
ضربه شست دفاع موشکی ایران به تحرکات بیگانه
البیت هرمس صهیونیست ها چه تکنولوژی هایی داشت؟

هشدار سیف درباره تبلیغات وام فوری
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رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: با رایزنی هایی که با فدراسیون 
جهانی وزنه برداری صورت دادیم جریمه دوپینگ وزنه برداری ایران 
قسط بندی شده و بحث تعلیق نیز مطرح نیست.حسین رضازاده در 
حاشیه برگزاری انتخابات هیات وزنه برداری استان اصفهان در جمع 

خبرنگاران اصفهانی اظهار داشت: وزنه برداری ایران در..

وزنه برداری اصفهان باید به جایگاه 
اصلی خود بازگردد

افتتاح اولین مرکز تخصصی مشاوره 
ازدواج و خانواده در گلپایگان 3

کشف مقبره ای که ممکن است حاوی 
جسد اسکندر مقدونی باشد 5 3

سن اعتیاد در بانوان اصفهانی 
کاهش یافته است 

از هر پنج شهروند 
 اصفهانی  18 ساله، 
یک نفر فشارخون 
دارد 

  تجلی صلح  خواهی ملت 
بزرگ ایران در اجالس معنوی 

 میانگین نرخ بیکاری در
اصفهان ۱۲ درصد است

پرداخت وام ۸۰ میلیونی  
موجب تورم خانه  نمی شود

 مسجد شکل دهنده فرهنگ
 جامعه است

 افتتاح 433۲ واحد
 مسکن مهر در فوالد شهر
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 داروهای بی خطر که 
جان می گیرند!

بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که خرید 
داروه��ای غی��ر نس��خه ای )OTC( مطمئن تر و 
بی خطرتر از خرید داروهای نسخه ای یا خرید دارو 

از گوشه و کنار خیابان ها است.
داروهای غیر نس��خه ای تنها در مواردی اثربخش 
و بی خطر هستند که به درس��تی تجویز شوند اما 
این داروها حتی داروهای گیاه��ی نیز در صورت 

استفاده بی رویه و نادرست عوارض...
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پایان رقص ارز در بازار

نمایشگاه جشنواره ملی جلوه های رضوی افتتاح شد 
 دبیر نهمین جش��نواره ملی جلوه های رضوی گفت: نهمین جش��نواره ملی جلوه های رضوی در هنرهای س��نتی اصفهان با افزایش قابل توجه

 ۷۰ درصدی آثار هنرمندان روبرو است.علی تمنایی پیرامون برگزاری جشنواره ملی رضوی در استان اصفهان اظهار کرد: این جشنواره امسال 
تغییراتی نسبت به سال قبل داشته زیرا در سال گذشته در  2 رشته هنری رقابت بود اما  امسال 5 رشته هنری در جشنواره ملی جلوه های رضوی 
در هنرهای سنتی اصفهان وجود دارد.وی افزود: در سال قبل رش��ته نگارگری و طراحی نقوش سنتی بود اما در این جشنواره 3 رشته دیگر نیز 

اضافه شده که رشته گل و مرغ ، تذهیب و تشعیر برگزار می شود.

س :????????????? [
]عک

 ناوگان خسته اتوبوسرانی اصفهان
 در حال زمین گیر شدن

توسعه شهرستان اردستان از 
برنامه های مدیریت عالی استان

را ه اندازی پژوهشکده پیشگیری از 
بیماری های غیر واگیر در اصفهان 

     مدیر عامل ش��رکت اتوبوس��رانی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به این که 
عمر ناوگان اتوبوس��رانی از 3 به ۸ سال افزیاش یافته اس��ت اظهارداشت: با 
توجه به این که متوس��ط عمر مفید برای اتوبوس ها در ن��اوگان حمل ونقل 
۱۰ س��ال تعریف ش��ده اس��ت و این ناوگان کم ک��م به خط قرم��ز نزدیک 
 می شود.س��ید عباس روحانی بابیان این مطلب گفت: باال رفتن سن ناوگان

 اتوبوسرانی...

 رئیس کل بانک مرک��زی با اعالم اینک��ه برنامه اصالح
 صورت هاي مالی بانک های دولتی در دستور کار قرار 
گرفته است به تدوین نقشه راه حرکت از بانکداری بدون 
ربا به بانکداری اسالمی اشاره کرد و گفت: اکنون آمادگی 
الزم براي تک نرخی شدن ارز وجود دارد.ولی اهلل سیف 

درباره وضعیت بانک های کشور نیز تاکید کرد: بانک ها 
موظفند ظرف 5 سال عدولشان را از حدود مجاز دارایی 
های ثابت به نسبت سرمایه ثبتی به 3۰ درصد برسانند. 
ایرادي که در گذشته به بانک مرکزی وارد بود این است 
که در یکسال به طور ناگهانی 3۰ درصد به ۷۰ درصد...
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آیا شما تحرک کافی دارید ، غذای سالم مصرف می کنید؟
موسسه خیریه دیابت اصفهان 

شورای هماهنگی تبلیغات امضاء کننده فقط هیئت مدیره 
اسالمی استان اصفهان 

آگهی دعوت شرکاء مؤسسه بهشتیان به شماره ثبت 64۲
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 

از کلیه ش�رکاء و مؤسسین مؤسسه بهش�تیان دعوت به عمل می آید با 
عنایت به تصمیم اکثریت اعضاء جهت تشکیل، مجمع عمومی فوق العاده 
مؤسسه تشکیل خواهد شد در تاریخ 93/6/23 رأس ساعت 5 بعدازظهر 
واقع در آدرس: اصفهان – خیابان ابن سینا – بن بست شهید پور میری  – 

پالک 277 کدپستی 8148838796 حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه: اتخاذ و تصمیم در خصوص انحالل مؤسسه 

               السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)ع( 

السالم علیک یا فاطمه معصومه )س( 
هشتم شهریور ، سی و دومین سالگرد شهادت شهدای گرانقدر رجایی و باهنر و تمامی 
ش�هدای دولت و تقارن آن با دهه کرامت را گرامی داش�ته ، توفی�ق دولت مردان 
به ویژه دس�ت ان�درکاران خدوم دس�تگاه های 
اجرای�ی و نهاده�ای انق�الب اس�المی را برای 
تالش و هم�ت مضاع�ف و خدم�ت روز افزون 
برای  رف�ع محرومی�ت ه�ا ، تبعیض و فس�اد 
توسعه عدالت محورو ترویج معنویت و اخالق 
 اس�المی در جامعه ، از خداوند متعال مس�الت

می نماید.  

3
دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 3



اخبار کوتاهيادداشت

داعش برای نابودی تشیع 
تشکیل شده است

آیت اهلل حسین مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان در آیین 
افتتاحیه حوزه علمی��ه اصفهان که در مدرس��ه علمیه صدر 
بازار اصفهان برگزار ش��د، جایگاه معنوی طالب و روحانیون 
و مبلغین دینی را مه��م ذکر کرد و افزود: ط��الب در جایگاه 
پیامبران قرارگرفته اند اما متأسفانه از ارزش های خودآگاهی 
ندارند.وی ط��الب را مورد عنایات ویژه ام��ام زمان)عج( ذکر 
کرد و گفت: امروزه تش��یع در ش��رایط خاصی قرار دارد و به 
مخاطره عجیبی دچار شده است، موضوع داعش را نباید یک 
مسئله کوچک و سبک دانست، داعش با همکاری کشورهای 
مختلف برای نابودی شیعیان تشکیل شده است.وی با اشاره به 
دستاوردهای علمای بزرگ شیعه علیرغم تمام محدودیت ها 
گفت: درگذش��ته نیز جریان هایی مانند داعش بوده اند که به 

خشونت تمام علیه علمای شیعه اقدام می کردند.

هیچ تصمیمی در منطقه بدون حضور 
ايران محقق نخواهد شد

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جمع کارکنان ستاد 
وزارت کشور هفته دولت را فرصتی برای تجدید بیعت و ارادت 
نسبت به شهدای ملت و دولت در جمهوری اسالمی دانست 
و گفت : دولت تجلی اراده ملت و ملت تعیین کننده دولت ها 

است و دولت ها باید تابعیت ملت خود را بپذیرند.
وی با اشاره به موقعیت بین المللی جمهوری اسالمی در سطح 
منطقه و اینکه الگ��وی ایران در منطقه فض��ای حیاتی مؤثر 
ایجاد می نمای��د گفت : تالش مردم ای��ران در همه دنیا مورد 
قبول است و توانسته ایم قدرت خود را در تحوالت منطقه ای 
تحمیل نماییم و نشانه آن این اس��ت هیچ تصمیم مهمی در 
منطقه بدون حضور ایران محقق نخواهد شد ولو در یک منطقه 

کوچک و با حضور همه قدرت های منطقه ای .

تشريح دستور کار مذاکرات با اشتون 
در بروکسل

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ، درباره دیدار 
این هفته خود با کاترین اشتون در بروکس��ل با تأکید بر این 
امر که این دیدار به درخواس��ت اش��تون ص��ورت می گیرد، 
بیان کرد: برداش��ت من این اس��ت که هدف این دیدار طرح 
مباحث محتوایی نباشدوقصد تنظیم مابقی مذاکرات ایران و 
کشورهای 1+5 است.ظریف گفت: بنده نیز در آینده نزدیک با 
روسیه و چین در سطح وزرا دیدار خواهم داشت و موضوعات 

را پیگیری می کنیم.
وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان درب��اره دی��دار دو جانبه 
با آمری��کا قبل از نشس��ت رس��می ای��ران و 1+5 گفت: من 
دیداری با آمریکا ن��دارم اما س��ایر اعضای تی��م، دیدارهای 
 دو جانبه ای رادارند ک��ه آمریکا نیز در ای��ن دیدارها خواهد

 بود.
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منصور حقیقت پور نائب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه ای 2
که با حضور مسئوالن ذی ربط داشت درخواس��ت کرده است تا مبدا پروازی پهپاد ساقط شده 

اسرائیلی باید مشخص شده و کشور مقصر در این ماجرا به سزای اعمالش برسد.
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همزمان با هفته دولت صورت گرفت 
بهره برداری از 914 واحد مسکن مهر و نخستین سالن ورزشی سرپوشیده شهر جديد مجلسی

همزمان با هفت��ه دولت، 914 واحد مس��کن مهرش��هر جدید 
مجلسی به بهره برداری رسید تا تعداد واحدهای به بهره برداری 
رسیده در این شهر جدید به دو هزار و 664 واحد برسد. همزمان با 
بهره برداری از این تعداد واحد مسکن مهر، نخستین سالن ورزشی 
سرپوشیده شهر جدید مجلسی نیز بااعتباری بالغ بر 700 میلیون 
تومان و در زیربنای 980 مترمربع به بهره برداری رسید تا ساخت 
امکانات روبنایی این شهر هم بر روی ریل توسعه قرار گیرد. شهر 
جدید مجلسی در سال 1368 و باهدف جذب سرریز جمعیتی 
کالن شهر اصفهان و اسکان  کارکنان مجموعه های صنعتی اطراف 
در 18 کیلومتری شهر مبارکه پایه گذاری شد و هم اکنون حدود 
10 هزار نفر جمعیت دارد. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
برای توسعه شهر مجلس��ی، برنامه هایی همچون اتصال به خط 
مترو منطقه ای اصفهان، تأمین آب ش��رب و فضای س��بز برای 
توسعه پایدار آن، بهره مندی از محور ترانزیتی شمال � جنوب در 
سال های آینده، این شهر را از بهترین شرایط سکونت برخوردار 

خواهد کرد. 
  پايان ساخت مس�کن مهر مجلسی تا نیمه نخست 

سال 94
عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور 
در آیین بهره برداری از 914 واحد مسکن مهرشهر جدید مجلسی 
با تأکید بر اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، تا پایان نیمه 
نخست س��ال آینده همه واحدهای مسکن مهرشهرهای جدید 
کشور به بهره برداری خواهند رسید، گفت: بر این اساس ساخت 
و تکمیل واحدهای مسکن مهرشهر جدید مجلسی نیز تا نیمه 

نخست سال آینده به پایان می رسند.
یدا... رحمانی بابیان اینکه پروژه های بهره برداری شده شهر جدید 
مجلسی در هفته دولت ش��امل 192 واحد مسکن تعاونی ساز، 

571 واحد مسکن سه جانبه و 141 واحد مسکن خودمالکی بوده 
است، افزود: یک هزار و 400 واحد دیگر نیز در مراحل پایانی اجرا 
قرار دارند که بخشی در مهرماه و بخش��ی دیگر هم در آذرماه به 

بهره برداری خواهند رسید.
وی با اشاره به بهره برداری از نخستین سالن ورزشی 
سرپوشیده شهر جدید مجلسی اضافه کرد: عالوه بر 
این سالن ورزش��ی که در زیربنای 980 مترمربع و 
بااعتبار 7000 میلیارد ریال ساخته شده، یک مدرسه 
نیز به بهره برداری رسیده که برای تجهیز در اختیار 
آموزش وپرورش قرارگرفته ت��ا در مهرماه پذیرای 

دانش آموزان باشد.
این عض��و هیئت مدیره ش��رکت م��ادر تخصصی 
شهرهای جدید کشور مجموع اعتبار پروژه های به 
بهره برداری رسیده ش��هر جدید مجلسی در هفته 
دولت امسال را 37 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 

35 میلیارد تومان از این اعتبار به ساخت مسکن مهر و دو میلیارد 
تومان نیز به پروژه های روبنایی مانند س��الن ورزشی و مدرسه 

اختصاص یافته است.
 آغاز اجرای متروی مجلسی در آينده نزديک

رحمانی در بخش دیگری از صحبت های خود، مهم ترین پروژه 
زیربنایی در ش��هرهای جدید را قطار ش��هری دانست و گفت: 
هدف اصلی ایجاد ش��هرهای جدید این بود که سرریز جمعیت 
کالنش��هرها را به خود جذب کند؛ بنابراین مردم باید بتوانند به 
ساده ترین و کم هزینه ترین روش، از شهرهای جدید به کالنشهرها 
تردد کنند و بر همین اساس، ساخت مترو برای شهرهای جدید 

ضروری است.
وی با اش��اره به اینکه هم اکنون عملیات س��اخت قطار شهری 

پنج شهر جدید در کشور آغازشده اس��ت، افزود: از مجموع این 
پنج شهر، دو شهر جدید بهارستان و فوالدشهر در اصفهان قرار 
دارند که عملیات اجرایی مترو را آغاز کرده و در مس��یر مطلوبی 

نیز حرکت می کنند.
رحمانی درباره متروی ش��هر جدید مجلس��ی نیز تصریح کرد: 
مطالعات ساخت متروی ش��هر جدید مجلس��ی انجام گرفته و 
به کمیس��یون ماده 215 ارجاع ش��ده تا ازلحاظ توجیهات فنی 
و اقتصادی مورد تأیی��د قرار گی��رد؛ که همزمان ب��ا تأیید این 
کمیس��یون، عملیات اجرایی این پروژه ب��زرگ حمل ونقلی نیز 
آغاز می شود تا شهر جدید مجلس��ی جاذبه های  بیشتری برای 

اسکان پیدا کند.
  آينده مطلوبی پیش روی شهر مجلسی است

فرماندار مبارکه نیز با اشاره به اینکه شهر جدید مجلسی در آینده 
نزدیک به یکی از بهترین شهرهای جدید برای اسکان مردم تبدیل 
خواهد ش��د، گفت: عملیات اجرایی این شهر جدید به خوبی در 
حال انجام است و می توان امیدوار بود با ساخت امکانات روبنایی و 

زیربنایی، جذابیت این شهر هم افزایش یابد.
مهدی سلیمانی با دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری در شهر جدید مجلسی افزود: سرمایه گذاران باید 

اطمینان یابند که با سرمایه گذاری در این شهر، بازگشت سرمایه 
سریعی را شاهد خواهند بود و سرمایه گذاری آن ها با بازده بسیار 

زیاد نتیجه خواهد داد.
وی بابیان اینکه شهر جدید مجلسی برای مردمی که عالقه مند به 
زندگی بدون دغدغه و به دوراز آلودگی هوا و ترافیک هستند، یک 
مکان فوق العاده خواهد بود، تصریح کرد: در حوزه های زیرساختی، 
فضای سبز بس��یار خوبی در شهر جدید مجلس��ی ایجادشده و 
فضاهای تجاری شهر نیز بسیار مناسب است؛ عالوه بر اینکه در 
سال جاری کلنگ سه مدرسه جدید نیز به زمین خواهد خورد و 
امکانات الزم برای رفاه ازجمله امکانات ورزشی، پارک های محلی 

و ایجاد زیرساخت های خدماتی نیز در اولویت اجرا قرار دارند.
 راهکارهای ويژه برای حمل ونقل مبارکه

فرماندار شهرستان مبارکه با اش��اره به اینکه یکی از گالیه های 
مردم شهر جدید مجلس��ی، فاصله تا مرکز شهرستان و کمبود 
امکانات حمل ونقلی اس��ت، گفت: در کنار اینکه س��اخت قطار 
ش��هری مجلس��ی را با جدیت پیگیری می کنیم، 
نیم نگاهی نیز به ایجاد زیرساخت های حمل ونقلی 
دیگر داریم تا این مشکل در سریع ترین زمان ممکن 

رفع شود.
وی ادام��ه داد: مذاکراتی با س��ازمان اتوبوس��رانی 
شهرداری مبارکه انجام شده تا این سازمان گستره 
خدمات رسانی خود را تا شهر جدید مجلسی افزایش 
دهد و مشکل حمل ونقل مردم این شهر جدید نیز 

رفع شود.
  پیش بین�ی بهره ب�رداری از  6000 واحد 

مسکن مهر در مجلسی
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی نیز در 
این مراسم با اشاره به اینکه ساخت 6000 واحد مسکن مهر در این 
شهر پیش بینی شده است، گفت: از این تعداد واحد مسکن مهر، 
1750 واحد در دی ماه 91 به بهره برداری رسید و امروز هم 914 

واحد در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
محمدرضا احمدی بابیان اینکه ساخت واحدهای مسکن مهرشهر 
جدید مجلسی تا نیمه نخست سال آینده به پایان خواهد رسید، 
افزود: مهم ترین برنامه شرکت عمران شهر جدید مجلسی، ایجاد 

زیرساخت ها و امکانات شهری همزمان با ساخت مسکن است.
وی بابیان اینکه به ازای هر واحد مسکونی بین 12 تا 15 میلیون 
تومان برای احداث ساختمان های روبنایی  نیاز است، ادامه داد: 
شهر جدید مجلسی به 72 تا 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا به 
ساختمان های آموزشی، پارک ها و فضای سبز، مراکز بهداشتی و 

درمانی، مجموعه های ورزشی و مجموعه های تجاری تجهیز شود.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید مجلس��ی تأکید کرد: 
برنامه ریزی کرده ایم که تا سه س��ال آینده اعتبار موردنیاز برای 
اجرای این پروژه ه��ا را از محل منابع داخلی ش��رکت عمران و 
مش��ارکت بخش خصوصی تأمین کنیم تا مجلسی به یک شهر 

ایدئال برای زندگی تبدیل شود.
  تالش وي�ژه ب�رای افزاي�ش جمعیت ش�هر جديد 

مجلسی
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه شهر 
جدید مجلسی 10 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است، 
گفت: با ایجاد زیرس��اخت ها و امکانات موردنیاز زندگی شهری 
تالش می کنیم جمعیت کنونی شهر جدید مجلسی را افزایش 
دهیم.احمدی تأکید کرد: هم اکنون دو واحد آموزشی در اراضی 
مسکن مهر مجلس��ی به بهره برداری رسیده که در سطح استان 
نمونه است؛ عالوه بر این ساخت 104 واحد تجاری نیز به پایان 
رسیده، یک مسجد نیز در مس��کن مهر افتتاح شده و یک پارک 

چهار هکتاری نیز در مرحله  بهره برداری است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی از بهره برداری سه 
پارک محله ای تا پاییز امسال خبر داد و افزود: بهره برداری از یک 
باب س��اختمان فرهنگی  و یک باب مسجد تا پاییز  امسال، آغاز 
ساخت سه واحد آموزشی دیگر، ساخت یک فرهنگسرا در قلب 
مسکن مهر و ساخت یک استخر سرپوشیده بسیار مجهز نیز از 

دیگر برنامه هایی است که با جدیت پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: مجموع این عوامل و ایجاد امکانات الزم سبب 
می شود تا اس��تقبال مردم برای زندگی در شهر جدید مجلسی 
افزایش یابد و این شهر به تدریج پویایی و نشاط الزم را به دست 

آورد.

هواپیم��ای ب��دون سرنش��ین رژی��م صهیونیس��تی در 
شرایطی به تازگی در آسمان ایران ساقط شد که برخی از 
تکنولوژی های این نسل از پهپاد در نوع خود منحصربه فرد 
بوده و شناس��ایی و س��قوطش در خاک ایران، شناسایی 
مواضع حس��اس کش��ورمان را بیش از پیش دور از تصور 
خواهد س��اخت و احتماالً دشمنان کش��ورمان در آینده 
تکنولوژی های بسیار پیشرفته تری را برای نفوذ به آسمان 
ایران به خدمت خواهند گرفت.این پهپادها یکی از جنگ 
افزارهایی است که رژیم صهیونیس��تی عالوه بر هجوم به 
اهداف نظامی و غیرنظامی فلس��طینی، در شناسایی این 
مناطق و البته جاسوسی از دیگر کشورها مورد بهره برداری 
ق��رار می ده��د و از کش��ورهای دورتر نظیر کش��ورهای 
خلیج فارس ب��ر روی گزینه های متمرکزش��ده که عالوه 
بر رادارگریزی، توان مدت طوالنی پرواز نیز داشته باشند و 

بدین شکل از قدرت مانور الزم بهره ببرند.
»البیت هرم��س Elbit Hermes / 450« یکی از پهپاد 
چندمنظوره تاکتیکی س��ایز متوس��ط اس��ت که جهت 
پروازهای طوالنی که در شرکت البیت سیستمز اسرائیل 
طراحی و توسعه یافته اس��ت. طول بال های این پهپاد 10 
متر است و می تواند حداکثر با وزن 550 کیلوگرم از زمین 
به هوا برخیزد. هرمس 450 می تواند بین 17 تا 20 ساعت 
پرواز مداوم در ارتفاع 18 هزار پایی داش��ته باشد و شعاع 
عملیاتی این هواپیمای بدون سرنشین 300 کیلومتر است. 
این پهپاد عالوه بر آنکه توانایی حمل موشک های رافائل را 
دارد، با انجام تغییراتی می تواند ماهواره های ارتباطی را نیز 
با خود حمل کند. اسرائیل از هرمس 450 برای دو منظور 

یعنی تخریب اهداف نظامی و جمع آوری اطالعات استفاده 
می کند و به دلیل پنهان ماندن از رادارها نیز توانسته بازار 
فروش قابل توجهی داشته باشد، تا آنجا که در سال 2012 
درآمد این ش��رکت 2.8 میلیارد دالر بوده اس��ت.یکی از 
ویژگی های خاص این هواپیمای بدون سرنشین، دوربین 
خاص به کاررفته در آن اس��ت که عالوه ب��ر لیزر محدوده 
یاب و تصویربرداری هوایی رنگی، به واس��طه اس��تفاده از 
استابلیزور، کیفیت تصاویر در هر شرایطی از مانور پروازی 
هواپیما کاهش نمی دهد و ظاهراً این تصاویر را به صورت 
آنالین به پایگاه هدایت کننده ارس��ال می کند.آذربایجان 
در سال 2011 از این هواپیما برای جاسوسی از ارمنستان 
استفاده می کرد که ارمنستان موفق به ساقط کردن یکی 

از این پهپادها شد و میگ 29 روسیه نیز یکی از این مدل 
پهپادها را که گرجس��تان خریده بود و برای جاسوسی از 

روسیه مورد استفاده قرار می داد ساقط کرد. 
حال نیروی هوایی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی یک 
فروند هواپیمای بدون سرنشینی از این نوع را پیش از ورود 
به حریم هوایی تاسیسات هسته ای نطنز با موشک سرنگون 
کرد. سپاه پاسداران اعالم کرده برخی قطعات پهپاد سالم 
اس��ت و در حال تحلیل اطالعات آن هستند؛ پهپادی که 
بنابر اذعان یکی از وب سایت های رژیم صیهونیستی از یکی 
از کشورهای همسایه ایران وارد خاک کشورمان شده است.

هواپیم��ای ب��دون سرنش��ین صهیونیس��ت ها چ��ه 
تکنولوژی هایی داش��ت؟علی رغم سرنگونی مکرر هرمس 
450، همچنان برخی کشورها سرمایه شان را با خرید این 

هواپیما هدر می دهند
حداقل اتفاقی که با ساقط شدن این هواپیما رخ خواهد داد، 
کاهش وسیع بازارهای فروش این هواپیماها است چراکه با 
ساقط شدن مکرر هرمس در چندین کشور مشخص شده 
ادعای صهیونیس��ت ها مبنی ب��ر غیرقاب��ل ردیابی بودن 
هواپیماهایش تنها یک ش��عار تبلیغاتی برای فروش این 
هواپیماهای کنترلی به دیگر کش��ورها و صادرات نظامی 
است.عالوه بر این برای صهیونیس��ت ها و هم پیمانانشان 
که گاهی از س��ر خامی اق��دام به تهدید ای��ران می کنند، 
بیش از پیش مشخص شد که سیس��تم دفاع موشکی به 
روز ایران در قبال تحرکات این رژیم کاماًل هوش��یار است 
و کوچک ترین ت��الش برای ورود به خاک ای��ران با انهدام 

هواپیمای متجاوز به خاک کشورمان همراه خواهد شد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر حس��ن روحانی در دیدار با خانواده دولتمردان شهید از 
ابتدای انقالب تاکنون تصریح کرد: درس بزرگی که این شهیدان به ما، تاریخ و ملت دادند 
این بود که دولتمردان در ایران پس از انقالب اس��المی هیچ گاه از ملت فاصله نداش��ته و 

همواره در کنار مردم بودند.
رئیس جمهوری افزود: م��ا تالش کردیم فرصت را از دس��ت ندهیم. دول��ت برای اولین 
بار کابینه اش را در مراس��م تحلیف به مجلس ش��ورای اس��المی معرفی ک��رد و افرادی 
را برای تصدی مس��ئولیت ها معرف��ی کرد ک��ه تجربه کافی ب��رای اداره کش��ور دارند. 
رئیس جمه��وری بابیان اینک��ه ما فرصتی ب��رای آزمون وخط��ا نداریم، گف��ت: اگر این 
دولت در اجرای برنامه ها دچار اش��تباه ش��ود، مردم باید با نقد خود ما را هدایت کنند و 
 بهترین نقادان جامعه خانواده های ایثارگران و ش��هدا هستند که دلس��وز نظام و کشور 

می باشند.

رییس س��ازمان بس��یج عش��ایری کش��ور از برگزاری رزمایش وحدت اقوام و عشایر در 
اواخر شهریورماه 93 خبر داد.س��رهنگ آزوغ گفت: این رزمایش با مشارکت استان های 
کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، گلستان، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال 
و بختیاری، فارس، لرستان، ایالم، خوزس��تان و اردبیل برگزار خواهد شد.وی افزود: این 
رزمایش باهدف آمادگی رزم نیروهای عش��ایر بس��یجی و ایجاد وح��دت و همدلی بین 
اقوام ایرانی و اعالم حمایت از م��ردم مظلوم غزه و انزجار از رژی��م غاصب و کودک کش 
صهیونیستی در کشور برگزار می گردد.س��رهنگ آزوغ در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه افراد شرکت کننده در این رزمایش، عش��ایر مسلح بسیجی هستند که 
تحت آموزش های الزم بسیج عشایر استان خود قرارگرفته اند.در این رزمایش برنامه هایی 
همچون صبحگاه مشترک، تجمع، فتح قله، اجرای آتش تهیه سنگین و دیگر برنامه های 

رزمی اجرا می شود.

البیت هرمس صهیونیست ها چه تکنولوژی هايی داشت؟

برگزاری رزمايش وحدت اقوام و عشاير ريیس جمهوری:فرصتی برای آزمون وخطا نیست

ضربه شست دفاع موشکی ایران به تحرکات بیگانه

جلسه کمیسیون امنیت ملی در خصوص پهپاد جاسوسی

دفاع از عملکرد دولت
یک عضو مجمع نیروه��ای خط امام اظه��ار کرد: اگر 
دولت را به جای س��نجیدن ب��ا دولت ه��ای آرمانی، با 
دولت ه��ای گذش��ته بس��نجیم متوج��ه می ش��ویم 
 عملکرد دولت طی یک سال گذش��ته قابل دفاع بوده 
است.هادی غفاری در ادامه گفت:اما اگر دولت فعلی را با 
دولت قبل که یک دولت شلخته، بد اخالق ، اهل دعوا و 
حاشیه بود بسنجیم، معلوم است که عملکرد مناسب و 
خوبی داشته است.این فعال سیاسی با اشاره به وضعیت 
سیاسی ایران در دولت قبل تصریح کرد: منش رئیس 
دولت قبل با ادبیات نادرس��ت باعث صدور قطعنامه ها 
و کاهش رابط��ه دیپلماتیک ایران ش��د. وی در جواب 
قطعنامه هایی که زندگی مردم را مختل کرده بود، گفت 
که آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دانتان پاره  شود.

 این روش اوض��اع داخل ای��ران را نا به س��امان کرد و 
باعث ایجاد هرج ومرج هایی ش��د. به ط��ور مثال امروز 
گران فروشی یک اصل شده بقال و کتاب فروش و تاجر 
هم  ندارد.غفاری گفت: مشکل ما این است که همه را 
با خط کشی خودمان می سنجیم. خود امام )ره( یک بار 
فرمودند مگر من شاقول اسالم هستم که اسالم را با من 
می سنجید، حاال این حرف را باید به برخی از دوستان 
سیاسی گفت. یکی از بهانه های آن ها عدم تبری جویی 
وزیر و روسایش از سران فتنه است. آخر مگر می شود 
هر کس هر چه می گوید ما پشت آن بلند شویم و بگویم 

تبری می جویم؟

واژه »بورسیه های غیرقانونی« 
ظلم بزرگ است

رئیس کمیس��یون آم��وزش اس��تفاده از واژه بورس��یه های 
غیرقانونی را ظلم بزرگی دانست و گفت: ما کمیته ای را در این 
زمینه در مجلس تشکیل دادیم و خوشحال هستیم که دولت 
هم در این رابطه تش��کیل کمیته داده اس��ت. محمدمهدی 
زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی در 
حاشیه کنگره جامعه اسالمی مهندسین در جمع خبرنگاران 
در خصوص ویژگی ه��ای وزیر علوم جدید، اظهارداش��ت: با 
توجه به توصیه های رهبر معظم انق��الب به دولت و اعتدالی 
که خود آقای روحانی پیشه کرده است، ان شاءاهلل فردی بیاید 
که ضمن برخورداری از جایگاه رفیع علمی حاشیه سازی ها 
پیرامون او کمتر باشد و امیدواریم مجلس با رأی بسیار باالیی 

به وی اعتماد کند.
زاهدی درباره بورسیه های غیرقانونی که مورد سوال یکی از 
خبرنگاران قرار گرفت،  گفت: این واژه یک ظلم بسیار بزرگ 
از سوی کسانی که این واژه را مطرح کرده  است چرا که واقعا 

اینگونه نیست.
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یادداشت

مدیر مرکز رسیدگی مساجد اصفهان:

 مسجد شکل دهنده فرهنگ
 جامعه است

مدیر اجرائی مرکز رس��یدگی 
به امور مساجد استان اصفهان 
گفت: مس��اجد ش��کل دهنده 
فرهنگ جامعه هستند و نقش 
مساجد با توجه به تحوالت قرن 
۲۱ باید برای همه تبیین شود.

محم��د رض��ا صالحی��ان در 
همایش هفته جهانی مس��جد 
اظهار کرد: بسیار پسندیده است که مسلمانان جهان هفته ای جهانی 
به نام مسجد داشته و بسیار خوب است که این هفته با میالد حضرت 
معصومه)س( مصادف شده که برای ما بسیار روز فرخنده ای است.

وی افزود: همایش هفته جهانی مسجد برای این است که بتوانیم از 
خادمان و هیئت های امنای مساجد سراسر شهر تشکر و قدردانی به 
عمل آوریم زیرا آن ها در احیای مساجد و تطهیر مادی و معنوی این 
مساجد کمک شایانی انجام می دهند و قرآن کریم نیز خادمان مسجد 
را به عنوان انبیای الهی معرفی کرده و این مسئله بدان معنا است که 
این خادمان جانشینان انبیای هستند و این فعالیت یکی از مهم ترین 
و باارزش ترین کارها و فعالیت ها است.مدیر اجرائی مرکز رسیدگی به 
امور مساجد استان اصفهان درباره خدمتگزاران و هیئت های امنای 
مساجد گفت: خدمتگزاران مساجد خادمان خانه خدا هستند و امر 
مقدس��ی را انجام می دهند و معامله باخدای خویش انجام داده اند 
زیرا آنان جوانی، م��ال و خانواده خود را فدای این فعالیت و ش��غل 
خودکرده اند و این سبب خوشحالی افراد بوده که توانسته اند به یکی 
از ویژگی های مومن واقعی نزدیک ش��وند.وی درباره نقش مساجد 
در قرن ۲۱ تصریح کرد: انتظاری که مس��اجد در این قرن پرآشوب 
می رود، این است که خادمان مسجد خدمتگزاری به مسجد را یکی 
از فعالیت های اصلی خود بدانند و نه این که آن را جز کارهای فرعی 
به حساب آورند زیرا این جهان نیازمند فعالیت بسیار در این عرصه 
است.حجت االسالم صالحیان درباره اداره مسجد نیز بیان کرد: اداره 
مسجد باید در دست ولی معصوم باشد و در حال حاضر نیز با توجه 
به این که امام غائب هستند، این وظیفه به ولی فقیه سپرده می شوند 
که ولی فقیه نیز این وظیفه را به نماینده های خویش در اس��تان ها 
سپرده و آنان نیز این وظیفه سنگین را به هیئت های امنای مساجد 
سپرده اند و باید این کار با دقت و باکیفیت باال انجام شود.وی افزود: در 
هر مسجدی امام جماعتی وجود دارد که میراث دار دین اسالم است 
و باید اس��الم را به مردم آموزش دهند همچنین می باید در مسجد 
اختالفی در میان هیئت امنا و امام جماعت نباش��د زیرا این اختاف 
سبب می شود که آرامش در مس��جد و همچنین نمازگزاران به هم 

بخورد و چنین چیزی اشتباه است.

را ه اندازی پژوهشکده پیشگیری از 
بیماری های غیر واگیر در اصفهان 

از  پیش��گیری  پژوهش��کده 
بیماری های غی��ر واگیر برای 
اولین بار در کش��ور در دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفه��ان هفته 
جاری آغاز ب��ه کار کرد. رئیس 
از  پیش��گیری  پژوهش��کده 
بیماری های غی��ر واگیر گفت: 
ه��دف از راه ان��دازی ای��ن 
پژوهشکده بررسی علل شروع و 
شیوع بیماری های غیر واگیر، مداخالت جامع نگر و درمانی و روش 

های پیشگیری از بیماری های غیر واگیر است.
رؤیا کلیش��ادی افزود: این پژوهشکده دارای س��ه مرکز تحقیقاتی 
رش��د و نمو کودکان، بیماری های ارثی کودکان و محیط زیس��ت 
اس��ت و طرح های تحقیقاتی ملی و اس��تانی در ای��ن زمینه انجام 
می دهد.وی بیماری های غیر واگیر )غیر مس��ری( را بیماری هایی 
دانس��ت که به صورت مزم��ن اتفاق می افت��د. وی اف��زود: دیابت، 
قلبی عروقی، فش��ارخون باال، پوکی اس��تخوان، انواع س��رطان ها 
و بیماری های ری��وی و کلیوی در ش��مار بیماری ه��ای غیر واگیر 
است.این استاد دانشکده پزشکی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: بیماری های غیر واگیر با توس��عه شهرنشینی و تغییر سبک 
زندگی رو به فزونی است لذا انجام تحقیقات کاربردی در این زمینه 
ضروری است.کلیشادی بابیان اینکه بیماری های غیر واگیر، عوامل 
خطرزا و راه های پیش��گیری یکس��انی دارند افزود: از جمله عوامل 
 این بیماری ها می توان به محیطی، ژنتیکی و س��بک زندگی اشاره

 کرد.
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نگرانی از شیوع ماالریا در شهرستان شهرضا
رئیس شبکه بهداش��ت و درمان ش��هرضا گفت: با توجه بر تردد رانندگان ماشین های 
سنگین به شهرهای جنوبی کشور ضرورت دارد در شناسایی بیماری ماالریا غربالگری 

شوند زیرا نگرانی از شیوع این بیماری احساس می شود.
3

بسیاری از مردم به اش��تباه تصور می کنند که خرید 
داروهای غیر نسخه ای )OTC( مطمئن تر و بی خطرتر 
از خرید داروهای نسخه ای یا خرید دارو از گوشه و کنار 

خیابان ها است.
داروهای غیر نس��خه ای تنها در م��واردی اثربخش و 
بی خطر هس��تند که به درستی تجویز ش��وند اما این 
داروها حتی داروهای گیاهی نیز در صورت اس��تفاده 
بی رویه و نادرست عوارض جانبی مرگباری خواهند 

داشت.
سوءمصرف داروهای غیر نس��خه ای معموال در میان 
نوجوانان ۱3 تا ۱6 متداول اس��ت زیرا آن ها می دانند 
که می توانند این داروها را اغلب یواشکی و به راحتی 
در قفس��ه داروهای والدین بیابند. عالوه بر نوجوانان، 
جوانان نیز ممکن است دچار سوءمصرف داروهای غیر 
نسخه ای شوند. آن ها اغلب این داروها را همراه با سایر 
داروها، مش��روبات الکلی و گاهی حتی با مواد مخدر 
مصرف می کنند که در این صورت همین داروهای به 

ظاهر بی خطر می توانند منجر به مرگ شوند.
به نقل از سایت اینترنتی فیلی، فهرست داروهایی که 
در حال حاضر بیشتر از سوی نوجوانان و جوانان مورد 

سوءمصرف قرار می گیرند، به شرح زیر است:
دکسترومتورفان: این دارو یک ترکیب فعال   
اس��ت ک��ه در بی��ش از ۱00 داروی OTC و 
سرماخوردگی مشاهده می ش��ود. آمارها در آمریکا 
نش��ان می دهد که از هر ۱0 نوجوان ی��ک نفر دچار 
سوءمصرف این دارو می ش��ود. مصرف دوز باالی این 
دارو سبب بروز سرخوشی، اغراق در تشخیص رنگ و 
صدا و توهم می ش��ود که این عوارض بیش از ش��ش 
س��اعت ادامه می یابد. عوارض خطرناک سوءمصرف 
دکسترومتورفان ش��امل کاهش قدرت هوشیاری، 
اس��تفراغ، از دس��ت دادن حرکت عضالت، حمالت 
عصبی، تاری دید، خواب آلودگی، تنگی نفس و تپش 
قلب می ش��وند. این دارو در صورت مصرف همراه با 
مشروبات الکلی یا سایر داروها، در دوزهای باال خطر 

مرگ را در پی دارد.
دکس��ترومتورفان همچنین ی��ک داروی اعتیادآور 
اس��ت که در صورت ترک س��وءمصرف آن، عوارض 
ترک اعتیاد نظیر افسردگی و دشواری در تمرکز بروز 
می کند. اگرچه از عوارض بلندمدت این دارو اطالعات 
زیادی در دست نیس��ت اما مواردی نظیر آسیب مغز 
استخوان و س��لول های عصبی، افزایش فشارخون، 
آسیب قلبی و آسیب دائمی مغزی نیز در سوءمصرف 

آن مشاهده شده است.
داروهای مسکن: نوجوانان و جوانان به دلیل   
اینکه ترجیح می دهند همیشه حالشان خوب باشد تا 
به کارهای روزمره خود برس��ند از مسکن هایی نظیر 

اس��تامینوفن و ایبوپروفن بیش از میزان توصیه شده 
اس��تفاده می کنند. آن ها تصور می کنن��د با مصرف 
بی رویه، اثر این داروها سریع تر می شود اما به عوارض 
جانبی آن فکر نمی کنند. آن ها نمی دانند در صورت 
مصرف بی رویه استامینوفن، کبد از کارافتاده و دچار 
خونریزی معده و نارسایی کلیوی می شوند و در صورت 
استفاده از دوز باالی ایبوپروفن خطر حمالت قلبی در 

آن ها افزایش می یابد.
 قرص های کافئین و نوش�ابه های انرژی زا: 
قرص های غیر نسخه ای کافئین و نوشابه های انرژی زا 
یا مس��کن کافئی��ن باه��دف افزایش ان��رژی باعث 
سوءمصرف می شوند. مصرف دوز باالی کافئین سبب 
از هدر رفتن حجم زیادی از آب بدن، رفالکس معده، 
بروز دلهره و اضطراب و نامنظمی ضربان قلب شده که 
این مس��اله عمدتا به مرگ های ناگهان��ی به ویژه در 
افرادی که س��ابقه بیماری قلبی دارن��د، می انجامد. 
مصرف بی رویه مس��کن ها نیز عوارض جانبی مشابه 

موارد ذکرشده به همراه دارد.
قرص های رژیمی: مصرف قرص های رژیمی با   
دوز باال می تواند س��بب سرخوش��ی خفیف شود اما 
س��وءمصرف ای��ن قرص ها نیز س��بب ب��روز برخی 
نارسایی های جدی تغذیه ای می شود. مصرف بی رویه 
قرص های رژیمی معموال از خوردن تعداد کم قرص 
برای کاهش وزن شروع می شود اما این داروهای غیر 
نس��خه ای به تدریج به ی��ک اعتیاد ش��دید منتهی 
 )FDA( می شوند. اگرچه سازمان غذا و داروی آمریکا
استفاده از برخی محرک های خطرناک را که معموال 
در قرص های رژیمی غیرنس��خه ای یافت می شوند، 
ممنوع کرده اما سایر ترکیبات موجود در این قرص ها 
نیز خطرناک هستند. بسیاری دیگر از انواع قرص های 
رژیمی عوارضی نظیر مشکالت گوارشی، ریزش مو، 
بی خوابی، اضطراب، الته��اب، پارانویای )کژپنداری( 
شدید، تاری دید، نارسایی کلیوی و از دست دادن آب 

بدن به همراه دارند.
ملین ها و ُمدرهای گیاهی: ای��ن داروها نیز   
مانند قرص های رژیمی از س��وی نوجوانان و جوانان 
مورد س��وءمصرف قرار می گیرند. قرص های گیاهی 
ادرارآور موس��وم به قرص آب که ب��رای کاهش وزن 
استفاده می شوند به همراه قرص های ملین سبب از 
دس��ت دادن ش��دید آب بدن و امالح و مواد معدنی 
حیاتی بدن می ش��وند. این امالح اسیدیته خون، آب 

بدن و عملکرد عضالت را تنظیم می کنند.
قرص های مخصوص بیماری س�فر: بیماری 
س��فر یا بیماری حرکت عارضه ای است که در حین 
مس��افرت و به دلیل عدم تعادل در سیس��تم گوش 
داخلی رخ می دهد و شایع ترین عالئم آن سرگیجه، 
ته��وع، اس��تفراغ و خس��تگی اس��ت. 
قرص ه��ای بیماری س��فر محتوی 
»دیم��ن هیدرینات« ی��ا »دیفن 
هیدرامین« هس��تند که مصرف 
دوز باالی آنها س��بب احس��اس 
توهم ش��دید ش��بیه به عوارض 
مصرف مواد روانگردان می شود. 
اغلب دوزی که س��بب بروز این 
عالئم می شود با توجه به وزن و 
مقاومت بدن متغیر است. به 
عن��وان مث��ال برخ��ی 
نوجوان��ان و جوان��ان با 
مص��رف 40 ع��دد قرص 
»درامامین« ب��ا این عوارض 

روبه رو می ش��وند. مصرف دوز باالی این قرص سبب 
ضربان قلب نامنظم، کما، حمله قلبی و مرگ می شود. 
مصرف طوالنی مدت این قرص س��بب افس��ردگی، 
آسیب کلیوی و کبدی، از دس��ت دادن حافظه، درد 
چش��م، خارش و التهاب پوس��ت، تک��رر ادرار و درد 

 ش��کمی
 می شود.

داروهای تقویت جنسی: این داروها به ویژه 
زمانی که همزمان با مش��روبات الکلی یا ب��ا دوز باال 
مصرف ش��وند س��بب بروز مش��کالت قلبی جدی 

می شوند.
 پسودوافدرین: این ترکیب که یک ضداحتقان 
محسوب می شود در بس��یاری از قرص ها و داروهای 
سرماخوردگی وجود دارد. این دارو شبیه آمفتامین 
است که در تولید داروهای مخدر و متامفتامین از آن 
استفاده می شود. این دارو همچنین به عنوان محرک 
برای احس��اس سرخوش��ی و تحرک بیشتر استفاده 
می ش��ود. برخی افراد از این دارو ب��رای کاهش وزن 
استفاده می کنند و ورزشکاران نیز از آن برای افزایش 
هوشیاری و انرژی پیش از مسابقات استفاده می کنند. 
از عوارض خطرناک این دارو می توان به تپش قلب و 
نامنظمی ضربان قل��ب نام برد. ای��ن دارو در صورت 
مصرف همزمان ب��ا داروهای دیگر نظی��ر مخدرها، 

احتمال بروز اختالالت پارانوئید را افزایش می دهد.
نشاط آورهای گیاهی: این داروها ترکیبی از   
گیاه��ان دارویی ارزان قیمت هس��تند که به صورت 
قانونی و به شکل قرص به فروش می رسند. این نشاط 
آورها به صورت خوراکی، استنشاقی و دخانی مصرف 
و باعث سرخوشی و افزایش سطح هوشیاری می شوند. 
این داروها با ع��نوان طبیعی به فروش می رس��ند و 
ترکیبات اصلی آن ها »افدرا« است. استفاده از این ماده 
گیاهی در مکمل های رژیمی در آمریکا ممنوع ش��ده 
است. احتمال اوردوز شدن با این دارو بسیار باالست زیرا 
میزان دوز موثر آن در افراد مختلف بسیار متغیر است. 
عوارض جانبی این دارو بس��یار جدی و شامل مواردی 
نظیر اسپاسم عضالنی، افزایش فش��ارخون، حمالت 

عصبی، حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ می شود.
س�ایر گیاهان داروی�ی: انواع دیگ��ر گیاهان   
دارویی به دلیل داش��تن خواص محرک، توهم زایی و 
سرخوشی مورد سوءمصرف قرار می گیرند. عالوه بر این، 
قانونی بودن فروش آنها و اینکه بس��یاری از داروهای 
گیاه��ی در آزمایش ادرار قابل تش��خیص نیس��تند، 
س��وءمصرف ای��ن داروه��ا را افزای��ش داده اس��ت. 
مصرف کنندگان این داروها عوارضی نظیر افس��ردگی 
شدید، از دست دادن کنترل بدن، روان پریشی شدید و 
رفتارهای خشن و تهاجمی را تجربه می کنند. این افراد 
همچنی��ن در مع��رض خط��ر افزای��ش تصادف��ات و 
جراحت های��ی که به دلی��ل اختالل فعالی��ت مغز رخ 
می دهند، هس��تند. یک��ی از دش��واری های اصلی در 
جلوگی��ری از مصرف داروهای بدون نس��خه توس��ط 
نوجوان��ان و جوانان این اس��ت که بس��یاری از آنها با 
خطرات این داروها آشنایی ندارند. خطرات مربوط به 
مصرف ای��ن داروها برخ��الف مواد مخ��دری نظیر 
کوکائین و هروئین این است که به خطرات مصرف 
داروهای OTC کمتر توجه می شود. آمارها نشان 
می دهد جوانان و نوجوانانی که در خانه با خطرات 
مصرف داروهای OTC آشنا می شوند بیش از 50 
 درصد کمتر در معرض سوءمصرف دارو و مواد مخدر 

هستند.

خود مراقبی در برابر خود درمانی

داروهای بی خطر که جان می گیرند!

یادداشت

 از هر پنج شهروند 18 ساله، 
یک نفر فشارخون دارد 

سال ۱990 در ایران مرگ ومیر ناشی از بیماری قلبی و عروقی 
9 میلیون نفر بود که این روند با افزایش خود در سال ۲0۲0 

به ۱9میلیون نفر افزایش می یابد.
 پزشک متخصص قلب و فوق تخصص عروق از بیماری قلبی و 
عروقی به عنوان یکی از مهم ترین علت های مرگ ومیر در دنیا 
یاد کرد و گفت: 56 درصد مرگ ومیرها و 43 درصد بیماری ها 
را بیماری های غیر واگیردار شامل می شود که بیماری قلبی و 

عروقی مهم ترین آن است. 
علیرضا خس��روی ادام��ه داد:افزای��ش مرگ ومیر ناش��ی از 
بیماری ه��ای قلبی در کش��ورهای توس��عه یافته ۲0 درصد 

پیش بینی شده است. 
این متخصص قلب بیان داش��ت:تا زمانی که ب��ه فاکتورهای 
کاهش س��طح س��المت نظیر فش��ارخون باال، رژیم غذایی 
نامناس��ب، چاقی، مصرف س��یگار و نبود تحرک فیزیکی در 
جامعه توجه نش��ود درمان بیماری های قلبی عروقی چندان 

اثربخش نخواهد بود. 
وی ادامه داد: بر اس��اس مطالعات��ی که در اس��تان اصفهان 
انجام شده اس��ت از هر پنج ش��هروند ۱8 س��اله، یک نفر به 

فشارخون باال مبتالست. 
این فوق تخصص عروق کنترل عوامل ابت��ال به بیماری های 
قلبی و عروقی در آمریکا را 70درصد جمعیت آن عنوان کرد 

و افزود:این میزان در ایران ۱6 درصد است. 
وی رعای��ت فاکتورهای س��المت را مهم تری��ن عامل برای 

ارتقاءسالمت جامعه عنوان کرد.

افتتاح اولین مرکز تخصصی مشاوره 
ازدواج و خانواده در گلپایگان

اولین مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در گلپایگان که 
یک صد و هشتمین مرکز مشاوره و سی و یکمین مرکز مشاوره 
تخصصی تحت نظارت س��ازمان بهزیس��تی در سطح استان 

است، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
مرضیه فرش��اد در آیین افتتاح اولین مرکز مشاوره تخصصی 
ازدواج و خانواده  که در گلپایگان صورت گرفت، بابیان اینکه 
این مرکز عمدتاً در راس��تای ازدواج، تحکیم خانواده، فراهم 
کردن شرایط یک ازدواج موفق و آماده سازی جوانانی که در 
انتخاب همسر نیاز به مشاوره دارند و مشکالت بعد از ازدواج 
بین زوجین و والدین و فرزندان به ش��هروندان خدمات ارائه 
می دهد، اظهار داش��ت: امیدواریم مس��ئولین شهرستان در 
راستای فرهنگ س��ازی، معرفی مرکز و فراهم کردن شرایط 
الزم برای استفاده عموم مردم از این مرکز که از کادری کاماًل 
تخصصی و مکانی مناسب بهره مند است، همکاری و مساعدت 

الزم را داشته باشند.

 درمان تصادفی ها،
 رایگان است

مدیر بودج��ه معاونت درمان وزارت بهداش��ت تاکید کرد که 
بیمارس��تان ها همچن��ان موظف اند که بیم��اران تصادفی را 

پذیرش و به صورت رایگان درمان کنند.
رضا رضایی گفت: درمان بیماران تصادفی همانند گذش��ته 
رایگان است و هیچ تغییری هم در قانون این موضوع به وجود 

نیامده است.
به گفته وی براساس قانون، پذیرش و درمان رایگان بیماران 
تصادفی در بیمارستان های دولتی انجام و اعتبارات موردنیاز 

آن از محل ۱0 درصد بیمه شخص ثالث تامین می شود.
رضایی درباره بده��ی بیمه های تجاری به وزارت بهداش��ت، 
ادامه داد: کماکان برخی از بیمه ه��ای تجاری بابت پرداخت 
هزینه های درمان ناشی از تصادفات از محل ۱0 درصد بیمه 
ش��خص ثالث، به وزارت بهداش��ت بدهکارند. البته لیس��ت 
بدهکاری بیمه های تجاری را مش��خص کرده ایم. در مجموع 
اکنون وضعیت و تعامل خوبی با بیمه ها برقرارشده و به تدریج 

بدهی بیمه ها به وزارت بهداشت در حال تسویه شدن است.
وی همچنین گفت: بیمار تصادفی جهت درمان رایگان الزم 
اس��ت کروکی تصادف یا برگه اورژانس ۱۱5 را داشته باشد تا 
به این ترتیب تصادف وی محرز شود. اما تاکنون درمان هیچ 
بیماری تصادفی به دلیل نداشتن مدرک، معطل نمانده است.

رضای��ی ادامه داد: س��ال گذش��ته جه��ت درم��ان بیماران 
 تصادفی بیش از 900 میلیارد تومان هزینه کردیم که حدود

 700 میلیارد تومان آن را بیمه ها پرداخته اند.

سن اعتیاد در بانوان اصفهانی 
کاهش یافته است 

فرمان��دار اصفهان گفت: س��ن اعتی��اد در بان��وان اصفهانی 
کاهش یافت��ه و انتظ��ار م��ی رود خیرین اصفهان نس��بت به 
مشارکت و فعال نمودن کمپ ترک اعتیاد مخصوص خانم ها 

اقدام کنند.
فضل اهلل کفیل در جلسه ش��ورای فرعی هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان اظهار کرد: س��ن اعتیاد در خانم ها در 
اصفهان کاهش یافته و از خیرین اصفهان می خواهیم  نسبت 
به مشارکت و فعال نمودن کمپ ترک اعتیاد مخصوص خانم ها 
اقدام کنند.وی از تش��کیل اتاق فکر در این شورا در راستای 
تدوین الگویی جامع و عالمانه برای پیشگیری و مبارزه با مواد 
مخدر خبر داد و افزود: با تشکیل اتاق فکر و احصای مشکالت، 
آس��یب های حوزه مواد مخدر و برنامه ریزی بر اس��اس آنالیز 
وضعیت موجود در جامعه می توان ضمن ارائه الگویی مناسب، 

گام مؤثری در مبارزه با این بالی خانمان سوز برداشت.
فرماندار اصفهان با اشاره به حجم باالی مطالعات و تحقیقات 
انجام شده در حوزه مواد مخدر و اعتیاد گفت: با عملیاتی کردن 
تحقیقات و مطالعات انجام شده، توجه و پیگیری وضعیت رها 
شدگان از بند اعتیاد و فعال نمودن س��ازمان های مردم نهاد 
در حوزه اعتیاد به ویژه با اولویت زنان به عنوان بخش حساس 
جامعه، بسیاری از معضالت ناشی از اعتیاد نیز از قبیل سرقت، 
قتل و ... کاهش می یابد.وی با توجه به کاهش سن اعتیاد در 
خانم ها از خیرین اصفهان درخواست کرد نسبت به مشارکت و 
فعال کردن کمپ ترک اعتیاد مخصوص خانم ها اقدام نمایند.

اخبار کوتاه

SMS

     مدیر عامل ش��رکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان با اش��اره به این که عمر 
ناوگان اتوبوسرانی از 3 به 8 سال افزیاش یافته است اظهارداشت: با توجه به این 
که متوسط عمر مفید برای اتوبوس ها در ناوگان حمل ونقل ۱0 سال تعریف شده 

است و این ناوگان کم کم به خط قرمز نزدیک می شود.
سید عباس روحانی بابیان این مطلب گفت: باال رفتن سن ناوگان اتوبوسرانی 
و فرسودگی آن باعث افزایش تعداد دفعات خرابی اتوبوس ها بیش از استاندارد 
می ش��ود و ضررهای ریالی به همراه دارد، اما از همه ضررها مهم تر نارضایتی 
ش��هروندان و تأثیراتی اس��ت که اتوبوس های فرس��وده در آالیندگی هوای 

شهردارند. 
وی با اشاره به این که فرس��ودگی اتوبوس های ناوگان با نارضایتی شهروندان 
همراه است که شکایت آن ها از فرسودگی ناوگان بحق است افزود: در سال های 
اخیر مشکالتی گریبان گیر حمل ونقل کشور ش��د که از نتایج آن فرسودگی 

ناوگان اتوبوسرانی شهر بود. 
وی به تالش های مدیران ش��هر برای کاهش عمر متوسط ناوگان اتوبوسرانی 
اش��اره و تصریح کرد: این تالش های نتیجه داد و ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 
با عمر سه سال جوان ترین ناوگان اتوبوسرانی کش��ور بود، اما مشکالت مثل 
بالیایی نازل ش��د و تحریم ها عدم تولید و توزیع اتوب��وس و اختصاص نیافتن 

بودجه سبب شد؛ در سال های 90 و 9۱ و 9۲ هیچ اتوبوسی توزیع نشود 

و فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی را تهدید کند. 
مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان بابیان این که برای جلوگیری 
از بحران خرید اتوبوس به صورت آزاد در اولویت قرار گرفت عنوان کرد: ۲00 
دستگاه اتوبوس باقیمت باال به صورت آزاد در سال گذشته خریداری و به ناوگان 

اتوبوسرانی اصفهان وارد شد. 
روحانی ادامه داد: باوجود اقدامات انجام ش��ده برای نوس��ازی ناوگان، سرعت 

روند فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی از سرعت ورود اتوبوس به ناوگان بیشتر بود. 
وی بابیان ای��ن که در س��ال 93 نیز تعدادی اتوبوس خریداری ش��ده اس��ت 
اذعان داش��ت: تع��داد اندک��ی از اتوبوس ه��ای خریداری ش��ده وارد ناوگان 
 اتوبوس��رانی ش��ده و بقی��ه مهرماه ب��ه ن��اوگان اتوبوس��رانی اصفه��ان وارد 

می شود. 
مدیرعامل شرکت اتوبوس��رانی از انعقاد قرارداد برای خرید اتوبوس جدید تا 
پایان سال خبرداد و گفت: تالش می کنیم س��رعت نوسازی ناوگان با سرعت 
خروج اتوبوس های فرس��وده از ناوگان برابر ش��ود تا س��ن ناوگان اتوبوسرانی 

اصفهان کاهش یابد. 
وی به مشکل دودزایی اتوبوس های فرسوده اشاره و اضافه کرد: متوسط عمر 
ناوگان اتوبوسرانی اصفهان به 8 سال رس��یده در حالی که متوسط عمر مفید 
برای اتوبوس در ناوگان حمل ونقل ۱0 سال تعریف شده است و کم کم به خط 

قرمز نزدیک می شویم. 
روحانی از برنامه ری��زی، اختصاص بودجه و مش��ارکت بخش خصوصی برای 
خروج از بحران سخن به میان آورد و گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
مشارکت در تامین اتوبوس و بهره برداری از آن ها مورد توجه قرارگرفته است و 
امید می باشد برنامه های پیش بینی شده تا پایان سال به نتیجه برسد و بحران 

را پشت سر بگذاریم. 

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان خبر داد :

ناوگان خسته اتوبوسرانی اصفهان در حال زمین گیر شدن 
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اخبار کوتاهيادداشت

 برداشت ۷۹۰۰ تن پسته از 
باغ های استان

احمد رئیس زاده برداش��ت پسته در س��طح ۷۱۹۲ هكتار از 
باغات پسته اس��تان اصفهان آغاز شده و همچنان ادامه دارد، 
اظهار داشت: از این میزان اراضی ۵۲۱۸ هكتار از سطح مذكور 

بارور است. 
وی افزود: با برداشت حدود ۷۹۰۰ تن پسته از باغ های استان 
اصفهان تا پایان برداش��ت، پیش بیني مي شود این محصول 
نسبت به سال گذشته ۱۱درصد رشد تولید در استان داشته 

باشد. 
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد كش��اورزی استان اصفهان 
تصریح كرد: میانگین تولید در هر هكتار ۱۵۲۶ كیلوگرم پسته 

خشك است كه ۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد. 
وی بیان داشت: عمده ارقام پسته تولیدي در باغ های استان 
اصفهان ش��امل احمد آقائي، اكبري، كل��ه قوچي، اوحدي و 

فندقي است. 
رئیس زاده خاطر نشان كرد: مناطق عمده تولید این محصول 
شهرس��تان هاي آران و بیدگل، اردس��تان، نائین، كاش��ان و 
شاهین شهر است و این محصوالت از این شهرستانها به نقاط 

دیگر و استنهای كشور ترانزیت می شود.

 میانگین نرخ بیکاری دراصفهان 
۱۲ درصد است

عضو اتاق بازرگانی اصفه��ان گفت: متاس��فانه میانگین نرخ 
بی��كاری اصفهان اكن��ون ۱۲ درصد اس��ت و دول��ت باید با 
برنامه ریزی مناسب پازل دقیقی را بچیند تا با این مشكل كه 
پیامدهای بسیاری از جمله بزهكاری و حاشیه نشینی در پی 

دارد را مبارزه كند.
رضا برادران اصفهانی با بیان اینكه اصفهان قطب صنعت كشور 
به ش��مار می رود، اظهار داشت: این مس��اله نتوانسته از نرخ 

بیكاری در این استان بكاهد. 
برادران اصفهانی با تاكید بر اینكه ن��گاه برخوردار به اصفهان 
خوشایند نیست، اظهار داش��ت: دولت جدید تدابیر خوبی را 
برای كاهش نرخ بیكاری در نظر گرفت��ه و امیدواریم با همت 

مسئوالن بتوانیم نرخ بیكاری را كاهش دهیم. 
وی یادآور ش��د: اصفهان همواره در چشم مسئوالن به عنوان 
استانی برخوردار مطرح بوده و بودجه های دولتی كمتر شامل 
حالش می شده، اما به گفته تولیدكنندگان بیشترین مالیات 
را می پردازد و مسئوالن دولتی باید به این نكته توجه داشته 

باشند. 
عضو ات��اق بازرگان��ی اصفهان ب��ا بی��ان اینكه این اس��تان 
ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد، تصریح كرد: 
راهكار برون رفت از مشكل بیكاری را رفتن به سمت صنایعی 

می داند كه كمتر نیاز به آب دارند. 
وی خاطر نشان كرد: تنها راهكار برون رفت از این مشكل دادن 
تسهیالت و كاهش نرخ س��ود بانكی برای تولیدكنندگان در 

اصفهان است.

معافیت ۵ روزه برای کاالهای گمرکی 
مدیرعامل شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران 
گفت: برای حمایت از صادرات و جلوگی��ری از توقف كاال در 
گمركات، بازرگانان از معافیت هزینه  انبارداری یك تا پنج روز 

كاری برخوردار می شوند.
سید مهدی صادقی، اظهار داشت: برای همكاری و هماهنگی 
با سیاست های دولت تدبیر و امید و گمرک ج.ا.ا. درباره كاهش 
هزینه ، كنترل تورم، حمایت از ص��ادرات، جلوگیری از وقفه 
بیش از حد كاال در محوطه گمركات و تش��ویق صاحبان كاال 
مبنی بر ترخیص در فرجه زمانی كوتاه مدت، پیش��نهاد ارایه 
معافیت هزینه های انب��ارداری از یك تا پنج روز كاری مطرح 
و مورد موافقت هیئت مدیره ق��رار گرفت و معاونت راهبری و 
امور گمركی نیز دستورالعمل الزم را تهیه و ابالغ كرده است. 
مدیرعامل شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران 
ضمن اشاره به افزایش سرمایه شركت از ۷۲ میلیارد ریال به 
۴۰۰ میلیارد ریال، در رابطه با طرح های توس��عه كسب وكار 
شركت افزود: موضوع همكاری مشترک با شركت حمل ونقل 
تركیب��ی كش��تیرانی در زمینه حم��ل ریل��ی محموله های 
كانتینری كش��تیرانی به گمركات ش��هریار، غرب و سهالن 
با توجه به وجود زیرس��اخت ها و همچنین اس��تقرار شركت 
در بنادر دریای��ی امیرآباد، انزلی، امام خمین��ی)ره( و باهنر و 
گمركات زمینی پرویزخان، خسروی، س��رخس، لطف آباد ، 
سرو و گمركات هوایی مش��هد و تبریز با هدف افزایش سهم 
بازار و ارتقای ظرفیت عملیاتی ساالنه شركت، به صورت جدی 
در دستور كار قرار دارد و امور مربوطه در حال پیگیری است. 

پرداخت وام ۸۰ میلیونی  موجب 
تورم خانه نمی شود

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینكه پرداخت وام ۸۰ میلیونی 
ب��ه تنهایی باع��ث ایجاد تورم نمی ش��ود گفت:ت��ورم دالیل 
 اقتص��ادی دارد و پرداخ��ت وام به تنهایی باع��ث ایجاد تورم

 نمی شود.
عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این سئوال 
كه آی��ا پرداخ��ت وام ۸۰ میلیونی خرید خان��ه موجب گران 
شدن مسكن می شود گفت: افزایش تورم در بخش مسكن در 
صورت پرداخت وام ۸۰ میلیونی خرید خانه را قبول ندارم و در 
صورت افزایش عرضه، تورم در بخش مسكن اتفاق نمی افتد.

وی اضاف��ه ك��رد: چ��را ك��ه ت��ورم دالی��ل اقتص��ادی 
 دارد و پرداخ��ت وام ب��ه تنهای��ی باع��ث ایج��اد ت��ورم

 نمی شود.
آخوندی تأكید كرد:باید هم به عرضه و هم به تقاضای مسكن 
توجه شود و در برنامه  افتتاح اولین صندوق زمین و ساختمان 
كه امروز شنبه برگزار می َشود، افزایش عرضه و قدرت خرید 

مردم هم بررسی خواهد شد.
وی افزود : با این برنام��ه ریزی ها امید واریم ش��اهد جهش 
قیمتی در بازار مثل گذشته نباشیم و بازار مسكن در كشور با 
تعادل همراه شود پرداخت وام ۸۰ میلیونی خرید مسكن برای 
كسانی كه اولین بار اقدام می كنند است و بطور كل این برنامه 

ریزی در پرداخت وام موجب تورم نمی شود.

4
بهره برداری شركت فوالد گستردر اصفهان

به گزارش مدیرعامل شركت فوالد گس��تر گفت: فرآوری آهن قراضه های دوره گردی و خودروهای 
فرسوده كاركرد این واحد صنعتی اس��ت. جعفری افزود: این شركت به مساحت ۱۰۰ هكتار با هزینه 
۱۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۳۰ میلیون یورو در مدت ۱۵ ماه به بهره برداري رسید و توانست اشتغالزا 

باشد.
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معاون اقتصادی وزیر كشور گفت: دولت تمامی انرژی خود را 
برای رفع هرچه سریع تر تحریم ها گذاشته است.

محمدحس��ین فروزان مهر به رویكرد دولت و حركت آن بر 
اساس سبك جدید برنامه های توسعه اش��اره كرد و افزود: 
محوری ترین كارگروه ستاد مربوط به بخش خصوصی ا ست 
كه برای نخستین بار شاهد حضور این بخش در برنامه توسعه 
هستیم ضمن اینكه بخش خصوصی در شرایط سخت كنونی 
اقتصاد مردانه ایستادگی  و تحریم ها را صبورانه تحمل كرده 

است.فروزان مهر با بیان اینكه ۴۶ سیاست كلی از سوی مقام 
معظم رهبری در بخش های مختلف اعالم شده است تاكید 
كرد: ملت ایران همواره زیر سایه ولی امر مسلمین و با پیروی 
از منویات ایشان تحریم های ظالمانه را مانند سایر سختی ها 

پشت سر خواهد گذاشت.
معاون اقتص��ادی وزیر كش��ور در ادامه با اش��اره به اینكه 
علی رغم آشفتگی های س��ال ۹۱ طی یك س��ال گذشته 
اتفاقات خوبی را در ایران شاهد بوده ایم، تصریح كرد: دولت 
تمامی انرژی خ��ود را برای رفع هرچه س��ریع تر تحریم ها 
گذاشته است تا از این طریق بتوانیم شاهد شادابی جامعه 
باش��یم ضمن اینكه مش��اركت اس��تان ها در برنامه ششم 
توس��عه باید جدی باش��د چراكه ظرفیت ه��ای زیادی در 
 اس��تان ها وجود دارد كه منجر به خروج از ش��رایط فعلی 

می شود.
فروزان مهر تاكی��د كرد: باید به پتانس��یل های اس��تان ها 
توج��ه ش��ود ومس��ئله آمای��ش صنع��ت نیزموضوع��ی 
 كلی��دی اس��ت ك��ه تم��ام بخش ه��ا بای��د باه��م در آن 

دیده شوند.

پروژه های عمرانی ش��هر جدید بهارس��تان ش��امل ۸۴ 
واحد مس��كن مهر خود مال��ك، دو پروژه تج��اری اداری 
روز چهارش��نبه  گذش��ته همزمان درهفته دولت به بهره 

برداری رسید.
این مجموعه در عرصه ای به مساحت ۵۸ هزار و ۷۰۸ متر 
مربع شامل مجتمع تجاری با ۶۵ واحد با مشاركت بخش 
خصوصی و ش��ركت عمران به ارزش یكصد میلیارد ریال 

و یك مجموعه تج��اری اداری ۱۹ واح��دی به ارزش ۳۲ 
میلیارد ریال است .

در ادامه آیین بهره ب��رداری از پروژه ه��ای هفته دولت، 
عملیات اجرایی اولین باغ بانوان ش��هر جدید بهارس��تان 
نیز آغاز شد.وس��عت زمین مختص به این پروژه ۱۰ هزار 
مترمربع شامل زمین بازی و واحدهای آموزشی است كه 
حدود یك میلیارد ریال اعتباری برای اجرای برنامه اولیه 
آن پیش بینی شده است.همچنین خیابان آزادی به طول 
دو و نیم كیلومتر و خیابان فرزانگان بطول دو كیلومتر به 
بهره برداری رسید كه هزینه این دو پروژه نیز درمجموع 
۳۰ میلیارد ریال است .شهر بهارستان با حدود ۷۰ هزار نفر 

جمعیت در ۲۰ كیلومتری جنوب اصفهان است.
به گزارش زاینده رود با وجود ت��الش های صورت گرفته 
معضل ورودی ش��هر بهارس��تان  كه  بجای دور برگردان 
خطرناک  جاده ترانزیتی اصفهان –ش��یراز با كاستی پل 
روگذر برای خودروها مواجه است همچنان از دغدغه های 

اساسی عبور برای ساكنان این شهراست .

افتتاح خوشايند و کاستی آزار دهنده

بهره برداری از۸4واحد مسکن مهر در شهر بهارستان
سبک جديد دولت در برنامه های توسعه

بخش خصوصی مردانه ايستادگی  کرده است

استاندار اصفهان، سفر معاون اول رئیس جمهوری به این 
استان را نقطه عطفی در مدیریت آب واحیای زاینده رود 
ذكر كرد و خواستار تسریع در اجرای مصوبات وتصمیمات 

این سفر شد.
رس��ول زرگرپور در حاش��یه ش��ورای اداری شهرستان 
اردستان افزود: س��فر اس��حاق جهانگیری به اصفهان با 
محوریت آب اس��تان انجام ش��د و امیدواری��م با اجرای 
هرچه سریعتر مصوبات این سفر، مطالبات و منافع مردم 

تامین شود.
وی یكی از دستاوردهای این سفر را شتاب دهی به طرح 
مترو، واگذاری ۱۰۵ واگن و تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان 

برای مرحله اول این طرح ذكر كرد.
وی ادامه داد: درباره ورزش��گاه نق��ش جهان نیز مصوب 
ش��د كه تكمیل این پروژه به فوالد مباركه یا شهرداری 
اصفهان واگذار شود تا موارد مربوط به آن را تا سه هفته 

آینده تنظیم می كنیم. 
زرگرپور، بازدید هوایی از قس��مت اعظم رودخانه زاینده 
رود به خصوص شرق استان را بسیار مفید و موثر ارزیابی 
كرد و اف��زود: در دیدار ب��ا حضرت آیت ال��ه مظاهری و 
حضرت آیت اله ناصری سخنان جامع، صریح و كاملی در 
خصوص مشكالت استان مطرح شد به طوری كه موضوع 

همه این مالقات ها مشكل آب زاینده رود بود.
وی از موافقت دولت برای تش��كیل س��تاد ملی احیای 

حوضه آبریز زاینده رود و متقاعد شدن دولتمردان برای 
اجرای مصوبات ۹ ماده ای و تسریع در اجرای آن و قول 
وزیر نیرو برای اجرای طرح بهشت آباد در سه ماه آینده به 

عنوان دیگر دستاوردهای این سفر یاد كرد.
اس��تاندار اصفهان در ادامه افزود: طبق قول هایی كه از 
سوی وزیر نیرو عنوان شد در آینده نزدیك توقف اجرای 
تونل گالب برطرف خواهد شد و مشكالت ایجاد شده با 

محیط زیست نیز حل و فصل شده است.
وی ادام��ه داد: همچنین وزیر نیرو قول داد، در س��ه ماه 
آینده عملیات اجرایی طرح بهش��ت آباد آغاز و س��امانه 
انتقال آن در قالب كار كارشناس��ی در طول ش��ش ماه 

اجرایی شود.
استاندار اصفهان به از قول وزیر نیرو خبر داد : انتقال آب از 
تونل سوم كوهرنگ از سه ماه آینده انجام می شود كه این 
موضوع برای سد زاینده رود مهم است و ۵۰ تا ۶۰ میلیون 

متر مكعب آب منتقل می كند.
استاندار اصفهان با بیان اینكه تركیب هیات همراه دكتر 
جهانگیری ، با توجه به مشكالت اس��تان و برنامه ریزی 
صورت گرفت��ه طراحی و برای حضور در اس��تان دعوت 
شده بودند، افزود: امیدواریم این سفر در رشد و پیشرفت 

استان شتاب بیشتری ایجاد كند.
اس��تاندار اصفهان همچنی��ن با تش��ریح خدمات دولت 
تدبیر وامید از بهره برداری ۱۴۸ پروژه عمرانی و خدماتی 

در هفت��ه دولت در این اس��تان خب��ر داد وآن را نمادی 
ازخدمات ارزشمند دولت تدبیر وامید ذكر كرد .

وی به وضعیت آزمون های استخدامی اشاره كرد و گفت: 
كسانی كه مراحل آزمون های استخدامی را طبق ضوابط 
و چارچوب قانونی طی كرده باش��ند ب��زودی جذب می 
شوند و كسانی نیز كه بدون ضابطه جذب شده باشند، از 

بدنه دولت جدا خواهند شد.
زرگرپور همچنین در جلس��ه ش��ورای اداری اردستان 
گفت: هفته دولت فرصتی برای بیان نقاط ضعف و قوت 

دولت دانست .
استاندار استان اصفهان در بخش دیگری از این مصاحبه  

با تبیین موفقیت های دولت در بخش سیاست خارجی 
و روابط بین الملل گفت : در پرتو دیپلماسی قوی و تدبیر 
دولت یازدهم ، بخش سیاس��ت خارجی شاهد تحوالت 
جدی بوده بگونه ای كه عالوه ب��ر رفت و آمدهیات های 
مختلف خارجی، در چهار ماه گذشته حضور گردشگران 
خارجی به نسبت مدت مش��ابه در س��ال قبل سه برابر 
افزایش یافت و ظرفیت هتل ها جوابگوی گردش��گران 

نبود.
اس��تاندار اصفهان همچنین امنیت و ثب��ات جمهوری 
اس��المی را در منطقه یادآور ش��د و گفت: ب��ا وجودی 
كه كش��ورهای منطق��ه از ناآرام��ی ه��ای داخلی رنج 
 می برند، كش��ورما به لطف الهی در امنیت كامل بس��ر

 می برد.
وی در خاتمه توسعه شهرستان اردستان را از جمله برنامه 

های مدیریت عالی استان دانست.
دوش��نبه گذش��ته در دومین روز ازهفته دولت، اسحاق 
جهانگی��ری مع��اون اول رئی��س جمهوری ب��ه همراه ، 
محمد رضا نعم��ت زاده وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، 
محمد حجتی وزیرجهاد كشاورزی ، حمید چیت چیان 
وزیر نیرو، سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری ،محمد گودرزی وزیر ورزش و جوانان ، عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی به اس��تان اصفهان سفر 

كردند .

لزوم تسريع در اجرای مصوبات سفرمعاون اول ريیس جمهوری

توسعه اردستان از برنامه های مديريت عالی استان

 رئیس كل بان��ك مركزی با اع��الم اینك��ه برنامه اصالح
 صورت هاي مال��ی بانك های دولتی در دس��تور كار قرار 
گرفته است به تدوین نقشه راه حركت از بانكداری بدون ربا 
به بانكداری اسالمی اشاره كرد و گفت: اكنون آمادگی الزم 

براي تك نرخی شدن ارز وجود دارد.
ولی اهلل س��یف درباره وضعیت بانك های كشور نیز تاكید 
كرد: بانك ها موظفند ظرف ۵ س��ال عدولشان را از حدود 
مجاز دارایی های ثابت به نسبت سرمایه ثبتی به ۳۰ درصد 
برسانند. ایرادي كه در گذشته به بانك مركزی وارد بود این 
است كه در یكسال به طور ناگهانی ۳۰ درصد به ۷۰ درصد 
رسید و بانك ها فكر كردند كه آزادی عمل دارند اما سال 

بعد، این عدد به ۳۰ درصد بازگشت.
رئیس كل بان��ك مركزی هش��دار داد: هیچ س��هامدار و 
س��رمایه گذاری نمی تواند برای خودش بانك تاس��یس 
كند چون پول بانك ها مربوط به س��پرده گذاران است و 
آنان باید مطمئن باشند كه مدیریت بانك براساس اصول 
كارشناسی تسهیالت پرداخت می كند نه براساس اعمال 

نفوذ سهامدار.
وی درباره وضعیت نامطلوب مطالبات بانك های خصوصی 
تاكید كرد: در برخی از پرونده های مطالبات بانكی ممكن 
است س��وء جریانی حاكم باش��د اما این باور اولیه كه هر 
پرونده اي معوق شود، حتما فسادی در آن وجود دارد نیز 

باید اصالح شود.
وی خاطرنشان كرد: بانك ها موظفند به واحدهای تولیدی 
جهت احیای دوباره كمك كنند. در شرایط فعلی كه تمركز 
بر خروج از ركود است باید سراغ آن بنگاه هایی كه به دلیل 
ش��رایط اقتصادی توان پرداخت بدهی را ندارد برویم و از 
مدیران این شركت ها یا بنگاه ها بخواهیم برنامه خودشان 
را ارائه دهند، اگر بانك با كار كارشناسی به این نتیجه رسید 
كه بنگاه مربوطه می تواند با پرداخت تسهیالت جدید احیا 
شود و اقساط و بدهی اش را پرداخت كند، بانك وظیفه دارد 

به آن واحد تولیدی كمك كند.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار گفت: نرخ س��ود تسهیالت، 
ارتباطی به بانكداری اس��المی و بانكداری بدون ربا ندارد. 
 باید ت��الش كنیم ت��ورم را كنت��رل كنیم و اج��ازه دهیم 
ویژگی های برتر و متمایز بانكداری ب��دون ربا خودش را 

نشان بدهد.
رئیس شوراي پول و اعتبار  آرامش در اقتصاد را پیش نیاز 
رش��د تولید عنوان و تصریح كرد: بی ثباتی در بازار ارز به 
واحدهای تولیدی لطمه می زند و آنها را در تصمیم گیری 

متزلزل می كند.
س��یف درباره ارزش دالر و تاثی��ر آن بر ثب��ات اقتصادی 
تاكید كرد: بانك مركزی نوس��انات ش��دید غیرمنطقی را 
 در بازار كنترل می كند اما آنچه مس��لم اس��ت نرخ دالر با 

واقعیت های اقتصادی باید تغییر یابد. در یك بازار آرام و با 
ثبات، برخوردار از رشد اقتصادی خوب و همچنین با كنترل 
تورم به تدریج نرخ ارز نیز تغییر می كند. این یك واقعیت 
 است كه اگر اقتصاد رشد باال داش��ته باشد نرخ ارز كاهش

 می یابد. آنهایی كه نسبت به نرخ ارز حساس هستند باید 
ثبات نرخ ارز را مدنظر داشته باشند. هدف بانك مركزی این 

است كه اجازه ندهد تالطمی در بازار به وجود آید.
وی درباره تك نرخی شدن ارز گفت: اكنون آمادگی الزم 
براي تك نرخی شدن ارز وجود دارد؛ یعنی آن ثبات نسبی 
مورد نظر حاكم اس��ت ولی پی��ش نیاز دیگ��ری نیز الزم 

است و آن حصول اطمینان 
در روابط بین المللی است. 
به دلی��ل محدودیت های 
كارگزاری در نظ��ام بانكی 
 فع��ال نبای��د ب��ه س��مت

 تك نرخی ك��ردن برویم؛ 
ممك��ن اس��ت برایم��ان 
هزین��ه دار باش��د ام��ا به 
 محض اطمینان از ش��رایط

 بین المللی با توجه به ثباتی 
كه داریم در یك دوره زمانی 
۵ یا ۶ ماهه می توانیم ارز را 

تك نرخی كنیم.
سیف در خصوص وام ازدواج 
گفت: آقای طیب نیا همت 
كردند و جلس��اتی با بانك 
مركزی برگزار شد و نهایتا 
پرداخت های قرض الحسنه 
پس از ماه مبارک رمضان با 
سرعت بیشتری انجام می 
گیرد ولی حجم تقاضاهای 

وام ازدواج زیاد اس��ت امیدواریم زمان انتظار وام ازدواج به 
تدریج كاهش یابد.

سیف درباره تبلیغات اغوا كننده برخی افراد تحت عنوان 
»تبلیغ وام فوری و وام مصوب« در روزنامه ها گفت: بارها 
حتي به بنده مراجعه كرده اند یا با واسطه می گویند مثال ما 
۵۰ میلیارد دالر داریم می خواهیم آن را وارد كشور كنیم 

شما لطف كنید كمك كنید. 
بنده واقعا تعجب می كنم به آنها می گویم الزم نیست ۵۰ 
میلیارد دالر در یك مرحله بلكه براي اینكه صحت گفتار 
شما مشخص شود فقط در مرحله اول ۱۰۰ میلیون دالر 
یا حتي ۱۰ میلیون دالر به این حساب واریز كنید ولی در 
عمل می بینید طرف رفت و خبری هم از او نشد! خیلی از 
این وام ها تله هستند و می خواهند افراد ساده لوح را فریب 
دهند و از این طریق پول به جیب بزنند لذا باید مراقب بود.

هشدار سیف درباره تبلیغات وام فوری

پایان ر قص ارز در بازار
چربی صنعتی  سر سفره 

خانوار 
رضا برادران اصفهانی -داستان روغن پالم از گفتگوی 
جسورانه وزیر بهداشت با خبرنگاران شروع شد، جایی 
كه دكتر سید حس��ن هاش��می به یك باره موضوع 
س��المت محصوالت و فرآورده های غذایی را پیش 
 كشید و مساله ای را افشا كرد كه شاید سال ها اتفاق

 می افتاد و موجی از ترس را بین مردم به راه انداخت 
.روغ��ن هایی كه از مال��زی و اندونزی وارد می ش��د 
و با ترانس باال س��المت م��ردم را نش��انه گرفته بود. 
اكنون با این توصیفات لبنی��ات پرچرب یا كم چرب 
 روی دس��ت مغازه ها مانده اس��ت و م��ردم از ترس

  بیم��اری ه��ا ب��ا احتی��اط از كن��ار ای��ن قضی��ه 
می گذرند. 

اتفاق مهم تر بع��د از این ماجرا این اس��ت كه ظرف 
مدت چن��د روز بس��یاری از ش��ركت ه��ای تولید 
فرآورده ه��ای لبن��ی كه پیش��تر هم وض��ع مالی 
 خوبی نداش��تند متضرر ش��دند. البته اینكه لبنیات 
مدت ه��ا ب��ود س��یر افزایش قیم��ت را ط��ی می 
 كرد و تالش ه��ای دول��ت در این زمین��ه به جایی

 نمی رس��ید را فراموش نكرده ایم ام��ا آن زمان هم 
ش��ركت های فرآورده های لبنی مدع��ی بودند در 
حالت اضطرار هس��تند و ناچارند محصوالتش��ان را 
گران كنند. در كنار این مس��ائل ماجرای روغن پالم 
این شركت ها را با بحران بزرگتری روبرو كرده است. 
بحرانی كه مستقیم به مصرف كنندگان باز می گردد 
برخی معتقدند كه این موضوع باعث تعدیل قیمت ها 
می شود اما بعضی دیگر می گویند این موضوع باعث 
گران شدن لبنیات خواهد شد چون استفاده از روغن 
های جایگزین س��ودی را به كارخانه ها نمی رساند 
و این موضوع باز هم مصرف كننده را قربانی خواهد 
كرد.گرانی نرخ محصوالت لبن��ی، در خود حكایت 
دردناک تری هم دارد؛ اینك��ه می بینیم كارخانه ای 
نرخ محصوالت خود را افزای��ش داده، یعنی پالم را از 
محصوالتش حذف كرده و سودش كاهش یافته است؛ 
یعنی یا با فروش پالم آمیخته در محصوالت، هزینه و 
سودش تراز می شده یا اینكه اجبار به استفاده از چربی 
حیوانی به جای پالم، هزینه تولیدش را باال برده كه در 
هر دو صورت، ثابت خواهد ش��د این شركت از جمله 
متخلفان بوده است. شاید اینجا باید مسووالن دولتی 
به شكل پررنگتری وارد شوند و با حمایت از كارخانه ها 
در زمینه تولید شیر سالم با روغن گیاهی و یا واردات 
ش��یر اقدامی مدبرانه كنند كه كمبود ها در عرضه و 

تقاضا را جبران  كند .

 بانک مرکزی 
نوسانات شديد 

غیرمنطقی را در 
 بازار کنترل

 می کند اما آنچه 
مسلم است نرخ 

دالر با واقعیت 
های اقتصادی بايد 
تغییر يابد. در يک 

بازار آرام و با ثبات، 
برخوردار از رشد 
اقتصادی خوب و 

همچنین با کنترل 
 تورم به تدريج

  نرخ ارز نیز 
تغییر می کند



یادداشت

    نمایشگاه آثار آرم و لوگوی ندا عباسی پنج شنبه  گذشته در خانه هنرمندان اصفهان 
افتتاح می شود.این نمایشگاه ش��امل ۳۰ اثر در ابعاد ۳۰ در ۳۰ می باشد که با تکنیک 
دیجیتال و با موضوعات مختلف کارش��ده اس��ت.  این نمایش��گاه روز چهارشنبه ۱۲ 

شهریورماه در گالری خانه هنرمندان اصفهان جهت بازدید عموم دایر می باشد. 
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»سوپرمن« 76 ساله رکورد شکست
یکی از قدیمی ترین نس��خه های کتاب کمیک »سوپرمن« به 
قیمت سه میلیون و ۲۰۰ هزار دالر در یک حراجی به فروش 

رسید.
نسخه قدیمی اما بسیار سالمی از نخستین جلد کتاب کمیک 
»سوپرمن« به قیمت سه میلیون و ۲۰۰ هزار دالر فروخته شد 

و رکورد گران ترین کتاب کمیک را برای خود به ثبت رساند.
این کتاب در سال ۱9۳8 به چاپ رسیده و قیمت آن ۱۰ سنت 
بوده است. تنها 5۰ نسخه از اولین جلد مجموعه »سوپرمن« 

وجود دارد که این نسخه سالم ترین آن هاست.
دالالن »متروپولسیس کامیکس« نیویورک مالک کنونی این 
کتاب هستند. رکورد پیشین قیمت کتاب های کمیک متعلق 
به یکی دیگر از نس��خه های مجموعه »سوپرمن« بود که سال 

۲۰۱۱ به قیمت دو میلیون و ۱6۰ هزار دالر خریداری شد.

بیست و هشتمین جشنواره فیلم 
کودک به شهدا ادای احترام می کند

     جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان به میزبانی شهر اصفهان 
۱۱ مهرماه سال جاری با ادای احترام به شهدای کشورمان کار 
خود را آغاز می کند.افتتاح معنوی این جشنواره با حضور دانش 
آموزان و مسئوالن مربوطه صبح نخستین روز از جشنواره در 
گلستان شهدای شهر اصفهان انجام می ش��ود. در این برنامه 
معنوی، مزار ش��هدا زیارت و با آرمان های انقالب، امام راحل 
)ره( و ش��هدای نظام، تجدید میثاق خواهد شد. برنامه هایی 
نیز در این روز در گلزار شهدا برگزار می شود. بیش از ۱5 ویژه 
برنامه پیشواز و در حین برگزاری جش��نواره از سوی سازمان 
فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده است 
و معرفی اصفهان، رعایت هنجاره��ا، توجه به مناطق محروم، 
موج آفرینی و ایجاد نشاط و توجه به ارزش های دینی و هویتی 

از سیاست های مورد توجه در اجرای این برنامه هاست. 

انعقاد بیش از 150 قرارداد پیمانکاری 
برای مرمت آثار باستانی اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: بی��ش از ۱5۰ قرارداد پیمان��کاری با موضوع 
پژوهش و یا مرمت و حفاظت بناها و محوطه های تاریخی در 

معاونت میراث فرهنگی اصفهان منعقدشده است.
محس��ن مصلحی از انعقاد بی��ش از یک صد و پنج��اه قرارداد 
پیمانکاری با موض��وع پژوهش و یا مرم��ت و حفاظت بناها و 
محوطه های تاریخی و نظارت مستمر بر اجرای آن ها در طی 

یک سال گذشته  در معاونت میراث فرهنگی خبر داد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان اظهار کرد: در طی یک س��ال گذشته بیش از ۱7۰۰ 
مورد استعالم کارشناسی اراضی باستان شناسی پاسخ داده شده 

است.

کشف مقبره ای که ممکن است حاوی 
جسد اسکندر مقدونی باشد

 باستان شناس��ان در منطق��ه 
مقدونی��ه در ش��مال یون��ان 
مقبره ای تاریخی کشف کرده اند 
که گمان می رود اعضای خانواده 
اسکندر مقدونی، یا حتی خود او 

در آن دفن شده اند.
ش��هر کوچ��ک و تاریخ��ی 
آمفی پولیس در ش��مال یونان 
از جاذبه های توریس��تی مهم 
این کش��ور به ش��مار می رود. 
نخس��ت وزیر یونان، آنتونیس 
س��اماراس هفته گذشته پس 
از بازدید از این ش��هر کوچک 
از کشفی بس��یار بااهمیت در 
این منطقه خب��ر داد که توجه 
بسیاری را به آمفی پولیس جلب 

کرده است.
س��اماراس ب��دون اش��اره ب��ه 
جزئیات بیش��تر، خبر کش��ف 
مقب��ره س��لطنتی در ایال��ت 
مقدونیه در ش��مال یون��ان را 
تأیید کرد. رسانه های یونانی هم 
ضمن پوشش خبری گسترده از 
مراحل خاکبرداری در اطراف 
این مقبره از لحظه ای بزرگ در 
تاریخ این کشور خبر می دهند.

وزارت فرهنگ یون��ان تصاویر 
محدودی منتش��ر ک��رده که 
محوطه خارج��ی یک مقبره را 
نشان می دهند. در این تصاویر 
دو مجس��مه شیر باس��تانی به 
چش��م می خورد که ه��ر کدام 
بی��ش از 5/ ۱ ت��ن وزن دارند و 
راه ورودی مقب��ره را مس��دود 
کرده اند.وزرات فرهنگ یونان 
اعالم ک��رده ک��ه ای��ن مقبره 
مربوط به سده چهارم پیش از 
میالدی مسیح است، اما از ارائه 
اطالعات بیش��تر در این زمینه 
خ��ودداری ک��رده و تنها وعده 
داده که به زودی تصاویر کاملی 
از درنپون  این مقبره منتش��ر 

خواهد کرد.
در ای��ن میان زمین شناس��ان 
به رس��انه های یونانی گفته اند 
که آن ها با کمک دستگاه های 
لیزری س��ه حف��ره درون این 

مقبره شناسایی کرده اند.
برخ��ی رس��انه های یون��ان 
باستان شناس��ان تفنن��ی  و 
می گویند این مقبره متعلق به 
یک یا شماری از اعضای خانواده 

اسکندر مقدونی است.
س��اکنان آمفی پولی��س حتی 
معقتدند که این مقبره می تواند 

متعلق به خود اسکندر باشد.
اما کارشناسان باستان شناسی 
وزارت فرهن��گ یونان گفته اند 
که ت��ا وقتی که داخ��ل مقبره 
نش��وند نمی توانند هیچ چیزی 

بگویند.
آن ها می گویند از نوش��ته های 
داخلی مقبره و اشیاء درون آن 
خواهند فهمید که مقبره به چه 
کس��ی تعلق دارد و امیدوارند 
که این مقبره غارت یا تخریب 
نشده باشد.اس��کندر مقدونی 
س��ال ۳۲۳ پی��ش از میالد در 
بابل، عراق امروزی درگذشت.

گفته می شود که جسد او ابتدا 
در مقب��ره ای در مصر به خاک 
سپرده ش��ده اس��ت.فتح ایران 
و انقراض سلس��له هخامنشی 
مهم ترین جنگ اسکندر بود که 
انتقام تحقیر یونانی ها و اسپاتیها 

توسط خشایارشا را گرفت.
 از صدها س��ال پیش باس��تان 
شناسان در پی نشانی از مقبره 
او هس��تند.در ده س��ال اخیر 
باستان شناس��ان مقبره ه��ای 
بس��یاری در مصر، ازبکستان و 
حتی شمال استرالیا پیدا کردند 
که بیهوده امیدوار بودند محل 

دفن اسکندر کبیر باشد.

     

ش��هردار اصفهان اظهار داش��ت: با برگزاری اجالس و 
جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس اصفهان 

درصدد حذف ایران هراسی در جهان هستیم.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد در یازدهمین نشست 
هماهنگی شورای برنامه ریزی ستاد برگزاری اجالس 
و جش��نواره گفت: با برگ��زاری اجالس و جش��نواره 
بین المللی میراث فرهنگی ناملموس اصفهان درصدد 
حذف ایران هراس��ی در جه��ان هس��تیم. وی افزود: 
باگذش��ت ۳5 س��ال از پیروزی انقالب اسالمی، الزم 
اس��ت پیام های این انقالب به جهانیان مخابره گردد 
و خوش��بختانه برگزاری این رخداد ب��زرگ فرهنگی 
چنین فرصتی را به وجود خواهد آورد. شهردار اصفهان 
و رئیس ستاد برگزاری اجالس و جشنواره تصریح کرد: 

برنامه های دبیرخانه بر س��ه محور مل��ی، منطقه ای و  
بین المللی پیش بینی شده است که با همکاری و همدلی 
ش��هرداری اصفهان و دیگر نهادهای مرتبط در سطح 
استان و کش��ور، این مهم محقق خواهد شد. سقاییان 
نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت و 
جایگاه میراث فرهنگی ناملموس اظهار داشت: توجه به 
میراث فرهنگی ناملموس، نقش مهمی در گفت وگوی 
بین فرهنگ های مختلف ایفا می کند و س��بب ایجاد 
احت��رام متقابل به تنوع فرهنگی و س��بک های اصیل 
زندگی جوامع مختلف می شود. وی با اشاره به تشکیل 
سازمان بین المللی ICCN  خاطرنشان کرد: مواجهه با 
چالش های ناشی از پدیده جهانی سازی فرهنگ، تالش 
برای حفظ تنوع فرهنگی، توسعه پایدار محلی و ایجاد 

ظرفیت یگانگ��ی ازجمله اهداف س��ازمان بین المللی 
ICCN یا شبکه بین المللی پاسداری از میراث فرهنگی 
ناملموس در حوزه بین ش��هری است.شهردار اصفهان 
ادامه داد: کالن ش��هر اصفهان در تاریخ ۲۱ س��پتامبر 
۲۰۱۱ میالدی باهدف پاسداش��ت از میراث فرهنگی 
ناملم��وس جمهوری اس��المی ای��ران و به طور خاص 
ش��هر اصفهان، به این ش��بکه بین المللی پیوس��ت و 
توانست به پشتوانه ظرفیت و پتانسیل غنی و ارزشمند 
ایران اس��المی در حوزه میراث فرهنگ��ی ناملموس، 
جایگاه مهمی در میان اعضاء سازمان ICCNکسب 
نماید. سقاییان نژاد برگزاری این رویداد مهم فرهنگی 
بین المللی را در راستای منویات مقام معظم رهبری در 
سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی 
ذکر کرد و افزود: بدون تردید استفاده بهینه از چنین 
فرصتی به معنای بهره برداری از ابزارهای بین المللی، 
برای به اثبات رس��اندن صلح خواهی ملت بزرگ ایران 
و نیز عرضة فرهن��گ و تمدن فاخ��ر و اصیل مردمان 
این سرزمین اسالمی به جهانیان است. وی نخستین 
اجالس بین المللی بانوان را در راستای باز زنده سازی 
و ترویج نقش و جایگاه مح��وری زنان در حوزه میراث 
فرهنگ��ی ناملموس دانس��ت و گفت: معرفی س��بک 
زندگی بانوان ایرانی اسالمی به عنوان الگو به جهانیان، 
از دس��تاوردهای این برنامه می باشد. شهردار اصفهان 
تصریح کرد: جشنواره میراث فرهنگی ناملموس، باهدف 
معرفی داش��ته ها و ذخایر فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران به جهانیان و نیز آگاهی افزایی و شورآفرینی در 
بین عموم مردم، با حضور اس��تان های کش��ور برگزار 

خواهد شد. 

دبیر نهمین جش��نواره ملی جلوه های رضوی گفت: 
نهمین جش��نواره ملی جلوه های رضوی در هنرهای 
س��نتی اصفهان با افزایش قابل توج��ه 7۰ درصدی 
آث��ار هنرمندان روبرو اس��ت.علی تمنای��ی پیرامون 
برگزاری جشنواره ملی رضوی در استان اصفهان اظهار 
کرد: این جش��نواره امس��ال تغییراتی نسبت به سال 
قبل داشته زیرا در سال گذش��ته در  ۲ رشته هنری 
رقابت بود اما  امسال 5 رشته هنری در جشنواره ملی 
جلوه های رضوی در هنرهای س��نتی اصفهان وجود 
دارد.وی افزود: در سال قبل رشته نگارگری و طراحی 
نقوش سنتی بود اما در این جش��نواره ۳ رشته دیگر 

نیز اضافه شده که رشته گل و مرغ ، تذهیب و تشعیر 
برگزار می شود.

دبیر نهمین جش��نواره مل��ی جلوه ه��ای رضوی در 
هنرهای س��نتی اصفهان بیان کرد: امسال برای این 
جشنواره ۱47 اثر به دبیرخانه ارسال شده که از سوی 
هیئت انتخاب ۱۰4 اثر به مرحله داوری راه پیداکرده 

است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: داوران ای��ن جش��نواره 
زاده،  ص��ادق  مجی��د  رجب��ی،  محمدعل��ی 
هوش��نگ جلی��ل زاده ، اکبر مص��ری پ��ور، مهرزاد 
 صدری،جلیل ج��وکار، مهدی بدیعی، س��ید فتاحی

 8 داور جشنواره هستند که استاد محمدعلی رجبی 
از اس��اتید برجس��ته نگارگری  در کش��ور بوده که از 
تهران حض��ور دارد.تمنایی گفت: بیش��ترین آثار از 
استان اصفهان بوده زیرا اصفهان از قدیم االیام تاکنون 
پایگاه نگارگری کشور محسوب می شده و همان طور 
ک��ه می دانیم اس��تاد فرش��چیان یک��ی از نگارگران 
 عصر حاضر ب��وده و از هنرمندان اصفهانی به ش��مار

م��ی رود.وی اظهار ک��رد: نهمی��ن جش��نواره ملی 
جلوه ه��ای رض��وی در هنره��ای س��نتی اصفهان 
پنجش��نبه  در  موزه هنرهای معاصر افتتاح ش��دو تا 

پنجم مهر ماه ادامه دارد.

شهردار اصفهان عنوان کرد :

دبیر نهمین جشنواره ملی جلوه های رضوی:
جشنواره ملی جلوه های رضوی در هنرهای سنتی اصفهان برگزار می شود

تجلیصلحخواهیملتبزرگایراندراجالسمعنوی

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

مفاد آرا  
611 آگهی موضوع ماده 3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
لذا  است  متقاضیان محرز گردیده  مالکانه  میمه تصرفات  ثبت  در  سند رسمی مستقر 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان 
اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند :
براتعلی  فرزند  علیرضا  فاطمه  خانم   1393603020200000064 شماره  رای   -1
شناسنامه شماره 33270 کاشان به شماره ملی 1260322815 ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 295 متر مربع قسمتی از پالک 11/7873 واقع در وزوان خریداری از مالک 

رسمی بانو خانم علیرضا 
غالمحسین  فرزند  حیدری  عصمت  خانم   1393603020200000145 شماره  رای   -2
شناسنامه شماره 64 میمه به شماره ملی 6229870770 ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 41/90 متر مربع قسمتی از پالک 1/8493 واقع در میمه خیابان انقالب اسالمی 

خریداری از مالک رسمی غالمحسین حیدری 
3- رای شماره 1393603020200000168 آقای داود فریدونیان فرزند جعفر شناسنامه 
شماره 45 میمه به شماره ملی 6229960303 ششدانگ یک باب انباری و زمین محصور 
متصل به آن به مساحت 429/57 متر مربع قسمتی از پالک 26/1469 واقع در ونداده 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی غالمحسین فریدونیان و زینب خاتون فریدونیان 
جعفر  فرزند  فریدونیان  حسنعلی  آقای   1393603020200000169 شماره  رای   -4
زمین  قطعه  ششدانگ   6229795035 ملی  شماره  به  میمه   2082 شماره  شناسنامه 
پالک  از  قسمتی  مربع  متر   409/22 به مساحت  تو  در  تو  انباری  باب  دو  و  محصور 
فریدونیان و زینب  مالکین رسمی غالم رضا  از  26/1469 واقعه در ونداده خریداری 

خاتون فریدونیان 
5- رای شماره 1393603020200000170 خانم زهرا بیگم میرزائیان فرزند حسینعلی 
به  خانه  باب  یک  6229929716 ششدانگ  ملی  مشاره  به  میمه   51 شناسنامه شماره 
جوی  دشت  ونداده  در  واقع   26/2396 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   525/80 مساحت 

درازیان خریداری از مالک رسمی آقای حسن مشهدی امین 
حسینعلی  فرزند  مشرفی  قاسم  آقای   1393603020200000171 شماره  رای   -6
شناسنامه شماره 1819شهریار به شماره ملی 4910479449 ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 505/10 متر مربع قسمتی از پالک 26/1241 واقع در ونداده خریداری از مالک 

رسمی کوکب سلطان فرزانه 
عباسعلی  فرزند  مختاری  آقای حسینعلی   1393603020200000172 شماره  رای   -7
شناسنامه شماره 70 میمه به شماره ملی 6229818655 ششدانگ یک باب انبار و زمین 
محصور متصله به مساحت 24/94 متر مربع قسمتی از پالک 1/1671 واقع در میمه 

خیابان هاتف کوچه اول خریداری از مالک رسمی عباسعلی مختاری 
عباسعلی  فرزند  مختاری  آقای حسینعلی   1393603020200000173 شماره  رای   -8
انباری و  شناسنامه شماره 70 میمه به شماره ملی 6229818655 ششدانگ یک باب 
زمین محصور متصله به مساحت 95/92 متر مربع قسمتی از پالک 1/1668 واقع در 

میمه خیابان هاتف کوچه اول خریداری از مالک رسمی عباسعلی مختاری 
عباسعلی  فرزند  مختاری  حسینعلی  آقای   1393603020200000174 شماره  رای   -9
انباری و  شناسنامه شماره 70 میمه به شماره ملی 6229818655 ششدانگ یک باب 
میمه  در  واقع   1/1670 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   109/04 مساحت  به  متصله  زمین 

خیابان هاتف کوچه اول خریداری از مالک رسمی عباسعلی مختاری 
10- رای شماره 1393603020200000175 آقای محمد رضا کریم فرزند غالم رضا 
به  خانه  باب  یک  6229962853 ششدانگ  ملی  به شماره  میمه   35 شناسنامه شماره 
مع  خریداری  ونداده  در  واقع   26/2389 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   700/68 مساحت 

الواسطه از مالک رسمی حسین بزرگی 
11- رای شماره 1393603020200000178 آقای اصغر طهماسبی فرزند حیدر علی 
به  خانه  باب  یک  6229955660 ششدانگ  ملی  شماره  به  میمه   45 شناسنامه شماره 
مخابرات  خیابان  ونداده  در  واقع   26/2379 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   668 مساحت 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی داود عادل 
سید  فرزند  موسویان  رضا  سید  آقای   1393603020200000179 شماره  رای   -12
جعفر شناسنامه شماره 11 میمه به شماره ملی 6229944804 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه و زمین متصل به مساحت 1165/30 متر مربع قسمتی از پالک 

26/1185 واقع در ونداده خیابان گلزار خریداری از مالک رسمی عباسعلی زال بیک 
فرهاد  فرزند  داروغه  جهانگیر  آقای   1393603020200000180 شماره  رای   -13
از  مشاع  دانگ  سه   0046771115 ملی  شماره  به  تهران   2803 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1165/30 متر مربع قسمتی از پالک 26/1185 واقع 

در ونداده خیابان گلزار خریداری از مالک رسمی عباسعلی زال بیک 
14- رای شماره 1393603020200000181 آقای سعید ثابتی فرزند فرهاد شناسنامه 
شماره 2087 میمه به شماره ملی 6229795086 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
204/15 متر مربع قسمتی از پالک 26/2368 واقع در ونداده خیابان مخابرات خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی حاجی بهرامیان 
باال شناسنامه  فرزند  ثابتی  فرهاد  آقای  رای شماره 1393603020200000182   -15
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   6229930854 ملی  شماره  به  میمه   35 شماره 
367/48 متر مربع قسمتی از پالک 26/2368 واقع در ونداده خیابان مخابرات خریداری 

از مالک رسمی حاجی بهرامیان 
16- رای شماره 1393603020200000183 خانم شهربانو راستی فرزند غالمحسین 
به  خانه  باب  یک  6229857235 ششدانگ  ملی  به شماره  میمه   14 شناسنامه شماره 
از پالک 11/2349 واقع در وزوان خیابان مسجد  مساحت 164/63 متر مربع قسمتی 

الرسول در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
مسعود  فرزند  بزرگی  کریم  آقای   1393603020200000184 شماره  رای   -17
به  خانه  باب  یک  6229952513 ششدانگ  ملی  به شماره  میمه   48 شناسنامه شماره 
مسجد  کوی  ونداده  در  واقع   26/2281 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   481/24 مساحت 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی عبدالکریم بزرگی و جهان سلطان ثابتی و میرزا 

آقا خان بزرگی 
عباسعلی  فرزند  زاده  هادی  طیبه  خانم   1393603020200000187 شماره  رای   -18
انباری و  شناسنامه شماره 23 میمه به شماره ملی 6229949482 ششدانگ یک باب 
زمین محصور وصل به آن به مساحت 197/85 مترمربع قسمتی از پالک 11/4483 واقع 
در وزوان دشت میان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عباسعلی جمشیدیان و در 

ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
19- رای شماره 1393603020200000188 خانم فاطمه زالی فرزند براتعلی شناسنامه 
شماره 84 حوزه یک برخوار به شماره ملی 5110357651 ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 152/73 متر مربع قسمتی از پالک 26/1803 واقع در ونداده کوی دردشت در 

ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
علیجان  فرزند  هندی  بید  محمد  آقای   1393603020200000190 شماره  رای   -20
شناسنامه شماره 72 میمه به شماره ملی 6229857812 ششدانگ یک باب انباری به 
مساحت 16/51 متر مربع قسمتی از پالک 11/2525 واقع در وزوان کوی دهنو خریداری 

از وراث مالک رسمی فرج اله بید هندی 
علیجان  فرزند  هندی  بید  محمد  آقای   1393603020200000191 شماره  رای   -21
به  خانه  باب  یک  6229857812 ششدانگ  ملی  به شماره  میمه   72 شناسنامه شماره 
مساحت 194 متر مربع قسمتی از پالک 11/2526 واقع در وزوان کوی دهنو در ازاء 
بید  اله  فرج  مالک رسمی  از  مالکیت خریداری شده  و  مالکیت مشاعی خریداری شده 

هندی 
عباسعلی  فرزند  توکل  احمد  آقای   1393603020200000195 شماره  رای   -22
شناسنامه شماره 70 میمه به شماره ملی 6229685655 ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 1020 متر مربع پالک ثبتی 1/1308 واقع در میمه دشت سر آسیاب آقائی 

خریداری از مالک رسمی خدیجه بیگم صبوری 
رضا  غالم  فرزند  مجیدی  میثم  آقای   1393603020200000196 شماره  رای   -23
زمین  قطعه  ششدانگ   6229993538 ملی  مشاره  به  میمه   112 شماره  شناسنامه  
مزروعی به مساحت 1836 مترمربع پالک ثبتی 67/45 واقع در حسن رباط خریداری از 

مالک رسمی نظر علی مجیدی 
احمد  فرزند  حیدری  اله  شمس  آقای   1393603020200000197 شماره  رای   -24
به  خانه  باب  یک  6229962462 ششدانگ  ملی  به شماره  میمه   13 شناسنامه شماره 
مالکیت  ازاء  در  موته  در  واقع   110/111 پالک  از  قسمتی  مترمربع   547/90 مساحت 

مشاعی خریداری شده 
25- رای شماره 1393603020200000198 آقای حسن ربیعی قهرودی فرزند شکر 
اله شناسنامه شماره 10 کاشان به شماره ملی 1262575214 ششدانگ یک باب گاراژ 
قسمتی از پالک 26/3553 واقع در ونداده خریداری مع الواسطه از مالک رسمی حاجی 

کریم 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مرقوم و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1393/06/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1393/06/23
حسین نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

مزایده 
449 شماره نامه: 9310110371700485 شماره پرونده: 8809980350701273 شماره 
بایگانی شعبه: 920539 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
با وکالت مصطفی جواد  له احمد بختی  مزایده ای در خصوص کالسه 920539ج ح/7 
دهنو-خ  خمینی-مقابل  امام  اصفهان-خ  نشانی  به  دردشتی  دیانی  محسن  علیه  محب 
اصل  بابت  ریال   800/296/349 مطالبه  بر  مبنی  دوم-پ17  برق  ترانس  وحدت-جنب 
محکوم به تاخیر تادیه – حق االجرای دولتی و همچنین هزینه های اجرا که پس از مزایده 
تعیین می شود در روز شنبه مورخ 1393/06/22 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل این 
اجرا اتاق 313 طبقه 3 دادگستری کل اصفهان جهت فروش 3/6 حبه از 72 حبه پالک 
ثبتی 2 فرعی از 4803 اصلی بخش 04 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان-خ شریف واقفی-

کوچه شماره19 )شهید امید مهدی نژاد آخر کوچه سمت چپ کوچه شریعت نبش کوچه 
نگار منزل سمت راست پ16 می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 
ارزش کل 72 حبه را 16/113/600/000 ریال ارزیابی گردیده متناسبًا ارزش 3/6 حبه 
آن به مبلغ مطالبه )فوق الذکر( می باشد در مزایده فوق مقدار 3/6 حبه به فروش می رسد 
لذا طالبین خرید  نماید  باقی مانده برگزار  اعتراض  از  ضمنًا نظریه کارشناس مصون 
می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک مربوطه مراجعه و از آن بازدید و 
با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی یعنی به مبلغ 80/029/634 ریال در مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف موضوع مزایده: 
ملک مزبور که اوصاف آن اعم از نشانی و شماره پالک آن ذکر شده است یکباب منزل 
اعیان تقریبی 521/62 مترمربع می باشد دارای سقف آهنی  مسکونی دارای عرصه و 
انشعاب آب-برق و گاز می باشد.م الف:12708 مدیر  و دیوار آجری و همچنین دارای 

اجرای احکام شعبه هفتم دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

451 شعبه چهارم شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 431/92ش ج/4 
اول  معراج  خ  پل سرهنگ  آدرس  به  رضایت  محمد  آقای  علیه  و  گنجی  مینا  خانم  له 
مبلغ  به  اجرایی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت   48 پالک  مادی  نبش  کاشانی  سپیده  خ 
1/113/734/337 ریال اموال توقیفی به شرح یک دستگاه خودرو مدل 90 وانت پیکان به 
شماره انتظامی 238ی97ایران13 سفید رنگ دوگانه سوز اطاق و بدنه سالم الستیکها 
در حد 50 درصد تودوزی درحد مطلوب بیمه نامه ارائه نشده دارای سیستم صوتی 
ریال   115/000/000 مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  طبق  به  تصویری 
معادل یازده میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی گردیده است و مورد تعرض هیچ 
از  به شماره 92/5690/5/51 ک17 مورخ 92/7/11  نامه  نگرفته است و طی  قرار  یک 
طریق کالنتری 17 توقیف و به پارکینگ انتقال یافته است در نظر دارد جلسه مزایده ای 
برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 5 روز قبل از جلسه با واریز 
10 درصد مبلغ کارشناسی شده به حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش 
دهنده  پیشنهاد  نمایند  بازدید  مزایده  مورد  و  توقیف شده  از خودرو  اجرا  این  به  آن 
تاریخ 93/6/23 در ساعت 12تا11  باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود. مزایده در 
صبح برگزار می شود. محل مزایده: اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان 
نیکبخت می باشد.م الف:12706 مدیر اجرای شعبه چهارم شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
513 اجرای احکام شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه 
پرونده اجرایی 177/92ج/ح/8 جلسه مزایده ای مورخ 1393/6/23 روز یکشنبه ساعت 
8 الی 9 برگزار نماید. پرونده له آقای احسان محمدی با وکالت آقای بهروز صادقی و 
اعظم صادقی محکوم علیه آقای مسعود حاج کریمی حسین مجهول المکان محکوم به 
عبارتست از مبلغ 1/011/871/342 ریال اصل خواسته به هزینه دادرسی و کارشناسی 

و نشر آگهی و مبلغ 21/500/000 ریال بابت حق االجرایی دولتی در حق دولت موضوع 
از: فروش یکدستگاه کانتینر یخچال دار به رنگ سفید به شماره  مزایده عبارت است 
 823-860210657 شماره  به  راست  سمت  جلو  قسمت  تیغه  زیر  شده  حک  شاسی 
BP المبرت دستگاه کانتینر یخچال دار کار  Ty سه محور شش چرخ دستگاه محور 
به  کارشناسی  نظریه  مبلغ  که  دارد  کارایی  درصد   50 حدود  الستیک  وضعیت   کرده 
نمایشگاه  در  واقع  مذکور  دستگاه  است  گردیده  ارزیابی  ریال   760/000/000 مبلغ 
کارشناسی  قیمت  از  مزایده  امیرکبیر  نمایشگاه  شهرک  در  واقع  فروزنده   کامیون 
پیشنهاد  قیمت  باالترین  که  باشند  می  مزایده  برنده  افرادی  یا  فرد  و  شده  شروع 
 نمایند 15 درصد مبلغ کارشناسی را نقداً همراه داشته باشند. طالبین خرید می توانند 
نمایند  بازدید  مذکور  دستگاه  از  اجرا  این  با  هماهنگی  مزایده ضمن  از  قبل  روز  پنج 
نیکبخت- شهید  درخیابان  واقع  اصفهان  استان  دادگستری  کل  ساختمان  در   مزایده 
هشتم  شعبه  احکام  اجرای  مدیر  می گردد.م الف:13046  برگزار  سوم-اتاق315  طبقه 

دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

 9209980350700793 پرونده:  شماره   9310110371700496 نامه:  شماره   514
در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   7 شعبه  احکام  اجرای   920517 شعبه:  بایگانی  شماره 
له مصطفی ذوالفقاری  نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 920517ج ح/7 
علیه تعمیرگاه سپاهان نو با مدیریت سید حسن میراعالئی به نشانی اصفهان شاپور 
جدید-خ امیرکبیر-نرسیده به چهارراه هزاردستان-تعمیرگاه سپاهان نو مبنی بر مطالبه 
هزینه های  همچنین  و  دولتی  االجرای  حق  به  محکوم  اصل  بابت  ریال   170/425/758
اجرا در روز یکشنبه مورخ 1393/06/23 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا 
72 حبه سرقفلی  از  حبه   8/2 فروش  اصفهان جهت  کل  دادگستری   3 طبقه  اتاق 313 
مغازه به نشانی اصفهان-شاپور جدید-خ امیرکبیر-نرسیده به چهارراه هزاردستان-
تعمیرگاه سپاهان نو که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان ارزش کل مغازه 
را 1/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده متناسبًا ارزش 8/2 حبه آن به مبلغ مطالبه 
نظریه  می رسد. ضمنًا  فروش  به  حبه   8/2 مقدار  فوق  مزایده  در  می باشد  )فوق الذکر( 
از  می توانند  طالبین خرید  لذا  نماید  برگزار  مانده  باقی  اعتراض  از  کارشناس مصون 
با  و  بازدید  آن  از  و  مراجعه  مربوطه  مغازه  نشانی  به  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5
تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی یعنی به مبلغ 17/042/575 ریال در مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف موضوع مزایده: 
سرقفلی موضوع مزایده با اوصاف فوق حدوداً 45 متری می باشد به انضمام یک بالکن 
و در حال حاضر در مغازه مزبور خوانده مشغول به مکانیکی می باشد.م الف:13047 

مدیر اجرای شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ اجراییه 

 9300387/2 شعبه:  بایگانی  شماره   139304002004000084/1 پرونده:  شماره   658
کالسه:  پرونده  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102004001393 ابالغیه:  شماره 
آقایان حمیدرضا چلونگر و علی مذنبی اصفهانی  به  بدینوسیله  9300385و9300387 
به نشانی اصفهان-خیابان چهارباغ باال-کوچه پپسی کوال بدهکاران پرونده که برابر 
گزارش مامور مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر 
اسناد رهنی شماره 178889 مورخ 1385/8/11 و 178896 مورخ 1385/8/11 تنظیمی 
در دفترخانه شماره 56 اصفهان بستانکار بانک ملت مبادرت به صدور اجراییه کالسه 
فوق را نموده که برابر آن مبالغ 2/590/076/848 ریال و 1/426/480/138 ریال بدهکار 
اضافه  آن  به  رهنی  سند  مفاد  طبق  نیز  پرداخت  روز  تا  تاخیر  که خسارت  می باشید 
می گردد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی 
در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن 
مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید بنا به تقاضای بستانکار 
پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه شش دانگ خانه پالک 5914/2 بخش دو اصفهان و 
شش دانگ خانه پالک 1589 باقی مانده واقع در بخش دو اصفهان و کلیه ماشین آالت 
موجود در کارخانه متعلق به شرکت شمشاد ذوب سپاهان در منطقه صنعتی اشترجان 
و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده 
نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده 
آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م الف:13832 افسانه اسدی رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

انتصاب سعید آذری درهیات 
وزنه برداری اصفهان

مجمع انتخاباتی هی��ات وزنه برداری 
استان با حضور حسین رضازاده رئیس 
فدراسیون وزنه برداری کشور و دیگر 
اعضاء برگزار شد و س��عید آذری تنها 
کاندید این انتخابات با کسب حداکثر 
آراء، سکان هدایت هیئت وزنه برداری 
استان اصفهان را برای یک دوره چهار 

ساله بدست گرفت.
گفتنی است پیش از این سید مرتضی سیف زاده به مدت پنج 
سال ریاست هیات وزنه برداری استان اصفهان را بر عهده داشت 
و یکی از کسانی بود که برای احداث سالن وزنه برداری اصفهان 

تالش های ویژه و قابل توجهی نمود.

 برگزاری همایش پیاده روی
 به مناسبت هفته دولت

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت   
همایش پی��اده روی وی��ژه کارکنان 
ادارات و ارگان های دولتی شهرستان 
تیران و کرون به همت اداره ورزش و 
جوان��ان تی��ران و ک��رون و هیئ��ت 
ورزش ه��ای همگانی شهرس��تان با 
حضور چشم گیر مسئوالن، کارکنان 
دولت و مسئوالن هیات های ورزشی 
برگزار ش��د. در این همای��ش کارکنان دس��تگاه های دولتی 
شهرستان مسیر بین ورزشگاه تختی تیران تا مقبره شهدا را طی 
نمودند.همچنی��ن ی��ک دوره کالس آموزش��ی مقدمات��ی با 
عنوان»بدو ورود یاران« ویژه ورزشکاران بسیجی در شهرستان 
تیران و کرون برگزار ش��د. این دوره با تالش بسیج ورزشکاران 
شهرس��تان و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان ویژه 

بانوان ورزشکار در مجموعه ورزشی تختی برگزار شد.
 در این دوره ورزش��کاران با مباحث مقدماتی مربوط به بسیج 
و اهداف عالی این نهاد مردمی آش��نا شده و مباحث عقیدتی، 
بصیرتی و سیاسی آموزش داده شد. در پایان دوره نیز نیز میثاق 

نامه توسط کلیه حاضرین قرائت گردید.

آغاز نخستین دوره لیگ کاراته 
بانوان استان

رقابت های لیگ کاراته بانوان استان در 
دو بخش کاتا و کومیته آغاز شد.

، اولین دوره لیگ کاراته بانوان استان 
در دو رده س��نی جوانان و نوجوانان از 
پنج شنبه گذشته در اصفهان و درخانه 
کاراته رس��ماً آغاز شد. علی دعوائی ها 
رئیس هیئت کاراته اس��تان گفت: با 
توجه به اس��تقبال خوب تیم ها از این 
مس��ابقات پیش بینی می کنیم اولین دوره از رقابت های لیگ 
کاراته بانوان جوان و نوجوان استان تا اوایل دی ماه ادامه یابد.وی 
برگزاری مسابقات لیگ استانی را گام موثری در جهت شناخت 
ورزشکاران مستعد و همچنین افزایش توان فنی بانوان کاراته 

کای استان عنوان کرد.

 کمبود زمین و تجهیزات
 دربیس بال کشور

کیوان صفاییان، در حاشیه مسابقات 
بیست بال قهرمانی نوجوانان کشور در 
نیشابور افزود: تنها یک زمین استاندارد 
بیس بال در کرج وجود دارد و س��ایر 
اس��تان های کش��ور از داش��تن این 
زمین ها محروم هستند و این ورزش را 
در زمین های غیر استاندارد و یا فوتبال 

انجام می دهند.
وی گفت: متاس��فانه تجهیزات بیس بال ه��م در هیچ یک از 
فروشگاه های ورزش��ی کشور عرضه نمی ش��ود و باید با صرف 
هزینه های باال این تجهیزات از خارج کشور تأمین شود.وی با 
اشاره به پیگیری ها با مسووالن و دست اندکاران ورزشی کشور 
برای ایجاد زیرس��اخت های احداث زمین مناسب بیس بال در 
استان های مختلف، خواستار افزایش توجه آنان نسبت به این 
امر شد.وی برگزاری این رقابت ها را از مؤلفه های مهم شناخت 
اس��تعدادهای ورزش بیس بال از جمله در رده های سنی پایه 
دانس��تدبیر انجمن بیس بال فدراس��یون انجمن های ورزشی 
کشور گفت: برگزاری مس��ابقات و دوره های آموزشی از جمله 
اقدامات و رویکردهای این انجمن برای تقویت و توسعه کمی و 
کیفی ورزش بیس بال در استان های مختلف است که امیدوارم 
 با رفع مش��کالت س��اختاری موجود ش��اهد تحقق کامل آن

 باشیم.

ادامه چالش سطل آب یخ
جواد نکونام که مدتی است به اسپانیا 
رفته و با اوساس��ونا قرارداد بسته، در 
چالش سطل آب یخ شرکت کرد. او از 
مهدی مهدوی کیا، کارلوس کروش و 
عادل فردوسی پور هم دعوت کرده تا 
در این چالش ش��رکت کنند.محسن 
مسلمان بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن 
هم به جمع بازیکنانی پیوس��ت که به 
چالش سطل آب یخ دعوت ش��دند و آن را اجرا کردند.چالش 
سطل آب یخ این روزها مانند یک ویروس در تمام شبکه های 
اجتماعی در حال مطرح ش��دن اس��ت و بازیکن��ان فوتبال و 
هنرمندان و دیگر چهره های سرشناس به تأسی از افراد مشهور 
جهان خود را وارد این چالش کرده و دوستانشان را نیز دعوت 
می کنند.محسن مسلمان بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن نیز که 
به این چالش دعوت شده بود در اینستاگرامش نوشت در چالش 
سطل آب یخ شرکت می کنم و محس��ن بنگر، پیام صادقیان و 

امین ترکان را به این چالش دعوت می کنم.

6
رقابت های جودو انتخابی جوانان استان

مسابقات جودو انتخابی جوانان استان اصفهان در بخش پسران دیروز جمعه در خانه جودو 
اصفهان برگزار شد.هیات جودو اس��تان قصد دارد باقدرت در مسابقات قهرمانی کشور که 
طبق تقویم فدراسیون جودو و کوراش کشور در اواخر شهریورماه سال جاری و به میزبانی 

ایالم برگزار خواهد شد شرکت نماید.

رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: با رایزنی هایی که 
با فدراسیون جهانی وزنه برداری صورت دادیم جریمه 
دوپینگ وزنه برداری ایران قس��ط بندی ش��ده و بحث 

تعلیق نیز مطرح نیست.
حس��ین رضازاده در حاش��یه برگزاری انتخابات هیات 
وزنه ب��رداری اس��تان اصفه��ان در جم��ع خبرنگاران 
اصفهانی اظهار داش��ت: وزنه برداری ایران در المپیک 
نوجوان��ان نانجین��گ دو نفر س��همیه کامل داش��ت، 
وزنه هایی که دو ملی پوش ما زدند خوب بود و از نظر ما 

نمره قبولی می گیرند.
وی افزود: دیدید ک��ه در المپیک نوجوان��ان رکوردها 
باال بود. بنابراین از عملکرد آن ها راضی هس��تیم چون 
وزنه هایی که زدند نسبت به مسابقات آسیایی بهتر بود 

و تنها با یک کیلوگرم اختالف به مقام چهارم رسیدند.
وی در مورد تغییر در سرمربیان تیم ملی وزنه برداری و 
اینکه این موضوع باعث افت ملی پوش��ان نوجوان شده 
است گفت: اصاًل این موضوع را قبول ندارم، جورج زاالی 
چندین سال اس��ت که در رده سنی نوجوانان و جوانان 
کار می کند و حس��ین توکلی هم در کنار این تیم قرار 

گرفت و بنابراین تغییر دیگری نداشتیم.
رضازاده در م��ورد حضور تیم ملی ای��ران دربازی های 
آس��یایی بیان کرد: وزنه برداران ملی پوش هش��ت ماه 
اس��ت که در اردوهای مختلف حضور دارند و به صورت 
شبانه روزی تمرین می کنند. امیدوارم با حمایت وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک به نتایج خوبی در اینچئون 

برسیم.
رئیس فدراسیون وزنه برداری بیان کرد: برای اولین بار 
بعد از انقالب در دسته ۵۶ کیلوگرم وزنه بردار خواهیم 
داشت که به این ترتیب با هشت وزنه بردار دربازی های 
آسیایی شرکت خواهیم کرد. با توجه به باال بودن سطح 
وزنه برداری در آسیا نمی توان پیش بینی کرد که چند 
مدال کسب کنیم اما امیدوارم نتایجی بهتر از گوانگجو 

به دست بیاوریم.
وی در مورد بحث دوپینگ نوجوانان و شایعاتی که مبنی 
بر تعلیق فدراسیون ایران شنیده می شد گفت: یکی از 
مهم ترین برنامه های ما در فدراسیون مبارزه با دوپینگ 
اس��ت. تفاهم نامه ای با فدراسیون پزش��کی ورزشی و 
نادو امضا کردیم ت��ا مربیان را آم��وزش دهند. یک ماه 
پیش ۱۰۰ مربی را آموزش دادی��م و مکمل های مجاز 

و غیرمجاز را ارائه کردیم تا مربیان ملی و شهرس��تانی 
و خود ورزش��کاران بعدازاین درگیر حواشی دوپینگ 
نشوند.رضازاده تصریح کرد: بحث تعلیق حرف وحدیث و 
شایعه بود که نمی دانیم از کجا نشأت گرفت و باید بگویم 
این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و طبق اساسنامه 
جریمه خود را پرداخت خواهیم کرد. ش��ما دیدید که 
آذریایجان با ۱۸ دوپینگی ۷۰۰ هزار دالر جریمه شد 
و قزاقستان با ۱۳ دوپینگی ۶۰۰ هزار دالر. ما نیز فقط 
۱۰۰ هزار دالر جریمه شده ایم که با توافق با فدراسیون 

جهانی به صورت قسط بندی آن را پرداخت می کنیم.
وزنه برداری اصفهان باید ب�ه جایگاه اصلی خود 

بازگردد
رئیس فدراس��یون وزنه ب��رداری گف��ت: وزنه برداری 
اصفه��ان بای��د ب��ه جای��گاه اصلی خ��ود بازگ��ردد و 
پیشکسوتان و نیروهای تازه نفس باید در این باره تالش 
ویژه ای داشته باشند.حس��ین رضازاده در ادامه اظهار 
کرد: وزنه برداری اس��تان اصفهان در سال های گذشته 
رشد قابل توجهی داشته و امیدوار هستم که با استفاده 
از پیشکسوتان و نیروهای تازه نفس بتوانیم شاهد رشد 

بیش از پیش این ورزش در استان اصفهان شویم.
وی بابیان اینکه ورزش وزنه برداری باید در ادامه 
پربارتر از گذش��ته به فعالیت خود ادامه دهد، 
بیان داش��ت: اس��تان اصفهان در س��ال های 
گذش��ته قهرمان ه��ای بس��یاری در رش��ته 
وزنه برداری تربیت کرده و توانسته مدال های 
المپیکی نیز برای کش��ور به ارمغان آورد که 
برنامه ما استفاده بیشتر از این مسئله داشته 

باشیم.
رئیس فدراسیون وزنه برداری 

تصری��ح ک��رد: در ح��ال 
حاض��ر وزنه ب��رداران 
ملی پوش در ذوب آهن 
جذب شده اند و رسول 
تقیان نیز به این باشگاه 
پیوسته که باید کاری 
کنیم که این مس��ئله 

تداوم داشته باشد.
اف��زود:  وی 
همچنین رش��ید 

لرعای��ان در کن��ار  ش��ریفی و امیرحس��ین ناظم ا
رس��ول چترایی در اس��تان اصفهان ب��ه فعالیت های 
وزنه ب��رداری مش��غول هس��تند و بای��د کاری کنیم 
 ک��ه قهرمانان��ی نظی��ر آن ه��ا در اس��تان افزای��ش

 یابند.
رض��ازاده اس��تفاده عادالن��ه از بودجه های ورزش��ی 
کش��ور را از برنامه های خود خواند و گف��ت: ما تالش 
می کنیم که بودجه های اختصاص یافت��ه را به صورت 
عادالنه بین هیئت های ورزش��ی تقسیم کنیم و تالش 
 می کنیم که س��بب رشد س��خت افزاری این هیئت ها

 شویم.
وی تصری��ح ک��رد: وزی��ر ورزش و جوان��ان قول هایی 
دادند که برخی میل��ه و صفحه در اختیار فدراس��یون 
بگ��ذارد و م��ا آن را ب��ه ص��ورت عادالن��ه در بی��ن 
اس��تان ها تقس��یم کنیم و امیدواری��م بتوانیم کمکی 
 را از نظر س��خت افزاری ب��ه هیئت های خود داش��ته

 باشیم.
وی بابیان اینک��ه وزنه برداری اس��تان اصفه��ان باید 
به جایگاه س��ابق خ��ود بازگ��ردد، اضافه 
ک��رد: اس��تان اصفهان در رش��ته 
وزنه برداری دارای استعدادهای 
بس��یاری ب��وده و بای��د از این 
از  اس��تفاده  اس��تعدادهابا 
امکانات موجود، وزنه برداری 
 اس��تان را به جای��گاه خود باز

گردانیم.

رضازاده: در اینچئون به دنبال نتیجه ای بهتر هستیم

وزنه برداری اصفهان باید به جایگاه اصلی خود بازگردد
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 علی کریمی به 
خودش طعنه زد؟

 اعتراض بازیکنان 
به قرارداد او مانا

آخرین مطلب منتشرشده وسط 
کاپیتان اسبق تیم ملی در یک شبکه اجتماعی، ابهاماتی در بردارد.

علی کریمی با انتش��ار یک قاب نوش��تاری در ش��بکه اجتماعی 
اینستاگرام، پیام مبهمی را به مخاطبان و طرفدارانش داد.

 در تصویر قاب نوشتاری کریمی آمده: »در دنیا فقط یک نفر وجود 
دارد که باید همیشه از او بهتر باشید و آن کسی نیست جز گذشته 
خودتان«.انتشار چنین جمله ای از سوی علی کریمی بسیار جالب 
اس��ت. او چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود: »اگر به گذش��ته 
برگردیم، برخی کارها را تکرار نمی کنم مث��اًل دیگر به کلمن آب 

در جام جهانی 2۰۰۶ و در حاشیه بازی با پرتغال لگد نمی زنم«.
آن حرف ها و این جمله ای که منتش��ر کرده در کنار هم می تواند 
معانی جالبی داشته باشد؛ ش��اید کریمی می خواهد از این به بعد 

آدم کم اشتباه تر از گذشته باشد؟!

این روزها جو داخلی پرس��پولیس اصاًل جالب نیست ضمن اینکه 
از بیرون نی��ز هواداران به ش��رایط تیم انتقادهای سرس��ختانه ای 
دارند. در کنار این مسائل، یکی از مهم ترین اتفاقات، بحث اختالف 
نظر بازیکنان بر س��ر قرارداد مایکل اومانا مدافع کاس��تاریکایی و 
جدید پرسپولیس است چراکه معتقدند مدیریت پرسپولیس بین 
بازیکنان داخلی و خارج��ی، تفاوت های زیادی قائل اس��ت.اومانا 
برای پیوستن به پرس��پولیس، 4 قانون این باشگاه را شکست: اول 
اینکه مالیات قراردادش را برعهده باشگاه گذاشت و خودش از این 
قاعده مستثنی است. دوم، ماجرای عدم شفافیت در قراردادش بود 
که هنوز هیچ کس رقم دقیق آن را نمی داند. ماجرای سوم مربوط 
 به بس��تن قرارداد، باالتر از سقف مجاز اس��ت. و در نهایت اینکه او

 ۳۰ درصد ق��راردادش را همان روز اول دریافت کرده اس��ت. حاال 
همین موضوع باعث ش��دت یافتن اختالفات بین بازیکنان و اومانا 

شده است.

ممنوعیت خالکوبی بازیکنان خارجی

رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال گفت که در لیگ برتر 
ایران هیچ بازیکنی حق خالکوبی ک��ردن ندارد.محمدزاده 
رئیس کمیت��ه اخ��الق فدراس��یون فوتبال گف��ت: »این 
 موضوع شامل همه بازیکنان لیگ حتی بازیکنان خارجی 

می شود. 

چین موفق به کسب مدال طالی فوتبال شد

تیم فوتبال دختران چین با شکست ونزوئال با نتیجه ۵ بر صفر 
مدال طالی فوتبال بازی ه��ای المپیک نوجوانان نانجینگ 
2۰۱4 را تصاحب کرد. دروازه بان تی��م چین این موفقیت 
را دس��تاورد بزرگی بیان کرد که برای تصاحب آن س��خت 

تالش کرده اند.

مهاجم چلسی مصدوم شد

دیه گو کاستا از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شده است و احتماالً 
به مدت شش هفته قادر به همراهی چلسی نخواهد بود.

کاستا روز چهارش��نبه گذش��ته هنگام تمرین دچار این مصدومیت شد 
 و حضور او در دیدار امروز ش��نبه مقابل اورتون م��ورد تردید قرارگرفته

 است.

پنهان کاری در رقم قرارداد پرسپولیس نیست

تکذیب اولتیماتوم به علی دایی

 عزیزمحمدی: کی روش
 حد و اندازه خود را نمی داند

رئیس اتحادیه باشگاه های فوتبال کش��ور با اشاره به 
اینکه کارلوس کی روش در مورد تمامی مسائل ایران 
نظر می دهد، گفت: این مربی باید مدیریت ش��ده و در 

حد و اندازه اختیارات خودش صحبت کند.
عزیزاله محمدی در پایان نشست مدیران باشگاه های 
فوتبال با وزیر ورزش و جوان��ان تصریح کرد: نمی دانم 
این مربی می خواهد در فوتبال ایران چه تغییراتی ایجاد 
کند و متاس��فانه عالوه بر تصمیم گیری برای تیم ملی 
فوتبال ایران در باره دیگر مس��ائل نیز نظر داده و خود 

را محق می داند.
وی با اشاره به اینکه مدیریت نامناسب در فدراسیون 
فوتبال باعث ش��ده تا کی روش خ��ودش را تافته جدا 
بافته بداند، عنوان کرد: ایشان باید در حوزه اختیارات 
فنی خودش صحبت کند و اگر ماندنی ش��د امیدوارم 
قرارداد به گونه ای بس��ته ش��ود تا وی حق دخالت در 

امور مختلف را نداشته باشد.
عزیزمحمدی معتقد اس��ت که مربیان مطرح خارجی 
حاضر هس��تند با مبلغ کمتری از کی روش برای تیم 

ملی فوتبال ایران مربیگری کنند.
وی در مورد نشست خود با وزیر ورزش و جوانان عنوان 
کرد: قباًل نیز نشس��ت هایی با وزی��ر ورزش و جوانان 
داشتیم و صحبت های خوبی برای آینده فوتبال انجام 
دادیم که اگر می خواهیم همواره در جام جهانی باشیم 
و در آس��یا به موفقیت برس��یم به چه فاکتورهای نیاز 
داریم.عزیزمحمدی در مورد درآمدزایی و حق پخش 
گفت: زمانی که من در سازمان لیگ بودم حق پخش را 
سال ها قبل با ۱۰ میلیارد آغاز کردیم که پس از چند 

فصل به ۱۷ و نیم میلیارد رسید.
رئیس اتحادیه باشگاه های فوتبال عنوان کرد: بودجه 
صداوس��یما از طریق مجل��س تصویب می ش��ود که 
ماسال ها قبل از مجلس خواستار حق خود شدیم و اگر 
پیگیری الزم انجام شود و مجلس دستور دهد، دیگر 
مش��کلی نخواهد بود.وی در باره اینکه در این جلسه 
صحبتی در خصوص تخلفات فدراسیون فوتبال شده 
است، عنوان کرد: در این مورد اصاًل صحبتی نشد. البته 
معتقدم که مجمع فدراسیون باید تخصصی تر باشد و 
سرمربیان موفق تیم های ملی ایران به همراه بازیکنانی 
که بیش از ۱۰۰ بازی ملی دارند و داوران افتخارآفرین 
نیز عضو مجمع باشند.عزیزمحمدی ادامه داد: فوتبال 
یعنی داور، مربی و بازیکنان که متاس��فانه آنان سهم 

بسیار کمی در مجمع دارند.

رحیمی از این ناراحت اس��ت که بارها از او پرسیده شده 
»چرا قرارداد دایی 2 میلیارد تومان است؟«

علیرضا رحیمی به همراه مدیرعامل س��ایر باش��گاه های 
ایران به نشست کانون باشگاه ها رفت اما برخی رسانه ها 
موضوع حضور رحیم��ی در وزارت ورزش و جوانان را به 

اخراج او ربط دادند. به همین علت با 
رحیمی تماس گرفتیم تا از چند 

و چون ماجرا مطلع شویم.
آق�ای رحیم�ی چ�را ب�ه 
رفت�ه  ورزش  وزارت 

بودید؟
نشس��ت کانون باشگاه های 
ایران بود، م��ا را هم دعوت 

کردند و رفتیم. مباحثی 
در آن مط��رح 

شد که کلی بود و به پرسپولیس ربطی نداشت.
شایعه شده قرار بود شما را برکنار کنند؟!

نه آقا، این حرف ها دیگر چیست؟ نه من برکنار شدم 
نه بحثی در این مورد مطرح شد. رفتیم به کانون 

باشگاه ها. هیچ خبری نیست، خیالتان راحت.
بعد از جلسه هم دوباره از علی دایی حمایت 

کردید، درست می گوییم؟
بله رسانه ها پرسیدند، من هم گفتم. البته برخی 
فقط در مورد قراردادها سؤال می پرسند نه دیگر 

مسائل!
به هرحال قیمت قرارداد دایی آنقدر باالست که 

باعث تعجب همه مردم شده است!
از من س��ؤال ش��د، من هم گفتم دایی قرارداد دارد. 
می دانم هجمه ه��ا علیه من خیلی زیاد 
ش��ده اما وقتی ق��رارداد دای��ی را به 
صورت ش��فاف بیان کرده ایم، دیگر 
نمی توانیم آن را کتمان کنیم. چه 
بگویم؟ ایش��ان یک قرارداد دارد 
که سال قبل امضاش��ده و ما هم 
آن را قب��ول داریم چ��ون کاماًل 
قانونی اس��ت. ما هم باید به آن 
قرارداد احت��رام بگذاریم. حاال 

که باخته همه رفته اند سراغ قرارداد دایی؟ چرا روزی که 
تیم می برد، کسی نمی گفت قرارداد دایی چقدر است؟ او 
با همین قرارداد، پرسپولیس را به آسیا برد و نایب قهرمان 

لیگ کرد.
 ب�ه نظر می رس�د ش�ما ه�م ب�ه انتق�ادات عادت

 کرده باشید؟
صدبار که یک مطلب را نمی گوین��د. گفتند قرارداد این 
شکلی است، ما هم قبول کردیم. دیگر چه باید بگوییم؟ 
بحث نتیجه گیری، بحث دیگری است. ایشان قراردادشان 
را علنی کرده اند و دیگر در این مورد نباید از من س��ؤال 
ش��ود. من تا زمانی که مدیرعامل باشگاه باشم قاطعانه از 

علی دایی حمایت می کنم.
ماجرای مهرداد پوالدی به کجا کشید؟

پوالدی با ما قرارداد دارد. به او گفتم بیابرویم فدراسیون و 
هر کدام مان مدارکی که داریم را رو کنیم. حق با هرکسی 
بود، بپذیرد. اگر پوالدی در مقابل مس��ئوالن فدراسیون 
ثابت کرد با ما قراردادی ندارد، من می پذیرم اما اگر چیز 

دیگری بود، او باید برگردد و به کارش با ما ادامه دهد.
این همه روی ش�ما و باش�گاه پرس�پولیس فشار 
بود که بیش از 100 میلی�ارد تومان بدهی دارد ولی 
 آق�ای افش�ار زاده در مصاحبه ای گفت اس�تقالل
 75 میلیارد تومان بدهی گذشته دارد و 18 میلیارد 

تومان هم در این فصل بدهکار شده است. شما چه 
نظری در این مورددارید؟

ما بی پول نبودیم اما...
مصاحبه افشارزاده به نفع شما نشد؟

بل��ه، بده��کاری م��ا در این فصل ه��م هیچ 
ربطی ب��ه علیرضا رحیمی ن��دارد. اس��تقالل هم همین 
طور. ما هرچ��ه درآمد داش��تیم، خرج فوتب��ال کردیم 
و نباید ح��اال فش��ار روی م��ن بگذارند که چرا باش��گاه 
بدهکار اس��ت. این بدهی ها به گذش��ته مربوط می شود 
نه زمان مدیری��ت من در پرس��پولیس و افش��ارزاده در 
اس��تقالل. از بنده انتقاد می شود ولی کس��ی این طرف 
 موض��وع را نمی بیند. م��ا پولم��ان را خرج تیم بس��تن

 کرده ایم.
رقم بدهی های پرسپولیس مشخص نشده است؟

کاری به این مسائل ندارم، ما برای تیم بستنمان مشکل 
مالی نداشتیم که بگوییم به خاطر بی پولی نتوانستیم تیم 
ببندیم. رقم بدهی های پرسپولیس هم هر وقت مشخص 

شد، پنهان نمی کنیم.
امکان دارد با کادر فنی قبل از بازی با صبا جلسه ای 
بگذارید و در مورد نتایج به دست آمده و مشکالت 

فنی حرف بزنید؟
اجازه بدهید این موضوع را در باشگاه حل کنیم.

شما به علی دایی اولتیماتوم داده بودید؟
نه آقا! این حرف ها نبود. دای��ی کارش را می کند و بحث 
اولتیماتوم دادن ما به او، فقط شایعه است که من تکذیب 

می کنم.
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یادداشت

۴ انتصاب جدید در دانشگاه 
شهرکرد انجام شد

با ص��دور احکام جداگانه ای از س��وی سرپرس��ت دانش��گاه 
شهرکرد، ۴ انتصاب جدید در دانشگاه شهرکرد انجام شد.

با ص��دور احکام جداگانه ای از س��وی ش��ایان ش��امحمدی، 
سرپرست دانشگاه شهرکرد، ۴ انتصاب جدید در این دانشگاه 
انجام شد.به موجب این احکام سعید کریمی عضو هیئت علمی 
دانش��کده کش��اورزی به عنوان معاون فرهنگ��ی اجتماعی 
دانشگاه، روح اهلل فتاحی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی 
به عنوان رئیس دانشکده کش��اورزی، جهانگیر کبوتری عضو 
هیئت علمی دانشکده دامپزشکی به عنوان رئیس پژوهشکده 
بیماری های مشترک انسان و دام و ابراهیم کوراوند به عنوان 
مس��ئول دفتر ارتباط با خیرین دانشگاه ش��هرکرد منصوب 

شدند.

مابه التفاوت ۵ درصدی افزایش حقوق 
مستمری بگیران استان پرداخت شد

مدیرکل تأمی��ن اجتماعی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: مابه التف��اوت 5 درص��دی افزایش حقوق س��ال 93 
مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به حسابشان واریز 
شد.غالمرضا محمدی  گفت: در راستای سیاست های دولت 
تدبیر و امید در خصوص ارتقای س��طح معیشت خانواده ها، 
حقوق و مزایای مستمری بگیران س��ازمان تأمین اجتماعی 
25 درصد در سال 1393 افزایش یافت که ابتدا 20 درصد آن 
و س��پس 5 درصد مابقی در مردادماه 1393 به حساب آن ها 

واریز شد.

پروژه گاز رسانی مسکن مهر شلمزار 
افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از آغاز گازرسانی 
به مسکن مهر شلمزارخبر داد.

ناصر افشین  با اعالم این خبر اظهار داشت: به مناسبت هفته 
دولت پروژه گازرسانی به مسکن مهرشلمزار به حضور معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، فرماندار، امام جمعه 

و جمعی از مردم و مسئوالن شهرستانی افتتاح می شود.
وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه از سال 92 آغاز و در سال 

93 به اتمام رسیده و در حال حاضر آماده بهره برداری است.
افش��ین میزان اعتبار هزینه ش��ده برای این پروژه را 2 هزار 
میلیون ریال عنوان ک��رد و گفت: این می��زان اعتبار از محل 
اعتبارات ملی تامین  ش��ده اس��ت.مدیرعامل  ش��رکت گاز 
چهارمحال و بختیاری گفت: مسکن از ضروری ترین نیازهای 
بشر است و بر همین اساس ما در شهرستان کیار تمام سعی و 
تالشمان را انجام داده ایم تا بتوانیم زیرساخت های مورد نیاز 

مسکن مهر در این شهرستان را فراهم کنیم.

مدیرکل کل صداوسیما ی استان  
عنوان کرد

 پوشش ۶۰ درصدی 
شبکه دیجیتال

مدیرکل کل صداوس��یما چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: ۶0 درصد از جمعیت چهارمحال و بختیاری 

تحت پوشش شبکه دیجیتال قرار دارد.
حجت اهلل رحی��م زاده در حاش��یه افتتاح ش��بکه 
دیجیتال چلگ��رد در شهرس��تان کوهرنگ اظهار 
کرد: ب��ا بهره برداری از ش��بکه دیجیت��ال چلگرد 
در شهرس��تان کوهرن��گ ح��دود ۶0 درص��د از 
جمعی��ت چهارمح��ال و بختیاری تحت پوش��ش 
ش��بکه دیجیتال قرار گرف��ت.وی افزود: س��امانه 
دیجیتال شهرس��تان بن نیز در هفته آینده افتتاح 
می ش��ود که با راه اندازی این سامانه در شهرستان 
بن پوشش دیجیتال در سطح اس��تان به بیشتر از 
۶0 درصد افزایش می یابد.مدیرکل کل صداوسیما 
چهارمحال و بختیاری گفت: چلگرد از مناطقی بود 
که درگذشته ایستگاه داشتیم ولی نیاز به بازسازی 
و نصب و راه اندازی تجهیزات داش��ت که با صرف 
2 میلیارد ری��ال اعتبار امروز ش��اهد بهره برداری 

ایستگاه کوهرنگ هستیم.
رحیم زاده خاطرنش��ان کرد: نوع احداث و اجرای 
این پروژه ه��ا متفاوت اس��ت زیرا م��ا در بعضی از 
اماکن باید یک فضای فیزیک��ی را احداث کنیم و 
بعد آن فرس��تنده ها و تجهی��زات جانبی را تجهیز 
 کنیم و بتوانیم س��یگنال رس��انی پایداری داشته

 باشیم.
وی افزود: با نگاه خوب و مثبتی که اس��تاندار برای 
اعتبار تدارک دیده اند ما در چند سال آینده حدود 
9 پروژه ش��بکه دیجیتال در سطح استان خواهیم 
داشت.قاس��م س��لیمانی اظهار کرد: امروز شاهد 
راه اندازی سامانه دیجیتال چلگرد به همراه 7 طرح 
اقتصادی، کشاورزی و فرهنگی در این شهرستان 

هستیم که با صرف اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد
وی افزود: یکی از اهداف س��فر به این شهرس��تان 
ارزیابی پروژه های در دست اقدام است که اعتباری 
برای آن ه��ا لح��اظ کنیم.اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: برای بهسازی و توسعه مسیرهای 
ارتباطی منتهی به دهستان موگویی این شهرستان 
اعتب��اری تخصیص داده ش��د و پیش��رفت خوبی 
 هم در جاده های دسترس��ی به کوهرنگ و گردنه 

عسل کشان شاهد هستیم.

اخبار کوتاه یادداشت افتتاح 2 گلزار شهدا در شهرستان کیار
مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری از افتتاح دو گلزار 
شهدا در شهرستان کیار خبر داد.وی از افتتاح گلزار شهدای روستای ناغان خبر 
داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه در س��ال 91 آغاز و در س��ال 93 خاتمه و 

هم اکنون آماده بهره برداری است.
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رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: در 5 ماهه نخس��ت امس��ال 1۴۶ فقره 
جواز تأس��یس و طرح توس��عه صنعتی در چهارمحال و 
بختیاری صادرشده است که زمینه اشتغال 2 هزار و 21۸ 
نفر را فراهم کرده است.نعیم امامی، اظهار کرد: سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان در سال جاری با رویکرد 
اتمام واحدهای نیمه تمام و جذب سرمایه های جدید در 
سه حوزه صنعت، معدن و تجارت اقدامات قابل انجام داده 
است.وی افزود: در 5 ماهه نخست امسال 1۴۶ فقره جواز 
تأسیس و طرح توسعه صنعتی در چهارمحال و بختیاری 
صادرشده است که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
71.۸ درصد رشد داشته اس��ت.رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: صدور این 
تعداد جواز تأسیس و طرح توسعه صنعتی، زمینه اشتغال 
2 هزار و 21۸ نفر در استان را فراهم کرده که این میزان 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته 92.۴ درصد رشد 
داشته اس��ت.امامی از صدور 3۴ فقره مجوز بهره برداری 
صنعتی در 5 ماهه نخست امسال در اس��تان خبر داد و 
افزود: این تعداد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

1۸3.3 درصد رشد داشته است.
وی افزود: صدور این تعداد مج��وز بهره برداری صنعتی 

زمینه اشتغال 270 نفر را در استان فراهم کرده است.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری تصریح ک��رد: اقتصادی ش��دن مقیاس تولید 
بنگاه ها، در افزایش توان رقابت پذیری آن ها بسیار مؤثر 

است.
امامی افزود: فض��ای جدید کس��ب وکار ایجاب می کند 
تا واحدهای تولیدی با ارتقای س��طح فن��اوری، افزایش 
به��ره وری عوامل تولید، گس��ترش تحقیق و توس��عه و 
انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور نسبت به ارتقای 
کیفیت کاالهای خود اقدام کنند تا رش��دی مستمر در 

صادرات کاال از استان داشته باشند.
۲۱ پروانه بهره برداری مع�دن در چهارمحال

 و بختیاری صادر شد
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: در یک س��ال گذش��ته 21 فقره پروانه 
بهره برداری معدن در چهارمحال و بختیاری صادرشده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31.3 رشد 
داشته است.نعیم امامی اظهار کرد: در یک سال گذشته 
21 فق��ره پروانه بهره ب��رداری مع��دن در چهارمحال و 
بختیاری صادرشده است.وی بابیان اینکه در مدت مشابه 
سال گذشته 1۶ فقره پروانه بهره برداری معدن در استان 

صادرشده است، افزود: تعداد پروانه های صادرشده در یک 
سال گذشته از رشد 31.3 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته برخوردار بوده است.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: در یک سال گذشته ۶2 میلیارد ریال در 
حوزه معدن در این استان سرمایه گذاری شده است که 
نسبت به سرمایه گذاری در مدت مش��ابه سال گذشته، 

از رش��د ناچیز 3.3 درصد 
برخوردار است.

امام��ی تصری��ح ک��رد: با 
بهره ب��رداری از ای��ن 21 
معدن، زمینه اشتغال 132 
نفر در اس��تان فراهم شده 
است که رشد 17 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال 

قبل دارد.
۳ مجتم�ع معدنی 
جدید در چهارمحال و 
بختی�اری راه ان�دازی 

می شود
رئیس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: در حال 
حاضر دو مجتمع معدنی 

ف��الرد و باباحی��در در چهارمحال و بختی��اری فعالیت 
می کنند و در آینده ای نزدیک 3 مجتمع معدنی جدید در 
بلداجی، حمزه علی و جونقان راه اندازی می شود.امامی، 
اظهار کرد: در ح��ال حاضر 179 مع��دن در چهارمحال 
و بختیاری فعال اس��ت.وی افزود: سنگ تزئینی، سنگ 
الشه، سنگ گچ، سیلیس، خاک نسوز و مواد اولیه سیمان 
به ترتیب بیشترین تعداد معادن فعال موجود در استان را 
تشکیل می دهد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری از شناسایی 113 اندیس معدنی 
در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: ذخایر معدنی 
این معادن 900 میلیون تن پیش بینی شده است.امامی 
افزود: این اندیس های شناسایی شده شامل 13 نوع ماده 
معدنی و از جنس سنگ تزئینی، سنگ الشه، فلزات پایه، 

خاک نسوز و دولومیت است.

در ۵ ماهه نخست امسال

۳ مجتمع معدنی جدید در استان راه اندازی می شود

2218 فرصت شغلی در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

 فضای جدید 
کسب وکار ایجاب 

می کند تا واحدهای 
تولیدی با ارتقای 

سطح فناوری، 
افزایش بهره وری 

عوامل تولید، نسبت 
به ارتقای کیفیت 

کاالهای خود اقدام 
کنند
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مفاد آرا 
574 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
وامالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود 
تاریخ تسلیم  از  نمایند و  اخذ  اردستان تسلیم و رسید  اداره ثبت اسناد وامالک  به  را 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
این  در  نمایند  تسلیم  اردستان  ثبت  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نموده  محل 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمنًا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
دهقانی  مرتضی  آقای   1393/05/13 مورخ   139360302032000328 شماره  رای 
کسوجی فرزند بمانعلی ششدانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از پالک 6 
اصلی واقع در دهستان علیا بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 211/26 مترمربع انتقال 

رسمی از طرف بمانعلی دهقانی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/06/24 

م الف:266 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان 
تاسیس شرکت 

با  تاسیس شرکت کانسار همای سپاهان  615 شماره: 93/3032/33/و-93/6/1 آگهی 
مسئولیت محدود خالصه تقاضانامه و شرکت نامه و اساسنامه و مفاد صورت جلسه 
هیات عمومی موسس شرکت کانسار همای سپاهان با مسئولیت محدود به شناسه ملی 
14004303026 که با شماره 869 در تاریخ 1393/05/20 در این اداره به ثبت رسیده 
و در تاریخ 1393/06/01 از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده برای اطالع عموم در 
روزنامه رسمی و نیز روزنامه زاینده رود به شرح زیر آگهی می شود: 1- اساسنامه 
شرکت مشتمل بر 27 ماده و 1 تبصره و اظهارنامه و شرکت نامه شرکت امضاء و به 
تصویب رسید. 2- موضوع شرکت: با این مقدمه که ثبت موضوع زیر به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد-کلیه امور مربوط به اکتشاف و استخراج معادن فلزی 
 و غیر فلزی و خرید و فروش انواع مواد معدنی و شرکت در مناقصه ها و مزایده های

دولتی و خصوصی و اجرای عملیات اکتشاف و استخراج معادن و فرآوری کلیه مواد 
و  سطحی  برداری  نقشه  عملیات  انواع  و  سه  تا  یک  طبقه  فلزی  غیر  و  فلزی  معدنی 
زیرزمینی معادن و سدسازی و تونل و حفاری و کارخانه خردایش انواع مواد معدنی 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و مواد معدنی – پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح. 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- مرکز اصلی 
شرکت: جاده اصفهان اردستان – روستای دیزلو – کدپستی 8389144991. 5- سرمایه 
مدیرعامل شرکت  اختیار  در  و  پرداخت  تمامًا  که  نقدی  ریال  میلیون  دوازده  شرکت: 
کدملی  با  محمد  فرزند  زاده  هنرمند  علیرضا  موسسین شرکت:   -6 است.  گرفته  قرار 
1284806189 و محمد قاسم مردانی فرزند لهراسب با کدملی 1287026892 و قاسم 
علی عمادی فرزند عبدالرحمن با کدملی 1141614316 و محبوبه مردانی فرزند لهراسب 
با کدملی 1283537915. 7- اولین مدیران شرکت: محمد قاسم مردانی به سمت رئیس 
هیات مدیره و قاسم علی عمادی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و علیرضا هنرمندزاده 
انتخاب شدند. 8- دارندگان حق امضاء: کلیه  به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای 
است.م الف:267  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیرعامل  امضای  با  اسالمی   عقود 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
تاسیس شرکت 

616 شماره: 93/3020/33/و-93/6/1 آگهی تاسیس شرکت تعاونی خدمات حسابداری 
اولین مجمع  تقاضانامه و اساسنامه و صورت جلسات  پژوهان مهاباد خالصه  ارقام 
عمومی عادی و هیات مدیره شرکت تعاونی خدمات حسابداری ارقام پژوهان مهاباد 
که مدارک تشکیل آن به ضمیمه نامه شماره 2078-1393/05/26 اداره تعاون کار و 

ملی  شناسه  به  شده  ارسال  اداره  این  به  و  تایید  اردستان  شهرستان  اجتماعی  رفاه 
14004319750 که ذیل شماره ثبت 871 در تاریخ 1393/05/26 به ثبت رسیده و در 
اطالع عموم در  را جهت  تکمیل شده  ثبت  ذیل  امضاهای  از حیث  تاریخ 1393/06/01 
روزنامه رسمی و نیز روزنامه زاینده رود به شرح زیر برای یک مرتبه آگهی می شود: 
1- اساسنامه شرکت شامل 52 ماده و 37 تبصره قرائت و به اتفاق آراء به تصویب 
رسید. 2- موضوع شرکت: عرضه خدمات حسابداری و پشتیبانی در زمینه حسابداری 
و تنظیم صورت حسابهای مالی و اظهارنامه مالیاتی و تهیه و نصب و پشتیبانی نرم 
افزارهای حسابداری شرکتها و موسسات با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت 
و تخصص اعضاء- بقیه به شرح تبصره های ماده 3 اساسنامه. 3- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- مرکز اصلی شرکت: مهاباد – خیابان امام خمینی)ره( – 
کوچه کتابخانه – پالک1- کدپستی 8443144374. 5- سرمایه شرکت: مبلغ سی و یک 
میلیون و پانصد هزار ریال )31/500/000( منقسم به بیست و یک )21( سهم به ارزش 
هر سهم یک میلیون و پانصد هزار ریال)1/500/000( که مبلغ ده میلیون و پانصد هزار 
ریال )10/500/000( آن توسط اعضا پرداخت و بقیه در تعهد آنها می باشد. 6- موسسین 
شرکت: وحید طحانیان فرزند کریم با کدملی 1189000911 و حمیدرضا طحانیان فرزند 
کریم با کدملی 1189952785 و کریم طحانیان فرزند محمد با کدملی 1189499096 و 
مجتبی طحانیان فرزند حسن با کدملی 1189621630 و مهدی قهارزاده مهابادی فرزند 
ابراهیم با کدملی 1189000482 و پریسا عباسی فرزند علی با کدملی 1180008855 و 
اولین مدیران شرکت:  با کدملی 1189952408. 7-  فرزند عباسعلی  هاجر خورشیدی 
وحید طحانیان و حمیدرضا طحانیان و کریم طحانیان به عنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره و مجتبی طحانیان و مهدی قهارزاده مهابادی به عنوان اعضای علی البدل هیات 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند که وحید طحانیان به سمت رئیس هیات مدیره 
و حمیدرضا طحانیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و کریم طحانیان به سمت منشی 
هیات مدیره و مهدی قهارزاده مهابادی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال 
انتخاب شدند. 8- دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی 
از قبیل چک – سفته – برات و اوراق بهادار با امضای وحید طحانیان رئیس هیات مدیره 
و مهدی قهارزاده مهابادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب 
وحید طحانیان آقای حمیدرضا طحانیان حق امضا خواهد داشت. همچنین اوراق عادی و 
نامه ها با امضای مهدی قهارزاده مهابادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 9- 
بازرسان: خانم پریسا عباسی به سمت بازرس اصلی و خانم هاجر خورشیدی به سمت 
 بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 10- آیین نامه های

حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره و نحوه برگزاری مجامع عمومی )موضوع تبصره 
3 ماده 33 قانون بخش تعاون( و حدود و اختیارات و مزایای مدیرعامل قرائت و به 

تصویب رسید.م الف:268 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

641 شماره: 103/93/937/24-93/6/2 خانم فردوس جمالی فرزند آقا رضا به استناد 
یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که 
سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مهمانخانه شماره 8437 فرعی 
از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 55 دفتر 94 ذیل ثبت 
4659 به نام خانم فردوس جمالی فرزند آقا رضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی 
سند قطعی شماره 36205 مورخ 1391/05/22 دفترخانه 14 میمه مقدار یک و نیم دانگ 
انتقال  فرزند مرتضی  آقای محمدرضا هاشمی  به  را  مرقوم  پالک  از ششدانگ  مشاع 
بازداشت  و  تامین  و سابقه  است  نشده  انجام  نیز  دیگری  معامله  و  است  یافته  قطعی 
و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است 
چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود  یا وجود سند  آن  به  نسبت  ذکر شده(  آگهی  این  در 
اصل  ارائه  کتبًا ضمن  را  اعتراض خود  و  مراجعه  اداره  این  به  روز  ده  تا  آگهی  این 
ارائه  به  و اصل سند  مراتب صورتمجلس  تا  نماید  تسلیم  معامله  مالکیت و سند  سند 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  مرقوم صادر  مالکیت  سند  المثنی  نشود  ارائه   سند 

حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
وقت دادرسی 

محمد  خواهان:  5 عصر  93/7/14 ساعت  رسیدگی:  وقت  پرونده:139/93  کالسه   644

مختاری فرزند هوشنگ خوانده: 1- سید حسن عسگری 2- علی یزدانی فرزند محمدعلی 
خواسته: الزام به انتقال سند خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده و 
جهت رسیدگی به شعبه 3 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار ایران آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
بعداً  چنانچه  رساند. ضمنًا  هم  به  رسیدگی حضور  باال جهت  مقرر  وقت  در  و  نماید 
ابالغی به وسیله آگهی الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
بدیهی است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
حصر وراثت

659 خانم صدیقه بهادران دارای شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست به کالسۀ 
326/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
خود  دائمی  اقامتگاه   90/3/21 تاریخ  در   205 بشناسنامه  بهادران  فردوس  شادروان 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اکبر بهادران فرزند 
جمال، ش.ش 40 )فرزند متوفی( 2- مریم بهادران فرزند جمال، ش.ش 73 )فرزند متوفی( 
فرزند  بهادران  مجید   -4 متوفی(  )فرزند   3 ش.ش  جمال،  فرزند  بهادران  مسعود   -3
 جمال، ش.ش 32 )فرزند متوفی( 5- جالل بهادران فرزند جمال، ش.ش 8 )فرزند متوفی( 
تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(.  )فرزند   50 جمال، ش.ش  فرزند  بهادران  6- صدیقه 
مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی  به دادگاه  ظرف سه ماه 

شورای حل اختالف باغبادران 
ابالغ وقت رسیدگی

660 در خصوص پرونده کالسه 930/92 خواهان محمد زارعی دادخواستی مبنی بر 
یک  بابت  ریال   15/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  حکم  صدور  و  رسیدگی  تقاضای 
قرار  احتساب هزینه دادرسی و  با  اجرا و  تا صدور حکم و  تادیه  تاخیر  فقره چک و 
است  نموده  تقدیم  مهرعلی  ناصر  طرفیت  به  ق.آ.د.م   118 ماده  طبق  خواسته  تامین 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/7/9 ساعت 17/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان خوراسگان خ 22 
 بهمن جنب مسجد جواداالئمه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت   در 
اختالف  حل  شورای  سه  شماره  مجتمع  حقوقی   34 شعبه    13803 م الف:  می شود. 

شهرستان اصفهان 
احضار 

661 نظر به اینکه پرونده اتهامی علی نامجو فرزند حشمت ا... مبنی بر محاربه و افساد 
نامبرده  و  می باشد  رسیدگی  مطرح  شعبه  این  در    880635 کالسه  طی  االرض  فی 
مجهول المکان بوده لذا در راستای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
روز  در  نامبرده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  روزنامه  در   1378 انقالب مصوب  و 
چهارشنبه مورخ 93/7/9 ساعت 10 صبح جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع خود 
را به این شعبه معرفی نمایند در غیر اینصورت اقدامات قانونی انجام خواهد شد.هزینه 
نشر آگهی احضار از طریق اداره مالی دادگستری اصفهان تامین می گردد.م الف:13807 

شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان 
تغییرات 

 188 ثبت  بشماره  خاص  فارس-سهامی  نورد  جاده  شرکت  تغییرات  آگهی   662
العاده مورخ  فوق  به موجب صورتجلسه مجمع عمومی  ملی14004180882  وشناسه 
 93/4/16درشرکت مذکور تغییراتی بدین شرح صورت گرفت:نام شرکت از جاده نورد فارس

سهامی  سپاهان-  نورد  جاده  کاال  نقل  و  حمل  شرکت  به   خاص   -سهامی 
 http://irsherkat.ssaa.ir شد.  اصالح  اساسنامه  یک  ماده  و  یافت  تغییر   خاص 
ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره –سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

تاسیس شرکت 
663 آگهی تاسیس شرکت جاده نورد فارس-سهامی خاص بشماره ثبت 188 وشناسه 

ملی14004180882 خالصه اساسنامه واظهارنامه شرکت جاده نورد فارس –سهامی 
این  93/4/9در  تاریخ  در  ملی14004180882که  وشناسه   188 ثبت  بشماره  خاص 
برای  گردیده  تکمیل  ثبت  ذیل  امضا  تاریخ93/4/10ازنظر  ودر  رسیده  ثبت  به  اداره 
 اطالع عموم در روزنامه رسمی وروزنامه زاینده رودآگهی میگردد: موضوع شرکت:

ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد اشتغال به انجام امور حمل 
ونقل جاده ای داخلی کاال از مبدا شهرستان اردستان به سایر نقاط کشور و همچنین 
از سازمان حمل و  قبلی وکتبی  با کسب  موافقت  نمایندگی  یا  ایجاد هرگونه شعب و 
 نقل و پایانه های استان اصفهان امکان پذیر خواهد بود ،پس از کسب مجوزهای الزم 
سرمایه  اردستان.  به  زواره  2جاده  شرکت:کیلومتر  اصلی  مرکز  ذیصالح  مراجع  از 
سرمایه  درصد   35 که  10000ریالی  سهم   4000 به  منقسم  :40000000ریال  شرکت 
:آقای  امضا  و صاحبان  مدیران  است.  سهام  تعهد صاحبان  در  ومابقی  پرداخت  نقدا 
علیرضا علی پور بشماره ملی1189948141وکدپستی8441845411 بسمت رئیس هیات 
مدیره،سید محمود کشاورزی بشماره ملی 0047281359وکدپستی1111111111بسمت 
ملی1189621320و بشماره  آبادی  کریم  طالبی  سعید  و  مدیره  هیات  رئیس   نائب 
مدیرعامل  بسمت  سهامداران  و  مدیره  هیات  اعضای  از  کدپستی8447111511خارج 
کدپستی8441845411  1189544687و  ملی  بشماره  پور  علی  محمدعلی  آقای   و 
بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدندوکلیه اسناد و اوراق بهادار 
متفقا همراه  مدیره  هیات  مدیرعامل و رئیس  امضا  با  اداری  نامه های  بانکی سایر   و 
معتبر  مهر شرکت  و  رئیس  نائب  امضای  با  رئیس  غیاب  در  و  معتبر  مهر شرکت   با 
اکبری  مرتضی  شرکت:آقای  بازرسان  اساسنامه  مدیرعامل:طبق  اختیار  بود.  خواهد 
اصغر  آقای  و  اصلی  8441857771بازرس  1189557568وکدپستی  ملی  بشماره 
کامرانی بشماره ملی 1189909316وکدپستی 8441958851 بسمت بازرس علی البدل 
شرکت  آگهی های  چاپ  جهت  زاینده رود  روزنامه  گردید.  انتخاب  یکسال  مدت  برای 

انتخاب گردید. ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره
ابالغ رای 

 9209980365101443 پرونده:  شماره   9309970353500707 دادنامه:  شماره   664
 شماره بایگانی شعبه: 921422 شاکی: آقای محمدولی هاشمی به نشانی چهارراه ابن سینا
کالنتر  غالم  آقای  متهم:  فرشته  خرازی  بهداشتی  سرویس  بنزین-مقابل  پمپ  -ج 
اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  تهدید  اتهام: 
اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و 
آقای  به  نسبت  تهدید  بر  دائر  وی  به  دسترسی  عدم  بلحاظ  آزاد  کالنتر  غالم   آقای 
محمدولی هاشمی دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان اصفهان-شکایت شاکی خصوصی و اظهارات گواهان و عدم حضور متهم 
پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  سایر  و  قانونی  ابالغ  علیرغم  دادرسی  جلسه   در 
بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 669 قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزیرات مصوب سال 1375 متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم 
واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  ده  مدت  و ظرف  غیابی  رای صادره  مینماید 
محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  دادگاه  همین   در 
محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد.مالف:12732 گازری رئیس شعبه 109 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 93/3/22 حوزه دوم شورای  رای شماره 541  به موجب  665 کالسه:970-93 
به  قنبری  ابراهیم  علیه  یافته است محکوم  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  حل 
معادل  ریال   1/500/000 مبلغ  ماهیانه  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
یکصد و پنجاه هزار تومان بابت نفقه فاطمه قنبری از تاریخ 93/1/31 به صورت مستمر 
و یکصد و پنجاه هزار تومان بابت نفقه علی قنبری از تاریخ 93/1/31 به صورت مستمر 
 در حق خواهان شهناز نجفی جوانی به نشانی خ زینبیه شمالی-روبروی ورزشگاه بهمن

اجرای  قانون  نیم عشر در حق دولت. ماده 34  -کوچه پروین-چهارراه دوم-پ61 و 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13005 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



امام صادق ) علیه السالم( فرمود: 
ایجاد وحدت هنگام پیدای��ش اختالف، و تباهی 
ام��ت و نزدیک ک��ردن آن ها در هن��گام جدائی، 

صدقه ایست که خداوند آن را دوست دارد.
چگونه کبدمان را مثل 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

بهره گیری دوج اس.آر.ت��ی هلکت با 
از موتور ۸ سیلندر ۷۰۷ اسب بخاری خود به نیرومندترین، 
سریع ترین و پیشرفته ترین خودروی چهاردر عضالنی تولید 
انبوه در آمریکای ش��مالی اس��ت.دوج درصدد است باروی 
کار آوردن مدل جدی��د SRT Hellcat که در دیترویت 
رونمایی ش��د، بازار خودروهای عضالنی را هیجان انگیزتر 
کند. این کمپانی ادعا کرده SRT Hellcat نیرومندترین و 
سریع ترین سدان تولید انبوه خواهد بود. این مدل همچنین 
از توانایی های بسیار باالیی برخوردار است و ازنظر فناوری 
پیشرفته ترین خودروی چهاردر عضالنی در آمریکا به حساب 
می آید.  SRT Hellcat  جدید از ی��ک موتور ۶.۲ لیتری  

HEMI هشت سیلندر و V شکل باقدرت ۷۰۷ اسب بخار 
و گش��تاور ۸۸۱ نیوتن متر بهره می برد. موتور کاماًل جدید 
آن به یک جعبه دنده تورک فالیت ۸HP9۰ که ۸ سرعته و 
اتوماتیک است جفت می شود. تورک فالیت ۸HP9۰ تنها 
گزینه جعبه دنده است که به همراه این مدل ارائه می شود. 
ناگفته نماند که سیستم تمام چرخ محرک برای آن در نظر 
گرفته نش��ده و این خودرو از چرخ های محرک عقب بهره 
می برد. حداکثر سرعت SRT Hellcat برابر ۳۲۸ کیلومتر 
بر س��اعت اس��ت و در مدت زمان ۱۱ ثانیه ۰.۴ کیلومتر یا 
یک چهارم مایل را پشت سر می گذارد.SRT Hellcat  از  
دو در اضافه س��ود می جوید که کارایی آن را باالتر می برند. 
عالوه برای��ن صندلی های عقب آن با جای بیش��تری برای 
پاها طراحی ش��ده اند.این گربه فربه ک��ه درمجموع ۲۰۶۸ 
کیلوگ��رم وزن دارد، روی چرخ ه��ای ۲۰ اینچ��ی آرمیده 
 است که به روتورهای بزرگ ۱۵.۴ اینچی و کالیپرترمزهای 
۶ پیستونه در جلو و دیسک ترمزهای ۱۳.۸ اینچی در عقب 
مجهز شده اند.  طراحی خارجی در یک نگاه حس و حال نام 

خودرو را القا می کند؛ یک طراحی کامالً تهاجمی و سرکشانه 
که تنها از دوج برمی آید. به گفته تیم کانیسکیس، مدیرعامل 
برند دوج، SRT Hellcat خودرویی است که هرگز کسی از 
آن ها درخواست نکرده است. خودرویی که قابل پیش بینی 
نیست و کاماًل دور از انتظار ساخته شده است اما گاهی باید 
همه را غافل گیر کرد و چیزی را به وجود آورد که فراتر از حد 
انتظار اس��ت؛ چیزی مثل گربه جهنمی که استانداردها را 

زیرورو می کند. 

گربه جهنمی دوج، نیرومندترین و سریع ترین خودروی تولید انبوه 

خودکار س��ه بعدی که ب��رای اولین بار در انگلس��تان 
عرضه شده بود اکنون در بازار داخلی کشور در رنگ های 

مختلف آماده ارائه است.
این خودکار به ان��دازه ای بزرگ تر از خ��ودکار معمولی 
با داشتن نوک گرمایشی، پالس��تیک موجود به عنوان 
جوهر خود را گرم کرده و بر اساس نیاز کاربر به بیرون 

ترشح می کند.
این پالستیک در دمای معمولی به سرعت خشک شده 
و کاربر می تواند با استفاده از آن به راحتی اقدام به ایجاد 

اشکال سه بعدی نماید.
ای��ن خ��ودکار همچنی��ن می تواند ب��رای تعمی��رات جزئ��ی اش��یاء، طراح��ی ظاهر 
 وس��ایل ش��خصی مانند پوش��ش تلفن همراه و فعالیت های مشابه مورداس��تفاده قرار 

گیرد.
افزایش خالقیت و نوآوری در دانش آموزان، ایجاد طرح های مبتکرانه توسط دکوراتورها، 
ارائه طرح های هنری توسط دانشجویان و هنرمندان رشته های هنری، قابل استفاده در 
کلیه رشته های مهندسی، ورزش فکری در اوقات فراغت و قطعاً کاربری صنعتی قسمتی 

از کاربرد این محصول جدید و نوظهور است .

دانش��مندان روش جدیدی را طراح��ی کرده اند که با 
کاش��ت یک ایمپلنت کوچک زیر قرنیه چش��م، برای 
همیش��ه نیاز به اس��تفاده از عینک مطالعه را برطرف 

می کند.
از ای��ن روش می توان ب��رای مقابله با ش��رایطی مانند 
پیرچش��می کاهش توانایی چش��م در تمرکز بر اشیاء 
نزدیک با افزایش سن  استفاده کرد؛ پیرچشمی یکی از 
دالیل اصلی نیاز به استفاده از عینک مطالعه محسوب 
می ش��ود.درحالی که عمل جراحی لیزر یک ساعت به 
طول انجامیده و برخی افراد حتی پس از عمل نیز نیاز به استفاده از عینک مطالعه دارند، 

عمل کاشت ایمپلنت تنها ۱۰ دقیقه طول می کشد.
با اس��تفاده از قطره بی حس��ی و بدون نیاز به بی هوش کردن بیم��ار، از طریق یک لیزر 
مخصوص برش دقیقی روی قرنیه ایجادشده و ایمپلنت روی آن قرار می گیرد؛ درنهایت 

برش مجدداً روی قرنیه بازگردانده می شود.
استفاده از این روش تنها در انگلیس با ۳۲ میلیون استفاده کننده از عینک، باعث کاهش 

هزینه ساالنه ۴.۴ میلیارد دالری برای خرید عینک طبی و لنزهای تماسی خواهد شد.
هزینه انجام این عمل جراحی ۴۱۰۰ دالر است. 

بی نیازی از عینک در پیر چشمیساخت خودکار سه بعدی در ایران 

اگر در هض��م غذا دچار مش��کل ش��ده اید، نفخ 
می کنی��د، حالت ته��وع دارید و غی��ره احتمال 
دارد کبدتان به مش��کل برخورده باش��د. یعنی 
اینکه باکش پرشده و دیگر نمی تواند مواد زائد را 
دفع کند. این گونه می شود که بدن دچار مشکل 
می شود. تمیز کردن کبد کار سختی نیست. برای 
اینکه احساس سبکی بکنید با چند توصیه ساده 
 و بدون خط��ر می توانید کبدت��ان را تمیزکاری

 کنید. با ما همراه باشید.
تکنیک 3 لیموترش

برای اینکه دچار مشکالت گوارشی نشوید الزم 
است که به طور منظم به فکر تمیز کردن کبدتان 
باش��ید. لیموترش می تواند باعث تحریک ترشح 
صفرا شده و تمام سموم و مواد زائد انباشته شده 

در کبد را تمیز کند.
روش استفاده

سه عدد لیموترش را بدون برش دادن داخل یک 
ظرف حاوی آب س��رد بیندازید. اجازه دهید آب 
به مدت س��ه دقیقه داغ ش��ده و به جوش برسد. 
س��پس آن را خنک و لیموترش ها را از آن خارج 
کنید. آب لیموترش ه��ا را بگیرید و به همان آب 
اضافه کنید. هرروز صبح ناش��تا و همچنین بین 
 وعده ه��ای غذایی از ای��ن آب لیموت��رش میل

 کنید.
برگ های خشک رزماری را دریابید

زمانی که کبد اشباع می شود نمی تواند به درستی 
ب��ه وظایفش عم��ل کن��د و این گونه می ش��ود 
ک��ه به زحمت می افت��د. وقتی کبد درس��ت کار 
 نکنی��د گ��وارش ش��ما نیز ب��ا مش��کل مواجه

 می شود. 
رزم��اری باعث افزایش ترش��ح صفرا می ش��ود 
 که کبد را تمی��ز و به عملکرد خ��وب آن کمک 

می کند.
روش تهیه

۱۵ گرم برگ خشک رزماری را در یک لیتر آب 
ریخته و به مدت ۱۵ دقیقه بجوشانید. محلول را 
صاف کرده و روزانه چند فنجان از این جوشانده 

میل کنید.
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نمره نقاشی
پسر کوچولو از مدرس��ه اومد و دفتر نقاشی اش رو پرت کرد 
روی زمین! بعد ه��م پرید بغل مامانش و زد زی��ر گریه! مادر 
نوازش و آرومش کرد و خواس��ت که بره و لباس��ش رو عوض 
کنه. دفتر رو برداشت و ورق زد. نمره نقاشی اش ده شده بود! 
پس��رک، مادرش رو کش��یده بود، ولی با یک چش��م! و بجای 
چش��م دوم، دایره ای توپر و سیاه گذاش��ته بود! معلم هم دور 
اون، دایره ای قرمز کشیده بود و نوشته بود: »پسرم دقت کن!«

فردای اون روز مادر س��ری به مدرس��ه زد. از مدیر پرس��ید: 
»می تونم معلم نقاشی پسرم رو ببینم؟«

مدیر هم با لبخند گفت: »بله، لطفاً منتظر باشید.«
معلم جوان نقاشی وقتی وارد دفتر شد خشکش زد! مادر یک 
چشم بیشتر نداشت! معلم با صدایی لرزان گفت: »ببخشید، 

من نمی دونستم...، شرمنده ام.«
مادر دستش رو به گرمی فش��ار داد و لبخندی زد و رفت. اون 
روز وقتی پس��ر کوچولو از مدرسه اومد با ش��ادی دفترش رو 
به مادر نش��ون داد و گفت: »معلم مون ام��روز نمره ام رو کرد 
بیست!« زیرش هم نوش��ته: »گلم، اش��تباهی یه دندونه کم 

گذاشته بودم!«
بیا این قدر س��اده به دیگران نمره های پائین و منفی ندیم. بیا 

این قدر راحت دلی رو با قضاوت غلط مون نشکنیم.

داستان خنده دار اولین روز کار!
مردی به استخدام یک ش��رکت بزرگ چندملیتی درآمد. در 
اولی��ن روز کار خود، با کافه تریا تم��اس گرفت و گفت: » یک 
فنجان قهوه برای من بیاورید.صدایی از آن طرف پاس��خ داد: 
شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی تو باکی داری حرف 

می زنی ؟
کارمند ت��ازه وارد گفت:  نه  صدای آن ط��رف گفت: من مدیر 

اجرایی شرکت هستم، احمق
مرد تازه وارد ب��ا لحنی حق به جانب گف��ت:  و تو میدانی باکی 

حرف می زنی بیچاره.
مدیر اجرایی گفت:  نه کارمند تازه وارد گفت: »خوبه« و سریع 

گوشی را گذاشت!!!
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به مناسبت گرامی داش��ت هفته دولت ۴۳۳۲ واحد مس��کونی مسکن مهر 
فوالدشهر با حضور یداهلل رحمانی، عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی 
شهرهای جدید کشور و محمود محمود زاده مدیر کل راه و شهر سازی استان 

اصفهان و سرپرست شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر افتتاح شد.
به گزارش زاینده رود، در این مراسم مجموعه ورزشی روباز مسکن مهر-محله 

ایثار ۶ و مجتمع تجاری واقع در مسکن مهر-محله ایثار ۵ افتتاح شد.
عضو هیئت مدیره ش��رکت مادر تخصصی ش��هرهای جدید کشور در جمع 
ساکنان مسکن مهر فوالدش��هر حاضر در مراس��م افتتاحیه گفت: در هفته 
دولت ۳۳ هزار واحد مسکن مهر افتتاح خواهد شد و مجموع کل واحدهای 
افتتاح ش��ده به ۱۳۰ ه��زار واحد خواهد رس��ید.رحمانی با تأکی��د بر اینکه 
وزارت راه و شهرسازی و ش��رکت های عمران تمامی تعهدات خود را نسبت 
به ارائه خدمات در مس��کن مهر انج��ام داده اند،اف��زود: وزارتخانه های دیگر 
 ازجمله وزارت نیرو، آموزش وپرورش، نفت، بهداش��ت و دیگر دس��تگاه های

 خدمات رس��ان تابعه همزمان با وزارت راه و شهرس��ازی مسئولیت اجرای 
زیرساخت ها را برعهده دارند و شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت های 

تابعه مسئولیت مستقیم تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی را ندارند.
در همین رابطه مدیر روابط عمومی ش��رکت عمران ش��هر جدید فوالدشهر 
با اشاره به واحدهای مسکن مهر افتتاح ش��ده در این مراسم گفت: از تعداد 
۳۱۰۰۰ واحد مس��کن مهر ش��هر جدید فوالدش��هر،۵۰۰۰ واحد در برزن 
C،۱۳۵۰۰ واحد در برزن E،۱۰۰۰۰ واحد برزن F،۲۵۰۰ واحدهای ساخته 
شده خود مالک اس��ت که تاکنون ۶۸۲۴ واحد تاکنون افتتاح شده و ۴۳۳۲ 

واحد در هفته دولت سال 9۳ به بهره برداری رسید.
فریدی زاده با بیان اینکه سایت مس��کن مهر فوالدشهر محل مناسبی برای 
سرمایه گذاری است،خاطرنشان کرد:سرمایه گذاران می توانند برای اطالع از 
فرصت های سرمایه گذاری در فوالدشهر به سایت شرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر به نشانیomranfooladshahr.com مراجعه کنند.

افتتاح 4332 واحد مسکن مهر در فوالد شهر
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