
درمان موفق دو بیمار سرطانی با پیوند خون بند ناف
والدت حضرت
 ابوالفضل العباس
 علیه السالم و 
روز جانباز را تبریک
 می گوییم 

بیمارستان ها مجهز به مراکز پیوند نیست
برگزاری نخستین مراسم سالگرد 

ارتحال آیت اهلل طاهری در اصفهان 3
حسین رضازاده باید پاسخگوی 

جریمه صدهزار دالری باشد  6 2
سپاه، کمر استکبار 

را شکسته است
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چراغ  طال فروشان 
روشن شد 

رییس اتاق اصناف اصفهان از حل مشکالت اصناف به ویژه 
طال فروشان در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده و بازگشت 

بازار به حالت عادی خبر داد.
از ح��دود ده روز قبل صنف طال فروش��ان در اعتراض به 
نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروشگاه های 

خود را به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآوردند.

 دیدار شهردار اصفهان با
 وزیر امور خارجه

 بررسی از سرگیری
 پرداخت وام ازدواج

 دكت��ر محم��د ج��واد ظری��ف وزی��ر ام��ور خارج��ه 
ای��ران و دكتر س��ید مرتض��ي س��قاییان نژاد ش��هردار 
 اصفه��ان، طي نشس��تي در راس��تاي برگ��زاري هر چه 
با شکوه تر اجالس و جشنواره بین المللي میراث فرهنگي 
ناملم��وس )ICCN۲۰۱۴( گفت وگو خواهند كرد. این 
نشست به منظور تبیین ابعاد این رخداد بزرگ بین المللي 
و بررسي دستاوردهاي آن برگزار مي شود.  این اجالس از 
۱۶ الي۲۰ مهرماه در اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمي برگزار خواهد شد. 

 معاون اقتص��ادی بانک مرك��زی اعالم ك��رد: این بانک 
هیچ گاه به تعیین نرخ سود سپرده ها ورود نکرده و صرفا 
برای جلوگیری از تبعات منفی، برخی تذكرات را ارایه كرده 
است. پیمان قربانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
تصریح كرد: تعیین نرخ سود سپرده ها طبق قانون در اختیار 

بانک ها است و این راه حل به منظور...

4

4

در نهمین جشنواره مطبوعات استان 

مجاهدت جانباز، یک عمر است

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

مهلت ارسال آثار به جشنواره 
مطبوعات اصفهان تا 30 خرداد

گفت و گوی اختصاصی زاینده رود با یک جانباز

معاون فرهنگی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات اصفهان تا 3۰ خردادماه اعالم 
شد. سید محمد قلمکاریان در جمع خبرنگاران با اشاره به فراخوان 

نهمین جشنواره مطبوعات اصفهان اظهار كرد: انتشار فراخوان این 
جشنواره از روز ۱۱ اردیبهشت ماه آغاز شده است كه بخش موضوعی 

آن از ۲۲ به ۴۰ بخش ارتقا یافته است.

 امروز روز میالد علمدار كربالس��ت، روزی كه به یاد برترین پرچمدار 
والیت حض��رت ابوالفضل عباس )ع( روز جانباز لق��ب گرفت، چرا كه 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نیز با اقتدا به موالیشان و در تاسی 
به او، درس معرفت و والیت آموختند و راه جانبازی و ش��هادت را در 
پیش گرفتند و ش��اید ما در آرامش روزهایمان در طول سال كمتر به 

فکر آنها باش��یم، به فکر افرادی كه در تمام طول سال كنار ما و همین 
نزدیکی ها روزگار می گذارند؛ در خانه، در آسایش��گاه شهید مطهری 
ویا كمی دورتر در آسایشگاه ویژه جانبازان اعصاب و روان. ما روزها را 
می گذرانیم بی تفاوت؛ در حالی كه در جوار ما و در همین شهری كه 

نگران آب و هوایش هستیم...
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ممنوعیت تردد خودروهای باربری 
برای حمل مسافر به مرقد امام )ره(  

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان از ممنوعیت تردد خودروهای باربری 
 و وانت هایی كه اقدام به حمل مس��افر برای انتقال و جا به جایی به س��مت مرقد مطهر 

امام )ره( می كنند، خبر داد.
سرهنگ رضا رضایی گفت: هر ساله با نزدیک شدن به ۱۴ خرداد و سالروز رحلت بنیانگذار 
 انقالب اس��المی، زائران و شیفتگان و س��وگواران از اقصی نقاط كش��ور به سمت مرقد

 امام )ره( رهسپار می شوند تا در مراسم این روز شركت كنند. وی افزود: از آنجا كه استان 
اصفهان در شریان اصلی كشور قرار گرفته، تمهیدات ویژه ای برای برقراری نظم و ترافیک 

روان و جلوگیری از بروز حوادث رانندگی و انسداد... 
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آگهی  مناقصه 

آگهی  مزایده  

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد نسبت به خرید 36 دستگاه دوربین SONY   SNC- Camera IP از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی اقدام نماید .لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اطالعات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت 
اینترنتی دانشگاه آزاد اس�المی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir  ) قس�مت مزایده / مناقصه ( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه 

اقدام نمایند . 
شرایط به شرح ذیل می باشد 

1- س�پرده ش�ركت در مناقصه مبلغ 50/000/000  ريال )پنجاه ميليون ريال (می باش�د كه می بايس�ت به حس�اب س�پرده ش�ماره 
0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت در 

مناقصه ارائه گردد . 
2- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ميباشد .

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است . 
4- بابت خريد اسناد مناقصه مبلغ 300/000 ريال )سيصد هزار ريال ( به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه 

دانشگاه آزاد اسالمی   نجف آباد واريز و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال نمايند .
آدرس  نجف آباد - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباد  - دبيرخانه كميسيون معامالت  دانشگاه

                                  تلفن : 2292020-0331                                                                                                                             دورنگار:2291107-0331و0331-2291016  
            تلفن اطالعات مالی :  22922020-0331- تلفن اطالعات فنی 0331-2292014   

شهرداری زرين ش�هر به اس�تناد موافقت نامه ش�ماره 153 مورخ 
93/2/29 ش�ورای محترم ش�هر در نظر دارد نس�بت ب�ه واگذاری 
رستوران سنتی واقع در پارک جوان زرين شهر به صورت اجاره برای 
مدت يک س�ال از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد . لذا متقاضيان 
واجد شرايط جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطالعات بيشتر از 
تاريخ انتشارتاپايان وقت اداری 93/3/20 به شهرداری زرين  شهر 

مراجعه نمايند.

        Email:monaghese@iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

نوبت اول آگهی دعوت   مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص ( 
به شماره ثبت 675

هیات مدیره شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان)سهامی خاص(

 بدينوسيله از كليه صاحبان س�هام شركت حمل و نقل سيمان ساز اردستان )س�هامی خاص ( دعوت بعمل 
می آيد در جلسه مجمع عمومی ساالنه شركت كه ساعت 9 صبح روز ش�نبه  1393/3/17 در محل مركزی 

شركت واقع در كيلو متر 65 جاده اصفهان - اردستان تشكيل ميگرددحضور بهم رسانند. 
دستور جلسه بشرح زير می باشد :

1( استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونی  شركت در مورد فعاليت ، عملكرد و صورتهای مالی سال 1392 
2( بررسی وتصويب تراز نامه در تاريخ 1392/12/29 و حساب س�ود وزيان برای  سال مالی منتهی به تاريخ 

مذكور 
3(  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و همچنين تعيين حق الزحمه ايشان

4( تعيين روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهی های شركت 
5( ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی عادی باشد.

آگهي   مناقصه عمومی 
)نوبت دوم( 

چاپ اول    

سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان در نظر دارد س�ه دستگاه اتوبوس شهری را 
ازطريق مناقصه عمومی  خريداری نمايد .

متقاضي�ان جه�ت آگاه�ی بيش�تر ،  درياف�ت و تكمي�ل اس�ناد مربوط�ه ، ارائ�ه 
آنها و ش�ركت در مناقص�ه م�ی توانن�د از روز يكش�نبه م�ورخ 93/03/04 لغاي�ت پايان 
 وق�ت اداری روز دو ش�نبه م�ورخ 93/3/12 ب�ه نش�انی خياب�ان 22 بهم�ن مجموع�ه 

اداری امير كبير ، دبير خانه سازمان مراجعه نمايند.
تلفن تماس : 2673090و2673075 - 0311

روابط عمومی سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان

نوبت دوم 

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



اخبار کوتاهيادداشت

هنوز اليحه خدمات ايثار گری در 
مجلس گرد و خاک می خورد

نای��ب ریی��س ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان گف��ت: هن��وز 
خ��اک  و  گ��رد  مجل��س  در  ایثار گ��ری  خدم��ات   الیح��ه 

می خورد.
احمد در جلسه علنی شورای اسامی شهر با بیان این که میاد با سعادت 
حضرت ابوالفضل )ع( و روز جانباز را به تمام مردم تبریک عرض می کنم، 
اظهار کرد: در گذش��ته درصد جانبازی جانبازان تعیین ش��ده است، اما 
در حال حاضر بدن و جس��م این جانبازان پس از سال ها دچار فرسایش 

شده است.
وی با اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه درص��د جانب��ازی جانب��ازان بای��د مورد 
تجدی��د نظر ق��رار بگی��رد، اضاف��ه ک��رد: درصد جانب��ازی ای��ن افراد 
 باید با توجه به فرسایش��ی ک��ه در این س��ال ها داش��ته اند، تغییر پیدا

 کند.
نایب رییس شورای اسامی ش��هر اصفهان با اشاره به ضرورت رسیدگی 
مجلس به وضعیت جانب��ازان، تصریح کرد: در ح��ال حاضر هنوز الیحه 
خدمات ایثار گری در مجلس شورای اسامی گرد و خاک می خورد و این 

الیحه اجرایی نشده است.
وی با تاکید بر این ک��ه این الیحه باید هر چه س��ریع تر اجرایی ش��ود، 
ادام��ه داد: جانبازان روز به روز دچار فرس��ایش می ش��وند و نمایندگان 
 مجل��س بای��د ب��ا تصوی��ب قوانی��ن مناس��ب از جانب��ازان حمای��ت

 کنند.
ش��ریعتی با بیان این که پل هوایی بین بلوار ارغوانیه و بلوار سروس��تان 
بای��د راه ان��دازی ش��ود، تاکید ک��رد: بی��ش از 15 ه��زار دانش��جو در 
دانشگاه آزاد اس��امی واحد خوراس��گان مش��غول به تحصیل هستند 
و ب��ا توجه به وقوع حوادث بس��یاری در مس��یر حرکت دانش��جویان به 
 این دانش��گاه، احداث پ��ل هوایی در مح��دوده این دانش��گاه ضرورت 

دارد.
وی با اشاره به این که سازمان تاکسی رانی باید روی نحوه فعالیت سرویس 
مدارس نظارت داشته باشد، متذکر شد: این سازمان باید نظارت های الزم 
را روی انتخاب رانندگان تاکسی داشته باش��د تا در این زمینه با مشکل 

مواجه نشویم.

اتحاد مسؤوالن در اعزام زائران به 
مراسم ارتحال امام )ره(

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: در اجرای 
برگزاری مراسم ارتحال، یکپارچگی و وحدت باید در دستور کار مسؤوالن 

قرار گیرد.
 حسین سیستانی در کمیته برنامه ریزی برگزاری مراسم ارتحال حضرت 
امام خمینی )ره( در اصفهان، با تاکید بر ضرورت معرفی شخصیت حضرت 
امام خمینی )ره( به نسل جوان، اظهار کرد: با توجه به این که امسال نسل 
جوان برای سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( اعزام می شوند، الزم است که 
الگوهای زندگی اسامی و نیز آرمان ها و اهداف امام خمینی)ره( به بهترین 

نحو برای آنها تشریح شود.
وی با اش��اره به این ک��ه ظرفی��ت برگزاری مراس��م ارتح��ال حضرت 
امام )ره( بس��یار فرصت مناس��بی برای تبیین ش��ناخت ابعاد مختلف 
ش��خصیتی ام��ام خمین��ی)ره( اس��ت، ادام��ه داد: ضروری اس��ت که 
 برگزاری این مراسم همس��و با اهداف والیت و به دوری از چند دستگی

 باشد.
وی به اعزام 680 دس��تگاه اتوبوس برای س��فر زائران مرقد امام )ره( از 
اصفهان به مرقد مطهر خبر داد و متذکر شد: تمام خودروهای اعزامی مورد 
معاینه  فنی قرار گرفته و از رانندگان خواسته شده است که تمامی موارد 

ایمنی را نیز رعایت کنند.
سیس��تانی با اش��اره به این که تمام زائرانی که با اتوبوس سفر می کنند، 
بیمه  می شوند، گفت: سعی شده اس��ت که تمامی امکانات حمل و نقل 
 مناسب و نیز رعایت نکات بهداشتی، برای این سفر معنوی تدارک دیده 

شود.

حمايت آيت اهلل سیستانی از تاکید 
رهبر انقالب بر افزايش جمعیت

عضو هی��ات رییس��ه مجل��س ش��ورای اس��امی از حمای��ت آیت اهلل 
 سیس��تانی از سیاس��ت های مق��ام معظم رهب��ری پیرام��ون جمعیت

 خبر داد.
مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسامی و عضو 
هیات رییس��ه مجلس جزییاتی از دیدار  هیات پارلمانی کشورمان را با 

آیت اهلل سیستانی تشریح کرد.
وی در ای��ن زمین��ه گف��ت: یک��ی از توصیه ه��ای آیت اهلل سیس��تانی، 
 ج��دی گرفت��ن مش��کل پی��ر ش��دن جمعی��ت کش��ور ای��ران

 است.
نماینده مردم تهران در مجل��س اضافه کرد: آیت اهلل سیس��تانی ضمن 
تایی��د فرمایش��ات مق��ام معظم رهب��ری درب��اره افزای��ش جمعیت و 
سیاس��ت های جمعیت��ی، تاکید کردند ک��ه موضوع کاه��ش جمعیت 
 دغدغ��ه چندین س��اله من نی��ز بوده ک��ه باید فک��ری اساس��ی برای

 آن اندیشید.
عضو هی��ات رییس��ه مجل��س ش��ورای اس��امی همچنی��ن تصریح 
ک��رد: اگ��ر ترکی��ب جمعیتی ای��ران ب��ه ای��ن من��وال پیش ب��رود، 
دی��ری نخواهد پایی��د که بی��ش از نیم��ی از جمعی��ت ای��ران را افراد 
 س��الخورده تش��کیل خواهن��د داد که ای��ن برای کش��ور ام��ر خوبی 

نیست.

تصويب چارچوب کلی فرآيند 
مديريت راهبردی فضای مجازی 

چارچوب کلی فرآیند مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور در جلسه 
شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رییس جمهور تشکیل شد، به 

تصویب رسید.
چارچ��وب کلی فرآین��د مدیریت راهب��ردی فضای مجازی کش��ور در 
جلس��ه ش��ورای عالی فضای مجازی به ریاس��ت حجت االسام حسن 
 روحانی رییس جمهور مورد بررس��ی قرار گرفت و ب��ا اجماع به تصویب 

رسید.
اقدامات دارای فوریت فضای مجازی کش��ور پیش از این در 27 موضوع 
کان در مرکز ملی فضای مجازی و براس��اس اس��ناد باال دستی تدوین 
شده و در این جلس��ه ش��ورا از س��وی اعضا مورد بحث قرار گرفت و در 
نهایت با اجم��اع اعض��ا، چارچوبی کلی ب��رای نحوه تدوی��ن برنامه ها، 
اه��داف و متولی��ان اجرای��ی ای��ن 27 موض��وع از قبیل نق��اط تبادل 
 ترافی��ک، ضدبداف��زار، بازی ه��ای رایان��ه ای و آی پی مدیا ب��ه تصویب

 رسید.
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ذخایر قطعی اورانیوم غنی شده تا 5 درصد ایران به 5/7 تن رسید

با وجود اعمال محدودیت شش ماهه در غنی سازی ایران میزان ذخایر اورانیوم 5 درصدی 
کشور از 7/5 تن به حدود 8/5 تن در سه ماه گذشته رسید.
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زنده بودن دانايی فر  
مشخص نیست

انتقال پايتخت فعال 
امکان پذير نیست

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گف��ت: زنده بودن 
گروهبان دانایی فر به صورت قطعی مشخص نیست. محمدرضا محسنی ثانی 
در سبزوار اظهار داشت: متاسفانه آن ارتباطاتی که منجر به آزادی چهار مرزبان 
ایرانی شد، دیگر در دسترس نیست و همین عامل باعث شده تا خبر تازه ای از 
نفر پنجم یعنی جمشید دانایی فر نداشته باشیم. وی ادامه داد: در حال حاضر به 
دنبال بررسی صحت و سقم ادعاهایی که در ارتباط با زنده بودن این گروهبان 
ایرانی مطرح است، هس��تیم. وی در ارتباط با مطرح شدن وضعیت گروهبان 
دانایی فر در سفر نخست وزیر پاکستان به ایران نیز یادآور شد: در سفر نوازشریف 
به ایران این مساله بررسی شد و بر افزایش همکاری های امنیتی میان دو کشور 
نیز تاکید شده است. محسنی در پایان گفت: همه مسؤوالن نظام و مردم نسبت 

به زنده بودن گروهبان دانایی فر امیدوار هستند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس گفت: انتقال پایتخت امکان پذیر نیست. عوض 
حیدرپور اظهارکرد: انتقال پایتخت نیاز اس��ت، اما هزینه ها وفرایند کاری آن 
چنان پیچیده و سخت است که اکنون نمی توانیم در منابع مالی و امور اجرایی 
این مس��اله را در اولویت قرار دهیم. وی افزود: دوستان نماینده نباید فعا این 
بحث را مطرح می کردند، اما اکنون مطرح شده است و معتقدم که این مساله 
شدنی نیست . این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سوال 
که اگر انتقال پایتخت انجام شود و اصفهان به عنوان گزینه اول برای این منظور 
در نظرگرفته شود، آیا این امکان وجود دارد،گفت: اصفهان نیز اکنون مشکات 
خاص خود را دارد و مشکات آن از مشکاتی که اکنون تهران با آن مواجه است، 
کم تر نیست. به نظر من اصفهان گزینه مناسبی برای انتقال پایتخت به حساب 

نمی آید. زیرا پایتخت شدن زیرساخت ها ی مخصوص خود را می خواهد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی 
گفت: س��پاه پاس��داران با اقتدار و صابتی که ب��ر گرفته از 
فرهنگ عاشورایی است، کمر اس��تکبار را شکسته و آنها را 
در حرکت های خصمانه خود زمین گیر کرده است.  منصور 
حقیقت پور اظهار داشت: در همه عرصه ها که بویی از اقتدار، 
عزت و شرف این مرز و بوم و ملت رشید ایران به مشام می رسد، 
می توان رد پایی از سپاه پاسداران را مشاهده کرد که در این 
35 سال همواره پشتیبان انقاب، نظام و والیت بوده و هیچ 
وقت در مسیر فزون طلبی و فزون خواهی دشمنان باجی به 
آنها نداده اند. وی با بیان این که س��پاه امروز کارآمدتر از 35 
سال گذشته در پشتیبانی از انقاب در صحنه حاضر است و با 
کارنامه درخشان خود نقشه ها و توطئه های دشمنان را خنثی 
می کند، تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران به رغم بسیاری 
از تحلیل های نادرست استکبار و رسانه های شایعه پراکن آنها، 
امروز در اوج امنیت و اقتدار است و دشمنان فقط با سیاه نمایی 
سعی دارند این امنیت را به نوعی خدشه دار کنند. نایب رییس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی خاطر نشان 
کرد:  آنچه در این زمینه مهم و اساسی به نظر می رسد، آگاهی و 
بصیرت همه جانبه ملت ایران به ویژه نیروهای مسلح و حضور 
با صابت آنهاست که جریان غربی و شرقی را که قصد ضربه 

زدن به عظمت و اقتدار این ملت را دارند زمین گیر کند.

کامنتری مگازین در گزارش��ی عنوان ک��رد: اوباما به دنبال 
آن است که ش��رکای مذاکره ای خود را رها کند و به دنبال 
برق��راری مذاکرات دوجانبه ب��ا ایران باش��د. آخرین دور از 
گفت و گوهای ایران و غرب بر خاف تصور برخی، به سوی 
دس��تیابی به توافق نهایی پیش نرفت. باوج��ود این که به 
نظر می رس��د آمریکا و متحدانش به حصول توافقی جامع 
 با ایران که ریس��ک هس��ته ای شدن این کش��ور را کاهش 
می دهد، تمای��ل دارند، ته��ران ذوق زدگی واش��نگتن را 
درک کرده و می خواهد از آن ب��رای حصول بهترین توافق 
ممکن استفاده کند. با توافق هسته ای مقدماتی که نوامبر 
 گذشته امضا ش��د، نظام تحریم ها شکاف برداشت و تعدیل 
 تحریم ها علیه ایران این کشور را در موضعی قوی تر نسبت به

 طرف های مذاکره ق��رار داد. اما باراک اوباما، رییس جمهور 
آمریکا به جای این که در رویکرد خود تجدید نظر کند، عزم 
خود را برای دس��تیابی به توافق جزم کرده است. بر مبنای 
تصور واش��ینگتن، دیپلمات های آمریکایی قادرند تهران را 
مجاب کنند که امتیازهایی را ارایه کند که حتی فرانس��ه و 
بریتانیا نمی توانند تصور آن را داشته باشند. در صورتی که 
این تصور صحیح باشد، به این معنی است که اوباما می خواهد 
به هر ترتیب ممکن با ایران به توافق برس��د و اهمیتی ندارد 

که هزینه آن چه باشد.

یک فع��ال سیاس��ی اصاح طلب ب��ا بی��ان این ک��ه مروز 
در جامع��ه، آزادِی نجوای��ی و غیررس��می ج��اری اس��ت، 
اظهار ک��رد: کارگ��زاران نظام بای��د تاش کنند ت��ا آزادی 
 آگاهان��ه و مس��ؤوالنه در جامعه نهادینه ش��ود و توس��عه

 یابد. 
مجید محتش��می ب��ا اش��اره ب��ه ویژگی های ش��خصیتی 
امام خمینی)ره(، خاطرنش��ان ک��رد: تقوای اله��ی یکی از 
 بارزتری��ن ویژگی ه��ای ش��خصیتی ام��ام خمین��ی)ره(

 است. دبیرکل حزب آزادی، توانمندی تشخیص حق از باطل 
را از مش��خصات متقیان دانس��ت و گفت: امام خمینی)ره( 
به واسطه تقوای بس��یاری که داش��ت، همواره از توانمندی 

تشخیص حق از باطل برخوردار بود.
وی علم و دانش بسیار را از دیگر ویژگی های امام)ره( دانست 
و افزود: در ادبیات حوزه های علمیه کسی که دارای جامعیت 
شرایط در فقه باشد، با عنوان مجتهد مسلم شناخته می شود 
اما امام)ره( عاوه بر دانش اجتهادی و اعلمیتی که در مرجعیت 
داشت، به دانش کان سیاست داخلی و خارجی نیز احاطه 

کامل داشت.
 همی��ن ویژگ��ی موج��ب ش��ده اس��ت ک��ه از ایش��ان 
 ب��ه عن��وان فقیه��ی مب��ارز و سیاس��تمدار برجس��ته

 یاد شود.

نماینده ادوار هفتم و هشتم مجلس گفت: فتنه گران می دانند 
 پایگاهی در بین مردم ندارند. س��تار هدایت خواه به  برخی 
رفت و آمدهای شبانه و دور از چشم مردم در استان ها اشاره 
کرد و گفت: فتنه گران تنها به یک دلیل، شبانه در استان ها 
تردد می کنند و آن هم ترس از مردم اس��ت. وی نام  بردن از 
گروه های فشار را برای رد گم  کردن توسط این افراد دانست 
و گفت: اینها اگر جرأت دارند در مقابل مردم ظاهر شوند تا از 
رفتار مردم با اصحاب فتنه با خبر شوند. نماینده ادوار هفتم 
و هش��تم مجلس تصریح کرد: اینها اگر از مردم دم می زنند 
چرا پنهانی آمد و رفت می کنند؟ پس معلوم است که از مردم 
می ترس��ند، زیرا می دانند پایگاهی در بین مردم ندارند و به 
همین خاطر مورد نف��رت مردم هس��تند. وی افزود: این ها 
در محاف��ل خاص حضور پی��دا می کنند، زیرا م��ردم اجازه 
نمی دهند در محافل عمومی حض��ور پیدا کنند و در مقابل  
آنها عکس العمل نشان خواهند داد. هدایت خواه خاطرنشان 
کرد: اینها به آرمان های مردم خیان��ت کرده اند و در رفت و 
آمدها تنها به دنبال منافع خود هستند و بر اساس ماک های 
عقلی و شرعی حرکت نمی کنند. وی تصریح کرد: به هر حال 
اگر اینها خود را در هفت دریا هم بشویند، آلوده هستند، مگر 
این که در محضر مردم از خیانت هایی را که به مردم و نظام و 

کشور کرده اند، توبه کنند.

سیاست خارجی احزاب  امنیت ملی  مناینده مردم

سپاه، کمر استکبار را 
شکسته است

اوباما به هزينه مذاکره با 
ايران فکر نمی کند

تشخیص حق از باطل 
خصوصیت بارز امام  بود

فتنه گران می دانند پايگاهی 
در بین مردم ندارند
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امام جمعه موقت نایین گفت: امام خمینی)ره( نه تنها 
مسیر تاریخ ایران، بلکه مس��یر تاریخ جهان را تغییر 
دادند. بصیرت و روشن بینی امام راحل و خلوص آن 
شخصیت جهانی قابل وصف نبوده و با تمام وجود در 
راستای ارتقای اهداف دینی نظام اسامی کوشیدند.

وی بیان کرد: امروز س��کان انقاب اسامی با دست 
ش��خصیتی هدایت می ش��ود که درابع��اد مختلف 
 از قبی��ل تق��وا، جه��ان بینی، دش��من شناس��ی،

 جهان شناس��ی ، مس��ایل علمی و سیاس��ی دارای 
تفکر واال و بی مانند است.دهقان اظهارکرد: به فضل 
خداوند، رهبری انقاب اسامی از نگاه و تفکر سیاسی 

باالیی برخوردار هستند و تمام امور جامعه را به خوبی 
رصد می کنند. امام جمعه موقت نایین با اش��اره به 
این که مه��م ترین رکن نظام اس��امی والیت فقیه 
اس��ت،گفت: والیت فقیه ، س��تون محک��م انقاب 
اسامی دربرابر دشمنان است و بدخواهان انقاب و 
نظام اسامی بدانند تا زمانی که رهبری و اصل والیت 
فقیه دراین کشور حاکم است، هیچ پروژه براندازی 
در ایران اس��امی نتیجه نخواهد داد. وی در بخش 
دیگری ازسخنانش با تبریک سالروز والدت با سعادت 
امام حسین )ع ( و روز پاسدار، افزود: امام حسین )ع( 
حافظ دین و احکام الهی بود؛ از ظلم و ستم دیگران 

غافل نب��ود و در راه پاس��داری از دین خ��دا و امر به 
معروف و نهی از منکر،عاشقانه شربت شهادت نوشید.

وی افزود: روز پاسدار، روز عزت ، شرافت و اقتدار است. 
زیرا این عزیزان، پاسدار دین ، انقاب و نظام اسامی 
هستند. وی با اش��اره به هفته ملی بدون دخانیات از 
مسؤوالن مربوطه خواست تا در راستای تحقق شعار 
بدون دخانیات با توجه به معضات مصرف آن برای 

جامعه، تاش کنند. 
ه�ر آنچ�ه داري�م مدي�ون راهنمايی ه�ای 

پیامبرگونه امام خمینی)ره( است
س��ردار دهق��ان گفت: ه��ر آنچ��ه داری��م، مدیون 

راهنمایی های پیامبرگونه امام خمینی)ره( است.
 سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در مراس��م بزرگداش��ت حجت االسام حاج 
سید علی اکبر ابوترابی فرد که در حوزه هنری برگزار 
شد، با درود به روان پاک ش��هدای انقاب اسامی، 
گفت: امروز عزت، س��رافرازی و قدرت ملت ما ناشی 
از جان فشانی های شهدا در دوران دفاع مقدس تا به 
امروز است.  وی ادامه داد: وجود جانبازان نیز بیانگر 
زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت است و آنها تجسم 
ارزش هایی هستند که ملت ما در طول تاریخ به آن 
دست یافته اند. س��ردار دهقان با اش��اره به شهادت 
اسکندری، گفت: شهید اسکندری شهیدی است که 
برای دفاع از حریم عطرت و تامین امنیت حرم عقیله 
بنی هاش��م حضرت زینب)س( و حریم ارزش ها به 
دست سلفی های تکفیری در سوریه به شهادت رسید.

وزیر دفاع با اشاره به فرمایشات امام خمینی)ره( در 
خصوص آزادگان، گفت: ام��ام)ره( در مورد آزادگان 
می فرمایند»بار الها! اسرای ما اسیر جانی ترین دژخیم 
زمان هستند و مقاومت آنها دنیا را شگفت زده کرده 
است؛ هر چه زودتر آنها را آزاد گردان؛ اسرا در چنگال 
دژخیمان سرور آزادی اند و مفقودان دریای بیکران 
خداوندی هس��تند. اس��را ما را با فداکاری ها ش��ان 
خجل کردند و با کارهای خود سبب مباهات و افتخار 
پیامبراکرم)ص( شدند. شما موجب عزت مسلمانان 
شدید و تاریخ را با عظمت و معنویت خود افتخارآمیز 

کردید. شما را مائکه فراموش نخواهند کرد.«
وی ادام��ه داد: اگر بخواهیم در خص��وص آزادگان و 
ایثارگران صحبت کنیم، زب��ان ما از وصف آنها قاصر 
خواهد بود، اما امام خمین��ی)ره( با آن همه عظمت 
و قدرت روحی و ایمان قوی و اس��تواری که در سایه 
ایمان به خدا در وجودشان بود، اسرا را توصیف کردند.

س��ردار دهقان افزود: خداوند از ابتدای خلقت برای 
هدایت بش��ر ادیان اله��ی را فرس��تاد و پیامبران را 
مبعوث کرد تا بشر با تمسک به آنها مسیر هدایت خود 
را پیدا کند و در این میان مکاتب الهی در درون خود 
به جز از پیامبران اف��رادی را تربیت کردند که ما این 
را در چهره ائمه طاهرین جست وجو می کنیم. وی با 
اشاره به ش��خصیت ائمه، گفت: امام)ره( نمونه تمام 
عیار اسام و قرآن ناطق است و عمل، گفتار و منش او 
بیان متن اسام است. اگر امامت را از جامعه بگیریم، 

امت بی معنا می ش��ود؛ امامت، جامع��ه را معنی دار 
می کند. بعد از ائمه به پرورش یافتگان در مکتب ائمه 
می رس��یم، یعنی آنهایی که با تمسک به ائمه تاش 
کردند خود را آن گونه بس��ازند. وزیر دفاع ادامه داد: 
انسان یعنی قابلیت رفتن تا الی اهلل و انسان می تواند 
خداگونه شود، اما نمی تواند خدا شود؛ بعد از ائمه به 
افرادی می رسیم که در این مس��یر تبدیل به اسوه و 
الگو می شوند. سردار دهقان با اش��اره به شخصیت 
حجت االس��ام ابوترابی فرد، س��ید آزادگان، ادامه 
داد: آقای ابوتراب��ی در خانواده جلیل القدر روحانیت 
و اهل تق��وا، خدمت گ��زار، متواضع، پاک دس��ت و 
مجاهد پرورش یافته و محیط رشد و بالندگی او در 
درون خانواده ای مومن و معتقد بود. حاال آیا می توان 
تصور کرد فردی که درون این خانواده پرورش یافته 
سرنوشتی غیر از این داشته باشد؟ پاسخ منفی است. 
وی افزود: آقای ابوترابی از آغ��از کودکی و جوانی تا 
انتهای حیات شان، تسلیم شدن برای رضای خدا را 
ادامه داد و هیچ گاه سکوت و سکون و غوغا و سروصدا 
را در زندگی این فرد نمی بینید؛ وی از یک طرف مانند 
کوه آتشفشان علیه ظلم و تجاوز می ایستاد و از طرف 
دیگر در برابر خدا تسلیم بود و شعار معروف وی که 
پاک باش و خدمت گزار، در درون جامعه مسؤولیت 
ایجاد می کند، چرا که زمانی که ما قادر باشیم تعلقات 
را از خود دور کنیم و توقعی از کسی نداشته باشیم، 
می توانیم مانند آقای ابوترابی شویم. وزیر دفاع گفت: 
آقای ابوترابی در طول زندگی خ��ود حتی پا را فراتر 
از محیط جغرافیایی گذاش��ت و به فلسطین و لبنان 
رفت و از آغاز روزهای مبارزه امام خمینی )ره( هم پایه 
نهضت و نماد عینی رهرو ایش��ان بود و همیش��ه در 
 جامعه مبارزاتی آن زمان جای ابوترابی روشن است، 
اما جای پای او مش��خص نیس��ت.  س��ردار دهقان 
ادامه داد: آقای ابوترابی وقتی می خواس��ت به جبهه 
برود، از امام خمین��ی)ره( اجازه گرف��ت. این یعنی 

والیت مدار بودن.
وی تاکید کرد: ما مشاهده کردیم که هیچ گاه هیچ 
پس��ت و مقامی کمترین تغییری در آقای ابوترابی 
ایجاد نکرد، چرا که ایش��ان س��یر تعالی را در مسیر 
اسام و تمس��ک به اهل بیت و تس��لیم شدن تمام 
 عی��ار حق طی ک��رد و به همی��ن دلی��ل او ماندگار

 شد. 

هر آنچه داريم مديون راهنمايی های پیامبرگونه امام خمینی)ره( است

تاریخ بشریت شخصیت ممتاز امام  را فراموش نخواهد کرد

امام جمعه موقت نايین گفت: تاريخ بشريت شخصیت ممتاز امام خمینی)س( را هرگزفراموش نخواهد کرد.
حجت االس�الم اکبر دهقان افزود: علم و قاطعیت، هوش و شجاعت و اراده و حساس بودن به سرنوشت مس�لمانان عالم، وجوه مشترک 

حضرت امام خمینی)ره( و حضرت امام خامنه ای )حفظه اهلل( است.
وی افزود: حضرت امام به  عنوان يک الگو، يک معلم، به  عنوان يک رهبر، در ذهن ما و در واقعیت جامعه ما وجود دارد و نخستین شاخصه 

حرکت امام بزرگوار، ايستادگی در برابر تحمیل و نفوذ قدرت های خارجی و نداشتن سر سازش با اين قدرت ها بود. 



یادداشت

 گول تبلیغات خواص سنگ 
نمک و نمک دریا را نخورید 

پزش��کان و متخصصان بهداشت عمومی در باره خواص 
غیر واقعی که برای سنگ نمک و نمک دریا در تبلیغات 
بیان می شود و افزایش مصرف این نوع نمک ها هشدار 
می دهند. این روزها تبلیغات وس��یعی درباره س��نگ 
نمک و نمک دریا و فواید و خ��واص درمانی آنها صورت 
می گیرد؛ درحالی که این موضوع از س��وی متخصصان 
 )NaCl( رد شده است. سنگ نمک، کانی سدیم کلرید
اس��ت که با نام »هالیت« یا کلرید س��دیم طبیعی نیز 
ش��ناخته می ش��ود. نمک دریا نیز به نم��ک حاصل از 
تبخیر آب دریا گفته می ش��ود که بیش��تر در آشپزی و 
 لوازم آرایشی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این نمک، 
گران تر از نمک معمولی و فاقد عنصر حیاتی » ید« است 
و ناخالصی های گوناگون دارد. یک کارشناس بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این زمینه گفت: نمک 
دریا و سنگ نمک، به دلیل داشتن امالح مضر و رسوب 
آن در بدن انسان، سرطانزاست. سکینه جعفری با اشاره 
به این که عده ای س��ودجو از بحث طب س��نتی در این 
زمینه سوء استفاده می کنند، افزود: این روزها در برخی 
تبلیغات، به استفاده از نمک دریا و سنگ نمک در طب 
 سنتی یا اسالمی اشاره می شود؛ در حالی که مصرف این 
نمک ها برای انسان خطر دارد. وی تاکید کرد: این انواع 
نمک، تصفیه نش��ده، فاقد ید و دارای ان��واع ناخالصی 
از جمله فلزات س��نگین است و خطر س��رطانزایی آنها 
اثبات شده است. وی با بیان این که برخی افراد از سنگ 
نمک برای خیس کردن برنج استفاده می کنند، گفت: 
ناخالصی های این نمک به مرور زمان در اعضای مختلف 

بدن انسان مانند کلیه رسوب و تجمع می کند.
 این کارش��ناس تصریح کرد: انواع نمک دریا و س��نگ

 نمک ه��ای موج��ود در ب��ازار غیراس��تاندارد اس��ت 
 و کارشناس��ان بهداش��تی در صورت مش��اهده، آنها را 
جمع آوری می کنند. وی نمک مناسب برای مصرف را 
نمک تصفیه ش��ده ید دار عنوان و اظهار کرد: پرفشاری 
خون و تشدید پوکی اس��تخوان، از عوارض رایج مصرف 
بیش از اندازه نمک اس��ت. مدیر مرکز بهداشت شماره 
یک اصفهان نیز در این زمین��ه گفت: در صورت تولید و 
عرضه نمک های ناس��الم که در کشور شایع شده است، 
مشکالت کمبود ید و سایر بیماری های مرتبط با آن بروز 
خواهد کرد. حمید ترک زاده با اشاره به این که نمک در 
طبیعت به صورت جامد )معادن سنگ نمک( یا به صورت 
محلول در آب دریا وجود دارد، افزود: نمک چه استخراج 
ش��ده از معادن و چه استخراج ش��ده از آب دریا دارای 
ناخالصی فراوان است. وی بیشترین ناخالصی های نمک 
را گچ، شن و ماسه )به صورت نامحلول( و فلزات سنگین 
همچون س��رب، کادمیوم، آرس��نیک و جیوه دانست و 
تاکید کرد: این ناخالصی ها عوارض جبران ناپذیری را در 
سالمت انسان برجای می گذارد. وی اظهار کرد: فلزات 
س��نگین موجود در نمک های طبیعی باعث بروز انواع 
سرطان و بیماری های کلیوی می شود و نا خالصی های 
غیرمحلول در نمک های طبیعی، مسمومیت های مزمن 

و عوارض بهداشتی مختلف برای بدن ایجاد می کند. 
این پزش��ک گفت: تبلیغ��ات ناآگاهانه و وس��یع درباره 
خواص درمانی س��نگ نمک و نمک دری��ا و عدم تاثیر 
مصرف آنها بر بیماری فش��ار خون ب��اال، بیماران قلبی، 
دیابتی و زنان باردار، غیر منطقی و غیرعلمی است و به 

عنوان یک تهدید جدی به شمار می آید. 
ترک زاده افزود: مصرف نمک ه��ای غیر یددار و تصفیه 
نش��ده که فاقد پروانه س��اخت از وزارت بهداشت است 
باعث بازگش��ت ع��وارض جب��ران ناپذیر کمب��ود ید و 
تحمیل هزینه های درمانی س��نگین ب��ر دوش دولت و 

خانواده ها می شود.
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 دیدار مردم اصفهان با جانبازان آسایشگاه شهید مطهری
در روز والدت حضرت ابوالفضل )ع(، مردم و جوانان اصفهانی می توانند با مراجعه به آسایش��گاه 
شهید مطهری با جانبازان بستری در این مجموعه دیدار کنند. مردم اصفهانی می توانند از ساعت 

9:30 الی 11:30 امروز به آسایشگاه شهید مطهری درخیابان کمال اسماعیل اصفهان بروند.
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گروه جامعه  امروز روز میالد علمدار کربالست، روزی که به یاد برترین پرچمدار والیت حضرت ابوالفضل   
عباس )ع( روز جانباز لقب گرفت، چرا که رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نیز با اقتدا زاینده رود

به موالیشان و در تاسی به او، درس معرفت و والیت آموختند و راه جانبازی و شهادت را 
در پیش گرفتند.

و شاید ما در آرامش روزهایمان در طول سال کمتر به فکر آنها باشیم، به فکر افرادی که در تمام طول سال کنار ما 
و همین نزدیکی ها روزگار می گذارند؛ در خانه، در آسایش�گاه شهید مطهری ویا کمی دورتر در آسایشگاه ویژه 

جانبازان اعصاب و روان.

ما روزها را می گذرانیم ب��ی تفاوت؛ در حالی ک��ه در جوار ما و در 
همین ش��هری که نگران آب و هوایش هس��تیم و هر روز بیش از 
 گذشته نگران تاثیر آلودگیش بر کودکانمان، شاید فراموش کنیم 
س��رفه های بی امان جانبازی را که هوای پاکیزه نیز ریه هایش را 
می آزارد. شاید از یاد ببریم در دغدغه گذران زندگی افرادی را که 
روزگاری آرام و قرار نداش��تند در گلوله ب��اران آتش توپخانه های 
دشمن، جانبازانی که گاهی برای دفاع هیچ اسلحه ای نداشتند جز 
این که تن های خود را سپر تیرهای دشمن قرار دهند وشاید هرگز 
درک نکنیم بی قراری امروز افرادی که ش��اید با بی تفاوتی آنها را 
»موجی« بخوانیم، کسانی که ایثار دیروزشان، امنیت امروز ماست 
و چه خبر داریم از رنج جانبازی که سال هاست از گردن به پایین 
فلج است و تمام طول سال را بر تختخوابی در آسایشگاه جانبازان 
 شهید مطهری دراز کش��یده، اما امید به زندگی در چشمانش به

 گونه ای می درخشد که به الگوی دوستان و اطرافیان مبدل شده و 
با تنها جانبازی که می تواند به کمک حرکات گردن خود انجام دهد 

)پوچیا( امیدش از صدها انسان بی درد بیشتر است .
و کی می توانی��م حال کس��ی را درک کنیم که ش��ب ها خوابش 
نمي برد و تمام ش��ب فقط راه م��ی رود و کجا می توانی��م در برابر 
مصائ��ب گاه ناچی��ز روزگار، تحمل��ی همچون جانبازی داش��ته 
باش��یم که س��ه روز در س��ردخانه مان��ده ب��ود و فقط س��ه ماه 
طول کش��یده بود ت��ا بدن��ش آرام آرام گرم بش��ود و این  موضوع 
 بر اعصاب��ش تاثی��ر گذاش��ته و آی��ا م��ی توانیم همانن��د او در 
عصبانیت ها خودمان را کنترل کنیم؟! این افراد کنار ما می زیند و 
گاه درد روز گار برایشان از ما بیشتر است اما .....با مصاحبه خبرنگار 
زاینده رود با چند تن از جانبازان آسایشگاه شیهد مطهری همراه 

شوید.
هرگز از راهی که رفته ایم پشیمان نمی شویم  

 اون که تو میدون مین، هزار تا معب��ر زده/ حاال توی رخت خواب، 
افتاده حالش بده/ عاش��قی یعني این که، چشم هایی که تا دیروز/ 
هزار تا مشتری داش��ت چندش میاره امروز/ اما غمی نداره چون 

عاشق خداشه /به جای مردم، خدا، مشتری چشاشه
صمد عرفان منش نخس��تین فردی بود که پ��ای صحبت هایش 
نشستیم، هنوز هم لهجه شیرین آبادانی داشت، بیش از 30 سال 

است که مهمان ویلچر شده است و صحبت هایش را این گونه آغاز 
کرد که از روی چرخ نشستن خسته شده است:

عموج��ان؛ ما روزگار مختلفی را پش��ت س��ر گذاش��تیم، من 17 
س��اله بودم که وارد جبهه شدم و هنوز سه س��ال نگذشته بود که 
ویلچرنشین شدم و االن بیش از 30 سال از آن روزها می گذرد، اما با 
صداقت می گویم که از ویلچرنشینی خسته شده ام، چرا که شرایط 
مابه گونه ای است که نیازمند درک اطرافیان هستم، اما خانواده ها 
و آشنایان که مدت زیادی است مرا بر روی ویلچر می بینند دیگر 
 این امر برایش��ان عادی ش��ده، البته این امری طبیعی است و من
  گالیه ای ن��دارم، اما به هر حال ش��رایط برای خود ما س��خت تر

 می شود. می دانید حتی زمانی بود که به دلیل نگاه اشتباهی که 
 افراد درباره دادن امکانات زیادی به جانبازان داش��تند من به همه 

می گفتم که توی چاه افتاده و معلول شده ام.
این که اطرافیان دیگر چرخ مرا نمي بینندو برایش��ان عادی شده، 
ایراد نیست، حالت بشر است که بعد از مدتی موضوع برایش عادي 
می  شود و من نیز توقع خاصی از آنها ندارم، شاید شرایطم سخت 

باشد اما هرگز از راهی که رفته ام پشیمان نمی  شوم.
 درباره ش��رایط آسایش��گاه که ازش پرس��یدم آهی می کش��د و 
 صحبت های��ش را ای��ن گون��ه ادامه می ده��د: دخت��رم! گاهی

 حرف های مردم ما را خس��ته می  کند چرا که  سال ها پیش که 
امکانات مناسبی نداشتیم، به ما طعنه می زدند که پس کجا رفت 
قدرشناسی مسؤوالن و حاال نیز شرایطمان بهتر شده برخی طعنه 
می زنند که خوب به شما می رسند، آن زمان ها جوان تر بودیم و 
نیاز بیشتری به امکانات کنونی داشتیم، اما االن نیز دیگر حوصله 
چندانی برای این دنیا نداریم؛ با تمام این حرف ها اگر باز هم شرایط 
گذشته پیش بیاید، مش��تاق تر از گذش��ته به موالیمان حضرت 
اباالفضل )ع( اقتدا می کنیم و در راه دفاع از دین و والیت، از نثارسرو 

دست و حتی جان خویش ابایی نداریم.
روحیه برخی از جانبازان از صدها فرد سالم قوی تر و 

بشاش تر است
در ادامه از یکی از مس��ؤوالن فرهنگی آسایشگاه جانبازان از حال 
و هوای این مکان و جانبازان پرس��یدم: آسایشگاه جانبازان شهید 
مطهری بیشتر شبیه پارک جانباز و محل تردد جانبازان 70 درصد 

به باال است که مشکل خاصي از لحاظ روحي ندارند و بیشتر یک مرکز 
توانبخشي فرهنگی محسوب می شود.

برخی جانبازان به علت شرایط خاصي که دارند در این مکان بستري 
دایمی هستند و برخی نیز هر روز صبح تا عصر و برخی اواخر هفته برای 
دیدار با دوستانشان و استفاده از برنامه های مرکز به این مکان می آیند.

ش��ما اگر یک روز با هماهنگی به این مکان بیایید متوجه نور امید به 
زندگی در چهره جانبازانی می شوید که افراد سالم اگر یک درصد از درد 
آنها را نیز داشته باشند طاقت نمی آورند و این مسئله ناشی از تالش 

آنها برای هدف است.
در واق��ع این  اف��راد از ابتدا که 
وارد این راه ش��دند می دانستند 
که ممکن است ش��هید یا جانباز 
شوند و چون با انگیزه برای دفاع 
از ناموس، دین و میهن قدم جلو 
نهاده اند، اکنون نیز  شرایط را به 

خوبي تحمل می  کنند.
م��ا اینج��ا جانب��ازی داریم که 
دو چش��م ن��دارد و دو دس��ت او 
هم از ب��االی م��چ قطع ش��ده ، 
اما تم��ام کارهای ش��خصیش را 
خودش انجام مي دهد و بس��یار  
خوش برخ��ورد اس��ت. در اینجا 
جانبازی  داری��م ک��ه از گردن 
به پایین فلج اس��ت، ام��ا ورزش 
مخصوصي ب��ه نام »پوچی��ا« را 
انجام مي دهد، روحیه بشاش��ی 

دارد و با خانواده اش روزی دوبار تماس مي گیرد.
باور کنید  گاهی  شور و ش��وق زندگي در وجود این افراد گاه بیشتر 
از انسان هاي عادی زنده است، چرا کسی که به راهی معتقد باشد، تا 
آخر عوارض آن را می  پذیرد ودر راه وفای به عهد با اقتدا به موالیشان 
ابوالفضل )ع( تا آخر می  رود؛ ممکن است سال ها جانبازی او ادامه یابد 

ولي همه مشکالت را تحمل و وفای به عهد را تا انتها ادامه می دهد.
ببینید من معتقدم که شهید یک روز می  میرد، اما برخی از این افراد 
جانباز گویی هر روز می  میرند، مجاهدت جانباز یک عمر است و این 
افراد نیز می توان گفت اگر در راه اهداف خود باقی بمانند ارزشی بیشتر 

از شهید دارند.
دعا کنید همچون مقتدایمان حضرت عباس )ع( جانبازی 

کنیم
سعید دل بزرگی نیز جانباز دیگری اس��ت که در سخنان کوتاهی از 

روزهای زندگی یک جانباز سخن می گوید:
ما افتخار مي کنیم روز تولد آقا ابوالفضل را به نام ما نام گذاری کرده اند، 
اما جانبازی ایشان با ما از زمین تا آسمان متفاوت فرق دارد. ما حتی 
گوش��ه  ای از جانبازی ایش��ان را انجام نداده  ایم، او از هر لحاظي پای 
امام و رهبرش ایس��تاد، تا جایي که در برابر امامش قطعه قطعه شد، 
امیدواریم ما هم بتوانی��م در این راه قدم برداری��م؛ دعا کنید بتوانیم 
 معنای بلند جانبازی را همچون علمدار کربال تا زمانی که هستیم حفظ

 کنیم.
آیا تمام امکانات کشور ما صرف این  افراد می شود؟!

 و چقدر جالب بود که  در راه برگش��ت از آسایشگاه جانبازان به طور 
اتفاقی شاهد گفت وگوی جوان هایی به اصطالح امروزی در اتوبوس 
بودم که بر سر مساله امکانات جانبازان بحث می کردندکه »همه چی 
االن فقط برای جانبازان و معلوالن در نظر گرفته شده، هر چی تو این 
مملکت هست، میدن به اونا، بابای من میگه هر کی یه تیر تو انگشتش 
خورده، رفته درجه جانبازی گرفته ، کاش ما هم بریم جنوب؛ بریم روی 

مین؛ یه چیزیمون بشه و جانباز بشیم.«
در ای��ن هن��گام اتوب��وش ترم��ز ش��دیدی گرف��ت و یک��ی از 
 جوانان ب��ه ش��دت پرت ش��د س��مت جل��و و ش��روع ب��ه آه و ناله 

کرد.
و برای جواب آنها و ش��اید جواب من همین اتفاق ناگهانی و واکنش 
ناخوداگاه کافی بود و با خودم فکر کردم که آیا واقعا می توانم از جان 
گرانمایه و بزرگ ترین سرمایه خویش برای آسایش دیگران بگذرم و 
هنوز این سوال در ذهن من است که آیا صرف بخشی و نه تمام امکانات 
کشور برای این افراد، کفاف حتی لحظه ای تاب آوردن آنها در زیر آتش 

دشمنان آن هم برای آسایش دیگران را دارد؟!

گفت و گوی اختصاصی زاینده رود با یک جانباز

مجاهدت جانباز، یک عمر است

می دانید حتی 
زمانی بود که به 

دلیل نگاه اشتباهی 
که افراد درباره 
دادن امکانات 

زیادی به جانبازان 
 داشتند من به همه 

می گفتم که توی 
چاه افتاده و معلول 

شده ام

یادداشت

برگزاری نخستین مراسم سالگرد 
ارتحال آیت اهلل طاهری در اصفهان

نخستین مراسم س��الگرد ارتحال آیت اهلل طاهری روز سه شنبه در 
گلستان شهدای اصفهان با حضور مردم این شهر برگزار خواهد شد.

اولین مراس��م س��الگرد ارتحال آیت اهلل طاهری، امام جمعه سابق 
اصفهان در روز سه شنبه در گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد 
ش��د. بیت آیت اهلل طاهری به همین منظور و ب��رای دعوت از مردم 
شریف اصفهان به منظور شرکت در این مراسم اطالعیه ای را صادر 
کرده که متن آن به شرح زیر اس��ت.» ِمَن الُْمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما 
لُوا  َ َعلَْیِه َفِمْنُهم مَّن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُه��م مَّن یَنَتِظُر َوَما بَدَّ َعاَهُدوا اهللَّ
تَْبِدیالاً «یک سال از فقدان عالم و مجاهد آزاده حضرت آیت اهلل سید 
جالل الدین طاهری رحمت اهلل علیه، امام جمعه و نماینده حضرت 
امام خمینی)ره( در اصفهان گذشت. در اولین سالگرد ارتحال آن مرد 
الهی برای ادای وظیفه و باز گویی و قدردانی خدمات او در مجلسی 
که به این مناس��بت در روز سه شنبه س��اعت 18تا 20 در گلستان 
 شهدا، َمضَجع ش��ریف ایشان بر پا داش��ته ایم، میزبان حضور گرم و 
محبت آمیز شما هستیم  تا تحفه ای از این حضور پر مهر به روح بلند 

او و فرزند شهیدش »علی طاهری« نثار آید انشاءاهلل.

ممنوعیت تردد خودروهای باربری 
برای حمل مسافر به مرقد امام )ره(  
  رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان از ممنوعیت 
تردد خودروهای باربری و وانت هایی که اقدام به حمل مسافر برای 
انتقال و جا به جایی به سمت مرقد مطهر امام )ره( می کنند، خبر داد.

س��رهنگ رضا رضایی گفت: هر ساله با نزدیک ش��دن به 1۴ خرداد 
و س��الروز رحلت بنیانگذار انقالب اس��المی، زائران و ش��یفتگان و 
 س��وگواران از اقصی نقاط کش��ور به س��مت مرقد امام )ره( رهسپار 

می شوند تا در مراسم این روز شرکت کنند. 
وی افزود: از آنجا که استان اصفهان در شریان اصلی کشور قرار گرفته 
تمهیدات ویژه ای ب��رای برقراری نظم و ترافی��ک روان و جلوگیری 
از بروز ح��وادث رانندگی و انس��داد احتمالی راه ها در این اس��تان 
 اندیشیده شده اس��ت. رییس پلیس راه استان اصفهان از آماده باش

 100 درصدی نیروهای پلیس راه استان در روزهای 13 و 1۴ خرداد 
خبر داد و تصری��ح کرد: طرح ترافیکی این پلیس از س��اعت 1۴ روز 
سیزدهم شروع و تا ساعت 7 صبح روز 1۵ خرداد و برقراری وضعیت 
ترافیکی عادی محورها ادامه خواهد داشت. وی با هشدار به رانندگان 
متخلف تاکید کرد: در این طرح با رانندگان متخلفی که مرتکب دو 
تخلف هم زمان ش��وند، برخورد و خودروهای آنها توقیف می شود. 
سرهنگ رضایی، همچنین به رانندگان توصیه کرد که قبل از سفر از 
سالمت و ایمنی خودروی خود اطمینان حاصل کنند. زیرا ماموران 
این پلیس از تردد خودروهایی که دارای عیب و نقص فنی باش��ند و 

تجهیزات مورد نیاز را نداشته باشند، جلوگیری می کنند.

 بهره برداری از 200 پروژه عمرانی 
در شهر وزوان

شهردار وزوان گفت: در حال حاضر به منظور ایجاد انگیزه و فرصت 
اش��تغالزایی در ش��هر وزوان، بهره برداری از 200 پ��روژه عمرانی با 
اعتباری بالغ بر ۴00 میلیارد ریال را را در دستور کار خود قرار دادیم.

اباذر صرامی در آیین افتتاح پروژه های عمرانی و شهری وزوان اظهار 
داشت: 3 پروژه شهری با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال کلنگ زده 
شد. وی ایجاد تغییر در مدیریت اجرایی شهرستان وزوان را یک الزام 
دانست و گفت: نگاه فعلی ما به این شهرس��تان، یک نگاه نوسازی با 

اجرای پروژه های پرتوان عمرانی و شهری است.
شهردار وزوان شهرداری را نهادی دانست که از جهت ساختار اداری 
مالی در سطح کشور جایگاه ویژه ای دارد و افزود: نگاه مدیریت جدید 
شهرداری یک نگاه ویژه به احیای بافت های فرسوده شهرستان وزوان 
است. وی اضافه کرد: توسعه وزوان در حالی محقق می شود که مردم و 
مسؤوالن با همیاری یکدیگر به وظایف خود برسند و آمایش سرزمین 
را که از شعارهای استاندار کنونی اصفهان است، سرلوحه خود قرار 
بدهند. شهردار وزوان نقش بخش های خصوصی را در توسعه شهرها 
پراهمیت خواند و تاکید کرد: مشارکت فعال بخش های غیر دولتی در 
سطح جهان و سرمایه گذاری و اقتصاد پویای کشورهای دنیا باکمک 

بخش های خصوصی دال بر این قضیه است.

»ماجد« بر فراز سازه های ماکارونی
چهارمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی واحد دهاقان با حضور 
بیست تیم از گروه های فنی در محل سالن وحدت برگزار شد. در این 
دوره از مس��ابقات پانزده تیم در قسمت بارگذاری و در قسمت سازه 
زیبا پنج سازه حضور داش��تند که پس از بارگذاری تمامی سازه ها، 
سازه»ماجد« با امتیاز 389.90، سازه»دهاقان2« با امتیاز 271.7۴ 
و سازه»اسپاگتی « با امتیاز 139.79 به ترتیب مقام های اول تا سوم 
را از آن خود نمودند و در بخش سازه های زیبا نیز سه سازه به عنوان 
سازه های برتر انتخاب شدند که به سازه های اول تا سوم بارگذاری 

و زیبایی جوایزی اهدا شد. 

یک سرشاخه شرکت هرمی »گاما« 
در اصفهان دستگیر شد

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری یکی از 
سرشاخه ها و سرشبکه های شرکت هرمی »گاما« در اصفهان خبر 
داد. سرهنگ ستار خسروی افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان 
 مبنی بر این که ف��ردی با اغف��ال و فریب وی، مبل��غ 29 میلیون و

 900 هزار تومان برای عضویت و س��رمایه گذاری در شرکت هرمی 
گاما دریافت کرده و متواری شده اس��ت، موضوع به صورت ویژه در 
دس��تور کار کارآگاهان این پلیس ق��رار گرفت. وی اظه��ار کرد: با 
اظهارات ش��اکی، بالفاصله پرونده ای در این زمینه تشکیل شد وبا 
توجه به انهدام ش��رکت هرمی گاما، تحقیقات گسترده ای درمورد 
سوابق متهم صورت گرفت تا این که مشخص شد فرد مذکور دارای 
یک جایگاه با نام مستعار »آلیما« در شرکت هرمی مزبور است. وی 
با بیان ای��ن که مته��م دارای 228 نفر زیر مجموعه در آن ش��رکت 
 اس��ت، گفت: میزان درآمد وی 13 هزار و 7۵۵ دالر در ماه بوده و از 

سرشاخه ها و سرشبکه های اصلی این شرکت محسوب می شود. 
 س��رهنگ خس��روی گفت: مام��وران، تحقیق��ات وس��یعی در باره 
محل های ت��ردد و مخفیگاه ه��ای احتمالی وی به عم��ل آوردند و 
سرانجام توانستند هنگام اغفال یکی از ش��هروندان و دریافت وجه 
نقد برای سرمایه گذاری در شرکت مذکور، او را شناسایی و دستگیر 

کنند. 

اخبار کوتاه
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رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت گفت: 
موارد جدیدی از ابتال به ویروس کرونا طی روزهای گذش��ته در 
کشور نداش��ته ایم، موارد قطعی دو نفر است که یکی از آنها فوت 
 کرد. از دو فرد مش��کوک دیگ��ر نیز دوباره آزمایش گرفته ش��د.

 محمد مهدی گویا گفت: بعد از اعالم ابتالی قطعی دو خواهر در 
کرمان به ویروس کرونا و بیماری MERS که یکی از آنها متاسفانه 
 فوت کرد، تاکنون مورد جدید تایید شده از این بیماری در کشور

 نداشته ایم. وی گفت: عالوه بر دو خواهر که بیماریشان تایید شد، 
دو خواهر دیگر  آنها نیز مشکوک به ابتال به ویروس کرونا و در اتاق 
ایزوله و تحت مراقبت هستند. آ زمایش قبلی آنها بیماری را تایید 
نکرد، اما دوباره از آنها آزمایش گرفته شد. رییس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیردار وزارت بهداشت ادامه داد: این چهار خواهر 
که دو نفرشان به ویروس کرونا مبتال شده و دو نفرشان مشکوک 
هستند، در یک بیمارستان، بیماری داشتند که در جوارشان بیمار 
دیگری بس��تری بود و همراه آن بیمار که اخیرا به عربستان سفر 
کرده بود، ناقل ویروس کرونا بوده اس��ت. ویروس کرونا از طریق 

تنفس درنزدیکی فرد مبتال و ناقل این بیماری منتقل می شود. 
این بیماری تاکنون در 18 کشور دنیا 672 نفر را مبتال کرده و جان 
207 نفر را گرفته است. بیشترین موارد این بیماری در عربستان 
بوده که با ابتالی ۵62 نفر در این کشور، 179 مورد مرگ را در بر 
داشته است. وی گفت: وزارت بهداشت برای کنترل و پیشگیری 
از بروز موارد این بیماری، از حدود  1/۵ سال گذشته بیش از 900 
مورد مشکوک را در آزمایشگاه مرجع کشور بررسی کرده تا این که 

اولین موارد مشکوک، هفته گذشته در کرمان تایید شد.
محمد مهدی گویا اضافه کرد: عفونت ویروس کرونا که بیماری ای 
مختلفی را باعث می شود، در این مورد بیماری MERS را شایع 
کرده که منشاء آن ش��ترهای مبتال به این بیماری در عربستان 
بوده است. وی گفت: انتقال انسان به انسان این بیماری به آسانی 
بیماری آنفلوانزا نیس��ت و معموال موارد ابتال در بیمارستان و در 

صورت ارتباط نزدیک تنفسی رخ می دهد.
گویا اضافه کرد: این بیم��اری هم اکنون عالوه بر عربس��تان در 
کش��ورهای امارات، قطر، کویت و اردن نیز مش��اهده ش��ده، اما 
تاکنون موردی از این بیماری در کشور عراق مشاهده نشده است. 
وی ادامه داد: وزارت بهداشت با همکاری سازمان حج و زیارت و 
مرکز پزش��کی حج و زیارت هالل احمر تمهیدات گسترده ای را 
برای پیش��گیری از ابتالی ایرانیان به این ویروس اجرا می کند، 
 تمام زائران به عربس��تان تحت آموزش مراقبتی قرار می گیرند و 
تیم های تخصصی نیز در عربستان حضور دارند. هر مورد مشکوک 
را به سرعت بررسی می کنند و در صورت لزوم به بیمارستان های 

عربستان ارجاع می دهند.
وی گفت: هر یک از زائران ایرانی که به عربستان سفر می کنند، اگر 
تا 1۴ روز پس از بازگشت به کشور عالمت بیماری در خود دیدند، 
به س��رعت به یکی از مراکز بهداش��تی- درمانی وزارت بهداشت 

مراجعه کنند.

مدیر عامل بانک خون بند ناف رویان گفت: طی چند سال گذشته 
پیوند خون بند ناف، روی سه بیمار انجام گرفت که دو بیمار مبتال 
به سرطان خون درمان شدند. مرتضی ضرابی در حاشیه سفر به 
اصفهان با اشاره به این که  یک بیمار مبتال به تاالسمی جان خون 
را از دست داد، اظهار داشت: درمان این سه بیمار در بانک خصوص 
خون بند ناف انجام گرفت که در بانک عمومی نیز دو پیوند بر روی 
دو بیمار مبتال به س��رطان خون انجام شد. وی بیان داشت: بانک 
خصوصی شامل والدینی می ش��ود که خون بند ناف نوزاد خود را 
از بدو تولد با پرداخت هزینه ابتدایی نگهداری و ماهانه مبلغی را 
به عنوان شارژ پرداخت می کنند. مدیر عامل بانک خون بند ناف 
رویان تصریح کرد: در حال حاضر ذخایر خون بند ناف در دو بانک 
عمومی و خصوصی رقم قابل توجهی است، اما این مساله در حالی 
است که بستر پیوند و اس��تفاده از خون بند ناف در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی وجود ن��دارد. وی با بیان این ک��ه تنها یک بانک 
ذخیره خون بند ناف در سطح کشور داریم که جوابگوی نیاز فعلی 
است، ادامه داد: هم اکنون ۴۵ هزار نمونه خون بند ناف در بانک 

خصوصی وجود دارد و حدود 10 هزار نمونه در بانک عمومی است.
وی افزود: توسعه بانک ذخایر خون بند ناف درسطح استان های 
دیگر ضروری نیست. زیرا با این مقدار ذخیره هم بستر عملیاتی و 
اجرایی پیوند در دیگر بیمارستان ها فراهم نشده است. وی با اظهار 
این که در زم��ان حاضر پیوند خون بند ناف تنها در بیمارس��تان 
ش��ریعتی تهران انجام می گی��رد، اضافه کرد: مراک��ز پیوند باید 
در سطح کشور گس��ترش یابد. ضرابی با اش��اره به این که کمتر 
 پزشکی زیر بار انجام پیوند خون بند ناف می رود، ادامه داد: پیوند

  هزینه بردار است و برای ایجاد مراکز پیوند، به بخش های مجهز با 
سرمایه گذاری های کالن نیازدارد.

HLA ثبت نام 54 هزار نفر در بانک
مدیر عامل بانک خون بند ناف روی��ان بیان کرد: هزینه هر پیوند 
نزدیک به 30 تا ۴0 میلیون تومان است که بخش زیادی از آن را 
هیات امنای صرفه جویی ارزی تامین می کند. وی انجام پیوند را تا 
سن ۵0 تا ۵۵ سال امکان پذیر خواند و گفت: از آنجایی که پیوند 
اقدام سخت و طاقت فرسایی است، بنابراین پزشکان کمتر زیر بار 
آن می روند و ترجیح می دهند از روش شیمی درمانی برای درمان 
بیماران سرطانی استفاده کنند. ضرابی نیز از ثبت نام نزدیک به 
۵۴ هزار نفر در بانکLA H ) اهدا کنندگان سلول های بنیادی 
خون محیطی( در سطح کشور خبر داد و اظهار داشت: داوطلبین 
می توانند با مراجعه به سایت خون بند ناف مشخصات خود را وارد 

و عضو این بانک شوند.
وی بیان داشت: طی چند سال گذشته پیوند خون بند ناف روی 
سه بیمار انجام گرفت که دو بیمار مبتال به سرطان خون درمان 

شدند و یک بیمار مبتال به تاالسمی جان خون را از دست داد.
مدیر عامل خون بند ناف رویان بیان داشت: هزینه هر پیوند خون 
بندناف ۴0 میلیون تومان است که درصدی از آن را شرکت رویان 

پرداخت می کند و بخشی از آن را بیمار می پردازد.

بیمار قطعی در کشور فعال یک نفر

آزمایش دوباره از 2 فرد مشکوک به کرونا 
بیمارستان ها مجهز به مراکز پیوند نیست

درمان موفق دو بیمار سرطان خون با پیوند خون بند ناف



اخبار کوتاهيادداشت

 خودباوری درصنعت فوالد
 استان

سرپرست تعميرات حمل و فرآوري س��رباره فوالد مبارکه گفت: با 
تالش پرسنل واحد سرباره شرکت فوالد مبارکهT عمليات بازسازي 
مکانيزم پاتيل ب��ر ۳۰ متر مکعبي ک��د ۱۳ حمل س��رباره مذاب با 
موفقيت انجام شد. ميررس��ول ميراسدي  اظهار داشت: طي ۲۹ روز 
با استفاده از تجارب و خالقيت همکاران تعميرات سرباره با موفقيت 
صورت پذيرفت که اين روند در فرآيندهاي بازسازي تجهيزات فوق 

سنگين يک رکورد محسوب مي شود.
تم��ام تجهي��ز  اي��ن  بازس��ازي  در  ک��رد:  تصري��ح  وي    

 سيس��تم ه��اي هيدرولي��ک و ب��رق و الکتروني��ک و مکاني��ک 
تجهيز ب��دون تغيير و ي��ا جمپر نم��ودن در طرح اولي��ه و حتي در 
 قس��مت هاي بهبود سيس��تم ه��ا از لحاظ ايمن��ي با اس��تفاده از

  ۳ هزار و ۴۹۲ ساعت کار کارشناس��ي و تعميراتي مورد بازسازي و 
مستند سازي قرار گرفت. 

سرپرست تعميرات حمل و فرآوري س��رباره فوالد مبارکه افزود: از 
نتايج بازگش��ت اين مکانيزم پاتيلبر در فرآيند حمل س��رباره مذاب 
مي توان به کاهش توقفات توليد ناشي از حمل سرباره و تثبيت آن، 
اجراي بهينه فرآيندهاي تعمير و نگهداري مکانيزم هاي پاتيل بر و 
کاهش توقفات اضطراري اش��اره نمود. وی خاطرنشان کرد: از ديگر 
نتايج اين موفقيت مي توان به ايجاد ح��س خودباوري در کارکنان 
برای انجام کارهاي بزرگ، کاهش ۲۰ درصدي بار تعداد سفر پاتيل 
برها، کاهش خطرات و حوادث ناشي از عيوب مکانيکي ساير پاتيل 

برها به دليل کارکرد بيش از حد اشاره کرد .

  50 درصد قنوات اردستان 

احیا شده است
مدير کل مديريت بحران استانداری اصفهان گفت: 5۰ درصد قنوات 
شهرستان اردستان احيا شده که تاکيد می شود مابقی آن هم احيا 
شود. اولين جلس��ه ش��ورای هماهنگی مديريت بحران شهرستان 
اردستان در سال ۱۳۹۳ با حضور مدير کل مديريت بحران و حوادث 
غير مترقبه اس��تان اصفهان و اعضای کميته شهرستان اردستان در 

سالن اجتماعات فرمانداری اردستان برگزار شد.
در اين جلس��ه منصور شيش��ه فروش در خصوص اقدامات صورت 
گرفت��ه بيان ک��رد: ۲8۰ ميليون توم��ان  در اختي��ار آب وفاضالب 
روستايی برای آبرسانی سيار به 6۲ روس��تا قرار داده شده و در حال 

حاضر هم بايد آبرسانی از طريق تانکر انجام شود.

توزيع ۲۶ هزار اصله نهال بین 
باغداران شهرضا

مدير جهاد کش��اورزی ش��هرضا گفت: با هماهنگی و پيگيری واحد 
باغبانی در سال زراعی جاری حدود ۲6 هزار اصله نهال يارانه دار در 

شهرستان شهرضا توزيع شد. 
عبدالرضا تاکی اظهار کرد: توزي��ع نهال يارانه دار به منظور کمک در 
جهت ايجاد اشتغال و درآمد زايی کشاورزان، اصالح باغات درجه ۲ 
و ۳، کشت نهال س��الم و استاندارد و توس��عه و احداث باغات فنی و 

مکانيزه اقدام انجام می شود. 
وی با بيان اين که توسعه و جايگزينی باغ های ميوه در شهرضا با ارقام 
جديد و روش های نوين باتوجه به ادامه خشکسالی اجرا شده است، 
افزود: با هماهنگی و پيگيری واحد باغبانی در س��ال زراعی امس��ال 

حدود ۲6 هزار اصله نهال يارانه دار توزيع شده است.

مشکل حل شد؛ آهن فروشان کار 
خود را ادامه می دهند

 رييس اتحاديه فروش��ندگان آهن و فوالد از توافق آهن فروش��ان با 
سازمان امور مالياتی برای تعيين منطقی ماليات بر ارزش افزوده خبر 

داد و گفت: فعاليت اين صنف ازسر گرفته شد.
محمد آزاد درباره جلس��ه فروش��ندگان آهن و فوالد با سازمان امور 
مالياتی که در استانداری تهران برگزار شده بود، اظهار داشت: در اين 
جلسه فروشندگان آهن داليل خود را درباره غيرمنطقی بودن تعيين 
ماليات بر ارزش افزوده اعضای اين صنف اعالم کردند که در نهايت به 

توافق مناسبی با سازمان امور مالياتی دست پيدا کرديم. 
وی با بيان اين که مقرر شده موديان مالياتی براساس فاکتور و دفاتر 
فروش ماليات فروش��ندگان آهن و فوالد را تعيي��ن کنند، افزود: در 
جلسه مذکور نمايندگان فروشندگان آهن و فوالد به همراه اعضای 
اتحاديه آهن و فوالد تواف��ق کردند اعتراضات خ��ود را به ماليات بر 
 ارزش افزوده متوقف کرده و فعاليت خود را همانند گذش��ته انجام 

دهند. 
آزاد اضافه کرد: پيش از اين س��ازمان امور مالياتی، ماليات بر ارزش 
افزوده آهن فروشان را با معيارهای غيرمنطقی تعيين کرده بود که اين 
امر باعث اعتراض فروشندگان آهن و فوالد شده بود. خوشبختانه اين 
موضوع با توافقات الزم با نمايندگان سازمان امور مالياتی برطرف شد.

افزايش ۶ درصدی میانگین قبض 
تلفن همراه

 مديرعامل همراه اول در پاس��خ به گاليه ۲ تا ۳ برابر ش��دن قبوض 
اين دوره پس از يکسان ش��دن تعرفه ها، گفت: برای مش��ترکانی که 
فقط مکالمه شهری داشتند، ۲5 درصد افزايش و برای مشترکان با 

مکالمات بين شهری، نرخ قبوض کاهش داشته است.
وحيد صدوقی در پاسخ به گاليه برخی مش��ترکان از افزايش مبالغ 
قبوض اين دوره پس از اجرای طرح يکسان سازی تعرفه های همراه 
اول، اظهار داشت: تغيير مبلغ قبوض مشترکان در اين دوره با توجه 

به نوع استفاده، متفاوت بوده است. 
وی ادامه داد: عالوه ب��ر مکالمه، موارد مختلف��ی از جمله رومينگ 
بين المللی، ارزش افزوده، GPRS و مالي��ات، در قبوض تاثير گذار 

است. 
مديرعامل همراه اول افزود: برای مثال در سال ۹۳، ماليات بر ارزش 

افزوده از 6 درصد به 8 درصد افزايش يافته است. 
وی اضافه کرد: برای مش��ترکانی که فقط مکالمه ش��هری داشتند، 
هزينه قبض در اين دوره بيش از ۲5 درصد رشد کرده؛ زيرا نرخ موثر 
تلفن همراه دايمی به طور ميانگين، 6 درصد رش��د کرده است. نرخ 

قبلی 5۳ تومان بوده و نرخ جديد 5۷ تومان است. 
صدوقی بيان داش��ت: همچنين اگر تمام مکالمات بين شهری بوده، 
در اين دوره مبلغ قبوض کاهش يافته؛ زيرا نرخ هر دقيقه از ۷6 تومان 

به 5۷ تومان کاهش يافته است. 

4
کشف لوازم آرایش قاچاق در گلوگاه شهید امامی اصفهان

مقاديري لوازم آرايش قاچاق در گلوگاه شهيد امامی اصفهان کشف و پرونده آن به تعزيرات حکومتي استان اصفهان 
ارسال شد.اين مواد به ارزش بيش از 6۴ ميليون ريال، از يک دس��تگاه کاميون در گلوگاه ايست و بازرسی شهيد 

امامی کشف شده بود. 
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مدير عامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: تا زمانی 
که تونل گالب ۲ به عنوان يک س��امانه جديد وارد ش��بکه توزيع 
آب نشود، شرايط سخت تامين آب شرب اصفهان همچنان ادامه 
خواهد داشت. هاش��م امينی با اش��اره به اين که حدود۱۱/5 متر 
مکعب آب در ثانيه توس��ط تصفيه خانه باباش��يخعلی تامين می 
شود، اظهار داشت: با جمع آوری آب چاه های فلمن در سال های 
گذشته اين ميزان به ۱۴/5 مترمکعب در ثانيه می رسيد.  وی افزود: 
با توجه به خشک بودن رودخانه زاينده رود در سال جاری، ۳ متر 
مکعب آبی ک��ه از محل چاه های فلمن تامين می ش��د، از چرخه 
آبرسانی حذف شده است.  مدير عامل آبفای استان اصفهان تصريح 
کرد: مباحث پدافند غير عامل، زيست محيطی و ميزان کميت و 
کيفيت آب با استفاده از تنها يک سامانه آبرسانی به جمعيت چهار 
 ميليون نفری استان اصفهان، ضرورت راه اندازی هر چه زودتر تونل

 گالب ۲ را تاييد می کند. وی افزود: در خوشبينانه ترين وضعيت 
 و با فرض راه اندازی عمليات اجرايی اين تونل با حداکثر س��رعت،

 آب آورد تونل گالب۲ در ش��ش سال آينده به ش��بکه توزيع آب 
اصفهان تزريق خواهد ش��د. وی از انج��ام اقداماتی برای مديريت 
منابع در ش��رايط حاضر خبر داد و افزود: افزايش ظرفيت آب آورد 
تونل »اشترجان« به ميزان يک متر مکعب در ثانيه، حفر چاه هايی 
در استان اصفهان برای بهره برداری در مواقع لزوم، استفاده از پساب 
فاضالب به عنوان آب جايگزين در صنع��ت، از جمله اين اقدامات 

به شمار می آيد. مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تصريح کرد: وضع کمی و کيفی آب چاه های فلمن رو به تنزل است 
و برای جبران کمبود آب، نياز ب��ه صرفه جويی ۲5 تا ۳۰ درصدی 
است. وی از توس��عه بيش از حد شهر اصفهان و تراکم جمعيت در 
برخی نقاط انتقاد کرد و گف��ت: تراکم جمعيت در برخی مکان ها 
آنقدر زياد است که اين شرکت توان تامين آب و دفع فاضالب آنها 
را ندارد. امينی درباره کيفيت آب مصرف��ی مردم اصفهان، گفت: 
سالمت آب مورد مصرف مردم در شبکه های آب به تاييد مسؤوالن 
امر در دانشگاه علوم پزشکی رسيده است.  وی درباره ميزان پوشش 
شبکه فاضالب اس��تان اصفهان، اظهار داش��ت: 66 درصد مردم 
استان اصفهان از خدمات شبکه فاضالب برخوردارند و اين رقم در 
شهر اصفهان 86 درصد اس��ت.  مدير عامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان سهم آب بدون درآمد استان را که معموال از محل 
انشعابات غير مجاز يا پرت آب يا قرائت اشتباه ناشی می شود،۱8/۹ 
درصد اعالم کرد و گفت: بر اساس اس��تانداردها بايد اين ميزان به 

۱5 درصد برسد.
409 هزار انشعاب آب در اصفهان وجود دارد  

مديرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان گفت: ۴۰۹ 
هزار انش��عاب آب در اصفهان وجود دارد. هاش��م امينی در جمع 
اعضای شورای اسالمی شهر با تبريک پيش��اپيش اعياد مذهبی 

جاي��گاه  داش��ت:  اظه��ار 
اصفه��ان در ح��وزه مباح��ث 
آبی بايد در کش��ور مش��خص 
ش��ود.وی خاطرنش��ان کرد: 
۲/5 درص��د آب ه��ای موجود 
در دني��ا ش��يرين و تنها يک 
درص��د ازآنه��ا در دس��ترس 
اس��ت. مديرعامل شرکت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان با 
 تاکيد بر اين که در حال حاضر

 ۷۱ درص��د آب ه��ای موجود 
در دريا ه��ا و ۲۹ درصد آن در 
خش��کی اس��ت، تصريح کرد: 
س��رانه بارندگی تاثير گذار در 
مناب��ع آب��ی تجديد پذي��ر در 
آس��يا ۷۰۰ تا ۷5۰ ميلی متر 
اس��ت.وی با اش��اره به اين که 
اين س��رانه در ايران بين 6۰۰ 

تا 65۰ ميلی متر اس��ت، ادامه داد: همچنين در حال حاضر سرانه 
بارندگی تاثير گذار در منابع آبی تجديد پذير  در اصفهان بين ۱۲۰ 

تا ۱۴۰ ميلی متر قرار دارد.
قطع آب مشترکان پرمصرف در اصفهان

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت : مشترکان 
پرمصرف اصفهان در صورت رعايت نکردن  الگوی مصرف، با قطعی 
آب مواجه می ش��وند. هاش��م امينی با بيان اين که شرکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان به منظور تامين آب شرب مشترکان در 
تابستان اقدام به حفر چاه در سطح استان برآمده، افزود : حفرچاه 
در سطح استان دليل بر تامين پايدار آب شرب نيست؛ چراکه وقوع 
خشکسالی های اخير افت شديد آب های زيرزمينی را دربر داشته. 
به طوری که بسياری از دشت های استان با بيالن منفی آب روبرو 
 هستند. بنابراين چنين راهکاری پاس��خگوی نيازهای بلند مدت

 نيست. مديرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان تامين 
پايدار آب شرب مشترکين را در تمام فصول، منوط بر صرفه جويی 
در مصرف آب دانس��ت و تصريح کرد: مهم ترين و اساس��ی ترين 
راهکار مقابله با تبعات خشکس��الی، صرفه جوي��ی در مصرف آب 
است و به خاطر کاهش آثار پديده خشکسالی، بايد حداقل ۲۰ تا ۳۰ 
درصد در مصرف آب صرفه جويی شود تا به نوعی بتوان بر بحران 

کم آبی در استان غلبه کرد.

مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد

حل شرایط سخت تامین آب اصفهان با نسخه گالب دو
تورم ارديبهشت30/3 درصد

قربانی: بررسی از سرگیری 
پرداخت وام ازدواج

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد: اين بانک هيچ گاه به 
تعيين نرخ سود سپرده ها ورود نکرده و صرفا برای جلوگيری 
از تبعات منفی برخ��ی تذکرات را ارايه کرده اس��ت. پيمان 
قربانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه تصريح کرد: 
تعيين نرخ سود سپرده ها طبق قانون در اختيار بانک ها است 
و اين راه حل به منظور ايجاد انعطاف پذيری، سرعت عمل، باال 
بردن رقابت و جذابيت سپرده گذاری در بانک ها به کار گرفته 
شده است. اين مساله در سال ۹۰ که بازار ارز و طال ملتهب 
بود، تاثيرات بسزايی را به جا گذاشت. وی درباره بحث های 
مطرح ش��ده پيرامون افزايش بی س��ابقه نرخ سپرده ها در 
ماه های پايانی سال ۹۲ نيز اظهار کرد: در اواخر سال گذشته 
يک رقابت غير منطقی بين برخی از بانک ها در اعطای سود 
سپرده ش��کل گرفت که از نظر رعايت توازن بين مصارف و 
منابع، به هيچ عنوان صحيح نبود و اين مساله باعث می شد 

ارقامی اعالم شود که با روند عادی پولی کشور مغاير باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: از اين رو بانک مرکزی 
صرفا تبعات اين رفتار را به بانک ها تشريح کرد و در اين رابطه 
صرفا وظيفه ثبات سازی خود را انجام داد؛ وگرنه بانک مرکزی 

به هيچ عنوان قصد تعيين نرخ سود سپرده ها را ندارد.
قربانی درباره برنامه های ثبات س��ازی بانک مرکزی در بازار 
پولی و مالی کش��ور نيز گفت: خوش��بختانه با انضباط مالی 
و سياست هايی که از س��وی بانک مرکزی دنبال شده تورم 
نسبت به گذش��ته کاهش محسوسی داش��ته است؛ به اين 
ترتيب که تورم ارديبهشت ماه س��ال جاری به۳۰/۳ و تورم 
نقطه به نقطه، به ۱6 درصد رسيده است. وی تصريح کرد: اما 
آنچه در اينجا مهم است بحث تورم ماهانه است که اين رقم 
در ارديبهشت به ۱/۲ درصد رسيده و ادامه يافتن اين مسير 

بسيار اميدوارکننده و مثبت خواهد بود.
 معاون اقتصادی بانک مرکزی درب��اره طرح های جايگزين 
بانک مرکزی در حوزه سود سپرده ها نيز اظهار کرد: طرحی 
که بانک مرکزی دراين حوزه دنبال کرده، بحث احيای عقود 
مبادله ای است که متاس��فانه در سال های گذشته به شدت 
کمرنگ ش��ده و جای خود را به عقود مشارکتی داده است. 
اگر اين مساله حل ش��ود، حتی وضعيت اوراق مشارکت نيز 

بهبود خواهد يافت.
وی گفت: بانک مرکزی هيچ چراغ س��بزی به بانک ها برای 

افزايش نرخ سود تسهيالت بانکی نشان نداده است. 
آنچه مهم است، تناس��ب بين توانايی دسترسی و دستيابی 
به تسهيالت و البته کارآيی آ نها است. بانک مرکزی به دنبال 

نرخی است که بين اين دو مساله تناسب ايجاد کند.

چراغ طال فروشان روشن شد 
رييس اتاق اصن��اف اصفه��ان از حل 
مشکالت اصناف به ويژه طال فروشان 
در ارتباط با ماليات ب��ر ارزش افزوده و 

بازگشت بازار به حالت عادی خبر داد.
از حدود ده روز قبل صنف طال فروشان 
در اعتراض به نحوه اجرای قانون ماليات 
ب��ر ارزش افزوده، فروش��گاه های خود 
را به ص��ورت تعطيل ي��ا نيمه تعطيل 

درآوردند.
در روزهای گذش��ته، جلسات متعدد 
با حض��ور مع��اون سياس��ی، امنيتی 
و اجتماع��ی ، مع��اون برنام��ه ريزی 
استانداری اصفهان، مسؤوالن اداره کل امور اقتصاد و دارايی استان، رييس اتاق اصناف اصفهان 

و رييس صنف طال فروشان برای حل اين مشکالت برگزار شد.
 عباس��علی بصيرت رييس اتاق اصن��اف اصفهان اظهار ک��رد: نتيجه اين مذاک��رات، امضای 

تفاهمنامه ای برای حل مشکالت تمام اصناف در اين زمينه است.
 وی اف��زود: ب��ر اس��اس اي��ن تفاهمنام��ه، تم��ام اصناف��ی ک��ه ش��امل بن��د ال��ف و ب 
)عمده فروشان و شرکت ها( می ش��وند، در صورتی که تا پايان خرداد سال جاری اظهار نامه 

مالياتی خود را تحويل دهند، جريمه های سال ۹۲ آنها بخشيده خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در اين تفاهمنامه مقرر شده که ماليات سال ۹۲ اصناف شامل بند الف و 

ب )عمده فروشان وشرکت ها( نيز تعديل شود.
رييس اتاق اصناف شهرس��تان اصفهان با بيان اين که دو هزار واحد صنفی طال فروش��ی در 

اصفهان وجود دارد، تصريح کرد: بازار اصفهان به حالت عادی بازگشت.

هر روز خبر تازه ای از تمايل مقام های ايرانی و عمانی در خصوص 
گسترش روابط تهران – مس��قط به گوش می رسد؛ اخبار خوبی 
که پيام از بهبود روابط ايران با تنها ميانجی بی طرف حوزه خليج 
فارس دارد. اين بار نوبت به گس��ترش همکاری ه��ای درمانی و 
جهانگردی دو کشور رس��يده اس��ت. پس از توافق ايران و عمان 
بر سر گس��ترش همکاری های علمی، آموزش��ی و تحقيقاتی و 
تسهيل پرواز خطوط هوايی دو کشور به مقصد تهران – مسقط،  
نشريه تايمز عمان از تمايل دولت های ايران و عمان به گسترش 

رواب��ط دوجانب��ه و توافق صورت گرفته ميان دو کش��ور بر س��ر 
ساخت بيمارستان و مراکز درمانی توس��ط ايران در کشور عمان 
خبر داد.تايمز عمان در اين مورد اعالم کرد: علی س��يبويه سفير 
جمهوری اس��المی ايران در عمان اظهار داش��ته که ايران قصد 
دارد با ساخت بيمارستان در عمان، فرصت های شغلی جديدی 
را در آن کشور فراهم کند. او  اظهار داشته که بيمارستان مجهزی 
که ايران در مس��قط می س��ازد ۴۰۰ تختخوابی خواهد بود. وی 
گفته اي��ن بيمارس��تان مجهزترين مرک��ز درمانی اس��ت که در 
 يکی از کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خليج فارس ساخته 
می ش��ود. وی خاطر نشان کرده است: در بيمارس��تانی که ايران 
در مس��قط احداث خواهد کرد، از آخرين روش های پيش��رفته 
جراحی استفاده می ش��ود. برپايی اين نمايشگاه می تواند اهداف 
مشترک دو کش��ور در گس��ترش همکاری های مذکور را محقق 
س��ازد. ش��رکت نمايش��گاه های بين المللی اس��تان اصفهان به 
عنوان نماينده انحصاری مرکز نمايش��گاه های بين المللی عمان 
 مفتخر است پاويون ملی ايران در چهارمين نمايشگاه و کنفرانس 
بين المللی تجهيزات و خدمات پزشکی عمان را از ۱8 تا ۲۰ شهريور 
ماه س��ال جاری در شهر مس��قط برگزار کند.  عالقه مندان برای 
کسب اطالعات بيش��تر و رزرو غرفه می توانند به بخش خارجی 

شرکت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان مراجعه کنند.  

 

مدير عامل شرکت عمران ش��هر جديد مجلسي گفت: هم اکنون 
اجراي بيش از ۴۰۰ ميليارد ريال پروژه مشارکتي در شهر مجلسي 
 در ش��رف آغاز اس��ت. مهندس محمد رضا احمدي اف��زود: اين

 پروژه ها شامل احداث واحدهاي آموزشي ، فرهنگي و مذهبي  ، 
واحدهاي بهداشتي درماني، پارک، واحدهاي تجاري ، خدماتي و 
مسکوني است. وي افزود: سکونت در شهر جديد مجلسي از سال 
۷۲ ش��روع و هم اکنون بالغ بر هش��ت هزار واحد مسکوني در آن 

احداث شده است.

وي با اشاره به احداث 6 هزار واحد مس��کوني مسکن مهر در اين 
 ش��هر جديد گفت: براي تامين زير س��اخت ها و تامين خدمات 
رو بناي��ي و شهرس��ازي ب��راي س��اکنين اي��ن ش��هر ، 
ه��م اکن��ون بال��غ ب��ر ۷5۰ ميلي��ارد ري��ال پ��روژه ش��امل 
 ، درمان��ي  بهداش��تي   ، آموزش��ي  واحده��اي  س��اخت 
 تج��اري ، فضاه��اي س��بز و تفريح��ي و خدمات��ي در ح��ال

 برنامه ريزي و اجرا اس��ت که امس��ال بيش از ۳۰۰ ميليارد ريال 
 براي احداث پ��روژه هاي روبنايي توس��ط اين ش��رکت از محل 
پروژه هاي مشارکتي، تامين اعتبار شده است. همچنين توافق با 
انبوه سازان جهت احداث ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد مسکوني وياليي در 
قالب مشارکت انجام  شده و عمليات اجرايي آن در تابستان امسال  
آغاز خواهد شد.  مهندس احمدی گفت: با عنايت به بهره برداري از 
پروژه هاي مسکن مهر و ايجاد خدمات توسط شرکت عمران شهر 
مجلسي، خوشبختانه شاهد اسکان چند برابري مردم در اين شهر 
نسبت به سال هاي گذشته هستيم و شرکت عمران شهر جديد 
مجلسي از تمام پتانسيل خود جهت تامين نيازهاي روزانه ساکنين 

و ايجاد آسايش و رفاه اجتماعي استفاد خواهد کرد. 
وي ادامه داد: هم اکنون حدود ۹ هزار نفر در شهر جديد مجلسي 
اسکان يافته اند و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري جمعيت 

اسکان يافته در اين شهر به ۱۲ هزار نفر افزايش يابد.

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد مجلسي:

اجرای 400 میلیارد ريال پروژه مشارکتي در شهرمجلسي 
 از 18 تا ۲0 شهريور در شهر مسقط 

همکاری های ايران و عمان از دريچه چهارمین نمايشگاه پزشکی 

)کد آگهی  :ر- 93026( اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

مبلغ تضمین شرکت در نحوه عقد قرار دادمدت قرار دادعنوان پروژه ردیف
مناقصه )به ریال (

رتبه و رشته 
مورد نیاز

مبلغ برآورد اولیه به ريال 
) بر اساس فهرست بها 

سال 9۲( 
نوبت 

مناقصه 

زیر بنایی بر اساس 8 ماه تکمیل فرمانداری سمیرم 1
حداقل رتبه 50/000/000بخشنامه سرجمع 

اول513/260/920/416 ابنیه 

حداقل رتبه 60/000/000فهرستی10 ماه تکمیل هنرستان فوادالفنون ناحیه 25
اول516/570/312/200 ابنیه

تکمیل مدرسه مشارکتی روستای پروانه 3
زیر بنایی بر اساس 3 ماهبرخوار

13/000/000بخشنامه سرجمع
حداقل 

پایه 2 ابنیه 
اشخاص 
حقیقی 

دوم1/992/281/678

6 ماه تکمیل آموزشگاه مبارکه ) فاز اول هنرستان (  4
زیر بنایی بر اساس 

بخشنامه سرجمع
حداقل رتبه 22/000/000

دوم54/776/208/179 ابنیه 

نوبت چاپ  دوم 

1- دستگاه  مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 2- موضوع مناقصه : مندرج در جدول فوق 3- تاریخ ومهلت دریافت و گشایش 
اسناد مناقصه : الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 5 روز از انتشار آگهی از تاریخ 93/3/12 لغایت پایان وقت اداری مورخ 93/3/19 ب( 
مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ 93/3/27 ج( زمان گش�ایش پاکات : اسناد مناقصه روز چهار شنبه مورخ 93/3/28 در 
محل سالن جلسات 4- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه : اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقی بازار هنر - اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان ) امور قرار دادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیر خانه جهت تحویل پاکات مناقصه ( )تلفن تماس : 2222889( 5- نوع 
تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه : الف( سپرده )واریز بحساب شماره 2173060202008 بانک ملی ( ب( ضمانت نامه معتبر بانکی6- مدت 
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یادداشت

باغ بانوان ناژوان، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اقدام به برگزاری جشنی ویژه 
اعیاد شعبانیه نموده است. این جش��ن در بعد از ظهر ۲۱ خرداد ماه در باغ بانوان ناژوان، واقع در ناژوان، 

انتهای خیابان الفت برگزار خواهد شد.
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» جشن اعیاد شعبانیه «در ناژوان 
هفتیادداشت

خانواده ها در نقش مهره  های منچ 
ظاهر می شوند

مس��ابقه ای با عنوان » منچ و مار و 
پله« از س��وی ب��اغ بانوان ن��اژوان، 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان برگزار می شود.

مدیر مجموعه ن��اژوان در این باره 
عنوان کرد: این مسابقه با محوریت 
بیان پی��ام های فرهنگ��ی در قالب 
 بازی مارپل��ه و منچ با اس��تفاده از

مهره های انسانی برگزار می شود.  
رشیدی در ادامه افزود: این مس��ابقه به شکل یک بنر بزرگ همراه با 
پیام های آموزشی و سودمند طراحی ش��ده و در مجموعه تفریحی 
فرهنگی ن��اژوان با حضور خان��واده های عالقه مند هم��راه با پخش 

موسیقی اجرا می شود. 
گفتنی است این برنامه جمعه های هر هفته از ساعت ۱۸ تا ۲۰ شب 
در محل مجموعه ناژوان واقع در در پل وحید، خیابان س��هروردی، 

خیابان الفت، جنب باغ موزه پروانه ها برپا می شود. 

سری جدید »رادیو 7« روی آنتن 
شبکه آموزش می رود

ضبط سری جدید برنامه تلویزیونی 
»رادی��و 7« از ۸ خرداد آغاز ش��ده 

است.
تهیه کنندگان ای��ن برنامه منصور 

ضابطیان و محمد صوفی  هستند.
این دو می گویند که در سری جدید 
تغییر عمده ای در س��اختار برنامه 
ایجاد نشده است. طراحی یک سری 
آیتم های جدید و حضور چهره های 
شناخته شده تر تلویزیونی به عنوان مجری، از عمده تغییرات سری 
جدید رادیو 7 است. تهیه کنندگان »رادیو 7« برای تبلیغ این برنامه 
دس��ت به اقدام جدیدی نیز زده ان��د و تبلیغ ای��ن برنامه،به عنوان 

نخستین برنامه تلویزیونی بر روی بیلبوردها شهر تهران رفته است.
سری جدید »رادیو 7« از ۱7 خرداد هر شب از شبکه آموزش پخش 

خواهد شد.

کتاب »بدانید و آگاه باشید« در 
اصفهان منتشر شد

کتاب »بدانید و آگاه باشید« نوشته 
عبدالکری��م شمش��یری  دکت��ر 

)محمددوست( توسط حوزه هنری  
استان اصفهان منتشر شد.

تدوین این کتاب توس��ط فضل اهلل 
صابری در ۱44 صفحه انجام شده و 
انتشارات شهید حسین فهمیده آن 

را به چاپ رسانده است.
این کتاب به موضوع اسالم و مسایل 
متفرقه از منظر قرآن و احادیث اسالمی می پردازد و مهم ترین نکاتی 

که باید بدانیم را بیان می کند.
نخستین چاپ این کتاب در سه هزار نس��خه و در بهار ۱393 انجام 
ش��ده اس��ت. این کتاب به صورت فایل PDF بر روی سایت حوزه 
هنری استان اصفهان قابل دسترسی است و عالقه مندان می توانند 
 www.artesfahan.ir به نس��خه دیجیتال��ی کت��اب در آدرس

دسترسی پیدا کنند.

منتخب کار فیلمسازان و عکاسان 
اصفهان را به تماشا بنشینید

پنجمین هفته فیلم و عکس انجمن 
س��ینمای جوان��ان ایران-دفت��ر 
اصفهان، در مجمتع فرهنگی هنری 
استاد فرش��چیان در حال برگزاری 

است.
این برنامه از روز شنبه ۱۰خرداد الی 
دوش��نبه۱۲ خرداد۱393 مصادف 
با ایام خجس��ته اعیاد ش��عبانیه، از 
۱۰صب��ح الی۱۰ش��ب در مجتمع 

فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار می شود. 
گفتنی اس��ت این برنامه فرهنگی هنری که پس از ۱۲ سال در دفتر 
اصفهان برگزار می ش��ود ش��امل دو بخش فیلم و عکس است که در 
بخش فیلم تعداد 3۰ فیلم منتخب از تولیدات دفتر اصفهان انجمن 
سینمای جوان و در بخش عکس نمایش��گاهی از ۲۵عکس در ابعاد 
7۰*۵۰ از عکس های منتخب فراخوان کانون عکس انجمن سینمای 

جوان اصفهان در معرض نمایش برای عموم قرار می گیرد. 
شایان ذکر است مراس��م اختتامیه این رویداد از ساعت۱7/3۰ روز 
دوش��نبه ۱۲خرداد همراه با تقدیر از مدیران اسبق دفتر اصفهان در 
سی سال گذشته، جشن تولد سی سالگی این انجمن در شهر اصفهان 
و گرامیداشت زنده یاد مسعود برخورداری فیلمساز فقید این انجمن و 
سینمای کوتاه اصفهان، در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری 

استاد فرشچیان برگزار می شود.

 برنامه های شاد نیاز 
جامعه امروز است

 2 انیمیشن جدید 
در تلویزیون

 ش��اعر و نویس��نده معاصر کش��ور گفت: تلفیق اصول و ارزشها و مراسم 
ش��اد، نیاز جامعه امروز است.سیدعلی موس��وی گرمارودی  در حاشیه 
س��یزدهمین جش��نواره گل محم��دی برزک کاش��ان در گف��ت وگو با 
خبرنگاران افزود: توجه به اصول، ارزشها و هنجارهای اجتماعی در کنار 
برگزاری مراسم مفرح و شاد، نیاز جامعه است تا به این وسیله بتوان روحیه 
کار و انگیزه سازندگی را در بین نسل جوان توسعه بخشید.وی با حضور 
در جشنواره گل و گالب برزک، شعری با عنوان زینب را به بانوان این شهر 
تقدیم کرد و افزود: در طول حضورم در برزک و جشنواره گل و گالب شاهد 
حجاب مثال زدنی بانوان و میهمانان این شهر هستم.وی جشنواره گل و 
گالب را فرصتی مغتنم برای شکرگزاری این نعمت با ارزش که توانسته 

است اقتصاد منطقه را متحول کند، دانست.

ب��ه زودی دو مجموعه انیمیش��ن »ش��هر نامرئ��ی« و »مینا و دوس��تان« به 
تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا به روی آنتن شبکه پویا می رود.

»شهر نامرئی« به کارگردانی مازیار محمدی نژاد در مدت دو سال و در ۲6 قسمت 
۱۵ دقیقه ای تولید شده است و داستان پسربچه ای به نام سپهر را روایت می کند 
که به دنبال علت از دست رفتن پدر دانشمند خود است و در این مسیر با باغی 

اسرارآمیز روبرو می شود که ماجراهایی را در ادامه برایش رقم می خورد.
همچنین مجموعه انیمیشن »مینا و دوستان« نیز به تازگی مراحل پایانی تولید 
خود را طی کرده است و در ۲6 قسمت ۱۵ دقیقه ای با تکنیک سه بعدی ساخته 
می شود. قرار است ۱3 قسمت از این مجموعه برای پخش در ایام تابستان آماده 
شود و از این میان ۱۰ قسمت اول »مینا و دوستان« توسط محمد کوجکی و سه 

قسمت بعد توسط عباس کاظمی راد کارگردانی شده است.

پرچم دار والیت

پیروزی و سربلندی هر نهضت و حرکتی مدیون وفاداری یارانی است که در آن حضور یافته اند تا نهضت 
با اتکا به وفای آنان به اهداف شکوهمندانه خود دست یابد. در زیارت نامه حضرت عباس )ع( می خوانیم: 

» اَشَهُد لََک بِالتَّّسلیِم َو التَّصِدیِق َو الَوفاء و الَنصیَحه لَِخلَِف النَّبی؛ گواهی می دهم که از جانشین پیامبر )ص( پیروی 
کامل داشتی و نسبت به او راست کردار و وفادار و خیرخواه بودی. « حضرت ابوالفضل)ع( قهرمانانه در راه وفاداری به 
آیین خود، برادران و فرزندان خویش را به میدان جنگ فرستاد و برای این که پایبندی خویش را به این پیمان بیشتر 
به اثبات رساند، با شهادت آنان، خم به ابرو نیاورد و خود نیز جان بر سر این پیمان نهاد. نوشته اند هنگامی که کاروان 
اسیران کربال را در شام، به کاخ یزید بردند، در میان وسایل غارت شده  شهیدان، پرچمی بود که از ضربات دشمن بسیار 

آسیب دیده بود. یزید با حیرت به آن نگاه کرد و پرسید:  این پرچم در دست چه کسی بوده است؟ 
گفتند: »عباس بن علی«. آنگاه سرگردان بین حیرت و احترام، سه بار برخاست و نشست و به حاضران گفت: به این 
پرچم خوب نگاه کنید. ببینید که بر اثر ضربات ش��ما هیچ جای س��المی ندارد، ولی انتهای آن که در دست علمدار 
بوده، سالم سالم اس��ت. یعنی پرچمدار، ضربات تیغ های برهنه و بّرانی را که به دستش می خورده، تاب آورده، ولی 
پرچم را رها نکرده اس��ت. آنگاه یزید رو به حاضران، با صدای بلند گفت: نفرین از نام تو دور باد ای عباس! به راستی 

 که این معنای کامل وفای برادر نسبت به برادر است. به مناسبت فرارسیدن سالروز والدت این سرباز بزرگ کربال، به
 گفت و گو با حجت االسالم جاللی ، از اساتید حوزه علمیه اصفهان نشستیم.حجت االسالم جاللی  با اشاره به این که 
حضرت عباس )ع( از شخصیت های بزرگ جهان تشیع و از یاوران مومن و حقیقی اباعبدهلل الحسین )ع(، نه فقط در 
واقعه عاشورا بلکه در تمامی سال های عمرشان بوده اند، گفت: کافی است ما به سیره رفتاری و شخصیتی پدر و مادری 
که حضرت عباس در دامان ایش��ان پرورش یافته اند، دقت کنیم. حضرت امیر مومن��ان )ع( با آن همه ویژگی های 
برجسته و بی همتا، پدر ایشان هستند و حضرت ام البنین نیز که در میان زنان مسلمان از باالترین جایگاه ها برخوردار 
هستند، وظیفه مادری حضرت را به عهده داشته اند. مسلما دقت به این نکته می تواند ما را در شناخت واقعی شخصیت 
حضرت عباس )ع( یاری کند. مادر ایشان خودش را کنیز حضرت فاطمه زهرا )س( می داند و آرزویش این است که 
فرزندانش همچون فرزندان فاطمه زهرا )س( پرورش یابند. او از ابتدا پسرانش را با هدف یاری کردن فرزندان حضرت 
زهرا )س( تربیت می کند. وی تصریح کرد: حضرت عباس )ع( در تمام دوران حساس زمامداری معاویه در کنار حضرت 

علی )ع( حضور داشتند و از نزدیک شاهد نحوه برخورد و تصمیم گیری های پدر در آن شرایط خاص 
بودند و این مساله ایشان را برای واقعه بزرگ کربال و حمایت از رسالت دین و شخص امام حسین )ع( 
آماده می ساخت. حجت االسالم جاللی عنوان کرد: جایگاه واالی حضرت عباس )ع( در برخی از روایاتی که از سوی 
 ائمه معصومین )ع( نقل شده نیز قابل توجه است. به عنوان مثال امام س��جاد )ع( درباره عموی بزرگوارشان چنین 
می فرمایند: »خدا رحم��ت کند عمویم عب��اس را، او با ایثار و درافت��ادن در بالها خودش را ف��دای برادرش کرد و 
 خداوند در ازای دو دست او، به او دو بال در بهش��ت عطا خواهد نمود.«  ارتباطی که میان امام حسین )ع( و حضرت

 عباس )ع( وجود دارد، ارتباطی بسیار عجیب و قابل بررسی است.  حضرت در حالی که اوضاع جنگ در کربال بسیار 
حس��اس بود، به فرمان امام )ع( به جای آن که به میدان جنگ بروند، مس��ؤولیت آوردن آب برای زنان و کودکان را 
بر عهده می گیرند و در مقابل این فرمان امام )ع( س��خنی نمی گویند. این همه اطاعت و پیروی تنها می تواند از سر 
خلوص در دینداری و والیت پذیری ایشان باشد. به همین خاطر هم هست که لقب پر افتخار و واالی » عبد صالح « 
را به ایشان داده اند. عبد صالح یعنی کسی که در بندگی و اطاعت از حق و حقیقت لحظه ای تردید و شک به خود راه 

نداده و حق بندگی را به جا آورده است. 

حضرت عباس)ع( در راه بندگی، لحظه ای تردید به خود راه نداد

مدیرعامل انجمن س��ینمای جوان��ان ایران 
از گ��ردآوری گنجینه س��ینمای کوتاه ایران 
خب��ر داد.حبی��ب ای��ل بیگ��ی در حاش��یه 
اختتامیه گردهمایی س��االنه فیلمس��ازان و 
عکاس��ان اردبیل گفت: هم اکنون یک گروه 
از کارشناس��ان در حال جمع آوری و آرشیو 
مجموع��ه ای ارزش��مند از فیلم ه��ای کوتاه 
ایران به صورت دیجیتال هستند تا گنجینه 
سینمای کوتاه به شکل اس��تانداردی حفظ 
و نگهداری ش��ود. وی خاطر نش��ان کرد: در 
جمع آوری این مجموعه،  تنه��ا به تولیدات 
 انجمن س��ینمای جوان��ان ای��ران در طول 
دوره های گذشته محدود نشده ایم، بلکه طی 
یک فرآیند گسترده، فیلم های کوتاه دیگری 
را که در جشنواره ها و رویدادهای مختلف به 
نمایش در آمده اند و تهیه کنندگانی فارق از 
انجمن دارند نیز به صورت دیجیتال آرش��یو 
می کنیم. ایل بیگی به گس��تردگی این کار 
اش��اره کرد و افزود: با توجه ب��ه حجم باالی 
تولی��دات کوت��اه در داخل کش��ور، در حال 
گردآوری بی��ش از ۱۰ ه��زار عن��وان فیلم 
کوتاه در مرحله اول هس��تیم که ضمن تهیه 
فهرس��ت های قابل مطالعه از آنها، به صورت 
دیجیتال نیز آرشیو می شوند. در مرحله اول 
فقط فیلم های موجود در ستاد مرکزی آرشیو 
شده، سپس آثار دفاتر و پس از پایان فیلم های 
تولیدی انجمن سینمای جوان، سایر افراد و 
گروه ها به صورت داوطلب می توانند فیلم های 
خود را برای نگهداری در گنجینه فیلم کوتاه 

ایران ارایه کنند. 
وی اضافه کرد: در اختیار بودن این آرش��یو، 
برای تمامی دفاتر سینمای جوان در سراسر 
کشور، امکان مناسبی برای انتخاب و پخش 

فیلم های کوتاه از ش��بکه ه��ای تلویزیونی، 
 اینترنت��ی و ش��بکه نمایش خانگ��ی فراهم 
می کند و این مساله از فواید دیگر گردآوری 
آرش��یو فیلم های کوتاه اس��ت. فیلم های ۸ 
میلیمتری، ۱6 میلیمت��ری، 3۵ میلیمتری، 
SHVS، بتاک��م، دی وی ک��م، همگ��ی به 
صورت دیجیتال آرشیو و نگهداری می شود. 
مدیرعامل انجمن س��ینمای جوان��ان ایران 
تصریح کرد: طبق��ه بندی اطالع��ات و آمار 
فیلم های کوتاه از ضرورت های مطالعاتی و 
تحقیقاتی سینمای کشور است و دسترسی 
آسان و پیش��رفته به اطالعات مورد نیاز، به 
گس��ترش دانش تئوریک و علمی سینمای 
ایران کمک می کند. سینمای ایران نیازمند 
اس��ت که طی جریانی متناس��ب و همراه با 
تولید و اکران فیلم به جنبه های آموزش��ی و 

علمی نیز توجه کند.
مدیرعامل انجمن س��ینمای جوان��ان ایران 
در ادامه یادآور شد: بس��یاری از فیلمسازان 
صاحب نام سینمای کشور در کارنامه هنری 
خود آثار کوتاه ارزش��مندی ساخته اند که از 
دید اغلب عالقه مندان به دور مانده است.  در 
آرشیو دیجیتال انجمن سینمای جوانان ایران 
که در حال گردآوری اس��ت، این آثار نیز به 
صورت دیجیتال حفظ و نگهداری می شوند. 
این فیلم ها می تواند چش��م ان��داز خوبی از 
چگونگی آغاز فعالیت این هنرمندان و مسیر 
رش��د و تعالی آنها در اختی��ار دانش پژوهان 
قرار دهد. از سوی دیگر در جشنواره هایی که 
 به مروری بر آثار هنرمندان س��ینمای کشور

 می پردازند، نمایش این آثار به معرفی بهتر 
آنها کمک خواهد کرد. 

وی به لزوم مستندسازی تاریخچه سینمای 
کوتاه تاکید کرد و افزود: این آثار راوی بخشی 
از تاریخ، فرهنگ و اندیش��ه کش��ور هستند 
و نگهداری آنه��ا به دلیل جنب��ه های ملی و 
هویتی، از ضرورت های کار ماست. جدای از 
آن، سینمای کوتاه معرف بخش ها و طبقات 
مختلف اجتماع در دوره های تاریخی معاصر 
اس��ت و همچنین آداب و رسوم و سنت های 
مناطق مختل��ف را ثبت کرده ک��ه می تواند 
منبعی برای شناخت بهتر مردم کشور باشد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اس��تان اصفهان گفت: مهلت ارسال آثار به جشنواره 

مطبوعات اصفهان تا 3۰ خردادماه اعالم شد.
س��ید محمد قلمکاریان در جمع خبرنگاران با اشاره 
به فراخ��وان نهمین جش��نواره مطبوع��ات اصفهان 
اظهار کرد: انتش��ار فراخوان این جشنواره از روز ۱۱ 
اردیبهشت ماه آغاز شده است که بخش موضوعی آن 

از ۲۲ به 4۰ بخش ارتقا یافته است.
وی ب��ا بیان ای��ن که تاکنون جلس��ات هم اندیش��ی 
متع��ددی در ارتب��اط با نح��وه برگزاری جش��نواره 
مطبوعات سال 93 برگزار شده است، افزود:  امسال 
نهمی��ن جش��نواره مطبوع��ات و نمایندگی ه��ای 
خبرگ��زاری های داخلی با مش��ارکت دس��تگاه ها و 
نهادهای تخصص��ی و صنف��ی رس��انه ای و با هدف 
افزایش رقابت تاثیرگذار در رش��د کیفی و محتوایی 

برگزار می شود.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اس��تان اصفهان ب��ا بی��ان این ک��ه مهلت ارس��ال 
آثار به نهمی��ن جش��نواره مطبوع��ات و نمایندگی 
خبرگزاری های داخلی استان اصفهان تا پایان وقت 
اداری 3۰ خردادماه س��ال جاری است، تصریح کرد: 

تمامی نویس��ندگان، روزنامه ن��گاران و خبرنگاران 
مطبوعات محلی، نمایندگی نش��ریات سراس��ری و 
نمایندگی خبرگزاری های فعال در استان می توانند 
در این جشنواره شرکت کنند. وی در مورد جزییات 
برگزاری این جش��نواره تصریح کرد: این جش��نواره 
ش��امل دو بخش مج��زا و در بخش حرف��ه ای و فنی 
اس��ت که خبرنگاران  اس��تان می توانند آثار خود را 
در زمینه های س��رمقاله و یادداش��ت، مقاله، عکس، 
طراحی و گرافی��ک، گزارش، مصاحب��ه، خبر، تیتر، 
طنز تصویری )کاریکات��وری( و طنز مکتوب حداکثر 
در سه رشته و در هر رشته حداکثر چهار اثر به دفتر 

جشنواره ارسال کنند.
در رشته های عکس، طنز تصویری و طنز   

مکتوب محدودیت ارسال اثر وجود ندارد
قلمکاریان با بیان این که در رش��ته های عکس، طنز 
تصویری و طنز مکتوب محدودیت ارس��ال اثر وجود 
ندارد، گفت: در بخش موضوعی نیز 3۱ نهاد و ارگان 
با اداره ارش��اد اصفه��ان در داوری و اه��دای جوایز 
همکاری می کنند. وی با تاکید بر ای��ن که آثار ارایه 
شده باید تولیدی باشد، بیان کرد: شرکت کنندگان 
در بخش موضوعی جشنواره مطبوعات تنها می توانند 

در رشته های مقاله، مصاحبه، گزارش و خبر و بدون 
محدودیت تعداد آث��ار خود را ارس��ال کنند. معاون 
فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اصفهان اضافه کرد: در بخش موضوعی س��ایت های 
دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات نیز می توانند 
شرکت کنند،اما ارایه تصویر مجوز به همراه اثر الزامی 
است.وی بیان کرد: متقاضیان می توانند یک اثر را در 
چند بخش ارسال کنند، اما برای هر اثر باید به صورت 
مجزا فرم ش��ماره یک یا دو را تکمی��ل و همراه یک 

نسخه از اثر به دبیرخانه ارسال کنند.
آثار بخش موضوع�ی را  داوران تخصصی   

مرتبط با موضوع داوری می کنند
قلمکاریان در مورد نحوه داوری آثار ارس��الی تاکید 
کرد: آثار ارس��الی به بخش حرفه ای و فنی توس��ط 
اس��اتید دفتر مطالع��ات و برنامه ریزی رس��انه های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داوری می شود و آثار 
بخش موضوعی نیز  توس��ط داوران تخصصی مرتبط 
با موضوع مورد نظر داوری می ش��ود. وی بابیان این 
که آثار چاپ ش��ده در بولتن های داخلی و نش��ریات 
دانش��جویی مورد قبول در این جش��نواره نیس��ت، 
گفت: نام نگارنده اثر باید در اثر درج ش��ده باشد و در 
صورتی که مطالبی بدون نام و یا با نام مستعار به چاپ 
رسیده، تایید مدیر رسانه الزامی است. معاون فرهنگی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان اصفهان با 
بیان این که برای طرح ریزی جشنواره امسال جلسات 
متعددی با اصحاب رس��انه و فرهنگ و اندیشمندان 
برگزار ش��ده اس��ت، تصریح کرد: انتقادی که اهالی 
رسانه در س��ال گذش��ته به داوری بخش موضوعی 
داشتند این بود که آثار انتقادی توسط ارگان مربوطه 
نادیده گرفته شده و یا برخی نهادها بدون داوری آثار 
و به صرف فعال بودن دست به انتخاب یک خبرنگار 
می زدند که این مورد امس��ال در جش��نواره برطرف 

شده است.
داوری بخش آثار موضوعی توسط دو داور  

وی اضافه کرد: بر این مبن��ا داوری بخش موضوعی 
توس��ط دو داور انجام و یک��ی از آنها از اداره ارش��اد 
ب��ه ارگان مربوط��ه معرف��ی می ش��ود ت��ا داوری 
 آث��ار این بخ��ش ب��ا رعای��ت اص��ل انص��اف انجام

 شود.

در نهمین جشنواره مطبوعات استان   گنجینه فیلم کوتاه ایران
 راه اندازی می شود

مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات اصفهان تا 30 خرداد

کارگردان تئاتر از ارائه تئاتر »س��ه روز باش« در جش��نواره تئاتر 
خیابان��ی مریوان و اج��رای نمایش »پیراه��ن« در اصفهان خبر 
داد. پوی��ان عطایی اظهار داش��ت: برای ش��رکت در جش��نواره 
خیابان��ی مری��وان تئات��ر س��ه روز ب��اش را آم��اده ک��رده ایم 
که تلفیقی از آیین های س��نتی و مدرن اس��ت. وی اف��زود: در 
واقع این نمای��ش تلفیقی از نقال��ی و پرده خوانی اس��ت. بدین 

 ش��کل که اوس��تا و مبارک در خیابان ش��روع به پرده خوانی به 
شیوه ای مدرن می کنند.کارگردان تئاتر بیان داشت: این دو در 
طول اجرای این تئاتر معض��الت اجتماعی همچون آلودگی را به 
شیوه سنتی اما در قالب طنز و با استفاده ابزاری از خود تماشاگران 
بیان می کنند. وی با بیان این که هم اکنون فیلم این تئاتر برای 
بازبینی به دفتر جشنواره مریوان فرستاده شده، بیان داشت: این 
تئاتر به همراه نمایش صحنه ای »پیراه��ن« در آینده به اجرای 
عمومی نیز در می آید. عطایی گفت: نمایشنامه »سه روز باش« 
را  محمد یکرنگی به رشته تحریر درآورده است و پویان عطایی و 
محمد یکرنگی بازیگران آن را تش��کیل می دهند. وی با اشاره به 
داس��تان فیلم »پیراهن«گفت: این تئاتر ی��ک کمدی اجتماعی 
مذهبی است و داس��تان فردی اس��ت که به خاطر پوشیدن یک 
پیراهن، مردم وی را با دیگران اش��تباه می گیرند و در این راستا 
اتفاقاتی برایش می افتد. این کارگردان و بازیگر تئاتر با اشاره به این 
که نویسنده این تئاتر کاوه مهدوی است و طراحی و کارگردانی آن 
برعهده خودم بوده است، گفت: در این تئاتر مریم دوستی، بهنام 
شمسایی، علی عطایی رویا سعیدی، آیدا سروری و فهیمه ملکی و 

خانم خدادادی به بازی پرداخته اند.

سرپرس��ت فرمانداری فریدون ش��هر گفت: انتق��ال فرهنگ 
و ادبیات مل��ی و مادری ۲ کش��ور ایران و گرجس��تان برای 
گسترش مناس��بات و همکاری در عرصه های گوناگون مورد 
توجه قرار دارد و ما از این مساله استقبال می کنیم. غالمرضا 
یسلیانی در دیدار با سفیر گرجستان در ایران و در جمع مردم 
و مسؤوالن این شهرس��تان در محل فرمانداری فریدون شهر 

با بیان این که ارتباطات دیرینه و قدیمی بین ۲ کش��ور ایران 
و گرجستان وجود داش��ته، اظهار کرد: هر ۲ کشور بسیار به 
 گس��تردگی ارتباطات در زمینه های علمی، اقتصادی و غیره 
عالق��ه مندند. وی ب��ا بیان این ک��ه بیش از ۱۰۰۰ ش��رکت 
ایرانی در کش��ور گرجس��تان  ثبت ش��ده و س��رمایه گذاری 
کرده اند، افزود: امیدوار هس��تیم شهرس��تان فریدون ش��هر 
رابطه ویژه و واسطه قوی و موثری  برای ارتباط بین ۲ کشور 
در تمامی عرصه ها و زمینه های مختلف  بین المللی باش��د و 
فرهنگ و ادبیات ملی ۲ کشور در چارچوب قوانین هدفمند 
و برنامه ریزی شده مبادله ش��ود. وی خاطرنشان کرد: آن چه 
این شهرستان را متمایز و شاخص جلوه می دهد، مردم ساده با 
گرایش و اقوام مختلف است که در صلح و صفا به دور از هرگونه 

تعصبات قومی و قبیله ای در امنیت زندگی می کنند.
یس��لیانی تصریح کرد: بس��یاری از بزرگان و مش��اهیر ایران 
گرجی تباران بوده اند؛ از قبی��ل اهلل وردی خان معمار بزرگ 
پل س��ی و س��ه پل در اصفهان و امام قلی خان که به عنوان 
سردار بزرگ ایران در مقابل استکبار و استعمار کشور پرتغال 

ایستادگی کرد.

ارایه تئاتر »سه روز باش« در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

نمایش »پیراهن« به صحنه می رود
سرپرست فرمانداری فریدون شهرخبرداد :

انتقال ادبیات ملی بین 2 کشور ایران و گرجستان



اخبار کوتاهیادداشت

4 بازیکن اصفهانی به تیم ملی 
فوتبال امید دعوت شدند

اردوی تیم ملی امید از 17 خرداد به مدت 3 روز در کمپ تیم های ملی 
برگزار می شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
 محم��د ناص��ری، محمدحس��ین مرادمن��د، عل��ی کریمی، احس��ان 

پهلوان؛ اصفهان
محمدامین جهان کهن، یوسف وکیا، ولید مشاعی زاده؛ خوزستان

محمد دانشگر، علی مردانی، احسان س��خندان، محمدعلی فرامرزی، 
فرشید اسماعیلی، آرام عباسی؛ فارس

حجت صدقی، کرمان
روزبه چشمی؛ قم

ارسالن مطهری، علی محسن زاده، آرش رضاوند، میالد کمندانی، فرشاد 
قاسمی، محمدحسین کنعانی زادگان، مرتضی آقاجان، وحید حیدریه، 

بهنام برزای، مهدی مهدی پور، محمدرضا اخباری؛ تهران
علیرضا نقی زاده؛آذربایجان شرقی

شاهین ثاقبی؛ گیالن
حجت حق وردی ؛ خراسان رضوی

احمد نورالهی ؛ یزد
گفتنی است بازیکنان دعوت شده باید راس ساعت 14 روز شنبه هفدهم 
خردادماه در مهمانسرای شماره یک آکادمی ملی فوتبال خود را به کادر 

فنی معرفی کنند.

ایران با اقتدار بر سکوی اول آسیا 
ایستاد  

تی��م ایران،امس��ال ب��ا ق��درت و اخت��الف قاب��ل مالحظ��ه ای ب��ا 
 ک��ره جنوب��ی ب��ر س��کوی اول آس��یا در رش��ته تکوان��دو ق��رار

 گرفت. 
مرج��ان سلحش��وری ورزش��کار اصفهان��ی و قهرم��ان مس��ابقات 
انفرادی پومس��ه جوانان آس��یا با اش��اره به قهرمانی تی��م کره جنوبی 
در رقاب��ت ه��ای آس��یایی س��ال ه��ای گذش��ته، گفت:مس��ابقات 
آس��یایی امس��ال به دلیل آمادگی بیش��تر پومس��ه کاران کشورهای 
 آس��یایی و تالش برای کس��ب مقام های برتر، س��طح بس��یار باالیی 

داشت.
وی که نخس��تین بار در رده جوانان رقابت های آسیایی حضور یافت، 
اضافه کرد:پومس��ه کاران اندون��زی، ویتن��ام، چین تایپ��ه، فیلیپین 
 و تایلن��د در ای��ن دوره حریف��ان ایران بودن��د و کره جنوب��ی قهرمان

  س��ال ه��ای گذش��ته، اصل��ی تری��ن حری��ف م��ا ب��ه ش��مار 
می رفت. 

این بانوی 18 ساله پومسه کار ایرانی که دو سال سابقه عضویت در تیم 
ملی پومس��ه بانوان را دارد، گفت: اعضای تیم ملی پومسه ایران پیش 
از برگزاری این مس��ابقات به مدت یک ماه در اردوی تیم ملی در خانه 
 تکواندو به تمرینات مستمر پرداختند و تمرین فشرده و سخت بازیکنان

 ثمربخش بود.
سلحش��وری اظهار داش��ت:حضور تع��داد زی��ادی از پومس��ه کاران 
اصفهان��ی در تیم مل��ی م��ردان و بان��وان ای��ران، حاک��ی از فعالیت 
موف��ق ای��ن اس��تان در رش��ته پومس��ه و تکواندو اس��ت ک��ه بایدبا 
 حمای��ت بیش��تر از ای��ن رش��ته، بس��ترهای رش��د روزاف��زون آن را

 فراهم کرد. 
وی با اشاره به مدال آوری بازیکنان اصفهانی تیم ملی در این رقابت ها 
و نیز سرمربیگری تیم ملی پومسه بانوان توسط مهناز مردانی از مربیان 
اصفهانی تصریح کرد:پومسه اصفهان از مربیان بین المللی بسیار خوب 
برخوردار اس��ت که باید تا حد امکان از وجود آنه��ا در عرصه های ملی 

بهره برده شود. 
 مرج��ان سلحش��وری قهرمان پومس��ه بان��وان آس��یا،پیش از این در 
رقابت های جهانی اندونزی در س��ال 92 یک مدال طال و یک نقره،در 
رقابت های آسیایی نوجوانان سال گذشته دو مدال طال و در مسابقات 

آسیایی سال 91 ویتنام دو مدال طال را برای ایران کسب کرده است.
پومس��ه کاران اصفهان��ی تی��م مل��ی ای��ران، ام��روز دوش��نبه مورد 
ن��ان اس��تان اصفه��ان ق��رار  تجلی��ل اداره کل ورزش و جوا

 می گیرند.
سومین دوره مسابقات پومسه قهرمانی آسیا  در سالن کاخ ورزش شهر 
تاشکند ازبکستان برگزار شد. تیم ملی پومسه جمهوری اسالمی ایران 
با کسب پنج مدال طال،س��ه نقره و س��ه برنز و در مجموع با کسب 65 
 امتیاز در بخش مردان و بانوان، بر سکوی نخست این دوره از رقابت ها 

ایستاد.
تیم کره جنوبی با پنج طال و دو نقره و کسب 52 امتیاز نایب قهرمان و 
ازبکستان که میزبان این رقابت ها بود نیز با دو مدال طال و هفت برنز و 

کسب 40 امتیاز سوم شد.

 علیرضا منصوریان سرمربی 
نفت تهران شد 

علیرضا منصوریان سرمربی سابق تیم ملی امید ایران، به عنوان سرمربی 
تیم نفت تهران انتخاب شد.

پس از جلس��ه ای ک��ه اعض��ای هیات مدی��ره باش��گاه نف��ت تهران 
 برگ��زار کردن��د، منصوری��ان به عن��وان س��رمربی این تی��م انتخاب

 شد. 
سایت باش��گاه نفت تهران در اطالعیه ای که به همین مناسبت منتشر 
کرده، نوش��ته: به اطالع کلیه عالق��ه مندان و اصحاب محترم رس��انه 
می رساند آقای حسین آل اسحاق، مدیرحقوقی و بازرس قانونی موسسه 
فرهنگی ورزشی نفت تهران اعالم کرد که قرارداد همکاری این موسسه 
با آقای علیرضا منصوریان به عنوان س��رمربی تیم نفت تهران در لیگ 

چهاردهم به امضا رسیده است.

رسول خطیبي سرمربي تیم فوتبال 
تراکتورسازي شد

باش��گاه تراکتورس��ازي تبریز با ص��دور بیانیه اي رس��ول خطیبي را 
 ب��ه عن��وان س��رمربي جدی��د تی��م فوتب��ال ای��ن باش��گاه معرف��ي

 کرد.
به نقل از سایت رسمی باش��گاه تراکتورس��ازی تبریز، قسمتی از متن 
این بیانیه که از سوی جمش��ید نظمی مدیرعامل باشگاه صادر شده به 

شرح زیر است:
با مدنظر قرار دادن اهداف سه ساله باشگاه که جوان گرایی و بومی سازی 
را در اولویت کاری خود قرار داده است، هیات مدیره از میان گزینه های 
داخلی، آقای رسول خطیبی را به عنوان سرمربی جوان و بومی آینده دار 

برمی گزیند.

شکل گیری نطفه اعتیاد پنهان 
درباشگاه های بدنسازی 

سرپرست مرکز بهداش��ت ش��هرضا گفت: نطفه اعتیاد 
پنهان در بعضی از باشگاه های بدنسازی شکل می گیرد 
 و باش��گاه های بدنس��ازی به محلی برای تبلیغ و فروش

 مکمل های بدنسازی تبدیل شده اند. 
س��ید حجت اهلل موس��وی در ش��ورای مبارزه ب��ا مواد 
مخدر شهرستان با اش��اره به مشکالت سالمت و امنیت 
شهرس��تان در باشگاه های ورزشی ش��هرضا اظهار کرد: 
 باش��گاه های بدنس��ازی به محلی برای تبلی��غ و فروش 

مکمل های بدنسازی تبدیل شده اند.
وی افزود: یک سری از مکمل ها ارسالی به وزارت بهداشت 
برای مجوز، به دلیل هم خوانی نداش��تن با استانداردها 
مج��وز نمی گیرن��د. به همین دلی��ل به ف��روش آنها در 

باشگاه ها می پردازند.
سرپرست مرکز بهداشت ش��هرضا با اشاره به این که این 
پودرها به لحاظ ترکیبات، مورد تایید ما نیستند و برای 
سالمت افراد مضر هستند، گفت: یک سری از مکمل ها 
میزان باالی��ی دارو دارند و افراد هنگام بدنس��ازی اجازه 
مصرف دارو ندارند و بر اس��اس گزارش های ارسال شده 
به سازمان غذا و دارو، در مکمل های بدنسازی داروهایی 

همچون کورتون وجود دارد.
وی با بیان این که این مکمل ها باید توسط شرکت های 
خاص و فقط در داروخانه ها توزیع ش��ود، تصریح کرد: 
فروش غیرقانونی مکمل ها، نداش��تن کارت بیمه و عدم 
احراز استانداردهای سالمتی و ایمنی ورزشی، از جمله 

موارد تخلف باشگاه های ورزشی است.
موس��وی با بیان این که باش��گاه های بدنس��ازی محل 
تبلیغ مکمل های قاچاق است، خاطرنشان کرد: با وجود 
نظارت ها هنوز برخی افراد سودجو در باشگاه ها هستند 

که مکمل های غیرمجاز را به نوجوانان عرضه می کنند.
وی گفت: مصرف مکمل ها به وسیله ورزشکاران، به ویژه 
در ورزش حرفه ای و قهرمان��ی، فقط با تجویز متخصصان 
تغذیه و طب ورزشی مجاز است و هر مکملی که در خارج 
از داروخانه و بدون برچسب اصالت دارو عرضه شود، قطعا 
قاچاق و تقلبی محسوب می شود. سرپرست مرکز بهداشت 
شهرضا با بیان این که برخی از این مکمل ها آلوده و حاوی 
مواد هورمون��ی یا مت آمفتامین و مواد محرک هس��تند، 
گفت: برچس��ب این مکمل ه��ا نمی تواند چن��دان قابل 
 استناد باشد. زیرا روی برخی از آنها مواد ممنوعه ای که در 

ساختشان به کار رفته درج نشده است.

زاویه

6
 ابراهیم زاده سرمربی پیکان شد

سرمربی فصل گذشته راه آهن هدایت تیم فوتبال پیکان را در فصل چهاردهم لیگ برتر برعهده گرفت.
پس از تغییر و تحوالتی که در مدیریت باشگاه پیکان رخ داد، جابه جایی هایی در کادرفنی این تیم به 

وجود آمد.هیات مدیره باشگاه پیکان هدایت این تیم را به منصور ابراهیم زاده سپردند.

تس��ت دوپینگ چهار وزنه بردار نوجوان ای��ران مثبت اعالم و 
شایعات درباره دوپینگ گسترده در رده های پایه وزنه برداری 
ایران تایید شد. فدراسیون جهانی وزنه برداری، ایران را به دلیل 
دوپینگ چهار  ملی پوش نوجوانش که اسفند  سال گذشته در 
مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند  شرکت کرده بودند،100 هزار 
دالر جریمه کرد. مهدی فروتن، رامین ولی پور، مصطفی خلیلی 
و مهرشاد محمودی، چهار   ملی پوش  نوجوان ایرانی هستند که 
در رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا در تایلند شرکت کرده 
 بودند و اکنون مش��خص ش��ده که از داروهای نیروزا استفاده

 کرده اند. بنا ب��ر قوانین مبارزه با دوپینگ فدراس��یون جهانی 
وزنه  برداری، اگر کش��وری چهار نمونه دوپینگ مثبت داشته 
باشد، 100هزار دالر جریمه خواهد شد؛ بنابراین ایران با چهار 
نمونه تس��ت دوپینگ مثبت 100هزار دالر جریمه می شود و 
در صورتی که فدراسیون ایران، جریمه خود را پرداخت کند، 
هیچ خطر دیگری از جمله تعلیق ایران را تهدید نخواهد کرد. 

بنا بر این گزارش، دوپینگ گسترده در اردوی  تیم های پایه به 
این دلیل رخ می دهد که فدراسیون، ملی پوشان را در یک اردو  
متمرکز برای مسابقات جهانی آماده نمی کند و آنها در شهر ها 
و باش��گاه های خود تمرین و در این میان  از داروهایي استفاده 
می کنند که خیلی از آن ها  تایید شده نیست و برای همین هم 
اتفاقاتی از این دست رخ می دهد. نفرستادن تیم ملی جوانان 
هم به این دلیل بود که از فروردین  امسال، اردوی  متمرکز تیم 
ملی جوانان تشکیل نشد و ملی پوشان هر یک برای خود تمرین 
می کردند و از آنجا که سرمربی از داروهای مصرفی آن ها خبر 
نداشت و احتمال حضور ورزشکار دوپینگی در ترکیب این تیم 
می رفت، ملی پوشان را به مسابقات جهانی روسیه اعزام نکردند. 
به هر حال در سایه سکوت مس��ؤوالن فدراسیون وزنه برداری 

و شخص حس��ین رضازاده، خطر بزرگی وزنه برداری ایران را 
تهدید می کند؛ آن هم در س��الی که مس��ابقات مهم اینچئون 
و قهرمانی جهان پیش رو اس��ت و کس��ب س��همیه المپیک 
برای ملی پوشان وزنه برداری، از همین مسابقات جهانی پیش 
 روی آغاز می ش��ود. نکته عجیب در این میان، نحوه اعالم نام 
دوپینگی های تیم ملی نوجوانان اس��ت. هجدهم اردیبهشت  
ماه، نخس��ت نام مه��دی فروت��ن، اولین دوپینگ��ی تیم ملی 
نوجوانان ایران معرفی شد و بیست و سه روز بعد اعالم شد که 
تست دوپینگ رامین ولی پور، ملی پوش نوجوانی که در تایلند 
نایب قهرمان آسیا ش��ده بود، هم مثبت اعالم شده و ساعاتی 
پس از انتش��ار این خبر بود که اعالم ش��د، فدراسیون جهانی 
وزنه برداری، ایران را 100 هزار دالر جریمه کرده  و بنا بر قوانین 
این فدراسیون، تیم هایی که چهار ملی پوش دوپینگی داشته 
باشند، شامل این جریمه می شوند. همچنین رسانه ها مصطفی 
خلیلی و مهرش��اد محمودی را به عن��وان دو دوپینگی بعدی 
این تیم معرفی کردند و با توجه به این که هیچ مقام رس��می 
دوپینگ نام این دو  را اعالم نکرده، اخبار رسیده، حاکی از این 
است که فدراسیون پیش دس��تی کرده و خودش دو ورزشکار 

دوپینگی دیگر را به فدراسیون جهانی اعالم نموده است. 
موج دوپینگ در حالی بار دیگر وزنه برداری ایران را فراگرفته  
که حضور تی��م ملی جوانان ای��ران هم در مس��ابقات جهانی 
این رش��ته منتفی ش��د تا ش��ایعات مربوط ب��ه دوپینگ در 
این تیم هم ب��اال بگیرد. چندی پیش، س��جاد انوش��یروانی، 
نایب قهرم��ان المپیک و عضو تیم ملی بزرگس��االن ایران نیز 
 یک باره اردوی  تیم مل��ی را به دالیل نامعلوم��ی ترک کرد و 
 حضورش در مس��ابقات آس��یایی اینچئون در هاله ای از ابهام

 رفت.گفتنی اس��ت، حس��ین رض��ازاده، رییس فدراس��یون 
وزنه ب��رداری ک��ه از زم��ان انتخاب��ش ب��ه  عضویت ش��ورای 
ش��هر تهران، انتق��ادات زی��ادی به دو ش��غله ب��ودن او وارد 
ش��ده ب��ود، از هجده��م اردیبهش��ت )زم��ان مثب��ت اعالم 
ش��دن نخس��تین ملی پوش نوجوان( ت��ا کنون هیچ پاس��خ 
درخوری درب��اره ش��یوع دوپین��گ در اردو  تیم مل��ی  نداده 
و تنها در ی��ک گفت وگو با س��ایت فدراس��یون وزنه برداری، 
 تقریبا تقصی��ر را به گ��ردن دیگرانی غیر از خ��ودش انداخته

 اس��ت. رضازاده در آن مصاحب��ه گفته بود، ورزش��کار باید با 
مربی اش صادق و مربی نیز باید هشیار باشد و درباره اطالعاتی 
که از ورزشکاران می گیرد، بیش��تر تحقیق کند. البته در این 
میان مقداری از تقصیر ها  گردن فدراس��یون پزشکی ورزشی 

انداخته شد.

باید این نکت��ه را م��ورد توجه ق��رار داد که  نب��ود نظارت ها 
وهمچنین در سایه سکوت مس��ؤوالن فدراسیون وزنه برداری 
و شخص حس��ین رضازاده، خطر بزرگی وزنه برداری ایران را 

تهدید می کند. 
دراین میان استعدادهایی که عمر ورزشی کوتاه پیدا می کنند و 
نمی توانند در عرصه ورزش وزنه برداری بدرخشند، از تاثیرات 
این نبود مدیریت و نظارت اس��ت؛ آن هم در سالی که کسب 
سهمیه المپیک برای ملی پوشان وزنه برداری از همین مسابقات 

جهانی پیش  روی آغاز می شود. 

موج جدید دوپینگ در وزنه برداری ایران

رضازاده باید پاسخگوی جریمه صدهزار دالری باشد 
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توافق هافبک تیم 
ملی با ذوب آهن

اردوی وزنه برداران 
درمجارستان  

قاسم  حدادی فر در باشگاه ذوب آهن حاضر شد و قراردادش را تمدید کرد
هافبک ملی پوش فوتبال ایران با ذوب آهن به توافق رسید تا همچنان فوتبالش 

را در این باشگاه ادامه دهد
بازگش��ت تیم ملی از اردوی اتریش فرصت خوبی را برای باش��گاه های لیگ 
برتری فراهم کرد تا مذاکرات خودش��ان را با بازیکنان ملی پوش ادامه دهند 
و در این میان سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن هم برای حفظ قاسم 
حدادی فر هافبک پرمشتری تیمش، در فصل نقل و انتقاالت وارد عمل شد و 
با این بازیکن به توافق نهایی دست پیدا کرد تا حدادی فر همچنان فوتبالش را 

در تیم ذوب آهن ادامه دهد.
نام حدادی فر  ب��ه عنوان یکی از ش��انس های اصلی حض��ور در جام جهانی 
برزیل مطرح اس��ت و خبر مان��دن در باش��گاه ذوب آهن در کنار بازگش��ت 
 دوباره محس��ن مس��لمان، م��ی تواند خب��ری خوش ب��رای ه��واداران این

 تیم باشد.

با رایزنی های فدراسیون وزنه برداری، س��رانجام زمان برپایی اردوی خارج از 
کشور تیم ملی وزنه برداری در مجارستان مشخص شد.

براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته، اعضای تیم ملی روز 15 تیر ماه تهران 
را به مقصد بوداپس��ت ترک می کنند تا به مدت 18 روز در کمپ بین المللی 
تاتا تمرین کنند.  کمپ بین المللی تاتا در 70 کیلومتری شهر بوداپست و در 
کنار دریاچه تاتا واقع در پارکی که 200 س��ال قدمت دارد، بنا شده است. این 
کمپ سال ها محل اصلی آماده سازی تیم های ملی مجارستان برای حضور در 

بازی های المپیک بوده و دارای هتلی با یکصد اتاق دو تخته است. 
گفتنی اس��ت تیم ملی وزنه برداری طی 25 سال گذشته، س��ه بار اردوهای 

تمرینی خود را در کمپ تاتا برگزار کرده است. 
ملی پوشان وزنه برداری هم اکنون چابکسر هس��تند و اواخر خرداد به تهران 
بازخواهند گش��ت و پس از دو هفت��ه تمرین در کمپ تیم ه��ای ملی، راهی 

مجارستان می شوند.

توقف پرتغال مقابل یونان در غیاب رونالدو
پرتغال در دیداری دوس��تانه در ورزش��گاه ناسیونال و در 
حضور بیش از 30 هزار تماشاگر به مصاف یونان رفت و این 
بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.کریستیانو رونالدو 

ستاره و کاپیتان تیم ملی پرتغال در این بازی غایب بود.

کی روش سرمربی آفریقای جنوبی نشد! 
گفته می شد اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی از عملکرد گوردون 
ایگه س��وند راضی نیس��ت و از کارلوس کی روش ب��ه عنوان یکی 
ازکاندیداهای اصلی یاد می شد، اما اعضای کمیته اجرایی اتحادیه 
فوتبال آفریقای جنوبی رای به ابقای ایگه سوند در پست خود دادند.

لمپارد: آماده خداحافظی  از فوتبال هستم 
فرانک لمپارد، هافبک تیم فوتبال چلسی که به همراه تیم ملی انگلیس در جام 
جهانی 2014 برزیل حضور خواهد داشت، ادامه همکاری اش با آبی پوشان لندنی 
به دلیل تمدید نکردن قراردادش همچنان در هاله ای ابهام است. این در حالی است 

که او از چندین تیم اروپایی پیشنهاداتی دارد.

مکانی: کی روش پشت تک تک بازیکنان تیم ملی ایستاد
نوبت بازیکنان است اعتماد سازی کنند

دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: کی روش هر چه در توان 
داشت به ما عرضه کرد و حاال نوبت بازیکنان تیم ملی است که پاسخ 

اعتماد و پدری کی روش را بدهند.
سوش��ا مکانی ، در خصوص اردوی تیم ملی فوتبال کش��ورمان در 
اتریش گفت: فکر می کنم این اردو ادامه دهن��ده اردوی آفریقای 
جنوبی بود که آن را تکمیل کرد. م��ا در آفریقای جنوبی تمرینات 
بدنسازی انجام دادیم، اما نیاز بود که بعد از تمرینات سخت، تمرینات 
تاکتیکی انجام دهیم و از نظر فشار تمرینات و زندگی حرفه ای باید 
بگویم که بازیکنان ایرانی شرایط جدیدی را در این دو اردو تجربه 
کردند. این اردو کامال متفاوت از اردوهای دیگر بود و می شد تفاوت 

را در آن به خوبی احساس کرد.
وی ادامه داد: تفاوت در تمرینات و زندگی حرفه ای بود که در کمپ  
اتریش برگزار کردی��م و فکر می کنم بازیکنان ایران��ی از این گونه 
تمرینات کم دیده اند و نیاز داشتند تا چنین اردویی برگزار کنند. ما 
در این اردوها تمرینات جدید بدنس��ازی و تاکتیکی را انجام دادیم 
که خیلی کم پیش می آید تیمی آن را در ایران تجربه کند. حدود 
40 روز در این دو اردوی برگزار شده، حرفه ای زندگی کردیم و همه 
چیز آماده این است که بهره برداری الزم از آن انجام شود و با شرایط 

خوب راهی برزیل شویم.
دروازه بان تیم ملی فوتبال کش��ورمان در پاس��خ به این سوال که 
چقدر برای خودت شانس قائل هستی تا در لیست نهایی تیم ملی 
در جام جهانی حاضر باش��ی، افزود: برای من در زندگی ورزش��ی 
دیگر شانس معنی ندارد. چون اگر توانایی داشته باشم، با توانایی ام 

، پیش م��ی روم و اگر هم نداش��ته  شم با
ر تالش��م را بیش��تر می کنم تا  د
ش��رایط ایده آل قرار بگیرم. 
 من همه تالش��م را ک��ردم و 
هیچ گاه سرنوشت من را بنده 

خدا تعیین نمی کند. سرنوشت 
من دست آن باالیی است با توجه 

به تالشی که کرده ام، سرنوشتم رقم 
می خورد و منتظر ای��ن نمی مانم که 

بنده خدا سرنوشتم را تعیین کند.
مکان��ی در م��ورد حض��ور 25 
دقیقه ای  خود در بازی با آنگوال 
و این که چقدر از عملکردش 
رضایت دارد، اظهار داش��ت: 
ای��ن را م��ن نبای��د بگویم و 
مربی��ان باید درب��اره آن نظر 
بدهند، ام��ا من هی��چ گاه از 
خودم ارزیابی نداش��ته ام. باید 

بگویم در ای��ن دو اردوی برگزار 
ش��ده از نظر فنی و بدنی به نظر 

خودم شرایط خوبی داشتیم.
وی درباره عملک��رد احتمالی تیم 

ملی در ج��ام جهان��ی 2014 برزیل 

خاطرنش��ان کرد: به عنوان یک بازیکن به این تیم ملی خوشبین 
هستم و بودن یا نبودن من اصال اهمیت ندارد. به عنوان یک ایرانی 
به تیم ملی خیلی خوشبین هستم و امیدوارم تیم ملی با کی روش 
که برای آن زحمات زیادی کش��ید، نتایج خوب��ی در جام جهانی 
بگیرد.کی روش همه آموزه های خ��ود را بدون 
چشم داش��ت در اختیار بازیکنان 
تیم ملی گذاشت و هر 
چه در توان 

داشت به ما عرضه کرد و حاال نوبت بازیکنان تیم ملی است که پاسخ 
اعتماد و پدری کی روش را بدهند. کی روش پشت تک تک بازیکنان 
تیم ملی ایستاده و حاال بازیکنان باید پاسخگوی این شرایط باشند.

مکانی اف��زود: در جام جهانی باید همه گذش��ته خ��وب و بد را به 
فراموشی سپرد و یکدل به عمکلرد موفق در جام جهانی فکر کنیم 
چرا که دیگر این بازی ها جای مسایل متفرقه نیست. چون در برزیل 
چیزی برای از دس��ت دادن نداریم. به گفته کی روش هر چه داریم 
باید در زمین مسابقه بگذاریم. حرف  زدن درباره نتیجه گیری، زیاد 
جالب نیست و باید در زمین مسابقه حرف بزنیم. امیدوارم در بازی با 
نیجریه شرایطی رقم بخورد که در ادامه مسیر و سایر بازی های تیم 
ملی در جام جهانی نتیجه خوبی کسب کنیم، چرا که این موضوع 
از نظر روحی و روانی به ما کمک می کند تا عملکرد خوبی در سایر 
بازی ها داشته باشیم. در کل امیدوارم که بتوانیم از 

گروه مان صعود کنیم.
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راه اندازی دو خط تولید و بسته بندی 
شیر پاستوریزه اکولین در شهرکرد

رییس سازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری گفت: کارخانه 
مواد لبنی ش��هرکرد به دو خط تولید و بس��ته بندی شیر پاستوریزه 

اکولین مجهز شد. 
نعیم امامی اظهار کرد: اعتبار هزینه شده برای تجهیز کارخانه مواد 
لبنی شهرکرد به دو خط تولید و بسته بندی شیر پاستوریزه اکولین، 

50 میلیارد ریال بوده است.
وی با اش��اره به این که راه اندازی این دو خط تولید و بس��ته بندی، 
زمینه اشتغال 20 نفر را فراهم کرده است، گفت: تجهیزات مورد نیاز 
برای راه اندازی این دو خط تولید تمام مکانیزه بس��ته بندی شیر از 

کشور سوئد خریداری شده است.

بهره برداری ازطرح تولیدی دهکده 
قارچ چهارمحال و بختیاری

طرح تولیدی دهکده قارچ چهارمحال و بختیاری با تولید ساالنه 805 
تن قارچ دکمه ای با حضور معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و 

بختیاری بهره برداری شد.
معاون برنامه ریزی و اش��تغال اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در 
مراسم بهره برداری از طرح تولیدی دهکده قارچ استان در روستای 
 قلعه ممکا از توابع شهرستان کیار گفت: این طرح تولیدی با افزون بر
  10 میلی��ارد و 430 میلی��ون ری��ال اعتب��ار راه ان��دازی ش��ده

 است.

اختصاص تسهیالت مسکن به 
جانبازان باالی 15 درصد

مدی��رکل بنی��اد ش��هید و ایثارگ��ران چهارمح��ال و بختی��اری از 
 پرداخت تسهیالت مس��کن به جانبازان باالی 15 تا 70 درصد خبر 

داد.
 قدرت اهلل رییسی،  از ارایه تس��هیالت بانکی به ایثارگران خبر داد و 
افزود: بر اساس مصوبه قانون بودجه امسال به جانبازان باالی 15 تا 

70 درصد، وام تبصره ای مسکن داده می شود. 
وی ب��ا بیان ای��ن که پرداخ��ت وام مس��کن س��ال تا آخ��ر تیرماه 
امس��ال ادامه دارد، تصریح کرد: امس��ال به متقاضیان شهرس��تان 
 ش��هرکرد، 60 میلیون تومان و به س��ایر شهرس��تان های اس��تان
  50 میلیون تومان تس��هیالت برای خرید و احداث مسکن پرداخت

 می شود.
 رییسی خاطرنش��ان کرد: اگر ایثارگری در سال های گذشته تنها 5 
میلیون تومان وام گرفته باشد و یک سال قبل آن را تسویه کرده باشد 
می تواند هر دو وام خرید و احداث را دریافت کند، اما چنانچه مبلغ وام 
تسویه شده قبلی از 5 میلیون تومان بیشتر باشد، تنها می تواند یک 

فقره وام احداث دریافت کند.
وی اظهارکرد: ایثارگرانی که در سال های گذشته وام احداث دریافت 
کردند، می توانند با همان وثیقه قبلی و یا جدی��د ما به تفاوت وام را 

دریافت کنند.

اخبار کوتاه 

رستم غیبی رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از کسب رتبه اول تولید ماهی 
سردابی استان برای چندمین سال متوالی درکشور خبرداد. سال گذشته نیز چارمحال و بختیاری 

با تولید 18 هزار و 975تن ماهی سردابی درمزارع پرورش ماهی استان، رتبه اول را ازآن خود کرد.
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200 اتوبوس برای اعزام زائران 
استان به مرقد امام)ره( 

مدی��رکل حم��ل و نق��ل و 
پایانه ه��ای چهارمح��ال و 
بختیاری از آمادگی بیش از 
200 اتوبوس از ناوگان حمل 
و نقل بین شهری استان برای 
اعزام هفت هزار زائر به مرقد 
مطه��ر امام راح��ل خبر داد.

فریب��رز کرم��ی گف��ت: این 
اداره کل ب��رای برگزاری هرچه باش��کوه تر س��الگرد ارتحال 
ملکوتی ام��ام )ره( در راس��تای اعزام ایم��ن و راحت زائران 

هم استانی، تدابیر الزم را اندیشیده است. 
وی اف��زود: ای��ن اداره با تش��کیل س��تاد ویژه با مش��ارکت 
انجمن های صنفی، مدیران شرکت های مسافربری در رابطه 
با نظارت بر ناوگان های اعزام شده و ناوگان کمکی و همچنین 
تش��کیل کالس های توجیهی برای رانندگان با تامین تعداد 
بیش از 200 دس��تگاه اتوب��وس ویژه با امکانات مناس��ب و 
رانندگان مجرب، امکان جابه جایی بی��ش از هفت هزار نفر 
از زائران مرقد مطهر حضرت امام راحل را از سراس��ر استان 

فراهم کرده است.

سنجش سالمت 7 هزار نوآموز 
در چهارمحال و بختیاری 

ریی��س آم��وزش و پرورش 
اس��تثنایی چهارمح��ال و 
بختی��اری گف��ت: 17 هزار 
نوآموز در اس��تان، سنجش 
سالمت جسمانی و آمادگی 

تحصیلی می شوند.
خداکرم حیدری در حاشیه 
مراس��م افتت��اح پایگاه های 
سنجش این اس��تان اظهار کرد: سنجش س��المت 17 هزار 
نوآموز با همکاری دانشگاه علوم پزش��کی در سراسر استان 

آغاز شد.
وی با بیان این که س��نجش س��المت جس��مانی و آمادگی 
تحصیلی شامل دو مرحله می شود، گفت: در مرحله مقدماتی 
ارزیابی بینایی، دید رنگ، شنوایی، گفتاری، اندازه گیری توده 
بدنی، وزن و قد، غربالگری، اختالالت دهان و دندان، جلدی 
و اوتیس��م انجام می ش��ود و در مرحله دوم، معاینه بالینی و 
تخصصی بر اس��اس ضرورت نوآموز برای بررس��ی دقیق تر 

اجرا خواهد شد.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از 17 مجتمع های 
بزرگ گردشگری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

قاسم سلیمانی اظهار داشت: این استان دارای قابلیت های زیادی 
از جمله گردشگری اس��ت که الزم است همواره به این نکته توجه 
بسیاری شود. وی تصریح کرد: این اس��تان از لحاظ شرایط آب و 
هوایی و قابلیت های گردش��گری می تواند فرصت مناسبی برای 

سرمایه داران باشد که طرح های مختلفی را در آن اجرا کنند.
س��لیمانی ادامه داد: بازفت، یکی از مناطق گردشگری این استان 
است که در بین دو اس��تان خوزس��تان و چهارمحال و بختیاری 
قرار گرفت��ه و می توان در ای��ن مکان مجتمع تفریح��ی و رفاهی 
 س��اخت.وی اذعان داش��ت: در منطقه بازفت در بلند مدت، جای

  س��رمایه گ��ذاری مش��ترک بی��ن اس��تان خوزس��تان و 
چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

جذب سرمایه گذار در این اس�تان مطمئنا به رشد و 
توسعه استان کمک خواهد کرد

سلیمانی یادآور شد:  برای ساخت مجتمع فرهنگی و رفاهی ویژه 
دانشگاه های علوم پزشکی، باید مجوزهای الزم گرفته شود که ما 
 در این زمینه همکاری الزم را خواهیم داش��ت. وی افزود: به نظر

می رس��د س��اخت این مجتمع از نظر فرهنگی و اقتصادی برای 
این اس��تان موثر واقع ش��ود. جذب س��رمایه گذار در این استان 

 مطمئنا به رشد و توسعه استان کمک خواهد کرد. پس حمایت از
 سرمایه گذاران یک امر الزم و ضروری برای ما به شمار می آید.

وی ادام��ه داد: برای اجرایی ک��ردن طرح های دیگ��ر همکاری و 
همیاری مسؤوالن دیگر، الزم و ضروری است. 

افتتاح مجتمع فرهنگی، رفاهی در استان چهارمحال 
و بختیاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: مجتمع فرهنگی، 
رفاهی در استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود. مرتضی 
هاش��م زاده اظهار کرد: س��اخت مجتمع فرهنگی، رفاهی از سال 

1377 آغاز شده که تاکنون هیچ عملیاتی صورت نپذیرفته است.
وی با بیان این که این مجتمع در حال احیا شدن است، خاطرنشان 
کرد: با نظارت وزارت بهداش��ت و درمان و حمایت دانش��گاه های 
مختلف، این مجتمع کشوری در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
راه اندازی می شود. وی افزود: کار ساخت مجتمع فرهنگی، رفاهی 
در مراحل اولیه است و در آینده همکاری سیستم ها و ارگان های 

مختلف با دانشگاه علوم پزشکی استان مشخص خواهد شد.
هاشم زاده با بیان این که وزارت بهداشت و درمان، نظام پزشکی و 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز آمادگی خود را برای کمک در ساخت 
این مجتمع فرهنگی، رفاهی اعالم کرده اند، گفت: برای ساخت این 
مجتمع می توان از مشارکت بخش خصوصی و دولتی استفاده کرد.

وی ساخت این گونه موسسات را در استان چهارمحال و بختیاری 
یکی از راه های رونق و توسعه این اس��تان دانست و افزود: اجرایی 
کردن این طرح ها موجب جذب سرمایه گذاران خصوصی در استان 
است. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: کارکنان 
و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای دریافت خدمات 
این مجتمع در اولویت هستند. معاون آموزشی بهداشت و درمان 
وزارت بهداشت کشور گفت: مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور در اس��تان چهارمحال وبختیاری احداث می 
شود. محمدحس��ین آیتی با بیان این که این مجتمع فرهنگی و 
رفاهی در اس��تان چهارمحال و بختیاری به عنوان یک طرح ملی 
در این استان احداث می شود، اظهار کرد: هم زمان با بهره برداری 
این مجتمع در استان، تمامی جمعیت دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور می توانند از این مجتمع فرهنگی،رفاهی استفاده کنند. وی 
با اشاره به این که وزارت بهداش��ت یکی از پرجمعیت ترین وزارت 
خانه های کشور است خاطرنشان کرد: در این وزارت خانه نزدیک 
به 420 هزار نفر پرسنل مشغول به فعالیت هستند. معاون آموزشی 
بهداشت و درمان وزارت بهداشت کشور با اشاره به فعالیت 13 هزار 
نفر در هیات علمی دانش��گاه های علوم پزشکی، گفت: هم اکنون 
تعداد 58 دانش��گاه علوم پزشکی در سراسر کش��ور وجود دارد و 
 حدود 170 هزار نفر دانشجو در این دانشگاه ها در حال تحصیل در

 رش��ته های پزش��کی و پیرا پزش��کی هس��تند. آیتی افزود: این 
دانشجویان از رتبه های برتر و نخبگان کشور هستند که نسبت به 

سایر دانشجویان از زمان تحصیلی بیشتری برخوردارند.
وی تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در آینده 
متولیان بهداشت و سالمت کشور هس��تند که الزم است در طول 

مدت تحصیل، از خدمات خاص و مناسبی برخوردار باشند.
وی آشنایی کادر علوم پزش��کی را با مسایل فرهنگی و آموزه های 
 دینی و ایرانی اس��المی، یک��ی از ضرورت ها دانس��ت و گفت: این 
آموزه ه��ای فرهنگی باید کرام��ت واالی انس��انی را در برخورد با 
بیماران در بر داشته باش��ند.آیتی با بیان این که ساخت مجتمع 
فرهنگی و رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی یکی از طرح های مدیر 
کل دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری است، اظهار 

کرد: این پروژه  در زمینی با زیربنای 45 هکتار ساخته می شود.
وی با اشاره به ظرفیت های قوی موجود در این استان، خاطرنشان 
کرد: با توجه به جاذبه های توریستی و گردشگری مناسب استان 
چهارمحال وبختیاری، س��اخت این مجتمع مع��رف خوبی برای 

شناخت این استان در کل کشور است.
معاون آموزشی بهداش��ت و درمان وزارت بهداشت کشور ساخت 
این مجتمع را یکی از راه های رونق اس��تان دانس��ت و افزود: ورود 
سرمایه گذاران به استان چهارمحال وبختیاری یکی از راه های رونق 

و توسعه این استان خواهد شد.
آیتی با اش��اره به برگزاری مس��ابقات المپیاد ورزشی دانشجویان 
کشور گفت: مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی در 
استان چهارمحال وبختیاری می تواند مکان مناسبی برای برگزاری 

این برنامه ها باشد.

راه اندازی مجتمع رفاهی تفریحی در استان 

جذب سرمایه گذاربه رشد استان کمک می کند

  چهارمحال و بختیاری رتبه اول تولید ماهیان سردابی را کسب کرد

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

مفاد آراء 
23234 شماره 139360302028000129 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302028000126 شماره  رای  برابر 
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 در قسمتی از پالک 9 فرعی از 35 اصلی واقع در فارفان 
بخش 21 ثبت اصفهان خریداری بصورت قولنامه عادی از ورثه مالک رسمی آقای 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 وقت رسیدگی 
23316 در خصوص پرونده کالسه 93-335 خواهان اصغر بارانی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک و هزینه دادرسی  به طرفیت بهرام نعمتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای  مورخ 93/4/22 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4573 مدیر دفتر شعبه هشتم مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
دادخواستی  قربانی  حسن  خواهان  ش   330-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23321
مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس افتخاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/4/14 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود  م الف 4568 مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23317 در خصوص پرونده کالسه 92-2048 خواهان مجتبی ربیع  دادخواستی مبنی 
بر مطالبه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی  و تاخیر تادیه به مبلغ ده میلیون 
ریال  به طرفیت علی اکبر نوروزی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/5/5 
ساعت 12 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
 – جنب ساختمان صبا   – نیلی پور  روبه روی مدرسه   – ارباب  اول   – خیابان سجاد 
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4572 مدیر دفتر شعبه 45 شورای حل اختالف 
اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
دادخواستی  بیاتی    پرونده کالسه 93-367 خواهان عبدالغفور  23318 در خصوص 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین اسماعیلی مهنوجی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 93/4/25 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
روبه روی مدرسه نیلی  اول ارباب –  رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف   – جنب ساختمان صبا   – پور 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4571 مدیر دفتر 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 

23319 در خصوص پرونده کالسه 93-326 خواهان حمید نظری خورزی   دادخواستی 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  بابائی   اله  نصر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   10/30 ساعت   93/4/15 مورخ 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
روبه روی مدرسه نیلی  اول ارباب –  رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف   – جنب ساختمان صبا   – پور 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4570 مدیر دفتر 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
خورزی    نظری  حمید  خواهان   324-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23320
است  نموده  تقدیم  الهی   روح  رسول  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
با  است  گردیده  تعیین  صبح   10/... ساعت   93/4/15 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
دفتر شعبه 13 حقوقی شورای حل  الف 4569 مدیر  م  اتخاذ می شود   مقتضی 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23322 در خصوص پرونده کالسه 93-83 خواهان بانک مهر   دادخواستی مبنی 
تقدیم نموده است  برامانی   راه علی   – برامانی  به طرفیت عبدالرحمن  بر مطالبه 
با  است  گردیده  تعیین  صبح   11/... ساعت   93/4/21 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4562 مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23323 در خصوص پرونده کالسه 93-81 خواهان بانک مهر   دادخواستی مبنی بر 

مطالبه به طرفیت فاطمه رحیمی – داود رحیمی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 93/4/21 ساعت .../10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4563 مدیر دفتر شعبه ششم شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23325 در خصوص پرونده کالسه 93-78 خواهان بانک مهر  اقتصاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا اصالنی و سارا محمدی  تقدیم نموده است وقت 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   9 ساعت   93/4/21 مورخ  برای  رسیدگی 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  مجهول 
ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  خوانده 
پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   –
دادخواست  ثانی  و نسخه  مراجعه  اصفهان   اختالف  8165756441 شورای حل 
و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4565 مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23326 در خصوص پرونده کالسه 93-79 خواهان بانک مهر  اقتصاد دادخواستی 
نموده است  تقدیم  حسن بی بک    – به طرفیت اصغر روزبهانی  بر مطالبه  مبنی 
با  است  گردیده  تعیین  صبح   9/30 ساعت   93/4/21 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4566 مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23327 در خصوص پرونده کالسه 93-80 خواهان بانک مهر  اقتصاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس یوسفی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
المکان  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است  مورخ 93/4/14 ساعت 11 صبح 
از  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
روی  روبه   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
یک شورای حل  مجتمع شماره  دفتر شعبه ششم  مدیر   4567 الف  م  می شود  

اختالف اصفهان 

ابالغ
 : پرونده  شماره   9310460358900006  : درخواست  شماره   23314
9209980358901400  در پرونده کالسه 921431ب 10 حسب شکایت عبدالعلی 
دستگاه  یک  سرقت  به  است  متهم  محمد  جان  فرزند  زاده  قلی  حسین   – گالبی 
اتومبیل سواری  و از طرف  این بازپرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه 
او ممکن نگریده است بدین وسیله در اجرای  اقامت  بواسطه معلوم نبودن محل 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امورکیفری مراتب 

به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع پنج اصفهان واقع در خیابان قائمیه 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم  به  پاسخگویی  کوچه فضیلت  جهت 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 

4510 مدیر دفتر شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
 : پرونده  شماره   9310460358900005  : درخواست  شماره   23313
وحید  شکایت  حسب   10 912012ب  کالسه  پرونده  در    9109980358901993
دستگاه  یک  سرقت  به  است  متهم  مرادعلی  فرزند  رشیدی  احسان   – مرتضائی 
گوشی همراه و از طرف  این بازپرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه 
او ممکن نگریده است بدین وسیله در اجرای  اقامت  بواسطه معلوم نبودن محل 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امورکیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع پنج اصفهان واقع در خیابان قائمیه 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم  به  پاسخگویی  کوچه فضیلت  جهت 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 

4511 مدیر دفتر شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ اجرائیه
23310 نظر باینکه در پرونده کالسه 93-146 اجرای احکام شوراهای حل اختالف 
از  92/11/15 صادره  بتاریخ   925 دادنامه شماره  مفاد  لنجان حسب  شهرستان 
شعبه یک حقوقی محکوم علهیم 1- حسین حیدر پور فرزند رضا قلی 2- مسلم 
انتقال سند رسمی خودرو  به  است  عبدالکریم محکوم  فرزند  برجوئی  طهماسبی 
ریال  هزار  یکصد  پرداخت  و  ایران 43-395د96  پالک  به شماره  پاترول  نیسان 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای سید ابراهیم موسوی گردیده است و 
حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان می باشد علیهذا مراتب 
یک نوبت آگهی میگردد تا نامبرده  ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد.  م الف 173 قاضی 

اجرای احکام شوراهای حل اختالف شهرستان لنجان 

مفاد آرا 
23345 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

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

مالکیت مانع از مراجعه متزرر به دادگاه نیست .

رای شماره 139360302032000072 مورخه 1392/2/3 آقای حسین خداپرست فرزند 
علی ششدانگ یکباخانه بر روی قسمتی از پالک 132 اصلی واقع در دهستان  برزاوند 
اردستان  بخش هفده ثبت اصفهان بمساحت 161/60 متر مربع انتقالی عادی از طرف 

شهربانو نوروزی م الف 101

انتشار نوبت اول : 1393/3/12 انتشار نوبت دوم : 1393/3/28 
خیر اله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
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پند حکيم
پادشاهی از حکیمی طلب نصیحت کرد. حکیم گفت: از تو مساله ای 

پرسم بی نفاق جواب می گویی؟ زر را دوست تر داری یا خصم را؟
 گفت: زر را. گفت: چون است که آن را که دوست تر می داری این جا 

می گذاری و آنچه دوست نمی داری با خود می بری؟
 پادشاه بگریست و گفت: نیکو پند دادی.

 گندم و موش 
شخصی با دوستی گفت: پنجاه من گندم داشتم تا مرا خبر شد موشان 
تمام خورده بودند.  او گفت: من نیز پنجاه من گندم داشتم تا موشان را 

خبر شد، من تمام خورده بودم.

مردی در پوستين 
مردی با پوستین خود بر بام مدرسه خفته بود، غلتید و به زمین افتاد 

و صدای افتادن او بلند شد. شخصی پرسید: این چه صدایی بود؟
 مرد گفت: پوستینی بود که از بام افتاد گفت: پوستین این طور صدا 

نمی دهد؟ مرد در جواب گفت: بنده هم در جوفش بودم!

بهلول و داروغه بغداد 
روزی داروغ��ه بغداد در اجتماع��ی که بهلول در آن حضور داش��ت، 
گفت: تاکنون هیچ کس نتوانسته اس��ت مرا گول بزند.  بهلول گفت: 
گول زدن تو چندان کاری ندارد، ولی به زحمتش نمی ارزد. داروغه 
 گفت: چون از عهده ات خارج است، این حرف را می زنی و اال مرا گول

 می زدی. بهلول گفت: حیف که االن کار دارم و اال ثابت می کردم که 
گول زدنت کاری ندارد. داروغه گف��ت: حاضری بروی کارت را انجام 
بدهی و فوری برگردی؟ بهلول گفت: بله به شرط آن که از جایت تکان 
نخوری. داروغه قبول کرد و بهلول رفت و تا چندین ساعت داروغه را 

معطل کرد و باالخره بازنگشت.
 داروغه پس از این معطلی ش��روع به غر زدن کرد و گفت: این اولین 

باری است که این دیوانه مرا گول زد.

حکایت آهو و سگ 
روزی سگی در پی آهویی می دوید، آهو روی عقب کرد و گفت:

 ای سگ! رنج بیهوده به خود راه مده که به من نخواهی رسید. زیرا که 
تو در پی استخوان می دوی و من در پی جان و طالب استخوان هرگز 

به طالب جان نمی رسد.

شهرحکایت

قرار گرفتن در معرض ژرونتوژن ها همچون مواد شیمیایی می تواند 
موجب تسریع در پیر شدن مردم شود. یک پژوهش جدید روی 

ژرونتوژن ها در محیط زیست کار می کند.
چرا بدن های ما ب��ا س��رعت های متفاوتی پیر می ش��وند؟ چرا 
برخ��ی از آدم ه��ا در س��ن 70 س��الگی در دو ماراتون ش��رکت 
می کنن��د، ولی اف��راد دیگ��ر ب��ه زور راه می روند؟ ژن ه��ا تنها 
بخشی از پاسخ این پرس��ش ها هستند. س��ه نفر از دانشمندان 
 دانش��گاه کارولینای ش��مالی در مقال��ه ای تازه که در نش��ریه

 Trends in Molecular Medicine منتش��ر شده، ادعا 
می کنند که باید بیش��تر روی ژرونتوژن ها کار کرد. ژرونتوژن ها 
شامل موادی در محیط زیست هستند که می توانند فرایند پیری 
را تس��ریع کنند. برخی ژرونتوژن های احتمالی شامل آرسنیک 
در آب های زیرزمینی، بنزین در انتش��ار گازهای صنعتی، تابش 
فرابنفش در نور خورشید و مخلوطی از 4000 سم شیمیایی در 
دود تنباکو می شوند. برخی از فعالیت ها نیز در زمره این عوامل 
قرار می گیرند، مانن��د جذب کالری های اضافی ی��ا رنج بردن از 

استرس های روانشناسی. شارپلس می گوید: مردم روی کاهش 
روند پیر شدن تمرکز کرده اند، امری که ناپختگی آن همیشه مورد 
تعجب من بوده اس��ت. حتی اگر دانشمندان اعالم کنند که یک 
قرص ضد پیری کشف کرده اند، مردم آن را برای ده ها سال مصرف 
می کنند. مصرف دارو برای سالم ماندن برای مدت طوالنی چالش 
برانگیز است و همیشه اثرات جانبی دارند. اگر عامل محیط زیستی 

 را که روی روند پیری اثر دارد تعیین کنید، این دانشی است که 
می توانیم امروز از آن استفاده کنیم. گروه شارپلس بر یک جنبه 
خاص از پیری تمرکز کرده اس��ت. در فرایندی که سالخوردگی 
نامیده می ش��ود، سلول ها تقس��یم ش��دن را برای همیشه کنار 
می گذارند. هرچه سن بیشتر می شود، سلول های سالخورده بیشتر 

می شوند، و سطح پروتئین P16 در آنها 10 برابر معمول است.
موش درخشان

اعضای گروه، رده ای از موش ه��ا را به وجود آوردند که پروتئینی 
تولید می کنن��د که وقتی آنها P16 می س��ازند، می درخش��ند. 
شارپلس می گوید: وقتی آنها پیرتر می شوند و سطح سلول های 
سالخورده در آنها بیشتر می ش��ود، موش ها درخششی دیوانه وار 
پیدا می کنند. وقتی آنها را در معرض ژرونتوژن ها قرار می دهید، 

در سن کمتری به نسبت چیزی که انتظار دارید، می درخشند.
یک نشانگر تنها توان انجام این کار را ندارد، تابلوی کاملی مورد 
نیاز است. آزمایش کامل وجود ندارد، ولی من مطمئنم که تا پیش 

از مرگ من، بشر توان اندازه گیری عمر زیستی پیدا خواهد کرد.

چه عواملى پيری را تسریع مى کند؟ 

پژوهش��ی جدی��د از 
دانش��مندان انگلیسی 
نش��ان می ده��د ک��ه 
خوابیدن در اتاقی با نور 
زیاد، خطر چاقی را در 
زنان افزایش می دهدو 
این ب��ه غی��ر از خطر 
افزای��ش مبل��غ هزینه 

قبض برق است! 
وجود نور در هنگام خواب، خط��ر چاقی را در زنان افزایش 

می دهد. 
در پژوهش��ی که روی 113 هزار زن در انگلس��تان انجام 
شده، دانش��مندان دریافتند که قرار گرفتن در معرض نور 
 در هنگام ش��ب، ش��اخص توده بدنی یا BMI را افزایش

 می دهد. 

دو دانش��مند دانش��گاه 
آکس��فورد که به دعوت 
پژوهشکده  زمین شناسی 
به ایران س��فر کرده اند، 
قرار است با نمونه برداری 
از استالکمیت های چند 
غار فعال و زنده در ایران، 
ضمن تش��خیص علمی 
اقلیم دیرینه، آب وهوای 
آینده را پیش بینی کنند. جواد نظام دوست، رییس هیات مدیره 
انجمن غار و غارشناسان ایران که  این دانشمندان را همراهی 
می کند، در این باره گفت: این گروه سال قبل هم به ایران آمده 
بود و در برخی غارها، تحقیقاتی را انجام داد. در این سفر نیز آنها 
از رسوبات استالکمیت های تعدادی از غارها که به خطوط زلزله 

و گسل نزدیک هستند، نمونه برداری می کنند.

پژوه��ش  نتای��ج 
صورت گرفته توس��ط 
پژوهشگران ایتالیایی 
نش��ان می دهد، مادر 
زن��ان  بی��ن  ش��دن 
مس��ری بوده و زمانی 
که تعدادی از دوستان 
صاحب فرزند می شوند، 
تمایل به مادر شدن در 
بین س��ایرین نیز افزایش پیدا می کند. در این پژوهش که 
با مشارکت 1700 زن آمریکایی 15 تا 30 ساله انجام شد، 
پژوهشگران دانشگاه باکانی ایتالیا نقش دوستان را در تولد 
اولین فرزند مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان 
می دهد، مسری بودن مادر شدن در بین زنان جوان بسیار 

شایع است. 

خوابيدن در اتاق روشن، 
زنان را چاق مى کند! 

پيش بينى آب وهوای آینده 
با غارهای ایران 

 مادر شدن
 مسری است! 

مص��رف ب��رگ برخ��ی از گیاه��ان و درخت��ان ن��ه 
تنه��ا ب��ه پوس��ت لطاف��ت م��ی بخش��د، بلک��ه از 
 پوس��ت در براب��ر بیم��اری ه��ای ش��دید محافظت

 می کند.
در این مطلب به نقل از سایت »MSN« به چند برگ 

مفید برای پوست اشاره شده است.
برگ موز

 در برخی از کش��ورهای آس��یایی مردم برای خوردن 
 غ��ذا، به ج��ای بش��قاب از برگ ه��ای موز اس��تفاده

 می کنند تا بتوانند با غذای خود،مواد مغذی متعددی 
را نیز دریافت کنند. 

ب��رگ م��وز در درم��ان ی��ا تس��کین نی��ش زنب��ور، 
و  ری��ز  ه��ای  ج��وش  حش��رات،   گزیدگ��ی 
 ناراحت��ی ه��ای پوس��تی موث��ر اس��ت. در بیش��تر

 لوس��یون ها و کرم ها ماده ای فعال به ن��ام االنتوئین 
 موجود اس��ت که باعث ش��ادابی و رفع کدری پوست 

می شود.
برگ ریحان

 مالی��دن ب��رگ ریح��ان ب��ه پوس��ت درد و خ��ارش 
ناش��ی از گزیدگی را تس��کین می دهد. ای��ن برگ نه 
 تنه��ا درد را برط��رف، بلکه س��م را نیز از ب��دن خارج

 می کند. 
خوردن آب ریح��ان باعث تصفیه خون می ش��ود زیرا 
خاصی��ت ضدباکتریایی و ضد قارچ��ی دارد. با تصفیه 
 خ��ون، از بروز آکنه های ش��دید و جوش پیش��گیری

 می شود.
برگ نعناع

ماده مغذی موجود در نعناع پوست را تقویت می کند، 
ورم را کاهش می دهد و منافذ را به حداقل می رساند 

و خاصیت انعطاف پذیری پوست را تقویت می کند.
ویتامین A و C موجود در آن با التهاب پوست مقابله 

می کند.
برگ های چریش

 این ب��رگ ها خاصی��ت ضدعفونی کنن��ده دارد که از 
بروز حساس��یت پیش��گیری می کند. مالیدن ضماد 
آن روی آکن��ه و جوش موثر اس��ت. اغل��ب کرم های 
 مخصوص آکن��ه از برگ ه��ای درخ��ت چریش تهیه 

می شود.

www.zayanderoud.com


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

