 
بی توجهی ب��ه بخش خصوص��ی در اصفه��ان باعث 
شده اس��ت تا متاس��فانه ما نس��بت به اس��تان های 
مش��ابه همچ��ون خراس��ان، آذربایج��ان و ف��ارس 
بیمارس��تان های خصوصی خوبی نداش��ته باشیم و این” 
الزم اس��ت با اجرای طرح پزش��ک خانواده و قطع 
ش��دن ارتباط مال��ی بیم��ار و پزش��ک و از طریق 
سیس��تم عمل ش��ود تا منافع ف��ردی و مباحث تجاری 
در اولویت نباش��د و خدمات مناس��ب ارائه ش��ود که قطعا این اقدام تأثیرگذار 
خواهد بود “بی توجهی طی س��الیان گذش��ته باعث ش��ده ما از این مهم عقب 
بمانیم ل��ذا اگر بیمارس��تان خصوص��ی خوبی وجود داش��ته باش��د قطعا هم 
 بخش��ی از بار دولتی کاس��ته خواهد ش��د و هم گ��ردش مالی در ش��هر اتفاق

 خواهد افتاد.اصغری اذعان داش��ت: در حال حاضر بخشی از پولداران اصفهان 
در تهران س��رویس می دهند و بخش��ی از پزش��کان خوب ما نیز چند روز در 
 تهران بیماران را ویزی��ت می کنند که الزم اس��ت این ام��کان در اصفهان نیز 

دنبال شود.
وی افزود: قطعا این ضع��ف در اصفهان وج��ود دارد و اگر قرار اس��ت در بحث 
 توریس��ت درمانی اقدامی انجام ش��ود باید امکان��ات الزم در اختیار این بخش

 قرار گیرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به این مهم که سیستم پرستاری 
ما اس��تانداردهای الزم را ندارد گفت: امیدواریم با پرداخت های مناسب انگیزه 
پرس��تاران را افزایش داده و هم با آموزش های الزم برای پرس��تاران، خدمات 
بهتری به بیماران ارائه ش��ود و مباحث تجاری مطرح در بین پزشکان و فضایی 
که فاسد شده و به عنوان یک عارضه در جامعه پزشکی مطرح است به طوری که 
بحث تجاری پررنگ تر شده و قداست پزش��کی و اخالق حرفه ای کمرنگ شده 

است مجددا احیا شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به طرح پزشک خانواده  تاکید کرد: 
الزم است با اجرای طرح پزشک خانواده و قطع شدن ارتباط مالی بیمار و پزشک 
و از طریق سیستم عمل شود تا منافع فردی و مباحث تجاری در اولویت نباشد و 

خدمات مناسب ارائه شود که قطعا این اقدام تأثیرگذار خواهد بود.

ريیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:تا پايان سال 

طرح پزشک خانواده؛ قطع شدن ارتباط مالی بیمار و پزشک

زیرمیزی در اصفهان ریشه کن می شود

سالمت

 در بیش از ۸۰ 
درصد موارد خود 

بیمار تمايل به 
پرداخت زيرمیزی 

دارد به طوری که 
احساس می کند 

اگر اين پول را 
پرداخت کند 

خدمات بهتری را 
دريافت خواهد کرد



یادداشت

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان اصفهان یکی از سر شبکه های باقی مانده از شرکت هرمی گاما با درآمد 

ماهیانه 41 هزار دالر شناسایی و دستگیر شد.
ستار خسروی با اعالم این مطلب اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان 
از فردی که با اغفال و فریب وی برای عضویت در سرمایه گذاری در شرکت 
هرمی گاما مبلغ 480 میلیون ریال دریافت و متواری ش��ده بود، موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به انهدام شرکت هرمی گاما و دستگیری تمامی اعضای آن 
در طی سال های گذشته تحقیقات و بررسی وسیعی در خصوص شناسایی 

هویت فرد مذکور به عمل آمد که در نهایت مش��خص ش��د این ش��خص از 
سرشاخه ها و سر ش��بکه های اصلی باقی مانده شرکت مزبور بوده که پس از 
گذشتن مدتی از انهدام این ش��رکت مجدداً فعالیت مجرمانه خود را از سر 

گرفته است.
این مقام مسئول بیان داشت: با اقدامات ویژه پلیسی سرانجام متهم دریکی 
از مخفیگاه های خود دریکی از شهرهای اصفهان شناسایی و دستگیر که با 

هماهنگی مقام قضایی برای وی قرار تأمین مقتضی صادر گردید.
خس��روی عنوان کرد: متهم با جمع آوری 903 نفر زیرمجموعه برای خود 

توانسته بود هرماه بالغ بر 41 هزار و 227 دالر کسب درآمد کند.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: متأسفانه مشاهده شده، شاکیان 
این گونه متهمان برای اینکه به اموال خود دسترس��ی پیدا کنند با رضایت 
خود، آن ها را از زندان آزاد می کنند اما نه تنها به پول های خود نمی رس��ند 

بلکه زمینه فعالیت مجدد مجرمانه آن ها را نیز فراهم می آورند.
این مقام انتظامی اس��تان با بیان اینکه تحقیقات نشان می دهد 99 درصد 
سود عضویت در این شرکت ها معموالً عاید سرشاخه و سر شبکه ها می شود 
و به زیر مجموعه ها سودی پرداخت نمی شود گفت: پرداخت سودهای کالن 
فریبی بیش نیست و نباید ش��هروندان به بهانه یک شبه پولدار شدن در این 

گونه شرکت ها عضو شده و سرمایه های خود را به آن ها بسپارند.
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تعامل گروه انتخاب و شهرداری می تواند بسیار سازنده باشد
 مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان گفت: وجود گروه صنعتی 
انتخاب در استان اصفهان مایه افتخار است، زیرا این مجموعه در عرصه تولید صنعتی 

و هم در مباحث فرهنگی به صورت گسترده و مطلوبی فعالیت داشته و پیشتاز است.
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اوایل تیر، اواسط مرداد و 
اواخر شهریور تاریخ های 
به یادماندن��ی برای همه 
دانش آموزانی است که در بزرگ ترین رویداد علمی کشور، 
یعنی آزمون سراسر ورودی دانش��گاه ها، شرکت می کند. 
آن ها پس از یک س��ال تالش بی وقفه به دنبال آن هستند 
تا به سرزمین رؤیاهای خودشان یعنی دانشگاه وارد شوند. 
جایی که دروازه خوش��بختی آن ها محس��وب می ش��ود، 
مهندس و دکتر می ش��وند، موقعیت اجتماعی شان باالتر 
می رود، بین فامیل و دوس��تان و آشنایان احترام بیشتری 
پیدا می کند، اغلب بادی به غبغب می اندازند و شاید خود 
را تافته ای جدا بافت��ه از بقیه بدانند. در دانش��گاه ها بیش 
از همه جا، صحبت از تکنولوژی و پیش��رفت های علمی و 
صنعتی غرب است. بیشتر مطالبی که دانشجو فرامی گیرد 
فراورده های علمی اس��ت که در چند صد س��ال اخیر در 
غرب توسعه پیداکرده اس��ت و به نام آن ها ثبت شده است. 
در چنین فضایی رویای دیگری در ذهن دانش��جو ش��کل 
می گیرد و آن، تحصیل در غرب اس��ت تا علم ر از منشأ آن 
فراگیرد. به همین دلیل تعداد دانش��جویانی که به منظور 
تحصیل در مقاطع باالتر در دانش��گاه های بهتر دنیا، قصد 
سفر به کش��ورهای اروپایی امریکایی و یا استرالیا رادارند 
کم نیست. البته در مقابل، دلیل عده ای از دانشجویانی که 
به خارج از کشور س��فر می کند، فرار از دردسرهای آزمون 
کارشناسی ارشد و دکتری است. جمع معدود دیگری نیز 
هستند که وضعیت مالی باالیی دارند و بدشان نمی آید در 
ممالک اروپایی و امریکایی کمی هم درس بخوانند و کم کم 
اقامت دائم این کشورها را به دست بیاورند. برای این دسته 
اخیر،دانشجو بودن تنها راه داشتن ویزای بلند مدت است 
و می تواند از لحاظ قانونی مقدم��ات اقامت دائم آن ها را در 
این کش��ورها فراهم کند. آنچه در افکار عمومی از ممالک 
غربی شنیده می شود، بیش��تر حاصل نقل قول هایی است 

که جسته وگریخته از دوستان و آشنایانی که چندی را در 
آن ممالک سپری کرده اند شنیده شده است. این نقل قول ها 
معموالً حول نکات مثبت دنیای غرب می چرخند و دست به 
دست بین مردم می گشته و گاه به گاه گزاره های اغراق آمیز 
هم بدان اضافه می ش��وند. به همین دلیل تصوری بهشت 
گونه از جامعه غربی در ذهن عمومی جامعه ما ساخته شده 
است. این تصور بهش��ت گونه، به گونه ای در جان و ذهن 
عده ای از مردم نفوذ کرده که رن��گ خودباختگی به خود 
گرفته است به طوری که رسیدن به پیشرفت های علمی و 
صنعتی را در ایران و توسط دانشمندان نو محققان ایرانی 

میسر نمی دانند.
در اینکه کشورهای غربی صاحب بهترین دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی دنیا هستند که بعضاً بسیار جلوتر از دانشگاه های 
ایران در مس��یر تولید علم و فناوری گام برمی دارند شکی 
نیس��ت و اینکه دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی کش��ور ما 
ضعف های زیادی دارند نیز بر کسی پوشیده نیست، اما این 
باعث نمی شود که نکات قابل تأمل در ساختاردانشگاه ها و 
حتی س��بک زندگی در غرب را در نظر نگیریم و با نگاهی 
افراط گرایانه ب��رای هویت خویش ارزش قائل نباش��یم و 
همواره در مقابل غرب احساس سرافکندگی و عقب ماندگی 
کنیم. ازآنجایی که پیرامون نقاط قوت تحصیل و زندگی در 
کشورهای غربی به اندازه کافی نکات و تحلیل های فراوان 
گفته شده است، در این نوشتار سعی شده تا نکاتی که کمتر 
مورد اشاره قرار می گیرد، بیان ش��ود تا عموم جامعه نیز با 
ابعاد کمتر بیان شده آن آگاهی یابند و قضاوت واقعی تری از 
فضای زندگی و تحصیل در غرب داشته باشند. در ادامه به 

ذکر چند نکته در این باره پرداخته خواهد شد:
نکته اول:

تحصیل در خ��ارج از کش��ور، در صورت��ی دارای ارزش و 
اعتبار علمی اس��ت که بورس تحصیلی دریافت شود. همه 
کسانی که در دانش��گاه های اروپایی و آمریکایی تحصیل 

می کنند، لزوماً بورس تحصیلی دریاف��ت نمی کنند. تنها 
عده ای هس��تند که هنگام تحصیل در مقط��ع دکتری یا 
کارشناسی ارشد، در دانشگاه محل تحصیل خود بورسیه 
می شوند.تحصیل بورسیه از دانشگاه های معتبر غربی، قابل 
تحسین اس��ت زیرا که اوالً این بورسیه تنها به دانشجویان 
برتر این دانشگاه ها اعطا می شود،ثانیا شخص هزینه ای را 
 متوجه خانواده اش و در اصل کش��ور متبوعش نمی کند و 
هزینه های تحصیل وزندگی اش توسط دانشگاه و درواقع 

دولت کشور محل تحصیل تأمین می شود. 
ازآنجایی که این نوع بورس های تحصیلی به دانش��جویانی 
اعطا می ش��ود که از نظر علمی از توانایی باالتری نسبت به 
دیگر دانشجویان برخوردار باش��ند، این امر نشان دهنده 
قابلیت های دانش��جو بوده و قابل تقدیر است. نکته ای که 
در اینجا نباید فراموش ش��ود این است که حمایت مالی از 
دانشجویان مذکور نه به خاطر دلسوزی برای آن ها بلکه به 
خاطر منفعتی است که دانشگاه از آن ها به دست می آورد. 
معموالً در این موسسات و دانشگاه ها، پایان نامه های ارشد 
دکتری به گونه ای تعریف ش��ده اند که نتایج حاصل از آن 
نفع زیادی به صنعت و جامعه می رساند و منفعتی که این 
دانشگاه ها به دست می آورند، بسیار بیشتر از حقوقی است 
که در مجموع به دانش��جو داده می شود.3دس��ته دیگر از 
دانشجویان، با هزینه شخصی امور زندگی و تحصیل خود 
برای هرکسی  را می گذرانند. تحصیل بدین شکل، معموال ً
که حداقل شرایط الزم برای پذیرش در دانشگاه را داشته 
باشد فراهم است. این سبک از تحصیل سهل الوصول بوده 
و الزمه آن تمکن مالی اس��ت و بنابرای��ن افتخار چندانی 

به حساب نمی آید.
نکته دوم:

حقوق یک دانشجوی بورس��یه دکتری در کشور آلمان به 
طور متوسط 150 یورو اس��ت. معموالً با شنیدن این نکته 
بالفاصله 150 را در 420 تومان )مع��ادل ریالی یک یورو( 
ضرب می کنیم و به عددی حدود 6 میلیون تومان می رسیم 
و س��پس این عدد را به هزینه های جاری زندگی در ایران 
مقایس��ه می کنیم و نتیجه می گیریم که با چنین حقوقی 
می توان س��طح باالی رفاه را برای خود تأمین نمود. اما در 
اینجا باید به این نکته توجه داش��ت که ای��ن درآمد 150 
یورویی، در شهری اس��ت که هزینه های روزمره زندگی و 
اجاره بهای خوابگاه و یا محل سکونت و بیمه حمل نقل در 
مجموع تا 100 یورو را می تواند شامل شود و بنابراین پس 

انداز هنگفتی نمی توان داشت.
نکته سوم:

دانش��گاه های اروپا آمریکا به ندرت نیروی جدید به عنوان 
عضو هیئت علمی رسمی دانش��گاه جذب می کند. بیشتر 
افرادی که در دانش��گاه مش��غول فعالیت های پژوهش��ی 
هس��تند، فارغ التحصیالن مقطع دکتری هس��تند که زیر 
نظر یک استاد به پژوهش مشغول اند. این افراد که اصطالحاً 
در دوره پس��ادکتری پژوهش می کنند، فقط حداکثر تا 6 
سال می توانند در یک دانشگاه مش��غول باشند و بعدازآن 
نمی توانند قرارداد خود را تمدید کند. )به عنوان مثال، این 
قانون در آلمان و اتریش اعمال می شود( آن ها یا بایستی به 

دانشگاه دیگری بروند و دوره پسادکتری جدیدی را باز هم 
برای حداکثر 6 س��ال آغاز کند و یا اینکه بایستی به عنوان 
عضو هیئت علمی، جذب دانشگاه ش��و ندو یا وارد صنعت 
گردند. در آلمان، ج��ذب هیئت علمی دانش��گاه نیز تنها 
تا 12 س��ال پس از پایان دوره دکتری، امکان پذیر است و 
هرکس نتوانس��ت در این مدت 12 س��اله، قرارداد رسمی 
با یکی از دانش��گاه های آلمان ببندد، ای��ن فرصت را برای 
همیش��ه از دس��ت خواهد داد. اما در ایران، جذب هیئت 
علمی محدودیت سنی ندارد و در صورتی که فردی جذب 
دانشگاه شد معموالً تا آخر شغل خود را داراست. بنابراین 
اگر از دیدگاه دانشجویان دکتری محققانی که عالقه مند به 
جذب در دانشگاه ها هستند بنگریم، امنیت شغلی باالتری 
برای این افرا در ای��ران وجود دارد. عدم احس��اس امنیت 
شغلی در مؤسس��ات تحقیقاتی غرب، محققان آن ها را به 
کار و تالش فوق العاده باالیی وا داش��ته است و نگرانی های 
زیادی را ب��ه آن ها تحمی��ل می کند، هر چن��د که همین 
 مس��ئله، در کل به نفع جامعه آن هاست چراکه از حد اکثر

ظرفیت های  از این محققان اس��تفاده می شود. به عالوه، 
عدم امکان باقی مان��دن در فضای آکادمی��ک، در نهایت، 
فارغ التحصیالن این دانشگاه ها را به کار در صنعت وا می دارد 
که به جد، به نفع جامعه غربی است اما با اهداف آکادمیک 
بسیاری از ایرانیانی که برای فعالیت های علمی به غرب سفر 

می کند در تضاد است.
نکته چهارم:

هر دانشگاهی که در یک کشور توس��عه یافته غربی است 
لزوماً از نظر کیفیت آموزش و پژوهش درجه اول نیس��ت. 
در این کش��ورها هم دانش��گاه های با کیفیت وجود دارد 
و هم دانش��گاه های بی کیفی��ت. به همی��ن خاطر وزارت 
علوم، تحقیق��ات و فن��اوری جمه��وری اس��المی ایران 
دانش��گاه های کش��ورهای خارج��ی را  از لح��اظ کیفیت 
تحصیل رتبه بندی کرده است. در این میان دانشگاه هایی 
وج��ود دارند ک��ه وزارت علوم ای��ران، مدرک آن ه��ا را به 
هیچ وجه به رسمیت نمی شناس��د. چنین دانشگاه هایی 
حتی در پیشرفته ترین کش��ورهای اروپایی مانند آلمان، 
 انگلی��س و فرانس��ه و حتی درکش��ور آمریکا نی��ز وجود 

دارند.
 بنابراین صرف تحصیل در یک دانش��گاه در یک کش��ور 
پیش��رفته غربی افتخار به حس��اب نمی آید. آنچه که مهم 
است این است که دانشگاه مذکور جزء دانشگاه های ممتاز 
دنیا باشد و از نظر وزارت علوم در یک مرتبه ممتاز.با توجه 
به مطالبی که در باال ذکر گردید، این نکته تاکید می شود 
که تحصیل در خارج از کشور به خودی خود افتخار محسوب 
 نمی شود و لزوماً بیانگر توانایی های علمی و استعدادی فرد

 نیست.
 تنها در صورت��ی که ش��خص بتواند ب��ورس تحصیلی از 
دانشگاه های ممتاز اروپایی آمریکایی اخذ کند به طوری که 
هزینه ه��ای تحصیل وزندگ��ی خود راپوش��ش دهد، این 
تحصی��ل او در این دانش��گاه ها بیانگ��ر توانایی های باالی 

علمی اوست. 
عالوه بر این تحصیل در هر دانش��گاهی افتخار به حساب 
نمی آی��د و باید ب��ه مرتب��ه دانش��گاه و اعتب��ار آن توجه 
گرد. در نهای��ت نیز، دوره ه��ای پس��ادکتری در خارج از 
کش��ور، دوره های خوب��ی برای کس��ب تجرب��ه و دانش 
هس��تند، با ای��ن حال نس��بت ب��ه موقعیت ی��ک هیئت 
 علم��ی در ای��ران از امنیت ش��غلی پایین ت��ری برخوردار 

هستند.

اما و اگر های تحصیل در آنسوی آب ها 

کوله با ر سفر برای  گذاشتن کاله فارغ التحصیلی بر سر 

یادداشت

 اجرای طرح سرشماری وحوش
 در استان

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با اشاره به اینکه طرح سرشماری وحوش در مناطق 
تحت مدیریت استان از روز 15 مردادماه به اجرا درآمد، گفت: 
آمار نهایی وحوش مناطق حفاظت شده اس��تان اصفهان در 

پایان شهریورماه جاری جمع بندی و اعالم می شود.
مهدی انصاری ابراز داشت: طرح سرشماری وحوش در فصول 
تابستان و زمستان هر س��ال در مناطق 8 گانه تحت مدیریت 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح در ابتدای تیرماه هر سال اجرایی 
می شود، افزود: به دلیل مصادف شدن تیرماه با ایام ماه مبارک 
رمضان، طرح سرشماری وحوش تابستان سال 93 از روز 15 

مردادماه به اجرا درآمد.

افتتاح رسمی شهر رؤیاها با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری

امروز هم زمان با دومین روز از هفته دولت مجموعه شهربازی 
ش��هر رؤیاها با حضور اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور مورد بهره برداری قرار می گیرد.مجموعه ش��هربازی 
شهر رؤیاها در بزرگراه ش��رق اصفهان قرار دارد که اگرچه از 
حدود دو هفته پیش تاکنون این مجموعه به مردم س��رویس 

داده  اما افتتاح رسمی این پروژه فردا صورت می گیرد.

اصحاب فرهنگ و هنر امنیت شغلی 
ندارند

رئی��س انجم��ن مؤسس��ات فرهنگ��ی و هنری اصفه��ان با 
اشاره به مش��کالت مؤسس��ات فرهنگی در این استان گفت: 
دس��تورالعمل هایی ک��ه ب��رای فعالیت های این مؤسس��ات 
صادرشده ناقص بوده و موجب برخی مشکالت برای مؤسسات 
فرهنگی ش��ده اس��ت.مجید زارعی در نخس��تین نشست از 
سلسله نشس��ت های اصحاب فرهنگ و هنر اصفهان به بیان 
برخی مش��کالت جامعه فرهنگ و هنر این اس��تان پرداخت 
و تصریح کرد: مشکالتی که در دس��تورالعمل ها وجود دارد و 
نقص های دستورالعمل ها موجب ایجاد مشکل برای مؤسسات 
فرهنگی و هنری اصفهان شده اس��ت.وی در ادامه با اشاره به 
تمدید نش��دن دس��تورالعمل های اجرایی پیرامون معافیت 
مالیاتی مؤسس��ات فرهنگی و هنری گفت: ع��دم تمدید این 
دستورالعمل موجب ش��ده اس��ت تا این مؤسسات مشمول 
قوانی��ن مالیاتی و مجبور ب��ه پرداخت مالیات ش��وند.زارعی 
بیمه را یکی دیگر از مش��کالت مؤسس��ات فرهنگی و هنری 
اصفهان خواند و اظهار کرد: اصحاب فرهنگ و هنر مش��مول 
پوش��ش های بیمه ای نیس��تند، هر ارگانی ب��رای کارمندان 
خودپرداخت های��ی در زمین��ه بیمه دارد اما این مؤسس��ات 
توانایی پرداخت هزینه ه��ای بیمه ای را ندارن��د و کارمندان 
مؤسسات فرهنگی هنری خود باید این هزینه ها را تقبل کنند.

واریکوسل شایع ترین علت ناباروری 
در مردان

یک متخصص زنان و زایمان، واریکوس��ل را شایع ترین علت 
ناباروری در مردان دانست.دکتر زهرا طاولی در توضیح علل 
افزایش بروز ناباروری، گفت: افزایش س��ن ازدواج، وس��ایل 
جلوگیری از بارداری، عفونت و چسبندگی های لگنی عوارضی 
بر بدن زنان گذاشته که منجر به ناباروری شده است.وی بابیان 
اینکه چنانچه ف��ردی به هر دلیلی ش��رایط و توانایی اقدام به 
بارداری را ندارد، بهتر اس��ت از روش های تقویمی و طبیعی 
پیشگیری از بارداری استفاده کرده و از پیشگیری های طوالنی 
مدت اجتناب کند، گفت: زنانی که نمی خواهند در سال های 
اول ازدواجش��ان فرزند داش��ته باش��ند باید از نظ��ر ذخیره 
تخمدانی و بررسی آناتومیکی مناس��ب برای بارداری، تحت 
نظر پزشک باشند.این متخصص زنان و زایمان ادامه داد: حتی 
آقایان نیز باید از نظر س��المت جنسی و باروری مورد ارزیابی 
قرار گیرند.این عضو هیات علمی پردیس بین الملل دانشگاه 
علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه زوجین باید با نظر پزشک 
یکی از روش های مناس��ب بارداری را انتخاب کنند، تصریح 
کرد: ممکن اس��ت زنان در ب��دو ازدواج در معرض یائس��گی 
زودرس باشند و بدون اطالع از این مساله اقدام به جلوگیری 
طوالنی مدت از بارداری کنند و این امر باعث می شود تنها راه 

باروری فرد استفاده از تخمک اهدایی باشد.

اخبار کوتاه

SMS

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد

دستگیری کالهبردار هرمی با درآمد ماهیانه 41 هزار دالر در اصفهان

با هشدار نسبت به مرگ آور بودن قرص برنج عنوان شد:

قرص برنج شوخی ندارد
یک متخصص پزشک قانونی بابیان اینکه باید نظارت و تدابیر سخت گیرانه تری 
نسبت به فروش قرص برنج در کشور صورت گیرد گفت: متاسفانه در کشور 
ایران هرچند فروش قرص برنج ممنوع شده است اما در عطاری و داروخانه ها به 

دلیل کاربرد ضد آفت بودن آن به راحتی قابل دسترس است.
دکتر فخرالدین تقدس��ی نژاد بابیان اینکه مصرف قرص برنج مرگ آور است 
تا اعتیاد آور افزود: اگر فردی در هر سنی، قصد جدی برای خودکشی داشته 
باشد می تواند از این سم به عنوان خودکشی اس��تفاده کند و مصرف کم آن 
منجر به مرگ فرد می شود.این متخصص پزشک قانونی بابیان این مطلب که 
بیشتر افراد جامعه نسبت به تأثیر قرص برنج و مرگ قطعی آن شناخت دقیق 
دارند گفت: برخی از افراد این س��م را به عنوان یک عامل خطرناک و کشنده 
نمی شناسند و هدفی جز خودکشی نمایش��ی از مصرف آن ندارند اما این در 

حالی است که متاسفانه منجر به مرگ مصرف کننده می شود.
تقدسی نژاد با اشاره به اینکه دوز کشنده قرص برنج بسیار پایین است، بیان 
کرد: قرص برنج از سموم بس��یار خطرناک اس��ت که جذب کامل دوز 500 
میلی گرم از آن می تواند منجر به مرگ شود و این در حالی است که قرص های 
موجود در بازار 3 گرمی هستند و مصرف نصف این قرص ها مرگ قطعی را برای 
فرد در پی دارد.این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران چند عامل را 
در نوع تأثیرگذاری قرص برنج مؤثر دانست و اظهار کرد: مصرف قرص برنج به 
صورت تازه خطرات بیشتری را به همراه دارد اما با باز شدن جعبه قرص و قرار 
گرفتن آن در محیط، سم قرص طی مدت زمان معینی آزاد می شود که در این 

صورت از شدت سمی بودن قرص کاسته می شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اصفهان: 

برای استفاده از پساب استاندارد تعریف شود
فریبرز امیری معاون سیاس��ی و اجتماعی فرمانداری اصفهان در س��ومین 
جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی با اشاره به آغاز هفته دولت 
و ش��عار آرامش و امید برای این هفته، افزود: با توجه ویژه دولت به سالمت و 
اجرای موفق طرح تحول نظام سالمت، امید است بتوانیم در سایه همکاری 
و همفکری با یکدیگر به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافته و در ارتقای 
سالمت عمومی مردم نقش مهمی را ایفا کنیم.وی بابیان اینکه اولویت کارگروه 
سالمت استان مباحث شهری ویژه استان اصفهان است، اظهارداشت: مهم ترین 
این مسائل توجه به بیماری سالک و کنترل و مبارزه با آن است، نباید کمبود 
اعتبارات در بخش سالمت موجب بی توجهی به ریش��ه کنی سالک و فراهم 
آوری شرایط بهداش��تی برای مبارزه با آن ش��ود.معاون سیاسی و اجتماعی 
فرمانداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام گرفته در کمیته اتالف سگ های 
ولگرد در شهرس��تان اصفهان، گفت: کارگروه کنترل این سگ ها ویژه تمام 
شهرداران استان است که با ابالغ آن به این افراد برای کنترل سگ های ولگرد 
و شناسایی سگ گله فعال شوند و با وحدت رویه ای در این زمینه نتایج به دبیر 
کارگروه ابالغ شود.معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اصفهان بیان داشت: 
با تشکیل چنین کمیته ای سگ های ولگرد از سگ های صاحب دار تفکیک 
می شوند، عالوه بر اینکه واکسیناسیون سگ ها و نصب قالده برای سگ های 
گله ضروری است.امیری با تاکید بر تعریف یک استاندارد واحد برای پساب، 
تصریح کرد: در کارگروه سالمت استان وضعیت تصفیه خانه شمال و جنوب 
موردبررسی قرار گرفت، اما ضروری است که برای استفاده از پساب ها نوعی 

استاندارد تعریف و به تمامی مراکز ابالغ شود.
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آگهي  مناقصه عمومی

*ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک دارائیهای سرمایه  ای ) سایر منابع بشماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه 

جهاد کشاورزی بنام سازمان جهاد کشاورزی  استان اصفهان

1 محل دریافت اسناد مناقصه : خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، دبیر خانه کمیسیون مناقصات ، اتاق 219 یا 

http://iets.mporg.ir اتاق 272و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور بنشانی

2 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 93/06/04 تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 93/06/08 

 3 مهل�ت تحویل اس�ناد : از تاریخ 93/6/9 ت�ا پایان وق�ت اداری  روز چهار ش�نبه مورخ 93/6/19و زمان باز گش�ائی روز ش�نبه

 مورخ 93/6/22 ساعت 9 صبح می  باشد.

4 محل  تحویل اسناد مناقصه : دبیر خانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

اداره امور پیمانها و قرار دادها 
م الف 13476

نوبت اول 

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی  استان اصفهان 

نوع سپردهواجدین شرایطمبلغ سپرده ) ریال ( مدت اجرا )روز(مبنای برآوردمحل تامین اعتبا رمقدار ) متر مربع ( محل اجراءنوع و شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف

یک مرحله ای خرید ورق ژئوممبران ورژئو تکستایل1
برآورد استانی23/000 اصفهان93/18 

اشخاص حقوقی دارای صالحیت 6020/000/000دستگاه 
*از مراجع ذیصالح 

وزارت جهاد کشاورزی استان اصفهان 

دکتر فاطمه جوادی زرنقی  
دکتر محمد هادی جزینی



اخبار کوتاهيادداشت

افتتاح 178 پروژه کشاورزی با 
اعتباری بالغ بر 887 میلیارد ريال

به مناسبت بزرگداش��ت هفته دولت 178 پروژه کشاورزی با 
اعتباری بالغ بر 887 میلیارد ریال و اشتغال 1038 نفر افتتاح 
و بهره برداری می ش��ود. این پروژه ها شامل؛ 122پروژه آب و 
خاک ، 6 پروژه باغبانی ، 17 پ��روژه امور دام ، 6 پروژه  صنایع 
کشاورزی ، 19 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری ، 8 پروژه امور 

عشایر در سراسر استان اصفهان است .
ش��ایان ذکر اس��ت، مهم تری��ن پروژه های ش��اخص بخش 
کش��اورزی که به همین مناس��بت افتتاح خواهد شد شامل؛ 
 پرورش گاو ش��یری با ظرفیت 2 هزار دام مولد و تولید روزانه

 70 تن ش��یر خام و 450 میلیارد ریال س��رمایه گذاری  در 
شهرس��تان  برخوار و میمه،  طرح تولید و بس��ته بندی انواع 
سبزیجات منجمد با 9000 تن ظرفیت تولید و 160 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری  در شهرس��تان نجف آباد ،  طرح گلخانه 
تولید سبزی و صیفی با وس��عت 4 هکتار و 30 میلیارد ریال 
س��رمایه گذاری  در شهرس��تان  دهاقان ، طرح پرورش مرغ 
گوشتی با ظرفیت 100000 قطعه و 30 میلیارد ریال سرمایه 
گذاری در ش��اهین ش��هر و میمه  و طرح آبیاری تحت فشار 
در س��طح 127 هکتار و12 میلیارد ریال س��رمایه گذاری در 

شهرستان سمیرم است.

صنعت توريسم مطلوب ترين راهکار 
اشتغال زايی در شرق اصفهان 

فرمان��دار اصفهان در بازدید از س��ایت گردش��گری واحه در 
تپه های ماسه ای گفت: توسعه صنعت توریسم مطلوب ترین 
راهکار اشتغال زایی در منطقه شرق باوجود کمبود اعتبارات 

است.
فضل اهلل کفیل در جریان بازدید از پروژه های عمرانی ش��هر 
ورزنه و روستاهای کفران، اش��که ران، جندان، بزم، کف رود 
و ابوالخیر بخش بن رود، با ش��وراها و م��ردم به طور جداگانه 
به گفتگو پرداخت و اظهار کرد:  هدف از این بازدید آش��نایی 
نزدیک با اجرای پروژه ها و گفتگوی چهره به چهره با مردم و 

شوراها و پیگیری مشکالت مطرح شده از سوی آنان است.
وی در ادام��ه افزود: مس��ئوالن با عزم راس��خ ب��ه دنبال رفع 
مشکالت مردم مناطق محروم به ویژه شرق اصفهان و انتهای 
حوزه آبریز زاینده رود هس��تند.کفیل با اشاره به سطح باالی 
آسیب خشکس��الی در بخش بن رود گفت: مسئوالن استان 
و شهرستان به طور مس��تمر پیگیر رفع مشکالت کشاورزان 
آس��یب دیده هس��تند و با همفکری و همکاری مردم شرق 
به دنب��ال ارائه راهکارهای مناس��ب جهت جبران خس��ارت 

خشکسالی هستند.

نمايشگاه حالل ايران در اصفهان 
برگزار می شود 

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
از برگزاری اولین نمایش��گاه صنایع غذایی ح��الل ایران در 
اصفهان با هم��کاری مرک��ز تحقیقات و اطالع رس��انی اتاق 

اسالمی)ایکریک( خبر داد.  
رس��ول محققیان در این خصوص گفت: در دی��دار با رئیس 
انجمن حالل ایران و جلسه ای مشترک با اتاق های بازرگانی 
ایران و اس��تان البرز، مقرر شد که این نمایش��گاه همزمان با 
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، نان، شیرینی، 
شکالت و نوشیدنی ها که از 22 تا 25 مهرماه در اصفهان برپا 

می شود، برگزار گردد.
وی ادامه داد: ظرفیت های این نمایش��گاه و دالیل توجیهی 
برگزاری آن در نشست تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران و همچنین اتاق بازرگانی استان البرز مورد 

طرح و بررسی قرار گرفت. 

 افتتاح ۹۶ طرح تعاونی استان
 با ۲۹۰۰ میلیارد ريال اعتبار

مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان گفت: 
 به مناس��بت هفته دولت 96 طرح تعاونی با س��رمایه گذاری 

2900 میلیارد ریال در استان اصفهان افتتاح می شود.
غالمعلی قادری با اشاره به اینکه این طرح ها در گرایش های 
خدماتی، صنعتی، کشاورزی، مسکن و ... است، اظهار داشت: 
96 طرح یاد ش��ده برای 8 هزار و 77 نفر فرصت شغلی ایجاد 

می کند. 
وی همچنین به طرح های ش��اخص قابل افتتاح در این هفته 
اش��اره کرد و بیان داش��ت: 4 هزار و 372 واحد مسکن قابل 
واگذاری در شهرستان های اصفهان، اردستان، شاهین شهر، 
فریدن، خوانسار، برخوار، نجف آباد، کاشان، نایین و گلپایگان 

از جمله واحدهای مسکن واگذار شده در هفته دولت است.

 سونامی صنعت برق در بخش 
توزيع است

  مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان گفت: در 
حال حاضر سونامی صنعت برق در بخش توزیع است بنابراین 
س��اختار این بخش از صنعت برق باید ساختار درستی باشد.

حمیدرضا پیرپیران با اشاره این که شرکت توزیع برق اصفهان 
نگاهش فقط شهری و استانی نیست، اظهار داشت:  این شرکت 
عالوه بر بخش شهری و استانی نگاهی جهانی در بخش توزیع 
دارد و هر زمان در خصوص کوچک س��ازی، هوشمند سازی، 
اتوماس��یون و انرژی های نو صحبت می کنی��م نگاهی جهان 
شمول باید به این مباحث وجود داش��ته باشد. وی افزود: در 
حال حاضر سونامی صنعت برق در بخش توزیع است بنابراین 
ساختار این بخش از صنعت برق باید ساختار درستی باشد و 
شبکه های توزیع باید در بخش کارشناس��ان و مدیران مورد 
توجه،مانیتورینگ و بازنگری قرار گیرد. مدیرعامل ش��رکت 
توزیع برق شهرس��تان اصفهان تصریح ک��رد: دنیا در بخش 
توزیع حرکت های پرسرعتی را انجام داده و هدف گزاری های 
درستی نیز در این خصوص انجام گرفته به طوری که در کشور 
آلمان 50 درصد انرژی الکتریکی برای سال 2030 انرژی های 

فتوولتاییک در نظر گرفته شده است. 

4
28 پروژه منابع طبیعی در اصفهان به بهره برداری رسید

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از افتتاح 28 پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت 
با هزینه ای بالغ بر 27 میلیارد ریال خبر داد.این پروژه ها در  شهرستان های اصفهان ، برخوار ، سمیرم ، 
فریدن ، نایین ، خوروبیابانک ، اردستان ، آران وبیدگل ، چادگان ، مبارکه لنجان و..   به بهره برداری رسید.
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مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت 
: در هفته دول��ت 40 پ��روژه در بخ��ش آب و فاضالب با 
هزینه ای حدود 170 میلیارد ریال در شهرهای اصفهان ، 
اردستان  بادرود ، چادگان ، دولت آباد و برخوار ، سمیرم ، 
شهرضا  مبارکه ، کوهپایه ، فریدونشهر ، نائین و نجف آباد 

به بهره برداری می رسد .
مهندس هاش��م امینی با اش��اره ب��ه اج��رای طرح های 
آبرس��انی اعالم کرد : آبرسانی به فریدونش��هر ، آبرسانی 
به ش��هر برف انبار ، خط انتقال آب ش��هر عالمه مجلسی  
آبرس��انی به نیروگاه برق ش��رکت صعود گستر ، آبرسانی 
به واحدهای صنعتی شهر قهجاورستان ، خط انتقال آب 
سالن همایش های اصفهان ، آبرس��انی به مجموعه 104 
واحدی فرهنگیان خوراسگان از جمله طرح های آبرسانی 
هس��تند که در هفته دولت ب��ه بهره برداری می رس��ند . 

این درحالیس��ت که پروژه های آبرس��انی باهدف تأمین 
آب ش��رب ش��هرهای مذکور ، ارتقای کیفی آب شرب ، 
کاهش هدر رفت آب ، افزایش راندمان پمپ ها و توس��عه 
طرح های آب رس��انی در دس��تور کار قرار گرفت .وی به 
ارائه خدمات ش��رکت آب و فاضالب به پروژه های مسکن 
مهر در سطح استان پرداخت و عنوان کرد : شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان از زمان اجرای پروژه مسکن مهر 
در اس��تان همچنان اقدام به ارائه خدمات به این واحدها 
نموده اس��ت به طوری که در هفته دولت نصب انشعابات 
آب فاز 2 مس��کن مهر زواره ، آبرس��انی به مخزن مسکن 
مهر ش��هرضا صورت می گی��رد .رئیس هیئ��ت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان بابیان 
اینکه تأمین آب ش��رب مش��ترکین در فصل تابستان با 
توجه به عدم جاری ب��ودن زاین��ده رود و کاهش آبدهی 
چاه های فلمن با محدودیت ه��ای عدیده ای مواجه بود بر 
این اس��اس حفر و تجهیز تعدادی چاه در دستور کار قرار 
گرفت که بهره برداری از چاه مولوی ، ش��یرخانه زینبیه ، 
شیرخانه دولت آباد ، فالطوری ، سجزی ، اردستان ، محله 
دهنو خوراس��گان ، بادرود و خالدآباد ، ان��ارک ، تجهیز و 
راه اندازی چاه های اضطراری در س��طح ش��هر اصفهان از 
جمله پروژه هایی که در هفته دولت به بهره برداری می رسد 
این پروژه ها باهدف تأمین بخشی از نیاز آبی مشترکین در 
شهر و سطح اس��تان اصفهان می باشد تا به نوعی از تبعات 

بحران کم آبی در سطح استان کاسته شود .

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد 
مجلسی

 واگذاری 1۰۰۰ واحد مسکن مهر 
در شهر جديد مجلسی 

محمد رضا احمدی مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید 
مجلس��ی در جریان بازدید مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی 
از پروژه های زیر بنایی و روبنایی و مس��کن مهر این ش��هر 
گفت:هم اکنون بی��ش از هفتاد میلیارد توم��ان پروژه های 
خدمات روبنایی توسط این ش��رکت و پروژه های مشارکتی 
با بخش خصوصی در شهر جدید مجلسی در حال اجراست 
و به زودی هزار واحد مس��کن مهر در این شهر به متقاضیان 

واگذار می شود.
وی افزود:امس��ال  بی��ش از 30 میلی��ارد توم��ان پ��روژه 
خدمات روبنایی توسط این ش��رکت در حال اجرا می باشد 
که ش��امل احداث مدرس��ه ، مس��جد ، فرهنگس��را، مراکز 
بهداش��تی درمانی، پاس��گاه نی��روی انتظام��ی، فضاهای 
ورزشی و تفریحی و پارک می باشد.وی ادامه داد: همچنین 
توسط ش��رکت عمران ش��هر جدید مجلس��ی 40 میلیارد 
تومان پروژه مش��ارکتی ب��ا بخش خصوص��ی در حال اجرا 
می باش��د.وی در ادامه با اش��اره به افتتاح و واگ��ذاری هزار 
واحد مس��کن مهر در آینده نزدیک در شهر جدید مجلسی 
گفت:  واحدهای مس��کن مهر در این شهر از کلیه امکانات و 
تأسیس��ات ش��امل آب و فاضالب ، برق ، گاز ، تلفن ، اماکن 
 تجاری و خدماتی و سیس��تم حمل ونقل عمومی برخوردار

 هستند.

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان:

افتتاح 4۲۹ پروژه عمرانی توسط 
شهرداری ها و دهیاری ها

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در هفته دولت 
429 پروژه عمرانی توسط شهرداری ها و دهیاری های استان 
اصفهان افتتاح ش��ده و به بهره برداری می رس��د.محمدعلی 
طرفه با اش��اره به اینک��ه درصد قابل توجه��ی از پروژه های 
شهری و روس��تایی از محل پروژه های عمرانی استان است، 
اظهار کرد: امسال تاکید بسیاری بر اجرای پروژه های عمرانی 
توسط ش��هرداری ها و دهیاری ها داش��تیم که خوشبختانه 
حجم قابل توجهی از پروژه های افتتاحی هفته دولت توسط 
ش��هرداری ها و دهیاری ها که نهاده��ای مردمی و عمومی 
هستند به بهره برداری رسیده اس��ت.وی افزود: پروژه های 
افتتاح��ی در هفته دولت برابر 429 طرح هس��تند که 316 
پروژه توسط ش��هرداری های اس��تان و 113 پروژه توسط 

دهیاری ها افتتاح و به بهره برداری رسیده است.
معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفهان با اش��اره به حجم 
ریالی و اعتباری این پروژه ها تصریح کرد: در مجموع بالغ بر 
یک ه��زار و 360 میلیارد ریال هزینه اجرای��ی این پروژه ها 
بوده ک��ه از این می��زان بیش از ی��ک ه��زار و 257 میلیارد 
ریال توسط ش��هرداری ها و بالغ بر 102 میلیارد ریال توسط 
دهیاری ها هزینه ش��ده اس��ت.وی به کمک های انجام شده 
توسط دولت و استانداری به شهرداری ها و دهیاری ها اشاره 
کرد و گفت: سال گذش��ته کمک های مالی مطلوبی توسط 
استانداری به منظور اجرای پروژه های عمرانی به دهیاری ها 

و شهرداری های استان شد.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان : بااعتباری حدود 17۰ میلیارد ريال

بهره برداری از 4۰ پروژه آب و فاضالب  در استان 

دکتر سعد محمدی در جلسه مشترک با معاون پژوهش 
فن آوری دانش��گاه آزاد اسالمی و رؤس��ای مراکز استان 
اصفهان طی س��خنانی ضمن اس��تقبال از همکاری عزم 
جدی این دانش��گاه برای تعامل و هم��کاری با ذوب آهن 
گفت: رشد وتوس��عه صنعت فوالد شرکت های مرتبط با 
حضور ذوب آهن و تربیت نیروی متخصص در این مجتمع 
بزرگ صنعتی ش��کل گرفت ودر حال حاضر نیز اهداف 
مختلفی را برای رشد وتوسعه خود برنامه ریزی کرده است 
.دکتر سعد محمدی تکمیل حلقه تولید از سنگ آهن تا 
تولید محصوالت فوالدی و رسیدن به تولید 5 میلون تن 
و کاهش هزینه های تولید را از جمله برنامه های مهم این 
شرکت عنوان نمود و گفت : متاسفانه تاکنون بین دانشگاه 
صنعت فاصله وجود دارد ودرد واقعی صنعت را دانش��گاه 
نمی داند. بنابراین تغییر نگاه دانش��گاه ش��ناخت واقعی 
صنعت حرکت در جهت رفع مشکالت گلوگاه های موجود 

صنعت ضروری است .
وی گفت آموزش های دانش��گاه باید به سمت کاربردی 
باشد تا دانش��جویان بتوانند در دوران تحصیل با صنعت 
به صورت کاربردی بیشتر آشنا شوند و پس از طی نمودن 

تحصیل نیروی آماده به کار در این زمینه باشند .
وی تصریح کرد : ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت 
بزرگ و مهم کش��ور آمادگی خ��ود را ب��رای همکاری با 
دانشگاه اعالم نموده و از طرح ها و پروژه هایی که بتواند به 
رفع مشکالت در زمینه های مختلف کمک کند،  حمایت 
و استقبال خواهد کرد .وی افزود : باید تالش نمود تا حلقه 
مفقوده صنعت پیدا شود و راهکارهای الزم را در این زمینه 
ارائه نمود . وی ایجاد یک واحد مستقل جهت پیگیری و 
اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی در دانش��گاه را بسیار 
مهم دانست وگفت متاسفانه تاکنون در هیچ دانشگاهی 
چنین واحد مس��تقلی وجود ندارد و ما نیازمند  به تغییر 

ساختار و اصالح نگرش جدید در این زمینه هستیم.
  تعمیر و بهینه س�ازی سیس�تم تصفیه غبار کوره 

آهک پزی پلی زئوس آگلومراسیون
مهندس افضلی معاون بهره برداری از تعمیر و بهینه سازی 
سیس��تم تصفیه غبار کوره آهک پزی پلی زئوس بخش 

آگلومراس��یون به عنوان یکی دیگر از پروژه های زیست 
محیطی ذوب آهن اصفهان خبر داد .وی در این خصوص 
گفت : با توجه به نقش حیاتی کوره ه��ای پلی زئوس در 
تأمین آهک موردنیاز بخش فوالدسازی به میزان حدود 
120 هزار تن در س��ال و باال بودن آالینده های خروجی 
دودکش ها از نرم مجاز تعیین شده ) بالغ بر 700 میلی گرم 
بر نرمال متر مکعب( پس از الحاق کارگاه آهک به بخش 
آگلومراسیون بالفاصله بررسی و برنامه ریزی الزم توسط 
کارشناس��ان بخش، امور فنی بهره برداری، HSEو امور 
قرارداده��ا در جهت ب��رآورد احجام کار، تنظیم اس��ناد 
مناقصه و انتخاب ش��رکت پیمانکار به منظ��ور تعمیر و 
بهینه سازی سیستم تصفیه غبار کوره انجام شد .وی افزود 
: پس از انتخاب شرکت مهندس��ی شایان طرح، عملیات 
مزبور از اواخر بهمن ماه 92 ش��روع و در هفته گذش��ته 
پس از اندازه گی��ری خروجی دودک��ش و رضایت بخش 
بودن نتایج مطابق با تعهدات ق��رارداد منعقده ) زیر150 

میلی گرم بر نرمال متر مکعب (  ، فاز اول این پروژه )پلی 
زئوس شماره 1( به پایان رسیده و به زودی عملیات تعمیر 
واحد پلی زئوس شماره 2 شروع خواهد شد.الزم به ذکر 
است اهم فعالیت های اجرایی پروژه مزبور شامل موارد زیر 
بوده است:-تعمیر سیکلون های خشک جمع آوری غبار 
قبل از الکتروفیلتر شامل تعویض سقف سیکلون و تقویت 
سازی آن.- تعویض یا تعمیر کلیه سیستم های ضربه زن 
الکترودها و صفحات جمع کننده غبار الکتروفیلتر و انجام 
تنظیمات آن. بهینه سازی سیستم کنترل و اتوماسیون و 
برق فرآیند با افزودن PLC و تابلوهای کنترلی و برقی و 
تعویض کابل های معیوب در راستای بهبود بهره برداری و 
شرایط زیس��ت محیطی.- تعویض ایزوالتورهای معیوب 
الکتروفیلت��ر که در بهبود عملکرد جذب غبار در س��طح 

الکترودها مؤثر می باشد.
- ترمیم عایق های بخش های مختلف الکتروفیلتر شامل 
بدنه و س��قف.- رفع کلیه نش��تی های سیس��تم تصفیه 
غبار و واحد پیش��گرم و پخت م��واد از جمل��ه دریچه و 
شیشه های بازدید و تعویض اکسپنش��ن های فرسوده و 

ترمیم فرسودگی های بدنه و دریچه ها.

 حمايت ذوب آهن از پروژه های کاربردی  مراکز علمی  

وزیر راه و شهرس��ازی با اعالم اینکه با راه اندازی صندوق 
پس انداز مس��کن می توان 50 درصد قیمت مس��کن را از 
طریق تس��هیالت خری��داری کنیم، گفت: خان��ه اولی ها 
برای ما بس��یار مهم هس��تند. بر همین اس��اس، متراژی 
که برای خانه اولی ها در نظر گرفته ش��ده، 75 متر اس��ت 
 و میانگی��ن پرداخ��ت تس��هیالت 80 میلی��ون توم��ان

 است.
آخوندی با بابیان اینکه شاخص دسترسی به واحد مسکونی 
بر اس��اس درآمدهای خانواره��ا در ایران خوب نیس��ت، 
گفت: به ش��کل متوس��ط هر خانواده ایرانی باید 12 سال 
درآمد خود را هزینه کن��د تا بتواند یک واحد مس��کونی 
خریداری کند این در حالی است که در کشورهای دیگر این 
شاخص 3 تا  5 سال است، ضمن اینکه با برنامه ریزی های 
 الزم سعی خواهیم کرد با ارائه تس��هیالت بانکی کمتر از 
40 درص��د هزینه خانوارها جهت بازپرداخت تس��هیالت 

بانکی پرداخت شود.
 وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه اینکه نبای��د بیش از

 40 درصد از هزینه خانوارها جهت خرید مس��کن صرف 
ش��ود، خاطرنش��ان کرد: در غیر این صورت مردم مجبور 
هستند از سهم بهداشت و آموزش خود زده و جهت خرید 

مسکن مصرف کنند.
وی بابیان اینک��ه اصلی تری��ن بحث ب��رای خانواده های 
قش��ر متوس��ط جامعه خرید خانه اس��ت، اظهارداشت: 
با اس��تفاده از پس انداز و پرداخت اقس��اط مناس��ب یک 
 خان��واده طبق��ه متوس��ط جامع��ه می توان��د خان��ه دار 

شود.
آخوندی با تاکید بر اینکه تنها از طریق پس انداز می توان 
اقدام به تأمین مس��کن کرد، گف��ت: این ط��رح در تمام 
کشورهای دنیا موفق بوده و در ایران نیز به طور قابل قبولی 
موفق خواهد بود. در حال حاضر قش��ر وس��یعی از جامعه 
جوان هس��تند و می توان با کاهش سطح زیربناها اقدام به 

تولید انبوه مسکن کرد.
وی با اشاره به اینکه بازار سفته گری به بازار مسکن جهت 
می دهد، تصری��ح کرد: بای��د با مطرح ک��ردن تقاضاهای 
متوسط جامعه و قدرت خرید پیدا کردن این طبقات بازار 

تولید را متناسب با بازار تقاضا کنیم.
وزی��ر راه و شهرس��ازی بابی��ان اینکه با توضیح مناس��ب 
مس��کن قیمت زمین نی��ز کاهش می یاب��د گفت: قیمت 

زمی��ن در ش��هرهای مختلف متف��اوت اس��ت و به صفر 
 رس��اندن قیمت زمین در ح��ال حاض��ر غیرقابل ممکن

 است.
آخون��دی ب��ه مالی��ات از خانه ه��ای خالی اش��اره کرد و 
اظهارداش��ت: با توجه به نرخ تورم در کشور طرح مالیات 
از خانه های خال��ی باعث کاهش تولید می ش��ود و انگیزه 
ساخت وس��از را در کش��ور کاهش می دهد در صورتی که 
از رکود تورمی خارج ش��ویم و میزان تورم کش��ور به 2 یا 
3 درصد برسد مالیات از خانه های خالی موفق خواهد بود 
در غیر این صورت این طرح بازار سرمایه گذاری را تهدید 

می کند.
وی بابیان اینکه یکی از سیاست های ما برای خروج از رکود 
جدا کردن بانک ها از بنگاه داری است گفت: بانک ها باید تنها 
به فعالیت بانکداری خود بپردازند و حذف وام دهی بانک ها 

و خروج آن ها از فعالیت بنگاه داری فعالیت اصلی ما است.
 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال 92 بانک ها

 2 هزار میلیارد تومان تس��هیالت دادند که 120 میلیارد 
 توم��ان از آن تجدید قرارداد ش��د، اظهارداش��ت: کمتر از

 115 میلی��ارد توم��ان تس��هیالت در س��ال گذش��ته 
به بخش مس��کن پرداخت ش��د، ضمن اینک��ه 60 تا 70 
 هزار میلی��ارد تومان در بخش مس��کن باید تس��هیالت

 پرداخت شود.
آخوندی با اش��اره به راه اندازی صندوق پس انداز مسکن 
گف��ت: بخش اعظ��م منابع ای��ن صن��دوق اندوخته های 
مردم اس��ت و کمک دولت برای جبران کس��ری های این 
 صندوق می توان به خانه دار شدن قشر متوسط کمک کرد.

 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی را می توان در منابع 
این صندوق پرداخت کرد.

وزیر راه و شهرس��ازی خاطرنش��ان کرد: تاریخ نشان داده 
است که این طرح موفق بوده و ما می توانیم با اجرای طرح 
صندوق پس انداز مسکن 3 میلیون خانوار را خانه دار کنیم. 
وی به میزان اقساط این طرح اشاره کرد و گفت: 40 درصد 
هزینه خانواده را برای پرداخت این اقساط در نظر گرفته ایم

آخوندی بابیان اینکه درگذشته برنامه های مسکن لحظه ای 
بوده است، گفت: باید برای مسکن برنامه ریزی های کافی 
صورت گیرد و بدون پس انداز نمی توان اقدام به خرید خانه 
کرد؛ بنابراین اقتص��اد خرد و اقتص��اد کالن هر دو طرف 
به صورت متعادل برای کنترل بازار مس��کن اقدام کنند. 
با راه اندازی بازار رهن می توان عرض��ه و تقاضا را متعادل 
کرد به گونه ای که خانوارها یک واحد مسکونی را از طریق 
تس��هیالت بانک خریداری کنند و آن را ب��ه رهن بانک تا 
پرداخت کامل باز پرداخت تس��هیالت آن را به رهن بانک 

دربیاورند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بخش مسکن نیاز به 
سیاست های بلند مدت دارد، افزود: باید سازنده، خریدار و 
بانک با یکدیگر رابطه خوبی برقرار کنند و بخش مس��کن 
را فعال ت��ر کنند. در کش��ورهای خارج��ی دخالت دولت 
 در بخش ساخت وس��از صفر اس��ت و تنها نق��ش نظارتی

 دارد.

وزير راه و شهرسازی  خبر داد 

حذف وام دهی بانک ها و خروج آن ها از فعالیت بنگاه داری فعالیت اصلی ما است

خانه اولی ها 80 میلیون تومان تسهیالت مسکن می گیرند
 تشريح  جزئیات سفر معاون 
اول رئیس جمهور به اصفهان 

اس��تاندار اصفهان گفت: یکی از مهم ترین برنامه های 
هفته دولت در استان اصفهان که از شنبه اول شهریور 
آغاز شده سفر معاون اول رئیس جمهور برای نخستین 

بار به اصفهان است.
رسول زرگرپور پیرامون سفر معاون اول رئیس جمهور 
به اصفهان اظهار کرد: در س��فر ی��ک روزه معاون اول 
رئیس جمهور به اصفه��ان، جهانگیری چندین طرح 
بزرگ صنعتی و شهری را افتتاح و از چند طرح شاخص 
استان هم بازدید می کند و در پایان در نشست شورای 
اداری استان اصفهان حضور می یابد.وی با بیان اینکه 
در نشست شورای اداری استان گزارش هائی در مورد 
موضوعات اساسی استان از جمله آب و آلودگی هوا به 
معاون اول رئیس جمهور ارائه می ش��ود، افزود: آقای 
جهانگیری در این س��فر از برنامه ه��ای دولت در این 
زمینه می گوید و این رویداد مهمی است که نخستین 
بار در دولت تدبیر و امید اتفاق می افتد.استاندار اصفهان 
گفت: معاون اول رئیس جمهور در سفر یک روزه خود 
به اصفهان از طرح قطار شهری نصف جهان هم بازدید 
می کند و از جزئیات طرح باخبر می شود.وی افزود: قرار 
است در این بازدید برنامه ای تا سال 1395 ارائه شود که 
 براین اساس خط یک متروی اصفهان به طور کامل به

 بهره برداری برس��د و عملیات اجرائی خط 2 هم آغاز 
شود.زرگرپور با بیان اینکه مسیر20 کیلومتری خط 
یک متروی اصفهان از جنوبی ترین تا ش��مالی ترین 
منطقه اصفهان است، تصریح کرد: مرحله تست گرم 
واگن های خط یک متروی اصفهان هم انجام ش��ده و 

درحال پیگیری دریافت بقیه واگن ها هستیم.
وی گفت: تست گرم این واگن ها باید توسط چینی ها 
انجام شود و به همین دلیل ما نمی توانیم زمان دقیق 
افتتاح خط یک متروی اصفهان را زودتر اعالم کنیم اما 
پیش بینی می کنیم در اولین فرصت ممکن بین 5 تا 
6 کیلومتر از قطارشهری اصفهان را در شمال این شهر 
به بهره برداری برسانیم.اس��تاندار خاطر نشان کرد:  با 
توجه به اینکه ایستگاه های خط یک متروی اصفهان 
و قطارهای آن آماده است تنها منتظر اتمام آزمایش 
ایمنی و فنی آن هس��تیم و امیدواریم به زودی شاهد 
افتتاح این بخش از خ��ط یک مترو باش��یم،  یکی از 
درخواست های ما از معاون اول رئیس جمهور تأمین 
اعتب��ارات ارزی و ریالی برای تکیم��ل خط یک قطار 
ش��هری اصفهان خواهد بود که تعامالتی هم در این 

زمینه انجام شده است.



یادداشت

ثبت  نام ناشران سراسر کشور برای حضور در نمایشگاه های کتاب استانی اصفهان، اراک 
و تبریز آغاز شد. مطابق اعالم، نمایش��گاه کتاب اصفهان 15 تا 20 شهریور، اراک 27 

شهریور تا 2 مهرماه و تبریز 7 تا 12 مهر برگزار خواهد شد.
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آغاز ثبت نام نمایشگاه  های کتاب استانی اصفهان، اراک و تبریز
هفتیادداشت

گردهمایی  ورزشکاران زورخانهای و 
پهلوانی میدان امام علی)ع( اصفهان

  مس��عود حس��ین میرزایی دبیر اجالس و جش��نواره گفت: ورزش 
زورخانه ای که امروزه در بعضی از زورخانهها انجام میشود، بازمانده 
آیینی باستانی است. پهلوانانی که پا به گود میگذارند نه برای نمایش 
زور بازو که برای فهم آیین و مرام پهلوانی اس��ت که پا به میدان می 
گذارند. وی افزود: ورزش زورخانهای تفاوتی اساسی با سایر ورزشها 
دارد و آن هم اجرای آیین های خاص در این ورزش است و از همین 

رو شایسته ثبت در میراث جهانی بشریت شناخته شد.
حس��ین میرزایی اظهار داشت: در همین راس��تا دبیرخانه اجالس و 
جش��نواره در ایام برگزاری اجالس و جش��نواره برای نخستین بار، 
بزرگترین حضور ورزشکاران زورخانه ای و پهلوانی را در میدان امام 
علی)ع( با حضور صدها ورزشکار رشته زورخانهای و پهلوانی از گروه 

سنی کودک تا کهنسال، مرشدان و پیشکسوتان برگزار می کند.

۶۰ اثر نقاشی در کتابخانه مرکزی 
اصفهان

    مجموعه ای از آثار نقاشی در دو بخش نوجوان و بزرگسال در 
کتابخانه مرکزی اصفهان در حال برگزاری است.

 مسئول برگزاری این نمایش��گاه ضمن اعالم این خبر گفت: 
در این نمایشگاه ۶0 اثر نقاشی با تکنیک های مختلف پاستل، 
رنگ و روغ��ن، نگارگ��ی و قلم فل��زی در بخش بزرگس��ال، 
و 75 اث��ر با تکنیک های پاس��تل و نقاش��ی خ��الق در بخش 
نوج��وان در معرض تماش��ای عالقمندان قرار گرفته اس��ت. 
مرضی��ه گالبگیر که خود مرب��ی گری بخش بزرگس��ال را بر 
 عه��ده دارد در ادامه افزود: مس��ئولیت بخش نوج��وان را نیز 
» متین فر « بر عهده دارد. گفتنی اس��ت؛ این نمایش��گاه از 1 
شهریور ماه آغاز شده و تا ۶ شهریور، در ساعات ۹ صبح تا 1 و ۴ 
بعد از ظهر تا ۸ در گالری های 1 و 2 کتابخانه مرکزی اصفهان، 

واقع در خیابان باغ گلدسته برگزار می گردد.

 اجالس بین المللی آساهیل 2۰15
 در اصفهان برگزار می شود

 اجالس بین المللی انجمن موسس��ات آم��وزش عالی جنوب 
شرقی آسیا )ASAIHL(  آساهیل 2015  سال آینده در شهر 
اصفهان برگزار می شود.معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراس��گان( با اعالم این خبر به ایرنا گفت: این 
اجالس ساالنه با حضور روسای حدود 1۹0 دانشگاه سراسر دنیا 
اردیبهش��ت ماه ۹۴ در اصفهان برگزار خواهد ش��د.پیام نجفی 
افزود: این اجالس از سوی معاونت امور بین الملل دانشگاه آزاد 
اسالمی با همکاری واحد آکس��فورد برگزار می شود و دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراس��گان( میزبان آن است.وی 
اظهار کرد: انجمن موسسات آموزش عالی جنوب شرقی آسیا در 
سال 1۹5۶ به ابتکار روسای هشت دانشگاه دولتی جنوب شرقی 
آسیا و به عنوان یک سازمان غیر دولتی در بانکوک تاسیس شد. 

کمند امیرسلیمانی:

هنوز صدای خنده های مهربان خالق 
»پدر ساالر« در گوشم است

کمن��د امیرس��لیمانی ک��ه تجربه 
همکاری در سه س��ریال طوالنی با 
زنده ی��اد اکبر خواجویی را داش��ته، 
ب��ا متأثر ش��دن از درگذش��ت این 
کارگ��ردان س��ینما و تلویزی��ون، 
می گوید: خوبان و عزیزان همیش��ه 
گلچین می ش��وند؛ هنوز هم صدای 
مهربان و خنده های قشنگ زنده یاد خواجویی در گوشم مانده است.

بازیگر نقش آذر در سریال »پدرساالر«  با تداعی خاطرات گذشته اش 
از همکاری با اکبر خواجویی در سریال های تلویزیونی اظهار می کند: 
طی این سال ها سه س��ریال طوالنی با زنده یاد خواجویی کار کردم 
که »پدرساالر« برجسته ترین آن ها بود. شما از هرکس درباره آقای 
خواجویی بپرسید اول از هم به خوش اخالقی ایشان اشاره می کند؛ 
چرا که او مرد شریف، دوست داشتنی و آرامی بود و خانواده آرامی 
هم داشت. در کل اگر بخواهم در یک جمله ایشان را توصیف کنم، 
باید بگویم رفتار و منشش ستودنی بود.وی یادآور می شود: کمابیش 
بعد از سریال »پدر ساالر« با آقای خواجویی و خانواده اش در ارتباط 
بودم و به نوعی عمده موفقیتم در عرصه هنر را مدیون ایشان هستم. 
به همین خاطر از خبر درگذش��ت وی خیلی متأثر ش��دم؛ چرا که 
آقای خواجویی س��رزنده بود و قصد مرگ نداشت و االن هم انتظار 
شنیدن خبر درگذشتش را نداشتم. همیشه خوبان و عزیزان گلچین 
می شوند.امیرسلیمانی در عین حال به همبستگی اعضای سریال 
»پدرساالر« اشاره می کند و می گوید: در س��ریال »پدرساالر« آن 
طور که مردم در قاب تلویزیون همبستگی و صمیمیت را احساس 
می کردند، در پشت صحنه هم واقعاً این همبستگی خانوادگی میان 
عوامل حاکم بود، به دلیل اینکه آقای خواجویی همیش��ه با اخالق 
خوبش فضای صمیمیت را در همه کارهایش از جمله »پدرساالر« 
به وجود می آورد. ه��ر بازیگری که یک بار با او کار می کرد دو س��ه 
بار دیگر هم در کارهایش حضور پیدا می کرد و دوس��ت نداش��ت 
همکاری اش با او قطع شود.بازیگر سریال های »پدرساالر«، »برگ 
بار« و »رسم شیدایی« )به کارگردانی اکبر خواجویی( در حالی که از 
نبود این کارگردان ابراز ناراحتی می کند، ادامه می دهد: همیشه دلم 
از این می سوخت که انقدر که آقای خواجویی در کارهایش فعال و 
پویا بود اما این امکان برایش فراهم نشد که کارش را بیشتر و با فراغ 
بال بدون کسالت ادامه بدهد و فرصت بیشتری برای کار در عرصه 
هنر داشته باشد.امیرسلیمانی گفت وگویش را با تعریف خاطره ای 
از زنده یاد اکبر خواجویی خاتمه می دهد و می گوید: همین که طی 
این سال ها سه کار طوالنی با ایشان داشتم و هیچ خاطره بدی از وی 
در ذهنم نمانده، خودش بزرگ ترین و بهترین خاطره است؛ روحش 

شاد و یادش گرامی.

در آیین رونمای��ی از مجوز فعالیت کتاب فروش��ی ها 
که در ادامه کل فرهنگ و ارشاد اس��المی برگزار شد، 
به 10 نف��ر از پیشکس��وتان این حوزه ش��امل ۹ مرد 
 و ی��ک زن، پروانه فعالیت کتاب فروش��ی اعطا ش��د. 
این مجوزها ب��ر اس��اس تفاهم نامه ای که بی��ن اداره 
فرهنگ و ارشاد اس��المی اس��تان اصفهان و اتحادیه 
 کتاب فروشی ها منعقد شده اس��ت، صادر و اعطا شد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در آیین 
رونمایی از مجوز فعالیت کتاب فروشی های این استان 
گفت: مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه در هفته دولت 
 و با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح خواهد شد. 
محمد قطب��ی اف��زود: در کنار ای��ن مرکز، ش��ورای 
سیاس��ت گذاری آموزش های فرهنگ��ی و هنری نیز 
راه اندازی می ش��ود. وی با اش��اره به اینک��ه در حوزه 

عل��وم کارب��ردی، آموزش ه��ای ح��وزه فرهن��گ 
و هنر، مؤسس��ات آموزش موس��یقی و هنرس��تان ها 
فعالیت خواهند ک��رد، اضافه ک��رد: در آینده نزدیک 
هنره��ای نمایش��ی و موس��یقی اس��تان به س��مت 
 احیای مکت��ب تاریخ��ی ای��ن عرصه ها س��وق داده 
می ش��وند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان 
اصفهان درباره صن��دوق حمایت و بیم��ه هنرمندان 
نیز گفت: از حدود س��ه ماه پیش پذیرش افراد جدید 
ب��رای دریافت بیم��ه هنرمن��دان متوقف ش��د و این 
 صن��دوق در آینده با رویک��رد جدید کار خ��ود را آغاز 
خواهد ک��رد. وی با بی��ان اینکه ب��رای اولی��ن بار در 
عرص��ه فرهنگ و هن��ر تدوی��ن نظام صنف��ی در این 
دولت اقدام ش��ده اس��ت، افزود: الگ��وی نظام صنفی 
رس��انه طراحی و ب��رای ارائه نظ��رات، پیش��نهادات 
و بررس��ی توس��ط اصح��اب رس��انه و مطبوع��ات 
 ب��ر روی س��ایت وزارت ارش��اد ق��رار داده ش��ده

 اس��ت. حجت االس��الم قطب��ی اظه��ار ک��رد: ب��ا 
دس��تور وزیر ارش��اد برای س��ایر حوزه های فرهنگ 
 و هن��ر نی��ز نظ��ام صنف��ی طراح��ی می ش��ود. 
وی ادامه داد: انجمن ه��ای زیادی در حوزه های هنری 
و فرهنگی فعال هس��تند که باید مش��کالت آن ها در 
 سطح قوانین ملی بررس��ی و پیگیری های الزم انجام 
ش��ود. در این جلس��ه فعاالن عرصه هن��ر و فرهنگ و 
رسانه به طرح دیدگاه ها و نظرات و مشکالت موجود در 

حوزه های خود پرداختند.

پیش تولی��د تله فیلم  »بوی خ��وش یار« ب��رای ایام 
سوگواری ساالر ش��هیدان امام حس��ین )ع( در ماه 
محرم در محله قدیمی اندوان خمینی ش��هر اصفهان 
آغاز ش��د. به گزارش خبرگزاری ف��ارس پیش تولید 
تله فیلم  »بوی خوش یار« به نویسندگی و کارگردانی 
هادی رحیمی خواص و تهیه کنندگی داریوش بابائیان 
برای ایام سوگواری ساالر ش��هیدان امام حسین )ع( 
در ماه محرم در محله قدیمی اندوان خمینی ش��هر 
اصفهان آغاز شد.از بازیگرانی که تاکنون حضورشان 

در این تله فیلم قطعی شده می توان از بابک انصاری، 
کیمیا بابائیان و علیرضا شیخ االسالم نام برد.

فیلم روایتگر داستان پیرمردی است که تمام عمرش 
را برای ام��ام حس��ین )ع( در هیئت ه��ای عزاداری 
خدمت ک��رده و مورد احت��رام و اعتم��اد همه اهالی 
روستاست ناگهان متوجه می شود محرم سال آینده 
را نخواهد دید  که این باع��ث اتفاقاتی در طول فیلم 
می ش��ود. از دیگر عواملی ک��ه تاکنون حضورش��ان 
قطعی ش��ده می توان به ش��هاب کازرونی به عنوان 

برنامه ریز، دستیار تهیه محسن گورگور، مدیر تولید 
علی جعفری، جانشین تولید مجتبی محمدی، طراح 
گریم رضا س��عیدی و  دس��تیار کارگردان علی رضا 

رحمتی نام برد.
طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده قرار است این تله 
فیلم مناسبتی هفته آینده رسماً کلید زده شود.      

ن��ی  ه��ادی رحیم��ی پی��ش از ای��ن کارگردا
تله فیلم های حج پاکان، خواس��تن، نان ش��ب، کاله 

توکاله و مستند عزای عشق را برعهده داشت است.

توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان صادر شد: برای اولین بار در کشور

آغاز پیش تولید تله فیلم   » بوی خوش یار«  در خمینی شهر اصفهان

 صدورمجوز کتابفروشی در اصفهان  

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

مفاد آرا
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  صادره  آراء  آگهي   455

ساختمانهاي فاقد سند رسمي کوهپايه 
نظر به اينكه آراء صادره از طرف هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك 
كوهپايه باستناد اسناد رسمي مالكيت مشاعي و اسناد عادي تسليمي تصرفات مفروزي 
و مالكانه متقاضيان زير را احراز نموده، لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وماده 13 آئين نامه اجرائي آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي گردد تا در صورتي كه اشخاص 
ذينفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايستي پس از انتشار آگهي تا دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند و معترض بايد از تاريخ تسليم اعتراض به 
واحد ثبتي ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي 
نمايد و گواهي تقديم دادخواست را از مراجع قضائي اخذ و به اداره ثبت محل تحويل 
دهد دراين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است در صورتي كه 
اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه را 
به ثبت محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مي نمايد و صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
حيدری  مجيد  آقاي   ))93/02/29((  -))139360302028000225  (( شماره  راي   -1
سجزی فرزند رضا  ششدانگ يك باب خانه احداثي بر روی قسمتی ازپالك ثبتی 20 
اصلي واقع در صحرای سجزی بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 135.85 مترمربع 

خريداری بصورت عادی مع الواسطه از رضا ناظمی سجزئی  
محمدی  عليرضا  آقاي   ))93/02/29((  -))139360302028000232  (( شماره  راي   -2
سجزی  فرزند محمد  ششدانگ يك باب خانه احداثي بر روی قسمتی از پالك ثبتي 20 
اصلي واقع در صحرای سجزی  بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 244.06مترمربع 

خريداری بصورت عادی مع الواسطه از رضا ناظمی سجزئی 
3- راي شماره )) 139360302028000246((- ))93/02/29(( آقاي احمد رحيمی كوپائی 
فرزند محمد  ششدانگ يك باب خانه  احداثي بر روی  پالك های262فرعی از47- اصلي 
واقع دركوهپايه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 335.41 مترمربع خريداری بصورت 

عادی مع الواسطه از حسنعلی يوسفی كوپائی  
الماسی  اكبر  آقاي علی   ))93/03/31((  -))139360302028000450 (( 4- راي شماره 
ثبتي 47فرعی از46- اصلي  كوپائی فرزند صفرعلی ششدانگ يكباب خانه تحت پالك 
عادی  خريداري  مساحت333/7مترمربع  به  اصفهان  ثبت   19 بخش  دركوهپايه  واقع 

مع الواسطه ازعباس ياريان كوپائی فرزند علی 
كريمی  قاسم  خانم    ))1393/03/31((  –  ))139360302028000542(( راي شماره   -5
از پالك 1و  سجزه ئی فرزند حسين   ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روی قسمتي 
 253/80 مساحت  به  اصفهان  19ثبت  بخش  سجزی  در  واقع  اصلي  از19-  2فرعی 
سند  برابر  خريداری  و  كريمی  محمد حسين  از  مع الواسطه  عادی  خريداری  مترمربع 

26170 مورخه 1368/05/08 دفتر 30 اصفهان  
ناظمی  رضا  آقاي   ))1393/04/26((  –  ))139360302028000638(( شماره  راي   -6
پالك  از  قسمتی  روی  بر  احداثي  خانه  يكباب  ششدانگ  جان   علی  فرزند  ئی  سجزه 
 341/33 به مساحت  اصفهان  19ثبت  بخش  كوهپايه  در  واقع  از19-اصلي  268فرعی  

مترمربع خريداری سند رسمی 39037 مورخه 92/04/24 دفتر خانه 70 كوهپايه 
تاريخ انتشار نوبت اول:1393/06/03

تاريخ انتشار نوبت دوم:1393/06/18 
محمد صادق مقدسي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كوهپايه

مزایده 
223 شعبه اول اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای 
سينا  در خصوص پرونده 4634/92ش ج/اول له خانم مريم جماليان و عليه سميرا – 
حسنعلی  مرحوم  وراث  همگی  جماليان  خاتون  و  نيكبخت  شهرت  به  همگی  سجاد   –
نيكبخت به آدرس خ سجاد – خ حجتيه – كوچه شهيد رحيمی بن بست مهدی – پالك9 
كه توسط كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 3/800/000/000 ريال معادل سيصد 
و هشتاد ميليون تومان ارزيابی گرديده است و مورد تعرض هيچيك از طرفين قرار 
نگرفته است و با توجه به اينكه خانم مريم جماليان بابت محكوم به و هزينه های اجرايی 
مبلغ 1/432/078/722 ريال معادل 27/134 حبه از ششدانگ پالك ثبتی 5000/19283 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره سريال دفترچه 097490الف82 در دفتر 758 
ابعاد ذكر شده در  مترمربع طبق  به مساحت 161/64  به شماره 139608 صفحه 65 
سند كه دارای يك طبقه ساختمان مسكونی با زيربنای حدود 117 مترمربع و زيرزمين 
به مساحت حدود 8 مترمربع به صورت انباری با قدمت حدود 40 سال با ديوارهای 
آجری و سقف از تيرآهن و طاق ضربی و ديوارها سفيد كاری شده و دارای آشپزخانه 
– حمام-توالت با كاشی بدنه و سراميك كف قديمی و كابينت فلزی كف اتاق و سالن 
از سيمان دربهای داخلی از چوب فرسوده شده و دربهای خارجی فلزی نما از سنگ 
قديمی می باشد منزل مسكونی دارای انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز می باشد در 
نظر دارد جلسه مزايده ای مورخ 93/6/23 در ساعت 12تا11 صبح در محل اجرای احكام 
شورای حل اختالف برگزار نمايد طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده می توانند با 
واريز 10% قيمت پايه به حساب 2171350205001 بانك ملی و ارائه فيش آن به اجرای 
بود. مزايده خواهد  برنده  قيمت  باالترين  دهنده  پيشنهاد  نمايند  بازديد  از محل  احكام 

م الف:11871 مدير اجرای احكام شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
تغییرات 

ا  ب  ت  شركت  مركز  تغيير  و  تغييرات  آگهی  93/2852/33/و-93/5/25  شماره:   452
سهامی خاص پرونده شركت ت ب آ سهامی خاص كه با شماره ثبت 3600 و شناسه 
ثبت  به  اصفهان  غيرتجاری  موسسات  و  شركتها  ثبت  اداره  در   10260244569 ملی 
رسيده بوده است و به علت تغيير مركز شركت از اصفهان-فلكه فلسطين-طبقه فوقانی 
شماره نامه  ذيل  زواره  جاده  جنب  فائق  شهيد  اردستان-خيابان  به  االقصی   مسجد 

ذيل  و  شده  ارسال  اداره  اين  به  اصفهان  شركتهای  ثبت  1190/ش-1363/04/26 
در  است  شده  پرونده  وصول  اعالم  اداره  اين   1363/05/24-1722 شماره   نامه 
تاريخ 1393/03/24 و با شماره ثبت 866 در دفاتر ثبت شركتهای اين اداره ثبت شده كه موضوع 
 را جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه زاينده رود منتشر می نمايد.م الف:246 

عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 
آگهی فقدان سند مالکیت

امضاء مشهود رسمًا  كه هويت و  يه محلی  استشهاد  باستناد دوبرگ  ملت  بانك   453
گواهی شده و مدعی است كه سند مالكيت ششدانگ يكبابخانه پالك 3616فرعی واقع 
صفحه  در  كه  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسير  دهستان  اصلی  شانزده  درزواره 
صادر  سند  و  ثبت  غالمحسين   فرزند  زاده  شفيعی  محمد  بنام  امالك   232 349دفتر 
تمامت  اصفهان  دفتر116   87/5/1-23845 انتقال شماره  سند  طی  و  گرديده  تسليم  و 
ششدانگ به بانك ملت انتقال گرديده و به حكايت دفتر امالك معامله ای انجام نگرديده 
مالكيت  سند  صدور  درخواست  باينكه  نظر  است   شده  مفقود  انگاری  سهل  اثر  ودر 
می شود  آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آيين  اصالحی   120 ماده  طبق  نموده،  المثنی 
يا  آن  به  نسبت  ذكرشده(  آگهی  اين  در  آنچه  )غيراز  معامله  انجام  مدعی  هر كس  كه 
وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز 
سند  و  مالكيت  سند  اصل  ارائه  ضمن  كتبًا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره  اين  به 
گردد.  كننده مسترد  ارائه  به  و اصل سند  مراتب صورتمجلس  تا  نمايد  تسليم  معامله 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
 معامله ارائه نشود، المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

ذبيح اله فدايی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره
آگهی فقدان سند مالکیت

 49 29240-93/5/9دفتر  شماره  وكالتنامه  موجب  به  زاده  گنجی  مجتبی  آقای   454
باستناد  زاده  گنجی  محمدرضا  ورثه  از  احدی  زاده  گنجی  حسين  آقای  وكيل  زواره 
مدعی  و  شده  گواهی  رسمًا  مشهود  امضاء  و  هويت  كه  محلی  يه  استشهاد  دوبرگ 
است كه سند مالكيت بيست حبه ويك دوم حبه  مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ پالك 
127اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 238دفتر 99 امالك 
بنام محمدرضا گنجی زاده فرزند رمضان ثبت و سند صادر و تسليم گرديده وبه حكايت 
دفتر امالك معامله ای انجام نگرديده ودر اثر سهل انگاری مفقود شده است نظر باينكه 
درخواست صدور سند مالكيت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون 
ثبت  مراتب آگهی  می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غيراز آنچه در اين آگهی 
ذكرشده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند 

مالكيت يا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم 
خواهد شد. ذبيح اله فدايی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

مزایده 
پرونده:9100400200400288  شماره  آگهی:139303902004000051  شماره   480
آگهی مزايده پرونده اجرايی شماره: 9100788 شش دانگ پالك شماره 5401 باقيمانده 
اصلی به مساحت 366/47 مترمربع واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان-
خيابان بزرگمهر-بن بست21)صفوی( كه اسناد مالكيت آن در صفحه 173و176 دفتر 
247 امالك به شماره ثبت 50555و50557 با شماره چاپی 842281و842282 ثبت و 
صادر شده است با حدود: شمااًل اول در سه قسمت كه قسمت دوم شمالی به طولهای 
چهار متر و سی و پنج صدم متر و يك متر و شصت سانتی متر و دو متر و چهل و 
شش سانتی متر كاًل ديواريست به ديوار پالك 25 فرعی، دوم در دو قسمت كه اول 
جنوبی است به طولهای 2/82 متر و 29 متر كاًل ديواريست به ديوار قطعه دوم تفكيكی 
پالك 3 فرعی جنوبًا در دو قسمت كه دوم پخ است به طولهای 6/12 متر و 3/36 متر 
كاًل درب و ديواريست به كوچه، غربًا در سه قسمت كه دوم جنوبی است اول و دوم 
به طولهای 16/5متر و 4 متر كاًل درب و ديواريست به شارع، دوم به طول 17/10 متر 
ديواريست به جاده كه فعاًل در تصرف مجاور است كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك 
به  زيرزمين  مترمربع   40 و  طبقه همكف  در  منزل مسكونی  باب  يك  به صورت  فوق 
صورت انباری جمعًا به ميزان 270 مترمربع اعيانی و طبق سند و وضع موجود مقدار 
366/47 مترمربع عرصه دارد كه براساس استعالم شماره 14/25801 مورخ 86/8/23 
مقدار 22/66 مترمربع عقب نشينی داشته و لذا ميزان عرصه خالص باقيمانده به متراژ 
آجر  و  تيرآهن  سقف  و  فلزی  نيمه  اسكلت  با  ساختمان  می باشد  مترمربع   343/81 
ضربی و نمای بيرونی و داخل حياط با آجر سه سانتی و سنگ تراورتن و سطوح داخلی 
 سفيدكاری-نقاشی و گچ بری و كفها سراميك ايرانی 60 در 60 و ديوارهای آشپزخانه 
و سرويسهای بهداشتی تا زير سقف كاشی و آشپزخانه اپن و كابينت ام دی اف و دارای 
 آيفون تصويری و همچنين كف ايوان و حياط سنگفرش می باشد دربها و پنجره های

خارجی فلزی و دربها و كمدها و دكورهای داخلی چوبی و سيستم سرمايش كولرآبی 
و گرمايش نيز پكيج و رادياتور می باشد فاصله منزل مذكور تا خيابان بزرگمهر حدود 
-22233 شماره  رهنی  سند  طبق  كه  پناهی  رام  فروغ  خانم  ملكی  می باشد  متر   25

86/11/2 دفترخانه 116 اصفهان در رهن بانك پارسيان واقع می باشد و طبق اعالم 
 12 الی   9 از ساعت  و  دارد  اعتبار   93/8/14 تا  فوق  رهنی  نامه سند  بيمه  مدت  بانك 
خيابان  در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   93/06/22 مورخ  شنبه  روز 
به مزايده گذارده می شود. مزايده  اول خيابان الهور  چهارراه   –  هشت بهشت شرقی 
باالترين  به  باشد  خريدار  كس  هر  به  و  شروع  ريال   11/598/825/000 پايه  مبلغ   از 
قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به 
كه  صورتی  در  مصرف  و  اشتراك  حق  يا  و  انشعاب  حق  از  اعم  گاز  و  برق  و  آب 
 مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا 
برنده  عهده  به  باشد  نشده  يا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اينكه  از  اعم  مزايده   تاريخ 
پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  صورت  در  مزايده  از  پس  آنكه  ضمن  است.   مزايده 
اين آگهی  به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنًا  از محل مازاد   بابت هزينه های فوق 
و  درج   93/06/03 مورخ  اصفهان  چاپ  رود  زاينده  روزنامه  در  نوبت  يك   در 
منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. توضيحًا 
مخصوص  فيش  طی  مزايده  پايه  از  درصد  ده  مبلغ  مزايده  جلسه  در  شركت   جهت 
است.  الزامی  معتبر  شناسايی  كارت  ارائه  و  كتبی  تقاضای  همراه  به  اجرا   اداره 
طی  روز  همان  اداری  وقت  پايان  تا  را  خريد  مبلغ  كل  بايد  مزايده  برنده   ضمنًا 
نمايد.م الف:13095  سپرده  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  حساب  در  مخصوص   فيش 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
تاسیس موسسه 

موسسات  ثبت  نامه  آيين   8 ماده  به  نظر   93/06/01-103/93/2301/00 شماره:   528
غيرتجاری موسسه پيشگامان رهايی نشاط در تاريخ 93/05/28 تحت شماره 217 و 
به شناسه ملی 14004330143 در اين اداره به ثبت رسيده و خالصه مفاد اساسنامه و 
تقاضانامه آن جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی كشور و يكی از جرايد محلی آگهی 
می گردد: 1- نام موسسه: پيشگامان رهايی نشاط. 2-موضوع موسسه: بازپروری و 
توانمندسازی معتادان بی بضاعت به روش پرهيز مدار و ايمان مدار می باشد تاسيس 
نشاط  ورزشی  باشگاه  تاسيس  مردان  مدت  ميان  اقامتی  استاندارد  بازتوانی  مراكز 

جهت توسعه ورزش باستانی و گرايش معتادين در حال بهبودی ايجاد كارگاه جهت 
مجوز  اخذ  از  پس  موسسه  موضوع  انجام  بهبودی  حال  در  معتادين  كار  به  اشتغال 
و  اخذ  منزله  به  مذكور  فعاليت  موضوع  ثبت  می باشد  امكانپذير  ذيصالح  مراجع  از 
مركز  ايران.4-  اسالمی  جمهوری  دولت  تابعيت:  باشد.3-  نمی  فعاليت  پروانه  صدور 
زهرا-تقاطع  گلستان  اصلی  كشتارگاه-جاده  راهی  شهر-سه  زرين  موسسه:  اصلی 
اول-سمت چپ-كدپستی 8471646813. 5- اسامی موسسين: محسن طالبيان – فرزند 
فرزند  طالبيان-  محمود   -  8471853911 كدپستی   -1170680674 كدملی   - محمود 
خيرا...- كدملی 1170455638- كدپستی 8471853891 - مهدی طالبيان- فرزند محمود 
 - كدملی 1171243775 - كدپستی 8471853891 - مهرداد كوهستانی- فرزند حبيب ا...
- كدملی 0492578885- كدپستی 88471993776- مجيد كوهستانی- فرزند حبيب ا... 
خدارحم  فرزند  زاده-  نادی  8471664681- سعيد  كدپستی   -0490492746 كدملی   -
محمود- فرزند  ضيايی-  اسماعيل   -847197795 كدپستی   -1280969023 كدملی   -

كدملی  تقی-  فرزند  توانگر  8481645335-محمد  كدپستی   -1170551149 كدملی 
كدملی  محمد-  فرزند   – زاده  صادق  ايرج   -8471654716 كدپستی   -1170550207
به  ثبت  تاريخ  از  تشكيل موسسه:  تاريخ   -6 كدپستی 8471873741.   -1170092233
مدت نامحدود. 7- مدير يا مديران و اشخاصی كه در موسسه حق امضاء دارند: سعيد 
نائب رئيس هيات  نادی زاده به سمت رئيس هيات مديره و محمود طالبيان به سمت 
مديره و مهدی طالبيان به سمت خزانه دار ومحسن طالبيان به سمت مديرعامل و محمد 
توانگر به سمت عضو هيات مديره و مهرداد كوهستانی و مجيد كوهستانی به سمت 
البدل برای مدت دو سال انتخاب و كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور  اعضا علی 
بانكی با امضاء مديرعامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار رئيس يا نائب رئيس و با 
مهر موسسه معتبر می باشد و كليه مكاتبات رسمی موسسه با امضا مديرعامل و مهر 
موسسه معتبر خواهد بود. 8- دارايی موسسه: مبلغ پنجاه ميليون ريال نقدی می باشد 
كه توسط موسسين تامين و پرداخت شده است. 9- بازرسان: اسماعيل ضيايی و ايرج 
صادق زاده به ترتيب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت يكسال 

انتخاب گرديدند.م الف:391 پورمقدم رئيس ثبت لنجان 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع  دادنامه:89/12/19-2088  شماره  پرونده:179/89  كالسه   532
45 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی اصغر ابراهيمی فرزند حبيب ا... نشانی: 
قشنگی  فخرالدين   -1 خواندگان:  گلستان  معلم-كوچه  درچه-كلماران-خ  مباركه-محله 
بست-  بن  بسيج-آخر  بست  بهار-بن  متری   8 متری-كوچه   24 نشانی:  پرويز  فرزند 
الزام  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  فرزند عوض  خالدی  رفيع  محمد   -2 سمت چپ 
به انضمام كليه خسارات  انتظامی 335/81س13  GLX به شماره  اتومبيل  انتقال سند 
قانونی گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
به  ابراهيمی  اصغر  علی  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  می نمايد.  رای 
طرفيت خواندگان 1- فخرالدين قشنگی 2- محمد رفيع خالدی به خواسته الزام انتقال 
سند اتومبيل GLX به شماره انتظامی 335/81س13 به انضمام كليه خسارات قانونی 
نظر به محتويات پرونده-مفاد دادخواست تقديمی از ناحيه خواهان و اظهارات وی در 
جلسه دادرسی و با عنايت به مبايعه نامه منعقده فيمابين خواهان و خوانده رديف اول 
كه طی آن خواهان خودروی موضوع دعوی را خريداری و كل ثمن معامله را پرداخت 
در تصرف  آن  نامه  بيمه  و  ماشين  كارت  انضمام  به  نيز خودرو  اكنون  هم  و  نموده 
راهور  پليس  از  شده  اخذ  استعالم  پاسخ  طبق  اينكه  به  التفات  با  و  می باشد  خواهان 
خوانده رديف دوم به عنوان مالك اصلی خودرو معرفی گرديده ضمنًا خوانده رديف 
دوم با وصف ابالغ قانونی از طريق نشر آگهی در روزنامه نسل فردا به شماره 3672 
در جلسه حاضر نشده و اليحه ای نيز به شورا تقديم ننموده فلذا ضمن اعالم رد دعوی 
نسبت به خوانده رديف اول با استناد به بند 2 ماده 84 و ماده 2 قانون آيين دادرسی 
مستنداً  و  دانسته  ثابت  دوم  رديف  خوانده  در حق  را  خواهان  مطروحه  دعوی  مدنی 
به مواد 10و219و220 قانون آيين دادرسی مدنی رای به الزام خوانده رديف دوم به 
335/81س13  انتظامی  شماره  به   GLX اتومبيل  سند  انتقال  و  دفترخانه  در  حضور 
مدت  و ظرف  غيابی  رای صادره  می دارد  اعالم  و  خواهان صادر  نام  به   1380 مدل 
از آن ظرف مدت بيست  اين شعبه و پس  قابل واخواهی در  ابالغ  از  بيست روز پس 
 روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:12360 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 شکست ناباورانه تیم ملی ب والیبال
 در دیدار نیمه نهایی

تیم ملی ب والیبال ایران با شکست 
براب��ر هن��د در نیم��ه نهای��ی جام 
کنفدراس��یون والیب��ال آس��یا از 
راهیابی به دیدار نهایی این رقابت ها 
ب��از مان��د. مرحل��ه نیم��ه نهایی 
ج��ام  لیب��ال  وا رقابت ه��ای 
کنفدراسیون آس��یا امروز شنبه در 
سالن بالووان شولک شهر آلماتی قزاقستان پیگیری می شود و 
تیم ملی ب والیبال ایران در سومین دیدار این مرحله به مصاف 
هند رفت. سفیدپوشان تیم ملی ب والیبال ایران در این دیدار 
س��ه بر یک مغلوب هند شدند تا برای نخس��تین بار در دیدار 
نهایی این رقابت ها حضور نداش��ته باش��ند. والیبال ایران دو 
عنوان قهرمانی و یک نایب قهرمانی در سه دوره گذشته این 
رقابت ها به دست آورده اس��ت. تیم ملی ب والیبال ایران در 
ست اول این دیدار 25 بر 20 به پیروزی رسید اما در ست های 
دوم تا چهارم به ترتیب با امتیازهای 29 بر 27، 31 بر 29 و 27 

بر 25 مغلوب هند شد.

کمانداران اصفهاني مسافر اینچئون 
شدند

دو ورزشکار و یک مربی اصفهانی در 
ترکیب تیم ملی تیراندازی با کمان 
ایران به مسابقات آسیایی اینچئون 
اعزام میش��وند. هفدهمی��ن دوره 
بازیهای آس��یایی از 2۸ شهریور به 
میزبانی اینچئ��ون کره جنوبی آغاز 
میش��ود و ای��ران در 22 رش��ته و 
کاروانی 290 نفره در این رقابتهای ش��رکت خواهد کرد. تیم 
ملی تیراندازی با کمان ایران نیز در مسابقات اینچئون حضور 
خواهد داشت، اما فدراسیون با ورزشکاران این رشته به توافق 
رسیده تا فقط ورزش��کاران کامپوند به بازیهای آسیایی اعزام 
شوند. در ترکیب تیم اعزامی ایران دو ورزشکار و یک مربی مرد 
از اصفهان حضور دارند. اسامی ورزشکاران اعزامی به شرح زیر 
است: مردان: امیر کاظمپور، اسماعیل عبادی، مجید قیدی، 
مجید کیانزاد )اصفهان( بانوان: مینو عابدی )اصفهان(، شبنم 
سرلک، مریم رنجبر، سکینه قاسمپور افشین بکایی )اصفهان( 

و نجمه آبتین مربیان تیم ملی هستند.

ورود دوربین ها به ورزشگاه ها تا 
توافق صدا و سیما و فدراسیون 

بالمانع است
سازمان لیگ فوتبال ایران طی نامهای 
به کلیه باش��گاهها اعالم کرد، ورود 
دوربینها به داخل ورزشگاه ها بالمانع 
است. به نقل از روابط عمومی سازمان 
لیگ، متن نامه سازمان لیگ به شرح 
زیر است: »حسب نامه دبیر محترم 
شورای امنیت کش��ور و پیرو مصوبه 
93/۶/1 جلسه کمیسیون ورزش شورای امنیت کشور به دستور 
ریاست فدراسیون فوتبال، مبنی بر اینکه در اسرع وقت جلسه 
توافق و هماهنگی بین سازمان صدا و س��یما، وزارت ورزش و 
جوانان، فدراسیون و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران تشکیل و 
مسائل فی ما بین را حل و فصل نمایند، در صورت عدم توافق 
مبلغ پیشنهادی توسط وزارت ورزش و جوانان از طریق هیات 
دولت پی گیری گردد. لذا به منظور اجرای مصوبه کمیسیون 
ورزشی ش��ورای امنیت کش��ور و جلوگیری از تبعات منفی تا 

تشکیل جلسه، ورود دوربین ها بالمانع است.

شکست یوونتوس مقابل آث میالن
میالن موفق ش��د در جام "تروفئو" 
یوونتوس را با یک گل شکست دهد. 
جام "تروفئو" شب گذشته با حضور 
سه تیم یوونتوس، میالن و ساسولو 
برگزار شد. در اولین دیدار یوونتوس 
و میالن در زمان 45 دقیقه به مصاف 
هم رفتند که این دیدار با برتری یک 
بر صفر میالنی ها به پایان رس��ید تا الگری برابر تیم سابق خود 
شکست بخورد. تک گل میالن را در این دیدار کی سوکه هوندا 
ژاپنی به ثمر رساند. میالن در دومین دیدار خود نیز که به مدت 
45 دقیقه طول کشید موفق ش��د ساسولو را با دو گل شکست 
دهد تا قهرمان این جام شود. یوونتوس نیز در دیداری 45 دقیقه 
ای به مصاف ساس��ولو رفت و موفق ش��د با یک گل به برتری 

برسد.

 منچستریونایتد بیش از پیش 
در پي دي ماریا

فبک آرژانتین��ی در حالی تمایل به 
خ��روج از مادری��د و پیوس��تن به 
شیاطین سرخ را دارد که فانخال و 
تیمش میخواهند برای او بیش از ۶0 
میلیون یورو هزینه کنن��د. به نظر 
می رسد آنخلیتو قرار است مهم ترین 
انتق��ال منچس��تر در فص��ل نقل و 
انتقاالت باش��د که چی��زی هم به پای��ان آن نمانده اس��ت. 
بحث های مربوط به جدایی احتمالی این بازیکن از زمان اقدام 
رئال برای خرید تونی کروس و جیمز رودریگز آغاز شد و طی 
یک هفته اخیر با اظهارات آنچلوتی مبنی بر درخواست دیماریا 
برای جدایی از مادریدی ها و در آخرین سکانس از این ماجرا 
هم که این بازیکن به گفته مربی خود به دالیل فنی در مسابقه 
منجر به باختشان در سوپرکاپ و مقابل آتلتیکو کنار گذاشته 
ش��د، دیگر این بحث و گمان ها بیش ازپیش رنگ واقعیت به 
خود گرفته و ش��واهد همه از دیماریای منچستری شده خبر 

میدهند
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تساوي سويا و والنسيا در هفته  نخست ليگا

هفته  نخست رقابت های لیگا با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که در حساس ترین بازی سویا 
و والنسیا به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. برای سویا در 

این دیدار آلکسی ویدال گلزنی کرد و گل والنسیا را نیز لوکاس اوربان به ثمر رساند.

نشست هیات رییس��ه این فدراس��یون با حضور علی 
کفاش��یان، مهدی محمد نبی، سید محمد هادی آیت 
اللهی، مهدی تاج، فریده ش��جاعی، منص��ور قنبرزاده، 
حیدر بهاروند، ش��هاب الدین عزیزی خادم و فریدون 
اصفهانیان برگزار ش��د.در این نشس��ت علی کفاشیان 
رییس فدراسیون فوتبال گزارش��ی از روند برنامه های 
فدراسیون ارائه داد.کفاشیان در مورد روند مذاکراتش 
با کارلوس کی روش و ش��رایط حاکم بر تیم های ملی 
گفت: رون��د خوبی را در تیم های مل��ی فوتبال با توجه 
به برنامه های کادر فنی ش��اهد هستیم و تمامی تیم ها 
فعالیت های خود را به خوبی انج��ام می دهند. با توجه 
به مصوبه قبلی هیات رییس��ه، مذاکره با کارلوس کی 
روش را پیش بردیم که وی نظرات خود را درباره مسائل 
مختلف بیان کرد و بر همین اس��اس ق��رارداد فعلی را 

تنظیم کرده ایم.
وی ادام��ه داد: قرار اس��ت دو دس��تیار 

ایران��ی در کادر فنی تیم ملی حضور داش��ته باش��ند. 
هدف فدراسیون حضوری موفق در جام جهانی 201۸ 
روس��یه اس��ت. ضمن این که حضور در جام ملت های 
آس��یا نیز برایمان اهمی��ت زی��ادی دارد. از کی روش 
خواس��ته ایم بهترین نتیجه را در ای��ن دو رویداد مهم 
بگیریم. بر همین اساس برنامه ها و هماهنگی های الزم 
را با س��ازمان لیگ برتر انجام داده ایم که خوشبختانه 
با هماهنگی س��ازمان لیگ و برنامه ریزی منظمی که 
صورت گرفته است مش��کلی در اجرای آن ها نخواهیم 
داشت.وی در مورد تیم فوتبال امید گفت: تیم امید نیز 
با ترکیبی از بازیکنان زیر 21 و 23 س��ال به اینچئون 
اعزام می ش��ود. 70 درصد این تیم بازیکن��ان زیر 21 
سال و بقیه از بازیکنان زیر 23 سال هستند تا عالوه بر 
آینده نگری، شانس مدال آوری را در بازی های آسیایی 
افزایش دهیم.کفاشیان اظهار داش��ت: جلسه ای را با 
مدیران باشگاه ها برگزار کردیم و از آن ها خواستیم که 
بازیکنان خود را در اختیار تیم امی��د قرار دهند تا این 
تیم در بازی های آس��یایی با اقتدار شرکت کند. هدف 
فدراس��یون فوتبال موفقی��ت در رقابت های مقدماتی 
المپیک و کسب سهمیه این مسابقات است.

وی در م��ورد تی��م زیر 19 س��ال نیز 
گفت: این تیم خود را برای حضور 
در رقابت های قهرمانی آس��یا 
به میزبان��ی میانمار 

آماده می کند. این تی��م اردوهای 
داخلی و خارجی مختلفی را پشت 
سر گذاشته اس��ت و کمتر از سه 
ماه دیگ��ر به میانمار س��فر کند و 
عالوه بر کسب بهترین نتیجه در 
رقابت های قهرمانی آسیا سهمیه 
حضور در جام جهانی را کسب کند. 
تاکنون اردوه��ا و هزینه های خوبی 
برای این تیم ش��ده اس��ت و انتظار حضور و 

عملکردی ناب از این تیم داریم.رئیس فدراسیون فوتبال 
از حضور تیم نوجوانان در رقابت های قهرمانی آسیا در 
تایلند خبر داد و گفت: این تیم نیز تمرینات مستمر خود 
را برای حضور در این مس��ابقات پیگیری کرده است تا 
بتواند سهمیه جام جهانی را کسب کند.وی به میزبانی 
همدان در رقابت های قهرمانی فوتبال زیر 14 سال آسیا 
اش��اره کرد و گفت: رقابت های زیر 14 سال در همدان 
برگزار شد و شاهد برگزاری مسابقات در بهترین شرایط 
بودیم. همزمان با این مسابقات، جش��نواره معلولین و 
مسابقات خوبی در زمینه مس��ئولیت های اجتماعی را 
برگزار کردیم و در کنار این مسابقات دوره های آموزشی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را در دستور کاری بازیکنان 
و کادر تیم ها قرار دادیم. روز گذش��ته از کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا )AFC( نامه ای به فدراسیون رسید که 
به دلیل برگزاری مطلوب مسابقات و دوره های آموزشی 
که موجب ارتقای سطح فنی و علمی شرکت کنندگان 

بود از ایران تقدیر و تشکر شده بود.
کفاشیان در مورد برگزاری جش��نواره فوتبال زیر 12 
سال در تهران گفت: این جش��نواره با حضور 45 هزار 
فوتبال آموز در س��طح کش��ور در حال برگزاری است 
و برخی از اس��تان ها نیز جشنواره هایش��ان را به پایان 
رس��انده اند که حاص��ل آن حضور 450 فوتب��ال آموز 
در تهران است. قرار اس��ت در اردوگاه منظریه میزبان 
اس��تعدادهای فوتبال پایه باش��یم و پ��س از برگزاری 
جش��نواره زیر 12 س��ال در تهران، نفرات برتر را برای 
حضور در جشنواره )فستیوال( بین اللملی انتخاب کنیم. 
در واقع این امر، کار بزرگی است که در حال انجام است 
و قصد داریم تا در بخش زنان نیز ای��ن برنامه ها را اجرا 

کنیم و یک روز هم این روند را متوقف نخواهیم کرد. 
رییس فدراسیون فوتبال در پایان از برگزاری اردوهای 
تدارکاتی تیم های فوتبال جوانان و نوجوانان دختر خبر 
داد و گفت: تیم زیر 19 سال تمرینات خود را در تهران 
و کرمان انجام می دهد تا با آمادگی کامل در رقابت های 
قهرمانی آسیا در سریالنکا حضور داشته باشد. تیم زیر 
1۶ سال نیز تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته است 
تا در مسابقات قهرمانی آسیا در بنگالدش حضور داشته 
باشد. انتظار ما از تیم های زنان پیشرفت و توسعه است 

که امیدوارم شاهد آن باشیم.

نشست هیئت رییسه فدراسیون فوتبال برگزار شد

کفاشيان: قرارداد خوب و بلند مدتی با کی روش تنظيم کرديم
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موفقیت ها متوجه 
روسای قبلی است

کشته شدن مهاجم 
کامروني در زمین 

رئیس فدراسیون قایقرانی در آس��تانه بازی های آسیایی اینچئون 
گفت: همه رش��ته ها تقریبا 5 روز زودتر می روند اما ما با هماهنگی  
که کردیم به دلیل اینکه باید تجهیزات را در آنجا مس��تقر کنیم 9 
یا 10 روز زودتر اعزام می ش��ویم.علیرضا امینی گفت: فدراس��یون 
قایقرانی در قالب سه فدراسیون جهانی در ایران فعالیت می کند. ما 
یک س��ال  و نیم پیش برنامه های بازی های آسیایی را آغاز کردیم. 
رؤسا و سرپرست های گذشته توانستند به خوبی برنامه های مربیان 
و ورزشکاران را عملی کنند و من می خواهم ادامه دهنده راه آنها شوم 
تا نتایج مدنظر را کسب کنیم. ایران در صورتی در بازی های آسیایی 
موفق خواهد شد که همه فدراسیون ها عملکرد موفقی داشته باشند. 
وی گفت: در یک سال و نیم گذشته در فدراسیون آنقدر خوب کار 
شده است که اگر موفقیتی حاصل شود متوجه رؤسای قبلی و اگر 

ناکامی رقم بخورد برای من است.

مهاجم تیم کابیلیه الجزایر در زمین فوتبال درگذش��ت.    "آلبرت 
ایبوزه" به دلیل برخورد یک شی از طرف هواداران فوتبال در لیگ این 
کشور روی زمین افتاد و درگذشت.باشگاه کابیلیه الجزایر با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد: متاسفانه مهاجم کامرونی تیم روز گذشته بر اثر 
پرتاب شی  از سوی یک تماشاگر درگذشت. باشگاه از صمیم قلب با 
خانواده او همدردی می کند و این موضوع قرار است به صورت جدی 
از طرف وزارت کشور الجزایر مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود 
چه کسی عامل کش��ته شدن این مهاجم شده اس��ت. تمام دنیای 
فوتبال از این خبر ناراحت هست. بسیار متاسفیم که این اتفاق در 
لیگ ما و برای یکی از بازیکنان تیم کابیلیه رخ داده است. امیدواریم 
که آلبرت ایبوزه در صلح آرامش ابدی قرار گیرد. "آلبرت ایبوزه" 24 
ساله در سال 2013 به تیم کابیلیه الجزایر پیوست. او پیش از این در 

چند تیم کامرونی و مالزیایی عضویت داشت.  

پیروزي روبین کازان مقابل زسکا
سردار آزمون مهاجم ایراني تیم روبین کازان با حضور 
دیرهنگامش در زمین و با پ��اس گل خود عامل برد 
2-1 تیمش مقابل زس��کا مس��گو صدرنشین لیگ 

روسیه شد 

کناره گیري شیرزاد از تیم ملي کشتي فرنگي
مربي تیم ملي کشتي فرنگي از حضور در این تیم کناره گیري 
کرد.. پس از اعالم اسامی مربیان اعزامی به مسابقات جهانی 
و عدم دعوت از سعید ش��یرزاد، این مربی سازنده تیم ملی 

کشتی فرنگی کشورمان از سمت خود استعفا کرد.

B برداوساسونا در غیاب نکونام برابر بارسلونای
تیم فوتبال اوساس��ونا فصل جدید رقابتهای لیگ باشگاه های دسته دوم 
اس��پانیا را با پیروزی برابر بارس��لونای B آغاز کرد. جواد نکونام کاپیتان 
تیم ملی ایران که بار دیگر به اوساسونا بازگشته است در این بازی حضور 

نداشت.  

جادوگر از مشکالتش با تراکتور سازی می گوید

کریمی:پرسپولیس مثل بقیه تیم ها به زمان احتیاج دارد

خوروش: به دنبال میزباني 
 مسابقات تنیس فیوچرز 

در اصفهان هستیم
رئیس هیات تنیس استان اصفهان گفت: با احداث یک 
زمین تنیس سرپوش��یده به دنبال میزبانی مسابقات 
تنیس فیوچرز در اصفهان هستیم. حمیدرضا خوروش 
اظهار داشت: استقبال پررنگ تنیسورها و تماشاگران 
از نحوه برگزاری مس��ابقات جایزه بزرگ در اصفهان، 
باعث رضایت ما و مسئوالن فدراسیون شد به طوریکه 
این انگیزه در ما ایجاد ش��د که همچنان عالقه مند به 

برگزاری چنین مسابقاتی باشیم. 
وی افزود: با توج��ه به اینکه در برگ��زاری این رقابتها 
عملکرد خوبی داشتیم قرار ش��د مهر ماه سال جاری 
نیز میزبان ۸ تنیسور برتر کش��ور باشیم که قرار است 
در قالب مس��ابقات جای��زه بزرگ به مص��اف یکدیگر 
بروند و امیدواریم با حمایت بیشتر فدراسیون بتوانیم 

رویدادهای بزرگ را میزبانی کنیم. 
خوروش ادام��ه داد: همچنین امیدواری��م با ادامه این 
روند حتی رقابتهای بین المللی فیوچرز را در اصفهان 
میزبانی کنیم و به دنبال این هس��تیم ت��ا در صورت 
امکان یک زمین سرپوشیده احداث کنیم تا در صورت 
پذیرایی از تنیسورهای خارجی و برتر کشور با مشکلی 

در بخش سخت افزاری روبرو نشویم. 
رئیس هیأت تنیس استان اصفهان در خصوص تقویت 
تیمهای پایه گفت: پیش از برگزاری مس��ابقات جایزه 
بزرگ، هیأت استان میزبان تنیسورهای زیر 14 سال 
آس��یا بود که این بازیها نیز در سطح باالیی برگزار شد 
که از دیگر برنامههای استان تقویت تیمهای پایه است 
و ما با این هدف تمام باشگاه ها را موظف کردیم نسبت 
به آموزش تنیسورهای نوجوان و معرفی آن ها به هیأت 

اقدامات الزم را انجام
 دهند. وی ادام��ه داد: از طرف دیگر م��ا برای افزایش 
انگیزه در بین مربی��ان این ام��کان را در اختیار آن ها 
قرار دادیم که در صورت معرفی 2 تنیسور برتر زیر 10 
سال به تیم ملی آن ها را در آینده به دورههای آموزشی 

تایلند و یا اسپانیا اعزام 
کنیم. خوروش در پایان خاطر نش��ان ک��رد: با توجه 
به اینکه با تقویت تیمه��ای پایه به آینده این رش��ته 
کمک بزرگی میشود در صورت حمایت هر چه بیشتر 
فدراسیون ما نه تنها این برنامهها را تداوم میدهیم بلکه 
با تقویت تنیسورهای نوجوان شرایط ایده آل را برای 

آن ها فراهم میکنیم.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo.  1383 aug 25   ,2014  |  8 Pages

عل��ی کریم��ی س��تاره بازنشس��ته فوتب��ال ای��ران درباره 
موضوع��ات مختل��ف روز صحب��ت می کن��د. وی از 
 بدشانسی های پرس��پولیس و مش��کالت با تراکتور سازی

 می گوید:
بدشانسی پرسپولیس

آ لبته مصدومیت ها همیشه در فوتبال وجود دارد و نمی شود 
از آن غافل شد. اما متاسفانه پرسپولیس سه بازیکن خوبش 
را به دالیل مختلف از دس��ت داده و این اوج بدشانسی است 
اما بازیکن های جانش��ین باید کار اصلی ها را انجام بدهند؛ 
البته شاید برای تیمی مثل پرس��پولیس بهتر این باشد که 
در یارگیری پیش��بینی این روزها را بکند؛ چون مصدومیت 

همیشه در فوتبال هست.
مدعیان مشخص نشده اند

همه بازی های پرسپولیس به جز بازی فوالد را تماشا کرده ام. 
وقتم آزاد است و بقیه بازی های لیگ را هم دیده ام. طبیعتاً از 
حاال خیلی ها درباره قهرمان حرف می زنند اما یقیناً نمی شود 
به هیچ تیمی ش��انس قطعی داد. آگه یادتان باشد سال اول 
آقای قلعه نویی در س��پاهان این تیم 7-۸ هفته اول نتیجه 
خوبی نگرفت اما قهرمان شد یا وقتی کرانچار به سپاهان آمد 
این تیم در رده دروازدهم بود اما روندش تغییر کرد و آن سال 

قهرمان لیگ شد. 
پرسپولیس زمان می خواهد

با چهار هفته نمی ش��ود گفت شرایط پرس��پولیس بحرانی 
است. پرس��پولیس مثل همه تیم ها احتیاج به زمان و وقت 
دارد.  البته خوشبختانه اس��کلت پرسپولیس چندان تغییر 
نکرده و به هر ح��ال این تیم با حمایت تماش��اگران بهتر از 
این خواهد شد. طرفداران یادشان باشد بارسلونا هم پارسال 
جامی نبرد. پرس��پولیس تیم هوادارها است و باید حمایت 
شود. البته یک سری صحبت های منفی درباره پرسپولیس 
وجود دارد که خب همیش��ه وجود داش��ته.... من امیدوارم 
طرفداران پرسپولیس پش��ت این تیم را خالی نکنند؛ چون 
 پرسپولیس همیشه وجود خواهد داشت و آدم ها می آیند و

 می روند.
آقای نظمی شجاعت داشته باش!

35 درصد از قرارداد سال گذش��ته من با تراکتورسازی کم 
شده. البته آقایان در مصاحبه ها طور دیگری وانمود می کنند 
ولی آقای نظمی شجاعت داش��ته باشد و یادش نرود که چه 
جریمه ای برای من درنظر گرفته. این را بگویم که تا آخرین 
لحظه این قضی��ه را پیگیری می کنم تا ه��ر مدیرعاملی به 
خودش اجازه ندهد روی کم کاری خودش سرپوش بگذارد.

حکم جلب هم می گیرند؟
من وقت��ی به کمیت��ه انضباط��ی رفتم متوجه ش��دم بابت 
مصاحبه هایم 20 درصد جریمه ام کرده ان��د. موضوع دیگر 
هم این اس��ت که این مس��اله فقط مختص به من نمی شود 

و خیلی از بچه ها از س��وی باش��گاه جریمه ش��ده اند و البته 
خیلی هایشان مصاحبه کرده اند و با توجه به تندی مصاحبه 
 بعضی ه��ا آقای نظم��ی می خواه��د برایش��ان حکم جلب

 بگیرد. 
حقم را می گیرم

مطمئن باشید حقم را می گیرم. این که ما را بابت کم کاری 
جریمه کرده اند واقعاً عجیب اس��ت. خود من س��ال ها جام 
نگرفته بودم و از س��ال گذش��ته یکی از بهترین س��ال های 
فوتبالی ام بوده اما یک نفر که معلوم نی��س از کجا توی این 
فوتبال آم��ده، می آید و م��ا را جریمه می کن��د و می گوید 
بد نتیجه گرفته ایم. آقا! م��ا یک جام از دو ج��ام را برده ایم، 
چطور ممکن است بد نتیجه گرفته باش��یم؟ پس سپاهان 
که هر سال س��همیه آس��یا را می گیرد و پارس��ال دستش 
به هیچ جا بند نش��د چه کار باید بکند؟ چ��را به خاطر یک 
سری مس��ائل انس��انیت و صداقت را زیر س��ؤال می بریم؟  
 این ها بهانه اس��ت. کسی که در فوتبال باش��د اصل ماجرا را

 می داند.
تعهد به قرارداد ...

به فرض که تیم ما بد نتیجه گرفته باشد، که نگرفته. وقتی دو 
نفر، یک باش��گاه و یه بازیکن با هم قرارداد می بندند، به علم 
اینکه هر تفاقی ممکن است رخ بدهد قرارداد امضا می کنند. 
من به تعهداتم عمل می کنم و باشگاه دستمزدم را می دهد. 

من پارسال نه غیبتی داشته ام و نه اتفاق 
خاصی برایم افتاده. چرا باش��گاه 

اینقدر س��اده زی��ر امضایش 
میزند؟

بند 27 چه می گوید؟
 در بن��د 27 ق��رارداد من با 

تراکتورس��ازی نوشته 
شده: اگر من مصاحبه 
ب��دی انج��ام بدهم 

باشگاه می تواند 
ق��رارداد من را 
فس��خ کند و 
اص��اًل در این 
از  ق��رارداد 

کلم��ه جریمه 
استفاده نشده. به 

هر حال من این قضیه را تا 
آخرش پیگیری می کنم 
و امی��دوارم مس��وولین 

فدراس��یون فوتبال با من و 
تا شاهد امثال م��ن همکاری کند 
جریان های��ی  نباشیم.چنی��ن 
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یادداشت

کشت حبوبات در 8 هزار هکتار از 
اراضی چهارمحال و بختیاری

رئیس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون 
8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان زیر کشت حبوبات 

رفته است.
رستم غیبی اظهار کرد: در حال حاضر 8 هزار هکتار از اراضی 
این استان زیر کشت محصول حبوبات رفته که از این میزان 
3 هزار هکتار آن دیم و 5 هزار هکتار آن به صورت کشت آبی 

است.
رئیس جهادکش��اورزی چهارمحال و بختیاری لوبیا، عدس و 
نخود را از جمله حبوبات کش��ت شده در این استان دانست و 
افزود: میزان بازدهی این محصوالت با توجه به ش��رایط آب و 
هوایی اس��تان چهارمحال و بختیاری مطلوب است و درآمد 

خوبی نصیب کشاورزان می شود.

توسعه روستاها شتاب می گیرد
بخش��دار مرکزی شهرس��تان لردگان گفت: توسعه روستاها 

شتاب می گیرد.
مهدی شهبازی در لردگان با گرامی داشت یاد شهیدان رجائی 
و باهنر و تبریک فرا رسیدن هفته دولت اظهار داشت: رجائی 

و باهنر الگوی دولتمردان کشور هستند.
وی افزود: باید س��عی کنیم یاد و خاطر ای��ن بزرگواران را در 

هفته دولت متناسب با شان و منزلت آنان گرامی بداریم.
بخش��دار مرکزی ل��ردگان از اج��رای جدول دف��ع آب های 
 سطحی روس��تای کهیان خبر داد و افزود: با تخصیص مبلغ

 300 میلیون ری��ال اعتبار از محل اعتب��ارات دهیاری ها که 
توسط دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری 
مقدار 650 متر طول جدول دفع آب های سطحی در روستای 

کهیان از توابع بخش مرکزی این شهرستان اجرا شد.

دانشگاه شهرکرد جزء 10 دانشگاه 
برتر کشور است

سرپرست دانشگاه شهرکرد گفت: دانشگاه شهرکرد در قبولی 
دانش��جویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی جزء 10 دانشگاه 

برتر کشور است. 
شایان ش��امحمدی با اش��اره به س��ابقه 25 س��اله دانشگاه 
شهرکرد، افزود: دانشگاه شهرکرد در بین دانشگاه های کشور 
در قبولی دانش��جویان در مقاطع تحصی��الت تکمیلی دارای 
رتبه 2 تا 9 بوده و جزء 10 دانشگاه برتر کشور است. وی افزود: 
دانشگاه ش��هرکرد با بیش از 7 هزار دانش��جو در 157 رشته 
تحصیلی )44 رشته کارشناسی، 74 رشته کارشناسی ارشد 
و 39 رش��ته دکتری( و 280 عضو هیأت علمی که 90 درصد 
استادیار به باال اس��ت و با ظرفیت باالی علمی، همت خود را 
معطوف به تحقیقات کاربردی و ارتباط با صنعت کرده است و 
در سال گذشته بیش از 100 طرح تحقیقاتی کاربردی داشته 

که 80 مورد آن به پایان رسیده است. 

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار 
شهرکرد:

تشکیل کمیته ساماندهی 
فضاهای عمومی در شهرکرد

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گفت: به منظور 
جم��ع آوری مظاه��ر آس��یب های اجتماع��ی در 
س��طح شهرستان ش��هرکرد، کمیته س��اماندهی 
فضاهای عمومی و س��اماندهی ام��ور مناطق ویژه 
اجتماعی تش��کیل می ش��ود.یداهلل گ��ودرزی در 
جلسه کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخالقی 
شهرستان شهرکرد، با بیان اینکه هدف از برگزاری 
این جلسه شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر وقوع 
جرم و آس��یب های اجتماعی اس��ت، اظهار کرد: 
عوامل ف��ردی، اجتماعی و محیطی س��بب ایجاد 
جرائم در جامعه می ش��ود.وی افزود: شهرنشینی 
علی رغم این که عامل توس��عه و پیش��رفت است، 
زمینه س��از افزای��ش آمار جرائ��م و تخلف��ات در 
حوزه های مختلف است.معاون سیاسی اجتماعی 
فرماندار شهرکرد گفت: به منظور جمع آوری مظاهر 
آسیب های اجتماعی در سطح شهرستان شهرکرد، 
کمیته س��اماندهی فضاهای عمومی و ساماندهی 
امور مناطق ویژه اجتماعی اعم از سکونت گاه های 
غیررسمی مناطق حاشیه نشین، بافت های فرسوده 

و مناطق بی دفاع شهری تشکیل می شود.

 بسکتبالیست چهارمحال و 
بختیاری به تیم ملی راه یافت

رئی��س هیئت بس��کتبال چهارمح��ال و بختیاری 
از راه یاب��ی بسکتبالیس��ت این اس��تان ب��ه اردوی 
آماده سازی تیم ملی خبر داد.سلیمان مشرف با اعالم 
این خبر اظهار کرد: ش��ایان پورکاوه بسکتبالیست 
شایسته این استان به اردوی آماده سازی تیم ملی 
جوانان دعوت ش��د.وی افزود: اردوی آماده س��ازی 
تیم ملی جوانان ب��ا حضور 20 ورزش��کار روز یکم 
شهریورماه در تاالر بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی 
تهران آغاز شده و تا پنجم ش��هریورماه جاری ادامه 
دارد.مشرف بیان داشت: پورکاوه ورزشکار این استان 
در چند ماه گذش��ته تمرینات منظم و منسجمی را 
زیر نظر مربیان خود در هیئت بس��کتبال اس��تان 
چهارمحال و بختیاری انجام داده و در حال حاضر از 

شرایط جسمانی خوبی برخوردار است.

اخبار کوتاه یادداشت سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری شهرکرد منصوب شد
در حکمی از سوی شهردار شهرکرد، سرپرس��ت معاونت اداری و مالی این شهرداری 
معرفی و منصوب شد.نوراهلل غالمیان دهکردی شهردار شهرکرد در حکمی، عبدالصادق 
نجفی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی این شهرداری منصوب 

کرد.
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استاندار چهارمحال و بختیاری از افتتاح و گلنگ زنی 69 
پروژه در این استان همزمان با هفته دولت خبر داد.

قاسم سلیمانی دش��تکی در آئین افتتاح س��امانه ویدئو 
کنفرانس استانداری چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت 
یاد ش��هیدان رجایی و باهنر و تبریک آغ��از هفته دولت 
اظهار داشت: همزمان با هفته دولت امسال 61 پروژه در 
این استان بهره برداری و هشت پروژه کلنگ زنی می شود.

وی افزود: اعتبار این پروژه ها 517 میلیارد و 184 میلیون 
ریال است.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری تاکی��د ک��رد: برای 
بهره ب��رداری از 61 پ��روژه در شهرس��تان های 9 گان��ه 
چهارمحال و بختی��اری، 396 میلی��ارد و 184 میلیون 
ریال هزینه شده است.سلیمانی دشتکی تصریح کرد: با 
بهره برداری از این تعداد پروژه، زمینه اش��تغال 932 تن 

فراهم می شود.
سلیمانی دشتکی گفت: برای آغاز عملیات اجرایی هشت 
پروژه هفت��ه دولت در شهرس��تان های اردل، فارس��ان، 
لردگان و کوهرنگ 121 میلیارد ریال در نظر گرفته شده 
است.وی خاطرنشان کرد: از مجموع پروژه های افتتاحی 
هفته دولت امس��ال در چهارمحال و بختیاری، 15 پروژه 
در شهرستان شهرکرد، 10 پروژه در شهرستان فارسان، 

هشت پروژه در شهرس��تان کوهرنگ، هش��ت پروژه در 
شهرس��تان لردگان، پنچ پروژه در شهرستان اردل، پنج 
پروژه در شهرس��تان بروجن، چهار پروژه در شهرستان 
کیار، چهار پروژه در شهرستان بن و دو پروژه در شهرستان 

سامان به بهره برداری می رسد.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پروژه های 
یاد ش��ده در زمینه های عمرانی، گازرس��انی، ش��یالت، 
کشاورزی، برق رس��انی، ورزش و جوانان، آب آشامیدنی، 
 فرهنگ��ی، اجتماع��ی، هن��ری، آموزش��ی، پ��روَرش 
گاو شیری، قارچ خوراکی، تولید عسل، بهداشت و درمان 
و آبیاری بارانی هستند.سرپرست ادره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری از افتتاح 6 پ��روژه عمرانی در این 

استان همزمان با هفته دولت خبر داد.
قاسم قاسمی با گرامی داشت یاد و خاطر شهیدان رجایی 
و باهنر و تبریک آغاز هفته دولت اظهار داشت: هفته اول 
شهریورماه، به مناس��بت ش��هادت دو دولت مرد بزرگ 
 انق��الب اس��المی، ش��هید محمدعلی رجایی و ش��هید 
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدجواد باهنر هفته 
دولت نام گرفته است.وی افزود: در طی این هفته، مردم 
با عملکرد و دستاوردهای دولت در زمینه های گوناگون 

عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آشنا می شوند.

سرپرست ادره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به افتتاح 6 پروژه حوزه راه در هفته دولت گفت: 
احداث باند دوم گندمان-لردگان به طول 10 کیلومتر یا 
80 میلیارد ریال اعتبار هزینه یکی از این پروژه هاس��ت.

قاسمی افزود: احداث باند دوم شهرکرد- بروجن به طول 6 
کیلومتر با اعتبار 42 میلیارد ریال از دیگر پروژه های قابل 
افتتاح در هفته دولت در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
است.وی تصریح کرد: احداث باند دوم سفید دشت - زرین 
شهر به طول 6 کیلومتر و نیز احداث باند دوم سورشجان- 
فارسان به طول 2 کیلومتر از دیگر پروژه هاست.سرپرست 
ادره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری بهسازی 
و آس��فالت راه های اصلی به طول 40 کیلومتر با اعتباری 
معادل 60 میلیارد ریال را از دیگر پروژه های قابل افتتاح 
در هفته دولت عنوان کرد و افزود: بهس��ازی و آس��فالت 
راه های روستایی به طول 30 کیلومتر با اعتباری معادل 
50 میلیارد ریال از دیگر پروژه های قاب��ل افتتاح در این 

هفته می باشد.
15 پروژه به مناسبت هفته دولت درشهرکرد 

افتتاح می شود
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: 15 پروژه در شهرستان 
شهرکرد هم زمان با هفته دولت افتتاح خواهد شد.حمید 
ملک پور با بیان اینکه 15 پروژه در شهرس��تان شهرکرد 
هم زمان با هفته دولت افتتاح خواهد شد، اظهار داشت: 
پروژه های مذکور در شهرس��تان شهرکرد زمینه اشتغال 
203 نفر را فراهم کرده است.وی تصریح کرد: 14 میلیارد 
و 600 میلیون ریال اعتبار برای این پروژه ها هزینه شده 
است.ملک پور با اشاره به اینکه نباید پروژه های را که از قبل 
افتتاح شده است را دوباره در هفته دولت جزء پروژه های 
دیگر عنوان کنیم، اذعان داش��ت: کارهای بس��یار زیاد 
دیگری را در شهرستان ش��هرکرد باید پیگیری کرد تا به 
بهره برداری برسد.وی بیان داشت: فرهنگسرای شهرکرد با 
پیشرفت فیزیکی باال اعتبارات خوبی برای آن گرفته شده 
تا هرچه س��ریع تر این پروژه بزرگ به بهره برداری کامل 
برسد.ملک پور یادآور شد: افتتاح مدرسه بهرام آباد، استخر 
سرپوشیده در شهرکرد، پژوهش��کده زیست فن آوری، 
کش��تارگاه صنعتی س��یمرغ، آبیاری تحت فشار بارانی، 
ساختمان شهرداری سودجان از جمله پروژه هایی است که 

در هفته دولت در شهرستان شهرکرد افتتاح خواهد شد.

همزمان با هفته دولت صورت می پذیرد

افتتاح 6 پروژه عمرانی در حوزه راه و شهرسازی در استان

افتتاح و کلنگ زنی 69 پروژه در چهارمحال و بختیاری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
529 كالسه:902/92 به موجب رای شماره 1188 تاريخ 92/12/24 حوزه 27 شورای 
به  تركان  فاطمه  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ سی ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و چهارصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك موصوف 92/4/10 تا تاريخ اجرای حكم درحق محكوم له صندوق قرض 
الحسنه حضرت محمد به مديريت احمد صابريان به نشانی خ حكيم نظامی-جنب ك33 
و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 

مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
ابالغ رای

 8909980363301368 پرونده:  شماره   9309970353800564 دادنامه:  شماره   533
شماره بايگانی شعبه: 891554 شاكی: جهاد كشاورزی به نشانی خ فردوسی متهمين: 
1- آقای محمدناصر فروتن به نشانی مجهول المكان 2- آقای مهدی عسگری به نشانی 
تغيير  اتهام:  رازی  نمايشگاه  فوقانی  ميثمی-طبقه  شهيد  زيرگذر  كشاورز-جنب  بلوار 
اعالم و  را  دادگاه ختم رسيدگی  باغها گردشكار:  اراضی زراعی و  غيرمجاز كاربری 
به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.رای دادگاه: در خصوص اتهام آقايان 1- 
مهدی عسگری فرزند غالمرضا 52 ساله اهل و ساكن اصفهان 2- محمد ناصر فروتن 
اراضی  در  غيرمجاز  كاربری  تغيير  بر  داير  مجهول المكان  فعاًل  صادق  محمد  فرزند 
زراعی كبجوان متهم رديف اول به متراژ 421 و متهم رديف دوم به متراژ 180 مترمربع 
گزارش  و  صادره  كيفرخواست  و  اصفهان  كشاورزی  جهاد  اداره  شكايت  به  نظر 
تقويم  كميسيون  نظريه  و  دادسرا  در  اول  رديف  متهم  اظهارات  و  انتظامی  مامورين 
 اراضی زراعی كه قيمت هر مترمربع از ملك موضوع شكايت را مبلغ 800/000 ريال
به ماده 3 قانون حفظ  اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً  اعالم نموده 
با اصالحات بعدی و لحاظ ماده  كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 
اول  رديف  متهم  محكوميت  بر  حكم   1392 سال  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   37
به پرداخت مبلغ سی ميليون ريال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلع 
و قمع آالچيق و استخر و محوطه سازی و همينطور حكم بر محكوميت متهم رديف 
صندوق  حق  در  نقدی  جزای  عنوان  به  ريال  ميليون  پانزده  مبلغ  پرداخت  به  دوم 
دولت و قلع و قمع ساختمان احداث شده صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی 
می باشد.م الف:12369  دادگاه  همين  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   10 ظرف   و 

توانگر رئيس شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
اخطار اجرایی

534 كالسه:92-1253 به موجب رای شماره 1662 تاريخ 92/11/23 شعبه 5 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مهرداد تاج رستمی 
 50 تيپ  متری   3 تراش  دستگاه  يك  تحويل  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به 
بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد و دو هزار ريال بابت هزينه های دادرسی و هزينه 
نشر آگهی طبق تعرفه با احتساب نيم عشر اجرايی. مشخصات محكوم له: امير عباسی 
قانون   34 ماده  جديد-بلوك14-پالك32.  اميركبير-شاهپور  صنعتی  شهرك  نشانی 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:12336 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 535 كالسه:1671/92ش8 به موجب رای شماره 1885 تاريخ 92/12/20 حوزه 8 شورای
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه غالمرضا بلوچی به 
نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 48/610/000 ريال وجه سه فقره 
بابت  و 84/7/8-352910  به شماره های 596996-84/5/28و84/7/17-596978  چك 
تعرفه  دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق  مبلغ 128/000 ريال هزينه  اصل خواسته و 
نيم عشر  پرداخت  و  اجرای حكم  زمان  تا  زمان سررسيد  از  تاديه  تاخير  و خسارت 
اميركبير- خ  نشانی  فر  گيتی  مصطفی  له:  محكوم  مشخصات  احكام.  اجرای  حق  در 
احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  فر.  گيتی  فروشی  الستيك  پيمانكاری-نگهبان  مقابل 

روز  ده  ظرف  است  مكلف  عليه  محكوم  شد،  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين 
مالی  يا  بدهد  به  محكوم  پرداخت  برای  ترتيبی  يا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:12342 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

536 كالسه:1672/92ش8 به موجب رای شماره 1886 تاريخ 92/12/20 حوزه 8 شورای 
بلوچی  عليه غالمرضا  است محكوم  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
چك  چهارفقره  وجه   47/250/000 پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به 
84/5/17-596976 و   84/8/17-596979 و   84/6/12-352915 و   84/6/17-596977 
آگهی  نشر  هزينه  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   136/000 مبلغ  و  اصل خواسته  بابت 
طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد تا زمان اجرای حكم و پرداخت 
خ  نشانی  فر  گيتی  مصطفی  له:  محكوم  مشخصات  احكام.  اجرای  حق  در  عشر  نيم 
اجرای  قانون   34 ماده  فر.  گيتی  فروشی  الستيك  نگهبان  پيمانكاری  اميركبير-مقابل 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:12343 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

538 كالسه:632/92 به موجب رای شماره 1069 تاريخ 92/10/21 حوزه 22 شورای 
قاسمی  عليه محمدتقی  يافته است محكوم  قطعيت  كه  اختالف شهرستان اصفهان  حل 
فالورجانی فرزند جعفر شغل آزاد به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 
 بيست و هشت ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت يكصد و هشت هزار ريال

لغايت   92/6/5 تاريخ  از  تاديه  تاخير  پرداخت خسارت  به  دادرسی  عنوان خسارت  به 
زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان محمدحسين 
به  سروش-نرسيده  اصفهان-خيابان  نشانی  به  آزاد  شغل  جعفر  فرزند  زاده  قاسم 
فلكه احمدآباد-سمت چپ-فرش نياوران صادر و اعالم می گردد و پرداخت نيم عشر 
قانون   34 ماده  095065-92/6/5و92/4/25-095057.  شماره  چكهای  بابت  حق االجرا 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:12353 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

539 كالسه:624/92 به موجب رای شماره 1075 تاريخ 92/10/21 حوزه 22 شورای 
قاسمی  عليه محمدتقی  يافته است محكوم  قطعيت  كه  اختالف شهرستان اصفهان  حل 
 فالورجانی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ چهل و شش ميليون ريال

خسارت  عنوان  به  ريال  هزار  شانزده  و  يكصد  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به 
دادرسی به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد لغايت زمان وصول و 
ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان محمدحسين قاسم زاده فرزند 
جعفر به نشانی اصفهان-خيابان سروش-نرسيده به فلكه احمدآباد-سمت راست-فرش 
به  بابت دو فقره چك  نيم عشر الزم االجرا  نياوران صادر و اعالم می گردد پرداخت 
احكام:  اجرای  قانون   34 ماده   .92/5/25-095055 و   92/4/15-095067 های  شماره 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
يا مالی معرفی  يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  كه  در صورتی  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجرای  كه  كند 
دارايی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  بايد  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:12354 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

540 كالسه:588/92 به موجب رای شماره 93 تاريخ 93/2/21 حوزه 35 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه رسول صادق حسينی 
فرزند عباسعلی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به حضور در يكی از دفاتر اسناد 

رسمی و انتقال سند يك دستگاه موتورسيكلت به شماره انتظامی 28562 تهران29 و 
كليه خسارات قانونی در حق خواهان عباس حاج عبدالرحمانی خواجوئی فرزند حسن 
احمدی- ارغوانيه-بلوار سروستان-بن بست  به نشانی اصفهان-خ جی-خ  آزاد  شغل 

پالك50 و پرداخت نيم عشر اجراييه ضمنًا زمان تقديم دادخواست مورخ 1392/10/14 
شد،  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين  احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  می باشد. 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 

اعالم نمايد.م الف:12359 شعبه 35 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  مهر  بانك  خواهان   457/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   541
نموده است  تقديم  استكی  استكی-ابراهيم  به طرفيت عبدالكريم استكی-روح ا...  مطالبه 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  93/7/5 ساعت 10صبح  مورخه  برای  رسيدگی  وقت 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:12337  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

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

دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانك  خواهان   456/963 كالسه  پرونده  خصوص  در   542
وقت  است  نموده  تقديم  فاضلی  مزروعی-حجت ا...  ميثم  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  9/30صبح  ساعت   93/7/5 مورخه  برای  رسيدگی 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12338 

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

مبنی  دادخواستی  آقاجانی  خواهان سجاد   773/93 كالسه  پرونده  در خصوص   543
رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  ذهابی  بهنام  طرفيت  به  تعهد  انجام  به  الزام  بر 
توجه  با  است  گرديده  تعيين  صبح   9/30 ساعت   93/6/30 مورخ  يك شنبه  روز  برای 
آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به 
اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
 ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:12339 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  نصراصفهانی  مجيد  خواهان   452-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   544
مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی به طرفيت حسين زمانی چريانی تقديم نموده است 
تعيين گرديده  برای روز چهارشنبه مورخ 93/7/2 ساعت 11/30صبح  وقت رسيدگی 
ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با   است 
73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به 
عدم  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:12344  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسيدگی 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

545 در خصوص پرونده كالسه 93-765 خواهان سعيد حيدری نبی دادخواستی مبنی 
بر الزام به استرداد يك عدد لپ تاپ – لوازم جانبی گوشی همراه-فاكتورهای خريد و 
فروش و دفتر حساب به طرفيت مالك زارع تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز 
پنج شنبه مورخ 93/7/3 ساعت 8:30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  اين شعبه واقع در  به  رسيدگی 

عدم  صورت  در  نمايد.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:12346  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

546 در خصوص پرونده كالسه 816/93 خواهان سعيد ابراهيمی آفارانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چك به طرفيت علی پور خليليان فرزند محمد تقديم نموده است وقت 
با  است  گرديده  تعيين   10/30 93/7/23 ساعت  مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسيدگی 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:12348 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره  به  تهران  حاير  شركت  خواهان   221-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   547
 ثبت 35121 به مديرعاملی عباس ديانی و وكالت آقای عماد رجايی-فرهاد احمدی فر
بابت  ريال   40/000/000 مطالبه  به  محكوميت  به  حكم  صدور  بر  مبنی   دادخواستی 
از تاريخ سررسيد  با احتساب هزينه حق الوكاله و خسارت تاخير تاديه  دو فقره چك 
لغايت زمان پرداخت به طرفيت محمدرضا فياض فر تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخ 93/7/1 ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12352 شعبه 18 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  خوشاب  فريد  خواهان   841-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   548
طرفيت  به  پرايد  خودرو  دستگاه  يك  رسمی  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  بر  مبنی 
 93/6/29 مورخه  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  توكلی  زارعی-مهدی   مهدی 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   11/30 ساعت 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و 
اختالف  حل  شورای  حقوقی   32 شعبه  م الف:12355  می شود.  اتخاذ  مقتضی   تصميم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  كريمی  محسن  خواهان  821/93ش33  كالسه  پرونده  خصوص  در   549
مبنی بر مطالبه مبلغ 26/000/000 ريال بابت يكفقره چك به انضمام مطلق خسارت به 
برای روز دوشنبه  تقديم نموده است وقت رسيدگی  طرفيت حسينعلی عابديان ريزی 
مورخ 93/7/7 ساعت 11/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود.م الف:12357 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
تغییرات 

پونه صفاهان  گل  در شركت  ذيل  تغييرات   93/5/20-103/93/2046/29 شماره:   481
برابر  كه   10260629059 ملی  و شناسه   1252 به شماره  ثبت شده  »سهامی خاص« 
ملك  آقای مهدی رحيم  است.  آمده  به عمل  مديره مورخ 93/5/11  هيئت  صورتجلسه 
رئيس  نائب  به سمت  مهران شيروانی جوزدانی  آقای   – مديره  هيئت  رئيس  به سمت 
آقای فرهاد احمدی به سمت مديرعامل شركت )خارج از سهام داران(  هيات مديره – 
دوره  باقيمانده  مدت  برای  مديره  هيات  به سمت عضو  گلی  اميرحسين  سيد  آقای  و 
تصدی هيئت مديره انتخاب شدند. كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای 
 مديرعامل يا وكيل قانونی او و رئيس هيات مديره و با مهر شركت معتبر خواهد بود. 

علی رحيمی رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خمينی  شهر
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

دانشمندان بر این باورند که زندگی کردن در کنار همسایگان 
خوب و حمایت کننده، احتمال خطر حمله قلبی را در شما 

کاهش می دهد.
نتایج پژوهشی تازه نش��ان می دهد افرادی که همسایگانی 
مهربان دارند و رابطه محکم و خوبی هم با آن ها دارند، کمتر 

دچار حمله قلبی می شوند.
به گزارش دیلی تلگراف، این پژوهش��گران، از سال 2006  
)1385( به مدت 4 س��ال وضع س��امتی 5 هزار فرد بالغ 
آمریکای��ی 51 تا 105 س��اله را که دارای مش��کات قلبی 
شناخته ش��ده ای نبودند، بررس��ی کرده اند. در شروع این 
پژوهش، از شرکت کنندگان که متوسط سن آن ها 70 سال 
بود؛ خواسته شد تا در مورد همسایگانشان توضیح بدهند. 
در این پیمایش، پاسخ ش��رکت کنندگان به سوال هایی در 
مورد هفت نکته پیرامون رابطه با همسایه ها و اجتماع آن ها 

بررسی شد.
از ش��رکت کنندگان پرس��یده ش��د که تا چه حدی حس 
می کردند که بخشی از این اجتماع هستند، و اینکه ایا وقتی 
دچار دردس��ر می ش��وند، افراد زیادی برای کمک به آن ها 
خواهند آمد یا خیر، و این که چقدر به افرادی که دوروبرشان 
هستند اعتماد دارند و همسایگانشان به چه میزان با آن ها 

دوس��تانه رفتار می کنند.از 5276 نفری که در این تحقیق 
ش��رکت کرده بودند، 148 نفر در طول دوره 4 س��اله دچار 
حمله قلبی شدند.بعد از در نظر گرفتن دیگر عوامل اثرگذار بر 
نتیجه، همچون سن، نژاد، جنسیت و سطح درآمد، محققان 
چنین نتیجه گرفتند افرادی که به این سؤاالت پاسخ مثبتی 
داده بودند، خطر سکته قلبی در آن ها کمتر از دیگران بود.

پژوهش��گران دریافتند که در مقیاس هفت نکته ای آن ها، 
 هر نمره باالت��ر در ارتباط ب��ا همس��ایگان موجب کاهش

 17 درصدی خطر سکته قلبی در افراد شده است.

این بدان معنی است که اگر نمره یک، معادل باالترین خطر 
بروز سکته قلبی باشد و خطر سکته قلبی برای چنین فردی 
100 درصد باشد، با نمره 2، این خطر به 83 درصد و با نمره 
3 به 68 درصد کاهش می یابد و اگر همه 7 پاسخ مثبت باشد 
این احتمال به تنها 32 درصد کاهش می یابد که در مقایسه 

با نمره 1، احتمال بروز سکته 68 درصد کمتر است.
حتی با در نظر گرفت��ن عوامل آم��اری اجتماعی، رفتاری، 
بیولوژیکی، و روانشناس��ی و همچنین حمایت اجتماعی از 

فرد نیز، این روند صادق خواهد ماند.
نویسندگان این مقاله که از پژوهشگران دانشگاه میشیگان 
هستند، به رغم این که تحقیق بیشتر در این رابطه را خواستار 
ش��ده اند، می گویند که ای��ن یافته ه��ا بازتاب دهنده نتایج 
تحقیقات پیشین بوده که ارتباط بین سطوح باالتر حمایت 
اجتماعی و بهبود سامت قلب و کاهش خطر سکته را نشان 
می دهند.آن ها هشدار دادند که نمی توان از این تحقیق نتایج 
قطعی در مورد دلی��ل و اثر این پدیده را اس��تنتاج کرد، اما 
ارتباط شبکه حمایتی اجتماعی قوی متشکل از دوستان یا 
خانواده با سامت بیشتر افراد بدان معنی است که داشتن 
همسایگان مهربان و مورد اطمینان می تواند به افزایش این 

اثر کمک کند.

همسایهخوب،خطرحمالتقلبیراکاهشمیدهد

گریس��د الیتنینگ )به معنی صاعقه چرب( نامی است 
که کارشناسان ناسا روی این هواپیمای عجیب وغریب 
نهاده اند. این هواپیما از سیستم پیشرانش دومرحله ای 

بهره می برد که 10 ملخ را می چرخاند.
 ای��ن هواپیمای م��دل 3 مت��ری بانام کام��ل جی.آل 
10 گریس��د الیتنینگ ب��ه موتور دیزلی مجهز اس��ت 
که درون کابین هواپیما نصب ش��ده و س��وخت مشتق 
ش��ده از روغن س��رخ کردنی را برای تولید برق مصرف 
می کند. برق تولی��دی نیز برای چرخان��دن 10 موتور 
این هواپیما اس��تفاده می ش��ود که 8 تای آن ها روی بال ها و 2 تای دیگر روی بالچه های 
عقب نصب شده اند.برای برخاستن هواپیما، بال ها و بالچه های عقب به وضعیت عمودی 
می چرخند و هر 10 موتور هواپیما، ملخ ها را باقدرت تمام می چرخانند تا هواپیما به هوا 
بلند شود و در هوا معلق ش��ود. وقتی هواپیما به ارتفاع مناسب رسید، بال ها و بالچه ها به 
وضعیت افقی می چرخند و با استفاده از دو موتور انتهای بال به حرکت خود ادامه می دهد.

نخس��تین س��اعت پروژکت��وری جه��ان ب��ه نام 
"Ritot زم��ان را روی دس��ت کارب��ر نش��ان 

می دهد.
 این ساعت دارای پروژکتوری است که با فشار یک 
 دگمه زمان را روی دس��ت کاربر نش��ان می دهد،
  س��پس دس��ت و زمان با هر یک از 20 رنگ نوری

  روش��ن می ش��وند که کاربر آن ه��ا را با اس��تفاده 
از یک ایستگاه پایگاه سفارشی کرده است.

 نمایشگر این ساعت 120 دالری که توسط شرکتی
 در کالیفرنیا به نام Ritot ساخته شده، می تواندپس از  10 ثانیه خاموش شود یا این که 

همواره روشن باشد.
 می توان س��امانه ابداعی را با گوش��ی هوش��مند جفت کرد تا پس��ت های رس��انه های 
 اجتماع��ی، پیغام ه��ای متن��ی و ایمیل ه��ای به روز ش��ده نیز روی دس��ت مش��اهده 

شوند.

عجیبترینهواپیمابا
سوختروغنسرخکردنی

مشاهدهزمانوایمیل
رویدست

نام های دیگر گی��اه دارویی پنج انگش��ت خزنده: 
بَنطافُلن، ذوخمس��ه اوراق، ذوخمس��ه اجنجه و 

پنتابلون می باشد.
1. طبع آن معتدل است در بعضی از کتاب ها طبع 

آن را گرم و خشک گفته اند.
2. برای قطع اسهال 12 گرم تمام گیاه را در 300 
 سی س��ی آب ج��وش 20 دقیقه دم ک��رده روزی 

3 فنجان بنوشند.
3. برای یرق��ان روزی 2 گرم ب��رگ آن را در 100 
سی س��ی آب جوش دم ک��رده به م��دت 14 روز 

بنوشند.
4. برای خونریزی ه��ای داخلی 4 گ��رم در 150 
سی س��ی آب جوش 20 دقیقه دم کرده روزی 3 

فنجان بنوشند.
5. برای التیام زخم ها ب��رگ آن را کوبیده بانمک 

و عسل مخلوط نموده به صورت ضماد بگذارند.
6. جهت درمان بواسیر از روش شماره 5 استفاده 

شود.
7. جهت زخم روده از عصاره س��اقه زیرزمینی آن 

استفاده شود.
8. برای کاهش سمیت کشنده 15 گرم از عصاره 

بیخ این گیاه استفاده شود.
۹. جهت رفع خشونت حلق س��اقه زیرزمینی آن 
را در آب جوشانده موقعی که یک سوم آن تبخیر 

شد غرغره شود.
10. ب��رای رف��ع درد س��یاتیک و درد مفاص��ل 
 از دمک��رده س��اقه های زیرزمین��ی آن می��ل 

شود.
11. جهت قطع ت��ب 10 گرم خشک ش��ده این 
گیاه را با عس��ل مخلوط کرده میل کنند و یا تازه 
 آن را کوبیده با عس��ل مخلوط نموده کم کم میل 

کنند.
12. جهت خلط خونی از ساقه های زیرزمینی این 

گیاه دم کرده میل شود.
13. برای درمان زخم های باز و س��وختگی ها 20 
گرم ریزوم این گیاه را در یک لیتر آب جوش��انده 

سپس کمپرس کنید.
14. ضماد برگ این گیاه به زیبایی پوست کمک 

می کند.

صاحبامتیاز:شرکتتوسعهرسانهبرترزایندهرود
مدیرمسئول:محمدرضاشواخیزواره
جانشینمدیرمسئول:بهمنزینالدین

تلفن:8-36284167فکس:031-36284166
خیابانارتش،جنبپلحسینآباد،ساختمان119، نش��انی:اصفهان،
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وصیتنامهمردخسیس!
روزی مرد خسیس��ی که تمام 
عمرش را ص��رف مال اندوزی 
کرده بود و پول و دارایی زیادی 
جمع کرده ب��ود، قبل از مرگ 
به زنش گفت: من می خواهم 
 تمامی اموال��م را ب��ه آن دنیا 
بب��رم. او از زنش ق��ول گرفت 
که تمام��ی پول های��ش را به 
 همراه��ش در تاب��وت دف��ن 

کند. 
 زن نیز ق��ول داد که چنین کن��د. چند روز بعد مرد خس��یس

 دار فان��ی را وداع کرد.زن نی��ز قول داد که چنی��ن کند. وقتی 
مام��وران کفن و دف��ن مراس��م مخص��وص را بج��ا آوردند و 
می خواستند تابوت مرد را ببندند و آن را در قبر بگذارند، ناگهان 

همسرش گفت: صبر کنید. 
من باید به وصیت ش��وهر مرحومم عمل کنم. بگذارید من این 
صندوق را هم در تابوت��ش بگذارم. دوس��تان آن مرحوم که از 
کار همسرش متعجب شده بودند به او گفتند آیا واقعاً حماقت 
نکردی به وصی��ت آن مرحوم عم��ل ک��ردی؟ زن گفت: من 
نمی توانستم بر خاف قولم عمل کنم. همسرم از من خواسته بود 
که تمامی دارایی اش را در تابوتش بگذارم و من نیز چنین کردم.

البته من تمام��ی دارایی هایش را جمع ک��ردم و وجه آن را در 
حس��اب بانکی خودم ذخیره کردم. در مقاب��ل چکی به همان 
مبلغ در وجه ش��وهرم نوش��تم و آن را در تابوتش گذاش��تم، 
 تا اگر توانس��ت آن را وصول ک��رده و تمامی مبل��غ آن را خرج 

کند!!!

عاملزیروروشدنزندگی
ف��ردی خواس��ت خان��ه ای بس��ازد. نج��اری آورد و گف��ت: 
چوب ه��ای ک��ف را در س��قف بگ��ذار و چوب ه��ای س��قف 
را در کف اتاق.نجار س��بب را پرس��ید، گف��ت: می گویند آدم 
وقت��ی ازدواج می کن��د زندگ��ی اش زی��رورو می ش��ود، من 
می خواه��م چوب ه��ای خان��ه ام را همی��ن ح��اال زی��رورو 
 کنم تا هنگام��ی ک��ه ازدواج کردم هم��ه چیز ب��ه حالت اول 

برگردد.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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بهروشساندويچي
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

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

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

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

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

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

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

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

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

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

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

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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