
آگهي مناقصه )نوبت اول(

كليه  نگهداري  و  سرويس  دارد  نظر  در  خوراسگان  شهرداري 
تأسيسات حرارتي و برودتي استخر مهرگان و مجتمع فرهنگي كوثر را 
متقاضيان  لذا  نمايد.  واگذار  واجد شرايط  پيمانكار  به  مناقصه  طريق   از 
مي توانند همه روزه به جز ايام تعطيل تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 

مورخ 89/7/5 به شهرداري مراجعه نمايند.
سايت اينترنتي شهرداري خوراسگان

www.khorasgan.ir

آيا می دانيد كه بيش از 90 درصد مصرف برق 
المپ های رشته ای بصورت حرارت تلف می شود.

آگهي مناقصه
)نوبت دوم(

شركت آب منطقه اي اصفهان

شهرداري خوراسگان

شركت آب منطقه اي اصفهان در نظر دارد ساحل سازي و گابيون بندي رودخانه باال 
دست سد زاينده رود را از طريق مناقصه عمومي با شرايط و مشخصات زير به پيمانكار 
واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از مناقصه گراني كه تمايل به حضور در مناقصه فوق 

را دارند دعوت به همكاري مي گردد.
مبلغ پايه: حدود 2/074/637/618 )دو ميليارد و هفتاد و چهار ميليون و ششصد و 

سي و هفت هزار و ششصد و هجده ريال( بر اساس فهرست بهاي پايه سال 1388.
حداقل رتبه پيمانكار: 5 آب

محل اجراء: استان اصفهان شهرستان چادگان
مدت اجراء: 6 ماه

هزينه تهيه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها 
و مكان و زمان تحويل پيشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص مي شود.

واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي حداكثر به مدت 10 روز مهلت 
ارائه  و  پيمانكاران  اطالعات  پرسشنامه  تكميل  كتبي،  آمادگي  اعالم  به  نسبت  دارند 
مدارك مثبته شركت اقدام نمايد. پس از تعيين فهرست كوتاه مناقصه گران از آنها 

جهت خريد اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
 – احمر  جنب هالل   – بلوار آيين خانه   – پل خواجو   – مناقصه گزار: اصفهان  نشاني 
شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان – دفتر قراردادها – كدپستي: 76473- 81646 

صندوق پستي 391
WWW.ESRW.ir

تلفن تماس: 5 – 6615360 داخلي 122                   فاكس: 6611073

م الف/8434

صفـحهصفـحه

Zayande Roud - No. 347, September,18,2010شنبه 27 شهریور1389 / 9 شوال1431 / شماره 347 / 12 صفحه / 200 تومان
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مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد 
اسالمی چهارمحال و بختیاری 
از رونمای��ی ش��اخص ترین 
کتاب چ��اپ ش��ده درحوزه 
دفاع مق��دس در این اس��تان 
 خب��ر داد. به گ��زارش موج، 

»داریوش رضوانی« با اعالم این خبر گفت: در هفته دفاع مقدس...
شهرستان/ صفحه4

احمدي نژاد: 
تحريم هاي بيشتر، نمي تواند آسيبي به ايران 
برساند

وزيرنيرو:
 صنعت آب و برق؛ اجراي هدفمندكردن 
يارانه ها را مختل نمي كند 

شاخص ترين كتاب حوزه دفاع 
مقدس در چهارمحال و بختياری 

رونمايی می شود 

فرمانده سپاه قمر بني هاشم:
الگوپذيري از رزمندگان 

دفاع مقدس عامل 
پيروزي در برابر 

دشمنان است
فرمانده سپاه قمر بني هاش��م گفت: براي پیروزي 
در مقابل توطئه هاي دش��منان، باید از رش��ادت و 
ش��جاعت هاي رزمندگان اس��الم در طول هشت 
س��ال دف��اع مق��دس الگو گرف��ت.   ب��ه گزارش 
فارس از ش��هرکرد، »رض��ا محمدس��لیماني« در  
جلس��ه هماهنگي برنامه هاي هفته دفاع مقدس در 
جمع فرمانده هان و اعضا ش��وراي ستاد سپاه این 
 اس��تان و نواحي و تیپ 44 قمر بني هاش��م اظهار 
داش��ت: ملت غیور ایران اس��المي ب��ا وحدت و 
شجاعت در برابر تمامي قدرت هاي استكباري ایستاد 
و حماسه اي به یاد ماندني آفرید که این حماسه باید 
به عنوان الگوي نسل جوان مورد توجه قرار گیرد. 
وي رهبري امام خمین��ي)ره( و مردمي بودن دفاع 
مقدس را از مهم ترین ویژگي هاي این دوران دانست 
و گفت: ملت ایران در هش��ت سال دفاع مقدس از 
ارزش هاي دیني، انقالبي و انس��اني خود دفاع کرد 
و این دفاع گنجینه اي ارزش��مند از تبلور ارزش ها،  
رشادت ها و عزت ملت سربلند و پیروز ایران شد.  
رضا محمدسلیماني با اشاره به فداکاري رزمندگان 
دوران دف��اع مقدس، این ایثار و ش��هادت طلبي را 
نیاز همیشگي جامعه اسالمي انقالبي ایران دانست 
و گفت: این روحیه، رعب و وحش��ت فراواني در 
دل دشمنان ایجاد کرد و آنها با هر وسیله ممكن به 
دنبال دور کردن این روحیه از جوانان ایران اسالمي 
هستند.  فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاري، هشت 
سال دفاع را سند افتخار تاریخي و مایه مباهات نظام 
جمهوري اسالم دانست و افزود: دوران دفاع مقدس 
موجب افزایش غرور ملي و همبستگي و انسجام 
آحاد مختلف ملت ایران، ارتقاي روحیه حماس��ي 
جوانان کش��ور و برجسته ش��دن فرهنگ جهاد و 
ش��هادت و کارآمد بودن فرهنگ اس��المي در برابر 

سنت  هاي ملي و قومي مي شود. 

پ��س از آنكه گزارش جنجالی 
در خصوص ف��روش مدرک 
کارشناسی و کارشناسی ارشد 
در ی��ک مرک��ز آموزش��ی در 
اصفهان در خبرگزاری مهر قرار 
گرفت،  در کمتر از یک ساعت 

در تمامی سایت های معتبر خبری ایران،  تكرار شد...
جامعه/ صفحه 3

بازتاب هاي يك گزارش: 
فروش مدرك كارشناسي و كارشناسي 

ارشد در اصفهان

صفحه 2

از ابتدا تا افتتاح، همراه با پروژه عظيم 
ميدان امام علی در چهار صفحه

سردار سليماني در جمع خبرنگاران

تشريح برنامه هاي هفته 
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ايران

رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، عملكرد 
این کمیسیون را مستقل عنوان و تأکید کرد 
که به هیچ کشور خارجي اجازه دخالت در 

انتخابات را نخواهد داد.
»فض��ل احمد معنوي« در گفتگو با فارس، 
پیش��رفت کارها بر اس��اس جدول زماني 
کمیسیون مستقل انتخابات را امیدوار کننده 
دانست و اظهار امیدواري کرد که انتخابات 

موجود بهتر از انتخابات گذشته باشد. 
 رئی��س کمیس��یون انتخابات افغانس��تان 
افزود: موضوع امنیت مرکزهاي رأي دهي، 
پنج ماه قبل از برگزاري انتخابات با نیرو هاي 
امنیتي بحث و بررس��ي شد و یک ماه قبل 
از برگزاري انتخابات، لیست نهایي مرکزهاي 
رأي  ده��ي در اختیار این کمیس��یون قرار 
گرفت. معنوي از انس��داد 1019 مرکز اخذ 
رأي به دلی��ل تهدیدهاي امنیتي خبر داد و 
اظهار داشت: تالش شده در روز انتخابات، 
ش��رایط امنیتي در مرکزهاي رأي گیري به 
گونه اي فراهم شود تا مردم با خاطري آسوده 

بتوانند رأي دهند. 
وي پی��ش بیني کرد ک��ه در روز انتخابات 
حادثه امنیتي بزرگ��ي رخ ندهد، اما حادثه 
هاي کوچک ممكن است در برخي منطقه 
ها رخ دهد که نیروهاي امنیتي قادر به مهار 

آنها هستند. 
این مقام ارشد کمیسیون مستقل انتخابات، 
افتخار بزرگ کمیس��یون مستقل انتخابات 
 را عملك��رد مس��تقالنه عن��وان ک��رد و 
گف��ت: عملكرد مس��تقل این کمیس��یون 
توانسته است اعتماد زیادي را جلب کند و 
این کمیسیون به این افتخار و اعتماد مردم 

هیچگاه لطمه وارد نخواهد کرد. 
به گفته وي، کمیسیون انتخابات به منظور 
پیشگیري از تقلب، مسئوالن غیر محلي را در 
هر والیت منصوب کرده و کارمندان عادي 
و محلي از فرمانداري محل زندگي خود به 

فرمانداري دیگري جابه جا شده اند. 
معنوي همچنین از نظارت شدید بر عملكرد 
این مسئوالن خبر داد و گفت: سوء استفاده 
یک کارمند از موقعی��ت خود به نفع یک 

کاندیدا بسیار دشوار به نظر مي رسد. 
رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان اطمینان 
خاطر داد که این کمیس��یون مستقل است 
و هیچ کش��ور خارجي در امور انتخابات 
افغانستان مداخله نخواهد کرد. به گفته وي، 
تصمیم گیرندگان در این کمیسیون، افغان ها 
هستند و کشورهاي خارجي فقط همكاري 
مالي و در برخي موارد همكاري فني با این 

کمیسیون دارند. 
فضل احمد معنوي خواستار حضور گسترده 
مردم در پاي صندوق هاي رأي شد و گفت: 
افغان ها در 27 شهریور اثبات کنند که مردم 
افغانستان شجاعت آن را دارند تا با استفاده 
از یک رون��د دموکراتیک، خود براي خود 
تصمیم بگیرند و اجازه ندهند که مخالفان 
افغانس��تان به یک روند ملي، خدش��ه اي 
 وارد کنن��د .  با این حال، رئیس دانش��گاه
 خاتم النبیین )ص( کابل، از تالش کشورهاي 
خارجي براي ایجاد پارلماني همسو با منافع 
خود خبر داد تا قانون ه��اي برآمده از این 

پارلمان، مطابق با خواسته هاي آنها باشد.
»عبدالقیوم س��جادي« در گفتگو با فارس 
در کابل، از دخالت کشورهاي خارجي در 

برگزاري انتخابات پارلمان��ي ابراز نگراني 
کرد و اظهار داشت: رقابت هاي انتخاباتي 
این کشور، از مرزهاي داخلي فراتر رفته و 
براساس منافع و هدف هاي دیگران جهت 

داده مي شود. 
 ای��ن عض��و پارلم��ان افغانس��تان اظهار 
داشت: در حال حاضر با توجه به مشكالت 
امنیتي افغانستان و با در نظر گرفتن تجربه 
هاي تلخ دوره انتخابات ریاست جمهوري 
و شوراهاي والیتي، در این زمینه یک نگراني 
جدي وجود دارد. به گفته وي، مش��كل به 
نظر مي رس��د که مردم افغانس��تان شاهد 
انتخاباتي شفاف، سالم، عادالنه و سراسري 
در روزهاي آینده باشند. مبارزات انتخابات 
پارلمانی افغانس��تان، نیمه شب چهارشنبه 
به طور رس��مي پایان یافت و هزاران نامزد 
انتخابات اکنون باید به انتظار رأی گیری روز 

شنبه باشند.
ب��ه گ��زارش ایلنا به نق��ل از رویت��رز، در 
شهرهای اطراف این کشور، به طور نسبي 
همه مكان های عمومی پر از پوس��ترهای 
انتخاباتی با عكس های نامزدها و عالمتی که 
روی برگه رأی در کنار نام آنها ظاهر خواهد 

شد، مي باشد.
این دومی��ن انتخابات از این ن��وع پس از 
س��قوط طالبان در س��ال 2001 است و در 
آن بی��ش از دو هزار و 500 نامزد برای 249 

کرسی پارلمانی رقابت می کنند.
رأی دهندگان که ش��مار آنها بی��ش از 10 
میلیون تن تخمین زده می ش��ود در محل 
حدود ش��ش هزار مرکز رای گیری سراسر 
کش��ور رأی خود را به صندوق ها خواهند 

انداخت. 
اما مقام ها گفته اند: بیش از هزار مرکز به دلیل 
عدم امكان تضمین امنیت درب آنها گشوده 

نخواهد شد. 
مبارزات انتخاباتی در ماه ژوئن شروع شد و 
از آن زمان نامزدها پوسترهای تبلیغاتی خود 
را به در و دیوار، پنجره مغازه ها، درختان و 

حتی سیم های برق خیابان ها چسبانده اند. 
با توجه به اینكه که میزان بی سوادی نزدیک 
به 80 درصد اس��ت، نامزدها باید عالمت 
مخصوص خود را داش��ته باشند. از جمله 
عالمت هاي به کار گرفته ش��ده توس��ط 
نامزدها: نعل اسب، گل، کتاب، انار، پرنده و 

ترازو بوده است. 
مبارزات در روزهای اخیر ش��دت گرفته و 
آگهی های تلویزیون��ی و وانت های مجهز 
به بلندگوهایی که در خیابان های کابل دور 

می زنند بیشتر دیده می شود. 
درحالی که 68 کرسی در این مجلس برای 
زنان کنار گذاشته شده است، 406 نامزد زن 
با یكدیگر رقابت می کنند و بسیاری از آنها 
با سرپیچي از سنت ها، صورت خود را در 
پوسترها و کارت های تبلیغاتی نشان داده اند. 
در برخی ش��هرها از جمله: کابل، هرات و 
مزار شریف، پوسترهای بعضی از نامزدهای 
زن پاره یا با رنگ پوشیده شده است. ناظران 
و سازمان های حقوق بشر می گویند: طالبان 
دست به عملیات خشونت آمیزی برای ایجاد 
ترس علیه رأی گی��ری زده و به خصوص 

نامزدهای زن  را هدف گرفته است. 
مقام ها معتقدند: زنان در برابر خشونت های 
طالبان آس��یب پذیرترند و همچنان تهدید 
ب��ه م��رگ می ش��وند و س��ازمان دیده بان 
 حقوق بش��ر که در نیویورک مستقر است 
گفت: »نامزدهای زن با بیشترین میزان ترس 

روبه رو هستند.« 
همزمان نگرانی در م��ورد امكان تقلب در 
انتخاب��ات در پی گزارش ضبط س��ه هزار 
کارت جعلی ثبت نام رای دهندگان در استان 
غزنی تشدید شده است. اما ناظران افغان و 
غربی گفته اند: اصالحات وارد شده پس از 
ماجرای سال گذشته خطر تقلب را کاهش 

داده است. 

وزیرنیرو گفت: با اطمینان مي گویم: صنعت 
 آب و ب��رق اجراي قان��ون هدفمند کردن

 یارانه ها را مختل نمي کند.
 »مجی��د نامج��و« در نشس��تي ب��ا مدیران 
دس��تگاه هاي اجرایي استان بوشهر افزود: 
یك��ي از دغدغه ها، امكان رفت��ار غلط از 
سوي وزارت نیرو در هدفمند کردن یارانه 
ها است که اطمینان داده ایم اجراي صحیح 
طرح هدفمندي یارانه ها را وظیفه اصولي 

خود بدانیم. 
وي گف��ت:دروزارت نی��رو ب��ا اولوی��ت 
رضایتمندي مردمي به گونه اي برنامه ریزي 
شده است: اگر براي هر مشترک با توجه به 
نوع مصرف بخواهیم حتي یک نسخه هم 

بپیچیم مشكلي وجود نخواهد داشت. 
وزیر نیرو اضافه کرد: تهیه و تدوین کتاب 
اول برنامه هاي وزارت نیرو در س��ه س��ال 
آینده تبیین شده است که مي توان با همت 
مضاعف و تالش مضاعف افق روشني براي 

صنعت آب و برق کشور مشخص کرد. 
نامج��و با اعالم اینكه: کاره��اي بزرگي در 

وزارت نیرو براي س��ال هاي آینده طراحي 
 ش��ده اس��ت گفت: براي رس��یدن به این 
چش��م انداز وزارت نیرو، سوار بر ارابه اي 
شده است که کاهش هزینه ها، سرعت اجرا، 
شفاف س��ازي و بهره وري چهار چرخ آن 
مي باش��ند. وي اصالح الگوي مصرف را 
یكي از برنامه هاي جدي وزارت نیرو ذکر 
کرد و افزود: دولت برنامه ریزي وسیعي در 
قالب برنامه توسعه پنجم کشور در این زمینه 
تدوین کرده اس��ت که راهي جز اجراي آن 
وجود ندارد و مي بایست به گونه اي عمل 
شود تا الگوي مصرف به سمت معیارهاي 

جهاني پیش رود.

افغانستان :
كميسيون انتخابات، به هيچ كشور خارجي 

اجازه دخالت نخواهد داد

وزيرنيرو:
 صنعت آب و برق؛ اجراي هدفمندكردن 

يارانه ها را مختل نمي كند 

جهان نما نصف النهار

هفته آينده در نيويورك گروه 5+1 
درباره ايران تشكيل جلسه مي دهد 

یك��ي از مقام هاي وزارت امور خارجه امریكا اعالم کرد: دیپلمات هایي 
از گروه 1+5 در نظر دارند هفته آینده نشس��تي را در نیویورک با محور 

برنامه هسته اي ایران برگزار کنند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، »فیلیپ کرولي« سخنگوي 
وزارت ام��ور خارج��ه امریكا اعالم کرد: دیپلمات هاي 6 کش��ور بزرگ 
جهان که بر برنامه هسته اي ایران نظارت مي کنند، هفته آینده در نیویورک 
تشكیل جلسه مي دهند تا در خصوص موضوع هسته اي ایران با یكدیگر 

به بحث و گفتگو بنشینند.
کرول��ي تصریح کرد: ما در نظر داریم، نشس��ت گ��روه 1+5 را به منظور 
بررسي تعیین مكان تالش ما در راستاي ترغیب ایران براي تعامل سازنده 

با جامعه بین الملل تشكیل دهیم. 
بر اساس این گزارش، نشست هفته آینده، درست 3 ماه پس از تصویب 
تحریم هاي جدید ش��وراي امنیت س��ازمان ملل متحد علیه ایران برگزار 

مي شود.
»یوکی��ا آمان��و«، مدیرکل آژان��س بین الملل��ي انرژي اتم��ي در گزارش 
جدی��د خ��ود درباره برنامه هس��ته اي ای��ران تأکید کرد: مق��دار یواف6 
موج��ود در تأسیس��ات تبدیل اورانی��وم اصفهان از س��ال 2004 تاکنون 
 هیچ تغییري نكرده و هیچ نش��اني از اورانیوم غني ش��ده در سایت فردو، 

وجود ندارد.
ب��ا وجود گزارش ه��اي مداوم آژانس و مش��اهده عدم انح��راف برنامه 
هسته اي ایران، امریكا و برخي از هم پیمانان این کشور، ایران را به تالش 

براي ساخت بمب هسته اي متهم مي کنند. 
امری��كا با وجود آنكه ایران بیانیه س��ه جانبه  اي را ب��ا ترکیه و برزیل به 
امضا درآورد تا طبق آن بخش��ي از اورانیوم »کم غني ش��ده« خود را در 
قب��ال دریافت میله هاي س��وختي مورد نیاز رآکت��ور تحقیقاتي تهران به 
خاک ترکیه ارس��ال کند، پیش نویس قطعنامه تحریم هاي سازمان ملل را 
به ش��وراي امنیت فرس��تاد و تحریم هاي جدیدي علیه ایران به تصویب 

درآمد.
 امریكا به این تحریم ها بس��نده نك��رد و به همراه اتحادیه اروپا و برخي 
کشورهاي دیگر، اقدام هاي یكجانبه  دیگري را علیه ایران تصویب کرد. 
گروه 1+5 متش��كل از: امریكا، چین، فرانس��ه، انگلیس، روسیه و آلمان 

است. 

فرمانده نيروهاي آمريكايي و ناتو در افغانستان:
 جنگ افغانستان ممكن است 
يك دهه ديگر طول بكشد  

فرمان��ده نیروهاي امریكایي و ناتو، در افغانس��تان تصریح کرد: نیروهاي 
ائتالف قرار اس��ت عملیات هاي مهم متنوع ت��ري را، در اطراف قندهار 
براي به دس��ت آوردن منطقه هایي که هرگز پاکس��ازي نش��ده اند، انجام 
دهند.به گزارش ایسنا، »ژنرال دیوید پترائوس«، تالش کرد تا انتظارهاي 

مربوط به عملیات قندهار را مالیم کند.
وي در گفتگو با ش��بكه ان. پي .آي تصریح کرد: این یک روند طوالني 

مدت و بنابر اراده افغان ها است.
پترائوس در پاس��خ به س��ئوالي در مورد بي اعتمادي مردم افغانستان، در 
مورد هدایت امور امنیتي افغانستان توسط نیروهاي امنیتي افغان اعتراف 

کرد: این موضوع صحیح است. 
همزمان با اعزام هزاران نیروي آمریكایي به افغانس��تان در س��ال جاري، 
ژنرال پترائوس در پاسخ به این موضوع که آیا پیروزي در جنگ افغانستان 
قابل دسترسي است، گفت: همان طور که در عراق گفتم شما نمي توانید 
فعالیت شبه نظامیان را با کشتن یا دستگیري افرادي پایان دهید و در این 

راستا باید سازش و همگرایي نیز ایجاد شود.
 ژنرال پترائوس همچنین در پاس��خ به سئوالي در مورد اینكه فساد مالي 
ت��ا چه حد مي توان��د در مأموریت نیروهاي ائتالف در افغانس��تان تأثیر 
بگذارد، گفت: دولت افغانس��تان تا حدودي اقدام هایي در مقابل فس��اد 
مالي در این کش��ور انجام داده، اما در این راس��تا دولت باید اقدام هاي 

بیشتري انجام بدهد.
براس��اس گزارش یونایتدپ��رس ، فرمانده نیروه��اي امریكایي و ناتو در 
افغانس��تان، همچنین در مصاحبه با ش��بكه اي.بي.س��ي تصریح کرد که 
جنگ در افغانستان 9 سال به طول انجامیده اما ممكن است پیش از آنكه 
فعالیت ش��به نظامیان در این کش��ور به طور کامل از بین رود، الزم باشد 

یک دهه دیگر ادامه داشته باشد.
پترائوس، افزود:  به مرحله اي رسیده ایم که احساس مي کنیم مي توانیم از 
جنگ عراق، درس هایي بگیریم و آنها را در جنگ افغانس��تان اجرا کنیم. 
ژوئی��ه 2011 تاریخي خواهد بود که روند خروج نیروهاي آمریكایي از 

افغانستان آغاز مي شود.
 این روند شامل دو بخش است؛ بخش اول انتقال وظیفه ها به نیروهاي 
افغان و مؤسس��ه هاي دموکراتیک افغانس��تان بوده و مأموریت دوم آغاز 

کاهش نیروهاي امریكایي در افغانستان است. 
پترائوس در پاسخ به سئوالي در مورد سرعت فعالیت شبه نظامیان طالبان 
تصری��ح کرد: نیروهاي ائتالفي ابتكار عمل در مرکز اس��تان هلمند را به 

دست گرفته اند. 
وي گفت: فكر مي کنم هیچ شكي وجود ندارد که در استان هلمند شش 
منطقه مرکزي این استان از امنیت بیشتري در مقایسه با شش ماه گذشته 

برخوردار شده اند. 
وي تأکید کرد: اقدام هاي نیروهاي ائتالف در منطقه مرجاه با وجود ادامه 

خشونت ها در حال پیشروي است. 

رئیس جمهوری ای��ران در مصاحبه با یک 
ش��بكه تلویزیونی امریكای��ی تأکید کرد: 
 تحمیل تحریم های بیشتر، هیچ آسیبی به 
جمهوری اسالمی ایران وارد نخواهد کرد. 
در مصاحبه با شبكه تلویزیونی »ان بی سی« 
امری��كا در حالی که کش��ورهای غربی به 
دنب��ال اقدام های ش��دیدتری علیه برنامه 
هسته ای ایران هس��تند،  محمود احمدی 
نژاد گفت: تحریم های بیشتر، هیچ آسیبی 
 به جمهوری اس��المی ایران وارد نخواهد 

آورد. وی در مصاحب��ه خود در تهران که از ش��بكه 
تلویزیونی »ان بی سی« امریكا پخش شد، تأکید کرد: 
کشور ما ایران به هیچوجه به امریكا نیاز ندارد. حتی 
اگر دولت امریكا تحریم های علیه ایران را افزایش دهد 

و حتی اگر اروپا در تحمیل تحریم های سنگین تر، به 
امریكا بپیوندد، ما در ایران در موقعیتی قرار داریم که 

می توانیم نیازهای خود را برآورده سازیم.
رئیس جمهوری ایران س��پس به دیده بان هس��ته ای 

س��ازمان ملل توصیه کرد: رژیم صهیونیستی را به 
دلیل داشتن زرادخانه های تسلیحات هسته ای مورد 
بازرسی قرار دهد. احمدی نژاد در خصوص برنامه 
تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به شبكه »ان بی سی« 
گفت: آنها )رژیم صهیونیستی( تسلیحات هسته ای 
دارن��د و به طور همیش��گی همس��ایگان خود را 
تهدید می کنند. رئیس جمهوری ایران، همچنین در 
خصوص پرونده سه امریكایی دستگیر شده در ایران 
که یكی از آنها با ضمانت وثیقه ای آزاد شد، اعالم 
کرد: به هیچ عن��وان در پرونده دو امریكایی دیگر 
که هنوز در بازداش��ت ایران هستند، دخالت نخواهد 
کرد. وی تصریح کرد: دو نفر زندانی امریكایی دیگر 
 باید ثابت کنند ک��ه درصدد انجام جرم��ی در ایران 

نبوده اند.

بسم ا... الرحمن الرحيم
انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

س��وزاندن کتاب مقدس و آس��ماني قرآن مجید، به 
بهانه س��الگرد حادثه مشكوک یازده سپتامبر توسط 
چند صهیونیست دین ستیز که از کینه دنیاي غرب 
سرچشمه گرفته، به آتش کشیدن تمامي آئین هاي 
الهي اس��ت که بدون ش��ک براي ایجاد ش��كاف و 
اختالف میان پیروان این دین ها طراحي و اجرا شده 
اس��ت. قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسماني و 
معجزه بزرگ پیامبر ختم المرسلین )ص(، مصحف 
عدالت و رحمت، صلح و ش��فقت، و روشن ترین 
راه هدایت همه بشریت است که همواره در روح و 
جان مسلمانان و دیگر آزادگان جهان، جاودانه خواهد 
ماند و به طور حتم این رفتارهاي شنیع و گستاخانه 
نخواهد توانست مانعي در برابر موج گسترده بیداري 
اسالمي و یا روند روزافزون اقبال مردم دنیا به کتاب 

آسماني قرآن کریم به وجود آورد.
ضمن محكومیت مجدد این اقدام وقیحانه با اعالم 
تس��لیت و تعزیت به محضر ولي عصر )عج( رهبر 
انقالب اسالمي حوزه هاي علوم دیني و آیات عظام، 

ما راهپیمایان با تبعیت از دستورات مقام معظم رهبري، 
نس��بت به این واقعه جس��ارت آمیز، با هوشیاري و 

بصیرت، برخورد کرده و اعالم مي نماییم: 
1- پیامبر عظیم الش��أن اس��الم حضرت محمد ابن 
عبدال��ه )ص( دو گوهر گران به��ا را در میان پیروان 
دین اسالم به امانت گذاشته است. اول قرآن کریم و 
دوم اهل بیت عصمت و طهارت )ع(، طبیعي است 
که مسلمانان به هیچوجه هیچگونه بي حرمتي نسبت 
به ساحت مقدس این دو ودیعه الهي را برنمي تابند. 
ما ملت ایران، از دولت محترم و خدمتگزار، نمایندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي و مسئوالن سیاست 
خارجه مي خواهیم تا پاسخي دندان شكن و به موقع 
در مقابل این حرکت غیرانساني به دولت هاي آمریكا 

و انگلیس و ایادي آن ها بدهند.
2- ما حادثه تلخ و بزرگ هتک حرمت به س��احت 
مقدس قرآن کریم را یک حرکت محاس��به شده از 
س��وي دولت جنایتكار آمریكا و حلق��ه دیگري از 
زنجیره ننگین توطئه هاي ش��رارت بار اس��تكبار و 
صهیونیسم جهاني مي دانیم و آن را به شدت محكوم 
مي نمایی��م و اعالم مي کنیم امروزه ن��زد مردم دنیا 

سردمداران آمریكا منفورترین افراد جهان است.
3- تصمیم بر اهانت به چنین کتاب مقدسي،  اهانت 
به همه مقدس��ات و اهانت به همه انبیا به خصوص 
حضرات: ابراهیم، موسي و عیسي است و همچنین 
توهین به مریم مقدس که در »قرآن« به عنوان بهترین 
و پ��اک ترین بانوي زمان خود او را معرفي نموده و 
»همانا خداوند تو را به پاکي برگزید« اس��ت. از همه 
آزاداندیش��ان و موحدان از آیین هاي مختلف الهي 
مي خواهیم ضمن محكوم کردن این اقدام ش��نیع، 
پیروان خود را نسبت به توطئه هاي استكبار جهاني 
و صهیونیس��ت آگاه نم��وده و از هرگونه اقدامي که 
موجب بهره برداري سوءدشمنان و کفار گردد پرهیز 

نمایند.
4- از عموم مس��لمانان جهان مي خواهیم اکنون که 
استكبار جهاني به دنبال اجراي طرح اسالم هراسي 
و برپای��ي جنگ صلیبي و درص��دد تكمیل زنجیره 
ننگی��ن اختالف بین دین ها و راه اندازي جنگ بین 
مس��لمانان و دیگر ادیان است از مسائل و تحوالت 
دنیاي اسالم و خاورمیانه غافل نشده و توطئه دشمنان 

را رصد نمایند.

به گ��زارش ف��ارس به نق��ل از دفتر 
امور رس��انه هاي ریاس��ت جمهوري، 
محمدرض��ا رحیمي در جریان س��فر 
به ترکی��ه در دیدار وزی��ر انرژي این 
کشور  با بیان اینكه شرایط مناسبي در 
همكاري هاي مش��ترک می��ان ایران و 
ترکیه حاکم است، بر ضرورت تقویت 
همكاري ها در حوزه انرژي و به ویژه 

در بخش نفت و گاز در راستاي منافع 
دو مل��ت تأکید کرد. وي با اش��اره به 
اینكه: همكاري هاي مشترک دو کشور 
در ح��وزه انرژي، نف��ت و گاز زمینه 
مناس��بي براي افزایش سطح مبادالت 
ای��ران و ترکی��ه و به تبع آن رس��یدن 
حج��م مبادالت به س��طح 30 میلیارد 
دالر اس��ت، اظهار داش��ت: دو کشور 

مي توانند در بخش هاي مربوط به نفت 
و گاز از جمله: »پاالیشگاه«، همكاري و 
سرمایه گذاري هاي خود را نیز افزایش 
دهند.رحیمي گفت: دو کشور مي توانند 
با استفاده از ظرفیت موجود، گام هاي 

بزرگي در حوزه انرژي بردارند.
 وزیر نفت انرژي ترکیه نیز در این دیدار 
با اشاره به صمیمیت و رابطه دوستانه 

ایران و ترکیه، خواستار همكاري هاي 
ب��ا  ان��رژي  بخ��ش  در  همه جانب��ه 
جمه��وري اس��المي ایران ش��د. وي 
تأکید کرد: دو کشور با برطرف کردن 
 برخ��ي مانع هاي پی��ش رو، مي توانند 
س��طح  و  مش��ترک   همكاري ه��اي 
مبادله هاي دو طرف را به ش��كل روز 

افزون  افزایش دهند.

سردار سليماني در جمع خبرنگاران

تشريح برنامه هاي هفته دفاع مقدس در استان اصفهان
 در آستانه هفته گرامیداشت 
دف������اع مق��دس و ی��ادآوری 
دالورمردی های رزمندگان شیردل 
و خط ش��كن جن��گ تحمیلی و 
یادمان شهدای گرانقدر آن حماسه 
جاویدان،   سردار »غالمرضا سلیمانی« 
فرمانده »سپاه صاحب الزمان« استان 
اصفهان گف��ت: هفته دفاع مقدس 
فرصت غنیمتی اس��ت ت��ا با تمام 
توان به ابعاد مختلف دفاع مقدس 
پرداخته ش��ود و این دوره ممتاز و 
مشعش��ع که باعث تثبیت انقالب 
و تمامیت ارضی ایران عزیز شده، 
به جهانیان معرفی شود تا دشمنان 
ایران و اسالم از خیال های خام و 

باطل خود و افكار پلیدشان مأیوس شوند. فرمانده سپاه 
صاحب الزمان عنوان کرد: عظمت و بزرگی ملت ایران 
باید زمینه ساز تبدیل خیانت های بزرگ دشمنان اسالم 
به فرصت شود و همانند دفاع مقدس افتخارآفرینی 

فرزندان آن جهانشمول شود.
حجت االسالم »حسین طیبی فر« مسئول نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه صاحب الزمان نیز در سخنانی در نشست 
خبری هفته دفاع مقدس با اشاره به آیاتی از قرآن اذعان 
داشت: اهمیت امر خبر رسانی و خبرنگاری به عنوان 

نكته ای مهم و اساسی مدنظر اسالم بوده است.
حسین طیبی فر بیداری جامعه را مهم ترین عرصه کار 
خبرنگاران دانست و ارائه اخبار درست از دستاوردهای 

دفاع مقدس را وظیفه جامعه رسانه ای قلمداد کرد.
وی دس��تاوردهای ای��ران در طوالن��ی ترین جنگ 
تحمیلی تاریخ که به نقلی: جنگ جهانی س��وم بوده 
است را بی نظیر توصیف کرد. وی حمایت مستقیم 
30 کشور جهان و حمایت غیرمستقیم اکثر کشورهای 
دنیا در جنگ تحمیلی از صدام معدوم را نمونه ای از 

مظلومیت وصف ناپذیر رزمندگان اسالم دانست. 
ــهدای روحانيت تداوم  ــادواره ش برگزاری ي

می يابد
سرپرست نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان 
با اش��اره به برگزاری موفقیت آمیز کنگره ش��هدای 
روحانیت در سال گذشته، تداوم این کنگره را برگزاری 
مراسم سالگرد آن به صورت کنگره های شهرستانی 
ذکر کرد و افزود: امسال در کنار برگزاری مراسم یادمان 
شهدای روحانیت و اجالسیه آن در مسجد صدر بازار 
اصفهان، کنگره هایی در سطح شهرستان های استان 
برگزار می شود و در کنار آن برگزاری نمایشگاه کتاب 
و جشنواره های فرهنگی و افزون بر آن بزرگداشت 

جانبازان روحانی، پدران ش��هید و آزادگان روحانی، 
کامل کننده برنامه بزرگداش��ت 590 ش��هید جامعه 

روحانیت خواهد بود.
ــال از 26  ــدس امس ــاع مق ــت دف بزرگداش

شهريور آغاز و 3 هفته ادامه خواهد داشت
سردار »غالمرضا سلیمانی« فرمانده سپاه صاحب الزمان 
ابراز داشت: امسال در جهت غنا بخشیدن به برنامه ها 
و وس��عت عمل در اجرای آن هفته بزرگداشت دفاع 
مقدس از 26 ش��هریور به مناسبت »روز سرباز« آغاز 
گردید و به مدت 3 هفته با برنامه های متنوع در استان 
اصفهان و سراسر کشور ادامه خواهد داشت. فرمانده 
سپاه صاحب الزمان گوشه های مهم برنامه های هفته 
دفاع مقدس امسال را برگزاری نمایشگاه ملی کتاب 
دفاع مقدس،  افتتاح نشر ستارگان درخشان )مؤسسه 
انتش��ارات س��پاه صاحب الزمان(، معرفی عملیات 
بزرگ فتح المبین )در قالب مانوور و جشنواره( و نیز 
گردهمایی رزمندگان و ایثارگران به صورت وسیع و 
باشكوه عنوان نمود که در ادامه به تشریح و تبیین  آن 

پرداخت.
ــای مهم ترين برنامه های هفته دفاع  عنوان ه

مقدس در استان اصفهان
1- نمایش��گاه ملی کتاب دفاع مق��دس:  برای اولین 
بار در کش��ور و با حضور 100 ناشر برجسته برگزار 
می ش��ود که در کنار آن کاالهای فرهنگی،  دیجیتالی 
و 5 ه��زار عنوان کتاب با تخفیف 40 تا 50 درصدی 
عرضه می شود. در خیابان آتشگاه، از روز اول مهر از 
9 صبح تا 9 شب ستاد برگزار می شود همچنین افتتاح 
مرکز نشر ستارگان درخشان که به عنوان ناشر کتب 
دفاع مقدس در اصفهان فعالیت خواهد کرد و زیر نظر 
سپاه اصفهان اداره می شود با داشتن غرفه دایمی در 
محدوده سی و سه پل اصفهان برنامه دیگر نمایشگاه 

ملی کتاب دفاع مقدس می باشد.
ب��زرگ  عملی��ات  معرف��ی   -2 
فتح المبین: در راستای طرح سپاه 
پاسداران مبنی بر معرفی هر عملیات 
مهم توس��ط یک استان، مسئوالن 
 معرفی عملیات سرنوش��ت ساز 
فتح المبین که لشكرهای اصفهان 
در آن نق��ش عمده داش��ته اند به 
 اس��تان اصفهان و مجموعه س��پاه 
صاحب الزمان س��پرده شده است. 
که افزون ب��ر تهیه کتاب، کاالهای 
فرهنگی، فیلم، بروشور و... برنامه 
مانوور و ش��بیه س��ازی به مدت 
15 ش��ب در مح��دوده عموم��ی 
سپاهانشهر برگزار می شود. و در 
کنار آن نمایش »هبوط انسان« با نام »از خلقت تا ظهور« 

برای عموم روی پرده می رود.
3- گردهمایی رزمندگان و ایثارگران استان با حضور 

سردار جعفری
در هفته دفاع مقدس از پیشكس��وتان این عرصه ها 

تجلیل و تقدیر می شود.
4- برگزاری نمایشگاه های دفاع مقدس و شبیه سازی 
عملیات ها در: نجف آباد، کاشان و شاهین شهر و ارائه 

محصوالت فرهنگی در کنار این نمایشگاه ها.
5- رژه حماس��ی بس��یج و س��پاه والیتمدار استان 
 اصفه��ان و رده ه��ای مختلف مقاومت ب��ا رویكرد 

فرهنگی-  نظامی
6- همایش بزرگ پزشكان و جراحان دفاع مقدس.

سردار »غالمرضا سلیمانی« فرمانده سپاه صاحب الزمان 
همچنین دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در سطح 
استان را: برگزاری همایش نویسندگان دفاع مقدس، 
برنامه های روایتگری با کمک ایثارگران و فرماندهان، 
انتشار »فصلنامه طراوت«، تجلیل از شهیدان  نویسنده 
دفاع مقدس و همچنین رونمایی از 10 عنوان کتاب 
دفاع مقدس ذکر ک��رد و در تكمیل برنامه های این 
هفته یادآور شد: زنگ مقاومت در همه مدرسه های 
استان همچون س��ال های گذشته به صدا درخواهد 
آم��د و 200 برنامه 5 دقیقه ای رادیویی در خصوص 
شهیدان روحانی نیز در حال پخش از شبكه رادیویی 

می باشد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان انجام مسابقه های فرهنگی،  
ورزشی و یادواره شهید عزیزالهی به عنوان نماد شهید 
دانش آموز اس��تان را به همراه تجمع زنان ایثارگر و 
تجلیل از پیشكسوتان این جامعه را از سایر برنامه های 

هفته دفاع مقدس در استان اصفهان قلمداد کرد. 

احمدي نژاد: 
تحريم هاي بيشتر، نمي تواند آسيبي به ايران برساند

قطعنامه در محكوميت اقدام موهن عوامل استكبار جهاني در اهانت به قرآن كريم

در ديدار وزير انرژي تركيه صورت گرفت؛
تأكيد رحيمي بر تقويت همكاري هاي ايران وتركيه در حوزه انرژي
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پس از آنكه گ��زارش جنجالی در خصوص فروش مدرک 
کارشناس��ی و کارشناسی ارش��د در یک مرکز آموزشی در 
اصفه��ان در خبرگزاری مهر قرار گرف��ت،  در کمتر از یک 
ساعت در تمامی سایت های معتبر خبری ایران،  تكرار شد. 
خبری که بازتاب های گوناگونی داش��ت اما متأسفانه این 
بازتاب ها در حدی نبود که مس��ئوالن آموزش��ی کشور را 

به تالطم وا دارد.
خبرگزاری مهر در این گزارش براساس مستنداتی که آنها را 
قابل ارائه به دادگاه می داند مدعی شد: با وجودی که استان 
اصفهان دارای دو دانش��گاه معتبر دولتی و آزاد است، یک 
مرکز آموزش با افتتاح شعبه هایی در خیابان های نیكبخت، 
میر و هزار جریب بیش��ترین تبلیغ های ش��هر را در بخش 
آموزش به خود اختصاص داده و از طریق ارائه مدرکی که 
مشخص نیس��ت تا چه اندازه معتبر است با کمترین هزینه 

اقدام به جذب مخاطب می کند.
در همین رابطه یكی از شرکت کنندگان در مقطع کارشناسی 
ارشد رشته صنایع در این مرکز به مهر گفت: ابتدا با هدف 
شرکت در دوره های آمادگی کارشناسی ارشد به این مرکز 
آموزشی مراجعه کردم، اما بعد متوجه شدم اینجا خود یک 
دانش��گاه بوده و نیازی نیس��ت 6 ماه وقت خ��ود را برای 
خواندن و آماده ش��دن در آزمون کارشناس��ی ارشد صرف 

کنم. 
وی که فارغ التحصیل رش��ته عمران از دانش��گاه یزد است 
اظهار داشت: طبق گفته مسئوالن این مرکز آموزشی، اساتید 
از دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی هستند و درس های 
ارائه ش��ده نیز مانند دیگر دانشگاه ها با همان تعداد واحد و 

ترم برگزار می شود.
وی در پاس��خ به اینكه آیا فكر می کن��د این مدرک معتبر 
اس��ت یا خیر افزود: مس��ئوالن این مرکز آموزشی گفته اند 
مدارک مورد تأیید وزارت علوم اس��ت، پس معتبر خواهد 

بود.
همچنین یكی دیگر از شرکت کنندگان کارشناسی ارشد در 
رش��ته ریاضی که برای ثبت نام ب��ه این مرکز مراجعه کرده 
بود، گفت: از طریق تبلیغ با این مرکز آشنا شدم و اکنون با 
توجه به هزینه اندکی که برای کارشناس��ی ارشد می گیرند 
ترجی��ح می دهم وقت خود را به جای ش��رکت در آزمون 
کارشناس��ی ارش��د با هزینه کمتر در این مرکز سپری کرده 

و مدرک بگیرم.
سمیه راد ادامه داد: من اگر دانشگاه آزاد یا شبانه قبول شوم 
باید حدود دو میلیون تومان هزینه کنم تا بتوانم کارشناسی 
ارشد بگیرم، اما این مرکز آموزشی همان مدرک را که البته 
به گفته خودش��ان مورد تأیید وزارت علوم اس��ت با هزینه 

کمتر به فراگیر می دهند.
در همی��ن رابطه رئیس هی��أت مدیره خانه صنعت و معدن 
ایران که متولی این مرکز آموزش��ی اس��ت گفت: آموزش 
برخی از رشته ها در جامعه برای صنعت کشور بسیار حیاتی 
اس��ت که متأسفانه مدرسه ها، هنرستان ها و دانشگاه ها در 

این خصوص نیرو تربیت نمی کنند.
اعطای مدرك مورد تأييد وزارت علوم از سوی خانه صنعت 

و معدن تخلف است
ه��ادی غنیم��ی فرد در گفتگو ب��ا مهر اظهار داش��ت: ایده 
آموزش و تربیت نیروی متخصص توس��ط سازمان ها برای 
نخستین بار در س��ال 1337 توسط شرکت ملی نفت ایران 
در کشور اجرا شد و ما ایده پرورش نیرو برای حرفه هایی 
که در صنعت کش��ور ناش��ناخته مانده اند را از این شرکت 

اقتباس کردیم.

غنیمی فرد در خصوص دوره ه��ای آموزش خانه صنعت 
و معدن ایران بیان داش��ت: ما در رش��ته هایی که مرتبط با 
صنعت ایران اس��ت دوره های آموزشی برگزار می کنیم و 
در حال حاضر مدرکی که ارائه می دهیم تنها با مهر و تأیید 
خ��ود خانه اس��ت، نه وزارت علوم و در نظ��ر داریم مانند 
دانش��گاه جامع علمی کاربردی دانش��كده صنعت و معدن 
تش��كیل داده و چش��م انداز ما ارائه مدرک با تأیید وزارت 
عل��وم اس��ت و در حال حاضر در ای��ن خصوص در حال 

مذاکره هستیم.
وی با اظهار بی اطالعی از اقدام مرکز خانه صنعت و معدن 
ایران در اصفهان ادامه داد: قرار بود کالس ها در استان ها، 
داخلی باش��د و اگر اعالم کرده اند که مدرک کارشناسی و 
کارشناس��ی ارشد می دهند تخلف نموده و مدرک فروشی 

کرده اند.
ب��ه گزارش مهر، اگر به آدرس اینترنت��ی این مرکز مراجعه 
کنید با س��ایتی مواجه خواهید ش��د که به لحاظ تشكیالتی 
کمتر از سایت دانش��گاه اصفهان یا دانشگاه صنعتی نیست 
هرچند با کلیک بر روی بیش��تر گزینه ها با پاسخ »در حال 
آماده س��ازی« مواجه می شوید، اما در بخش آموزشی این 
س��ایت نام جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان، اداره کل فنی 
و حرف��ه ای و مؤسس��ه دانش پژوه��ان و قراردادهایی که 
ای��ن مرکزها با متولی این مرکز آموزش��ی ب��رای برگزاری 
دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزش��ی منعقد کرده، 

مشاهده می شود.
مؤسس��ه  آم��وزش  بخ��ش  مس��ئول  رابط��ه  همی��ن   در 
دانش پژوهان اصفهان گفت: این مؤسسه طی عقد تفاهمنامه 
ای، همكاری خود را با مرکز مذکور از س��ال 86 آغاز کرد 
و این همكاری در حد س��رمایه گذاری و تبلیغ بود و خانه 
صنعت و معدن به عن��وان بخش اجرایی اقدام به برگزاری 

دوره ها می کرد. 
وی در خص��وص وع��ده ای که این مرکز آموزش��ی مبنی 
بر ارائه مدرک کارشناس��ی و کارشناسی ارشد به فراگیران 
می دهد، بیان داشت: فعالیت ما زیر نظر وزارت علوم بوده 

و ساعت و هزینه کالس ها به طور کامل مشخص است.
مركز آموزش خانه صنعت و معدن ايران در اصفهان بايد 

پلمب شود 
در همی��ن رابط��ه رئی��س دانش��گاه اصفهان گف��ت: تنها 

مدارک هایي معتبر اس��ت که به تأیید وزارت علوم رس��یده 
باش��د و هیچ کجا به جز دانش��گاه ها نم��ی توانند مدرک 

لیسانس یا فوق لیسانس ارائه دهند.
رامش��ت با بیان اینكه یكس��ال اس��ت، کمیس��یون نظارت 
 بر دانش��گاه های اس��تان در اصفهان تش��كیل ش��ده اظهار 
داشت: این کمسیون در چند ماه اخیر فعالیت مرکز مذکور 
در اصفهان را مورد بررس��ی ق��رار داده و چندین بار با این 
مرک��ز در خصوص وعده هایی که به فراگیران برای مدرک 
کارشناس��ی و کارشناسی ارش��د داده، مكاتبه شده و به آنها 
تذکرهای الزم را داده ایم، اما همچنان به فعالیت خود ادامه 

می دهند.
وی اف��زود: صدور م��درک، قاعده و قان��ون دارد و اگر به 
س��ایت وزارت عل��وم مراجعه کنی��د می توانید ن��ام تمام 
مؤسساتی که اجازه ارائه مدرک مورد تأیید وزارت علوم به 

فراگیران دارند را مشاهده کنید.
رئیس کمیسیون نظارتی دانشگاههای استان اصفهان با بیان 
اینكه ق��رارداد همكاری برخی از ارگان های آموزش��ی با 
خانه صنعت و معدن نیز اش��تباه بوده است تصریح کرد: با 
تمامی ارگان ها اعم از اس��تانداری، شهرداری، صدا وسیما، 
دادگس��تری و.... مكاتبه شده و اعالم کرده ایم فعالیت مرکز 
مذک��ور در اصفه��ان خالف قانون آموزش��ی ب��وده و این 
مرکزها حق هیچ گونه تبلیغی در س��طح ش��هر ندارند و به 
اماکن نیز اعالم ش��ده که این مرکز هرچه سریع تر به دلیل 

تخلف باید پلمب شود.
فردی مأمور بررسی اتفاق های اين مركز شده است

خبرنگار مهر چندین بار با این مرکز آموزشی تماس گرفت 
اما مدیر مرکز حاضر به پاسخگویی و گفتگو نشد به همین 
جه��ت با دبیر اجرایی خانه صنعت و معدن کش��ور گفتگو 

شد.
آرمان خالق��ی با بیان اینكه در چند روز گذش��ته فردی را 
مأمور بررس��ی آنچه در مرکز مذک��ور می گذرد، نموده اند 
گف��ت: یك��ی از هدف ه��ا در کش��ور، تربی��ت نیروهای 
متخصص در بخش صنعت و اش��تغال آنها است. در همین 
راستا دوره های آموزشی برگزار کردیم تا افرادی با مهارت 

الزم را وارد بخش صنعت کنیم.
خالق��ی با بیان اینكه این مرکز ح��ق برگزاری دوره و ارائه 
مدرک به صورت مس��تقیم را ندارد، تصریح کرد: به همین 

دلی��ل تفاهمنامه هایی با جهاد دانش��گاهی، فنی و حرفه ای 
و مؤسس��ه دانش پژوهان منعقد کردی��م و به این مرکز در 
اصفه��ان نیز تأکید داش��تیم که فراگی��ران باید از چگونگی 

برگزاری کالس ها و مدارکی که می گیرند باخبر باشند.
دبی��ر اجرای��ی خان��ه صنع��ت و معدن کش��ور ب��ا اظهار 
بی اطالع��ی از حكم قضایی پلمب این مرکزها در اصفهان 
بیان داش��ت: اگر وعده مدرک کارشناس��ی یا کارشناس��ی 
ارش��د به فراگیران داده شده اش��تباهی صورت گرفته و با 

آن برخورد می شود.
متأسفانه با وجود هش��دارها و مكاتبه های رئیس دانشگاه 
اصفهان در خصوص جلوگیری از فعالیت مرکز آموزش��ی 
خانه صنعت و معدن ایران در اصفهان، همچنان روند تبلیغ 

این مرکزها در خیابان های شهر ادامه دارد.
توضيح هايي مركز آموزش خانه صنعت و معدن ايران

رئی��س مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایران با ارس��ال 
نمابری به مهر،  نس��بت به خبر »بازار داغ مدرک فروشی در 

اصفهان« مطالبي را ارائه کرده است. 
رئیس مرکز آم��وزش خانه صنعت و معدن ایران که معتقد 
اس��ت گزارش اعالم شده، افتراء و تهمت و به ویژه خالف 
واقع و کذب بوده، تأکید کرده اس��ت که انتشار این خبر به 

طور عملی موجب تشویش اذهان عمومی است.
مرکز آموزش خانه صنع��ت و معدن ایران در جوابیه خود 
آورده اس��ت: مرکز آموزش خانه صنع��ت و معدن ایران با 
توجه به مجوز صادره از وزارت صنایع و معادن به ش��ماره 
60/61853 م��ورخ 85/4/3 و مجوز ب��ه تاریخ 82/3/9 به 
ش��ماره 105483 در بخش آموزش��ی صنعتگران و اجرای 
دوره های آموزش��ی برای صاحبان صنایع و معادن، کارکنان 

آنها و داوطلبان ورود به صنایع فعالیت می کند.
در ادام��ه آورده اس��ت ک��ه این مرک��ز هیچگون��ه ادعایی 
جهت ارائه مدرک کارشناس��ی ارشد با تأیید وزارت علوم 
به داوطلب��ان ننموده و درج این خبر ک��ذب و از مصادیق 
تشویش اذهان عمومی است با توجه به تیتر گزارش،  تحت 
عن��وان »بازار داغ مدرک فروش��ی در اصفه��ان« این مرکز 
اعالم می دارد تاکنون هی��چ گونه مدرکی در این خصوص 
صادر نگردیده،  چنانچه فردی مس��تند مدعی گرفتن مدرک 
در این خصوص باش��د ) که ب��ه جهت عدم وجود خارجی 
آن به هیچ وجه صحت ندارد( پاس��خگوی آن خواهیم بود 
و البته تمام کارشناسان مشاوره این مرکز درابتدای مشاوره 
در مورد مدرک به شخص مراجعه کننده اظهار می دارند که 
این مرکز تأیید وزارت علوم را ندارد و بنابراین خبر نوشته 
شده در مورد کارکنان این مرکز به هیچوجه صحت نداشته 

و نقل قول، غیر واقع و کذب محض است.
گزارش صحت دارد 

از س��وی دیگر خبرگزاری مهر با تأکی��د دوباره بر صحت 
موردهای منتشر شده در گزارش گفت: مرکز آموزش خانه 
صنعت ومعدن ایران در اصفهان اعالم می کند که هیچ گونه 
ادعایی در جهت ارائه مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد 
با تأیید وزارت علوم به داوطلبان ننموده است. این ادعا در 
حالی است که دو تن از خبرنگاران مهر به صورت جداگانه 
با عنوان فراگیر برای ثبت نام در مقطع کارشناس��ی ارشد به 
ای��ن مرکز مراجعه کرده و وع��ده و وعیدهای کارمندان یا 
مشاوران این مرکز در مورد مدرک با تأیید وزارت علوم را 
ضب��ط نموده و درحال حاضر فای��ل صوتی آن نیز در دفتر 
خبرگزاری موجود ب��وده و در این میان گفته های فراگیران 
نی��ز در خصوص وعده های ای��ن مرکز برای ارائه مدرک با 

تأیید وزارت علوم ضبط شده و مستند است. 

جامعهجامعه

بازتاب هاي يك گزارش: 

تقدير سردار كرمي از عملكرد سريع فروش مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد در اصفهان
پليس 110 اصفهان

سرخط

دستگيري 10 مجرم متواري توسط 
پليس »خوانسار«  اصفهان

 دستگيري سارق صندوق صدقات 
در شاهين شهر 

 كشف 159 هزار نخ سيگار قاچاق
 در اصفهان

 طي یک عملیات ویژه که با 
هماهنگي مراجع قضایي »خوانسار« 
صورت گرفت 10 مجرم متواري و 
تحت تعقیب توسط مأموران پلیس 
 این شهرستان شناسایي و دستگیر 

شدند.
س��رهنگ پاسدار »حس��ین زارع« 
فرمان����ده انتظام��ي شهرس���تان 
طرح  داش��ت:  اظه��ار  خوانس��ار 
دستگیري متهمان متواري و تحت 
قضایي  مراجع  باهماهنگي  تعقیب 
شهرستان توسط مأموران کالنتري 
مرک��ز و پلیس هاي تخصصي این 
فرماندهي به مرحل��ه اجرا گزارده 

شد.
وي اف��زود: در ای��ن ط��رح ک��ه 
ب��ا ه��دف انج��ام تحقی��ق هاي 

گس��ترده و اقدام هاي ویژه همراه 
ب��ود 10 مته��م مت��واري و تحت 
 تعقی��ب مراجع قضایي شناس��ایي

 شدند. 
این مقام مس��ئول گف��ت: پس از 
شناس��ایي ای��ن متهم��ان طي یک 
عملیات ویژه و غافلگیرانه تمامي 
آنها دستگیر و در بازرسي از منازل 
آنها مق��دار قاب��ل توجه��ي مواد 
مخ��در، آالت و ادوات اس��تعمال 
مواد مخ��در و همچنی��ن تعدادي 
تلفن بي س��یم غیرمجاز کش��ف و 

ضبط شد. 
سرهنگ »زارع« در پایان خاطرنشان 
ک��رد: تمامي متهمان جهت س��یر 
مراحل قانوني ب��ه مراجع قضایي 

تحویل داده شدند.

س��ارقي که در »شاهین شهر« اصفهان 
از صندوق صدقات س��رقت مي کرد 
توسط مأموران این شهرستان شناسایي 

و دستگیر شد.
س��رهنگ »محمدرضا خدا دوست« 
فرمانده انتظامي شاهین شهر با اعالم 
این مطلب اظهار داش��ت: رس��یدگي 
ب��ه وقوع یک فقره س��رقت صندوق 

صدقات در شاهین ش��هر در دستور 
کار مأموران پلیس آگاهي این شهرستان 

قرار گرفت.
وي افزود:  با به کار گیري ش��یوه هاي 
ویژه پلیس��ي فردي به نام »نادر- ا« در 
حین س��رقت از صن��دوق صدقات 
شناس��ایي و دستگیر ش��د. این مقام 
مس��ئول گفت: در تحقیق ه��اي اولیه 
س��ارق مذکور به پنج فقره سرقت از 
صندوق صدقات و چهار فقره سرقت 

هاي دیگر در سطح استان اقرار کرد.
سرهنگ »خدا دوست« در پایان با اشاره 
به اینكه تاکنون برخي از مالباختگان این 
پرونده شناسایي شده اند خاطرنشان 
کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر 
مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي 

شد.

159 هزار نخ س��یگار قاچاق توسط 
مأم��وران اداره »مبارزه ب��ا قاچاق کاال 
و ارز« پلی��س اگاهي اس��تان اصفهان 
کش��ف و ضب��ط ش��د. به گ��زارش 
 پایگاه اطالع رس��اني پلیس سرهنگ

 »حسین حس��ین زاده« رئیس پلیس 
آگاهي اس��تان اصفهان ب��ا اعالم این 
مطلب اظهار داش��ت: در پي کس��ب 
خبر مبني بر اینكه ف��ردي در یكي از 
منطقه هاي اصفهان اقدام به نگهداري 
و توزیع س��یگارهاي خارجي قاچاق 
مي کند موضوع در دستورکار مأموران 
این اداره قرار گرفت. وي افزود: پس از 
انجام تحقیق هاي الزم با هماهنگي مقام 
قضایي مأموران در بازرسي از منزل و 
مغازه »محسن- ص« تعداد 159 هزار 
نخ س��یگار و یک هزار و 130 بس��ته 

انواع تنباکوي خارجي قاچاق کشف 
و متهم نیز دستگیر شد. رئیس پلیس 
آگاهي استان گفت: طبق برآوردهاي 
انجام گرفته ارزش ریالي اقالم کشف 
شده بیش از 90 میلیون ریال مي باشد. 
سرهنگ حس��ین زاده در پایان با بیان 
اینكه: اقالم کشف شده تحویل مراجع 
مربوطه شده اس��ت خاطرنشان کرد: 
متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني تحویل مراجع قضایي شد.

ث
واد

ح

رئی��س انجمن خیری��ه حمایت از بیماران کلی��وی با انتقاد 
از بیمه ها در پوش��ش خدمات درمان��ی بیماران پیوند کلیه 
گفت: بیمه فقط 100 هزار تومان از هزینه 600 هزار تومانی 
آزمای��ش پس زدن کلی��ه را، آن هم فقط ب��رای یک نوبت 

پرداخت می کند.
مصطفی قاس��می اظهار داشت: متأس��فانه بیمه ها و دولت، 
 در انج��ام وظای��ف و حمایت از بیم��اران کلیوی کوتاهی 

کرده اند.
وی با اشاره به مشكالتی که بیماران پیوند کلیه بعد از انجام 
پیوند با آن مواجه می ش��وند افزود: زمانی که کلیه پیوندی 
پس زده می شود، کلیه بیمار ویروس می گیرد و در نتیجه، 
وضعیت جسمانی او وخیم شده و می بایست برای مطمئن 
شدن از وضعیت کلیه خود یک آزمایش بدهد که هزینه آن 

600 هزار تومان است.
ــور انجام  ــش از 1800 پيوند كليه در كش ــال بي  هر س

می شود
رئی��س انجم��ن خیریه حمای��ت از بیماران کلی��وی اظهار 

داش��ت: بیماران پیوند، کلیه در 
س��ال اول پیوند هیچ مش��كلی 
ندارند اما از س��ال دوم به بعد 
 ب��ا مش��كالت زی��ادي مواجه 
می ش��وند که الزم است تحت 

درمان و مراقبت کامل باشند.
وی ب��ا اعالم اینك��ه اگر بیمار 
دچار پ��س زدگی کلیه ش��ود، 
هزینه بس��تری او حداقل دو تا 
10 میلیون می شود افزود: این 
ب��رای جلوگیری  بیماران  قبیل 
از پس زدگی کلیه می بایس��ت 
قرصی مصرف کنند که هر دانه 
آن 38 هزار و 500 تومان است 
و حداق��ل 200 ع��دد از ای��ن 

ق��رص باید در مدت یک ماه مصرف ش��ود که هزینه آن 7 
میلیون و 600 هزار تومان می شود.

این  متأس��فانه  قاس��می گفت: 
هزین��ه ها تحت پوش��ش بیمه 
نیس��ت و بیمار بای��د از جیب 
خود بپردازد که تأمین آن برای 
ندارد.  ام��كان  بیماران  بیش��تر 
ــه تحريم  ــد كلي پيون داروی 

شده است
دبیر انجمن کلیه ایران نسبت به 
تحری��م داروی بیماران کلیوی 
که پس از عمل پیوند مجبور به 

مصرف آن بودند هشدار داد.
محسن نفر گفت: نبود دارویی 
ک��ه این بیماران پ��س از پیوند 
استفاده می کنند، به دلیل وجود 
نوع داخلی و ایرانی آن نیس��ت 
بلكه این دارو تحریم ش��ده اس��ت. زیرا کش��ور سازنده به 
یكب��اره از فروش این دارو امتناع کرد و وزارت بهداش��ت 

کش��ورمان نتوانس��ت دارو را خری��داری نمای��د بنابراین 
 مجبور ش��د که این داروی ض��روری را از بازارهای دیگر 

تهیه کند.
دبیر انجمن کلیه ایران با بیان اینكه مقدار داروی خریداری 
ش��ده از سایر کش��ورها به میزان ناچیز و اورژانسی حدود 
300 قلم بوده اس��ت گفت: این درحالي است که اگر بیمار 
پیون��د کلیه یک روز ای��ن دارو را مصرف نكند، کلیه پیوند 

زده شده پس می زند.
نف��ر ادامه داد: عارضه تحریم های بین المللی متوجه بیماران 
شده و پس از گذشت پروسه شش ماهه برای ثبت سفارش 
 دارو، ه��م اکن��ون وضعیت بیم��اران پیوندی نامش��خص 

است.
وی گف��ت: راه  حلی برای جایگزین کردن این دارو وجود 
ندارد. این در حالی اس��ت که روزانه حدود 20 هزار بیمار 
کلیوی پیوند انجام می دهند و 10 درصد آنها از این داروی 
تحریم شده استفاده می کرده اند، به نظر می رسد تنها راه حل 

موجود تحمل کردن شرایط پیش آمده است. 

بيمه فقط يک ششم هزينه آزمايش پيوند كليه را می پردازد

اصفهان  اس��تان  انتظامی  فرمانده 
در پ��ی بازدی��د چهره ب��ه چهره 
با بازاریان با اس��تفاده از س��وژه 
س��رقت در طالفروشی، عملكرد 
پلیس 110 را در مقابل دید مردم 
م��ورد آزمایش ق��رار داد که در 
این زمینه واحد گش��ت موتوری 
کالنتری 23 مرکز اس��تان طی 9 
دقیق��ه در محل حض��ور یافته و 

مورد تشویق قرار گرفت.
سردار »حسن کرمی« فرمانده انتظامی استان اصفهان طی یک اقدام ویژه 
در بی��ن بازاریان حضور یافته و در خصوص میزان رضایت مندی آنان 

از عملكرد مأموران این فرماندهی به گفتگو پرداخت.
در این بازدید »سردار کرمی« با استفاده از سوژه سرقت از طال فروشی، 
چگونگ��ی حضور س��ریع مأموران پلی��س 110 را در مقابل دید مردم، 

مورد آزمایش قرار داد.
پس از تماس متصدی واحد صنفی طال فروش��ی با شماره تلفن 110 و 
اعالم سرقت از مغازه خود، مأموران واحد گشت موتوری کالنتری 23 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان طی 9 دقیقه در محل حضور یافتند.
بر این اس��اس: مأموران واحد گشت موتوری کالنتری مذکور به جهت 
عملكرد مثبت و حضور سریع و به موقع در صحنه حادثه، مورد تشویق 
حاضران قرار گرفته و از سوی فرمانده انتظامی استان نیز مورد تقدیر و 

تشویق نقدی قرار گرفتند.

شيوه جديد انتقال دانشجويان
 ميهمانی هميشگي در يك دانشگاه 

با مدرك محل قبولی

 معاون وزیر علوم در آس��تانه ابالغ آیین نامه تسهیل نقل و انتقال دانشجویان 
گفت: بر اساس این آیین نامه دانشجویان می توانند تا پایان تحصیالت خود در 
واحد دانشگاهی به عنوان میهمان همیشگي، ادامه تحصیل دهند و مدرک خود 

را از دانشگاهی که قبول شده اند دریافت کنند.
به گزارش مهر، نقل و انتقال دانش��جویان دانشگاهها همیشه در ایام شهریور 
 م��اه و زمان اعالم نتیجه هاي کنكور سراس��ری مورد توجه دانش��جویان و 

خانواده های آنها است.
 تس��هیل نقل و انتقال دانش��جویان یكی از مواردی است که کامران دانشجو
 )وزیر علوم( از زمان فعالیت در وزارت علوم آن را مورد تأکید قرار داده است 
و به نظر می رسد با طی مرحله هاي الزم، آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان 

اصالح و به زودی به دانشگاهها ابالغ می شود.
 محم��ود مال باش��ی درباره ط��رح انتقال دانش��جویان دختر دانش��گاه ها و 
مؤسس��ه هاي آموزش عالی به نزدیكترین دانشگاه محل سكونتشان گفت: 
این موضوع در وزارتخانه مطرح و مورد بررس��ی قرار گرفت و به زودی طی 

بخشنامه ای به طور رسمی اعالم می شود.
وی اظهار داشت: این طرح در تمام دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالی 

سراسر کشور قابل اجراست.
توجه ويژه به دانشجويان دختر در آيين نامه نقل و انتقال

محمود مال باش��ی پیش از این در گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه ها 
در دانشگاه محقق اردبیلی درباره این آیین نامه گفت: در این آئین نامه به ویژه 
 دانش��جویان دختر که در دانش��گاههای غیر از محل سكونت خود پذیرفته 
شده اند، می توانند با یک تقاضا و خیلی ساده تر از گذشته و با موافقت دانشگاه 

های مبداء و مقصد به دانشگاه محل زندگی خود منتقل شوند.
ــته های  ــتان ها، حتی در رش ــگاه های شهرس ــجو به دانش انتقال دانش

پرطرفدار 
معاون دانش��جویی وزیرعلوم گفت: دانشجویان باید یكسال صبر کنند و اگر 
دانشجوی مستعد و ورزیده ای باشند، امكان انتقال آنها فراهم می شود و باید 
گفت به غیر از تهران برای سایر شهرستان ها حتی برای رشته های خاص و 

پرطرفدارهم در خصوص نقل و انتقال مشكلی پیش بینی نمی کنیم.
کامران دانشجو نیز چندی پیش از اجرایی شدن آیین نامه جدید تسهیل نقل و 
انتقال دانشجو در سال تحصیلی پیش رو خبر داد و گفت: در آیین نامه جدید 
متقاضیان تنها یک ترم در دانشگاه مبدأ تحصیل می کنند و سپس بر اساس آیین 

نامه به دانشگاه مورد تقاضا منتقل مي شوند.
ــگاه محل قبولی امكان پذير  ــال پس از يك ترم تحصيل در دانش انتق

است 
کامران دانشجو افزود: پیش از این، دانشجو باید 2 ترم در دانشگاه مبدأ تحصیل 
 ک��رده و مع��دل الزم برای انتقال را کس��ب می کرد، اما اکن��ون این 2 ترم در 
آیین نامه به یک ترم تغییر پیدا کرده است به طور کلی شرایط انتقال دانشجویان 

بسیار سخت بود که آن را تسهیل کردیم.
وزیر علوم در ادامه از تس��هیالت برای دانشجویانی خبر داد که والدینشان در 
نزدیک ترین محل دانشگاه مقصد قرار می گیرند و خاطرنشان کرد: همان طور 
 که از عنوان آیین نامه نقل و انتقال دانش��جو پیدا است، فردی می تواند از آن 
بهره مند شود که دانشجو بوده، یعنی در دانشگاه مبدأ ثبت نام کرده باشد در 
غیراین صورت معنا ندارد فردی که تازه در کنكور پذیرفته شده و ثبت نام نكرده 

است بتواند از آن بهره مند شود.
دانشجو تأکید کرد: افرادی که خواستار بهره گیری از تسهیالت نقل و انتقال 
دانشجویان هستند، به طور حتم باید نیمسال اول را در دانشگاه مبدأ ثبت نام و 

تحصیل کرده باشند.
تغيير در تسهيالت نقل و انتقال فرزندان اعضای هيأت علمی  

براساس این گزارش، دستورالعمل آیین نامه اجرایی بخشنامه ایجاد تسهیالت 
برای نقل و انتقال فرزندان دانشجوی اعضای هیأت علمی که در سال 1388 به 
تصویب هیأت وزیران رسیده بود، با افزودن یک تبصره به آن و با امضای وزرای 

علوم و بهداشت اصالح شد.
اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه های تابعه وزارتخانه های علوم، تحقیقات 
و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، به شرط داشتن دو سال سابقه 
کار )به صورت پیمانی( و اینكه گزینش علمی و عمومی آنان توسط یكی از 
وزارت ها انجام ش��ده باشد، مشمول این دستورالعمل و مصوبه هاي مربوط 

خواهند بود.
آیین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان سراسر کشور که جهت سهولت نقل 
و انتقال دانشجویان و نزدیكی  آنها به خانواده هایشان مورد بازبینی قرار گرفته، 
با اصالح نهایی به زودی از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابالغ خواهد 

شد. 



شنبه 27 شهریور1389/ 9 شوال1431/ شماره347             4Saturday 18 September  2010 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
شهركرد

 رئیس دانشگاه پیام نور واحد زواره گفت: ساختمان این دانشگاه در زمینی 
به مساحت 20 هكتار با زیربنای 1820 مترمربع و هزینه 10 میلیارد ریال ساخته شده 
 است. عبدالرضا سالمی افزود: قرار است ساختمان این دانشگاه مهرماه امسال به 
بهره برداری برس��د. دانش��گاه پیام نور زواره دارای 6 رشته: مهندسی کشاورزی، 
الهیات، ادبیات فارس��ی، علوم تربیتی، حسابداری و مدیریت بازرگانی در مقطع 
کارشناس��ی و رش��ته تولیدات دامی از کاردانی به کارشناسی با 250 نفر دانشجو 

است.

 سرای سالمندان شهر زواره امسال 
راه اندازی می شود

 مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان در دیدار با کارکن��ان و کودکان مرکز 
ش��بانه روزی علی ابن ابیطالب زواره گفت: س��اختمان سرای س��المندان زواره 
 وابسته به مؤسسه خیریه سادات کشاورزی زواره، دهه فجر امسال به بهره برداری 

می رسد.
محمدزاده افزود: سرای سالمندان زواره در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع با 
510 متر مربع زیربنا شامل: 9 اتاق با 27 تخت در دست ساخت است. وی هزینه 

ساخت این مرکز را 5 میلیارد ریال اعالم کرد.

كمك مردم زواره به سيل زدگان پاكستان
 نمازگزاران زواره ای مبلغ 15 میلیون ریال به سیل زدگان کشور پاکستان 
کمک کردند. کمک های مردم زواره پس از جمع آوری برای ارس��ال به کش��ور 

پاکستان تحویل جمعیت هالل احمر بخش زواره شد.

در زواره:
 برپايی نمايشگاه كتاب 

با عنوان »چشمه جاری حكمت«
 ششمین نمایش��گاه کتاب زواره با عنوان: »چش��مه جاری حكمت« و با 
ش��عار »دانایی نیاز عصر انتظار« در محل خانه ام البنین زواره برپا ش��ده است. در 
این نمایش��گاه 88 ناشر کشورمان، 2 هزار عنوان آثار خود را به مدت 20 روز به 

معرض فروش گزارده اند.
کتاب هاي این نمایش��گاه را دفتر مطالعه آثار شهید مطهری زواره، با تخفیف 20 

تا 40 درصد ارائه مي نماید.

 بهره برداری از طرح آبرسانی 
شهر خوانسار آغاز شد

با صرف هزینه ای افزون بر هفت میلیارد ریال، بهره برداری از طرح تأمین و انتقال آب 
شرب شهر خوانسار در استان اصفهان آغاز شد. به گزارش موج از اصفهان، این طرح 
با هدف تأمین بخشی از آب شرب بهداشتی ساکنان شهر خوانسار و انتقال آب به 
 نزدیک ترین تأسیسات آبرسانی شهر به عنوان مكمل منابع دیگر در دو بخش اجرا شده 
اس��ت. بخش نخس��ت این طرح، ش��امل حفر یک حلقه چاه به عمق 364 متر 
و آبده��ی بی��ش از 25 لیتر بر ثانیه اس��ت ک��ه می تواند آب م��ورد نیاز جمعیتی 
معادل هش��ت ه��زار نف��ر را تأمین کن��د. بخش دوم نی��ز اجرای خ��ط لوله ای 
 ب��ه طول 5700 متر را ش��امل می ش��ود که آب این چاه را به مخزن های ش��هر 

منتقل می کند.
خوانس��ار در ناحیه ای نه چندان دور از کویر مرکزی ایران، در فاصله حدود 150 

کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع شده  است.

همايش كارشناس مسئوالن سالمت 
دهان و دندان كشور در كاشان آغاز شد 

دومین همایش کارش��ناس مسئوالن س��المت دهان و دندان کشور، در »هتل سبز« 
 ش��هر نیاسر کاشان آغاز شد. به گزارش ایرنا، در این همایش معاون مرکز مدیریت 
بیماري هاي غیر واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینكه یک درصد بیماري هاي 
کش��ور مربوط به دهان و دندان اس��ت، افزود: 20 درصد بیماري هاي دیگر نیز با 
همین یک درصد در ارتباط اس��ت. »علیرضا مغیثي« اظهار داش��ت: با وجود اینكه 
اطالع رساني و آگاه سازي مردم در کاهش پیامدهاي ناشي از بیماري هاي دهان و 
دندان نقش مهمي دارد، اما اطالع رسانی به تنهایی موجب پیشگیري نمي شود. وي، 
توجه به بحث عدالت در ارائه خدمات دندانپزشكي به ویژه براي افرادي که در خط 
فق��ر قرار دارن��د را از عامل هاي مهم و مؤثر در کاهش بیماري هاي دهان و دندان 
در سطح کشور بیان کرد. وي همچنین، درمان ریشه پالپ زنده، ترک دخانیات در 
دندانپزشكي ها، کنترل عفونت هاي دندانپزشكي، آموزش همگاني را از دیگر عامل 
هاي کاهش شاخص هاي سالمت دهان و دندان و از جمله برنامه هاي اولویت دار 
در دستور کار امسال این مرکز نام برد. قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشكي کاشان 
نیز با اشاره به اینكه شاخص هاي بهداشت دهان و دندان در کشور از جایگاه مناسبي 
برخوردار نیست، افزود: نهادینه نشدن پیشگیري و بهداشت قبل از درمان، مراجعه 
نكردن بیماران به دندانپزشک هر شش ماه یكبار و رژیم غذایي نامناسب از مهم ترین 
دالیل پایین بودن این شاخص ها است. »محمدحسین اعرابي«، تقویت بعد فرهنگي 
و فرهنگ س��ازي در بین مردم، یاري گرفتن از س��ازمان هاي خصوصي و رابطان 
بهداش��ت، توجه بیشتر شرکت هاي بیمه گر به بیمه کردن خدمات دندانپزشكي و 
آموزش کاردان هاي سالمت دهان و دندان را از اقدام هایي نام برد که براي افزایش 
وضعیت سالمت دهان و دندان مردم کشور، الزم و ضروري است. همچنین، قائم 
مقام معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي کاشان نیز با اشاره به اینكه طي سال ها، 
موفقیت بخش بهداش��ت دهان و دندان کشور نسبت به دیگر بخش هاي درماني 
کمتر بوده اس��ت، بازنگري در سیاس��ت ها و هدف هاي بخش بهداشت دهان و 
دندان را خواستار ش��د.  »مسعود دهقاني«، کار گروهي، استفاده از گروه همساالن 
در تأثیرگذاري و کالس هاي آموزش کودکان را در ارتقاي سطح بهداشت دهان و 

دندان کشور بسیار مؤثر دانست. 

 كارشناس قنات های سازمان جهاد كشاورزی 
چهار محال و بختياری: 

 در سال جاری 50 رشته قنات اليروبی 
و مرمت می شوند

مدیریت آب و خاک س��ازمان جهاد کش��اورزی با مطالعه و بررسی تعدادی از 
قنات ها و تأمین اعتبار الزم، الیروبی و مرمت 50 رش��ته قنات را در دس��تور 

کار خود قرار داده است. 
 ب��ه گزارش موج به نقل از روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
 چهارمح��ال و بختی��اری، »س��ید طاه��ر نوربخ��ش« ب��ا بی��ان اینكه اس��تان 
چه��ار مح��ال و بختی��اری دارای 840 رش��ته قنات اس��ت، افزود: بیش��ترین 
تع��داد رش��ته قنات در شهرس��تان ش��هرکرد وج��ود دارد که یک س��وم آنها 
 ب��ه طور کامل خش��ک ش��ده و بقیه بین 30 ت��ا 70 درصد ب��ا کاهش آبدهی 

مواجه شده اند.
وی از دالیل خش��ک ش��دن و کم آبی قنات ها س��خن گفت و اظهار داشت: 
 عدم بارندگی مناس��ب )برف(، عدم الیروبی و مرمت به موقع قنات ها توسط 
به��ره ب��رداران و حفر چاه های غیر مجاز در حری��م قنات ها از دالیل کاهش 

آبدهی وخشكي قنات هاست.
 وی ب��ه ذک��ر اق��دام های��ی ب��رای احی��ا و بازس��ازی قنات ه��ا پرداخت و 
تصری��ح ک��رد: الیروبی و مرم��ت به موقع و س��طحی قنات ها توس��ط بهره 
برداران حداقل یک مرتبه در س��ال، تغذیه مصنوع��ی قنات ها، انجام عملیات 
آبخیزداری در باال دس��ت قنات ها و جلوگیری از هدر رفت آب قنات ها در 
 فصل زمس��تان، از اقدام هایی اس��ت که باید برای احیا و بازس��ازی قنات ها

 انجام شود.

در نيمه نخست سال جاری
توليد 2 ميليون و 350 هزار شاخه گل 
شاخه بريده، در چهارمحال و بختياری

در 6 ماهه نخس��ت س��ال جاری، 2 میلیون و 350 هزار شاخه گل شاخه بریده 
در گلخانه های اس��تان چهارمحال و بختیاری تولید شد که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته، 15 درصد افزایش داشته است. 
به گزارش موج، »یحیی حس��ین پور« گفت: 11 واحد تولید گل های زینتی، با 

سطح زیر کشت 4 هكتار در استان فعالیت می کنند.
وی میزان تولید گل های شاخه 
 4 را   1388 س��ال  در  بری��ده 
میلیون ش��اخه عنوان و تصریح 
کرد: متوسط عملكرد تولید گل 
ش��اخه بریده در س��ال گذشته 

141 شاخه در متر مربع بود.
وی بیان داشت: در گلخانه های 
گل ه��ای زینتی ش��اخه بریده 
گل های رز و آلسترومریا تولید 

می شود.
گ���ل،  مس��ئول  ک�ارش��ناس 
گ�یاه��ان زی�ن�ت��ی و ق����ارچ 

خ��وراکی س��ازم�ان ج�هاد ک�ش��اورزی  چ�هار م�ح��ال و ب�ختیاری اظ�هار 
داشت: در این تعداد گلخانه، 35 نفر مشغول  به کار هستند.

ب��ه  زینت��ی  گل ه��ای  گلخان��ه   2 ج��اری،  س��ال  در  گف��ت:   وی 
بهره برداری رس��ید که با افزایش تعداد گلخانه های استان پیش بینی می شود 

در سال جاری، 5 میلیون شاخه گل تولید شود.
وی قیمت هر شاخه گل رز را 400 تا 600 و آلسترومریا را 300 تا 450 تومان 
عنوان کرد و افزود: همه گل های تولید شده در چهارمحال و بختیاری به استان 

تهران صادر می شود و درآمدزایی مناسبی دارد

 شاخص ترين كتاب حوزه دفاع مقدس 
در چهارمحال و بختياری رونمايی 

می شود 
ارش��اد  و  فرهن��گ  مدی��رکل 
اسالمی چهارمحال و بختیاری 
از رونمای��ی ش��اخص تری��ن 
کت��اب چ��اپ ش��ده درحوزه 
 دف��اع مق��دس در این اس��تان 

خبر داد. 
»داریوش  م��وج،  به گ��زارش 
ای��ن  اع��الم  ب��ا  رضوان��ی« 
خب��ر گف��ت: در هفت��ه دف��اع 
مق��دس از می��ان بهترین کتبی 
ک��ه در ح��وزه دف��اع مقدس 
گ��ردآوری و چاپ ش��ده اند، 
 ی��ک کت��اب به عنوان ش��اخص ترین آنه��ا رونمایی و از نویس��نده آن تقدیر 

می شود.
وی اف��زود: از آث��ار و اف��رادی ک��ه در راس��تای تبیی��ن و تروی��ج ارزش ها 
حمای��ت  می کنن��د،  ت��الش  مق��دس  دف��اع  س��ال   8 آرمان ه��ای   و 

می کنیم.
رضوانی ادامه داد: هفته دفاع مقدس نكوداش��ت خوبی ها و ارزش های واالی 
شهیدان این دوران است که باید به بهترین نحو آن را گرامی بداریم و از افرادی 

که در این مسیر گام برمی دارند تجلیل و قدردانی شود. 
وی با بیان این که تولید آثار فرهنگی در زنده نگه داش��تن آرمان های انقالب 
و جنگ تحمیلی نقش به سزایی دارد، گفت: کتاب و سایر تولیدهای فرهنگی، 
نقش مهم و حیاتی در حفظ و اش��اعه ارزش ها و آرمان های کش��ور دارد و 

بهترین ابزار برای مقابله با جنگ نرم دشمن است.
رضوانی همچنین به برگزاری نمایش��گاه کتاب ناش��ران کش��وری در اس��تان 
اش��اره ک��رد و اف��زود: در این نمایش��گاه غرفه وی��ژه ای به دف��اع مقدس و 
مقابله با جنگ نرم اختصاص داده ش��ده اس��ت.  وی افزود: برپایی نمایش��گاه 
عك��س دف��اع مق��دس و اختص��اص غرفه ای ب��ه دل نوش��ته های اف��راد با 
 موض��وع ایث��ار و مقاومت نی��ز از دیگ��ر برنامه های جنبی نمایش��گاه بزرگ  

کتاب است.

ساختمان جديد دانشگاه پيام نور 
زواره به زودی افتتاح می شود

زواره اصفهان

نوری��ان«  محمدامی��ن  »س��ید 
یك��ی از جوان تری��ن مخترعان 
اصف�ه�ان��ی، م�ق��ام ن�خس��ت 
مسابقه و نمایش��گاه بین المللی 
تكنوپول 2010 کشور روسیه را 

به دست آورد.
به گزارش ف��ارس از اصفهان، 
س��ید محمدامی��ن نوریان یكی 
از جوان تری��ن نخبگان برگزیده 
کشوری و جهانی متولد 1368 
از تواب��ع اصفهان، دانش��جوی 
س��ال دوم پزش��كی در کشور 
مجارس��تان، موفق ش��د با ارائه 
طرح سیس��تم تم��ام مكانیكال 
حفاظ��ت از اس��پانیال کورد در 
مسابقه و نمایش��گاه بین المللی 
تكنوپ��ول روس��یه 2010، رتبه 

نخس��ت این مسابقه را در بین بیش از 30 کشور 
جهان به خود اختصاص دهد.

 این مخت��رع جوان اصفهانی در گفتگو با فارس 
در اصفه��ان، نخس��تین و بزرگ ترین طرح خود 
را که تاکنون به ثمر رس��انده و توسط آن، جایزه 
ویژه پزشكی نمایش��گاه تكنوپول روسیه )یكی 
از معتبرترین نمایش��گاه های علم��ی دنیا( را به 
 Protective« دست آورد، در ارتباط با سیستم
فارس��ی  Spinal Cord PSC« ک��ه مع��ادل 
آن سیس��تم تم��ام مكانیكال حفاظ��ت از طناب 
نخاعی اس��ت، دانس��ته و گفت: امروزه یكی از 
مش��كل های تمامی جوامع و نی��ز از مهم ترین 
علت های آس��یب و مرگ و میر، تروما است که 
سیستم )PSC( برای جلوگیری از آسیب رسیدن 
ب��ه مصدوم تصادف در حی��ن جا به  جایی مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
این دانش��جوی پزش��كی با بی��ان اینكه طراحی 
و س��اخت این سیس��تم تمام مكانی��كال، حدود 
یكسال و چند ماه به طول انجامید، افزود: تروما 
به صورت آس��یب ب��ه ارگان ه��ای حیاتی بدن 
ط��ی یک حادثه تعریف می ش��ود که در این بین 
هدف اصلی کادر پزشكی و اورژانس جلوگیری 

از مورتالیت��ی و موربیدیتی مصدومان اس��ت که 
 این وس��یله برای اک�یپ های اورژانس در ح�ین 
حم��ل و نقل مصدومان ترومایی مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد.
 وی یكی از اصولی که در پزشكی باید در هنگام 
برخورد با مصدوم ترومایی در نظر گرفته شود را 
حفظ جان مصدوم عنوان کرد و گفت: تروما طی 
حادثه ه��ای زیادی از جمله ح��وادث رانندگی، 
س��قوط از ارتف��اع، تروماهای ش��دید صنعتی، 
آس��یب های ناش��ی از کاهش ش��تاب ناگهانی و 
غی��ره رخ می دهد که در این بین آمار آس��یب و 
مرگ و میر، ناشی از حادثه های جاده ای در تمام 
کشورهای صنعتی و غیرصنعتی در سطح باالیی 

قرار دارد. 
نوریان نقش پرس��نل پزش��كی و اورژانس را در 
کاهش آس��یب و نیز مورتالیتی، مهم دانس��ت و 
تصریح کرد: اگر قصد داش��ته باش��یم به یكی از 
مهم تری��ن آس��یب هایی که طی تروما به انس��ان 
وارد می ش��ود، بپردازیم، بی شک ترومای ستون 
فق��رات گردنی، س��ینه ای و کم��ری از ذهن ما 
می گذرد که آسیب به س��تون مهره ها و متعاقب 
آن طناب نخاعی، یكی از مهم ترین و اصلی ترین 
معضل های تروماهای ش��دید است. وی با بیان 

اینكه آس��یب به طناب نخاعی 
در هن��گام حادث��ه و پ��س از 
ب��روز آن رخ می ده��د، اظهار 
داش��ت: مصدومی ک��ه داخل 
وس��یله نقلیه خ��ود طی تروما 
آس��یب دی��ده، هن��گام نجات 
توس��ط پرس��نل اورژان��س یا 
افراد عادی تحت کش��ش قرار 
می گیرد و دچار آس��یب شدید 
و غیرقاب��ل جبران در س��تون 
فق��رات ش��ده و از آن پس به 
دلیل یک نق��ص فنی یا عملی 
طی نجات، دچار قطع نخاع یا 
آس��یب به نخاع، دیگر قادر به 
زندگی قبلی خود نیس��ت. اما 
سیستم تمام مكانیكال حفاظت 
از طناب نخاعی شانس دوباره 
زندگی کردن به فرد آس��یب دی��ده می دهد. این 
مخترع جوان اصفهانی نمایشگاه تكنوپول مسكو 
را یك��ی از معتبرترین نمایش��گاه های علمی دنیا 
خواند و عنوان کرد: مسابقه ها در این نمایشگاه، 
هر س��اله در کن��ار کاخ کرملین برپا می ش��ود و 
ش��خصیت هایی همچون: وزیر ام��ور خارجه و 
وزیر علوم کشور روسیه به همراه شهردار مسكو 
در آن حضور دارند و محتوای نمایش��گاه به زیر 
ش��اخه های نانو، پزشكی، مهندس��ی پزشكی و 

شیمی تقسیم  بندی شده است. 
وی تعداد شرکت کنندگان در نمایشگاه تكنوپول 
روس��یه در س��ال جاری را 40 هزار متقاضی با 
 حض��ور بی��ش از 30 کش��ور دنیا بی��ان کرد و 
گفت: این نمایش��گاه حدود یک دهه اس��ت که 
ب��ا حضور مخترع��ان زیادی در گرو های س��نی 
مختلف برگزار می ش��ود که امسال من به عنوان 
جوان ترین شرکت کننده بخش پزشكی نمایشگاه 
و از طرف کش��ور ایران حضور یافتم و موفق به 

اخذ رتبه نخست پزشكی شدم. 
همچنی��ن ط��رح من به عن��وان ط��رح برگزیده 
وزارت علوم رومانی که داوری بخش پزش��كی 

امسال را بر عهده داشت، انتخاب  شد.

   رئ�یس ش���ورای اسالمی ش��هر اصف�هان 
تصریح کرد: بلند مرتبه  سازی تا اعالم طرح 
تفصیلی جدید ممنوع است. به گزارش موج، 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با تأکید 
بر این ک��ه بلند مرتبه  س��ازی تا اعالم طرح 
تفصیلی جدید ممنوع شده است، اعالم کرد: 
ب��ا توجه ب��ه این که هنوز ط��رح تفصیلی به 
منطقه ها ابالغ نش��ده، اما مدیریت ش��هری 
این طرح را به عنوان قانون مالک عمل خود 
قرار داده و از بلند مرتبه س��ازی بی رویه به 
خصوص در منطقه های 1، 3، 5 و 6 )که در 
حاش��یه زاینده رود واقع شده اند(، جلوگیری 

کرده است. 
»عباس حاج رس��ولیها« با اشاره به بلند مرتبه 
س��ازی های بی رویه ای که در سطح شهر و 
طی سال های گذش��ته رخ داده است، افزود: 

ش��ورای اسالمی شهر بر ممنوع شدن بلند مرتبه 
س��ازی تا قبل از اعالم رس��می ط��رح تفصیلی 
جدید و طبق این طرح تأکید کرده و مالک عمل 

قانونی منطقه ها قرار داده است.
وی تصریح کرد: شورای اسال می  شهر و شهرداری 
اصفه��ان ب��ه منظور احت��رام گ��ذاری به حقوق 
ش��هروندان و حفظ حریم رودخانه زاینده رود، 
مصوبه های خوبی را در س��ال های اخیر داشته؛ 

به گونه ای که مبحث حریم ارتفاع های اصفهان 
 در بازنگ��ری طرح ه��ای تفصیل��ی منطقه های 
چهارده گانه ش��هرداری اصفهان مورد بررس��ی 
قرار گرفته و به تصویب رسیده است و به دنبال 
آن، ارتفاع ساختمان ها در اطراف پل های تاریخی 
اصفه��ان حداکثر تا 12 مت��ر مجاز بوده و مجوز 
احداث س��اختمان در بقیه منطقه های حاش��یه 
زاینده رود نیز از این پس برای ساختمان هایی با 

ارتفاع بیش از 4 طبقه صادر نخواهد شد. 

وی ب��ا بی��ان این ک��ه بلند مرتبه س��ازی در 
حاش��یه  )در   6 و   5  ،3  ،1  منطقه ه��ای 
زاینده رود( ممنوع ش��ده اس��ت، خاطرنشان 
ک��رد: ب��ا حمایت و سیاس��ت های مناس��ب 
شورای اسالمی  شهر و ش��هرداری اصفهان، 
بلند مرتبه س��ازی در اطراف رودخانه زاینده 
رود دیگ��ر رخ ن��داده؛ به ط��وری که مجوز 
س��اخت تا شعاع 150 متری رودخانه فقط 2 
 طبقه روی پیلوت و خارج از آن 4 طبقه صادر 
می ش��ود. رئی��س ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفه��ان ب��ا اش��اره به ای��ن که در س��طح 
منطقه ه��اي دیگ��ر نی��ز از یک ت��ا دوطبقه 
 بلن��د مرتب��ه س��ازی  تعدیل ش��ده اس��ت، 
اذعان داش��ت: ب��ا توجه به ط��رح تفصیلی، 
بحث بلند مرتبه سازی شفاف شده و تكلیف 
دیگر مسائل شهری نیز روشن است. بنابراین 
مدیری��ت ش��هری این طرح را »قان��ون« در نظر 
گرفت��ه و تا قبل از تأیید نهایی و ابالغ، آن را در 

دستور کار خود قرار داده است.
وی از ارس��ال ط��رح تفصیل��ی جدید ش��هر به 
شورای عالی شهرس��ازی جهت تصویب نهایی 
خب��ر داد و افزود: امید اس��ت بعد از 10 س��ال، 
 ط��رح تفصیلی ش��هر هر چه س��ریع تر تأیید و 

ابالغ شود.

رئیس کمیس��یون محیط زیست ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان، با اش��اره به اینكه استفاده از سیانور 
و مواد شیمیایی در طالسازی های بازار و ورود به 
فاضالب مش��كل های فراوانی را به لحاظ زیست 
محیطی برای اصفهان ایجاد کرده است از این صنف 
خواست: نسبت به انتقال مكان های خود به شهرک 
ط��ال در مجموعه امیرکبیر هر چه س��ریع تر اقدام 

کنند.
به گزارش ایمنا، »ابوالفضل قربانی« درباره فعالیت 
کارگاهی طالسازان در بازار هشدار داد و گفت: این 
صنف به دلیل اس��تفاده از مواد شیمیایی خطرناک، 
مشكل های زیست محیطی فراوانی را برای فضای 
بازار و اهالی آن و در وس��عت بزرگ تر برای تمام 

شهر ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینكه در این صنف برای جداس��ازی و 

خالص کردن طال از سیانور استفاده می کنند، گفت: این 
 سیانور وارد فاضالب شده و می تواند بسیار خطرناک 

باشد.

رئیس کمسیون محیط زیست شورای اسالمی شهر 
به هشدارهای اعضای شورای شهر نسبت به خطر 
کار طالسازی در بازار از انتقال این صنف به مكان 
دیگری خبر داد و اظهار داشت: سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری، »شهرک طال« را در مجموعه امیرکبیر 
احداث کرده، بنابراین الزم است صنف طالساز از 
 بازار و منطقه های مس��كونی ب��ه این مكان انتقال 
داده ش��وند.  ای��ن در حالی اس��ت ک��ه از فعالیت 
جلوگی��ری  نی��ز  مج��وز  ب��دون   کارگاه ه��ای 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: مدیریت شهری زیرساخت های 
الزم را جه��ت انتق��ال صنف طالس��از از بازار و 
منطقه های مس��كونی فراهم کرده، اما اس��تقبال و 
 هم��كاری این صنف جهت تحقق این امر بس��یار  

مهم است.

به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش: جلسه مشترک گروه های آموزشی 
متوسطه و راهنمایی، نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش استان اصفهان به منظور تبیین 
برنامه ها و فعالیت های گروه های آموزشی متوسطه استان با حضور سید »مجید 
 عاملیان« مدیرکل، پورحسینی معاون آموزش متوسطه در سالن مرکز تحقیقات معلمان 
برگزار ش��د. در این جلس��ه ابتدا س��ید مجیدعاملیان مدیرکل آموزش و پرورش 
اس��تان گروه های آموزش��ی را باالترین مرجعیت علمی معلمان برش��مرد و آنان 
را ب��ازوان قدرتمند آموزش و پرورش قلمداد نم��ود. وی در ادامه بر برنامه ریزی 
مناسب به منظور ارتقای س��طح کیفی آموزش استان  اصفهان تأکید نمود.در ادامه 
معاون آموزش متوس��طه اداره کل با اش��اره به اهمیت کارگروه های آموزش��ی بر 

توجه بیش��تر به تولید محتوای الكترونیكی  تأکید کرد. وی از گروه های آموزشی 
خواست: در بازدید از ناحیه ها و منطقه های استان بازخوردهای مناسب خود را به 
موقع به اداره های مربوطه ارس��ال تا اقدام های مؤثرتری انجام گیرد. وی در بخش 
دیگری از س��خنان خود »حجت اله مهرابی« را به عن��وان رئیس گروه تكنولوژی 
و گروه های آموزش��ی متوس��طه به حاض��ران معرفی و اظهار امی��دواری نمود: با 
 حضور ایش��ان برنامه ها و فعالیت های گروه های آموزشی با قوت بیشتری ادامه 
یابد. در ادامه جلسه، مدیران اجرایی گروه های آموزشی متوسطه نظری، فنی و حرفه ای 
 و کاردانش گزارش فعالیت های انجام شده در سال تحصیلی 89-88 را به جلسه ارائه 

نمودند.

جوان ترين مخترع اصفهاني رتبه اول تكنوپول
 2010 روسيه را به دست آورد 

رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان:
ممنوعيت بلندمرتبه سازي،طبق طرح تفصيلي جديد

رئيس كميسيون محيط زيست شورای اسالمی شهر اصفهان:
خالص كردن طال با سيانور فضای بازار را به خطر انداخته است

سيد مجيد عامليان: 
گروه هاي آموزشي، باالترين مرجعيت علمي معلمان به شمار مي روند

خوانسار

كاشان

 در گذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض 
مي نماييم.

روابط عمومي روزنامه زاينده رود

جناب آقاي آريا جعفري دبير سرويس عكس خبرگزاري ايمنا
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حوادث

احياي ميدان امام علي بزرگترين پروژه شهري

زيرگذرهای ميدان امام علیاحياي ميدان امام علي؛ پروژه اي منحصر به فرد در منطقه خاورميانه 
نقطه عطف طرح های مدرن شهری 

يادگارهای اصفهان قديم، زنده می شود 

اصفهان شهری است با سابقه تاریخی بیش از هزار سال و 
همین امر موجب شده تا گوشه و کنار شهر و به خصوص 
بافت تاریخی آن که ش��امل محور میدان امام علی است؛ 
دارای بناهای تاریخی زیاد با معماری دوره های: آل بویه، 
س��لجوقیان و صفویان باش��د. اما در پایتخت فرهنگی و 
تمدن اس��المی که این روزها عنوان کالنشهر را هم یدک 

می کشد، سازمان نوس��ازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
به عن��وان متولی رس��می در حوزه حفظ و حراس��ت و 
احیای بافت تاریخی ش��هر از نهادهایی است که در چند 
سال اخیر نقش به سزایی در بررسی، شناسایی، مطالعه و 
مرمت آثار و بناهای تاریخی در اصفهان داشته، به طوری 
ک��ه در احیای می��دان امام علی نقش پررنگ��ی ایفا کرده 

است.  
به گزارش ایمنا، حسین جعفری فعالیت سازمان نوسازی 
و بهس��ازی ش��هرداری اصفهان  را در همه  زمینه ها اعم 
از مطالعات��ی، طراح��ی و اج��را در بحث رس��یدگی به 
مكان های تاریخی و بناهای ارزشمند از سال های گذشته 
تا کنون دانست و طرح احیای میدان امام علی را در قالب 
سه فاز زیرگذر، میدان اصلی  و ساماندهی اطراف میدان 

عنوان کرد. 
وی  با بیان اینكه س��ازمان نوس��ازی رویكرد مؤثری در 
بخ��ش مرمت و احیای آث��ار تاریخی و بحث های مرمتی 
دارد، گف��ت: طرح احیای می��دان امام علی الهام گرفته از 
بناها و س��اختمان های قدیمی که درگذر زمان دستخوش 

تغییر و تخریب شده اند، خواهد بود.
وی ب��ا اش��اره به این که  ف��از اول و دوم ط��رح احیای 
می��دان ام��ام علی به ص��ورت مداخل��ه مس��تقیم انجام 
خواهد ش��د اظهار داش��ت: در فاز سوم این پروژه بزرگ 
مل��ی نی��ز ب��ه طورمداخله  غیر مس��تقیم و ب��ا همكاری 
 بخ��ش خصوص��ی ط��رح های��ی ب��ه اج��را در خواهد 

آمد.
وی طرح احیای میدان امام علی را فقط پروژه ای عمرانی  
ندانست بلكه به تأثیرهای اجتماعی آن نیز اشاره و اعالم 
ک��رد: از جنبه ه��ای مختلف می بایس��ت ب��ه این طرح 
فرابخش��ی پرداخته شود چرا که فعالیت بزرگی در سطح 

کشور در حال انجام است.
جعف��ری  با بیان این مطل��ب که این س��ازمان به عنوان 
بازوی اجرایی ش��هرداری مرحله های بررسی و تصویب 
این طرح ها را انجام داده است اذعان داشت: تأمین منابع 

مالی اوراق مش��ارکت برای این پ��روژه درحال  پیگیری 
است.

وی بازس��ازی و احیای چنین مجموع��ه ای را از مفاخر 
هن��ر معماری ای��ران اس��المی و بیانگر الگوی��ی بارز از 
 باف��ت سیاس��ی اجتماع��ی جامعه اس��المی برش��مرد و
افزود: ش��هرداری اصفهان با اجرای طرح میدان امام علی  
به منظور رفع محرومیت از این منطقه و شكوفایی دوباره 
این محور تاریخی تصمیم به احیای این میدان و مجموعه 

پیرامون آن گرفته است.
وی بازس��ازی و احیای میدان امام عل��ی در طول تاریخ 
معم��اری و شهرس��ازی کش��ورمان را از جمله نادرترین 
پروژه های بازس��ازی و مرمت شهری معرفی و با اشاره 
به 22 پروژه در نظر گرفته ش��ده فاز دو این طرح تصریح 
ک��رد: اتصال بازار بزرگ در مح��دوده خیابان عبدالرزاق، 
مرمت های ب��ازار نظامیه، بازار انقالب، ب��ازار هارونیه، 
مس��جد علی و بازار ریسمان، همچنین دو طبقه پارکینگ 
زی��ر میدان، بدنه میدان و بخش��ی از پروژه های پیرامون 

میدان فاز دو پروژه را در بر می گیرد. 
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
اضافه کرد: تمام مرحله های احیای طرح میدان امام علی 

به عنوان تجربه هایی ارزشمند مستندسازی می شود. 
وی اظه��ار امیدواری کرد که تا ش��ش ماه آینده 13 بازار 
می��دان امام علی مرمت ش��ود. همچنین با آغ��از فاز دو 
پ��روژه احیای ای��ن میدان و اتصال ب��ازار بزرگ اصفهان 
در مح��دوده خیابان عبدال��رزاق، بعد از 40 س��ال بازار 
 ب��زرگ به مح��دوده خیاب��ان عبدالرزاق متص��ل خواهد 

شد.

نایب رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسالمی شهر اصفهان با تأکید بر این که احیای میدان امام علی یكی 
از تأثیرگذارترین پروژه های شهر اصفهان است، گفت: با احیای این میدان تاریخی، گام مؤثری در جهت احیای 

بناهای تاریخی و میراث فرهنگی برداشته می شود.  
به گزارش ایمنا، فتح اله معین افزود: با توجه به اینكه این پروژه در رأس محور تاریخی و در بافت فرسوده قرار 

دارد، احیای آن به این منطقه حیاتی دوباره می بخشد.
وی با اش��اره به این که این میدان در ش��لوغ ترین قسمت ش��هر در تقاطع خیابان های هاتف شمالی و جنوبی، 
ولیعصر و عبدالرزاق واقع ش��ده است، تصریح کرد: احیای این میدان تأثیر به سزایی در حل مشكالت ترافیكی 
این منطقه خواهد داشت. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که کیفیت اجرای فاز اول این طرح در 
فرصت زمانی کوتاه بسیار مناسب بوده است، خاطرنشان کرد: امید است شهرداری بتواند دیگر فازهای این پروژه 

بزرگ را نیز به همین صورت به اتمام برساند.
معین با تأکید بر اینكه بخشی از بودجه این طرح از محل اعتبار فروش زمین شرکت صفه بتن تأمین شده است، 

اظهار داشت: شهرداری برای ادامه انجام این پروژه به همكاری دیگر دستگاه ها نیز نیاز دارد.
وی در خصوص همكاری و همیاری مردم در اجرای این طرح اضافه کرد: در صورتی که مردم همكاری الزم را 

انجام نمی دادند، آزاد سازی به راحتی انجام نمی شد.

جابه جایی تأسیسات زیر بنایی ازجمله شبكه های توزیع آب و خطوط جمع آوری فاضالب، برق، گاز و مخابرات، 
از مهم ترین اقدام های اولیه در احداث زیرگذرهای میدان امام علی بود، که با همكاری و تعامل همه شرکت ها 
 به نحوه شایانی انجام شد به طوری که مصداق بارز مدیریت واحد شهری در این طرح عظیم شهری تحقق 

یافت. 
ب��ه گزارش ایمنا، احیای میدان بزرگ امام علی یكی از ش��اخص ترین طرح های عمرانی ش��هر اصفهان در 
سال های اخیر است که عملیات اجرایی آن از سال گذشته به همت شهرداری اصفهان آغاز شد. اجرای این 
طرح که ابعاد فرهنگی و تاریخی گسترده ای دارد نیازمند جابه جایی تأسیسات زیربنایی از جمله شبكه های 
توزیع آب و خطوط جمع آوری فاضالب، برق، گاز و مخابرات بود که از ابتدای اجرای پروژه در دستور کار 
 شرکت ها قرار گرفت تا با بهره گیری از تمامی امكانات در کمترین زمان ممكن و با بهترین کیفیت به اجرا 

درآید. 
رف��ع  و  فرس��وده  و  تاریخ��ی  باف��ت  بهس��ازی  ب��ر  ع��الوه  ط��رح  ای��ن  اج��رای  ب��ا  همچنی��ن 
ص��ورت  ش��هر  نقط��ه  تری��ن  قدیم��ی  در  تأسیس��اتی  ش��بكه های  نوس��ازی  ترافیك��ی،   مش��كالت 

گرفت.

احياي ميدان امام علي
تأثيرگذارترين پروژه شهر اصفهان 

جابه جايی تأسيسات در زيرگذرهای ميدان امام علی؛ 
مصداق بارز مديريت واحد شهری 

زیرگذره��ای می��دان ام��ام علی، یك��ی از اقدام ه��ای مدیران 
ش��هری اصفه��ان برای انتق��ال حم��ل و نقل به زی��ر یا روی 
پوس��ت ش��هر، بعد از اولین پل دو طبقه کش��ور است، با این 
رویكرد که فضای بیرونی ش��هر در اختیار زندگی ش��هروندان 
 ق��رار گیرد و بخش��ی از حمل  و نقل به رو یا زی��ر زمین برده 

شود.
اگرچ��ه این تالش ها با احداث فاز دوم طرح احیای میدان امام 
عل��ی در آین��ده رنگی جدی به  خود می گی��رد اما زیرگذرهای 
میدان امام علی ش��اید نقطه عطف تالش مدیران ش��هری برای 

بردن خودروها به زیر پوسته شهری است.   
به گزارش ایمنا، گس��ترش معابر ش��هری و بزرگراه  سازی  در 
دهه ه��ای 70  و 80 می��الدی نهضتی بزرگ در میان ش��هرهای 
بزرگ به  وجود آورد، اما با گسترش شهرها و ازدحام خودروها 
خیلی زود بزرگراه ها در ش��هرها به شاهراه هایی بدل شدند که 
مملو از خودروها بودند. از اواس��ط  دهه 90، مسئوالن شهرها 
به  تدریج به فكر گس��ترش حمل و نقل عمومی در ش��هرهای 

بزرگ افتادند. 
تالش متفكران عرصه شهرنش��ینی بر این بود تا حمل  و نقل را 
از حوزه عمومی شهر خارج کنند. اما بزرگراه ها و معابر گسترده 
ش��هری که هر روز عرصه ای از ش��هر را به  خود می گرفت این 
ام��كان را از آنان رب��ود. بنابراین آنها خیل��ی زود به این نتیجه 
رس��یدند که هم ب��رای ایجاد معابری جدی��د و هم بازگرداندن 
روح زندگ��ی به ش��هر، بخش عمده ای از حم��ل  و نقل درون  

شهری را به زیر زمین منتقل کنند. 
مت��رو بزرگ تری��ن مص��داق این نظر ب��ود اما رینگ س��وم و 
زیرگذرهای بزرگ ش��هری ک��م کم با تكیه بر ای��ن نظریه در 
ش��هرهای بزرگ جهان گس��ترش یافت و به رؤیای شهرسازان 
تحقق بخش��ید که حمل  و نقل باید به زیر یا روی پوست شهر 

منتقل شود. 

به  دلیل واقع شدن این منطقه در قلب شهر اصفهان، زیرگذرهای 
میدان امام علی دارای جایگاه اس��تراتژیک و مهمی اس��ت و به 
حق می توان گفت که این س��ازه موجب خالصی شهروندان از 
فشار ترافیک فشرده در پایتخت فرهنگی و تمدن ایران اسالمی 

خواهد شد. 
وقتی درصدد مقایسه زیرگذرهای میدان امام علی و زیرگذرهای 
مش��ابه در منطقه های شهری برمی آییم، می توانیم مدعی شویم 
که این طرح  در زمره زیرگذرهای پیش��رو و برتر شهری است 
و به راس��تی می توان آن را نقط��ه عطفی در تاریخ زیرگذرهای 

مدرن به حساب آورد. 
از نظر فنی سازه زیرگذرها طوری طراحی شده که بسیار ایمن 
اس��ت. به طوری که پس از بازدیده��ای مكرر از محل احداث 
زیرگذره��ای میدان امام علی از س��وی مس��ئوالن کش��وری و 
استانی و شهری در مرحله های مختلف حفاری و ساخت، باید 
بگوییم س��اخت زیرگذرهای این ط��رح، تحت اصول پذیرفته 
 ش��ده فنی و معماری ساخته ش��ده و مورد تأیید استانداردهای 
مربوطه اس��ت. با درنظر گرفتن این مالحظه ها، زیرگذرها هم 
 در مرحله س��اخت و هم ب��ه هنگام بهره ب��رداری امن و ایمن 

است. 
پیچیدگی خاص��ی در مدیریت فنی احداث زیرگذرهای میدان 
امام علی وجود دارد زیرا از طرفی ماهیت مهندس��ی زیرگذرها 
و از طرف دیگر نوع مهندس��ی ژئوتكنیكی، چنین ش��رایطی را 
ایجاب می کند. مدیران زیرگذرس��ازی باید در ش��ناخت رفتار 
زمین در هنگام حفاری در محیط ش��هری تبحر داش��ته باشند. 
این در حالی است که مهندسان بومی اصفهانی  با اتكا به دانش 
فنی و ظرفیت های مهندس��ی تخصصی توانس��تند زیرگذرهای 
می��دان ام��ام علی را اح��داث کنند و تجربه بزرگ��ی برای این 
 کالنش��هر به ارمغ��ان بیاورند و از این نظر بای��د به آنها تبریک 

گفت. 
نق��ش زیرگذرهای میدان امام علی در بهبود وضعیت ترددهای 
درون ش��هری و روان ش��دن حرکت ش��ریان های شهری است، 
اس��تفاده از حلقه های جاده ای ش��هری راه حل مناس��بی برای 
خالصی از ش��رایط ناهنجار و فشار ترافیكی است، به  ویژه در 
مكان هایی که بتوان خط ارتباطی بین مبدأ و مقصد احداث کرد. 
اما تصمیم بر س��ر اینكه در یک منطقه شهری زیرگذر  احداث 
شود، به شرایط خاص پروژه بستگی دارد. پل های درون شهری، 
س��ازه هایی س��نگین، پر س��ر و صدا و آالینده محیط زیس��ت 
 هس��تند، در صورتی که زیرگذرها دید برونی ندارند و در دید 

نیستند. 
ویژگی ه��ای خ��اص این پ��روژه، ایمنی س��فرها ب��وده و در 
مصرف س��وخت نیز صرف��ه جویی خواهد ش��د. همچنین  از 
ش��روع این طرح تاکنون تمام اقدام های انجام ش��ده با نظارت 
نماین��ده می��راث فرهنگ��ی بوده و ب��ه صورت روزان��ه از آن 
 مس��تند نگاری ارزش��مند  ش��ده و به مراجع ذیصالح ارس��ال 

می شود. 

رئیس کمیس��یون حمل و نقل و محیط 
زیس��ت شورای اسالمی ش��هر اصفهان 
تأکی��د ک��رد: احی��ای میدان ام��ام علی 
پ��روژه ای منحصر به ف��ردی در منطقه 

خاورمیانه است. 
ایمن��ا، »ابوالفض��ل قربانی«  به گزارش 
گفت: پروژه بازس��ازی و احیای میدان 
ام��ام عل��ی در طول تاری��خ معماری و 
شهرسازی کشورمان از جمله نادرترین 
پروژه های بازس��ازی و مرمت ش��هری 

است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه این ک��ه به غی��ر از 
س��اخت زیرگ��ذر و احیای می��دان، 28 
 پروژه جانبی در ای��ن طرح وجود دارد، 
افزود: این پروژه اف��زون بر حل معضل 
ترافیک و نابسامانی های فیزیكی محدوده 
باف��ت تاریخی، باعث رون��ق و اعتالی 
هس��ته مرک��زی تاریخی و بازار ش��هر 
اصفهان می شود و شهروندان می توانند 

نیازهای خود را سریعتر تهیه نمایند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان اینكه این طرح از لحاظ فنی هیچ 
 مش��كلی ندارد، تصریح کرد: این طرح 
بر اساس استانداردهای روز ساخته شده 
و در زیرگذر فضاهایی نیز به پارکینگ و 

آسانسور اختصاص یافته است.
قربانی اظهار داشت: احیای پروژه میدان 
امام علی، احیای بافت های فرسوده این 
نقطه از ش��هر اصفهان بود که به س��بب 
قدمت زیاد، فرسایش هایی در تأسیسات 

آب و فاضالب ایجاد کرده بود.
وی پ��روژه احیای میدان ام��ام علی را 
طرح��ی فراملی و بی نظی��ر توصیف و 
خاطرنش��ان کرد: تاکنون چنین طرحی 
از لح��اظ قدمت و وس��عت در س��طح 

خاورمیانه اجرا نشده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان 
ادام��ه داد: توجه به این که طرح احیای 
میدان امام عل��ی از طرح های جهانی و 
ملی بوده، نیازمند اختصاص اعتبارهای 
ملی اس��ت. بنابراین امید اس��ت دولت 
مس��اعدت های الزم را در ای��ن زمین��ه 

داشته باشد.
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ويژه افتتاح پروژه ميدان امام علی 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

شهردار منطقه سه اصفهان، از آزادسازی 
و تمل��ک 185پالک جهت اجرای طرح 
احیای می��دان امام علی ط��ی 10 ماهه 
گذش��ته تاکنون با هزینه ای حدود 390 

میلیارد ریال خبر داد.   
ب��ه گزارش ایمنا، منصور نجفی با اعالم 
این خبر اظهار کرد: مجموعه شهرداری 
منطقه س��ه، طبق قولی که به شهروندان 
داده ب��ود زیرگذرهای می��دان امام علی 
را در موع��د مق��رر و حتی 4 ماه زودتر 
از زم��ان تعیین ش��ده به به��ره برداری 

می رساند. 
وی، احیای میدان امام علی را به عنوان 
بزرگترین پروژه تاریخ مدیریت شهری 
کش��ور معرف��ی کرد و از اعتم��اد مردم 
به عن��وان مهمترین س��رمایه اجتماعی 
ش��هرداری اصفهان س��خن گف��ت: ما 
ش��فاف وارد این عرصه عمل شد ه ایم. 
برای این پروژه  روزش��مار گذاش��ته ایم 
تا در قبال کارهایی که انجام می ش��ود، 

مكلف به پاسخگویی باشیم. 
وی اذع��ان داش��ت: ش��هرداری منطقه 
س��ه، عالوه بر مبحث های آزادسازی، 
در رابط��ه با رف��ع مس��ائل اجتماعی و 
اقتص��ادی گام های مؤثری برداش��ته به 
ط��وری که از ب��روز احتمالی پیامدهای 
اجتماع��ی جلوگی��ری نم��وده، این در 
حالی اس��ت که ش��هرداری این منطقه 
هر ماهه دو جلسه با کسبه چهار محور 
عبدالرزاق، مجلسی، هاتف و ولی عصر 

در خص��وص بررس��ی و رس��یدگی به 
بحث های گوناگون برگزار می کرد.

ش��هردار منطقه س��ه  با بی��ان اینكه از 
10 ماهه گذش��ته تاکنون آزاد س��ازی و 
تمل��ک  185 پالک جهت اجرای طرح 
احی��ای می��دان امام علی، ب��ا هزینه ای 
نزدی��ک به 390 میلیارد ریال انجام داده 
اس��ت، اذعان داش��ت: از کل این میزان 
120 میلی��ارد آن به ص��ورت غیر نقدی 
در قال��ب معوض، ح��دود 260 میلیارد 
 نق��دی و بقیه ب��ه صورت امتی��از بوده 

است. 
وی ب��ا اش��اره به ای��ن که ش��هرداری 
 منطقه س��ه 100 میلیارد کل هزینه های 
آزاد س��ازی و اج��را ی ط��رح احیای  
میدان ام��ام علی را تأمین کرده اس��ت 
این  زیرگذرهای  اف��زود: خوش��بختانه 
می��دان، بدون هیچ گونه پیامد اجتماعی 
در آس��تانه بهره ب��رداری ب��وده و این 
پ��روژه هدیه مدیریت ش��هری به مردم 
 این شهر، به خصوص اهالی این منطقه 

است.
نجف��ی طرح احیای می��دان امام علی را 
احیای میراث جهانی بعد از 850 س��ال 
دانس��ت و اعالم کرد: امید است دو فاز 
دیگ��ر این ط��رح  با انس��جامی که در 
ف��از اول آن وجو د داش��ت با همكاری 
ارگان ه��ای مربوطه به نتیجه برس��د و 
در اختیار مردم این شهر، کشور و حتی 

جهانیان قرار گیرد.

احداث زيرگذرهای ميدان امام علی؛ بدون 
هيچگونه  پيامد  اجتماعی 

جابه جايي شبكه هاي فاضالب
سخت ترين بخش كار بود

كاهش 30 درصدی زمان تأخير 
وسايل نقليه با احداث زيرگذرهای 

ميدان امام علی 
می��دان  افتت��اح زیرگذره��ای  ب��ا  ترافیك��ی،   براس��اس مطالعه ه��ای 
امام علی، زمان تأخیر وس��ایل نقلیه موتوری در این محدوده در مقایسه 
ب��ا وضع پیش��ین 30 درصد کاهش پی��دا می کند و با افزایش س��رعت 
 خودروها ش��اهد بهب��ود وضعیت ترافیكی به می��زان 25 درصد خواهیم 

بود.   
ب��ه گزارش ایمنا، مدی��ر مطالعات و برنامه ریزی ح��وزه حمل و نقل و 
ترافیک ش��هرداری اصفهان با اعالم ای��ن مطلب افزود: محدوده تاریخی 
مس��جد جامع از میدان قدس تا تقاطع شكرش��كن ش��امل خیابان های 
مجلسی و هاتف از ش��مال تا جنوب و محورهای عبدالرزاق و ولیعصر 
به دلیل اس��تقرار فعالیت های متنوع و بس��یار سنگین خدماتی و تجاری 
در محدوده مرکزی و ش��مال شرقی شهر، همچنان به عنوان تأمین کننده 
نیازهای ض��روری بخش قابل توجهی از جمعیت کالنش��هر اصفهان و 
س��ایر شهرهای پیرامون آن، به دومین نقطه جذب کننده سفرهای شهری 
به ویژه سفرهای حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان مبدل شده است.
»قدرت افتخاری« با اش��اره به جایگاه ویژه میدان امام علی، با تردد بیش 
از 50 هزار وس��یله نقلیه و بیش از 45 هزار مس��افر حمل و نقل عمومی 
اذعان داش��ت: عبور محورهای شریانی عبدالرزاق و ولی عصر به عنوان 
بخش ش��مالی حلقه اول ترافیكی شهر، عالوه بر جایگاه ترافیكی، بخش 
عمده ای از س��فرهای عبوری ش��رقی - غربی و بالعكس در کالنش��هر 

اصفهان را به میدان امام علی سوق داده است.
وی با بیان این که  نارس��ایی کریدورهای ش��رقی - غربی شهر به ویژه 
در محدوده مرکزی ش��هر و عدم امكان امتداد این محورها در ارتباط با 
مح��ور تاریخی و فرهنگی چهارباغ عباس��ی نقش حرکتی محور مذکور 
را دوچندان کرده اس��ت افزود: وجود وسیله های نقلیه عمومی ارتباط با 
 دو دروازه قدیمی ورودی ش��هر زینبیه در ش��مال )شهرهای دولت آباد، 

حبیب آباد و روس��تاهای اطراف( و محور جی در شرق به عنوان محور 
اصلی دسترس��ی ش��هرها و نواحی جمعیتی شرقی به ویژه خوراسگان و 

نایین و استان یزد ویژگی های این محور را دوچندان نموده است.
وی اح��داث زیرگذره��ای میدان ام��ام علی را در بهبود ترافیک بس��یار 
مؤث��ر دانس��ت و اضافه کرد: با توجه به اینكه  طی س��ال های گذش��ته 
محوره��ای منته��ی به میدان امام علی و نبود تس��هیالت م��ورد نیاز آن 
میدان و محورهای ارتباطی به آن، به یک معضل ترافیكی ش��هری تبدیل 
ش��ده بود؛ طرح میدان غیر همس��طح امام علی و اح��داث زیرگذرهای 
این میدان به عنوان بخش اساس��ی احیای میدان تاریخی عتیق و بازیابی 
هویت اصیل ش��هر، یكی از دس��تاوردهای مهم حم��ل و نقل و ترافیک 
 در اس��تراتژی کالن حمل و نقل و ترافیک در ش��هر اصفهان به ش��مار 

می رود.
مدی��ر مطالعات و برنامه ریزی حوزه حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
اصفهان، اح��داث زیرگذرهای میدان امام علی را در بازگرداندن جایگاه 
رفیع و دیرینه مس��جد جامع و مح��دوده تاریخی و رفع معضل ترافیكی 
مح��دوده این میدان بس��یار مهم خواند و ادامه داد: جداس��ازی ترافیک 
بس��یار س��نگین عابر پیاده در منطقه تاریخی - تجاری از ترافیک زیاد و 
متنوع س��واره، حذف تداخل های عمده وس��ایل نقلیه عبوری و وسایل 
نقلیه عمومی، ایجاد سیس��تم مناس��ب حمل و نقل عموم��ی با توجه به 
احداث پایانه در طبقه زیرین میدان به عنوان ش��اخص های مهم طراحی 

و عمرانی پروژه محسوب می گردد.
وی از کاه��ش می��زان تأخی��ر وس��ایل نقلی��ه موت��وری ب��ه بی��ش از 
 30 درص��د ب��ا اح��داث زیرگذره��ای می��دان ام��ام علی خب��ر داد و

افزود: بهبود وضعیت ترافیكی به میزان 25 درصد، افزایش کارایی میدان 
و محورهای منتهی به آن و بهبود تردد در کریدور اصلی شرقی - غربی 
 عبدال��رزاق - ولی عصر، از دیگر مزایای احداث زیرگذرهای این میدان

است.
افتخاری تصری��ح کرد: طرح احیای میدان امام عل��ی، تجربه بزرگی در 
زمینه مدیریت کالن ش��هرهای کش��ور اس��ت که قابل ارائه به مجامع و 

محافل علمی و تخصصی کشور و دنیا است.

مشكالت 100ساله منطقه 
برطرف می شود 

مدیر بازرس��ی و پاسخگویی به شكایت های شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینكه میدان تاریخی امام علی مشكالت فراوانی برای اهالی این منطقه 
ایجاد کرده بود، گفت: احیای میدان امام علی، مشكالت 100ساله منطقه 

را برطرف می نماید.  
به گزارش ایمنا، »رس��ول اخوان ش��ریف« با بی��ان اینكه میدان امام علی 
زندگی را برای اهالی محدوده س��خت کرده بود، افزود: با توجه به اینكه 
این میدان در رأس محور تاریخی و در ش��لوغ ترین قس��مت ش��هر در 
تقاط��ع خیابان های هاتف ش��مالی و جنوبی، ولیعصر و عبدالرزاق واقع 
شده است؛ احیای آن معضل ترافیک این محدوده را برطرف می نماید.

وی با اش��اره به این که اهالی منطقه ش��كایت های بسیاری از وضعیت 
ناهنجار میدان داش��ته اند، تأکید کرد: با توجه به اینكه این میدان به یک 
مرکز تجاری تبدیل ش��ده، احیای آن، عالوه بر رفع مشكالت ترافیكی، 
معضل های ش��هری ب��ه وجود آمده را نیز تا حد زی��ادی مرتفع خواهد 

کرد.
مدیر بازرسی شهرداری اصفهان با اشاره به اینكه با احیا، بهسازی، وحدت 
بخش��ی و ایجاد پیوستگی این میدان قدیمی می توان به انسجام کالبدی 
و تبلور حیات دس��ت یافت، تصریح کرد: این پروژه به منظور توجه به 
عملكردهای واقعی و درخور اقتصادی این منطقه، بهسازی عملكردهای 
مس��كونی محله های پیرامون به نحوی که پاسخگوی نیازهای امروزی 
باشد و همچنین تجدید کاربری در فضاهای فاقد عملكرد مفید یا دارای 

کاربری نامناسب، احیا می گردد.
 اخوان شریف اظهارداشت: این مجموعه می تواند میدان امام دوم برای 
اصفه��ان به ش��مار آید، چرا که موقعیت ویژه می��دان امام علی، در قلب 
بافت تاریخی و فرهنگی ش��هر و همچنین امتداد معابر وابس��ته به آن تا 
بازار این ش��هر، چش��م اندازی فرا روی برنامه های کالنشهرها خواهد 

بود.
وی یكی دیگر از هدف های مهم اجرای پروژه بزرگ را جذب توریست 
عن��وان کرد و ادامه داد: بازگرداندن حیات به بافت تاریخی، ایجاد جاذبه 
برای سرمایه گذاران، اس��تفاده بهینه از بافت فرسوده و درآمد زایی برای 

شهر اصفهان، از دیگر هدف های اصلی این طرح است.

نایب رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان، پروژه عظیم زیرگذرهای میدان 
ام��ام علی را یک رکورد جدید و تحقق عملی رهنمود رهبر معظم انقالب 

مبنی بر »همت مضاعف، کار مضاعف« دانست 
 به گزارش روابط عمومی ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان، »کریم داودی« 
در آغاز یكصد و ش��صت و چهارمین جلس��ه علنی این ش��ورا با اشاره به 
اتمام عملیات ساخت زیرگذرهای میدان امام علی از تالش شبانه روزی و 
دلسوزانه شهردار اصفهان و معاونان وی به خصوص معاونان عمران شهری 
و اداری مالی ش��هرداری، شهردار منطقه3، مدیرعامل سازمان عمران، مدیر 
پروژه و سایر دست انددکاران قدردانی کرد و گفت: انجام بیش از 200 هزار 
مترمكعب خاکبرداری و حفر 1400 ش��مع به عمق 20 تا 35 متر در مدت 
کمتر از یک س��ال در حالی انجام ش��د که برای احداث هر زیرگذر 100 تا 
150 مترمربع زیر بنا برای هر تقاطع غیر همسطح، )احتساب 1000 تا 1500 
مترمربع زیر بنا برای هر تقاطع غیر همسطح( در واقع شهرداری اصفهان در 
این پروژه معادل احداث 15 تقاطع غیر همسطح عملیات انجام داده است.

وی به انجام بیش از 60 هزار تن عملیات بتن ریزی در پروژه امام علی اشاره 
کرد و  گفت: این حجم عملیات به جز آزاد سازی و جا به جایی تأسیسات 
در زمانی کمتر از یک س��ال انجام شده اس��ت و با توجه به اینكه در طول 
14 ماه گذش��ته عملیات تخریب و انح��راف ترافیكی حدود 3 ماه به طول 
 انجامید. در حقیقت زمان واقعی اجرای این طرح عظیم حدود 11 ماه بوده 

است.
داودی، سرکش��ی های شبانه و س��ر زده خود از این پروژه ملی در یک ماه 
گذشته را یادآور شد و گفت: انجام این حجم عملیات در مدت زمان مذکور 

و ساعت های مختلف شبانه روز، منحصر به فرد و بی سابقه است.
 وی در همی��ن زمینه به معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان توصیه 
کرد: عملیات احداث پارکینگ و احیای میدان را نیز آغاز کرده و سازمان های 
نوس��ازی و بهسازی ش��هرداری و مسكن و شهرسازی استان هم در جهت 

احیای بافت قدیمی و مرکزی شعر تعامل و همكاری الزم را داشته باشند.
نایب رئیس ش��واری اس��المی ش��هر اصفهان، در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به اقدام های انجام شده در رابطه با ساماندهی سیمای شهری 
و همای��ش 2 روزه در این رابطه توس��ط مرکز پژوهش های این ش��ورا و 
س��خنرانی عمیق و کارشناس��انه صاح��ب نظران گفت: اکنون الزم اس��ت 
معاونت شهرس��ازی و معماری شهرداری اصفهان با استفاده از کارشناسان 
مجرب و معماران زبده نسبت به کنترل، نظارت و اجرای نقشه های نمای 
ساختمان ها به خصوص در خیابان های اصلی و محور تاریخی – فرهنگی 
اصفهان اقدام و س��اماندهی این نماها متناس��ب با معماری و هویت ش��هر 

اصفهان را در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته وی اس��تفاده پاره وقت از کارشناس��ان خبره در این زمینه عالوه بر 
کاهش عملیات اداری معاونت شهرسازی، نمونه ای از مشارکت نخبگان در 

امور شهر را به نمایش خواهد گذاشت.

ترافیک ش��هری  مدیر 
ش��هرداری اصفهان از 
آغاز کار نصب ش��ش 
تخلف  ثب��ت  دوربین  
میدان  زیرگذرهای  در 
ام��ام عل��ی خب��ر داد 
و گف��ت: ب��ا افتت��اح 
می��دان   زیرگذره��ای 
خط های  عل��ی،  امام 
ویژه اتوبوسرانی میدان 
امام، احیا می ش��ود و 
مقدمه ای  ط��رح  این 

برای اجرای محدودیت های ترافیكی در این محور خواهد بود. 
ب��ه گزارش ایمنا، »مس��عود بنده خ��دا« با اعالم این خبر افزود: سیس��تم 
دوربین های ثبت تخلف مكانیزه ای در زیرگذرهای میدان امام علی نصب 
خواهد شد که تصاویر دریافتی را به صورت زنده آنالیز کرده و نسبت به 

تغییر مسیر حرکت خودروها عكس العمل نشان می دهد.
وی با بیان اینكه شش دوربین ثبت تخلف  در محل هایی نصب می شوند 
که اش��راف کامل بر مس��یر داخ��ل زیرگذرها داش��ته و تمامی الین های 
حرکتی را تحت نظر داش��ته باش��ند اظهار ک��رد: معاونت حمل و نقل و 
ترافیک ش��هرداری متولی نصب و راه اندازی این سیستم در زیرگذرهای 
میدان امام علی بوده و با مكان نمایی دوربین ها، کار نصب آنها آغاز شده 

است.
 وی اظه��ار امیدواری ک��رد: همزمان با بازگش��ایی زیرگذره��ای میدان 

امام علی، کار اجرای دوربین ها به اتمام خواهد رسید. 
مدیر ترافیک ش��هری ش��هرداری اصفهان با اش��اره ب��ه نصب عالمت و 
تابلوهای راهنمایی در محورهای هاتف، مجلسی، عبدالرزاق و ولی عصر 
تصریح کرد: تقاطع ه��ای اطراف  زیرگذرهای میدان امام علی، از جمله 
حكیم، سنبلستان، چهارراه کمال و چهارراه تختی  به سیستم های کنترل 
هوشمند تجهیز می شود. همچنین خط های ویژه اتوبوس در محورهای 

مجلسی و حافظ فعال خواهد شد.
وی از اج��رای محدودیت های ترافیكی در میدان ام��ام، با بهره برداری 
زیرگذره��ای میدان امام علی، س��خن به می��ان آورد و اعالم کرد: ورود 
خودرو های شخصی به میدان امام فقط از سمت غرب یعنی خیابان سپاه 
امكان پذیر اس��ت و در خیابان حافظ ممنوعیت وس��ایل شخصی ایجاد 
خواهد ش��د و تنها برای وس��ایل حمل و نقل عمومی این مسیر مد نظر 

قرار خواهد گرفت.
بن��ده خدا اضافه کرد: اعمال محدودیت ه��ای ترافیكی در میدان امام، به 
طورکامل اجرایی نمی شود و در آینده  نزدیک تردد خودرو در این میدان 

تاریخی ممنوع خواهد شد.

زمان بهره برداري رسمي از طرح بزرگ 
ميدان امام علي اعالم شد 

زیرگذره��ای میدان امام عل��ی  با حضور رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی و مس��ئوالن بلند پایه 
کشوری، استانی و ش��هری، روز 28 شهریورماه 
س��ال جاری به صورت رس��می به بهره برداری 

می رسد.  
به گزارش ایمنا، مدیر روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: کلنگ س��اخت 
زیرگذره��ای میدان امام علی از 28 تیرماه س��ال 
گذش��ته بر زمین زده شد و بعد از گذشت کمتر 
از 14 م��اه از آن زم��ان، ف��ردا به به��ره برداری 

می رسد.
»اصغ��ر آذربایجان��ی« با اش��اره ب��ه برنامه های 
افتتاحی��ه زیرگذرهای میدان امام علی اظهارکرد: 
در این مراس��م علی الریجان��ی )رئیس مجلس 
شورای اسالمی( و مس��ئوالن بلند پایه کشوری 

و استانی حضور خواهند داشت.
وی از برگزاری نمایش��گاه عكس در خصوص 
مراح��ل اجرای��ی زیرگذرهای می��دان امام علی 
در حاش��یه آیین بهره ب��رداری از فاز اول طرح 
احیای میدان امام عل��ی خبر داد و افزود: پخش 
کلی��پ از روند اجرای این طرح عظیم ش��هری، 
ارس��ال انیمیش��ن ط��رح از طری��ق بلوت��وث و 
توزی��ع بروش��وردر بین ش��رکت کنن��دگان از 
دیگ��ر برنامه های جانبی مراس��م به��ره برداری 

زیرگذرهای میدان امام علی است.
مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به تجلیل و تقدیر از دست اندرکاران و مهندسان 
ف��از اول پروژه احیای میدان ام��ام علی تصریح 
کرد: در پای��ان آیین بهره برداری از زیرگذرهای 
میدان امام علی بازدید از این طرح برای حاضران 

پیش بینی شده است.
وی اه��دای یادم��ان حض��رت امیرالمومین)ع( 
منق��ش به حدیث��ی گهربار از ایش��ان را از دیگر 
برنامه های مراسم بهره برداری این طرح برشمرد 
و افزود: در این مراس��م هیأت های مذهبی شهر 
حضور یافته و مداحان به مدح و منقبت حضرت 

علی)ع( خواهند پرداخت.
وی ب��ا بی��ان این که س��رعت و دق��ت احداث 
پروژه های س��نگین عمران ش��هری در پایتخت 
فرهنگی و تمدن اسالمی با افزایش بی سابقه ای 
روبه رو بوده است تصریح کرد: بازسازی میدان 
امام علی که در قل��ب بافت تاریخی و فرهنگی 
ش��هر قرار گرفته، نه تنها باف��ت تاریخی را احیا 
می کند، بلكه برطرف کننده معضل های شهری و 

اجتماعی به  وجود آمده نیز می باشد.

نايب رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان:
پروژه ميدان امام علي تحقق عملي 
»همت مضاعف، كار مضاعف« است

 زيرگذرهای ميدان امام علی
مدی��ر عام��ل ش��رکت آب و فاضالب  به دوربين های ثبت تخلف مجهز می شوند 

 اس��تان اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینكه 
ج��ا ب��ه جای��ی ش��بكه های فاضالب 
مع��ارض ب��ا زیرگذرهای می��دان امام 
علی، س��خت تری��ن بخ��ش کار بود، 
گفت: خط ه��ای فاضالب در ش��مار 
ش��اهراه های اصل��ی و حیات��ی انتقال 
فاض��الب ش��هر اصفه��ان ب��ه ش��مار 
می رفت و دس��ت زدن به این لوله ها 
و جابه جایی این خط ها برای مدیران 
و کارشناسان شرکت آب و فاضالب تا 

حدودی غیر قابل تصور بود.
»هاش��م امینی« ادامه داد: خوشبختانه به 
هر ترتیبی بود کار جمع آوری خط های 
فاضالب معارض با زیرگذرهای میدان، 
با قط��ر800 در1200 میلیمت��ر و 900 

در350 میلیمتر آغاز شد.
وی با بیان اینكه انتقال فاضالب میدان 
بخش قابل توجهی از کالنشهر اصفهان 
خیابان ه��ای فروغی، کاوه، عبدالرزاق، 
هاتف، ابن س��ینا و چهارب��اغ پایین به 
تصفیه خانه فاضالب جنوبی را برعهده 
داشت، تصریح کرد: در ابتدا نزدیک به 
2 ه��زار متر لوله فاض��الب با قطرهای 
1200 در250 میلیمتراز جنس پلی اتیلن 
و سیمانی روکش دار در مسیرهایی که 
در تعارض با س��ایر تأسیس��ات میدان 
نبود اجرا و همچنین کلیه انشعاب های 
قدیم��ی  خط ه��ای  ب��ه  متص��ل 
 فاضالب ب��ه خط های جدی��د متصل 

گردید.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب 
 استان اصفهان با تأکید بر اینكه عملیات 
جا به جایی به دلی��ل عرض کم معابر، 
وجود تأسیسات قدیمی شهری همچون 
آب، برق، گاز و فاضالب، ناپایداربودن 
زمین و ریزشی بودن خاک و همچنین 
وجود آثار تاریخی و منحصرد به فرد در 
مسیر از پیچیدگی خاصی برخوردار بود، 
خاطرنشان کرد: با استفاده از تجهیزات 
خاص و شیوه های جدیدی که برخی 
از آنها برای نخستین بار در کشور اجرا 
می شد از جمله اس��تفاده از لوله های 

پلی اتیل��ن و اتص��ال الكتروفیوژن در 
داخل نقب ه��ای ناپایدار به قطر1200 
میلیمتر با ص��رف هزینه ای بالغ بر 20 

میلیارد ریال به اجرا درآمد.
 امین��ی با اش��اره ب��ه اینك��ه در بخش
جابه جایی تأسیس��ات آبرسانی به دلیل 
قطر کمت��ر لوله ها و همچنی��ن نیاز به 
حفاری در عمق کمتری از زمین، کار با 
سرعت بیش��تری پیش می رفت، اظهار 
داشت: در بخش جابه جایی تأسیسات 
آبرس��انی ش��رکت آب و فاض��الب با 
صرف هزینه ای بالغ بر 11میلیارد ریال 
اقدام به اج��رای 1600متر لوله فوالدی 
 با قط��ر 600 میل��ی متر، 3 ه��زار لوله 
پلی اتیلن با قطر 110 میلیمتر و تعویض 
 150 فق��ره انش��عاب فرس��وده نموده 

است.
عملی��ات  ک��رد:  خاط���رنش��ان   وی 
جا به جایی تأسیس��ات آب و فاضالب 
ام��ام  تاریخ��ی  می��دان  مح��دوده  در 
 عل��ی با وج��ود مش��كل های اجرایی 
همچ��ون: نوع خاک منطقه و ناپایداری 
آن، وج��ود آثار تاریخ��ی و چند جبهه 
مختل��ف کاری به طور همزمان و تردد 
باالی جمعیت در محل اجرای طرح و 
محدودیت زمانی با تالش شبانه روزی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و 
همكاری شهرداری اصفهان در حداقل 

زمان به اجرا درآمد.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب 
با اش��اره به این که این ش��رکت بدون 
مح��دوده  در  خ��ود  خدم��ات  قط��ع 
ای��ن می��دان اق��دام ب��ه جا ب��ه جایی 
تأسیس��ات کرد افزود: با توجه به تعدد 
 خط های این ش��رکت، خوشبختانه با 
جا ب��ه جایی تأسیس��ات، هی��چ گونه 
 خلل��ی در خدمات این ش��رکت ایجاد 

نشد.
هم��كاری  و  تعام��ل  داد:  ادام��ه  وی 
ش��رکت های تأسیس��اتی به خصوص 
آب و فاضالب با ش��هرداری اصفهان، 
مص��داق ب��ارز تحقق مدیری��ت واحد 

شهری است.
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نایب رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفه��ان با تأکید بر اینكه پروژه میدان 
امام علی تأثیر به سزایی در کاهش بار 
ترافیكی این محدوده دارد، بیان داشت: 
زیرگذرهای میدان امام علی معادل 15 

تقاطع غیر همسطح عمل می کنند.    
به گزارش ایمنا، »س��ید کریم داودی« 
در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بی��ان اینكه انجام این حجم عملیات 
در م��دت 11ماه تحق��ق رهنمود رهبر 
معظم انقالب در س��ال جاری )همت 
مضاعف، کار مضاعف( اس��ت، گفت: 
در ای��ن پروژه عظیم عالوه بر عملیات 
آزاد س��ازی، انتقال تأسیس��ات بسیار 

دشوار بوده است.
وی با اش��اره به اینك��ه در این پروژه، 
230 هزار مترمكعب خاکبرداری شده 
است، افزود: احداث 23 هزار مترمربع 
پل، اجرای یک هزار و400 ش��مع، 6 
ه��زار و700 تن آرماتوربندی،40 هزار 
مترمكعب بتن ری��زی از لحاظ حجم 
عملیات اجرایی در طرح احیای میدان 
امام علی نسبت به دیگر پروژه ها قابل 

توجه است.
نایب رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفه��ان اجرای عملی��ات عمرانی به 
صورت همزمان در چهار محور اصلی 

به همراه میدان بزرگ مرکزی و تعامل 
با تمام مردم در پرجمعیت ترین نقطه 
تج��اری ش��هر را از مهمترین ویژگی 
 اج��رای ف��از اول طرح احی��ای میدان 
ام��ام علی عنوان و تصری��ح کرد: امید 
اس��ت با احداث پارکینگ و همچنین 
فازهای بعدی، این طرح به همین روال 

ادامه یابد.
وی بیان کرد: پیشبرد همه جانبه پروژه 
همزمان ب��ا رفع ان��واع معارضه ها و 
تأسیس��ات، با ایجاد فض��ای یكدلی و 
یكصدای��ی در ترس��یم مدیریت واحد 
ش��هری، مدیریت هم��ه جانبه وکنترل 
پیشرفت فیزیكی پروژه با به کارگیری 
از برنامه زمان بندی ش��ده و برگزاری 
جلسه های مس��تمر هفتگی با حضور 
ش��هردار اصفهان از دیگر ویژگی های 

بارز این طرح است.
داودی با بیان این که س��ازمان مسكن 
احی��ای  در  بایس��تی  شهرس��ازی  و 
بافت فرس��وده این محدوده همكاری 
نماید، خاطرنش��ان کرد: با بازگردندان 
هویت تاریخی و فرهنگی، بهس��ازی 
محله ها و تأسیس��ات ش��هری، رونق 
بحث ه��ای اقتص��ادی و س��اماندهی 
 ترافیكی، قلب تاریخ��ی اصفهان احیا 

می شود.

زيرگذرهاي ميدان امام علي؛ معادل 15 تقاطع 
غير همسطح 

جابه جايی تأسيسات گاز در مدت
 24 ساعت 

ميدان تاريخي امام علي؛ در سطح دنيا 
قابل ارائه است 

كاهش 30 درصدی زمان 
تأخير وسايل نقليه با 

احداث زيرگذرهای ميدان 
امام علی 

ب��ه گ��زارش م��وج، مدیرعملیات منطق��ه جنوب 
س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با تأکی��د بر این که خوش��بختانه از ابتدای 
احیای میدان امام عل��ی تاکنون هیچ حادثه ناگواری 
رخ نداد، بیان داش��ت: در زیر گذره��ای میدان امام 
 علی، تأسیسات آتش نش��انی در حال نصب است.  
»حس��ین حس��ین زاده« با بیان این که از آغاز طرح 
احیای میدان امام علی تاکنون، خودرو آتش نشانی 
در مرکز مستقر بوده است، گفت: با توجه به این که با 
شروع این پروژه، مسیر تردد خودروها قطع می شد، 
20 شیر آتش نشانی در قسمت های حساس اطراف 
بازار میدان امام علی نصب شده است. وی از خرید 
5 دس��تگاه اطفاء حریق AFT خبر داد و افزود: این 
دستگاه قابل حمل بر روی موتور سیكلت بوده که 
امكان تردد در عملیات اطفاء حریق را در این منطقه 
که )امكان تردد برای خودروی آتش نشانی و ماشین 

آالت میسر نیست( آسان می کند.
مدیر عملیات منطقه جنوب سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به آموزش 
چهره به چهره کس��به  میدان امام علی تصریح کرد: 
واحد پیشگیری س��ازمان آتش نشانی، آموزش ها و 
توصیه های ایمنی الزم را در خصوص اطفاء حریق 
به کسبه میدان امام علی داده است. حسین زاده با بیان 
این که در این مدت با پشتوانه شهرداری پمپ های 
تحت فش��ار FHP خارجی ب��ا ظرفیت آب کم و 
قدرت حریق باال خریداری شد، خاطرنشان کرد: این 
پمپ ه��ا با مخزن 600 لیتر آب به اندازه 6 هزار لیتر 
آب سرویس دهی می کند. وی ادامه داد: فرمانده  هر 
ایستگاه، هر روز کلیه معابر این محدوده را بازرسی 
می کنند و یک ایستگاه نیز در ابتدای خیابان ابن سینا 

مستقر شده است.
حس��ین زاده با بیان این که در پارکینگ زیر گذرها، 
نصب سیستم درب های حریق پیش بینی شده است، 
اضافه کرد: جعبه های آتش نشانی و خاموش کننده 
آتش در زیرگذرهای میدان در حال نصب اس��ت. 
مدیر منطقه عملیاتی سازمان آتش نشانی وخدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه 
جز موارد جزئی، حادثه ناگواری در این مدت اتفاق 

نیفتاد.
حسین زاده با اشاره به این که پروژه میدان امام علی 
یكی از افتخارهای ش��هر اصفهان است، گفت: امید 
اس��ت با همكاری مردم و مدیران شهر، فاز دوم این 
پروژه به همی��ن روال ادامه یابد تا تحولی عظیم در 

بافت محروم شهر ایجاد شود.

پروژه احيای 
ميدان امام علی، بستری 
برای حضور گردشگران 

یكی از مهم تری��ن ویژگی احیای میدان امام علی، 
س��اماندهی نق��اط پرتردد و تج��اری در کنار آثار 

تاریخی است. 
»غالمرضا ش��یران«، عضو ش��ورای اسالمی شهر 
 اصفه��ان، با تأکید بر این که پ��روژه احیای میدان 
امام عل��ی به خوبی فضاه��ای عمومی را تعریف 
می کند، گفت: با احیای این میدان، ش��هروندان با 
آس��ایش می توانند در این مكان تردد نمایند. این 
پروژه بزرگ در واقع ترافیک موتوری را از ترافیک 
پی��اده ج��دا و ایمنی ش��هروندان را ارتقا می دهد.  
وی با اش��اره به این که افزایش گردش��گر داخلی 
و خارج��ی از دیگر مزیت های این طرح اس��ت، 
تصریح کرد: احیای این می��دان تاریخی، زمینه را 
برای حضور جهانگردان فراهم می کند تا با آرامش 
و بدون درگیر شدن با ترافیک از این مكان تاریخی 
بازدید کنند. عضو ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
در ادامه اظهار داش��ت: با توج��ه به این که پروژه 
میدان امام علی در رأس محور تاریخی و در بافت 
فرسوده قرار دارد، احیای آن، حیاتی دوباره به این 

منطقه می بخشد. 
وی با بیان این که الزم است دراحیای پروژه میدان 
امام علی هویت معماری اسالمی بیشتری در نظر 
گرفته ش��ود، خاطر نش��ان ک��رد: در فاز های 2 و 
3 ای��ن طرح، باید در انتخ��اب نما و مصالح دقت 
بیشتری به کار گرفته شود تا شاهد شاخص ترین 

طرح شهری باشیم.

اظهار نظره��ا در زمینه تأثیره��ای فرهنگی زیرگذرهای 
می��دان امام عل��ی در عرصه عمرانی و مدیریتی کش��ور 
بسیار دارای اهمیت است. موج نوشت: در آستانه افتتاح 
بزرگترین پروژه ترافیكی شهر اصفهان، به منظور احیای 
بافت فرسوده و تاریخی شهر به مناسبت عید سعید فطر، 
اظهار نظر پیرامون این موضوع فراوان شده و کارشناسان 
و صاح��ب نظران، اثرهای مثبت این کار بزرگ مدیریت 
ش��هری را از جوان��ب مختل��ف واکاوی می کنن��د، اما 
 اظهار نظرها در زمین��ه تأثیر فرهنگی زیرگذرهای میدان
ام��ام علی در عرصه عمرانی و مدیریتی کش��ور بس��یار 
 دارای اهمیت اس��ت؛ بنابراین در این گزارش به این مهم 

می پردازیم. 
خود باوری و اعتماد به نفس

در حالی که طوالنی ش��دن پروژه های عمرانی و متروک 
شدن آنها در کش��ور ما تبدیل به یک رویه معمول شده 
 اس��ت و س��ه نمونه ب��ارز آن عبارتند از تونل آبرس��انی 
بهشت آباد، نقش جهان و مصلی، ساخت چهار زیرگذر 
در کالنش��هر اصفهان در سخت ترین گره ترافیكی در 6 
متر زیر زمین طی مدت کمتر از 14 ماه، فرهنگ جدیدی 

را تبلیغ نمی کند؟ 
اعتم��اد به نفس و خ��ود باوری مدی��ران و مجریان این 
پروژه فرهنگی نش��أت گرفته از انفاس قدسیه حضرت 

امام خمینی )ره( است که همواره بر آن تأکید داشتند و به 
نوعی گسترش عملی و عینی این فرهنگ انقالبی است.

در دوره هش��ت س��اله اخیر، مدیریت ش��هری عالوه بر 
تكمی��ل و بهره ب��رداری از هزاران پ��روژه، طرح احیای 
میدان امام علی که بیش از 25 سال بر زمین مانده بود را 
از کلنگ زنی تا بهره برداری پیگیری نموده و با شعار »ما 
می توانیم«، در حال حاضر فاز اول این طرح عظیم شهری 

را آماده بهره برداری کرده است.
استقالل و خودكفايی

اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در یكی از مرحله های 
طراح��ی و اج��را به طور معمول با دخالت مش��اوران یا 
پیمان��كاران خارجی همراه بوده اس��ت. اگر قرار باش��د 
پ��روژه ای که به صورت کامل همه مرحله های آن بدون 
مش��ارکت بیگانگان اجرایی شده اس��ت را معرفی کنیم، 
ب��دون تردید طرح احیای میدان امام علی و زیرگذرهای 
آن، یكی از آنها خواهد بود و می توان آن را یكی از مظاهر 
استقالل و خودکفایی مدیریت شهری در اجرای پروژه ها 

به شمار آورد. 
صداقت و صراحت 

یكی از اصول و تعهدهای مدیریت شهری در دوره فعلی 
به مردم اصفهان، صداقت و صراحت بوده است. اجرای 
عملی این تعه��د با اجرای پروژه ف��از اول طرح احیای 
میدان امام علی برابر زمانبندی اعالم شده در حال تحقق 

است.
مديريت جهادی و بسيجی 

یكی از دغدغه های مقام معظ��م رهبری )مدظله العالی( 
و مدیران عالی نظام، انتقال فرهنگ پویا و س��ازنده دفاع 
مقدس به س��ایر عرصه های مدیریتی و اجرایی کش��ور 

است.
امروزه مدیریت ش��هری اصفهان، یك��ی از اصول کاری 
خود را اس��تفاده از این فرهن��گ در عرصه کار و تالش 
در حوزه های مختلف قرار داده و بر این اس��اس، دقت، 
صحت، سرعت، 3 اصلی است که در این رویكرد توأمان 

مورد توجه قرار گرفته است. 
زیرگذره��ای میدان ام��ام علی، یكی از مظاهر آش��كار 
مدیریت جهادی و بسیجی است که طی آن، شهردار، هر 

هفته عالوه بر حضور در جلسه های مستمر در خصوص 
این پروژه بر همه مسائل کلی و جزئی آن نظارت داشته و 

دستورهای الزم را صادر می کرد. 
مدیریت جهادی و بسیجی همچون دوران دفاع مقدس، 
فرمانده را در خط مقدم و در کنار مجریان می خواهد. این 
موضوع فقط خاص زیرگذرهای میدان امام علی نیست، 
بلكه در سایر پروژه ها از جمله اولین پل دو طبقه کشور، 
س��اماندهی رینگ دوم با اح��داث تقاطع های گوناگون، 
احداث رینگ سوم ترافیكی و بسیاری دیگر از پروژه های 

شهری، جاری بوده و هست.
صبر و توكل 

زیرگذره��ای میدان ام��ام علی، دس��تاورد یكی دیگر از 
ش��اخص های فرهنگ بسیجی است و آن، صبر در برابر 

نامالیمات و توکل بر ذات پروردگار متعال است.
وقت��ی پ��روژه ای ب��دون کمک مل��ی و تنها ب��ا تكیه بر 
درآمدهای ش��هرداری اصفه��ان در حال اجرا اس��ت و 
تنها توق��ع مدیریت ش��هری »حمایت معنوی« اس��ت، 
ج��ز صبر و توکل چه عاملی می تواند پش��توانه دلگرمی 
و مقاوم��ت مدی��ران و مجری��ان ای��ن پ��روژه باش��د؟! 
آری س��اخت زیرگذره��ای می��دان امام عل��ی، فرهنگ 
 جدی��دی را در مدیریت کش��ور و در س��طح ملی فریاد 

می کند.

حيات اجتماعي به شهر باز مي گردد 
مع��اون ف���رهنگ��ی اجتماع��ی 
تأکی��د  اصفه��ان   ش��هرداری 
کرد: احیای بافت فرس��وده، یكی 
از مهم تری��ن ویژگی های احیای 
میدان امام علی اس��ت؛ به نوعی 
که حیات اجتماعی به این منطقه 

باز می گردد. 
ب��ه گ��زارش م��وج از اصفهان، 
»حبی��ب اله تحویل پ��ور« با بیان 
ای��ن ک��ه ای��ن ط��رح در 3 فاز 
داش��ت:  اذعان  می ش��ود،  انجام 
فاز اول این طرح، شامل احداث 
زیرگذر اس��ت که در کوتاهترین 
زمان، به زودی ب��ه بهره برداری 
می رس��د. وی ب��ا بی��ان این که 
پس از احداث ف��از اول، احیای 
میدان و ساماندهی اطراف میدان 
صورت می پذیرد، افزود: در این 
پروژه بزرگ، 37 نقطه فرهنگی، 
مذهبی، تاریخ��ی و میراثی احیا 
می شود. معاون فرهنگی اجتماعی 
ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: 
این میدان 800 س��ال پیش و در 
دوران سلجوقیان، مرکز حكومت 
و محور اساس��ی ش��هر بود، اما 
ب��ا ایج��اد میدان ام��ام در دوران 
صفویه، ای��ن میدان جایگاه خود 

را از دست می دهد.
تحوی��ل پور با اش��اره به این که 
بیش��ترین بافت فرس��وده در این 

منطقه قرار دارد، خاطرنش��ان کرد: ب��ا مهاجرت اهالی 
بومی منطقه، این محدوده محلی برای سكونت مهاجران 
افغانی و معتادان شده بود و این حرکت بزرگ می تواند 
ناهنجاری موجود در میدان قدیمی اصفهان را برطرف 
کن��د. وی تأکید کرد: جهت احی��ای بافت قدیمی این 
میدان تاریخی و رسیدن به شرایط مطلوب به مشارکت 

مردم نیاز است.
معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان با اش��اره 

ب��ه این که ارتقای صنعت گردش��گری یك��ی دیگر از 
ویژگی های احیای این میدان است، ادامه داد: مجموعه 
می��دان امام علی ش��امل: بازار، مس��جد جام��ع، مقبره 
خواجه نظام  الملک، قیصریه، ارگ سلجوقی، کاخ ها و 
عمارات حكومتی، مدرسه سلطان سنجر، مدرسه و منار 
علی، مجموعه هارون والیت ) هارونیه ( که مجموعه ای 
منس��جم و همخوان از عملكرد ه��ای اداری حكومتی، 
فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی را تش��كیل داده 

و می تواند در جذب گردشگر بسیار مؤثر باشد.

تحوی��ل پور با بیان این که این پروژه در اقتصاد ش��هر 
اصفهان به خصوص در بخش صنایع دستی مؤثر است، 
گف��ت: در مجموع بازس��ازی مجموعه میدان امام علی 
که در قلب بافت تاریخی و فرهنگی ش��هر قرار گرفته 
است، نه تنها بافت تاریخی را احیا می کند، بلكه برطرف 

 کننده معضل های شهری به  وجود آمده نیز است.
وی با اش��اره به این که طرح بزرگ، ظرفیت مشارکت 
بخش خصوصی را نیز دارد، تصریح کرد: جهت انجام 

فازهای بعدی این طرح به اعتبارهای ملی نیاز است.

تأثيرهاي فرهنگي زيرگذرهاي ميدان امام علي

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان 
با اش��اره ب��ه این که 2 اکی��پ به طور 
مستمر در محل پروژه حضور داشتند 
تا در صورت بروز هر حادثه ای اقدام 
کنند، گفت: همزمان با اجرای فاز اول 
پروژه، جا به جایی تأسیس��ات انجام 

شد.
»مرتض��ی طغیانی« افزود: ظرف مدت 
24 ساعت، کلیه تأسیسات گاز به جز 
لوله های قسمت ضلع شرق به غرب 

جابه جا شد.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینكه ج��ا به جایی 
تأسیس��ات گاز از حساسیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت، تصریح کرد: جا به 
جایی تأسیسات گاز باید منزل به منزل 
انجام ش��ود و مانند شبكه های آب و 

برق نیست.

وی ادام��ه داد: جا به  جای��ی لوله گاز 
ش��هری 4 و6 اینچی موجود در مسیر 
میدان ام��ام  علی به ط��ول 1670 متر 

انجام شد.
ش��رکت های  هم��كاری  طغیان��ی، 
خدماتی جهت جا به جایی تأسیسات 
معارض در مسیر پروژه ها به خصوص 
پروژه ه��ای ب��زرگ ش��هری همانند 
 میدان امام علی را مهم خواند و تأکید 
کرد: الزم است شرکت های تأسیساتی  
با اقدام به موقع و ارائه خدمات شهری، 
شهرداری را در اجرای طرح ها یاری 

نمایند.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان 
اظهار داشت: شهروندان می توانند در 
ص��ورت بروز هر گونه نش��تی گاز با 
شماره تلفن 194 تماس حاصل کنند.

عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
اظه��ار داش��ت: احی��ای می��دان امام 
و  مل��ی  پ��روژه  بزرگتری��ن  عل��ی، 
 میراث��ی بوده ک��ه قابل ارائ��ه در دنیا

است.  
به گزارش ایمنا، »وحید فوالدگر« گفت: 
مجموعه شهرداری تمام توان خود را 
به کار گرفت ک��ه این طرح با رعایت 
 تم��ام اصول فنی و مهندس��ی احداث 

شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینكه ب��ا توجه به 
سرعت پیش��رفت طرح، کیفیت پروژه 
بس��یار خوب اس��ت، تصریح کرد: با 
وجود مش��كالت بسیار بر سر راه این 
ط��رح ک��ه مهمترین آن ج��ا به جایی 
تأسیس��ات بود خوش��بختانه فاز اول 
 آن 4م��اه زودتر از موع��د مقرر، آماده 

بهره برداری می شود.
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
ب��ا بی��ان اینك��ه ای��ن پ��روژه عظیم 
ب��رای اج��رای فازهای بع��دی خود 
 نیازمن��د ب��ه اعتباره��ای ملی اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: ب��رای ادام��ه روند 
 احی��ا به اعتب��ار و نقدینگ��ی ملی نیاز

است.
فوالدگر هم��كاری و همی��اری مردم 
در اج��رای این طرح را بس��یار مثبت 
ارزیاب��ی کرد و ادام��ه داد: زنده کردن 
مجموع��ه ای مح��و ش��ده از تاری��خ 
شهرس��ازی اصفهان و کش��ور، ایجاد 
فضای بزرگ شهری در مرکز تاریخی 
ش��هر با احی��ای 10 درص��د از بافت 
 فرس��وده، بدون همكاری مردم میسر 

نبود.

معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان گفت: زیرگذرهای 
میدان امام علی، از لحاظ حجم ریالی و عمرانی همانند و 

مشابه رینگ سوم ترافیكی این شهر است. 
به گزارش موج، »مرتضی حس��ام نژاد« با بیان این مطلب 
 اف��زود: ای��ن معاون��ت در اح��داث زیرگذره��ای میدان 
امام علی، نقش پش��تیبانی را از لحاظ تأمین منابع مالی و 

مصالح عمرانی بر عهده داشت.
وی حجم فعالیت عمران��ی و ریالی فاز اول طرح احیای 
میدان امام علی را همانند رینگ س��وم ترافیكی دانست و 
اظهار داشت: احداث زیرگذرهای میدان امام علی در هسته 
مرکزی شهر با توجه به بافت تجاری و اقتصادی و پرتردد 
و وجود بناه��ای تاریخی و میراثی زیاد، با در نظر گرفتن 
تمام ابعاد از لحاظ اجتماعی، تاریخی، میراثی شهرسازی و 
معماری و اقتصادی، فعالیت و طرح عظیم شهری به شمار 

می رود و به همین دلیل در تمام کشور بی نظیر است.
حس��ام نژاد اضاف��ه کرد: اگر فاز اول ط��رح احیای میدان 
امام علی در بیرون از محیط شهری و بدون شاخص های 

موجود احداث می شد، به طور حتم استثنایی نبود.
معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان، پیشبرد همه جانبه 
پ��روژه، همزمان با رفع انواع معارضه ها و تأسیس��ات با 

ایجاد فضای یكدلی و یكصدایی در ترسیم مدیریت واحد 
ش��هری، مدیریت همه جانبه و کنترل پیش��رفت فیزیكی 
پروژه با به کارگیری از برنامه زمانبندی ش��ده و برگزاری 
جلسه های مس��تمر هفتگی با حضور ش��هردار اصفهان 
 را از دیگ��ر ویژگی ه��ای بارز این طرح برش��مرد و بیان 
کرد: شهرداری برای اجرا و آزادسازی فاز اول طرح احیای 
میدان امام علی، بالغ بر 630 میلیارد ریال هزینه کرده؛ این 
در حالی اس��ت که 370 میلیارد آن مربوط به آزادس��ازی 
و بقیه این میزان در بخش اجرا و جابه جایی تأسیس��ات 

صرف شده است.
ــيه و  احداث زيرگذرهای ميدان امام علی، بدون حاش

در كمترين زمان 
فرماندار شهرستان اصفهان اعالم کرد: زیرگذرهای پرو ژه 
میدان امام علی از عظیم ترین طرح هایی است که مدیریت 
 ش��هری در کمتری��ن زمان و ب��دون حاش��یه، آن را آماده 

بهره برداری کرده است. 
ب��ه گزارش موج از اصفهان، »مظف��ر حاجیان« با بیان این 
مطلب افزود: میدان امام علی دوره های مختلف تاریخ با 
نام های مختلفی خوانده شده و مدت ها از سوی شهرداری 
اصفهان، در بهترین ش��رایط به مرحله بهره برداری رسیده 

است. وی پروژه احیای میدان امام علی را طرح ملی خواند 
و اظهار داش��ت: این طرح توانس��ته یك��ی از کمبودهای 
اصفهان را جبران و بافت تاریخی این شهر را دوباره احیا 
کند. حاجیان با بیان این که مح��دوده طرح احیای میدان 
امام علی از منطقه های پرتردد شهر با حجم باالی ترافیک 
به ش��مار می آمد که در طول روز، تعداد زیادی از افراد در 
رفت و آمد بودند، خاطرنش��ان کرد: این مكان با افزایش 
جمعیت و عملكرد اقتصادی، پاسخگوی تمامی نیازها نبود 
که با س��اماندهی و افتتاح این زیرگذرها در فاز اول طرح 
احیای میدان امام علی، شاهد تسریع در امور این منطقه از 

اصفهان خواهیم بود.
فرماندار اصفهان با اش��اره به این که طی سال های گذشته 
هوی��ت تاریخی ای��ن بخش در حال نابودی ب��ود، اذعان 
داش��ت: به دلیل کاربری های قدیمی و جمعیت زیاد، این 
بحران در این نواحی چشمگیرتر می شد و از سوی دیگر، 
تاریخی بودن این ناحیه می طلبی��د که چنین پروژه ای در 
این قسمت پیش بینی شود، بلكه با پیاده سازی آن شاهد 
کاهش مشكالت موجود باشیم و امید است پس از این در 

این بخش از شهر، رضایت بیشتری جلب شود.
وی به وجود بافت فرسوده در جای جای این شهر اشاره 

و تصریح کرد: میدان امام علی از بافت های فرسوده شهر 
به شمار می رود که به ندرت مورد استفاده قرار گرفته و به 
مرور باعث شده که یكی از محله های با اصالت اصفهان، 
جایگاه مناسبی برای مهاجران افغانی شود، اما با وارد شدن 
ش��هرداری اصفهان در عرصه عمران و آبادانی این منطقه، 

شاهد بهبود شرایط این فضا خواهیم بود.

شباهت زيرگذرهاي ميدان امام علي با رينگ سوم ترافيكي 

ويژه افتتاح پروژه ميدان امام علی 

ود
ه ر

ند
زاي

س: 
عك
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طرح بزرگ ميدان امام علی آماده بهره برداریبازديد معاون سازمان بازرسی كل كشور از پروژه ميدان امام علی

ويژه افتتاح پروژه ميدان امام علی 
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 مهندس ليال اجل لوئيان
با سالم 

در مقاله قبلی با ساختconnection  همراهتان 
 بودیم تا بتوانید اتصال به پایگاههای اینترنتی را 
به راحتی فرا گیرید. دراین اتصال ممكن است با 
خطاهایی روبه رو شوید که تا جای ممكن آنها را 

برای شما توضیح خواهیم داد. 
 چرا هرچه تالش می كنيم به اينترنت متصل 

نمی شويم؟
راه حل: همانگونه که اط��الع دارید هنگامی که به اینترنت 
متصل نشویم در صفحه ویندوز یک پنجره باز می شود که به 
صورت شمارش معكوس از 60 ثانیه رو به پایین می آید. در 
آن پنجره یک متن خطا داده شده و یک کد خطا که 3 رقمی 
بوده وجود دارد )البته در ویندوز Vista این پنجره نمایش داده 
نمی شود که در این صورت کاربر با ما تماس گرفته تا کارت 

را بررسی کنیم.(
هنگامی كه می خواهيم به اينترنت متصل شويم كد خطای 

900 را می دهد 
راه حل: همانگونه که اطالع دارید در گذشته، شماره اتصال به 
شبكه )Dial( شرکت رنگین کمان 9710710 بوده است اما به 
دالیلی شماره اتصال به شبكه عوض گردیده و به 9718322 
تغییر یافته است. حال اگر مشترک به اشتباه شماره اتصال به 
شبكه گذشته یعنی 9710710 را وارد Connection نماید 
چون این شماره جمع آوری شده به او پیغام خطا داده می شود 
و کد 900 مربوط به این خطا است که برای این مشكل باید 
درون Connection ش��ماره 9718322 را بزنیم تا مشكل 

حل شود. 
هنگامی كه می خواهيم به اينترنت متصل شويم كد خطای 

633 و يا 797 را می دهد
راه حل: این خطاها به 2 دلیل دیده مي شود.

1- مودم به درس��تی درون ویندوز نصب نشده است که در 
این صورت CD مودم را درون سیستم گذاشته و آن را دوباره 

نصب کنید.
2- به طور کلی مشكلی برای مودم پیش آمده و خراب شده 

است.
هنگامی كه می خواهيم به اينترنت متصل شويم كد خطای 

680 را می دهد
ــل: همانگون��ه که اطالع دارید برای متصل ش��دن به  راه ح
اینترنت، یک خط تلفن نیاز است که به مودم متصل شود تا 
مودم بتواند توسط این خط تلفن به شبكه وصل گردد. این امر 

می تواند 2 دلیل داشته باشد.
1- درون سیم خط تلفنی که باید به مودم متصل گردد، قطعی 

وجود دارد یا اینكه به مودم وصل نیست.
2- مودم به دلیل خاصی خراب شده و سوخته است.

هنگامی كه می خواهيم به اينترنت متصل شويم كد خطای 
676 را می دهد

راه حل: کد خطای 676 مربوط به این بوده که شماره اتصال 
به شبكه )Dail( شرکت سرویس دهنده اینترنت اشغال است 

و 3 حالت وجود دارد.
1- درون سیس��تم های شرکت سرویس دهنده 

اختالل و یا مشكلی به وجود آمده است.
2- به دلیل حجم بس��یار زیاد مش��ترکان در آن 

ساعت به خصوص.
3- مشترک درون Connection شماره اتصال 
را اش��تباه وارد کرده یا سیس��تم مشترک مشكل 

دارد.
حال برای اینكه تس��ت کنیم مش��كل از طرف 
شرکت سرویس دهنده است یا خیر می توانیم شماره اتصال 
به ش��بكه )Dial( که 9718322 می باشد را با خط مستقیم 
شماره گیری کنیم، اگر اشغالی خورد مشخص می شود مشكل 
از طرف سرویس دهنده بوده یا حجم مشترکان زیاد است، اما 

اگر اشغالی نخورد مشكل از طرف مشترک است.
هنگامی كه می خواهيم به اينترنت متصل شويم كد خطای 

678 را می دهد   
راه حل: کد خطای 678 به 2 عامل بستگی دارد 

1- مش��كلی ب��رای Connection به وجود آم��ده که با 
تعویض Connection این مشكل را حل می کنیم، یعنی 
 Connection قدیمی را پاک کرده و یک Connection

جدید می سازیم.
2- به طور کلی ویندوز دچار مش��كل ش��ده که با تعویض 

ویندوز این مشكل را حل می کنیم.
هنگامی كه می خواهيم به اينترنت متصل شويم كد خطای 

691 را می دهد  
ــل: همانگونه که اطالع داری��د یكی از خطاهای مهم  راه ح
اینترنت، 691 بوده که ممكن است به دالیل خاصی این پیغام 
خطا را به ما بدهد. کد خطای 691 به چند عامل بستگی دارد 

که آنها را برای دوستان شرح می دهیم.
 Connection را درون Password و User name  -1

به اشتباه تایپ کنیم.
2- درون Connection به اش��تباه شماره اتصال به شبكه 

را تایپ کنیم.
3- اعتبار ریالی کارت به پایان رسیده باشد که مسئول پشتیبانی 
با گرفتن User name از مش��ترک می تواند این مشكل را 

بررسی کند.
4- اعتبار زمانی کارت به پایان رس��یده باشد. همانگونه که 
اطالع دارید کارت های اینترنت رنگین کمان از اولین اتصال 
مشترک به شبكه به مدت 30 روز وقت استفاده دارد که پس 
از این مدت، کارت ها باطل و فاقد استفاده می گردد و مسئول 
پش��تیبانی با گرفتن User name از مشترک می تواند این 

مشكل را بررسی کند.
5- متصل شدن 2 مشترک همزمان با یک User name که 
 User name این کار انجام پذیر نیست و اگر مشترکی با یک
خاص به اینترنت متصل باشد؛ نفر دوم دیگر نمی تواند با همان 

User name   متصل شود و خطا 691 را دریافت می کند.
با ما همراه باش��ید ش��ماره های اینترنت فوق هوش��مند ما 

9718322 و9727070 

آغاز عمليات اجرايی احداث بزرگترين مركز خدمات فناوری كشور

علم و صنعت

عملی��ات اجرای��ی اح��داث بزرگتری��ن مرکز 
خدم��ات تخصصی فن��اوری کش��ور در پارک 

فناوری پردیس آغاز شد.
حمی��د خ��رد نی��ا، مدیرعامل و توس��عه پارک 
فناوری پردیس در گفتگ��و با فارس گفت: این 
مرکز که با هدف تسهیل بهره مندی شرکت های 
دانش بنیان از خدمات تخصصی فناوری در یک 
مجموعه متمرکز و تكمیل زنجیره ایده تا بازار، 
طراحی ش��ده و ب��ا زیربنای 8 ه��زار متر مربع 
ش��امل: دو بلوک مجتمع فن بازار و مرکز رشد 

فناوری نخبگان است.
وی با اش��اره به کارکردهای مرکزهای رش��د به 
عنوان بس��تر مناسب تجاری س��ازی ایده های 
خالقانه، خاطرنش��ان کرد: ب��ا راه اندازی مرکز 
رش��د فناوری نخبگان ب��ا زیربنایی بالغ بر 150 
متر مربع، این مجموعه، پذیرای 50 واحد نوپای 

تحقیقاتی و فناوری خواهد بود.
خ��رد نی��ا در ادام��ه با اش��اره ب��ه پیچیدگی و 
تخصصی شدن زمینه های مختلف کسب و کار 
و لزوم ارائه خدمات و مش��اوره های تخصصی 
در زمینه های مختلف، افزود: عالوه بر ستاد فن 
بازار ملی ای��ران، مرکزهای خدمات تخصصی، 

مرک��ز اط��الع رس��انی تخصص��ی، دفترم��ان 
انجمن های تخصص��ی، دفترهای ارئه خدمات 
حقوقی مرتبط با مالكیت فكری و انتقال فناوری، 
دفترهای مشاوره و خدمات تأمین مالی، ارزش 
گذاری فناوری، سرمایه گذاری خارجی و بیمه 
نیز از جمله مرکزهایی هستند که در مجتمع فن 

بازار مستقر می شوند.
وی ادامه داد: در کنار آن، نمایشگاه دستاوردهای 
فناوران��ه کش��ور نی��ز در دو طبقه ب��ا زیربنای 
1200 مت��ر مربع به عرص��ه نمایش محصوالت 
و توانمندی های فناورانه کش��ور تبدیل خواهد 
ش��د و در کنار آن س��الن اجتماعات 300 نفره 
ای��ن مجموعه و چهار س��الن تخصصی جانبی 
آن، پذیرای نشست ها و سمینارهای تخصصی 

خواهد بود.
مدیرعمران و توس��عه پارک فناوری پردیس در 
پایان با اشاره به آنكه در حال حاضر بسیاری از 
خدمات تخصصی در ح��ال ارائه به واحدهای 
فناور متقاضی اس��ت، گفت: با تأمین اعتبارهای 
الزم، این مرکز طی 2 سال آینده می تواند بخش 
مهمی از نیاز ش��رکت های دانش بنیان کشور به 

خدمات تخصصی را برآورده سازد.

مع��اون علم��ی و ف��ن آوری رئی��س جمه��ور از تدوین 
پیش نوی��س آیی��ن نامه ه��ای مرتبط با قان��ون حمایت از 
ش��رکت های دانش بین��ان و تجاری س��ازی اختراعات و 
نوآوری ها و فراهم ش��دن مقدمه های کار در این معاونت 

خبر داد.

نسرین سلطان خواه در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: از مدت ها 
پی��ش در معاونت ب��ر روی موضوع تعریف اساس��نامه، 
 چگونگ��ی ثب��ت، مجوزده��ی و رتبه بندی ش��رکت های 
دانش بنیان کار ش��ده و برای آن که تمام پیش نویس های 
الزم آیین نامه های اجرایی قانون حمایت از ش��رکت های 
دانش بنی��ان به تصویب برس��د، تالش زی��ادی با کمک 

بسیاری از دستگاه ها در معاونت صورت گرفته است.
وی در ادامه درباره نقش و مسئولیت شورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری )عتف( گفت: ریاس��ت شورای عالی 
عتف بر عهده رئیس جمهور و تصمیم با ایش��ان است که 
چگونه در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان تقسیم 

کار کرده و مسئولیت ها را واگذار کنند.
س��لطان خواه افزود: همچنین توافقی ص��ورت گرفته که 
کار تدوی��ن اساس��نامه و آیین نامه های اجرایی س��ریع تر 
انجام ش��ود و یک زیرمجموعه از شورای عالی عتف که 
بیشتر دستگاه های مرتبط با شرکت های دانش بنیان در آن 

حضور دارند، کار را بر عهده گیرند.

معاون علمي و فن آوري رئيس جمهور در گفتگو با ايسنا خبر داد: 
 پيش نويس آيين نامه  قانون حمايت از شركت هاي 

دانش بنيان تدوين شد
و  گس��ترش  دفت��ر  مدی��رکل    
برنامه ریزی آموزش عالی اعالم 
ک��رد: کلیات آیی��ن نامه تحصیل 
مس��تقیم از دوره کارشناس��ی به 
دوره دکترا )ph.d( در ش��ورای 
گس��ترش آموزش عالی تصویب 

شد.
از  ای��رن�����ا  گ����زارش  ب��ه 
تحقیق���ات  عل�����وم،  وزارت 

 و فن��اوری، ابولفض��ل حس��ن��ی افزود: پ��س از تص��وی��ب کلیات 
ب��ه  کارشن�اس����ی  دوره  از  مس��تقی��م  تحصی����ل  نام��ه   آیی��ن 
از  برخ����ی  از  کارگروه��ی ش���امل  مق��رر ش��د  دکت����را،   دوره 
اعض��ای ش����ورا و صاحبنظ����ران در خص����وص روش ه��ای 
و  داده  انج��ام  را  الزم  بررس��ی های  نام��ه  آیی��ن  ای��ن  اج�رای��ی 
عال��ی  آم��وزش  گس��ترش  ش��ورای  در  نهای��ی  تصوی��ب   ب��رای 

مطرح کنند. 
در ص��ورت تصویب نهایی این طرح، دانش��جویان دوره کارشناس��ی 
می توانند تحصیالت خود را به صورت یكس��ره تا مقطع دکترا ادامه 

دهند. 

 كليات آيين نامه تحصيل مستقيم 
از كارشناسي به دكترا تصويب شد 

اينترنت و غول دو سر

تحديدحدوداختصاصی  
اصلی  از 193  فرعی  یكباب خانه شماره پالک 1598  تحدیدحدودششدانگ  5/137 چون 
واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام قاسم خالقی طرقی و غیره در 
جریان ثبت می باشد و به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینكه 
به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدیدحدود پالک مرقوم 
در ساعت 10 صبح روز 89/8/11 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز 
مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد.
م الف/ 339                                             شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

ابالغ رأي
6/173 شماره دادنامه: 8909970354200584، شماره پرونده: 8709980365700462، شماره 
بایگاني شعبه: 870280، شكات: 1. آقاي محمدحسن مهرابي به نشاني روستاي محمودآباد خ 
شهید صدوقي جنب منبع آب پ 439، 2. آقاي حسین نصیري به نشاني روستاي محمود آباد 
خ امام خمیني چهارراه محمدي ک فردوس پ 789، 3. آقاي علیرضا یادگاري به نشاني دهنو 
ک شهید یوسفي بن بست شهید نریماني، 4. آقاي حسین رضایي به نشاني فلكه دانشگاه، 
روستاي امین آباد- خ توحید ک حسینیه، متهم:  آقاي بهادر سلطاني به نشاني متواري، اتهام 
ها: 1. جعل 2. کالهبرداري، گردشكار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 

به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

و  جعل  بر  دائر  متواري  فعال  محمدتقي  فرزند  سلطاني  بهادر  آقاي  اتهام  خصوص  در 
آقایان محمد حسین مهرابي، حسین رضایي، حسین نصیري  کالهبرداري موضوع شكایت 
و علیرضا یادگاري بدین توضیح که متهم موصوف با جعل شناسنامه و معرفي خودبه نام 
به  مبادرت  مزبور  چک  دسته  با  و  نموده  چک  دسته  دریافت  به  اقدام  بانک  به  محمدي 
بانک جهت وصول  به  مراجعه شكات  با  که  نماید  مي  موصوف  از شكات  اجناس  خرید 
چكها مشخص مي گردد که شخص به هویت محمدي وجود خارجي نداشته النهایه دادگاه 
صادره  کیفرخواست  شكات،  شكایت  شرح  پرونده  محتویات  و  اوراق  جامع  به  عنایت  با 
دادسراي عمومي و انقالب اصفهان شهادت شهود و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگي 
این دادگاه و ایراد دفاع مؤثري در جهت برائت خویش، مجرمیت نامبرده را محرز و مسلم 
به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتكبین اختالس،  ارتشاء و کالهبرداري  دانسته مستنداًً 
متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیري و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال در حق 
حسین نصیري و نوزده میلیون ریال در حق محمدحسین مهرابي و ده میلیون ریال در حق 
رد  به جهت  یادگاري  علیرضا  در حق  ریال  هزار  هفتصد  و  میلیون  حسین رضایي وهفده 
مال و پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد هزار ریال جزاي نقدي در حق صندوق 
دولت محكوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت 10 روز قابل واخواهي در همین 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

اصفهان مي باشد.
م الف/ 8065     وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

تحديدحدوداختصاصی  
6/196 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ  پالک شماره 3/2  فرعي از 53 اصلي 
غالمحسین  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  یک  بخش  آباد  نسیم  در  واقع 
ثبت  عدم حضورمتقاضی  علت  به  است  ثبت  درجریان  وغیره  عبدالكریم  فرزند  عموهادي 
به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1389/7/25 ساعت 8 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذابه موجب این آگهی بكلیه مالكین ومجاورین اخطارمی گردد که در روز و ساعت 
قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند.  حضور  محل  در  مقرر 
تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  ازتاریخ  ثبت 
بایست ظرف  معترض می  ثبت،  معترضی  پرونده های  تكلیف  تعیین  قانون  ماده واحده   2
را  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یكماه  مدت 
نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه  ارائه  اداره  این  به  ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و 
خواهد  انجام  تعطیل  از  بعد  روز  در  حدود  تحدید  گردد  نشده  بینی  پیش  تعطیلی   با 

شد.
م الف/ 374                                    میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا            

تحديدحدوداختصاصی  
6/195 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 53/8  واقع در نسیم آباد 
بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي غالمحسین عموهادي فرزند عبدالكریم 
به دستور  بنا  اینک  نیامده  به عمل  به علت عدم حضور متقاضی ثبت  درجریان ثبت است 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز 1389/7/25 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
بكلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف 
پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره 
ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود 

در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
م الف/ 373                                     میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
 

تأسيس
6/251 شماره: 2239/ ث 103/ 89 آگهي تأسیس شرکت تات درب اسپادان سهامي خاص.

شرکت فوق در تاریخ 1389/06/13 تحت شماره 41578 و شناسه ملي 10260593030 در 
این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/13 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: کلیه امور مرتبط با تأسیسات ساختمان سیستم هاي 
حفاظتي و نظارتي سیستم هوشمند ساختمان- اتوماسیون اداري و صنعتي- مشاوره طراحي 
محاسبه نظارت مدیریت و اجراي پروژه هاي عمراني- ساختماني- نیروگاهي- پیمانكاري 
و تأسیساتي- انجام کلیه امور فني و ساختماني در هر شكل و اندازه- راه و پل- سد- ابنیه- 
دولتي  اعتباري  و  مالي  مؤسسات  و  بانكها  از  ریالي  و  ارزي  تسهیالت  و  وام  اخذ  تونل- 
و  اشخاص حقیقي  با  قرارداد و مشارکت  اهداف شرکت- عقد  تحقق  و خصوصي جهت 
نگهداري فضاي سبز- دفع  ایجاد و  حقوقي داخلي و خارجي- خدمات شهري ومرمتي- 
زباله- شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي- کلیه فعالیتهاي معدني و 
اکتشافي و استخراج- شرکت در سمینارها- همایش ها- کنفرانس ها و نمایشگاه هاي بین 
فروش-  و  خرید  حقوقي-  و  حقیقي  اشخاص  با  قرارداد  عقد  خارجي-  و  داخلي  المللي 
شرکتهاي  از  نمایندگي  اعطاي  و  اخذ  بازرگاني-  مجاز  کاالهاي  کلیه  واردات  و  صادرات 
دولتي و خصوصي داخلي و خارجي- انجام کلیه کارهاي عمراني نفت و پتروشیمي- ایجاد 
هر نوع کارخانه- تأمین نیروي انساني موقت- ترخیص کاال از گمرکات- انجام کلیه امور 
رایانه اي صرفًا سخت افزار و طراحي سیستم هاي اتوماسیون اداري و صنعتي و حسابداري 
پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- 
مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان کاشاني- روبروي بیمارستان 
کاشاني- مجتمع تجاري زرافشان- واحد 3-20. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقسم به یكصد سهم 10/000 ریالي که تعداد یكصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 
ملي  بانک  نزد   1389/06/02 مورخ   245 شماره  بانكي  گواهي  طي  مؤسسین  توسط  ریال 
شعبه چهارسوق اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي 
به سمت رئیس هیئت مدیره.  آقاي حیدر جدیدي  اولین مدیران شرکت: 5-1-  باشد. 5- 
حمیدرضا  آقاي   -5-3 مدیره.  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به  جمشیدي  کشور  خانم   -5-2
جدیدي به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي حمیدرضا جدیدي به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي تعهدآور 
شرکت با امضاي مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  مدیرعامل 
مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي مصطفي 
بازرس عنوان  به  حاتمي  مهدي  آقاي   -8-2 اصلي.  بازرس  عنوان  به  جعفرآبادي   تقیاني 

علي البدل.
م الف: 8222/3               آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان 

مزايده مال غير منقول
6/256 براساس پرونده اجرائی کالسه 17/2240/پ/87 تمامت ششدانگ یكبابخانه به شماره 
پالک ثبتی 2/8696 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 169/80 مترمربع 
مورد ثبت صفحه 403 دفتر 307 با حدود اربعه ذیل: شماالً به طول 13/85 در و دیواریست به 
کوچه 4 متری احداثی از مورد ثبت شرقًا به طول 12/30 دیوار به دیوار خانه شماره 2/1710 
باقی مانده جنوبًا به طول 13/60 دیوار به دیوار خانه شماره 2/1811 غربًا به طول 12/45 

دیوار به دیوار خانه شماره 2/1710 باقی مانده حقوق ارتفاقی ندارد به نام زهرا حفاری ثبت 
و سند صادر شده است و به موجب سند رهنی شماره 168737� 85/8/10 دفتر 3 شهرضا 
پرداخت  عدم  علت  وبه  گرفته  قرار  شهرضا  مرکزی  ملی  بانک  رهن  در  نامبرده  طرف  از 
بانک  به درخواست  اجرائیه  ابالغ  از  نموده و پس  اجرائیه  تقاضای صدور  بستانكار  بدهی 
مربوطه  نامه اصالحی  آئین  ثبت و  قانون  ماده 34 اصالحی  قانون اصالح  باستناد  بستانكار 
پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و 
برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید. ششدانگ 
مترمربع  مترمربع عرصه و 208  دارای 169/8  منزل مسكونی  به صورت یک  مزایده  مورد 
اعیانی شامل 27 مترمربع زیرزمین به صورت انباری و 181 مترمربع طبقه همكف و نیم طبقه 
ها با دیوارهای آجری و سقف آهن و نمای بیرونی آجرنما و سطوح داخلی رنگ آمیزی 
شده و سرویس بهداشتی و آشپزخانه کامل و درب های داخلی چوبی ودرب های خارجی 
پروفیل فلزی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد به مبلغ پانصد و سی میلیون 
ریال)530/000/000( ریال ارزیابی گردیده است در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 
12 روز دوشنبه مورخ 89/7/19 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكیل می گردد. از طریق 
مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز 
بعد از آن جلسه مزایده تشكیل می گردد. مزایده از مبلغ کارشناسی پانصد و سی میلیون ریال 
)530/000/000( ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد 
فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشكیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا 
کوچه ارشاد فرعی 17بن بست دوم بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه 
های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض 
شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه 
های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یكنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 

89/6/27 چاپ و منتشر می شود
م الف/ 389                               میر محمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
 

تغييرات
6/265 شماره:  7969 آگهي تغییرات شرکت خدماتي مهندسي طرفه صنعت )سهامي خاص( 
عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   .10861076499 ملي  شناسه  و   703 ثبت  شماره  به 
فوق العاده مورخه 89/4/30 شرکت خدماتي مهندسي طرفه صنعت )سهامي خاص(  آدرس 
شعبه شرکت از اصفهان خ محتشم کاشاني روبروي بیمه ایران به جنب امالک مهرداد پالک 
32 طبقه پایین کدپستي 8175979561 به اصفهان خ وحید چهارراه امامزاده محسن مجتمع 

تجاري عزیزخاني طبقه سوم واحد 36 کدپستي 8175815369 تغییر یافت.
م الف/ 188                                     فدایي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تغييرات
6/266 شماره: 7744 آگهي تغییرات شرکت صنایع ریخته گري اردستان )سهامي خاص( به 
شماره ثبت 137 و شناسه ملي 10260036694. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
سالیانه و هیئت مدیره مورخه 1389/04/28 شرکت صنایع ریخته گري اردستان تغییراتي به 
شرح ذیل در شرکت فوق بعمل آمد. 1- آقایان رحمت اله انوري و محمد جوادیان و علي 
اکبر فرشید، ابراهیم قادري و محسن نادعلي به سمت اعضاي هیئت مدیره براي مدت دو سال 
انتخاب شدند. 2- آقاي محمد جوادیان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاي رحمت اله انوري 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاي علي اکبر فرشید به سمت مدیرعامل و آقاي ابراهیم 
قادري به سمت منشي هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه مكاتبات عادي شرکت با امضاء  
مدیرعامل آقاي علي اکبر فرشید و ممهور به مهر شرکت معتبر و داراي نفوذ قانوني خواهد 
بود و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء  ثابت مدیرعامل آقاي علي اکبر فرشید و 
یكي از امضاءهاي آقایان محمد جوادیان رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره 
اله انوري نایب رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر مي باشد.  آقاي رحمت 
3- آقاي محمود صادقي به سمت بازرس اصلي و آقاي احمد صادقي به سمت بازرس علي 
البدل براي مدت یكسال مالي انتخاب شدند. 4- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج 

آگهي هاي شرکت انتخاب گردید. 5- صورتحساب هاي مالي سال 88 به تصویب رسید.
م الف/ 189                                            فدائي- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ وقت دادرسي
6/289 کالسه پرونده: 8909980351500719 ح 15- 890720 ح 15، وقت رسیدگي: 89/8/5 
ساعت 12:45، خواهان: محمد جعفر بمپور با وکالت امیر پورآذر و سیدمهدي محبوبي، خوانده: 
محمود علمازاده )مجهول المكان(، خواسته: مطالبه، خواهان دادخواستي تسلیم دادگاه هاي 

عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 15 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي میشود تا 
خوانده ازتاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور 

بهمرساند.
م الف/ 8261                                مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

بر  مبني  لطفي  آقاي علي  علیه  فرزند رضا شكایتي  زائري  امیر  و  ایمان  آقاي  6/290 چون 
ایراد ضرب و جرح و فحاشي مطرح نموده که پرونده به کالسه 891006 این دادیاري ثبت 
گردیده. لذا نظر به اینكه متهم مجهول المكان میباشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل مي آید ظرف مدت یكماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگوئي به 
اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 8259                                     مدیر دفتر شعبه پنجم بازپرسي مرکزي اصفهان
 

مزايده اموال منقول و غيرمنقول )نوبت سوم(
6/319 در رابطه با پرونده اجرایی کالسه 880079 اجرایی عمومی فارسان بین آقای گودرز 
عسگری فرزند علی مدد محكوم علیه محمود احمدی فرزند هدایت اموال توقیف شده ذیل 
متعلق به آقای محمود احمدی فرزند هدایت از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از 
مبلغ کارشناسی زیر شروع و هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته 
خواهد شد و شرکت در جلسه مزایده برای عموم به استثناء مسئولین اجراء و اقربای نسبی 
و سببی تا درجه سوم آزاد است تاریخ مزایده روز شنبه 89/7/3 ساعت 10 صبح بوده که 
در محل اجرای احكام دادگستری فارسان برگزار می گردد و متقاضیان شرکت در جلسه می 
توانند پنج روز قبل از جلسه مزایده از طریق دفتر اجراء در رابطه با چگونگی و نحوه اجرا 
کسب تكلیف نمایند و خریدار بایستی حداقل ده درصد بهای اموال را در همان جلسه تودیع 
و در ظرف ده روز باقی مانده بهای مال را پرداخت نماید در غیر این صورت سپرده تودیع 
کننده به نفع دولت ضبط و آگهی مجدد صادر خواهد شد. این آگهی ضمن الصاق در دایره 

اجراء در معابر عمومی و محل فروش الصاق می شود.
اموال مورد مزایده:

یک باب منزل مسكونی متعلق به محكوم علیه محمود احمدی چلیچه فرزند هدایت اله به 
آدرس روستای چلیچه زیر جاده اصلی کوچه 6 متری با حدود اربعه شماال18/60ً متر به منزل 
مسكونی همسایه، شرقًا 13/05 مترمربع به کوچه 6 متری- جنوبًا به طول 18/90 متر به منزل 
همسایه غربًا 12/75 متر به منزل همسایه دارای سند ثبتی 386/329 مساحت زمین 234/70 
مترمربع- زیربنا 162/5 مترمربع قیمت ملک طبق نظریه کارشناس267/970/000 ریال ملک 
باشد- ملک مفروض است غیر  نمی  اجاره  ثبتی است- ملک در  باشد ملک  مسكونی می 
از صاحب ملک کسی حقوقی نسبت به ملک ندارد قیمتی که مزایده از آن شروع می شود 

267/970/000 ریال است. روز مزایده شنبه 89/7/3 از ساعت 10 صبح می باشد. 
آگشته فارسانی- مدیر دفتر اجرای احكام دادگستری فارسان شعبه دوم حقوقی
 

تحديد حدود اختصاصي
6/320 شماره: 5270 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 1794 واقع در 
زواره 16- اصلي دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي 
علي درفشي فرزند حسین و غیره در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت بعمل 
نیامده، اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده، تحدید 
حدود ملک مرقوم درروز شنبه 89/7/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا بموجب این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
ماده   2 تبصره  و طبق  پذیرفته خواهد شد  روز  تا 30  تحدیدي  تنظیم صورتمجلس  تاریخ 
واحده قانون تعیین تكلیف پرونده هاي معترضي ثبت، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 89/6/27

م الف/ 200                                      عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

کمربندهای الغری به ط��ور کامل در 
درمان چاقی بی تاثیر هستند البته برخی 
وسایل ورزشی تبلیغ شده در شبكه های 
ماهواره ای می توانند مفید باش��ند و به 
عنوان یک وسیله کمكی در این زمینه 
عمل کنن��د. دبیر انجمن پیش��گیری 
و درم��ان چاقی گف��ت: انجام فعالیت  
ورزش��ی را به افراد برای درمان چاقی 
توصیه می کنیم ولی ورزش به تنهایی 
باعث رفع این بیماری نمی شود بلكه 
مسأله مهم، رعایت رژیم غذایی است. 
»دکتر محمد هاشمی« در گفتگو با ایسنا، 
گفت: انجام دراز و نشس��ت نسبت به 
استفاده از دستگاه هایی برای انجام این 
حرکت ورزش��ی، باعث صرف انرژی 
بیش��تری می ش��ود بنابراین در درمان 
چاقی مؤثرتر هستند البته دستگاه های 
دراز و نشست ممكن است برای افراد 
دارای مشكل هاي مهره ای مفیدتر باشند 

هرچند ک��ه در این زمینه متخصصان 
تربیت بدنی بهتر می توانند اظهار نظر 
کنند. هاشمی درباره افراد مبتال به چاقی 
شكمی اظهار کرد: چاقی انواعی چون 
عمومی و شكمی دارد. با خوشبختی در 
زمینه چاقی شكمی در ایران اقدام های 
خوب��ی ص��ورت گرفته و اس��تاندارد 
این نوع از چاق��ی در جمعیت ایرانی 

اندازه گیری شده است به گونه ای که اگر 
دور شكم آنان از 95 سانتی متر بیشتر 
باش��د در معرض ابتال به بیماری های 
غی��ر واگیرمانن��د س��كته های قلبی و 
 دیابت ق��رار می گیرند. وی با اش��اره 
ب��ه علت های ابتال به چاقی ش��كمی 
گف��ت: در بدن برخی اف��راد در طول 
سالیان طوالنی چربی انباشته می شود 

و به تدریج بر اثر جذب موادی چون: 
رنگ دانه های زیاد به چربی های قهوه ای 
تبدیل می ش��وند در نتیجه به س��ختی 
تحت تأثیر رژیم ه��ای غذایی و دیگر 
درمان ه��ای چاقی قرار می گیرند البته 
به این افراد رعایت رژیم غذایی صحیح 
 و فعالیت بدنی روزانه و مناسب توصیه 
می ش��ود. وی در پای��ان ب��ا اش��اره به 
 عمل ه��ای لیپوساکش��ن و لیپولی��زر 
گف��ت: ای��ن عمل ه��ای جراحی به 
هیچوجه درمان کننده چاقی نیستند و 
افرادی که تحت چنین عمل هایی قرار 
می گیرند، همچنان در معرض ابتال به 
بیماری های افراد چاق هستند بنابراین 
به افراد چاق توصیه می شود: خودسرانه 
برای درمان چاقی اقدام نكنند و به طور 
حتم با پزشک در این زمینه مشورت و 
متناسب با شرایط زندگی و بدنی خود، 

روش مناسبی را در پیش بگیرند.

وزی��ر بهداش��ت ب��ا ابراز تأس��ف از 
برخی ش��ایعه پراکنی ها مبنی بر آنكه 
داروه��ای تولی��د داخل مش��ابه انواع 
خارجی نیس��تند، به مردم اطمینان داد 
که داروهای داخلی با پیش��رفته ترین 
وی  می ش��وند  تهی��ه   تكنول��وژی 
گفت: مردم با کمال آسایش داروهای 
تولی��د داخل را مصرف کنند و اس��یر 

اینگونه شایعه پراکنی ها نشوند.
وزیر بهداش��ت از معاون غ��ذا و دارو 
خواست که پزش��كان و متخصصان 
کشور را با حرکت بزرگ تولید دارو در 
کشور همراه کنند وي و گفت: با وجود 

آن که چندین سال برای تولید یک دارو 
در کشور زحمت کشیده می شود، اما 
به یک باره شایعه ای میان مردم پراکنده 
می شود که داروی تولید داخل با مشابه 
خارجی قابل قیاس نیس��ت. متأسفانه 
ممكن است پزشكان و مردم نیز به این 
حرف ها دامن بزنند. بنابراین برنامه ای 
به منظور فرهنگسازی و نهادینه کردن 
اثرهای مثبت داروه��ای تولید داخل، 

برای پزشكان و مردم الزم است.
وی با تأکید بر اینكه باید به دنبال ایجاد 
بازار در دنیا برای صادرات داروی کشور 
باشیم، گفت: 4 درصد داروهای وارداتی 

باید با همت استادان و پژوهشگران در 
داخل کشور تولید شوند. وزیر بهداشت 
در جمع خبرنگاران نیز با ابراز تأسف 
از ش��ایعات نادرس��تی ک��ه گاهی در 
م��ورد اثرپذیری داروهای تولید داخل 
میان پزش��كان، متخصص��ان و مردم 
صورت می گیرد، گفت: این ش��ایعه 
پراکنی ها مبنی بر آن بوده که داروهای 
ایرانی از عوارضی برخوردار اس��ت و 
مش��ابه انواع خارجی نیس��تند. چنین 
حرف هایی که از حرکت های برخی 
کمپانی های خارجی و... ناشی می شود، 
اثره��ای روانی نامطلوب��ی در بیماران 

 ایجاد می کند و ممكن اس��ت به ایجاد 
حرک��ت هایی نامناس��ب در س��طح 
جامعه منجر شود. مردم باید بدانند که 
داروهای تولید داخل تا به تأیید وزارت 
بهداشت نرس��ند مجوز ورود به بازار 
را دریافت نمی کنند. دستجردی تأکید 
کرد که داروهای تولید داخل با زحمت 
فراوان تهیه و به دست مردم می رسد. 
اگ��ر تأثیر مثبت این داروها بیش��تر از 
مشابه خارجی نباشد، کمتر هم نیست. 
بنابراین مردم با کمال آسایش داروهای 
تولید داخل را مصرف کنند و مطمئن 

باشند.

سالمت

دانستنی هايی از كلم

ــي: کنجد  ــات گياه شناس كلي
گیاهي یكس��اله با ارتفاع حدود 
ی��ک متر، ک��ه قس��مت پایاني 
ساقه آن پوشیده از کرک است. 
برگ ه��اي آن بیضي، باریک و 
نوک تیز اس��ت. گل هاي آن به 
رنگ س��فید و ی��ا قرمز به طور 
تک ت��ک در کن��اره برگ هاي 
ظاهر  س��اقه  پایان��ي   قس��مت 
مي ش��ود. می��وه این گی��اه به 
صورت کپس��ول و پ��ر از دانه 
اس��ت. خاستگاه  »کنجد«  هاي 
اصلي کنجد؛ هندوس��تان است 
ک��ه از آنجا به نق��اط دیگر دنیا 
راه یافته اس��ت. در حال حاضر چین بزرگ ترین تولید کننده کنجد در دنیا مي باش��د. 
هندوس��تان و حبش��ه از نظر تولید بعد از چین قرار دارند. در ایران نیز مقداري کنجد 

تولید مي شود که بیشتر آن به مصرف تهیه روغن و حلوا ارده مي رسد.
ــيميايي: کنج��د داراي پروتئین، ویتامین هاي B,D,E,F و لس��یتین مي  ــات ش تركيب
باش��د. روغن آن در حدود 50 درصد اس��ت. روغن کنجد ترکیبي از حدود 70 درصد 
اسیدهاي چرب اشباع نشده مانند: لینولئیک اسید،  اولئیک اسید و کمي اسیدهاي چرب 
 اش��باع شده مانند: اس��ید پالمتیک و آراشیدیک اسید مي باش��د. روغن کنجد یكي از 
روغن هاي اشباع نشده و مفید براي بدن است و در آمریكاي شمالي و کانادا به مقدار 
زیاد مصرف مي ش��ود و دلیل آن »اس��ن« است که این روغن نه فقط کلسترول بدن را 
ب��اال نمي برد بلكه آن را کاهش مي دهد. ب��راي تهیه روغن کنجد به طور معمول دانه 
ها را مي ش��ویند تا رنگ روي آن از بین برود س��پس دانه ها را آسیاب کرده و در آب 
مي ریزند تا پوس��ت س��بک آن جدا شود. بعد دانه ها را خشک کرده و در آب جوش 
خمیر مي کنند. از این خمیر روغن تهیه مي ش��ود. این روغن را روغن سرد فشار اول 
م��ي نامند و از تفاله باقیمانده تحت اثر فش��ار و گرما روغني به دس��ت مي آید که به 
نام روغن گرم یا فش��ار دوم معروف اس��ت که البته ارزش غذایي روغن سرد را ندارد. 
تفال��ه باقیمان��ده از این  مرحله را به طور معمول براي علوف��ه دام ها به کار مي برند. 
به خصوص این تفاله از نظر داش��تن مواد پروتئیني غذاي خوبي براي گاوهاي ش��یرده 
است. اگر مي خواهید از روغن کنجد استفاده کنید دقت کنید که روغن سرد فشار اول 
باش��د که به نام First cold pressed معروف است زیرا در اثر حرارت دادن روغن 

کنجد خاصیت هاي آن از دست مي رود.
ــت هاي دارويي: از نظر طب قدیم ایران کنجد گرم و تر اس��ت. کنجد بس��یار  خاصي

مغذي است و در بیشتر کشورهاي فقیر به عنوان جانشین گوشت بكار مي رود. 
1( براي چاق شدن مؤثر است. 2( براي رفع قولنج کنجد را آسیاب کرده و با سرکه و 
نصف وزن کنجد، مغز بادام پوست کنده را پودر کنید و هر روز یک قاشق سوپخوري 
از آن بخوری��د. 3( کنج��د گرفتگي صدا را از بین مي ب��رد. 4( نرم کننده معده و روده 
اس��ت 5( کره کنجد که در کانادا به نام »تاهیتي« معروف اس��ت و ش��بیه ارده مي باشد 
غذاي خوبي براي رش��د بچه هاس��ت. 6( برگ کنجد را اگر به سر بمالید باعث رشد 
و س��یاهي موي سر مي ش��ود. 7( ارده نرم کننده معده و روده هاست. 8( کنجد فشار 
خون را کاهش مي دهد. 9( کنجد ضد روماتیس��م است. 10( براي رفع ناراحتي کیسه 

صفرا مفید است.
11( دم کرده برگ کنجد اسهال خوني را برطرف مي کند. 12( روغن کنجد براي رفع 
تنگي نفس و س��رفه خشک و زخم ریه مفید است. 13( روغن کنجد سوزش ادرار را 
رفع مي کند. 14( از روغن کنجد به جاي روغن زیتون در س��االد اس��تفاده کنید. 15( 
کنج��د با همه خاصیت هایي که دارد براي معده ضعیف مناس��ب نبوده زیرا هضم آن 

مشكل است. اینگونه اشخاص باید آن را با عسل و سرکه بخورند.
ضررها: ضررهاي خاصي براي آن بیان نشده است.

بر اس��اس بررس��ی  هایی ک��ه در منطقه 
»ترکمن صحرا« استان گلستان که یكی از 
مناطق شایع س��رطان مری است به انجام 
رس��یده، معلوم ش��ده اس��ت که نوشیدن 
مای��ع هاي داغی مانند: »چای«، خطر ابتال 
به س��رطان مری را افزایش می  دهد. این 
مسأله ش��اید در حدود 40 سال پیش هم 
مطرح ب��ود، اما در آن زم��ان، مطالعه ها، 
نتیج��ه هاي موفقی را در برنداش��تند، در 
حالی که بررس��ی  های اخیر گروه داخلی 
گوارش دانش��گاه علوم پزشكی تهران و 
همكاران ش��ان نش��ان داده است: نوشیدن 
مایع هاي داغ خطر ابتال به س��رطان مری 
را افزایش می  دهد. این نتیجه ها در بررس��ی های اپیدمیولوژیک، مشخص شده است، 
اما اینكه مایعات داغ با چه مكانیس��می خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهند، هنوز 
مشخص نیست. هم اکنون به طور کامل معلوم شده است که وقتی ما مواد شیمیایی یا 
مواد غذایی فرآیندش��ده مانند سوسیس و کالباس را که به آنها نیترات  و نیتریت  اضافه 
شده مصرف می کنیم، خطر تولید نیتروزآمین ها افزایش می یابد و آنها نیز با »مكانیسم 
آلكیالس��یون« باعث سرطان زایی می  شوند. در بررس��ی  های اپیدمیولوژیک، مشخص 
 ش��ده افرادی که مایع هاي داغ می نوشند بیشتر به س��رطان به ویژه سرطان مری مبتال 
می  شوند. به طور عمده این سرطان، در ناحیه مری بوده و بعد انتهای مری و معده را 
نیز درگیر می کند. پس توصیه می کنم عادت کنید که چای، س��وپ، آش، شیر و تمامی 
مایع ها را ولرم میل کنید تا داغ مصرف  کردن آنها باعث س��وختن و التهاب دس��تگاه 
گوارش و به دنبال آن سرطان نشود. این حساسیت بیشتر در مورد چای داغ است، در 
حالی که توصیه من درباره همه مایع ها با دمای باالس��ت و حتی غذاهای مایعی مانند 

سوپ را نیز نباید داغ میل کنید

ب��ه علت فعل و انفعاالت��ي که به صورت 
تخمی��ر در روده انج��ام مي ش��ود مقدار 
زیادي عام��ل هاي کنترل کننده س��رطان 
تولی��د مي ش��ود. همچنین مص��رف لوبیا 
میزان فش��ار خون را 5 تا 6 درصد کاهش 
م��ي دهد. لوبیا مانند گیاه��ان هم خانواده 
خود وس��یله درماني مؤثري براي دستگاه 
قلبي -عروقي است زیرا زماني که لوبیاي 
 خش��ک »پ��س از پخت��ه ش��دن« خورده 
مي ش��ود تمام قس��مت ه��اي آن جذب 
بدن نمي ش��ود و قس��مت جذب نش��ده 
 در داخ��ل روده ب��زرگ باق��ي م��ي ماند. 
دکتر »مجید محسني«، متخصص تغذیه در 

گفتگو با ایس��نا گفت: باکتري هاي درون روده به همراه این مواد جذب نش��ده لوبیا، 
مقداري مواد ش��یمیایي مخصوص تولید مي کند که جذب بدن ش��ده و باعث کاهش 

کلسترول خون از نوع LDL مي شود، به همین دلیل لوبیا براي قلب مفید است.

پیش��گیری از ایجاد س��نگ  در 
ادرار، رابطه مستقیمی با حجم 
آب مصرفی دارد. مصرف آب 
بیش��تر و افزایش حجم ادرار، 
امكان عفونت ادراری را کاهش 
م��ی  دهد. اما با تأس��ف امروزه 
مردم ب��ه جای این که عطش و 
تشنگی خود را با آب رفع کنند 
بیشتر از نوش��ابه، به خصوص 
نوش��ابه  های گازدار و آب  میوه 
 های صنعتی، استفاده مي کنند. 

این امر سبب می  شود متابولیسم طبیعی و صحیحی که باید در بدن وجود داشته 
باشد به هم خورده و برخی مواد زاید در مجاری ادرار و کلیه تولید  شود که در 
نهایت ممكن است به سنگ  های کلیوی منجر  شود. توصیه این است: افرادی که 
زیاد عرق می  کنند مقدار مصرفی آب و دیگر مایع ها را در طول روز به حدی 
برسانند که رنگ ادرارشان به طور کامل شفاف باشد. بنابراین از تغییر رنگ ادرار، 
از شفاف به رنگ زرد و پر رنگ  تر می  توان پی برد که میزان آب بدن کم شده و 
بدن نیاز به آب یا دیگر مایع هاي طبیعی دارد. از طرفی کاهش مصرف مایع ها، 
به تغییر PH ادرار منجر و PH ادرار را اسیدی می  کند. این PH اسیدی سبب 
سوزش مخاط مجاری ادرار را شده و سبب سوزش آن می  شود. استفاده از چای 
پر رنگ، نسكافه، قهوه و به خصوص »ماءالشعیر«، که این روزها )به طور کامل 
جا افتاده، برای سنگ کلیه مفید است( به دلیل این که سرشار از اگزاالت است 
»مضر« خواهد بود و بهتر است به جای مصرف این قبیل مایع ها، از آب و آب 
 میوه  های طبیعی استفاده شود. سوال دیگری که خیلی از افراد می  پرسند استفاده 
از آب  های معدنی است که آیا مصرف آن در بیماری  های کلیه و مجاری ادرار 
تأثیری دارد یا خیر؟ ما به طور معمول به کسی مصرف آب معدنی را پیشنهاد نمی 
 کنیم چون تا به حال نوع آب و سنگینی آن در ایجاد و عدم ایجاد بیماری  های 
کلیوی اثبات نشده است. اما می  شنویم که می  گویند: آب منطقه سنگین است یا 
رسوب دارد. توصیه  این است که این افراد از آب جوشیده استفاده کنند و لزومی 
بر استفاده از آب معدنی نیست چون ما از درصد امالح و کیفیت آب معدنی  هایی 
که در بازار هست مطمئن نیستیم و به طور دقیق، نمی  دانیم که چه درصدی امالح 
دارند. مطلب دیگری که خیلی ها درباره  اش می  پرسند، این است که مصرف 
لبنیات به خصوص دوغ یا شیر به دلیل داشتن کلسیم سبب ایجاد سنگ در مجاری 
ادراری می  شود یا نه؟ باید بدانید که این یک باور غلط است و توصیه می  شود از 
دوغ، شیر و دیگر لبنیات به اندازه ی کافی در رژیم غذایی خود استفاده کنید زیرا 
محدودیت در مصرف لبنیات باعث می  شود تا بدن »اگزاالت« بیشتری جذب کند 

که خود عاملی برای تشدید سنگ  سازی کلیه است.

قسمت عمده سلول های پوس��تی را آب تشكیل می دهد و کم مصرف کردن 
آب موجب خشكی پوست می ش��ود. افرادی که در طوالنی مدت، آب و مایع 
هاي کمی مصرف می کنند، پوست ش��ان دچار خش��كی ش��ده و این خشكی 
 موجب تس��ریع ایجاد چروک روی پوست می ش��ود.کم آبی و مصرف کم آب 
موجب می ش��ود پوست ش��ادابی و طراوت الزم را نداشته و به همین دلیل در 
پوس��ت صورت افرادی که پوست ش��ان دچار خش��كی و کم آبی شده است، 
چروک هایی روی پوس��ت صورت، به ویژه دور چشم هایشان به وجود می آید. 
البته در کنار مصرف آب، سایر عامل ها مانند: سن، ژنتیک، مصرف ویتامین ها و 
تغذیه در شادابی پوست تأثیر دارند، اما آب عامل بسیار مهم و تأثیر قابل توجهی 
بر سالمت و شادابی پوست دارد. آب بر رشد ناخن ها و مو هم، تأثیر دارد و کمبود 
آن موجب خشكی مو و خشكی و شكنندگی ناخن ها می شود. هر چند مصرف 
آب میوه و تمام نوش��یدنی هایی که قسمت زیاد آنها آب است، برای سالمت و 
تأمین آب مورد نیاز سلول های پوست مفید است، اما آب خالص و سالم، بهترین 

راه برای تأمین آب مورد نیاز بدن است.

كنجد
Sesamus indicum    نام علمی

چای داغ، سرطان مری می آورد

»خوراك لوبيا« درماني مؤثر براي دستگاه 
قلبي - عروقي

آب برای كليه ها مفيد است

 به خاطر پوست تان آب بنوشيد

نسخه گياهي

دبيرانجمن پيشگيري ودرمان چاقي:
كمربندهاي الغري، در درمان چاقي، به طور كامل بي تأثير هستند

وزير بهداشت: 
مردم با اطمينان داروهاي توليد داخل را مصرف كنند

 مواد اولیه غذایی موجود در انبار و سردخانه دارای کیفیت مناسب، شماره پروانه 
و تاریخ مصرف معتبر باشد.

 اصول بهداش��تی در پاک کردن مواد غذایی به خصوص سبزیها، حبوبات و 
برنج رعایت شود.

 جوانه و قسمت های سبز سیب زمینی و هویج، به هنگام آماده سازی جدا شود.
 در صورت اس��تفاده از میوه  و س��بزی ها، انگل  زدایی و ضدعفونی صورت 

گیرد.
 در پخت سبزی ها ابتدا آب را جوش آورده، سپس سبزی را حرارت دهید.

 تا حد امكان از سرح کردن مواد غذایی پرهیز شود )سبزی ها فقط تا زمان تغییر 
رنگ حرارت داده شود(.

 اصول بهداشتی در پاک کردن و شستشوی گوشت و مرغ رعایت شود.
 جهت ذوب شدن مواد غذائی منجمد، این مواد 24-12 ساعت قبل از استفاده، 

در یخچال »باالی صفر« نگهداری شود.
 گوشت و دیگر مواد غذایی تا حد امكان به تكه های کوچک تقسیم تا حرارت 

به عمق آن برسد.
 گوشت و مرغ یخ زده را باید در فریزر )سرماي 18 درجه سانتی گراد یا پایین تر( 

نگهداری کرد.
 از مصرف مجدد روغنی که یكبار حرارت دیده خودداری شود. )روغن سوخته 

افزون بر بد کردن مزه غذا، سرطان زا است.(
 به هنگام پختن و اس��تفاده از روغن، از حرارت کم استفاده و در سرخ کردن 

به طور حتم، از روغن جامد استفاده شود.
 چنانچه آب پخت غذا باید دور ریخته ش��ود )آب پز کردن( از آب کمتری، 

برای پختن استفاده شود.
 بي درنگ بعد از پخت، غذا مصرف شود.

 باقیمانده غذای پخته را باید خنک نموده )با اس��تفاده از ش��یلنگ آب، سطح 
خارجی دیگ را خنک نمایید( و به سردخانه )10- درجه سانتی گراد( منتقل و 

حداکثر تا 24 ساعت بعد مصرف شود.
 از تماس غذاهای خام و پخته به طور جدي خودداری گردد.

 غذاهای باقیمانده را قبل از استفاده کردن به دقت حرارت دهید.
 افزودن سبزی به برنج، پس از آبكش کردن برنج، صورت گیرد.

 در پخت خورش ها، از ادویه، لیمو عمانی و آب لیمو اس��تفاده شود، مصرف 
نمک محدود گردد و از افزودنی های غیرمجاز به هیچوجه استفاده نشود.

مقررات بهداشتی غذاخوری ها و بوفه ها
مثل آينه

  الف- رستميان
از زم��ان س��قراط، حكیم یونانی، »کلم« ش��هرت 
دارویی سرش��اری داش��ت، در آن زمان، مردم با 
خوردن برگ های تازه و س��بز کل��م، به مقابله با 
بس��یاری از بیماری ها می رفتن��د. حتی در ناحیه 
ای، واقع در بین یونان، آلمان و ایتالیا که »یون« نام 
داش��ت، مردم به کلم سوگند می خوردند و آن را 
وثیقه وفاداری خود می دانستند، بعدها رومی ها 
هم به طور رس��می کلم را در زمره اقالم دارویی 
خ��ود گنجاندند و این حقیق��ت را تا 6 قرن ادامه 
دادند. امروزه نیز با تحقیق و پیگیری های مداوم، 
نتیجه های ش��گفت انگیزی راجع به کلم کشف 
گردی��ده، به طوری که هم اکن��ون می دانیم، کلم 
ضمن داش��تن ارزش غذایی کامل، خاصیت های 
داروی��ی و درمانی ف��وق العاده ای نی��ز دارد. به 
جرأت می توان گفت که کلم، تنها س��بزی است 
که همه مواد معدنی و ویتامین ها را به مقدار زیاد 
به همراه دارد. به طور مثال: برگ های سبز و تازه 
کلم نس��بت به وس��ط آن دو برابر دارای فسفر و 
 C منیزیوم هس��تند، همچنین با داش��تن ویتامین
و کلس��یم ج��زو منابع غذایی ارزنده به حس��اب 
می آید. این گیاه دو برابر ماس��ت، کلس��یم دارد 
ولی مقدار فس��فرش از پنیر کمتر اس��ت. از نقطه 
 ،B2 ،B1 نظر ویتامین ها هم، دارای ویتامین های

PP، B6 و ویتامین C می باش��د. 
 C به طوری که مقدار ویتامین

موجود در کل��م، چهار برابر 
نارنج و دو برابر لیمو ترش 

اس��ت. برای همین، این 
گیاه ارزشمند در درمان 
بیماری اس��كوربوت 

از  )خونری��زی 
لثه ه��ا ناش��ی از 
ویتامین  کمب��ود 
نقش مهمی   )C
می کن��د.  ایف��ا 

دیگر  مه��م  نكت��ه 
این اس��ت که: کلم به خاطر 

داشتن ویتامینی به نام U ضمن 
محافظ��ت بدن از س��وء هاضم��ه، جهت 

پیش��گیری از زخم ه��ای معده و اثنی عش��ر نیز 
کاربرد دارد. این گیاه س��ودمند، دارای آهن، مس، 
منگنز و روی نیز می باش��د. بنابراین کلم، معدنی 
از فلزها و ویتامین های ناب طبیعی و یک معجزه 
بزرگ و قابل ستایش است که پروردگار به بندگان 

خود ارزانی فرموده است.
همان ط��ور که می دانیم بدن انس��ان برای حفظ 
تعامل خود »از لحاظ رژیم غذایی« به س��ه گروه: 
ش��یرینی ها، چربی ها و پروتئین ها نیازمند است 
و نی��ز می دانیم که گوش��ت و تخم م��رغ منابع 
اصل��ی پروتئین هس��تند. اما در اف��رادی که گیاه 
خوار هس��تند اضافه کردن کلم ب��ه رژیم غذایی، 
پروتئی��ن الزم را برآورده خواهد کرد چرا که کلم 
دارای م��اده ای بنام لیزین می باش��د و جالب آن 
که میزان ای��ن لیزین 7 درصد و برابر با یک تخم 
مرغ کامل است پس می توان نتیجه گرفت که این 
 گیاه، می تواند جایگزین گوشت نیز باشد و افراد 
گیاه خوار مش��كلی از این باب نخواهند داشت؛ 
بنابراین روش��ن است که دیگر افراد چه قضاوتی 

در مورد کلم می توانند داشته باشند.
باید دانس��ت کلم برای اف��رادی که جهاز هاضمه 
ضعیفی دارند مناس��ب نمی باش��د زی��را پس از 

خوردن کلم احساس درد، نفخ و صدا در دستگاه 
گوارش خ��ود دارن��د، همچنی��ن در دهان خود 
احس��اس بوی بد و حالت تهوع و حتی استفراغ 
نیز به آنها دست می دهد، وقتی این وقایع رخ داد، 
بین کبد و کیسه صفرا عدم توازن برقرار می شود 
و تحریک های ش��دید روده، پدیدار می گردد و 
علت آن این است که سلولز الیاف کلم هضم نشده 
و تخمیر می شوند و ایجاد گازهای »سولفوازته« 
می کنند که بس��یار ناراحت کننده است. بنابراین 
این گونه افراد می بایست کلم را بخارپز کرده و یا 

به صورت خام و به مقدار کم مصرف نمایند.
خوردن برگ خام و تازه کلم قبل از غذا، اشتها را 
زیاد ک��رده و باعث تحریک و تقویت غدد بزاقی 
و مع��ده می ش��ود. وجود ویتامی��ن C هم منجر 
به رفع خس��تگی جسمانی و پیش��گیری از بروز 
سرماخوردگی و عفونت های زمستانی می گردد، 
پوس��ت  همچنین 
ب��دن را نرم و 

لطی��ف 

ک����رده و آن��را تقویت 
می کند.

و اما ش��ربت و ش��یره برگ کلم ب��رای دفع انواع 
و اقس��ام کرم های ان��گل روده ای به خصوص 
»کرمک« و »آس��كاریس« مفید اس��ت. برای این 
کار، 2 کیلوگ��رم کلم قرمز را، خ��رد کرده و آب 
آنرا بگیرید، س��پس هم وزن آن، عسل را مخلوط 
نمایید. حال مخلوط آب کلم و عسل را بجوشانید 
و کف حاصله را با قاش��ق ج��دا نمایید. تا زمانی 
که این ش��ربت قوام آید جوشیدن را ادامه دهید، 
سپس، شربت غلیظ را کنار بگذارید تا سرد شود 
و روزانه 3 بار و به مقدار یک قاش��ق مربا خوری 
از آن میل کنید. با اطمینان کرم های انگل از روده 

شما دفع خواهند شد.
»دکتر چارمت« استاد دانشگاه ساند فورت کالیفرنیا 
اظهار داشته: بیش از 100 نفر انسان مبتال به زخم 
معده را با تجویز یک ربع لیتر عصاره کلم، روزانه 
قب��ل از صبحانه و به م��دت 15 روز متوالی مدارا 

کرده است.
همچنین، به عقیده »مچنیكوف«، پزش��ک عالیقدر 
روس��ی، خوردن کل��م باعث ضدعفون��ی جهاز 
هاضمه و روده ها ش��ده و عمر انسان را طوالنی 
می کند. چرا که اس��ید کاکتی��ک موجود در کلم 
باعث هضم آس��ان و تدریجی غذا شده و ضمن 

پاکس��ازی دس��تگاه گوارش، لینت دهنده خوبی 
برای روده ها به حساب می آید.

 درمان برونشیت و سرفه های شدید با کلم توصیه 
می ش��ود. برای بهبودی می بایست ظهر و شب 
خوردن س��وپ کلم را تا چن��د هفته ادامه داد. در 
قدیم خوانندگان برای نرمی سینه و صدای خود، 
قب��ل از اجرای برنامه، یک زرده خام تخم مرغ را 
با مقداری مغز کلم میل می کردند. در صورتی که 
تهیه سوپ کلم به طور روزانه میسر نشود، استفاده 
از شربت کلم که در بحث درمان کرم های انگلی 
شرح داده شد، بهترین راه مداوای بیماران به شمار 
می رود. برای درمان »آس��م« می توان مغز وسط 
برگ های کلم را با مقداری مغز بادام جوش��انده 
تا دو س��وم آب آن بخار ش��ود و با شكر یا عسل 
همراه کرده و هر روز صبح و ش��ب یک استكان 

از آن بنوشید.
درمان و تس��كین دردهای روماتیسمی و سیاتیک 
و مفاصل، براس��اس تجربه بیماران، بسیار طاقت 
فرساس��ت. بنابراین برای این کار، 
اطوی داغ را روی برگ های 
کلم بگذارید و سپس آن 
را ب��ه صورت ضماد 
بر مح��ل دردهای 
تیس��می  ما و ر
مفصل��ی  و 
 . ی��د ر ا بگذ

همچنی��ن 
آش  تهی��ه 
قمری،  کل��م 
در ای��ن گونه 
بی تأثیر  موردها 

نیست.
زمان��ی ک��ه س��ردردهای 
عصبی و میگرنی شما را آزار 
می دهد. چند برگ کلم خرد شده را 
به مدت 3 دقیقه در ش��یر داغ بگذارید، سپس 
آنها را از ش��یر خارج و در معرض هوا قرار دهید 
تا خش��ک شود. آن گاه برگ ها را با پارچه ای بر 

محل درد ببندید و استراحت نمایید.
»آس��یت«، یک بیماری خطرناک اس��ت که منجر 
به تجمع آب در ش��كم و پرده دیافراگم می شود 
خ��وردن کلم و یا آب آن، باع��ث دفع ادرار و در 
نهایت کم شدن آب شكم می گردد. چرا که کلم 
حاوی مقدار زیادی پتاس��یم بوده و باعث جذب 
 C آب میان بافتی و دفع ادرار می ش��ود. ویتامین
موج��ود در کل��م، از هر گونه ضع��ف و رخوت 
بیم��اران جلوگیری کرده و رون��د درمان را بهبود 

می بخشد.
مخلوط عصاره کلم فرنگی با عصاره هویج، کاهو 
و لوبیا س��بز در بیم��اران دیابتی ایجاد انس��ولین 

طبیعی می کند و آنها رادرمان مي کند .
البت��ه باید مراقب ب��ود که کلم به ص��ورت خام 
مصرف ش��ود. همچنین در کل��م، وجود ویتامین 
U و گلوتامی��ن درمان مبتالیان ب��ه زخم معده را 

سرعت می بخشد.
به  هرحال با توجه به خاصیت های بیشماری که 
کلم دارد، مبتالیان به بیماری های نارسایی کبد و 
کلیه و همچنین مبتالیان به س��نگ های کلیوی و 
صف��راوی باید از خوردن کل��م پرهیز نمایند چرا 
که وجود اس��ید اگزالیک و س��ایر نیتراتها در کلم 
بیم��اری آنها را تش��دید می کند. اف��راد مبتال به 
»گوآتر« نیز باید از مصرف کلم خودداری نمایند.
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كاسترو: 
مطمئن هستم صعود می كنيم

 ب��ازی خوبی ب��ود خوش��حالم توانس��تم یك��ی از بهترین 
ب��ازی های��م را ب��رای ذوب آهن در مقاب��ل پوهانگ انج��ام دهم. 
ایگور کاس��ترو مهاجم برزیل��ی ذوب آهن اف��زود: کار یک مهاجم 
گلزنی اس��ت و اگ��ر در بازی برگش��ت هم به می��دان بروم تالش 
 خ��ود را مضاع��ف ک��رده و ب��رای صعود تی��م گلزن��ی می کنم. 
وی ادامه داد: ذوب آهن پتانسیل صعود به دور بعدی را دارد، مطمئن 
هس��تم که این موضوع تحقق می یابد و م��ا باید در خانه حریف با 
فوتبال منظم و به دور از حاشیه نتیجه الزم را کسب کنیم. کاسترو در 
پای��ان از هواداران ذوب آهن که این تیم را در دور رفت مرحله یک 

چهارم نهایی جام باشگاه های آسیا تنها نگذاشتند، تشكر کرد.

فرشيد طالبی: 
تيم پوهانگ با برنامه بود

 فرش��ید طالب��ی 
 م�داف���ع م�ل��ی پ�وش 
اص�ف�هان،  آه��ن  ذوب 
پیرامون بازی با پوهانگ 
ک��ره جنوبی گفت: خدا 
را شكر که توانستیم این 
تیم را در ایران شكست 
دهی��م. پوهانگ تیمی با 
برنامه ب��ود و فوتبال را 
به خوبی بازی می کرد. 
طالبی اضاف��ه کرد: آنها 

پرافتخارترین تیم آس��یا هس��تند که ذوب آهن شكست را به این 
تیم تحمیل کرد و در مسابقه برگشت باید با انجام بازی متفكرانه 
نیتجه دلخواه را کس��ب کرده و با شادی کره جنوبی را ترک کنیم. 
وی در پای��ان گفت: پوهانگ در کش��ورش فقط برای پیروزی به 
میدان می آید و مانند این دیدار بس��ته ب��ازی نخواهد کرد و این 
امتی��از خوبی برای تی��م ما خواهد بود که از ض��د حمله ها بهره 

کافی را ببریم.

صلصالی: 
بچه ها بازی خوبی را به نمايش 

گذاشتند
 محم��د صلصالی که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته 
و در دقیقه های پایانی به جای فرش��ید طالبی برای ذوب آهن مقابل 
پوهانگ کره جنوبی به بازی آمد به خبرنگار ما گفت: هر دو تیم بازی 
خوبی را ارائه کردند به خصوص ذوبی ها که با غیرت و تعصب مزد 
هواداران ذوب آهن را دادند و توانس��تند این تیم را شكس��ت دهند. 
وی در مورد خود اظهار داش��ت: از بند مصدومیت خارج ش��دم و با 
تمرین هایی که انجام می دهم سعی دارم به ترکیب اصلی تیم برگردم. 
صلصالی در پایان گفت: روز چهارش��نبه تالش خ��ود را دو چندان 

خواهم کرد که جزو چهار تیم برتر آسیا باشیم.

شهاب گردان:
خط حمله و دفاع پوهانگ عملكرد 

خوبی نداشت
 شهاب گردان پس 
از پیروزی مقابل پوهانگ 
استیلرز کره جنوبی اظهار 
داش��ت: اگ��ر در ب��ازی 
نمی خوردیم  گل  ام��روز 
می توانس��تیم راحت تر به 
دور بعد صع��ود کنیم اما 
امیدواریم با این ش��رایط 
نیز بتوانی��م به دور بعدی 
مسابقه هاي لیگ قهرمانان 
آس��یا صعود کنی��م. وی 
افزود: تیم پوهانگ با برنامه ریزی عمل می کرد و درصدد کسب بهترین 
نتیجه در بازی بود و توانست به ذوب آهن یک گل بزند. دروازه بان تیم 
ذوب آه��ن اصفهان در مورد بازی هفته آینده ذوب آهن در مقابل تیم 
کره جنوبی ادامه داد: اگر تالش کنیم می توانیم با اختالف امتیاز این تیم 
کره اي را از پیش رو برداریم و به پیروزی برسیم. وی تصریح کرد: خط 
حمله و خط دفاع پوهانگ استیلرز عملكرد خوبی در بازی نداشت اما 
می دانیم در بازی بعدی عملكرد بهتری خواهد داش��ت. گردان اضافه 
ک��رد: ذوب آهن برای پیروزی قدم به می��دان می گذارد و حتی برای 

تساوی نیز به میدان نمی رود.

يك ورزشكار زن را انتخاب كنيد
نادال: من بهترين ورزشكار 

اسپانيا نيستم
 قهرم��ان تنی��س جه��ان 
گفت: با توجه به پتانسیل 
باالی ورزش اسپانیا بسیار 
گستاخانه است اگر بگویم 
بهترین ورزش��كار اسپانیا 
هس��تم. رافائل نادال که با 
شدید  مصدومیت  وجود 
در ب��ازو و پای راس��ت 
پ��س از دو س��ال تالش 
بی وقف��ه و عجی��ب، بار 
دیگر به رتب��ه اول تنیس 

 جهان بازگش��ته، در آس��تانه انتخاب بهترین ورزش��كار سال اسپانیا 
اظهار داشت: در فوتبال، قهرمان جهان شده ایم، در اتومبیل رانی آلونسو 
را داریم، پل گاسول در بسكتبال افتخار اسپانیا است، در ورزش های 
زمستانی درخششی تاریخی داریم و اسپانیا به وسیله ورزش به جهان 
معرفی شده اس��ت، در چنین شرایطی هرگز به خود اجازه نمی دهم 
حتی برای یک لحظه به عنوان بهترین ورزشكار کشور معرفی شوم. 
وی افزود: قهرمان��ی در بیش از 14 جایزه بزرگ جهان کار کوچكی 
نیس��ت، اما در مقایس��ه با کارهای بزرگی که دیگر هموطنان من در 
رشته های ورزش��ی انجام داده اند هیچ ارزش��ی ندارد و از مقام های 
برگزار کننده چنین مراس��می می خواهم به احترام بانوان ورزش��كار 

اسپانیا این ورزشكار سال به طور حتم یک خانم باشد. 

 منهاي فوتبالگفت و گو

 پژمان سلطانی
پی��روزی دو ب��ر یک ذوب آه��ن که با 
درخشش ایگور کاسترو مقابل پوهانگ 
استیلرز کره جنوبی کسب شد، شاگردان 
ابراهی��م زاده را ب��ه ب��ازی برگش��ت 
امی��دوار ک��رد. در غی��اب محمدرض��ا 
خلعتبری دو اخطاره، کاس��ترو در خط 
حمله س��بزجامگان اصفهان��ی، طوفان 
ب��ه پا کرد. او دقیق��ه 18 یک گل به ثمر 
رس��اند و در 15 دقیق��ه مان��ده به پایان 
 دی��دار، یک پنالت��ی از هون��گ یونگ، 
)مدافع کره ای ها( گرفت و رجب زاده 
آن را تبدی��ل به گل کرد. بازیكنان ذوب 
آه��ن در تمامی خط��وط با تجربه عمل 
کردند اما ش��اهین خیری که در پس��ت 
هافبک دفاعی به جای س��ینا عش��وری 
بازی می کرد، نتوانست انتظار هواداران 
اصفهان��ی را برآورده کن��د. این بازیكن 
باید توپ های برگش��تی خ��ط دفاعی 
ذوب آهن را جمع و اجازه ش��وت زنی 
ب��ه بازیكنان حریف را نمی داد، ولی در 
ی��ک صحنه که علی احمدی توپ را از 

روی سر مهاجم پوهانگ زد در برگشت 
موتای برزیلی بدون اینكه مراقبی داشته 
باشد، دروازه ش��هاب گردان را باز کرد 
و به نظر می رس��د ابراهیم زاده در بازی 
برگشت از ابتدا از عشوری جوان استفاده 
کند. ذوب آهن تا حدودی به هر چیزی 
که می خواست رسید ولی تک گلی که 
دریافت کردند بازیكن��ان این تیم را در 
کره دست به عصا کرد تا با احتیاط بازی 
کنند و چشم به ضد حمله داشته باشند. 
جای��ی که محمدرضا خلعتبری در نوک 
پیكان خط حمله ذوبی ها، برای هر خط 
دفاعی مشكل ساز خواهد بود و در کنار 
کاستروی آماده می تواند وزنه سنگینی 
برای ذوب آهن جهت صعود به مرحله 

نیمه نهایی باشد. 
برای خلعتبری برنامه داريم

پارک چانگ هیون »س��رمربی پوهانگ« 
آه��ن  مقاب��ل ذوب  باخ��ت  از   پ��س 
گف��ت: با تی��م خوبی مص��اف کردیم، 
ام��ا در بازی برگش��ت ش��انس جبران 
داری��م وی ادامه داد: در این مس��ابقه با 

آرای��ش متفاوت��ی وارد زمین ش��دیم و 
س��عی داش��تیم با احتیاط بازی را دنبال 
و در ض��د حمل��ه دروازه ذوب آهن را 
باز کنی��م. اما در کش��ور خودمان بازی 
س��ریع ما را خواهید دید. هیون پیرامون 
اخت��الف آب و هوای��ی کش��ور کره با 
اصفه��ان توضی��ح داد: از 6 روز قبل به 
 اصفهان سفر کردیم و به همین دلیل فكر 
نمی کنم روی بازی ما تأثیری گذاشت.
اما در 25 دقیقه پایانی، خستگی در چهره 
بچه های ما موج م�ی زد. وی کاس��ترو 
را بهتری��ن بازیكن میدان دانس��ت و در 
پایان افزود: شناخت کافی روی شماره 9 
)خلعتبری( ذوب آهن داریم و برای مهار 
او برنامه های خاصی در نظر گرفته ایم.

فرصت از دست رفته
ابراهی��م زاده نی��ز تیم حری��ف را تیمی 
قدرتمن��د و با تجرب��ه خواند که فوتبال 
وی  می ک��رد.  ب��ازی  خوب��ی  ب��ه   را 
گف��ت: پوهانگ در مرحله یک هش��تم 
نهای��ی تیم قدرتمند کاش��یمای ژاپن را 
حذف ک��رده بود. آنها در کش��ور ژاپن 

بس��ته بازی کردند و توانستند به مرحله 
بعد صعود کنند ام��ا ذوب آهن هم این 
شیوه بازی را بلد است و ما هم اینگونه 
با نماینده کره مس��ابقه خواهیم داد و با 
دعاهای ایرانیان، س��رافراز به کشورمان 
برخواهیم گش��ت. ابراهی��م زاده اظهار 
داشت: در این دیدار شانس های زیادی 
را برای گلزنی داشتیم که ایگور کاسترو 
دو بار و قاسم حدادی فر و محمد قاضی 
هر کدام یكبار نتوانس��تند در امر گلزنی 
موف��ق باش��ند. پوهان��گ 2-4-4 بازی 
می کرد، هم در خط دفاع و هم در خط 
هافبک بسته بودند و سعی داشتند کنترل 
بازی را در دست بگیرند. اما شیوه بازی 
آن ه��ا در کره تغییر خواهد کرد. وی در 
پایان تأکید کرد: برای اینكه اختالف زیاد 
آب و ه��وای ایران با کره روی بازیكنان 
اثر نگذارد پنج روز زودتر به کره س��فر 
خواهیم کرد. )این مصاحبه بعد از بازی 
رفت است و هم اکنون ذوبی ها به کره 
رس��یده و خودش��ان را برای بازی روز 

چهارشنبه آماده می کنند.

 نجمه كرمی
 پوهانگ استیلرز اگر چه در بازی رفت و در اصفهان صاحب موقعیت گلزنی شد و 
شرایط را برای مصاف با تیم ذوب آهن در سئول به نفع خود تغییر داد اما، همین تیم 

می تواند سكوی پرتاب تیم ایرانی به مرحله نیمه نهایی و حتی فینال باشد.
فوتبال کره اگر چه در جام جهانی آفریقای جنوبی کارنامه قابل قبولی را از خود بر 
جای گذاش��ت و داعیه برتری در قاره کهن را برای حریفان آسیایی خود داشت، اما 
در خالل چند هفته اخیر در رقابت هاي مختلف مغلوب تیم های فوتبال ایران شد و 
این بار و در آخرین مصاف نمایندگان دو کشور، »ذوب آهن اصفهان« با دو گل این 
تیم را با شكست بدرقه کرد. هر چند تک گل کره ای ها در ایران، در بازی برگشت 
نماینده ایران را با مشكل مواجه و او را به هر شكل ممكن محكوم به برد می کند اما 
همین ذوب آهن با وجود همه برتری هایی که داشت، شكست را به این تیم تحمیل 
کرد. شكست تیمی که چهار عنوان قهرمانی، 4 عنوان نایب قهرمانی در »کی لیگ«، دو 
قهرمانی و سه نایب قهرمانی در جام حذفی، قهرمان دو دوره جام اتحادیه کره و سه 
عنوان قهرمانی در جام باشگاههای آسیا را دارد کار هر تیمی نیست و ذوب آهن با 
عملكرد خوب خود در این دیدار بار دیگر به حریفان ثابت کرد راه باز کردن دروازه 
تیم های بزرگ را خوب می داند. اگر چه به اعتقاد بسیاری ذوب آهن می توانست 
از این بهتر نتیجه بگیرد و اجازه گلزنی به حریف را ندهد. اما اشتباه و کم دقتی برخی 
بازیكنان از جمله »ش��اهین خیری«، دروازه ذوب آهن در خانه گش��وده شد و یک 
پوان مثب��ت را به کره ای ها تقدیم نمود. در آن حال اگر بازیكنانی همچون: محمد 
 قاضی و قاسم صوادی فر، قدر موقعیت های طالیی این دیدار را می دانستند، با خیال 
آسوده تری راهی سئول می شدند و اگر گل مهدی رجب زاده هم که از روی نقطه 
پنالتی حاصل ش��د به ثمر نرسیده بود، ش��اید هیچگاه هواداران ذوب آهن بی دقتی 
حدادی فر را نمی بخشیدند و همواره از آن به عنوان یک خاطره تلخ و سبب ناکامی 
تیم یاد می کردند. محمد قاضی نیز با دوندگی های بسیار و خلق موقعیت ها عملكرد 
راضی کننده ای داشت اما موقعیت هایی را که بازیكنان به زحمت فراهم می کردند 
از سوی وی به راحتی از دست می رفت. اشتیاق گلزنی در تک تک بازیكنان این تیم 
تک روی برخی از آنها را به همراه داشت ضمن آنكه کم تعداد بودن بازیكنان در حمله 
چندین موقعیت مسلم گلزنی را از این تیم گرفت. تیم ذوب آهن و به ویژه بازیكنانی 
که از آنها یاد شد باید در سئول مراقب باشند و بدانند که در کره فرصت هیچ آزمون  
و خطایی را ندارند و میلیون ها ایرانی چشم به ساق پای این بازیكنان دوخته اند و از 
آنان فقط جواز صعود می خواهند... ذوب آهن لیاقت حضور در فینال لیگ قهرمانان 

آسیا را دارد و نباید به کمتر از آن قناعت کند.

 غزل پارسا
دی��دار تیم ه��ای ذوب آه��ن و پوهانگ اس��تیلرز از هر حیث حساس��یت و 
جذابیت ه��ای خاص خودش را داش��ت که با یک گ��زارش جذاب و جانانه، 
زیبای��ی این بازی ب��ه معنای واقعی کلمه به نمایش درم��ی آمد. اما باز صدا و 
سیمای استان از آنجا که با فقر گزاشگر با ادبیات و لحن زیبا و دلنشین دست 
به گریبان است از گزارشگری سطح استفاده کرد که مردم فوتبال دوست بارها 
از اینكه چرا این بازی را نه در ورزش��گاه، بلكه در تلویزیون و با این گزارش 

خسته کننده مشاهده نموده اند، خود را مالمت کردند.
البت��ه این اولین بار نیس��ت که ب��رای رقابت های فوتبال و دیگر رش��ته های 
مختلف، از گزارش��گران پایین استفاده می ش��ود، اما تجربه و بهره وری الزم 
و کافی از اس��تعدادها در این زمینه نكته ای اس��ت که نباید از دید مس��ئوالن 
امر نا دیده گرفته ش��ود. چنانچه مرکز صدا و سیمای استان در زمینه گزارشگر 
ب��ا ادبیات و لح��ن جذاب و گیرا ب��ا کمبودهایی مواجه اس��ت می تواند طی 
فراخوانی از اس��تعدادهایی که در اس��تان به دنبال فرص��ت برای بروز و ظهور 
توانایی هایشان هستند، استفاده کند. این قبیل افراد که تعدادشان هم کم نیست 
منتظر فرصت هستند تا شكل سنتی و کسل کننده و رخوت برانگیز گزارشگری 
در اصفهان را تغییر دهند و با خالقیت و بیانی دلچسب، بیننده را پای تلویزیون 

میخكوب کنند. 
برخی از این گزارش��گران حتی در نام بردن اس��امی بازیكنان با مشكل مواجه 
هس��تند و اگر برای مس��ابقه هاي کش��تی کج و رش��ته هایی از این دس��ت به 
گزارش بپردازند، موفق تر ظاهر خواهند ش��د. با این اوصاف و با مشكل های 
ابتدای��ی که در کار برخی از این عزیزان مش��اهده می ش��ود، انتظار ارائه یک 
 گ��زارش کامل و ب��دون حاش��یه های اضاف��ی و اظهار نظرهای ش��خصی و 
اطاله کالم انتظاری بس بیهوده است، زیرا آنها در چگونگی گزارش خود جذابیت 
 و نوآوری ندارند تا بتوانند در هر فرصت و موقعیت بازی، آن را به بیننده ارائه 

دهند.
ضمن آنكه جدا از جذابیت هایی که یک گزارشگر فوتبال باید در گزارش خود 
ارائه دهد، تن صدای وی نیز برای ایجاد یک رابطه مس��تقیم میان گزارش��گر و 
تماش��اگر تلویزیونی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. این مورد آخر یكی از 
دالیل مهمی اس��ت که هر بیننده را به انتقاد از عملكرد بعضی از گزارش��گران 

اصفهانی وا می دارد. 

فرصت ها را از دست ندهيد

قهرمانی مازندران در مسابقه هاي جام به ذوب آهن چشمك زد
ژيمناستيك قهرمانی كشور 

 پرونده مس��ابقه هاي 
ژیمناس��تیک قهرمانی کشور 
پسران جام زنده یاد محمود 
کازرون��ی، ب��ا قهرمانی تیم 
مازندران در مجموع 5 سطح 

به پایان رسید. 
رق�اب�ت ه��ای  پ�ای��ان  در 
ژیمناس��تیک هنری قهرمانی 
ک�ش���ور پس����ران ک�ه در 
سطح های یک تا پنج برگزار 
شد، بعد از تیم مازندران که 
ب��ا کس��ب بیش��ترین امتیاز 

عنوان نخس��ت را به خ��ود اختصاص داد، تیم تهران در جایگاه دوم ایس��تاد 
و تیم اردبیل به مقام س��وم رس��ید. خراس��ان رضوی و آذربایجان شرقی نیز 

رتبه های چهارم و پنجم کشوری را کسب کردند.
با پایان یافتن رقابت های تیمی سطح یک، تیم تهران به مقام اول دست یافت، 

تیم مازندران نایب قهرمان شد و تیم آذربایجان شرقی به مقام سوم رسید.
در مجموع شش اسباب نیز رضا بهلول نژاد و محمدرضا خسرونژاد از تهران 
و علی اکبرنژاد از مازندران، عنوان های نخس��ت تا س��وم رده بندی قهرمان 

قهرمانان را به خود اختصاص دادند.
در ادامه این مس��ابقه ها، ژیمناستیک کاران سطح پنج نیز با یكدیگر به رقابت 
پرداختند که در مجموع تیمی، مازندران قهرمان شد، خراسان رضوی به عنوان 

دوم دست یافت و البرز سوم شد.
در مجموع شش اسباب نیز کیوان انصاری از اردبیل، سامان مدنی از مازندران 
و امی��ر غالم زادگان از خراس��ان رضوی به عنوان های اول تا س��وم قهرمان 

قهرمانان دست یافتند.
در این دوره از مس��ابقه ها که به مدت س��ه روز در محل خانه ژیمناس��تیک 
اصفه��ان برگزار ش��د، 28 تیم به هم��راه تیم منطقه آزاد کی��ش با یكدیگر به 

رقابت پرداختند.
نخس��تین دوره مسابقه هاي ژیمناس��تیک قهرمانی کشور پسران جام زنده یاد 
محم��ود کازرونی، به همت یكی از خیران ورزش دوس��ت اصفهانی و هیأت 

ژیمناستیک استان اصفهان برگزار شد.
تیم ژیمناس��تیک اصفهان توانس��ت در مسابقه هاي س��طح 2 به عنوان نایب 
قهرمانی دس��ت پیدا کند که کارنامه موفقی برای هیأت ژیمناس��تیک اصفهان 

محسوب می شود.

شكست استاد بزرگ ارمنستانی مقابل 
جوان اصفهانی 

شكست »گئورگ هاراتونیان« 
استاد بزرگ شطرنج ارمنستان 
مقاب��ل »عارف وصلی« جوان 
18 ساله اصفهانی از مهم ترین 
نتیجه های به دست آمده در 
پایان دور س��وم مسابقه های 
بی��ن الملل��ی ش��طرنج اوپن 
»جام زنده رود« بود. در دور 
سوم این مسابقه ها همچنین 
دیدارهای: »عباس اف« استاد 
آذربایجان  بزرگ جمه��وری 
مقاب��ل »خی��ری« از اصفهان، 
»رس��ول اف« اس��تاد بین المللی جمهوری آذربایجان مقابل »بلورچی فرد« از 
تهران و »علوی« استاد بین المللی از تهران در مقابل »قاضی الشریف« از تهران 

با نتیجه مساوی پایان یافت. 
در پایان دور س��وم این رقابت ها، درینی، امینی، قاتع، خالصی، اس��كندری، 
فقیرنواز، ن��وروزی، صداقتی، جوادی فر، دوس��تكام، جوانبخت و وصلی از 
 ایران همچنین: ش��االمیریدزه و گاشاس��ویلی از گرجس��تان در صدر جدول 
رده بندی قرار گرفتند. این مسابقه ها با شرکت پنج شطرنج باز از کشورهای 
جمهوری آذربایجان، گرجس��تان و ارمنستان و 195 شطرنج باز از استان های 
همدان، اصفهان، مازندران، کردس��تان، کرمانش��اه، لرس��تان، ته��ران، فارس، 
کهگیلویه و بویر احمد، کرمان، چهارمحال و بختیاری، قم، قزوین، خوزستان، 
آذربایجان ش��رقی، هرمزگان، زنجان، گیالن، خراسان شمالی، مرکزی، یزد و 
کرج از روز س���ه شنبه در خانه شطرنج اصفهان آغاز شد. در این مسابقه ها 
87 نفر دارای رنكینگ بین المللی و س��ه استاد بزرگ، پنج استاد بین المللی و 

7 استاد فیده حضور دارند. 

ساخت 340 زورخانه در استان های 
مختلف كشور 

فدراس��یون  رئیس  نای��ب 
و  پ�هل�����وان��ی  ورزش 
بیان  با  زورخانه ای کشور 
پانصد  اکن��ون  اینكه ه��م 
زورخان��ه فعال در س��طح 
دارن��د،  فعالی��ت  کش��ور 
در  زورخانه   340 گف��ت: 
کشور  مختلف  استان های 
در حال ساخت می باشد.  
افزود:  هدایت��ی«  »نورال��ه 
در زم��ان حاض��ر50 هزار 
ورزش��كار زورخانه ای و 

 پهلوانی به جز رش��ته کشتی در کش��ور فعالیت دارند. وی در ادامه به تشریح 
مهم ترین مس��ابقه های پیش روی فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
کشور در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: در ادامه برنامه هاي سال جاری 
ش��اهد برگزاری رقابت های زورخانه ای مرشدی، هنرهای فردی و لیگ تیم 
 زورخانه ای باالی 18 سال و سومین دوره مسابقه های جام بین المللی فجر خواهیم 

بود.
این مس��ئول همچنین برگزاری جشنواره مرش��دان ایران زمین، سومین دوره 
مس��ابقه های انتخابی تیم ملی زورخانه ای در رده های مختلف سنی و ثبت 
چش��مه های فردی ورزش��كاران پهلوانی را از دیگ��ر برنامه های پیش روی 
فدراس��یون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور اعالم کرد. هدایتی همچنین 
از انتخاب پهلوان س��ال کش��ور در چهارمین دوره مسابقه های پهلوانی غدیر 
خبر داد و گفت: امس��ال برخی از ورزش��كاران پهلوانی کشور برای اولین بار 
»پنج میل« بازی را به ثبت می رس��انند. وی با بیان اینكه تیم کش��تی پهلوانی 
کشورمان مهر ماه در رقابت های جهانی ترکیه حضور پیدا می کند، افزود: با 
قدرت تمام برای افتخار آفرینی کشورمان در این رقابت ها ظاهر خواهیم شد. 
هدایتی در پایان با بیان این که ورزش پهلوانی و زورخانه ای از ورزش های 
اصیل ایرانی و مذهبی کش��ورمان محسوب می شود، اظهار داشت: رسانه ها 
باید در جهت رش��د و پیش��رفت این ورزش تالش بیش��تری از خود نش��ان 

دهند. 

ديدار دو تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان و پوهانگ كره جنوبی، دو ميهمان ويژه داشت كه اين دو ميهمان 
عزيز با آن احوالپرسی گرمی كه در جايگاه VIP  ورزشگاه فوالدشهر با هم انجام دادند، فكر می كنم يك 
دهه است كه همديگر را مالقات نكرده اند و حرف علی كفاشيان، )رئيس فدراسيون فوتبال ايران( در مورد افشين قطبی 
)سرمربی تيم ملی كشورمان( كه گفته بود افشين خان در كره زمين است، درست از آب درآمد، كفاشيان توانست پيروزی مقابل 
كره جنوبی را از نزديك به او تبريك بگويد تا اصحاب رسانه مات و مبهوت بمانند كه اين دو از چه زمانی همديگر را مالقات نكردند و بايد به 
تيم فوتبال ذوب آهن هم باليد كه بانی خير شد و زمينه ديدار اين دو را فراهم كرد. از ديگر حاشيه های اين ديدار می توان به گزارشگر بازی اشاره 
كرد كه حضور افشين قطبی را انگيزه ای برای بازيكنان ذوب آهن دانست! بايد به اين گزارشگر عزيز گوشزد كرد كه اين بازی آنقدر پر اهميت 
و حساس بود كه اگر قطبی هم به نصف جهان نمی آمد، با غيرت و تعصبی كه ما در شاگردان ابراهيم زاده سراغ داريم. با تمام وجود از حيثيت و 
آبروی فوتبال ايران دفاع می كردند. در ضمن اگر افشين قطبی به بازيكنان صدرنشين ليگ برتر )ذوب آهن( اهميت می داد هم اكنون بايد شاهد 
حضور حداقل پنج بازيكن سبزجامگان اصفهانی در اردوهای تيم ملی باشيم، اما قطبی و دستيارانش به بازيكنان اين تيم كم لطفی نشان می دهند و 

همين كم لطفی ها باعث خواهد شد كه بچه های ذوب آهن به حضور قطبی در ديدارهای حساس اهميت نداد و بازی خود را انجام دهند.

ذوب آهن باني خير شد

راه را براي جوانان اين عرصه باز كنيددر سئول، فرصت آزمون و خطا نيست
نگاه سنتي صدا و سيما در انتخاب گزارشگر
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شنبه 27 شهریور9/1389 شوال1431/ شماره Saturday18 September 2010  347)گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام حسن مجتبي )ع(:
هر که نماز صبح را بخواند 
و در جایگاه خود بنشیند تا 
خورشید طلوع کند، برایش 
 سپري در جلوگیري از آتش 
خواهد بود.

یک طنز پرداز گفت : طنز نجیب و با انصاف، مسائل اجتماعي 
را نقد کرده، به گونه اي که با زبان و بیاني شیرین واقعیت هاي 
تلخ اجتماع را بیان مي کند. وي درباره طنز و تفاوت آن با هزل 
و هجو گفت: اما هجو؛ بدي هاي یک فرد را مانند کاریكاتور 
برجسته مي کند؛ یعني اگر فرد با کسي دشمني داشته و بخواهد 
از او بد بگوید او را هجو مي کند. هجو، هزل و گونه هاي شبیه 
آن، مانند فكاهي و غیره مرتبه طنز را ندارند و به این حد به اقبال 
عمومي نمي رسند، چرا که حوزه و فضا و مخاطب آن محدود 
اس��ت.  خلیل ج��وادي در ادامه اظهار داش��ت: طنز را، به هر 
شیوه اي مي توان بیان کرد، طنز عبارت است از بیان واقعیت هاي 
تلخ به زباني شیرین، کنایي، نشاط آور و منصفانه و باید بر روي 
تک تک این کلمه ها تأکید کرد: طنز باید با گونه هاي ادبي و 
شوخ طبعي تفاوت داشته باشد، وقتي انصاف از طنز گرفته  شود 
و اغراق بیش از حد پیش رود طنز یا به هجو منتهي مي شود و 

یا اینكه از واقعیت بیش از اندازه فاصله مي گیرد. 
به گفته وي، هنگامي  که گفته مي شود، طنز بیان واقعیت تلخ 
به زبان ش��یرین است، از این جهت که به هر حال موضوعي 
براي انتقاد وجود دارد، کسي که سخن را مي شنود باید وجود 
واقعیت تلخ را بپذیرد، در نتیجه نباید مطلب را آنقدر با شوخي 
و اغراق مخلوط کرد که اصل موضوع فراموش شود و مخاطب 
متوجه این مسأله نشود که کدام بخش، واقعیت و کدام قسمت، 

شوخي است. 
طنز بايد موجب نشاط و شادماني دروني شود 

جوادي در این راستا افزود: به طنز نشاط آور گفته و خنده آور 
گفته نمي شود، چرا که طنز باید موجب نشاط و شادماني دروني 
شود، مانند تبسم و تفكر، به این معنا که طنز در ابتدا باید از لحاظ 

بیاني، خنده بر لب مخاطب بنشاند، بعد او را به فكر وادار  کند، تلنگري به 
فكر و تفكر مخاطب داشته باشد، فرد در این صورت یک شادماني  دروني را 
احساس مي کند، حتي ممكن است گاهي مخاطب خنده دروني داشته باشد 
و در ظاهر او مشخص نشود. این شاعر طنز پرداز درباره عنصرهاي تشكیل 
دهنده طنز ابراز داشت: مسائل اجتماعي و فرهنگي، عنصرهاي تشكیل دهنده 
طنز هستند، این مسائل موجب مي شود مقوله  و سوژه اي در ذهن طنز پرداز 

شكل گرفته و مطلب خود را بیان کند. 
جوادي در ادامه با اشاره به رسالت و کارکرد طنز بیان کرد: مسائل اجتماعي، 
اخالقي و فرهنگي رس��الت و کارکرد طنز است، به این معنا که رسالت و 
وظیفه یک طنز پرداز برجسته کردن زشتي ها و معضل هاي اجتماعي، اخالقي 
و فرهنگي همچون یک کاریكاتوریست است ، در عین حال مانند نصیحت 
بزرگتر به کوچكتر که گاهي نصیحت با خطاب و تندخویي همراه است که 
در این صورت نصیحت مورد قبول واقع نمي شود، اما گاهي این نصیحت 
با طنز و شوخي بیان مي شود، در این صورت، نوجوان احساس مي کند او 
فردي مانند خود نوجوان به لحاظ سني و اخالقي است و احساس خویشي 

با او مي کند که در نهایت سخن پذیرفته مي شود. 
وي در ادامه خاطرنشان کرد: در واقع وظیفه طنز هم به همین گونه است، 
یعني به شكلي عمل نشود که مخاطب با موضع گیري وارد شود؛ یعني فرد، 

نتواند در برابر فرهنگ و یا رفتارهاي ناشایس��ت جامعه که مورد نقد قرار 
مي گیرد موضعي داشته باشد. 

هدف طنز، اصالح كم  خردي و زشتي ها است 
جوادي با اشاره به هدف طنز خاطرنشان کرد: هدف طنز، اصالح کم  خردي  
و زشتي ها است، در واقع هدف آن برگرداندن بشر به طبیعت واقعي خود 
و  رفع زشتي ها از وجود طبیعي بشر است، در واقع طنز به سوي پاکي و 

طبیعت خدایي انسان حرکت مي کند.
وي در ادام��ه با اش��اره به انواع طنز بیان کرد: طنز یک گونه اس��ت،  همان 
توضیحي که در باال گفته  شد. اما در کنار طنز ژانرهاي دیگري مانند هزل، 
 هجو، فكاهي وجود دارد، هزل هم به مسائلي نه چندان اخالقي مي پردازد 
ب��ه  گونه اي که در مجمع هاي عمومي نمي ت��وان آن را مطرح کرد، به طور 
معمول حوزه آن خصوصي است، فكاهه هم، همان چیزي است که در رادیو، 
تلویزیون و مطبوعات دیده مي شود. به این معنا که بازي هاي دم دستي بدون 
عمق بوده، مانند بیش��تر سریال هاي تلویزیوني که عمق ندارند و ایرادهاي 
سطحي به موردهاست. ارزشمند ترین، عمیق ترین و تأثیر گذارترین آنها، طنز 

منصفانه و نجیب است. 
جوادي با بیان جایگاه طنز درادبیات ایران تأکید کرد: به تازگي به طنز توجه 
بیشتري شده و با توسعه تكنولوژي، طنز مخاطب عام پیدا کرده و از جایگاه 

خوبي برخوردار است. 

وي با اشاره به ویژگي هاي طنز دوران معاصر تصریح کرد: نقد 
اجتماعي از ویژگي هاي طنز معاصر است، طنز همیشه منتقد 
بوده، حتي در عصر مش��روطه افرادي همچون »نسیم شمال« 

مسائل سیاسي و اجتماعي دوره خود را نقد مي کردند. 
طنز نسبت به ديگر ژانرهاي ادبي از جايگاه خوبي برخوردار 

است 
جوادي درباره پرداختن طنزپردازان به مسائل روز جامعه بیان 
کرد: بیشتر طنز پردازان امروز، به مسائل اجتماعي، فرهنگي و 

اخالقي مي پردازند. 
وي درب��اره توانای��ي طنز در ایجاد راهكار براي حل مس��ائل 
خاطرنشان کرد: طنز بسیار راهگشا است؛ برخي عنوان مي کنند 
که با شعر طنز »محكمه الهي« دیدگاه ها تغییر کرده، خوشحالم 
که یک طنز توانسته به این میزان تأثیرگذار باشد، گاهي یک اثر 
هنري که در قالب طنز بیان مي شود، مي تواند اساس فكري یک 

فرد را تغییر داده و اصالح کند. 
وي در این راستا افزود: طنز هاي امروز تا حدي راهگشا بوده، 
چرا که راه ها پرپیچ و خم و گره  خورده است، در طول تاریخ 
پیامب��ران زیادي آمده اند، اما هنوز گمراه وجود دارد، ما در حد 

خودمان مي توانیم راهگشا باشیم. 
ج��وادي درباره جای��گاه طنز امروز تصریح ک��رد: طنز امروز 
ب��ا توجه به ژانرهاي دیگر ادب��ي از جایگاه خوب و مطلوبي 
برخوردار است، با وجود پایین  بودن سرانه مطالعه در کشور، 
مشاهده مي ش��ود طنز به راحتي توسط وسایل ارتباطي چون 
تلفن همراه دست به دست مي شود، اما به هرحال طنز جلوتر از 

سایر ژانرهاي ادبي پیش مي رود. 
طنز در شادي مردم تأثير گذار است 

جوادي درباره پیشرفت طنز معاصر نسبت به دوره گذشته و علت این امر 
اذعان کرد: البته پیش��رفت وجود داش��ته چرا که مخاطب بیشتري را در بر 
مي گیرد و علت این امر در با سواد شدن و ارتقاي سطح فرهنگ نسبت به 
گذشته است. براي مثال: در عصر مشروطه به فرض 100 هزار نفر مخاطب 
طنز بودند، چرا که در گذش��ته طنز در روزنامه  چاپ مي شد و این مطالب 
دست به دست مي چرخید؛ ولي در حال حاضر طنز در تلویزیون، روزنامه، 
اینترنت و غیره وجود دارد؛ بنابراین مخاطب بیشتري خواهان طنز هستند، 
البته این نسبت باید با تعداد جمعیت سنجیده شود، چرا که گسترش رسانه 

مخاطب طنز امروز را افزایش داده است. 
وي در پاس��خ به این پرس��ش که طنز تا چه میزان مي تواند برمخاطب اثر 
گذاش��ته و او را شاد کند ابراز داشت: طنز در شادي مردم تأثیر گذار است، 
همانگونه که در گذش��ته این امر وجود داشته، امروزه هم این مسأله وجود 
 دارد. ج��وادي در ادامه، درباره نقط��ه ضعف هاي طنز معاصر افزود: نقطه 
ضعف ها در خود سانسوري طنز پرداز و پس از آن در دیگرسانسوري است ، 
یعني دو مرحله براي سانسور وجود دارد، چرا که طنز بعضي واقعیت هاي 
اجتماعي را بیان مي کند و ممكن است خوشایند برخي نباشد، اگر طنزپرداز 
فرد محافظه کاري باشد، این نهایت ضعف و ناتواني او را نشان مي دهد و اگر 

فرد شجاعي باشد، از حق مي نویسد. 

در س��ال 1258 خورش��یدی)1879( می��الدی به 
هنگام کاوش های باستان شناسی هیأت بریتانیایی 
در محوط��ه باس��تانی باب��ل در بین النهرین، هرمز 
رس��ام )1826- 1910( باستان ش��ناس بریتانیایی 
آس��وری تبار، اس��توانه گل��ی را یافت که ش��امل 
نوش��ته هایی به خط میخی بود منش��ور کوروش 
هخامنش��ی، کهن ترین بیانیه حقوق بش��ر شناخته 
ش��ده جهان و سند سربلندی ایرانیان از همزیستی 
آش��تی جویانه و گرامیداشت باورها و اندیشه های 
همه مردمان تابعه در هنگام بنیان گذاری نخستین 
امپراطوری جهان است.  محل اصلی نگهداری این 
منش��ور، موزه بریتانیاس��ت. در جریان جشن های 
2500 س��اله شاهنش��اهی ایران، منشور کوروش 
باوج��ود مخالفت دولت وق��ت بریتانیا برای چند 

روز به ایران آورده شد و به نمایش در آمد.
این منشور در تاریخ 19 شهریور 1389 وارد ایران 
و تحویل موزه ایران باستان شد. قرار است منشور 
کوروش 4ماه در ایران در معرض بازدید قرار گیرد 
و بع��د از آن دوباره به م��وزه بریتانیا تحویل داده 
ش��ود. این س��ند به عنوان نخستین منشور حقوق 
بشر ش��ناخته می شود و در س��ال 1971 میالدی، 
سازمان ملل آن را به 6  زبان رسمی سازمان منتشر 
کرد. ابتدا تصور می رفت نوشته های گرداگرد این 
اس��توانه گلی از فرمانروایان آشور و بابل باشد. اما 
بررسی های بیش��تری که پس از گرته  برداری این 
سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته 
می شود و در سال 1971 میالدی، سازمان ملل آن 

را به 6 زبان رسمی سازمان منتشر کرد.
ابتدا تصور مي رفت نوش��ته ه��اي گرداگرد این 
اس��توانه گلي، از فرمانروایان آش��ور و بابل است. 
اما بررسي هاي بیش��تري که پس از گرته برداري 
و آوانویس��ی و ترجمه آن انجام شد، نشان داد که 
این »نبشته« در س��ال 538 پیش از میالد به فرمان 

کورش بزرگ هخامنش��ی و هنگام ورود به ش��هر 
بابل نوش��ته شده است، نوش��ته ای که برگردان آن 

حیرت باستان شناسان را بر انگیخت.
آنگاه که بدون جنگ و پیكار وارد بابل شدم، همه 
مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند … َمردوک 
)خ��دای بابلی( دل های پاک م��ردم بابل را متوجه 
من کرد زیرا  من او را  ارجمند و گرامی داش��تم. 
ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل ش��د 
… نگذاش��تم رن��ج و آزاری به مردم این ش��هر و 
این س��رزمین وارد آید. من برای صلح کوش��یدم. 
ب��رده داری را برانداختم. به بد بختی های آنان پایان 
بخش��یدم. فرمان دادم که همه مردم در پرس��تش 
خدای خود آزاد باش��ند و آن��ان را نیازارند. فرمان 
دادم هیچكس اهالی شهر را از هستی ساقط نكند. 
خدای بزرگ از من خرسند شد … فرمان دادم … 
تمام نیایشگاه هایی را که بسته شده بود، بگشایند...
اهالی این محل ها را گرد آوردم و خانه های آنان را 
که خراب کرده بودند، از نو ساختم. صلح و آرامش 
را به تمامی مردم اعطا کردم. این س��خنان پادشاه 
پیروز و فاتح ش��هر بابل از آن رو اهمیت دارد که 
بدانیم در کتیبه های بازمانده از دیگر پادشان بزرگ 
و قدرتمند گذش��ته همچون  »آشور بانیپال« )645 
پ م.( پیروزمندان��ه از غارت و جنایت علیه مردم 
سرزمین های مغلوب س��خن رانده شده که مو بر 

تن هر جنبنده ای راست می کند.
پ��س از ترجمه و انتش��ار فرمان ک��وروش بزرگ 
شهرت این استوانه گلی و متن بشردوستانه حک 
شده بر آن با عنوان هاي »منشور آزادی« و نخستین 
منشور جهانی حقوق بشر شهرتی عالمگیر یافت، 
اما منش��ور حقوق بش��ر کوروش فق��ط یک بار و 
در جریان جش��ن های 2500 س��اله ایران به رغم 
مخالفت دول��ت وقت بریتانیا ب��رای چند روزدر 

ایران و به نمایش در آمد.

طنز نجيب و منصفانه، مسائل اجتماعي را نقد مي كند

چه  كسی »منشور كوروش« را پيدا كرد؟

نام پدر: محمدتقي   متولد: 1346  تاريخ شهادت: 1366/3/17 محل شهادت: منطقه عملیاتي غرب 
کشور- سومار

فرازهايي از زندگي نامه شهيد:
ش��هید علي فرهادي در س��ال 1346 در خانواده اي مذهبي در روس��تاي چلیچه چش��م به جهان گشود. 
دوران کودکي و تحصیالت ابتدایي خود را در همان روس��تا پش��ت س��ر گذاشت. سپس به جبهه اعزام 
 ش��د و در تاریخ 1366/3/17 در منطقه عملیاتي س��ومار بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل 

شد.

شهيد علي فرهادي
روزی بود...

 مهدی رفائی
در آس��تانه هفته گرامیداش��ت دفاع مقدس و ی��ادآوری دالورمردی های 
رزمندگان شیردل و خط شكن جنگ تحمیلی و یادمان شهدای گرانقدر آن 
حماسه جاویدان،  سردار »غالمرضا سلیمانی« فرمانده »سپاه صاحب الزمان« 
استان اصفهان گفت: هفته دفاع مقدس فرصت غنیمتی است تا با تمام توان 
به ابعاد مختلف دفاع مقدس پرداخته شود و این دوره ممتاز و مشعشع که 
باعث تثبیت انقالب و تمامیت ارضی ایران عزیز ش��ده، به جهانیان معرفی 
شود تا دشمنان ایران و اسالم از خیال های خام و باطل خود و افكار پلیدشان 
مأیوس شوند. فرمانده سپاه صاحب الزمان عنوان کرد: عظمت و بزرگی ملت 
ایران باید زمینه ساز تبدیل خیانت های بزرگ دشمنان اسالم به فرصت شد 

و همانند دفاع مقدس افتخارآفرینی فرزندان آن جهانشمول شود.
 حجت االس��الم »حس��ین طیبی فر« مس��ئول نمایندگی ولی فقیه، در سپاه 
»صاحب الزمان« نیز در س��خنانی در نشس��ت خبری هفته دفاع مقدس با 
اش��اره به آیاتی از قرآن اذعان داشت: اهمیت امر خبر رسانی و خبرنگاری، 
 به عنوان نكته ای مهم و اساس��ی مدنظر اس��الم بوده اس��ت به طوری که 
قرآن کریم برای ارائه خبر ویژگی هایی را بیان می کند که جوانمردانه بودن 
خبر، پیشگیری کردن  آن از فاجعه و واقعه، عدم اتكاء به محدوده معروف 
و مشهور و مرکزیت ها و تنظیم اخبار با توجه به استنباط قوی و منطقی از 

عمده خصوصیات خبر و خبرنگاری است.
حسین طیبی فر، بیداری جامعه را مهم ترین عرصه کار خبرنگاران دانست 
و ارائه اخبار درست از دستاوردهای دفاع مقدس را وظیفه جامعه رسانه ای 

دانس��ت و با اش��اره به 150 جنگ داخلی و بین المللی در جهان از زمان تأسیس 
سازمان ملل، وجود 23 میلیون کشته در این جنگ ها و همچنین 57 میلیون کشته 
در جنگ جهانی اول و دوم را نتیجه زیاده خواهی استكبار جهانی و ابرقدرت های 
استعمارگر قلمداد کرد و دستاوردهای ایران در طوالنی ترین جنگ تحمیلی تاریخ 
که به نقلی: جنگ جهانی س��وم بوده است را بی نظیر توصیف کرد. وی حمایت 
مستقیم 30 کشور جهان و حمایت غیرمستقیم اکثر کشورهای دنیا در جنگ تحمیلی 
از صدام معدوم را نمونه ای از مظلومیت وصف ناپذیر رزمندگان اس��الم دانست، 
وی با واکاوی ابعاد دفاع مقدس شروع جنگ تحمیلی را از ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی دانست و تحرکات کومله، جنبش های خلق و سلطنت طلبان را به عنوان 
ستون پنجم دشمن زمینه ساز آغاز جنگ، عنوان کرده و لغو خرید تجهیزات نظامی 
ایران در آن زمان و تقلیل نیروهای نظامی توسط دولت موقت، کودتاهای مختلف 
و تعطیلی آموزش نوین نظامی در آن روزگار را زنگ خطر شروع جنگ تحمیلی و 

چراغ سبز عامل های داخلی تعبیر کرد.
برگزاری يادواره شهدای روحانيت تداوم می يابد

 سرپرس��ت نمایندگ��ی ولی فقیه در س��پاه صاحب الزمان با اش��اره ب��ه برگزاری 
موفقیت آمیز کنگره شهدای روحانیت در سال گذشته، تداوم این کنگره را برگزاری 
مراس��م سالگرد آن به صورت کنگره های شهرستانی ذکر کرد و افزود: امسال در 
کنار برگزاری مراسم یادمان شهدای روحانیت و اجالسیه آن در مسجد صدر بازار 
اصفهان، کنگره هایی در س��طح شهرستان های اس��تان برگزار می شود و در کنار 
آن برگزاری نمایشگاه کتاب و جشنواره های فرهنگی و افزون بر آن بزرگداشت 

جانبازان روحانی، پدران شهید و آزادگان روحانی، کامل کننده برنامه بزرگداشت 
590 شهید جامعه روحانیت خواهد بود.

بزرگداشت دفاع مقدس امسال، از 26 شهريور آغاز و 3 هفته ادامه خواهد داشت
س��ردار »غالمرضا سلیمانی« فرمانده س��پاه صاحب الزمان، ابراز داشت: امسال در 
جهت غنا بخش��یدن به برنامه ها و وس��عت عمل، در اجرای آن هفته بزرگداشت 
 دف��اع مق��دس از 26 ش��هریور ب��ه مناس��بت »روز س��رباز« آغ��از گردی��د و به 
مدت 3 هفته با برنامه های متنوع در اس��تان اصفهان و سراسر کشور ادامه خواهد 
داشت. فرمانده سپاه صاحب الزمان گوشه های مهم برنامه های هفته دفاع مقدس 
امسال را برگزاری نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس،  افتتاح نشر ستارگان درخشان 
 )مؤسس��ه انتش��ارات س��پاه صاحب الزمان(، معرفی عملیات ب��زرگ فتح المبین 
)در قالب مانوور و جش��نواره( و نیز گردهمایی رزمندگان و ایثارگران به صورت 

وسیع و باشكوه عنوان نمود که در ادامه به تشریح و تبیین  آن پرداخت.
عنوان های مهم ترين برنامه های هفته دفاع مقدس در استان اصفهان

 نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس:  برای اولین بار در کشور و با حضور 100 ناشر 
برجسته برگزار می شود که در کنار آن کاالهای فرهنگی،  دیجیتالی و 5 هزار عنوان 
کتاب با تخفیف 40 تا 50 درصدی عرضه می شود. در خیابان آتشگاه، از روز اول 
مهر از 9 صبح تا 9 شب، ستاد برگزار می شود، همچنین افتتاح مرکز نشر ستارگان 
درخشان که به عنوان ناشر کتب دفاع مقدس، در اصفهان فعالیت خواهد کرد و زیر 
نظر س��پاه اصفهان اداره می شود، با داشتن غرفه دایمی در محدوده سی و سه پل 

اصفهان برنامه دیگر نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس می باشد.
 معرفی عملیات بزرگ فتح المبین: در راستای طرح سپاه پاسداران مبنی بر معرفی 

هر عملیات مهم توسط یک استان، مسئوالن معرفی عملیات سرنوشت ساز 
فتح المبین که لشكرهای اصفهان در آن نقش عمده داشته اند به استان اصفهان 
و مجموعه سپاه صاحب الزمان سپرده شده است، که افزون بر تهیه کتاب، 
کاالهای فرهنگی، فیلم، بروشور و... برنامه مانوور و شبیه سازی به مدت 15 
شب در محدوده عمومی سپاهانشهر برگزار می شود. و در کنار آن نمایش 

»هبوط انسان« با نام »از خلقت تا ظهور« برای عموم روی پرده می رود.
  گردهمایی رزمندگان و ایثارگران استان، با حضور سردار جعفری

در هفته دفاع مقدس گردهمایی بزرگی در شهر اصفهان با حضور فرمانده 
کل سپاه پاسداران برگزار می شود، همچنین در دیگر شهرستان ها نیز این 
همایش در قالب ش��رکت نیروهای سپاه، رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و 
آزادگان برگزار می ش��ود که در این همایش ها حدود 50 هزار نفر شرکت 

کرده و از پیشكسوتان این عرصه ها، تجلیل و تقدیر می شود.
 غبارروبی از مزار شهیدان و بازدید از خانواده های آنان و ایثارگران

این برنامه در کنار برگزاری یادواره شهیدان در پنج حوزه مقاومت همراه با 
برنامه های جانبی برگزار می شود.

  برگزاری نمایش��گاه های دفاع مقدس و ش��بیه سازی عملیات ها در: 
 نجف آباد، کاش��ان و شاهین شهر و ارائه محصوالت فرهنگی در کنار این 

نمایشگاه ها.
 رژه حماسی بسیج و سپاه والیتمدار استان اصفهان و رده های مختلف 

مقاومت، با رویكرد فرهنگی- نظامی
  اعزام س��خنرانان و راویان دفاع مقدس، به دانش��گاه ها، مدرس��ه ها و 

آموزشگاه ها برای تبیین حوادث جنگ تحمیلی.
 همایش بزرگ پزشكان و جراحان دفاع مقدس.

سردار »غالمرضا سلیمانی« فرمانده سپاه صاحب الزمان، همچنین دیگر برنامه های 
هفته دفاع مقدس در س��طح استان را: برگزاری همایش نویسندگان دفاع مقدس، 
برنامه های روایتگری با کمک ایثارگران و فرماندهان، انتش��ار »فصلنامه طراوت«، 
تجلیل از شهیدان نویس��نده دفاع مقدس، و همچنین رونمایی از 10 عنوان کتاب 
دفاع مقدس ذکر کرد و در تكمیل برنامه های این هفته، یادآور شد: زنگ مقاومت 
در همه مدرسه های استان همچون سال های گذشته به صدا درخواهد آمد و 200 
برنامه 5 دقیقه ای رادیویی، در خصوص ش��هیدان روحانی نیز، در حال پخش از 

شبكه رادیویی می باشد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان، انجام مسابقه های فرهنگی،  ورزشی و یادواره شهید 
عزیزالهی به عنوان نماد شهید دانش آموز استان را به همراه تجمع زنان ایثارگر و 
تجلیل از پیشكسوتان این جامعه را، از سایر برنامه های هفته دفاع مقدس در استان 

اصفهان قلمداد کرد. 
در این هفته همچنین اعزام راویان به منطقه های محروم و نیز پزشكان و مهندسان 
ب��رای ارائ��ه خدمات تخصصی، به محرومان در کنار برگ��زاری 3 همایش بزرگ 
پزشكان و جراحان دفاع مقدس، با مشارکت بسیج جامعه پزشكی،  همایش مهندسان 
دفاع مقدس، به میزبانی گروه مهندسی 40 صاحب الزمان و نیز همایش مداحان و 
 شاعران دفاع مقدس، از دیگر برنامه های استان در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 

می باشد.

سردار سليماني در جمع خبرنگاران

دفاع مقدس دوره مشعشعي براي ماندگاري انقالب و تماميت ارضي ايران است
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