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 در 31 ش��هریور م��اه به طور 
رسمی دهکده مقاومت اصفهان 
در سپاهان شهر، )انتهای بلوار 
 الغدی��ر( با افتتاح نمایش��گاه 
»از خلقت تا ظهور« و تجهیز 

منطقه از نظر ادوات...
سراسري/ صفحه2

ضمن هشدار به بدخواهان اسالم؛
احمدي نژاد حادثه تروريستي 
مهاباد را محكوم كرد

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد:
 ايجاد 11 هزار نفر اشتغال مستقیم 
در سال 88

با تجهیز دهكده »مقاومت« و آغاز 
نمايشگاه و رزمايش هفته دفاع 

مقدس، اصفهان دوباره رنگ و بوي 
حماسه دفاع مقدس گرفت

استاندار چهارمحال و بختیاري: 
زنده نگه داشتن دوران 

دفاع مقدس موجب تداوم 
حركت انقالب مي شود 

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اري گفت: زنده 
نگه داش��تن دوران دفاع مقدس، موجب تداوم 

حركت انقالب مي شود.
 به گ�����زارش ف�����ارس از ش��ه����ركرد، 
»علي اصغر عنابس��تاني« در نشس��ت ش��وراي 
اداري شهرستان فارس��ان، رشادت هاي شهدا 
و ایثارگ��ران جنگ تحمیلي در طول هش��ت 
 سال دفاع مقدس عامل هاي پیروزي در جنگ 

بوده است.
وي ب��ا تأكید بر اینکه اوج ایثار و فداكاري در 
راه خدمت به مردم است، تصریح كرد: حیات 
و ممات همه انس��ان ها در گرو خدمت رساني 
 ب��ه مردم و منش��أ اثرگ��ذار بودن ب��راي مردم

است. 
عنابس��تاني اهان��ت به ق��رآن كریم را نش��انه 
درماندگي دش��من و اوج پیش��رفت فرهنگي 
ایران دانس��ت و گفت: اهانت ب��ه قرآن كریم 
نش��انه اوج ذل��ت اس��تعمارگران و دش��منان 
نظام مقدس جمهوري اس��المي ایران اس��ت 
ك��ه پیش��رفت ها و موفقیت ه��اي ای��ران آنان 
را بس��یار درمانده كرده اس��ت، ب��ه  طوري كه 
حاض��ر به انج��ام ه��ر كار احمقان��ه اي براي 
 ب��رون رفت از فضاي درماندگي در برابر ایران 

هستند. 
عنابس��تاني تأكید كرد: بس��یاري از كشورهاي 
 دنی��ا ب��ه خاط��ر ت��رس از اس��تکبار جرأت 
ندارن��د به پیش��رفت هاي ایران اعت��راف كنند 
 ول��ي در عی��ن ح��ال در برخ��ي محاف��ل و 
جلس��ه هاي خود ب��ه این نکته اذع��ان دارند 
ك��ه ای��ران روي پ��اي خ��ود ایس��تاده و از 
 هی��چ كش��وري در براب��ر تهدیدها هراس��ي 

ندارد. 

»ورنامخواس��ت« نام ش��هری 
گرانمایه و تاریخی در شهرستان 
مبارك��ه و لنج��ان علیاس��ت 
ك��ه بر اس��اس وجه تس��میه 
 آن، ن��ام آوران زی��ادی از آن 

برخاسته اند. عبداله كیانی...
جامعه/ صفحه3

اثربخش  »بازاریاب��ی  همایش 
و مدیریت مش��تری« از سری 
بازرگانی و  اتاق  نشست های 
صنایع و معادن استان اصفهان 
در جهت ارائ��ه آموزش های 
نوین مدیریتی به صنعتگران با 

حضور برنده جایزه نفر اول بازاریابی جهان »باب پریچارد« در...
شهرستان/ صفحه4

ورنامخواست شهري با محدوده 
 شهري محصور شده 

در بین رودخانه و صنايع

 مرد شماره يك بازاريابي جهان
در همايش »بازاريابي اثربخش«  اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان

صفحه 2

همزمان با سراسر كشور 

زنگ آغاز سال تحصيلي 89-90 
در اصفهان نواخته شد
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ایران

تحری��م صادرات قالی ایران از س��وی 
امریکا و متحدانش نشان دهنده پیشرفت 
و ظرفیت های باالی این هنر صنعت و 
حماقت كشورهای تحریم كننده است. 
به گزارش موج، »محمدرضا رحیمی« 
مع��اون اول رئیس جمهور در مراس��م 
افتت��اح نوزدهمی��ن نمایش��گاه فرش 
دس��تبافت ای��ران با اع��الم این مطلب 
گفت: دولت و مسئوالن همواره به دنبال 
افزایش صادرات و كاهش واردات كاال 
به ویژه فرش هس��تند. بنابراین باید راه 
حل ه��ای مناس��بی را ب��رای افزایش 
صادرات فرش پیدا كنیم. وی با اشاره به 
آغاز ورود فرش های ماشینی به كشور 
از س��ال های نخس��ت انقالب اذعان 
داش��ت: واردات فرش های ماشینی به 
بافت قالی سنتی و صادراتی ایران ضربه 
كاری و مهلکی را وارد كرد، زیرا هنر- 
صنعت فرش دستبافت متعلق به ایران 
اس��ت و هنوز هیچ كش��وری نتوانسته 
جایگزین ایران ش��ود. وی با اش��اره به 
رشد صادرات فرش دستبافت ایران در 
نیمه نخست امس��ال تصریح كرد: این 
اع��داد و ارقام نمی تواند نش��ان دهنده 
جایگاه عظیم و واقعی هنر صنعت فرش 
دستبافت ایران باش��د و رقم صادرات 
فرش دستبافت ایران بسیار پایین است.

رحیمی با تأكید ب��ر این كه قالیبافان و 
تاجران ایرانی نبای��د از كارهای بزرگ 
بترستند، خطاب به امریکا و همدستانش 
خاطرنش��ان كرد: تحری��م كردن فرش 
ایران از س��وی آمریکا و كشیدن دیوار 
به دور خود از س��وی صهیونیست ها 
نشانه ضعف آنان است. وی از قالیبافان 

خواس��ت با افزایش تولید و صادرات 
فرش دس��تبافت، پاس��خ مناس��بی به 
اقدام های ناشایست امریکا دهند. این 
مقام مسئول با اش��اره به بیمه قالیبافان 
اظهار داشت: آیین نامه بیمه قالیبافان ماه 
قبل ابالغ شده است و بیمه 160 هزار نفر 
از قالیبافان ظرف سه ماه آینده صورت 
می گیرد. رحیمی ب��ا تأكید بر افزایش 
ظرفیت صادرات فرش دستبافت ایران 
گف��ت: در نخس��تین گام باید ظرفیت 
صادرات فرش كش��ور را به 1 میلیارد 
دالر برسانیم، هر چند ظرفیت صادرات 
فرش دس��تبافت ای��ران می تواند چند 
برابر این رقم باش��د. رحیمی همچنین 
از تخصیص 105 میلیارد تومان اعتبار 
با س��ود 12/5 درص��د و 15 درصد به 
قالیبافان خبر داد و اظهار داشت: اجرای 
قانون هدفمندك��ردن یارانه ها بر روی 
تولید و صادرات فرش دستبافت تأثیری 
نخواهد گذاش��ت. مع��اون اول رئیس 
جمه��ور در بخش دیگری از س��خنان 
 خ��ود از ص��ادرات دو كش��تی بنزین 
 از س��وی ای��ران خب���ر داد و گف��ت: 
انش��اء ا... به زودی دو كشتی بنزین از 
ایران صادر خواهد ش��د و این، نش��ان 
دهن��ده بی اثر بودن تحری��م صادرات 

بنزین به ایرن است.
وی با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری 
در پروژه پارس جنوبی گفت: به زودی 
30 هزار میلیاردتومان س��رمایه گذاری 
جدید در این پروژه انجام خواهد شد و 
منابع مالی این سرمایه گذاری از طریق 
پول ایرانیان كه در بانک های خارجی 

پس انداز شده بود، تأمین شده است.

به گ��زارش مهر، »منوچه��ر متکی« وزیر 
 امور خارجه جمهوری اس��المی ایران و 
»شاه محمود قریشی« وزیر خارجه پاكستان 
در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد با یکدیگر دیدار و موضوع های 
مورد عالقه طرفین را مورد بحث و گفتگو 
قرار دادند. منوچهر متکی در این دیدار با 
ابراز همدردی مجدد در خصوص فاجعه 
مصیبت بار سیل در پاكستان و آسیب جدی 
وارده به برادران و خواهران پاكس��تانی، با 
توجه به تأكیدهای ویژه مقام معظم رهبری 
برای كمک ب��ه مردم پاكس��تان، آمادگی 
كش��ورمان را برای هر نوع كمک در این 
زمینه به طرف پاكستانی اعالم كرد. وی در 
ادامه با تأكید بر لزوم پیگیری توافق های 
اقتص��ادی ص��ورت گرفته از س��وی دو 
كش��ور، بار دیگر اهمیت ارتقای س��طح 
رواب��ط تجاری را یادآور ش��د. وزیر امور 
خارجه كشورمان همچنین درباره مسائل 
مربوط به افغانس��تان، دی��دگاه جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه اهمیت اقدام های 
منطقه ای برای دس��تیابی به صلح و ثبات 
در افغانس��تان را مورد تأكید قرار داد. شاه 
محمود قریش��ی نیز در این دیدار ضمن 

قدردان��ی از ابراز هم��دردی و اقدام های 
جمهوری اسالمی ایران در كمک رسانی 
به مردم مصیبت زده پاكستان، با مرور روند 
همکاری های اقتص��ادی دو طرف، اعالم 
آمادگی دولت پاكستان برای برگزاری دور 
بعدی  كمیس��یون مشترک همکاری  های 
اقتصادی دو كش��ور را كه قرار اس��ت در 
اس��الم آباد برگزار شود، مورد تأكید قرار 
داد. قریشی همچنین موضع دولت پاكستان 
درخصوص موضع هسته ای كشورمان را 
مبنی بر حق ایران برای اس��تفاده از انرژی 
صلح آمیز هسته ای، مورد تأكید قرار داد و 
گفتگو را تنها مسیر حل و فصل موضوع 

هسته ای ایران دانست.

 در 31 شهریور ماه به طور رسمی 
دهکده مقاومت اصفهان در سپاهان شهر، 
)انتهای بلوار الغدیر( با افتتاح نمایشگاه »از 
خلقت تا ظه��ور« و تجهیز منطقه از نظر 
ادوات الزم و برنامه ریزی برای رزمایش 
و همانندسازی عملیات فتح المبین، آغاز 
ب��ه كار كرد و هم��ه روزه ب��رای بازدید 
عالقه مندان از ساعت 5 بعد از ظهر آماده 
سرویس دهی می باشد. سردار »سلیمانی« 
فرمانده سپاه صاحب الزمان در گفتگو با 
زاین��ده رود گفت: چند س��الی بود جای 
چنین مجموعه ای را كه دارای خاصیت 
لمس دفاع مقدس باشد در اصفهان خالی 
می دیدیم و با جانمایی این مکان س��عی 
داری��م در س��اخت مس��تندها و فیلم ها 

و تجهیز ای��ن دهکده در مراس��م های مختلف و 
طراحی عملیات های مهم در مناسبت ها و همچنین 
ماكت ها و نمایشگاه های مختلف، اصفهان دوباره 
رنگ و بوی حماسه دفاع مقدس بگیرد. سردار »فدا« 
معاون هماهنگ كننده س��پاه صاحب الزمان نیز در 
مراسم افتتاح نمایشگاه از خلقت تا ظهور در منطقه 
رزمایش فتح المبین )دهکده مقاومت( گفت: طالیه 
داری اصفه��ان در جن��گ و دفاع مق��دس، دوباره 
 تداعی ش���د و سپ�اهیان و بس��یج�یان ف�داكار و 

خس��تگی ناپذی��ر در مدت بس��یار كم��ی )بعد از 
شب های قدر تاكنون( توانستند منطقه ای ناهموار 
را ب��ا جا به جایی ه��زاران كامیون خاک و طراحی 
و نقشه كش��ی به یک منطقه عملیاتی – رزمایشی 
تبدیل كنند. وی افزود: در طی پانزده روز آینده این 
نمایش��گاه و رزمایش در منطقه برقرار می باشد و 
هر شب مراسمی خاص پس از نماز مغرب و عشا 
در رو ب��ه روی دكور زیبای دهکده مقاومت كه بر 
اساس چهره شهر خرمشهر ساخته شده است برگزار 
می ش��ود و در این نمایشگاه و رزمایش سعی شده 

ت��ا از بهترین امکانات برای ملموس كردن 
خاطره های جنگ استفاده شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب 
الزم��ان نیز در گفتگو با زاین��ده رود اذعان 
داشت: كلیه نقشه ها و طراحی های رزمی، 
مهندسی، سنگرها، ادوات، تأسیسات منطقه 
عملیاتی فت��ح المبین در ح��ال حاضر در 
منطقه به ص��ورت نزدیک به واقعیت اجرا 
شده و نمایش از خلقت تا ظهور نیز حاصل 
تالش معنوی برای نشان دادن سیر تحول 
انس��ان از خلقت تا زمان پیامبران و دوران 

معاصر است. 
الزم به ذكر اس��ت: دهکده مقاومت در دو 
هفته آتی، همه روزه با اس��تفاده از راویان 
و حض��ور فرماندهان جنگ پذیرای عالقه 
مندان دفاع مقدس اس��ت. هر ش��ب میهمانانی در 
این مراس��م حضور می یابند و با ذك��ر خاطره در 
این رزمایش رنگ و بوی معنوی و حماسی به این 

مجموعه می افزایند.
استان اصفهان با داشتن ساالنه هزاران زائر راهیان نور 
به داشتن این منطقه و تغییر و تجهیز آن به مناسبت 
وقایع مختلف س��ال نیاز داش��ت كه هم اكنون این 
نیاز مرتفع گردیده و اصفهان صاحب یک مجموعه 

طبیعی برای نمایش برنامه های دفاع مقدس است.

رؤس��ای جمهور ایران و تركیه اس��تمرار 
رایزنی ه��ای دو كش��ور در موضوع های 
منطق��ه ای و بین الملل��ی را به نفع صلح و 
امنیت جهانی دانس��تند. به گ��زارش مهر، 
محمود احمدی نژاد كه در نیویورک به سر 
می برد در دیدار عبداله گل)رئیس  جمهور 
تركیه( با اشاره به اینکه دو كشور در مهمترین 
مسائل بین المللی دارای دیدگاه های مشترک 
و منطقی هستند گفت: دنیای آینده باید با 
نگاه انس��انی مدیریت و اداره ش��ود و این 
همان چیزی اس��ت كه ای��ران و تركیه آن 
را پیگیری می كنند. رئیس جمهور در این 
دی��دار همچنین با تبریک ریاس��ت تركیه 
در شورای امنیت گفت: مطمئن هستیم با 
ریاست تركیه تراز جدیدی از مدیریت را 

در شورای امنیت شاهد خواهیم بود.

دكت��ر احمدی ن��ژاد در ادامه با اش��اره به 
تصمیم اخیر دو كشور برای افزایش حجم 
 مب�ادله های تجاری و اقتص�ادی تصری�ح 
كرد: گس��ترش همکاری های دوجانبه در 
كنار روابط نزدیک و هماهنگ دو كشور در 
مسائل بین المللی، می تواند الگویی از روابط 
سازنده برای سایر كشورها باشد. عبداله گل 
در این دیدار با اش��اره به جایگاه برجسته 
ایران در منطقه و جهان اظهار داشت: آنکارا 
بدون هیچ محدودیتی به دنبال گس��ترش 

همه جانبه روابط خود با ایران است. 
وی همکاری و هماهنگی دو كشور را در 
موضوع های مه��م منطقه ای و بین المللی 
م��ورد تأكید قرار داد و گفت: تركیه معتقد 
اس��ت كه همه از روابط نزدیک دو كشور، 

سود خواهند برد.

به گ��زارش ف��ارس به نق��ل از دفتر امور 
رسانه های ریاست جمهوری، در پی حادثه 
تروریس��تی مهاباد كه منجر به شهادت و 
مجروح شدن جمعی از هموطنانمان شد، 
محمود احمدی نژاد با ص��دور پیامی این 
جنایت ضد انسانی مزدوران استکبار جهانی 
را سند دیگری از جنایت های نظام ظالم و 
فاسد حاكم بر جهان دانست. متن كامل پیام 

رئیس  جمهور به شرح ذیل است: 
بسم ا... الرحمن الرحیم 

جنایت ضد انس��انی و ددمنشانه مزدوران 
استکبار جهانی علیه تعدادی از هموطنان 
بی سالح و بی گناهمان در مهاباد بار دیگر 
پ��رده از چهره دروغین مدعی��ان آزادی و 
حقوق بشر برانداخت و سند تازه ای را بر 

اسناد جنایت های نظام ظالم و فاسد حاكم بر جهان 
افزود. اگر چه غم شهادت زنان آزاده و غیور مهابادی 
بر جان و دل ما سنگینی می كند، اما خون سرخ این 
پرستوهای سفر كرده، گواه روشنی بر درماندگی و 
رسوایی دشمن شب پرست و نشانه ای از مظلومیت 
و جاودانگ��ی مل��ت خداپرس��ت، عدالت طلب و 

صلح جوی ایران عزیز است. دست پلید مستکبران، 
ای��ن بار زنان پ��اک و مخلصی را ه��دف قرار داد 
كه دامان پرعاطف��ه و عفیف آنان، همواره پرورش  
دهنده رزمندگان و شهیدان افتخارآفرین بود و این 
بار نیز آمده بودند تا در آیین بزرگداش��ت خاطره 
دالور مردی های 8 س��ال دف��اع مقدس حضوری 
سبز داشته باش��ند. بدخواهان اسالم و ایران بدانند 

كه مردم مؤمن و سلحشور این سرزمین، 
در طول 31 س��ال گذش��ته از دل هزاران 
حادثه تلخ و خونبار، شکوفاتر شده اند و 
امروز نیز در اوج پیشرفت و عزت مسیر 
تعالی و بالندگی را با عزم و ایمان راسخ تر 
می پیمایند. درود خدا بر شهیدان راه صلح 

و عدالت. 
در همین راستا دستیار ارشد رئیس جمهور 
گف��ت: رئیس جمه��ور، وزیر كش��ور را 
موظ��ف ك��رده كه ب��ه س��رعت حادثه 
تروریس��تی مهاب��اد را مورد رس��یدگی 
 ق�رار دهد. سیدم�ج�تبی ثم�ره ه�اشمی  
گفت: رئیس جمهور، مصطفی محمدنجار 
)وزی��ر كش��ور( را موظف ك��رده كه به 
سرعت این حادثه را رسیدگی كند. الزم به 
ذكر است كه مقارن ساعت 10/20 دقیقه صبح روز 
چهارشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح شهرستان 
مهاباد، بمبی در جایگاه بانوان تماش��اگر این حادثه 
منفجر شد.و بر اساس آخرین آمار ارائه شده در این 
حادثه  تروریستی، 12 نفر شهید و 81 نفر مجروح 

شده اند. 

معاون اول رئیس جمهور خبر داد:
افزايش صادرات فرش دستبافت، پاسخ 

مناسبي به اقدام هاي آمريكا است

در دیدار متکی اعالم شد:
قدردانی قريشی از اقدام هاي ايران

در خصوص سیل پاكستان

كاهش محبوبیت اوباما 
در میان شهروندان اين كشور

با تجهيز دهكده »مقاومت« و آغاز نمايشگاه و رزمايش هفته دفاع مقدس، 
اصفهان دوباره رنگ و بوي حماسه دفاع مقدس گرفت

گل در دیدار احمدی نژاد:
آنكارا بدون هیچ محدوديتی به دنبال 

گسترش روابط با تهران است

ضمن هشدار به بدخواهان اسالم؛
احمدي نژاد حادثه تروريستي مهاباد را محكوم كرد

جهان نما نصف النهار
ادامه سیاست دوگانه روسیه در مقابل ایران،

ريابكوف: همكاری نظامی روسیه 
با ايران ادامه دارد

با وجود آنکه روسیه طرح 
تأمین سامانه های موشکی 
به ای��ران را متوقف كرده 
اس��ت، معاون وزیر امور 
خارج��ه روس��یه تأكید 
كرد كه همکاری نظامی 
روس��یه با ایران همچنان 

ادامه دارد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس به 
خبرگ��زاری  از  نق��ل 
فرانس��ه، با وج��ود آنکه 
رئیس جمهوری روس��یه 
امض��ا  ب��ه  را  حکم��ی 

درآورده اس��ت كه طبق آن فروش انواع تس��لیحات ب��ه ایران را تحت  تأثیر 
تحریم های بین المللی متوقف می كند، »سرگئی ریابکوف« در نیویورک اعالم 
كرد كه توقف فروش تسلیحات به ایران به معنای قطع روابط نظامی با ایران 

نیست. 
وی تصریح كرد: ما چیزی را به لیس��ت خ��ود اضافه نکرده ایم و همکاری 
نظامی بیشتری با ایران صورت نخواهد گرفت، اما به همکاری نظامی با ایران 

به شکل های دیگر همچنان ادامه خواهد داشت. 
»نیکالی ماكاروف« رئیس ستاد كل ارتش روسیه اعالم كرد: تصمیمی اتخاذ 
ش��ده است مبنی بر اینکه موش��ک های اس-300، به دلیل اینکه تحت تأثیر 
تحریم های بین المللی علیه ایران قرار می گیرند، در اختیار این كشور قرار داده 
نشوند.  سامانه اس-300، قادر به ردیابی و شلیک به هواپیماها، موشک های 
كروز و موشک های بالستیک در فاصله ای حدود 144 كیلومتری و در ارتفاعی 

بالغ بر 90 هزار پایی )27 هزار متری( است. 
بر اس��اس این گزارش، طبق این حکم رئیس جمهوری روسیه، ارائه هرگونه 
تانک، جت های جنگنده، بالگردها، كش��تی ها و سامانه های موشکی به ایران 
ممنوع اس��ت. با وجود همکاری های همه جانبه هس��ته ای ایران با آژانس و 
جامعه بین المللی، ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد ماه ژوئن گذشته دور 
چهارم تحریم ها علیه ایران را به تصویب رساند كه بر اساس این تحریم ها، 
محدودیت های��ی در فروش برخی تجهیزات به ایران كه در زمینه هس��ته ای 

كاربرد دارد، صورت می گیرد.

زنان برای اولین بار بیشترين كرسي 
كابینه سوئیس را در دست گرفتند

برای اولین بار در تاریخ س��وئیس، پارلمان این كشور بیشترین كرسی را در 
ش��ورای اجرایی حکومتی خ��ود در اختیار زنان قرار داد، این ش��ورا دارای 
هفت عضو اس��ت. به گزارش ایس��نا، پارلمان سوئیس »سیمونتا سوماروگا« 
كه یک سوس��یال دموكرات است را برای یکی از كرسی های خالی شورای 
فدرال یا كابینه انتخاب كرد. این ش��ورا از نمایندگان بزرگترین حزب ها در 
 دولت ائتالفی س��وئیس تشکیل شده است. به گزارش رویترز، پس از اینکه 
»هانس رودلف مرز«، وزیر اقتصاد سوئیس كه از اعضای حزب دموكرات های 
آزاد بود و »موریتس لئو انبرگر«، وزیر زیرساخت های این كشور در تابستان و 
پیش از انتخابات پارلمانی 2011 استعفا دادند، دو كرسی در این شورا خالی 
ش��د. براس��اس یک فرمول نامعمول مبتنی بر تعداد كرسی های پارلمانی كه 
توسط حزب های سیاسی كسب می شود، به بزرگترین حزب های سیاسی 
سوئیس در شورای حکومتی جایگاهی داده می شود، كه وزیران وزارتخانه ها 
را در میان یکدیگر توزیع می كنند و با اجماع  به اتخاذ تصمیم های مختلف 

می پردازند.
زنان در س��ال 1971 در س��وئیس دارای حق فدرال برای رأی دادن ش��دند. 
سوئیس آخرین كشور اروپایی بود كه به زنان حق رأی داد. سیمونتا سوماروگا 
)قانونگ��ذار سوس��یال دموكرات(، روز چهارش��نبه پ��س از چهارمین دور 
رأی گیری در پارلمان انتخاب شد. پیروزی سیمونتا باعث شد تعداد زنان در 
شورای اجرایی حکومتی به چهار تن برسد. این در حالی است كه این شورا 

دارای هفت عضو است.

حماس:
مناسبات با مصر در بدترين وضعیت 

خود قرار دارد
مقاومت  جنبش  رهبران 
اسالمی فلس��طین اقدام 
مصر در بازداشت یکی از 
رهبران حماس را محکوم 
و غیرقابل توجیه دانسته 
و گفتند كه مناس��بات با 
مصر در بدترین شرایط 

خود قرار دارد.
به گ��زارش ف��ارس به 
نقل از الجزیره، »س��امی 
ابوزه��ری« س��خنگوی 
حم��اس از رژی��م مصر 
خواس��ت تا »محمد دبابش« از رهبران این جنبش را كه مدتی قبل بازداشت 
كرده آزاد كند، وی دالیل بازداش��ت وی را غیرقابل توجیه دانس��ت و تأكید 
كرد كه بازداش��ت دبابش به نقش قاهره در گفتگوی فلسطینی لطمه می زند 
و سیاس��ت تش��دید مش��کل هایی را كه قاهره علیه حماس در پیش گرفته 
افزایش می دهد. ابوزهری همچنین گفته های »حسام زكی« سخنگوی وزارت 
خارجه مصر درباره اقدام های مخالف قانون مصر از سوی دبابش را به شدت 
محکوم كرد. س��خنگوی حماس تأكید كرد كه دبابش شهروندی فلسطینی 
اس��ت نه مصری، از س��وی دیگر وی جز به عنوان عضوی از هیأت مذاكره 
كننده فلس��طینی برای كار دیگری وارد مصر نش��ده و در این كشور توقفی 
نداش��ته اس��ت تا بتواند قانون آن را نادیده بگیرد. وی بازداشت دبابش را در 
راس��تای ربایش، شکنجه و كشتار فلسطینی ها در زندان های مصری دانسته 
و از قاهره خواس��ت در سیاس��ت های غلط و غیرقابل توجیه خود در حق 
ملت فلس��طین تجدید نظر كند. ابو زهری كه برادرش را نیز در زندان های 
مصر و بر اثر شکنجه از دست داده است، خواستار دخالت فوری طرف های 
عرب��ی برای نجات دبابش و برادران��ش از زندان  مصر و نجات آنها از خطر 
موجود در این زندان ها ش��د. دبابش روز 13 سپتامبر بعد از ادای حج عمره 
از عربستان به فرودگاه قاهره وارد شده بود كه به ادعای دولت مصر به اتهام 
استفاده از گذرنامه جعلی و تالش برای قاچاق پول و دستگاه های بی سیم به 
غزه، به زندان منتقل شد. »فوزی برهوم« سخنگوی دیگر حماس نیز ادعاهای 
مصری ها در توجیه بازداش��ت دبابش را به شدت رد كرده و خواستار آزادی 

فوری وی و سایر بازداشتی های عضو جنبش در مصر شد. 
»ص��الح البردویل« از دیگر رهبران حماس در گفتگو با روزنامه الرس��اله، با 
غیرقابل توجیه و غیراخالقی خواندن این اقدام قاهره تأكید كرد كه مناسبات 
میان حماس با دولت مصر در بدترین مرحله خود قرار دارد و بحران حاصل 

میان دو طرف هرگز به نفع مناسبات دوجانبه نیست.

با حضور معاون آموزش ابتدایي وزارت آموزش و پرورش

همزمان با سراسر كشور؛ زنگ آغاز سال تحصيلي 89-90 
در اصفهان نواخته شد

 هم���زم��ان ب��ا 
سراسر كشور زنگ آغاز 
سال تحصیلی 90-89 و 
زنگ مقاومت با حضور 
معاون آموزش ابتدایی و 
آموزش  معاون  مش��اور 
متوسطه وزارت آموزش 
اس��تاندار  پ��رورش،  و 
فرمان��دار،  اصفه��ان، 
و  آم��وزش  مدی��ركل 
پرورش استان نمایندگان 
مجل��س و جمعی دیگر 
از مس��ئوالن اس��تان در 
مجتم��ع آموزش��ی امام 
در  واق��ع  )ع(  حس��ین 
پ��رورش  و  آم��وزش 

منطقه جی نواخته شد.
در ای��ن مراس��م فاطم��ه 
آموزش  )مع��اون  قربان 
ابتدای��ی وزارت آموزش 
و پرورش( در ابتدا پیام 
وزی��ر را قرائ��ت نمود 
مع��اون  آن،  از  بع��د  و 
وزارت  ابتدایی  آموزش 

آموزش و پرورش گفت: با نام شهدای عزیز مهر 
را كه ماه مقاومت است شروع می كنیم مهری كه 
در چنین روزی به جای قلم رزمندگان س��الح به 
دس��ت گرفتند تا اكنون دانش آموزان به راحتی و 
در كمال آرامش تحصی��ل  كنند همان مهری كه 
درس زندگی، عشق و مقاومت را به همراه دارد.

فاطمه قرب��ان ضمن آرزوی موفقی��ت برای 13 
میلیون دانش آموز كش��ور خاطرنشان كرد: همه 
مسئوالن ارزش علم و دانش را می دانند اهمیت 
این مقوله آنقدر اس��ت كه قرآن سوره ای به نام 
قلم دارد و خوشا به حال كسانی كه در فراگیری 

آموزش گام بر می دارند.
در ادامه مراسم، ذاكر اصفهانی )استاندار اصفهان( 
ضمن تبریک آغاز س��ال تحصیلی تصریح كرد: 
مقام معظم رهبری در جلس��ه های بحث خود به 
نقش��ه راه كشور و آیندگان اشاره داشتند به گفته 
ایشان در مقطعی از تاریخ انقالب شکل گرفت و 
به دنبال این ش��کل گیری، نظام سازی انقالب و 

سپس ایجاد دولت و كشور اسالمی اتفاق افتاد و 
انش��اءا... حضور اسالم در سراسر گیتی را شاهد 

خواهیم بود.
وی ضم��ن اش��اره ب��ه این مطلب كه مس��ئوالن 
هم��گان در خدمت آموزش و پ��رورش و نظام 
تعلی��م و تربی��ت هس��تند و به این مه��م افتخار 
می كنند خاطر نشان كرد: هویت ایرانی و اسالمی 
ما بسیار با ارزش است و آینده بر مبنای آن شکل 
می گیرد. هنگامی كه از افتخارهای تاریخی خود 
 ی��اد می كنیم به معن�ای عش��ق ورزی�دن ب�دون 
ارزش گزاري نس��بت به پیشینه تاریخی نیست، 
بلک��ه باید از هویت تاریخی اس��تفاده كنیم و آن 
را بس��ط دهیم. اگر امروز مق��ام معظم رهبری به 
نقش��ه راه كشور اشاره می نماید به دلیل حفظ و 

شناخت این هویت است.
استاندار اصفهان در ادامه سخنرانی خود، احترام 
به والدین و معلمان را از ركن های مهم تعلیم و 
تربیت دانس��ت و افزود: بر دستان معلمان امروز 
و دیروز بوسه می زنیم. احترام به این قشر بسیار 

الزم اس��ت، چ��را ك��ه 
ارتقا و رشد  زمینه های 
اخالق��ی در این س��ایه 

فراهم می گردد.
ذاكر اصفهانی، توجه به 
آموزان  دانش  س��المت 
را مه��م ارزیابی كرد و 
گف��ت: آمار و اطالعات 
دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان از عدم سالمت 
اصفهان  آم��وزان  دانش 
خبر می دهد. متأس��فانه 
اضاف��ه وزن و افزای��ش 
آم��ار دیابتی ه��ا از این 
موردها هس��تند كه عدم 
تحرک و تغذیه نامناسب 
زمین��ه را ب��رای ب��روز 
بیماری ها در این قش��ر 

فراهم می كند.
و اینجاست كه توجه به 
ورزش و نشاط اجتماعی 
دانش آموزان بسیار مهم 
تلقی می ش��ود. س��عی 
دقیقی  می كنیم گزارش 
از وضعیت س��المت دانش آم��وزان را در اختیار 
مدرس��ه ها و رس��انه ها قرار دهیم ت��ا راه حل 
مناس��بی جهت این حل مش��کل اندیشیده شود. 
همچنی��ن اكبری )مدیر آموزش و پرورش منطقه 
جی اصفهان( طی گزارشی پیرامون مجتمع های 
آموزش��ی منطق��ه اعالم ك��رد: مدرس��ه مجتمع 
آموزش��ی و پرورشی امام حس��ین، یک مدرسه 
خیر س��از و مركز یک مجتمع آموزشی با حدود 
900 دانش آموز در سه مقطع تحصیلی است. در 
منطقه جی 26 مجتمع آموزش��ی تشکیل شده و 
حدود 130 آموزشگاه در 26 مجتمع سازماندهی 
شدند كه 100 درصد مدرس��ه های روستایی را 
تحت پوش��ش قرار دادند. وی در خاتمه در باره 
هدف های تشکیل مجتمع های آموزشی افزود: 
ایج��اد عدالت آم��وزش و رفع فاصله آموزش��ی 
بین ش��هر و روس��تا، از جمله هدف تشکیل این 
مجتمع ها بوده كه امید است با همکاری همگان 

به این مهم دست یابیم.

 رون���د كاهش��ی محب�وب�ی��ت اوبام���ا 
)رئیس جمهور امریکا( در كشورش ادامه 
دارد. ب��ه گزارش موج به نقل از س��ی ان 
ان، نظر سنجی اخیر این شبکه تلویزیونی 
نش��ان می دهد ك��ه هم اكن��ون فقط 46 
درصد م��ردم آمریکا، عملک��رد اوباما را 
تأیید می كنند. بر اس��اس این نظرسنجی، 

49 درص��د از امریکایی ها هم با عملکرد 
اوباما مخالفند؛ 5 درص��د از مردم امریکا 
 نی��ز دیدگاه ه��ای دیگری درب��اره اوباما 

داشتند.
 كارشناسان می گویند: مهمترین علت از 
دس��ت رفتن محبوبیت اوبام��ا در امریکا، 

بحران اقتصادی این كشور است.
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 حسین گیتی
روزگاری فیلم ها فقط در سالن سینما نمایش داده می شد و برای 
دیدار دوباره آن، باید باز هم بلیت می خریدیم و وارد سالن سینما 
می شدیم. آرزوی دیدن فیلم های قدیمی را داشتیم. با پیشرفت 
تکنولوژی، تماشای فیلم ها در خانه امکان پذیر و حمل چند تای 

آن در جیب كت و یا پولیور آسان شد. 
ویدئو اختراع شد، سی دی و بعد دی وی دی و حاال به راحتی هر 
فیلمی را كه بخواهیم می توانیم با كیفیت باال در نمایش خانگی 
مش��اهده كنیم. از یکسال پیش از انقالب، ویدئوهای اولیه وارد 
كشور شد و پس از انقالب توسعه یافت. ویدئوكلوپ ها ایجاد و 
بعد به خاطر هرج و مرج، عرضه ویدئو حدود 12 سال ممنوع شد. 
پس از آن مؤسسه رسانه های تصویری از طرف دولت ایجاد شد 
كه این فرایند قانونمند شود. مدتی پس از آن بخش خصوصی 
وارد عرصه شد حاال متجاوز از 20 رسانه تصویری این فیلم ها 

را به خانه ها می برند. 
قاچ��اق   فیلم ه��ا 

شد. 
فیلم ه��ا  دی  س��ی 
س��ینماهای  كنار  در 
نمایش دهنده عرضه 
تمهیداتی  ب��ا  ش��د. 
 قاچاق فیلم ها كم و 

كمتر شد. 
فیلم های سینمایی به 
خاطرمبارزه با قاچاق 
به سرعت وارد شبکه 
سینمایی خانگی شد. 
برخ��ی از فیلم ها كه 

امکان نمایش نیافت و 
یا برای نمایش عمومی 
مناس��ب نب��ود وارد 
شبکه خانگی گردید. 
برخی از س��رمایه ها 
با این شرایط به تهیه 
كننده ها برگشت. اما 
كم كم رسانه ها خود 
به تولید فیلم پرداختند 
و تهیه كننده!! شدند. 
فیلم  خانه ه��ا  برای 
س��اختند و به راحتی 
هم جواز می گرفتند. 
و حاال پدیده ای ساده 

و دست یافتنی به نام فیلم های سوپرماركتی به وجود آمده كه 
به طور عمده  آثار كمدی ساده انگارانه با بازیگران شناخته شده 
و كمدی تلویزیون س��اخته و به راحتی در سوپرماركت ها در 
كنار خرید كالباس،  پنیر، نان س��اندویچ و... در سبد خرید قرار 

می گیرد. 
حاال این پدیده از كنار خیابان و بس��اطی ها به سوپرماركت ها 
رس��یده و در تمام محله ها می توان اینگونه فیلم ها را خرید و 

تماشا كرد. 
بگذارید ن��ام چند تا از این فیلم های س��وپرماركتی را بیاورم: 
لیموترش، بابای اجباری، ول كن دستمو، فراری، پینوكیو، داماد 
خوش ق��دم، خاطرات االغ مهربان، دام��ادی به نام صفر، كاله 
گیس، می��ش، كادوی دربدر، خواب ف��روش، النه، مامان بریم 
خواستگاری، به همین خیال باش و... كه به طور طبیعی نام فیلم 

حکایت درون فیلم است.

در پی مشکل جذب قبول شدگان معلول آزمون استخدامی 
آم��وزش و پ��رورش و بالتکلیفی بس��یاری از ای��ن افراد، 
كمیته ای سه جانبه متشکل از نمایندگان معاونت سرمایه های 
انسانی دفتر ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی و وزارت 
آموزش و پ��رورش در جهت تعیین تکلیف نهایی این امر 
و پیگیری حقوق افراد معلول متقاضی اس��تخدام تش��کیل 

می  شود. 
به گزارش ایلنا و بر اساس اعالم سایت تخصصی معلوالن 
ای��ران، هاجر تحریری نیک صفت، مع��اون راهبردی منابع 
انسانی دفتر توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 
كه مس��ئولیت پیگیری وضعیت استخدامی افراد معلول در 
آزمون اس��تخدامی سال جاری از طرف فراكسیون حمایت 
از حق��وق معلوالن مجلس را برعه��ده دارد، اعالم كرد: در 
پی ش��کایت های مطرح از سوی افراد معلول شركت كننده 

در آزم��ون اس��تخدامی آم��وزش و پرورش، نشس��تی در 
معاون��ت نیروی انس��انی ریاس��ت جمهوری ب��ا حضور 
اس��فندیاری، »رئیس س��ازمان بهزیستی كش��ور«، فروزنده 
»معاون س��رمایه های انس��انی دفتر ریاس��ت جمهوری« و 
هاج��ر تحریری نیک صفت و در پایان مقرر ش��د به منظور 
احقاق حقوق تضییع شده معلوالن دارای شرایط، كمیته ای 
س��ه جانبه به منظور رسیدگی به كلیه گزارش های واصله از 
ش��کایت های افراد معلول رد شده یا بالتکلیف در آزمون 

استخدامی آموزش و پرورش، تشکیل شود. 
تحری��ری نیک صفت اف��زود: همچنین مقرر ش��د ابتدا به 
وضعی��ت متقاضیانی كه در آزمون ش��ركت ك��رده و قبول 
شده  اند، رسیدگی ش��ود و در مرحله بعد برای آن دسته از 
اف��راد معلول كه در آزمون ش��ركت نکرده اند آزمون مجدد 

برگزار شود.

الیحه حمایت از خانواده در قالب نشست تخصصی و با حضور 
كارشناسان حوزه فرهنگ و حقوق با موضوع »كاوشی در مورد 
الیحه حمایت از خانواده« در دفتر شوراي فرهنگی و اجتماعی 

زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
به گزارش ایرنا از شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، كارشناسان 
در این نشس��ت تخصصی، نکته های مثبت الیحه حمایت از 
خانواده همچون پیش بینی مستشار زن در دادگاه خانواده، تأسیس 
مركزهای مشاوره، وجود وحدت رویه در دادگاه، صدور رأی 
با بیشترین آرا، بخشودگی با پرداخت تمام هزینه های دادرسی 
و امکان طرح دادخواست در محل سکونت فعلی زن را تبیین 

كردند. 
براساس این گزارش، بیشتر كارشناسان حاضر در این نشست 
در م��ورد ماده 23 الیحه حمایت از خانواده بر این نکته تأكید 

كردن��د كه الزام در ثبت نکاح موقت در صورت باردار ش��دن 
زوجه، تأمین كننده حقوق زنان و فرزندان حاصل از این ازدواج 

است.
 براساس این قانون، حقوق این فرزندان با ثبت ازدواج موقت 
والدین، حفظ شده و آنها می توانند دارای شناسنامه، حق نفقه، 
ارث و قانون های حمایتی مربوط به حضانت شوند در حالی كه 
ثبت نکردن آن، ظلمی آشکار در حق این كودكان بوده و عاملی 

برای افزایش شمار زنان و كودكان بی سرپرست است. 
بر اساس این گزارش، پیامدهای اخالقی، فرهنگی و اجتماعی 
قانونی كردن ثبت این ازدواج ها و س��وء استفاده برخی مردان 
و زن��ان فرصت طلب نیز باید م��ورد دقت قرار گرفته و پیش 
بینی های قانونی برای آنها امری الزم اس��ت كه باید در الیحه 

حمایت از خانواده مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. 

اليحه حمايت از خانواده مورد بررسي كارشناسان اجتماعي و فرهنگي كميته سه جانبه براي پيگيري استخدام معلوالن در آموزش و پرورش
قرار گرفت

كشف 102 هزار قوطي آب میوه فاسد 
و قاچاق توسط پلیس آگاهي اصفهان

جامعهجامعه

اطالعیه پلیس اصفهان به مناسبت 
بازگشايي مدرسه ها

حوادث

روایت تالش

 فرمانده��ی انتظام��ی اس��تان اصفهان ضمن تبریک فرارس��یدن 
بازگشایی مدرسه ها، به تمامی پویندگان علم و دانش اطالعیه ای را در 

این خصوص صادر كرد.
در اطالعیه فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان آمده است: »ماه مهر« ماه 
ش��ور، شوق، نشاط، علم اندوزی و نوید دهنده رشد و شکوفایی نسل 
آینده كشور اس��ت. در این ماه، تحصیل دانش آموزان و دانشجویان به 
یک دغدغه جدی برای خانواده ها، مدیران، معلمان، مسئوالن، نیروهای 
پلیس و تمامی مردم كش��ور تبدیل می شود و همه دست در دست هم 
می دهند تا برای آرامش و آس��ایش این قش��ر آینده ساز تمام تالش و 

كوشش خود را مضاعف كنند.
در این میان با توجه به حجم باالی ترافیک در س��اعت های بازگشایی 
مدرس��ه ها و خطرهایی كه دانش آموزان را تهدید می كند؛ فرماندهی 
انتظامی اس��تان اصفهان توجه خانواده های گرامی، رانندگان محترم و 

تمامی شهروندان را به رعایت موردهای زیر جلب می كند: 
 ب��ه منظور جلوگی��ری از بروز ترافیک های س��نگین در نخس��تین 
س��اعت های صبح اولین روزهای مهر توصیه می ش��ود خانواده ها از 
جابه جایی فرزندان خود به مدرس��ه، با خودروهای شخصی خودداری 

كرده و از وسایل نقلیه عمومی در این خصوص استفاده كنند.
 ب��رای ت��ردد فرزندان خود به مدرس��ه ها و مركزهای آموزش��ی از 
س��رویس های معتب��ر و دارای مجوز در چرخه حمل و نقل اس��تفاده 

كنند.
 خانواده ه��ا ب��ه فرزندان خود آموزش دهند ك��ه از همراهی با افراد 
غریبه و یا سوار شدن در وسایل نقلیه آنها خودداری كرده و در صورت 

نیاز از خودروهای عمومی استفاده كنند.
 خانواده ه��ا از هم��راه كردن زیورآالت و اش��یای قیمتی با فرزندان 
دختر خود هنگام رفتن به مدرس��ه جلوگیری كنند زیرا همین كار آنها 
موجب جلب توجه س��ارقان ش��ده و آنها را در معرض س��رقت قرار 

می دهد.
 رانندگان وس��ایل نقلیه نی��ز هنگام عبور از محدوده مدرس��ه ها از 
سرعت خود كاسته و پس از اینکه از نبودن دانش آموزان در آن منطقه 

مطمئن شدند به تردد خود ادامه دهند.
 خانواده ها در جهت جلوگیری از تصادف به فرزندان خود آموزش 
دهن��د كه هن��گام عبور از ع��رض خیابان ها، م��وارد ایمنی و مقررات 

راهنمایی و رانندگی را رعایت كنند.
 هنگام خروج دس��ته جمعی دانش آموزان از مدرس��ه و عبور آنها از 
عرض خیابان ها به طور حتم یک یا دو نفر از مربیان و معلمان مدرسه 

جهت انتقال آنان به آن سوی خیابان همراه شوند.
 خانواده ها به فرزندان خود آموزش دهند تا از ارتباط با افراد غریبه 

و پذیرفتن غذا و نوشیدنی از این افراد به طور جدی پرهیز كنند.
 خانواده ه��ا به فرزن��دان خود آموزش دهند از انجام ش��وخی های 
غیرمتعارف كه ممکن است آس��یب های جدی به دنبال داشته باشد و 

لطمه های جبران ناپذیری را نیز به بار آورد پرهیز كنند.
 خانواده ها آدرس و شماره تلفن منزل خود را همیشه با فرزندانشان 
همراه كرده و به آنان آموزش دهند تا در صورت بروز هرگونه مش��کل 
و یا مورد مش��کوک با ش��ماره »تلفن 110« تماس بگیرند و یا مش��کل 
خود را با مأمورانی كه در محدوده مدرس��ه ها اس��تقرار دارند در میان 

بگذارند.
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پایان این اطالعیه از عموم شهروندان 
خواست تا با رعایت توصیه ها و هشدارهای پلیس زمینه تحصیل و علم 

و دانش در سایه امنیت و آسایش را برای فرزندان خود فراهم كنند.

 طی یک عملیات ویژه توسط مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز پلی��س آگاهی اس��تان اصفهان، تعداد 102 ه��زار قوطي آب میوه 

خارجی فاسد و قاچاق كشف و ضبط شد.
سرهنگ »حسین حسین زاده« رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان 
این مطلب اظهار داش��ت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز طی 
یک عملیات ویژه موفق به شناس��ایی انباری ح��اوی كاالی قاچاق در 

یکی از منطقه های حاشیه شهر اصفهان شدند. 
وی اف��زود: مأموران پس از شناس��ایی محل مذكور ب��ا هماهنگی مقام 
قضایی به همراه كارشناسان معاونت غذا و داروی اداره بهداشت استان، 

اعزام و انبار را مورد بازرسی قرار دادند.
این مقام مسئول گفت: در این بازرسی تعداد 102 هزار قوطي آب میوه 
خارجی فاسد و تاریخ گذشته كه به صورت قاچاق وارد كشور گردیده 

و آماده توزیع در سطح كشور بود كشف و ضبط شد. 
رئیس پلیس آگاهی استان در ادامه تصریح كرد: پس از آنکه فاسد بودن 
آب میوه های كش��ف ش��ده به تأیید كارشناسان معاونت غذا و داروی 

اداره بهداشت استان رسید، تمامی آنها منهدم شدند. 
وی ادامه داد: در این رابطه، فردی به نام »فرهود- ب« دس��تگیر و انبار 

مذكور نیز با حکم مقام قضایی پلمب شد. 
سرهنگ حسین زاده در پایان خاطرنشان كرد: متهم همراه پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

 

مهدی رفائی
»ورنامخواست« نام شهری گرانمایه و تاریخی در شهرستان 
مباركه و لنجان علیاس��ت كه بر اساس وجه تسمیه آن، نام 

آوران زیادی از آن برخاسته اند.
از  بازدی��د  كیان��ی ش��هردار ورنامخواس��ت در   عبدال��ه 
روزنامه زاین��ده رود اذعان داش��ت: در صحنه بودن مردم 
در طی عملیات های خدمات ش��هری و كمک به مدیریت 
ش��هری باعث می ش��ود ت��ا كاره��ای ش��هرداری خیلی 
س��ریع تر و بهت��ر پی��ش رود و به خصوص در ش��رایطی 
ك��ه در شهرس��تان ها درآم��د عم��ده ش��هرداری از محل 
عوارض و مالیات های ش��هری است همکاری شهرداری 
و م��ردم به موازات هم امری اجتناب ناپذیر اس��ت. وی با 
اش��اره به عدم پرداختن روزنامه های اس��تان به مشکالت 
شهرستان ها و اطالع رسانی در بخش عملکردهای ادارات 
شهرس��تان ها، از مرك��ز گرایی نش��ریات و روزنامه های 
 محلی و پرداخت صرف به مس��ائل اصفهان گالیه نمود و 
افزود: اگر روزنامه ها به س��مت اطالع رسانی دقیق، آسان 
و متناس��ب با ظرفیت مالی ادارات دولتی و ش��هرداری ها 
پیش روند و چاپ اخبار ش��هرداری های شهرستان ها را 
از وظای��ف خ��ود بدانند كم كم رواب��ط عمومی ها نیز در 
شهرستان ها به سمت تخصصی شدن و انجام فعالیت های 
ویژه همچون ش��هرداری های كالنش��هرها پیش خواهند 

رفت. 
كیانی افزود: اهمیت روابط عمومی ها و گسترش اطالعات 
از طری��ق فناوری های جدید از ملزومات رش��د نیافته در 

شهرستان هاست كه باید مد نظر قرار گیرد.
شهردار ورنامخواست مهم ترین مشکل عمده شهرداری و 
حوزه شهری اداره خود را محصور و محدود بودن محدوده 
ش��هری و عدم امکان توسعه ش��هری دانست به طوری كه 
ش��هر ورنامخواس��ت از یک طرف به رودخانه و از طرف 
دیگر به صنایعی همچون صنایع دفاع محدود شده و امکان 
رش��د ش��هری ندارد به طوری كه برای عمده پروژه های 

خود ناچار به خریداری زمین از شهروندان است!
همچنی��ن وي در بخش كش��اورزی شهرس��تان كه عمده 
مش��اغل این شهر است و در كنار اشتغال در صنایع اطراف 
مهم ترین بخش اش��تغال را تش��کیل می دهد كمبود زمین 
زراعی و محدود شدن محدوده كشاورزی به سمت صنایع 
را از عمده مش��کالت خوانده و اضافه ش��دن پسماندهای 
صنعتی به الیه های زیر زمینی، چاه های كشاورزی و آب 

شرب را زمینه ساز كشاورزی ناسالم ارزیابی كرد.
تجریه 14 سال ش��هرداری مناطق مختلف و 8گانه اطراف 
ورنامخواس��ت كه در مجاورت شهرستان لنجان، چرمهین، 
چمگ��ردان، فوالدش��هر، زاینده رود، س��ده، زرین ش��هر 
واقع ش��ده است ما را بر آن داش��ت تا در مورد مشکالت 
ش��هرداری این منطقه س��ئواالتی را از آقای كیانی شهردار 
ورنامخواس��ت داش��ته باش��یم كه ایش��ان در جمع بندی 
 مشکالت ش��هر ورنامخواست به تشریح مشکالت قبلی و 

فعلی پرداختند.
مشکالت شهر ورنامخواست از دیدگاه مسائل مدیریت 

شهری
 عدم وج��ود اورژانس جاده ای 115 ب��ا توجه به اینکه 
این ش��هر یک��ی از محورهای مهم مواصالت��ی اصفهان به 
چهارمحال و بختیاری و خوزس��تان اس��ت ك��ه با وجود 
پیگیری و اختصاص مکان از سوی شهرداری، ارگان های 
ذیربط اقدامی در راه اندازی نکرده و با توجه به تصادفات 

جاده ای این امر ضروری است.
 اختصاص اعتبار خاص برای فاضالب ورنامخواست و 
حل مشکالت تصفیه پس��اب های صنعتی كه برای حوزه 
آبی، كش��اورزی و محیط زیس��ت منطق��ه خطری جدی 

محسوب می شود.
 عدم اس��تقرار و گسترش بحث مسکن مهر در این شهر 
ك��ه بر اثر كمب��ود مکان و محصور بودن محدوده ش��هری 

بدون فعالیت مانده است.
 اتم��ام پ��روژه تصفی��ه خان��ه فاض��الب ب��ا توجه به 
كلنگ زنی و اختصاص زمین كه مدتی اس��ت مغفول مانده 

است.
 مش��کالت شبکه آب ش��هری و پوس��یدگی لوله های 
آبرسانی ش��رب كه متأس��فانه 40 درصد پرت آب و هدر 
رفتگی و اسراف را در كنار ایجاد مشکالت تركیدگی لوله 
و حوادث میدانی ایجاد كرده و باتوجه به 30 سال عمر این 
ش��بکه باید اعتبار الزم جهت تعویض شبکه داده شود تا از 

افت فشار آب برای شهروندان نیز جلوگیری شود.
 كمبود زیرساخت های شهری كه مدیریت واحد شهری 
راه حل��ی كارآمد برای انجام آن اس��ت كه متأس��فانه عدم 
رسیدگی به این طرح سبب شده است تداخل عمده ای در 
انجام پروژه های ش��هرهای كوچک و بزرگ انجام شود و 

هزینه ای دو چندان را به شهرداری تحمیل كند.
 مش��کل وجود گورستان در مركز ش��هر كه جا دارد در 
بیرون ش��هر زمینی به آن تعلق گیرد كه متأس��فانه به علت 
كمبود زمین و محصور بودن شهر این امکان وجود ندارد.

 عدم تحقق طرح پارک جنگلی و گس��ترش كشاورزی 
ورنامخواس��ت علی رغم برنامه ریزی و سرمایه گذاری كه 
متأس��فانه وجود زمین هایی با مالکیت صنایع دفاع مانع از 
رشد آن شده است كه در این خصوص با نهادهای مختلف 
از طریق رایزنی ه��ا در جهت رفع این مانع و ایجاد پارک 

جنگلی، اقدام شده است.
مشکل ایجاد شده در احداث جاده ورنامخواست

سپیددش��ت كه محور مواصالتی اصلی اصفهان به اس��تان 
همجوار از مصوبات س��فرهای ریاست جمهوری اسالمی 
است كه علیرغم اقدام اداره راه و ترابری و تخصیص اعتبار 
به دلیل عبور از زمین های صنایع دفاع، ادامه آن در اس��تان 
اصفهان متوقف شده ولی قسمتی كه در استان چهارمحال و 
بختیاری است ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.

 ادامه ایجاد طرح جاده كمربندی و تجهیز روشنایی كه با 
هزینه سنگین آزادسازی و اجرای طرح در ایجاد میدان ها 
در محدوده اطراف صنایع دفاع با مش��کل روبه رو ش��ده 

است.
ع��دم ارائه تس��هیالت آزادس��ازی و جانمای��ی پروژه ها 
و اعتباره��ای مخصوص ب��رای خرید زمی��ن پروژه های 

عمران��ی با توجه ب��ه اینکه ورنامخواس��ت زمین دولتی و 
ملک ش��هرداری و یا اعتبار دولتی و وزراتخانه ای در این 

خصوص ندارد.
 احتیاج به داروخانه ش��بانه روزی كه متأس��فانه در شهر 
وجود ندارد و بهداش��ت و درمان باید نس��بت به آن اقدام 

كند.
 برطرف ش��دن مسأله مالکیت موقوفی اداره امور خیریه 
و اوق��اف ب��ر روی امالک و خانه های ش��خصی مردم كه 
متأس��فانه، بیش از 50 س��ال بر س��ر آن اخت��الف بوده و 
ش��خصی به نام »بنان الشریعه« س��ه دانگ از شهر را وقف 
و باع��ث مدع��ی بودن اداره اوقاف در نقاطی از ش��هر بود 
كه خوشبختانه با پیگیری الزم از سوی شهرداری، شورای 
شهر، نمایندگان و فرمانداری این مشکل تا حدودی مرتفع 

شده و امالک شخصی به نام مردم ثبت شده است.
 مشکل فاضالب و ورود پساب های خانگی و صنعتی به 
رودخانه و نشست آن به سفره های زیرزمینی به خصوص 
به الیه های آب شرب و چاه های »فلمن« كه از منایع مهم 
آبی منطقه است و هم وجود نشت این آبها سبب پوسیدگی 
بناها و بافت های شهری به هنگام آبگیری مناطق كشاورزی 

باالدست در بخش آب های سطحی می شود.
 اتم��ام پ��روژه تصفیه خانه ب��ا وجود اینکه س��ه هکتار 
 زمین در اختیار س��ازمان مربوطه گذاشته شده ولی علیرغم 
كلنگ زنی هنوز اقدامی در این باره انجام نشده و متأسفانه 
همه ش��هرهای اط��راف زاینده رود با مش��کل عدم وجود 

تصفیه خانه رو به رو هستند.
ــم محدودیت های  ــف، علیرغ ــت عمرانی مضاع فعالی

موجود در شهرداری ورنامخواست
عبدال��ه كیان��ی ش��هردار ورنامخواس��ت در ادام��ه اب��راز 
داش��ت: علیرغ��م مش��کالت و نیازهای موج��ود كه ذكر 
 گردید عزم مجموعه ش��هرداری ورنامخواس��ت در س��ال 
»هم��ت و كار مضاع��ف«، ص��دور پروانه ها و س��رعت 
در كاره��ا و نگه��داری فضای س��بز و روش��نایی با ایجاد 
ش��یفت های كاری اضافی و ش��بانه ب��وده و همچنین در 
اس��تفاده از آب برای فضای س��بز اس��تفاده از آب چاه از 
عملکردهای مثبت این شهرداری بوده است. همچنین انجام 
پروژه های مشاركتی با سایر شهرداری ها از جمله تشکیل 
ش��ركت تولید كود كه با چند میلی��ارد هزینه در نوع خود 
بی نظیر اس��ت و همچنین استفاده از سرمایه گذاری بخش 
 خصوصی نیز از عملکردهای مثبت شهرداری ورنامخواست 

بوده است.
عبدال��ه كیانی در تش��ریح س��ایر عملکردهای ش��هرداری 
ورنام��خواس��ت ضم���ن تش���کر از مجموع��ه فع��ال 
 ش��ورای ش��هر، مدی��ران ش��هری و نماین��دگان مجلس 
تصریح كرد: توسعه پارک های محلی در دو نقطه و تحقق 

بخش��یدن به پروژه بلوار جانبازان )هزین��ه 150 میلیون با 
مش��اركت اداره راه و اداره برق( و اتصال ورنامخواست به 
مباركه و كروند و همچنین اجرای طرح نمونه »جامعه ایمن« 
و بازتاب آن در سطح اس��تان و كشور مرهون همکاری و 

تعامل مجموعه مدیران شهری و مسئوالن است.
كیانی عن��وان كرد: اگرچ��ه ش��هرداری های دیگر اصوالً 
40 درص��د درآمده��ا و بودجه ها را ص��رف امور عمرانی 
و 60 درص��د آن را صرف مس��ائل خدماتی می كنند، ولی 
شهرداری ورنامخواست در اقدامی بی نظیر این فرصت را 
ب��ه 70 درصد درآمد در پروژه ه��ای عمرانی و 30 درصد 

مصرف در مسائل خدماتی تبدیل نموده است.
عملکرد شهرداری ورنامخواست در یک سال گذشته

عبداله كیانی شهردار ورنامخواست تعامل بین شهرداری های 
8 گانه منطقه و نیز همکاری مثبت بین ادارات و شهرداری 
و مردم را س��تایش كرد و افزود: با این تعامالت دفن زباله 
كه یکی از معضالت بزرگ شهرهای اطراف بوده و در كنار 
رودخانه دفع می شده، با بازیافت از مبدأ و تأسیس شركت 
كود و استفاده از محصوالت شركت در كشاورزی برطرف 
ش��ده اس��ت. همچنین در برنامه حمل و نقل كه مش��کل 
قدیمی ایاب و ذهاب بوده با همیاری مس��ئوالن شهرهای 
اطراف 30 دس��تگاه اتوبوس به صورت همیاری اختصاص 
یافته و ش��ركتی ب��رای این امر مجوز گرفته اس��ت كه اگر 
همیاری بین ش��هرداری ها نبود جمعیت زیر صدهزار نفر 
امکان انجام این كار و تأس��یس ش��ركت حمل و نقل بین 
شهری را محدود می ساخت. شهردار ورنامخواست، سایر 
فعالیت های ش��هرداری در عملکرد حوزه های مختلف را 

به شرح زیر تشریح ساخت.
 تحقق »طرح جامعه ایمن« در شهر ورنامخواست به عنوان 
یک الگوی اس��تانی و كش��وری، كه با توجه به مواصالتی 
بودن ش��هر، جاده و معابر به نحو احس��ن  استانداردسازی 

الزم شده است.
 آزادسازی خیابان ها و بلوارهای شاهمرادی، موسوی و 

انتهای خیایان شریعتی و آسفالت معابر 
 آزادس��ازی و انجام پ��روژه خیابان بس��یج با همکاری 

پیمانکار و هزینه 750 میلیون جهت آزادسازی 
 س��اخت و تکمی��ل مجموع��ه فرهنگ��ی و كتابخان��ه 

)دو مورد( كه تجهیز امکانات آن با ادارات دیگر است
اختصاص 450 میلیون تومان برای خرید زمین و س��اخت 
كتابخانه عمومی به مساحت 4 هزار مترمربع در مركز شهر

 ایج��اد فضای س��بز و احیاء و مرمت و محوطه س��ازی 
امام��زاده ابراهیم)ع( و اختص��اص 2 هکتار زمین و تجهیز 
آن به صورت پارک با وس��ائل بازی و اعتباری معادل 1/2 

میلیارد ریال 
ب���ازی  ش��ه�ر  س��اخ�ت  و  زمی���ن  اخت��ص��اص   
)با همکاری بخش خصوصی( برای داش��تن زیباترین شهر 

بازی حاشیه زاینده رود.
 تالش در تکمیل پارک شهید شاهمرادی و خرید زمین 

و شروع احداث پروژه.
 تالش در تحقق مجموعه ورزش��ی و س��الن سرپوشیده 
كه در حال اتمام و در خیابان الغدیر با اعتبارات ش��هری و 
مصوبات سفر ریاست جمهوری كه برای بانوان نیز اختصاص 
یافته است و همچنین صرف مبلغ 700 میلیون تومان برای 
 آزادسازی ها و فعالیت های مفید عمرانی در این محدوده 

)پارک، بلوار الغدیر و ورزشگاه(
 اختصاص 6/5 میلیارد تومان در 2/5 س��ال گذشته برای 
فعالیت ه��ای مختل��ف عمرانی از قبیل نکوس��ازی معابر، 
پ��ارک امام��زاده )تملک و اح��داث(، مجموع��ه فرهنگی 
و كتابخانه الغدیر، تکمیل و س��اخت آتش نش��انی، خرید 
اتوبوس ش��هری، موزائیک، سنگ فرش معابر و لکه گیری 
خیاب��ان ها، جدول گ��ذاری بلوار جانبازان، زیرس��ازی و 
آس��فالت معابر اصلی ش��هر، تکمیل كانال و زهکشی دفع 
آب های سطحی،تملک معابر باالی 12 متر، تملک اراضی 
و امالک خیابان های بس��یج، ولیعصر و اراضی اختصاصی 
 ب��ه فضای س��بز و ده ها عنوان فعالی��ت عمرانی، فرهنگی 
 و ورزش����ی كوچ����ک و ب��زرگ در س��ط��ح ش��ه��ر 

ورنامخواست.

نگاهي به عملکرد شهرداري ورنامخواست در گفتگو با عبداله كیاني 

 ورنامخواست شهري با محدوده شهري محصور شده 
در بين رودخانه و صنايع

رماركت
فيلم ها در سوپ

اشاره:
روزنامه زاینده رود به منظور آگاهی افکار عمومی 
در   ویژه  به  مسئوالن  دستاوردهای  و  تالش ها  از 
دردفتر  آنان  از  دعوت  با  شهرستان ها  حوزه 
ترتیب  صریحی  و  صمیمانه  گفتگوهای  روزنامه 
می دهد و به بررسی فعالیت های آنان می پردازد. 
در این شماره میزبان آقای عبداله كیانی شهردار  
این  خدمات  از  برگی  و  هستیم  ورنامخواست  

شهرداری را تقدیم حضورتان می نماییم.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
شهركرد

بيشتر اتوبوس های شهر اصفهان، استاندارد 
هستند 

رئیس كمیس��یون محیط زیست و حمل و نقل ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: بیش��تر اتوبوس های شهری اصفهان اس��تاندارد و ویژگی های اتوبوس 

درون شهری را دارند.   
به گزارش ایمنا، »ابوالفضل قربانی« با بیان این مطلب افزود: بیشتر اتوبوس های 
ش��هری كه از س��وی دولت به اتوبوس��رانی واگذار می شود اس��تاندارد كافی 
دارند این در حالی اس��ت كه میانگین س��ن ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 4 سال 
اس��ت. وی با اعالم اینکه فاصله بین اتوبوس های اس��تاندارد با اتوبوس هایی 
 كه پارامترهای غیر اس��تاندارد دارند در ش��هر كم  اس��ت گفت: اتوبوس های 
غیر استاندارد یا كولر نداشته و یا اینکه موتورشان استانداردهای الزم را ندارند 

كه اتوبوس های استاندارد جایگزین این گونه اتوبوس ها خواهد شد.
 رئیس  كمیس��یون محیط زیس��ت و حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اش��اره به اتوبوس هایی كه دارای استاندارد و ویژگی های بهتر هستند تأكید 
كرد: با این كار قصد داریم كنیم كه مردم بیش��تری از این اتوبوس ها اس��تفاده 

كنند. 
وی تصری��ح كرد: هم اكنون تقس��یم بندی اتوبوس های جدی��د به هیچوجه 
ربطی به پایین ش��هر یا باالی ش��هر ندارد و سعی ش��ده درتمام  خط ها تعادل 

برقرار شود.

 ديدار مسئوالن دانشگاه 
 جامع علمی – كاربردی

با نماينده ولی فقيه و امام جمعه اصفهان
ب��ه گزارش روابط عمومی دانش��گاه جامع 
علم��ی – كاربردی: رئیس دانش��گاه جامع 
علمی – كاربردی واحد اس��تان اصفهان و 
تنی چند از مسئوالن دانشگاه و رئیسان مراكز 
آم��وزش علمی – كاربردی اس��تان با آیت 
ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی 
فقیه و امام جمع��ه اصفهان دیدار و گفتگو 
كردند. در این دیدار سید حسین سقائیان نژاد 
رئیس واحد استانی ضمن بیان اینکه تاكنون 
تع��داد 39 مركز آموزش علمی – كاربردی 
در استان در حال فعالیت و آموزش نیروی 
متخصص و ماهر جهت بخش های مختلف 
كشور است، به موضوع برنامه سال جدید 
تحصیلی دانشگاه و پیگیری سیاست دانشگاه 
در راستای آموزش های مهارتی اشاره كرد و 
گفت: با بررسی های میدانی صورت گرفته، 
84 درصد مدرسان و 75 درصد دانشجویان، 
خواهان ایجاد ش��رایط مناس��ب جهت برگزاری دوره مقطع های: ارشد و دكترا در 
راستای سخنان ریاست دانشگاه می باشند. حضرت آیت ا... طباطبایی نژاد نیز با تبریک 
فرا رسیدن سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس با اشاره به لزوم مدیریت همه جانبه در 
بخش آموزش عالی كشور گفت: پذیرش دانشجو باید در رشته های كاربردی صورت 
بگیرد تا نیاز بخش تولید، صنعت و فنی و مهندسی كشور را برطرف كند و در عین 
حال با افزایش نیروی تحصیلکرده در یک بخش نیز رو به رو نشویم چرا كه این امر 

پیامدهاي اجتماعی و سیاسی بسیاری را پیش روی كشور خواهد داشت.
وی در حال حاضر رقابت كارشناسی نشده »بین مركزها و مجموعه های دانشگاهی« 
را برای جذب دانشجو در رشته هایی كه نیاز جامعه و بازار كار نمی باشد به نفع كشور 

و آینده آن ندانست.

سال تحصيلی جديد بر مبنای تعليم 
آموزه های قرآنی باشد

به گ��زارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش: »س��ید مجید عاملیان« مدیركل 
 آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با بیان این مطلب كه به دستور مقام عالی وزارت 
ده هزار دارالقرآن و مدرسه های قرآنی در كشور تأسیس می گردد، بنابراین با توجه 
به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و كسب رتبه اول كشور در اولویت برنامه های 

این اداره كل قرار دارد.
رئیس ش��ورای شهر اصفهان در نشست این ش��ورا با اعضای ستاد مهر استان، لزوم 
متناسب سازی و آماده سازی فضای شهر را جهت بازگشایی مدرسه ها مورد تأكید 

قرار داد. 
مهندس جاج رسولیها بر 
تعامل هر چه بیشتر اداره 
كل آم��وزش و پرورش و 
اصفهان  شهری  مدیریت 
تأكید و به برنامه های این 
سازمان در سال تحصیلی 
آموزه های  با محوری��ت 
و  ك��رد  اش��اره   قرآن��ی 
اف��زود: مدیریت ش��هری 
اصفهان آمادگی دارد برای 
قرآن  آموزه ه��ای  ترویج 
ب��ا آم��وزش و پ��رورش 

همکاری نماید.

برگزاری رژه نیروهای مسلح در استان 
چهارمحال و بختیاری

همزمان ب��ا اولی��ن روز از هفته 
دفاع مقدس با عنوان: رزمندگان، 
صالب��ت و 30 س��ال پای��داری، 
یگان ه��ای نمونه س��پاه قمربنی 
هاشم، تیپ 44، نیروهای نظامی 
و انتظامی استان، بسیجیان ناحیه 
مقاومت ش��هركرد و عشایری، با 
صف های منظم از مقابل كالم ا... 
مجید، تمثال مبارک حضرت امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و 

فرمانده معظم كل قوا در شهركرد رژه رفتند.  
به گزارش باش��گاه خبرنگاران بسیج اس��تان چهارمحال و بختیاری، در این مراسم 
فرماندهان، افسران،  درجه داران و سربازان ناحیه انتظامی، سپاه قمربنی هاشم تیپ44 و 
گردان های عاشورا و امام حسین، بسیجیان عضو گروهای رزم ذوالفقار ناحیه مقاومت 
بسیج شهركرد، گروهان عشایر یگان موتوری، توپخانه، جنگ نوین، پدافند هوایی و 
امداد، با عبور از مقابل جایگاه ضمن اعالم آمادگی برای دفاع و پاسداری از نظام مقدس 

جمهوری اسالمی، توان رزمی دفاع خود را به نمایش گزاردند. 
در ادامه، س��الح های سنگین و نیمه سنگین شامل: انواع خمپاره انداز، موشک انداز 
122 میلیمتری، توپ 106، توپ های 122، كاتیوشا، انواع موشک ها از گروه موشکی 
نیروی زمینی س��پاه پاسدران انقالب اس��المی و توپخانه 15 خرداد از مقابل جایگاه 
 رژه رفتن��د. همچنین دراین روزكمک های مردمی اس��تان چهارمحال و بختیاری به 
زلزله زدگان پاكس��تان شامل: موكت، پتو، البسه، ظرف و آب معدنی، پس از عبور از 

جایگاه به كشور پاكستان ارسال شد.
»علی اصغر عنابستانی« استاندار چهارمحال و بختیاری در آغار مراسم با اشاره به سخنان 
حضرت امام )ره( پیرامون بركت های دفاع مقدس گفت: استقالل ایران اسالمی، عزت 
و بالندگی این كشور در ایستادگی، مقاومت و پیروزی رزمندگان اسالم محقق شد. 
علی اصغر عنابستانی افزود: گرامیداشت 8 سال دفاع مقدس، بزرگداشت 8 سال ایثار،  

از خوگذشتگی، صبر و ایستادگی برای تحقق آرمان های واالی یک ملت است.
وی به عزت ایران در دنیا اشاره كرد و گفت: حقانیت اسالم و تشیع و ایستادن در برابر 
ظلم و ستم به دست می آید. استاندار پیشرفت های امروز ایران اسالمی را مرهون دفاع 
مقدس دانست و گفت: اگر امروز امریکا در برابر عزم واداره ملت بزرگ ایران در اوج 

ذلت و زبونی قرار دارد به واسطه حماسه های رزمندگان اسالم است.
عنابستانی هتک حرمت به قرآن را نشانه ضعف استکبار جهانی و صهیونیسم دانست 
و گفت: مسلمانان تا آخرین قطره خون از قرآن حمایت می كنند. استاندار به حضور 
جوان��ان در صحنه های مختلف قرآن اش��اره كرد و گف��ت: جوانان امروز، همچون 
 جوانان دوران دفاع مقدس با قدرت آماده مقابله با هرگونه حمله احتمالی دش��منان 

هستند. 
وی به تجهیزات و ادوات نظامی ایران اش��اره كرد و افزود: فرزندان این كشور افزون 
بر مجهز بودن به قدرت الیزال الهی به پیشرفته ترین تجهیزات نظامی ساخت ایران 
 اسالمی نیز مجهز هستند.  در این مراسم سردار »رضا محمد سلیمانی« فرمانده سپاه 
قمربنی هاش��م نیز، 8 سال دفاع مقدس را یک دستاورد و افتخاری بزرگ برای ایران 
عن��وان ك��رد و گفت: دفاع مقدس در تاریخ جمهوری اس��المی ای��ران از جایگاه و 
اهمیت خاصی برخوردار است. سردار رضا محمد سلیمانی افزود: باید رشادت ها و 
فداكاری های رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس به نحو ممکن بازگو تا جوانان با آثار و 

بركات تاریخ درخشان این ملت بزرگ در 8 سال دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.

 دفاع مقدس ملت ايران، يك سرمايه
 بی پايان است

مسئول بسیج دانشجویی سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری گفت: دفاع 
مقدس هشت ساله ملت قهرمان ایران اسالمی به عنوان یک سرمایه و گنجینه بی پایان 
اس��ت كه در تمام مرحله های انقالب می توان از آن استفاده كرد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران بسیج استان چهارمحال و بختیاری، علی كیانی افزود: حماسه دفاع مقدس 
ملت مسلمان و قهرمان ایران فقط یک مرحله تاریخی از انقالب نیست و زمانش تمام 
نشدنی است. وی گفت : حماسه هشت سال دفاع مقدس در حقیقت تجربه و سرمایه 
گرانقدری است كه می توان هر زمان با استفاده از آن، بر مشکل های بزرگ غلبه كرد 
و راه پیش��رفت، توسعه و عدالت را در انقالب هموار ساخت. كیانی در ادامه برپایی 
نمایشگاه متعدد كتاب، عکس، برپایی ایستگاه های صلواتی،  برگزاری مسابقه های 
 فرهنگ��ی و افتتاح پایگاه های مقاومت دانش��جویی را از برنامه های محوری هفته 
دفاع مقدس عنوان كرد و افزود: دفاع مقدس روایتی از انسان های از جان گذشته و 
پاكباخته است. وی انتقال فرهنگ دفاع به نسل جوان را ضروری دانست و گفت: این 
فرهنگ باید با جدیت در تمامی سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی 

لحاظ شود.

 عشق و عالقه به مكتب اسالم
 ناب محمدی )ص( جنگ را اداره كرد 

فرمانده سپاه ناحیه فارسان در جمع كاركنان این سپاه گفت: عشق و عالقه به مکتب 
اس��الم ناب محمدی )ص( و پیروی از امام حس��ین )ع( و رهبری های پیامبر گونه 
حضرت امام خمینی )ره( اداره كننده جنگ تحمیلی بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
بسیج استان چهارمحال و بختیاری، سرهنگ پاسدار »عباس عباسی« با اشاره به فداكاری 
رزمندگان اسالم در طول 8 سال دفاع مقدس گفت: رزمندگان غیور ایرانی با تأسی از 
مکتب اسالم و پیامبر گرامی توانستند هشت سال در یک جنگ نابرابر در مقابل دشمن 
ایستادگی كنند و غیرت و قدرت اسالم و شیعه را به نمایش گزارند. وی شوق و عالقه 
رزمندگان به امام راحل)ره( را از مهم ترین عامل حضور آنان در جبهه ها عنوان كرد و 
افزود: حضرت امام آنقدر در قلوب ملت ایران نفوذ كرد كه این ملت شریف بر مکتب 
و اعتقادهاي اسالم خود استوار و شهادت را، افتخار بزرگ دانستند و گروه گروه به 
جبهه های حق علیه باطل هجوم آورده و در مقابل دش��من جانانه ایستادگی كردند. 
س��رهنگ عباسی در ادامه، رهبری مدبرانه و الهی حضرت امام خمینی )ره( در طول 
پیروزی انقالب و دفاع مقدس را، نشأت گرفته از روح بلند و عرفانی و آموزه های 
دینی ائمه معصومین)ع( دانس��ت و گفت: جوانان ما در طول 8 س��ال دفاع به جایی 

رسیدند كه با لبیک گویی به حضرت امام )ره( حماسه ای مثال زدنی خلق كردند.

افتتاح نمايشگاه عكس در اردل 
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس »نمایشگاه عکس« به همت حوزه مقاومت خواهران 

سپاه ناحیه اردل برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج استان چهارمحال و بختیاری، در مراسم افتتاحیه این 
نمایشگاه كه درحوزه مقاومت خواهران اردل برگزار شد، فرمانده سپاه ناحیه اردل، دفاع 

مقدس را گنجینه ارزشمند ایران اسالمی دانست.
سرهنگ پاسدار »عبدالمحمد سعیدی« با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: در این 
هفته فرصت مناس��بی است كه گوشه ای از ایثار و فداكاری طالیه داران فتح و ظفر 

بیان شود.
فرمانده س��پاه اردل، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت را موجب افتخار كشور دانست و 
گفت: برای خنثی س��ازی توطئه های استکباری،  اشاعه این فرهنگ غنی در جامعه 

ضروری است.
سرهنگ سعیدی برپایی نمایشگاه، تجلیل از حماسه آفرینان دفاع مقدس و گردهمایی ها 

را در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت عنوان كرد.
نمایشگاه میثاق با شهدا تا پایان هفته دفاع مقدس برای عالقه مندان دایر می باشد. 

در نمایشگاه »میثاق با شهدا« آثار به جا مانده از شهیدان و 120 عکس 30×40 مربوط 
به حماسه آفرینی رزمندگان به نمایش گزارده شد. 

 اصفهان

اصفه���ان،  از  ف���ارس  گ�����زارش   ب��ه 
»محمد سوداوی« با بیان اینکه هر ساله بیماران 
زیادی در فهرست انتظار طوالنی پیوند كلیه، 
كبد، قلب و سایر اعضا لحظه های بودن یا نبودن 
را سپری می كنند، افزود: باید به اهدا اعضا غیر 
از جنبه معنوی آن به عنوان یک سرمایه ملی 
نگاه شود. وی اظهار داشت: امسال در استان 
اصفهان، 20 مورد مرگ مغزی منجر به پیوند 
شده است كه بیش��ترین آنها جوانان زیر 25 
سال بوده اند و بیشترین علت مرگ مغزی نیز 
وقوع تصادف بوده است. مسئول بیماری های 
خاص و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به اینکه پیوند اعضا یک اقدام 
خداپسندانه و ملی است، گفت: بیشتر مراجع 

معظم تقلید، این حركت را شایسته و نشان از درایت 
و رشد معنوی می دانند. 

 وی ب��ا تأكید بر اینکه ایثار و گذش��ت خانواده های 
اهدا كننده عضو، كمتر از رشادت ها و فداكاری های 
افراد در هشت سال دفاع مقدس نیست، تأكید كرد: 
خانواده فرد اهدا كننده تصمیم سخت و حساسی را 
در شرایط دشوار می گیرند. اما پیوند اعضا، حركتی 

ایثارگرانه است كه نشان از تفکر الهی در وجود اولیای 
دم دارد. سوداوی بیان داشت: در دنیا، 72 عضو افرادي 
كه دچار مرگ مغزی می ش��وند، برداشته می شود اما 
در ایران 12 عضو برداش��ت می شود كه شامل: كلیه، 
كبد، روده، اس��تخوان، قرنیه، غضروف، سیاهرگ و 
تاندون ها ست. وی اضافه كرد: در شش ماهه نخست 
سال جاری، 10 پیوند قلب در استان اصفهان انجام شده 

كه تمام این پیوند ها با موفقیت صورت گرفته 
است. سوداوی با تأكید بر اینکه اهدای اعضا 
در بیماران مرگ مغزی نیازمند فرهنگسازی 
است، تصریح كرد: معاونت بهداشت و درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد به 
منظور گسترش فرهنگ اهدای اعضا در میان 
افراد استان، در نیمه دوم سال جاری همانند 
تهران اقدام به برگزاری همایش فرهنگ پیوند 
اعضا كند و مجری این گردهمایی نیز یکی از 

دریافت كنندگان عضو است. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه رس��انه ها در ترویج 
 فرهنگ  اهدا عضو نقش تعیین كننده ای دارند، 
افزود: سریال ملکوت كه در ماه رمضان پخش 
ش��د، یکی از نمونه های نقش رسانه  بود كه 
 تأثیر به سزایی در ارتقای پیوند اعضا در جامعه گذاشته 
اس��ت. سوداوی خاطرنش��ان كرد: از مرداد ماه سال 
جاری پای��گاه گروه پیوند اعضا در دانش��گاه علوم 
پزش��کی اصفهان راه اندازی شد كه افراد می توانند با 
مراجع��ه ب��ه آدرس www.ehda.mui.ac.ir در 
 این گروه ثبت ن��ام و كارت اهدای عضو را دریافت 

كنند. 

 مهدی فضیلت
همایش »بازاریابی اثربخش و مدیریت مش��تری« از 
س��ری نشست های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
اس��تان اصفهان در جهت ارائ��ه آموزش های نوین 
مدیریتی به صنعتگران با حضور برنده جایزه نفر اول 
بازاریاب��ی جهان »باب پریچ��ارد« در اصفهان برگزار 
شد. در این همایش بیش از 400 نفر از عالقه مندان 
فن های جدید »بازاریابی روز جهان« ش��ركت كرده 
بودند، به س��بب استقبال زیاد ثبت نام شدگان امکان 

حضور برخی از آنان میسر نشد. 
»ب��اب پریچارد« برنده چن��د دوره جایزه های معتبر 
بازاریابی جهان و رئیس سازمان بازاریابی و مدیریت 
فروش ایاالت متحده، مشاوره بیش از پانصد شركت 
معتبر جهان را در س��ال های گذشته به عهده داشته 
است.  وی تاكنون 5 نسخه كتاب معتبر در خصوص 
بازاریابی منتش��ر كرده كه بیش از 1 میلیون نسخه از 
آنه��ا در جهان به فروش رفته اس��ت، وی همچنین 
ریاست كنسرسیوم 50 شركت معتبر صنعتی جهان 
در خصوص بازاریاب��ی و فروش را برعهده دارد كه 
ش��ركت های »ش��ل«، »بی ام و« و »توتال« و برخی 

صنایع عظیم اتومبیل سازی جهان از آن جمله اند.
ــمینار و گردهمایی در یکسال  برگزاری 103 س
ــع و معادن  ــی و صنای ــاق بازرگان ــته در ات گذش

اصفهان
»محمود اس��المیان« رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن اصفهان در آغاز این همایش در سخنانی بر لزوم 
كس��ب دانش روز و تجهیز علمی مدیران صنایع به 
علوم پیشرفته فروش و مدیریت بازرگانی تأكید كرد و 
گفت: در این راستا در یکسال گذشته نزدیک به 103 
همایش، سمینار و نشست در اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن اصفهان برگزار شده است كه تأثیر عمیقی در 
تحول مدیریتی صنایع اصفهان داشته و سبب رضایت 
اعضای اتاق بازرگانی و پیش��رفت كمی و كیفی كار 
آنان شده اس��ت. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان امور 
تحقیقی و افزای��ش دانش فردی را از نیازمندی های 
امروزه مدیران صنایع برشمرد. وی »باب پریچارد« را 
از مش��هورترین مدیران بازاریابی و فروش در امریکا 
و اس��ترالیا معرفی كرد و افزود: تالش اتاق بازرگانی 
اصفهان برای استفاده بیشتر از ایده های بزرگ در زمینه 
بازاریابی و فروش و ماركتینگ است و حضور افرادی 

چون »پریچارد« زمینه ساز این موفقیت می شود.
باب پریچارد در س��خنرانی تخصصی خود در مورد 
بازاریاب��ی مدرن، اصول برندها، ماركتینگ، بازرگانی 
امریکا و استرالیا، بازرگانی مجازی، مدیریت فروش 
رایانه ای، مشتری مداری، رقابت در بازار و موردهای 
مهم دیگر در بازاریابی روز و مدیریت مشتری به ایراد 
بحث های تخصصی پرداخت، كه گفتار طالیی ایشان 
در ش��ماره آینده در قالب یک گزارش تحلیلی ارائه 

می شود.

در نخس��تین روز از هفت��ه دفاع مق��دس با نام 
رزمندگان، صالبت و 30 سال پایداری صبحگاه 
مشترک نیروهای نظامی و انتظامی در سپاه ناحیه 

بروجن برگزار شد.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران بس��یج اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، امام جمعه موقت بروجن 
با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: جهاد در 
راه خ��دا و ایثار و فدا كاری در دوران 8 س��ال 
دفاع مقدس، از ایران اس��المی كش��وری نمونه 

ساخت.
حجت االس��الم »س��ید مسیح حس��ینی« گفت: 
دفاع��ی كه فرمانده آن نایب ام��ام زمان )عج( و 

س��ربازانش پیروان والیت فقیه بوده و س��عی و 
تالش رزمندگانش اطاعت از خداوند سبحان و 
نظرشان فقط اجر و پاداش اخروی باشد آن دفاع 

مقدس است.
و  ك��رد  اش��اره  راه خ��دا  در  ب��ه جه��اد   وی 
گفت: جامعه ای ك��ه در آن انگیزه جهاد و ایثار 
و فداكاری نباش��د لباس ذل��ت و خواری بر تن 
دارد و در آن جامعه فقط از عدالت شعاری باقی 

می ماند.
ام��ام جمعه موق��ت بروجن به نق��ش قرآن در 
زندگ��ی اجتماعی م��ردم و پی��روزی رزمندگان 
اسالم اش��اره كرد و گفت: علت هراس دشمنان 

از ق��رآن مجید حضور ق��رآن در قلوب مؤمنان 
 و پیون��د آح��اد م��ردم به این مصحف ش��ریف 
اس��ت. وی گفت: دش��من با آیه هاي جهاد كه 
در قرآن كریم آمده است مخالفت می كند، زیرا 
بیش��ترین زیان را متوجه اس��تکبار جهانی كرده 
و موج��ب آزادی آزادمردان دنیا ش��ده اس��ت. 
سرهنگ پاسدار »سید حسین تربتی« اقتدارملت 
بزرگ ایران را، مدیون تالش طالیه داران فتح و 

پیروزی دانست. 
در ای��ن مراس��م، خانواده ه��ای معظم ش��هدا، 
ایثارگران، مس��ئوالن نهادها، ادارات، فرماندهان 

و بسیجیان حضور داشتند. 

همزمان با نخس��تین روز از هفته 
مش��ترک  مق��دس صبحگاه  دفاع 
نیروهای نظامی و انتظامی در سپاه 

ناحیه اردل برگزار شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، در 
این مراسم مشاور استاندار، انقالب 
اسالمی  را  در كانون توجه جهان 
دانس��ت و گفت: دانشنمدان ایران 
اسالمی با درس گیری از فرهنگ 
ایثار و شهادت توانستند با اختراع 
و ابتکارهای خود از ایران اسالمی 
كش��وری بزرگ و مستقل بسازند 
و قدرت استکبار جهانی را درهم 
گفت:  كیان��ی  محم��د  بش��کنند. 
دش��من ایران اس��المی، زمانی را 
برای حمله به ای��ران انتخاب، كه 
انقالب نوپ��ا و آمادگی برای دفاع 

از كشور وجود نداشت.
وی ادام��ه داد: در این نبرد نابرابر، 
دش��من اقدام به تغییر نقشه ایران 
كرد و بخش��ی از ش��هرهای ایران 
اسالمی را حذف و به كشور خود 
اضاف��ه كرده بود و گمان داش��ت 
در كوت��اه ترین م��دت جمهوری 
اسالمی را شکست دهد اما قدرت 
الیزال اله��ی و ایم��ان رزمندگان 
اس��الم به تبعیت ش��ان از والیت 
فقیه نقشه شوم آنان را نقش برآب 

و خوابشان را پریشان ساخت. 
در ای��ن مراس��م ك��ه جمع��ی از 
فرمانده��ان نیروه��ای نظام��ی و 
انتظام��ی حضور داش��تند فرمانده 
سپاه اردل با گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس ایثار و فداكاری رزمندگان 

اسالم را ستودنی خواند.

در نخستین روز از هفته دفاع مقدس 
گردهمای��ی حوزه مقاومت بس��یج 

گندمان برگزار شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج 
بختی��اری،  و  چهارمح��ال  اس��تان 
نمایندگی ولی فقیه در س��پاه ناحیه 
بروجن طی سخنانی گفت: جنگ 8 
ساله علیه ایران اسالمی دارای آثار و 

بركات فراوانی بود.
حجت االسالم »رمضانعلی مکتبی« 
افزود: ایس��تادگی در برابر زورگویان 
جهان و خودكفایی ایران اسالمی را 
می ت��وان از جمله این آثار و بركات 

دانست.

وی اف��زود: هفت��ه دف��اع مق��دس 
ی��ادآور دالوری ها و رش��ادت های 
 م��ردان ب��زرگ و بی ادعاس��ت كه 
در لبی��ک گویی به فرم��ان مقتدای 
جمه��وری  بنیانگ��ذار  خوی��ش، 
اس��المی ایران در راه دفاع از قرآن و 
س��رزمین ایران اسالمی خود، سر از 
 پا نش��ناخته و مردانه به میدان آمدند 
 و در ای��ن امتح��ان ب��زرگ پی��روز 

شدند.
در آغاز این مراس��م، فرمانده حوزه 
مقاومت امام حس��ین با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس برنامه های اجرایی 

این هفته را تشریح كرد.

همزم��ان ب��ا نخس��تین روز از هفته 
در  موت��وری  رژه  مق��دس،  دف��اع 
بروج��ن برگ��زار ش��د. به گ��زارش 
 باش��گاه خبرنگاران بس��یج اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری، در این روز 
ی��گان موتوری س��پاه ناحیه بروجن، 
نیروی انتظامی، جمعیت هالل احمر و 
جهاد كشاورزی، از گلزار همیشه جاوید 
شهیدان تا قبور مطهر شهیدان گمنام به 
صورت منظم عبور كردند. در این روز 

ش��ركت كنندگان در رژه به روح پاک 
و مطهر شهیدان انقالب اسالمی جنگ 
تحمیلی درود فرستادند و یاد و خاطره 
آنها را گرامی داشتند. این مراسم همزمان 
در ش��هرهای فرادنبه، نقنه، گندمان و 
بلداجی نیز برگزار شد. در این روز یک 
هزار بسیجی در شهرهای یاد شده با 
حضوردر گلزار همیشه جاوید شهیدان، 
 یاد و خاطره امام و ش��هیدان را گرامی 

داشتند.

در اولی��ن روز از هفت��ه دفاع مقدس 
نمایش��گاه عک��س به همت بس��یج 
دانش آموزی فالرد لردگان برپا ش��د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران بسیج 
استان چهارمحال و بختیاری، مسئول 
بسیج دانش آموزی فالرد گفت: این 
نمایشگاه به منظور گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس ب��ا همکاری واحد های 
مقاومت جهت بازدید و تجدید خاطره 

با 8 سال دفاع مقدس برپا شد.
فری��دون س��عیدی اف��زود: در ای��ن 
نمایش��گاه ع��الوه بر عکس ش��هدا 
و صحنه ه��ای جن��گ، فعالیت ه��ا 
و عملکرد بس��یج دان��ش آموزی به 
 نمایش گذاشته شده است. وی ادامه 
داد: عالقه مندان می توانند همه روزه 
از ساعت 8 صبح تا ساعت 14 از این 

نمایشگاه  دیدن كنند.

در اولی��ن روز از هفت��ه دفاع مقدس 
با نام رزمندگان، صالبت و 30 س��ال 
پایداری، به همت بسیج دانش آموزی 

فالرد ایست تبریک برپا شد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران بسیج 
بختی��اری،  و  چهارمح��ال  اس��تان 
مس��ئول بس��یج دانش آموزی فالرد 
با اع��الم این خبر گفت: بس��یجیان 
ب��ا حض��ور در میان م��ردم و پخش 
شیرینی ضمن گرامیداشت هفته دفاع 
مق��دس، ی��ادآور حماس��ه آفرینی و 

 سلحش��وری رزمندگان اسالم شدند.
فریدون سعیدی، استقبال بسیجیان و 
مردم از این هفته را پرش��ور توصیف 
كرد و گفت: مردم قدر ش��ناس فالرد 
در زمان جنگ تحمیلی با حضور در 
جبهه های حق علیه باطل، به تکلیف 
خود عمل كرده و امروز نیز با تبعیت از 
والیت فقیه و حضور در صحنه های 
مختلف و برنامه های بسیج، خاطره 
آن روزها را گرامی داش��ته و با شهدا 

تجدید میثاق می كنند.

همزم��ان با آغ��از هفته دف��اع مقدس 
صبحگاه مش��ترک نیروهای نظامی و 
انتظامی در محل س��پاه ناحیه لردگان 

برگزار شد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران بسیج 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، سردار 
»غالمعلی حی��دری« گفت: هفته دفاع 
مقدس فرصت خوب��ی برای یادآوری 
ایثارگری و رش��ادت های دلیرمردان 
ایران اس��المی است و دنیا تا حدودی 
دفاع مقدس را ش��ناخته و نویسندگان 
و فرهیختگان جامع��ه باید با مقاله ها 
و كتاب های خود، ك��م و كیف دفاع 
مقدس را بیان و راز و رمز این پیروزی 

عظیم را به جهانیان بشناسانند.
فرمانده پیشین سپاه استان های اصفهان 
و چهارمحال وبختیاری ادامه داد: جنگ 
تحمیل��ی و ابعاد آن مرب��وط به زمان 
خود و یا حال نیس��ت، بلکه فرهنگ 
دفاع مق��دس، جبهه و جنگ همچون 

كارخانه انسان س��از در دوران طوالنی 
زن��ده و تأثیرگذار خواه��د بود. وی با 
برشمردن خسارت های جنگ گفت: 
با وجود اینکه در طول هش��ت س��ال 
دفاع مقدس كش��ور نوپای ما از لحاظ 
اقتصادی در وضعی��ت خوبی نبود و 
م��ا در این مدت عزیزان زی��ادی را از 
دست دادیم، ولی امام راحل از 8 سال 
جنگ تحمیلی به عنوان دفاع مقدس یاد 
می كند درصورتی كه این جنگ برای 
كش��ور متجاوز جزء خواری و ذلت و 
از بین رفتن منافع مردم چیزی به همراه 

نداشت.
س��ردار حیدری، حف��ظ ارزش های 
دفاع مقدس را وظیفه همگانی دانست 
و گف��ت: ارزش ه��ای دف��اع مقدس 
همچن��ان باید برای نس��ل های آینده 
بازگو و كتاب های زیادی در خصوص 
ابعاد دفاع مقدس نوشته شود تا چراغ 

هدایتی باشد برای آیندگان.

مدیر پیوند اعضاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان:

 ايثار اهداكنندگان عضو مانند رشادت هاي 
دوران دفاع مقدس است 

 مرد شماره يك بازاريابي جهان
در همايش »بازاريابي اثربخش«  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان

صبحگاه مشترک نيروهای نظامی و انتظامی در بروجن

برگزاری صبحگاه مشترک در سپاه اردل 

گردهمايی بسيجيان گندمان 

رژه موتوری در بروجن 

برپايی نمايشگاه عكس در فالرد لردگان 

برپايی ايست تبريك در فالرد لردگان 

صبحگاه مشترک نيروهای نظامی و انتظامی 
در لردگان

اصفهان
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علم و صنعت
رئیس ستاد تحول صنایع تشریح كرد:

جزئيات تازه  از بسته حمايتي بخش صنعت در هدفمندي يارانه ها

ب��ا  مع��ادن  و  صن�ای��ع  تح���ول  س���ت��اد  رئی��س 
 تش��ریح جزیی����ات ت�����ازه  از بس��ته حم���ایت��ی 
یارانه ه��ا  ه���دفمن��دی  در  صنع��ت   بخ��ش 
درص��د   50 ح��دود  صنعت��ی  واح��د   112  گف��ت: 
مص��رف  صنع����ت  بخ��ش  در  را  كش��ور   ب��رق 

می كند. 
امی��ن«  فاطم��ی  »رض��ا  ف��ارس،  گ��زارش   ب��ه 
بس��ته  در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  نشس��ت،  ی��ک  در 
عن��وان  ب��ه  بخ��ش صنع��ت، 23 رش��ته   حمایت��ی 
صنایع انرژی  بر و آس��یب پذیر مش��خص ش��ده اند، 
اف��زود: این 23 رش��ته، 80 درص��د بنگاه های صنعتی 
را كه باید حمایت ش��وند ش��امل می شوند و افزون بر 
این، فراخوانی در س��ایت س��تاد تحول صنایع، جهت 
خ��ود معرف��ی واحده��ای صنعتی كه مدعی هس��تند 
 باید جزو صنایع آس��یب پذیر محس��وب شوند، اعالم 

شده است.
بای��د  واحده��ا  گون��ه  ای��ن  داد:  ادام��ه   وی 
ب��ا ارائ��ه م��دارک و مس��تندات، خ��ود را ب��ه عنوان 
 ی��ک واح��د ان��رژی  ب��ر معرفی كنن��د. رئیس س��تاد 
معرف��ی  ك��رد:  تصری��ح  صنای��ع   تح��ول 
واحدهای صنعتی جهت دریافت تس��هیالت در قالب 
هدفمندكردن یارانه ها از اواخر مهرماه به بانک ها آغاز 
خواهد ش��د و پ��س از آن، بررس��ی وضعیت واحدها 

برای تخصیص یارانه انجام خواهد شد.
ــهم انرژی در قیمت آنها بیش از  ــیب پذیر: صنایعی كه س صنایع آس

3 درصد است 
»فاطم��ي امی��ن« ب��ا بی��ان اینکه 117 رش��ته صنعت��ی در اج��رای طرح 
هدفمندكردن یارانه ها تأثیرپذیری پایینی دارند، گفت: 23 رش��ته صنعتی 

نیز دارای تأثیرپذیری باال یا متوسط هستند.
به گفته وی، صنایعی كه سهم انرژی در ارزش ستانده )قیمت فروش(  آنها 
بیش از 3 درصد است جزو صنایع تأثیرپذیر تلقی می شوند. فاطمی امین، 
ادام��ه داد: توزیع مصرف انرژی در همه بخش ه��ای صنعت، یکنواخت 
نیس��ت و به عن��وان مثال: 50 واح��د فعال در صنعت ف��والد 30 درصد 
مص��رف انرژی بخش صنع��ت را به خود اختص��اص می دهند، 3 واحد 
فعال در صنعت آلومینیوم 10 درصد كل انرژی بخش صنعت را اس��تفاده 
می كند و 59 واحد س��یمانی كشور نیز 10 درصد انرژی بخش صنعت را 

به خود اختصاص داده اند.
وی ادام��ه داد: به این ترتیب، 112 واح��د صنعتی حدود 50 درصد برق 

كشور را در بخش صنعت مصرف می كند.
ــاب متوقف  پرداخت مابه  التفاوت قیمت انرژی به واحدهای بد حس

می شود 
انح��راف  احتم��ال  م��ورد  در  صنای��ع  تح��ول  س��تاد   رئی��س 
التف��اوت  ماب��ه  گف��ت:  نی��ز  ان��رژی  اعتب��اری  خ��ط  پرداخ��ت   در 
قیم��ت فعلی ب��رق با بهای جدی��د آن پس از هدفمندش��دن یارانه ها، از 
 طری��ق این خ��ط اعتب��اری به طور مس��تقیم ب��ه حس��اب وزارت نیرو 
 واری��ز می ش��ود و ب��ه همی��ن دلی��ل انحراف��ی در ای��ن مس��أله ایجاد 

نخواهد شد.
وی توضیح داد: اگر صنعتگران در پرداخت اقساط مربوط به هزینه انرژی 
خود تأخیر زیادی داشته باشند، پرداخت مابه التفاوت قیمت انرژی برای 

آنها متوقف خواهد شد.
وی با بیان اینکه نمایندگان تش��کل های صنعتی بر چگونگی اعطای وام 
به واحدهای زیرمجموعه خود نظارت خواهند داش��ت، گفت: این افراد 
پاس��خگوی بازپرداخت وام اعطایی خواهند ب��ود و در مورد پروژه های 

بزرگ نیز بانکها و وزارت صنایع بر اجرای كار نظارت 
خواهند داشت.

ش��ده  مط��رح  بحث ه��ای  م��ورد  در   وی 
مبن��ی ب��ر: احتم��ال ب��روز انح��راف در اس��تفاده از 
 تس��هیالت یاران��ه ای پرداخت��ی به بخ��ش صنعت نیز 
مدیری��ت روش  چن��د  از  موض��وع  ای��ن   گف��ت: 
می ش��ود ك��ه یک��ی از آنه��ا، معرف��ی ش��ركت های 
س��وی  از  ان��رژی  كاهن��ده  طرح ه��ای   مج��ری 
وزارت صنای��ع ب��ه تولیدكنن��دگان نان صنعتی اس��ت 
 ب��ه ط��وری ك��ه متقاضی��ان فق��ط می توانن��د اجرای 
طرح های كاهنده انرژی را به این شركت ها بسپارند و در 
عین حال، شركت های مجری نیز در صورتی كه در اجرای 
 كار دچار تخلف  شوند، از لیست وزارت صنایع حذف 

خواهند شد.
ــت را پرداخت  ــادرات، یارانه صنع ــک ملی و ص بان

می كنند 
فاطم��ي امین اف��زود: یک س��وم تس��هیالت یارانه ای 
پرداخت��ی ب��ه بخش صنع��ت از مح��ل وج��وه اداره 
ش��ده و دو س��وم بقی��ه نی��ز از مح��ل مناب��ع داخلی 
بانک ه��ا پرداخ��ت خواهد ش��د ك��ه در ای��ن زمینه با 
 بانک ه��ای مل��ی و ص��ادرات ق��رارداد منعقد ش��ده 

است.
وي در م��ورد دلی��ل انتخاب این دو بان��ک نیز گفت: 
بانک ملی 35 درصد و بانک صادرات 17 درصد وجوه 
حس��اب های خان��وار در طرح هدفمندی یارانه ه��ا را به خود اختصاص 
داده اند و بیش��ترین افتتاح حس��اب در این بانک ها اتفاق افتاده است كه 
 این مسأله، هدایت جریان نقدینگی به سمت تأمین یارانه بخش صنعت را 

تسهیل می كند.
كنترل قیمت ها و اختصاص جایزه های صادراتی ویژه 

اندیش��یده  تمهیده��ای  م��ورد  در  صنای��ع  تح��ول  س��تاد   رئی��س 
 ش��ده ب��رای رون��ق ص��ادرات بخش صنع��ت نیز گف��ت: ب��رای 8 قلم 
محصول صادراتی، جایزه های صادراتی ویژه اختصاص خواهد یافت و 
 برای واردات 8 قلم از 23 رشته آسیب پذیر نیز سود بازرگانی ویژه اعمال 
 می ش��ود. وی ادام��ه داد:  قیم��ت س��ه ت��ا چه��ار قل��م محص��ول مؤثر 
 مانن��د: ف��والد و آلومینی��وم تثبی��ت خواهد ش��د و برای 7 تا 8 رش��ته 
 آس��یب پذی��ر نی��ز كنت��رل قیم��ت انجام می ش��ود ك��ه س��یمان از آن 
جمله است. اما در مقابل، حمایت های الزم از این صنایع صورت خواهد 

گرفت.

اينترنت و غول دو سر 
 مهندس لیال اجل لوئیان

سالم به همه ش��ما دوستداران مقاله رنگین 
كمان. این بار می خواهیم به مشکل كمبود 
سرعت در Internet Dialup اشاره كنیم. 
شاید همگی ما گاهی در اینترنت به این مسأله 
برخورد كنیم كه به اینترنت وصل ش��ده ایم 
ولی س��رعت ارس��ال اطالعات )send( و 
دریافت اطالعات )Recive( پایین اس��ت. 
پیشنهاد می كنیم قبل از عصبانیت و بد و بیراه 

گفتن به شركت های اینترنتی و خط های تلفن، به موارد زیر توجه كنید:
- اطمینان حاصل كنید كه پروكسی اینترنت شما فعال نیست. برای این كار 
اگ��ر از Internet explorer اس��تفاده می كنید در منوی Tools رفته و 
 connection را انتخاب كرده بعد در قسمت Internet option گزینه
در بخش Dialup and virtual network setting دایال آپی را كه از 
آن به اینترنت متصل می شوید، مشاهده خواهید كرد. بر روی آن دابل كلیک 
 Use a proxy  تیک كنار جمل��ه proxy server ك��رده و در قس��مت
server for disconnection را برداری��د و اگر در Mozilla هس��تید 
 advance را انتخاب كرده و در قسمت option گزینه Tools درمنوی

وارد گزینه setting شده و no proxy را انتخاب كنید.
- اطمینان حاصل كنید كه سیستم شما ویروسی نشده باشد.

- از ضد ویروس های كاهنده س��رعت استفاده نکنید. استانداردترین ضد 
ویروس ها كه در حال حاضر در بازار وجود دارند و كاهنده سرعت نیستند 

عبارتند از:
 Shield deluxe 2010 -1

Trend micro anti virus plus anti spyware -2
Norton anti virus -3

  Ultra fast scan -4
Node 32 -5

 - مطمئ��ن ش��وید كه تنظیم ه��ای DNS به ه��م نخورده اس��ت. زیرا 
باع��ث جلوگی��ری از send و recive اطالعات ش��ما می ش��ود. برای 
ای��ن كار ب��ر روی Dialup ك��ه از آن ب��ه اینترن��ت متصل می ش��وید 
داب��ل كلی��ک ك��رده، گزین��ه properties را انتخاب كنید و س��پس از 
 صفح���ه ب��از ش��ده ب��ه قس��م�ت networking رفت��ه و در ب�خش

 Internet protocol )TCP/IP( V4 داب��ل كلیک كرده و از پنجره باز 
شده دو گزینه زیر را انتخاب كنید.

Option and IP address automatically  
 Option DNS server address automatically 

- اطمینان حاصل كنید كه سیم كشی های داخل منزل قدیمی نبوده و باعث 
نویز در اینترنت شما نشود

برای باال بردن سرعت شما دو پیشنهاد نیز داریم:
ج���ای ب���ه   Mozilla صفح���ه  م��رورگ��ر  از  اس��تف�اده   -1 

Internet explorer
آدرس ب��ه  كم��ان  رنگی��ن  س��ایت  ب��ه  مراجع��ه  ب��ا   -2 
www.9727070.ir نرم افزار Turbo را مطابق دستورالعملی كه در سایت 
موجود است Download كنید. این كار باعث چند برابر شدن سرعت باز 
شدن صفحه های وب خواهد شد. توجه كنید برای این كه این نرم افزار فعال 

شود به طور حتم باید از شماره دایال آپ9727070 استفاده كنید.
با ما همراه باشید.

اینترنت رنگین كمان 

برای اولین بار دراصفهان
 دريافت گواهينامه صالحيت نظارت 

 بر تجهيزات پزشكي توسط دو شركت
 به گزارش روابط عمومی اداره كل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان 
اصفهان با توجه به حساسیت استاندارد بودن تجهیزات پزشکی در سالمت بیماران 
و خطرهای ناش��ی از اس��تاندارد نبودن اینگونه تجهیزات كه در پاره ای موردها 
موجب بروز حادثه های ناگواری نیز ش��ده اس��ت برای اولین بار دو شركت در 
زمینه های خدمات بازرسی و نگهداری های پیشگیرانه تجهیزات پزشکی مراكز 
درمان��ی، در اس��تان اصفهان موفق ب��ه دریافت تأیید صالحی��ت از این اداره كل 

شدند. 
بر اساس همین گزارش، این دو شركت پس از بررسی و كنترل مدارک و مستندهای 
مربوطه و در نهایت بعد از تأیید كارشناسان بخش تأیید صالحیت آزمایشگاه های 
همکار این اداره كل، موفق به دریافت گواهینامه تأیید صالحیت ش��دند و مقرر 
ش��د كه این دو ش��ركت به صورت محدود نس��بت به انجام خدمات بازرسی و 
نگهداری ه��ای پیش��گیرانه در خصوص ونتیالتورها و ماش��ین های بیهوش��ی، 
دستگاه های نمایشگر پالس اكسیمتر، دستگاه های مانیتورینگ نشانه های حیاتی 

و انواع دستگاه های فشارسنج خودكار و دستی اقدام نمایند.

بانک صنعت و معدن طی سال گذشته تعداد 488 طرح صنعتی با تسهیالت دریافتی 
از بانک صنعت و معدن به میزان دو هزار و 914 میلیارد ریال برای 11 هزار نفر شغل 

مستقیم ایجاد كرده است.
به گزارش موج، »محمدرضا پیشرو« مدیرعامل بانک صنعت و معدن، با بیان این 
مطلب گفت: این بانک به عنوان بانک توسعه ای بخش صنعت و معدن، مسئولیت 
تأمین مالی پروژه های تولیدی و صنعتی كشور اعم از: طرح های ایجادی، توسعه 

ای، نیمه تمام و سرمایه در گردش را برعهده دارد.
وی كه در مجمع عمومی ساالنه بانک صنعت و معدن سخن می گفت، با بیان اینکه 
آخرین سرمایه پایه این بانک بالغ بر 23 هزار و 545 میلیارد ریال است، افزود: بانک 
صنع��ت و معدن تاكنون افزون ب��ر 90 هزار و 738 میلیارد و 277 میلیون ریال در 
قالب طرح آمایش صنعتی و معدنی كشور برای اجرای چهار هزار و 587  طرح 
صنعتی در كش��ور به تصویب رسانده اس��ت. پیشرو یادآور شد: میزان تسهیالت 
پرداخت شده به متقاضیان در قالب طرح جامع آمایش صنعتی و معدنی بیش از 18 
هزار و 126 میلیارد و 451 میلیون ریال بوده كه به س��ه هزار و 381 طرح صنعتی 
اعطا شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: میزان كل مصوبه های 
بانک صنعت و معدن در سال گذشته، بالغ بر 653 میلیارد ریال بوده كه نسبت به 
مدت مشابه خود در سال قبل رشد 74 درصدی را نشان می دهد. همچنین میزان 
تسهیالت پرداخت شده در دوره زمانی یاد شده افزون بر 20 هزار و 866 میلیارد 
 ریال بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه خود در س��ال قبل با افزایش 44 درصدی 

روبه رو است.
پیشرو در پایان خاطرنشان كرد: بانک صنعت و معدن در وضع كنونی با دارا بودن 
56 شعبه بیشتر از یک هزار و 100 پرسنل دارد و درصدد است شعبه های خود را 

در شهرهای مهم و مركزهای مهم صنعتی و معدنی افزایش دهد.

یکی از ش��ركت های تولیدكننده دوربین های دیجیتالی، دوربین شوخ طبع را 
به بازار كشور عرضه كرد. 

ب��ه گزارش موج، یک ماهی اس��ت كه از ورود یک دوربین عکاس��ی به بازار 
می گ��ذرد و با این دوربین و فقط ب��ا گرفتن یک عکس از یکی از نزدیکان یا 
دوس��تان خود می توانید با تبدی��ل آن عکس به یک فیلم در یک محیط دیگر، 

لبخند را به نزدیکانتان هدیه دهید.
ای��ن تکنولوژی كه به نام داینامیک فوتو معروف اس��ت به ش��ما این اجازه را 
می دهد كه با گرفتن یک عکس از نزدیکان خود و قراردادن آن در محیط های 

مختلف، تصویری متحرک بسازید.

 در نظ��ر بگیرید ك��ه در اصفهان و در كنار 
33 پ��ل ق��رار داری��د. از 33 پل عکس��ی 

می گیرید و به تهران بر می گردید. 
حال می توانید برادرتان كه در این سفر همراه شما نبوده را در كنار 33 پل قرار 
داده در حالی كه با تکان دادن دست، از شما خداحافظی می كند. یا فرض كنید 

كه عکسی ساده از سطح كره ماه دارید. 
به راحت��ی می توانید عکس كودک خود را بر روی عک��س قبلی قرار داده به 

صورتی كه فرزند شما در حال حركت بر روی سطح ماه باشد. 
در ضم��ن می توانید با كوچ��ک و یا بزرگ كردن افراد، جنبه فکاهی به عکس 

اف��زوده و ب��ه فرض عکس��ی را بس��ازید 
 ك��ه كودک ش��ما بر روی س��طح دس��تان 

می دود! 
هم��ه این ویژگی ها فقط و فقط توس��ط دوربین اجرا ش��ده و ب��دون نیاز به 

كامپیوتر در مدت زمان كوتاهی آماده می شود.
یا مثالی دیگر: می توانید در یک محیط از یک دوست عکس بگیرید و تصویر 

وی را در یک محیط دیگر و در قالب یک فیلم قرار دهید.
ای��ن دوربین كه به ن��ام »h15« معروف اس��ت از تکنولوژی های دیگری هم 
برخوردار بوده و می تواند چهره ش��ما را گریم كند و به تصویر بکش��د. این 

دوربین كه محصول شركت كاسیو است از تکنولوژی آی فای نیز بهره می برد. 
براساس این تکنولوژی، با نصب یک كارت آی فای در این دوربین، می توان 
عکس ه��ای موجود در دوربین را بدون اتصال هیچ س��یم و از طریق ش��بکه 

وایرلس به كامپیوتر انتقال داد.
همچنی��ن در ای��ن دوربی��ن بیش از 40 س��وژه مختلف برای عکاس��ی وجود 
 دارد ك��ه می توانید ب��ا گرفتن عکس از خود، چهره خ��ود را به این محیط ها 

انتقال دهید. 
در حالی كه این امکان در دوربین های همسطح )از لحاظ قیمت( در بازار، در 

حد چهار تا پنج مورد است.

و  اس��تاندارد  كل  اداره  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه   
تحقیق��ات صنعتی اس��تان اصفه��ان، طی یک ماه گذش��ته با ی��ازده واحد 
 تولی��دی و توزیع��ی متخلف كه هر ك��دام به نحوی مش��مول تخلف های 
محرز گردیده اند، توس��ط واحد حقوقی اداره كل استاندارد برخورد قضایی 

شد. 
بر اس��اس  همین گزارش، پس از بازرس��ی های محس��وس و نامحسوس 
 كارشناس��ان ای��ن اداره كل از واحده��ای متخل��ف تولی��دی و توزیعی و 
به دنب��ال تخلف های صورت گرفته، واحد حقوقی اداره كل اس��تاندارد و 
تحقیقات صنعتی اس��تان اصفهان وارد عمل شده و بعد از شناسایی و احراز 
تخلف های صروت گرفته، اقدام های قانونی و قضایی الزم را اعمال نموده 
 اس��ت كه ش��امل پلمب خط تولید، توقیف كاالی غیر اس��تاندارد و معرفی 

به مراجع قضایی است. 
ب��ه گفته روابط عمومی اداره كل اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی اصفهان، 
كلی��ه صنف ها و واحده��ای تولیدی، توزیعی و خدماتی س��طح اس��تان، 
مش��مول نظارت و بازرس��ی های آش��کار و پنه��ان كارشناس��ان اداره كل 
 می باش��ند و هرگونه تخلف های احتمالی ب��ا برخورد قاطع قضایی مواجه 

خواهد شد.
این روابط عمومی جهت اطالع همشهریان و مصرف كنندگان گرامی تأكید 
ك��رد: هرگونه تخلف و تمرد از قانون توس��ط اصناف و واحدهای تولیدی 
و توزیعی، به طور مس��تقیم منافع عموم م��ردم و مصرف كنندگان را هدف 
قرار می دهد و در همین راستا از همشهریان گرامی خواهشمندیم كه ضمن 
توجه به نشان استاندارد در هنگام خرید هرگونه كاال یا خدمات، متخلفان را 
با ش��ماره پیام گیر 6817494 به واحد بازرسی و رسیدگی به شکایت های 

این اداره كل معرفی نمایند.

ستاد نظارت بر كیفیت 
و اس��تاندارد كاالها با 
اطالعی��ه ای،  ص��دور 
برچس��ب  الص��اق 
بر  اس��تاندارد  گواهی 
روی كاالهای وارداتی 

را الزامی اعالم كرد.
م��وج،  گ��زارش  ب��ه 
براس��اس  اق��دام  این 
س��ه  ماده  یک  تبصره 
قان��ون ارتق��ای كیفی 
تولید خودرو و س��ایر 

تولیدهای صنعتی داخلی، مصوب 1389/3/10 انجام می شود.
براس��اس این مصوبه، تمامی اش��خاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از 
واردات كاال نس��بت به ارائه گواهی مؤسسه  های استاندارد جهانی مورد 
تأیید س��ازمان اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با ارائه نمونه، جهت 
دریافت گواهی اس��تاندارد اقدام و نس��بت به الصاق بر چس��ب گواهی 

مذكور بر روی كاالهای وارداتی اقدام كنند.
 س��تاد نظارت بر كیفیت و اس��تاندارد كاالها، با توج��ه به اهمیت نظارت
بر كیفیت و اس��تاندارد كاالها اعم از: وارداتی و تولیدهای داخلی و لزوم 
اج��رای مصوبه های كارگروه حمایت از تولی��د در این زمینه و همچنین 
قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدهای صنعتی داخلی تشکیل 
ش��ده اس��ت و زیر نظر معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و 

معادن و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، فعالیت می كند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد:

 ايجاد 11 هزار نفر اشتغال مستقيم 
در سال 88

دوربين شوخ طبع، وارد بازار شد

طي يك ماه گذشته؛ با 11 واحد توليدي 
متخلف برخورد قضايي صورت گرفت

الزام الصاق برچسب گواهي استاندارد 
براي كاالهاي وارداتي

تحدید حدود اختصاصي
6/177 ش��ماره: 4077 نظ��ر به اینک��ه برابر تصمی��م ش��ماره 2235-88/10/15 هیئت حل 
اخت��الف موضوع م��واد 1 و 2 و 3 قانون اصالحي مواد 147 قانون ثبت تمامي شش��دانگ 
یکدرب باغ بمس��احت 1191 مترمربع بش��ماره پالک 3143 فرع��ي از 193 اصلي واقع در 
ط��رق جزء بخش یازده حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز كه دو س��هم مش��اع از چهار س��هم و 
نی��م شش��دانگ از طرف علي زینالي به خانم حش��مت زینالي انتقال گردیده و شش��دانگ 
بن��ام نامب��رده در جریان ثبت مي باش��د و عملیات تحدی��دي پالک مرق��وم تاكنون بعمل 
نیام��ده لذا براب��ر تقاضاي نامبرده و باس��تناد تبصره هاي 4 و 5 م��اده 148 اصالحي قانون 
ثب��ت عملی��ات تحدیدي قطعه مفروزي یاد ش��ده در س��اعت 10 صب��ح روز 89/8/25 در 
محل ش��روع و به عمل خواه��د آمد. لذا به موجب این آگهي از كلی��ه مالکین و مجاورین 
صاحب��ان امالک اخطار مي گردد كه در رأس س��اعت و روز مق��رر در این آگهي در محل 
حض��ور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطاب��ق ماده 20 قانون 
ثب��ت و تبصره 2 ماده تعیین تکلیف پرونده ه��اي ثبتي مصوب 1373/2/25 از تاریخ تنظیم 
 ص��ورت مجلس تحدیدي به م��دت 30 روز در اداره ثب��ت و دادگاه محل پذیرفته خواهد 

شد. 
م الف/ 373                                            شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
6/344 ش��ماره: 7543 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب باغ محص��ور و مزروعي 
ش��ماره پالک 12 فرع��ي از 142- اصلي واقع در مزرعه علي آب��اد جزء بخش یازده حوزه 
ثبتي شهرس��تان نطنز بنام خانم بتول یحیایي طرقي و غیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت 
ع��دم حض��ور مالک در آگهي قبلي بایس��تي تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از 

م��اده 15 قان��ون ثبت و تقاضاي نامب��رده،  تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 89/8/25 در مح��ل ش��روع و ب��ه عمل خواهد آمد. ل��ذا بموجب این آگه��ي به كلیه 
مالکی��ن و مجاوری��ن و صاحب��ان امالک اخطار مي گ��ردد كه در س��اعت و روز مقرر در 
ای��ن آگه��ي در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراض��ات مجاوری��ن و صاحبان امالک 
 مطاب��ق م��اده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدي ت��ا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد.
م الف/ 420                                      شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تأسیس

6/364 ش��ماره: 4948 آگهي تأسیس ش��ركت تاكسي سرویس شبانه روزي مدیر سفر تلک 
آباد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 82 و شناسه ملي 10862065596

خالصه ش��ركتنامه و اساسنامه و تقاضانامه شركت تاكس��ي سرویس مدیر سفر تلک آباد با 
مس��ئولیت محدود كه در تاریخ 89/6/9 به ش��ماره ثبت 82 و شناسه ملي 10862065596 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 89/6/9 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده براي 
اطالع عموم آگهي میگردد: - موضوع شركت: حمل و نقل مسافر درون شهري، مركز اصلي 
شركت: تلک اباد شهرک غالمرضایي خ مطهري كاوه یک پالک 25 كدپستي 8448115344، 
س��رمایه شركت مبلغ یک میلیون ریال نقدي است كه پرداخت و در اختیار مدیر عامل قرار 
دارد.، مدیران ش��ركت: به موجب صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس مورخ 89/5/30 آقاي 
محمدتقي عرب سرخي تلک آبادي فرزند حسین شناسنامه 10 حوزه دو اردستان و شماره 
ملي 1189476657 بسمت مدیرعامل و خانم بتول سلطانیان تلک ابادي فرزند هاجي بابا به 
شماره شناسنامه 27 صادره از حوزه دو اردستان و شماره ملي 1189520001 بسمت رئیس 
هیأت مدیره براي مدت 5 س��ال انتخاب ش��دند.، دارندگان حق امضاء: كلیه اوراق و اسناد 

مالي و تعهدات شركت با امضاء مدیرعامل و با مهر شركت معتبر میباشد.
م الف/ 195                                    عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تأسیس
6/365 شماره: 5104 آگهي تأسیس شركت سامان گستر زواره سهامي خاص به شماره ثبت 

81 و شناسه ملي 10861655989
خالصه اساس��نامه و اظهارنامه ش��ركت س��امان گس��تر زواره س��هامي خاص كه در تاریخ 
89/6/3 به ش��ماره ثبت 81 و شناسه ملي 10861655989 در این اداره به ثبت رسیده و در 
 تاریخ 89/6/3 از نظر امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده براي اطالع عموم در روزنامه رس��مي 
زاینده رود آگهي میگردد: 1- موضوع ش��ركت: انجام كلیه پروژه هاي ساختماني، عمراني، 
 راه س��ازي، پل و محوطه س��ازي، نقش��ه برداري ابنیه فني، تأسیسات ش��هري و روستایي 
ش��بکه هاي آب و فاضالب، گاز و آبیاري زهکش��ي، مناب��ع آب و خرید و فروش مصالح 
س��اختماني، حمل و نقل و اس��تخراج اكتش��اف و بهره برداري معادن، 2- مدت شركت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: اصفه��ان زواره خیابان امام خمیني 
جنب داروخانه دكتر دهقانان زاده كدپس��تي 8441813991، 4- س��رمایه ش��ركت: مبلغ ده 
میلیون ریال نقدي منقسم به بیست سهم 500 هزار ریالي كه 35 درصد آن نقداً طي گواهي 
شماره 1124/35-89/5/28 بانک صادرات زواره پرداخت شده است. 5- مدیران و صاحبان 
امضا: آقاي محمد باقري فرزند ولي اله شناسنامه 341 اردستان و شماره ملي 1188835327 
بس��مت مدیرعامل، آقاي حس��ین مقامي فرزند ناصر شناسنامه 4975 اردستان و شماره ملي 
1188936956 بس��مت رئی��س هیات مدی��ره و آقاي محمدعلي دهقان��ان زاده فرزند علي 
شناس��نامه 26 اردستان و ش��ماره ملي 1189526441 بسمت نائب رئیس هیأت مدیره براي 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و كلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي 

مدیرعام��ل و رئیس هیأت مدیره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 6- اختی��ارات مدیرعامل: 
مدیرعام��ل مج��ري مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. 7- بازرس��ان اصل��ي و علي البدل: 
آقاي رضا نوریان زواره فرزند علي اكبر شناس��نامه 2 اردس��تان شماره ملي 1189435764 
بس��مت بازرس اصلي و مریم مؤمني یزدي فرزند یداله شناس��نامه 1469 قم و شماره ملي 
0383710944 بس��مت بازرس علي البدل براي مدت یکس��ال انتخاب شدند. 8- روزنامه 

زاینده رود جهت چاپ آگهي هاي شركت انتخاب گردید. 
م الف/ 196                                    عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

تحدید حدود اختصاصي
6/366 شماره : 8511 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک به شماره پالک 1904 واقع 
در كوي فهره اردس��تان یک اصلي دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبتي به نام خانم صغرا جعفري پور فرزند مرحوم حس��ین و غیره در جریان ثبت میباش��د و 
به علت اشتباه در آگهي بایستي مجدداً  آگهي گردد اینک بنا به درخواست متقاضي و دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 89/8/5 رأس ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهي به كلیه مالکین مجاور 
اخطار مي گردد كه در روز و س��اعت مقرر در مح��ل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحب��ان امالک طب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدي تا 30 
روز پذیرفت��ه خواهد ش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده هاي 
معترضی��ن ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تي با تقدیم 
 دادخواس��ت به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخ��ذ و به این اداره 

تسلیم نمایند.
م الف/ 199                                    فدایي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

یافته های محققان دانش��گاه تربیت 
مدرس و پژوهش��گاه رویان نش��ان 
داد خصوصیات توپوگرافیک حاصل 
از بس��تر نان��و رش��ته ای می تواند 
موج��ب تمایز بهتر و حفظ عملکرد 
س��لول های ش��به كبدی مش��تق از 
سلول های مزانشیمی مغز استخوان 
موش شده و آنها را برای هدف های 

سلول درمانی مساعد سازد. 
ای��ن پژوه��ش در قالب رس��اله 
 دكت����رای تخصص���ی دكت����ر 
عب��اس پیریای��ی )هی��أت علمی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید 
بهشتی( و به راهنمایی دكتر مجتبی 
رضازاده و دكتر حس��ین بهاروند 

انجام و ارائه شده است. 
پیریایی در گفتگو ب��ا ایرنا گفت: 
فیب��روز كبدی كه به دنبال پاس��خ 
ترمیمی كبد به آسیب های مزمن 
اتف��اق می افتد، یک��ی از مهمترین 
مش��کل های جوامع بش��ری در 
ح��وزه س��المت اس��ت. در حال 
حاض��ر پیون��د كبد اصل��ی ترین 
راه درم��ان اف��راد مبت��ال به چنین 
بیماری هایی در مراحل وخیم آن 
می باشد. اما از آنجا كه تعداد كم 

اندام های اهدایی و نیاز به سركوب 
ایمنی شخص گیرنده این عمل را نیز 
محدود س��اخته، بنابراین نیاز به یک 
منبع جایگزین مناسب جهت ترمیم 
بافت كبدی آسیب دیده، فوق العاده 

ضروری است. 
فن��اوری  از  اس��تفاده  ب��ا  ام��روزه 

سلول های بنیادی، روش های پیوند 
س��لول های كب��دی و روش ه��ای 
مبتن��ی بر س��لول درمان��ی در حال 
توسعه بوده و به عنوان یک جایگزین 
مناسب برای پیوند اندام كامل مطرح 
اس��ت. با این حال برای رس��یدن به 
روش های اس��تاندارد و قابل قبولی 
كه در بعد بالینی قابل اس��تفاده بوده 
و برای بیماران مفید باش��د، نیازمند 

پژوهش های همه جانبه است. 
مطالعه های زیاد نشان داده است كه 
سلول های مزانشیمی مغز استخوان 
توانایی تمایز به سلول های كبدی را 
در محیط آزمایشگاهی و بدن دارند. 
اما همواره میزان و كیفیت تمایز این 
س��لول ها و نیز نقش آنها در ترمیم 

كبد بسیار پایین بوده است. به همین 
خاطر در مطالعه حاضر س��عی ش��د 
راهکارهای��ی جدید برای تمایز بهتر 
مزانش��یمی در محیط  س��لول های 
كش��ت و پیوند مؤثرت��ر آنها به كبد 

آسیب دیده ارائه شود. 
در ای��ن مطالع��ه، ابتدا س��لول های 
مزانش��یمی مغز اس��تخوان موش در 
آزمایش��گاه و ب��ر روی بس��تر نانو 

رشته ای به س��لول های شبه كبدی 
تمایز داده ش��د. س��پس سلول های 
حاصل��ه به م��وش هایی ك��ه دچار 
فیبروز كبدی شده بودند پیوند شد. 

یافته های این تحقیق نش��ان داد كه 
وجود بس��تر نانو رش��ته ای موجب 
از شاخص های  بس��یاری  می شود 

سلول های كبدی بالغ در سلول های 
تمایز یافته افزایش یابد. به نحوی كه 
قابلیت بیان ژن ه��ا و پروتئین های 
اختصاصی كبدی و همچنین عملکرد 
این سلول ها افزایش معنی داری را 
نشان می دادند و سلول های حاصله 
قادر بودند مقادیر بیش��تری آلبومین، 
اوره و آلفافتو پرتئین را ترشح نموده 
 P450و نیز فعالیت آنزیم سیتوكروم
آنها )كه نقش سم زدایی را بر عهده 

دارند( باالتر بود. 
از طرف دیگر مطالعه پیوند سلولی 
به مدل فیبروز كبدی نیز مش��خص 
كرد كه سلول های شبه كبدی تمایز 
یافته بر روی نانو رشته ها توانستند 
ب��ا درصد باالت��ری در بافت كبدی 
جایگزین شده و به هپاتوسیت های 
فعالتری تبدیل ش��وند. به گونه ای 
ك��ه میزان بقا و نیز آلبومین س��رمی 
م��وش های��ی كه این س��لول ها را 
دریاف��ت نموده بودند به طور معنی 
داری افزایش یافته و از طرفی دیگر 
میزان فیبروز بافت كبدی آنها كاهش 

یافته بود. 
ای��ن یافته ه��ا بیانگر آن اس��ت كه 
خصوصی��ات توپوگرافیک حاصل 
از بس��تر نان��و رش��ته ای، می تواند 
موجب تمایز بهتر سلول های بنیادی 
مزانشیمی به سلول های شبه كبدی 
و همچنین حفظ عملکرد سلول های 
ب��رای  را  آنه��ا  و  ش��ده  حاصل��ه 
 هدف های سلول درمانی مساعد تر 

سازد.

مطالعه های پزش��کان هلن��دی و آلمانی، به 
كش��ف آنزیمی منجر ش��ده كه مسئول مرگ 
سلول های عصبی پس از سکته مغزی است.

به گزارش ایرنا از وبگاه خبری فیزورگ، این 
آنزیم كه »NOX4« نام دارد پراكسید هیدروژن 
تولید می كند كه یک مولکول سوزاننده است 
و در م��واد پ��اک كننده اس��تفاده می ش��ود. 
جلوگی��ری از فعالیت NOX4 توس��ط یک 
داروی آزمایشی جدید در موش های مبتال به 
سکته مغزی به طور چشمگیری آسیب مغزی 
را در آنها كاه��ش داده و عملکرد مغزی آنها 
را زمانی كه س��اعت ها از بروز سکته گذشته 

باشد، حفظ می كند. 
از سوی دیگر دانش��مندان آلمانی همکار در 
این پروژه نیز كه از سال 2008 در زمینه سکته 
مغزی فعالی��ت دارند، می گویند كه س��کته 
ایس��کمی دومین عامل مهم مرگ در سراسر 

جهان است. 
امروزه فقط یک درمان تأیید شده برای سکته 
وجود دارد. تأثیر این درمان متوسط است و از 
همه مهمتر فقط می توان از آن در 10 درصد 
بیماران اس��تفاده ك��رد و در 90 درصد موارد 

استفاده نمی شود. 
از این رو نیاز پزش��کی زیادی به درمان های 

مطلوب تری برای سکته وجود دارد. 
یک س��از و كار ب��رای این درمان »اس��ترس 
اكس��یداتیو« اس��ت. با این حال رویکردهای 
اس��تفاده از آنتی اكسیدان ها در آزمایش های 

بالینی سکته مغزی كارایی نداشته است. 

مطالعه دانشمندان هلندی و آلمانی با جلوگیری 
از منبع مرتبط پراكسید هیدروژن و پیشگیری 
از ش��کل گیری آن، راهکاری برای این شیوه 

درمانی ارائه می كند. 
محققان می گویند با توجه به اینکه حذف ژن 
NOX4 در موش ه��ا هیچ مورد غیر طبیعی 
ایجاد نم��ی كند، از ای��ن رو انتظار نمی رود 
داروهای بازدارنده NOX4 در آینده عارضه 

جانبی آشکاری داشته باشد. 
 NOX4 محققان با بررسی موش ها دریافتند
آنزیم��ی اس��ت ك��ه كار اصل��ی آن نابودی 
سلول های عصبی پس از سکته مغزی است. 
از این رو ب��ازداری NOX4 در حال حاضر 
راهبرد درمانی جدید و امیدوار كننده ای برای 
س��کته مغزی محسوب می ش��ود كه بیشتر 

باعث ناتوانی یا مرگ در انسان می شود. 
یافته های این دانش��مندان می تواند در سایر 
بیماری هایی كه پراكسید هیدروژن و یا دیگر 
رادیکال های اكس��یژن مرتب��ط در آنها نقش 
دارد و ی��ا در بیم��اری هایی ك��ه درمان های 
آنتی آكسیدانی و یا ویتامینی با شکست مواجه 

می شود، كاربرد داشته باشد. 
اكنون بازدارندگی منبع پراكس��ید هیدروژن و 
یا رادیکال های اكس��یژن می تواند راهکاری 
باش��د كه مدت ها محقق��ان در پی یافتن آن 
ب��رای درمان س��کته قلب��ی، نارس��ایی قلبی، 
س��رطان و دیگر اشکال نابودی سلول عصبی 
مانند آنچه كه در پاركینس��ون و آلزایمر روی 

می دهد، بوده اند.

براس��اس مصوبه كمیس��یون فرهنگی هی��أت دولت، 
تمامی دستگاه های اجرایی موظف به جایگزینی ظرف 
یکب��ار مصرف بر پایه گیاهی به جای ظرف های یکبار 

مصرف پلیمری شدند.
ب��ه گ��زارش ایمنا، براس��اس ای��ن مصوب��ه، معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف 
اس��ت اعتبارها، الزم برای اجرای ای��ن تصمیم نامه را 
در ردیف بودجه دس��تگاه ها پیش بینی كند. این مصوبه 
تمام��ی دس��تگاه های اجرای��ی را موظف كرده اس��ت 
ظرف ش��ش ماه بعد از ابالغ مصوبه، ظرف های یکبار 
 مصرف بر پایه گیاهی)زیست تجزیه پذیر( را جایگزین 
ظ��رف هاي یکبار مصرف پلیم��ری در كلیه واحدهای 
تهی��ه، طبخ و عرضه مواد غذای��ی نمایند. طبق مصوبه 
كمیس��یون فرهنگی هی��أت دول��ت، وزارت صنایع و 
معادن موظف ش��ده اس��ت ك��ه با هم��کاری بانک ها، 
به منظور توس��عه تولید بیوپلیمر، نس��بت به پرداخت 
تس��هیالت بانکی ك��م بهره به متقاضی��ان اقدام كنند و 
سازمان صدا و سیما نیز موظف است همکاری الزم را 
با وزارت بهداش��ت در راس��تای اطالع رسانی به مردم 
درخص��وص مزایای ظ��روف یک بار مصرف داش��ته 
باشد. گفتنی است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نسبت به نظارت بر استفاده از ظرف های یک 
بار مصرف برپایه گیاهی )زیس��ت تجزیه پذیر( در كلیه 
دستگاه های اجرایی و واحدهای صنفی و صنعتی تحت 

پوشش نظارتی خود اقدام خواهد كرد.

سالمت

مرك��ز تحقیق��ات قلب و 
با  عروق اصفهان همزمان 
جهانی  روز  بزرگداش��ت 
قلب و به مناسبت دهمین 
س��ال آغ��از برنام��ه قلب 
س��مینار  اصفهان،  س��الم 
نتیجه ها و دس��تاوردهای 
ط��رح ملی»پیش��گیری و 
كنت��رل قلب��ی عروقی در 
 ایران« پایلوت در اصفهان، 
نجف آباد و اراک )برنامه 
قلب س��الم اصفه��ان( را 

برگزار می نماید. 
به گ��زارش ایمن��ا به نقل 
از روابط عمومی دانشگاه 
عل��وم پزش��کی اصفهان، 
ای��ن س��مینار ب��ه منظور 
نتیجه تالش چندین  ارائه 
س��اله مجریان و همکاران 
ب��ا حضور  برنام��ه  ای��ن 
اس��تاندار اصفهان، جمعی 
مس��ئوالن  و  معاون��ان  از 
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی و این دانشگاه برگزار می گردد.
رئی��س مرك��ز تحقیقات قلب و عروق دانش��گاه 
در این باره گفت: طرح ملی پیش��گیری و كنترل 
بیماری های قلبی عروقی در ایران به عنوان یکی 
از بزرگترین طرح های مداخالتی كش��ور جهت 
اصالح ریس��ک فاكتورها و اصالح شیوه زندگی، 

از س��ال 79 توسط مركز تحقیقات قلب و عروق 
دانشگاه و مركز بهداشت استان و در سه شهرستان 
اصفهان، اراک و نجف آباد آغاز ش��د كه در روز 

جهانی قلب، وارد دهمین سال می شود.
دكتر »نضال ص��راف زادگان« در ادامه افزود: این 
طرح در چهار حیطه شامل: تغذیه صحیح، ورزش 
و تحرک، كنترل دخانیات و مقابله با اس��ترس ها 

اجرا شده است.
وی عنوان داشت: افزایش 
مص��رف میوه و س��بزی، 
ورزش و تحرک،كاه��ش 
نم��ک،  مص��رف  می��زان 
مصرف سیگار و دخانیات 
ریس��ک  زمین��ه  در  و 
می��زان  فاكتورها،كاه��ش 
كلس��ترول، تری گلیسرید 
و  كلس��ترول   LDL و 
فش��ار خون، از مهمترین 
دس��تاوردها و نتیجه های 
در  قل��ب س��الم  برنام��ه 

اصفهان است.
زادگان  ص��راف  دكت��ر 
در پای��ان گف��ت: ط��رح 
مل��ی پیش��گیری و كنترل 
بیماری های قلبی عروقی 
در ایران، بر روی بیش از 
90 هزار نفر از كل جامعه 
اصفهان،  شهرس��تان های 
در  آب��اد  نج��ف  و  اراک 
مدت ش��ش سال بر روی 
بزرگس��االن، اطفال، كاركنان بهداشتی و بیماران 
قلبی و بیماران در معرض خطر، اجرا شده است. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت: دهمی��ن برنامه قلب س��الم 
در اصفه��ان، ف��ردا )چه��ارم مهرم��اه( در ت��االر 
 زیتون دانش��گاه علوم پزش��کی اصفه��ان برگزار 

می گردد.

مركز تحقیقات قلب و عروق اصفهان به مناسبت روز جهانی قلب برگزار می نماید:

سمينار پيشگيری و كنترل بيماری های قلبی و عروقی 
در ايران

گیاهان��ی مانن��د: ریحان، ب��ادام زمینی، 
ترخون، زی��ره و رازیانه معطر خاصیت 
ضد نفخ داشته و با ورود به شیر مادر از 

دل درد كودک جلوگیری می كنند.
دكتر محمد حس��ین س��یاح در گفتگو 
ب��ا ایس��نا، گف��ت: تع��دادی از گیاهان 
با مکانیس��م های مختل��ف و از طریق 
تحریک غدد تولید شیر، باعث افزایش 

شیر مادران می شوند.
وی تصریح ك��رد: ریحان جزو گیاهان 
معط��ر و دارای خاصیت ضد نفخ برای 
مادر و كودكان است و رازیانه نیز همانند 
ریح��ان دارای همان خاصیت به اضافه 
دارای هورمون های گیاهی اس��ت كه از 

طریق تحریک با غدد مترشحه شیر، باعث افزایش شیر مادران شیرده می شود.
این متخصص كودكان تأكید كرد: سیاه دانه نیز با خاصیت ضد درد، ضد سرطان، هضم كننده 
غذا و كاهش دهنده پرفشاری خون، باعث افزایش شیر مادران می شود و مصرف روزانه 2 
گرم سیاه دانه بالمانع بوده و بهتر است دانه ها له شده تا اثر آنها بیشتر شود. تاكنون عارضه ای 

جانبی از سیاه دانه مشاهده نشده و مصرف آن در دوران بارداری توصیه می شود.
دكتر س��یاح گفت: س��یب زمینی هم برای مادر مقوی بوده و مهمترین اثر آن ضد درد، ضد 

میکروب، خواب آور، خلط آور و ادرارآور برای كودک است.

100 درصد روغن های زيتون ايران، سالم 
است

مج��ری ط��رح زیت��ون وزارت جه��اد 
كشاورزی گفت: به دلیل عدم استفاده از 
سم در 75 درصد از منطقه های كشور، 
100 درص��د روغن های زیت��ون ایران 

سالم هستند. 
»جهانگیر عرب«، مجری طرح زیتون در 
گفتگو با موج با اعالم این مطلب اظهار 
داشت: روغن های زیتون تولید داخل با 
وجود تست های مختلف به طور كامل 

سالم تشخیص داده شده اند.
وی افزود:50 درصد روغن های زیتون 
واردات��ی تقلب��ی بوده و غیربهداش��تی 

هستند.
عرب تصریح كرد: به دلیل سالمت زیتون 

ایران، این محصول مورد حمایت سازمان خوار و بار و كشاورزی )فائو( قرار گرفته است.
وی با اشاره به حضور نمایندگان فائو در ایران، خاطر نشان ساخت: ایران جزو 10 كشوری 
اس��ت كه فائو در رابطه با تولید محصول س��الم جلس��ه های هماهنگی ب��رای آن برگزار 

می كند.
مجری طرح زیتون افزود: نمایندگان این سازمان با حضور در مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی 
در قالب پروژه مدیریت تلفیقی تولید )IPM(  به بررسی واحدهای تولیدی ایران برای تولید 

محصوالت سالم پرداختند.
وی اظهار داش��ت: در حاشیه این بازدید، تولیدكنندگان شهرهای آذربایجان شرقی، غربی، 
تهران، مازندران و كرمانش��اه محصوالت سالم و كنترل شده از لحاظ مصرف كود و سم را 

عرضه كردند.

ویتامین ها را  دریابید
 B حافظه در دستان خانواده

ویتامین B باز هم در بهبود و پیشگیری بیماری ها پیشتاز شد. تحقیق های اخیر دانشمندان 
دانشگاه آكسفورد نشان می دهد كه مصرف قرص های حاوی ویتامین ب می تواند اثرهای 

مفیدی بر عملکرد حافظه در افراد مسن داشته باشد.
بررسی ها نشان می دهد: در اروپا از هر شش نفر فرد باالی هفتاد سال در جامعه دست كم 
یک نفر در دوران پیری به بیماری های حافظه ای دچار می شود. این مشکل ها به خصوص 

 در یادآوری موردهای ساده،  زبان یا حتی عملکردهای روحی شخص، اثرگذار است.
با این حال چنین مواردی در حالت حاد جلوه می كند و بسیاری با داشتن چنین نشانه ها، 
 ،B بی توج��ه به زندگی روزمره خود ادامه می دهند. برخ��ی از ویتامین های خاص گروه
 فولیک اس��ید،  ویتامین های مشهور B6 وB12 در امر كنترل میزان آمینو اسیدها در خون و 
سطح باالی هموسیستئین كه مرتبط با افزایش خطر ابتال به آلزایمر است، مؤثر واقع می شوند. 
پژوهشگران مدعی اند: مصرف ویتامین های یاد شده در یک دوره آزمایشی توانسته است 

نرخ ابتال به بیماری آلزایمر را از 1/07 در سال به 0/76 كاهش دهد.

 سرپرست تیم شکاف لب و كام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان داشت:

 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، پیشتاز 
در بحث شكاف لب و كام در كشور 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همواره در بحث شکاف لب و كام نسبت به دیگر دانشگاه های 
علوم پزشکی كشور پیشتاز بوده است.

به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سرپرست تیم شکاف 
لب و كام دانشگاه با اشاره به این مطلب گفت:تیم شکاف لب و كام از سال 84 باهمکاری 
معاونت تحقیقات و فن آوری و توس��ط چهار دانش��کده پزشکی، توانبخشی، پرستاری و 
دندانپزشکی تأسیس شده كه هم اكنون مبتالیان به این بیماری از سراسر كشور به این تیم 

مراجعه  می كنند.
دكتر »معمار زاده« با اشاره به اینکه از هر 700 تولد ساالنه در دنیا، یک بیمار به شکاف لب و 
كام وجود دارد، افزود: در ایران نیز به طور میانگین در كل جامعه در سن هاي مختلف،130 
هزار نفر به شکاف لب و كام مبتال هستند كه از این تعداد دو سوم آن، دختران و یک سوم، 
پسران هستند. همچنین در استان اصفهان از 63 هزار تولد در سال گذشته 100 مورد مبتال به 

این بیماری به تیم شکاف لب و كام مراجعه كرده اند.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: چنانچه كار تیمی منسجمی از نظر گفتاری و شنوایی بر روی 
این بیماران انجام نشود، این بیماران در آینده هم دچار مشکل می شوند و هم نقش آنان در 
جامعه تحت تأثیر قرار می گیرد. دكتر معمار زاده با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
همواره در جهت آموزش و آش��نایی خانواده ها، بیماران و پزشکان كارگاه هایی را برگزار 
كرده است، تصریح كرد: این دانشگاه امسال نیز دومین همایش كشوری شکاف لب و كام 
را با همکاری معاون تحقیقات و فن آوری دانش��گاه، هفتم مهر ماه در مركز همایش های 
علمی دانشگاه برگزار می كند. وی با اشاره به این موضوع كه برگزاری این همایش در دو 
قس��مت كارگاه عملی جراحی شکاف لب و كام چهار روزه و همایش دو روزه می باشد، 
افزود: كارگاه عملی این همایش با معاینه 120 بیمار از سراس��ر كش��ور به مدت چهار روز 
و س��پس در مركز آموزش��ی درمانی الزهرا)س( مورد بررسی و تعدادی از آنان تحت عمل 

جراحی قررا می گیرند.
 سرپرس��ت تیم ش��کاف لب و كام دانش��گاه در پایان گفت: از حدود 130 مقاله ارسالی به 
دبیرخانه، 100 مقاله پذیرفته ش��ده كه در روزهای برگزاری سمینار به صورت سخنرانی و 

پوستر به مسافران ارائه می گردد.

یک متخصص بیماري هاي كودكان:
مصرف ريحان، ترخون، زيره و رازيانه 

باعث افزايش شیرمادر مي شود

نسخه گیاهي

شيوه جديد محققان ايراني در سلول درماني بيماري كبدي

براساس مصوبه كمیسیون فرهنگي هیأت ژن عامل سكته مغزي كشف شد
دولت، اجباري شد؛ 

ظرف هاي يكبار مصرف 
 فقط گیاهي

موفقیت پژوهشگر ايرانی در درمان 
ناباروری در بیماران سرطانی 

پژوهشگر ایرانی برگزیده در یازدهمین دوره جشنواره تحقیقاتی رویان با ارائه 
روشی جدید به صورت تکثیر و كشت سلول های بنیادی اسپرم ساز در محیط 
آزمایشگاهی و پیوند مجدد آنها به پسربچه هایی كه دچار سرطان هستند، موفق 

به درمان مشکل ناباروری در این بیماران شده است.
 دكتر »هومن صدر اردكانی« اندرولوژیس��ت و عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
ابن سینا موفق شده است سلول های سازنده اسپرم را از بافت بیضه در انسان 

جدا، كشت، تکثیر و نگهداری كند. 
این طرح به عنوان یکی از طرح های برگزیده یازدهمین دوره جشنواره تحقیقاتی 

رویان انتخاب شد. 
اردكانی در خصوص این روش جدید در گفتگو با ایرنا گفت: یکی از عارضه های 
دراز مدت سرطان در كودكان مبتال به سرطان، ناباروری است و با توجه به اینکه 
این پسربچه ها هنوز به سن 
بلوغ نرس��یده ان��د، امکان 
انجماد اس��پرم ب��رای آنها 
وجود ندارد. به همین علت 
اس��تفاده از روش انجم��اد 
بافت های بیضه درآنها باید 

به كار برده شود.
پژوهش��گر برگزیده رویان 
گفت: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
این كودكان در حال رش��د 
هستند و اندازه بیضه در آنها 
كوچک است، امکان گرفتن 
تنها بخش كوچکی از بیضه 
آنها كه حاوی سلول های 

بنیادی زمینه ساز تولید اسپرم است، وجود دارد. 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه ابن سینا اظهار داشت: ما در قدم اول به دنبال روشی 
بودیم كه تعداد این سلول های بنیادی را بعد از خارج كردن از بدن افزایش دهیم 

و در زمان مورد نیاز دوباره این سلول ها را به بدن بیمار پیوند بزنیم. 
این محقق ایرانی مقیم هلند ادامه داد: خوشبختانه ما در این مرحله، با موفقیت 
سیستمی را تولید كردیم كه بتوان از آن برای افزایش تعداد این سلول ها استفاده 

كرد. 
اردكان��ی با ارائ��ه طرح تحقیقاتی خ��ود در زمینه تکثیر س��لول های بنیادی 
اس��پرماتوگونی در محیط آزمایش��گاهی، جای��زه گروه بیول��وژی و فناوری 
 س��لول های بنی��ادی جش��نواره بین الملل��ی تحقیقات��ی روی��ان را به خود 

اختصاص داد. 
وی با بیان اینکه برداشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی پیش از شروع درمان 
سرطان و پیوند مجدد به بیمار در آینده، قدم بزرگی در حفظ باروری این دسته 
از بیماران اس��ت، تصریح كرد: در این پژوهش برای اولین بار كش��ت و تکثیر 
طوالنی مدت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط آزمایشگاهی گزارش 
شده كه قدم مهمی در آینده پیوند این سلول ها به پسران نابالغی است كه تحت 

درمان سرطان قرار می گیرند. 
یازدهمین جشنواره بین المللی تحقیقات باروری و سلول های بنیادی رویان، 24 

تا 26 شهریورماه برگزار شد. 

یک ارتوپد: 
كفش های »لژدار« مناسب تر از 
كفش های »پاشنه دار«  هستند

یک ارتوپد گفت: پوشیدن كفش های لژ دار بهتر از كفش های پاشنه دار است 
چون كف پا روی زمین قرار نمی گیرد و ضربه های ناشی از گام برداشتن به طور 

مستقیم به پا وارد نمی شود.
دكتر نسرین مؤمنی در گفتگو با ایسنا، افزود: كفش باید 2 سانتیمتر لژ یا پاشنه 
داشته باشد. عالوه بر آن راحت، نرم و سبک باشد چون بچه ها در مدرسه بیشتر 
می دوند عالوه بر آن، كفش ها به ویژه كتانی باید از تهویه مناس��ب برخوردار 

باشد.
وی افزود: كفش تا حد امکان چرم و حالت ارتجاعی داش��ته باشد و گودی پا 

را پر كند.
 ای��ن ارتوپد درباره كیف مناس��ب ب��رای دانش آموزان و دانش��جویان گفت: 
كوله پش��تی، بهترین كیف برای آنان اس��ت، به ویژه كوله هایی كه پس از قرار 

گرفتن هر بن��د آن روی 
ش��انه با یک بند از كمر 
ب��ه هم وصل می ش��وند 
اما كوله ه��ای یک بندی 
مطل��وب نیس��تند چون 
باعث وارد شدن فشار به 
یک طرف بدن می شوند و 
انحنای ستون فقرات را در 

پی دارند.
كیف ه��ای  اف��زود:  وی 
دس��تی هم باعث آسیب 
رسیدن به این عضو بدن 
می ش��وند، چون به علت 

حمل كیف در طوالنی مدت با یک دست، اعصاب داخل آن آسیب می بیند.
مؤمنی در پایان گفت: كیف های بند بلندی كه به طور مورب از كتف آویخته 
می شوند نیز وارد شدن فشار به ماهیچه ها و عضله ها را در پی دارند بنابراین این 

نوع كیف ها هم مناسب نیستند

منگنز در آب شرب، روی ضريب 
هوشی كودكان اثر منفی دارد

متخصصان در آمریکای شمالی نشان داده اند كه تماس كودكان با غلظت های 
باالی منگنز موجود در آب شرب، روی ضریب هوشی آنها اثر می گذارد و سبب 
می شود این كودكان عملکرد نامطلوب و ضعیف تری در تست های مربوط به 

ارزیابی ضریب هوشی داشته باشند.
به گزارش ایسنا، كارشناسان می گویند: این فلز به طور طبیعی در خاک به وجود 

می آید و در شرایط خاص وارد آب های زیرزمینی نیز می شود.
بررسی ها نشان می دهد كه در چندین منطقه از ایالت كبک و منطقه های دیگری 
در كانادا و نیز سایر نقاط جهان آب های زیرزمین حاوی غلظت های باالیی از فلز 

منگنز به طور طبیعی هستند.
این اولین مطالعه ای است كه روی خطرهای بالقوه تماس با منگنز از طریق آب 

شرب در آمریکای شمالی متمركز شده است.
ب��ه گزارش روزنامه گلوب اندمیل چاپ كانادا، متخصصان در این آزمایش ها 
روی 362 كودک ساكن ایالت كبک در كانادا مطالعه كردند كه بین 6 تا 13 سال 
داشتند و در خانه هایی زندگی می كردند كه آب شرب آنها از آب های زیرزمینی 

تأمین می شد.
محققان در بدن هر كودک مقدار غلظت عنصرهای مختلف شامل منگنز، آهن، 
مس، س��رب، روی، آرسنیک، منیزیم، كلس��یم را اندازه گیری كردند و به این 

نتیجه ها  رسیدند.

 ضربان
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ورزش
گفتگو

منهای فوتبال

 پژمان سلطانی
الهالل عربستان با شکست 5 بر 4 الغرافه 
قطر در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه های 
آس��یا، حریف تی��م فوتب��ال ذوب آهن 
اصفهان شد. این تیم عربستانی در گروه 
D این رقابت ها با تیم های: الس��د قطر، 
مس ایران و االهلی امارات همگروه بود 
كه با كسب 11 امتیاز بر صدر جدول این 
گ��روه تکیه زد و در مرحله یک هش��تم 
نهایی از س��د بنیادكار ازبکستان گذشت 
و ب��ه جمع 8 تیم برتر آس��یا راه یافت و 
توانس��ت الغرافه را مغلوب و به مرحله 
نیمه نهایی برسد. ابراهیم زاده با قهرمانی 
در جام باشگاه های آسیا می تواند ناصر 
حجازی، گلر س��ابق تیم مل��ی ایران در 
مس��ابقه های جام جهان��ی 1978 را از 
فوتبال دور كند. حجازی در اواسط دهه 
هفتاد مربی تیم اس��تقالل ته��ران بود و 

توانست این تیم را به فینال باشگاه های 
آس��یا برس��اند و مقاب��ل جوبیلوایواتای 
ژاپن، تن به شکس��ت 2 بر ی��ک داد و 
جلوی چشمان بیش از صد هزار هوادار 
استقاللی جام را تقدیم ژاپنی ها كرد كه 
پس از این بازی حجازی گفت: اگر یک 
مربی ایرانی توانست یک تیم ایرانی را تا 
دیدار نهایی برساند من از دنیای حرفه ای 
فوتبال خداحافظی می كن��م كه این در 
مورد ابراهی��م زاده و ذوب آهن در حال 
تحقق است، اما باید این را متذكر شد كه: 
بازیکنان ذوب آهن نیابد بگذارند كه كبر 

و غرور بر بازی زیبای آنها غلبه كند.
ابراهیم زاده نش��ان داده كه هم در داخل 
كشور و هم بیرون از ایران، مربی موفقی 
اس��ت كه ب��ه راحتی آرام��ش را به تیم 
خود تزری��ق می كند؛ ای��ن را در بازی 
رف��ت مقاب��ل پوهانگ به چش��م خود 

دیدی��م، زمانی كه محمد رضا خلعتبری 
به دلیل دو اخط��اره بودن در بازی نبود، 
كاستروی برزیلی و دیگر بازیکنان جای 
 خال��ی او را در زمین پر كردند. در مقابل 
اله��الل عربس��تان، مهدی رج��ب زاده 
)به علت اخ��راج در بازی برگش��ت با 
پوهانگ( غایب خواهد ب��ود الهالل در 
بازی های گذشته خود در لیگ قهرمانان 
آسیا نشان داده كه در عربستان به سختی 
به حریفان امتیاز می دهد اما در دیدارهای 
خارج از خانه متزلزل بوده به طور مثال: 
در مرحله مقدماتی در دور رفت 3 بر یک 
از س��د مس كرمان گذشت اما مسی ها 
در ایران این نتیجه را جبران كردند یا در 
مرحله قبل تیم الغرافه قطر در عربستان 3 
بر صفر مغلوب الهالل ش��د اما در بازی 
برگش��ت قطری ها این نتیجه را به سود 
خ��ود تکرار ك��رده و در 30 دقیقه وقت 

اضافی 2 بر یک ب��ازی را به الهاللی ها 
واگذار كردن��د پس: ذوب آهن باید این 
مسأله مهم را مد نظر داشته باشد كه آنها 
از خط حمله خطرناك��ی بهره می برند 
ام��ا در خط دفاع��ی دارای ضعف های 
فراوانی هستند حاال تمام ایرانیان چشم 
به س��اق پاه��ای بازیکن��ان ذوب آهن 
دوخته اند ت��ا پس از مدت ه��ا دوباره 
ایرانی ها فوتبال خود را به رخ قاره كهن 
بکشانند و ما مطبوعاتی ها منتظریم زمانی 
كه جام قهرمانی باالی دست های محمد 
صلصالی می رود تیتر بزنیم )آسیا برای 
ذوب آه��ن كوچک اس��ت( و این برای 
ش��اگردان ابراهیم زاده دور از دس��ترس 
نخواهد بود به شرطی كه به خود باوری 
رس��یده باش��ند كه آنه��ا می توانند هم 
قهرمان لیگ برتر كش��ور شوند و هم بر 

بام آسیا بایستند. 

تیم فوتبال الش��باب عربستان با برتری 
مقابل جئونبوک موت��ورز كره جنوبی 
ب��ه مرحله نیم��ه نهایی مس��ابقه های 
فوتبال لیگ قهرمانان آس��یا صعود كرد 
تا احتم��ال برگزاری ی��ک فینال تمام 
عربس��تانی در ای��ن دوره از رقابت ها 

قوت بگیرد.
به گ��زارش مهر، در آخری��ن دیدار از 
دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی 
مسابقه های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 
تیم فوتبال الشباب عربستان چهارشنبه 
ش��ب در ورزش��گاه ملک فهد ش��هر 
ری��اض به مصاف جئونب��وک موتورز 
ك��ره جنوب��ی رف��ت و در حالی كه از 
حمایت بیش از هش��ت هزار تماشاگر 
به��ره می برد ب��ا نتیجه ی��ک برصفر 

شکست خورد.
نماین��ده فوتبال ك��ره جنوبی با وجود 
برتری در این بازی نتوانست شکست 
2 برصف��ر در ب��ازی رف��ت را جبران 
كند و الش��باب عربس��تان در مجموع 
 دو ب��ازی رفت و برگش��ت به برتری
2 بریک رس��ید و به مرحله نیمه نهایی 
مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا صعود 

كرد.
دور  دیداره��ای  كام��ل  نتیج��ه   -
برگش��ت از مرحله یک چهارم نهایی 

مسابقه های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 
به شرح زیر است:

ــز كره  ــونگ بلووینگ ــوون سامس س
ــئونگنام ایلهواچونما  ــی: 2 - س جنوب

كره جنوبی: صفر
ــا: یئوم ك��ی هی��ون )32( و لی  گل ه

سانگ هو )59(
س��ئونگنام ایلهواچونما در مجموع دو 
بازی رفت و برگشت به برتری 4 بر3 
رس��ید و به مرحله نیم��ه نهایی صعود 

كرد. 

پوهانگ استیلرز كره جنوبی: یک - 
ذوب آهن اصفهان: یک 

ــا: جائ��ه س��ونگ )10( ب��رای  گل ه
پوهان��گ و محمدرضا خلعتبری )80( 

برای ذوب آهن
تی��م ذوب آهن در مجم��وع دو بازی 
رفت و برگشت به برتری 3 بر2 دست 
یاف��ت و به مرحله نیم��ه نهایی صعود 

كرد. 
الغرافه قطر: 4 - الهالل عربستان: 2

ــا: میرغن��ی الزی��ن )2(، یونس  گل ه

محمود )37 و 102( و جورج كویسی 
)41( ب��رای الغرافه و یاس��ر القحطانی 
)117( و عیسی المحیانی )119( برای 

الهالل
تیم الهالل در مجموع دو بازی رفت و 
برگشت به برتری 5 بر4 دست یافت و 

به مرحله نیمه نهایی صعود كرد. 
ــباب عربستان: صفر - جئونبوک  الش

موتورز كره جنوبی: یک
گل: كیم جی وونگ )23(

- تیم الش��باب در مجم��وع دو بازی 
رفت و برگش��ت به برت��ری 2 بریک 
 رس��ید و به مرحله نیم��ه نهایی صعود 

كرد.
بدی��ن ترتی��ب در مرحله نیم��ه نهایی 
مس��ابقه هاي لیگ قهرمانان آسیا، تیم 
الشباب عربس��تان به مصاف سئونگنام 
ایلهواچونم��ا كره جنوب��ی می رود و 
ذوب آهن ایران با الهالل دیگر نماینده 
 فوتب��ال عربس��تان رو ب��ه  رو خواهد 

شد. 
ب��ا این ش��رایط ممکن اس��ت دو تیم 
عربس��تانی الهالل و الشباب كه اتفاقی 
ه��ر دو تیم از ش��هر ریاض هس��تند، 
عربس��تانی  تمام  فینالی  برگزاركنن��ده 
 در مس��ابقه های لیگ قهرمانان آس��یا 

باشند.

آسيا براي ذوب آهن كوچك است

قشقایی راد: 
برای مقام اولی يا دومی مبارزه می كنیم

هندب��ال  تی��م   
ذوب آهن اصفهان برای 
شركت در مسابقه های 
ج����ام ب�اش��گاه های 
آسیا، س��اعت 4 بامداد 
دی��روز از طریق تهران 
لبنان س��فر  به كش��ور 
ك��رد. مهدی قش��قایی 
ارزن��ده  بازیک��ن  راد، 
 این تی��م به خبرنگار ما 
گف��ت: نزدیک به س��ه 
تمرین ها  كه  است  ماه 
را زی��ر نظ��ر كادر فنی 
و  می كنی��م  پیگی��ری 

بچه ه��ا از نظر بدنی و تاكتیکی به مرز آمادگی 80 تا 90 درصد رس��یده اند. 
وی ادام��ه داد: 9 تی��م در ای��ن رقابت ها ش��ركت می كنند ك��ه از نظر تیمی 
بازیکنان خوبی را به خدمت گرفتند. تیم های السد قطر، السد لبنان و الجزیره 
امارات با اینکه چهار بازیکن تبعه دارند باز هم برای این مس��ابقه ها بازیکن 
خارجی به خدمت گرفته اند. قشقایی راد افزود: سال های پیش تعداد تیم ها 
بیش��تر اما س��طح كیفی این رقابت ها پایین بود اما این دوره تیم های كمتری 
ش��ركت كرده اند، اما به دلیل اس��تفاده از بازیکنان مطرح خارجی س��طح این 
مس��ابقه ها به مراتب باالتر از سال های پیش اس��ت. وی تأكید كرد: ما فقط 
گریبانف )بازیکن صربس��تانی( را مصدوم داریم كه مایل هس��تیم برای كمک 
به تیم در این مسابقه ها هر چه زودتر مصدومیتش برطرف شود. قشقایی در 
پایان خاطرنش��ان كرد: سال گذشته به مقام سوم این رقابت ها دست یافتیم و 
تیم ما به نوعی بین المللی ش��ده و ما برای كسب مقام اولی یا دومی در لبنان 

مبارزه می كنیم.

لیگ دسته اول كشتی
 13 مهرماه آغاز می شود

رق�ابت ه��ای لی����گ 
دسته اول كش��تی آزاد 
باش��گاه های  فرنگی  و 
 13 روز  از  كش��ور، 
آغ��از خواهد  مهرم��اه 

شد.
به گزارش مهر، مراسم 
دسته  لیگ  قرعه كش��ی 
و  آزاد  ك�ش���تی  اول 
 89 س��ال  در  فرنگ��ی 
نماین��ده  حض��ور  ب��ا 
ش��د.  برگ��زار   تیم ه��ا 
این اساس در رشته  بر 
كش��تی آزاد كه 10 تیم 
حض��ور دارند تیم ها به دو گروه پنج تیمی تقس��یم ش��ده اند كه به ترتیب در 
گروه A، تیم های: هیأت كش��تی بهش��هر، آبفای زنجان، بت��ن بعثت كارگران 
خراس��ان رضوی، باش��گاه فرهنگی ورزش��ی مقاومت ك��رج و تربیت بدنی 
نهاوند حضور دارند و در گروه B، تیم های: ش��هرداری بجنورد، فوار گس��تر 
 همدان،  تربیت بدنی كردس��تان، عرشیا داروی تبریز و منتخب بروجرد رقابت 

می كنند.
در رش��ته كش��تی فرنگی نیز پنج تی��م پاالیش گاز ایالم، صدرا سیس��تم قم، 
 فوالد اكس��ین خوزس��تان، تیم فارس و پیام نور ته��ران در یک گروه حضور 

دارند.

طالبی: 
بعد از گل تمركزمان را حفظ كرديم

 پژمان غفاری
مدافع  طالبی  فرش��ید 
ذوب  تی��م  ش��یرازی 
آهن اصفه��ان پس از 
كره  »پوهانگ«  حذف 
به خبرنگار ما   جنوبی 
گفت: طبیع��ی بود كه 
 در 15 دقیق��ه ابتدایی 
روی  ای ه��ا  ك��ره 
دروازه م��ا حمله كنند 
و در نهایت هم به گل 
رسیدند. اما پس از این 
گل تمركزم��ان را حفظ كردیم و توانس��تیم گل تس��اوی را به ثمر 
برسانیم. وی در ادامه اظهار داشت: پوهانگ )مدافع عنوان قهرمانی( 
در رقابت های آسیایی از تجربه باالیی برخوردار بود، ولی با همدلی و 
هماهنگی كه نزد بچه های تیم بود و همچنین پیاده كردن دستورهای 
كادر فنی در بازی، در نهایت مغلوب تیم ما شد. طالبی درباره بازی 
با الهالل گفت: عربستانی ها از نظر فنی از تیم های شرق آسیا كندتر 
هستند ولی آنها زمانی كه از حریف جلو می افتند بازیکنان حریف 
را به حاش��یه می برن��د و ما نباید به آنها چنی��ن اجازه ای بدهیم و 
 فقط باید روی بازی خودمان تمركز داش��ته باشیم. مدافع بلند قامت 
ذوب آه��ن از اینک��ه محمدرضا خلعتبری گل تس��اوی را در كره 
به پوهانگ زد ابراز خوش��حالی كرد و گفت: محمدرضا خلعتبری 
بازیکن بزرگی اس��ت كه بودن آن برای هر تیمی یک وزنه سنگین 
محس��وب می شود. اما باز هم می گویم گل هایی كه ذوب آهن به 

ثمر می رساند حاصل همکاری تمام بازیکنان است.

قاسم حدادی فر:
خوشحالم كه توانستیم دل ايرانیان 

را شاد كنیم
 بازی خوبی بود و خدا را شکر كه توانستیم دل همه ایرانیان 
را ش��اد كنیم. قاس��م حدادی فر )كاپیتان ذوبی ها( پیرامون دیدار با 
پوهانگ كره جنوبی ادامه داد: اوایل بازی، بازیکنان ما كمی استرس 
داش��تند كه با صحبت های مربیان این اضطراب از تیم دور ش��د و 
توانس��تیم در مجموع دو دیدار رفت و برگش��ت، پیروزمندانه كره 
جنوبی را ترک كرده و به ایران برگردیم. حدادی فر افزود: چهارشنبه 
باید در ورزش��گاه فوالدش��هر به مصاف راه آهن شهر ری برویم و 
این دیدار را نباید نادیده گرفت و هر مس��ابقه ای برای قهرمانی در 
لیگ برتر كشور برای ما حکم فینال را خواهد داشت. حدادی فر به 
بازی بعدی ذوب آهن در مرحله نیمه نهایی جام باش��گاه های آسیا 
اشاره كرد و توضیح داد: الهالل عربستان هم از تیم های باتجربه این 
رقابت ها است اما مثل سال های گذشته از قدرت چندانی برخوردار 
نیس��ت و تیم ذوب آهن برای رس��یدن به جام باش��گاه های جهان 
باید هر حریفی را از پیش رو بردارد. وی در پایان خاطرنش��ان كرد: 
همدلی و هماهنگی بازیکنان با كادر فنی و همچنین حمایت باشگاه 
از تیم فوتبال ذوب آهن باعث شده كه این تیم در سطح آسیا حرفی 

برای گفتن داشته باشد.

شهاب گردان:
هدف رفتن به جام باشگاه های 

جهان است
 گل����ر تی���م 
آه��ن  ذوب  فوتب��ال 
دی��دار  در  اصفه��ان 
برگشت این تیم مقابل 
عملک��رد  پوهان��گ 
خوب��ی را ب��ه نمایش 
گذاش��ت و در چن��د 
صحن��ه مان��ع از فرو 
تیمش  دروازه  ریختن 
ش��د. وی در این باره 
گفت: خوش��حالم كه 
از دروازه ذوب آهن به 

خوبی محافظت كردم و این را نباید نادیده گرفت كه خط دفاعی ما 
نیز در این زمینه تالش فراوانی از خود به خرج داد. ذوب آهن تیم 
یکدستی است و همه بازیکنان در كنار هم به موفقیت می رسند. اگر 
بازیکنی به دالیلی محروم و یا مصدوم باشد، بقیه بچه ها جای او را 
به خوبی در میدان مس��ابقه پر می كنند. شهاب گردان افزود: هدف 
ما رفتن به جام باشگاه های جهان است و بازیکنان تیم به این خود 
باوری رسیدند كه می توانند با قهرمانی در جام باشگاه های آسیا به 

این مسابقه ها راه پیدا كنند.
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الشباب عربستان هم به مرحله نيمه نهايی صعود كرد

س��رمربی تی��م فوتبال ذوب آه��ن اصفهان گفت: اندیش��ه و 
تصمیم مجموعه بازیکنان ما قهرمانی در آسیاست.

به گزارش مهر، منصور ابراهیم زاده در كنفرانس مطبوعاتی پایان 
دیدار پوهانگ - ذوب آهن، ابراز خوشحالی چندانی نکرد و 
بخشی از زمان مصاحبه را به گالیه از كره ای ها پرداخت كه به 

عقیده وی با غرور به ذوب آهن نگاه می كردند.
 ای��ن مربی موف��ق گفتارهایش را با ش��کر خدا آغ��از كرد و 
گف��ت: خدا را ش��اكرم كه ب��ه آنچه هدفمان بود رس��یدیم و 
توانستیم به قولمان عمل كنیم. گفته بودم كه ما برگ جدیدی 
را ورق خواهی��م زد و كاری می كنیم ك��ه پیش از این انجام 

نشده است. 
وی ب��ا تقدی��ر و تش��کر از بازیکنان تیم فوتب��ال ذوب آهن 

خاطرنش��ان كرد: شناخت كاملی نسبت به حریف داشتیم. در 
نیمه اول اش��تباه كردیم و آنها به گل رس��یدند من می دانستم 
ك��ه گل را جبران خواهیم ك��رد، همانطور كه در جده بازی 2 
برصفر باخته مقابل االتحاد را با نتیجه تساوی عوض كردیم.

ك��ه  لحظ��ه ای  از  ابراهی��م زاده  گ��زارش س��ایت گل،   ب��ه 
»س��ئول كی هیون« نتوانس��ت دروازه خالی از دروازه بان تیم 
ذوب آهن را بازكند به عنوان لحظه كلیدی این بازی یاد كرد 
و گفت: وقتی سئول كی هیون كه شهاب گردان را هم دریبل 
زده ب��ود ب��ا غرور توپ را به باالی دروازه زد، مطمئن ش��دم 
صعود می كنیم. این لحظه كلیدی بازی ما و پوهانگ بود و ما 

بعد از آن توانستیم صاحب موقعیت گلزنی شویم.
وی در خصوص علت تعویض حسین ماهینی در دقیقه های 
پایان��ی بازی مقاب��ل پوهانگ كره جنوبی گفت: ش��اید برای 
خیلی ها سئوال بود كه چرا حسین ماهینی را به بازی آوردیم. 
آن لحظه من فکر كردم ماهینی كه می تواند پرتاب های بلندی 
داش��ته باشد در گلزنی به ما كمک خواهد كرد. خوشحالم كه 
در نهایت آنچه در ذهن پرورانده بودم به هدف رس��ید و البته 

ما برای این هدف، بسیار تالش كردیم.
س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان یادآور شد: از همان 
ابتدای حضور در مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا این باور را 
داشتم كه می توانیم كارهای بزرگ بکنیم. ما امیدواریم كه بعد 

از این كار بزرگ به آن هدف هم برسیم.
ابراهیم زاده در ادامه مدعی ش��د: بازیکنانش دقیقه های پایانی 
دی��دار با پوهانگ، خود را به مریض��ی نزده اند و برای اثبات 
ادعای خود گفت: ما براي وقت كشی خودمان را روی زمین 

نینداختیم. 
دو بار دروازه بان ما مصدوم و بار دیگر روی بازیکن خطا شد 
و م��ن تعجب می كنم كه چرا داور بازیکن ما را جریمه كرد. 
این یک كارت غیرطبیعی بود. اگر كارهای ما به نظر كره ای ها 
ظاهرسازی آمده باشد پس زمین خوردن بازیکنان پوهانگ در 

نیمه اول هم اینگونه بود.
وی در خاتمه با بیان اینکه تیم پوهانگ به غرور خود باخت، 
تصری��ح كرد: م��ن روزنامه های امروز كره جنوب��ی را دیدم. 
چیزی درباره ما ننوش��ته بودن��د. در هنگام تمرین ما هم هیچ 
خبرنگاری به ورزشگاه نیامده بود. به نظر من یک نگاه از باال 
به پایین بود و من خوش��حالم كه حاال كره ای ها به ما و تیم ما 

احترام می گزارند. 
الزم به ذكر است: دیدار تیم های فوتبال پوهانگ كره جنوبی 
و ذوب آهن اصفهان در مرحله یک چهام نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا عصر روز چهارشنبه با تساوی یک بر یک به پایان رسید 
تا نماینده كش��ورمان با پیروزی 3 بر 2 برابر حریف به مرحله 

نیمه نهایی صعود كند.

س��رمربی تیم فوتبال پوهانگ كره جنوبی پس از حذف 
تیمش از مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا با انتقاد از شیوه 
بازی تیم ذوب آهن گفت: ذوب آهن فقط یک موقعیت 
داشت و ما امروز به اتفاق هاي غیرمنتظره فوتبال باختیم. 
به گزارش مهر، »چانگ هیون پارک«، سرمربی تیم فوتبال 
پوهانگ اس��تیلرز كره جنوبی كه تیمش با شکست برابر 
ذوب آه��ن اصفهان از دور مس��ابقه های لیگ قهرمانان 
آس��یا كنار رفت، با چهره ای در هم ریخته و غمگین در 
كنفرانس مطبوعاتی حاضر ش��د و در پاس��خ به سئوال 
خبرنگاران ایرانی و كره ای تأكید كرد: تیمش شایستگی 

صعود به مرحله بعد را داشته است.
ای��ن مربی ك��ره ای حرف های��ش را ب��ا عذرخواهی از 
طرف��داران پوهانگ آغاز كرد و گف��ت: فقط ذوب آهن 
برای دف��اع كردن آمده ب��ود و ما می توانس��تیم آنها را 
شکس��ت بدهی��م اما فرصت ه��ای خوبی را از دس��ت 
دادیم. س��رمربی تیم فوتبال پوهانگ استیلرز كره جنوبی 
 كه نس��بت به بازی دفاعی ذوب آهن گله داش��ت، ادامه 
داد: محمدرضا خلعتبری یک بازیکن اس��تثنایی است و 
م��ن قبل از بازی ب��ه بازیکنانم هش��دار داده بودم كه او 
بسیار خطرناک است. او مؤثر و تهاجمی است و دیدیم 
كه از یک موقعیت نصفه و نیمه تیمش را به گل رساند.

به گ��زارش س��ایت گل، چانگ هیون پارک در پاس��خ 

به پرس��ش خبرنگاری كه از وی در خصوص ش��انس 
تی��م پوهانگ برای حضور دوباره در مس��ابقه های لیگ 
قهرمانان آس��یا پرس��ید، گفت: ما در كی لیگ دیدارهای 
مهم��ی داریم و من باید به ای��ن بازی ها فکر كنم. چون 
باید س��همیه حضور در مسابقه های سال آینده را كسب 
كنی��م. وی با تأكید روی این نکته كه: تیمش در مجموع 
دو بازی نمایش بهتری نس��بت به تیم ذوب آهن داشت، 
تصریح كرد: این شکست در بازی بعدی ما در لیگ كره 
اثر نخواهد گذاش��ت و من نیروهایی دارم كه می توانند 

مارا به جاده موفقیت بازگردانند.

منصور ابراهیم زاده:
پوهانگ از باال به ذوب آهن نگريست

سرمربی پوهانگ كره جنوبی:
خلعتبری يك بازيكن استثنايی است

پیام تبريك دكتر »ذاكر اصفهانی« استاندار 
اصفهان، به تیم فوتبال ذوب آهن

پس از صعود مقتدرانه تیم فوتبال ذوب آهن به مرحله نیمه نهایی جام باشگاه های 
آس��یا، علیرضا ذاكر اصفهانی در پیامی به مردم شهید پرور اصفهان، تبریک گفت 

متن پیام به شرح زیر است.
بار دیگر اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن میهن اسالمی مان، افتخار آفرینی كرد 
و این بار تیم فوتبال ذوب آهن با ورزشکاران غیورمند، فرزندان خانواده بزرگ و 
شهید پرور دیار نصف جهان در شرقی ترین نطقه قاره كهن آسیا و در قلب كشور 
»كره جنوبی« توانست بر تیمی غلبه نماید كه دو سال پیاپی مقام قهرمانی آسیا را 

از آن خود كرده بود.
 ای��ن پیروزی بزرگ و افتخار عظیم را به مردم با فرهنگ و ش��هید پرور اصفهان 
ب��ه وی��ژه هواداران تیم فوتب��ال ذوب آهن و مدیران، مس��ئوالن و اعضای تیم و 
كارگران زحمتکش ذوب آهن تبریک می گویم امیدوارم به یاری خداوند متعال، 
پرچم مقدس جمهوری اس��المی ایران با كسب مقام قهرمانی توسط تیم فوتبال 

ذوب آهن به اهتزاز در آید.



منتخبی از عکس های دو عکاس اصفهان از جبهه های 
جنگ هشت سال دفاع مقدس در موزه هنرهای معاصر 
به نمایش گذاشته شد. به گزارش فارس از اصفهان، 
نمایشگاه عکس »خروش الجوردی« و تصاویر دفاع 
مقدس كاری از »مهدی جانی پور« و »جواد هراتیان« 
دو ع��کاس اصفهان��ی حاض��ر در جبهه های جنگ 
تحمیلی، در موزه هنر های معاص��ر اصفهان آغاز به 
كار كرد. معاون سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری 
اصفه��ان، در آیین افتتاحیه این نمایش��گاه، هدف از 
برگ��زاری این نمایش��گاه را انتقال فرهن��گ ایثار و 
 شهادت به نسل جدید و پاسداشت شهیدان دانست و 
گفت: جای سپاس از مقام شامخ شهیدان خالی است 
كه كمترین و با ارزش ترین سرمایه یعنی همان جان 
خود را از دست دادند و خاک این سرزمین به دست 

دش��منان نیفتد این نمایش��گاه به عنوان سندی گویا 
فداكاری هایشان را به نسلی كه آنان را درک نکردند، 
منتقل می كند. مه��دی جانی پور، عکاس خوش ذوق 
اصفهانی نی��ز در خصوص عکس ه��ای به نمایش 
درآمده در این نمایشگاه گفت: این عکس ها برای نسل 
جوان و دانشجوی كشور یادگاری از افرادی است كه 

در زمان جنگ با دست خالی می جنگیدند.
وی افزود: این نمایش��گاه تصاویری از عملیات های 
مختل��ف نظیر بیت المقدس و فرمانده��ی كل قوا و 
همچنین مشاركت بسیجیان استان اصفهان در 8 سال 

دفاع مقدس را برای عموم به نمایش گذاشته است. 
نمایشگاه عکس خروش الجوردی تا 15 مهرماه سال 
جاری در موزه هنرهای معاصر اصفهان برای بازدید 

عموم برپا خواهد بود. 

رئی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المي شهرس��تان 
نمایش ه��اي  ب��زرگ   اردس��تان گف��ت: همای��ش 
 تک پرسوناژ با موضوع مسجد و سنگر در اردستان برگزار 

مي شود.
»فضل اله بصیرت« در گفتگو با فارس در اردس��تان با 
بیان اینکه كارگاه تولید تئاتر شهرس��تان اردس��تان از 
 اردیبهشت س��ال جاري كار خود را آغاز كرده است، 
اظهار داشت: این كارگاه با اجراي نمایش حرم گمشده 
كاري از مركز هنرهاي نمایشي استان تهران و همکاري 
اداره ارشاد اردستان در ایام فاطمیه شروع به تولید تئاتر 
كرد. بصیرت اضافه كرد: نخس��تین حضور این گروه 
نمایش��ي در جش��نواره نمایش هاي كوتاه و پانتومیم 
و طنز اس��تان اصفهان در مدت كوتاه تشکیل گروه و 
كسب مقام سوم طراحي صحنه، كاندید بازیگري نقش 
 مرد، كاندید بازیگري نقش زن و كاندید كارگرداني از 

عنوان هاي برجسته این كارگاه محسوب مي شود. 
بصی��رت تصری��ح ك��رد: در هفته دفاع مق��دس و با 
 رویکرد بازسازي یاد و خاطره دلیرمردي سلحشوران 
جان بر كف س��پاه اس��الم در طول هشت سال دفاع 
مقدس، همایش نمایش هاي تک پرسوناژي كوتاه با 

محوریت موضوع مسجد و سنگر برگزار مي شود. 
وي هدف از برگزاري این همایش را معرفي و گسترش 
اندیشه ناب و تفکر اسالمي و بررسي تأثیرگذاري آن 
در عملکرد افتخار آمیز رزمندگان همیشه سرفراز این 
مرز و بوم بیان كرد و گفت: به همین مناسبت، كارگاه 
تولید تئاتر اداره فرهنگ و ارش��اد شهرستان اردستان 
تولید نمایش 50 دقیقه اي را با محوریت معرفي جایگاه 
واالي جانباز در اندیشه ها و بینش هاي اسالمي و تبیین 
وظایف نسل جوان نسبت به ایثارگري هاي جانبازان 

آغاز كرده است. 

همزمان با هفته دفاع مقدس؛

 آثار دو عكاس اصفهاني از جبهه هاي جنگ 
به نمايش گذاشته شد

رئیس اداره ارشاد اردستان خبر داد:

 برگزاري همايش نمايش هاي تك پرسوناژ 
مسجد و سنگر در اردستان 
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اتصال جامع شبکه بانکی روستايی كشور 
با نصب نرم افزار جديد در پست بانك

مناقصه آب

آگهي مناقصه )نوبت دوم(

شهرداري شهركرد در نظر دارد عملیات ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. جهت اطالع از شرایط واگذاري و دریافت اسناد مناقصه حداكثر تا پایان وقت اداري 89/7/7 به واحد 
حسابداري شهرداري شهركرد مراجعه نمایند. الزم به ذكر مي باشد تاریخ تحویل اوراق به دبیرخانه شهرداري 

حداكثر تا پایان وقت اداري 89/7/18 مي باشد.
در ضمن پس از اعالم برنده ارائه ده درصد كل قرار داد به عنوان ضمانت اجراي تعهدات بانکي الزامي است.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه 
 عمومي با فهرست بهاي سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزي به پیمانکار داراي 

رتبه بندي و واجد صالحیت واگذار نماید.

روابط عمومي شهرداري شهركرد

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

»صباغ��ی« مدیر ش��عب 
اس��تان  بان��ک  پس��ت 
مصاحبه ای  طی   اصفهان 
اظهار داشت:  آماده سازی 
و نصب ن��رم افزار جامع 
بانکی پس��ت بانک با نام 
»سیمیا« در تمامی شعب 
بانک��ی  و دفاترخدم��ات 
روستایی و شهری به انجام 
رس��یده و فصل نوینی از 
ارائه خدم��ات بانکی  در     
پس��ت بانک شروع شده 

است.
وی با اشاره به توانمندی 
ج���وان  کارش�ناس��ان 
ایران��ی در تهیه این نرم 

افزار گفت: یکی از بزرگترین دس��تاوردهای ش��بکه 
 بانکی کش��ور آماده س��ازی و آغاز اس��تفاده از این 
نرم افزار بانکی است که با نصب آن، تمامی روستاها 
و شهرهای کش��ور در جهت ارائه خدمات بانکی به 
ه��م متصل گردیده اند و دیگ��ر فاصله جغرافیایی و 
مکان��ی در هیچ کجای کش��ور حتی روس��تاها مانعی 

برای انجام تعامالت مالی و اقتصادی نمی باشد.
صباغی تأکید کرد: با نصب این نرم افزار در کش��ور 
بیش از 12 هزار دفتر و شعبه به هم متصل شده اند 
و تمامی خدمات همچون واریز و برداش��ت، دریافت 
وجوه چکها؛ نقل و انتقال وجوه و... به صورت لحظه ای 

و آن الین ارائه می شود.
اصفه��ان  اس��تان  بان��ک  پس��ت  ش��عب   مدی��ر 
افزود: در استان اصفهان بیش از 600 نقطه روستایی 
و  شهری در این سیستم به شبکه بانکی پست بانک 

متصل شده اند و از این 
ش��عب و دفاتر می توان  
بانک��ی را در  خدم��ات 
هر نقطه استان دریافت 

نمود.
وی از دیگ��ر خدم��ات 
متمای��ز پس��ت بانک را 
س��امانه  فعالیت  آغ��از 
تلفنبانک 09604 دانست 
که ب��ا همت متخصصین 
پس��ت بانک، این برنامه 
نیز با موفقیت به مرحله 

اجرا در آمده است.
و  ه��ا  مزی��ت  از   وی 
ویژگی های این سامانه را 
حساب،  موجودی  اعالم 
نقل و انتقال وجوه، پرداخت قبوض مصرفی، دریافت 
صورتحس��اب و دریاف��ت ش��کایات و پیش��نهادات 
 دانس��ت و اضافه کرد با توجه به اینکه این س��امانه 
کش��وری می باش��د ب��دون گرفت��ن پیش ش��ماره، 
 تمام���ی  مش���تریان می توانن��د از ای��ن ام��کان 

به��ره مند گ��ردند. 
الکت��رونیک��ی   خدم���ات  دیگ����ر  از   صب��اغ��ی 
پس��ت بان��ک را اینترن��ت بان��ک، هم��راه بان��ک، 
"SMS  بان��ک و پس��ت بان��ک کارت ب��ر ش��مرد و 
اینک��ه  ب��ر  ع��الوه  بان��ک  پس��ت  ک��رد:   اع��الم 
گسترده ترین ش��بکه بانکی کشور می باشد و تمامی 
نق��اط ش��هری و روس��تایی را از لح��اظ  تعام��الت 
مال��ی و بانک��ی به ه��م پیون��د داده اس��ت؛ یکی از 
 بان��ک ه��ای پیش��رو در ارائ��ه خدم��ات بانکداری 

الکترونیکی است.

نمایشگاهی از آثار »نصراله معین الکتاب« پدر خوشنویسی اصفهان 
و احیاگر خط نستعلیق ایران در موزه  هنرهای معاصر اصفهان برپا 

شد.
به گزارش فارس از اصفهان، همزمان با نخستین سالگرد درگذشت 
استاد معین الکتاب، مراس��م بزرگداشت و نمایشگاه آثار این استاد 
بزرگ خط نس��تعلیق در موزه هنرهای معاصر اصفهان آغاز به كار 

كرد. 
این نمایشگاه، آثاری از ابتدای كار تا آخرین بسم ا... وی را در بر دارد 
و شامل 54 اثر از كتابت تا كتیبه ریز و درشت به سبک كوفی، تعلیق 

و شکسته نستعلیق، ثلث و نسخ است. 
یکی از ش��اگردان اس��تاد نصراله معین الکتاب در آیین افتتاح این 
نمایشگاه با اشاره به فروتنی و طبع بلند همت وی گفت: استاد معین 
را هیچکس درک نکرد، او با خوشنویس��ی عشقبازی و تمام امور 

زندگی اش را از این راه تأمین می كرد. 
حسن بابا احمدی در ارتباط با خلقیات استادش بیان داشت: استاد 
معین الکتاب با این كه زندگی اش را با مشقت می گذراند از لحاظ 

فعالیت، جزو غنی ترین خوشنویسان معاصربود و تنها به كتابت آیه های 
قرآنی و شعرهاي شاعران بزرگ می پرداخت و جزو هنرمندانی بود كه پس 

از مرگش شناخته شد. 
وی افزود: بسیاری از خوشنویسان بزرگ ایران، شأن هنری خود را وامدار 

این هنرمند بزرگ هستند. 
دختر استاد معین الکتاب نیز در این آیین، با اشاره به عالقه وافر پدرش به 

خطاطی گفت: پدرم بسیار كمالگرا بود و همیشه مورد تحسین بزرگ ترین 
هنرمندان خط ایران قرار می گرفت. 

فریبا معین الکتاب ضمن بیان خاطره های��ی از پدر خود افزود: از كودكی 
همیشه اضطراب داشتم كه پدرم می گفت اگر روزی خط ننویسم، می میرم 
و برای همین شب ها تا دیر وقت بیدار می ماندم تا از پدر سئوال كنم كه آیا 

امروز خط نوشته است یا خیر؟ 

استاد نصراله معین الکتاب در مهر ماه سال 1313 در اصفهان به دنیا 
آمد و از سن هشت سالگی شروع به نوشتن كرد و نزد اساتیدی 
 همچون استاد حسن زرین خط و استاد علی اكبرخان كاوه آموزش 

دید. 
از آثار پدر خوشنویسی اصفهان می توان به كتابت كتیبه های 
یکی از درب های حرم حضرت امام رضا )ع( در مشهد مقدس، 
حرم حضرت معصومه )س( در قم، مقبره رودكی در سمرقند، 
مقبره تاج اصفهانی، چهار جلد كتاب رسم الخط، كتاب یوسف 
قهرمان عشق و رباعیات كمال اسماعیل اشاره كرد كه در شیوه 

نستعلیق، چلیپا و سیاه مشق كتابت شده است. 
بیش از 10 هزار اثر نفیس دیگر نیز در كارنامه مرحوم اس��تاد 

نصراله معین الکتاب جای گرفته است. 
استاد معین الکتاب عالوه بر خط، شعرهای زیادی نیز سروده 

است. 
وی بعد تربیت شاگردان زیادی از تمامی نقاط ایران، سرانجام 
در مهرماه س��ال 88 در همان روز و ساعتی كه در سال 1313 

چشم به جهان گشوده بود، بدرود حیات گفت. 
حسن كسایی، شمس الدین ابوالوفا حسینی، كرمعلی شیرازی، مهدی عطریان 
و ابراهیم خلیل فر از جمله ش��اگردان این استاد نامی خط و خوشنویسی 

هستند. 
نمایش��گاه آثار استاد نصراله معین الکتاب، تا 15 مهر ماه در موزه هنرهای 

معاصر اصفهان پذیرای عالقه مندان است. 

آقاي  كالم��ش  تکی��ه 
گ����ل ب����ود. ادب و 
وق��ار عجیبي داش��ت. 
 ی��ک بس��یجي را ك��ه 
م��ي خواس��ت ص��دا 
 بزن��د، اگر اس��مش را 
نمي دانست مي گفت: 
آقاي گل، وقتي از دور 
هم ب��ه او اظه��ار ادب 
ایس��تاد  مي ش��د، مي 
و ب��ه گرمي ب��ا بچه ها 

احوالپرسي مي كرد.
س��ال هایي ن��ه چن��دان دور، همی��ن نزدیکي ها، 
 مردان��ي در همس��ایگي م��ا زندگ��ي م��ي كردند. 
آن ه��ا آمدند تا زندگي كردن را ب��ه ما یاد دهند و 
 م��ا یاد نگرفتی��م. آن ه��ا رفتند، مانند یک س��تاره 
دنباله دار؛ ما امروز سر بر داشته ایم و چشم دوخته ایم 
به دنبال آن ستاره، تا مسیرش را گم نکنیم شاید كسي 
از ما خواست به آنها بپیوندد. موقع نهار كمتر در سنگر 
 فرماندهي دیده مي ش��د. سعي مي كرد در سنگر با 
بچ��ه هاي رزمنده غ��ذا بخورد. بچه ه��ا به خاطر 
 او س��فره مخص��وص انداختن��د. ناراحت ش��د و 
گفت: مي خواهم مثل ش��ما باش��م همان س��فره 

خودتان را بیندازید.
 س��فره اي انداخت��ه ش��د. آقاي عرب بلند ش��د و 
ظرف هاي غذا را جمع كرد و خواست براي شستن 
ببرد كه جلویش را گرفتند. آقاي عرب گفت: امشب 
نوبت من است شهردار امشب منم پس به نوبه خود 
موظفم هم ظرف ها را بش��ویم و هم چادر را تمیز 

كنم. 
براي شستن لباس از دوستانم كمک مي گرفتم. آن 
روز مشغول شستن لباس هایم بودم كه آقاي عرب 
با موتور رس��ید. مي دانس��ت مجروحم، از موتور 

پیاده ش��د و مرا از سر تشت 
لباس بلند كرد هرچه مخالفت 
كردم او مصمم تر مي ش��د و 
 در نهایت مش��غول شس��تن 

لباس هاي من شد. 
و  ص��دا  از  ب��ود،  مج��روح 
س��یما براي مصاحب��ه آمدند 
به تخ��ت كناري اش��اره كرد 
 ی��ک نوج��وان بود همیش��ه 
مي گفت: كار اصلي را همین 
نوجوان ها مي كنند از نوجوان 
پرس��یدند: آقاي عرب را مي شناسي؟ گفت: یکي 
از فرماندهان لشکر است ولي من قیافه او را ندیدم.
به او گفتم: آستین لباس هایت كوتاه شده و رنگ و 
رویش رفته، شما فرمانده هستید! بروید یک دست 
لباس ن��و بگیرید. گفت: این ها بیت المال اس��ت 
تا پاره نش��ود مي پوشم. همیش��ه یک قرآن جیبي 
 داش��ت هر كس وارد مسجد مي شد نور كم چراغ 
نمي گذاشت به درستي از كنار ستون شناسایي شود 
 به همین خاطر نیمه ش��ب ها را كنار ستون عبادت 

مي كرد.
ی��ک روز اتفاقي با یک جنگ زده اهوازي برخورد 
ك��رد از گالی��ه هایش متوجه ش��د كه مس��کن و 
س��رپناه ندارد خانه اش را خالي ك��رد و در اختیار 

او گذاشت.
آمده بود بازدید منطق��ه گفت: باید براي بچه ها 
حمام بس��ازیم و آب گرم هم داشته باشد. روي 
پل هاي خیبر حمام احداث كردیم و آب گرم هم 
آماده شد. وقتي شهید آن را دید، خیلي خوشحال 
ش��د و تشکر كرد. س��ه روز بعد در جاده خندق 
سراغ او را گرفتیم. مي خواستیم سوار قایق بشویم 
 ك��ه قایقي رس��ید زانوهایش لرزی��د پیکر پاكش 

بود.  

در موزه  هنرهاي معاصر اصفهان؛

نمايشگاه آثار پدر خوشنويسي اصفهان برپا شد 

آقاي گل 

شهيد قربانعلي عرب

نام پدر: علي اصغر     متولد: 1348 تاریخ شهادت: 1367/1/16 عملیات بیت المقدس 4
فرازهایي از زندگي نامه شهید:

ش��هید مس��عود عبدالهي در س��ال 1348 در یک خانواده مذهبي و متدین در شهر جونقان دیده به جهان 
گش��ود. دوران كودكي و تحصیالت خود را در ش��هر جونقان پشت سر گذاشت و با شروع دفاع مقدس 
 ب��ه جبهه اع��زام گردید و در تاری��خ 1367/1/16 در عملی��ات بیت المقدس 4 به درجه رفیع ش��هادت 

نائل آمد.

امام حسن مجتبي )ع(:
همان��ا در قرآن چ��راغ هاي 
روشنایي بخش و شفابخش 
ه��اي  گرفت��اري  و  درده��ا 
دروني وجود دارد.

شهید مسعود عبداللهي
روزی بود...

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

اصالح شبکه آب ونک، حنا و كمه 89-3-255
سمیرم

8/000/000697/168/098عمراني

7/000/000485/384/640عمرانياصالح شبکه آب زاینده رود89-3-256

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه: پایان وقت اداري مورخ 89/7/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8/30 صبح یکشنبه 89/7/11

www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتي
شماره تلفن: 0311-6680030

ضمانت شركت در مناقصهكل اعتبارشرح 
7/500/000 ریال600/000/000 ریالتکمیل پارک بانوان

تذكر: شهرداري در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه مربوط به انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

باسمه تعالي

روابط عمومي پست بانك استان اصفهان


