
شاعری که لوله جای تونل  » بهشت آباد« را گرفت 
جهانی شد 

وزیر نیرو: ا نتقال آب ازطریق تونل راهکار مناسبی نیست
توزیع شیرینی در مسجدالحرام 

علت  دستگیری عمره گزاران 3
60 درصد مصنوعات طالی کشور 

در اصفهان تولید می شود 4 3
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تشکیل سازمان مدیریت 
بحران در کالنشهر اصفهان
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زایمان طبیعی بهتر
 از سزارین

عضو بسیج جامعه پزش��کی و متخصص زنان با اشاره به 
این که در فرهنگ گذشته ما  درد زایمان مقدس بود، بر 
تشویق پزشکان و ماماها برای انجام زایمان طبیعی تاکید 
کرد و گفت: زنانی با ۱۰ بار زایمان طبیعی،سالم تر از زنان 
سزارینی هستند. رقیه بهجتی پورناکی عضو بسیج جامعه 

پزشکی تبریز و متخصص زنان اظهار داشت:...

پخش مستند جام جهانی
 فوتبال 2014در خرداد

پروژه احداث بندر خشک
 با جدیت دنبال شود

 مس��تند تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران در مس��ابقات 
جام جهانی 2۰۱4 برزیل از هفته دوم خرداد ماه از شبکه 
دوم س��یما پخش می ش��ود. محمودرضا رضایی سازنده 
مستندهای »فوتبال ایرانی« که مسؤولیت ساخت مستند 
تیم ملی فوتبال ای��ران در جام جهان��ی 2۰۱4 برزیل را 
برعه��ده دارد، با بیان این مطلب ک��ه از هفته دوم خرداد 
 ماه مس��تند تیم ملی فوتبال از ش��بکه دوم سیما پخش 
می شود، گفت: از سال ۱998 هر چهار سال یک بار که تیم 

ملی فوتبال ایران...

استاندار اصفهان با بیان این که احداث بندر خشک تاثیر 
اقتصادی عظیم در استان و کل کشور دارد، گفت: باید این 

پروژه با قوت و جدیت بیشتری دنبال شود.
رس��ول زرگرپور در جلس��ه ای که پیرامون احداث بندر 
خش��ک در اصفهان برگزار ش��د، افزود: احداث این بندر 

شکوفایی خوبی را در منطقه اصفهان به خصوص...

4

3

ذوب آهن از قطب های فوتبال
 کشوراست 

  سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن گفت از دو تیم پرسپولیس و استقالل 
هیچ بازیکنی در لیست پیشنهادی اش به باشگاه ذوب آهن وجود ندارد. یحیی 
گل محمدی در نشست خبری مراسم معارفه خود در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: واقعا افتخار بزرگی نصیب من شد که در تیم بزرگی همچون ذوب آهن 

6کار کنم و باید با تالش همه دست به دست هم دهیم..
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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   آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  دوم  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه خريدهای ذيل را مطابق جدول زير 
از فروشندگان ذيصالح انجام دهد.

مبلغ تضمين )ريال (نوع بودجهموضوع مناقصه شماره مناقصه 

132/000/000عمرانیخرید لوله بتنی با پوشش داخلی پلی اتیلن کالس 4 به قطر 1000 میلیمتر جهت آبفا شاهین شهر93-1-48

386/000/000جاریخرید لوله بتنی با پوشش داخلی پلی اتیلن کالس 4 به قطر 1200 میلیمتر جهت آبفا شاهین شهر93-1-49

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه خريدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/3/10 

گشايش پاكات  مناقصه : از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ  1393/3/11 

محل دريافت اسناد مناقصه :  پايگاه اينترنتی www.abfaesfahan.ir شماره تلفن : 0311-6680030

WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

www.zayanderoud.com
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رییس شهرک علمی و تحقیقاتی استان:

نخستین واحد تولید منیزیم 
در اصفهان ساخته شد

س[
س: فار

]عک

سقف پرواز پهپاد »شاهد129« تا 60 هزار پا افزایش می یابد 

آموزش فیلمسازی در استان ها 
متحول می شود 

مدیرعامل انجمن سینمای جوان یکی از دالیل توقف موقتی  جشنواره منطقه ای 
انجمن را افت کیفی آثار تولید ش��ده در استان ها عنوان کرد و به تشریح آخرین 
تحوالت در روند آموزش فیلمس��ازی در دفاتر اس��تانی و تغیی��رات در برپایی 
جشنواره های منطقه ای پرداخت. حبیب ایل بیگی گفت: طبق آسیب شناسی های 

انجام شده در انجمن سینمای جوان به این نتیجه رسیدم...

ای��ن  برنامه ری��زی  از  س��پاه،  هوافض��ای  نی��روی  فرمان��ده 
 نی��رو ب��رای افزای��ش س��قف پ��رواز پهپ��اد ش��اهد ۱29 ت��ا

 6۰ هزار پا خبر داد. فرمانده معظم کل قوا طی بازدید خود از نمایشگاه 

جدیدترین محصوالت نیروی هوافضای س��پاه، از نزدی��ک در جریان 
اقدامات صورت گرفته در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفتند.

پهپادهای ُفطرس، شاهدRQ۱7۰ ،۱29 ایرانی...

رییس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: ش��رکت 
دانش بنیان احیای نوین مواد، مس��تقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان موفق به تولی��د منیزیم خالص و تدوین 

دانش فنی، بومی سازی و ساخت اولین واحد تولید منیزیم 
در کشور شد. مهدی کشمیری با اش��اره به این که منیزیم 

هشتمین فلز فراوان در پوسته زمین و سومین...

مدیرعامل صندوق بازنشستگی:
زمان ثبت نام وام  ضروری 

بازنشستگان کشوری

به منظور رفاه حال مسافران 
پايانه هاي مسافربري شهر، 

استاندارد جهاني مي شود
3 3



اخبار کوتاهيادداشت

موفقیت مذاکره کنندگان هسته ای 
در گرو عزت محوری ملت ايران

امام جمعه فارس��ان گفت: تیم مذاکره کننده هس��ته ای تنها زمانی به 
موفقیت نهایی دست می یابد که محور همکاری با کشورهای دنیا، عزت 

محوری ملت ایران باشد.
حجت االسالم حس��ین جمالی زاده در جمع نمازگزاران فارسانی اظهار 
کرد : آنچه بر مسؤوالن و مردم به ویژه عالقه مندان به سرنوشت انقالب و 
کشور ضرورت دارد این است که تیم مذاکره کننده کشورها که نمایندگان 
این ملت و س��ربازان خط مقدم مذاکرات هستند را حمایت و پشتیبانی 

کنند تا بتوانند با روحیه عالی از حقوق این ملت دفاع کنند .
وی افزود : همان گونه که تمامی مسؤوالن بارها گفته اند، ما بیشتر از حق و 
حقوق مان را در این مذاکرات نمی خواهیم و یک ذره ای هم از حقوق این 

ملت و کشور کوتاه نخواهیم آمد .
حجت االسالم جمالی زاده تصریح کرد: اگر در انقالب با کمترین هزینه 
بر قدرت ها پیروز شدیم و اگر در جنگ تحمیلی 8ساله تمامی قدرت های 
عالم علیه کشورمان موفق شدیم، به خاطر وحدت کلمه و یکپارچگی ملت 

و مسؤوالن پشت سر مقام والیت بود .

گردهمايی سیاسی حزب کارگزاران 
برگزار می شود

در جلس��ه اخیر حزب کارگزاران، اعضای ش��ورای مرک��زی تصمیمات 
جدیدی را به منظور تغییر در شورای مرکزی این حزب اتخاذ کردند.

در جلس��ه اخیر حزب کارگزاران، اعضای ش��ورای مرکزی برای تعیین 
دبیرکل جدید، نشستی را برگزار کردند.

در این جلسه که با حضور دوسوم اعضا تشکیل شد، اسحاق جهانگیری 
به عنوان رییس شورای مرکزی، سعید لیالز قائم مقام دبیرکل، محسن 
هاش��می نایب رییس حزب کارگزاران، سید افضل موس��وی به عنوان 
خزانه دار انتخاب ش��دند و دبیرکلی غالمحسین کرباس��چی یک  دوره 

دیگر تمدید شد.
بنا بر تصمیم گیری ارکان حزب، رییس شورای مرکزی در نقش رییس 
پارلمان وظیف��ه آن را دارد که حکم دبیرکل را امض��ا و منتخب اعضا را 

تایید کند.
از آنجایی که اس��حاق جهانگیری در حال حاضر در دولت یازدهم سمت 
معاون اولی را دارد و ممکن است نتواند در برخی جلسات حزب شرکت 
کند، اعضای شورای مرکزی، محسن هاشمی بهرمانی را به عنوان نایب 

رییس انتخاب کردند.
همچنین یداهلل طاهر ن��ژاد و فرزانه ترکان به عنوان منش��ی های هیات 
رییسه انتخاب شدند. پس از این، اعضا به انتخاب دبیرکل حزب پرداختند 
و با توجه به این که غیر از کرباسچی عضو دیگری از حزب نامزد دبیرکلی 
نبود، ریاس��ت کرباس��چی برای حزب کارگزاران برای ی��ک دوره دیگر 

تمدید شد.
قرار است حزب کارگزاران س��ازندگی در این هفته، اولین جلسه استانی 
خود را برگزار کند و تا یک ماه دیگر نیز گردهمایی سیاس��ی این حزب 

برگزار خواهد شد.

 تصويب طرح جامع تعالی خانواده 
در کمیسیون فرهنگی مجلس

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اس��المی گفت: طرح جامع 
جمعیت و تعالی خانواده که بیش از ۵۰ ماده دارد، در کمیسیون فرهنگی 

به تصویب رسیده و به زودی در صحن علنی مطرح می شود.
حجت االسالم احمد سالک پیرامون اقدامات مجلس درباره فرزند آوری و 
افزایش جمعیت کشور اظهار کرد: ما طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 
را که بیش از ۵۰ ماده دارد، در کمیس��یون فرهنگی تصویب کردیم و به 
زودی در صحن علنی مطرح می ش��ود. وی بیان کرد: در مس��اله افزیش 
جمعیت چند مطلب دارای اهمیت بوده که یکی از آنها فرهنگ سازی برای 
توجه به مساله موالید و بارداری است که این کار باید توسط رسانه های 

گروهی انجام گیرد.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: برای 
مثال همین االن در بحث سالمت که گفته شده زایمان طبیعی به صورت 
 مجانی انجام می شود، حرکت خوبی است و به شیوه فرهنگ سازی پیش 

می رود.

مذاکره کنندگان هسته ای بايد
 با درايت بیشتری عمل کنند

امام جمعه شهر جدید بهارستان گفت: مذاکره کنندگان هسته ای باید با 
درایت بیشتری عمل کنند.

 حجت االس��الم ابراهیم صادقی اظهار کرد: مذاکره کنندگان می گویند
 16  مورد اختالف بین ما و طرف 1+۵ وجود دارد و باید ابتدا حرف هایمان 
را یکی کنیم، اما چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ آیا نباید قبل از 

بروز این اختالفات، حرفایشان رایکی می کردند؟!
وی با بیان این که گروه مذاکره کننده ایرانی قبل از آغاز گفت  وگو با غرب 
باید براس��اس حقوق بین الملل برنامه ریزی می کردند تا از سوءاستفاده 
طرف مقابل جلوگیری کنند، افزود: همین امر سبب شده که این مذاکرات 
تا امروز با آمدن و رفتن اش��تون ها نه تنها همچنان به نتیجه نرسد،بلکه 

امروز 16 مورد اختالف هم بین دوطرف پیدا شود.
امام جمعه بهارستان خاطرنشان کرد: با وجودی که مقام معظم رهبری 
فرمودند امیدی به طرف مقابل مذاکرات هس��ته ای ای��ران ندارند، ما به 
طرفداری از دولت می گویی��م امیدواریم این پیش بین��ی تحقق نیابد و 
سابقه نادرست طرف غربی، به بی نتیجه ماندن این مذاکرات ختم نشود.

 فوالدگر: نقد سیاسی بايد 
منصفانه باشد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: نقد سیاسی 
باید در کشور وجود داشته باشد، اما از نوع نقد منصفانه .

حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: ورود به عرص��ه رقابت های انتخاباتی 
مجلس بس��یار زود هنگام است، اما این دلیل نمی ش��ود بگوییم که 
فضای کشور نباید دارای نقد سیاسی باشد. همه باید بتوانند یکدیگر را 
نقد کنند، ولی در فضای سالم و به دور از تنش باید این نقد انجام شود.

وی با بیان این که نقد سیاس��ی باید همیش��ه وجود داش��ته باشد و 
نباید تصور کرد نقد فقط معطوف به زمان انتخابات است، گفت: نقد 
سیاسی باید با رعایت اصول و ضوابط و به صورت منصفانه مطرح شود 
تا تاثیر گذار باشد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که در کنار نقد سیاس��ی باید به مطالبات مردم هم توجه 
شود، خاطرنشان کرد: رونق کسب و کار و مهار تورم از مطالبات اصلی 
مردم است و منظور از مهار تورم هم پایین آمدن قیمت ها نیست، بلکه 

جلوگیری از افزایش قیمت ها است.
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آغاز جشنواره ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور رییس جمهور

چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور بهره برداری از چهار پروژه ملی در این حوزه 
با حضور رییس جمهور آغاز شد. در این مراسم به مناسبت روز جهانی ارتباطات قرار است با حضور رییس 

جمهور از 4 دستاورد ملی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات بهره برداری شود.
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مذاکرات سازنده اما 
بدون پیشرفت بود

گزارش فساد درفوتبال 
پس از جام  جهانی

معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به حاکمیت فضای مثبت در این دور 
از مذاکرات ایران و 1+۵ گفت: مذاکرات باید در آینده نزدیک از س��ر گرفته 
شود. س��رگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روس��یه پس از پایان دور 
چهارم مذاکرات ایران و 1+۵ در جمع خبرنگاران گفت: ایران و شش کشور 
جهان نتوانستند در این دور از مذاکرات به پیشرفتی دست یابند. مذاکرات 
کامال سازنده بود، اما هنوز دو طرف نتوانسته اند پیشرفتی در نوشتن توافق 
داشته باشند. وی ادامه داد: در این دور از مذاکرات درک متقابل وجود داشت. 

مذاکرات ایران و 1+۵ به سمت جلو حرکت کرد، اما بسیار دشوار بود.
ریابکوف اضافه کرد: فضای خوبی در مذاکرات حاکم بود و مباحث مختلفی 
با حسن نیت مطرح شد، اما هر دو طرف بس��یار کند و آرام حرکت کردند و 

مذاکرات بسیار دشوار بود.

رییس کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اس��المی از ارایه گزارش »فساد در 
فوتبال« پس از برگزاری جام  جهانی خبر داد.

محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی و 
رییس کمیسیون اصل 9۰ خانه ملت، درباره زمان ارایه گزارش پرونده فساد در 
فوتبال، گفت: ارایه گزارش به بعد از جام جهانی و بازگشت تیم ملی موکول شد.

کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی از س��ال گذشته و پس از اتفاقات 
بازی سپاهان و پرسپولیس، با تشکیل پرونده فساد در فوتبال، پیگیر این موضوع 
شد. در این مدت اعضای این کمیسیون طی گفت وگوهایی جزییات جلسات 
و مباحث مرتبط با این پرونده را تشریح کردند. مصطفی افضلی فرد سخنگوی 
کمیس��یون اصل 9۰ مجلس اعالم کرد: نام برخی از چهره های سرشناس به 
عنوان مطلع و برخی نیز به عنوان متهم در پرونده »فساد در فوتبال« وجود دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه فالورجان گفت: قرارگاه اقتصاد 
مقاومتی شهرستان فالورجان از اواخر سال گذشته، با حضور 

مسؤوالن ادارات شهرستان تشکیل و راه اندازی شده است.
س��رهنگ دوم پاس��دار حجت اهلل صفرپور ضمن اش��اره به 
نام گذاری س��ال توس��ط رهبر معظ��م انقالب اظه��ار کرد: 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی به عنوان حافظ انقالب و 
دس��تاوردهای آن، تبعیت از فرامین رهب��ر معظم انقالب را 
وظیفه خود می داند و در راستای تحقق مطالبات ایشان در 
حوزه اقتصاد و فرهنگ اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 

جهادی گام بر می دارد. 
وی به نارضایتی رهبر معظم انقالب از تحقق نیافتن حماسه 
اقتصادی و نگرانی ایشان در بحث فرهنگ اشاره  کرد و با بیان 
این که ما در بحث اقتصاد از سال گذش��ته اقداماتی را انجام 
داده ایم، خاطرنشان کرد: راه اندازی قرارگاه اقتصاد مقاومتی با 
حضور مسؤوالن ادارات شهرستان فالورجان از سال گذشته، 

اجرا شده است.
وی گفت: کمیته های آموزش��ی، اجرایی، اطالع رس��انی و 
گفتمان سازی، تسهیالت بخشی، بازاریابی و علمی � پژوهشی 
کمیته هایی هستند که مسؤولیت هر یک ازآنها به ارگان هایی 
همچون فنی و حرف��ه ای، جهاد کش��اورزی، فرمانداری و ... 

داده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به گستردگی 
نظام اداری کشور گفت: راس نظام اداری کشور 4 برابر تنه آن 
است. سیدهادی حسینی با بیان این که در دو سال اخیر عضو 
کمیسیون تلفیق بوده ام که کمیسیون مهمی است و برای 
عضویت در آن رقابت در بین اعضای کمیسیون های مختلف 
مجلس شورای اسالمی وجود دارد، افزود: 11۰ هزار میلیارد 
تومان از 14۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور جاری و تنها 

3۰ هزار میلیارد تومان آن عمرانی است.
حسینی با تاکید بر لزوم حمایت خیران از طرح های اشتغالزا 
اضافه ک��رد: بابل بیش از همه ش��هرهای مازندران ش��اهد 
حمایت خیران اس��ت و حضور و همکاری خی��ران باید در 

شهرستان سوادکوه نیز نهادینه شود.
نماینده مردم س��وادکوه، س��وادکوه ش��مالی، قائمش��هر، 
جویبار و س��یمرغ در مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از 
این که متهم به کم کاری هس��تیم، گفت: زغال سنگ البرز 
مرکزی به شرایط مناس��بی رسیده اس��ت و برای تعریض 
محور س��وادکوه 3۵ میلیارد توم��ان با حض��ور و رایزنی با 
معاونین وزارت راه به ۵۰ میلیارد توم��ان بودجه افزودیم و 
در حدود 8۰۰ هکتار از زمین های س��یمرغ برای زهکشی 
 همکاری و ورود مرکبات را برای حمایت از کشاورزان ممنوع 

کردیم.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی درباره دیپلماسی دولت 
یازدهم، با بیان این که دولت کار خ��ود را با قدرت آغاز کرده 
است، گفت:  ما در بحث دیپلماسی باید توجه داشته باشیم که 

ضمن حمایت از تیم هسته ای، باید مراقب هم باشیم.
محمدرضا باهنر در مجمع عمومی س��االنه حزب اس��المی 
ایران زمین، با بیان این که نظام مردم ساالری دینی با عظمت 
و ش��کوهی که توس��ط امام خمینی )ره( پایه گذاری شد و 
با رهبری های زیرکانه و دوراندیش��انه مق��ام معظم رهبری 
استمرار یافت، امروز به الگویی نوین برای جهان و دنیای آینده 
تبدیل شده است، اظهار کرد: زمانی برای دشمنان سخت بود 
که بتوانند برای خود این موضوع را هضم کنند که جمهوریت 
واسالمیت چگونه می تواند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و به 
الگویی برای کشورها تبدیل شوند. دبیرکل جامعه اسالمی 
مهندسین با اشاره به بحث بیداری اسالمی در سال های اخیر، 
خاطرنش��ان کرد: مقوله بیداری اسالمی که چند سال اخیر 
اتفاق افتاد، منافع بسیار خوبی داشته است که یکی از آنها این 
است که تعدادی از مستکبران وابسته از قدرت پایین کشیده 
شده اند. باهنر افزود: مقام معظم رهبری طی سال های اخیر 
منشوری را اعالم و در آن فرصت ها و تهدیدهای پیش روی 
بیداری اسالمی را تدوین کردند. امروز می بینیم این حرکت 

هزینه های بسیاری داده، اما هیچ گاه متوقف نشده است.

یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به 
روند کند این دور از مذاکرات با ایران گفت: ما معتقدیم که 

هنوز هم می توانیم به توافق جامع دست یابیم.
در گزارش��ی درباره دور چهارم مذاکرات ایران و 1+۵ برای 
دس��تیابی به توافق جامع در وین نوش��ته ش��د: این هفته 
مذاکرات ایران و شش کشور جهان با پیشرفت اندکی همراه 
بود. مقامات ایران و آمریکا روز جمعه اعالم کردند که شک و 
تردید ها درباره دستیابی به توافق تا 2۰ جوالی افزایش یافته 
است. در این دور از مذاکرات هر دو طرف درنظر داشتند که 
برای نوش��تن پیش نویس توافق نهایی اق��دام کنند و بدین 
شکل بتوانند به بی اعتمادی و مشکالت 1۰ ساله پایان دهند.

یک مقام ارش��د آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفت: 
به نظر من در این مذاکرات به واقع گرایی بیش��تر نیاز است. 
در این مذاکرات زمان نامحدود نیس��ت. در ه��ر مذاکراتی 
فرازونش��یب هایی وجود دارد. اکنون در مذاکرات با ایران با 
دشواری بزرگی مواجه هستیم. ما اکنون در اول راه نوشتن 

پیش نویس توافق هستیم. 
وی ادام��ه داد: مذاک��رات وین ممک��ن اس��ت در یک روز 
نامشخص در ماه ژوئن آغاز شود. همه طرف ها می خواهند به 
این مساله پایبند باشند که تا ضرب االجل 2۰ جوالی بتوانند 

به توافق دست یابند.

کارشناس غربی خانه ملت اقتصا دمقاومتی  کمیسیون

راه اندازی قرارگاه اقتصاد 
مقاومتی در فالورجان

 راس نظام اداری کشور 
4 برابر تنه آن است

دولت کار خود را با قدرت 
آغاز کرده است 

يک مقام آمريکايی: هنوز 
می توانیم توافق کنیم
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امام جمعه موقت اصفهان با انتق��اد از افزایش قیمت قبوض گفت: 
مسؤوالن قدری به مردم رحم کنند و بدانند اگر پست و مقامی دارند، 
به برکت همین مردم است. آیت اهلل سید مجتبی میردامادی با بیان 
این که خداوند نعمت آزادی را به انس��ان ها عطا ک��رده تا بتوانند با 
استفاده از آن به بهترین شکل پله های ترقی را طی کنند، اظهار کرد: 
مالئکه در حالی در برابر انسان سجده می کنند که گاهی مهارنعمت 
آزادی انسان ها، به دست ش��یطان می افتد و بی بند و باری، فحشا، 
رباخواری، انواع فس��ادهای مالی و اخالقی و صده��ا انحراف دیگر 
همین انسان را بدتر از حیوان می کند. وی با بیان این نکته که عالم 
در مسیر خدا است، افزود: برادران و خواهران دینی! به نفع ما نیست 
که از مسیر خدا منحرف شویم و از قدرتی غیر از خداوند بترسیم و با 
در نظر گرفتن این مساله اهمیت سخنان رهبر معظم انقالب پیرامون 

واهمه نداشتن از قدرت های غرب و شرق به وضوح روشن می شود.
امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: رهبر انقالب در س��خنان این 
هفته خود باز هم سخن پرمعنای امام خمینی )ره( را که آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند، تکرار کردند و این ناتوان��ی آمریکا در قبال 
جمهوری اس��المی ایران، در تمامی حوزه های نظامی و اقتصادی 
وجود دارد. وی با اش��اره به بیانات معظم ل��ه در ارتباط با مذاکرات 
گفت: رهبر انق��الب ضمن تایی��د مذاکرات فرمودن��د، ما مخالف 
مذاکرات نیستیم، اما اعالم می  کنیم که آمریکا در گذشته، حال و 
آینده قابل اعتماد نیست. بنابراین مذاکره کنندگان چندان دنبال 

کاهش تحریم ها نباشند که دشمن احس��اس کند نظام جمهوری 
اسالمی در مقابل تحریم ها کم آورده اس��ت. دشمن باید بداند که 

مسلمانان در مقابل هیچ قدرتی به غیر از خداوند به زانو نمی آیند.
میردامادی با اشاره به نام گذاری امسال و تاکیدات مکرر رهبری بر 
جهاد اقتصادی و فرهنگی بیان کرد: زمینه ایجاد جهاد اقتصادی باید 
توسط مسؤوالن ایجاد شود تا بتوان از درآمدهای نامشروع جلوگیری 

کرد و بستر فعالیت و اشتغال جوانان با استعداد ایرانی فراهم شود.
وی تصریح کرد: امروز قوانین و متاس��فانه کارشکنی ها به گونه ای 
است که اگر یک کارگاه کوچک زمینه اشتغال تعدادی از جوانان را 
فراهم آورد، با انواع قوانین، مانع تراشی ها و مالیات های سنگین به 
قدری بر کارآفرین فشار می آوریم که سرمایه خود را می فروشد و از 

تولید دست می کشد.
امام جمعه موق��ت اصفهان با انتقاد از قیمت قب��وض گفت: چرا به 
اندازه ای حاشیه به قبض ها اضافه کرده ایم که مردم خسته شده اند و 
یا قبض مسجد هم باید در آن ارزش افزوده محاسبه شود؟مسؤوالن 
باید قدری به مردم رحم کنند و بدانند اگر پس��ت و مقامی دارند به 
برکت همین مردم است، مردمی که فداکارانه در زمان جنگ فرزندان 
خود را به جبهه ها فرس��تادند و عده ای از آن ها هنوز منتظر فرزند 

مفقوداالثرشان هستند.
وی تاکید کرد: باید کارگاه های کوچک اقتصادی را با رفع موانع به 
اشتغال زایی بیشتر تشویق کنیم و باید بدانیم که هنر در جذب پول 

بیشتر از مردم نیست، بلکه به دست آوردن دل و راضی نگه داشتن 
مردم هنر است. میردامادی افزود: به کار افتادن کارگاه های کوچک 
و بزرگ اقتصادی، کاهش حجم واردات و افزایش صادرات و نیز رونق 

بخش کشاورزی، ما را به سمت جهاد اقتصادی رهنمون می سازد.
وی یادآور شد: در یکی از دانشگاه های اصفهان یکی از دانشجویان 
گندمی را تولید کرده که دو بار در سال محصول می دهد که این امر 
نشان از اس��تعدادهای فعال و خالق جوانان ایرانی است. پس این 
مس��ؤوالن هس��تند که باید زمینه پویایی اقتصاد را با به کارگیری 
خالقیت های جوانان ایج��اد کنند. امام جمع��ه موقت اصفهان در 
خطبه های دوم نماز جمعه با دعوت مردم به تقوای الهی بیان کرد: 
در روایتی از امام محمد باقر )ع( آمده که حضرت فرمودند: »خداوند 
به وسیله تقوا بنده را حفظ می کند از آنچه عقلش به آن نمی رسد.« 
همین تقوا اس��ت که رهبر انقالب را به عنوان چه��ره ای تاثیرگذار 

معرفی کرده است.
دش�منان داخلی با حمايت انگلیس آيت اهلل بهجت را 

تکفیر می کنند
امام جمعه موقت اصفهان همچنین با اشاره به 27 اردیبهشت ماه 
سالروز رحلت عالم وارسته حاج شیخ محمد تقی بهجت گفت: این 
مرجع تقلید فقید همواره به انقالب اظهار عالقه مندی می کرد و این 
در حالی است که دشمنان داخلی که خود را مبلغ اسالم می دانند 

توهین های نگفتنی را به این مرد بزرگ وارد می کنند.
وی ادامه داد: این دش��منان متاس��فانه داخلی با در اختیار داشتن 
ماهواره های انگلیس، ش��خصیت هایی همچون آیت اهلل بهجت را 

تکفیر می کنند.
میردامادی در ادامه با اش��اره به روز ارتباطات و روابط عمومی بیان 
کرد: وسایل ارتباط جمعی از جمله تلفن های همراه یک سری خوبی 
و بدی هایی دارد که مسؤوالن ذی ربط باید تدابیری اتخاذ کنند تا 
بدی های این وسیله محدود شود. زیرا متاسفانه در حال حاضر این 
وسیله عالوه بر مزایای خود، به وسیله ای برای ترویج انحراف، فساد 

و شهوت تبدیل شده است.
 غضب آمريکايی ها از ايران در س�خنان آن ها شنیده 

می شود
وی با اشاره گفت: در س��ال 13۵9 محاصره اقتصادی ایران توسط 
آمریکا آغاز شد و این محاصره در حالی بود که صحبتی از موشک ها 
و انرژی هس��ته ای در ایران نبود، بلکه آمریکا از اول با انقالب ایران 

اسالمی که بر پایه اسالم نهادینه شده بود، مشکل داشت.
امام جمعه موقت اصفهان در پایان متذکر ش��د: این خشم و نفرت 
آمریکایی ها از استقامت زنان و مردان ایرانی را می توان از زبان آنها 

شنید.

امام جمعه موقت اصفهان:

خشم آمريکايی ها از ايران در سخنان آنها شنیده می شود

سقف پرواز پهپاد »شاهد129« مسؤوالن در محاسبه قبوض به مردم رحم کنند 
تا 60 هزار پا افزايش می يابد 

فرمانده نی��روی هوافض��ای س��پاه، از برنامه ریزی این 
 نیرو ب��رای افزایش س��قف پ��رواز پهپاد ش��اهد 129 تا

 6۰ هزار پا خبر داد.
 فرمان��ده معظم کل قوا ط��ی بازدید خود از نمایش��گاه 
جدیدترین محصوالت نیروی هوافضای سپاه، از نزدیک 
در جریان اقدامات ص��ورت گرفته در حوزه هواپیماهای 

بدون سرنشین قرار گرفتند.
پهپاده��ای ُفط��رس، ش��اهدRQ17۰ ،129 ایرانی و 
چند مدل دیگر از هواپیماهای بدون سرنش��ین در این 

نمایشگاه به نمایش در آمده بود.
در بخش��ی از این بازدید، س��ردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نی��روی هوافضای س��پاه ب��ا ارایه گزارش��ی از 
ویژگی های هواپیماهای بدون سرنش��ین، اعالم کرد که 
افزایش سقف پرواز پهپاد شاهد 129 تا ۵۰ و 6۰ هزار پا 

)حدود 18 کیلومتر( را در دستور کار دارند.
مهرماه سال گذشته بود که این هواپیمای بدون سرنشین 
رزمی نیروی هوافضای س��پاه با حضور سردار سرلشکر 
محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه رونمایی و عملیاتی 

شد. 
طراح��ی و س��اخت این ن��وع پرن��ده تاکن��ون تنها در 
انحصار آمریکا ب��وده، اما با تولید ش��اهد129، ایران نیز 
 از فناوری ساخت این نوع پهپاد قدرتمند برخوردار شده 

است. 
»شاهد 129« توانایی حمل هم زمان 8 بمب یا موشک 
هوشمند سدید ساخت س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
را دارد و برای اهداف ثابت و متحرک طراحی شده است. 
دقت در هدف گیری با ش��عاع عملیاتی 17۰۰کیلومتر 
 و 24 س��اعت تداوم پروازی با یک بار س��وختگیری، از 
ویژگی های این هواپیمای بدون سرنشین رزمی ایرانی 
است و هر فرودگاهی می تواند محل نشست و برخاست 

شاهد 129 باشد.

امنیتی؟



یادداشت

هشدار به رانندگان در آستانه 
سفرهای تابستانی

معاون س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 
 با توجه به نزدیک شدن سفرهای تابستانی و تعطیالت 
خردادماه، موارد و هشدارهایی برای نصب و اطالع رسانی 
در جاده ه��ا به ادارات سراس��ر کش��ور اعالم می ش��ود.

احمدرضا خادمی گفت: در ایام پر ترافیک سال، رانندگان 
باید با س��رعت مطمئنه حرک��ت و از انح��راف به چپ 
و س��رعت غیر مجاز پرهی��ز کنند. همچنی��ن با حالت 
خس��تگی و خوا ب آلودگی رانندگی نکنن��د. وی افزود: 
در مناطق��ی که هن��وز با توج��ه به فصل به��ار نزوالت 
آسمانی وجود دارد، رانندگان حتما باید با سرعت پایین 
حرکت کنند و وس��ایل نقلیه خود را بررس��ی و معاینه 
فنی خودرو را به همراه داش��ته باش��ند. خادمی با بیان 
این که رانندگان نباید حتی در مواقع خاص در آزادراه ها 
و راه ه��ای اصلی به عق��ب رانندگی کنن��د، اظهار کرد: 
اس��تفاده از کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان 
از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین 
نبای��د در تونل ها و گالری ها با س��رعت زی��اد رانندگی 
کرد و س��بقت گرفت.وی با تاکید بر ای��ن که خودروها 
همیش��ه باید در تونل ها با چراغ روش��ن حرکت کنند، 
خاطر نش��ان کرد: رانندگان در مدخل ورودی تونل ها 
به خصوص هنگام ش��ب باید توجه کافی داشته باشند 
که به دی��واره تونل ها برخورد نکنند و مواظب س��قوط 
س��نگ ریزه ها در مناطق کوهس��تانی باشند. همچنین 
حتما در محل پارکینگ ها توقف و از حرکات نمایش��ی 
خودروها در جاده ها پرهیز کنن��د. خادمی تاکید کرد: 
پرهیز از ترمزهای آنی و استفاده نکردن ازتلفن همراه، از 
 مواردی است که باید از سوی رانندگان مورد توجه قرار

 گیرد.

برگزاری همایش روز جهانی 
انتقال خون در اصفهان

مدیرکل س��ازمان انتقال خون اس��تان اصفهان گفت: 
هم زمان ب��ا ۲۴ خ��رداد روز جهان��ی انتقال خ��ون، از 
اهداکنندگان مستمر و فعال خون در شهرستان اصفهان 
تجلیل می ش��ود. مهدی حری��ری اظهار ک��رد: در این 
همایش قرار اس��ت از اهدا کنندگان فعال و مستمر که 
در س��ال بیش از 3 بار به پایگاه ه��ای انتقال خون برای 
اهدای خون خود مراجعه می کنند و هم چنین از فعاالن 
اهدای خون که باالی 50 بار خ��ون خود را اهدا کردند، 

تجلیل  شود.
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سیلندر اطفای آتش »نسیم« غیراستاندارد است
اداره کل استاندارد استان اصفهان، سیلندر اطفای آتش با عالمت تجاری »نسیم« را غیراستاندارد 
و عرضه، خرید و فروش آن را ممنوع اعالم کرد. بازرسین این اداره کل درصورت مشاهده این کاالی 

غیر استاندارد در بازار مصرف، موظف به توقیف و جمع آوری آن هستند.
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عضو بسیج جامعه پزشکی و متخصص زنان بر تشویق پزشکان و 
ماماها برای انجام زایمان طبیعی تاکید ک��رد و گفت: زنانی با ۱0 
بار زایمان طبیعی،سالم تر از زنان سزارینی هستند. رقیه بهجتی 
پورناکی عضو بسیج جامعه پزشکی تبریز و متخصص زنان اظهار 
داش��ت: زایمان طبیعی هیچ  عوارضی ندارد. تحقیقات نشان داده 
است زنانی که 8 تا ۱0 بار زایمان  طبیعی انجام  داده اند، سالم تر از 
زنانی هستند که ۲ بار سزارین کرده  اند. در سزارین میزان خونریزی 
دوبرابر می  ش��ود، مشکل چس��بندگی جفت به  وجود می آید که 

متاسفانه یکی از دالیل مهم مرگ و میر مادر حین سزارین  است. 
زایمان ه�ای بیمارس�تان های خصوص�ی 100درصد 

سزارین است 
بهجتی پورناکی اف��زود: 87 تا 90 درصد م��ادران قابلیت زایمان 
 طبیع��ی را دارند و فق��ط ۱3 درص��د از آنان به دلیل مش��کالت 
فیزیولوژیکی نم��ی  توانند طبیعی زایمان کنند، ام��ا ترس از درد 
و مش��کالت مختلفی که در این  زمینه در کش��ور م��ا وجود دارد 
باعث شده اس��ت که این آمار کامال برعکس  شود، به طوری که در 
بیمارستان های خصوصی ۱00درصد و در بیمارستان های  دولتی 

تا 80درصد از زایمان ها به صورت سزارین انجام شود. 
بیمارستان ها،  پزشکان، ماماها و خود بیمار مقصران 

افزایش سزارین
این متخص��ص زنان ادامه داد: دس��تمزد کم، ریس��ک باال، مدت 

 زم��ان طوالن��ی، مش��کالت  قانون��ی، راح��ت طلبی بیم��اران، 
برنامه ریزی غیرکاربردی از طرف نظام  س��المت کشور وکوتاهی 
رسانه ها، از دالیل روند رو به رشد سزارین در  کشور است.  بهجتی 
پورناکی گفت: زایمان طبیعی هیچ عوارضی ندارد، مگر در موارد 
 خاص. تحقیقات نش��ان داده اس��ت زنانی که 8 تا ۱0 بار زایمان 
طبیعی انجام  داده اند سالم تر از زنانی هس��تند که ۲ بار سزارین 
کرده اند. س��زارین  سرش��ار از عوارض  و مش��کالت است. ممکن 

 است حاملگی اول در س��زارین به خوبی پیش برود، 
اما در حاملگی های بعدی  مادر دچار مشکالت 

فراوانی می شود مانند سقط، خونریزی دوبرابر 
و چس��بندگی جفت که متاس��فانه یکی 

از دالی��ل مهم مرگ و می��ر مادر حین 
سزارین همین  چسبندگی جفت است. 

ب�ه  پزش�کان  چ�را 
تمای�ل  س�زارین 

بیشتری دارند؟
این متخصص زنان 

تصریح کرد: در 

زایمان طبیعی زمانی که پزشک برای بیمار می  گذارد بیشتر، هزینه 
ای که بیمار می پردازد کمتر و میزان ریسک هنگام  عمل بیشتر است. 
در سزارین هنگامی که پزشک ببیند نوزاد دچار مشکل است،  سریع 
ختم حاملگی می دهد، ام��ا در زایمان طبیعی تا ن��وزاد بیرون نیاید 
 پزشک از داخل رحم اطالع ندارد و اگر بچه به دنیا بیاید و ناقص باشد 
 خانواده بیمار همه چیز را از چشم پزشک می بینند و برای او مشکالت 
 قانونی فراوانی به وجود می آورند از قبیل شکایت، دادگاه، نظام  پزشکی 
و پرداخت دیه . همین مساله باعث می شود تا پزشکان و به خصوص 

ماماها تمایل بیشتری به سزارین داشته باشند. 
پزش�کان و ماماها باید 
برای انج�ام زایم�ان طبیعی 

تشویق شوند
بهجت��ی پورناکی اف��زود: وزارت 
بهداش��ت یک طرح را به صورت 
کلی اب��الغ می  کند و ب��ه عوامل 
عملیاتی آن توج��ه ندارد. به طور 
مثال، طرحی که هر  بیمارستان 
که سزارین بیشتری داشته باشد 
رتب��ه اش پایی��ن می آی��د برای 
 بیمارستان ها بخش��نامه شد، اما 
زمانی که زایمان طبیعی برای تیم 
درمان  مشکالت بیشتری نسبت 
به س��زارین دارد، واضح است که 
تمایل بیشتری به  سزارین نشان 
داده می ش��ود. وزارت بهداش��ت 
باید تعرفه های دستمزد  ماماها و 

متخصصان را بازبینی کند. 
پزش��کان و ماماها برای انجام  زایمان طبیعی باید تش��ویق ش��وند، 

مشکالت قانونی آنها حل و بیمه ها فعال شود.
راحت طلبی مادران و نسل آینده بیمار

وی خاطرنشان کرد: در گذشته از ش��یوه های روانی برای تحمل درد 
زایمان  طبیعی اس��تفاده می ش��د. مثل این که اگر درد بکشی 
گناهان تو بخش��یده می  ش��ود یا در زمان درد هر آرزویی 
کنی، برآورده می شود، اما اکنون بیمار  نمی خواهد درد 
را تحمل کند و البته حق هم دارد. چون اعتقادات مثل 
  گذش��ته قوی نیست. این مس��اله یک مساله فرهنگی

 است. 
در فرهنگ گذش��ته ما  درد زایمان مقدس بود، اما این 
تقدس را از بین برده ایم؛ در حالی که می  توانستیم آن 
را امروزی کنیم.چون این حکمت خداست که تولد 
با درد  باشد. به مادر بگوییم ما اینجا هستیم و 
تو اگر نتوانس��تی درد را تحمل  کنی به تو 

کمک می کنیم. 
ما س��بک زندگی ایرانی- اس��المی را 

فراموش کردیم. 

عضو بسیج جامعه پزشکی و متخصص زنان عنوان کرد

زایمان طبیعی بهتر از سزارین

 زنانی که 8 تا 10 بار 
زایمان طبیعی انجام 

 داده اند سالم تر از 
زنانی هستند که 2 

بار سزارین کرده اند. 
سزارین  سرشار از 

عوارض  و مشکالت 
است

یادداشت

دانشگاه پیام نور اصفهان، میزبان 
جشنواره ملی قرآن دانشگاهیان 

رییس دانش��گاه پیام نور اس��تان اصفهان از برگزاری جشنواره ملی 
قرآن و عترت دانشگاهیان کش��ور به میزبانی این دانشگاه خبر داد. 
رییس دانشگاه پیام نور اس��تان اصفهان اظهار کرد: بیست و نهمین 
جش��نواره ملی قرآن و عترت دانش��گاهیان کش��ور در م��اه آبان به 
 میزبانی این دانشگاه برگزار می ش��ود. وی افزود: مسؤولیت اجرایی

 بیست و نهمین جش��نواره ملی قرآن و عترت دانش��گاهیان کشور 
به دانشگاه پیام نور واگذار ش��ده بود که پس از بررسی، میزبانی این 
جشنواره نیز به این دانشگاه واگذار شد.محمد فضیلتی افزود: ظرفیت 
باالی استان اصفهان در زمینه علوم قرآنی و مدیریت اجرایی توانمند 
به ویژه در زمینه فعالیت های دینی، از جمله دالیل واگذاری این دوره 

از جشنواره به دانشگاه پیام نور استان اصفهان است. 

ساخت و سازهای غیرقانونی 
در روستاها کنترل می شوند

به گزارش روابط عموم��ی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، اصغر 
هدایت فرمان��دار فالورجان در همایش دهی��اران که با حضور مدیر 
کل دفتر امور روستایی و ش��وراهای اس��تانداری و دهیاران برگزار 
شد، با اش��اره به تغییر کاربری ها در بنیاد مسکن تصریح کرد: دفتر 
امور روستایی و شوراهای اس��تانداری در حمایت از درخواست های 
شهرس��تان درخصوص آزادس��ازی ها، کاربری تجاری و مسکونی 
نقش به سزایی دارد. وی با اذعان بر ساخت و سازهای غیرقانونی در 
روستاها افزود: فرمانداری به کمک دستگاه های قضایی شهرستان، 
هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی را در روستاها کما فی السابق کنترل 

می کند.
عیسی بهمنی مدیرکل دفتر امور روس��تایی و شوراهای استانداری 
 نیز در ای��ن جلس��ه از این که دهی��اری ها ب��ه بلوغ فک��ری اداری

 رسیده اند و خواسته های آنها در راس��تای جایگاهشان است، ابراز 
خرسندی و تاکید کرد: هرچه روس��تاها متمدن تر باشند، تغییرات 
جزیی در آنها کمتر اس��ت.وی با بیان این که باید از شتاب زدگی در 
انجام امور بپرهیزیم، گفت: هرچه ما ثبات مدیریتی بیشتری داشته 
باش��یم عملکردهای ما بهتر خواهد بود. بهمنی خاطرنش��ان کرد: 
دهیاران به تعداد پرونده هایی که تش��کیل می دهند و ارس��ال می 

کنند، مبلغی را دریافت خواهند کرد.

اجرای طرح کاهش طالق در کشور
رییس س��ازمان بهزیس��تی گفت: طرح کاهش طالق پس از اجرای 
موفق در اس��تان یزد، به زودی در کش��ور اجرایی می شود. همایون 
هاش��می اظهار داش��ت: س��عی می کنیم هزینه های درمانی را در 
سبد اقتصادی مردم با توجه با آگاه س��ازی، پیشگیری و استفاده از 
فرآیندهای مددکاری کاهش دهیم. خوشبختانه سازمان بهزیستی 
با ۱50 عنوان فعالیت که بیشتر آنها مددکار محور است و با استفاده 
از طب مبتنی بر خانواده و پیشگیری، می تواند هزینه های درمانی 
را کاهش دهد. وی از اجرای طرح کاهش طالق خبر داد و افزود: در 
سال جاری طرح آزمایشی کاهش طالق و پایداری خانواده در استان 
یزد اجرا ش��د و خوش��بختانه به  نتایج مورد نظر دست پیدا کردیم. 
دولت برای اجرای این طرح در کش��ور، اعتبارات خوب��ی را در نظر 
گرفته است. به گفته رییس سازمان بهزیستی، در طرح کاهش طالق 
مش��اوره های رایگان به زوج ها داده می ش��ود و این در حالی است 
که بزرگ ترین مشکل خدمات بهزیس��تی نبود مشاوره و مداخالت 

خانواده محور است.

رشد منفی جمعیت سمیرم 
طی 5 سال اخیر

شهردار سمیرم گفت: جمعیت شهرستان سمیرم طی 5 سال اخیر 
رشد منفی داش��ته اس��ت. محمد جعفرزاده در نخس��تین نشست 
ش��ورای اسالمی اس��تان اصفهان با اش��اره به اش��تغال غالب مردم 
شهرستان به کشاورزی اظهار کرد: کشاورز بودن مردم، بر درآمدهای 
شهرداری های شهرستان نیز تاثیر گذاشته است. وی افزود: وصول 
عوارض از محصوالت کشاورزی، با مشکل قانونی مواجه است و بعضا 
نمی شود عوارضی وصول کرد و در نتیجه شهرداری های شهرستان را 
با مشکالت شدید مالی مواجه می کند. شهردار سمیرم تصریح کرد: 
سرانه بودجه شهرداری های شهرستان کمتر از ۱00 هزار تومان است 
و همین سرانه در بخش عمرانی به کمتر از 50 هزار تومان می رسد.

وی با بیان این که حقوق کارگر در روز 50 هزار تومان اس��ت، اظهار 
کرد: کارگری که یک روز به کار مشغول می کنیم، باید سرانه یک نفر 
را برایش در نظر بگیریم؛ پس حق دهیم که شهرداری های شهرستان 

در بخش عمرانی حرفی برای گفتن نداشته باشند.

توزیع شیرینی در مسجدالحرام علل 
دستگیری عمره گزاران

مدیر س��تاد عملیات عمره در مکه مکرمه از عمره گزاران خواس��ت 
به قوانین کش��ور عربس��تان احترام بگذارند و گفت: توزیع شیرینی 
و ش��کالت در مس��جدالحرام و اس��تعمال دخانیات، از جمله علل 
دستگیری زایران بوده است. حسن سحرخیز  با بیان این که تاکنون 
 بیش از 600 هزار زایر ایرانی در قالب ۴ ه��زار 500 کاروان با حدود
  ۲ هزار پرواز وارد سرزمین وحی ش��ده اند، گفت: هم اکنون بیش از
  ۴5 ه��زار زایر در مکه و مدین��ه حضور دارند که این تع��داد زایر در

 ۲9 هتل مکه و ۴7 هتل مدینه اسکان داده شده اند و در کل ۱3 خط 
اتوبوسی با ۱۱۲ اتوبوس در ارایه خدمات حمل و نقل درون شهری 
به آنها فعالیت می کنند. سحرخیز با اش��اره به این که 3۱9 اتوبوس 
و کامیون حمل بار نیز در مکه و مدینه از س��وی 6 شرکت سعودی 
طرف قرارداد به زایران ایرانی خدمات حمل و نقل برون شهری ارایه 
می دهند، افزود: تمام تالش عوامل س��تاد این اس��ت که پروازهای 
ورودی و خروجی ب��دون تاخیر و یا با حداق��ل تاخیر ممکن صورت 
گیرد. مدیر س��تاد عملیات عمره در مکه مکرمه در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به خدمات پزش��کی ارایه شده به زایران اظهار 
داش��ت: تاکنون در عمره س��ال جاری، بیش از 3 هزار و 600 نفر از 
سوی پزشکان مستقر ستاد ویزیت شده اند که در این مدت 68۱ زایر 

بستری شده در مکه و مدینه داشته ایم.
وی یادآور ش��د: متاس��فانه تا به امروز 33 زایر مرد و ۲5 زایر زن در 
طول س��فر فوت ش��ده اند و بیش��ترین فوتی ها مربوط به شهر مکه 
بوده است. تاکنون 68 زایر ایرانی دستگیر شده اند که فقط 3 نفر هم 
 اکنون در زندان به سر می برند و تالش ها برای آزادی آنان نیز ادامه 

دارد.

اخبار کوتاه
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

زمان ثبت نام وام  ضروری بازنشستگان کشوری
به منظور رفاه حال مسافران و شهروندان،

پایانه هاي مسافربري شهر، استاندارد جهاني مي شود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کش��وری از ثبت نام وام ضروری 
بازنشستگان کشوری از نیمه دوم س��ال خبر داد و گفت: کسانی 

که تا کنون از صندوق وام دریافت نکرده اند، در اولویت دریافت وام 
قرار دارند. ایراندخت عطاریان توضیح داد: بازنشستگان می توانند 
با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری برای ثبت نام وام 
ضروری اقدام کنند که از زمان اعالم، معموال یک ماه برای ثبت نام 
فرصت دارند. شرایط خاصی برای ثبت نام وجود ندارد، تنها کافی 
است بازنشسته یا وظیفه بگیر، مشترک صندوق باشد. مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه اعالم کرد: هرساله ثبت نام 
وام ضروری صندوق، نیمه دوم سال انجام می شود. عطاریان با بیان 
این که تعداد افراد مش��مول دریافت وام هر ساله، بسته به میزان 
اعتبار مصوبی که از طریق بانک فراهم می شود، متفاوت است، گفت: 
صندوق بسته به مقدار اعتبار دریافتی، می تواند تعداد افراد دریافت 

کننده وام را تعیین کند.
پایانه هاي مسافربري ش��هر اصفهان مطابق با استانداردهاي 
جهاني در صنعت IT به منظور رفاه حال مسافرین و شهروندان 

به روز رس��اني مي شود. باتوجه به گس��ترش فعالیت سازمان 
پایانه ها در حوزه فناوري اطالع��ات و ارتباطات در پایانه هاي 
پنج گانه سطح اصفهان و به منظور به روز رساني و همسویي با 
استانداردهاي جهاني در صنعت IT و ایجاد تسهیالتي جهت 
رفاه حال مس��افرین و ش��هروندان، جلس��ه اي با حضور مدیر 
عامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
برگزار شد و از پایانه هاي مسافربري بازدید کرد. در این نشست 
مدیرعامل سازمان پایانه هاي شهرداري اصفهان نیز از طرح هاي 
برنامه ریزي شده براي اجرا در س��ال 93 خبر داد و اعالم کرد: 
مواردي چون طراحي و اجراي ش��بکه کامپیوتري پایانه کاوه، 
افزایش سیستم نظارت تصویري و نصب تابلوهاي الکترونیکي 

اعالم آنالین وضیعت آب و هوا در دستور کار قرار دارد.

قائم مقام دبیرکل شورای ستاد مبارزه با مواد  مخدر کشور گفت: 
مصرف قرص های الغری توس��ط بعضی بانوان و استفاده از ماده 
مخدر ریتالین که به قرص ش��ب امتحان معروف ش��ده، آغازگر 
اعتیاد روانی اس��ت. علیرضا جزینی اظهار کرد: شیوع شناسایی 
آمار معتادان در حوزه صنعت کش��ور آغاز ش��ده و براساس آمار 
سال گذشته، معتادان بخش کارگری استان اصفهان، ۲5درصد 
بوده اس��ت.وی در پاسخ به این سوال که ش��ورای ستاد مبارزه با 
مواد  مخدر کشور در پیشگیری و اطالع رسانی از انواع مواد مخدر 
چه فعالیت های انجام داده، گفت: دو دس��ته مواد مخدر س��نتی 
 و صنعتی داریم که نماد مواد مخدر صنعت��ی در متان فتامین ها

 اس��ت.وی افزود: شیش��ه یکی از مواد مخدر صنعت��ی بوده که 
متاسفانه در قشر جوان شیوع پیدا کرده و یکی از نمادهای مصرف 
قرص ریتالین بوده که دارای آمفتامین است که این ماده مخدر به 
نام قرص دانشجویی و شب امتحان معروف است. وی بیان کرد: 

متاسفانه در ش��ب امتحان بعضی تصور می کنند که مصرف این 
قرص مخدر، آمادگی برای امتحان دادن را افزایش می دهد و این 
مساله یک خطر اساسی است که جامعه دانشجویی و دانش آموزی 
ما به آن مبتال هستند. در این  بخش اخطار های الزم را داده ایم، 
اما در عین حال بعضی داروخانه ها به صورت غیرمجاز این قرص 
را ارایه می دهند.جزینی اظهار کرد: عطاری ها نیز به فروش قرص 
 ریتالین اق��دام می کنند که در ای��ن مورد نیز به اماکن دس��تور

 داده ا ی��م به صورت ج��دی با ای��ن موضوع برخ��ورد کنند. وی 
خاطرنشان کرد: بعضی بانوان نیز از قرص هایی تحت عنوان الغری 
اس��تفاده می کنند که این آغاز اعتیاد روانی است و در این بخش 
به وزارت بهداش��ت اعالم کردیم با افراد متخل��ف توزیع کننده، 

برخورد کند.

افزایش تاثیر سازمان های مردم نهاد برای پیشگیری 
از اعتیاد

قائم مقام دبیرکل ش��ورای س��تاد مبارزه با مواد  مخدر کش��ور 
درباره نقش س��ازمان های م��ردم نهاد در پیش��گیری از مصرف 
م��واد مخدر نی��ز گف��ت: ۱853 س��ازمان مردم نهاد در س��طح 
 کش��ور داریم که در س��ال 9۲  این آمار 53 درصد افزایش یافته

 است. 
وی بیان کرد: این مس��اله تالشی در حوزه پیش��گیری، درمان و 
کاهش آسیب است و اصفهان نیز باید آمار سازمان های مردم نهاد 
را افزایش دهد. زیرا در س��ال گذشته ما در سطح استان افزایشی 
نداش��تیم. در مجموع، برنامه هایی که در ارتباط با سازمان مردم 
نهاد هس��تند را تقویت می کنیم و  کارگاه آموزش��ی کارشناسان 
 توسعه و مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در اصفهان

  تشکیل می شود.

نایب رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: حاشیه نشینی 
در اصفهان در حال افزایش اس��ت و با توجه ب��ه این که اصفهان 
معین سایر استان ها به ش��مار می رود، باید پیش بینی های الزم 
درباره تاسیس س��ازمان مدیریت بحران کالن شهر اصفهان در 

نظر گرفته شود.
احم��د ش��ریعتی در جلس��ه علن��ی ش��ورای اس��المی ش��هر 
ب��ه فرمایش��ات مق��ام معظ��م رهب��ری در تاری��خ ۱6 م��رداد 
س��ال ۱390 اش��اره و اظه��ار ک��رد: براس��اس ای��ن بیان��ات، 
 بای��د رف��اه عموم��ی و درآم��د مل��ی ب��رای م��ردم افزای��ش

 یابد.
وی تصریح کرد: در بیانات رهبر معظم انقالب تاکید شده که عالوه 
بر تولید ثروت، مسؤوالن باید از زندگی رفاهی دوری کنند و غفلت 
از تهاجم های دش��من در عرصه های مختل��ف از جمله فرهنگ، 

نقاط ضعف است.

نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان افزود: براس��اس 
فرمایش��ات رهب��ر انق��الب، میل ب��ه رفتاره��ای قبیل��ه ای در 
 سیاس��ت و اقتصاد درست نیس��ت و این رفتار اسالمی و انقالبی

 نیست.
وی به تش��کیل س��ازمان مدیریت بحران در کالن شهر اصفهان 
تاکید کرد و گفت: شهر اصفهان با ۲ میلیون جمعیت، به سازمان 

مدیریت بحران نیاز دارد.
ش��ریعتی با بیان ای��ن که حاشیه نش��ینی در اصفه��ان در حال 
افزایش اس��ت، بیان کرد: اصفهان معین سایر اس��تان ها است و 
پیش بینی ه��ای الزم درباره تاس��یس این س��ازمان باید در نظر 

گرفته شود.
وی تصری��ح ک��رد: اس��تاندار اصفه��ان تاس��یس س��ازمان 
مدیری��ت بحران را ب��ه ش��هرداری واگذار ک��رد و بع��د از 8 ماه 
ای��ن نه��اد وظیف��ه دارد گزارش ه��ای الزم درب��اره تدابی��ر 
 اندیش��ه ش��ده را ارای��ه ده��د و امنی��ت ش��هروندان را تامین 

کند.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان به ضرورت نظارت بیمه 

مرکزی بر روی خدمات نیز اشاره کرد.
وی همچنین افزود: استدعا دارم بیمه مرکزی، نظارت خود  در این 

بخش را در نظر بگیرد.
وی تصریح ک��رد: بیمه های خصوص��ی در بح��ث کارآفرینی و 
اش��تغال نقش داش��ته، اما درعین حال مردم نی��ز انتظارهایی 
دارن��د و متاس��فانه در ش��هر اصفه��ان در بیمه توس��عه، مردم 
 ب��ه دلی��ل پرداخ��ت نک��ردن خس��ارت ب��ا مش��کل روب��ه رو

 شده اند.
 بر ای��ن اس��اس بیمه مرک��زی بای��د نظ��ارت خ��ود را افزایش

 دهد.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد  مخدر: 

ریتالین نقطه آغاز اعتیاد روانی
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد 

تشکیل سازمان مدیریت بحران در کالن شهر اصفهان



اخبار کوتاهيادداشت

صرفه جويي 30 ميليارد ريالي 
در واحد گندله سازي فوالد 

کارکنان بلند همت بخش تعميرات واحد گندله سازي با انجام چند 
اقدام اصالحي بر روي متعلقات بيروني شافت ميکسرهاي اوليه  واحد 
گندله سازي  x11,12 05شرايطي فراهم کردند تا عمر شافت مذکور 

از چهار ماه به بيش از سه سال افزايش يابد.
 اي��ن خب��ر را اصغر ه��ادي عابدين��ي سرپرس��ت تعمي��رات واحد

 گندله س��ازي داد و افزود: در پي اين اقدام مبتکرانه از اس��فندماه 
سال 1389 تا کنون، شافت اين ميکسر بدون هيچ گونه مشکلي و با 
بهترين عملکرد در حال کار بوده و به لحاظ اقتصادي به دليل کاهش 
توقفات اضطراري و استفاده بيشتر از سنگ آهن زبره و کاهش حجم 
تعميرات اين تجهيز، حدود 30 ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي 

براي فوالد مبارکه دربرداشته است.

توليد 55 ميليون قطعه بچه ماهي 
قزل آال در اصفهان

معاون شيالت استان اصفهان گفت: از 55 ميليون قطعه بچه ماهي 
قزل آالي توليد شده در استان اصفهان طي سال 92، سه ميليون آن 

سهم شهرستان گلپايگان بوده است.
مجتب��ي فوقي در اين راس��تا اظهار داش��ت: شهرس��تان گلپايگان 
با وج��ود بهره نداش��تن از مناب��ع آبي مه��م مانن��د رودخانه و آب 
چش��مه در جهت ايجاد پروژه هاي بزرگ پرورش ماه��ي، با توجه 
به ش��رايط اقليمي و به��ره مندي بهين��ه از منابع آبي کش��اورزي، 
يکي از مناطق مستعد توليد ماهي هاي س��ردآبي و گرم آبي استان 
اصفهان محس��وب مي ش��ود. وی تصريح کرد: کش��اورزان به علت 
وجود اس��تخر ذخيره آب در بيش��ترمزارع کش��اورزي شهرستان 
 گلپاي��گان و  ترغي��ب آنها ب��ه اس��تفاده بهين��ه از منابع آب��ي و با 
برنامه ريزي هاي انجام گرفته،  هم زمان با توليد محصوالت کشاورزي 

به پرورش و توليد ماهي نيز روي آوردند.

صادرات محصوالت کشاورزي 
و غذايي امسال دو برابر شد

مدير کل گمرک اصفه��ان گفت: صادرات محصوالت کش��اورزي و 
غذايي از اصفهان در نخستين ماه س��ال جاری دو برابر شد. اسد اهلل 
احمدی ونهری اذعان داشت: گمرک اصفهان در نخستين ماه امسال  
با داش��تن پنج گمرک تابعه فعال و13 انبار اختصاصی ،تش��ريفات 
صادرات 91  هزار و 831 تن و به ارزش 75 ميليون و 16 هزار دالر  را 
انجام داده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 

41 درصد و از حيث ارزش، 11 درصد کاهش داشته است.
 به منظور تس��ريع، تس��هيل در امر صادرات و کاه��ش هزينه های 
توليدکنن��دگان و ص��ادر کنندگان اس��تان، بي��ش از 99 درصد از 
کاالهای صادراتی اس��تان در محل توليد و يا بر روی کاميون حامل 
کاالی صادراتی و حتی در خارج از وق��ت اداری و ايام تعطيل حتي 
ايام نوروز، بدون تخليه و بارگيری مجدد در گمرک، ارزيابی و کنترل 

و پلمپ می شود.

فروش بنزين 1000 تومانی
 رونق گرفت

مديرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی ايران از جهش 
جديد مصرف بنزين در کش��ور با اجرای ف��از دوم قانون هدفمندی 
يارانه ها و افزايش قيمت اين فرآورده نفتی خبر داد و اعالم کرد: بيش 
از 70 درصد فروش بنزين با قيمت 700 و 1000 تومان در جايگاه ها 
انجام می ش��ود.پس از چند روز کاهش مصرف بنزين در کش��ور به 
دنبال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه ها و افزايش قيمت اين 
فرآورده اس��تراتژيک نفتی، مصرف بنزين بار ديگر در کشور روندی 

صعودی به خود گرفت. 
بر اين اس��اس پس از ثبت رک��ورد مصرف روزان��ه 55 ميليون ليتر 
 بنزي��ن در روزهای نخس��ت اج��رای ف��از دوم قان��ون هدفمندی 
يارانه ها، متوس��ط مصرف اين محصول پرطرفدار نفتی بار ديگر به 
مرز 70 ميليون ليتر در روز نزديک شد. آمارهای رسمی شرکت ملی 
پااليش و پخش فرآورده های نفتی نش��ان می ده��د که در روزهای 
 اخير مجموع مصرف بنزين معمولی و بنزين س��وپر کش��ور به مرز 
70 ميليون ليتر در روز رسيده و حتی نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته افزايش هم داشته است.

ايران در قلب آفريقا
 پااليشگاه می سازد

معاون ش��رکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی از مذاکره با 
چند کشور آفريقايی به ويژه سيرالئون برای ساخت پااليشگاه های 
جديد نفت خبر داد و اعالم کرد: حج��م صادرات فرآورده های نفتی 

ايران امسال افزايش می يابد. 
ش��اهرخ خس��روانی درباره مهم ترين اهداف س��اخت پااليشگاه و 
تاسيسات جديد فرآوری نفت در س��اير کشورهای جهان، گفت: در 
ش��رايط فعلی ايران هيچ گونه پروژه و يا طرح فعال پااليشگاهی در 
خارج کشور ندارد. معاون شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی با اعالم اي��ن که مذاکراتی ب��رای ورود به بازار ف��رآورده های 
نفتی در کشورهای مختلف جهان را در دس��تور کار قرار داده است، 
تصريح کرد: از اين رو رو در کنار ساخت پااليشگاه های نفت، احداث 
تاسيسات ذخيره سازی خطوط لوله و اسکله های نفتی هم از ديگر 

محورهای مذاکرات با طرف های خارجی است.

حمايت از پروژ ه های سرمايه گذاری 
پيشنهادی استانداران

وزير راه و شهرسازی گفت: از پروژه های س��رمايه گذاری که توسط 
استانداران ارايه شود، حمايت کامل می کنم. عباس آخوندی اظهار 
کرد: با وضعيت فعلی ناگزير به استفاده از توان باالی بخش خصوصی 
 در ساخت و سازهای کش��ور هس��تيم و نمونه اين موضوع بزرگراه 
تبريز- بازرگان اس��ت که اگر س��رمايه گذار با توان مناسب معرفی 
ش��ود نه تنها بزرگراه، بلکه امکان واگذاری کريدور نيز به وی وجود 
دارد.وی ادامه داد: اين بزرگراه با بودجه دولتی به جايی نمی رس��د 
 و از اس��تاندار نيز خواس��ته ام پروژه های پيش��نهادی خود را هر چه 

سريع تر ارايه دهند.
آخوندی در پاسخ به تغييرات احتمالی در بدنه مديران استان ها در 

حوزه راه و شهرسازی گفت: فعال قصد ندارم مديری را تغيير دهم.

سميرم کانون 
خشکسالی استان

جديت درپروژه 
احداث بندر خشک

60 درصد مصنوعات طالی کشور در اصفهان توليد می شود

 استاندار اصفهان با بيان اين که احداث بندر خشک تاثير اقتصادی عظيم در 
استان و کل کشور دارد، گفت: بايد اين پروژه با قوت و جديت بيشتری دنبال 
شود. رسول زرگرپور در جلسه ای که پيرامون احداث بندر خشک در اصفهان 
برگزار شد، افزود: احداث اين بندر شکوفايی خوبی را در منطقه اصفهان به 
خصوص در شرق استان، س��بب خواهد شد. وی با اش��اره به اين که استان 
اصفهان از ابزارها و امکانات خوبی نسبت به ساير استان ها برای احداث بندر 
خشک برخوردار است،تاکيد کرد: با توجه به اين که مجوز ايجاد بندر خشک 
در اصفهان صادر شده است، بايد در اين مسير قدم های مهم برداشته شود. 
استاندار اصفهان با تاکيد بر انتخاب سريع تر مشاوران طرح احداث اين بندر، 
افزود: موضوع س��رمايه گذار و همچنين تعيين محل دقيق اين بندر بايد با 
جديت دنبال شود. وی افزود: با توجه به وجود رقبای ديگر در اين عرصه، بايد 

محکم تر و با سرعت بيشتری عمل کنيم.

نماينده شورای اسالمی شهرستان سميرم در شورای استان اصفهان گفت: 
شهرستان سميرم که به سرزمين هزار چش��مه معروف است، اکنون کانون 
خشکسالی اس��تان اصفهان نام گرفته اس��ت. علی جامه کهن در نخستين 
 نشست شورای اسالمی استان در س��ميرم اظهار کرد: شهرستان سميرم با

 36 هزار هکتار باغ سيب درختی، رتبه اول استان اصفهان را دارد. وی افزود: 
شهرستان سميرم با 33 هزار هکتار زراعت آبی، 26 هزار کلنی زنبور عسل، 
26 واحد مرغداری گوشتی و توليد 53 درصد شيالت استان، توليد بيش از 
33 هزار تن گندم و 80 هزار تن چغندر قند و جاذبه های گردشگری متنوع 
دچار خشکسالی شديدی ش��ده اس��ت. وی از کاهش 51 درصدی کاهش 
بارندگی نسبت به سال گذشته خبر داد و تصريح کرد: هزينه کردن اعتبارات 
دولتی برای مهار خشکسالی در صورتی کارآمد است که با توجه ظرفيت های 
موجود هر منطقه بتوانيم آب و خاک را مديريت صحيح و کارشناسی کنيم.

4
ایران از نظر نرخ تورم دوم جهان شد

بانک جهانی در جديدترين برآورد خود نرخ تورم ايران در سال 2013 را39/3 درصد اعالم کرد و از رتبه دوم ايران 
بين 161 کشور جهان خبر داد. بر اساس گزارش اين نهاد بين المللی نرخ تورم ايران که در سال 2012 بالغ بر27/4 

درصد بود، در سال 2013 به39/3 درصد افزايش يافته است.
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رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ش��عبه نطن��ز گفت: بنا بر 
تصميم هيات دولت قبل، قرار بود 5 واحد مرکز فرآوری ضايعات 
سنگ به عنوان پايلوت در 5 استان کشور از جمله استان اصفهان 
و در شهرستان نطنز احداث شود. اين مرکز در نطنز از سال 89 

تاکنون کلنگ خورده، اما  هنوز به بهره برداری نرسيده است. 
غالمرض��ا عبدالهی ادامه داد: ش��رکت س��ازنده توانس��ت در 6 
م��اه اول در زمينی متعلق به همان ش��رکت نس��بت به احداث 

 س��الن، خريد جرثقيل و انعق��اد قرارداد خريد ماش��ين آالت از 
کمپانی ه��ای ايتاليايی اقدام کن��د، اما با اين ک��ه در ابتدا تمام 
مس��ؤوالن برای واگذاری 250 هزار متر مرب��ع زمين مورد نياز 
مطابق با طرح وعده دادند، واگ��ذاری صورت نگرفت. همچنين 
زيرساخت ها و تسهيالت فراهم نش��د. وی عنوان کرد: احداث 
 اين مرکز مزايايی مانند استفاده از باطله ها، ايجاد اشتغال برای 
 بوم��ی های منطق��ه، برنام��ه های زيس��ت محيط��ی و اصالح

 بهره برداری معادن دارد. 
وی با تاکيد بر اين که وجود ذخاير بس��يار غن��ی مواد معدنی و 
کارخانه فوالد ذوب آهن در منطقه فرصت درخشانی به حساب 
می آيد، ذکر کرد: اگر اين فرصت ها، مورد توجه مس��ؤوالن قرار 
گيرد، شهرس��تان نطنز ظرفيت تبديل ش��دن به قطب سنگ و 

فوالد کشور را دارد. 
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر صناي��ع مهمی مانند نس��اجی، 
 چينی، سراميک، سلولزی هم در منطقه وجود دارند و بيشترين

 سرمايه گذاری توسط بوميان منطقه انجام شده است. 

 

گروه اقتصادی: مدير کل اداره پس��ت اس��تان اصفهان گفت: 
 در راس��تای عمل ب��ه رهنموده��ای رهب��ر معظم انق��الب به 
گونه ای برنامه ريزی کرده ايم تا در س��ال جدي��د حرکت ها و 
مديريت جهادی را در پست گسترش دهيم و  بر اين مبنا شعار 
 امس��ال پس��ت »نوآوری و ارتقای کيفيت خدمات پستی« قرار 
داده ايم. به گزارش روزنامه زاينده رود س��يد س��عيد رجالی در 
نشس��ت خبری خود با اهالی رس��انه با تبريک روز ارتباطات و 

روابط عمومی، ب��ه فعاليت ها و اهداف پس��ت در س��ال جاری 
 اشاره کرد و اظهار داشت: برای سال جاری 6 هدف کلی ترسيم 
کرده ايم که رشد سهم اين اداره از بازار خدمات پستی، افزايش 
توان اقتصادی و رشد بهره وری و نوآوری در خدمات و محصوالت، 
ارتقای کيفيت خدمات پس��تی و افزايش رضاي��ت ذی نفعان، 
توانمند سازی و توسعه سرمايه انسانی، از جمله محورهای اين 

فعاليت است. 
5 خدم��ت پس��تی ب��ه   وی اف��زود: در س��ال ج��اری 
فعاليت های پس��ت اصفهان اضافه ش��ده اس��ت که س��رويس 
مرسوالت پيشتاز با تعهد زمانی توزيع برای افرادی که در محل 
کار حضور ندارند، ايجاد باجه های سرويس الکترونيکی در پست، 
سرويس امانات کرايه که هزينه آن برعهده خود فرد است، تجهيز 
غرفه ها و باجه های الکترونيکی برای خدمات ثبت نام شهروندان 
و ارايه قراردادهايی برای ثبت نام اينترنت��ی مانند فروش بليت 
هواپيما و قطار اتوبوس، تامين اجتماعی و بيمه سالمت را شامل 

می شود.

زمين برای مرکز فرآوری ضايعات سنگ نطنز واگذار نشد 

توليد ساالنه 3 ميليون تن سنگ در نطنز
مدير کل اداره پست استان: 

نوآوری و ارتقای کيفيت خدمات پستی، شعار اداره پست 

 هش��تمين نمايش��گاه بين المللی فل��زات گرانبه��ا، طال، 
جواهرات، س��اعت، س��نگ ه��ای قيمتی، ماش��ين آالت و 
 تجهي��زات وابس��ته در اصفهان  دي��روز به کار خ��ود پايان 

داد. در اين نمايش��گاه حضور 30 نفر از اعض��ای اتحاديه های 
طال و جواهر استان های کشور و مهمانانی از کشورهای عراق، 
هند، ايتاليا و ترکيه به عنوان چهار کشور صاحب سبک صنعت 
طال و جواهر و اجتماع بيش از 100 مش��ارکت کننده داخلی و 
خارجی، اتفاق خوبی بود که جايگاه واقعی اصفهان را در صنعت 

طال نمايان می کند.
اصفهان در حوزه  توليد تجهيزات طال سازی رتبه  اول کشور را 
دارد. محمد کش��تی آرا، رييس اتحاديه  کشوری طال و جواهر 
گفت: برپاي��ی اين نمايش��گاه پايگاهی برای تب��ادل تجارب و 
آخرين دس��تاوردهای صنعت طال و جواهر است که اميدواريم 
مورد بهره برداری کامل قرار گيرد. وی با بيان اين که اس��تان 
اصفهان در عرصه  توليد تجهيزات طال س��ازی نيز دارای رتبه  

برتر کش��ور اس��ت، گفت: رونمايی از دس��تگاه های جديد در 
هر دوره از برگزاری نمايش��گاه طال در اصفهان س��ندی بر اين 
مدعاست.رييس اتحاديه  کشوری طال و جواهر به چالش های 
موجود در صنعت طال و جواهر اشاره کرد و افزود: واردات طال 
يکی از بزرگ ترين چالش ه��ای پيش روی فعاالن اين صنعت 
اس��ت. وی با بيان اين که تمام طرح های وارد ش��ده به کشور 
به ويژه از کش��ورهای چين، هند، ترکيه و ايتاليا برگرفته شده 
از طرح های قديمی ايرانی اس��ت، افزود: در اين راس��تا بايد با 
استفاده از ظرفيت نخبگان، طرح های جديدی را مطابق با نياز 

روز جامعه ايجاد کرد.
برگزاری نمايش�گاه ب�زرگ ترين س�کوی پرتاب 

صنعت طالست

هوش��نگ شيش��ه بران، رييس اتحاديه طال و جواهر اصفهان 
با بيان اين که برگزاری نمايش��گاه بين الملل��ی در حوزه طال 
می تواند بزرگ ترين س��کو ب��رای ارتقای اين صنعت باش��د، 
اظهار داش��ت: با برگزاری اين نمايش��گاه تب��ادل اطالعات و 
تجارب به خوب��ی بين فع��االن اين صنعت ص��ورت می گيرد 
و  با اي��ن کار می توان اتفاق��ات خوبی را در اين بخش ش��اهد 
ب��ود.وی بازارياب��ی جهان��ی را يکی ديگ��ر از اه��داف برپايی 
نمايش��گاه بين الملل��ی طال و جواه��رات در اصفه��ان عنوان 
کرد و گفت: نمايش��گاه تنها جوالنگاهی اس��ت که تمام افراد 
درگير با اي��ن صنع��ت از توليد تا مص��رف می توانن��د در آن 
سکوی پرش داشته باشند. وی در مورد جايگاه برتر نمايشگاه 
 طال و جواهر اصفهان در س��طح کش��ور نيز گف��ت:  90 درصد 

ماشين آالت طالسازی مورد نياز، توليد داخل استان است  
 و 60 درصد مصنوعات طالی کش��ور نيز در اصفهان توليد

 می شود.
شهرک طال در اصفهان ايجاد شود

رسول ياحی، معاون سياسی و امنيتی استانداری اظهار داشت: 
استان اصفهان در بخش ساخت و س��از و تکنيک های طاليی 
يکی از اولين های بازار جهانی است. وی با بيان اين که حضور 
طالی ايران و به ويژه اصفهان در بازارهای جهانی ضروری است، 
افزود: در اين راس��تا با بهره گيری از ظرفيت جوانان و به ويژه 
دانش��جويان نخبه، می توان فاصله نرم اف��زاری صنعت طال با 

رقبای خارجی را کاهش داد. 
وی ب��ا بي��ان اي��ن ک��ه برنام��ه ري��زی ب��رای راه ان��دازی 
ش��هرک طال در اصفه��ان بايد انج��ام پذيرد، افزود: ش��هرک 
 ط��ال باي��د س��ال آين��ده در اس��تان اصفه��ان راه ان��دازی

 شود.

اصفهان رتبه اول توليد تجهيزات طالسازی را دارد

وزير نيرو با تاکيد بر اين که بحران آب در کش��ور جدی است، 
از دولت، مجلس، قوه قضائيه و مردم برای مديريت مصرف آب 
کمک خواس��ت. حميد چيت چيان گفت: موض��وع آب برای 
کشور ما بسيار مهم بوده و ضروری است که از ابعاد مختلف به 
اين موضوع پرداخته و آگاهی های الزم به مردم داده شود. اين 
در حالی است که مطالبی که درباره موضوع آب بيان می کنيم، 
بسيار عميق و نگران کننده  است که راهکار هم دارد، اما کليد 
حل مشکل آب تنها در دست مسؤوالن نيس��ت و تمام مردم 
شامل ش��هروندان، روستانش��ينان، صنعت گران و کشاورزان 

بايد کمک کنند تا بتوان موضوع بحران آب را مديريت کرد.
وزير نيرو افزود: بحران آب جدی است. زيرا در 10 سال گذشته 
ميزان آب تجديدشونده کشور 130 ميليارد مترمکعب بود، اما 
اکنون در اثر کاهش متوسط بارش ها از ساالنه 250 ميليمتر 
به 242 ميليمتر، حجم آب تجديدش��ونده ب��ه 120 ميليارد 
مترمکعب کاه��ش يافته اس��ت. وی با بيان اين ک��ه تاکنون 
 در کش��ور 690 س��د احداث ش��ده اس��ت که توانايی تنظيم

 39 ميليارد مترمکعب و ذخيره سازی 49 ميليارد مترمکعب 
آب را دارند، اظهار داشت: س��دهايی که تاکنون ساخته شده 
و يا در ح��ال احداث اس��ت، افزون بر 76 ميلي��ارد مترمکعب 
آب را تنظيم می کنند و اين درحالی اس��ت که ما بيش از 46 
ميليارد مترمکعب آب برای تنظي��م نداريم. وی درباره انتقال 

آب از يک حوزه به حوزه ديگر برای جبران کمبود آب، گفت: 
کارشناس��ان مديريت آب در جه��ان بر اين باور هس��تند که 
انتقال آب، يک راه حل اساسی نيست و يک راه حل اضطراری 
اس��ت و بايد برای حل مش��کل آب با توجه به پتانس��يل های 
آب هر منطقه تصميم هاي��ی اتخاذ کرد. وزير نيرو س��پس با 
 بيان اين ک��ه 12 طرح انتق��ال حوزه به ح��وزه آب با ظرفيت

 2/1 ميليارد مترمکعب اجرا ش��ده اس��ت که بي��ش از نصف 
اين آب از سرش��اخه های کارون تامين و ب��ه اصفهان منتقل 
می ش��ود، گفت: براساس مصوبه ش��ورای عالی آب، يک طرح 
انتقال آب ديگر فقط برای مصرف ش��رب باي��د در اين بخش 
اجرا شود. وی با بيان اين که بعضی از دوستان اصرار دارند که 
 انتقال آب از سد بهش��ت آباد به اصفهان ازطريق تونل به طول

 65 کيلومتر انجام ش��ود، گفت: انتقال اين آب ازطريق تونل 
راهکار مناس��بی نيس��ت. زيرا با تجربه ه��ای ناموفقی که در 
گذش��ته در طرح هايی نظير تون��ل انتق��ال آب کوهرنگ 3، 
سرشاخه های دز به قمرود و نواحی غرب با پديده خشک شدن 
چشمه ها، چاه ها و قنات ها مواجه شديم، برای جلوگيری از اين 
 موضوع قرار شد آب ازطريق لوله و ايستگاه پمپاژ منتقل شود.

چيت چي��ان ادامه داد: ب��ا اجرای اي��ن کار، افزون ب��ر تامين 
آب موردنياز ش��رب اصفهان، حساس��يت مردم چهارمحال و 
بختياری برای خشک شدن 40 تا 50 چشمه برطرف می شود 

ضمن آن که به نظر مردم خوزستان توجه شده است. وی تاکيد 
کرد: وزارت نيرو با بررسی در ش��ورای عالی آب به اين نتيجه 
رس��يد که اين طرح را ازطريق لوله و ايس��تگاه پمپاژ آب اجرا 
کند. چيت چيان درباره انتقال آب از دريای خزر به س��منان، 
گفت: از ديد وزارت نيرو، اين انتقال برای تامين آب ش��رب و 
صنعت توجيه اقتصادی دارد، اما تاکنون سازمان محيط زيست 
با اجرای اين طرح مخالفت کرده است و درصورت پيدا شدن 
راهکارهايی برای به حداقل رساندن آثار سوء زيست محيطی، 

اين طرح اجرا می شود.
وی در ادامه با بي��ان اين که بازچرخانی آب از سياس��ت های 

اصلی وزارت نيرو است، اظهار 
داش��ت: از پس��اب تولي��دی 
حاص��ل از تصفيه خانه ه��ای 
فاضالب با توجه به ويژگی های 
پس��اب، می توان برای صنعت 
و گاه��ی اوق��ات ب��ا درنظ��ر 
گرفت��ن اس��تانداردهای آب 
کش��اورزی، از آن در بخ��ش 
کش��اورزی اس��تفاده ک��رد. 
چيت چيان تاکيد کرد: احداث 
تصفيه خانه ه��ای فاضالب در 
مقياس های ب��زرگ و کوچک 
قابل اجرا اس��ت. وی با اشاره 
به تجربه س��اير کش��ورها در 
استفاده از پس��اب، گفت: در 
آلمان برای هر ساختمانی يک 
تصفيه خان��ه وج��ود دارد که 

پساب تصفيه شده برای مصرف سيفون و فضاهای سبز استفاده 
می شود. در اس��تراليا هم که کشور پربارشی اس��ت، با ايجاد 
منبع هايی بر روی س��اختمان ها، آب جمع آوری شده از باران 

برای مصارف آبياری فضای سبز و سيفون استفاده می شود.
وزير نيرو با بي��ان اين که حدود 237 ميلي��ون مترمکعب آب 
از زاينده رود و چاه ها به صنايع منطقه اختصاص يافته اس��ت 
که با تصويب شورای عالی آب، بخشی از اين آب به کشاورزان 
و مصارف ش��رب اختصاص می ياب��د و آب صنعت از پس��اب 
تصفيه خانه های فاضالب تامين می ش��ود، گفت: 37 ميليون 
مترمکع��ب آب ازطريق بازچرخانی تامين می ش��ود و صنايع 

موظف به ايجاد سامانه های بازچرخانی آب هستند.
وی خاطرنشان کرد: براساس تصميمی که در اسفندماه سال 
گذشته گرفته شد، دس��ت کم يک نفر از اعضای هيات مديره 
شرکت های زيرمجموعه وزارت نيرو، بايد از اعضای هيات علمی 
دانشگاه ها باشد که با اين اقدام از ظرفيت های دانشگاه در حل 
مشکالت صنعت آب استفاده ش��ود؛ ضمن آن که رشته های 

جديدی برای مديريت آب در ايران ايجاد می شود.

نگرانی های وزير نيرو از بحران آب در تابستان

لوله جای تونل » بهشت آباد « را گرفت
رييس شهرک علمی و تحقيقاتی 

استان

نخستين واحد توليد منيزيم 
در اصفهان ساخته شد

رييس شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان گفت: شرکت 
دانش بنيان احيای نوين مواد، مستقر در شهرک علمی و 
تحقيقاتی اصفهان موفق به توليد منيزيم خالص و تدوين 
دانش فنی، بومی س��ازی و س��اخت اولي��ن واحد توليد 
منيزيم در کشور شد. مهدی کشميری با اشاره به اين که 
منيزيم هش��تمين فلز فراوان در پوسته زمين و سومين 
 عنصر ف��راوان در آب دريا اس��ت، اظهار ک��رد: منيزيم

 س��بک ترين فلز س��ازه ای جهان و دانس��يته آن 2/3 
دانس��يته آلومينيوم اس��ت. وی با بيان اين که منيزيم 
خالص به عنوان يک  احياکننده مناس��ب ب��راي توليد 
فلزاتي از قبي��ل اورانيوم، زيرکونيوم و تيتانيم اس��تفاده 
مي ش��ود، افزود: همچنين آليا ژه��اي آن داراي خواص 
منحصربه فردي از قبيل دانس��يته پايي��ن، مقاومت به 
خوردگي باال و اس��تحکام مناسب اس��ت که در ساخت 
قطعات موش��ک، هواپيما و خودرو اس��تفاده مي شود. 
وی ادام��ه داد: با توجه به مواد اوليه ف��راوان و همچنين 
 روند رو به رش��د جه��ت مصرف اي��ن م��اده در صنايع 
آلومينيوم س��ازی، نفت و گاز  و صنايع هوايی کش��ور، 
تدوين دان��ش فنی و توليد اين فلز اس��تراتژيک اهميت 
بااليی دارد. وی با اشاره به توليد اين فلز سبک در شرکت 
دانش بنيان مستقر در شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان 
گفت: فاز مطالعاتی برای توليد اين ماده از س��ال 1388 
آغاز و در س��ال 1390 اولين خط توليد منيزيم توس��ط 
متخصصين اين شرکت طراحی و ساخته شد.کشميری 
اضافه کرد: در س��ال  1392 اولين واح��د توليد منيزيم 
خالص با دانش فنی 100درصد بومی ش��ده، آغاز به کار 
کرد که پيش از اين دانش فنی توليد اين ماده در جهان 
تنها در اختيار کشورهای کانادا، چين، آمريکا، روسيه و 
ژاپن بود. وی با بيان اين که خ��ط توليد منيزيم خالص 
توس��ط ش��رکت دانش بنيان احيای نوين مواد در سال 
1389 طراحی و در س��ال 1391 عمليات س��اخت آن 
به پايان رس��يد، گفت: خط توليد منيزيم خالص، شامل 
سيس��تم کوره، سيس��تم وکيوم و راکتور احيا است و از 
مزايای آن نس��بت به نمونه خارجی می توان به مصرف 
انرژی کمتر، بهبود س��ينتيک واکنش، انتقال بهتر جرم 
 و حرارت و طوالنی تر ش��دن عمر دس��تگاه نس��بت به 
روش های مرسوم نام برد. در سيستم های مشابه، سيکل 
توليد منيزيم 10 تا 12 ساعت، ولی در سيستم طراحی 

شده شش ساعت است. 

کارشناسان مديريت 
آب در جهان بر 

اين باور هستند 
که انتقال آب، يک 

راه حل اساسی 
نيست و يک راه حل 

اضطراری است



یادداشت

دايوش فرضيايی مجری و برنامه ساز كودك صدا وسيما با حضور در برنامه »خيابان ايران« درباره شايعات 
و حواشی پيش آمده درباره همکاری اش با تلويزيون و اين كه قراردادش با صداوسيما به پايان رسيده و 

چون نياز به استراحت داشته آن را تجديد نکرده است، سخن گفت.

5 قرارداد عموپورنگ با صداوسیما تمام شد
هفتیادداشت

ایران و ادبیات آن را با فردوسی 
و سعدی شناخته ایم 

س��فير بوس��نی و هرزگوي��ن در 
جمهوری اسالمی ايران گفت: مردم 
ايران به عنوان نماد انسان دوستی 
در دنيا ش��ناخته می شوند. اديب 
بوكوويچ كه برای شركت در جشن 
گالبگيری به نياسر سفر كرده بود 
گفت: م��ردم ما خاط��رات خيلی 
خوب��ی از همدلی م��ردم ايران در 
زمان جنگ بوس��نی دارن��د. زيرا 
زمانی كه ما در س��ختی و جنگ بوديم، ايرانيان ياور ما بودند. سفير 
بوس��نی در تهران همچنين اظهارداشت: ش��هر تاريخی نياسر نيز از 
فرهنگ بزرگ ايران نش��ات می گي��رد. وی گفت: من در اين ش��هر 
كوچک با بوی گل سرخ و مهربانی مردم، به همدلی مردم ايران با ما 
رسيدم. يکی از استادان دانشگاه سورن بون فرانسه نيز اظهارداشت: 
ما ايران و ادبيات آن را با فردوسی و سعدی شناخته ايم و بسيار به اين 
ادبيات عالقه مند هس��تيم. فرانس��ووا مورو افزود: هم اكنون در يک 
 مدرس��ه بس��يار قديمی در فرانس��ه، زبان و ادبيات فارسی تدريس 

می كنم. 

برگزاری بزرگداشت » آفرین 
فردوسی « در دهاقان

آيي��ن بزرگداش��ت فردوس��ی در 
دهاقان برگزار ش��د. دفتر فرهنگ 
اس��المی  با همکاری گروه زبان و 
ادبيات فارس��ی و انجم��ن اقاقيا، 
بزرگداشت فردوسی، شاعر بزرگ 
حماس��ه س��رای ايران زمين  را با 
حضور دانشجويان، اعضای هيات 
علمی و جمعی از مسؤوالن ادارات 
شهرس��تان دهاقان در محل تاالر 
اجتماعات شهيد بش��ارت برگزار كرد. در اين آيين، وحيدا از اعضای 
هيات علمی دانش��گاه آزاد واحد دهاقان، در بي��ان ويژگی های ادب 
فردوسی گفت: فردوسی شاعری نيست كه نيازمند به معرفی باشد. 
زيرا شهرت وی از مرزهای ايران زمين بسيار فراتر رفته است و شاعری 
جهانی به شمار می رود، او قبل از هر چيز در شاهنامه به زنده كردن 
زبان و فرهنگ فارس��ی توجه داشته اس��ت. زيرا زبان، يکی از عوامل 
انس��جام اجتماعی اس��ت و تکلم به يک زبان برای يک ملت، زمينه 

يکپارچگی را به ارمغان می آورد.

تور بازی های فکری خانه خالقیت 
برگزار می شود

     كالس های آموزشی متناسب با 
دانش آموزان مدارس مختلف از 
سوی خانه خالقيت و بازی های 
فک��ری وابس��ته ب��ه س��ازمان 
فرهنگ��ی، تفريحی ش��هرداری 
اصفهان برگزار می شود. مسؤول 
خانه خالقيت گفت: اين كالس ها 
به صورت روتين متناسب با سن و 
ظرفيت بچه ها به آموزش ۲ تا ۳ 
مدل بازی متنوع پرداخته و كودكان را بدون استفاده از هيچ ابزاری 
 به كارهای خالقيتی فکری با مواد بازيافتی و آنچه در تصورشان است،

 وا می دارد. گفتنی است، عالقه مندان می توانند جهت حضور در اين 
كالس ها با هماهنگی قبلی با ش��ماره ۲۶۸۳۴۸۴ در خانه خالقيت 
 حض��ور يابن��د و به م��دت يک س��اعت و ني��م و ب��ا تع��داد ۶۰ نفر

 شركت كننده، در طول يک روز لحظاتی خوش را تجربه كنند. 

 هری پاتر سال 2016 به سینما 
می آید

جديدترين فيلم��ی كه با تمركز بر 
جه��ان داس��تانی آث��ار ج��ی كی 
رولينگ و ش��خصيت افسانه ای او 
يعنی هری پاتر س��اخته می شود، 
اك��ران   ۲۰1۶  نوامب��ر س��ال 
می ش��ود. »هيواله��ای خيالی و 
زيس��تگاه های آنه��ا« فيلم��ی از 
كمپانی برداران وارن��ر، 1۸ نوامبر 
۲۰1۶ به نمايش درمی آيد.كمپانی 
برادران وارنر اعالم كرده است كه دوستداران جهان داستانی رولينگ 
 م��ی توانن��د داس��تانی از اي��ن نويس��نده را ب��ر پرده ه��ای بزرگ 

ببينند.

جشنواره

آموزش فیلمسازی در استان ها 
متحول می شود 

مديرعامل انجمن س��ينمای جوان يکی از داليل توقف موقتی  
جش��نواره منطقه ای انجمن را افت كيفی آثار توليد ش��ده در 
اس��تان ها عنوان كرد و به تش��ريح آخرين تح��والت در روند 
آموزش فيلمس��ازی در دفاتر اس��تانی و تغيي��رات در برپايی 
جشنواره های منطقه ای پرداخت. حبيب ايل بيگی گفت: طبق 
آسيب شناسی های انجام شده در انجمن سينمای جوان به اين 
نتيجه رسيدم كه آثار توليد ش��ده به ويژه طی دو سال گذشته 
در سراسر كش��ور دچار افت كيفی ش��ده و اغلب فيلم ها هم از 
جهت محتوا و هم از لحاظ ساختار ضعيف و يا متوسط بوده و به 
هيچ عنوان، فيلم با كيفيت قابل قبولی وجود نداشت. بنابراين 
دليل عمده توقف برگزاری جشنواره منطقه ای اين انجمن افت 
كيفی آثار توليد ش��ده در مراكز استان ها اس��ت. وی در ادامه 
افزود: همين مس��اله ما را بر اين داشت تا آسيب شناسی جدی  
در اين زمينه داشته باشيم. يکی از داليل وجود چنين ضعفی 
به آموزش برمی گش��ت كه بالفاصله با تغيي��ر معاون آموزش 
انجمن س��ينمای جوان، بزرگ ترين عامل اف��ت كيفی آثار را 
اصالح كرديم. ايل بيگی درب��اره ضعفی كه در حوزه آموزش در 
انجمن وجود داشت، گفت: شيوه آموزش اشکال داشت. يعنی 
15 ماه آموزش فيلمس��ازی با تعيين س��رفصل ها و واحدهای 
آموزشی ترتيب داده شده بود كه اين روند به آموزش هنرجويان 
لطمه وارد می كرد و طوالنی ش��دن روند آموزش، روح و شوق 
فيلمس��ازی را از هنرجو می گرفت. از همين رو با تغييراتی كه 
در آموزش ايجاد كرديم، زمينه ای فراهم شد كه هنرجويان به 
شکل كارگاهی آموزش ببينند. مديرعامل انجمن سينمای جوان 
درباره مشکالتی كه پيش روی نمايش و عرضه آثار وجود داشت، 
توضيح داد: تعدادی فيلم در دفاتر انجمن س��ينمای جوان در 
شهرستان ها توليد می شد كه اين آثار هيچ گاه در شهرهای خود 
ديده نمی شد و همه فيلم ها برای حضور در جشنواره فيلم كوتاه 
تهران روی هم تلنبار می شد و طی آسيب شناسی های انجام 
شده، متوجه شديم اغلب اين فيلم ها بدون كارشناسی و مشاوره 
ساخته شده بودند. به همين دليل بخش عمده ای از آثار با توجه 
به صرف هزينه های بااليی كه شده بود، قابل ارايه به جشنواره ها 
نيز نبودند. اين مدير سينمايی با اشاره به تصميم گيری درباره 
چگونگی حضور فيلم های كوتاه توليد شده در مراكز استان ها 
گفت: ما اعالم كرديم توليدات س��االنه دفاتر ب��دون رقابت در 
هفته های عکس و فيلم نشان داده شوند تا فيلمسازان بتوانند 
آثار خود را در شهرش��ان كنار ساير فيلمس��ازان همشهری و 
خانواده های خود ببينند. مرحله بعد اين است كه آثار خوب فيلم 
كوتاه كه در هفته فيلم و عکس شهرستان ها نمايش داده شدند 
به جشنواره رقابتی استانی راه پيدا كنند و اين بار آثار برگزيده به 

شکل رقابتی مورد ارزيابی قرار گيرند. 
 اي��ل بيگ��ی در پاي��ان بيان ك��رد: پ��س از طی اي��ن مراحل، 
فيلم های برگزيده در جشنواره استانی در جشنواره منطقه ای 
با هم به رقابت می پردازند و منتخبان در جشنواره منطقه ای، 
به جشنواره فيلم كوتاه تهران راه می يابند و البته به اين دليل 
كه در س��ال جاری مش��غول ارزيابی ها و آسيب شناسی هايی 
از اين دست بوديم، متاس��فانه شايد فرصت حضور برگزيدگان 
 جش��نواره منطقه ای در جش��نواره فيلم كوتاه ته��ران فراهم

 نشود.

محمدعلی اسالمی ندوش��ن ويژگی اصلی انديش��ه های خيام را 
پرسشگری می خواند و می گويد: خيام همواره بر روی نقاط اصلی 
زندگی بشر دس��ت گذاش��ته و هس��ته اصلی و بنيادين رباعيات 
خيام، طرح همين پرسش هاست. خيام در زمان حيات خودش به 
عنوان شاعر معروف نبود؛ بلکه سال ها بعد نامش در تذكره ها آمد 
و شعرهايش مطرح شد و در دنيای امروز نيز به خاطر ترجمه های 
خوب فيتز جرالد در سراسر جهان ش��هرت يافته است. او در طول 
زندگی اش به عنوان رياضی دان و فيلس��وف مش��هور بود و اين در 
حالی است كه معاصرانش از رباعی هايی كه امروزه مايه شهرت و 

افتخار او است، بی خبر بودند.
زندگینامه عمر خیام    

او با بيان اين كه مضمون شعرهای خيام مشرب فلسفی دارد، بيان 
می كن��د: در دوران اندوه زده خيام��ی و در آن زمانی كه ترك های 
س��لجوقی بر ايران حاكم بودن��د و فضايی تنگ و پ��ر از اختناق را 
پديد آورده بودند، خيام سعی كرد شاد باشد  و آن مضامين شراب 
و شادی كه در شعرهای خيام وجود دارد، برای اين است كه خيام 
می گويد اين زندگی و عمر انس��انی گذراس��ت و بايد آن را جدی 
گرفت؛ نه اين كه در آن بيهوده خوش گذراند و منظور از شراب در 
شعر خيام بدمستی نيست. اسالمی ندوشن معتقد است: متاسفانه 
غربی ها وقتی شعر خيام را می خوانند، گمان می كنند كه منظور 
از شراب، همان شراب ظاهری است و برداشت ديگری از شعرهای 
خيام كرده اند و حتی ميخانه ای به نام خيام وجود دارد. همچنين 
مرتضی كاخی، شعر خيام را به هم پيوستگی خيال و انديشه می داند 
و می گويد: خيام در نظر من، يک گنج بزرگ تاريخی  اس��ت كه از 
پديده های انديشه و هنر ايرانی به شمار می رود. بنابراين هميشه 
نکته هايی درباره  اين افراد كه ابعادی متفاوت و انديش��ه ای بزرگ 
دارند، هست و من اگر نکته هايی را كه مغفول مانده، می دانستم، 
آنها را می نوش��تم. در عين حال معتقدم اين نکته ها كشف و نقاط 

تاريک زندگی و انديشه  خيام، بی شک روشن خواهد شد. 
آیندگان بخش های ناپیدای خیام را پیدا می کنند.     

اين پژوهشگر با بيان اين مطلب كه درباره  خيام كم  و بيش بسيار 
نوش��ته اند، اظهار می  كند: هرك��س در قلمرو فرهن��گ ايرانی و 
جغرافيای زبان فارسی به  سمت دريای شعر رفته است. چنان چه 

رباعی خوبی سروده، غالبا يا شکل رباعی خيامی داشته و يا اين كه 
ش��اعر رباعی اش را به نام خي��ام ثبت كرده و از همين روس��ت كه 
هيچ كس از تعداد دقيق رباعيات خيام خبر ندارد. كاخی با اش��اره 
به اين كه نکته های مطرح شده درباره  خيام چيزی نيست كه تازگی 
داشته باشد، می گويد: اين ها مسايلی نيست كه به تازگی در اروپا 
و آمريکا مد ش��ده باش��د؛ بلکه چند قرن پيش، اديبان برجس��ته  
انگليس��ی و اروپايی به ياد خيام ب��وده  و به دنبال ش��عر او رفته اند 
و بهترين ترجمه ای را كه درباره  ش��عر كس��ی امکان داشته پديد 
بياورند، آورده اند. او همچنين بيان می كند: فيتزجرالد به اين جهت 
موفق شد ترجمه  ماندگاری از شعر خيام به دست دهد كه به شيوه  
ترجمه های اكنون كار نکرد و به دنبال سبک و سياق ترجمه هايی 
كه از شعر موالنا در آمريکا می شود، نرفت؛ بلکه ابتدا شعر خيام را 
درك كرد و سپس زبان مناسب را برای اين شعر دريافت و سعی كرد 
از نو، شعری در آن فضا خلق كند و اين طور خيام را از زبان  فارسی به 
انگلستان برد؛ مانند همان كاری كه احمد شاملو درباره  شعر لوركا 
كرد. شاملو زياد زبان نمی دانست و خيلی ها بودند كه از او بهتر زبان 
می دانس��تند، اما چون اهل ذوق بود و درايت شاعر انه  برجسته ای 
داشت، از اين ترجمه ها چيزی خلق كرد كه از شعر اصلی لوركا به 
هيچ وجه كم تر نيست. عبدالعلی دستغيب نيز با بيان اين كه مردم 
ايران زياد به  خيام نزديک نيستند، می گويد: آن چيزی كه غرب از 
ترجمه  فيتزجرالد از خيام فهميده و منعکس شده، بيش تر از آن چه 
ما از خيام می فهميم، به واقعيت نزديک است. چون در ايران، خيام 
بيش تر به عنوان رياضی دان مشهور است تا به عنوان شاعر. درباره  
خيام، تحقيقات زيادی انجام شده و به ويژه اروپاييان درباره  او بحث 
كرده اند و در ايران هم صادق هدايت، جالل همايی، مهدی فوالدوند 
و محمدعلی فروغی، به خيام پرداخته اند. او در ادامه بيان می كند: 
خيام ابتدا يک متفکر و رياضی دان،  اما شاعری جنجال برانگيز است. 
رباعيات خيام همه از خيام نيست. نزديک 7۲ رباعی است كه در 
مآخذ تاريخی به خيام نسبت می دهند و تنها هفت رباعی  است كه 
به طور مسلم برای خيام اس��ت. آن چيزی كه در رباعيات خيام به 
چشم می خورد، موضوع مهم زندگانی و تفکر درباره  حيات است. 
اين منتقد ادبی سپس از موضوع واحد در هر رباعی به عنوان مؤلفه  
رباعيات خيام ي��اد می كند و می افزايد: خيام در س��ه مصراع اول، 

 يک مقدمه  اس��تداللی دارد و در مصراع چهارم نيز نتيجه  عقالنی 
می گيرد و همه  آن بي��ان توصيفی در رباعی ك��ه چيزی را وصف 
می كند، به كمک تأثير گذاری بيان عقالنی رباعيات خيام می آيد. 
دستغيب همچنين می گويد: خيام همواره به حيات و آخر و عاقبت 
انسان می انديش��د. وقتی به زندگانی انسان نگاه می كند، می بيند 
بيش از آن چه ديگران تصور می كنند، انديش��ه های انسان مولود 
تصورات بی تحقيق اوست تا تصوراتی مبتنی بر آگاهی. به اعتقاد 

خيام، عمر انسان كوتاه است 
و پيش از آن كه عرصه  زندگی 
را ترك كن��د، بايد آن را پاس 
بدارد. او ميراث  خيام را گرانبها 
می داند و معتقد است: ميراث 
خيام خيل��ی گرانبها س��ت. 
زي��را وی در نج��وم، تقويم، 
رياضيات و فلس��فه اس��تاد 
بوده اس��ت. معادالت جبری 
را پي��ش از دكارت مط��رح 
 می كند و از شاگردان مستقيم

 اب��ن  س��ينا و همچني��ن 
به طور غيرمس��تقيم، شاگرد 
دموكريت��وس يونان��ی بوده 
اس��ت. خيام فردی دانشمند 

بوده ك��ه كتاب ه��ای تاثير گذاری نوش��ته ك��ه در مجامع علمی 
جهان درباره  آن ها بحث می ش��ود. چيزی كه خي��ام را در پايه ای 
بزرگ نمايان كرد، كارهايی بود كه فيتزجرالد به انجام رساند. وی 
تمام عمرش را به س��اختن منظومه ای از شعرهای خيام گذاشت. 
عبدالعلی دستغيب رباعيات خيام را يکی از بهترين مجموعه های 
شعر فارسی معرفی و اظهار می  كند: اين اثر نزد غربيان آن قدر مهم 
است كه اگر در كتابخانه های مردم اروپا دو كتاب باشد، يکی كتاب 
مقدس اس��ت و ديگری، كتاب خيام، اما در ايران اين طور نيست. 
وقتی از ش��اعران بزرگ صحبت می  ش��ود يا مردم ايران بخواهند 
شعری بخوانند، بيش تر به سعدی، فردوسی، حافظ و موالنا اشاره 

می شود تا خيام.
   آشنایی با شعر

كاووس حسنلی نيز معتقد است: رباعيات خيام به دليل نوع نگاه 
و بينشی كه بر آن حاكم است، پرس��ش ها و ترديدهای زيادی را 
برانگيخته است. تقريبا همه  خيام پژوهان بر اين باورند كه بسياری 
از رباعيات منسوب به او جعلی است و افراد با سليقه های گوناگون 
رباعياتی را س��روده و آن ها را به خيام نس��بت داده اند، به گونه ای 
كه هر چه جلوتر می آييم، تعداد رباعي��ات خيام بيش تر و بيش تر 
می ش��ود. او تصريح می كند: تعدد و تنوع رباعيات و تناقض ميان  
آن ها از يک سو و آثار فلسفی و كالمی خيام و به كار رفتن واژه هايی 
چون امام، حکيم و حجت الحق برای خيام از س��وی ديگر، باعث 
ش��د برخی به اين پندار روی آورند كه ممکن نيس��ت كس��ی كه 
كتاب هايی مانند »كون و التکليف« و رسايلی درباره  وجود و خلقت 
نوشته باشد، رباعياتی بسرايد كه از آن بوی شرك و الحاد به مشام 
برسد. او همچنين می گويد: خيام به دليل درنگ انديشمندانه ای 
كه در فلسفه دارد، پرسش هايی ايجاد می كند و مخاطب خود را به 
موضوعات شيرين و لذت بردن فرامی خواند و انديشه های او، آدمی 
را به درنگ بيش تر در خصوص مرگ و زندگی و هستی وا می دارد. 
شعر خيام مانند آينه اس��ت و هر كس می تواند انديشه های خود 
را در آن آينه ببيند، اما كس��انی نيز هستند كه شعر او را مادی نگر 
 و نااميد و ناراض��ی از جهان می پندارند و وجه ش��اعری او را قبول

 ندارند.

به مناسبت بزرگداشت خیام نیشابوری 

امروز روز بزرگداشت حکیم عمر خیام است
شاعری که جهانی شد 

آن چیزی که 
غرب از ترجمه  

فیتزجرالد از خیام 
فهمیده و منعکس 

شده، بیش تر از 
آن چه ما از خیام 

می فهمیم، به 
واقعیت نزدیک 

است
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مس��تند تيم ملی فوتبال ايران در مس��ابقات جام جهانی ۲۰1۴ 
برزيل از هفته دوم خرداد ماه از شبکه دوم سيما پخش می شود.

محمودرضا رضايی س��ازنده مس��تندهای »فوتب��ال ايرانی« كه 
مسؤوليت ساخت مس��تند تيم ملی فوتبال ايران در جام جهانی 
۲۰1۴ برزيل را برعهده دارد، با بيان اي��ن مطلب كه از هفته دوم 
 خرداد ماه مس��تند تيم ملی فوتبال از ش��بکه دوم س��يما پخش 

می شود، گفت: از س��ال 199۸ هر چهار سال يک بار كه تيم ملی 
فوتبال ايران در آس��تانه جام جهانی قرار می گيرد، مس��تندی را 
برای تيم ملی فوتبال بزرگساالن می س��ازم. طی دوره های قبلی 
 جام جهانی، اين مستند با نام »فوتبال ايرانی« از تلويزيون پخش 
می شد. وی بيان كرد: بعد از راهيابی ايران به جام جهانی فوتبال 
۲۰1۴ برزيل، ساخت قسمت دوم اين مجموعه نيز آغاز شده است. 
از جمله بخش هايی كه تا امروز فيلمبرداری شده است می توان به 
بافت فرش جام جهانی و  گبه هايی كه قرار است به رقبای ايران و 
مهمانانی كه در اردوی تيم ملی حاضر می شوند، اهدا شود، اشاره 
كرد. همچنين با همراه��ی تيم ملی فوتب��ال در اردوی آفريقای 
جنوبی، برنامه های جذابی را از اين سفر تهيه كرده ايم. قسمت های 
مستند تيم ملی فوتبال كه قرار است در جام جهانی فيلمبرداری 

شود، بيش از 1۰ قسمت خواهد بود.

پيش توليد فيلم س��ينمايی »مذاكرات مستقيم آقای عبدی« به 
كارگردانی علی شاه حاتمی با حضور اكبر عبدی آغاز شد. جالل 
چاوش��يان تهيه كننده اين فيلم گفت: »مذاكرات مستقيم آقای 
عبدی« يک فيلم س��ينمايی خاص و بازيگر اصل��ی آن نيز اكبر 

عبدی است. 
در واقع اين فيلم سينمايی، يک فيلم تک بازيگر و تک لوكيشن و 

در فضای طنز است. وی ادامه داد: نويسنده و كارگردان اين فيلم 
سينمايی علی شاه حاتمی اس��ت. برخی از صحنه های اين فيلم 
سينمايی گرفته شده، اما به زودی فيلمبرداری اين فيلم سينمايی 

آغاز می شود.
چاوش��يان توضيح داد: در »مذاكرات مستقيم آقای عبدی« قرار 
است اكبر عبدی گروگان گرفته شود و بايد برای آزادی خود يک 
تنه تالش و با گروگان گيران مذاكره كند.وی بيان كرد: هرچند در 
اين فيلم تنها بازيگر اكبر عبدی است، تعدادی از بازيگران تنها با 
صدايشان در اين فيلم حضور خواهند داشت. از جمله افرادی كه 
برای اين فيلم اعالم آمادگی كرده اند، می توان به ميالد كی مرام، 
فريبا طالبی، علی درستکار و الميرا عبدی اشاره كرد. چاوشيان در 
پايان گفت: تمامی سکانس های اين فيلم سينمايی در يک فضای 

بسته و تک لوكيشن گرفته می شود.

سازنده مستندهای »فوتبال ایرانی«

پخش مستند جام جهانی فوتبال 2014در خرداد
پیش تولید فیلم سینمایی »مذاکرات مستقیم آقای عبدی«

اکبر عبدی در تالش برای نجات از دست گروگان گیران

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا 
2313 آگهی موضوع ماده   3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
هیات  آراء صادره   برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره 
ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
اول موضوع  برابر راي شماره 139360302013000092 هیات   -1
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  ثبتي تصرفات  واحد  در  رسمي مستقر 
آقاي سید محسن میر شاه کرمی فرزند سید محمد صادق  بشماره 
به مساحت  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  20 صادره  شناسنامه 
شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   231 از  فرعي  پالک378  180مترمربع 
فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  اصلي    231 از  فرعي   2 پالک  از 
خریداري از مالک رسمي آقاي محمد صادق حسینی  محرز گردیده 

است.
اول موضوع  برابر راي شماره 139360302013000094 هیات   -2
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  ثبتي تصرفات  واحد  در  رسمي مستقر 
آقاي مهدی احمدی فرزند رحمت اله  بشماره شناسنامه 3 صادره از 
فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
214مترمربع پالک2366 فرعي از 328 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع درفریدونشهر خریداري از مالک 

رسمي آقاي اکبر ملیانیان  محرز گردیده است.
اول موضوع  برابر راي شماره 139360302013000095 هیات   -3
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  ثبتي تصرفات  واحد  در  رسمي مستقر 
آقاي عزت اله ملیانیان فرزند اکبر   بشماره شناسنامه 49 صادره از 
فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
214مترمربع پالک2366 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک 

رسمي آقاي اکبر ملیانیان  محرز گردیده است.
اول موضوع  برابر راي شماره 139360302013000096 هیات   -4
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 

متقاضي  بالمعارض  مالکانه  ثبتي تصرفات  واحد  در  رسمي مستقر 
 1026 شناسنامه  بشماره  محمد    علی  فرزند  رشیدی  محمد  آقاي 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 533.10مترمربع 
پالک12 فرعي از 26 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 26 اصلی 
واقع در روستای میدانک دوم  خریداري از مالک رسمي آقای خسرو 

راد عباسی   محرز گردیده است.
اول موضوع  برابر راي شماره 139360302013000097 هیات   -5
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  ثبتي تصرفات  واحد  در  رسمي مستقر 
آقاي ایرج باتوانی فرزند محمد    بشماره شناسنامه 124 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 72.00مترمربع پالک2367 
فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 
آقایان  رسمي  مالکین  از  خریداري  فریدونشهر  در  واقع  اصلي  

عباسقلی  اصالنی و حسینقلی رفیعی   محرز گردیده است.
اول موضوع  برابر راي شماره 139360302013000098 هیات   -6
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند 
فرزند علی حسین    بشماره  الرشیدی  داود هارون  آقاي  متقاضي 
به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   472 شناسنامه 

اصلي   237 از  فرعي  پالک2259  149.80مترمربع  مساحت 
در   واقع  از 237 اصلي   فرعي  از پالک 441  مفروز و مجزي شده 
 فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي علی نقی باتوانی  محرز 

گردیده است.
موضوع  اول  هیات   139260302013002616 شماره  راي  7-برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ایرج حسامي فرزند شنبه بشماره 
شناسنامه 1560 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
و مجزي  مفروز  اصلي  از 237  فرعي  پالک2249  مترمربع   123.20
شده از پالک 9 فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري 
از مالک رسمي آقاي محمد علی رستمی آخوره علیائی محرز گردیده 
است.)در اگهی قبلی محل وقوع ملک اشتباهًا فریدون درج شده است(
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
خواهد صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض   وصول 

 شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :93/2/10

تاریخ انتشار نوبت دوم :   93/2/25                                                                                                       
 محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر



اخبار کوتاهیادداشت

پیروزی قاطع نیک اندیش
 در لیگ هندبال  

تیم هندبال نیک اندیش شهرداری 
اصفهان،بیست و ششمین دوره 
لیگ برتر هندبال کشور را با یک 
پیروزی پر گل به پایان رساند. در 
نیک اندی��ش  اصفهان،تی��م 
شهرداری در سالن ملت میزبان 
مس کرم��ان بود که موفق ش��د 
حریف خود را با نتیجه ۳۰ بر ۱۶ 
از پی��ش رو ب��ردارد. ش��اگردان 
 ش��هداد مرتج��ی ب��ا ای��ن برد،

 ۲۱ امتیازی شدند و به مقام پنجم لیگ برتر رسیدند. مس کرمان هم با 
۲۲ امتیاز، چهارم شد. در سایر مس��ابقات ثامن الحجج سبزوار که از دو 
 هفته قبل قهرمانی خود را در لیگ برتر مس��جل کرده بود، در س��الن

 سربداران س��بزوار،صبای قم را با نتیجه ۳۵ بر ۲۸ شکست داد و جام 
 قهرمانی را برای دومین س��ال پیاپی باالی س��ر برد. دی��دار تیم های 
هپکوی اراک و نیروی زمینی تهران نیز با نتیجه ۳۴ بر ۳۱ به سود هپکو 
به پایان رسید. به این ترتیب لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور 
با قهرمانی ثامن الحجج سبزوار، نایب قهرمانی ثامن الحجج مشهد و مقام 
سومی سنگ آهن بافق یزد به پایان رسید و کاسپین قزوین نیز به لیگ 

دسته یک سقوط کرد.

صنعت مبارکه، پیروز شهرآورد شد
در آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتبال 
ساحلی تیم صنعت مبارکه موفق 
شد در دومین ش��هرآورد متوالی 
اصفه��ان، تیم ت��اک تی��ران را 
شکست دهد و اولین برد خود در 
مسابقات امسال را به دست آورد. 
دومین شهرآورد فوتبال ساحلی 
اصفهان در دومین هفته لیگ هم 
جذاب بود و این ب��ار تیم صنعت 
مبارک��ه موف��ق ش��د در زمین 
ناژوان، تیم تاک تیران را با نتیجه ۵ بر ۴ در ضربات پنالتی شکست دهد 
و اولین برد خود در مسابقات امسال را به دست آورد. نماینده مبارکه در 
هفته گذش��ته و در یک بازی نزدیک، مغلوب تیم یاران شده و تاک هم 
ش��هید جهان نژادیان آبادان را شکس��ت داده بود. با ای��ن نتیجه و در 
ش��رایطی که تیم یاران با قرعه اس��تراحت رو به رو ش��ده بود، هر سه 
نماینده فوتبال س��احلی اصفه��ان در گروه جنوب، صاح��ب یک برد 

هستند. 

همایش کوه پیمایی در فریدونشهر  
همایش کوه پیمایی خانوادگی در 
کوه تسیخه فریدونشهر با هدف 
جلب توجه عموم مردم به مسایل 
و مش��کالت مناب��ع طبیع��ی و 
تنگناهای زیست محیطی در این 
شهرس��تان برگزار ش��د. حضور 
ه��الل  جمعی��ت  نیروه��ای 
احمر،گروه های ورزشی به ویژه 
کوهنوردان و رزمی کاران، اجرای 
سرود س��نتی، پرواز پاراگالیدر و 
همچنین حضور سالمندان و کودکان، از حاشیه های این برنامه بود. در 
این همایش از ۱۳۰ اثر نقاشی با عنوان آب،درخت،زندگی و مهربانی با 
طبیعت که به انجمن دوستداران طبیعت فریدونشهر ارسال شده بود، 
به ۱۲ اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا شد. در پایان، صرف صبحانه دسته 

جمعی، بر صفا و صمیمت این همایش افزود. 

شانس زیادی برای قهرمانی داریم  
حسین امینی مربی تیم موی تای 
گروه صنعتی انتخ��اب به عنوان 
 نماین��ده اس��تان اصفه��ان در 
رقاب��ت های کش��وری، ب��ا ابراز 
رضایت از تمرینات تیم گفت: در 
ح��ال حاض��ر س��ه روز در هفته 
تمرین��ات منس��جمی را ب��رای 
 اعضای تیم تدارک دیده ایم و این 
کاره��ای  بیش��تر  تمرین��ات 
استقامتی،بدنس��ازی و حرکات 
قدرتی است. همچنین موی تای کاران تیم گروه صنعتی انتخاب، زمان 
مش��خصی در روز را ب��رای دویدن ب��رای بهبود ش��رایط نفس گیری 
اختصاص می دهند. وی با اش��اره به آمادگی موی ت��ای کاران تیم در 
کارهای تکنیک��ی تصریح کرد:چنانچه بتوانی��م در کارهای قدرتی نیز 
مانند کارهای تکنیکی به ش��رایط ایده آل برس��یم، از عهده تیم های 
قدرتمند ایران یعنی کردستان و تهران برخواهیم آمد و پس از قهرمانی 
می توانیم نفراتی را نیز به تیم ملی معرفی کنیم. البته این امر مستلزم 
تمرینات منظم، حفظ انگیزه و شرایط ایده آل روحی و روانی تا آخرین 
روز قبل آغاز از رقابت ها اس��ت. امینی با بیان این که تیم گروه صنعتی 
انتخاب، شانس زیادی برای کسب قهرمانی در رقابت های کشوری دارد، 
افزود:به غی��ر از موفقیت در مس��ابقات تیمی، محمد ج��واد امینیان و 
محمدحسین شایان نیز شانس بس��یار زیادی برای کسب قهرمانی در 
مبارزات انفرادی و ملی پوش شدن دارند. مس��ابقات قهرمانی جهان، 
ش��هریور یا مهرماه به میزبانی مالزی برگزار خواهد شد و خوشبختانه 

زمان زیادی برای برگزاری تمرینات منظم  ملی پوشان وجود دارد.

پیشکسوت فوتبال اصفهان 
و سپاهان درگذشت

     پبشکسوت و هافبک تیم فوتبال سپاهان در سن ۴۵ سالگی دار فانی 
را وداع گفت.

به نقل از پایگاه خبری س��پاهان، مسعود عاصمی پیشکسوت و هافبک 
تیم فوتبال سپاهان در دهه ۶۰ که مدت ها با بیماری مبارزه می کرد، در 

سن ۴۵ سالگی درگذشت. 
مراسم ترحیم مرحوم مسعود عاصمی یکش��نبه ۲۸ اردیبهشت ماه از 
ساعت ۹ تا ۱۱ در حسینیه رضوی واقع در خیابان کمال برگزار می شود. 
روزنامه زاینده رود درگذشت مرحوم عاصمی را به خانواده وی و اهالی 
فوتبال اصفهان و باشگاه سپاهان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم 

علو درجات را از درگاه خداوند منان مسئلت دارد.

از ایران تا بوداپست برای تاماش آیان

پس از اتفاقات دوپینگی 
در وزنه برداری!

رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک طی س��فری یک 
روزه به مجارستان، با »تاماش آیان«، رییس فدراسیون 
بین المللی وزنه برداری دیدار کردند. این دیدار ناگهانی 
در حالی انجام شد که طی هفته های گذشته و به دنبال 
انتشار برخی اخبار، ابهامات زیادی در رابطه با دوپینگی 
بودن برخی ملی پوش��ان مطرح ش��د. کیومرث هاشمی 
و شاهرخ ش��هنازی جمعه در بوداپس��ت با تاماش آیان، 
 ریی��س فدراس��یون بین الملل��ی وزنه ب��رداری دیدار و 
گف��ت و گو کردن��د و بالفاصله به کش��ور بازگش��تند تا 
صبح دیروز ش��نبه، نشس��ت خود را با »نناد اللوویچ«، 
رییس فدراس��یون بین المللی کش��تی در محل کمیته 
ملی المپیک انج��ام دهند. س��فر ی��ک روزه و ناگهانی 
کیومرث هاشمی و شاهرخ شهنازی به محل فدراسیون 
بین المللی وزن��ه برداری در مجارس��تان در حالی انجام 
ش��د که طی هفته  های گذش��ته و به دنبال مثبت اعالم 
ش��دن تس��ت دوپینگ مهدی فروتن، وزنه بردار ایرانی 
ش��رکت کننده در مس��ابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، 
ترک ناگهان��ی اردوی تیم مل��ی وزنه برداری از س��وی 
س��جاد انوش��یروانی و اع��الم غیب��ت وی در بازی های 
آسیایی به دلیل بیماری در کنار انتشار خبر محرومیت 
حضور س��عید محمدپور در بازی های آس��یایی به دلیل 
آس��یب دیدگی، ابهامات زی��ادی را در رابطه با دوپینگ  
در میان وزنه برداران ایجاد کرد. البته خیلی از مسؤوالن 
مربوطه در فدراس��یون وزنه برداری، ابهامات مربوط به 
دوپینگی بودن ملی پوشان این رشته را تکذیب کردند و 
تاکید داشته اند که بیماری و آسیب دیدگی تنها عواملی 
بوده که منجر به ترک اردو توسط برخی اردونشینان شده 
است، اما این که مسؤوالن کمیته ملی المپیک، سفر به 
مجارستان  را برای دیدار با رییس فدراسیون بین المللی 
وزنه برداری به عنوان نخس��تین س��فر بین المللی گروه 
کاری جدید در این کمیته انتخ��اب می کنند و از طرفی 
این س��فر فوری و در کوتاه ترین زمان انجام می ش��ود، 
ابهامات ایجاد شده در رابطه به ش��یوع دوباره دوپینگ 
وزنه برداران را تقویب می کند. به خصوص این که نشست 
 کارشناس��ی با مدی��ران داخلی فدراس��یون بین المللی

 وزنه برداری در رابطه با برگزاری دوره های تخصصی ضد 
دوپینگ انجام شده است.

زاویه

6
خواننده ترانه تیم ملی: جام جهانی جای دوستی هاست

خواجه امی��ری با بیان ای��ن که برخی از ب��زرگان انتقاد داش��تند که ای��ن اثر باید حماس��ی اجرا می 
 ش��د، توضیح داد: دعوا نداریم، جام جهانی یک فضای صمیمی و دوس��تانه اس��ت و در آن کشورها با 

فرهنگ های یکدیگر آشنا می شوند.

  س��رمربی جدی��د تیم فوتب��ال ذوب آه��ن گف��ت از دو تیم 
پرسپولیس و استقالل هیچ بازیکنی در لیست پیشنهادی اش 
به باشگاه ذوب آهن وجود ندارد. یحیی گل محمدی در نشست 
خبری مراس��م معارفه خود در جمع خبرن��گاران اظهار کرد: 
واقعا افتخار بزرگی نصیب من شد که در تیم بزرگی همچون 
ذوب آهن کار کنم و باید با تالش همه دست به دست هم دهیم 
تا ذوب آهن به روزهای اوج خود برگردد و امیدوارم یک سال 
خوب را با حمایت شما رس��انه ها و هواداران ذوب آهن داشته 
باشیم. وی در پاس��خ به این سوال که احساس��ش از ورود به 
اصفهان چیس��ت، گفت: خوش��حالم که به اصفهان آمده ام و 
یک سال را باید با مردم فهیم و فوتبال دوست اصفهان سپری 
کنم. امیدوارم خاطره خوبی از خود به جا بگذارم و جا دارد از 
تمامی کسانی که به من اعتماد کردند و از مدیرعامل کارخانه 
ذوب آهن دکتر سعید محمدی که از دوستداران فوتبال است، 
تشکر کنم. در دو سال گذشته ذوب آهن شرایط خوبی نداشت 
و لیاقت ذوب آهن خیلی بیش��تر از این هاس��ت. ذوب آهن از 
قطب های فوتبال کش��ور اس��ت و هم اکنون احتیاج به کمک 
تمام رسانه ها و هواداران فهیم خود دارد. سرمربی تیم فوتبال 
ذوب آهن در پاسخ به س��والی درباره علت ترک نفت تهران و 
پیوستنش به ذوب آهن، گفت: بعد از پایان فصل، نشستی را با 
مسؤوالن نفت داشتم، ولی متاسفانه آن گونه که مسؤوالن این 
باشگاه به من گفته اند، امسال بودجه زیادی برای تقویت تیم 
نفت در نظر گرفته نشده بود و با همان بودجه قبلی قرار است 
تیم نفت بسته ش��ود که برای من امکان پذیر نبود و به همین 
دلیل عذرخواهی و تیم نف��ت را ترک کردم.گل محمدی علت 
رواج مادی گری در فوتبال و نداشتن عرق به پیراهن در میان 
بعضی از بازیکنان را تربیت نادرست عنوان کرد و گفت: اعتقاد 
دارم در تیم های پایه، توجه زیادی به مسایل تربیتی نمی شود 
و فکر می کنم که مهم ترین دغدغه باشگاه ها باید این باشد که 
بحث تربیت صحیح را از تیم های پایه شروع کنند و اگر بودجه 
خوبی به تیم های پایه اختصاص داده ش��ود، مسایل فرهنگی 
نیز از همان تیم های پایه نهادینه می شود. خوشبختانه امروز 
بسیاری از باشگاه ها دید بهتری نس��بت به تیم های پایه پیدا 
کرده اند و امیدوارم که در مقوله فرهنگی بهتر ش��ویم. وی در 
پاسخ به این سوال که دستیارانش چه کسانی هستند و آیا در 
لیست پیشنهادی او به باشگاه ذوب آهن از دو تیم پرسپولیس 
و نفت تهران بازیکنی در این لیست حضور دارد یا خیر، گفت: 
مجتبی حسینی بازیکن قدیمی ذوب آهن، یکی از دستیاران 
من است. همچنین حسن استکی که از پیشکسوتان ذوب آهن 

است، دیگر دس��تیار من خواهد بود و مربی دروازه بان های ما 
نیز به احتمال قوی داوود فنایی است. باید بگویم که از دو تیم 
پرسپولیس و استقالل هیچ بازیکنی در لیست پیشنهادی من 
به باش��گاه ذوب آهن وجود ندارد.گل محمدی در پاسخ به این 
سوال که آیا باش��گاه ذوب آهن از او تضمینی خواسته است یا 
خیر، گفت:  به هر حال دنبال این هس��تیم که ذوب آهن را از 
این وضعیت نجات دهیم و من در چند سال گذشته به جوانان 
اعتماد زیادی داشتم و امسال هم قصد دارم از بازیکنان جوان 
در ذوب آهن اس��تفاده کنم که بتوانند خ��ود را در تیم مطرح 

کنند.
س��رمربی تیم فوتبال ذوب آه��ن افزود: 

فوتب��ال  تی��م   تمرین ه��ای 
 ذوب آهن به طور رس��می از
 ۹ خرداد آغاز می شود. البته 
تمرین های اصلی با اضافه 
 ش��دن چن��د بازیک��ن از
 ۱۸ خرداد آغ��از خواهد 
ش��د. قصد داری��م یک 
و  داخل��ی  اردوی 
حتی المقدور یک اردوی 

خارجی برای آماده سازی تیم 
داشته باشیم.

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
گفت: تیمی که من پارس��ال 

در نفت داش��تم، 

جوان و باانگیزه بود و متاس��فانه بودجه ای که پارس��ال برای 
تیم هزینه شد، ۲۰ درصد از سال قبل کمتر بود. حتی اردوی 
خارجی هم نداشتیم و تنها داش��تن بازیکنان جوان و باانگیزه 

سبب شد که نتایج خوبی بگیریم و در لیگ برتر سوم شویم. 
سعی می کنم کاری که در نفت انجام دادم، در ذوب آهن نیز به 
خوبی انجام دهم و با گرفتن بازیکنان جوان و باانگیزه، به نتایج 
مطلوب دست یابیم، اما به ابزار و البته همدلی در تمام ارکان 
باشگاه ذوب آهن  نیاز داریم.س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
افزود: همان طور که گفتم هیچ کس بزرگ تر از تیم نیست و 
مهم ترین چیز در باش��گاه، وجود تیم است. برای گل محمدی 

هر بازیکنی که در خدمت 
 تیم باشد و با قلبش برای

 ذوب آهن بازی کند، مهم 
اس��ت. حاال هر بازیکنی 
می خواهد باش��د. در غیر 
ای��ن ص��ورت از تیم جدا 
خواهد شد. وی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: همان 
گونه که سعید آذری 
مدیرعامل باشگاه 
هم می داند، من 
ی  ها د پیشنها
ب��ه مراتب 
از  بهت��ری 
ذوب آه��ن 
از نظ��ر مالی 
داش��تم، ولی 

چون ذوب آهن تیم بزرگ و ریشه داری بود، به اصفهان 
آمدم و البته نزدیکی افکار بنده و س��عید آذری، از 
دیگر دالیلی بود که تیم ذوب آهن را انتخاب 
کردم. امی��دوارم بتوانم در خدمت 
مردم خوب اصفهان باشم. 

گل محمدی:  از سرخابی ها بازیکن نمی گیرم

ذوب آهن از قطب های فوتبال کشوراست
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حضور ظریف در
اردوی تیم ملی فوتبال

 اسطوره پرسپولیس 
در تیررس سپاهان!

محمدج��واد ظری��ف ب��ا حض��ور در اردوی تی��م مل��ی فوتب��ال در اتریش 
 حمای��ت دول��ت را از ای��ن تی��م ب��رای حض��ور در ج��ام جهان��ی اع��الم 

کرد. 
 وی افزود: پیگی��ر فعالیت های ش��ما برای حض��ور در جام جهانی هس��تم 
و هفته گذشته نیز نشستی مشترک با  مس��ؤولین ریاست جمهوری و وزرات 
ورزش و جوانان برگ��زار کردیم و تصمیمات خوبی هم در این جلس��ه گرفته 
 ش��د و قرار ش��د بهترین حمایت را از تیم ملی ایران انجام دهیم و ش��خص 
آق��ای ریی��س جمه��ور منتظ��ر هس��تند ت��ا زمان��ی که ش��ما ب��ه ایران 
بازگش��تید و پی��ش از ای��ن ک��ه دوب��اره ب��ه س��مت مس��ابقات ج��ام 
جهان��ی بروی��د، در م��دت زم��ان کوت��اه حضورت��ان در ته��ران ش��ما را 
 دی��دار کنن��د. ایش��ان ش��خصا ب��رای ش��ما آرزوی موفقی��ت داش��تند 
و از من خواستند که به شما اعالم کنم که دولت تمام تالشش را برای حمایت 

از شما انجام خواهد داد.

نزدیکان کرانچار این مساله را خیلی خوب می دانند که او به بازی علی کریمی، 
هافبک سابق پرسپولیس و تراکتورس��ازی عالقه زیادی دارد. از این رو وقتی 
شایعه حضور او در س��پاهان در محافل خبری پیچید، چندان تعجب برانگیز 
نبود.شایعه ای در بین هواداران سپاهان مطرح شد که علی کریمی در لیست 
ارسالی کرانچار که از کرواسی برای سپاهانی ها فرستاده، قرار دارد و مسؤوالن 

این باشگاه در حال مذاکره با این هافبک باتجربه پرسپولیسی هستند.
بدون شک در صورت عملی شدن این انتقال، یکی از جنجالی ترین انتقال های 

این فصل لیگ برتر رخ خواهد داد.
البته چن��دی قب��ل ش��نیده می ش��د هافب��ک ۳۵ س��اله فصل گذش��ته 
تراکتورس��ازی، با وس��اطت عابدین��ی بین او و عل��ی دایی، به پرس��پولیس 
خواهد پیوس��ت تا آخرین س��ال های حض��ورش در فوتب��ال را در این تیم 
 بگذارن��د و حاال باید منتظ��ر ماند و دید کدام ش��ایعه رن��گ واقعیت به خود

 می گیرد.

قهرمانی  بنفیکا  
تیم های س��ویای اس��پانیا و بنفیکای پرتغال در دیدار 
پایانی رقابت های لیگ اروپا مقابل هم قرار گرفتند. تیم 
سویا در ضربات پنالتی موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ از سد 

حریف خود بگذرد و جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

مسی در بارسلونا ماندنی شد 
لیونل مسی فوریه سال گذش��ته قرارداد خود را تا سال ۲۰۱۸ با 
بارسلونا تمدید کرد  و در روزهای آینده به امضا خواهد رسید.عنوان 
شده رقم قرارداد جدید مسی از کریستیانو رونالدو بیشتر است و 

وی به عنوان گران قیمت ترین بازیکن جهان لقب خواهد گرفت.

مسابقات راگبی
اتحادیه راگبی آسیا )آرفو( با میزبانی تهران به عنوان میزبان دومین دوره مسابقات 
راگبی ۷ نفره غرب آسیا موافقت کرد. براساس تقویم آرفو، این مسابقات روزهای ۹ 
و ۱۰ آبان امسال به میزبانی تهران برگزار می شود و به زودی بر اساس آمادگی افراد 

جهت همکاری با انجمن، اعضای کمیته اجرایی مسابقات نیز اعالم خواهد شد.

چون ذوب آهن تیم 
بزرگ و ریشه داری بود، 
به اصفهان آمدم و البته 

نزدیکی افکار بنده و 
سعید آذری، از دیگر 

دالیلی بود که تیم ذوب 
آهن را انتخاب کردم

در دوره مدیریت و رهبري در ورزش همگاني مطرح شد

نگاه ها به ورزش همگاني باید علمي و آکادمیک باشد
رییس هیات ورزش های همگانی اس��تان اصفه��ان گفت: تاکید 
رهبری بر توجه ویژه به ورزش همگانی است. به همین خاطر نگاه 
به این ورزش به صورت علمی و آکادمیک است و باید مربیان ورزش 

همگانی، آموزش ببینند.
دبیر فدراس��یون ورزش های همگانی در چهارمین دوره مدیریت 
و رهب��ری در ورزش همگانی با بی��ان این که س��ال ۹۳ برای این 
فدراسیون سال آموزش نام گذاری شده است گفت: تاکید فدراسیون 
در سند راهبردی تدوین شده، برگزاری دوره های آموزشی بیشتر 
اس��ت. تاکید بر دوره های تکمیلی و درجه دو به ب��اال برای تربیت 
نیروهای متخصص جهت تامین نیروی انسانی در سال های آینده، 

از اهداف فدراسیون است. 
دکتر شهرام َعلم ادامه داد: خوشبختانه در سال های گذشته نگرش و 
رویکرد خوب و متفاوتی به ورزش همگانی وجود داشته که می توانیم 
در س��طوح و نهادهای مختلف از این رویکرد و نی��ز اقبال مردم به 
ورزش همگانی به عنوان فرصت استفاده و ورزش همگانی را توسعه 

داده و به صورت علمی تر دنبال کنیم. 
وی تصریح کرد: پیامبر اکرم)ص( فرموده اند: بازی و تفریح کنید. 
زیرا دوست ندارم در بین شما خشونتی دیده شود. رهبر انقالب نیز 
ورزش همگانی را مانند تغذیه الزم و ضروری دانسته که مختص فرد 
 یا افراد خاصی نیست. ایش��ان امر به ورزش را امر به معروف اعالم 
کرده اند که این موضوع به مثابه فرصت برای اهالی ورزش همگانی 

است که باید از آن استفاده کنیم. 
دبیر فدراس��یون ورزش های همگانی کش��ور با اعالم این خبر که 

وزیر ورزش و جوانان طرح تفکیک معاونت توسعه ورزش همگانی 
از بخش بانوان را به دولت ارایه کرده اند، گفت: این طرح به تصویب 
رسیده و به زودی اعالم می شود. این استقالل، یک فرصت است و 
پشتیبان خوبی برای ورزش های همگانی در کلیه سطوح و نهادها 

خواهد بود. 

شهرام علم به سند راهبردی فدراسیون ورزش های همگانی اشاره 
و تاکید کرد: تاکید امسال ما در سند راهبردی برگزاری دوره های 
آموزشی و تکمیلی درجه ۲ به باالس��ت تا نیروی متخصص برای 
سال های آتی داشته باش��یم. یکی از این برنامه ها، برگزاری دوره 
مدیریت و رهبری در ورزش همگانی است که به میزبانی اصفهان 

درحال برگزاری است. 
وی یادآورش��د: اولین دوره مدیریت و رهب��ری در ورزش همگانی 
به میزبانی کیش، دوره دوم و س��وم به میزبانی تهران برگزار شد و 
اصفهان میزبان چهارمین دوره اس��ت که از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت 
ماه در تاالر امیرکبیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان برگزار 

می شود. 

نگاه ها به ورزش همگاني با علمي و آکادمیک باشد 
امی��ر نوربخش باقري ریی��س هیات ورزش هاي همگاني اس��تان 
اصفهان در چهارمین دوره مدیریت و رهب��ری در ورزش همگانی 
اظهار داش��ت: هدف اصلی از برگزاری چهارمی��ن دوره مدیریت و 
رهبری در ورزش همگانی، افزایش دانش و انتقال تجربیات مدرسان 
بین المللی به مربیان کشور است تا آنها نیز این دانش و تجربه را در 

استان ها و شهرهای خود به ورزشکاران منتقل کنند. 
باقری افزود: رهبری به توجه ویژه به ورزش همگانی تاکید کرده اند. 
به همین خاطر نگاه به این ورزش به صورت علمی و آکادمیک است و 
باید مربیان ورزش همگانی آموزش ببینند. دوره مدیریت و رهبری 
در ورزش همگانی در راستای مدیریت و بهبود دانش ورزشی مربیان 

است تا بتوانیم در خدمت مردم کشورمان باشیم. 
وی خاطر نش��ان کرد: در این دوره ۲ مربی بی��ن المللی از آلمان و 
هلند و ۴ مربی از کشورمان برای بیش از ۶۰ نفر شرکت کننده در 
چهارمین دوره مدیریت و رهبری در ورزش همگانی تدریس دارند. 

این دوره تا ۳۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد. 
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سرمایه گذاران در استان

 حمایت می شوند
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مجموعه مدیریت این استان از 
سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در این استان را داشته باشند 

به صورت جدی حمایت می کند. 
نماین��دگان  ب��ا  نشس��ت  در  دش��تکی  س��لیمانی  قاس��م 
 ش��رکت آس��یا راس��ل کی��ش ب��ه نمایندگ��ی از ش��رکت 
وورد اکو ان��رژی آمریکا گفت: حمای��ت از س��رمایه گذاران داخلی 
و خارجی و تس��هیل در رون��د س��رمایه گذاری، مهم تری��ن برنامه 
 مدیران چهارمح��ال و بختیاری برای رس��یدن به توس��عه پایدار و 
همه جانبه، افزایش اش��تغال، کاه��ش بیکاری و رون��ق اقتصادی 

محسوب می شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری افزود: تمامی مدیران این اس��تان 
موظف اند در این زمینه همکاری و تعامل الزم را داشته باشند. وی 
گفت: این شرکت طرح تولید انرژی تجدیدپذیر از دورریزها و زباله ها 

را در چهارمحال و بختیاری احداث می کند.

اجرای طرح ضیافت الهی 
در 30 بقعه استان

مدیرکل اوقاف و امور خیری��ه چهارمحال و بختی��اری گفت: طرح 
ضیافت الهی در 30 بقعه استان با حضور مبلغان اعزامی از قم در جوار 

بقاع متبرکه مناطق محروم استان اجرا می شود. 
حجت االسالم محسن غالمیان اظهار کرد: این اداره کل در راستای 
غنی س��ازی اوقات فراغت از تحصیل ب��رای ک��ودکان و نوجوانان، 

برنامه های ویژه و تاثیرگذاری در تابستان اجرا می کند. 
وی تصریح ک��رد: این طرح ش��امل برگ��زاری برنامه ه��ای قرآنی، 
کالس ه��ای آموزش��ی و فرهنگی اس��ت. غالمیان از اج��رای طرح 
نش��اط معنوی در 15 بقعه از بقاع متبرکه اس��تان خبر داد و گفت: 
 این ط��رح از  تیرماه آغ��از و تا 15 ش��هریور ماه س��ال جاری ادامه 

دارد.

توزیع بسته های فرهنگی
 به مناسبت ارتحال امام خمینی )ره( 
 مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
 بس��ته ه��ای فرهنگ��ی ب��ه مناس��بت س��الگرد ارتح��ال ام��ام 

خمینی )ره( در استان چهارمحال و بختیاری توزیع می شود. 
حسین گنجی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی همه 
س��اله برنامه های متنوعی رابه مناسبت بیس��ت و پنجمین سالگرد 
ارتحال امام خمینی)ره( و پنجاهمین سالگرد قیام 15 خرداد برگزار 
می کند و در س��ال جاری نیز اجرای برنامه های متنوع را در دستور 

کار خود قرار داده است.
 وی تصری��ح ک��رد: برگ��زاری مس��ابقه کت��اب خوان��ی ب��ا عنوان

 )زندگی نامه و سیره حضرت امام ره( و تشکیل نمایشگاه تخصصی 
کتب آثار حضرت امام و 15 خرداد در کلیه کتابخانه های استان، از 

جمله برنامه های در دست اقدام است.

اخبار کوتاه 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد  از تجهیز 160 هکتار از اراضی این شهرستان به سیستم 
آبیاری تحت فش��ار خبر داد. واحد اظهارکرد: از ابتدای امس��ال تاکنون 160 هکتار از زمین های 
کشاورزی شهرستان شهرکرد مجهز به آبیاری تحت فشار شدند که 70 درصد پیشرفت داشته است.
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کرسی  های نظریه پردازی 
در دانشگاه شهرکرد

رییس دانشگاه شهرکرد گفت: برگزاری جلسات هم اندیشی 
اس��اتید با موضوعات فرهنگی و کرس��ی های نظریه پردازی 
 در راس��تای ارایه راهکارهای عملیاتی تحقق ش��عار سال از
 مهم ترین برنامه های فرهنگی دانشگاه در سال جاری است.

اسماعیل اسدی با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ اظهار کرد: 
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد 
و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است 
دانشگاه ها و فعاالن این عرصه می توانند سهم مهمی در تحقق 

این شعار ایفا کنند.
 وی افزود: دانشگاه به عنوان مرکز علم و دانش و محیطی برای 
پرورش تفکر سازندگی جوانان، بستر را برای تحقق بخشیدن 
به اهداف و آرمان های نظام اسالمی آماده می کند و هر سال 
متناسب با شعار س��ال تالش می کند تا منویات مقام معظم 

رهبری در این راستا محقق شود.
 رییس دانشگاه ش��هرکرد با اش��اره به دغدغه های فرهنگی 
مقام معظم رهبری گفت: دانش��گاه ش��هرکرد متناس��ب با 
ظرفیت هایی که دارد، در تالش است تا به این دغدغه ها که 
به طور مستقیم در شعار س��ال نیز نمود پیدا کرده است، به 

خوبی پاسخ دهد.
وی برگزاری کرسی های آزاداندیشی را از مهم ترین برنامه های 
فرهنگی این دانشگاه برشمرد و تصریح کرد: در کرسی های 
آزاداندیشی دانشگاه ها که از ابتدای س��ال در حال برگزاری 
است، تالش ش��ده تا با طرح موضوعات چالشی و مشارکت 
دانشجویان بسترهای الزم برای بصیرت افزایی و رفع شبهات 

و تعمیق باورهای دینی و ارزشی دانشجویان فراهم شود.
 اسدی تقویت تشکل های دانش��جویی را از دیگر برنامه های 
امسال این دانشگاه دانس��ت و اظهار کرد: در حال حاضر سه 
تش��کل به جد در حال فعالیت هستند، 2 تشکل درخواست 
مجوز خود را ارایه داده و درخواس��ت 2 مج��وز دیگر نیز در 
حال بررس��ی اس��ت.وی افزود: برگزاری جلس��ات تفس��یر 
قرآن ویژه اس��اتید، برگزاری جلس��ات هم اندیشی اساتید با 
موضوعات فرهنگی و کرسی های نظریه پردازی در راستای 
ارایه راهکارهای عملیاتی تحقق شعار سال از دیگر برنامه های 
فرهنگی دانشگاه در سال جاری اس��ت. اسدی تعداد اساتید 
هیات علمی این دانش��گاه را 293 نفر اعالم کرد و گفت: 93 
درصد از این تعداد در سطح استادیاری و باالتر از آن هستند. 
وی تصریح کرد: همچنین از این تعداد 10 استاد تمام و پنج 
دانشیار در شرف استاد تمامی هستند.رییس دانشگاه شهرکرد 
با بیان این که هم اکنون هفت هزار و 500 دانش��جو در این 
دانشگاه مشغول تحصیل هستند، اظهار کرد: 30 درصد از این 

دانشجویان در مقطع تحصیالت تکمیلی تحصیل می کنند.

چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کشور و مرکز آن شهرکرد 
اس��ت؛ منطقه ای که در همس��ایگی آس��مان و در دیاری غنوده 
بر دامان زاگرس مرکزی قرار دارد. بر اس��اس آخرین تقس��یمات 
سیاسی کشور در سال 1392، استان چهارمحال و بختیاری دارای 
9 شهرستان، 37 شهر، 21 بخش و 44 دهستان و سرزمینی مرتفع 
 در فالت مرکزی ایران و قلمرو این استان 16 هزار کیلومترمربع و

 بیست و دومین اس��تان کشور از نظر مساحت اس��ت. این استان 
از شمال و مش��رق به اصفهان، از مغرب به خوزستان، از جنوب به 
کهکیلویه و بویراحمد و از سمت ش��مال غربی به لرستان محدود 
می شود و بین 31 درجه و 9 دقیقه تا 32 درجه و 38 دقیقه عرض 
شمالی و 49 درجه و 30 دقیقه تا 51 درجه و 26 دقیقه طول شرقی 
 قرار دارد. این اس��تان 16 قله مرتفع با ارتفاع بیش از س��ه هزار و 
500 مترمربع دارد و قله 4هزار و 548 متری زردکوه بختیاری در 

آن قرار دارد و جمعیت آن 900 هزار نفر است.
تاریخ و فرهنگ استان  

تاریخ سرزمین چهارمحال و بختیاری با تاریخ ایل بختیاری در هم 
آمیخته است. بختیاری ها شاخه ای از طوایف لر هستند که در تاریخ 
ایران به »لر بزرگ« مشهور شده اند. ایل بختیاری به دو دسته بزرگ 
هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم می شود. قلمرو تابستانی یا ییالقی 
چهار لنگ ها در ش��مال منطقه و هفت لنگ ها در جنوب آن واقع 
اس��ت. منطقه بختیاری گاهی جزو اس��تان ف��ارس و زمانی جزو 
 حکومت خوزس��تان بوده اس��ت. حیات عش��ایری بختیاری ها و

ویژگی های ناشی از این نوع زندگی اجتماعی باعث شده است که 
 آث��ار تاریخی و باس��تانی اندک��ی در اس��تان به وجود آی��د، ولی 
زیبایی های طبیعی آن کم نظیر و جالب توجه است؛ به طوری که 
هر بیننده ای را مجذوب می س��ازد. تاالب ه��ای دل انگیز و زیبا، 
تفرجگاه های مصفا، حواشی سرسبز رودخانه ها،گلزارهای بی نظیر، 
چشمه های آبگرم و معدنی، آبشارهای فرح بخش، ارتفاعات بلند، 
برف فراوان زمستان و ده ها عنصر طبیعی دیگر، جلوه های بسیار 
زیبا و دیدنی فراهم و زمینه های مساعدی را برای بهره برداری های 
گردشگاهی و ورزش های زمس��تانی به وجود آورده است. استان 
چهارمحال و بختیاری از لحاظ آداب و رسوم و کنش های فرهنگی 
یکی از جالب ترین مناطق عشایری ایران است. مراسم ویژه عشایری 
در ارتباط با زندگی کوچ و کوچ نشینی، انجام مراسم ویژه در اعیاد 

 ملی و مذهب��ی، نح��وه ازدواج و همس��رگزینی، چگونگی انجام
 سوگ ها و عزاهای خصوصی و مذهبی، موسیقی و رقص بومی و نوع 
پوشش زنان و مردان، از جمله جاذبه های فرهنگی منطقه محسوب 

می شوند.
جاذبه های طبیعی و تفریحی  

•آبشار آتشگاه
این آبشار در فاصله 40 کیلومتری شهر لردگان، در روستای آتشگاه 
واقع شده است. روستای آتشگاه دره ای تنگ و زیبا با خصوصیات 

بکر و طبیعی است.
•آبشار دره عشق

این آبشار با بیش از صد متر ارتفاع از 
 دل ک��وه با س��رعت زی��ادی بیرون 
 می جه��د و منظره بدیع��ی را پدید

 می آورد. این آبش��ار نه از قله کوه یا 
میان کوه، بلکه از دل کوه چون چاهی 
بیرون می جهد و ارتفاع بسیار بلندی 
دارد و در سرتاس��ر ای��ران کم نظیر 
است؛ در زیر آن فضای هموار نسبتا 
وس��یعی وجود دارد و در جنب این فضا رودخانه کارون به آرامی 
جاری اس��ت. این آبش��ار در بین دو روس��تای دره عشق و دورک 
شاهپوری قرار دارد که هر دو انارستان های بزرگ و مزارع شالیزاری 

جالب توجهی دارند.
•آبشار کردی سبزکوه

این آبش��ار در مجموعه زیبای س��بزکوه قرار دارد و مس��یر آن از 
طریق کره بس��ت و پل خداآفرین اس��ت. ارتفاع آن بس��یار بلند 
و منظ��ره آن بس��یار دیدنی و جالب اس��ت. در منطقه س��بزکوه 
آبشارهای دیگری مانند آبش��ار قزل نیز وجود دارد که هم ارتفاع 
 قاب��ل توجهی دارن��د و ه��م آب قابل توجه��ی از آن ها س��رازیر

 می شود.
•رودخانه بازفت

حاشیه رودخانه بازفت با دسترسی به 
جاده شهرکرد - مسجد سلیمان، از 
جنگل ها، دره ها و گردنه های پرپیچ 
و خم می گذرد و در مسیری طوالنی 
پس از س��یراب کردن آب��ادی های 
 فراوان ب��ه رودخانه کارون س��رازیر 
می شود. بر فراز این رودخانه، گردنه 
چرمی با همه زیبایی و عظمت واقع 
ش��ده اس��ت. این گردنه به جهت طبیعت منحصر به فرد، ناحیه 
سیاحتی جالب توجهی به شمار می آید. به ویژه آن که جنگل های 

نسبتا متراکمی اطراف آن را فرا گرفته اند.
•رودخانه کارون

قلمروهای غربی و جنوب غربی استان مشتمل بر نواحی لردگان، 

خانمیرزا، فالرد و جنوب بازفت که سرشاخه های متعدد رودخانه 
کارون درآنها جریان دارد، از اس��تعداد قابل مالحظه تفرجگاهی 

برخوردارند.
 •رودخانه لردگان

 حواش��ی رودخان��ه ل��ردگان را م��زارع و ش��الیزارها فراگرفته و 
چشم اندازهای بس��یار جالب توجهی را به ویژه در فصول پاییز و 

زمستان پدید می آورد.
•زاینده رود

تمامی مسیر زاینده رود از قراقوش در 
انته��ای مرز ش��مالی تا چل��وان در 
نزدیکی سامان، از جاذبه های اصلی و 
کانون های عمده تفرجگاهی استان 
به ش��مار م��ی آی��د. ای��ن ناحیه با 
روس��تاهای زیبای قراق��وش، کرم 
گوگان، مارکده، قوچان، صادق آباد، 
 قارتطوع، پون��ه وار، هوره، دش��تی، 
چم کاکا، چم جنگل، چم چنگ هر ساله هزاران خانوار را به سوی 
خود جلب می کند. از دیگ��ر رودخانه های این اس��تان می توان 
رودخانه کیار،  آق بالغ، آب ونک، رودخانه کره، سبزکوه، خانمیرزا، 
 چله خانه، گرم، خرس��ان، آب کوهرنگ، آب ک��ری، آب جونقان، 
 آب جهان بی��ن، آب دره کل، آب های گرلگ، کت��ه، صمصامی، 
 منچ و سرآب، دریاچه سد کوهرنگ و دریاچه سد زاینده رود را نام

 برد.
•قله بره های داالنک

این قله پوشیده از یخچال های فصلی است و کوهنوردان از طریق 
هفشجان و عبور از دره دراز )باغ سید غنی( و نیز یخچال های فصلی 

داالنک به آن صعود می کنند.
 •قله دنا

مس��یر این قله از هفشجان شروع می ش��ود. کوهنوردان با گذر از 
باغ کل لک و کمر قارچی پایی��ن و کمر قارچی باال، به صخره های 
تخت دامنه این کوه صعود می کنند و بع��د از عبور از آن به قله دنا 

دست می یابند.
 •قله هفت تنان

این قله که در ارتفاع باالی 4000 متری قرار دارد، از جمله ارتفاعاتی 
است که مورد استفاده کوهنوردان قرار می گیرد. در پایین دست 
این قله نیز رش��ته کوه های کلونچی با ارتف��اع 3988 متری واقع 

شده است.
•قله کوه سوخته

این قله ح��دود 4000 متر از س��طح دری��ا ارتفاع دارد و مس��یر 
کوهنوردی آن از روستای دستنا آغاز می شود. در این مسیر یک 
 پناهگاه ابتدایی وجود دارد که به باغ های زی��ر صخره قله امتداد 
می یابد. در انته��ای باغ های مذکور صخره های��ی وجود دارد  که 

صخره نوردان با تجهیزات  صخره نوردی از آن ها صعود می کنند.

جاذبه های طبیعی و تفریحی

چهارمحال وبختیاری ، دیاری غنوده بر دامان زاگرس مرکزی

     تجهیز 160 هکتار از اراضی شهرکرد به سیستم آبیاری تحت فشار 

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فقدان سند مالكيت
برگ  دو  باارائه  فرزندرضاخان  خانبازي  طوارخانم  اینکه  به  نظر 
استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن 
/ 2 موردثبت دفتر215  تمامت ششدانگ خانه شماره 2690  مالکیت  سند 
که  شهرضاشده  ثبتي  یک  بخش  آباددواصلي  درفضل  واقع   115 صفحه 
جونکي  علي  بنام   215 دفتر   115 29088  درصفحه  ثبت  سندمذکورذیل 
به  شهرضا  دفتریک   74  /  7  /  26  – سند89973  بموجب  صادروسپس 
بموجب سند  خانبازي  بنام طوارخانم  انتقال وسپس  عبدالحسین صادقي 
درخواست  نامبرده  اینک  انتقال  نامبرده  خانم  به   74  /  7  /  26  –  89974
نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت 
نسبت  هر کس  که  آگهي مي شود  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس 
از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در 
صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
اسناد  ثبت  رئیس   - محمدي  میر  گردد.  مي  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند 

وامالک شهرضا

مفاد آراء 
تعیین  قانون  موضوع  هیات   139360302028000129 شماره   23234
تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت کوهپایه 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون    3 ماده  موضوع  آگهی 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای سند رسمی 
قانون  موضوع  اول  هیات   139360302028000126 شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضا دهقانی فارفانی  فرزند شکر اله بشماره شناسنامه 390 صادره 
از بن رود در ششدانگ یک باب گاوداری به مساحت 9374/34 متر مربع 
از 35 اصلی واقع در فارفان بخش 21 ثبت  از پالک 9 فرعی  در قسمتی 

آقای  رسمی  مالک  ورثه  از  عادی  قولنامه  بصورت  خریداری  اصفهان 
حاج فضل اله مهریار فرزند شیخ ابوالفضل نجفی  محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی .که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .   م الف 3712
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/2/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/12 

محمد صادق مقدسی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

ابالغ رأی
مرجع   58  -93/2/3 دادنامه:  شماره   1078/92 پرونده:  کالسه   23232
خواهان:  اصفهان.  اختالف  حل  شورای  هشتم  و  بیست  شعبه  رسیدگی: 
الله شرقی  بلوار  دوم  مشتاق  خ   – اصفهان  نشانی  به  ابراهیمی   شهرام 
کوچه شهید اعرابی منزل سوم سمت راست خوانده : شرکت یادمان البرز 
ایرانیان به نمایندگی محسن رحیمی  نشانی مجهول المکان   خواسته: مطالبه. 

اعضای  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار: 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 

نماید: رای قاضی شورا. در خصوص  آتی مبادرت به صدور رأی می 
به  ایرانیان  البرز  یادمان  به طرفیت شرکت  ابراهیمی   دادخواست شهرام 
نمایندگی محسن رحیمی   بخواسته مطالبه مبلغ 17/000/000 ریال وجه 
انضمام  به  سپه   بانک  عهده   92/3/5-743173 شماره  به  چک  فقره  یک 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قابل دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیست  پرداخت یکصد و  به عنوان اصل خواسته و   ) میلیون ریال  )هفده 
هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه 

از تاریخ 92/3/5  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
و  غیابی  رای صادره  اعالم می گردد.  و  در حق خواهان صادر  مرکزی 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. م الف 

3586 شعبه بیست و هشتم  شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
مرجع   245  -93/2/21 دادنامه:  1870/92 شماره  پرونده:  23231 کالسه 
محمد حسن  خواهان:  اصفهان.  اختالف  12 شورای حل  رسیدگی: شعبه 
جهانیان به نشانی اصفهان – اصفهان بلوار کشاورز خ فرهنگ کوی گلبرگ 
خواسته:   . المکان(  مجهول   ( بنشانی   صبحیان   ملیحه  خوانده  پالک26 
مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون  ریال وجه یک فقره چک به شماره 602623 
بعهده بانک ملی به انضمام هزینه های دادرسی خسارت تاخیر تادیه  . با 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا  پرونده و  به محتویات  عنایت 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 
آقای  دعوی  خصوص  در  شورا.  قاضی  رای  نماید:  می  رأی  صدور  به 
محمد حسن جهانیان  به طرفیت ملیحه  صبحیان  بخواسته مطالبه مبلغ 
45/000/000 ریال وجه چک به شماره 602623-92/8/20 عهده بانک ملی 
بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به 
اصول مستندات در ید خواهان  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
310و313  مواد  استناد  به  که  رسد  می  بنظر  ثابت  خوانده  علیه  خواهان 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
بابت اصل  ریال  میلیون  پنج   و  مبلغ چهل  پرداخت  به  محکومیت خوانده 
آگهی طبق  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و 112000  خواسته 
تاریخ سر رسید چک موصوف  از  تادیه  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه 
92/8/20 تا تاریخ اجرا ی حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 

رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخوایه در 
این شعبه می  باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
الف  م  باشد.  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید 

3584 قاضی شعبه 12شورای حل اختالف اصفهان

تغييرات 
طعم  غذایی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی  93/970/33/و  شماره   23226
عمومی  مجمع  جلسات  صورت  استناد  به  خاص  سهامی  اسپادانا  آفرین 
سهامی  اسپادانا  آفرین  طعم  غذایی  صنایع  شرکت  مدیره  هیات  و  عادی 
خاص  به شماره ثبت 650 و شناسه ملی 10860007775 مورخه 1393/2/2 

به  تغییراتی  و  اتخاذ  اداره مورخه 1393/2/14 تصمیماتی  این  به  واصله 
شرح زیر در شرکت به عمل آمده است : 1- آقای محمد علی امیریان فرزند 
عنوان  به   8194976576 پستی  کد  و   1286036461 ملی  کد  با  اله  عزت 
فاطمه  مدیره و خانم  هیات  به سمت  رئیس  و  مدیره  هیات  عضو اصلی 
باقری فرزند فتحعلی  با کد ملی 1600633455 وکد پستی 8149675961  
به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت نائب رئیس هیات مدیره و 
آقای علی اکبر امیریان فرزند عزت اله با کد ملی 1288895593و کد پستی 
8149675961 به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت مدیر عامل 
شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند . 2- کلیه اوراق و اسناد مالی و 
تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود .3- آقای علی عدیلی فرزند قاسم با کد ملی 1280866691 و کد پستی 
8158926141 به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوذر عدیلی فرزند علی با 
کد ملی 1288309740  و کد پستی 8158134937 به عنوان بازرس علی 
زاینده رود  . 4- روزنامه  انتخاب شدند  یکسال  برای مدت  البدل شرکت 
جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید .  م الف 77 خیر 

اله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

اخطار اجرایی

23230 شماره: 76/92 به موجب رأی شماره 336 تاریخ 90/2/31 شعبه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که بموجب رای شماره 921845 
یافته  تاریخ 93/1/21 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  قطعیت 
است محکوم علیه هادی تفضلی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
است به: استرداد سه فقره چک  به شماره های 561257و561258و561264 
از جاری شماره 010479121/01006 بانک ملی به محکوم له و همچنین 
پرداخت مبلغ سی هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له 
و نیم عشر حق االجراء نسبت به تقویم دادخواست 31000000 ریال  در 
حق محکوم له مهدی کریمی فرزند عیدی محمد بنشانی اصفهان فلکه احمد 
آباد ابتدای جی کاشی و سرامیک . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:3585 شورای حل اختالف شعبه 14 

حقوقی اصفهان  

اخطار اجرایی

23229 شماره: 1952/92 به موجب رأی شماره 951 تاریخ 92/6/30 شعبه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محمد حسن کبیری فرزند محمد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی 
و هشت هزار ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
بتاریخ  تاریخ سر رسید چک 412009  از  تادیه  تاخیر  قانونی و خسارت 
منتظری  محسن  له  محکوم  حق  در  حکم  ی  اجرا  تاریخ  لغایت   82/1/20
فرزند صفدر با وکالت خانم هاله نیلیسه بنشانی : اصفهان بلوار ملت بن 
بست ارکیده پ 100 . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را 
به موقع 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 
مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
اختالف شعبه 12 حقوقی  الف:3583 شورای حل  م  نماید.  اعالم   صریحًا 

اصفهان  

اخطار اجرایی
 92/3/30 تاریخ   489 شماره  رأی  موجب  به   1867/91 شماره:   23228
یافته است  شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
محکوم علیه قاسم جواهر فرزند حسن نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و شش میلیون و چهار صد و پنجاه 
سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  خواسته  اصل  بعنوان  ریال  هزار 
رسید چک 247759 بتاریخ 85/7/15 و 972943 بتاریخ 85/9/10  لغایت 
با  صفدر  فرزند  منتظری  محسن  له  محکوم  حق  در  حکم  ی  اجرا  تاریخ 
پ  ارکیده  بست  بن  ملت  بلوار  اصفهان  نشانی  نیلیسه  هاله  خانم  وکالت 
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   .  101
موقع  به  را  آن  مفاده  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد  ابالغ 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که 
مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
اختالف شعبه 12 حقوقی  الف:3582 شورای حل  م  نماید.  اعالم   صریحًا 

اصفهان  

تحدید حدود اختصاصی

23221 شماره 103/93/551/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
واقع  اصلی   -33 شماره  از  فرعی   1266 پالک  بشماره  و  گلنگ  معروف 
آقای داود مطهری زاده نطنزی  و غیره  بنام  در نطنز جزء بخش 9 که 
فرزند جعفر در جریان ثبت می باشد که بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
روز  صبح   9 ساعت  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده،  تقاضای  و 
آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در   1393/4/2
به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت 
و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات 
تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین 
تاریخ   46 الف  م  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس 

انتشار 93/2/28 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9309970353000180 دادنامه  شماره   23240
: آقای نجفعلی  9009980364701225 شماره بایگانی : 920781  شاکی 
احمدی دستجردی به نشانی : خ عبدالرزاق بازارچه جعفری پ 2 ش شاهرخ 
اصفهانی پ 74 متهم : آقای جمعه احمدی پور  به نشانی مجهول المکان 
اتهام ضرب و جرح عمدی  گردشکار : دادگاه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید . رای دادگاه در خصوص اتهام آقای جمعه احمدی پور فرزند داود  
با  دستجردی  احمدی  نجفعلی  آقای  شاکی  به  عمدی  جرح  ایراد  بر  دایر 
توجه به کیفر خواست صادره و عنایت به مفاد شکایت شاکی و اظهارات 
شهود در تحقیقات بعمل آمده و گواهی پزشکی قانونی و علی رغم ابالغ 
وقت رسیدگی به متهم از طریق نشر آگهی ، عدم حضور و دفاع از خویش 
قانون   480 ماده  استناد  به  و  تشخیص   ثابت  را  متهم  مجرمیت  دادگاه 
مجازات اسالمی مصوب 1370 متهم را به پرداخت دو درصد دیه کامل 
بابت جراحت دامیه گونه چپ در حق نجفعلی احمدی محکوم مینماید و در 
رابطه با اتهامات دیگر متهم مبنی بر تخریب عمدی خودرو و توهین نظر به 
اینکه اظهارات شهود حاکی از آن نبوده  و محتویات پرونده کفایت بر اثبات 
آنها نمی نماید لذا دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت 
متهم صادر و اعالم مینماید . رای صادره  غیابی و ظرف 10 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع می باشد .   م الف 3599 دادرس شعبه 

104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 
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كدام صبر شديدتر است؟ 
آمده كه جواني از محبين از شبلي درباره  صبر پرسيد و گفت: كدام 

صبر شديدتر است؟
 شبلي گفت: صبر براي خدا ... جوان گفت: نه.

 گفت: صبر همراه با كمك خدا ... گفت: نه
 گفت: صبر بر خدا .... گفت: نه

 گفت: صبر در راه خدا ... گفت: نه
 گفت: صبر با خدا ... گفت: نه.

 شبلي گفت: پس واي بر تو! كدام صبر است؟
 جوان گفت: صبر از فراق خدا.

 پس شبلي آهي كشيد و بيهوش شد و افتاد.

اليه پشت شيشه
جوان ثروتمن��دی نزد عارفی رفت و از او ان��درزی برای زندگی نيك 

خواست.
 عارف او را به كنار پنجره برد و پرسيد: چه می بينی؟

 گفت: آدم هايی كه می آيند و می روند و گدای كوری كه در خيابان 
صدقه می گيرد. بعد آينه بزرگی به او نشان داد و باز پرسيد: در آينه 

نگاه كن و بعد بگو چه می بينی؟
 گفت: خودم را می بينم!

 عارف گفت: ديگر ديگران را نمی بينی، در حال��ی كه آينه و پنجره 
هر دو از يك ماده اوليه ساخته شده اند، اما در آينه اليه نازكی از نقره 
در پش��ت شيش��ه قرار گرفته و در آن چيزی جز ش��خص خودت را 
نمی بينی. اين دو شیء شيشه ای را با هم مقايسه كن، وقتی شيشه 
فقير باش��د، ديگران را می بيند و به آنها احس��اس محبت می كند. 
 اما وقتی از جيوه )يعنی ثروت( پوش��يده می ش��ود، تنها خودش را 

می بيند. 
 تنه��ا وقت��ی ارزش داری ك��ه ش��جاع باش��ی و آن پوش��ش 
جيوه ای را از جلو چش��م هايت برداری تا بار ديگر بتوانی ديگران را 

ببينی و دوستشان بداری.

در هميشه باز
مردی در گوش��ه ای به راز و نياز به درگاه الهی می پرداخت و چنين 

می گفت:خداوندا، كريما، آخر دری بر من بگشای.
 صاحبدلی از آن جا گذر می كرد؛ سخن مرد شنيد و گفت:

 ای غافل اين در كی بسته بوده است!

تره تيزک يك گياه يك س��اله اس��ت كه ط��ول  آن به 
20 تا 30 س��انتيمتر می رس��د و ب��ه ش��کل نپخته، به 
 عنوان طعم دهنده به غذا و دم كرده مورد اس��تفاده قرار 

می گيرد.
نيازی فرد، محقق مرك��ز تحقيقات كش��اورزی، وجود 
لکه ه��ای س��فيد روی گي��اه تره تي��زک را ك��ه نوعی 
ق��ارچ اس��ت،عامل بيماری دانس��ت و به اف��راد توصيه 
 ك��رد از خ��وردن اي��ن ن��وع ت��ره تيزک ها خ��ودداری

 كنند.
 ني��ازی فرد از ش��اهی كه در زب��ان محلی ب��ه آن »تره 
تي��زک« گفته می ش��ود ب��ه عن��وان يک��ی از گياهان 
خودروی بهاری ياد ك��رد كه به صورت خ��ام به عنوان 
 سبزی و به ش��کل س��االد و يا غذاهای مختلف مصرف

 می شود.
وی گفت: اي��ن گياه بازكننده عروق ب��ه خصوص عروق 

قلب است.
به گفت��ه نيازی ف��رد، تره تي��زک يك گياه يك س��اله 
اس��ت كه ارتفاع آن به 20 تا 30 س��انيتمتر می رس��د 
 و ب��ه صورت خ��ام، چاش��نی و دم كرده مورد اس��تفاده

 قرار می گيرد.
 نيازی ف��رد ، ب��رگ، گل، مي��وه و دان��ه را از مهم ترين

 قس��مت ه��ای اي��ن گي��اه به��اری دانس��ت ك��ه 
 ب��ه عن��وان گي��اه داروي��ی م��ورد اس��تفاده ق��رار 

می گيرد.
ني��ازی ف��رد، ماه ه��ای ارديبهش��ت و خ��رداد را زمان 
 برداش��ت اين گياه كه به صورت وحش��ی سبز می شود، 

دانست.
 ت��ره تي��زک )ش��اهی( گياه��ی خوراك��ی از تي��ره 
چليپايي��ان ب��ا ن��ام علم��ی »لپيدي��وم س��اتيوم« 
 اس��ت كه ب��ه ص��ورت خ��ودرو در اس��تان كرمانش��اه

 می رويد.
بهره گي��ری از مناب��ع طبيع��ی و خدادای كه س��اليان 
س��ال مردم به طور سنتی بس��ياری از كس��الت ها را با 
آن برط��رف كرده ان��د، تا حد زي��ادی ام��روزه نيز قابل 
اس��تفاده اس��ت كه بايد با رجوع به افرادی كه به لحاظ 
علم��ی در ط��ب س��نتی و ش��ناخت گياه��ان دارويی 
 مه��ارت دارن��د، از اي��ن موهب��ت در رفع بيم��اری ها 

بهره برد.

كم آبی!
 خطر كم آبی، ته��ران، اصفهان و چند كالن ش��هر ديگر را تهديد می 
كند. مثال به تازگی اعالم ش��ده كه ذخيره آب تهران در بدترين حالت 

46 سال گذشته است.
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هدفمندسازی قيمت خودرو!
 با شروع مرحله دوم هدفمندسازی يارانه ها قيمت خودروهای داخلی 

در بازار آزاد افزايش يافت.

قطره چکان بنزين!
 افزايش قيمت بنزين واحتياط در مصرف!

قطعه چينی!
 ش��ائبه تحوي��ل قطع��ات چينی ب��ی كيفيت به ج��ای قطع��ات توليد 
 داخل، از س��وی قطعه س��ازان به خودروس��ازان وطنی مدتی است كه 

حاشيه هايی را در اين صنعت به وجود آورده است.
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شهر حکايت 

شايد اسم بيماری ريفالكس معده اولش به نظرت كمی عجيب و 
غريب برسد،  اما در واقع بيماری شايعی است كه بيشتر ما حداقل 
يك بار به آن دچار ش��ده ايم. اگر ماهيچه اسفنکتر كه به ِمری و 
معده وصل است، نتواند كارش را درست انجام دهد، ممکن است 
باعث برگشتن غذا و اسيد معده به داخل مری شود. اين مشکل 

باعث ايجاد بيماری ريفالكس معده خواهد شد.
ريفالكس معده چيست؟

ريفالكس معده نام يك بيماری ش��ايع اس��ت كه ميليون ها نفر 
در سراسر دنيا به آن دچار هس��تند. برای شناختن اين بيماری، 
بايد اول كمی در مورد خوردن ح��رف بزنيم. غذايی كه جويده و 
قورت داده می شود، از طريق ِمری – كه به آن لوله گوارشی گفته 
می شود- پايين رفته و به معده می رسد. سپس مايعات اسيدی 

گوارشی شروع به هضم و تجزيه غذاها می كند.
يك نوع ماهيچه خاص به نام اسفنکتر به ِمری و معده وصل است 
و مثل يك دروازه عمل می كند كه برای ورود غذا به سمت معده 
باز شده و سپس دوباره بسته می شود. باز و بسته شدن اين دروازه 
باعث می شود كه غذا و اسيد معده به سمت مری برنگردند. تصور 
كنيد دروازه ای كه بی موقع باز و بس��ته می شود، چه مشکالتی 
به وجود می آورد؛ اسفنکتر هم همين طور است. اگر اين ماهيچه 
در عملکرد خود دچار مشکل شده و اشتباهی باز يا بسته شود، غذا 

و اسيد معده به داخل مری برمی گردند.
 اين اتفاق، مش��کلی به وجود می آورد كه به آن ريفالكس معده 

می گويند. بيماری ريفالكس معده ُمسری نيست.
هر كس��ی يك بار در طول زندگی اش ممکن است به ريفالكس 
معده دچار شود. خيلی ها اصال متوجه آن نمی شوند و بقيه ممکن 
است چيزی شبيه سوزش سر دل احساس كنند. سوزش سر دل 

درست در ناحيه زير قفسه سينه يا همان جناق احساس می شود.
وقتی كه مواد داخل معده به سمت باال و داخل مری برمی گردند 
باعث تحريك مری می شوند. زيرا آن چه  در معده وجود دارد، با 
اسيد معده مخلوط شده است. اسيد معده باعث ايجاد احساس 
سوزش می ش��ود. اين س��وزش معموال بعد از غذا خوردن اتفاق 
می افتد. غذا خوردن بيش از حد در يك مهمانی، غذای پر ادويه )به 
خصوص فلفل( و يا خوردن يك پيتزای بزرگ قبل از خواب ممکن 
است  به سوزش سر دل بيانجامد. خيلی از آدم ها، حتی بچه های 

تازه متولد شده هم ممکن است به اين مشکل دچار شوند.
بعضی از غذاهايی كه باعث بدتر شدن ريفالكس معده می شوند، 

عبارتند از:
• غذاهای ادويه دار

• شکالت
• غذاهای چرب و سرخ شده

• نوشيدنی های كافئين دار مثل نوشابه و قهوه
• محصوالت گوجه  فرنگی مثل سس يا رب گوجه فرنگی

• سركه و خردل
• مركبات و آب ميوه های آن ها

ريفالكس معده چگونه درمان می شود؟
داروهايی به اسم آنتی اس��يدها می توانند برای درمان ريفالكس 
معده مفيد باش��ند. كار آن ها اين اس��ت كه مقدار اسيد معده را 
كاهش می دهند، اما اين داروه��ا را فقط برای مدت كوتاهی بايد 
استفاده كرد. زيرا اثرات جانبی دارند و ممکن است به بدن آسيب 
برسانند و به مدت طوالنی هم نمی توانند مشکل را تحت كنترل 

داشته باشند.
 برای مش��کالت طوالنی مدت، احتماال دكت��ر داروهای ديگری 
تجويز می كند كه بعضی از آن ها اس��يد معده را كاهش می دهد 
و بعضی ديگر باعث تقويت ماهيچه های اس��فنکتر می ش��ود و 
كمك می كند معده زودتر خالی شود. اگر هيچ يك از اين داروها 
موثر نبود، ممکن اس��ت بيمار برای درم��ان ريفالكس معده به 
 عمل جراحی نياز داش��ته باش��د، اما اين كار هميش��ه هم الزم 

نيست.
چگونه می توانيم از عاليم بيم�اری ريفالكس معده 

جلوگيری كنيم؟
اگر دچار بيماری ريفالكس معده هستيد، توصيه های زير می تواند 

در كاهش عاليم يا جلوگيری از آنها به شما كمك كند:

• از غذاهايی كه ممکن است برايتان مش��کل ايجاد كند، دوری 
كنيد.

• سعی كنيد تعداد وعده های غذايی را بيشتر كنيد و در عوض، در 
هر وعده كمتر غذا بخوريد.

• درس��ت قبل از رفتن به رختخواب غذا نخوريد. فاصله بين غذا 
خوردن و خوابيدن )يا دراز كش��يدن( بايد حدود 2 تا 3 س��اعت 

باشد.
• موق��ع خوابي��دن، باي��د س��ر كم��ی باالت��ر از ب��دن ق��رار 
 بگي��رد. اس��تفاده از بال��ش ش��يب دار ه��م اي��ده خوب��ی

 است.
• لباس هايی كه كم��ر تنگ دارند، نپوش��يد. كمربند را هم الزم 

نيست خيلی محکم ببنديد.
• از دستورالعمل ها و توصيه های پزش��ك با دقت پيروی كنيد. 
گاهی اوقات ك��م كردن وزن برای درم��ان ريفالكس معده موثر 
است. اما به ياد داشته باشيد كه هيچ وقت بدون مشورت با پزشك، 

يك رژيم غذايی را شروع نکنيد.
• يك اي��ده جالب در اي��ن زمين��ه وج��ود دارد. می توانيد يك 
دفترچه ب��رای يادداش��ت عاليم بيماری داش��ته باش��يد و هر 
روز اين عاليم را يادداش��ت كنيد تا ببينيد ك��ه آيا از يك الگوی 
خاص پي��روی می كند يا ن��ه يا متوجه ش��ويد بع��د از خوردن 
 يك غ��ذا يا انج��ام يك فعالي��ت خاص دچ��ار عالي��م بيماری

 می شويد يا خير.
 اگر اين طور باشد، به راحتی می توانيد بفهميد كه كدام غذاها و 
فعاليت ها مناسب شما هستند و كدام ها نيستند. اگر اين توصيه ها 
را اجرا كنيد، به زودی می توانيد با بيماری آزاردهنده ريفالكس 

معده خداحافظی كنيد!

ترش كردن عارضه روزگار پر استرس  
ريفالكس معده 

قلقلک
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