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اولي��ن نشس��ت فرمانده��ي 
 انتظام��ي اس��تان اصفه��ان با 
هيأت هاي مذهبي با حضور 
سردار رادان )جانشين فرمانده 
انتظامي كشور( و سه هزار نفر 
از مسئوالن هيأت هاي مذهبي، 

مداحان، شاعران و ائمه جماعات مساجد در مهديه بزرگ شهر...
جامعه/ صفحه3

شجوني:
 اصولگرا يان نمي توانند سرنوشت كشور را 
به دليل حمايت هاي حزبي ناديده بگيرند 

 نخستین همايش همیاران پلیس 
با حضور رئيس جمهور آغاز شد

اولين نشست فرماندهي انتظامي 
استان اصفهان با هيأت هاي 

مذهبي برگزار شد

درمانگاه صادرات 
در چهارمحال و بختياری 

احداث می شود
رئيس سازمان بازرگانی چه��ارمحال و بختي�اری 
گفت: درمانگاه صادرات با هدف شناسايی مشکل 
بنگاه های صادراتی در اين استان احداث می شود. به 
كاويانی«  »اسماعيل  شهركرد،  از  فارس  گزارش 
بايد  م��ا  داشت:  اظه���ار  خبرنگاران  در جمع 
مديريت وارداتی و نه مديريت ممنوعيت داشته 
باشيم، به طوری كه آگاه باشيم چه كاالهايی چه 
برنامه ريزی  بدون  اينکه  نه  می شود  وارد  زمانی 
استان شويم.  از  يا خروج كااليی  از ورود  مانع 
وی با اشاره به ضرورت برنامه ريزی مناسب به 
استان  در  صادرات  هفته  برگ��زاری  منظ���ور 
اينک��ه هفته ص�ادرات يک  گف�ت:  با توجه به 
هفته زيربن��ايی برای برنامه ريزی ه���است، بايد 
آنها  به  كه  را  موردهايی  و  نکنيم  پراكنده گويی 
يقين كامل داريم به اطالع عموم برسانيم، چراكه 
نگرانی  و  خاطر  تشويش  عامل  پراكنده گويی ها 
به ضرورت  با توجه  افزود:  مردم است.كاويانی 
با  و  تجارت خارجی  و  فرهنگ سازی صادرات 
بختياری  و  چهارمحال  استان  اينکه  به  عنايت 
يک  مهرماه   23 از  است،  جوان  عرصه  اين  در 
می كنيم.  برگزار  صادرات  عنوان  تحت  را  هفته 
بختياری  و  چهارمحال  بازرگانی  سازمان  رئيس 
در  اجرايی  فعاليت های  مهم ترين  اينکه  بيان  با 
برهمين  گفت:  است،  فرهنگی  صادرات  هفته 
كشور  سراسر  با  همزمان  سال جاری  در  اساس 
زنگ صادرات در يکی از مراكز آموزشی نواخته 
ادامه داد: بسته بندی صادراتی،  خواهد شد. وی 
حمل و نقل صحيح، خوشه ای شدن قالب كارها،  
صادراتی شدن كاالهای توليدی، فرهنگ سازی از 
طريق ائمه جمعه در ديگر رويکردهای ويژه اين 
سازمان است. كاويانی خاطرنشان كرد: آنچه كه 
در كشورها توليد می شود و در بازار جهانی به 
فروش می رسد به عنوان برندی است از توليدات 
كشور ما در جهان و نشان دهنده كارايی مکتب و 

نهضت اسالمی است. 

س��ازمان پايانه های مسافربری 
ش��هرداری اصفهان در س��ال 
1404 به عنوان برترين سازمان 
پايانه های مسافربری خاورميانه 
انتخاب خواهد شد. به گزارش 
س��ازمان  مديرعام��ل  ايمن��ا، 

پايانه های مسافربری شهرداری اصفهان با تأكيد بر اين مطلب...
شهرستان/ صفحه4

هدف های پديد آوردن دانشنامه 
توسط شهرداری  فوالد  تخت 

اصفهان
و  گردآوری  شناخت،   -1
معرفی هنرها و دانش هايی كه 
در سرزمين مقدس تخت فوالد 

مدفون است. 2- رساندن پيام معنوی اين سرزمين.. 
صفحه آخر/ صفحه8

مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان:
پايانه هاي مسافربري در خاورميانه 

حرف اول را خواهد زد

تدوين دانشنامه تخت فوالد
 گامي بزرگ در گسترش هويت 

تاريخي-  اسالمي اصفهان

سفیر الجزاير:

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 
قلب دانایی منطقه است
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 در روز جهان��ی كودک و با ش��عار »همه ج��ای ايران و با همه 
ك��ودكان، پيش��اهنگان آب« ش��ركت آب و فاضالب ش��هر اصفهان با 
همکاری مديريت تفريحی سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان، 
اقدام به برگزاری جشن بزرگی با حضور بيش از سه هزار كودک پيش 
دبس��تانی و مهدكودكی نمود. حضور پرش��ور مربيان و كودكان در اين 
جش��ن بزرگ كه در راستای فرهنگ س��ازی پايه ای برای كودكان در 
آموزش مصرف بهينه آب و تالش برای كاهش مصرف و صرفه جويی 

صورت گرفت، خاطره انگيز و بی نظير بود.
اجرای سرودهای كودكانه با محوريت مصرف آب در جشنی هنرمندانه 
به همراه اجرای تئاتر و هنرمندی حس��ن اكليلی بازيگر توانمند سينما 
و تلويزيون و ايجاد رابطه ای دوس��تانه با كودكان، از دستاوردهای اين 

جشن بزرگ بود.
در اين جش��ن گروه ستاره طاليی با هنرمندی تمام، چندين برنامه شاد 
ب��رای كودكان اجرا نمودند و هدايايی برای كودكان و مربيان ش��ركت 
كننده در نظر گرفته شده بود و مجموعه باغ غدير اصفهان شاهد روزی 
به ياد ماندنی برای كودكان در راس��تای فرهنگ سازی پايه ای مصرف 
آب بود، اجرای س��رود و آهنگ صرفه جويی آب و مس��ابقه مروجان 
فرهنگ آب نيز از ساير برنامه های اين جشن باشکوه بود كه روز كودک 
را ب��ا مصرف بهينه آب و فرهنگ س��ازی برای كودكان درهم آميخت. 
»س��يد محمدرضا س��جادی فر«، معاون امور مش��تركان سازمان آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان نيز با برقراری رابط��ه گفتاری زيبا با كودكان 
ب��ه آموزش مصرف بهينه آب در امور روزانه مثل نظافت و تميزكاری، 
شستن ماشين، حمام كردن، مسواک زدن، آب دادن گل ها و تميز كردن 
حياط پرداخت و از اهميت وجود آب برای زندگی سالم و مشکل های 

به وجود آمدن آب و چرخه پديد آمدن آن پرداخت.
در اين مراس��م همچنين مهندس هاش��م امينی )مديرعامل آبفای استان 
اصفهان( و كرمانی نژاد )معاون منابع انس��انی( و حس��ين اثنی عشری 
)مديريت آب و فاضالب شهر اصفهان( و بهرامی )مدير روابط عمومی 

آبفای استان اصفهان( حضور داشتند.
شرکت آب و فاضالب شهر اصفهان اجرا می کند:

برنامه های فرهنگ سازی بلندمدت مصرف آب
محسن شفيعا )مدير روابط عمومی و آموزش همگانی آب و فاضالب 
اصفهان( در راستای آموزش پايه ای مصرف آب اعالم نمود: جامعه ای 
ك��ه در آن ضرورت پايبندی به الگوهای مصرف بهينه آب درک ش��ود 
و تحق��ق يابد، نيازمند آموزش های پاي��ه ای درباره الگوهای رفتاری و 
زيرساختی يک جامعه مترقی است كه  بايد از سنين كودكی آغاز شود 

و تا جوانی ادامه يابد.
برنامه ه��ا و فعاليت های فرهنگی و آموزش��ی، باع��ث كنترل و كاهش 
بحران و مهار آن باعث فرهنگ س��ازی و بسترسازی مناسب فرهنگی 
می ش��ود كه نتيجه آن مصرف بهينه و صرفه جويی در آب خواهد بود. 
 در واقع فرهنگ سازی باعث ذخيره سازی و مهار بحران است، چرا كه 
فرهنگ سازی در اين زمينه يعنی ايجاد وجدان در ارتباط با مصرف آب 
در كليه سطوح كه اين مسأله خود باعث افزايش چشمگير صرفه جويی 

در مصرف آب خواهد بود.

در همين راس��تا برنامه ريزی 10 ساله ای در روابط عمومی و آموزش 
همگانی آب و فاضالب ش��هر اصفهان تدوين گرديد كه براس��اس آن، 
آموزش از كودكان آغاز و در نهايت به كل جامعه تعميم می يابد. برطبق 
برنامه زمانی با ش��روع سال 1387، اجرای برنامه های آموزشی 10 ساله 
 نيز آغاز می گردد كه در نخس��تين گام س��ن های 3-6 س��ال و كودكان 
مه��د كودكی به عن��وان هدف مورد آزمايش قرار می گيرند. جش��نواره 
نمايش كودكان ويژه مديريت مصرف آب به مدت 8 ماه برگزار گرديد 
ك��ه بيش از 10000 كودک از طريق حض��ور مروجان فرهنگ مصرف 
بهينه آب در مدرس��ه ها، توزيع اقالم كمک آموزش��ی )جورچين، خط 
كش، ليوان، س��اعت ش��نی و...( و برپايی نمايش عروس��کی آموزشی 
سفرهای آبدونه و گلدونه مورد آموزش قرار گرفتند. براساس اطالعات 
به دست آمده از واحد مشتركان، مشخص می شود كه در شش ماهه اول 
سال 88 نسبت به شش ماهه اول سال 87 به ميزان 41 درصد در مصرف 
آب و دفع فاضالب صرفه جويی شد. در دومين گام، كودكان دبستانی به 
عنوان هدف انتخاب شدند. با شروع سال 1388جشنواره بزرگ روزنامه 
ديواری »بنويسيم آب، بخوانيم زندگی« با توزيع بيش از 12000 نسخه 
روزنامه ديواری شامل آيتم های »آب در آيه ها و روايت ها، داستان كوتاه 
آب، نامه ای به آب، ده روش صرفه جويی در مصرف آب« آغاز گرديد 

كه نتيجه های زير به دست آمد:
 تعداد كل روزنامه ديواری های توزيع ش��ده در س��طح مدرسه های 

ابتدايی شهر اصفهان 12 هزار نسخه.
 تعداد كل مدرسه های ابتدايی در سطح شهر اصفهان 723 دبستان.

 تعداد روزنامه ديواری های رس��يده به بخش داوری جشنواره 8632 
نسخه.

 تع��داد مدرس��ه های ابتدايی ش��ركت كننده در اين جش��نواره 446 
دبستان

 تعداد دانش آموزان شركت كننده در اين جشنواره )با توجه به اينکه 
روزنامه ديواری ها توسط گروه های 4 نفره تکميل گرديده( 34528 نفر

 تع��داد خانواده هايی كه در اين طرح فرهنگی مش��اركت نمودند )با 
توجه به ميانگين تعداد اعضای خانواده( 138112 نفر

 با احتساب مديران و مربيان مدرسه های ابتدايی شهر اصفهان، تعداد 
كل شركت كنندگان در اين جشنواره: 139/004 نفر

و در سومين گام از برنامه ريزی 10 ساله باز هم به سراغ كودكان رفتيم. 
طرح گردهمايی بزرگ روز جهانی كودک با شعار »در همه جای ايران، 
با همه كودكان، پيشاهنگان آب«، بهانه ای برای ورود به جهان كودكان 
با هدف آموزش اين قش��ر از جامعه اس��ت و به همين منظور با هدف 
فرهنگ سازی و نهادينه كردن فرهنگ مصرف بهينه آب در بين كودكان 

و در كل جامعه، اين طرح به اجرا درآمد.
عملکرد روابط عمومی و آموزش همگانی آب و فاضالب شهر اصفهان 

در اجرای برنامه 10 ساله
محسن شفيعا )مدير روابط عمومی و آموزش همگانی آب و فاضالب 
اصفهان( عملکرد اين واحد را در اجرای برنامه 10 ساله آموزش پايه ای 

كودكان به شرح زير تشريح كرد:
1- تولي��د و پخ��ش برنامه های تلويزيونی به گونه برنامه های مس��تند، 
برنامه ه��ای ك��وكان و نوجوان، س��اخت تيزرهای تبليغاتی، س��اخت 
انيميش��ن های آموزش��ی، برنامه های مسابقه و س��رگرمی، زيرنويس، 

مصاحبه و اطالع رسانی و...
2- تولي��د و پخ��ش برنامه ه��ای راديويی به گونه طراحی مس��ابقه ها، 

مصاحبه ها، اطالع رسانی، سرگرمی و...
3- تش��کيل گروه های مروج��ان فرهنگ مصرف بهين��ه آب به منظور 
برقراری ارتباط چهره به چهره ك��ه يکی از مؤثرترين راه های برقراری 

ارتباط و آموزش است.

4- فعاليت های مطبوعاتی و اطالع رس��انی از طريق مطبوعاتی، ارسال 
گزارش و برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص.

5- هماهنگی جهت بازديد دانش آموزان و دانشجويان، خبرنگاران و... 
از تأسيسات شركت های آب و فاضالب

6- تهيه كتاب شعر كودكان با توجه به محدوده های سنی
7- تهيه كتاب نقاشی كودكان ويژه محدوده سنی الف و ب

8- تهيه س��ی دی های آموزشی به صورت ش��عر، ترانه و بازی جهت 
محدوده های سنی مختلف

9- تهيه وسايل كمک آموزشی با توجه به مقاطع تحصيلی مختلف
10- استفاده از بيلبوردهای تبليغاتی جهت انتقال پيام های آموزشی

11- استفاده از اتوبوس آگهی به منظور انتقال پيام های آموزشی
12- تهيه كتاب های آموزش��ی راه های مصرف بهينه آب جهت اداره ها، 

 مدرسه ها، مسجدها، مکان های تجمع و....
13- تهيه بروشورهای تبليغاتی و آموزشی

14- طراحی و چاپ پوسترهای تبليغاتی و...
15- ويژه برنامه های آموزش��ی در راستای ترويج فرهنگ مصرف بهينه 

آب در ميان محدوده های مختلف بچه ها
- كودكان پيش دبستانی، مهد كودک )4-6 سال(

اجرای برنامه های نمايشی عروس��کی و موزيکال، كارگاه های نقاشی، 
برنامه روز جهانی كودک و...

اجرای جشنواره ها، مسابقه ها، نمايشگاه ها و زنگ نجات آب و...
- محدوده سنی راهنمايی )11-13 سال(

شامل جشنواره ها، بازيد از تأسيسات،  مسابقه های ورزشی و...
- محدوده سنی دبيرستان )14-18 سال(

شامل جشنواره های مطالعاتی، پژوهشی و...
- محدوده سنی دانشگاه )18 سال به باال(

ش��امل برنامه های مطالعاتی، تحقيقاتی، بازديد از تأسيسات، برنامه های 
مشاركتی با دانشگاه

16- تشکيل كميته اصالح الگوی مصرف آب
17- برنامه های مش��اركتی با فرهنگيان و آموزش و پرورش در راستای 

ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب در جامع
18- برگزاری نشس��ت ها و سخنرانی ها در مدرس��ه ها جهت راستای 

ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب در جامعه
19- برپايی كارگروه های آموزشی ويژه زنان خانه دار و آموزش 

نکته های الزم در جهت مصرف بهينه آب
20- شناس��نامه جه��ت اماكن��ی 

چون مدرسه ها، مسجدها، 
فضای سبزها، هتل ها، 

ن ه���ا  س��تا ر بيما
و  درمانگاه ه��ا  و 

بررسی ميزان مصرف 
آب و ه��در رفت آب 

عن��وان  مکان ه��ای   در 
شده.

به همت شرکت آب و فاضالب اصفهان

برگزاري جشن روز كودك با محوریت فرهنگ سازي پایه اي مصرف آب 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
ايران

عض��و جامع��ه روحانيت مب��ارز معتقد 
است:اصولگرايان مي دانند كه سرنوشت 
نظ��ام و كش��ور را نمي ت��وان ب��ه دليل 
حمايت ه��اي حزبي نادي��ده گرفت، به 
همين دليل ش��اهد اين هس��تيم كه آنها 
حتي بيش��تر از اصالح طلبان انتقادهايي 

را به دولت وارد مي كنند. 
حجت االسالم جعفر شجوني در گفتگو 
با ايلنا، در تحليل خود از برخي مواضع 
مبني بر ش��کل گيري جريان��ي افراطي 
در درون دولت،گف��ت: تح��ت هي��چ 
شرايطي نمي توان و نبايد به دغدغه هاي 
چهره هاي��ي كه وفاداري خ��ود به نظام 
را ثاب��ت كرده ان��د، بي توجهي نش��ان 
داد. هشدار حس��ين فدايي مهر تأييدي 
ب��ر فعاليت هاي ع��ده اي اس��ت كه با 
هيچ معياري نمي توانن��د در چارچوب 
اصولگراي��ان جايي داش��ته باش��ند، اما 
متأس��فانه در دولت س��مت هاي مهمي 
دارند و به واسطه جايگاه خود، جرياني 

منسجم را تشکيل داده اند. 
دبير كل جامعه وعاظ تهران، همچنين با 
اشاره به هدف هاي احتمالي اين جريان 
ادام��ه داد: در اينکه ع��ده اي در دولت 
دهم به فک��ر در اختي��ار گرفتن دولت 
نبايد ترديدي داشت.  يازدهم هس��تند، 
آنها دنبال اين هس��تند ت��ا افرادي را در 
حالي كه سه س��ال به انتخابات رياست 
جمهوري مانده است، به عنوان يکي از 
ش��انس هاي اصلي قرار گرفتن در رأس 

دولت يازدهم مطرح كنند. 
وي تصري��ح ك��رد: بر همين اس��اس، 
برنامه هايي براي خ��ود تدوين كرده اند 
ت��ا بتوانند با جل��ب نظر م��ردم، آراي 
الزم را جم��ع آوري كنن��د. آنها حتي با 
تش��کيل جامعه وعاظ واليي تبليغ هاي 
خود را شروع كرده اند و اقدام به پخش 
س��ي دي هايي كرده اند ت��ا بتوانند چهره 
م��ورد  نظر خود را ب��ه اذهان عمومي و 

جامعه تحميل كنند. 
ش��جوني با اش��اره به رابط��ه دولت با 
روحانيت گفت: اينکه دولت اصولگرايي 
اختالف هايي ب��ا روحانيون دارد، يکي 
از بدترين ش��رايطي است كه اين دولت 
مي توانس��ت آن را تجربه كند. متأسفانه 
اين اتفاق افتاده اس��ت و حضور برخي 
چهره ها موجب ش��ده تا برخي علما   با 

سکوت، اعتراض خود را نشان دهند. 
دبير كل جامعه وعاظ تهران همچنين در 
خص��وص انتقاد چهره هاي اصولگرا به 
دولتي كه با عنوان اصولگرايي روي كار 
آمده اس��تْ ، معتقد اس��ت: اصولگرايان 
مي دانند كه سرنوش��ت نظام و كش��ور 
را نمي توان به دليل حمايت هاي حزبي 
نادي��ده گرف��ت، به همين دليل ش��اهد 
 اين هس��تيم ك��ه آنه��ا حتي بيش��تر از
اصالح طلبان انتقادهايي را به دولت وارد 
مي كنند، به طوري كه حتي در مواقعي 
به چالش هم مي رس��ند. البته دولتي ها 
بايد اي��ن را بدانند كه ي��ورش انتقادي 
اصولگرايان، مه��ر تأييد بر ضعف هايي 
است كه مي تواند دولت را از رسيدن به 
هدف هاي پيش بيني ش��ده محروم كند. 
شجوني در پايان سخنان خود با بيان اين 
اعتقاد كه برخي از دولتي ها هزينه س��از 
هستند، اظهار داشت: اگر رئيس جمهور 
نس��بت به هش��دارها بي تفاوت باش��د، 
دولت با آسيب هايي جبران ناپذير مواجه 

خواهد شد. 

مهدي رفائي
همايش روزنام��ه نگاران غير حرفه اي، 
سه س��ال از جشنواره مطبوعات بزرگتر 
و سه دوره از اين رخداد بزرگ فرهنگي 
مطبوعات��ي جلوتر اس��ت ش��ايد براي 
ش��هري به عظم��ت تاريخ��ي اصفهان 
با فرهنگ��ي غن��ي و داراي تاريخ پربار 
مطبوعات، برگزاري 5 دوره جش��نواره 
مطبوعات كمي اندک باش��د و در حالي 
كه جش��نواره غير حرفه اي ها توانسته 
روزنام��ه نگاران ديگر اس��تان ها را نيز 
 به جش��نواره بکش��اند، ج��اي بازديد و 
غرفه داري مطبوع��ات پايتخت و غني 
شدن جشنواره مطبوعات و خبرگزاري 

ها به صورت كشوري خالي است.
»چه��ار س��وق« وي��ژه نام��ه هماي��ش 
روزنام��ه ن��گاران غير حرف��ه اي كه با 
توج��ه به بودج��ه ناكافي اي��ن همايش 
 بس��يار پرب��ار و حرف��ه اي اس��ت، از 
دوره هاي نخس��ت اين جشنواره چشم 
حرف��ه اي ها را به خصوص در طراحي 
و اس��تفاده حداكث��ري از ظرفيت هاي 
 صفحه بن��دي و چ��اپ دو رنگ خيره 
كرده اس��ت. همچنين چ��اپ روزانه آن 
 در ط��ول نمايش��گاه و پخش خوبي كه 
اطالع رس��اني دقيقي به بازديد كنندگان 
مي رس��اند، كاري ب��زرگ از مجموعه 
كوش��اي نمايش��گاه غيرحرف��ه اي ه��ا 

است.
منصور گلناري دبي��ر »خانه مطبوعات« 
و دبير برگ��زاري همايش غير حرفه اي 
ها كه از فعال تري��ن و پوياترين كانون 
هاي مطبوعاتي استان است، بي شک با 
تالش خس��تگي ناپذير در ساليان اخير 
ثابت ك��رد كه با كمتري��ن بضاعت هم 
 مي ش��ود كارهاي بزرگ��ي مثل همايش 
غير حرفه اي هاي امس��ال انجام داد كه 
با حضور چند استان و شهرستان ديگر، 
رن��گ و بوي كش��وري به خ��ود گرفته 
است و جا دارد نهايت حمايت مادي و 
معنوي از اين زيربناي مطبوعاتي كشور 
انجام پذيرد تا نردباني براي رشد و ترقي 
 پاي��ه اي مطبوع��ات و روزنامه نگاري 

شود.
تع��داد زيادي از ش��ركت كنن��دگان و 
فعاالن دوره هاي اوليه اين جشنواره هم 
 اكن��ون به جرايد خوب و معتبر كش��ور 
راه يافت��ه اند و برخي نش��ريه ها كه به 
صورت غير حرفه اي در اين همايش در 
سال هاي قبل ش��ركت داشته اند اكنون 
در جرگه مطبوعات حرفه اي و دس��ت 
اندركاران آن نشريه هاي داراي موقعيت 
ممتاز در روزنامه هاي حرفه اي هستند.
مطبوع��ات نمايش��گاه  از  بازدي��د   در 
غير حرفه اي پويايي و ش��کوفايي نسل 

جوان مطبوع��ات اصفهان موج مي زند 
بيشتر شركت كنندگان را جوانان تشکيل 
مي دهند دانش��جويان پ��ركار و پر توان 
در محيطي دوس��تانه و تعام��ل برانگيز، 
79 غرفه 12 متري سرش��ار از خالقيت 
ش��غلي اس��ت ك��ه ق��رار اس��ت آينده 
مطبوعات استان و كش��ور را بسازند و 
خالقي��ت و پويش اين نس��ل نش��ان از 
آينده اي سرش��ار براي مطبوعات استان 
دارد كه اميد است پويايي اين مجموعه 

استمرار يابد.
منص��ور گلناري در گفتگ��وي ويژه در 
خصوص نمايشگاه و همايش مطبوعات 
غير حرفه اي گفت: امسال از 13 استان 
كشور و 30 شهر كشور در اين همايش 
شركت داش��ته اند كه دورترين شهرها 
دزفول، س��بزوار و ترب��ت حيدريه بوده 
اس��ت. وي اف��زود: كاره��اي فرهنگي 
هزينه بر است و همه دغدغه هاي اهالي 
مطبوعات هم از باال بودن هزينه اين كار 

است. 
تقاض��اي ما از مس��ئوالن اي��ن بود كه 
بودجه اي انحصاري و مش��خص براي 
 جشنواره غير حرفه اي ها در نظر گرفته 

شود. 
دبير خانه مطبوعات همچنين خواس��تار 
شد: تا اين اقدام فراگير و پويا )نمايشگاه 
مطبوع��ات غير حرفه اي( به عنوان يک 
بخش جنبي ش��ناخته ش��ود و در تقويم 
نمايش��گاه ها نام و مکان مشخص براي 
آن در نظر گرفته شود نه اينکه به عنوان 
يک زيرمجموعه كه تنها ش��ور و هياهو 
ايجاد مي كند باش��د و مس��ئوالن از آن 
به عنوان يک حاش��يه براي نمايش��گاه 
ي��اد كنند.منص��ور گلناري خاطرنش��ان 
كرد: اس��تاندار اصفهان هزينه اسکان و 
استقرار 250 شركت كننده فرا استاني را 
به عهده گرفته و آنها را در مهمانس��راي 
تأمي��ن اجتماعي در نزديک نمايش��گاه 
اسکان داده اس��ت. همچنين شهرداري 
اصفه��ان )معاون��ت فرهنگ��ي( ني��ز به 
 برگزاري نمايش��گاه كشوري مطبوعات 
غي��ر حرفه اي كم��ک كردن��د و اداره 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي ني��ز رقمي 
را اختص��اص داده ك��ه كف��اف تأمي��ن 
حداقلي مخارج را داده است، ولي براي 
اس��تمرار اين نمايش��گاه و جشنواره در 
س��ال هاي بعد ب��ه بودجه اختصاصي و 
 برنامه ريزي اساس��ي احتياج است. دبير 
»خان��ه مطبوع��ات« از زحم��ت ه��اي 
 تي��م برگ��زاري جش��نواره مطبوع��ات 
غير حرفه اي ها كه همگي از خبرنگاران 
اس��تان و خانه مطبوعات هس��تند و به 
واقع ش��بانه روز به صورت خداپسندانه 
و ب��دون انتظارهاي م��ادي فعاليت مي 

كنند تشکر كردند.

سفير الجزاير در ايران صبح ديروز ضمن 
بازديد از دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، 
با رياست دانشگاه و اعضای هيأت رئيسه 

ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در اين 
ديدار دكتر س��يد محمد اميری )رياست 
دانشگاه آزاد اس��المی نجف آباد( ضمن 
خيرمقدم به سفير كشور دوست و مسلمان، 
الجزاير اظهار داشت: حدود سی سال قبل 
زمانی كه انقالب اسالمی ايران به پيروزی 
رسيد، تعداد دانشجويان در كل ايران 170 
هزار نفر بودند كه امروز به بركت انقالب 
اس��المی بالغ بر چهار ميليون دانشجو در 
دانش��گاه های مختلف كشور مشغول به 

تحصيل علم هستند.
زمینه همكاری با دانشگاه های الجزاير بسیار زياد 

است
وی تصري��ح ك��رد: اندكی پس از پي��روزی انقالب 
اسالمی، جنگ هشت ساله به كشور ايران تحميل شد 
كه در آن زمان ضروری  ترين مس��أله، دفاع از كشور 
اسالمی در برابر متجاوز بود و دولت فرصت مناسب 

برای توسعه آموزش عالی نداشت.
رياست دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، خاطرنشان 
كرد: در آن زمان خود مردم كه عالقه مند به فراگيری 
علم و دانش بودند، دانش��گاه آزاد اسالمی را تأسيس 
كردند كه در فاصله كمتر از بيس��ت سال، بالغ بر دو 

ميليون نفر از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند.
وی با اشاره به تاريخچه و توانمندی های دانشگاه آزاد 
اس��المی نجف آباد، گفت: در حالی كه بيست و پنج 
سال از تأسيس اين دانشگاه می گذرد، تاكنون 57 هزار 
نفر از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند و هم اكنون 
بيش از بيست هزار نفر دانشجو در مقاطع و رشته های 

مختلف در اين دانشگاه تحصيل می كنند. 
اميری با اشاره به همکاری های دانشگاه آزاد اسالمی 
نجف آباد با ساير كش��ورها تصريح كرد: هم اكنون 
اين دانش��گاه همکاری زيادی را با ساير كشورها به 
خصوص كشورهای مس��لمان دارد و وقتی متوجه 
شديم اس��تانداری اصفهان همکاری های فرهنگی و 
علمی خوبی را با الجزاير آغاز كرده، هيأت رئيس��ه 
دانش��گاه به برقراری ارتباط هاي نزديک و همکاری 

دانشگاهی با كشور الجزاير عالقه مند شد.
وی با بيان اينکه زمينه همکاری با دانشگاه های الجزاير 
بس��يار زياد اس��ت گفت: اجرای پروژه های علمی 
مشترک، تبادل استاد و دانشجو و ايجاد فرصت های 
مطالعاتی همکاران، می تواند برای همکاری بهتر در 

دستور كار قرار گيرد.
 رياست دانش��گاه آزاد اس��المی نجف آباد، در پايان 
افزود: مردم ما از لحاظ فرهنگی اشتراک هاي زيادی 
با مردم الجزاير دارند كه اميدواريم اين اشتراک ها به 
افزايش روابط فرهنگی و بين دانش��گاهی دو كشور 

كمک كند.
ــتراک زيادی بین ايران و الجزاير وجود  نقاط اش

دارد
در اين نشست، »سفيان ميموني« سفير الجزاير در ايران، 
ضمن تشکر از دعوت دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 
و ابراز خوش��حالی از حضور در اين دانشگاه اظهار 
داش��ت: اميدوارم اين ديدار نتيجه هاي خوبی برای 
همکاری های بين دانش��گاهی ايران و الجزاير داشته 

باشد.
وی ب��ا اش��اره به وضعيت آموزش عالی در كش��ور 
الجزاير گفت: الجزاير بعد از استقالل با مشکل هاي 
زيادی در زمينه آموزش عالی رو به رو بود، زيرا يک 

قرن استعمار حاكم بر الجزاير سعی كرده بود مردم را از 
آموزش عالی دور كند. 

سفير الجزاير با بيان اينکه استعمار جوانان مسلمان را از 
آموزش عالی محروم كرده بود، تصريح كرد: در حدود 
يک قرن استعمار، تنها حدود 41 پزشک، 22 داروساز، 
9 جراح، 3 مهندس و 10 استاد دانشگاه بومی الجزاير 
در كش��ور ما وجود داشت و اين تمام كاری بود كه 
سيس��تم آموزش عالی ما در طول يک قرن استعمار 

توانسته بود انجام دهد.
وی افزود: به اين خاطر از فردای روز استقالل الجزاير، 
تمركز و انرژی زيادی صرف آموزش عالی كش��ور 
شده و سعی ش��د برای اين بخش بودجه خوبی در 
نظر گرفته ش��ود كه می توان گفت در الجزاير بخش 
آموزشی بيشترين بودجه را در بين بخش های گوناگون 
جذب می كند و حدود يک ميليون و دويست هزار نفر 

دانشجو در الجزاير مشغول تحصيل هستند.
ميمونی به مقايسه سيستم آموزش عالی ايران و الجزاير 
پرداخت و اظهار داش��ت: در ايران تركيبی از سيستم 
آم��وزش آزاد يا خصوص��ی و آموزش دولتی وجود 
دارد، ولی در الجزاير چون آموزش عالی نشأت گرفته 
از دولت است، تنها سيس��تم آموزشی دولتی وجود 

دارد.
وی افزود: در بخش آموزش عالی بيش��تر تمركزمان 
را روی بهبود كيفيت آموزشی گذاشته ايم و نظر ويژه 
رئيس جمهور حركت به س��مت رش��ته های فنی و 

تکنيکی است.
سفير الجزاير در ايران به همکاری های دوجانبه بين 
دو كشور اشاره كرد و افزود: هم اكنون بين دو دانشگاه 
همکاری های زيادی وجود دارد و اميدواريم بتوانيم 
اي��ن همکاری ه��ا را در تمام س��طوح به خصوص 

آموزش عالی افزايش دهيم.
وی تصريح كرد: در اين راستا در بخش آموزش عالی، 
وزارت فرهنگ الجزاير و وزارت علوم ايران يادداشت 
همکاری در س��ال 2003 امضا كرده اند كه در س��ال 
2005 بخشی از آن عملياتی شده و بنا بود نتيجه هاي 

آن را در سال 2008 ببينيم.
ميمونی خاطر نش��ان كرد: در راستای اين يادداشت 
همکاری، قرار بود ده بورس به دانشجويان داده شود 
و همچنين بازديد و سفر اعضای هيأت علمی و ايجاد 
خواهرخواندگی بين دانشگاه های دو كشور، همکاری 
در بحث گاز، نفت و انرژی و سازمان دهی سمينارهای 
علمی بين دانشگاه های دو كشور پيش بينی شده بود.

وی از تأسيس كرسی زبان فارسی در دانشگاه الجزاير 
خبر داد و افزود: اس��تاد مربوطه برای اين كار توسط 
دولت جمهوری اسالمی ايران تامين شده و هم اكنون 

اين رشته در دانشگاه الجزاير در حال فعاليت است.
ميمونی در پايان صحبت های خود ضمن تمجيد از 
امکانات دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد گفت: معتقدم 
نقاط اش��تراک زيادی بين ايران و الجزاير وجود دارد 

و اميدوارم از امروز بتوانيم نقطه نظرهايمان 
را برای همکاری با دانش��گاه آزاد اسالمی 

نجف آباد كاربردی كنيم.
ــگاه آزاد اسالمی نجف آباد قلب  دانش

دانايی منطقه است
س��فير الجزاي��ر در ادامه بازدي��د خود از 
دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، با نخبگان 
دانشجويی، اعضای باشگاه پژوهشگران 
جوان و مديران گروه های آموزشی دانشگاه 

ديدار كرد.
 به گ��زارش رواب��ط عمومی دانش��گاه، 
»سفيان ميموني« س��فير الجزاير در ايران 
اظهار داشت: برای من باعث افتخار است 
كه خود را در قلب منطقه دانايی و دانش 
استان اصفهان يعنی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 

می بينم.
وی با اشاره به موقعيت كشور الجزاير گفت: الجزاير 
چهارراه تم��دن و ارتباط بين كش��ورهای مختلف 
اس��ت و اين كشور دس��ت برادری و همکاری را با 
تمام كش��ورهايی كه برای آزادی خود قيام و تالش 
كرده اند و مانند الجزاير با ايجاد انقالب بر اس��تعمار 
و اس��تبداد پيروز شده اند، دراز می كند و در اين راستا 
 جمهوری اسالمی ايران كه با پيروزی انقالب اسالمی 
بنيان گذاری ش��د، فرصت خوبی برای همکاری ها 

دوطرفه است.
سفير الجزاير به نقش اين كشور در ايجاد صلح و ثبات 
بين كشورها اشاره كرد و افزود: الجزاير نقش مهمی 
در آزادی قاره آفريقا از استعمار بازی كرد و در عرصه 
جهان��ی، تالش های زيادی برای ايجاد صلح و ثبات 
بين كشورها بازی كرده كه از اين بين می توان به نقش 
الجزاير در حل اختالف هاي مرزی ايران و عراق در 

گذشته اشاره كرد.
وی افزود: من اين افتخار را داشتم كه از توانمندی های 
اين دانشگاه بازديد كنم كه برايم بسيار مفيد و آموزنده 
ب��ود. ميمون��ي در خصوص ديدار خ��ود با اعضای 
 هيأت رئيس��ه دانشگاه گفت: اين ديدار در مقابل من 
چش��م ان��داز مفيد و مؤث��ری برای هم��کاری بين 

دانشگاه های الجزاير و اين دانشگاه فراهم كرد.
در آغاز اين مراسم دكتر »سيد محمد اميری« رياست 
دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، ضمن خير مقدم به 
سفير الجزاير در ايران گفت: به دنبال برگزاری هفته 
فرهنگی اصفهان در الجزاير كه با حضور اس��تاندار 
اصفهان برگزار ش��د، ب��ا موافقت اس��تاندار محترم 
رايزنی هايی برای ايجاد ارتباط و تعامل بيش��تر بين 
دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد و دانشگاه های كشور 
الجزاير صورت گرفت كه در اين راستا سفير محترم 
اين كشور در ايران به دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 

دعوت شدند.
وی افزود: اميدواريم با حضور ايشان زمينه های الزم 
برای تعامل و همکاری های بيش��تر بين دانشگاه آزاد 
اسالمی نجف آباد و دانشگاه های الجزاير فراهم شود.

اميری خاطر نشان س��اخت: آن چه سفير محترم در 
جريان بازديد خود از دانشگاه مشاهده كردند بخشی از 
توانمندی های دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد است كه 
عالوه بر آن چه مشاهده شد، اين واحد دانشگاهی از 
دو امتياز ديگر يعنی وجود همکاران و استادانی دلسوز 
در رشته های گوناگون دانشگاهی و دانشجويان بسيار 

توانمند، فهيم و سخت كوش برخوردار است.
وی در پايان افزود: اميدواريم اين همکاری دو طرفه 
بتواند در ارتقای سطح علمی و انتقال تجربه ها بين 
دانشگاه ها مؤثر باشد و شاهد نتيجه هاي درخشان آن 

در آينده نزديک باشيم.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي خواستار پيگيري 
حقوقي عدم تحويل س��امانه موشکي اس300، 
بر اس��اس مفاد موافقتنامه و به منظور بهره مندي 

كشورمان از حقوق مسلم خود شد.
به گزارش ف��ارس، »كاظم جاللي« س��خنگوي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در حاشيه جلسه علني مجلس با 
حض��ور در جمع خبرنگاران در خصوص اخبار 
منتشر شده مبني بر جايگزين شدن بروجردي به 
جاي وزير فعلي امور خارجه گفت: در ش��رايط 
كنوني، متزلزل نش��ان دادن دس��تگاه سياس��ت 
خارجي در راس��تاي منافع ملي نيس��ت چرا كه 

مسئوالن دستگاه خارجي بايد با ثبات و استقرار 
كار خود را انجام دهند. 

س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي در پاس��خ به 
س��ئوال خبرنگاري درخصوص اينکه بر اساس 
اظه��ارات برخ��ي مقام های روس، اين كش��ور 
قصد ندارد بابت عدم تحويل س��امانه موش��کي 
 اس300 ب��ه كش��ورمان غرام��ت بدهد، پاس��خ 
داد: دولت جمهوري اسالمي ايران بايد موضوع 
ع��دم تحويل اين س��امانه را پيگي��ري كند. البته 
روس��يه ني��ز بايد ب��ا تجديد نظ��ر در رفتارهاي 
 خود س��امانه اس 300 را به كش��ورمان تحويل 

بدهد.  

جاللي ادامه داد: مقام هاي ايران بارها به روسيه 
اعالم كردن��د كه ملت ايران نوع��ي بي اعتمادي 
به روس ها پيدا كرده اس��ت ك��ه بايد اين ديوار 

بي اعتمادي را نزد افکار عمومي كوتاه كرد. 
وي خاطر نش��ان كرد: برخي اقدام هاي روسيه 
نظير امتناع از تحويل سامانه موشکي »اس300« 

باعث ايجاد بي اعتمادي مي شود. 
 س��خنگوي كميس��يون اص��ل 90 در ادامه تأكيد 
كرد: طبق قرارداد، اس 300 بايد بر اس��اس مفاد 
موافقتنامه از س��وي كش��ورمان م��ورد پيگيري 
حقوقي قرار گيرد تا جمهوري اس��المي ايران از 

حقوق مسلم خود بهره مند شود. 

معاون اول رئيس جمهوري از تحول 
گس��ترده در بخش راه هاي كش��ور 
خبر داد و تصريح ك��رد: دولت دهم 
در آس��تانه انعقاد قراردادهايي به مبلغ 
بيس��ت و پنج ه��زار ميلي��ارد تومان 
 براي تحقق اين تحول بزرگ اس��ت.
»محمد رضا رحيمي« در آيين افتتاح 
كارخانه سيمان جوين، واقع در استان 
خراس��ان رضوي تأكيد ك��رد: دولت 
قص��د دارد »جاده بزرگ ابريش��م« را 
احيا كند. رحيمي همچنين از تحولي 
ديگر در دوره دولت احمدي نژاد خبر 
داد و يادآور شد: توليد سيمان در اين 
دوره از 34 به 74 ميليون تن رس��يده 
اس��ت. معاون اول رئيس جمهوري 

خاطرنشان كرد: دولت دهم تصميم 
دارد توليد سيمان در كشور را به مرز 
110 ميليون تن برساند.  وي با اشاره 
به بي اثر بودن تحريم ها عليه ايران، طي 
سال هاي گذشته اظهار داشت: همان 
 ط��ور كه رهبر معظ��م انقالب تأكيد
 كرده اند، بنا داريم تحريم ها و تهديدها 
را به فرصت ها تبديل كنيم و بخش 
صنعت يکي از اين عرصه هاست و 
عملکرد وزارت صنايع و معادن در اين 
زمينه درخشان است.كارخانه سيمان 
جوين كه توس��ط معاون اول رئيس 
جمهوري افتتاح شد، در بيست و چهار 
كيلومتري شهرستان جغتاي و در استان 

خراسان رضوي واقع شده است. 

ب��زرگ  هماي����ش  نخس����تين 
 همي��اران پليس كش��ور با حضور 
رئيس جمهور و مسئوالن وزارت 
آموزش پرورش و فرمانده نيروي 
انتظام��ي در ورزش��گاه 12 هزار 

نفري آزادي برگزار شد.
از جمله ه��دف هاي اين همايش 
م��ي توان ب��ه آموزش و آش��نايي 
دانش آموزان ب��ا موردهاي ايمني 
 و ترافي��ک از طري��ق شناس��ايي 
تخلف هاي حادثه س��از، نهادينه 
ب��ه  احت��رام  و  رعاي��ت   ك��ردن 
قانون هاي ف��ردي و اجتماعي در 
بين دانش آم��وزان و اولياي آنها، 
 ارتقاي س��طح فرهن��گ ايمني و 

ترافيک اشاره كرد. 

اجتماع��ي در  انضب��اط  تقوي��ت 
بي��ن دان��ش آم��وزان و والدين، 
تقويت روحيه مس��ئوليت پذيري، 
خودب��اوري و اعتم��اد ب��ه نفس 
در بي��ن دان��ش آم��وزان از ديگر 
 هدف هاي اين همايش به ش��مار 

مي رود. 
 

شجوني با اشاره به وجود گروه هايي که آنها را اصولگرا نمي داند؛ 
 اصولگرا يان نمي توانند سرنوشت كشور را 
به دليل حمايت هاي حزبي ناديده بگيرند 

 همايش غير حرفه اي ها براي استمرار 
به حمايت نياز دارد

جهان نما نصف النهار

 دعوت از احمدي نژاد براي ديدار 
با سران جريان 14مارس لبنان

يک نماين��ده جناح حاكم 
)جن��اح حامي غ��رب( در 
لبنان، خواس��تار  پارلم��ان 
ايران  ديدار رئيس جمهور 
با س��ران جريان 14 مارس 
ش��د. به گ��زارش فارس، 
»عق��اب صق��ر« نماين��ده 
لبن��ان و عض��و  پارلم��ان 
لبن��ان«  »اول  فراكس��يون 
حريري  س��عد  رياست  به 

)نخست وزير( در گفتگو با روزنامه لبناني الديار، از رئيس جمهور ايران 
خواست در سفر به بيروت، ديداري با رهبران 14 مارس برگزار كند. 

صقر افزود: در اين ديدار امکان بحث و گفتگو درباره ديدگاه ها و اطالع 
از نظر مس��تقيم محمود احمدي نژاد درب��اره اوضاع لبنان و منطقه وجود 

دارد. 
نماينده پارلمان لبنان ابراز اميدواري كرد تا سفارت ايران در لبنان، زمينه 
اين ديدار را فراهم كند تا شبهاتي كه در عرصه لبنان درباره برخي مسائل 

وجود دارد، نيز برطرف شود. 
عقاب صقر گفت: انتظار اس��ت كه اين درخواست با پاسخ مثبت طرف 
ايراني همراه ش��ود چون اين ديدارها در رفع نگراني ها نقش به س��زايي 
دارد و مسائل به صورت جدي و شفاف و با جرأت مطرح خواهد شد. 
رئيس جمهور ايران قرار است از 21 مهر ماه در سفري دو روزه به لبنان 
ب��رود و همه احزاب لبناني طي ماه جاري مواضع خود را در حمايت از 

سفر احمدي نژاد اعالم كرده اند. 

رئیس ستاد مشترک ارتش آمريكا:
ايراني ها راه خود را  ادامه مي دهند؛ 
اقدام نظامي پيامدهاي وخيم دارد

رئي��س س��تاد مش��ترک ارت��ش 
آمري��کا، با ابراز نگراني ش��ديد 
خود از پيامدهاي هر اقدام نظامي 
علي��ه ايران، تأكيد كرد كه وي به 
 ش��دت از ش��يوه ديپلماس��ي و 
گفتگو با ايران و فشار بين الملل 
بر آن حماي��ت مي كند. ايراني ها 
راهي را كه در آن هس��تند، ادامه 
مي دهن��د. ب��ه گ��زارش فارس، 

»مايکل مول��ن« در گفتگويي با روزنامه آمريکايي »كريس��تين س��اينس 
مانيتور« در پاس��خ به س��ئوالي درباره سياس��ت آمري��کا در مقابل ايران، 
اق��دام نظامي عليه اي��ران را خطرناک خواند و تأكيد كرد كه وي يکي از 

بزرگ ترين حاميان استفاده از شيوه  ديپلماسي در مقابل ايران است. 
قصد نداريم بپرس��يم كه آمريکا آيا به سوي جنگ با ايران مي رود يا چه 
زماني اين كار را مي كند، بلکه سئوال اين است كه نکته هاي مثبت و منفي 
اين امر چيس��ت؟ و برخي در دولت اوباما احساس مي كنند كه سياست 
اس��رائيل در مقابل فلس��طين امنيت ملي آمريکا را به خطر مي اندازد، آيا 
سياس��ت اسرائيل براي امثال ش��ما كه در ميدان جنگ افغانستان هستيد 
تهديد به ش��مار مي رود يا خير؟  مولن در پاسخ به اين سئوال كريستين 

ساينس مانيتور گفت: خير. تهديد نيست. 
مولن افزود: اما درباره ايران، من مدتي طوالني است كه به روشني درباره 
پيامدهاي پيش بيني نشده اقدام عليه ايران صحبت كرده ام. از طرف ديگر 
اگر چنين اقدامي انجام ش��ود، من به شدت درباره پيامدهاي نامعلوم آن 

احساس نگراني مي كنم. 
رئيس س��تاد مش��ترک ارتش آمريکا تصريح كرد: من به ش��دت از شيوه 
ديپلماس��ي، گفتگ��و، تحريم  و فش��ار بين المللي ]عليه اي��ران[ حمايت 

مي كنم. 
مولن افزود: ايران بخشي از دنيايي است كه به طور كامل با ثبات نيست. 

آنها  ]ايراني ها[ به نظر من راهي را كه در آن هستند، ادامه مي دهند. 
اين مقام بلندپايه آمريکايي بدون اش��اره به سياس��ت هاي جنگ افروزانه 
آمري��کا در دنيا از جمله منطقه، مدعي ش��د كه راه��ي كه ايران در پيش 

گرفته، ممکن است به درگيري بزرگي ختم شود. 
وي بدون اش��اره به زرادخانه هاي رژيم صهيونيس��تي و با هدف ارعاب 
ايران، مدعي ش��د كه ايراني ها بايد درک كنند كه عدم دس��تيابي آنان به 
قدرت هس��ته اي به سود آنان است و در طوالني مدت، اين به نفع ايران 
تمام مي شود و خيلي بهتر است كه اين امر بدون اقدام نظامي عليه ايران 

روي بدهد.

همگام با رئیس جمهوري در لبنان  

النهار: سفر احمدي نژاد به معني 
مخالفت لبنان با دخالت هاي خارجي 

است  
 روزنامه النهار لبنان نوش��ت: س��فر رئيس جمهوري ايران به بيروت، به 
معني اهميت لبنان در صحنه منطقه اي و پختگي سياس��ي آن و در نتيجه 
مخالفت با هر گونه توصيه هايي است كه برخاسته از نگاه تحقير آميز به 

لبنان و ديکته كردن برخي سياست ها به آن است.
ب��ه گزارش ايرن��ا، النهار افزود: س��فر محمود احمدي ن��ژاد به لبنان در 
چارچوب س��فر بسياري از رؤساي جمهوري كشورهاي دوست لبنان به 
اين كشور انجام مي شود و بيانگر اهميت لبنان در جامعه جهاني است. 
به نوشته النهار، سفر رئيس جمهوري ايران به لبنان مي تواند تأثير زيادي 

بر روابط ايران با برخي كشورهاي عربي داشته باشد. 
اين گزارش مي افزايد،به نظر مي رس��د ميهماني افتخاري سعد الحريري 
نخست وزير اين كشور براي رئيس جمهور ايران، دليل و معياري است 
كه مي تواند موجب ش��ده تا روابط لبنان - ايران از اس��تواري مورد نظر 

برخوردار شود. 
اين روزنامه عربي نوش��ت: خواسته رئيس جمهور ايران از لبنان، تقويت 
روابط با آن به عنوان يک كل و نيز تمايل به برقراري روابط مس��تحکم 
با اين كش��ور به عنوان الگويي براي كش��ورهايي اس��ت كه لبنان آنان را 

دوست خود مي داند. 
ماهي��ت و چگونگ��ي برخورد لبنان با اين س��فر مي توان��د توان دولت 
 لبن��ان در ايف��اي نقش مثبت درحف��ظ امنيت منطقه را ب��ه بوته آزمايش

درآورد. 
 النه��ار در ادامه با اش��اره ب��ه اينکه لبنان تصميم گرفت��ه كه ديگر صحنه 
جنگ هاي ديگران نباش��د، افزود: اگر رسمي بودن اين سفر مورد تأكيد 
قرار گيرد، در تقويت روابط با ايران گام برداش��ته ش��ده و اين امتحاني 

براي ايران و لبنان خواهد بود. 

سفیر الجزاير:

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، قلب دانایی منطقه است

جاللي در جمع خبرنگاران خواستار شد:

پيگيري حقوقي عدم تحويل سامانه » اس 300 «،  از سوي مسئوالن نظام

رحیمي: 
راه هاي كشور در آستانه تحول 

بزرگي قرار دارد

 نخستين همايش همياران پليس 
با حضور رئيس جمهور آغاز شد
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امير كريم زاد شريفي

در جشنواره اي كه سال پيش انجام 
شد، فرصتی مغتنم برايم دست داد 
تا گفتگويی با دو چهره برجس��ته 
روزنامه نگاری و ارتباطات كشور 

انجام دهم. 
دكت��ر امير هوش��نگ عب��اس زاده 
مدرس دانش��گاه و عض��و هيأت 
علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبايی 
و اس��تاد حس��ين قندی پ��در تيتر 
 ايران، در اين گفتگوها به سئواالتم 

بی پرده پاسخ دادند. 
استاد حس��ين قندی در خصوص 
گف��ت:  مطبوع��ات  وضعي��ت 
مخاطب پايين مطبوع��ات آنان را 
از نظرسنجی می ترس��اند، چرا كه 

در اين صورت تع��داد واقعی مخاطبان 
خود كه بس��يار اندک اس��ت، به دست 
می آيد. وی اظهار داشت: در حال حاضر 
پرتيراژترين روزنامه كش��ور 300 هزار 
نس��خه تي��راژ دارد ك��ه در مقايس��ه با 

جمعيت كشور بسيار پايين است. 
قن��دی ادام��ه داد: تركيه ب��ا  دارا بودن 
جمعيت��ی بالغ ب��ر 63 ميلي��ون نفر تنها 
 ي��ک روزنام��ه اش هفت ميلي��ون تيراژ 

دارد. 
وی در پاس��خ به اين س��ئوال كه نقص 
اصلی كجاس��ت؟ اظهار داشت: معتقدم 
يکی از عوامل اين است كه در كشور ما 
روزنامه خواندن مد نيست و اين پديده 
كه ايرانيان چرا روزنامه نمی خوانند بايد 

بررسی و تحقيق شود. 
وی با بيان اينکه باال  بودن ميزان باسوادی 
دليلی بر باال بودن ميزان مطالعه نيست، 
افزود: بايد به دنبال افزايش تعداد افراد 
باس��واد فرهنگی و گسترش فرهنگ در 

جامعه باشيم. 
قندی همچنين با اش��اره ب��ه تغييرهاي 
روزنامه ه��ای  محت��وای  در  گس��ترده 
كش��ور اظهار داش��ت: در حال حاضر 
خبرگزاری های رسمی كشور، 90 درصد 
خبرهای روزنامه ها را توليد می كنند در 
حال��ی كه اگر ب��ه روزنامه ه��ای معتبر 
جه��ان نگاه كنيم حتی يک خبر را درج 
نمی كنند و تمام صفحه هاي رسانه ش��ان 

 را ب��ه تحلي��ل و گ��زارش اختص��اص 
م��ی دهند. قندی اضافه كرد: متأس��فانه 
در حال حاضر برخی از روزنامه نگاران 
ما خود را ب��ه كاهلی زده اند و با وجود 
اينک��ه از روزنامه حقوق می گيرند، ولی 
به جای پوش��ش خبری يک مراس��م از 
اخبار مندرج در خبرگزاری ها اس��تفاده 

می كنند. 
وی تأكيد ك��رد: مطبوعات ما مش��کل 
مديريت��ی دارن��د چرا كه س��ردبيران و 
مديران مسئول اين روزنامه ها بايد خود 
خبرنگاران را به توليد گزارش و تحليل 

سوق دهند. 
وی ب��ا طرح برخ��ی س��ئوال ها افزود: 
چن��د درص��د از مدي��ران مس��ئول و 
س��ردبيران روزنامه های كشور كارشان 
روزنام��ه نگاری اس��ت؟ چن��د درصد 
دبيران سرويس های روزنامه های كشور 
متخص��ص امر هس��تند؟ اي��ن مدرس 
روزنام��ه نگاری ب��ا تأكيد ب��ر  رعايت 
تخصص و اصول در كار روزنامه نگاری 
تصريح كرد: به كارگيری فاميل، آشنا و 
اف��راد غير متخصص بيش��ترين آس��يب 
را ب��ه مطبوع��ات كش��ور وارد ك��رده 
اس��ت. قندی در پاس��خ به اين س��ئوال 
ك��ه فعاليت خبرگزاری ها در كش��ور را 
چگونه ارزيابی می كنيد، اظهار داش��ت: 
خبرگزاری ها در ح��ال حاضر خوراک  
دهنده اصلی روزنامه های كشور هستند. 
وی ادام��ه داد: س��بک ه��رم وارونه در 

اعمال  خبرگزاری ه��ا  خبرهای  بيش��تر 
می ش��ود، در حالی كه نبايد تنها از يک 
س��بک اس��تفاده كرد و همچني��ن تيتر 
بس��ياری از خبرها نيز بيش از 13 كلمه 
است كه اين ايراد بزرگی است. مدرس 
رشته روابط عمومي و ارتباطات گفت: 
رواب��ط عمومي ها در كش��ورمان در 50 
س��الگي دوران طفوليت خود را سپري 

مي كنند.
عباس زاده اظهار داش��ت: با اين وجود، 
روابط عمومي ها در كش��ور نس��بت به 
س��ال هاي گذش��ته رش��د قابل توجهي 
داش��ته اند، اما هنوز نمي توان نمره آنها  
را20 داد.وي ادامه داد: يکي از مهم ترين 
مش��کل هايي ك��ه رواب��ط عمومي ه��ا 
در اي��ران از آن رن��ج مي برن��د، بحث 

خودباوري است.
عباس زاده اظهار داشت: روابط عمومي ها 
در كش��ورمان به آن خودب��اوري الزم 
دس��ت نيافته اند به نحوي كه جايگاه و 

رسالت واقعي خود را پيدا نکرده اند.
وي ب��ا بيان اينکه نگاه مديران به روابط 
عمومي ها در كشور بايد تغيير كند، تأكيد 
كرد: داش��تن نگاه تشريفاتي، خدمات و 
پوستر چس��باندن به روابط عمومي ها، 
صدمه جبران ناپذيري ب��ه پيکره روابط 

عمومي ها در كشور مي زند.
اين مدرس ارتباطات در دانشگاه عالمه 
طباطباي��ي گفت: مديري كه رس��انه اي 

نينديشد، ضعيف عمل مي كند.

عب��اس زاده با بيان اينک��ه به آينده 
كش��ور  در  عمومي ه��ا  رواب��ط 
اميدواري��م، تصري��ح ك��رد: مراكز 
دانش��گاه هاي  و  عال��ي  آم��وزش 
 كش��ور به سوي تربيت متخصصان 
رواب��ط عموم��ي در كش��ور روي 
آورده ان��د و اي��ن اق��دام، آين��ده 
درخش��اني را براي حض��ور افراد 
رواب��ط عمومي ها  در  متخص��ص 

كشور متصور مي كند.
وي ع��دم تعامل مطل��وب روابط 
عمومي ه��ا با رس��انه ها را از ديگر 
مشکل هاي اصلي اين حوزه خواند 
و افزود: روابط عمومي ها كار نفوذ 
در افکار عمومي را بر عهده دارند 
و رس��انه ها نيز وظيفه تنوير افکار 
عموم��ي، ب��ه همين دلي��ل هر دو 

تکميل كننده يکديگر هستند.
عباس زاده با اشاره به گفته هاي پدر علم 
ارتباطات اظهار داش��ت: روابط عمومي 
مغز متفکر يک مجموعه اس��ت، روابط 
عمومي مهندسي انساني آن مجموعه را 
بر عهده دارد، قلب تپنده سازمان است.

عباس زاده در ادامه به لزوم به كارگيري 
نيروهاي متخصص در روابط عمومي ها 
تأكيد ك��رد و افزود: 15 ت��ا 20 درصد 
رواب��ط عمومي ه��اي فعال در كش��ور، 
تحصي��الت مرتبط با رش��ته خ��ود را 
داش��ته اند، در حالي ك��ه در ژاپن فردي 
براي اينکه كار روزنامه نگاري و روابط 
را آغاز كند باي��د تحصيالت آكادميک 

داشته باشد.
اين مدرس ارتباطات همچنين از تعطيل 
شدن انتخاب روابط عمومي برتر كشور 
 اب��راز تأس��ف ك��رد و گف��ت: انتخاب 
روابط عمومي برتر كشور به نوعي بين 
رواب��ط عمومي ها ايجاد رقابت مي گيرد 
كه  چند سالي است، تعطيل شده است و 
به نظرم با اين تعطيلي روابط عمومي ها 
در كش��ور در بس��تر بيم��اري به س��ر 
مي برند.وي سال اصالح الگوي مصرف 
را بهترين سال براي بروز و ظهور نقش 
رواب��ط عمومي ها در كش��ور خواند و 
تأكيد كرد: امسال فرصت مناسبي است 
تا رواب��ط عمومي ها با فرهنگ س��ازي 
مناس��ب، زمينه بروز و ظهور نقش خود 

در جامعه را فراهم كنند.

سردار رادان تأكيد كرد:
آمادگ�ي بيش�تر در براب�ر 
تهديدهاي جنگ نرم دشمن

زاينده رود 
جانشين فرمانده نيروي انتظامي در اولين گردهمايي 
مشترک فرماندهي انتظامي اصفهان با هيأت هاي مذهبي، 
با بيان اينکه تهديدهاي جنگ نرم دش��من در راه است بر 

آمادگي بيشتر در برابر اين تهديدها تأكيد كرد. 
س��ردار احمدرض��ا رادان در اولين گردهمايي مش��ترک 
فرماندهي انتظامي اصفهان با حضور بيش از سه هزار نفر 
از مس��ئوالن هيأت هاي مذهبي، مداحان، ش��اعران و ائمه 
جماعات مسجدها، در مهديه بزرگ اين شهرستان گفت: 
امروز دشمن دريافته كه در مقابل جمهوري اسالمي جنگ 
سخت تأثيري نداشته و به همين جهت است كه راه فتنه و 

جنگ نرم را پيش گرفته است. 
وي با بيان اينکه تهديدهاي جنگ نرم دشمن در راه است 
تأكيد كرد: بايد در برابر اين تهديدها با آمادگي بيشتري حاضر 
شد و فرهنگ عاشورايي ايثار و شهادت را در جنگ فتنه و 
نرم همچون جنگ سخت عملياتي كرد. اين مقام مسئول 
اظهار داشت: دشمنان بايد بدانند كه ما سينه خود را در برابر 
يزيديان زمان س��پر مي كنيم و از ارزش هاي الهي خود تا 

آخرين قطره خون حفاظت خواهيم كرد. 
جانشين فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: امروز كشور 
ما كه روزي حتي يک سيم خاردار براي كند كردن حركت 
دشمن نداشت؛ توانسته است با اعتماد به نفس و خودباوري 
در علم نانو، به س��ومين كشور در جهان تبديل شود و در 

انرژي هسته اي نيز موفقيت هاي بزرگي را كسب كند. 
وي افزود: دش��من درياف��ت كه اين موفقي��ت ها نتيجه 
عاشورايي بودن مردم ايران است و به همين جهت در پي 
كم كردن كاركردهاي عاش��ورا بر آمده و با ايجاد انحراف 
در مراس��م هاي مذهبي ماه محرم، قصد دور كردن جوانان 
 از اين مراس��م ه��ا را دارد. اين مقام انتظام��ي به موضوع 
قرآن سوزي در كشور آمريکا اش��اره كرد و اظهار داشت: 
امروز دشمنان وقتي مي بينند كتاب آسماني ما كاركردهاي 
فراواني در راس��تاي سعادت و رستگاري مردم جهان دارد، 
دس��ت به سوزاندن آن مي زنند كه اين يکي از افتخارهاي 

دين ما است. 
 وي در ادامه گفت: همين قمه اي كه عده اي بر س��ر خود 
مي زنند زماني مشق شمشير اصحاب امام حسين براي مقابله 
با دشمنان ايشان بود كه امروز وقتي بر سر صاحب خودش 
فرود مي آيد ديگر آن كاركرد را نخواهد داش��ت. اين مقام 
مسئول خطاب به هيأت هاي مذهبي عنوان داشت: نگذاريد 
ع��ده اي با چنين اقدام هايي ع��ده اي را از دين رويگردان 
ك��رده و به انحراف جذب كنند. س��ردار رادان تأكيد كرد: 
كاركرد هيأت هاي مذهبي بايد زنده كردن نهضت عاشورا و 
شعارهاي مذهبي باشد و از ورود انحراف به دين جلوگيري 

كند .

مع��اون فرهنگ��ي حوزه ه��اي علميه  
خواهران گف��ت: زماني كه دختران در 
زمينه الگوه��ا اطالع��ات و آگاهي و 
بصيرت نس��بت ب��ه اعتقادها و احکام 
خود نداشته باشند، مجذوب الگوهاي 
غربي خواهند ش��د. فاطمه حبيبي در 
گفتگ��و با فار س، با بيان اينکه دختران 
جامعه م��ا از الگوه��اي غربي پيروي 
مي كنن��د، اظه��ار داش��ت: البته علت 
پي��روي دختران ما عدم اطالع رس��اني 

مناسب به آنهاست. 
داد:  ادام��ه  وي 
دختران  ب��ه  اگر 
معرفت،  ج��وان 
عل��م و آگاه��ي 
در مورد مس��ائل 
بدهيم هيچ  وقت 
براي  كمب��ودي 
آنها پيش نمي آيد 
تا جذب تبليغ ها 
پ��وچ و توخالي 

غ��رب ش��وند. وي در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه دختران چگونه مي توانند 
از بانوان��ي مانند حضرت فاطمه )س( 
پيروي كنند، تأكي��د كرد: اين موضوع 
نيز به محور بصيرت دهي بازمي گردد؛ 
زماني كه دختران جوان بصيرت داشته 
باشند، متوجه مي شوند كه الگوي اصلي 
كسي اس��ت كه به تمامي خصوصيت 
ه��ا و اعتقادهاي دين��ي عمل مي كند 
و در اي��ن زمين��ه تنها كس��ي كه عمل 
 كرده و مص��داق اصلي دارد، حضرت 
فاطمه )س( اس��ت. مع��اون فرهنگي 
علميه  خواه��ران، گفت:  حوزه ه��اي 
بعض��ي از اف��راد مدعي مي ش��وند كه 
حض��رت فاطمه )س( متعلق به 1400 
س��ال پيش اس��ت در حالي كه چون 
دي��ن ما دين��ي پويا و جاودانه اس��ت 
ب��ه درد اب��د مي خ��ورد؛ اگ��ر در اين 
زمينه ها به دخت��ران جوان آگاهي داده 
شود آنها متوجه مي ش��وند كه بايد از 
چنين الگوي برجسته اي استفاده كنند. 
حبيبي در پاسخ به اين پرسش كه براي 
جلوگي��ري از بي هويت كردن دختران 

كه توس��ط غرب انجام مي ش��ود چه 
راهکاري را پيشنهاد مي كنيد، تصريح 
كرد: بهترين راه اين است كه بصيرت 
را با روش هاي نوي��ن به دختران مان 
آموزش دهي��م و از روش هاي قديمي 

استفاده نکنيم. 
وي ادام��ه داد: ما بهتري��ن محتوا را از 
نظر اطالعاتي در اختيار داش��ته، ولي 
براي ارائه آنها روش جديدي نداريم؛ 
اگر بتوانيم روش ه��اي خود را جديد 
و ب��روز كنيم دختران فريب اينترنت و 
مختلفي  سايت هاي 

را نمي خورند. 
به  اف��زود:  حبيب��ي 
طور مثال زماني كه 
اينکه  مانند  شبهه اي 
نواقص العقول  زنان 
طري��ق  از  هس��تند 
ذهن  وارد  سايت ها 
ج��وان  دخت��ران 
مي ش��ود، اگر ما از 
طريق سايتي ديگر جواب هاي درست 
و منطق��ي در اين زمينه را به آنها ارائه 
دهي��م به طور طبيع��ي آن دختري كه 
وارد آن سايت شده، وارد سايت ديگر 
مي شود و جواب شبهه خود را مي گيرد 

و مسأله برايش حل مي شود. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا 
حجاب مانع پيش��رفت دختران جوان 
مي ش��ود، اظهار داش��ت: حجاب مانع 
پيش��رفت نش��ده، بلکه حجاب باعث 
پيشرفت مي شود؛ قديمي ها مي گويند 
كه حج��اب محدوديت نيس��ت بلکه 
مصوني��ت اس��ت ام��ا باي��د بداني��م 
دارد ولي  حج��اب محدوديت هاي��ي 
اين محدوديت براي بهتر وارد ش��دن 
دختران در جامعه است همچنين براي 
اين اس��ت كه بتوانيم پيش��رفت داشته 
باش��يم. حبيبي ادام��ه داد: اگر حجاب 
رعايت نش��ود ديگر به ايده انساني به 
ص��ورت يک زن نگاه نخواهد ش��د و 
به ديده ش��هواني نگاه مي شود كه اين 
عامل باعث عقب رفت دختران و زنان 

مي شود. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 
مطبوعات كشور از نظرسنجی مخاطبان خود هراس دارند

امام جمعه اصفهان: 
نيروي انتظامي، تنها نيروي مسلح در حال جنگ

توقيف يك ماهه خودروهاي حادثه ساز در 
دستور كار پليس اصفهان

ارتقاي معنويت جامعه نيازمند مشاركت هيأت هاي مذهبي با پليس است

بر اساس مصوبه مجلس؛ 

شهرداري ها موظف به ساماندهي معابر براي دوچرخه سواران شدند

زاينده رود 
 فرمان��ده انتظام��ي اس��تان اصفهان بر مش��اركت 
هي��أت هاي مذهبي با پليس در ارتقاي معنويت جامعه 
تأكيد كرد و خواستار تعامل بيشتر اين هيأت ها با اين 

فرماندهي شد.
سردار »حس��ن كرمي« در اولين گردهمايي فرماندهي 
انتظامي اس��تان اصفهان با هيأت هاي مذهبي، مداحان، 
ش��اعران و ائم��ه جماعات مس��اجد، در مهديه بزرگ 
ش��هر اصفهان گفت: يکي از تأكيدهاي نيروي انتظامي 
مش��اركت عمومي اس��ت و مردم همانطور كه هميشه 
پش��تيبان نظام جمهوري اسالمي بودند در تأمين امنيت 

هم مشاركت داشته باشند.
وي با بيان اينکه حفظ ارزش ها حساس��يت دش��منان 
 را برانگيخت��ه عنوان داش��ت: امروز دش��منان بر روي 
برنام��ه هاي ديني متمركز ش��ده اند و ب��ا وارد كردن 
انحراف و خرافه در مراسم هاي مذهبي، قصد تضعيف 

ارزش هاي نظام را دارند.
اين مقام مس��ئول تصريح كرد: ب��راي مصون ماندن از 
اين انحراف ها، خرافه ها و ش��کاف هايي كه در دين 
پديد مي آيد بايد با بصيرت عمل كرد و از ش��خصيت 
ه��اي بزرگ دين��ي پيروي نمود ك��ه در اين خصوص 

هم��کاري ب��ا پليس ني��ز مي تواند كارس��از باش��د تا 
 مراس��م هاي مذهبي با ش��کوه هر چه بيشتري برگزار 

شود.
فرمانده انتظامي استان اصفهان افزود: هر كسي كه نفوذ 
كالم دارد و م��ردم به حرفش گوش مي كنند بايد براي 

ارتقاء معنويت جامعه كمک كند.
وي اف��زود: هيأت هاي مذهبي بايد در جذب جواناني 
ك��ه از انگي��زه و روحيه ب��االي انقالب��ي برخوردارند 
 ت��الش كرده و آنان را با آفت هاي جامعه آش��نا كنند. 
س��ردار كرمي در پايان خواستار اس��تمرار جلسه هاي 
هيأت هاي مذهبي با فرماندهي انتظامي اس��تان شده و 
با بيان اينکه ارتقاي معنويت جامعه نيازمند مش��اركت 
هيأت هاي مذهبي اس��ت گفت: تعامل فرهنگي پليس 
و هي��أت هاي مذهبي مي تواند در هر چه باش��کوه تر 
برگزار كردن مراسم هاي ديني كمک كرده و به الگويي 

براي سايرين تبديل شود.

موظ��ف  را  ه��ا  ش��هرداري  مجل��س  نماين��دگان 
كردن��د ك��ه نس��بت ب��ه س��اماندهي معاب��ر ب��راي 
 عاب��ران پي��اده و دوچرخه س��واران در كش��ور اقدام

 كنند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، نماين��دگان مجل��س در ادامه 
بررس��ي جزئي��ات ط��رح اص��الح الگ��وي مصرف 
ان��رژي، ش��هرداري ها را موظ��ف كردند كه نس��بت 

به س��اماندهي معابر و تس��هيل عبور و م��رور عابران 
 پياده و دوچرخه س��واران در ش��هرهاي كشور اقدام 

كنند. 
نماين��دگان مجل��س بعد از بررس��ي 8 م��اده از اين 
ط��رح و تصوي��ب 5 م��اده از آن، ادام��ه بررس��ي 
 ط��رح مذك��ور را به جلس��ات بعدي مجل��س موكل 

كردند.

زاينده رود 
نماين��ده ولي فقيه در اس��تان و امام جمعه اصفهان با اش��اره به مس��ئوليت هاي 
 سنگين نيروي انتظامي گفت: امروز پليس تنها نيروي مسلحي است كه در حال جنگ 

مي باشد.
آيت ا... س��يد يوس��ف طباطبائي در ديدار فرمانده انتظامي، رؤساي عقيدتي، حفاظت 
اطالعات و مس��ئوالن انتظامي اس��تان اصفهان كه به مناسبت گراميداشت هفته نيروي 
انتظامي برگزار ش��د با تبريک اين هفته به سبزپوشان عرصه نظم و امنيت كشور اظهار 
داشت: امروز نيروي انتظامي تنها نيروي مسلحي است كه مرتب در حال جنگ مي باشد 
به گونه اي كه در زمان صلح هم براي مبارزه با اش��رار و قاچاقچيان مواد مخدر ش��هيد 

مي دهد. 
وي به مس��ئوليت هاي س��نگين اين نيرو اش��اره كرد و افزود: آش��نا كردن مردم با اين 
مسئوليت ها نبايد به هفته نيروي انتظامي اختصاص يابد بلکه در تمام هفته ها و روزهاي 
س��ال از مأموريت ها و فعاليت هاي مأموران جان بر كف نيروي انتظامي اطالع رساني 

شود.
نماينده ولي فقيه در استان خواستار كم كردن برخي از مسئوليت هاي نيروي انتظامي شد 
و عنوان داشت: مانند گذشته كه مسئوليت تعدادي از كارها با ژاندارمري و برخي ديگر 
با كميته و شهرباني بود، امروز هم برخي از وظايف نيروي انتظامي مانند مبارزه با قاچاق 

به ديگر ارگان ها واگذار شود.
امام جمعه اصفهان تصريح كرد: اعتقاد بنده هم اين است كه در برقراري نظم و امنيت 
همه كارها با نيروي انتظامي نيس��ت و تمامي دس��تگاه ها و مردم بايد دست در دست 

يکديگر بدهند تا مشکل جامعه حل شود.

زاينده رود 
فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان در همايش راهوران محله از دستور كار قرار گرفتن 
برخورد ش��ديد اين فرماندهي با رانندگان متخلف و توقيف يک ماهه خودروهاي حادثه 
 س��از خبر داد. س��ردار »حس��ن كرمي« در اين همايش كه همزمان با پنجمين روز از هفته 
نيروي انتظامي در سالن اجتماعات اداره كل راه و ترابري استان برگزار شد، گفت: موضوع 
انضباط ترافيکي يکي از مهم ترين برنامه هاي انتظامي در برنامه پنجم توسعه مي باشد كه اين 
فرماندهي نيز در اين خصوص طرح هاي تشديد برخورد با رانندگان حادثه ساز را در دستور 

كار خود قرار داده است. 
وي صحبت كردن با گوشي تلفن همراه  و خوردن و آشاميدن حين رانندگي، نبستن كمربند 
ايمني، عدم رعايت حق تقدم و عبور از چراغ قرمز را از تخلف هاي حادثه ساز نام برد و افزود: 
بر اساس قانون جديد كه تازگي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رانندگاني كه مرتکب 
اين گونه تخلفات شوند با برخورد شديد پليس مواجه شده و خودروي آنها به مدت يک ماه 
توقيف مي شود. اين مقام انتظامي در ادامه وجود تعداد بيشمار موتورسيکلت در سطح استان 
و بي توجهي آنها به مقررات راهنمايي و رانندگي را نگران كننده بيان كرد و اظهار داشت: در 
اين خصوص نيز فرماندهي انتظامي استان برنامه هاي ويژه اي را در دستور كار قرار داد كه 
يکي از برنامه هاي جلوگيري از ورود موتورسيکلت سواران به بزرگراه هاي پر تردد درون 

شهري مي باشد.
وي با بيان اينکه بسياري از مردم با اين وسيله نقليه به گذران زندگي خود مي پردازند خواستار 
چاره انديشي مسئوالن در اين رابطه شده گفت: بايد مسئوالن شهري مسيرهاي ويژه اي را 
براي موتورسيکلت ها طراحي كنند تا موتورسواران ديگر از عرض خيابان عبور نکرده و باعث 

ايجاد مزاحمت براي ساير شهروندان نشوند.

معاون فرهنگي حوزه هاي علميه  خواهران:
عدم بصيرت نسبت به اعتقادها باعث جذب 

دختران به الگوهاي غرب مي شود

كارشناس اداره بهبود تغذيه وزارت 
بهداشت گفت: مصرف مواد غذايي 
آلوده به مواد ش��يميايي، سموم قارچي، 
آفت كش ها، فلزهاي س��نگين وحشره 
 ك�ش ه��ا، موج��ب ب��روز بيماري هايي 
مانند: آس��يب هاي عصب��ي، نقص هاي 
مادرزادي و انواع سرطان ها مي شود. زهرا 
ف��ارس،  ب��ا  گفتگ��و  در   عبدالله��ي 
افزود: آلودگي و فساد مواد غذايي مي تواند 
مشکل هاي زيادي براي انسان به وجود 
آورد. وي گف��ت: اگ��ر م��واد غذايي به 
خصوص غذاهاي پخته خوب نگهداري 
نش��وند، موج��ب مس��موميت غذايي 
مي ش��وند و از نش��انه هاي مسموميت 
غذايي مي توان به استفراغ و اسهال اشاره 
كرد. كارشناس اداره بهبود تغذيه وزارت 
بهداش��ت اف��زود: باكتري ها، س��م هاي 
قارچي و كپک ها، مواد شيميايي، داروها و 

سم هاي دفع آفات نباتي مي توانند باعث 
آلودگي و فساد موادغذايي شوند. عبداللهي 
گفت: مصرف بي رويه س��م هاي آفات 
نباتي و حشره كش ها موجب باقيماندن 
س��موم در علوفه و بدن دام هاي مختلف 
مي ش��ود و با مصرف شير و گوشت اين 
دام هاي آلوده، انسان نيز آلوده مي شود. وي 
افزود: باقيماندن سموم دفع آفات بر روي 
ميو ه ها نيز مي تواند موجب مس��موميت 
ش��ود. بنابراي��ن ب��راي پيش��گيري از 
مسموميت، حتي االمکان بايد ميوه ها را به 
صورت پوس��ت كن��ده مص��رف كرد. 
كارش��ناس اداره بهب��ود تغذي��ه وزارت 
بهداشت گفت: پشه و سوسک موجب 
انتقال باكتري هاي بيماري زا به مواد غذايي 
مي شوند. بنابراين الزم است مواد غذايي 
در محلي نگداري ش��وند كه از دسترس 

حشره و حيوان هاي موذي دور باشند. 

قائ��م مق��ام س��ازمان مديريت 
بحران كشور گفت: زلزله، اولين 
خطر از بالياي چندگانه دنيا در ايران 
ب��ه ش��مار م��ي رود و 10 درصد از 
تلفات انس��اني در كشورمان به علت 

رخداد زلزله است.
»رحمت اله شيش��ه گ��ر« در همايش 
»مخاط��ره ه��اي زمين ش��ناختي« در 
گرگان افزود: 78 درصد از مس��احت 
كل اي��ران در منطقه خط��ر لرزه هاي 

جدي قرار دارد. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: در دني��ا س��ه 
نقطه زلزله خيز ش��امل اقيانوس آرام، 
اقيان��وس اطلس و كوه ه��اي هيماليا 
وج��ود دارد كه كش��ور م��ا در منطقه 

هيماليا قرار گرفته است. 
شيشه گر با اشاره به وجود 45 حادثه 
طبيع��ي گف��ت: از 160 زلزله مخرب 
يک قرن اخير، 20 درصد آن در كشور 

ما اتفاق افتاده است. 
قائ��م مقام س��ازمان مديري��ت بحران 
كش��ور افزود: همچنين از س��ال هاي 
86 تا 88، 820 مورد زلزله باالي 3/5 
ريش��تر رخ داده ك��ه اگ��ر زلزله هاي 

ب��االي 1/5 ريش��تر را در نظر بگيريم 
حدود 10 هزار مورد زلزله در كش��ور 

به ثبت رسيده است. 
شيش��ه گر ادامه داد: اس��تان گلستان 
جزو ش��ش اس��تان حادثه خيز از نظر 
زلزل��ه اس��ت و در جلوگيري از بروز 
حادث��ه در رتب��ه دوم ق��رار دارد. وي 
با اش��اره به اينکه س��يل در رتبه دوم 
بالياي طبيع��ي ق��رار دارد، افزود: از 
س��ال 86 تا 88 ، 410 مورد س��يل در 
كش��ور ثبت ش��د و در قرن بيستم از 
120 كش��ور جهان كه مرگ و مير بر 
اثر س��يل در آن ثبت شده، ايران جزو 

47 كشور اول است. 
وي گفت: براساس آمارهاي موجود، 
در كاهش حادثه ها، در شش ماه اول 
سال 89، نس��بت به مدت مشابه سال 
86، 32 درصد كاهش حادثه داشتيم و 
كاهش تلفات طبيعي 211 درصد بود. 
اين مس��ئول همچنين پيش��رفت هاي 
جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه 
را نش��ان از مديريت، برنامه ريزي و 
هماهنگ��ي و همکاري بين مس��ئوالن 

دانست. 

كارشناس اداره بهبود تغذيه وزارت بهداشت:
غذاهاي آلوده به مواد شيميايي موجب بروز 

آسيب هاي عصبي مي شوند

قائم مقام سازمان مديريت بحران: 
10 درصد از تلفات انساني در ايران، ناشي 

از زلزله است

جامعه

اولين نشست فرماندهي انتظامي 
استان اصفهان با هيأت هاي 

مذهبي برگزار شد

مداح معروف اهل بيت )ع(: 
هيچ سالحي برنده تر از حفظ 

ارزش ها نيست

زاينده رود 
 اولين نشس��ت فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان با 
هيأت هاي مذهبي با حضور سردار رادان )جانشين فرمانده 
انتظامي كشور( و سه هزار نفر از مسئوالن هيأت هاي مذهبي، 
مداحان، شاعران و ائمه جماعات مساجد در مهديه بزرگ شهر 
اصفهان برگزار شد. در اين مراسم، ابتدا سردار كرمي فرمانده 
انتظامي استان ضمن خيرمقدم به حاضران، مشاركت عمومي 
در تأمين امنيت را يکي از اولويت هاي نيروي انتظامي برشمرد 
و گفت: هيأت هاي مذهبي بايد با مش��اركت و همکاري با 
پليس در عدم به وجود آمدن انحراف و خرافه ها در مراسم 
هاي ديني خودداري كنند. وي افزود: شاعران،  مداحان، ائمه 
جماعات مس��اجد كه در بين مردم جامعه نفوذ دارند بايد به 
بهترين شکل ممکن موضوع عدم وارد شدن به انحراف در 
مراسم هاي مذهبي را به آنان تفهيم كنند. اين مقام مسئول در 
ادامه ابراز اميدواري كرد كه نشست تعاملي هيأت هاي مذهبي 
با نيروي انتظامي استمرار يافته و هماهنگي هر چه بيشتري اين 
برگزاري مراسم هاي مذهبي در آرامش كامل به وجود بيايد. 
در ادامه حاج آقا اشتري شاعر اهل بيت عصمت و طهارت، 
به مناسبت والدت باسعادت فاطمه معصومه )س( اشعاري را 
در مدح و ثناي اين بانوي بزرگ اسالم براي حاضران قرائت 

نموده و سپس حاج آقا ناجي به مولودي خواني پرداخت.

زاينده رود 
م��داح معروف اهل بي��ت عصمت و طهارت )ع( 
اصفه��ان، با بيان اينکه هيچ س��الحي برنده تر از حفظ 
ارزش ها نيس��ت گفت: هيأت هاي مذهبي بايد جوانان 

را براي مقابله با فتنه انگيزي هاي دشمن آماده كنند. 
گردهماي��ي  اولي��ن  در  منص��وري«  مه��دي   »ح��اج 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان با هيأت هاي مذهبي، 
شاعران، مداحان و ائمه جماعات مساجد كه در مهديه 
 بزرگ شهر اصفهان برگزار شد گفت: دشمن با وارد كردن 
سي دي هاي مبتذل، گسترش شبکه هاي ماهواره اي و 
مواد مخدر صنعتي جديد، قصد دارد تا نظام ارزشي ما 
را تضعيف كند. وي افزود: براي مقابله دش��من بايد با 
تمام وجود از ارزش هاي ديني و اسالمي خود پاسداري 
 ك��رده و آن را با بهترين ش��کل به نس��ل آين��ده منتقل 

كنيم.
  اين مداح اهل بيت )ع( عنوان داش��ت: امروز به بركت 
خون هاي ريخته شده ما نظامي اسالمي و ارزشي داريم 
كه بايد براي ش��کرگذاري داشتن اين نظام هيأت هاي 
مذهبي جوانان را براي مقابله با فتنه انگيزي هاي دشمن 
آماده كرده و آنها را با نهضت عاش��ورا كه همانا داشتن 

روحيه شهامت و شهادت طلبي است آشنا كنند.
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زاينده رود
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان، تسريع در 
احداث پايانه ه��ای اتوبوس در ميدان ه��ای آزادی و 

جمهوری اسالمی را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
»وحيد فوالدگر« به مش��کل های ترافيکی ميدان آزادی 
و جمهوری اسالمی اشاره كرد و از مسئوالن شهرداری 
خواست تا تالش های خود را برای احداث پايانه های 
اتوب��وس در ميدان ه��ای آزادی و جمهوری اس��المی 
س��رعت بخش��ند و آن را در اولويت برنامه های خود 

قرار دهند.
وی در بخ��ش ديگری از س��خنان خود با انتقاد از عدم 
آزادس��ازی كندرو جنوب ش��رقی پل شهيدان امينی در 
محدوده ش��هرداری منطقه 2 گفت: متأس��فانه به علت 
آزادس��ازی نش��دن اين كندرو، اين پروژه عظيم و مهم 

دچار چالش شده است.
عضو كميس��يون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان، روند عملي��ات اجرايی پروژه 
پل ش��هيدان امينی را مطلوب ارزياب��ی كرد و افزود: به 
علت عدم آزادس��ازی كندرو آن در رو به روی خيابان 
اميركبير و تنگی معبر به ويژه در بعد از ظهرها، تردد از 
اين خيابان به س��مت خيابان امام خمينی)ره( به سختی 

صورت می گيرد.
وی تس��ريع در آزادس��ازی كندرو پل شهيدان امينی در 
محدوده ش��هرداری منطقه2 را م��ورد تأكيد قرار داد و 
گفت: در صورتی كه مس��ئوالن اي��ن منطقه توان انجام 
اين كار را ندارند، مسئوالن شهرداری بايد با استفاده از 
اعتبارهای ش��هرداری مركزی اين كار را در اسرع وقت 

انجام دهند.
فوالدگر، همچني��ن از عدم اتمام عمليات اجرايی رمپ 
خروج��ی پل دو طبقه ام��ام خمين��ی)ره( انتقاد كرد و 
از مس��ئوالن شهرداری خواس��ت با توجه به اينکه اين 
پ��روژه به بهره برداری رس��يده و نياز مبرم ش��هروندان 
 اس��ت، هر چه زودتر نسبت به اصالح اين مشکل اقدام 

كنند.
وی در بخش ديگری از سخنان خود، برگزاری نمايشگاه 
مطبوع��ات را از هر جهت مثب��ت ارزيابی و حركت به 
سمت حرفه ای ش��دن مطبوعات را ضروری بيان كرد 
و از مس��ئوالن آنها به ويژه مطبوعات محلی خواس��ت 
تا برای ارتقای مس��ائل فرهنگی، فرهنگ ش��هروندی، 
سالمت، بهداشت و محيط زيست به عنوان چالش های 

اساسی شهر اصفهان، بيشتر تالش كنند.

روی میز

شهر من

شهردار اصفهان:
اعتمادسازي، اساس تمام حركت ها در مدیریت شهري است

مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان:
پايانه هاي مسافربري در خاورميانه حرف اول را خواهد زد

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان:
طرح تكريم ارباب رجوع درمنطقه 11 اصفهان، آرامش شهروندان را به همراه داشته است

زاينده رود  
شهردار اصفهان گفت: اس��اس تمام حركت ها در 
مديريت شهری بر اصل اعتمادسازی انجام می شود 
و در دس��تيابی به اين هدف، با توجه به شان مردم 

اصفهان مسير زيادی باقی مانده است. 
به گزارش موج، دكتر س��يد مرتضی سقاييان نژاد 
در حاش��يه تجلي��ل از كارمندان نمونه ش��هرداری 
اصفه��ان اذعان داش��ت: در ش��هرداری اصفهان، 
اس��اس حركت ما بر اصل اعتمادس��ازی اس��توار 
بوده اس��ت كه به ي��اری خداوند و ب��ا روحيه ای 

الهی كه بر دست اندركاران حاكم بوده اعتماد مردم 
حتی المقدور جلب شده است. وی از رضايتمندی 
نس��بی در بين طبقه های مختلف مردم از خدمات 
شهرداری و كوتاه شدن ديوار بی اعتمادی خبر داد 
و اعالم كرد: اگر چه توانستيم نمره قابل قبولی در 
زمينه تکريم ارباب رجوع به دست آوريم، اما هنوز 
 بايد راه زيادی در اين خصوص با توجه به ش��ان 

مردم اين كالنشهر پيمود. 
س��قائيان نژاد بر لزوم پيگيری روند اعتمادس��ازی 
بين ش��هروندان و ش��هرداری تأكيد و خاطرنشان 

كرد: اعتمادس��ازی بس��تر توس��عه و پيش��رفت را 
ايج��اد می كن��د و ب��ا وج��ود اعتم��اد متقابل بين 
 مديران و ش��هروندان، توسعه پايدار شهری تحقق 
می ياب��د. ش��هردار اصفه��ان با اش��اره ب��ه اين كه 
ش��هروندان از خادمان خود در مجموعه مديريت 
ش��هری در حد نم��ره قابل قبولی راضی هس��تند، 
اضاف��ه كرد: اميد اس��ت با تالش هم��ه همکاران 
در ش��هرداری به اين قله و ايده نزديک ش��ويم تا 
شهروندان ارزيابی درس��ت و دقيقی در اين مورد 

داشته باشند. 

وی ب��ه كاركنان اين مجموع��ه در رابطه با تکريم 
ارباب رجوع توصيه و بيان كرد: الزم است نيت ها 
را خالص كنيم و با خداوند و پيامبر اكرم )ص( و 
ائمه اطه��ار معامله نماييم و از اين دريچه به مردم 

سرويس بدهيم. 
وی پس از ادای واجبات دينی، خدمت به مردم را 
بهترين اعمال دانست و افزود: اگر به دنبال سعادت 
دنيا وآخرت هستيم، می بايست خود را به اقيانوس 
 بی ك��ران خدا وص��ل كنيم تا به اين خوش��بختی 

دست يابيم.

س��ازمان پايانه های مسافربری ش��هرداری اصفهان در سال 
1404 به عن��وان برترين س��ازمان پايانه های مس��افربری 

خاورميانه انتخاب خواهد شد. 
پايانه ه��ای  س��ازمان  مديرعام��ل  ايمن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
 مس��افربری ش��هرداری اصفهان ب��ا تأكيد ب��ر اين مطلب 
ب��ه  تحق��ق  راس��تای  در  س��ازمان  اي��ن   اظهارداش��ت: 
چش��م انداز خود يعن��ی ايج��اد فضايی آرام، ايم��ن، زيبا 
 در دس��ترس و م��درن در پايانه ه��ا در نظ��ردارد در اف��ق 
پايانه ه��ای  برتري��ن  عن��وان   1404 س��ال 
اختص��اص  خ��ود  ب��ه  را  خاورميان��ه   مس��افربری 

دهد. 

اينک��ه س��ازمان  بي��ان  ب��ا  فع��ال   س��يد رض��ا حکي��م 
س��ال  در  اصفه��ان  ش��هرداری  مس��افربری   پايانه ه��ای 
1388 به عن��وان برترين س��ازمان پايانه های مس��افربری 
 كش��ور انتخاب گرديد  خاطرنش��ان كرد: پايانه های كاوه، 
نظ��ر  اس��اس  ب��ر  رود  زاين��ده  و  ج��ی   صف��ه، 
كارشناس��ان رتب��ه اول تکري��م ارب��اب رج��وع، به روز 
 176 بي��ن  در  را  ده��ی  س��رويس  و  خدم��ات  ك��ردن 
اختص��اص  خ��ود  ب��ه  كش��ور  در  مس��افربری   پايان��ه 

دادند. 
وی خاطرنش��ان ك��رد: ب��ا وجود ت��ردد قاب��ل توجه در 
پايانه ه��ای اصفهان، نظاف��ت و طراحی دكوراس��يون اين 

پايانه ها در كش��ور زبانزد اس��ت و كمک ب��ه افراد در راه 
مانده و ابن الس��بيل توسط خيرين و ارائه خدمات رايگان 
 به مس��افران را می توان از مهمترين اقدام های اين سازمان 

برشمرد. 
مديرعام��ل س��ازمان پايانه های مس��افربری  ش��هرداری 
با اش��اره ب��ه جابه جاي��ی روزان��ه صدهزار  مس��افر در 
اصفه��ان  ش����هر  مس����افربری  پ��ايان����ه   چه����ار 
 اظه��ار داش��ت: در ح��ال حاض��ر 7 ه��زار اتوب��وس و
ك��ه  فعال ان��د  پايانه ه��ا  اي��ن  در  ب��وس  مين��ی   
س��ال   3 ت��ا   2 بي��ن  ن��اوگان  بيش��تر  عم��ر   ميانگي��ن 

می باشد.

عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با اش��اره به اين كه 
بستر حل مشکل ها در منطقه 11 آماده است، بيان داشت: 
با اقدام های شايس��ته ش��هرداری منطق��ه 11 اصفهان در 
 تکري��م ارباب رجوع آرام��ش بر اين منطقه حاكم ش��ده 

است. 
به گزارش ايمنا، سيد ناصر رضوی در جلسه كميته نظارتی 
ش��ورای اسالمی در منطقه 11 اصفهان در گفتگو با ايمنا با 
بيان اينکه به طور كم س��ابقه ای تنها يک نفر به شهرداری 
اين منطقه مراجعه كرده است، گفت: مشکل شهروندان در 
همه منطقه ها شبيه اس��ت مهم بررسی و مهندسی مشکل 

توسط شهردار است. 

وی اف��زود: مش��کل های مردم س��ريع حل می ش��ود به 
ش��رط آنکه به آنان احترام گذاشته شود و با صداقت و به 
 صورت شفاف، صريح و با داليل كافی به آنها توضيح داده 

شود. 
عض��و ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان تکري��م ارباب 
رج��وع دق��ت را الزم و ضروری دانس��ت و تصريح كرد: 
حف��ظ حرمت ارب��اب رج��وع و رعاي��ت ادب و احترام 
 تمام��ی مراجعان بايد س��رلوحه برنامه های همه منطقه ها

قرار گيرد. 
رضوی با اشاره به تعامل دو سويه بين شهرداری و اعضای 
ش��ورای اسالمی شهر خاطرنش��ان كرد: در صورت تعامل 

ش��هرداری و نمايندگان مردم در ش��ورای شهر، سريع تر 
می توان مش��کل م��ردم را برطرف نم��ود و رضايت آنان 
را كس��ب كرد. وی اظهار داش��ت: ش��هرداری توانسته در 
ط��ول 6 ماه 60 خراب��ه را با توجه به اينکه منظر ش��هری 
را ن��ا زيبا كرده محلی ب��رای تجمع افراد خالفکار ش��ده 
بود، را تخريب كند. عضو ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
مش��اركت شهروندان در اداره ش��هر را مهم خواند و ادامه 
داد: رويک��رد محل��ه گراي��ی و واگ��ذاری ام��ور محله به 
خ��ود مردم و نهادين��ه كردن فرهنگ مش��اركت می تواند 
 بس��ياری از مش��کل ها در اداره ش��هرها را از پي��ش رو 

بردارد.  

شهرستان

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان خواستار شد
تسريع در احداث پايانه هاي 
اتوبوس در ميدان هاي آزادي 

و جمهوري اسالمي

اخبار شهرستانها

در سال هاي 87 و 88؛
اصفهان به رتبه نخست توليد انرژي در كشور دست يافت

رئیس سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان:
2000  واحد مسكوني مهر به 3  شهرستان اصفهان اختصاص يافت

فرماندار خور و بیابانك خبر داد:
 ارسال 84 طرح فرهنگي شهرستان خور 

به استانداري اصفهان

در فارسان
اختصاص 5 ميليارد ريال به اليروبي 

جدول هاي روستايي

مدير شبكه دامپزشكي نجف آباد خبر داد:
ساماندهي 96 درصد از خودروهاي 

حمل گوشت نجف آباد

نماينده فالورجان:
دولت براي استمهال وام كشاورزان 

مساعدت كند
فرماندار خور و بيابانک گفت: 84 طرح فرهنگی شهرس��تان خور و بيابانک 
 به اس��تانداری اصفهان ارس��ال ش��ده اس��ت. به گزارش فارس از اصفهان، 
»حسن فيروزی« در جلسه كارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرستان 
خور و بيابانک اظهار داشت: در سالی كه به فرموده رهبر معظم انقالب سال 
همت مضاعف و كار مضاعف ناميده ش��ده، با تالش و همت مس��ئوالن و 
متوليان فرهنگی شهرس��تان خور و بيابانک، 84 طرح فرهنگی برای رشد و 
توس��عه فرهنگ شهرستان آماده و به اس��تانداری اصفهان ارسال شد. وی به 
تصويب تمام اين طرح ها در كارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان خور و 
بيابانک و ارس��ال آن به استانداری اصفهان اشاره كرد و افزود: از اين طرح ها 
تع��داد 57 طرح هزينه ای و 27 طرح عمرانی اس��ت ك��ه 16 طرح آن با كد 
ي��ک و 2 و با اعتباری بالغ بر 5 ميليارد و 442 ميلي��ون و 700 هزار ريال به 
تصويب اعضای كارگروه رسيد. فرماندار شهرستان خور و بيابانک با تأكيد 
بر اينکه بخش عمده ای از طرح های ارائه شده را طرح های فرهنگی و قرآنی 
اين شهرستان تشکيل می دهند و قابليت اجرا در تمام مركزهای فرهنگی را 
ني��ز دارند، تصريح كرد: اين طرح ها ش��امل اجرای برنامه های جزءخوانی و 
تالوت نور، برگزاری كالس های احکام و تفسير نهج البالغه، راه اندازی مجمع 

فرهنگی دانشگاه پيام نور است. 

در ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال، پنج ميليارد ريال از محل اعتبارهای 
مديريت بحران اس��تان برای اليروبی جوی و جدول روس��تاهای اين 
شهرس��تان تأمين و در قالب پيش��گيری از حادثه های غير مترقبه هزينه 

شد. 
ب��ه گزارش م��وج، به��روز مردانی ن��ژاد هماهنگی بين بخش��ی برای 
ك��وچ عش��اير به اس��تان های همجوار را ض��روری تأكيد ك��رد: نبود 
هماهنگی در زمينه كوچ عش��اير، موجب از بين رفتن پوش��ش گياهی 
محل های اس��کان ييالقی شده كه خس��ارت جبران ناپذيری به منابع 
طبيعی وارد كرده اس��ت. وی فرس��ودگی بافت لوله كش��ی آب شرب 
در طول س��ال را ب��ا بيش از 100مورد شکس��تگی دانس��ت و افزود: 
رس��يدگی به اين مش��کل بايستی در دستور كار دس��تگاه های اجرايی 
ق��رار گيرد. مردانی نژاد برگزاری مانور آموزش��ی برای آش��نايی مردم 
ب��ا اقدام ه��ای الزم هن��گام ب��روز حادثه ه��ای غيرمترقب��ه، برگزاری 
كارگاه آموزش��ی مديري��ت بح��ران، آموزش امداد رس��انی از س��وی 
جمعيت هالل احمر در مدرس��ه ها و دانش��گاه ها و آموزش چگونگی 
 مقابل��ه با حادثه ه��ای غيرمترقبه را از برنامه ه��ای هفته باليای طبيعی 

برشمرد.

مدير ش��بکه دامپزشکی شهرس��تان نجف آباد، از س��اماندهی 96 درصد از 
خوردوهای حمل گوش��ت در شهرستان نجف آباد، خبر داد. »محمدمسعود 
مامن پور« در گفتگو با فارس در نجف آباد، با اشاره به وظيفه دامپزشکی مبنی بر 
نظارت بر توليد و عرضه فراورده های خام دامی گفت: در شهرستان نجف آباد 
تاكنون 96 درصد از خودروهای حمل گوشت ساماندهی شده اند و بقيه نيز 
در حال انجام اس��ت. وی افزود: شبکه دامپزشکی به منظور حمل بهداشتی 
فراورده های گوش��تی تا محل توزيع و عرضه بر خوردوهای حمل گوشت 
نظارت دارد و تنها خودروهايی كه مجوز حمل از ش��بکه دامپزشکی داشته 
باش��ند، مجاز به حمل فراورده های گوشتی هستند. مدير شبکه دامپزشکی 
شهرستان نجف آباد با اشاره به بعضی معضل هايی كه بر اثر مصرف فرآورده های 
غيربهداشتی در جامعه به وجود می آيد، بيان داشت: بسياری از بيماری ها و 
مسمويت های غذايی بر اثر مصرف فرآورده های غيربهداشتی ايجاد می شود كه 
در اين راستا سازمان دامپزشکی از توليد تا كشتار دام و ورود به بازار مصرف 
نظارت الزم را دارد. وی اضافه كرد: س��ازمان دامپزشکی با توجه به اهميت 
اين موضوع بر مراكز مرتبط اعم از كش��تارگاه های دام و طيور، كارخانه های 
بسته بندی، فروشگاه ها و مواردی از اين قبيل نظارت دارد و با همکاری نيروی 

انتظامی و دادگستری با متخلفان برخورد قانونی می كند. 

نماينده فالورجان با اشاره به خشکس��الی های اخير اين شهرستان و ناتوانی 
كشاورزان اين منطقه در بازپرداخت اقساط خود، خواستار مهلت گرفتن برای 
بازپرداخت اين وام ها از س��وی دولت ش��د. به گزارش موج به نقل از خانه 
ملت، سيد ناصر موسوی الرگانی، مهمترين مشکل مردم حوزه انتخابيه خود 
را مربوط به خشکسالی های چند سال اخير دانست و گفت: با وجود اين كه 
شهرستان فالورجان نزديکترين شهرستان به شهر اصفهان است، اما متأسفانه از 
محروميت رنج می برد كه بيشتر اين محروميت و مشکل ها به مسائل كشاورزی 
و به خصوص خشکسالی های چند سال اخير باز می گردد. وی با اشاره به اين 
كه وعده دولت در مورد استمهال وام های كشاورزان محقق نشده است، گفت: 
كشاورزان فالورجانی كه بر اثر خشکسالی های اخير ضررهای فراوانی را متحمل 
شده اند، در حال حاضر از سوی بانک های اعطا كننده وام، تحت فشار هستند 
و با وجود اين كه دو س��ال از وعده رئيس جمهور مبنی بر اس��تمهال وام های 
كشاورزان می گذرد، هنوز اين موضوع محقق نشده است. نماينده فالورجان 
و عضو كميسيون اقتصادی مجلس در پايان سخنان خود با اشاره به وضعيت 
نامناسب كشاورزان فالورجانی گفت: وضعيت معيشتی و اقتصادی كشاورزان 
اين منطقه در حال حاضر مطلوب نيس��ت و از دولت درخواس��ت می كنم به 

كشاورزان برای بازپرداخت تسهيالتی كه گرفته اند، مهلت بيشتری دهند.

فالورجاننجف آبادفارسانخورو بیابانک

مديرعام��ل ش��ركت ب��رق منطقه ای 
اصفهان گف��ت: صنعت برق اصفهان 
با در اختيار داش��تن هش��ت درصد 
ظرفي��ت نيروگاهی كش��ور و توليد 
متوسط 12 درصد برق كشور به رتبه 
نخس��ت توليد انرژی در سال 87 و 

88 دست يافت. 
به گزارش فارس، هوشنگ فالحتيان 
بيان داش��ت: استان اصفهان با داشتن 
رتبه س��وم در ظرفي��ت نيروگاهی و 
پيک ب��ار 3 هزار و 700 مگاوات در 
تابس��تان گذش��ته حدود 10 درصد 
افزايش مصرف نس��بت به سال قبل 

داشته است.
وی افزاي��ش بی س��ابقه مصرف برق 
را ناش��ی از ورود كولرهای گازی به 
چرخ��ه مصرف مردم عن��وان كرد و 
افزود: اين در حالی اس��ت كه قبل از 
اين افزايش بی رويه مصرف، از روال 

منطقی و تا حدودی يکنواخت طی سال های گذشته برخوردار بوده ايم.
مديرعامل شركت برق منطقه ای اصفهان افزود: استان اصفهان با در اختيار 
داش��تن 8 درصد ظرفيت نيروگاهی رتبه سوم كشور را به خود اختصاص 

داده است در صورتی كه در سال 87 
و 88 به طور متوس��ط ب��ا توليد  12 
درصد برق رتبه نخست توليد انرژی 
در كش��ور را به خود اختصاص داده 
بود ادامه داد: به دست آوردن اين رتبه 
در بين استان های كشور در نوع خود 
قابل توجه بوده و نشان از آمادگی و 
نيروگاه های سطح  مناسب  نگهداری 

استان اصفهان دارد. 
فالحتي��ان اظه��ار داش��ت: ضروری 
اس��ت به منظور پايدار ماندن ش��بکه 
ب��رق تمام مش��تركان برق اس��تان از 
جمل��ه صنعت��ی، خانگ��ی و تجاری 
مديريت در مصرف را س��ر لوحه كار 

خود قرار دهند. 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  ك��رد:  اضاف��ه  وی 
ش��رايطی ك��ه در س��ال ج��اری در 
تولي��د و مص��رف برق در كش��ور و 
در اس��تان اصفهان داش��تيم، صنايع 
اس��تان در تابس��تان گذش��ته همکاری و تعامل مثبتی را با صنعت برق اين 
 اس��تان داش��ته اند كه انتظار داريم اين تعامل در س��ال های آت��ی نيز ادامه 

داشته باشد.

رئيس س��ازمان مسکن و شهرسازی اس��تان اصفهان گفت: بيش از 2 هزار 
واحد مس��کونی طرح مسکن مهر سهم سه شهرس��تان نائين، قهدريجان و 
خمينی ش��هر اصفهان ش��د. محمود محمودزاده در گفتگو ب��ا فارس با بيان 
اينکه پروژه مس��کن مهر در استان اصفهان و در شهرستان های اين استان از 
جمله خمينی ش��هر، نائين و قهدريجان روند رو به رش��دی را طی می كنند، 
اظهار داش��ت: در اين شهرس��تان ها 2 هزار و 935 واحد مسکونی در قالب 
اجرای طرح مسکن مهر در دست ساخت است.وی ادامه داد: از اين تعداد 
مس��کن مهر يک هزار و 568 واحد در خمينی ش��هر، يک هزار و 104 واحد 
در شهرستان نائين و 263 واحد در روستای قهدريجان در قالب اجرای اين 

طرح ملی در حال ساخت است. 
رئيس س��ازمان مسکن و شهرسازی اس��تان اصفهان با اشاره به اينکه زمين 
مورد نياز برای س��اخت اين واحدهای مس��کونی به ص��ورت رايگان و از 
سوی سازمان مسکن و شهرس��ازی در اختيار متقاضيان قرار داده می شود، 
گفت: در شهر خمينی شهر يک هزار و 288 واحد مربوط به افرادی است كه 

در قالب تعاونی های مسکن مهر ثبت نام كرده اند. 
وی اف��زود: مرحل��ه پی ريزی تمام واحدهايی كه در اين ش��هر در دس��ت 
 ساخت است به پايان رسيده و از اين تعداد اسکلت بندی 513 واحد اجرايی 

شد. 
محمودزاده با بيان اينکه س��قف 356 واحد مس��کونی مهر در خمينی شهر 
احداث ش��ده اس��ت، تصري��ح كرد: عالوه ب��ر اجرای اين طرح از س��وی 

دول��ت، خود مالکان خصوصی نيز با اس��تفاده از تس��هيل های اين پروژه 
در حال س��اخت 280 واحد مسکونی هس��تند كه پی ريزی تمام واحدهای 
آن انجام ش��ده اس��ت. وی اظه��ار داش��ت: همچنين در شهرس��تان نائين 
يک  ه��زار و 104 واح��د در قالب اج��رای اين طرح از س��وی تعاونی های 
 مس��کن مهر ثبت نام كرده اند كه پی ريزی تمام اين واحدها به پايان رس��يده 

است.
رئيس س��ازمان مس��کن و شهرس��ازی اس��تان اصفهان با اش��اره به اينکه 
اس��کلت بندی 629 واحد در شهرس��تان نائين مراحل اجراي��ی خود را به 
اتمام رس��انده است، گفت: بر اس��اس آخرين پيگيری ها، سقف ريزی 481 
 واحد مس��کونی طرح مس��کن مهر شهرس��تان نائين تاكنون عملياتی شده 

است.
وی اضافه كرد: در شهرس��تان قهدريجان از كل متقاضيانی كه در اين طرح 
ثبت نام كرده اند برای 170 نفر تأمين زمين ش��ده اس��ت كه از اين تعداد 93 

واحد مالکان خصوصی واحدها بودند.
محمودزاده در پايان اش��اره كرد: پی س��ازی تمام واحدهاي��ی كه در قالب 
مال��کان خصوصی در اين طرح ش��ركت كرده اند تاكنون به پايان رس��يده 
اس��ت و متقاضيان ساخت واحد مس��کونی در قابل اين پروژه می توانند از 
تس��هيالتی كه دولت با نرخ بهره 7 درصد در استان اصفهان و 4 درصد در 
شهرستان ها در اختيار سازندگان و تعاونی ها قرار می دهد، برای اجرای اين 

طرح استفاده كنند.
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پرسش

روبات چیست؟

در ي��ک تعري��ف بس��يار س��اده و ابتدايی می ت��وان گفت ك��ه روبات ها 
ماش��ين هايی قابل كنترل توس��ط كامپيوترها هستند و برنامه ريزی شده اند 
تا حركت كرده، اش��يای خاصی را جا به جا كنند و كارهای ديگری كه در 

محدوده كاری آنها قرار دارد، انجام دهند. 
روبات ه��ا می توانند كارهای تکراری را س��ريع تر، ارزان تر و دقيق تر از 
انس��ان ها انجام دهند. لغت روبات از كلمه چکسلواكی robota، به معنی 

نيروی كار اجباری، گرفته شده است. 
كلم��ه روبات اولين بار در س��ال 1921 توس��ط كارل كپک، رمان نويس و 
نمايش��نامه نويس اهل چکس��لواكی استفاده ش��د. كلمه روبات به ماشينی 
گفته ش��ده بود كه برای كمک به انس��ان كارهايی را كه برای انسان سخت 
و نامطل��وب يا ناخوش��ايند اس��ت، انجام می دهد. روبات ه��ا در فيلم ها 
ب��ه صورت خيالی و خارق العاده و هوش��مند و گاه��ی اوقات موجودات 

مصنوعی خطرناک به تصوير كشيده می شوند. 
اما روبات ها در حقيقت برای انسان ها كار می كنند و كارها و مأموريت هايی 

كه ممکن است برای آنها خطرناک باشد، انجام می دهند. 
در آين��ده، روبات ه��ا در مدرس��ه ه��ا، من��ازل و حت��ی در بخ��ش هايی 
از ب��دن انس��ان حض��ور خواهن��د داش��ت. در اوايل قرن هجده��م، برای 
اولي��ن بار عروس��ک های خيمه ش��ب ب��ازی مکانيکی در اروپا س��اخته 
ش��د. اين عروس��ک ها روبات خوانده ش��ده و توس��ط حلقه های متصل 
به هم گردانده می ش��دند و توس��ط انتخاب گرهای اس��توانه دوار كنترل 
می ش��دند. در 1801 جوزف ماريا جکوارد يک دس��تگاه بافندگی خودكار 
اختراع كرد. اين دس��تگاه ب��رای كنترل باال رفتن نخ ه��ا در كارخانه های 
پارچه اس��تفاده می شد و اولين دس��تگاهی بود كه می توانست برنامه ای 
را ذخي��ره ك��رده و يک ماش��ين را كنترل كند. پس از آن تغييرهای بس��يار 
 اندكی در س��ير تحول روبات ها رخ م��ی داد، اما به كندی به جلو حركت 

می كرد. 
در اواخ��ر دهه پنجاه و اوايل دهه ش��صت، اولي��ن روبات های صنعتی به 
ن��ام Unimate، توس��ط جورج دول و ج��و اينگلبرگ ارائه ش��د. اولين 
امتي��از ثبت اخت��راع به نام دول بود، اما اينگلبرگ نخس��تين روبات بازاری 
را س��اخت. از اين رو اينگلبرگ »پدر علم روباتيک« ناميده ش��ده اس��ت. 
در س��ال 1954، ج��ورج دول يک بازوی مصنوعی ب��ا چندين اتصال ارائه 
كرد كه مقدمه ای برای روبات های پيش��رفته امروزی ش��د. پس از آن يک 
مهندس مکانيک به نام ويکتور ش��ينمن، يک بازوی انعطاف پذير س��اخت 
 )PUMA( ك��ه تحت عن��وان بازوی دس��تی جهانی قاب��ل برنامه ري��زی 

شناخته شد.
انواع روبات ها

روبات های امروزی كه شامل قطعه های الکترونيکی و مکانيکی هستند در 
ابتدا به صورت بازوه��ای مکانيکی برای جا به جايی قطعه ها و يا كارهای 
س��اده و تکراری كه موجب خس��تگی و عدم تمركز كارگ��ر و افت بازده 
 )manipulator( می شد به وجود آمدند. اينگونه روبات ها جا به جاگر
ن��ام دارند. جا به جاگره��ا به طور معمول در نقطه ثابت و در فضای كنترل 
ش��ده در كارخانه نصب می ش��وند و به غير از وظيفه ای كه به خاطر آن 
طراحی ش��ده اند قادر به انجام كار ديگری نيستند. اين وظيفه می تواند در 
حد بس��ته بندی توليدات, كنترل كيفيت و جدا كردن توليدهاي بی كيفيت 
و يا كارهای پيچيده تری همچون جوش��کاری و رنگزنی با دقت باال باشد. 
ن��وع ديگر روبات ها كه امروزه مورد توجه بيش��تری اس��ت روبات های 
متحرک هس��تند كه مانن��د روبات های جا به جا كنن��ده در محيط ثابت و 
ش��رايط كنترل ش��ده كار نمی كنند. بلکه همانند موجودات زنده در دنيای 
واقعی و با شرايط واقعی زندگی می كنند و سير اتفاق هايی كه روبات بايد 

با آنها رو به رو ش��ود از قبل مش��خص نيس��ت. در اين نوع روبات هاست 
كه تکنيک های هوش مصنوعی می بايست در كنترل روبات )مغز روبات( 

به كار گرفته شود.
دسته بندی روبات ها

روبات ه��ا در س��طوح مختل��ف دارای دو خاصيت »تن��وع در عملکرد« و 
»قابليت تطبيق خودكار با محيطautomated adapting « می باشند. 

بر اساس اين دو خاصيت دسته بندی روبات ها انجام می گيرد.
دسته بندی اتحاديه روبات های ژاپنی به شرح زير است: 

1- وسيله ای كه توسط دست كنترل می شود.
 2-  روبات برای كارهای متوالی بدون تغيير.

 3-  روبات برای كار های متوالی متغير.
 4- روبات مقلد.

 5- روبات كنترل.
 6- روبات باهوش.

كه در دسته بندی مؤسسه روباتيک آمريکا)RIA(، فقط ماشين های دسته 3 
تا 6، روبات محسوب می شوند.

قانون روبات ها
در س��ال 1950 ايساک آسيموف، دانشمند و نويسنده داستان های علمی و 

تخيلی قوانين روبات ها را مطرح كرد: 
اول: روبات نبايد به هيچ انسانی آسيب برساند يا عملکرد آن موجب زيان 

رساندن به كسی شود. 
دوم: روب��ات باي��د از دس��توراتی كه توس��ط انس��ان ها به آن داده ش��ده 
 اس��ت، پي��روی كن��د، مگ��ر اينکه آن دس��تورات ب��ا قان��ون اول تعارض 

داشته باشد. 
س��وم: روب��ات بايد از وجود خود محافظت كند ت��ا زمانی كه اين موضوع 
با دو قانون اول تضاد نداش��ته باشد. در سال 1983 روبات های متحرک با 
معرفی يک روبات كه به ش��کل يک خودرو كوچک با ش��ش چرخ بود و 
می توانس��ت از اش��يا باال برود، وارد صحنه شدند. اين وسيله می توانست 
پنج تا ش��ش برابر وزن خود را بلند كند و دو يا س��ه برابر وزنش را جابه 

جا كند.
كاره��ای خطرناک و تک��راری علم طراحی و س��اخت روبات ها موجب 

كيفيت بهتر و هزينه كمتر در صنعت توليد شده است. 
البته ممکن است باعث صدمه زدن به مشاغل غيرتخصصی شود، اما موجب 
ايجاد ش��غل های جديدی برای افراد متخصص در نرم افزار و حس گرها 
می شود. افرادی ممکن است مشاغل غيرتخصصی خود را از دست بدهند 

و افرادی با اين مهارت ها آموزش ببينند. 
روب��ات هايی كه در خطوط توليد اس��تفاده می ش��وند باعث می ش��وند 
ك��ه بس��ياری از مش��اغلی ك��ه توس��ط انس��ان ها انجام ش��ده اس��ت، از 
مس��ير تولي��د خ��ارج ش��ود و اي��ن موض��وع موجب ك��م ش��دن هزينه 
 ش��ركت ها می ش��ود، اما بس��ياری از كارگران ش��غل خود را از دس��ت 

می دهند.
 در س��ال 1995 هفتصد ه��زار روبات در جهان صنعتی وجود داش��ت كه
500 هزار از اين تعداد در ژاپن استفاده می شد. حدود 120 هزار در اروپای 
غربی و ش��صت هزار در امريکا و بقيه در س��اير كش��ورها، كارهايی را كه 
برای انس��ان ها خطرناک و نامطلوب اس��ت، انجام می دادند. نمونه ای از 
كارهای خطرناک، انتقال موادی مانند: نمونه های ادرار، خون يا جس��تجو 

در آب های عميق است. 
روبات ها همچنين برای انجام كارهای تکراری اس��تفاده می ش��وند، آنها 
می توانند 24 س��اعت در روز بدون اينکه خسته ش��وند كار كنند. شركت 

ژنرال موتورز از اين روبات ها برای جوشکاری نقطه ای، نقاشی، بارگيری 
ماش��ين ها، انتقال بخش ها و مونتاژ اس��تفاده می كند. با كمک روبات ها 
خطوط مونتاژ به علت افزايش دقت و هزينه كمتر نيروی كار، خيلی سريع 

پيشرفت كرده اند.
البته روبات ها فقط در صنعت اس��تفاده نمی شوند. مرد حلبی يک صندلی 
چرخدار مکانيکی اس��ت كه ب��رای افرادی با معلوليت بس��يار زياد به كار 
می رود و توسط شركت )KISS( ساخته شده است. اين روبات می تواند 
راه خود را از بين ورودی ها و راهروها پيدا كند و برخی مس��يريابی های 

محدود را انجام دهد. 
روبات های بااحساس دانشمندانی در سراسر دنيا در جستجوی مؤلفه هايی 
برای توس��عه روبات های اجتماعی پيشرفته هس��تند، از قبيل سيستم های 
تشخيص احساس ها و سيستم های بيان احساس ها. هر روباتی كه به طور 
طبيعی با انسان رابطه دارد، نياز دارد تا بتواند حالت ها و بيان عواطف انسان 
را تش��خيص دهد و احس��اس های خود را به ش��کلی كه برای انسان قابل 
فهم است، بيان كند. يکی از پيشگامان در اين زمينه تحقيقاتی سينتيا بريزيل 
اس��ت كه دانش��مندی در علم روباتيک در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست 
 .Kismet اس��ت و يک روبات شبيه س��ر انسان و گويا ساخته است به نام
اين روبات دارای پلک ها، چش��م ها و لب های متحرک اس��ت كه انواعی 
از بيان های احساس��ی را برای آن ممکن می كند. Kismet زمانی كه تنها 
است به نظر غمگين می رسد، اما زمانی كه وجود چهره يک انسان را درک 
می كند، لبخند می زند. اگر اتومبيل خيلی س��ريع حركت كند، چهره بيانگر 

ترس آن هشدار می دهد كه چيزی اشتباه است. 
آينده روبات ها

مهمترين تغييرهايی كه در آينده روبات ها چش��مگير خواهد بود، افزايش 
توانايی آنها در اس��تدالل و درک كردن مس��ائل اس��ت. هوش مصنوعی به 
س��رعت از آزمايشگاه های دانش��گاه ها تا كاربردهای عملی در صنعت در 
حال رش��د است و روبات ها در حال توس��عه هستند تا بتوانند وظايفی را 
ك��ه نياز به ش��ناخت و درک دارد انجام دهند. در آينده، تش��خيص خطا و 
نق��ص در هواپيماها و ماهواره ها، مديريت و س��ازماندهی يک ميدان نبرد 
يا كنترل يک كارخانه بزرگ، توس��ط كامپيوترهای هوش��مند انجام خواهد 
شد. برای درک اين مطلب كه روبات ها سی سال بعد، يعنی در سال 2035 
چه پيش��رفتی خواهن��د كرد، بازی ويديوي��ی Pong را در نظر بگيريد كه 
در س��ال 1973 پيش��رفته ترين نوع خود بود. در اين بازی يک نقطه سفيد 
نمايش��گر توپ تنيس بود كه در يک صفحه سياه عقب و جلو می رفت و 
بازيکنان با تغيير دكمه دس��ته فرم��ان بازی، توپ را باال و پايين می كردند! 
با اس��تانداردهای ام��روزی، اين بازی به طور باورنکردن��ی قديمی و اوليه 
است. به همين شکل روبات های امروزی به نظر مردم سال 2035 قديمی 
می رسند! آيا انسان ها در سال 2035 به روبات های اوليه سال 2005 نگاه 
می كنن��د و آرزو می كنن��د كاش روبات ها تا اين اندازه پيش��رفت نکرده 
بودن��د؟ اگر می خواهيم در آينده ش��اهد نبرد بين انس��ان ها و روبات ها 
نباش��يم، بايد بينديش��يم كه چگونه مطمئن ش��ويم كه روبات ها مطمئن و 
بی خطر باقی خواهند ماند، حتی زمانی كه آنها بس��يار هوش��مند باش��ند. 
همان طور كه ايس��اک آس��يموف س��ه قانون برای برنامه ريزی روبات ها 
پيش��نهاد داده است تا مانع خطرناک شدن آنها شود. در ابتدا اين سه قانون 
برای اينکه روبات ها را س��ر جای خودشان بنش��انيم، بسيار خوب به نظر 
می آيند. اما دانشمندان روباتيک با مشکل های بسياری مواجه هستند. آنچه 
به نظر می آيد اين است كه برای جلوگيری از آسيب رساندن روبات های 
 هوش��مند ب��ه انس��ان ها، مس��ائل بس��يار پيچيده ت��ری از اين س��ه قانون 

وجود دارد. 

در مورد روبات ها
تاريخچه روباتیك 

 در گذشته كشورهای استعمارگر برای افزايش سرمايه و پيشرفت خود به كشورهای 
ضعيف حمله می كردند و با تصرف كشور قربانی، مردم آنجا را به عنوان برده به خدمت 
می گرفتن��د و از آنها به عنوان نيروی كار رايگان به��ره می بردند و آنها را در مزرعه ها 
كارخانه ها آشپزخانه ها و... به كار می گرفتند. اما اين برده ها چند عيب بزرگ داشتند. 
مهمترين عيب آن اس��ارت يک انس��ان و ظلم به او و ديگر عيب آن خستگی برده ها 
بود. برده ها نمی توانستند 24 ساعت شبانه روز كار كنند. بايد به آن ها وقت استراحت 
می دادند. ديگر عيب آن ها اين بود كه ارباب بايد آن ها را مداوم كنترل می كرد. در آن 
زمان آرزوی اربابان اين بود كه برده ای غير انس��انی داشته باشند كه بتواند 24 ساعته 
كاركند و دچار خستگی نشود و نياز به كنترل مداوم نداشته باشد. با توجه به علم آن 
زم��ان اين رويايی بيش نبود و فقط در تئاتر به نماي��ش در می آمد و به اين برده های 
آسمانی »روبات« می گفتند. با پيشرفت علوم در طی گذشت زمان و انقالب صنعتی 
اروپا، نياز به برده هايی بيشتر با سرعت باالتر دقت بيشتر و خستگی كمتر، بيشتر احساس 
می شد. بنابراين دانشمندان به فکرساخت ماش��ين های خود كار افتادند. )تا آن زمان 
علم در زمينه برق و مکانيک مقداری پيشرفت كرده بود.( از آن به بعد در قسمت هايی 
از كارخانه ها از ماشين های الکترومکانيکی استفاده می شد. بدين شکل مکانيزاسيون 
صنعتی آغاز شد. عيب بزرگ اين دستگاه ها تک منظوره بودن و عدم انعطاف پذيری 
آن ها بود. يعنی با تغيير قسمتی از كارخانه يا محصول توليدی می بايست كل دستگاه ها 
دوباره طراحی می ش��دند. با پيشرفت هر چه بيشتر علم، كامپيوتر ها اختراع شدند و 
گسترش يافتند. تا حدی كه در خانه ها نيز يافت می شد. سپس صنعتگران به فکر تركيب 
ماشين های الکترومکانيکی با كامپيوتر ها افتادند تا بتوان آن ها را برنامه نويسی كرد (يکی 
از ويژگی های كامپيوتر قابل برنامه نويسی بودن آن است( و با يک دستگاه بتوان چندين 
كار را انجام داد )به فرض دستگاهی كه يک نوع ماشين را رنگ می زند بتواند با عوض 

شدن مدل و طرح آن، آن ها را نيز رنگ بزند(. بدين صورت روبات ها ساخته شدند.
روباتیك و کشور های صنعتی

 كشورهای صنعتی به اين حقيقت رسيده اند، كه كشوری پيشرفت نمی كند مگر اين 
كه در تمام علوم پيشرفت كند. بنابراين، با توجه به اين كه روباتيک يکی از علوم اصلی 
سرنوشت ساز قرن است و به آن احساس نياز می كنند. در اين راستا فعاليت های بسياری 
را انجام داده اند. آن ها آن قدر پيشرفت كرده اند كه هدف خود را اينگونه ذكر می كنند: 
در سال 2050 روبات هايی خواهيم ساخت شبيه انسان كه بتواند با قوی ترين تيم فوتبال 
انسان ها بازی كند و بدون انجام خطا، انسان ها را شکست دهد. آن ها هر ساله مسابقه های 
روباتيک جهت كسب علم و استفاده نمودن از آن در صنعت برگزار می نمايند. همچنين 
در راستای تربيت نيروی انسانی جهت گسترش اين علم، رشته مهندسی روباتيک را 
ايجاد نمودند. مهندس��ی روباتيک در واقع تلفيقی از رش��ته مهندسی برق و مهندسی 
مکانيک اس��ت كه هدف آن تربيت نيرويی كه بتواند به تنهايی روبات های صنعتی را 
طراحی كند و آن را بسازد. اين رشته در بيشتر دانشگاه های كشورهای صنعتی تدريس 
می شود. كارخانه های خصوصی آن ها عالوه بر روباتيکی كردن فرايند توليد، مقداری از 

درآمدهای ناخالص خود را جهت تحقيق و گسترش روباتيک صرف می نمايند.
 وضعیت روباتیك در ايران

  وضعيت روباتيک در ايران فاجعه بار است. به طوری كه می توان گفت: روباتيک در 
ايران هنوز شناخته شده نيست. اين وضعيت در حالی است كه ايران يکی از بزرگترين 
وارد كنندگان روبات های صنعتی است. هر ساله ارز زيادی بابت خريد روبات، از كشور 
خارج می شود. در بيشتر كارخانه های ما از روباتها استفاده می شود. كارخانه هايی مانند 
فوالد، خودروسازی، مواد غذايی و... را می توان به طور تقريبی تمام روباتيک دانست. 
اما متأس��فانه تمام روبات های آن وارداتی و حتی نصب و كنترل و تعمير آن بر عهده 
خارجی ها است به منظور عقب نماندن كشور در علم روباتيک، رشته مهندسی روباتيک 
در س��ال 1381 تأس��يس شد و متأسفانه تا امسال )1387( تنها دانشگاه ارائه كننده آن، 

دانشگاه صنعتی شاهرود بود. 
اكنون اين رشته در دانشگاه صنعتی همدان نيز تدريس می شود. اما آيا دو دانشگاه كافی 
است؟ پاسخ روشن است با توجه به هدف های كشور و سند چشم انداز 20 ساله، هم 

اكنون بايد در تمام دانشگاه های صنعتی، تدريس شود. 
يکی از مشکل های دانش آموختگان اين رشته در كشور اين است كه كسی اين رشته را 
نمی شناسد و نمی داند روبات چيست. وقتی از روبات صحبت می شود به ياد اسباب 
بازی آدم آهنی كودكان و فيلم های سينمايی می افتند. ديگر مشکل دانش آموختگان 
عدم اعتماد صنعت كشور به آن ها است. صنعتگران حاضرند چندين برابر آن هزينه كنند 
ولی از نيروی خارجی استفاده نمايند. ديگر مشکل اين رشته كمبود امکانات دانشگاهی 
و قديمی بودن امکانات فعلی آن ها است. بعضی از افراد در ايران استفاده از روبات را 
مس��اوی اخراج نيروی كار می دانند و با توس��عه آن مخالفت می كنند. اما آنها از اين 
غافل هستند كه گماردن نيروی انس��انی به كارهای روزمره و تکراری، اتالف نيروی 
 انس��انی اس��ت. به جای انجام كار بيهوده می توان آن ها را در جايی ديگر به خدمت 

گرفت.
هر س��اله چندين مسابقه روباتيک در سطح كشور برگزار می شود كه می توان گفت 
همه آن ها دارای قانون های ثابت و يک شکل و تکراری است و هيچ كدام قانون های 
 بومی ندارند. متأس��فانه در ايران به اين مس��ابقه ها به چشم هدف نگريسته می شود. 
)بر عکس كشورهای صنعتی كه مسابقه ها را، وسيله ای برای ارتقای صنعت خويش 
می دانند.( و تمام وقت دانشجويان را می گيرند كه روباتی با هدف پوچ )مانند مسيرياب 
كه در اين مسابقه ها روبات بايد مسير خط سياه را دنبال كند( بسازند. متأسفانه هيچ يک 
از ما، هيچ روز يا هفته ای در س��ال را به عنوان هفته روباتيک، حداقل برای يادآوری 

اهميت آن برنگزيده ايم و برای بهبود وضعيت آن كوششی نکرديم و نمی كنيم.
 نتیجه گیری

   اگر می خواهيم ايران به پيش��رفت شايس��ته خود برس��د. بايد موانع را از جلوی آن 
برداريم. در اولين قدم بهتر است در موردهای زير گامی محکم برداريم.

1- آشنايی مردم با علم روباتيک و مزيت استفاده از روبات ها
2- تأسيس رشته مهندسی روباتيک در تمامی دانشگاه های صنعتی كشور

3- برگزاری هدفمند مسابقه های روباتيک در رشته های بومی در راستای توليد ثروت 
از راه علم

4- جلب اعتماد صنعت به نيرو های داخلی
5- مشخص كردن هفته ای خاص به نام هفته روباتيک.

مزايده
6/386 آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه: 30280 و 30284-2/799. اصل و مازاد ششدانگ 
پالک 78 فرعی مجزی شده از 303/4 و 516/40 به مساحت 2777/94 مترمربع واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان به آدرس:  جاده اصفهان- تهران، شهرک صنعتی مورچه خورت خيابان شيخ 
بهايی- خيابان فرعی س��وم- پالک 124 كه سند مالکيت آن قبل از تفکيک در صفحه 406 و 
409 دفتر 361 ذيل ثبت 78305 ثبت و س��ند صادر شده است با حدود: شماالً ديواريست به 
ديوار پالک 80 فرعی بطول 70/20 متر ش��رقاً: در و ديواريس��ت به خيابان بيست متری بطول 
39/60 متر جنوباً: ديواريست به ديوار پالک 77 فرعی بطول 70/10 متر غرباً: اول ديواريست بر 
ديوار پالک 74 فرعی بطول 17/20 متر دوم ديواريست بر ديوار پالک 79 فرعی بطول 23/30 
متر و فاقد حقوق ارتفاقی كه طبق نظر كارش��ناس رس��می پالک فوق تحت قرارداد ش��ماره 
2242-30-و-ج تاري��خ 73/5/30 به مالک واگذار گردي��ده و به صورت يک واحد كارخانه 
توليد ايزوگام با نام شركت عايق پوشان اصفهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 13466 ثبت 
ش��ركت های اصفهان بوده و در زمان بازديد غيرفعال بوده است. بصورت 1- ساختمان های 
نگهبانی و دفتر اداری به مساحت 84 مترمربع با سقف تيرآهن و طاق ضربی و بتن و ديوارهای 
آجری و اندود بدنه داخلی گچ س��فيد- كف س��يمان- سنگ- درب و پنجره فلزی با شيشه- 
نمای خارجی 2- سالن به مساحت 154/4 مترمربع با سقف پيش ساخته و ديوارهای آجر با 
نمای آجری 5/5 سانتی- كف بتن و دارای يک حوضچه قير به مساحت 120 مترمربع با ارتفاع 
3 متر زير آن 3- س��الن به مس��احت 440 مترمربع با ارتفاع در گوشه 4 متر با سقف شيبدار با 
ورق ايرانيتی و اس��کلت فلزی )نمای داخلی و خارجی( آجرنما 5/5 س��انتی و در قسمتی به 
مساحت 45 مترمربع ساختمان يک طبقه با سقف تيرآهن و طاق ضربی 4- استخر و منبع آب 
به مساحت 82 مترمربع و ارتفاع 3/7 متر با سيمان كشی ايزوگام داخل آن 5- ديوار كشی دور 
در چهار طرف با ارتفاع متغير تا 2/4 متر با آجرنما 5/5 سانتی بانضمام ماشين آالت و تجهيزات 
موجود در محل كارخانه كه عبارتند از: 1- خط توليد ايزوگام بس��يار مس��تعمل ساخت ايران 
كارگاه آذربايجانی با عدم وجود امکان راه اندازی و آزمايش آن 2- سيستم پخت و آماده سازی 
قير جهت خط توليد شامل 2 عدد برج سرد و گرم عمودی با متعلقات مربوطه 3- سيستم برج 
كوچک مستعمل ساخت ايران با متعلقات مربوطه 4- مخازن ذخيره افقی مستعمل به ظرفيت 
25000 ليتر با متعلقات مربوطه 5- كمپرسور مستعمل مارک GM مدل SULLAIR مربوط 
به خط تبديل نفت كوره به قير مصرفی كارخانه 6- تأسيسات انتقال نفت سياه از مخازن زمينی 

به مخازن هوايی خطوط توليد شامل الکتروپمپها، لوله كشی ها و غيره 7- تأسيسات برج خنک 
كن و متعلقات مربوطه 8- سيس��تم تأمين و توزيع برق كارخانه ش��امل انشعاب برق سه فاز 
25 پر همراه با تابلوهای توزيع و ساير لوازم جانبی متعلق به شركت عايق پوشان اصفهان كه 
طبق سند رهنی شماره 166044-83/3/5 و 181818-86/3/20 دفترخانه 56 اصفهان در رهن 
بانک صادرات اصفهان واقع می باش��د از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 89/8/19 در 
اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی- چهارراه اول سمت 
چپ به مزايده گذارده می ش��ود. مزايده م��ورد اول )كارخانه محل اجرای طرح( از مبلغ پايه 
يک ميليارد و پانصد و پنج ميليون ريال و مورد دوم ماشين آالت موجود در محل )چهارصد و 
سی و پنج ميليون ريال( شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته 
می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی 
و عوارض ش��هرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده يا نشده 
باش��د به عهده برنده مزايده اس��ت ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد. ضمنًا  اين آگهی 
در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 89/7/19 درج و منتشر می گردد و 

در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد.
م الف/ 8976                                 اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزايده
6/390 آگهی مزايده پرونده اجرايی كالس��ه: 36 و 20735-2/777. ش��ش دانگ اعيانی يک 
دس��تگاه آپارتمان مس��کونی واقع در سمت غرب طبقه دوم پالک شماره 163 فرعی از 2870 
اصلی با قدرالحصه از عرصه مش��اعی و مش��اعات و به انضمام پيشرفتگی روی فضای كوچه 
به مس��احت 79/40 مترمربع كه از اي��ن مقدار 3/66 مترمربع آن مربوط به پيش��رفتگی روی 
فضای كوچه است و به انضمام شش دانگ اعيانی يک باب انباری پالک 166 فرعی واقع در 
زيرزمين تحتانی به مساحت 5/42 مترمربع و به انضمام شش دانگ اعيانی پاركينگ مفروزی 
و غيرمس��قف پالک 177 فرعی واقع در حياط به مس��احت 12/50 مترمربع و با حق العبور از 
پاركينگهای مفروزی 76 و 172 فرعی كه مش��اعات عبارتند از: عرصه مش��اعی 120 فرعی و 
راهرو و راه پله مشاعی 178 فرعی و محوطه مشاعی پاركينگ 179 فرعی و حياط مشاعی 180 

فرعی كاًل مجزی ش��ده و احداثی بر روی عرصه 120 فرعی از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان خيابان ارتش، سجاديه 4، فرعی سوم، پالک 6، ساختمان صبا، واحد 
5 كه اسناد مالکيت آن در صفحات 328 و 332 دفاتر 1182 و 1186 امالک ذيل شماره های 
219064 و 219842 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماالً به طول 6/10 متر ديوار 
و پنجره اس��ت به فضای كوچه ش��رقاً به طول 5/85 متر ديواريست اشتراكی با آپارتمان 164 
فرعی 2- در سه قسمت كه اول جنوبی و سوم شمالی است به طولهای 1/40 متر و 3/60 متر 
و 1/40 متر ديوار و درب و ديوار اس��ت به راه پله مش��اعی 178 فرعی 3- به طول 5/45 متر 
ديواريست اشتراكی با آپارتمان 164 فرعی جنوباً در 3 قسمت كه اول منحنی و سوم پخی است 
به طولهای 1/40 متر و 3/75 متر و 2 متر ديوار و پنجره اس��ت به فضای حياط مش��اعی 180 
فرعی غرباً به طول 6/10 متر ديوار به ديوار پالک 46 فرعی 2 در سه قسمت كه اول جنوبی و 
سوم شمالی است به طولهای 0/60 متر و 1/10 متر و 0/60 متر ديوار و پنجره است به نورگير 
مشاعی 3 به طول 4/60 متر ديوار به ديوار پالک 46 فرعی 4 به طول 0/60 متر ديواريست به 
فضای كوچه حدود انباری:  شماالً به طول 1/55 متر درب و ديواريست به راهرو مشاعی 178 
فرعی ش��رقاً به طول 3/50 متر ديواری اس��ت به تحتانی پالک 45 فرعی جنوباً به طول 1/55 
متر درب و ديواريس��ت به راهرو مشاعی 178 فرعی شرقاً به طول 3/50 متر ديواری است به 
تحتانی پالک 45 فرعی جنوباً به طول 1/55 متر ديواريست اشتراكی با انباری 169 فرعی غربًا 
به طول 3/50 متر ديواريست اشتراكی با انباری 165 فرعی حدود پاركينگ شماالً به طول 5 متر 
خط مستقيم مفروض است به حياط مشاعی 180 فرعی شرقاً به طول 2/50 متر خط مستقيم 
مفروض است به حياط مشاعی 180 فرعی جنوباً به طول 5 متر خط مستقيم مفروض است به 
حياط مشاعي 180 فرعي غرباً به طول 2/5 خط مستقيم مفروض است با حياط مشاعي 180 
فرعي كه طبق نظر كارشناس رسمی پالک فوق يک واحد آپارتمان است كه در يک مجموعه 
مسکونی 7 واحدی قرار گرفته و با اسکلت بتنی و سقف تيرچه و بلوک و نمای آجر 3 سانتی 
و درب و پنجره های آلومينيومی بنا ش��ده است. كف هال و پذيرائی سراميک و اطاق خوابها 
موزائيک و س��طوح داخلی سفيدكاری با گچ می باش��د. دارای اشتراكات آب و برق و گاز و 
فاضالب بوده و عمر س��اختمان حدود 6 سال است. سيستم گرمايش با بخاری و سرمايش با 
كولر آبی می باشد. زيربنای مفيد آن 79/41 مترمربع و دارای انباری و پاركينگ و قدرالسهم از 
مشاعات است. ملکی خانم پری رضايی يزدی به نسبت چهار دانگ و نيم مشاع و خانم ناهيد 
ولی بيگ به نسبت يک دانگ و نيم مشاع كه طبق اسناد رهنی شماره های 64479 و 64480-

84/12/24 دفترخانه 67 اصفهان در رهن بانک مسکن شعبه سعادت آباد واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک مدت بيمه نامه پالک مورد وثيقه منقضی نگرديده اس��ت و از س��اعت 9 الی 12 
روز چهارش��نبه مورخ 89/8/19 در اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت 
بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه پانصد 
و شصت ميليون ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته 
می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی 
و عوارض ش��هرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده يا نشده 
باش��د به عهده برنده مزايده اس��ت. ضمن آ نکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی 
در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 89/7/19 درج و منتشر می گردد و 

در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد.
م الف/ 8877                                 اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تغییرات
6/412 به استناد صورتجلسه مورخ 1389/06/13 مجمع عمومی عادی شركت ره آب جوشقان 
بشماره ثبت 24 و شناسه ملی 10260008050 كه بموجب نامه شماره 26-89/07/11 به اين 
واحد ارسال گرديده و با حضور سهامداران شركت مزبور )1- رمضانعلی صادقپور 2- نسيم 
محب��ی 3- عليرضا صادقپور 4- علی محمد قاضی 5- محمدرض��ا صادقپور 6- عمران بهار 

جوشقانی در محل شركت تنظيم گرديده است بشرح ذيل آگهی می گردد:
الف( نام شركت راه آب به شركت شيمی فرس كاسيان تغيير كرد. 

ب( آقای رمضانعلی صادقپور بعنوان مديرعامل شركت و خانم نسيم محبی بعنوان رئيس هيئت 
مديره و عليرضا صادقپور بعنوان نائب رئيس برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 

ج( آقايان علی محمد قاضی و عمران بهار جوشقانی بترتيب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل 
برای مدت يکسال انتخاب گرديدند.  

د( كليه اوراق بهادار و چک و سفته شركت با امضا متفق آقای رمضانعلی صادقپور و خانم نسيم 
محبی و ممهور به مهر شركت معتبر خواهد بود.

نوروز – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تعدادی از اس��تادان دانشگاه در نامه ای به مجلس 
شورای اسالمی طرح توجيهی ايجاد وزارت منابع 
طبيعی و محيط زيس��ت را به منظ��ور جلوگيری 
از تخريب محيط زيس��ت ارائه كردند. به گزارش 
فارس، جمعی از اس��تادان دانشکده منابع طبيعی 
دانش��گاه صنعتی اصفه��ان اقدام ب��ه تهيه نامه ای 
برای برخی از مس��ئوالن كردند و پيش��نهاد ايجاد 
وزارت منابع طبيعی و محيط زيست را برای آنها 
ارسال كرده اند. اثرهای بی توجهی به منابع طبيعی 
به صورت فرس��ايش و اف��ت حاصلخيزی منابع 
خاک، كاهش كمی و كيفی منابع آب، خشکسالی، 
وق��وع س��يل و مانند اين ه��ا را در جای جای آن 
می توان مشاهده كرد. اين واقعيت ها نشان می دهد 
كه عالق��ه و احس��اس م��ردم و همچنين تالش 
برنامه ريزان و مس��ئوالن كشور به توسعه صنعتی، 
شهری و كش��اورزی، با اصول توس��عه پايدار و 
دانش بني��ان همخوانی ن��دارد. بودجه های حاصل 
از فروش نفت به توس��عه ناپايدار اختصاص داده 
می ش��ود. اختصاص بودجه های حاصل از فروش 
نفت به برنامه های توسعه ناپايدار و افزايش ساالنه 
آن، س��بب بارگذاری بيش از حد بر منابع طبيعی 
ش��ده كه پيامد ناگوار آن به صورت كاهش سطح 
جنگل ها و مراتع فرس��ايش خاک، خش��ک شدن 
رودخانه ها، افت ش��ديد س��طح آبهای زيرزمينی 

)نشت زمين( شده  است. 
برای نمونه سدس��ازی های بی مورد با هزينه های 
هنگفت )به عنوان ش��اخص توس��عه يافتگی( و 
فراهم كردن شرايط برای تبديل جنگل ها و مراتع 
باال دست سدها به زمين كشاورزی و محروم شدن 
زمين های پايين دست از آب، عالوه بر افت شديد 
س��طح آب های زيرزمينی حوضه، باعث خش��ک 
ش��دن رودخانه هايی شده كه خود منشأ آبادانی و 
پيش��رفت در دشت های حاصلخيز ميانی و پاياب 
حوضه ها بوده اند. افت س��طح آب های زيرزمينی، 
خش��ک ش��دن تاالب ها، تخريب پوشش گياهی 
همس��ايگان غربی كشور ما ناشی از ايجاد چندين 
س��د و مديريت غير اصول��ی منابع طبيعی در اين 
كشورهاس��ت كه يکی از پيامدهای آن به صورت 

بحران ايجاد و انتش��ار گرد و غبار به كشور ما نيز 
رس��يده و عامل مهمی برای تهديد سالمت مردم 
شده است. يکی از مهمترين نهادهای برنامه ريزی 
و بهره ب��رداری از مناب��ع طبيع��ی، وزارت جهاد 

كشاورزی است. 
مهمتري��ن هدف های اين وزارت، افزايش كمی و 
كيفی هر چه بيش��تر محصول ه��اي غذايی مورد 
نياز كش��ور اس��ت. بديهی است توس��عه كمی و 
ايجاد اش��تغال در بخش كشاورزی، به طور عمده 
تبديل جنگل ها و مراتع به زمين های كشاورزی و 
تخليه هر چه بيشتر و شديدتر آب های زير زمينی 
را به دنبال خواهد داش��ت. س��م های شيميايی در 
خ��اک و منابع آبی باعث بروز بيماری س��رطان و 
ام اس می شوند. توسعه كيفی در بخش كشاورزی 
يعنی دس��تيابی به بيش��ترين توليد در واحد سطح 
ني��ز نيازمن��د مصرف بي��ش از حد ان��واع كود و 
سم های شيميايی است كه اين نيز )به علت ورود 
نيترات و ديگر تركيب های ناخواسته به منابع آب 
و خ��اک و زنجيره غذايی( س��بب آلودگی محيط 
زيس��ت، بروز انواع بيماری های خطرناک )مانند 
س��رطان و ام اس( و به مخاطره افتادن س��المت 
انس��ان و مجموعه محيط زيست می  شود. چنانچه 
سياس��ت كلی وزارت جهاد كشاورزی، براساس 
استفاده بهينه از منابع طبيعی و نهاد های كشاورزی 
و متناس��ب با ظرفيت اكولوژيک محيط باشد، اين 
وزارت می  توان��د به طور جدی بر مديريت جامع 

و اصولی منابع طبيعی اهتمام ورزد. 
از اين رو در ش��رايط كنونی و با توجه به واقعيتی 
ك��ه بيان ش��د، مديريت و حفاظ��ت منابع طبيعی 
با هدف ه��ای وزارت جهاد كش��اورزی مغايرت 
دارد. بدين معنی كه نوع مديريت حاكم بر بخش 
كشاورزی بر پايه توليد و بهره كشی هر چه بيشتر 
از سرزمين، بدون توجه به اصول پايداری بوده در 
حال��ی كه مديريت بر منابع طبيعی نيازمند رعايت 

اصول اكولوژيک و پايداری است. 
آنچه برای وزارت جهاد كش��اورزی مهم اس��ت 
تأمي��ن اصلی تري��ن مايحتاج روزانه م��ردم يعنی 
نان و گوش��ت و مانند آن اس��ت كه البته درست 

و م��ورد تأكيد مردم و مس��ئوالن نيز هس��ت. اما 
آنچه در مديريت جامع منابع طبيعی مدنظر است، 
بهره برداری پايدار از منابع، توليد مس��تمر و حفظ 
كيفيت محيط زندگی برای نسل های فعلی و آينده 

است. 
براين اس��اس، ق��رار گرفتن تش��کيالت مديريت 
منابع طبيعی به ص��ورت زير مجموعه ای ضعيف 
در وزارت جهاد كش��اورزی، ب��ه تخريب هر چه 
بيشتر منابع طبيعی كشور خواهد انجاميد. سازمان 
محيط زيس��ت نيز يکی از زير مجموعه های نهاد 
رياس��ت جمهوری است و رئيس آن سازمان، زير 
نظر و با توجه به افکار و مصلحت انديش��ی های 
رؤسای جمهور در دوره های مختلف عمل می كند، 
به طوری كه مش��اهده می ش��ود اين دستگاه مهم 
حاكميتی- نظارتی به عن��وان بازدارنده در فرايند 
توس��عه تلقی می شود و سعی در كنترل و محدود 
كردن آن می كند. بديهی اس��ت كه پيامدهای سوء 
زيس��تی محيطی ناش��ی از فعاليت های نادرس��ت 
انس��ان در طبيعتی كه امروزه ب��ه صورت فزاينده 
و گس��ترده در حال وقوع است، هزينه ای هنگفت 
را بر ميهن اس��المی تحميل خواهد كرد و در اين 
راس��تا پيوستن سازمان حفاظت محيط زيست نيز 
به وزارت پيش��نهادی تازه تأس��يس و پاس��خگو 
بودن آن به طور ج��دی در برابر مجلس و مردم، 
امری اجتناب ناپذير اس��ت. اس��تادان دانش��گاهی 
معتقد هس��تند كه ايج��اد وزارت »منابع طبيعی و 
محي��ط زيس��ت« هيچگونه بار اضاف��ی بر دوش 
دول��ت نخواهد داش��ت و با انجام اي��ن كار تنها 
سياس��تگذاری و حمايت مناب��ع طبيعی و محيط 
زيس��ت تقويت ش��ده و ب��ه ياری خدا ش��رايط 
ب��رای داش��تن ايرانی آب��اد و آزاد ب��رای امروز و 
فردا مهيا خواهد ش��د. حفاظ��ت و مديريت منابع 
طبيعی كش��ور و تضمين زندگی نس��ل های آينده 
از طري��ق ايجاد وزارتخانه ای قوی و دانش محور 
كه ملزم به پاس��خگويی در برابر نمايندگان مردم 
باش��د؛ مسئوليتی ش��رعی و وجدانی بوده كه هم 
 اكنون متوجه متخصصان و تصميم گيران كش��ور 

است.

افزايش س��رانه فضای س��بز اصفه��ان از 15/5به 
24مترمربع نورپردازی بي��ش از 200 اثر تاريخی 
و بنای معاصر شهر اصفهان جهت ارتقای فضای 
ش��هری و نصب حدود 260 آبنم��ا با طرح های 
متعدد در س��طح ش��هر از جمله اقدام های حوزه 
خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان اس��ت. به 
گزارش ايمنا، افزايش جمعيت و توس��عه ش��هر 
اصفهان ارائه خدمات به ش��هروندان ش��هر را كه 
مس��تلزم كس��ب رضايت آنان می باش��د دشوار 
س��اخته اس��ت ولی ش��هرداری اصفهان در طول 
س��ال های اخي��ر در ح��وزه خدم��ات ش��هری 
اقدام های مناس��بی جهت فراهم س��اختن محيط 
زيست برای شهروندان اصفهانی انجام داده است. 
شهروندان يک شهر روزانه نيازمند ارائه خدمات 
متفاوت از جمع آوری زباله وآسفالت خيابان ها تا 
زيباس��ازی متفاوت از جمع آوری زباله وآسفالت 
خيابان ها تا زيباس��ازی و گسترش فضاهای سبز 
شهری می باشند و مس��ئوليت ارائه اين خدمات 
متفاوت به ش��هروندان را شهرداری برعهده دارد. 
اين خدمات كه حتی امور گورستان ها، ساماندهی 
صنايع و مشاغل شهر و گاه ايمن سازی فضاهای 
شهری را نيز در بر می گيرد كه تنوع و پراكندگی 
و تخصصی بودن از ويژگی های آن اس��ت. اين 
مسئوليت از آن جهت ايفای رسالت شهرداری ها 
در حوزه خدمات ش��هری را دش��واری می سازد 
كه انجام وظيفه فوق مس��تلزم ارتباط گس��ترده با 
شهروندان، صرف هزينه باال، تکرار زياد عمليات 
اس��ت. از اين جهت انجام اي��ن اقدام ها در گرو 
توجه به رضايت ش��هروندان است كه نحوه  ارائه 
اين خدم��ات، تعيين كننده كيفي��ت زندگی آنان 
است. توس��عه شهرها و رشد جمعيت شهرنشين 
كه با افزايش گس��تره و ن��وع خدمات همراه بوده 
ضرورت ارائه آن و تناس��ب س��اختن خدمات با 
اس��تانداردهای زيست محيطی و بهداشتی فضای 
ش��هر اجتناب نا پذير س��اخته اس��ت. شهرداری 

اصفهان در حوزه خدمات شهری در زمينه فراهم 
ساختن محيط زيست س��الم و تسهيالت شهری 

تالش نموده است. 
برنام��ه ريزی ب��رای اجرای طرح ه��ای عمرانی، 
توس��عه فضای س��بز با احداث پارک ها، احيا و 
س��اماندهی مادی ه��ا، جمع آوری پس��ماندها و 
تفکيک آن ها، زيباسازی منظر شهری، ساماندهی 
مش��اغل بخش��ی از اقدام هايی اس��ت ك��ه برای 
 دس��ت يابی به ش��هری پ��اک، زيبا و ام��ن انجام 

شده است. 
بهبود مديريت پسماند و نظافت شهر همواره يکی 
از دغدغه های حوزه خدمات شهری در شهرداری 
اصفهان بوده است و در راستای كاهش نگرانی ها 
در اين رابطه مکانيزه ش��دن سيستم های موجود 
در اين بخش از اقدام هاي مؤثر ش��هرداری است. 
در ش��هر اصفهان روزانه 921 تن پسماند عادی و 
147تن ضايعات فضای سبز در شهر اصفهان جمع 
آوری و حمل می شود كه توليد چيپس چوب از 
ضايعه های فضای سبز اصفهان برای اولين بار در 
كشور به بازگشت اين مواد به چرخه طبيعت كمک 
كرد. در شهر اصفهان برای اولين بار در كشور زمينه 
حمل جداگانه روزانه 3 تن پس��ماند عفونی مركز 
درمانی شهر فراهم شد و اين پسماندهای پرخطر 
توسط ماشين آالت مخصوص حمل پسماندهای 
عفون��ی، جمع آوری می گردن��د. حوزه خدمات 
ش��هرداری اصفهان روزانه 4 ميلي��ون مترمربع از 
سطح خيابان ها و معابر شهر را توسط ماشين های 
جاروب نظافت می كند. افزايش فضای سبز شهر 
ك��ه ضمن كاهش آلودگی هوا، در ارتقا س��المت 
روح��ی ش��هروندان نيز نقش مؤث��ری دارد و در 
جهان به عنوان يکی از پارامترهای مهم بهبود شهر 
مطرح است. در طول 6 سال گذشته سرانه فضای 
 س��بز اصفهان از 15/5مترمربع به 23/99 مترمربع 

رسيده است. 
مادی های سطح ش��هر اصفهان كه از گذشته در 

تلطيف هوای اصفهان نقش مؤثری داش��ته اند و 
ظرفيت مناس��بی ب��رای ايج��اد مکان های مفرح 
و آرامبخ��ش دارن��د با صرف هزين��ه ای نزديک 
به 10 ميليارد تومان س��اماندهی شدند و ساخت 
پارک های خطی و گس��ترش فضای سبز در كنار 
آنها م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت به طوری كه 
امروز پارک های خطی در سراس��ر ش��هر توسعه 
يافته اند. اقدام های صورت گرفته دست يابی به 

شهری پاک را تسهيل نموده است. 
در راستای تحقق شهری زيبا نيز اقدام های متعددی 
انجام داده كه به كارگيری نور به عنوان ابزار تکميلی 
برای زيباسازی نمای شهر در بهبود سيمای شهری 
اصفه��ان مؤثر بوده اس��ت و تاكن��ون نورپردازی 
بي��ش از 30 اثر تاريخی و 150 بنای معاصر ش��هر 
اصفهان جهت ارتقای فضای شهری صورت گرفته 
اس��ت و حدود 260 آبنما ب��ا طرح های متعدد در 
سطح ش��هر نصب شده اس��ت. ايمنی ضلع سوم 
تکميل كننده شاخص های يک شهر مناسب برای 
زندگی اس��ت و در راستای افزايش شاخص سوم 
در ش��هر اصفهان س��ازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی ش��هرداری اصفه��ان با 21 ايس��تگاه فعال 
در سطح ش��هر وتجهيز اين ايس��تگاه ها به لوازم 
م��درن و كارآم��د و كاهش آمار تلف��ات حوادث 
 مختلف در راس��تای ايمن س��اختن ش��هر تالش 
نموده اس��ت. همچنين 120 محوطه بازی كودكان 
در سطح شهر تجهيز و ايمن سازی شده است و در 
راستای توليد و توزيع بهينه محصول های مورد نياز 
ش��هر عالوه بر ميدان ميوه و تره بار در عرصه 190 
هکتار و در 6 كيلومتری شرق اصفهان در طول 6 سال 
گذشته بازارهای روز از 3 به 6 بازار افزايش يافت و 
اكنون شهروندان 25 درصد مايحتاج خود را از اين 
مركز تأمين می كنند. شايان ذكر است: اولين بازار 
تخصصی گياهان دارويی در كشور نيز در اصفهان 
 احداث ش��ده كه عرصه اين ب��ازار 3900 مترمربع 

است. 

معاون وزير راه خبر داد:
جاده جنگل ابر به  هيچوجه ساخته نمي شود

پس از گذشت30سال و براي نخستین بار در کشور
 ثبت 5 گونه جديد پرنده كه مرحله هاي زيست 

و جوجه آوري را سپري مي كنند

سيدحسين ميرش��فيع در گفتگو با ايسنا، با تأكيد 
ب��ر اينکه جاده جن��گل ابر به هيچوجه س��اخته 
نمی ش��ود،  گف��ت: راه علی آب��اد - ش��اهرود كه 
كمترين آس��يب را به جنگل ابر برساند، احداث 
می ش��ود. وی گفت: مس��ير جيپ رو موجود كه 
از امت��داد لوله های نف��ت و گاز می گذرد، ايمنی 
مناس��بی ندارد و مورد قبول وزارت راه نيست و 
همچنين با توجه به اينکه حجم عمليات اجرايی 
و تخريب محيط زيستی آن برای اصالح شيب ها 
بيش��تر است،  با محيط زيس��ت به توافق رسيديم 
كه مسير فعلی راه مناسبی برای احيا نيست و در 
حال مذاكره نهايی برای ساخت جاده علی آباد - 

شاهرود هستيم. 
ميرشفيع خاطرنشان كرد: طی دو - سه هفته آينده 
مس��ير س��اخت جاده علی آباد � ش��اهرود قطعی 
خواهد ش��د. مع��اون وزير راه و تراب��ری اظهار 

كرد: با توجه به اينکه جاده علی آباد - ش��اهرود 
بايد از كنار جن��گل ابر عبور كند، همگان تصور 
می كنند كه وزارت راه و ترابری كمر همت بسته 
تا جنگل ها را نابود كند كه هرگز اينگونه نيست. 
ميرشفيع با اش��اره به اينکه اتصال علی آباد استان 
گلستان به ش��اهرود استان سمنان، مصوبه دولت 
در استان های سمنان و گلستان است كه بايد اجرا 
شود، تصريح كرد: وزارت راه و ترابری مصصم بر 
اجرای اين مصوبه اس��ت و البته سازمان حفاظت 
محيط زيست و منابع طبيعی نيز هماهنگی خوبی 
داشته اند كه جاده با كمترين خسارت های زيست 
محيطی س��اخته شود كه بدين منظور مطالعه های 
زيست محيطی وسيع تری انجام و تحويل سازمان 
حفاظت از محيط زيس��ت قرار داديم كه در حال 

بررسی است. 
مع��اون وزي��ر راه و ترابری گف��ت: راه جديد با 
مسيرهای قبلی كه خسارت جنگلی بيشتر داشت،  
متفاوت است و مسير جديدی مشخص شده كه 
كمترين خس��ارت را به منابع طبيعی و گونه های 
س��رخ دار كه مورد توجه بيشتر سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت بود، وارد  ش��ود. ب��ه گفته وی، با 
تغيير مسير و طراحی راه جديد، از منطقه ای عبور 
خواهي��م كرد كه به گونه های س��رخدار آس��يبی 
نمی رسد. ميرشفيع گفت: برای ساخت اين جاده 
با س��ازمان حفاظت محيط زيست توافق شده كه 
ج��اده ای مناس��ب و ايمن با كمترين خس��ارات 
زيست محيطی ساخته ش��ود. گفتنی است: پيش 
از اين قرار بود مس��ير فعلی اين جاده تعريض و 

اصالح شود.

معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت 
محي��ط زيس��ت، از ثبت 5 گونه جدي��د پرنده در 
اس��تان های شمالی كشور كه مرحله های زيست و 
جوجه آوری خود را در آنجا سپری كردند؛ پس از 

حدود 30 سال در كشور خبر داد. 
محمدباقر صدوق در گفتگو با ايس��نا با اش��اره به 
اينکه »پروژه تجديد نظر بر فون پرندگان ايران« با 
توجه به اينکه از پي��ش از انقالب كار مطالعه های 
گسترده ای در اين خصوص صورت نگرفته است، 
برای نخس��تين بار پس از گذشت بيش از 30 سال 
در دستور كار اين معاونت قرار گرفت، گفت: اين 
پروژه برای كل كش��ور تدوين شده و در اين راستا 
كميته راهبری تش��کيل و روش و ش��رح خدمات 
اجرای آن تعيين ش��ده است. وی با اشاره به اينکه 
فاز اول اجرای اين طرح در س��ه اس��تان ش��مالی، 
ش��امل گيالن، گلستان و مازندران آغاز شده است 
افزود: اجرای اين پروژه با هدف شناسايی گونه های 
جديد و پراكنش پرندگان ايران بوده است. معاون 
محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط 
زيست با اشاره به اينکه بر اساس آخرين اطالعات 
موجود، حدود 520 گونه پرنده در كش��ور اعم از 
بومی، مهاجر و عبوری ثبت و شناس��ايی شده اند، 
به ايسنا گفت: از تابستان امسال كه اين پروژه آغاز 
ش��ده است تاكنون توانسته ايم جوجه آوری »اردک 
دم دراز« كه پرنده عبوری بوده اس��ت را ثبت كنيم 
از سوی ديگر جوجه آوری »سهره دمگاه سفيد« نيز 
برای اولين بار در كشور به ثبت رسيده است. وی 

با اشاره به اينکه پرنده »سنگ چشم پيشانی سفيد« 
برای نخس��تين بار در شمال كشور شناسايی شده 
است تصريح كرد: در عين حال در حالی كه حدود 
يک قرن، خبری از »داركوب سبز راه راه« نداشتيم، 
جوجه آوری اين گونه به ثبت رسيد. از سوی ديگر 
جوجه آوری »زرده بره« كه پرنده زمستان گذران بود 
نيز در كشور ثبت شده است. معاون محيط طبيعی 
و تنوع زيس��تی س��ازمان حفاظت محيط زيست با 
اش��اره به اينکه برای هر يک از استان های شمالی 
جهت اجرای اين طرح حداقل 30 كارشناس خبره 
نياز اس��ت و طرح همچنان ادام��ه دارد گفت: اين 
طرح برای استان های شمالی به مدت دو سال و به 
صورت فصلی اجرا خواهد شد كه برآورد می شود 
حدود يک ميليارد تومان بودجه برای آن نياز باشد. 
مهندس محمدی، مدي��ركل دفتر حيات وحش و 
آبزيان سازمان حفاظت محيط زيست نيز با اشاره به 
اينکه استان های شمالی در اين طرح به سلول های 
25 كيلومتر در 25 كيلومتر تقسيم شده اند به ايسنا 
گفت: اجرای اين طرح نيازمند حمايت مالی است 
كه اميدواري��م اين اعتبار تأمين ش��ود. وی افزود: 
در اي��ن طرح پوش��ش گياهی لندس��کيپ و... نيز 
عالوه بر شناس��ايی پرندگان در پروژه تجديد نظر 
فون پرندگان ايران ثبت خواهد شد. مديركل دفتر 
حيات وح��ش و آبزيان س��ازمان حفاظت محيط 
زيست تأكيد كرد: پرندگان شناسايی شده جديد در 
اي��ن پروژه پس از معرفی و ثبت در مجامع جهانی 

به جمع پرندگان كشور اضافه می شوند.

وجود هزاران ماده 
سرطان زا در دود حاصل از 

زباله و پالستيک سوزی؛
مؤس��س پايگاه پژوهش ه��ای تندرس��تی خانواده 
دانش��گاه علوم پزش��کی كرمانش��اه، گفت: وجود 
ه��زاران ماده س��رطان زای ش��ناخته ش��ده در دود 
حاصل از س��وزاندن زباله، پالس��تيک، الستيک و 
ساير پس مانده ها، كه هر كدام به تنهايی برای ايجاد 
س��رطان های كش��نده كافی اس��ت، بارها به اثبات 

رسيده است. 
پروفس��ور »جواد زرگوش��ی«، در گفتگو با ايسنا، 
در كرمانشاه، اظهار داش��ت: خاكستر باقی مانده از 
سوزاندن زباله و پالستيک نيز حاوی تجمع غليظی 
از مواد س��رطان زای شناخته شده است كه خاک و 
آب را آل��وده می كن��د و بر اثر وزش باد، هوا را نيز 

می آاليد. 
اس��تاد دانشکده پزش��کی كرمانش��اه گفت: بيشتر 
م��ردم از خطره��ای س��وزاندن زباله، پالس��تيک، 
و  بی خبرن��د  پس مانده ه��ا  س��اير  و  الس��تيک 
 بنابراين حساس��يتی نس��بت به آن از خود نش��ان 

نمی دهند. 
عضو انجمن طب زناش��ويی اروپ��ا، تصريح كرد: 
افراد ناآگاهی كه زباله، پالس��تيک، الستيک و ساير 
پس مانده ها را به آتش می كش��ند، نه تنها س��ودی 
از اي��ن كار نمی برن��د بلکه خود بي��ش از هركس 
ديگ��ری به پيامد و عوارض كش��نده زباله س��وزی 
دچار می ش��وند، زيرا آن��ان در مع��رض باالترين 
 غلظ��ت دود حاصل از س��وختن زباله و الس��تيک 

قرار می گيرند. 
آنان قربانيان ناآگاهی خويش هس��تند و س��المت 
خود و جامعه را در مقياس بس��يار وسيعی به خطر 

می اندازند. 
پروفس��ور زرگوشی افزود: آگاهی دادن به مردم در 
مقياس گسترده تر در مورد پيامدهای سوزاندن زباله، 
پالس��تيک، الستيک و ساير پس مانده ها، جلوگيری 
از س��وزاندن زبال��ه و برخ��ورد قانونی با كس��انی 
كه س��المت مردم را ب��ه خطر ج��دی می اندازند، 
 از وظاي��ف ذات��ی اداره حفاظ��ت محيط زيس��ت 

است. 
وی گف��ت: م��ردم كرمانش��اه هر روز س��تون های 
دود ناش��ی از س��وزاندن زبال��ه و پالس��تيک را 
به چش��م خ��ود می بينن��د و انفع��ال و بی تفاوتی 
آماره��ای  بنابراي��ن  می كنن��د،  مش��اهده  ني��ز  را 
 س��اختگی در م��ورد اقدام ه��ای انج��ام ش��ده را 

نمی پذيرند. 
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه گفت: 
در اينجا مش��اغلی وج��ود دارند كه تنها عملکرد و 
 حاصل كارشان پخش كردن بيماری های كشنده در بين 

مردم است. 
و  خري��د  ب��ه  متع��ددی  مغازه ه��ای  جمل��ه  از 
ف��روش ن��ان كپ��ک زده و س��رطان زا و نيز س��اير 
و  مش��غولند  آل��وده  و  عفون��ی  پس مانده ه��ای 
 صاحبان اين مغازه ها به طور روزمره زباله س��وزی 

می كنند. 
آدرس تمامی اين مغازه ها نيز برای همگان آش��کار 

 اس��ت، اما عزمی ب��رای برخورد ب��ا صاحبان آنان 
وجود ندارد.

اي��ن فوق تخصص بيماری های كلي��وی و مجاری 
ادرار و اختالل ه��ای آميزش��ی در پاي��ان اف��زود: 
بي��ش از پنجاه س��ال اس��ت ك��ه س��وزاندن زباله 
در كش��ورهای پيش��رفته جرم محس��وب ش��ده و 
مجازات های سنگينی برای آن اعمال می شود، حال 
آن ك��ه در اينجا نه تنها هيچ كس س��وزاندن زباله و 
پخش س��رطان در بين م��ردم را منع نمی كند، بلکه 
نس��بت به آگاه كردن مردم در مورد س��رطان زايی 
دود و خاكس��تر ناشی از سوزاندن زباله، پالستيک، 
 الس��تيک و س��اير پس مانده ه��ا نيز اقدام��ی انجام 

نمی شود.

هندی ها كشتی تشخيص 
آلودگی نفتی را به آب 

انداختند
هن��د اولين كش��تی تش��خيص آلودگ��ی نفتی در 
 منطق��ه جن��وب و جنوب ش��رق آس��يا را به آب  

انداخت. 
ب��ه گزارش محيط زيس��ت ايران به نق��ل از پايگاه 
خبری ايندين نيوز، اين كش��تی كه توس��ط شركت 
ای.بی.جی ش��يپ يارد هند س��اخته ش��ده يکی از 
پيشرفته ترين سيس��تم های رديابی آلودگی نفتی را 
در دريا داراس��ت و قادر است 300 تن نفت نشت 
يافته در دريا را جمع آوری، پااليش و ذخيره كند. 
از جمله قابليت های ديگر اين كش��تی، انتقال نفت 
به حمل كننده ه��ای ديگر در ضمن انجام عمليات 

جمع آوری و پااليش  است. 
اين كش��تی 94 مت��ر طول و 4300 ت��ن وزن دارد 
ك��ه در ن��وع خ��ود، اولي��ن و بزرگترين كش��تی 
منطقه با كاربری ياد ش��ده اس��ت. دهلی نو اعالم 
ك��رده اس��ت ك��ه در آين��ده نزديک كش��تی های 
هن��د  اقيان��وس  آب ه��ای  روان��ه  را   بيش��تری 

خواهد كرد.

معاون دريايی س��ازمان محيط زيست، نسبت به 
ش��کنندگی و حساس��يت باالی اكوسيستم آبی 
دري��ای خزر به علت ازدياد آالينده های مختلف 
در سواحل كشورهای همجوار هشدار داد. محمد 
باق��ر نبوی در گفتگو با مهر با اش��اره به نگرانی 
كشورهای عضو كنوانسيون تهران و خطر ازدياد 
آالينده های مختلف در اين درياچه بزرگ گفت: 
خزر ب��ه عنوان بزرگترين درياچه جهان به دليل 
محاط بودن در س��واحل، فق��ط ورودی دارد و 
نمی توان��د مانند آب های آزاد خود را پايش كند 
به طوری كه مس��تعد تخريب بيشتر در مقايسه 
ب��ا خليج فارس اس��ت. اي��ن متخصص محيط 
زيس��ت دريايی تأكيد كرد: خ��زر از همه طرف 
مورد حمله آالينده هايی اس��ت كه از خشکی به 
ساحل ريخته می شوند و اين درياچه چون قادر 
به انجام جزر و مد نيس��ت نمی تواند به نس��بت 
آب های آزاد، خ��ود را از آلودگی ها رقيق كند و 
اين حساسيت شکنندگی آن را بيشتر كرده است. 
نبوی با اش��اره به اينکه كشورها بايد در مقايسه 
با گذش��ته بيش��تر نگران وضعيت اي��ن درياچه 
باش��ند اضافه كرد: اعضای كنوانسيون تهران در 
جلس��ه ای كه دو هفته پيش در قزاقستان برگزار 
شد به اين مسأله رسيدگی كردند. در اين نشست 
چه��ار موضوع رفع آلودگی با منش��أ خش��کی، 
ارزيابی طرح های آالينده از ساحل، تنوع زيستی 
و مقابل��ه با آلودگی در ش��رايط اضطراری مورد 
بحث قرار گرفت. معاون دريايی س��ازمان محيط 
زيس��ت تصريح كرد: تهديدهای زيست محيطی 
دريای خزر و زيان های ناش��ی از آن دولت های 
س��احلی و جامعه بين الملل��ی را با اين واقعيت 
روبه رو كرد كه اعمال مديريت زيس��ت محيطی 
در خ��زر فقط در چارچوب ي��ک پيمان حقوقی 
زيس��ت محيطی ميسر اس��ت و بر اين اساس با 
اراده پنج كشور حوزه خزر و به ويژه ابتکار عمل 
و پيشگامی ايران، پس از 8 سال تالش كنوانسيون 
محيط زيس��ت دريای خزر موسوم به كنوانسيون 
ته��ران در آب��ان 1382 )نوامبر س��ال 2003( در 

تهران منعقد ش��د. وی افزود: كنوانس��يون تهران 
برای حفاظت از خ��زر پروتکل هايی را در حال 
نهاي��ی ك��ردن دارد كه اميدواري��م در آذرماه كه 
جديدترين نشس��ت برگزار می ش��ود قانون های 
وضع ش��ده از سوی كش��ورها رسيدگی شود و 
خزر از وضعيت فعلی نجات يابد. خزر به عنوان 
بزرگتري��ن درياچه دني��ا با تنوع زيس��تی، منابع 
نفتی و ش��يالتی غنی خود، از نظر اس��تراتژيک 
ب��ه يک��ی از مهمترين نق��اط جهان ب��ه ويژه در 
سال های اخير تبديل ش��ده  است.  اما حساسيت 
و شکنندگی محيط زيست دريای خزر به جهت 
بس��ته بودن، بهره برداری ه��ای بی رويه از منابع 
آن و انباش��ته ش��دن آالينده ه��ای مختلف، اين 
دريا را با بحران اكولوژيک روبه رو كرده اس��ت. 
بيشترين تهديدهای محيط زيست خزر در بخش 
ش��مال و ش��مال غربی اين دريا است كه شامل 
نفت و فرآورده های نفتی و صنايع آالينده اس��ت 
و انتظار می رود با اجرای 8 پروتکل كنوانس��يون 
تهران، كشورهای عضو براساس چارچوب های 
قانونی، مانع از ورود پس��اب های آالينده صنعتی 
و فرآورده های نفتی به خزر ش��وند تا س��المت 
محيط زيس��ت اي��ن درياچه بي��ش از اين دچار 

مخاطره نشود.

افزايش آالينده ها در درياي خزر
آسمان منزمین من

محیط زيست

در اصفهان

محيط زيستی شايسته برای شهروندان فراهم شد

تعدادي از استادان دانشگاه خواستار شدند

ایجاد وزارت منابع طبیعی و محیط زیست
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بوفون در انديشه 
ركورد زوف

در آستانه بازي والنسيا: 
ويا: در صورت 
گلزني خوشحالي 
نمي كنم

كاسيميرو: 
تفاوت فوتبال 
ايران با برزيل 
همانند نفت

و رئال مادريد 

دروازه بان تيم فوتبال يوونتوس ايتاليا در مصاحبه های 
اخي��رش عنوان ك��رده كه قص��د دارد رك��ورد زوف، 
 دروزاه ب��ان قديم��ی و مل��ی پ��وش كش��ورش را فت��ح 

كند. 
به گ��زارش توتواس��پورت ايتالي��ا، »جان لوئيج��ی بوفون« 
در آس��تانه صد و دومين بازی ملی كش��ورش ق��رار گرفته 
 اس��ت و از چزاره پراندلی توقع دارد ب��ار ديگر به او ميدان 

دهد.
او در جام جهانی و حتی يورو 2008 درخشش قابل توجهی 
نداشت، اما در هر حال يکی از آماده ترين و البته محبوب ترين 

دروازه بان های حال حاضر ايتاليا است. 
بوف��ون 10 بازی ديگر با رك��ورد 112 بازی ملی دينو زوف 
فاصل��ه دارد و تالش می كند ركورد اين ملی پوش قديمی را 

بشکند. 
وی در اي��ن خصوص گفت: خيلی آزاردهنده اس��ت وقتی 
ببينم می ش��ود با سرانگش��تانم ركورد زوف را لمس كنم، اما 

نتوانم به آن برسم. 

مهاجم س��ابق والنس��يا  كه با بازی ه��ای خيره كننده 
خ��ودش در جام جهان��ی آفريقا، نگاهه��ای زيادی را 
متوجه خود س��اخت، در آس��تانه بازی با خفاشان گفت: به 
احترام تيم س��ابقم در صورت گلزنی، خوش��حالی نخواهم 

كرد.
 به گزارش رويترز، داويد ويا، بازيکن تأثيرگذار بارسلونا در 
آستانه بازی با بارسا تصريح كرد: با توجه به تساوی خانگی 
براب��ر مايوركا و عقب نش��ينی تا رتبه چه��ارم، بايد در هفته 
هفتم برابر والنس��يا به پيروزی برسيم  تا امتيازهای از دست 
رفته را به نوعی جبران كنيم و جوابی برای دل هواداران تيم 
داش��ته باشيم و من به عنوان مهاجم برای رسيدن به اين مهم 
با همه وجودم تالش خواهم كرد. وی ادامه داد: والنسيا خانه 
قديمی و دوس��ت داشتنی من بوده و اين تيم را دوست دارم 
و بن��ا بر اخالق حرف��ه ای گری  پس از گلزنی به والنس��يا 
هرگز خوش��حالی نخواهم كرد. ديدار تيم های بارس��لونا و 
والنس��يا، ش��نبه هفته آينده در چارچوب هفته هفتم برگزار 

خواهد شد. 

 سرمربی پرتغالی تيم نفت آبادان گفت: تفاوت فوتبال 
مادريد  رئال  و  نفت  صنعت  همانند  برزيل  با  ايران 
است.آلفردو كاسيميرو در خصوص برتری 2 بر صفر نفت 
ما  اصلی  هدف  داشت:  اظهار  پاس  همدان  مقابل  آبادان 
هميشه انجام بازی زيبا بوده و كسب نتيجه، هدف بعدی ما 
بازيکن  چند  كه  رفتيم  پاس  مصاف  به  شرايطی  در  است. 
مطرح خود از جمله روح اله عرب و ذولفنون را در اختيار 
را  بازی  اين  امتياز   3 موفق شديم  اما خوشبختانه  نداشتيم، 
حريف  كرد:  پاس  عنوان  درباره  كاسيميرو  كنيم.  كسب 
فوتبال  ضد  روبه  دقيقه   90 طول  در  و  كرد  بازی  خوب 
نياورد و تماشاگرانی كه به ورزشگاه آمده  بودند يک بازی 
زيبا و جذاب را تماشا كردند. سرمربی پرتغالی نفت آبادان 
تمام  با  برزيل  فوتبال  برزيل گفت:  ايران و  ديدار  در مورد 
برزيل  با  ايران  فوتبال  سطح  اختالف  و  بوده  متفاوت  دنيا 
اين  در  ايران  تيم  اما  است،  رئال مادريد  با  آبادان  نفت  مثل 
ديدار جسورانه بازی كرد و بارها تا فروپاشی دروازه حريف 

پيش  رفت. 

خبرها

منهاي فوتبال

همراه با گوانجو

نیمكت

گفتگو

مسابقه های وزنه برداری قهرمانی كشور در رده سنی 16-17 سال 
استان های  از  تيم   25 قالب  در  بردار  وزنه  نفر   205 شركت  با 
مختلف برگزار شد كه پس از رقابت های فشرده، تيم استان اصفهان با 
كسب 521 امتياز و 16 مدال رنگارنگ مقام نخست اين دوره از مسابقه ها 

را با اقتدار به دست آورد. 
تيم های استان خوزستان با 499 امتياز و تيم استان مازندران با 495 امتياز 
دوم و سوم شدند. وزنه برداران اصفهانی در وزن های مختلف عنوان های 
زير را به دست آوردند:كيوان مردای در دسته 50 كيلو 3 مدال نقره، رضا 
قاسمی دسته 56 كيلو 2 مدال طال و يک نقره، حسين ابراهيم زاده در دسته 
69 كيلو 2 مدال نقره و يک برنز، امير عبدالعظيمی در دسته 77 كيلو يک 
مدال برنز،  ايوب مرادی هم در دسته 77 كيلو با بلند كردن 140 كيلوگرم 
در حركت يکضرب توانست ركورد نوجوانان كشور در اين دسته را 9 

كيلو ترقی دهد.

زاينده رود 
بازيکن برزيلی تيم فوتسال صنايع گيتی پسند اصفهان گفت: در 
مدت زمان حضورم در ايران و مشاهده تعدادی از بازی های ليگ برتر 
فوتسال، دريافتم كه ليگ فوتسال ايران همانند ليگ برزيل جذابيت زيادی 
دارد. دسيو الی مايس، ملقب به دسيو اظهار داشت: پيش از آمدن به ايران 
شناخت كمی از فوتسال باشگاهی اين كشور داشتم، اما اكنون با حضور در 
تيم گيتی پسند به طور كامل به اوضاع و احوال فوتسال ايران مسلط هستم 

و متوجه شدم كه چرا فوتسال ايران در رده چهارم دنيا قرار دارد.
وی افزود: در ايران امکانات خوبی برای فوتسال در نظر گرفته شده و 
در تيم گيتی پسند نيز ساختار تشکيالتی بسيار خوبی مشاهده می كنم. به 
جرأت بايد بگويم سطح اختالف فوتسال ايران و برزيل بسيار كم شده 
و روز به روز به هم نزديک می شود. بازيکن تيم المپيک برزيل، درباره 
حضور تماشاگران در بازی ها نيز گفت: از حضور پرشور تماشاگران در 
ورزشگاه های ايران می شود حدس زد اين رشته در ايران چقدر محبوبيت 
دارد، ضمن اينکه می دانم تماشاگران تيم گيتی پسند به چه ميزان با اخالق 

هستند و در سالن نيز اعتقادهای خود را زير پا نمی گذارند. 

زاينده رود 
به مناسبت هفته تربيت بدنی و ورزش، مسابقه های قهرمان كشوری 
كشتی آليش بانوان، جمعه 16 مهرماه در سالن آزادی اصفهان برگزار گرديد. 
اين مسابقه ها با حضور 13 تيم از استان های: البرز، چهارمحال و بختياری، 
يزد، اصفهان الف و ب، فارس، سيستان و بلوچستان، مركزی،  خراسان 
شمالی، خراسان رضوی، گلستان و لرستان در رده سنی بزرگساالن برگزار 
شد. تيم شهرستان اصفهان به نمايندگی از استان اصفهان مقام اول و تيم 
استان فارس به مقام دوم رسيد. تيم استان البرز و استان لرستان نيز به طور 
مشترک مقام سوم اين دوره از مسابقه ها را به دست آوردند. در ضمن تيم 
استان اصفهان )مقام اول( به عنوان نماينده تيم ملی جمهوری اسالمی ايران 
در مسابقه های جهانی آليش بانواان كه 29 مهرماه لغايت 5 آبان ماه سال 

جاری در شهر آستانه كشور قزاقستان برگزار می گردد، شركت می كند.

قهرماني اصفهان در مسابقه هاي 
وزنه برداري نوجوانان كشور

بازيكن تيم المپيك برزيل و گيتي پسند: 
ليگ فوتسال ايران جذاب است

برگزاري مسابقه هاي قهرماني آليش 
بانوان به مناسبت هفته تربيت بدني

بازبيني فيلم ديدار 
گيتي پسند- فيروز صفه

افتتاحيه مسابقه هاي 
ليگ تكواندو استان

زاينده رود 
بازبينی فيلم ديدار دو تيم گيتی پسند اصفهان و فيروز صفه، ثابت كرد 
كه شوت محکم مسعود دانشور با گذشتن از خط دروازه تيم فيروز صفه به 
درستی توسط داوران ديدار گل اعالم شده است. پس از بازبينی گل سوم 
تيم گيتی پسند به فيروز صفه توسط نرم افزار مخصوص، به اثبات رسيد 
ضربه نواخته ش��ده به توپ توسط مسعود دانشور پس از برخورد به پای 
بازيکن تيم فيروز صفه به ديرک دروازه برخورد و به طور كامل از روی خط 
عبور كرد و سپس توسط بازيکن تيم حريف از درون دروازه بيرون آورده 
شد. تصوير گل سوم تيم صنايع گيتی پسند نيز به طور كامل مؤيد اين نکته 
است كه گل مسعود دانشور به درستی توسط داوران مسابقه پذيرفته شده 
است. همچنين به دليل آنکه ضربه مسعود دانشور نه به قصد پاس بلکه به 
قصد دروازه به توپ نواخته شد، طبق قانون اين گل به نام مسعود دانشور به 
ثبت رسيد. ناظر فدراسيون و داوری اين ديدار نيز گل سوم تيم گيتی پسند 

را به نام مسعود دانشور به ثبت رساندند.

زاينده رود 
مسابقه های ليگ تکواندو استان اصفهان، با نام جام واليت با شركت 
8 تيم در رده سنی جوانان و بزرگساالن و شش تيم در رده سنی نونهاالن 
و نوجوانان، روز جمعه در سالن شهيد قورچانی برگزار گرديد و در بازی 
اول تيم تکواندو شهيد قورچانی منطقه دو شهرستان اصفهان 4 بر 4 مقابل 
تيم استاد صالحی به تساوی دست يافت و در بازی دوم، تيم شهيد صياد 

شيرازی شهركرد يک بر 7 مقابل تيم شهرداری شکست را پذيرفت.

 در مملکتی كه ناصر حجازی هست، امير حاج رضايی 
و بيژن ذوالفقارنسب هم هست، مهدی مهدوی كيا و 
علی دايی را با بيش از يکصد بازی ملی و حضور در 
باشگاه های اروپايی دارد، جمعه شب دوست عزيزی 
ميهمان برنامه ورزش��ی آخر شب سيما شده است و 
ناخودآگاه اين ش��عر معروف يادم آدم می آيد كه »ای 
مگس عرصه س��يمرغ نه جوالنگه توس��ت« و پيش 
خود تيتر روزنامه های پنج شنبه را به خاطر می آوريم 
 Firstcas كه نوش��ته بودند: حميد اس��تيلی با بليت
به دوبی رفت تا كارش��ناس ش��بکه ابوظبی اسپورت 

باشد!
ب��ه گزارش رجانيوز،  مملکتی كه در آن مجيد جاللی 
و منص��ور ابراهيم زاده و مجي��د صالح به عنوان نماد 
مربيان م��درن و تحصيل كرده ش��ناخته ش��ده اند و 
 در كن��ار آنها همايون ش��اهرخی و ناصر ابراهيمی با 
كول��ه ب��اری از تجربه و س��ازندگی حض��ور دارند، 
دوس��ت عزيزی به برنامه ورزشی جمعه شب سيما 
می رود كه به ظاهر تازه از ينگه دنيا به ايران بازگشته 
و در تلويزي��ون می كوش��د ت��ا لهجه انگليس��ی اش 
را ب��ه رخ مخاطب بکش��د و با اس��تفاده از واژه های 
خارج��ی، به م��ردم بفهماند ك��ه از دل فوتبال اروپا 
 آمده و چيزهايی بلد اس��ت و حرف هايی برای گفتن 

دارد.
جمعه ش��ب برنامه ورزشی آخر شب سيما ميهمانی 
دارد ك��ه ديگر ب��رای ما تازه از فرنگ آمده نيس��ت، 
دوس��ت عزيزی كه گفتيم آمده تا كارش��ناس برنامه 
باش��د و بازی اي��ران و برزيل را تحلي��ل كند. همه 
منتظرند تا همان مدح و س��تايش ها از س��رمربی تيم 

ملی ادامه پيدا كند اما در عين بهت و ناباوری مس��ير 
بحث به س��مت انتقاد از س��رمربی تيم ملی كش��يده 
می ش��ود و اوج اي��ن انتقاد )كه ديگر انتقاد نيس��ت( 
جايی اس��ت كه دوس��ت عزيزی در يک جمله همه 
چي��ز را در م��ورد س��رمربی تيم ملی تم��ام می كند: 
مگس، مگس، ای مگس عرصه س��يمرغ نه جوالنگه 
توس��ت و ادامه می دهد: تو كسی نيستی كه سرمربی 
تيم ملی باشی! ناخودآگاه ياد ناصر حجازی می افتيم 
كه البد در خانه اش نشس��ته و برنامه ورزش��ی آخر 
ش��ب را ن��گاه می كن��د، در ذهنمان دنب��ال همايون 
شاهرخی می گرديم و می پرسيم سرمربی سابق پاس 
و تيم ملی و مدير فنی س��ابق فدراسيون فوتبال االن 
 كجاست، دكتر بيژن ذوالفقارنسب، امير حاج رضايی، 
جالل چراغ پور، مجيد جاللی و همه آنها كه در همه 
اين سال ها زحمت كشيده اند و با تالش و عرق ريختن 
چرخ اين فوتبال را ولو آهسته و كند به جلو حركت 
داده اند؛ االن كجا هستند؟ چه احساسی دارند؟ آيا آنها 
هم می گويند: ای مگس عرصه س��يمرغ نه جوالنگه 
توس��ت؟! برنامه ورزشی جمعه ش��ب ادامه دارد، تا 
پاسی از شب به درازا كشيده و دوست عزيزی كه حاال 
 فرصت را غنيمت ش��مرده، از حوزه نقد فنی خارج 

می شود.
 انتقاده��ای فن��ی اش تمام ش��ده و ديگ��ر در مورد 
س��ازماندهی تيم��ی و 1-3-2-4 و دفاع با پوش��ش 
ح��رف نمی زند، بلک��ه در حوزه ای فرات��ر از محيط 
 زمي��ن چم��ن، فوتب��ال اي��ران را به نقد می كش��د و 
می گوي��د: بازی ب��ا برزيل برای اين برگزار ش��د كه 
مسئوالن فدراسيون س��فری بروند و... دوشنبه شب 

را ب��ه خاط��ر می آوريم، برنام��ه پربيننده س��يما كه 
ميهمانان��ی را از صندوقچه خاطره های فوتبال ايران 
بيرون كش��يده بود و عباس كارگر، ضيا عربش��اهی، 
مهدی فنونی زاده و كريم باوی را بعد از سال ها پيش 
چش��م ما گذاشت و مجری برنامه كه گفت: اگر اينها 
فراموش شده اند، اگر كسی سراغی از عباس كارگر و 
ضيا عربشاهی و حميد عليدوستی و... نمی گيرد، همه 
مقصريم، از من رسانه ای گرفته كه آنها را به برنامه ام 
دعوت نمی كنم و ستاره های قديم را فراموش كرده ام 
ت��ا مس��ئوالن و متوليان فوتب��ال و ورزش! دوباره به 
جمعه ش��ب برمی گرديم؛ برنامه ورزشی آخر سيما. 
اين ش��هر قشنگ دس��ت از س��رمان برنمی دارد: ای 

مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست...! 
مديري��ت ورزش س��يما اين روزها بيش��تر از آن كه 
توجه خود را به وظيفه اصلی خود معطوف سازد، به 
دنبال اين اس��ت تا با رايزنی های پيدا و پنهان، حيطه 
اختيارهای خود را افزايش دهند و با تصرف شبکه ای 
كه قرار است به زودی روبان آن قيچی شود؛ مافيای 
خود را گسترش دهند تا كس ديگری به دايره مديريت 
آنها وارد نشود، امروز شورای سياست گذاری ورزش 
رس��انه ملی به جای اين كه توجه خود را بر عملکرد 
مطلوب برنامه خود اختصاص دهند، بيش��تر به فکر 
مسائل حاشيه ای هس��تند كه جز منافع شخصی هيچ 
سودی برای آنها در برندارد. به نظر می رسد مديريت 
رسانه ملی با توجه به اتفاقی كه جمعه شب در شبکه 
دو س��يما روی داد بايد نظارت خود را در اين حوزه 
افزايش دهد تا مردم ش��اهد فحاشی افراد به ديگران 

در قامت كارشناس نباشند.

پژمان غفاری
 

تيم بس��کتبال ذوب آهن اصفهان كه فصل گذش��ته 
نايب قهرمان س��وپرليگ ايران شد؛ تمرين های خود 
را ب��رای حضور هر چه قدرتمندتر در اين فصل زير 
نظ��ر كادر فنی انجام می دهد. ف��رزاد كوهيان مربی 
جوان اين تيم در مورد وضعيت تيم خود به خبرنگار 
زاين��ده رود گف��ت: وضعيت تيم خ��وب و مطلوب 
اس��ت و بچه ها در ش��رايط مناس��بی ق��رار دارند و 
ه��ر روز صبح و بعد از ظهر تمرين ها را در س��الن 
 ملت انج��ام می دهيم. وی ادام��ه داد: در تمرين ها 
ملی پوش��ان م��ا حضور ندارن��د و آنها ه��م اكنون 
درگير مس��ابقه های گوانجو هستند و هنوز مشخص 
نيس��ت كه اين بازيکنان چ��ه موقع به جمع ما اضافه 

خواهند ش��د، اما ع��دم حضور آنه��ا از نظر تاكتيکی 
و تکنيکی مش��کلي ايج��اد نکرده اس��ت. كوهيان به 
 ن��ام مل��ی پوش ه��ای اين تيم اش��اره ك��رد و اظهار 
داش��ت: آرن داودی، علی باهران، اوش��ين ساهاكيان، 
جاب��ر روزبهان��ی و حام��د آف��اق ك��ه در اين فصل 
 ب��ه ليس��ت تي��م ذوب آه��ن اضافه ش��ده همگی از 
ملی پوشان ذوب آهن هستند كه اميدوارم اين بازيکنان 

كمک خوبی برای تيم ملی كشورمان باشند. 
وی ادامه داد: بازيکنان فصل گذش��ته ذوب آهن در 
اين تي��م ماندند و هي��چ بازيکنی از جم��ع ما نرفته 
اس��ت و قصد داري��م در صورت تأيي��د دو بازيکن 
خارجی از كش��ورهای پاناما و امريکا كه در پس��ت 
 س��ه و پنج ب��ازی می كنند را به ليس��ت خود اضافه 

كنيم.

رسانه ملی؛ محلی برای تسویه حساب های شخصی!

احتمال حضور دو بازیكن از پاناما و امریكا، در ذوب آهن

اصغر قلندري
60 تن از لشگريان مخلص خدا كه پرورش يافته در 
)ع(  حسين  امام  عشق  گداخته های  و  بسيج  مدرسه 
سپاه  مقاومت  نيروی  باشگاه  واالی  همت  به  هستند، 
سالم،  رقابت  يک  در  استان،  )عج(  الزمان  صاحب 
استان را در خانه جودو  مسابقه های جودو بسيجيان 
اصفهان به سرپرستی سرهنگ علی قاسمی، مسئول تربيت 
الزمان )عج(  نيروی مقاومت بسيج سپاه صاحب  بدنی 
برگزار كردند. در اين مسابقه ها كه نظم و انضباط حرف 
اول را می زد سعی بر آن بود كه ورزشکاران رفتاری 
را  معين اخالق اسالمی و روح جوانمردی  بر اصول 
رعايت نمايند. تيم جودو ناحيه بسيج امام صادق )ع( 
با مربيگری خوب و هدفمند استاد حجت ا... كريمی 
با كسب 5 مدال طال، 2 مدال نقره و يک برنز به مقام 
قهرمانی دست پيدا كرد و تيم های لنجان و مباركه دوم 
و سوم شدند. استاد كريميان و استاد كيانی به ترتيب 
مربيگری تيم های لنجان و مباركه را برعهده داشتند. 
عبارتند  )ع(   امام صادق  بسيج  ناحيه  تيم  آوران  مدال 
از:  محمد كريمی در وزن 50 كيلوگرم، حامد كريمی 
در وزن 60 كيلو، مجيد هاشميان فر در وزن 66 كيلو، 
سيد علی واعظ در وزن 73 كيلو، محسن ثابت راسخ 
كيلو،   90 وزن  در  فالمرزی  پيمان  كيلو،   81 وزن  در 
روح اله فالح در وزن 100 كيلو و محمود رحمانی در 
وزن 100+ كيلوگرم. در پايان اين مسابقه ها كاپ های 
قهرمانی توسط سرهنگ علی قاسمی به تيم های اول 

تا سوم اهدا شد.

ارغوان رضايی، تنيس باز ايرانی االصل مقيم فرانسه و 
قهرمان رقابت های مسترز مادريد، به دعوت مربيان تنيس 
اصفهان به نصف جهان سفر كرد. موفقيت ارغوان رضايی 
در مسابقه های تنيس مسترز مادريد كه ارديبهشت ماه 
امسال برگزار شد و پيروزی های متوالی اين دختر ايرانی 
االصل كه با مليت فرانسوی در مسابقه های بين المللی 
ايران  تنيس  فدراسيون  تا  شد  سبب  می كند،  شركت 
مذاكره هايش را با اين بانوی تنيس باز ايرانی االصل برای 
همراهی تيم ملی ايران در مسابقه های رسمی آغاز كند.

رضايی پيش از اين هم سال ها قبل و زمانی كه هنوز 
ستاره سرشناسی در تنيس بانوان جهان نشده بود، همراه 
با تيم ملی ايران در بازی های بانوان كشورهای اسالمی 
بازی ها همراه  اين  از  اما پس  قهرمانی رسيد.  مقام  به 
اين  با  تا  داد  ترجيح  و  بازگشت  فرانسه  به  با خانواده 
كشور اروپايی در تورنمنت های مختلف شركت كند. 
در همه اين سال ها اين خانواده به طور مرتب به ايران 
 سفر كرده اند. آخرين سفر رضايی به ايران به سال قبل 
بر می گردد زمانی كه او به دعوت سازمان گردشگری 
ايران به تهران آمد تا در اجالس ايرانيان مقيم خارج از 
كشور شركت كند. سفری كه در آن ارغوان راكت تنيس 
ايران  رئيس جمهور  نژاد،  احمدی  محمود  به  را  خود 
اهدا كرد. حركتی كه با واكنش منفی مخالفان جمهوری 

اسالمی و رسانه های غربی مواجه شد.
زمانی كه ارغوان در مسابقه های مختلف اروپا درخشيد 
و با شکست يلنا يانکوويچ، تنيس باز برجسته صرب 
و ونوس ويليامز نفر دوم رنکينگ جهان قهرمان مسترز 
مادريد شد، مجيد شايسته )رئيس فدراسيون تنيس ايران( 
تصميم به دعوت اين بانوی ايرانی به تيم ملی ايران را 
توانستيم  ما  بود:  گفته  ارتباط  اين  در  شايسته  گرفت. 
پوششی مناسب را برای تيم بانوان به تأييد فدراسيون 
جهانی برسانيم و اين پوشش را خانم رضايی هم قبول 
دارند و پذيرفته اند تا با اين پوشش و به نام سرزمين 
پدری شان در رقابت های مختلف و اردوهای تيم ملی 

شركت كنند و افتخار آفرينی شان را تداوم ببخشند.
ارغوان  رقيبان  از  يک  هيچ   كه  اين جاست  مشکل  اما 
مسلمان نيستند و نمی توانند در زمين های تنيس ايران با 
با اين حساب او چاره ای ندارد جز  او مسابقه بدهند. 
مسابقه با تابعيت فرانسوی. البته در تمام دنيا او را يک 
تنيسور ايرانی به حساب می آورند و برای همين است كه 
فدراسيون تنيس فرانسه بين او و ديگر تنيسورهای فرانسه 

تبعيض قائل می شود.
ايران سفر كرده تا شايد بحث  بار ديگر به  اما ارغوان 
حضورش در تيم ملی ايران شکل جدی تری به خود 
بگيرد. بانوی تنيس باز ايرانی پس از سفر به چين، ابتدا به 
اصفهان آمد و با مربيان و دست اندركاران تنيس اصفهان 
ديدار كرد. او با نمايش بازی های خود در زمين های 
تنيس اصفهان و در حضور بانوان عالقه مند، اهالی اين 
رشته را به وجد آورد. ارغوان پس از اصفهان راهی تهران 
شده تا بار ديگر با مسئوالن فدراسيون در خصوص آينده 

ورزشی اش گفتگو كند.

ورزش

احتمال حضور رضايی در تيم ملی ايران
ارغوان رضايی در نصف جهان

 پايان مسابقه هاي جودو
بسيجيان استان

چرا برخي از پیشكسوتان فوتبال به اعتیاد رو مي آورند؟
پژمان سلطاني

برنام��ه پربيننده تلويزيونی نود با ش��روع دوباره ليگ برتر 
فوتبال كشور امشب جذاب تر خواهد شد. هفته پيش كه 
ليگ برتر تعطيل بود فردوس��ی پ��ور مجری برنامه نود به 
دنبال س��وژه ای رفت كه باعث سرازير شدن اشک خيلی 
از فوتبال دوس��تان ش��د. عادل خان به دنبال كسانی رفت 
كه نوجوان��ان وجوانان اين مرز و بوم آرزو داش��تند يک 
روزی جای آنها باشند و عکس خود را مثل اين بازيکنان 
روی مجله ه��ا و روزنامه ه��ا مش��اهده كنن��د. برخی از 
فوتباليست های قديمی به جای اينکه به مربيگری پرداخته 
و تجرب��ه خود را در اختيار تيم های فوتبال پايه بگذارند، 
منزوی ش��دند و رو به اعتياد آوردند. مهدی فنونی زاده و 
شاهين بيانی دو تن از اين فوتباليست ها بودند كه دوربين 
نود چهره آنها را به تصوير كشيد و در كنار اين چهره های 
آش��فته، بازی های درخشان اين دو بازيکن را نشان داد تا 
كسانی كه اين بازيکنان را به خوبی می شناختند با چشمانی 
خيس برنامه نود را دنبال كنند. علت كجاست؟ مقصر خود 
فوتباليست ها هستند يا جامعه ورزش؟ زمانی عکس آن ها 
روی صفح��ه اول مجله ها و روزنامه های ورزش��ی بود، 
زمانی صدا و سيما بازی های امثال فنونی زاده و بيانی ها 
را پخش مستقيم می كرد، اما وقتی آنها با دنيای توپ گرد 
وداع گفتن��د ديگر نام و تصويری از خود در رس��انه های 
نوشتاری و تصويری مشاهده نکردند. اما آنها نبايد به سمت 
مواد مخدری بروند كه به واقع خانمان سوز است. در جمع 
اين بازيکنان قديمی كسانی هستند كه در همين ليگ برتر 
سکان هدايت تيم ها را برعهده دارند و تجربه های خود را 
به پای جوانان ايران می ريزند مثل قلعه نوعی،  ابراهيم زاده، 
كريم قنبری و غيره و اين را نمی توان پذيرفت كه جامعه 

 فوتبال آنها را طرد كرده، بلکه خود آنها از فوتبال كناره گيری 
كرده اند. شاهين بيانی می توانست از شاهرخ برادر بزرگترش 
الگوبرداری كن��د و راه او را برای مربيگری پيش بگيرد يا 
مهدی فنونی زاده از برادرش مرتضی مش��اوره می گرفت 
چرا برادرهای اين دو بازيکن به مواد مخدر روی نياوردند، 
اگر بهانه اينگونه بازيکنان كه تعدادشان در خانواده فوتبال 
كم نيست اين باشد كه هر بازيکنی پس از پايان فوتبالش 
به سمت اعتياد برود، فقط در همين ليگ برتر كشور در 15 
سال آينده بايد به جای اينکه 500 مربی را به جامعه ورزشی 
معرفی كن��د، به همين تعداد معتاد تحويل جامعه دهد كه 
اين نمی تواند تفس��ير درس��تی باشد و مقصر اصلی خود 

بازيکن اس��ت، زمانی كه جوان است برای پس از فوتبال 
خود برنامه ريزی صحيحی ندارد و فوتباليست های جوان 
بايد امثال فنونی زاده و بيانی ها را آينه عبرت قرار دهند تا 
پس از فوتبال خود دچار اين معضل های اجتماعی نشوند،  
اما برنامه امش��ب نود به بازی برزي��ل و ايران می پردازد، 
علت حذف جوانان ايران در جام ملت های آسيا را مورد 
بررسی قرار می دهد و مثل هميشه حاشيه های ليگ برتر 
فوتب��ال ايران در هفته دهم را به تصوير می كش��د. ولی با 
اين اوصاف بايد از فردوس��ی پ��ور قدردانی كرد كه مردم 
فوتبال دوست ايران را با واقعيت های فوتبال آشنا می كند 

و هشدارهايی به ورزشکاران می دهد. 
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امام حسن مجتبي )ع(:
اي فرزند آدم! نسبت به محرّمات 
الهي عفيف و پاكدامن باش تا عابد 
و بنده خدا باشي. راضي باش بر 
آنچه كه خداوند سبحان برايت 
تقسيم و مقّدر نموده است، تا 
هميشه غني و بي نياز باشي.

مهدی رفائی

فوالد  تخت  دانشنامه  آوردن  پديد  هدف های 
توسط شهرداری اصفهان

در  كه  دانش هايی  و  هنرها  معرفی  و  گردآوری  شناخت،   -1
سرزمين مقدس تخت فوالد مدفون است.

2- رساندن پيام معنوی اين سرزمين مقدس به گوش معاصران 
و آيندگان.

معنوی  هويت  برای  فرهنگی  ارمغانی  فوالد  تخت  دانشنامه   -3
نسل های حاضر و آينده است.

4- رسالت اين دانشنامه بر اين است كه منشأ شناخت انديشه های 
هنر  و  دانش  مجموعه  و  انديشه ها  واقعی  كانون  و  گذشتگان 

پيرامون تخت فوالد قرار گيرد.
5- جمع آوری و ثبت منظم و ماندگارسازی علمی شخصيت ها 

و آثار تخت فوالد.
6- فراهم نمودن شناسنامه تکايا، قطعه ها و چهره های ماندگار 

مدفون در تخت فوالد و گلستان شهدا.
اهميت تخت فوالد از نظر گردآورندگان دانشنامه 

بزرگ تخت فوالد
مزار مقدس تخت فوالد با بار عظيم معنوی، علمی و فرهنگی، در 
عرصه هويت تاريخی و فرهنگی ايران و تشيع، جايگاهی بس واال 
دارد، وجود آرامگاه ها و مزارهای بزرگان دينی، علمی، فرهنگی، 
هنری و ادبی و همچنين آثار و ابنيه معماری و نمونه های عالی 
هنری از دوره های مختلف تاريخی در اين تربت پاک، عالوه بر 
قداست مکانی كه آن را خلوتگاهی برای عبادت و تزكيه نفس 
در آورده، همه گواهی است براين مدعا كه تخت فوالد از اسناد 
مهم و قابل توجه تاريخ و فرهنگ ايران اسالمی و شهر اصفهان 

می باشد.
اين  در  تدفين  ممنوعيت  از  پس  اصفهان  شهرداری  رو  اين  از 
گورستان كه موجب فرسايش برخی آثار اين گنجينه بی بديل هم 
گرديده، با هدف احياء، ساماندهی و حفظ آرامستان، فعاليت های 
وسيعی را در دو حوزه عمرانی و فرهنگی آغاز نمود و مجموعه 

فرهنگی تخت فوالد وابسته شهرداری اصفهان شکل گرفت.
آبان  اين زمين قدسی در  مقام معظم رهبری در  از حضور  پس 
1380 و زيارت ايشان از قبور علما و شهدا و تأكيد معظم له در 
خصوص توجه بيشتر نسبت به احيای ياد و نام علما و مفاخر و 

شهدای مدفون در تخت فوالد و همچنين حفظ بافت تاريخی و 
آثار و ابنيه موجود، طرح های فرهنگی و عمرانی سرلوحه هدف ها 

و برنامه های شهرداری قرار گرفت.
از جمله مهم ترين برنامه های فرهنگی، انجام طرح ها و فعاليت های 
تأليف يک كتاب بزرگ در معرفی  پژوهشی در قالب تدوين و 
ادبی  و  هنری  جلوه های  و  معماری  و  بزرگان  و  رجال   تکايا، 
تخت فوالد بود. در اين راستا قبل از تأليف دانشنامه، 25 عنوان 
كتاب تأليف و پيش زمينه تدوين دانشنامه قرار گرفت. دانشنامه 
از  پس  اصفهان  تاريخ  دانشنامه  دومين  عنوان  به  فوالد  تخت 

دانشنامه عاليی ابن سينا )قرن پنجم هجری( شناخته می شود.
دانشنامه تخت فوالد در جهت گسترش هويت 

ايرانی- اسالمی است
دانشنامه  تأليف  اصفهان،  شهردار  نژاد«  سقائيان  مرتضی   »سيد 
ايرانی  هويت  گسترش  جهت  در  مؤثر  گامی  را  فوالد  تخت 
اسالمی دانست و آن را مشتمل بر فرهنگ نامه بزرگان، مشاهير، 
مقدس  منطقه  اين  ابنيه  و  آثار  از  مدون  تاريخی  و  شهدا  علما،  

قلمداد كرد.
را  فوالد  تخت  دانشنامه  تدوين  و  تأليف  اصفهان،   شهردار 
مهم ترين طرح پژوهشی در مورد تخت فوالد دانست و افزود: 
به تخت  تمام اطالعات مربوط  انجام طرح، گردآوری  از  هدف 
فوالد از جمله بزرگان و آثار و مشاهير و ابنيه بوده است كه به 
اين كامل كننده  اين مجموعه مدون شده و  صورت كالبدی در 
عمليات های احيا، مرمت و فعاليت های عمرانی انجام شده توسط 

شهرداری در اين مکان مقدس است.
وی ادامه داد: گسترش فرهنگ و هويت اسالمی و تأثيرگذاری آن 
در فرهنگ اصفهان، از مهم ترين هدف های تدوين اين دانشنامه 
و  محققان  ترين  برجسته  از  اين هدف،  به  برای رسيدن  و  بوده 

استادان سراسر كشور استفاده شده است.
جلد  چهار  در  فوالد  تخت  دانشنامه  كرد:   تصريح  نژاد  سقائيان 
اعتبارهای شهرداری  از محل  اين طرح  تدوين می شود و هزينه 
دانشنامه  اصفهان،  شهردار  اعالم  بنابر  است.  شده   تأمين 
تخت فوالد در دسترس همه قرار خواهد گرفت تا فعاليت های 
زحمت های  و  كنند  لمس  را  مکان  اين  روی  بر  شده  انجام 
فرهنگی، عمران، زيباسازی، بازسازی تکايا، ساختمان های تاريخی 
و طرح های بزرگ فرهنگی انجام شده را از نزديک مالحظه كنند. 
وی خاطرنشان ساخت: ساماندهی، محوطه سازی و نورپردازی 

گلستان شهدا، نمونه ای از مديريت شهری در راستای هدف های 
شهادت  و  ايثار  جهاد،  فرهنگ  وگسترش  مقدس  دفاع  سال   8

است.
با حضور حداد عادل، افتخاری ديگر برای شهرداری 

اصفهان رقم خورد
مراسم رونمايی از دانشنامه تخت فوالد اصفهان 

برگزار شد
حضور  با  و  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  تولد  آستانه  در 
نمايندگان  روحانيان،  نظامی،  مسئوالن  استان،  ارشد  مديران 
رونمايی  مراسم  دانشگاه،  استادان  و  اسالمی  شورای  مجلس 
دكتر  ويژه  ميهمان  شركت  با  اصفهان  فوالد  تخت  دانشنامه   از 
»غالمعلی حدادعادل«، رئيس كميسيون فرهنگی مجلس و مشاور 
تأليف  عالی مقام معظم رهبری برگزار شد. اين مراسم همچون 

دانشنامه با همکاری و مساعدت شهرداری اصفهان انجام شد.
آيت ا... حسين مظاهری:

معنوی  ارزش  چهار  با  سرزمينی  فوالد  تخت 
تاريخی است.

زعيم حوزه علميه اصفهان، آيت ا... شيخ حسين مظاهری در پيامی 
به مناسبت رونمايی از دانشنامه تخت فوالد اعالم نمود: تخت فوالد 
آنکه  نخست  است.  تاريخی  و  معنوی  ارزش  با چهار  سرزمينی 
سرزمين سير و سلوک بوده است و نقطه ای روشن برای پرواز 
روح در دوران های مختلف. دوم آنکه اين سرزمين همواره ميهمان 
ارواح علما، شهدا و عرفا بوده است. سوم آنکه قبور مؤمنان و 
مؤمنات جهان تشيع در آن واقع است و ارزش چهارم  آن است 
كه ميراث فرهنگی و تاريخی جهان تشيع محسوب می شود. آيت 
ا... مظاهری همچنين با تقدير از دست اندركاران تأليف دانشنامه، 
تخت فوالد را مدفن هزاران نفر از فضال و شهدا و نمادی برای 
هويت دينی اصفهان در تجلی تاريخ و فرهنگ و تمدن دانسته 
در  فوالد  تخت  مزارستان  شهرت  است:  افزوده  پيام  اين  در  و 
ميراث  و  تاريخ  معماری،  از  گنجينه ای  و  بی نظير  اسالم  جهان 
نهفته آن  ايران در  تاريخ سرزمين  و  برای ملت  معرفتی   دينی و 

است.
معنوی  تاريخ  حفظ  برای  فوالد  تخت  دانشنامه 

اصفهان نگاشته شده است
اصغر منتظرالقائم )دبير تأليف دانشنامه تخت فوالد( با تشکر از 
حمايت شهرداری اصفهان و مديران فرهيخته آن،  افتخار به وجود 
زمان  به  را  آن  و  دانست  اصفهان  آن  از  را  دانشنامه  كلمه  آمدن 

ابوعلی سينا و 12 سال حضور وی در اصفهان منتسب كرد. وی 
تخت فوالد را حاصل دوران اسالمی دانست و از كشف سنگ 
قبری مربوط به سال های سيصد هجری قمری در اين مزارستان 
خبر داد و افزود:  سه هدف شناخت مشاهير دينی، علمی، فرهنگی 
و شناخت قبور ايشان، حفظ هويت فرهنگی و تاريخی اصفهان و 
رساندن پيام تاريخی عرفا،  شهدا و  افراد مدفون در اين مزارستان 
از هدف های نگارش اين دانشنامه بوده است كه با تالش چند ساله 
يک تيم از محققان و استادان، بالغ بر سيصد نفر در مدخل های 
افراد مدفون در  اماكن، قبور و  مختلف و توضيح هايی در مورد 

تخت فوالد نگاشته شده است.
و  سترگ  كاری  فوالد،  تخت  دانشنامه  نگارش 
اصفهان  فرهيختگان  و  دانشمندان  از  جاودان 

است
مجلس شورای  فرهنگی  كميسيون  رئيس  عادل،  غالمعلی حداد 
سوره  به  اشاره  با  رهبری،  معظم  مقام  عالی  مشاور  و   اسالمی 
دانشنامه تخت فوالد  اطهار گفت:  ائمه  مناقب  اتی« و ذكر  »هل 
است.  فرهيختگان  و  دانشمندان  از  جاودان  و  سترگ  كاری 
انسان  وجود  اصل  در  و  نبوده  چيزي  انسان  زمانی  افزود:  وی 
چيزی به جز عدم نيست و تنها زمانی هويت می يابد كه با حس 
انسان و حيوان  تاريخی و شعور تاريخی هماهنگ شود و فرق 
در تاريخ مند بودن انسان است و هر چه حس تاريخی نيرومندتر 
باشد، انسان، انسان تر می شود. رئيس كميسيون فرهنگی مجلس 
نگريستن  و  تاريخی  نگاه  داشتن  كرد:   تصريح  اسالمی  شورای 
امروز،  و  ديروز  از  مختلف  تصورهای  با  همراه  تاريخی  نگاه  با 
سير هوشی و تاريخ آن را برای ما مشخص می كند. وی افزود: 
گورستان ها باعث توجه به ديروز و عصر به عصر و نسل به نسل 
جهان می شود و هر زمانی در جايی گورستان باشد آنجا دارای 
تاريخ و زندگی پويا است، همچنين تنها شهرهای بزرگ و دارای 

تمدن، گورستان های عظيم دارند. 
حداد عادل، دانشنامه تخت فوالد را اثری پويا و ماندگار در تاريخ 
برای نسل های مختلف دانست و آن  و فرهنگ معنويت و دين 
را جزو  برترين ميراث های تاريخی جهان اسالم قلمداد كرد. وی 
تأليف دانشنامه جهان اسالم در 14 جلد و 12 هزار صفحه كه تا 
50 جلد هم قابل افزايش است و از 27 سال پيش توسط رهبر 
معظم انقالب آغاز گرديده را بزرگ ترين دانشنامه معاصر و پس 
از آن دانشنامه تخت فوالد را اثری جاودان و مهم در تاريخ جهان 

اسالم دانست.
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