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 مدیر مرکز ملی پاس��خگویی 
اصفهان در گفتگو با زاینده رود 
اذعان داشت: در پی تالش ها، 
برنامه ریزی ها و پيگيری های 
تبليغات اسالمی  فراگير دفتر 
اصفهان، پس از تأسيس مرکز 

ملی پاسخگویی بر آن شدیم تا به زیر ساخت های اینترنتی...
صفحه آخر/ صفحه 8

نماینده ش��هرضا و س��ميرم 
اس��تخدام  از  مجل��س  در 
رس��مي بيش از چه��ار هزار 
آم��وزش و  معل��م در  نف��ر 
پرورش اس��تان اصفهان خبر 
حيدرپ��ور«  »ع����وض   داد: 

نماینده مردم شهرضا و سميرم در مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با 
فارس، اظهار داشت: در استان اصفهان بيش...

سراسري/ صفحه2

اطالعیه سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان به مناسبت هفته دفاع مقدس

مهمانپرست در نشست خبري؛ 
احمدي نژاد مثل سال هاي گذشته، خبر ساز ترين 
چهره مجمع عمومي در نيويورك خواهد بود

سامانه اينترنتي پاسخگويي
 به سئوال هاي ديني و احكام شرعي 

در اصفهان ايجاد مي شود

حیدرپور به فارس خبر داد؛
 استخدام بيش از 4هزار معلم 

در آموزش وپرورش استان اصفهان 

2 هزار دانشجوي جديد 
در دانشگاه شهركرد

 ثبت نام كردند
رئي��س دانش��گاه ش��هرکرد گف��ت: در س��ال 
تحصيل��ي جدی��د بي��ش از یك ه��زار و 900 
  دانشجوي جدیدالورود در این دانشگاه ثبت نام 

کردند. 
»اس��ماعيل اس��دي« در گفتگو با ف��ارس اظهار 
داش��ت: در س��ال تحصيلي جاري؛ بيش از یك 
هزار و 900 دانش��جو در 33 رشته کارشناسي، 
33 رش��ته کارشناس��ي ارش��د و هش��ت رشته 
دکت��را از طری��ق آزمون ه��اي هرمقط��ع براي 
 ادامه تحصيل به دانش��گاه شهرکرد راه خواهند 

یافت. 
وي اف��زود: ای��ن در حالي اس��ت ک��ه تع��داد 
پذیرفت��ه ش��دگان آزمون سراس��ري س��ال 89 
در دانش��گاه ش��هرکرد نس��بت به دانش��جویان 
ثبت نام ش��ده در س��ال گذش��ته این دانش��گاه 
 در دوره کارشناس��ي 28 درصد رش��د داش��ته

است. 
اس��دي ادامه داد: همچنين در دوره کارشناس��ي 
ارش��د 29 درصد و در دوره دکت��راي حرفه اي 
نيز شاهد رش��د 59 درصدي در مقایسه با سال 

گذشته هستيم. 
وي افزود: دانشگاه شهرکرد قدمت زیادي ندارد 
ولي خوش��بختانه در توسعه تحصيالت تكميلي 
در س��ال هاي اخير رش��د قابل توجهي داشته و 
بر اس��اس آخرین رده بندي وزارت علوم از نظر 
سرانه دستاوردهاي علمي و پژوهشي رتبه دهم 

کشور را کسب کرده است. 
رئي��س دانش��گاه ش��هرکرد تبدیل ش��دن این 
دانش��گاه به قطب علمي کش��ور را از مهم ترین 
ه��دف هاي این دانش��گاه برش��مرد و گفت: با 
توجه به ظرفيت علمي باالي دانش��گاه شهرکرد 
در برخي از رش��ته  هاي دانشگاهي، این دانشگاه 
 ظرفيت تبدیل شدن به قطب علمي در کشور را 

دارد. 

زمانی که مس��ابقه هاي فوتبال 
ج��ام باش��گاه های آس��يا در 
 مالزی قرعه کش��ی ش��د، تيم 
ذوب آه��ن اصفه��ان درگروه 
B این رقابت ه��ا با تيم های 
االتحاد  ازبكس��تان،  بني��ادکار 

عربستان و الوحده امارات هم گروه شد بيشتر کارشناسان این گروه...
ورزش/ صفحه 7

ذوب آهن برای شكست پوهانگ 
لحظه شماری می كند

صفحه 2

تشريح برنامه هاي هفته بزرگداشت دفاع مقدس 

هفته دفاع مقدس يادي از مردان 
زميني كه آسماني شدند
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تأکي��د  ب��ا وج��ود 
بر  مبنی  علوم  وزیر 
عدم افزایش شهریه 
دانش��گاه ها در سال 
تحصيل��ی جدی��د، 
شهریه دانشگاه آزاد 
10 درص��د افزایش 

یافت.
به گ��زارش فارس، 
دانش��جو،  کام��ران 
عل��وم،  وزی�����ر 
تحقيقات و فناوری 
در  ش��هریور   12
جم��ع خبرن��گاران 

ب��ا تأکيد بر اینكه امس��ال هيچ افزایش 
 شهریه ای در دانشگاه های کشور نداریم، 
گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمند 
ک��ردن یارانه ه��ا، به ط��ور طبيعی هيچ 
ش��هریه ای نبای��د افزایش یاب��د و اگر 
ق��رار باش��د ش��هریه ای تغيي��ر کند در 
س��ال تحصيلی آینده اعمال می ش��ود. 
وی با بيان اینكه باوجود کمی ش��هریه 
دانش��گاه های غيرانتقاعی،  ش��هریه این 
دانش��گاه ها افزای��ش نمی یاب��د، افزود: 
شهریه دانش��گاه آزاد نيز امسال تغييری 

نمی کند. 
ام��ا با وج��ود تأکي��د وزیر عل��وم که 
ای��ن  ني��ز زیرمجوع��ه  دانش��گاه آزاد 
وزارتخانه اس��ت، رئيس دانش��گاه آزاد 
اع��الم کرده ک��ه ش��هریه ورودی های 
 جدید دانشگاه آزاد، 10 درصد افزایش 

یافته است. 
عبداله جاس��بی در آس��تانه آغاز س��ال 
تحصيل��ی جدید گفته اس��ت: حدود 5 
ماه گذش��ته ش��هریه ورودی  مرکزهای 
غيرانتفاعی آن ه��م ورودی های جدید 
دادی��م و در  افزای��ش  را 10 درص��د 
همان موق��ع نيز برای افزایش ش��هریه 
ورودی های جدید تصميم گيری ش��د؛ 

بنابراین ش��هریه  
ی  ودی ه��ا ور
س��ال های قب��ل 
ندارد  افزایش��ی 
درصدی  تنها  و 
ی�����ش  ف���زا ا
ش��ه���ریه  در 
ی  ودی ه��ا ور
اعم��ال  جدی��د 

شده است. 
بر اساس ماده 6 
جدید  اساسنامه 
آزاد،  دانش��گاه 
دانش��گاه  ای��ن 
تابع تم��ام ضوابط و مقررات مربوط به 
مؤسس��ه های آموزش عالی غيردولتی 
غيرانتفاع��ی مص��وب ش��ورای عال��ی 
انقالب فرهنگی و اصالحات بعدی آن 
و حس��ب مورد مق��ررات وزارت های 
علوم، تحقيقات و فناوری و بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزشكی است. 
بر اساس این اساس��نامه پيشنهاد ميزان 
شهریه دانشجویان و آیين نامه چگونگی 
دریافت آن جهت تصویب حسب مورد 
بای��د ب��ه وزارت های ذکر ش��ده ارائه 

شود. 
در ح��ال حاضر ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی در حال بررسی زوایای قانونی 
و حقوقی اساسنامه جدید دانشگاه آزاد 

است. 
جلس��ه هيأت امنای دانشگاه آزاد، برای 
بررسی و تنظيم های دقيق تر حقوقی و 
قانونی اساسنامه ابالغ شده دانشگاه آزاد 
از س��وی شورای عالی انقالب فرهنگی 
برای م��دت کوتاهی به تعوی��ق افتاده 
است. با وجود اینكه وضعيت اساسنامه 
دانشگاه آزاد هنوز مشخص نشده، این 
دانش��گاه اقدام به افزایش 10 درصدی 

شهریه خود کرده است. 

 به مناس��بت هفت��ه دفاع مقدس 
س��پاه صاح��ب الزمان اس��تان اصفهان 
اطالعيه ای به ش��رح زیر ک��رده صادر 

است.
هش��ت س��ال جنگ تحميل��ی، یادآور 
جنگ��ی نا برابر بي��ن جبهه حق و باطل 
اس��ت. هش��ت س��ال جنگ تحميلی، 
نش��انگر ظلمی بزرگ بر مردمی مظلوم 
اما مقاوم است. هشت سال دفاع مقدس 
بيانگر مقاومت، حماسه و رشادت ملت 
ب��زرگ ای��ران در راه دف��اع از انقالب 
 اسالمی این یادگار ماندگار یگانه دوران 

خمينی کبير است.  
هشت سال دفاع مقدس، یادآور جوانان 
رشيد و ش��جاعی اس��ت که با الهام از 
سرور و ساالر شهيدان با خون خویش 
وفاداری خود را به آرمان های انقالب 

اسالمی به اثبات رساندند. 
هش��ت س��ال دفاع مقدس معرف ملتی 
زنده است که دس��تاورد بزرگ انقالب 
اس��المی یعنی نظام مق��دس جمهوری 
اسالمی ایران را با چنگ و دندان حفظ 

نمود.
با پيروزی انقالب اس��المی و تش��كيل 
نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران، 
دشمنان مس��تبد و مستكبر این نظام که 
خوف همه گير ش��دن اسالم خواهی و 
ب��ه خطر افتادن منافع خود را داش��تند، 
به مقابله برخاس��ته و ب��ا تحریك رژیم 
بع��ث عراق جنگی نا براب��ر را به ایران 
اس��المی تحميل نمودند، جنگی که در 
یك طرف ملتی به پا خاسته و در دیگر 
سو، س��لطه طلبان جهان و ستون پنجم 
آنه��ا در داخل در مقاب��ل یكدیگر قرار 

گرفتند.
جلوگيری از گس��ترش و نفوذ اس��الم 

و انقالب اس��المی و ریش��ه کن کردن 
شجره طيبه ای که دوران نو نهالی خود 
را طی می نمود هدف ق��رار دادند، اما 
زهی خيال باطل که فرزندان سلحشور، 
رش��يد و ش��هادت طلب تربي��ت یافته 
مكت��ب خمينی کبي��ر )ره( آنها را زمين 
گي��ر کرده، به عقب رانده، از کرده خود 
پشيمان نموده و دوران جنگ سخت را 
زمينه ای برای پيشرفت در عرصه های 

گوناگون قرار دادند.
دشمن قسم خورده با شكست در جبهه 
نظام��ی و جن��گ س��خت، از جبهه ای 
دیگر وارد ش��د و س��اليانی اس��ت که 
 ب��ا تهاجم فرهنگ��ی و به تعبي��ر رهبر 
فرزانه انقالب با شبيخون فرهنگی وارد 
 عرصه کارزار نرم با این نظام مقدس شده 

است. 
این صحنه نيازمند هوشياری بيشتر ملت و 
به خصوص جوانان برومند ایران اسالمی 
 اس��ت تا بار دیگر دش��من را مأیوس و 

ناکام نمایند. 
س��پاه صاح��ب  الزم��ان )عج( اس��تان 
درود  و  س��الم  ضم��ن   اصفه��ان 
ب��ه روح ملكوتی بنيانگ��ذار جمهوری 
ش��هدا،  معظ��م  خان��واده   اس��المی، 
س��رافراز،  آزادگان  و  ایثارگ��ران 
س��ال  هش��ت  خاط��ره  و   ی��اد 
دف��اع مقدس و ش��هيدانی ک��ه جان بر 
کف در راه دوس��ت ایس��تادگی نموده 
و جانفش��انی نمودند را گرامی داش��ته 
و آمادگ��ی خ��ود را جه��ت مجاهدت 
و  س��خت  جن��گ  جبهه ه��ای  در 
ن��رم، تح��ت رهبری ه��ای خردمندانه 
فرمانده��ی معظ��م کل ق��وا حض��رت 
 آی��ت ا... العظم��ی خامن��ه ای اع��الم 

می نماید.

عضو هيأت رئيس��ه مجلس خبر داد که اجرای 
 قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها یك  ماه به تأخير 
افتاده است. محمد حسين فرهنگی، نماینده تبریز 
در مجلس، در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به سئوالی 
در مورد اطالع مجلس از چگونگی اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داش��ت: بر اساس 
اطالع��ی که داریم  اجرای این قانون به دليل عدم 
واریز مبالغ خانوارها  یك ماه به تأخير افتاده است. 
وی این مس��أله را خيلی مهم ندانس��ت و افزود: 
دول��ت این اختي��ار را دارد که در هدفمند کردن 
یارانه ها خيلی سنجيده عمل کند و به طور طبيعی 
اجرای این تصميم نياز به تمهيدهای خاصی دارد 
که با توجه به عدم پرداخت یارانه های جبرانی ، 

ای��ن کار عق��ب می افتد. فرهنگ��ی با بيان 
اینكه به اجرای این قانون بس��يار خوشبين 
هستم ، گفت: یكس��ری نگرانی ها در افكار 
عمومی نس��بت به این موضوع وجود دارد،  
اما ب��ر اس��اس اطالعاتی که داری��م  دولت 
ای��ن امور را لحاظ کرده و مش��كلی متوجه 
طبقه های آس��يب پذیر جامعه نخواهد شد. 
گفتنی اس��ت : ابتدا قرار ب��ود قانون هدفمند 
کردن یارانه ها از فروردین ماه امس��ال انجام 
ش��ود ، اما پس از انجام مذاکره ميان دولت و 
مجلس قرار شد مهرماه آغاز اجرای این قانون 
 باش��د اما اکنون برای دومين بار این اقدام به 

تأخير می افتد. 

وکيل »خانم آش��تيانی« برای پيگيری منافع شخصی 
وانم��ود کرد: به خاط��ر اینكه از قاتل��ی دفاع کرده 
کش��ورهای دیگ��ر باید ب��ه او پناهندگ��ی بدهند. 
دیپلمات های پناهنده ش��ده از سرنوش��ت حيدری 

درس عبرت نگرفتند. 
س��خنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به سرنوشت 
حيدری، دیپلمات ایران که بعد از پناهندگی مشغول 
صافكاری اتومبيل شده گفت : گویا این دو نفر نيز از 

سرنوشت حيدری درس عبرت نگرفته اند. 
ب��ه گزارش ایلنا، رامين مهمانپرس��ت در پاس��خ به 
سئوالی مبنی بر موضع دولت ایران درباره انتخابات 
پارلمان افغانس��تان،گفت: اص��ل انتخابات حضور 
مردم پای صندوق های رأی و تعيين سرنوشتشان به 
دست خودش��ان بود که این مورد استقبال کشور ما 
و کش��ورهای دیگر است که به دنبال صلح و امنيت 
در منطقه هس��تند. وی افزود: اميدواریم مردم کشور 
افغانس��تان بدون حضور نيروهای خارجی کارهای 

خود را انجام دهند.
مهمانپرست درباره مذاکره با گروه 1+5 و اظهارات 
احمدی ن��ژاد در این باره گفت: اص��ل آمادگی برای 
مذاک��ره وج��ود دارد و اميدواریم با ی��ك رویكرد 
صحي��ح در مذاک��ره برای به رس��ميت ش��ناختن 
 حقوق جمه��وری اس��المی؛ این مذاکره ه��ا ادامه 

پيدا کند. 
مهمانپرست درباره جنجال تبليغاتی نسبت به اعدام 
سكينه آشتيانی و وجود پرونده مشابهی در امریكا نيز 
گفت: اینك��ه در »ویرجينيا« نيز خانمی با جرم هاي 
شبيه خانم محمدی محكوم به اعدام شده در حالی که 
این خانم عقب ماندگی ذهنی دارد باید مورد پيگيری 

رسانه های ما قرار بگيرد. 
مهمانپرست؛ اصل این ادعا را سياسی و هدف از آن 

را فشار بر ملت ایران ناميد. 
وی افزود: اگر به واقع کشورهای غربی معتقدند: هر 
کسی که مرتكب خيانت، قتل و جرائم مشابه می شود 
باید از زندان آزاد ش��ود، چرا از کشور خودشان آغاز 
نمی کنند تا همه قاتالن و خائنان از زندان آزاد شوند. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات سفير 
ام��ارات در امری��كا که اعالم کرده بع��د از قطعنامه 
شورای امنيت امارات صدها کشتی متعلق به ایران را 
مورد بازرس��ی قرار داده و اینكه آیا ایران در این باره 
مقابل��ه به مثل انجام خواهد داد یا خير، گفت: رابطه 
تجاری کش��ور ما و امارات در سطح بسيار مطلوبی 
اس��ت و اراده مقام های دو کشور در جهت حفظ و 
گسترش این روابط اس��ت. ورود و خروج کاال هم 
طبق مقررات صورت می گيرد و اظهارنظرهایی خارج 

از این محدوده جای تأمل دارد. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه نيز درباره ادعاهای 
رسانه های انگليسی مبنی بر معرفی نشدن سفير جدید 

ای��ران در انگليس گفت: مأموریت س��فير ما در این 
کشور به پایان رسيده، اما معرفی سفير جدید رویكرد 
مشخصی دارد که مسير خود را طی می کند و هنوز 
تصميم جدیدی برای جایگزینی س��فير قبلی اتخاذ 

نشده است. 
مهمانپرس��ت در پاسخ به سئوالی مبنی بر همزمانی 
 قرآن س��وزی در امری��كا و مذاک��ره س��ازش اظهار 
داشت: بحث اسالم هراسی و تصویر چهره ای نادرست 
از اسالم مورد توجه جریان هاي فكری در کشورهای 
غربی بوده و کسانی که جنگ تمدن ها و جنگ صليبی 
را دنبال می کردند به دنبال دامن زدن به این اقدام ها 
هس��تند.  وی با بيان اینكه اهانت به ادیان الهی مورد 
تأیيد هيچكس نيست و تحرکی زشت و غيرانسانی 
شناخته می شود اضافه کرد:  این عمل مقارن با سالگرد 
11 سپتامبر دنباله پروژه اسالم  هراسی است و دنباله 

انتساب 11 سپتامبر به مسلمانان است. 
وی افزود: البته اصل موضوع 11 سپتامبر به صورت 
جدی مورد توجه محققان قرار دارد و آزاد اندیشان در 
کشورهای مختلف باید توجه بيشتری بكنند که این 

داستان توسط چه کسی و با چه هدفی انجام شد.
مهمانپرست درباره مذاکره سازش نيز گفت: ما نظر 
خودم��ان را پيش از این اعالم کردیم و فكر می کنيم 
ب��رای برطرف کردن این مش��كل باید ریش��ه های 
 بحران شناس��ایی و راه حل های اساس��ی آن شناخته

 شود. 
وی با بيان اینكه رویكرد فعلی، موجب حل مس��أله 
فلسطين نمی شود،گفت: باید حقوق مردم فلسطين 
اعاده شود کسانی که از کشورهای دیگر به فلسطين 
آمده اند به کشورهای خود بازگردند و فلسطينی ها به 
س��رزمين اصلی خود بروند و تا زمانی که انتخابات 
آزاد در این کشور برگزار نشود دیگر اقدام ها به نتيجه 

نمی رسد. 
رامين مهمانپرس��ت درباره اصالح ساختار سازمان 
مل��ل نيز اظهار داش��ت: ما بعد از پي��روزی انقالب 
اسالمی راجع به ناعادالنه بودن ساختار سازمان ملل 
و ش��ورای امنيت نظر خود را اعالم کرده ایم و فكر 
می کنيم اینكه برخی کشورها که بيشترین اتهام را در 
زمينه فعاليت های هسته ای دارند اشغالگری را حق 
خود می دانند و حتی خارج از سيستم مصوبه های 
بين المللی هدف های خود را دنبال می کنند ساختار 
عادالنه ای نيست، حق وتو مسأله بی عدالتی است و 

باید این ساختار تغيير کند. 
وی ادامه داد: کشورهای اسالمی با یك چهارم جمعيت 
جهان هيچ نماینده ای در شورای امنيت ندارند و این 
موضوع لزوم تغيير جدی در س��اختار سازمان ملل 
را برای همه روش��ن کرده است. سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی در پاس��خ به این س��ئوال که رسانه های 
صهيونيستی و در رأس آنها شبكه فاکس نيوز به دنبال 

تحریم رسانه ای رئيس جمهور در نيویورک هستند، 
گفت: این اقدام ها در دنيای امروز نتيجه عكس دارد. 
وی ب��ا بيان اینكه ایش��ان مثل س��ال های گذش��ته 
خبرس��ازترین چهره حاض��ر در نيویورک و مجمع 
عمومی س��ازمان ملل خواهد بود، ادامه داد: در مورد 
رویكردهایی که ادعا می ش��ود درس��ت اس��ت، ما 
می توانيم منطق خود را از طریق رسانه های مختلف 
بيان کرده و مشخص بكنيم که برخورد دوگانه غرب 
با موضوع دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم 
و نيز موضوع فعاليت صلح آميز هسته ای ایران چگونه 
است و وقتی مردم دنيا اینها را بفهمند ساختار فعلی را 

تحمل نخواهند کرد. 
مهمانپرس��ت در پاسخ به س��ئوالی مبنی بر پرونده 
حسين درخش��ان که دو سال است در زندان به سر 
می برد و اینكه بعضی منابع خبری گفته اند دادستان 
برای این تبعه ایرانی -کانادایی درخواست اعدام کرده، 
گفت: ما تابعيت دوگانه را به رسميت نمی شناسيم و 
قب��ول نداریم این فرد نيز تابعيت ایرانی دارد و طبق 

قانون ایران محاکمه می شود. 
وی افزود: ما جرم اتباع خود را طبق قوانين خودمان 
مورد بررسی قرار می دهيم. مهمانپرست درباره زمان 
مذاکرات 1+5 با ایران و اینكه آیا تا نيمه اول مهرماه 
ای��ن مذاکره ها انجام خواهد ش��د یا خير گفت: در 
این باره من اطالعات دقيق دریافت نكرده ام و تا امروز 
زمان دقيقی برای انجام این مذاکره ها مشخص نشده 

است. 
وی درباره س��يل پاکس��تان و اقدام های کشورهای 
اس��المی ني��ز گف��ت:  ای��ن وظيفه اس��المی همه 
کشورهاست و وظيفه حكم می کند تدبير الزم برای 
رسيدگی به این بحران را داشته باشيم و اینكه به چه 
صورتی برای بازسازی منطقه های آسيب دیده اقدام 
ش��ود، باید در آینده مورد بررسی کشورهای منطقه 

قرار بگيرد. 
مهمانپرس��ت درباره نح��وه اطالع رس��انی پيرامون 
 »سنگس��ار آش��تيانی«، اظهار داش��ت: م��وردی که 
به صورت سازماندهی شده در کشورهای غربی تحت 
عنوان »حقوق بشر« به آن پرداخته شد یك مسأله به 
طور کامل طبيعی و رایج است که باید تحت رسيدگی 
قرار بگيرد. وی افزود: اینكه یك پرونده بدون دقت 
کافی و بدون دسترس��ی به اطالعات دقيق آن مورد 
توجه رس��انه ها قرار گيرد نشان از غيرحقوقی بودن 
این رویكرد دارد. مهمانپرست ادامه داد: این خانم دو 
جرم داشته که اولين جرم ایشان قتل بوده و زمانی که 
مشخص شد ایشان در قتل مشارکت داشته بعد از آن 
مشخص شد که با افراد مختلف نيز ارتباط نامشروع 
داشته و با کمك آنها مرتكب قتل فجيح همسر خود 
شده است، بنابراین: موضوع در دست پيگيری است و 
هنوز هيچ حكم قطعی در این باره صادر نشده است. 

در  س��ميرم  و  ش��هرضا  نماین��ده 
 مجل��س از اس��تخدام رس��مي بيش از 
چه��ار ه��زار نف��ر معل��م در آموزش 
خب��ر  اصفه��ان  اس��تان  پ��رورش  و 
حيدرپ��ور«  »ع����وض   داد.  
نماین��ده مردم ش��هرضا و س��ميرم در 
مجل��س ش��وراي اس��المي در گفتگو 
ب��ا ف��ارس، اظهار داش��ت: در اس��تان 
اصفه��ان بي��ش از چهار ه��زار نفر بر 
 اس��اس مصوبه هاي قانون��ي به جمع 
معلم��ان آم��وزش و پ��رورش اضافه 

شدند.
 وي ب��ا بي��ان اینك��ه این 4 ه��زار نفر 
مراس��مي  ط��ي  امس��ال  اس��تخدامي 

 ب��ه جم��ع معلمان کش��ور پيوس��تند، 
دارد  خوش��حالي  ج��اي  گف��ت: 
اف��راد،  ای��ن  از  زی��ادي  تع��داد   ک��ه 
فرزندان ش��هيد هس��تند و با آغاز سال 
تحصيل��ي جدی��د کار خود را ش��روع 

مي کنند. 
مجل��س،  نماین��ده  ای��ن  گفت��ه   ب��ه 
نف����ر  ه��زار   4 ای��ن  از  تع����دادي 
 از طری��ق آزم��ون و تع��دادي دیگ��ر 
ه��م از معلم����ان حق التدریس����ي و 
 آموزش��ي��اران بودن����د ک��ه بای����د 
آم�����وزش  ق���ان����ون در  طب����ق 
 و پ������رورش ج���ذب رس�����مي 

مي شدند. 

 افزايش 10 درصدي شهريه دانشگاه آزاد 
با وجود منع اكيد وزير علوم

اطالعيه سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان، به مناسبت هفته دفاع مقدس

عضو هیأت رئیسه مجلس:
 اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، يك ماه به تأخير افتاد 

مهمانپرست در نشست خبري؛ 
 احمدي نژاد مثل سال هاي گذشته، خبر ساز ترين چهره مجمع عمومي 

در نيويورك خواهد بود

حیدرپور به فارس خبر داد؛
 استخدام بيش از 4هزار معلم 

در آموزش وپرورش استان اصفهان 

جهان نما نصف النهار
اوباما:

در برابر ايران رويه ديپلماتيک را 
پيش می گيريم

رئي��س جمه��ور امریكا 
در س��خنانی از پيگيری 
دیپلماتيك راجع  روی��ه 
موضوع هس��ته ای  ب��ه 
ایران خبر داد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران به نقل 
از رویترز، ب��اراک اوباما 
اعالم داش��ت که گزینه 
نظام��ی، راه مناس��ب و 
ایده آلی ب��رای حل این 
موضوع نيست. براساس 
این گزارش، اوباما اظهار 
داشت: ما فكر نمی کنيم 

که درگيری بين اسرائيل با ایران و  یا به کارگيری گزینه نظامی مناسب باشد. 
این گزارش می افزاید، اوباما در بخش دیگری از سخنان خود که طی نشستی 
به ميزبانی شبكه ان بی سی  برگزار شده بود، گفت: ما رویه دیپلماتيك را برای 

حل موضوع هسته ای ایران ادامه می دهيم. 
رویترز در خاتمه طی تحليلی نوشت: بيشتر فرماندهان عالی رتبه امریكایی 
نيز ایاالت متحده را از هرگونه اقدام نظامی عليه ایران بر حذر داشته بودند، 
زیرا هرگونه گزندی به ایران باعث نا امنی سرتاسر منطقه  و وارد عمل شدن 

گروههای جهادی منطقه چون حزب ا... و حماس خواهد شد.

همزمان با شروع موج نا آرامی ها صورت گرفت؛
دستگيری 5 عضو برجسته  القاعده  

در عراق
وزارت کشور عراق از دستگيری مسئول جذب افراد به  داخل گروه تروریستی 
القاعده  و چهار تن از معاونان وی در شهر فلوجه  خبر داد. به  گزارش فارس 
در بغداد، نيروهای پليس عراق 5 عضو ارش��د گروه تروریس��تی القاعده  را 
دستگير کردند. وزارت کشور عراق ضمن تأیيد این خبر اعالم کرد: نيروهای 
امنيتی، یكی از مسئوالن برجسته شبكه القاعده و چهار تن از معاونان وی را در 
شمال شرقی شهر فلوجه دستگير کردند. بر پایه  این گزارش، فرد دستگير شده  

»ماجد ابراهيم« نام دارد و مسئول جذب افراد به  داخل القاعده  بوده  است. 
نيروهای امنيتی همچنين موفق شدند یك مخفيگاه بزرگ اسلحه و موشك 

را کشف و ضبط کنند. 

احتمال وقوع حمله انتحاری در فرانسه 
افزايش يافته است 

مقام های ضدتروریستی فرانسه اعالم کردند که هشدارهایی را مبنی بر احتمال 
بروز حمله تروریستی در اماکن عمومی پرجمعيت دریافت کرده اند. در پی 
هش��دار مسئوالن امنيتی الجزایر به فرانسه در مورد احتمال وقوع یك حمله 

انتحاری در این کشور، نگرانی های پاریس افزایش یافت. 
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشيتدپرس، گفته شده که این حمله تروریستی به 

طور حتم توسط یك زن بمب گذار انتحاری انجام خواهد شد. 
»بریز اورتو فو«، وزیر کشور فرانسه در سخنانی این تهدید را جدی تلقی کرده 
و از افزای��ش آماده باش نيروهای امنيتی فرانس��ه خبر داد. بنا بر این گزارش، 
این هش��دارها در پی تصویب قانون ممنوعيت حجاب برقع در فرانس��ه در 
سه  شنبه هفته گذش��ته، آغاز شد. چندی پيش هم در پی رأی مثبت فرانسه 
به ممنوعيت حجاب برقع در این کشور، برج ایفل در پاریس به دليل تهدید 

حمله تروریستی تخليه شد.
 

سربازان اسرائيلی ، به سوی لبنان 
آتش گشودند 

یكی از مس��ئوالن نظامی لبنانی به صورت غير رس��می به خبرنگاران گفت 
که اس��رائيلی ها به سمت هوا و باالی سر سربازان لبنانی که در منطقه مرزی 

مشغول به کار بودند، آتش گشودند. 
به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، از این حمله تلفاتی گزارش نشده است و 
نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد بالفاصله برای جلوگيری از درگيری 
طرفين وارد عمل شده اند. ارتش لبنان به این حمله پاسخی نداده و به صورت 
رسمی جزئياتی از این رخداد در اختيار خبرنگاران گذاشته نشد. محل وقوع 
این حادثه، منطقه »تپه حفایر« بين شهرهای »شعب« و »ظهيره« در نزدیكی مرز 
فلسطين اشغالی گزارش شده و سخنگوی نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل 

گفت که وضعيت منطقه اکنون آرام است. 
مرز اسرائيل و لبنان نزدیك به هفت هفته پيش ) سوم آگوست( صحنه درگيری 
ميان نظاميان اسرائيلی و لبنانی بود که طی آن سه نظامی لبنانی و یك سرهنگ 
اسرائيلی کشته شدند، خبرنگار روزنامه لبنانی االخبار نيز جان خود را از دست 
داد. درگيری که در نزدیكی روستای لبنانی »عدیسه« رخ داد، هنگامی آغاز شد 
که یگان مهندسی ارتش اسرائيل در حال نصب دوربين های مدار بسته در نوار 
مرزی بود و مرزبانان لبنانی به سویشان شليك کردند. تالش نيروهای پاسدار 
صلح سازمان ملل برای برقراری آرامش بی فایده بود و یك تانك اسرائيلی به 
تالفی تيراندازی لبنانی ها به سویشان آتش گشود. بالگردهای اسرائيلی نيز از 
باال به مواضع ارتش لبنان شليك کردند. تا پيش از سوم آگوست و طی چهار 

سال اخير، درگيری ميان ارتش های اسرائيل و لبنان بی سابقه بود.
 

نخستين گام برای انتقال قدرت از پدر 
به پسر در كره شمالی 

انتظار می رود که مقام های حزب حاکم کره ش��مالی جوان ترین فرزند رهبر 
این کشور را به رتبه ای ارشد ارتقا دهند، که این امر مقدمه ای برای جانشينی 
وی به ش��مار می رود. خبرگزاری رسمی کره  شمالی با صدور بيانيه ای اعالم 
کرد که کنفرانس حزب حاکم »کارگر« که احتمال می رود طی آن جانش��ين 
رهبر این کش��ور انتخاب ش��ود، س��ه  ش��نبه آینده برگزار خواهد ش��د.  به 
 گزارش ایلنا به نقل از بی بی س��ی، انتظار م��ی رود که مقام های حزب حاکم، 
»کيم جونگ اون«، جوان ترین پسر »کيم جونگ ایل«، رهبر 68 ساله کره شمالی 
را به رتبه ای ارشد ارتقا دهند.  ناظران پيش بينی کرده اند که کيم جونگ اون، 
 جانشين پدرش شود ولی دولت کره شمالی هنوز در این باره اظهار نظری نكرده

است. 
از کيم جونگ اون اطالعات زیادی در دست نيست با این حال گفته می شود 
که وی تحصيل کرده س��وئيس بوده و بر اس��اس گزارش ها 26 یا 2۷ ساله 
است. در حال حاضر تصویر جدیدی از کيم جونگ اون در اختيار رسانه های 

بين المللی قرار ندارد.  
بر اساس گزارش ها، کيم جونگ ایل در سال 2008 ميالدی دچار عارضه قلبی 
شد و تاکنون چند بار برای مداوا به چين سفر کرده است.  مقام های چين این 

موضوع را تأیيد نمی کنند. 

تشريح برنامه هاي هفته بزرگداشت دفاع مقدس در گفتگو با  مديركل اداره حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس 

هفته دفاع مقدس، يادي از مردان زميني كه آسماني شدند
 مهدی فضیلت

هفت�����ه  آس��ت��انه   در 
 دف��اع مق��دس، س��ردار 
»س��يد احم��د موس��وی« 
حف��ظ  اداره  مدی��رکل 
 آث��ار و نش��ر ارزش های 
ویژه  ميهمان  مقدس  دفاع 
روزنام��ه زاین��ده رود بود 
 تا به یادآوری س��ال های 
دفاع مقدس و رشادت های 
 وی����ژه رزمن���دگ����ان 
خط شكن اصفهان بپردازد 
و هم با تش��ریح عملكرد 
اداره حف��ظ آثار و نش��ر 
ارزش ه��ای دفاع مقدس 
و برنامه های این هفته، از 
زبان ایش��ان اطالع رسانی 
کاملی برای استفاده عموم 

همشهریان انجام شود.
موس�����وی  س�����ردار 

هفت��ه دف��اع مق��دس را فرصتی دانس��ت برای 
 ی��اد ک��ردن از م��ردان زمين��ی ک��ه آس��مانی 

شدند.
مدی��رکل اداره حف��ظ آثار و نش��ر ارزش های 
دف��اع مق��دس، دوران دف��اع را امتحانی بزرگ 
ب��رای جوان��ان و ملت ای��ران ارزیاب��ی کرد که 

حف��ظ آن ارزش ها، دفاع و امتحانی بزرگ برای 
 مل��ت ایران و ب��ه خصوص جوانان نس��ل های 
بع��دی اس��ت. وی با تأکيد بر اینك��ه هفته دفاع 
مقدس فقط یادآوری خاص دوران دفاع مقدس 
اس��ت و مسأله دفاع مقدس باید همواره در همه 
روزها م��د نظر باش��د؛ برنامه ه��ای هفته دفاع 

مقدس در اداره کل حفظ 
 آث��ار و نش��ر ارزش های 
در  را  مق��دس  دف��اع 
محوره��ای: هم��كاری و 
برگ��زاری  در  همي��اری 
کتاب  ب��زرگ  نمایش��گاه 
دفاع مقدس و شبيه سازی 
عمليات ه��ا ب��ا همكاری 
سپاه و نيز پخش فيلم های 
س��اخته ش��ده ویژه دفاع 
اصفه��ان  و  مق��دس در 
 دهها برنامه ارزشمند دیگر 
دانس��ت. وی ب��ر ل��زوم 
برنامه ه��ای  از  اس��تفاده 
بلند مدت و ماندگار نظير: 
احداث موزه دفاع مقدس، 
س��اخت فيلم ه��ا، چاپ 
کتاب های مختلف، انجام 
رزمایش، نمایش��گاه های 
همچني��ن  و  مختل��ف 
برنامه های مختلف جشنواره ای، همایش تجليل 
از بانوان ایثارگر )500 نفر از خواهران که در جبهه 
و پشت جبهه بوده اند و تعدادی مادران شهيد(، 
 کارگاه خاطره نویس��ی و رونمای��ی چند کتاب 
 ذکر کرد که شرح مبسوط آن در شماره آینده به اطالع 

می رسد.
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فيلس��وفان و اندیشمندان معاصر معتقدند که عصر روشنگری 
نتوانست به شكست الهيات منجر شود و دین، باورهای دینی و 

جستجوی معنویت مورد توجه انسان امروز است.  
عصر روشنگری در تاریخ فلسفه اروپا، اصطالحی است که برای 
سده هجدهم ميالدی و یا دوره طوالنی تر یعنی عصر خردگرایی 

در سده هفده به کار می رود.
روش��نگری اش��اره به حرکت تاریخی روش��نفكری است که 
مدافع عقل به عنوان مبنای سيستم زیبایی شناسی معتبر، اخالق، 
حكومت و منطق بوده و به فيلسوفان اجازه می دهد که حقيقت 
قابل مش��اهده را در جهان به دس��ت آورند. روشن اندیشی در 
واقع واکنش��ی است در برابر شيوه تفكر دیگری که پيش از آن 

در اروپا رایج بود.
در اوایل قرن هفدهم که زمينه انقالب علمی اروپا فراهم می شد، 
دو مرجع مقت��در بر فضای فرهنگی اروپ��ای غربی حكومت 

می کردند.
اول احكام متن های مسيحی، که کليسای کاتوليك خود را نگهبان 
و مفسر آن می دانست و به هيچ شخص یا مقام دیگری اجازه 
نمی داد اظهار نظر کند، دوم ادبيات کالس��يك، آثار نویسندگان 
یونان و روم باس��تان، که در جنبش رنسانس، از نو کشف شده 
بود و گروه انسان گرایان)اومانيست ها( خوانندگان و طرفداران 

آن بودند.
هالدن: عصر روشنگری نتوانست به شكست الهیات منجر 

شود
جان هالدن، اس��تاد فلسفه دانشگاه س��نت اندروز اسكاتلند و 
فيلس��وف اخالق معاصر در خصوص عصر روشنگری و این 
موضوع که ابراز باورهای دینی در این عصر دش��وار می نموده 
است به مهر گفت: فرهنگ روشنگری در غرب در قرن 18 و 19، 

دو چالش اساسی و قدرتمند را عليه باورهای سنتی ایجاد کرد.
 )enlightenment( اولين چالش از سوی طرفداران روشنگری
مطرح می شود که معتقدند: اصول و مبانی ارزش ها و تعهدهای 
اخالقی می توانند از وجوه ماهيت بش��ری )خرد و احس��اس( 

استخراج شوند.
بر این اس��اس، اخالق دینی غير معتبر و ناموفق بود. به عبارت 
دیگر ارزش های اخالقی را می توان از ماهيت انسان و وجوه او 

استخراج و تعریف کرد.
وی تصریح کرد: چالش دوم از سوی طرفداران طبيعت گرایی 
علمی )scientific naturalism( مطرح شد. این گروه معتقد 

بودند که ماهيت انسان نتيجه تكامل است.
این گروه با اتكا به داده ها و شواهد علمی، دیدگاه دینی در مورد 
منشأ و خلقت انس��ان را نادرست و موهوم تلقی می کند. این 
گروه معتقد هستند که علم این اصول را به چالش گرفته و این 

اصول بر این اساس، نادرست هستند.
هالدن در ادامه افزود: در طول قرن بيستم روشن شد که هيچ کدام 
از این چالش ها نتوانس��تند الهيات و خداشناسی را با شكست 

مواجه سازند.
اگر چه آنها به معتقدان و پيروان دینی نياز دارند که بتوانند تبيين 
کند که چگونه از موضع الهيات و خداشناسی می توان اخالق 

طبيعی و علوم طبيعی را با یكدیگر پيوند و تطبيق داد.
مؤلف »فلس��فه کاربردی: اخالق، جامع��ه و فرهنگ« افزود: در 
حالی که علم برای توصيف ترکيب و کنش عالم تالش کرده و 
این موضوع ها را دنبال می کند ولی در مورد معنا و ارزش این 

ترکيب و کنش حرفی برای گفتن ندارد.
دال می ير: فعالیت های افراطی، با عشق مورد تأكید اديان 

منافات دارند
دکتر فرد دال می یر، اس��تاد فلسفه دانشگاه نتردام امریكا در این 
خصوص معتقد اس��ت: در قرن هاي 18 و 19 ميالدی اعتقاد و 
باورهای مذهبی در محاصره موج ش��دیدی از عقالنيت مدرن 

قرار داشت.
وی افزود: در طول این قرن ها، روشنگری مدرن با تأکيد بيش 
از حد بر عقالنيت و سكوالریسم، باورهای مذهبی و دینی را در 

محاق فرد برده بود.
امروزه محدودیت های عقالنيت محض و سكوالریسم رادیكال 
توس��ط گروه زیادی از مردم مشخص ش��ده و مورد تأیيد قرار 

گرفته است.
بر این اس��اس امروزه شاهد هستيم که دفاع از باورهای دینی و 

ایمان دینی آسان تر از آن زمان است. نكته ای که باید به آن توجه 
داش��ت این است که هم در مورد باورهای دینی و هم در مورد 
عقالنيت نباید راه افراط را پيمود و توجه بيش از حد به یكی نباید 

منجر به نادیده گرفتن دیگری شود.
استاد فلسفه دانش��گاه نتردام گفت: در مورد باورهای دینی هم 
توج��ه و تأکيد بيش از حد بر آن، نبای��د باعث طرد عقالنيت 

شود.
افراطی گری دینی هم به اندازه عقالنيت و سكوالریسم رادیكال، 
خطرناک است. همانگونه که سكوالریسم رادیكال دین و مذهب 
را به حاشيه برد، افراطی گری دینی نيز می تواند عقالنيت را به 

حاشيه سوق دهد.
مؤلف »شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سياسی معاصر« تأکيد 
کرد: ما همواره باید به آموزه ها و اصول کتاب مقدس انجيل و 
قرآن توجه داشته باشيم. روح این کتاب های مقدس، مبتنی بر 

عشق و عالقه با تمام وجود به پروردگار است.
این عشق و عالقه نه تنها به خداوند بلكه نسبت به همه همنوعان 

و کل بشریت در این کتاب ها وجود دارد و متجلی است.
افراطی گری، تهدید همه بشریت و حمله به آرمان های انسانی 
و الهی اس��ت. هيچكدام از ادیان الهی افراطی گری و حمله به 
باورهای دینی و اعتقادی را قبول نداشته و آن را تأیيد نمی کنند.

اندرسون: محدوديت های سكوالريسم را جدی بگیريم
دکتر اليزابت اندرسون، فيلسوف اخالق معاصر و استاد فلسفه 
دانشگاه ميش��يگان در این باره گفت: دفاع از باورهای دینی در 

اروپا و در قرن 18 ميالدی سخت و دشوار بود.
من ریش��ه این دشواری و س��خت بودن را در قرن 1۷ ميالدی 
جستجو و پيگيری می کنم. چند عامل در تحليل رفتن دین در 

قرن های 1۷ تا 19 ميالدی دخيل بوده اند.
وی افزود: اولين دليل این اس��ت که اروپ��ا در قرن 16 ميالدی 

درگير جنگ های خونين ميان پروتستان ها و کاتوليك ها بود.
این جنگ ها س��بب ایجاد یك س��ئوال در ذهن مردم شد و آن 
اینكه چگونه دو گروه معتقد دینی در درگيری و جنگ دست به 

کشتار یكدیگر می زنند؟
آنها این پرسش را مطرح می کردند که بر اساس چه نوع اعتقاد 
دینی این امر توجيه می شود. برخی نظریه های الهياتی نيز چنان 
مبهم و پيچيده بيان می ش��د که مردم از فهم و درک آن عاجز 

بودند و مردم این ابهام را زیر سئوال بردند.
چي��زی که مردم از دین فهميده بودند ب��ه ارمغان آوردن صلح، 

آرامش و آسایش برای آنها بود و نه جنگ و خونریزی.
وی تصری��ح کرد: دليل دوم این بود ک��ه رهبران دینی، قدرت 
سياس��ی گس��ترده ای را اعمال می کردند و بارها از مردم برای 

فساد خود و هدف های شخصی هزینه می کردند.
همين مسأله باعث شد تا دین نهادینه شده و سازمان یافته، اعتبار 
خود را نزد مردم از دس��ت بدهد. دليل س��وم این است که علم 
مدرن باعث ش��د ت��ا در موضوع هایی که به دین نس��بت داده 

می شد تغيير ایجاد شود.

به عبارت دیگر، برخی مسائل که به باورهای دینی نسبت داده 
می شد با علم مدرن اعتبار خود را از دست دادند. علم مدرن به 
توصيف و تبيين پدیده های طبيعی می پرداخت که پيش از آن 

توسط دین تبيين می شد.
وی افزود: مس��ائل و موضوع ها پس از قرن بيستم تغيير کرد. 
علوم، تكنولوژی و نهادهای سكوالر مدرن به طور گسترده ای 
بهداش��ت و ثروت را برای مردم به همراه داشت ولی آنها قادر 

نبودند که ها صلح و عدالت به ارمغان بياورند.
ميليون ها نفر از مردم متحمل درد، رنج و مرگ به دست نهادهایی 
شدند که توجيه ایدئولوژیك آنها، سكوالریسم بود. برای نمونه 
کمونيس��م و استعمارگرایی نمونه های مشهودی از این نهادها 

هستند.
وی تأکيد کرد: بر این اساس، مردم به دین روی آوردند. از این 
رو، مردم به دنبال معنویتی می گش��تند که در آنچه که منجر به 

قدرت و ثروت می شد نمی توانستند بيابند.
از این رو، می بينيم که در برخی کش��ورهای ستمدیده کليسا و 
مكان ه��ای مذهبی تبدیل به محلی برای بيان انتقاد و مخالفت 
ب��ا حكومت در می آید. این در حالی بود که س��ایر مكان ها و 
مجاری طرح انتقاد بس��ته بود و در آنها بيان آزادانه خواسته ها 

سانسور می شد.
وی اف��زود: دليل آخر که طنزآميز نيز بوده این اس��ت که همين 
اصالحات سياسی سكوالر و ليبرال که ارمغان عصر روشنگری 

اروپا است، به مثابه لطف و مرحمتی برای دین در می آید.
تالیافرو: س��بک زندگی دینی با فلسفه سکوالر محقق نمی 

شود
دکتر چارلز تاليافرو، استاد کالج سنت اوالف مينه سوتای امریكا 
و فيلسوف دین معاصر در این مورد به مهر گفت: حداقل چهار 
دليل ب��رای اینكه چرا فضای فكری و آکادميك کنونی پذیرای 

موضوع باورهای دینی است، وجود دارد.
اولين دليل این است که دین و علم در یك کشمكش ضروری 
با یكدیگر قرار دارند. این کش��مكش هنوز در برخی زمينه ها 

وجود دارد.
به فرض برای فيلس��وفانی که اعتقاد به وجود خدا ندارند مانند 
ریچارد داوکينز و دانيل دنت هنوز بحث باورهای دینی مطرح 
اس��ت. وی تصریح کرد: عالوه بر اینكه کيهان شناسی مبتنی بر 
»انفجار بزرگ« خلقت را تصادفی می داند برخی رویكردهای 

دیگر علمی نيز در مورد این موضوع اتفاق نظر دارد.
اختر فيزیك و فيزیك نجومی شرایطی را مورد بررسی و تأکيد 
قرار می دهند که در آن به وجود آمدن س��تارگان، س��ياره ها و 

کهكشان ها قابل تصور است.
استاد پيشين دانشگاه آکسفورد تأکيد کرد: زیست شناسی تكاملی 
هنوز نتوانسته گزارش��ی کامل درباره چگونگی به وجود آمدن 
آگاهی ارائه کند. آگاهی، دنيای ذهن و روح این موضوع را به یاد 
می آورند که باید واقعيتی برتر و غایی وجود داشته باشد. بنده 
در قالب کتابی این دیدگاهها و مواضع را مورد بررسی قرار داده 

و از آنها دفاع کرده ام.
وی اف��زود: دومي��ن دليل برای مطرح ب��ودن باورهای دینی در 
محافل علمی و آکادميك به زیر سئوال رفتن شك گرایی اخالقی 

است.
یكی از موضوع هایی که فيلسوفان و اندیشمندان در قرن بيستم از 
آن رنج می برند این است که اخالق را فقط به احساس اخالقی 
تقليل می دهند. فهمی که از مرجعيت عينی اخالقی وجود دارد 
راه را برای اینكه اندیشه ای دینی را به صورت عينی مطرح کنيم 

باز می کند.
وی خاطرنشان کرد: سومين دليل برای مطرح بودن موضوع باور 
دین��ی در محافل آکادميك و فكری دوره معاصر، ظهور الهيات 
فلسفی در غرب است. امروزه شمار زیادی از فيلسوفان، باورهای 
دینی را صورت بندی کرده و از این باورهای دینی در آثار تحليلی 

و سيستماتيك خود دفاع می کنند.
وی تصریح کرد: چهارمين دليل این است که برخی فيلسوفان 
سكوالر و نه همه آنها، می بينند که باورهای مذهبی دیدگاهی 
کل نگرانه و رهایی بخش ارائه می کنند که در فلس��فه سكوالر 

وجود ندارد.
تكیم: سكوالريسم غرب را از معنويت محروم كرد

دکتر لياقت تكيم، استاد اسالم شناسی دانشگاهای دنور امریكا در 
این باره گفت: عصر روشنگری تهدید، عليه این است. چند عامل 
برای این موضوع و ادعا وجود دارد. در آن دوره دین با خرافه و 
موهوم ها پيوند زده و بيشتر در تعارض با دین پنداشته می شد.

برای نمونه گاليله به جرم اینكه معتقد بود زمين به دور خورشيد 
می گردد بازداشت و محاکمه شد. در مجموع قدرت برتری پاپ 
و فساد کليس��ا در آن زمان باعث می شود اعتماد به دین رو به 

کاهش رود.
تكيم یادآور شد: موضوع و نكته دیگر در مورد باورهای دینی در 

قرن هاي 1۷ و 18 ميالدی، به انقالب صنعتی باز می گردد.
این انقالب نوعی ماش��ينی شدن را باعث می شود که در مقابل 

باورهای دینی قرار می گيرد.
برای مثال تأثير این انقالب در کشاورزی را شاهد هستيم که در 
آن چگونگی کشت محصول به نوعی با قدرت متافيزیكی ارتباط 
پيدا می کرد، ماشينی کردن این اعتقادها را با چالش مواجه کرد.

وی افزود: در حال حاضر در جامعه غربی شاهد ظهور بنيادگرایی 
هستيم. این بنيادگرایی که در ساحت سكوالریسم متبلور شده 

جامعه غربی را از معنویت خالی کرده است.
در جهان اس��الم شاهد شكس��ت مكاتب و اندیشه هایی چون 
ملی گرایی، کمونيسم و ظهور افسون زدایی و عدم شيفتگی به 
نگرش های غربی را شاهد هستيم. این شكست ها باعث شده 
جهان اس��الم جواب پرس��ش های خود را در درون دین خود 

جستجو کند.
گلسپی: انسان امروز، در جستجوی معنويت است

دکتر مایكل آلن گلس��پی، استاد فلسفه و علوم سياسی دانشگاه 
دوک در این خصوص معتقد است: دفاع از باورها و اعتقادهای 
دین��ی در قرن های هجدهم و نوزدهم به چند دليل س��خت و 

دشوار بوده است.
اگ��ر چه پروتس��تان ها و کاتوليك ه��ا در اروپ��ا و امریكا به 
همزیستی مسالمت آميز در کنار یكدیگر رسيدند، ولی اشكال 
گوناگونی از باورهای مسيحی وجود داشت که خود را درست 
و به حق می دانستند و گروههای مذهبی دیگر را ناحق و باطل 
می پنداش��تند. وی افزود: عالوه ب��ر اینكه این موضوع در ميان 
گروههای مذهبی درون مسيحيت صادق بود، در نگاه کلی پيروان 

مسيحی به ادیان اسالم و یهود نيز مصداق داشت.
این باور در مواجهه ميان اروپائيان و س��اکنان مس��تعمره های 
آنها قابل مش��اهده اس��ت. مش��رکان اروپایی ه��م در مواجهه 
 ب��ا س��اکنان مس��تعمره، باوره��ای آنه��ا را نادرس��ت و باطل 

می پنداشتند.
مؤلف »ریشه های الهياتی مدرنيته« تصریح کرد: این باور و نگاه 
این چنين��ی با ظهور عقلگرایی و الحادگرایی ضعيف در عصر 
روشنگری، تشدید شد و به آنجا رسيد که ادیان به عنوان خرافه 
و موهوم مطرح ش��دند. در دوره ما و عصر حاضر، بسياری از 
باورها و دستاوردهای روشنگری زیر سئوال رفت، چون بسياری 
از باورهای عصر روش��نگری منجر به بدبختی و مصيبت برای 

بشر امروز شد.

جامعهجامعه

راه اندازي كتابخانه آرامش در اداره انسان امروز در جستجوی معنويت است
مشاوره پليس اصفهان

سرخط

 توجه به تربيت فرزندان از مس��ائلی است که تمامی 
خانواده ها باید به اصول آن اش��راف کامل داشته باشند و در 
صورت ع��دم آگاهی و یا عدم اجرای صحي��ح این اصول، 
پيامدهای تلخ و چه بسا جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت، 
نمونه ای که به تشریح آن می پردازیم از موردهای بی توجهی 

به اصول صحيح تربيتی فرزندان است.
جزئیات ماجرا:

زنی ميانسال به نام »مهناز – ن« که مورد ضرب و جرح پسرش 
ق��رار گرفته ب��ود با مراجعه به پليس اصفه��ان در خصوص 

جزیيات ماجرا گفت:
مدتی بود پسرم قرص های رنگارنگی را مصرف می کرد و 
هر زمان از او در مورد قرص ها می پرسيدم می گفت: برای 
اعصاب مصرف می کنم و اگر می خواستم بيشتر پيگيری کنم، 
عصبانی می شد و شروع به داد و فریاد می کرد. به همين دليل 
زیاد در مورد این مسأله با او صحبت نمی کردم. روزی که این 
اتفاق افتاد من در منزل تنها و، مش��غول رسيدگی به کارهای 

من��زل بودم: پس��رم 
)محم��ود( ب��ه خانه 
آمد و به اتاق خودش 

رفت، هنوز چند دقيقه ای نگذشته بود که به آشپزخانه آمد و به 
بهانه آماده نبودن غذا شروع به داد و فریاد کرد و من که سعی 
داشتم او را آرام کنم نه تنها نتوانستم آرامش کنم، بلكه به قدری 
عصبانی شده بود که به سمت من حمله کرد و با مشت و لگد 

به جان من افتاد.
من که چاره ای نداشتم و نمی توانستم در برابر زور و قدرت 
وی مقاومت کنم، با داد و فریاد سعی کردم از همسایه ها کمك 
بگيرم که خوشبختانه چند نفر از همسایه ها به کمكم آمدند و 
مرا از زیر دست و پای محمود نجات دادند و او که انگار اتفاق 
خاصی نيفتاده به اتاق خودش برگشت. خدا خيلی به من رحم 
کرد. چون اگر همسایه ها چند دقيقه دیرتر می رسيدند معلوم 
نبود که حاال زنده بودم یا نه! تمام بدنم درد می کرد به پيشنهاد 
یكی از همسایه ها طی تماس با تلفن 110، پليس را در جریان 

ماجرا گذاشتم و بعد 
دقایقی  گذش��ت  از 
کوتاه متوجه حضور 
مأموران به درب منزلمان شدم، مأموران با حكم قضایی وارد 

منزل شدند و محمود را دستگير کردند.
دستگیری:

»مصطف��ی صادقي��ان« سرپرس��ت مرک��ز اط��الع رس��انی 
معاون��ت اجتماعی فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان، در 
ادام��ه گفت: این ج��وان که تحت تأثير مواد توه��م زا اقدام 
ب��ه ضرب و ج��رح مادرش ک��رده بود، با حض��ور به موقع 
 مأموران کالنتری 25 فرماندهی انتظامی شهرس��تان اصفهان، 

دستگير شد. 
وی افزود: در بازرسی از اتاق متهم، تعداد 25 عدد لوله پایپ 
سالم و 60 عدد لوله پایپ مستعمل و هشت عدد لوله یك و 
نيم متری و یك عدد لوله آزمایش مخصوص ساخت پایپ، 

کشف و ضبط شد.

توصیه و هشدار:
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینكه متهم به هم��راه پرونده 
تحویل مراجع قضایی شده است خاطر نشان کرد: تربيت در 
لغت به معنای تعليم دادن و پروراندن اس��ت و از آنجایی که 
والدین بيشترین وقت را با فرزندان خود می گذرانند روابط 
 آنه��ا با فرزن��دان می تواند نقش مهمی در بهب��ود رفتار آنها 
داشته باشد. صادقيان، در پایان با اشاره به اینكه آسيب های مواد 
مخدر صنعتی و از جمله مواد توهم زا به مراتب بسيار بيشتر 
از مواد مخدر س��نتی اس��ت و درمان معتادان این مواد مخدر 
هم به دليل تأثيرهای بسيار سوء و مخربی که بر سالمت و از 
جمله سيستم تعادل متمرکز افراد وارد می کند، به طور تقریبی 
ناممكن است، به خانواده ها هشدار داد: بسياری از خشونت ها 
و درگيری های خانوادگی، حادثه های بسيار سخت رانندگی 
و حتی جنایی و قتل های بسيار خطرناک، از جمله پيامدهای 
منفی استفاده از مواد مخدر صنعتی و روان گردان به خصوص 

مواد توهم زا است.

ث
واد

ح

اجتماع��ی  مع��اون   
فرمانده��ی انتظام��ی اس��تان 
اصفهان از راه اندازی کتابخانه 
خدم��ات  ارائ��ه  و  آرام��ش 
مراجع��ان  ب��ه  کتابخان��ه ای 
اداره مشاوره و مددکاری این 

معاونت خبر داد.
سرهنگ »جهانگير کریمی« با 
بيان این خبر گفت: این اداره 
با همكاری اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد استان اصفهان اقدام 

ب��ه راه اندازی کتابخانه تخصصی در حوزه مش��اوره و مددکاری کرده 
است.

وی افزود: این کتابخانه ش��امل بيش از یك هزار جلد کتاب تخصصی 
 از جدیدتری��ن کتاب های منتش��ر ش��ده بازار نش��ر ب��ا موضوع های 
آسيب شناسی، روانشناسی و تحليل های جامعه شناختی از اختالف ها، 

درگيری ها و مشكل های اجتماعی است.
این مقام مسئول راه انداری کتابخانه آرامش را گامی در راستای افزایش 
س��طح آگاهی و تجرب��ه در زندگی و کار مراجعان به اداره مش��اوره و 
مددکاری برش��مرد و در خصوص ش��يوه امانت ده��ی کتاب ها اظهار 
داش��ت: مراجعان به ای��ن اداره می توانند پ��س از هماهنگی با بخش 
پذیرش، کتاب های مورد نظر خود را به مدت 10 روز به امانت ببرند. 
س��رهنگ کریمی در پایان خاطرنش��ان کرد: در این اداره عالوه بر ارائه 
خدم��ات کتابخانه ای به مراجعان، مجله ها و بروش��ورهای آموزش��ی 
تخصصی با موضوع روابط صحيح همسران با یكدیگر، چگونگی رفتار 
والدین با فرزند، آش��نایی با مواد مخدر و شيوه های پيشگيری از آن و 
آش��نایی با بسياری از آسيب های اجتماعی دیگر به صورت رایگان در 

اختيار مراجعان قرار می گيرد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان با بيان اینكه مشاوره بهترین 
راه حل مس��ائل و مش��كل های انسان اس��ت و در قرآن و احادیث نيز 
بر اس��تفاده از این راهكار تأکيد بسيار ش��ده، گفت: نيروی انتظامی به 
منظور کاهش بار پرونده های قضایی و نيز کاهش بس��ياری از جرم ها 
به صورت رایگان خدمات مشاوره ای ارائه می کند و چه خوب است 
شهروندانی که با مشكل های حقوقی، خانوادگی، روانشناسی، انتظامی 
و غيره درگير هستند، با حضور در این اداره و کالنتری ها، از خدمات 
مذک��ور بهره مند ش��ده و در جهت حفظ و نگهداری جامعه س��الم و 

ایمن، گام بر دارند.

مشكل هاي روزنامه نگاران
در آئينه »از ما بهترون«

فيل��م س��ينمایی »از ما بهترون« ب��ه کارگردانی مهرداد فرید، برش��ی از 
واقعيت ه��ای حرفه ای روزنامه نگاران در س��ال های اخير اس��ت که 

برای نخستين بار در یك فيلم روایت می شود.
فيلم س��ينمایی »از ما بهترون« س��ومين تجربه کارگردانی است که پيش 
از این دو فيلم س��اخته که هریك داس��تان و فضایی متفاوت داشته اند. 
»آرام��ش در مي��ان مردگان« یك فيل��م تلخ اجتماعی بود ک��ه با هزینه 
محدود ساخته شده بود و بيشتر تجربه گرایی یك کارگردان تازه کار را 
نشان می داد. »همخانه« رویكرد تازه این فيلمساز در سينمای اجتماعی 
را نش��ان می داد، فيلمی کمدی رمانتيك که گوش��ه چشمی به مسائل 
زنان و جوانان داشت، »همخانه« نشان داد مهرداد فرید به فتح گيشه هم 
فكر می کند. »از ما بهترون« چرخش تازه در س��ينمای کارگردانی است 
که با س��ه فيلمش نش��ان داده به موضوع های اجتماعی ف�كر می کند. 
 مه��رداد فری�د س��ابقه روزنامه ن��گاری دارد و برای نخس��تين ب�ار در 
 »از ما بهترون« سراغ حرفه ای رفته که با آن آشنا است. یكی از جذابيت های 
»از ما بهترون« در نگاه اول روایت مش��كالت حرفه ای این قشر است. 
 فری��د در »از ما بهت��رون« به س��راغ روایت گرفتاری ه��ای حرفه ای 
روزنام��ه نگاران می رود و بعد مدت ه��ا از تعطيلی روزنامه ها و نبود 

امنيت شغلی در این حرفه صحبت می کند.
اما رویكرد فرید در روایت قصه ای تلخ متفاوت است. او تالش کرده 
قصه تلخش را همراه با چاش��نی طنز روایت کند. انتخاب رضا عطاران 
ب��ه همين دليل بوده اس��ت. البته او بازی متفاوت��ی در این فيلم دارد و 
تصوی��ری که از عطاران در »از ما بهت��رون« می بينيم با کمدی های او 
به طور کامل فرق دارد. رابطه عاطفی احس��ان )عطاران( و نس��يم )الناز 
شاکردوست( به فيلم گرما داده است. فضای تلخ و سرد فيلم که همراه 

با هراس و اضطراب اس��ت با این رابطه تلطيف می ش��ود. فرید دنيای 
 ذهن��ی احس��ان را دنيایی تيره و ت���ار خ�لق ک��رده و او را در فضایی 
پ�ر سوء تفاهم رها کرده است. فضایی که نزدیكان، همكاران و دوستان 
احس��ان هم نمی توانند باعث بهتر شدن آن شوند. حتی عشق هم نمی 
تواند نجات دهنده زندگی احس��ان باشد و او ترجيح می دهد نسيم را 
رها کند و دل به دریایی بزند که معلوم نيست چه سرنوشتی برایش رقم 
زده اس��ت. پایان »از ما بهترون« تلخ و غيرقابل پيش بينی است، پایانی 
که به طور تلویحی سرنوش��ت بسياری از روزنامه نگاران در سال های 
اخير را به تصویر می کشد. سال ها پيش سامان مقدم در »پارتی« تالش 
کرده بود بخشی از مشكل های حرفه ای روزنامه نگاران و روزنامه ها 
 را به تصویر بكشد اما فيلم ت�ازه فری�د پای�ان آن دوران و آن جن�س از 
روزنامه نگاری را بهتر نش��ان می دهد. ه��ر چند فيلم ظاهری مفرح و 
فانتزی دارد و تالش می کند واقعگرای صرف به نظر نرسد اما واقعيت 

پنهان سرنوشت روزنامه نگاری در این سال ها را نشان می دهد.
»از ما بهترون« شاید برای مخاطب عام، فيلم کاملی نباشد. بعضی روابط 
و مناسبات گنگ است و تلخی پایان کام او را می آزارد، اما واقعيت این 
است که تالش فرید برای ثبت بخشی از تاریخ اجتماعی یك سرزمين 
قابل تقدیر اس��ت. حتی اگر فيلم مشكل روایت داشته و ضرباهنگ آن 

کند باشد.

نویس��نده اهل قلم، پاس��دار مجتبی صالحی فر، )کارش��ناس سياسی( مقاله ای 
را با عنوان »شيطان پرس��تی در ایران« به دفتر باش��گاه خبرنگاران بس��يج استان 

چهارمحال و بختياری ارسال نموده که با هم مرور می کنيم.
نمادهای متعلق به شیطان پرستی

در بررس��ی نمادهای متعلق به شيطان پرس��تی، خط بس��يار روش��نی از ارتباط 
صهيونيسم و شيطانيسم به وضوح قابل مشاهده است.

نمادهای��ی که به عنوان نگين انگش��تر،  گردنبند، تصاویر بر روی دس��ت بندها، 
کفش،  ادوکلن، پيراهن، شلوار، در ذیل برخی از آنها معرفی شده و مورد بررسی 

و معرفی می گيرد. 
اگر نوش��ته وس��ط نماد یعنی »Satanism« به معنای شيطان گرایی را به همراه 
دایره حذف کنيم، آن وقت یك ستاره پنج  ضلعی بر جای می ماند که همان نشانه 

ستاره صبح یا پنتاگرام )pentagram( است.
این سمبل نيز همان پنتاگرام است، با فرق اینكه انواع آن گاه پنج  ضلعی وارونه 
)snvertedpentagram ( ی��ا دی��و )Buphomet ( ب��وده و در ميان آن، 

نمادهای شيطان پرستان به چشم می خورد.
در ميان پنتاگرا هاي قبلی تصویر س��ر یك بز تعبيه شده که اقدامی ضد مسيحی 
اس��ت و  به این معناس��ت که مسيحيان معتقدند: مس��يح همچون یك بره برای 

نجات ایشان قربانی شده و با توجه به اینكه ایشان بز را نماد شيطان و در برابر 
بره می دانند، این آرم را انتخاب کرده اند.

666: یك س��مبل با عنوان » ش��ماره تلفن شيطان « توسط گروه های هوی متال 
وارد ایران اس��المی ش��ده، اما در حقيقت عالمت انسان و نشانه جانور در ميان 
شيطان پرس��تان تلقی می ش��ود. از س��ال ها پيش تاکنون این عدد با ش��كل های 

مختلف بر روی دیوار شهرهای بزرگ کشور مشاهده می شد.
صلي��ب وارونه )upside down cross ( : این نم��اد و حكایت از » وارونه 

شدن مسيحيت دارد «
و بيشتر  استهزا و سخره گرفتن این دین است. صليب وارونه در گردن بندهای 

بسياری مشاهده شده و خواننده های راک انواع مختلف آن را به همراه دارند 
صليب شكس��ته یا چرخ خورشيد:  )swastika or sun wheelc( یك نماد 
باستانی اس��ت که در برخی فرهنگ های دینی همچون کتيبه های بر جای مانده 

از بودایی ها و مقبره های سلتی و یونانی دیده شده است.
 الزم به توضيح اس��ت که این عالمت س��ال ها بعد توس��ط هيتلر به کار رفت،  
ولی برخی با هدف به سخره گرفتن مسيحيت، این سمبل را وارد شيطان پرستی 

کردند.  
چشمی در حال نگاه به همه جا:)All seeing Eye(  چشم در برخی نمادهای 

روشنفكری نيز به کار می رود. اما شيطان پرستان اعتقاد دارند چشم در باالی هرم 
» چشم شيطان« است و »بر همه جا نظارت و اشراف دارد.«  

 ای��ن عالمت در پيش��گویی،  جادوگری، نفرین گ��ری و کنترل های مخصوص 
جادوگری مورد اس��تفاده قرار می گيرد. این نم��اد بر روی دالر امریكایی هم به 

کار رفته است.  
این نمادها به انگليسی )Ankh( انشاء  می شود و سمبل شهوت رانی و باروری 

است.  
 این نمادها به معنای روح شهوت زنان نيز تعبير می شود. امروزه نماد »فمنيسم« 

در واقع یك نماد برداشت شده از سمبل های شيطانی است.
پرچم رژیم صهیونیس��تی: قابل توجه اس��ت که رژیم صهيونيس��تی عالوه بر 
حمایت های آشكار و پنهان، حتی از قرار گرفتن نماد رسمی کشور نامشروعش 

در کانون نشانه های شيطان گرایان نيز پرهيز ندارد.
ضد عدالت )Anti justice(: با توجه به اینكه تبر رو به باال نماد عدالت در 
روم باس��تان به شمار می آمده اس��ت؛ شيطان پرستان تبر رو به پایين را با عنوان 

نماد ضد عدالت در راه پيمودن مسير تاریك انتخاب کرده اند.
همچنين گفتنی اس��ت که فمنيست ها از دو تبر رو به باال به معنی مادر  ساالری 

باستانی استفاده می نمودند.

شيطان پرستی در ايران

آتش توهم
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شهركرد

شهركرد

به مناسبت هفته گردشگری
راه اندازی سيستم، راهنمای

 گردشگری كاشان 
راه اندازی سيستم راهنمای گردشگری از طریق پيام کوتاه، یكی از برنامه های معاونت 
گردشگری اداره ميراث فرهنگی کاشان برای هفته گردشگری است. به گزارش موج از 
اصفهان، معاون گردشگری اداره ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
کاش��ان گفت: افتتاحيه نمایشگاه عكس از جاذبه های گردشگری، طبيعی و تاریخی 
کاش��ان و افتتاحيه تأسيسات گردش��گری از دیگر برنامه های قابل اجرا در این هفته 
است. »عباس سلمانيان« در ادامه به مراسم کلنگ زنی »مهمانپذیر ممتاز سفير اردهال« 
در مش��هد اردهال اش��اره کرد و گفت: یكی از برنامه های شاخصی که در سال های 
متمادی و به صورت سنتی در این ایام برگزار می شود، مراسم قاليشویان مشهد اردهال 
اس��ت. وی تصریح کرد: این مراس��م طی چند صد سال گذشته در دومين جمعه از 
 مهرماه برگزار می شود. این مراس��م به صورت نمادین شهادت حضرت سلطان 
علی ابن امام محمدباقر )ع( را به بيش از ده ها هزار زائر و گردشگر مذهبی که در این 
ایام به وادی اردهال وارد می شوند، می شناساند و تنها مراسم مذهبی است که در تاریخ 

هجری شمسی برگزار می شود. 

پذيرش مقاله عضو هيأت علمی دانشگاه 
آزاد واحد تيران در كنفرانس مجارستان

  ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد تي��ران، مقاله 
»س��يامك باقریان« عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تيران، در کنفرانس 
بين المللی مجارستان، ارائه گردید. مقاله سيامك باقریان، در بيستمين کنفرانس بين 
المللی مينورالوژی که در کشور مجارستان با شرکت بيش از 1000 نفر از متخصصان 
معدن و زمين شناسی از سراسر جهان برگزار گردید؛ به عنوان یكی از مقاله های برتر 
این کنفرانس بين المللی انتخاب گردید. الزم به ذکر است: مقاله سيامك باقریان در 

خصوص بررسی ذخيره های پالتين در جنوب استان کرمان می باشد.

تا پايان سال جاری، مسكن مهر پروژه 
آزادگان به متقاضيان واگذار می شود

 مس��كن مهر شهرس��تان 
نجف آباد، با 1530 عضو در قالب 
10 تعاونی در سال 88 اولين پروژه 

خود را آغاز کرد.
تع��اون  اداره  رئي��س  س��هرابی 
شهرس��تان نجف آباد با بيان این 
مطلب گفت: اولين پروژه مسكن 
مهر در شهرک آزادگان، به وسعت 
۷/5 هكتار زمي��ن اختصاصی و 
طراحی 688 واحد و 80 هزار متر 
مربع زیر بنا اجرا شد. وی ساخت 
این پ��روژه را حدود 80 هزار متر 
بيان کرد و گف��ت: در این پروژه 

برای سفت کاری و پيمانكاری به مدت 14 ماه قرار داد منعقد کردیم. سهرابی در مورد 
پروژه دوم شهرستان نيز گفت: این پروژه در منطقه E2 فوالد شهر واقع شده و وسعت 
آن 14/5 هكتار است. وی تعداد واحدهای در دست ساخت این پروژه را 645 واحد 
اعالم کرد و گفت در این پروژه با 8 پيمانكار به مدت 9 ماه قرار دادی منعقد ش��ده 
است. رئيس اداره تعاون در ادامه با اشاره به پيشرفت فيزیكی پروژه ها گفت: پروژه 
آزاگان ۷0 درصد و پروژه فوالد با ميانگين 45 درصد پيشرفت فيزیكی داشته است. وی 
همچنين افزود: تا به امروز حدود 45 ميليارد ریال وام جهت پروژه آزادگان، 29 ميليارد 
ریال جهت پروژه فوالدشهر، از بانك مسكن دریافت کرده ایم. سهرابی در پایان نوید 
تحویل ساختمان های مسكن مهر را تا اواخر امسال و اوایل سال آینده داد. رئيس اداره 
تعاون شهرستان نجف آباد گفت: تعاون مسكن مهر شهرستان نجف آباد در قالب 10 
تعاونی مسكن اقدام به ساخت 1333 واحد مسكونی نمود است. وی تعداد اعضای 
 تحت پوشش تعاونی های مسكن مهر شهرستان نجف آباد را 1530 نفر اعالم کرد و 
گفت: فاز اول مسكن مهر این شهرستان در فاز 4 شهرک آزادگان اجرایی و فاز دوم را 
هم به علت تعداد عضو بيشتر نسبت به فاز اول و نداشتن زمين در اتحادیه مسكن مهر، 

در محله E فوالد شهر انتخاب نمودیم.

برای پيروزی در مقابل دشمنان، بايد از 
رزمندگان 8 سال دفاع مقدس الگو گرفت

سردار فرمانده سپاه قمر بنی هاشم، در جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس در جمع 
فرماندهان و اعضای ش��ورای ستاد سپاه اس��تان چهارمحال و بختياری، نواحی و 
تيپ 44 قمر بنی هاش��م، گفت: برای پيروزی در مقابل توطئه های دش��منان، باید 
از رش��ادت ها و ش��جاعت های رزمندگان اس��الم در طول 8 س��ال دفاع مقدس 
 الگو گرفت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران بسيج اس��تان چهارمحال و بختياری، 
»سردار رضا محمد سليمانی« افزود: ملت غيور ایران اسالمی با وحدت و شجاعت 
در برابر تمامی قدرت های استكباری ایستاد و حماسه به یاد ماندنی آفرید که این 
حماسه باید به عنوان الگوی نسل جوان مورد توجه قرار گيرد. وی رهبری پيامبر گونه 
حض��رت امام خمينی )ره( و مردمی بودن دفاع مقدس را از مهمترین ویژگی های 
این دوران دانست و گفت: ملت ایران در 8 سال دفاع مقدس از ارزش های دینی، 
انقالبی و انسانی خود دفاع کرد و این دفاع گنجينه ای ارزشمند از تبلور ارزش ها، 
رش��ادت ها و عزت ملت سربلند و پيروز ایران شد. سردار رضا محمد سليمانی با 
اش��اره به ایثار و فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس، این ایثار و شهادت طلبی 
را نياز هميشگی جامعه اسالمی انقالبی ایران دانست و گفت: این روحيه، رعب و 
وحش��ت فراوانی در دل دشمنان ایجاد کرد و آنها با هر وسيله ممكن به دنبال دور 
کردن این روحيه از جوانان ایران اسالمی هستند. وی در پایان از همه فرماندهان و 
مسئوالن سپاه خواست در هر چه باشكوه تر برگزاری این هفته به خصوص برپایی 

نمایشگاه ميثاق با شهيدان، همه توان خود را به کار گيرند.

برگزاری رژه نيروهای مسلح در شهركرد
همزمان با اولين روز از هفته دفاع مقدس، یگان های نمونه نيروی نظامی و انتظامی و 
بسيجيان ناحيه شهرکرد رژه خواهند رفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران بسيج استان 
چهارمحال و بختياری، فرمانده تيپ 44 قمر بنی هاشم، گفت: به منظور گراميداشت 
هفته دفاع مقدس و به نمایش گذاش��تن گوش��ه ای از اقتدار و ت��وان رزم نيروهای 
مس��لح جمهوری اسالمی ایران، در اولين روز از هفته دفاع مقدس یگان های نمونه 
نيروی نظامی، انتظامی و بسيجيان سپاه ناحيه شهرکرد از مقابله کالم ا... مجيد و تمثال 
 مبارک حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری رژه خواهند رفت. س��رهنگ پاس��دار 
عل��ی محمد اکبری افزود: در این روز همچنين گروه های موتوری، توپخانه، جنگ 
نوین، پدافند هوایی، گروه موشكی و امداد و نجات، آمادگی خود را در دفاع و پاسداری 
از نظام مقدس جمهوری اسالمی به نمایش خواهند گذاشت. وی افزود: این مراسم 

روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در محل چهار راه دولت شهرکرد برگزار خواهد شد.

انقالب اسالمی ايران به عنوان
 ام القرای جهان اسالم در بيداری 

ملل جهان نقش ويژه دارد
فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م 
اس��تان چهارمح��ال و بختياری 
گفت: انقالب اس��المی ایران به 
عن��وان ام القرای جهان اس��الم 
تأثيرهای شگرفی را در بيداری 
مل��ل جهان اس��الم ایف��ا کرده 

است.
ب����ه گ�����زارش باش�����گاه 
 خبرن��گاران بس��ي��ج است��ان 
چهارمحال و بختياری، س��ردار 
»رض��ا محم��د س��ليمانی« در 
جمع خبرنگاران افزود: پيروزی 
اسالمی  انقالب  ش��كوهمندانه 

ضربه مهلكی به پيكره دشمنان اسالم به ویژه استكبار وارد کرده است.
وی ادامه داد: دش��منان نظام همواره ب��ا ایجاد توطئه های مختلف درصدد ضربه 
به بدنه نظام جمهوری اس��المی هس��تند. س��ردار محمد س��ليمانی عدم صدور 
 انقالب اسالمی به سایر ملل اسالمی را از جمله مهم ترین هدف های دشمنان از 
راه اندازی جنگ تحميلی عراق عليه ایران عنوان کرد و گفت: وابسته کردن اقتصاد 
ایران به سایر کشورهای غربی، تضعيف و مهار اقتدار و استحكام انقالب اسالمی، 
متوقف کردن مبارزه های صهيونيس��تی از دیگر هدف های دش��منان محسوب 

می شود.
وی با اشاره به آثار مثبت و سازنده جنگ تحميلی عراق عليه ایران گفت: شكستن 
ابهت پوشالی امریكا نزد جهانيان، استحكام ماهيت اصيل انقالب اسالمی، بيداری 
کشورهای اسالمی از جمله غزه و فلسطين، دستيابی به مرز خود کفایی در بسياری 
از بخش ه��ای نظامی، اقتصادی، اجتماعی و علم��ی از مهم ترین اثرهای مثبت 

جنگ تحميلی به شمار می رود.
س��ردار فرمانده سپاه قمر بنی هاشم، با اشاره به فرمایش هاي امام راحل )ره( در 
رابط��ه با جنگ ایران و ع��راق گفت: جنگ ایران و عراق جنگ فقر و غنا، جنگ 

ایمان و رضالت و جنگ حق عليه باطل بود.
وی از اجرای بيش از 90 عنوان برنامه درون س��ازمانی و برون س��ازمانی سپاه در 
هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای هر اس��تان، یكی از عمليات های هشت س��ال دفاع مقدس انتخاب 
 شده که اس��تان چهارمحال و بختياری نيز عمليات والفجر 8 و نقش توپخانه در 

دفاع مقدس را بازسازی می کند.
سردار محمد سليمانی عمليات والفجر 8 را یكی از عمليات های بی نظير از لحاظ 
کميت، کيفيت و تاکتيك عنوان کرد و گفت: رزمندگان تيپ مقدس قمر بنی هاشم 

استان، نقش آفرینی ارزنده ای در این عمليات داشتند.
وی افزود: در هفته دفاع مقدس، از یگان های س��پاه دعوت شده تا در نمایشگاه 
ميثاق با ش��هيدان، با رویكرد نقش توپخانه در دفاع مقدس که در مكان رحمتيه 

شهرکرد همزمان با 31 شهریور ماه به مدت یك هفته حضور داشته باشند.
س��ردار محمد سليمانی با بيان اینكه رش��ادت ها و حماسه آفرینی های شهدا و 
رزمندگان در هش��ت سال دفاع مقدس، اقتدار همه جانبه نظام جمهوری اسالمی 
ایران را به منصه ظهور رساند، گفت: باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بيش 
از پيش نهادینه شود و جوانان نسل امروز و آینده سازان ایران اسالمی بيشتر با این 

فرهنگ مأنوس و آشنا شوند.
وی بر ضرورت هرچه با ش��كوه تر برگزار ش��دن برنامه های هفته دفاع مقدس 
تأکيد کرد و افزود: برنامه های هفته دفاع مقدس با ش��كوه افزون تری نسبت به 
دوره های گذش��ته برگزار می شود و این مهم بيانگر اراده آحاد مردم در راستای 

دفاع از اعتقادها و نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
س��ردار محمد س��ليمانی تصریح کرد: نظام جمهوری اس��المی ای��ران امروز در 
عرصه های مختلف در حال مبارزه با اس��تكبار جهان��ی بوده و نقش بازماندگان 
دوران حماس��ه و ایثار دفاع مقدس در این مقطع بس��يار حساس و تعيين کننده 

است.
وی ب��ر ض��رورت ارتقای آگاهی و بصي��رت آحاد جامعه در راس��تای مقابله با 
جنگ نرم دشمن تأکيد کرد و گفت: باید زمينه انتقال فضایل معنوی هشت سال 
دفاع مقدس را برای جوانان نس��ل امروز فراهم کرده و اجازه ندهيم دش��منان با 
حربه های فرهنگی، جوانان نسل امروز را با حماسه آفرینی های هشت سال دفاع 

مقدس بيگانه کنند.

دفاع مقدس، گنجينه ای با ارزش برای نظام 
جمهوری اسالمی است

نمایندگی ولی فقيه در س��پاه قمر بنی هاش��م گفت: هش��ت س��ال دفاع مقدس، 
گنجينه ای با ارزش و غنی برای نظام مقدس جمهوری اسالمی است.

 ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران بس��يج اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری 
»حجت االسالم حسنعلی مؤذنی« اظهار داشت: باید با حفظ و صيانت از گنجينه 
 دفاع مقدس در راستای تحقق هدف های واالی انقالب اسالمی، اهتمام جدی داشته 

باشيم.
وی افزود: شكس��ت ارت��ش بعث عراق نه به دليل س��الح نظامی بلكه با تالش 
مجدان��ه خداجو و بس��يجی و برخورداری از روحيه ش��هادت طلبی و توکل به 

خدای متعال محقق شد.
حجت االسالم مؤذنی تالش در راستای حفظ دستاوردها و جانفشانی ایثارگران 
هش��ت سال دفاع مقدس را واجب دانست و تصریح کرد: تمام آحاد جامعه باید 
در حفظ و پاس��داری از خون شهدا بكوشند، چرا که ماندگاری، عزت و عظمت 

انقالب اسالمی مبتنی بر پشتوانه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت است.
نمایندگی ولی فقيه در سپاه قمر بنی هاشم، همچنين حفظ و صيانت از معيارها و 
شاخصه های شهدا را ضروری دانست و گفت: حفظ هدف های شهدا، انقالب 
اس��المی را از تهدی��د و یورش های مختلف دش��منان محف��وظ و در امان نگاه 

می دارد.
حجت االسالم مؤذنی بر ضرورت تبعيت و پيروی همه جانبه قشرهای جامعه از 
فرمان های والیت فقيه تأکيد کرد و افزود: پيروی و تبعيت از دستورهای والیت 
باید در رفتار فردی و اجتماعی افراد تجلی یابد تا از این طریق در راستای تحقق 

هدف های انقالب اسالمی، گام های مؤثری برداشته شود.
وی با بيان اینكه انقالب اس��المی ما تأس��ی و نشأت گرفته از انقالب حسينی و 
فرهنگ انقالب ما تجلی فرهنگ عاش��ورایی اس��ت، خاطرنشان کرد: تمام شهدا 
از بدو اس��الم تاکنون مایه افتخار، عزت و س��ربلندی جهان اسالم بودند بنابراین 
الگوپذیری از آنان در پيشرفت و توسعه همه جانبه ارزش های اسالمی و کشور 

تأثيرهای چشمگيری را به همراه دارد.
حجت االس��الم مؤذنی با اش��اره به دس��تاوردهای هش��ت س��ال دفاع مقدس 
گفت: تثبيت و اس��تحكام نظام انقالب اس��المی، تثبيت اقتدار اصل والیت فقيه، 
تقوی��ت روحيه جبهه لبنان و فلس��طين توس��ط مب��ارزان آزادی خ��واه، ضعف 
صالبت پوش��الی اس��تكبار جهانی و دش��منان نظام انقالب اس��المی در سراسر 
 جه��ان از دیگ��ر اثرهای مثبت و س��ازنده هش��ت س��ال دفاع مقدس به ش��مار 
 م��ی رود. وی احي��ا و گس��ترش ارزش های هش��ت س��ال دفاع مق��دس را از 
مهم ترین مؤلفه های استمرار و تثبيت جمهوری اسالمی برشمرد و گفت: حفظ 
اتحاد و انس��جام قشرهای مختلف جامعه، تالش در راستای خودکفایی در تمام 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نظامی، گس��ترش ارزش ه��ای دفاع مقدس در ميان 
نس��ل جوان، ارتقای بصيرت، بينش آحاد جامعه در راستای شناخت هدف های 
ش��وم دش��منان فصل الخطاب دادن فرمان های مقام معظم رهبری، از مهم ترین 

عامل های استمرار نظام مقدس جمهوری اسالمی به شمار می رود.

 اصفهان

مع��اون برنام��ه ریزی 
س��ازمان  آم��وزش  و 
شهرداری  تاکس��يرانی 
اصفهان با بيان این که: 
»اول مهرم��اه« حج��م 
سفرها افزایش می یابد، 
گف��ت: 24 ه��زار نوع 
تاکس��ی در مهرماه، به 
خدم��ت  همش��هریان 

رسانی می کنند. 
م��وج،  گ��زارش  ب��ه 
شاهسوندی«  »منوچهر 
ب��ا بي��ان ای��ن مطلب 
خط،  اطالع��ات  ک��ه 
نرخ کرایه  ها و مس��ير 
اختي��ار  در  خط ه��ا 
عموم قرار گرفته است، 
الزم  داش��ت:  اظه��ار 
است شهروندان بدانند 
کدام  منطق��ه  ه��ر  در 
خطوط تاکس��يرانی، با 

چه کرایه ای و در کدام مسيرها تردد می کنند. وی 
با اشاره به این که 2۷/5 درصد از جا به جایی ها 

با وسایل نقليه عمومی توسط تاکسی ها صورت 
می گيرد، تصریح کرد: به دليل آن که هنوز مترو 

م��ا تكمي��ل نش��ده و 
اتوبوسرانی نيز ناوگان 
اختي��ار  در  را  کاف��ی 
 ن��دارد، تاکس��ی ها در 
حمل و نقل شهروندان 
نق��ش مهم��ی را ایف��ا 

می کنند. 
مع��اون برنام��ه ری��زی 
س��ازمان  آم��وزش  و 
تاکس��يرانی ش��هرداری 
اصفهان ادام��ه داد: انواع 
تاکسی ها، شامل تاکسی : 
پایانه ها،  گردشی،  ویژه، 
ف��رودگاه،  آژانس ه��ا، 
ش��رکت های  آهن،  راه 
تاکس��ی در ش��هر فعال 
ی  ند هس��و شا . هستند
خاطرنشان کرد: بخشی 
ش��هر  تاکس��ی های  از 
ضم��ن ارائه خدمات به 
عنوان  ب��ه  ش��هروندان 
 س��رویس مدرس��ه در اختي��ار  دان��ش آم��وزان 

خواهند بود.

جانشين تيپ 44 س��پاه قمر بنی هاشم در جمع 
اعضا شورای سپاه استان چهارمحال و بختياری 
گفت: دوران 8 س��ال دفاع مقدس مشروع ملت 
قهرمان ایران اس��المی در حف��ظ و اعتالی نظام 
مقدس اس��المی و حراس��ت از مرزهای عزت 
و ش��رق این مرز و بوم، یكی از حس��اس ترین 
 و ب��ا ارزش تری��ن برهه های حي��ات این ملت 

است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران بس��يج اس��تان 
پاس��دار  س��رهنگ  بختي��اری،  و  چهارمح��ال 
جانفش��انی  اف��زود:  موس��وی  جعف��ر  س��يد 
دوران  ای��ن  در  مل��ت  خودگذش��تگی  از   و 

پرافتخ��ار، همچ��ون نگين��ی برای هميش��ه در 
 تاری��خ حماس��ه، ایث��ار و پای��داری ای��ن ملت 

می درخشد.
وی افزود: ب��ه منظور گراميداش��ت این هفته و 
بي��ان نقش توپخان��ه در این دوران پ��ر افتخار، 
نمایش��گاهی تح��ت عن��وان ميثاق با ش��هيدان 
برپ��ا خواه��د   در منطق��ه رحمتي��ه ش��هرکرد 

شد.
مس��ئول نمایشگاه ميثاق با ش��هيدان، از حضور 
توپخانه نيرو و گروه موش��كی سپاه و ارتش در 
این نمایشگاه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه 
ع��الوه بر ادوات س��نگين توپخانه و موش��كی، 

 آخری��ن دس��تاوردهای س��پاه در مع��رض دید 
عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی به اجرای ماک��ت عملياتی والفجر 8 در این 
منطقه اش��اره کرد و گفت: ب��ه منظور به نمایش 
گذاش��تن ای��ن عمليات غرور آفری��ن، رزمایش 
عمليات��ی والفج��ر 8 با حض��ور رزمندگان تيپ 
 44 قمر بنی هاش��م عزیزان بسيجی اجرا خواهد 

شد.
موس��وی افزود: این نمایش��گاه از 31 ش��هریور 
همزمان با آغ��از اولين روز از هفته دفاع مقدس 
به م��دت 10 روز در معرض دی��د عالقه مندان 

قرار خواهد گرفت.

در دومين روز از افتتاحيه بيمارستان 
صحرايی مستقر در منطقه بازفت 

بيش از 1600 نفر ويزيت شدند
مسئول بسيج جامعه پزشكی سپاه قمر بنی هاشم استان گفت: در دومين روز 
از افتتاحيه بيمارس��تان صحرایی مستقر در منطقه بازفت استان چهارمحال و 
بختياری، بيش از 1600 نفر از مردم منطقه توس��ط پزشكان بسيجی ویزیت 

رایگان شدند.
 ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران بس��يج اس��تان چهارمح��ال و بختياری، 
سرهنگ پاس��دار دکتر حسن اس��حاقی با اعالم این خبر گفت: به مناسبت 
گراميداشت هفته دفاع مقدس، سازمان بسيج جامعه پزشكی سپاه با همكاری 
 دانش��گاه علوم پزشكی اس��تان اقدام به افتتاح بيمارس��تان صحرایی جهت 
خدمات رسانی پزشكی به مردم محروم منطقه بازفت نمود. وی خاطر نشان 
کرد: این بيمارستان به مدت ده روز دایر می باشد و تيم های پزشكی در 11 
رشته پزشكی با مستقر شدن در این بيمارستان در امر خدمت رسانی به مردم 
محروم این منطقه خدمات شایانی را ارائه خواهند نمود. مسئول سازمان بسيج 
جامعه پزش��كی استان افزود: 100 نفر از پزش��كان در هر روز کاری در سه 
 نوبت به صورت ش��بانه روزی مستقر و به مردم محروم عشایر غيور منطقه، 
خدمات رسانی می کنند. وی تيم های مستقر در بازفت را 26 تيم تخصصی، 
16 تيم عمومی، 8 تيم دندانپزشكی، 16 تيم فرهنگی و 40 تيم آموزشی اعالم 
کرد. دکتر اس��حاقی در یك روز کاری مي��زان مراجعه کنندگان را این گونه 
اعالم کرد: پزش��ك عمومی )۷50 نفر(، پزشك متخصص جراحی )85 نفر(، 
عمل جراحی سرپایی )45 نفر(، پزشك متخصص داخلی )215 نفر(، پزشك 
متخصص عفونی )80 نفر(، پزش��ك متخصص اطفال )225 نفر(، پزش��ك 
متخصص زنان )316 نفر(، دندانپزشك )15 نفر(، مشاوره پزشكی )35 نفر(. 
وی ادام��ه داد: همچنين مراجعه کنندگان به رادیول��وژی 10 نفر، مراجعه به 
آزمایشگاه 44 نفر و مراجعه به داروخانه ۷30 نفر بوده است. به گفته وی در 
این روز بالغ بر 22 ميلون و ۷00 هزار تومان دارو و خدمات پزشكی به عشایر 
منطقه ارائه شد. شایان ذکر است: تا پایان هفته دفاع مقدس تعداد 100 نفر از 

پزشكان در این مكان به این بيماران خدمات رسانی خواهند کرد.

فرماندار شهركرد:
پيمانکاران كم كار از ادامه فعاليت 

منع می شوند
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: از ادامه فعاليت پيمانكارانی که در کار 

تعلل  کنند، جلوگيری می شود
»س��عيد زمانيان« در کميته برنامه ریزی این شهرس��تان اظهار داشت: اگر 
پيمانكاری در کار خود س��هل انگاری، اغماض و تعلل کند به س��ازمان 

بازرسی کل کشور معرفی خواهد شد. 
زمانيان با اش��اره به وجود مش��كل مس��كن در جامعه گفت: دولت در 
 تالش اس��ت برای قش��ر کم درآمد جامعه، طرح مسكن س��ازی را اجرا 

کند. 
رویكرد اساس��ی رفع مش��كالت فرا روی احداث مس��كن مهر در این 
شهرس��تان حرکت در چهارچوب قانون است بنابراین با تعاونی هایی که 
در اجرای آن کم کاری نموده  و با ایجاد اخالل، مقاصد سوء مالی را دنبال 

می کنند، به شدت برخورد خواهد شد. 
وی گف��ت: ب��ا سرکش��ی از پروژه ه��ای عمران��ی شهرس��تان ب��ه این 
نتيجه رس��يده ایم ک��ه برخی از پيمان��كاران فاقد تخص��ص و توان کار 
کردن هس��تند اما از آنها اس��تفاده ش��ده اس��ت ک��ه اگر دس��تگاه های 
 مج��ری با این افراد برخورد نكنند، به ش��دت با آنه��ا برخورد خواهيم 

کرد. 
زمانيان بر ضرورت همت مضاعف مس��ئوالن در راس��تای اجرایی شدن 
اهداف پروژه مس��كن مهر در این شهرستان تأکيد کرد و گفت: بهسازی 
و نوسازی بافت فرسوده ش��هری، نيازمند تعامل و همكاری شهرداری، 
بانك های عامل، تعاونی، بنياد مسكن و شهرسازی استان است تا هر چه 

سریع تر این هدف تحقق یابد. 
زمانيان خاطرنش��ان کرد: دولت خدمتگزار توان و امكانات خود را برای 
حل مش��كالت مس��كن و رونق س��اخت و س��از به کار گرفته و آن را 
از اولویت های س��ال جاری قرار داده اس��ت. بنابراین ب��ه هيچ عنوان با 

کم کاری ها مسامحه نمی شود. 

شهردار منطقه 11 اصفهان:
72هکتار از مساحت 

منطقه 11 ،  فـرسـوده اسـت 
شهردار منطقه 11 اصفهان، 
با اش��اره به این که منطقه 
منطق��ه  ازجمل��ه  ی��ازده 
هایی اس��ت که بيش��ترین 
دارد،  را  فرس��وده   باف��ت 
گفت: ۷2 هكتار از مساحت 
این منطقه را بافت فرسوده 

تشكيل داده است.
به گ��زارش ایمنا و به نقل 
از روابط عمومی شهرداری 
اصفه��ان،   11  منطق��ه 

»محمد رضا برکت« با اش��اره به تسهيالتی که برای نوسازی بافت های 
فرسوده در اختيار ش��هروندان قرار می گيرد، خواستار مشارکت هرچه 
بيش��تر ش��هروندان در امر نوس��ازی واحدهای قدیمی و فرسوده منطقه 
ش��د.وی به آمار تخریب بافت های فرس��وده و پرخطردر سطح منطقه 
اشاره کرد و افزود: در سال جاری تاکنون بيش از 60 مورد رفع خطر از 
بافت های فرسوده داشته ایم و 1۷مورد دیگر نيز در دست اقدام است.

شهردار منطقه 11 اصفهان توسعه فضای سبز، پرداختن به امور عمرانی، 
اولوی��ت بندی و فعاليت محله محوری، تقس��يم بودجه به منظور هزینه 
کردن مناس��ب در محله ها و بازدید از آن ها به منظور بررس��ی و رفع 
مش��كل های نقاط کورس��طح منطقه را از اقدام های این شهرداری در 

سال جاری دانست.

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:
درخت چنار در اصفهان 
ديگر كاشته نمی شود 

سرپرست سازمان پارک ها 
و فضای س��بز ش��هرداری 
اصفه��ان از کاش��ت بيش 
از 800 هزاراصل��ه درخت 
در س��طح این کالنشهر با 
هزینه ده ميليارد ریال خبر 
داد و اعالم کرد: براس��اس 
کاشت  تحقيقاتی  مطالعات 
درخت��ان: زیت��ون، ت��وت 
وکاج جایگزی��ن درخ��ت 
چنار شده است. به گزارش 
ایمن��ا، »داریوش فتح��ی« با اعالم این خبر افزود: اقدام های توس��عه ای 
فضای سبز شهر اصفهان، بيش��تر از سال های گذشته درحال اجراست، 
که با کاش��ت  بيش از 800 هزار  اصله درخت در  فضای س��بز درون 

شهری، تحولی تازه به محيط زیست می دهد.  
وی با بيان این که این تعداد کاش��ت درخت  در بوس��تان های س��طح 
ش��هر  وکمربند سبز سرانه فضای سبز ش��هروندان اصفهانی  را به بيش 
از 2۷ متر مربع ارتقا می دهد اظهار داش��ت: انواع درختان در این ش��هر 
کاشته می ش��ود ولی درخت چنار به دليل شرایط اقليمی و بحران های 
خشكس��الی، کاشته نمی شود. سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز 
ش��هر اصفهان  به تأثير توسعه فضای سبز درون شهری در بهبود زندگی 

شهری شهروندان اشاره کرد.

خدمات رساني بيش از 24 هزار تاكسي در مهر ماه 

برپايي نمايشگاه نقش توپخانه سپاه در 8 سال دفاع مقدس در شهركرد

كاشان

تیران

نجف آباد

شهركرد
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علم و صنعت
اشاره رئیس هیأت مديره انجمن نساجي:

اين صنعت به دليل كمبود پنبه با خطر تعطيلي مواجه است
رئيس هيأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد شدید 
از اق��دام اخير وزارت جهاد کش��اورزی گفت: در ش��رایطی 
که صنعت نس��اجی کش��ور با کمبود شدید پنبه مواجه است، 
وزارت جهاد کش��اورزی در اقدامی عجي��ب واردات پنبه به 

کشور را دشوارتر کرده است. 
محمد مروج در گفتگو با ایس��نا، توضي��ح داد: وزارت جهاد 
کش��اورزی به تازگی با انتشار فهرست های جداگانه ای اعالم 
کرد که واردکنندگان پنبه باید برای واردات این کاال به کشور 
از وزارت جهاد کشاورزی مجوز الزم را بگيرند و با این کار 
در ش��رایطی که صنعت نساجی کش��ور با کمبود شدید پنبه 
مواجه اس��ت، به طور عملی واردات این محصول دش��وارتر 

شد. 
او با بيان اینكه وضعيت به گونه ای است که واحدهای بزرگ 
تنها برای یك هفته آینده خود پنبه دارند، افزود: بس��ياری از 

واحدهای کوچك نيز به دليل کمبود پنبه تعطيل شده اند. 
وی در عين حال گفت: واردکنندگان مجبورند پنبه مورد نياز 
را فقط از ازبكس��تان وارد کنند و نكته جالب اینجاست که با 

وجود ارسال پول نقد به ازبكستان، آنان به ما اعالم کردند که 1/5 
ماه دیگر و بعد از برگزاری جش��ن پنبه در این کش��ور پنبه مورد 
نياز ما را تأمين می کنند که در این ش��رایط احتمال افزایش قيمت 

پنبه نيز وجود دارد. 
مروج با اش��اره به افزایش قيمت جهانی پنبه در س��ال جاری به 
دلي��ل وقوع س��يل در چين و پاکس��تان و کاهش مي��زان زراعت 
ای��ن محصول در این دو کش��ور عنوان کرد: ه��م اکنون کمتر از 
یك س��وم نياز صنعت نس��اجی کش��ور به پنب��ه از داخل تأمين 
می ش��ود و در حال حاضر نيز هيچ پنب��ه ای در بازار برای خرید 
وجود ن��دارد. در چنين ش��رایطی وزارت جهاد کش��اورزی در 
 اقدام��ی تأمل برانگيز واردات پنبه به کش��ور را س��خت تر کرده 

است. 
به گفته رئيس هيأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران بر اساس 
اع��الم وزارت جهاد کش��اورزی پنبه همانن��د محصوالتی چون 
آدامس اس��ت که باید ب��رای واردات آن از این وزارتخانه مجوز 
الزم را گرف��ت، در حالی ک��ه این دو محصول به هيچوجه با هم 

قابل مقایسه نيستند. 

پژو405 با موتور كم  مصرف 
از مهرماه می آيد

ایران خودرو از ابتدای مهرماه برنامه توليد پژو 405 با موتور کم مصرف TU5 را در 
دستور کار قرار خواهد داد.  

کيوان وزیری )نماینده مدیرعامل ایران خودرو در کسب استاندارد خودرو( در گفتگو با 
ایسنا، با اعالم این خبر اظهار کرد: طبق برنامه تا پایان امسال 20 هزار دستگاه پژو 405 
ب��ا موتور کم مصرف TU5 توليد خواهيم کرد. وی در مورد وضعيت گروه صنعتی 
ایران خودرو در کس��ب استانداردهای 55 گانه کيفيت، ایمنی و آالیندگی خودروها 
اظهار کرد: کليه محصوالت سواری ایران خودرو موفق به کسب استانداردهای 55 گانه 
شده اند و این شرکت هيچ برنامه ای برای تغيير در توليد محصوالتش نخواهد داشت. 
او در مورد وضعيت پژو روآ در کسب استاندارد های 55 گانه نيز بيان کرد: این خودرو 
هم توانسته  است تمام استانداردهای مورد نظر مؤسسه استاندارد را کسب کند، و توليد 
 TU 5آن طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت. وی پيش  از این گفته بود که موتور
قابليت ارتقا تا دست یابی به استاندارد آالیندگی یورو 4 را داراست و یكی از بهترین 
موتورهای کم مصرف به حساب می آید، اما مجوز با یورو 3 گرفته شده است. به گفته 
او نصب این موتور روی پژو 405 به تأیيد شرکت پژو رسيده و استانداردهای 55 گانه 
مصرف سوخت، آالیندگی، توان و گشتاور را تأمين و تمامی مجوزهای رسمی را نيز 
کسب کرده است. وزیری موتورTU 5 را دارای 16 سوپاپ و باالترین فناوری ساخت 
موتور عنوان کرد که با نظارت پژو در معاونت نيرو محرکه ایران خودرو توليد می شود. 
نصب این موتور روی پژو 405، مصرف سوخت آن را نسبت به موتور کنونی دو ليتر 

کاهش می دهد. 

مهرماه و تداوم عرضه بنزين به روال قبل 
قيمت بنزين آزاد، همان ليتری 400 تومان 

خواهد بود
قيم��ت بنزی��ن آزاد ب��ه دليل 
مش��خص نبودن زمان اجرای 
قانون هدفمن��د کردن یارانه ها، 
در مه��ر ماه نيز با همان قيمت 
400 توم��ان عرضه می ش��ود. 
به گزارش ایس��نا، رئيس ستاد 
حمل و نقل و مدیریت مصرف 
سوخت در مورد تغيير قيمت 
بنزی��ن آزاد  گفت:  اینكه تغيير 
قميت در چه تاریخی صورت 
می گيرد، توسط دولت نهایی و 
اعالم می شود، اما اگر تصميمی 

در این زمينه گرفته ش��ود، به مردم اعالم خواهد شد. این در حالی است که استاندار 
تهران در سومين همایش بين المللی صنعت سی.ان.جی از عرضه بنزین به قيمت فوب 
خليج فارس در زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها خبر داده است. در این ميان 
مشخص نشده که قيمت بنزین بر اساس قيمت پایه فوب خليج فارس محاسبه می شود 
یا طبق قيمت نهایی که هزینه نگهداشت و حمل ونقل و ماليات بر ارزش افزوده را نيز 
شامل می شود. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران، قيمت پایه فوب خليج فارس در هفته گذشته 511 تومان و 

قيمت نهایی آن با مجموع هزینه ها و ماليات 819 تومان بود. 

یك��ی از محقق��ان پ��ارک عل��م و فناوری 
دانش��گاه تهران، موفق ب��ه طراحی و توليد 
نان��و جاذب های پليمری س��ازگار با محيط 

 زیست شد. 
 جواد مل��كوتی خواه، کارش���ناس ارش���د 
شيمی آلی و دبير گروه فناوری سبز شرکت 
تولي��د کنن��ده ای��ن محص��ول در گفتگو با 
ایس��نا، اظهار کرد:  این نانو جاذب اسفنجی 
ب��ه  گونه ای طراحی ش��ده که قدرت جذب 
آن ۷0 براب��ر بيش از کربن اکتيو اس��ت که 
از قوی تری��ن جاذب های آالینده های آلی به 

شمار می رود. 
وی گف��ت: در حال حاضر ضمن ثبت طرح 
و تأیيد نمونه اوليه توليد ش��ده آن توس��ط 

دانش��گاه تهران، چش��م  انتظار حمای��ت ارگان ها و 
سازمان های مربوط برای تجاری سازی طرح هستيم.  
وی با بيان اینكه این نانو ساختار فوق جاذب، مانند 
دیگ��ر جاذب ه��ای آالینده های مواد آل��ی، می تواند 
در صنای��ع ش��يميایی، زیس��تی و ب��رای رنگ زدایی 
مورد اس��تفاده قرار گي��رد، افزود: ای��ن محصول بر 
 اساس س��اختار نانو اس��فنج ساخته ش��ده و عالوه 
ب��ر آ لودگی ه��ای آلی و زیس��تی می توان��د فلزهای 

س��نگين، آلودگی های نفتی و س��ایر آلودگی ها را از 
محيط جذب و حذف کند. 

ملكوتی خواه درباره محصوالت این طرح خاطرنشان 
کرد: در این طرح دو نوع نانو جاذب طراحی ش��ده 
اس��ت. نوع اول نانو اسفنج فوق جاذب بر پایه پليمر 
بوده که دارای حفره های نانویی اس��ت و می تواند با 
اس��تفاده از واکنش ها و طراحی مكانيسم های خاص 
ش��يميایی هر آالینده  بزرگتر از این حفره های نانویی 
مانند فلزهای سنگين،  آلودگی های زیستی،  رنگ ها،  

ميكروب ه��ا،  ویروس ه��ا و... را در خ��ود 
 ج��ذب کرده و ب��ه اصطالح آنه��ا را به تله 

بيندازد. 
وی با بيان اینكه این نوع نانو جاذب که برای 
تصفيه آب، پس��اب و حالل های صنعتی به 
کار می رود، برای اولين بار در ایران س��اخته 
شده است،  تصریح کرد: دومين نوع این نانو 
جاذب های پليمری شبيه همان نوع اول بوده 
که با اعمال تكنيك پوشش دار کردن بر روی 
آن از نانو ذره هاي نقره اس��تفاده کرده ایم و 
در واقع توانستيم نانو اسفنج های پوشش دار 
شده با نانو ذره هاي نقره را طراحی و توليد 

کنيم. 
این محقق پ��ارک علم و فناوری دانش��گاه 
ته��ران در ادام��ه گفت: نان��و ذره هاي نق��ره دارای 
خاصيت آنتی باکتریال است و می تواند بيش از 650 
نوع باکتری را از بين برده و حذف کند و برای محيط 
آب های بهداشتی، جاذب فوق العاده ای به شمار رود. 
ملكوتی خ��واه اظه��ار اميدواری کرد ک��ه با حمایت 
نهادها و س��ازمان های مربوطه این طرح، ضمن ثبت 
جهانی در اروپا و امریكا به مرحله تجاری س��ازی و 

توليد انبوه در کشور برسد. 

در دنيای��ی که گ��وگل بيت به بيت اطالعات را به دس��ت کاربران 
می رس��اند، برخ��ی از افراد هنگام گ��ردش در اینترنت خواس��تار 
اطالعات کم تری هس��تند.  به گزارش ایس��نا، برخ��ی از یهودیان، 
مس��لمانان و مس��يحيان، یاهو و گوگل را رها کرده و به موتورهای 
جس��تجویی روی آورده ان��د که نتيج��ه آن ها مطابق ب��ا معيارهای 
مذهبی شان است. شيا هودمان، SeekFind را اداره می کند که یك 
موتور جستجوی مس��يحی مستقر در کلرادو اسپرینگ است و تنها 

نتيجه هایی را نشان می دهد که با انجيل مغایرتی نداشته باشند. 
جس��تجو در ای��ن س��ایت نتيجه ه��ای هرزه ن��گاری را نمای��ش 
نمی دهد و به عنوان مثال جس��تجو درب��اره ازدواج همجنس  بازان 
نتيج��ه هایی علي��ه این موضوع ارائ��ه می کند. موتور جس��تجوی 
 Im برای یهودیان وجود داش��ت و موتور جس��تجوی Jewogle
"Halal نيز برای مس��لمانان در هلند راه اندازی ش��ده است. به گفته 
مای��كل گارتن برگ، یكی از ش��رکای ش��رکت پژوهش فن آوری 
Altimeter Group، ای��ن موتوره��ای جس��تجوی مذهبی گرا 
کاربران جدیدی را به وب کشانده اند. وی می گوید: نسل نو ظهور 
و فرهن��گ ن��و ظهوری برای به��ره بردن از ف��ن آوری، موتورهای 
جستجو و آنچه که فراهم می کنند وجود دارد که تا حدودی وفادار 
به ميراث خود بوده و از سيس��تم اعتقادی خود منحرف نيستند، اما 
هم��ه با ای��ن ایده موافق نبوده و برخی آن را سانس��ور می نامند. به 
گفته بنيانگذار Halal Im، این س��ایت در نخستين سال و از زمان 
راه ان��دازی ش��دن، 10 ميليون کاربر در م��اه دارد و با این ترافيك، 

چنين موتورهای جستجویی بی شك به حيات ادامه می دهند. 

با قدرت جذب 70 برابري نسبت به جاذب هاي موجود؛
 محققان كشور موفق به توليد نانو »فوق جاذب پليمري« سازگار با محيط زيست 

شدند

فعاليت موتورهاي جستجو
 براي كاربران مذهبي

احضار
6/294 چون گزارش مأمورین شكایتي عليه آقاي بهنام غفاري مبني بر جعل 
به کالسه 880495  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  آن  از  استفاده  و  نامه  بيمه 
 11 ساعت   89/8/18 روز  براي  رسيدگي  وقت  ثبت،  دادگاه  این   121 ک 
صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئين دادرسي کيفري مراتب یك نوبت در یكي از روزنامه هاي 
کثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي 
آید جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8251  توکلي- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

6/305 شماره: 85-1155 ح/ ۷ بموجب دادنامه حضوري شماره 8601038 
مورخ 86/8/24 دادگاه عمومي اصفهان شعبه ۷ حقوقي که طي دادنامه شماره 
341 مورخه 8۷/3/25 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان قطعيت یافته است 
محكوم عليهم 1- شهرداري اصفهان 2- عبدالرحيم حق وردي فرزند علي 
نشاني محل اقامت: اصفهان خ حافظ کوچه ميرعماد پاساژ قصر طبقه اول 
پ 310 ، 3- ناهيد حاجي فرزند علي مجهول المكان 4- مرتضي اميدي زاد 
فرزند حسن مجهول المكان 5- جالل صدقي فرزند حسن مجهول المكان 
نسبت به قدرالسهم، محكوم به انتقال رسمي سند مالكيت یكباب مغازه به 
ثبتي   4 بخش   4064 و   4062 و   4060 و   4058 پالکهاي  از   1۷/60 متراژ 
اصفهان در حق محكوم له 1- سعيد حجت پور فرزند علي 2- بهنام خيام 
عابد فرزند علي مي باشند. به اضافه پرداخت مبلغ 220/000 ریال بابت حق 
االجراي حكم به صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- یا ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد. 3- یا مالی معرفی کند که اجراء حكم و استيفاء محكوم به، 
از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت 
محكوم به بوده ليكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت 
خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائيه 
متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یك روز تا شش ماه 
محكوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محكوم عليه 
برای استيفای محكوم به، مالی معرفی کند. عالوه بر موارد باال به موادی از 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب ۷9/1/21 و 
قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب ۷۷/8/10 که ظهر برگه اجرائيه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
م الف/ 82۷3                     شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ دادخواست تجديدنظر

6/306 آقاي غالمحسين آزادمنش فرزند محمود دادخواست تجدیدنظرخواهي 
آقاي حميد  به طرفيت  دادنامه شماره 89/4/28-89099۷0352100664  از 
 8۷9-89 کالسه  به  که  تقدیم  دفتر  این  به  غالمحسين  فرزند   آزادمنش 
المكان بودن تجدیدنظرخوانده  ح/ 21 تجدیدنظر ثبت و به لحاظ مجهول 
مدني  دادرسي  آیين  قانون  ماده ۷3  استناد  به  و  تجدیدنظرخواه  تقاضاي  و 
چاپ  محلي  کثيراالنتشار  هاي  روزنامه  از  یكي  در  نوبت  یك  در  مراتب 
به  روز  ده  مدت  ظرف  گردد  مي  دعوت  تجدیدنظرخوانده  از  و  منتشر  و 
ضمائم  و  دادخواست  ثاني  نسخه  دریافت  از  پس  و  مراجعه  دادگاه  دفتر 
 تجدیدنظر الیحه دفاعيه خود را جهت ارسال به مرجع تجدیدنظر تقدیم دفتر 

دادگاه نماید.
م الف/ 8248 سليماني- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
پرونده:  شماره  درخواست:8910460352400010،  شماره   6/308
8909980352400546، شماره بایگاني شعبه: 890546، خواهان: بانك سينا 
دادخواستي به طرفيت خوانده عبدالرسول صنعتي کوهپایه و حميد اسماعيلي 

و داریوش عزیزیان به خواسته مطالبه طلب و تأمين خواسته تقدیم دادگاههاي 
عمومي شهرستان اصفهان که جهت رسيدگي به شعبه بيست و چهارم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع 
و به کالسه پرونده 8909980352400546 ثبت گردیده و وقت رسيدگي آن 
1389/08/03 و ساعت 8:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیين دادرسي دادگاه 
هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در 
یكي از جراید کثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي

 حاضر گردد.
م الف/ 8285 

هاشمي-    مدیر دفتر شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 مزايده
پرونده  خصوص  در  دادگستري  حقوقي  احكام  اجراي   19 شعبه   6/309
حسين  فرزند  هراتيان  مهري  خانم  لها  احكام   19 ج/  ح   380/88 کالسه 
بابك آرماني مهر فرزند مهدي  با قيموميت آقاي  عليه آقاي مهدي چيریها 
منزل  پ 36   – معلم  استاد فالطوري کوي  کاوه خ  اصفهان خيابان  ساکن 
آپادانا اول طبقه سوم مبني بر مطالبه هدیه کالم اهلل مجيد و مبلغ پنجاه و نه 
ميليون و سي و هفت هزار و سي و هشت ریال بابت طال و بابت قسمتي 
از مهریه محكوم لها در نظر دارد جلسه مزایده اي در روز چهارشنبه مورخ 
اتومبيل  یكدستگاه  فروش  منظور  به  الي 11 صبح  از ساعت 10   89/۷/28
هرگونه  از  مصون  که  اي  نظریه  در  دادگستري  رسمي  کارشناس  که  پراید 
سواري  نوع  از  موردنظر  اتومبيل  نموده  اعالم  مانده  باقي  اعتراض  و  ایراد 
پراید داراي شماره انتظامي 624 ل 36 ایران 13 مدل 1384 به رنگ مشكي 
تيپ   514122844540۷5-010۷93۷1 موتور شاسي  داراي شماره  روغني 
کارایي  درصد   50 هم  روي  طایرها  متوسط  حد  در  گيربكس  موتور  جي 
در  آن  ارزش  داشت  وجود  اطراف  در  ماليدگي  و  زدگي  اطاق  بدنه  دارد 
حال بازدید و قيمت فعلي روز جهت پایه مبلغي حدود چهل و پنج ميليون 
اتاق  ميباشد در  بنام محكوم عليه  اتومبيل مذکور  برآورد مي گردد و  ریال 
 252 واقع در طبقه دوم دادگستري اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت 
قبل  روز   5 توانند  مي  خرید  طالبين  گردد  مي  متذکر  ضمنًا  نماید.  برگزار 
ابن سينا کوچه شهيد  اتومبيل مذکور واقع در اصفهان خيابان  از  از مزایده 
کاظمي پ 118 آقاي بابك آرماني مهر )حافظ اتومبيل( بازدید و کساني در 
مزایده شرکت که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابي شده را نقدا به همراه داشته 
 و برنده مزایده فردي است که باالترین قيمت از نظریه کارشناسي را پيشنهاد 

نماید.
م الف/ 828۷           مدیر اجراي احكام شعبه 19 دادگاه حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

 89/8/16 رسيدگي:  وقت   ،19 ح/   890853-  841 پرونده:  کالسه   6/325
نشاني:  منصور  فرزند  اصفهاني  صادقيان  مریم  خواهان:  11صبح،  ساعت 
سميه  وکالت  با  اول  طبقه  بهادرخان  کوي  ميرداماد   خيابان  اصفهان- 
نبش  نيكبخت  شهيد  خيابان  اصفهان-  نشاني:  اسماعيل  فرزند   محمدي، 
کوچه وحدت مجتمع وکالي نيكبخت طبقه اول واحد 4، خوانده: فریدون 
عندليب فرزند احمد مجهول المكان، خواسته: صدور حكم طالق به استناد 
تحقق 1 و 2 و 8- ذیل بند ب شروط ضمن عقد نكاح، خواهان دادخواستي 
حقوقي   19 شعبه  به  رسيدگي  که جهت  نموده  عمومي  دادگاههاي  تسليم 
اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان 
به تجویز ماده ۷3  به درخواست خواهان و دستور دادگاه و  بودن خوانده 
قانون آیين دادرسي مدني مراتب یك نوبت در یكي از جراید کثيراالنتشار 
محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به دفتر 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشاني  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه 
حضور  رسيدگي  جهت  باال  مقرر  وقت  در  و  نماید  دریافت  را  ضمائم   و 

بهمرساند.
م الف/ 8480   ادیبي- مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
6/332 کالسه پرونده: 8909980350300338، وقت رسيدگي: 89/8/16 ساعت11 
صبح، خواهان: هوشنگ فتحي، خوانده: حسين طهمورث پور، خواسته: مطالبه، خواهان 
دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسيدگي به شعبه سوم ارجاع 
گردیده و به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده ۷3 قانون آیين دادرسي مدني مراتب یك نوبت در یكي از جراید 
کثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8484               مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 ابالغ وقت دادرسي
ساعت  رسيدگي: 89/8/15  وقت  ح/ 19،  پرونده: 405- 890412  کالسه   6/333
10 صبح، خواهان: سكينه غالمي همتي آبادي، فرزند جعفر نشاني: اصفهان خ جي 
روبروي هنرستان چمران کوچه نيكو پ 5 با وکالت معصومه کياني ابري فرزند اصغر 
نشاني: اصفهان- خ جي روبروي هنرستان چمران کوچه نيكو پ 5، خوانده: سياوش 
عزیزي فرزند عزیز مجهول المكان، خواسته: صدور حكم مبني بر گواهي عدم امكان 
سازش )طالق( به علت سوءمعاشرت و عجز از پرداخت نفقه، خواهان دادخواستي 
تسليم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسيدگي به شعبه 19 حقوقي اصفهان 
ارجاع گردیده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷3 قانون آیين دادرسي مدني 
مراتب یك نوبت در یكي از جراید کثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي 

حضور بهمرساند.
م الف/ 8485      ادیبي- مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
6/334 کالسه پرونده: 890283، وقت رسيدگي: 89/8/15 ساعت 10 صبح، خواهان: 

رضا سپهرنيا فرزند حسينعلي، خوانده: جميله دهقاني، خواسته: الزام خوانده به تحویل 
سه پالک مسكوني، خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده که جهت 
رسيدگي به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷3 قانون 
آیين دادرسي مدني مراتب یك نوبت در یكي از جراید کثيراالنتشار محلي آگهي مي 
شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 

باال جهت رسيدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8486                          مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
مزايده

6/338 اجراي احكام مدني شعبه 15 دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده اي در خصوص کالسه اجرایي 369/88 و 368-ج/ 15 له خانم صفورا 
جبارزارع و سونيا اردکاني عليه شرکت داده پرداز نيك آفرین به مدیریت خان آبادي به 
نشاني اصفهان خيابان آمادگاه مجتمع گلدیس طبقه اول مبني بر مطالبه مبلغ 19/548/306 
ریال بابت اصل خواسته و 590/000 ریال هزینه هاي دادرسي واجرایي و مبلغ 60/000 
ریال بابت حق االجراي دولتي در روز یكشنبه مورخ 89/۷/18 از ساعت 10 تا 11 
صبح در محل این اجرا )اتاق 144 طبقه اول دادگستري شهيد نيكبخت( جهت فروش 
اقالم ذیل که توسط کارشناس رسمي دادگستري جمعاً به مبلغ 20/000/000 ریال 
ارزیابي گردیده و نظریه وي مصون از تعرض طرفين واقع گردیده برگزار نماید طالبين 
خرید 5 روز قبل ازجلسه مزایده مي توانند به نشاني اصفهان- خيابان بزرگمهر خ 22 
بهمن کوي نورباران بن بست مسعود پالک 21 نزد حافظ اموال آقاي علي ارجمندي 
از آن بازدید و با سپرده 10 درصد قيمت پایه به حساب سپرده 92996 دادگستري 
 اصفهان در جلسه مزایده شرکت نمایند پيشنهاد دهنده باالترین قيمت برنده مزایده 

خواهد بود.
اوصاف مال مورد مزایده

چهل دستگاه مودم مدل FBR -1161 به ارزش 20/000/000 )بيست ميليون ریال( 
ارزیابي و اعالم مي گردد.

م الف/ 84۷3               مدیر اجراي احكام شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

اطالعيه

به اطالع اهالي محترم شهركرد مي رساند خط 63 كیلوولت از 
از  لذا  پست شهركرد 1 به شهركرد 2 برق دار گرديده است. 
و  رحمتیه  شهركرد،  دانشگاه  )جنب  منطقه  آن  محترم  ساكنین 
قطب صنعتي شهركرد( درخواست مي گردد از نزديك شدن به 

اين خط خودداري فرمايند.

روابط عمومي برق منطقه اي استان اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

نياز نوزادان مختلف به خواب متفاوت 
است. یك نوزاد س��الم در ماه های 
اول پس از تولد فق��ط به اندازه نياز 
می خواب��د، بعضی از ن��وزادان 21 
ساعت از 24 ساعت شبانه روز را در 
خواب به سر می برند و بعضی دیگر 
با کم لطفی در حق والدینشان، کمتر 
از 8 ساعت در شبانه روز می خوابند. 
ی��ك نوزاد تازه متولد ش��ده به طور 

متوسط 16 س��اعت از شبانه روز 
را در خ��واب س��پری می کند و 
به تدریج خواب وی تا س��ن یك 
س��الگی به حدود 14 س��اعت در 

شبانه روز کم می شود.
بيشتر نوزادان تا حدود یك ماه بعد 
از تولد به تدریج س��عی می کنند 
خواب خود را ب��ا الگوی خواب 
بزرگترها هماهنگ سازند، اما نظم 
کامل خواب و بيداری برای شب 
و روز تا قبل از سه یا چهار ماهگی 
»یعن��ی قبل از زمانی ک��ه نوزاد به 
رشد جسمی کافی نرسيده باشد(، 
در وی بروز نمی کند. در ابتدا هر 
نوزاد حدود پنج بار در شب بيدار 
شده و گریه می کند اما زمانی که 
ب��ه 9 ماهگی می رس��د، به طور 

متوس��ط فقط یك یا دو بار در شب 
بيدار می شود.

در بسياری از فرهنگ ها برای خواب 
راحت و ترغي��ب کودک به آرامش، 
دس��ت و پای ک��ودک را می بندند. 
چي��زی که بعضی از خانواده ها فكر 
آن را کاری غي��ر طبيع��ی و یا حتی 
بی رحمان��ه می دانند ب��ا این وجود 
وقتی که نوزادان در یك مكان گرم و 
راحت قرار گرفته و بسته شده باشند، 
تمایل بيش��تری به خواب داشته و به 
آرامی بيدار می ش��وند. همچنين به 
نظر می رس��د چنين نوزادانی کمتر 
گریه کرده، بيشتر می خوابند، ضربان 
قلبشان پایين بوده و آهنگ تنفس آنها 

نيز منظم تر است.

یكی دیگر از راههای مهم و اساسی 
ب��رای ایج��اد یك خواب س��بك و 
راحت برای نوزادان و کودکان، ماساژ 
است. تكنيك ماساژ دادن را می توان 
از طریق کتاب یا فيلم های ویدیویی 
آموخت. به هر حال ماس��اژ، گردش 
خ��ون را بهبود می بخش��د. تنفس 
را تنظي��م و عميق می کن��د و ميزان 
اکس��يژنی را که منجر ب��ه عميق تر 

ش��دن خ��واب می ش��ود، افزایش 
می دهد. همچنين باعث کش��يده تر 
ش��دن عضله های ماهيچه ای شده 
و با تحریك قس��مت های��ی از بدن 
که بيش��ترین فاصله را با مغز دارند، 
دس��تگاه عصبی را تقویت می کند. 
بعضی از نوزادان برای خوابيدن نياز 
دارند کسی در کنارشان باشد. برخی 
از والدین از این حالت لذت می برند 
و برخی دیگر مجب��ور به اجرای آن 

هستند. 
به هر حال گذاش��تن کودک در اتاق 
خواهرها و برادرها به هنگام خواب، 
به والدین کمك زیادی می کند. نكته 
دیگر این که پژوهشگران دریافته اند. 
نوزاد چند ماه قبل از اینكه متولد شود، 

قادر اس��ت صداهای جهان خارج را 
بش��نود و برخی از مادران به تجربه 
دریافته اند آهنگ هایی را که در زمان 
بارداری خوانده و یا موس��يقی هایی 
را که ش��نيده اند، پ��س از تولد تأثير 
چش��مگيری در آرام بخشی کودک 
ایفا کرده است. بنابراین موسيقی آرام 
و تكان دادن های مالیم و صداهای 
مالیم، کارایی جالبی در قضيه خواب 

بچه از خود نشان می دهد.
بيش��تر نوزادان با مسافرت از طریق 
خودرو ساکت می شوند و به محض 
 این که خودرو خاموش شد از خواب 

بيدار می شوند. 
این طری��ق خواباندن کودک در دراز 
مدت می تواند پر هزینه، وقت گير و 
به زیان محيط زیست باشد. بنابراین 
اگر کودک شما به تاب خوردن عالقه 
نش��ان می دهد، خری��د یك گهواره 
تاب خور، ای��ده خوبی برای راحتی 

والدین به حساب  می آید.
یك��ی دیگ��ر از راههای مب��ارزه با 
اختالل ه��ای خ��واب ک��ودکان و 
نوزادان، روش هوميوپاتی می باشد. 
مش��ورت و حمایت یك متخصص 

هوميوپاتيك در زم��ان هایی که نياز 
ن��وزاد خارج از تحمل م��ادر و پدر 
بوده در بس��ياری از موارد چاره ساز 

است. 
برای مثال: وقتی که به نظر می رسد 
کودک ش��ما ب��رای خوابي��دن نياز 
دارد در کنار ش��ما باش��د، اما همين 
ک��ه او را ت��رک می کني��د بي��دار 
می ش��ود و گری��ه می کن��د؛ روش 
 پالس��اتيال Pulsatilla مؤث��ر واقع 

می شود.
همچنين در مواقعی که می خواهيد 
نوزاد را از تختخواب های موسيقی 
دار ی��ا گهواره جدا کنيد، این روش 
جوابگو اس��ت. اگر نوزاد ش��ما بد 
عن��ق ی��ا زود رنج اس��ت و نه تنها 
خواس��تار حضور شما بلكه نيازمند 
تكان دادن نيز بوده، روش چاموميال 
chamomilla می توان��د چ��اره 
س��از باش��د. ای��ن روش جایگزین 
بهتری نسبت به سوار کردن کودک 
در خودرو اس��ت. روش چاموميال 
در درمان دردهای ناش��ی از دندان 
در آوردن ش��ناخته ش��ده اس��ت و 
باعث تس��كين بی قراری نوزاد در 
حين رویش دندان می شود. آخرین 
روش جهت رفع اختالل های خواب 
نوزادان، روش دارویی اس��ت. بيشتر 
پزشكان تنها زمانی داروهای خواب 
را ب��رای کودکان تجویز می کنند که 
مش��كل، حاد بوده و یا مدت زیادی 
طول کش��يده و یا کاسه صبر والدین 

لبریز شده باشد. 
باید دانس��ت که داروه��ای خواب 
درم��ان  را  خ��واب  اختالل ه��ای 
نم��ی کنند، بلكه فق��ط مدتی باعث 
والدی��ن  و  ک��ودکان  اس��تراحت 
می شوند. پزشك کودک فقط برای 
2 یا 3 شب و حداکثر برای دو هفته 
دارو تجویز می کند چرا که مصرف 
این داروها برای کودکان زیر 2 سال 

مناسب نيست.

سالمت

 الف- رستمیان
به قول روان پزشكان، ما با 
رنگ ها زنده هستيم. این 
بدان معناست که رنگ ها 
در زندگ��ي، روحيه، خلق 
و خ��وي، روش زندگي و 
من��ش ما تأثير به س��زایي 

دارند.
رن��گ ه��ا، در اش��خاص 
مختلف اثرهاي گوناگوني 
 را بر جا مي گذارند. بعضي ها 
از رن��گ زرد، بعض��ي ها از 
قرمز، بعض��ي از بنفش و... 
ل��ذت مي برن��د و برخي 
دیگ��ر از ای��ن رن��گ ها 
متنفرند و این بس��تگي به 
ذوق اشخاص دارد که چه 
رنگي را مي پس��ندند و یا 

از چه رنگي گریزانند.
براي مثال بسياري از مردم 
با دیدن رنگ قرمز، بشاش 
شده و با انرژي بيشتري به 
فعاليت م��ي پردازند و در 

مقابل برخي دیگر، دچار افسردگي و رخوت مي 
ش��وند و این ناشي از دس��تورهاي صادر شده از 
جانب ضمير انسان اس��ت. خالي از لطف نيست 
ک��ه بدانيم: از همان موقعي که ضمير باطن فرمان 
مي دهد و رنگ ها قبول یا رد مي ش��وند، بدن ما 
هم دچار تحول گسترده اي مي گردد. به فرض با 
دیدن طلوع خورش��يد و تابيدن اشعه هاي طالیي 
و انرژي بخش، ضربان قلب باال رفته و احس��اس 
نش��اط و ش��ادماني با تنفس هاي عميق، انسان را 
مس��رور مي کن��د و بالعكس هن��گام غروب این 
چراغ آس��ماني، ضربان قلب کندتر شده و انسان،  
آرام و غمگين به نظر مي رس��د. به هر حال تأثير 
رنگ ها بر بدن از لحاظ روحي و جسمي بر کسي 
پوش��يده نيست و بارها ثابت ش��ده که با معجزه 
رنگ ها مي توان تغيير چش��مگيري را در زندگي 
افراد ایجاد کرد و حتي ازآن براي کمك به درمان 

بيماري ها یاري گرفت.
رنگ طاليي و زرد

رنگ زرد، شخص را زنده و خوشحال مي کند و 
موجبات سالمت خاطر و طراوت باطن را فراهم 
مي آورد. ای��ن رنگ موجب زیاد ش��دن هوش، 
حافظ��ه و ذکاوت مي ش��ود و ب��ه همين خاطر، 
محقق��ان بر این عقيده ان��د که محيط هاي علمي 
نظير: مهدکودک، مدرس��ه و دانشگاه با رنگ زرد 
مزین ش��وند ت��ا بهترین اثر را روي افراد داش��ته 
باش��ند. رنگ زرد، اشخاص را متبسم، خوشحال، 
راضي و شاداب مي نماید و این همان خوشبختي 

است که انسان ها در پي آن هستند.
رنگ آبي

آبي، نش��انه صفاي باطن اس��ت. آرامش مطلق را 
به انس��ان هدیه مي دهد و شخص را با اوضاع و 
وظایف خود آش��نا مي کند. به همين دليل وقتي 
ني��از به  آرام��ش و یا صف��اي روح و باطن داریم 
باید رن��گ آبي به ت��ن کنيم و ب��ه نزدیك ترین 

 رودخان��ه یا دری��اي محل زندگي خ��ود برویم. 
توصيه مي شود که پزشكان و کادر درماني، محل 
کار خود را با رنگ آبي آغشته سازند تا تأثيرهاي 
روحي عميق��ي را در بيم��اران و مراجعان ایجاد 
نمایند. در ضمن بهتر اس��ت اف��رادي که تازه به 
مح��ل کار جدید خود مي روند از لباس هاي آبي 
استفاده کنند تا اطرافيان و از همه مهم تر کارفرما، 
محبت او را بهت��ر درک کرده و زمينه موفقيت او 

را فراهم آورند.
رنگ سبز

نام دیگر این رنگ، مس��كن اس��ت. زیرا بهترین 
وس��يله براي از بين بردن تشویش و اضطراب به 
شمار مي رود و به انسان صداقت،  متانت و وقار 
مي بخش��د. رنگ سبز، توازن و نظم را به زندگي 
 بازمي گرداند و ش��فا و س��الم�ت را به ارم�غان 
م��ي آورد. با این رنگ، طبيع��ت را با آغوش باز 
مي توان پذیرفت و از انعكاس خدادادي آن بهره 
گرفت. وقتي از رنگ س��بز در ساختمان یا محل 
کار خود اس��تفاده مي کنيم، با دست خود طبيعت 
و چمنزار را به زندگي دعوت کرده و از این همه 
نعمت، احساس آرامش و صلح و صفا مي نمایيم. 
با این رنگ نفوذ ما به اطرافيانمان بيشتر مي شود 
و شور و شعف خاصي درونمان پدیدار مي گردد. 
 آري، رنگ س��بز، م�ا را به اوج آسمان ها پ�رواز 
مي دهد و احساس یك زندگي لذت بخش را در 

وجودمان متبلور مي سازد.
رنگ بنفش

 رن�گ بن�ف�ش، اش��خاص را خ�وش بي�ن و آرام 
م��ي کند و خ��ط هاي اضافي مابين اب��روان را از 
یكدیگر باز مي نماید. این رنگ س��مبل قدرت و 
بصيرت اس��ت و در اصل کساني که این رنگ را 
مي پرس��تند قدرت و فيزیك بدني مناسبي دارند 
و ورزشكاران خوبي مي شوند. این افراد خود را 
برتر از دیگران مي بينند و به طور معمول مستقل 

تأثيرگذار هستند. سعي  و 
بر  بنفش دوس��ت  اف��راد 
این اس��ت که با موفقيت 
و  رهب��ري  ن��وآوري،  و 
ریاس��ت امور را به دست 
گيرند و به آینده درخشان 
خود برسند. اما باید بدانند 
که ني��روي درون��ي خود 
را مي بایس��ت تا س��رحد 
امكان حفظ کرده و آن را 
تقویت نمایند. چرا که اگر 
از لحاظ روحي و جسمي 
ناکام بمانند شكس��ت آنها 
حتم��ي ب��وده و بالعكس 
اگر بر نيروي دروني خود 
مس��لط ش��وند، بلندترین 
قله هاي پي��روزي را فتح 

خواهند کرد.
رنگ نارنجي

این رنگ، دنياي انرژي و 
فعالي��ت اس��ت و موجب 
خرس��ندي افراد مي شود. 
نارنجي، آرامش و دلگرمي 
را در انس��ان متبلور ساخته و حس نوعدوستي را 
الق��اء مي نماید. این رن��گ حيات بخش که ضد 
خستگي نيز ناميده مي شود، ضمن ایجاد هيجان و 
گرما، جسم هاي رنجور طرفدارانش را به آرامش 
و صب��وري دعوت ک��رده و آنها را زنده و چابك 
جل��وه مي دهد. اس��تفاده از لباس ه��اي نارنجي 
رنگ، نه تنها بر اشتها و مغز مؤثر بوده، بلكه باعث 
هضم آس��ان تر و بهتر غذاها در دستگاه گوارش 
مي ش��ود. انس��ان هاي نارنجي، عالوه بر جلب 
توجه اطرافيان، بازیگوش و آسان گير هستند و از 

کنار همه چيز به سرعت عبور مي نمایند.
رنگ قرمز

قرمز، نشانه درخش��ندگي و تشعشع بوده و قادر 
اس��ت یك انسان خس��ته و رنجور را از جا بلند 
کن��د و به او انرژي و هدف مش��خص براي ادامه 
 زن�دگ��ي بده�د. م�ي ت��وان از ای�ن رنگ ب�راي 
م��كان هاي س��لف غ��ذا به��ره گرفت چ��را که 
موج��ب ایج��اد ی��ك اش��تهاي عالي مي ش��ود. 
 به دنب��ال آن هضم بهت��ر مواد غذای��ي،  صورت 

مي پذیرد. 
اما باید دانس��ت که اگر ضمن داش��تن انرژي، به 
دنبال آرامش نيز هستيم باید از قرمز کم رنگ و یا 
به عبارتي صورتي، کمك بگيریم. چرا که صورتي،  
 در ش��خ�ص احساس ص�فا و آرامش ب�ه وج�ود 
م��ي آورد و خوش��حالي و ش��ادماني را در تمام 
اطراف خود مي گس��تراند. اگ��ر این رنگ با غذا 
خ��وردن افراد همراه ش��ود همه چي��ز لذیذتر و 
خوشمزه تر به نظر مي آید و این همان رضایت و 

خشنودي مطلق است. 
كالم آخر

آیا بهتر نيس��ت از این همه نعمت هاي خدادادي 
و منحص��ر به فرد در وجودمان، یك رنگين کمان 
عش��ق و صميميت بگس��ترانيم و در س��ایه آن با 

صلح و آرامش، گذران عمر نمائيم؟!

رنگ ها چه مي گويند؟

اگر قهوه دوس��ت دارید و از جمله افرادی هس��تيد که قهوه را در برنامه روزانه خود قرار 
می دهند، این مطلب را بخوانيد. تحقيق ها نشان می دهد که نوشيدن یك فنجان قهوه در 

روز، انرژی فوق العاده ای را برای باال بردن سطح سالمت بدن فراهم می سازد. 
به گزارش ایسنا، این نوشيدنی با برطرف کردن خطر ابتال به بيماری های قلبی، طول عمر 
افراد را افزایش می دهد. محققان دانشگاه آتن، با انجام این پژوهش دریافته اند که نوشيدن 
یك فنجان قهوه داغ در روز، ميزان انعطاف پذیری و کشس��انی س��رخرگ های خونی را 

بهبود می بخشد که این امر می تواند خطر بروز بيماری های قلبی را برطرف سازد. 
به گزارش روزنامه دیلی ميل، این محققان پژوهش اخير را بر اساس تجزیه و تحليل روی 

485 فرد مبتال به فشار خون باال انجام داده اند. 
شرکت کنندگان در این پژوهش، بين 65 تا 100 سال سن داشتند و مدت طوالنی ساکن 
جزیره ایكاریا در یونان بوده اند. گفتنی اس��ت، این جزیره به عنوان »سرزمين طول عمر« 

شناخته شده و یك سوم از ساکنان آن به سن 90 سالگی می رسند. 
دکتر کریس��تينا کری سوهو که سرپرستی این تحقيق را عهده دار بوده می گوید: محققان 
پي��ش از این در مورد تأثير قهوه بر س��المت قلب تردید داش��ته اند و برخی از آنها حتی 
تصور می کردند که قهوه فش��ار خون را تش��دید می کند، اما پژوهش جدید تأکيد کرد که 
محتویات قهوه شامل کافئين و آنتی اکسيدان ها، عملكرد عروق را بهبود می بخشند و برای 

قلب مفيد هستند.

رئي��س کنگره دندانپزش��كی ترميمی ای��ران عنوان کرد: یك��ی از مهمترین اقدام ها در 
جهت افزایش مقاومت دندان های افراد در برابر پوسيدگی، استفاده از فلوراید در آب 
آشاميدنی است. به گزارش سرویس ایسنا، دکتر فرناز مهدی سير، رئيس دهمين کنگره 
متخصصان دندانپزشكی ترميمی که از 12 تا 14 آبان ماه جاری برگزار می شود با بيان 
مطلب فوق گفت: یكی از مهمترین اقدام های پيشگيرانه در برابر پوسيدگی دندان ها، 
اس��تفاده از فلوراید خوراکی در آب آش��اميدنی است که در حال حاضر در کشورهای 
پيشرفته از غلظت مناسب این ماده در آب آشاميدنی استفاده می شود. وی از بهداشت 
و تغذیه مناس��ب به عنوان سایر موردهای پيش��گيری از پوسيدگی دندان ها نام برد و 
اف��زود: از جمل��ه روش های دیگر فلوراید تراپی، که پ��س از رویش دندان ها توصيه 
می شود می توان به استفاده از دهان شویه، خمير دندان و ژل حاوی فلوراید اشاره کرد 
و آنچه مس��لم اس��ت مهمترین راهكار در زمينه افزایش مقاومت نسج دندان، از دوران 
کودک��ی در زمان تش��كيل تاج دندان و قبل از رویش ب��وده که باعث افزایش مقاومت 
 دندان ها در برابر ميكروب های عامل پوس��يدگی و اس��يدهای مض��ر حاصل از آنها 

می شود. 
عض��و هيأت علمی دانش��گاه آزاد گفت: ام��روزه در روش های جدید دندانپزش��كی 
ترميمی، س��عی بر این اس��ت که برای ترميم بخش هایی از دندان که دچار پوسيدگی 
شده است حداقل تراش روی نسج سالم اعمال گشته و حتی االمكان بافت سالم دندان 
حفظ ش��ود، تا بدین ش��كل طول عمر دندان و مقاومت بافت آن در برابر عامل های 
مخرب، باال رود. وي تصریح کرد: موضوع اصلی کنگره امس��ال، مواد و تكنيك است 
و گروه هایی چون متخصصان ترميمی، دندانپزشكان عمومی، متخصصان پریو، پروتز، 
 اندو، رادیولوژی، دندانپزش��كی اطفال، گروه مواد دندانی، بهداشت کاران، رزیدنت ها 
و دانش��جویان به ارائ��ه مقاله و س��خنرانی و بحث و تبادل نظر پيرام��ون جدیدترین 

دستاوردهای این رشته خواهند پرداخت.

اين نوشيدنی به شما سالمتی می بخشد!

رئیس كنگره دندانپزشكي ترمیمي ايران:
آب آشاميدني حاوي فلورايد، مانع پوسيدگي 

دندان ها مي شود

كلیات گیاه شناسی: گل قاصدک که 
به نام های: هند بابری، خبر آرو و کاسنی 
بری نيز معروف بوده گياهی است علفی 
و دایمی که ساقه آن به ارتفاع 40 سانتی 
متر می رسد. این گياه ریشه ای به رنگ 
قهوه ای مایل به زرد دارد که پر از شيرابه 
س��فيد رنگ است. در انتهای ساقه، گل 
آن ق��رار دارد. برگ ه��ای گل قاصدک 
س��بز رنگ است. گل قاصدک در وسط 
چمن، حاشيه شوره زار، کنار جاده ها و 
زمين های بایر و به طور کلی در همه جا 
می روید و ش��اید دليل آن این است که 
طبيعت می خواهد به انس��ان بگوید در 
هر نقطه ای زندگی می کنيد به این گياه 

احتياج دارید و هنگامی که آن را با وسایل مكانيكی و یا شيميایی از بين می برید، دوباره بعد 
از چندی س��ر از خاک بيرون می آورد. گل قاصدک در حدود 15 نوع مختلف دارد. زنبور 
عسل این گياه را بسيار دوست داشته و شهد زیادی از آن به دست می آورد. برگ های جوان 
گل قاصدک را به طور معمول در س��االد می خورند و چون خيلی تلخ است، باید آن را با 
ترشی یا آبليمو مصرف کرد. از قسمت های مختلف گياه مانند: ریشه، برگ و شيرابه آن در 

طب استفاده می شود.
ــیمیايی: تلخی برگ های این گي��اه مربوط به یك ماده متبل��ور تلخ به نام  ــات ش تركیب
)تاراکسين( اس��ت. در ضمن این گياه دارای ساپونين، قندهای مختلف و اسيدهای چرب 
است. این گياه باالترین حد ویتامين »آ« را در بين گياهان دارد و همچنين دارای مقدار زیادی 
پتاسيم است. در 100 گرم برگ گياه گل قاصدک، مواد زیر موجود است: آب، پروتئين، مواد 
چرب، نشاسته، کلسيم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسيم، ویتامين)آ(، ویتامين ب 1، ویتامين ب2، 

ویتامين ب 3 و ویتامين  ث            
خاصیت های دارويی: این گياه از نظر طب قدیم ایران، س��رد و خش��ك است و از قدیم 

برای درمان بيماری های کبدی به کار می رفته است.
1( قابض و مقوی معده است. 2( خوردن آن خونریزی سينه را متوقف می کند. 3( قاعده 
آور است. 4( برای ازدیاد شير، خانم های شير ده باید مقداری از آن را با ساالد بخورند. 5( 
خنك کننده و معرق است. 6( ترشح صفرا را زیاد می کند. ۷( خون را تصفيه می کند. 8( 
خوردن آب این گياه مخلوط با روغن زیتون برای رفع مسموميت مفيد است. 9( ضماد ریشه 
آن را در محل نيش عقرب یا زنبور و یا مار می گذارند که بس��يار مفيد اس��ت. 10( اوره را 
رفع می کند. 11( کلسترول خون را کاهش می دهد. 12( درمان کننده اگزما و بيماری های 
پوستی است. 13( درمان کننده کم خونی است. 14( روماتيسم و نقرس را درمان می کند. 
15( دم کرده این گياه را نيز برای تميز کردن کبد به کار می برند. مقدار مصرف آن یك فنجان 

سه یا چها بار در روز است. 
ــتفاده: برای تهيه دم کرده آن، باید 50 گرم گياه خش��ك ش��ده را در یك ليتر آّب  طرز اس

جوش ریخته و به مدت 5 دقيقه بگذارید بماند و سپس آن را صاف کرده و استفاده کنيد. 
ضررها: ضررهای خاصی برای آن بيان نشده است. 

قاصدك
Taraxacum officinale   :نام علمی

نسخه گیاهي

مبارزه با اختالل هاي خواب در نوزادان

خاصيت های شفا بخشی 
انجير و زيتون

 همانطور که می دانيم از هزاران سال پيش، بشر اوليه و بعد هم انسان 
متمدن امروزی، از گياهان برای درمان خود اس��تفاده کرده است و با پيشرفت 
زم��ان از همي��ن داروهای گياهی،  دس��ت به تهيه داروهای ش��يميایی زده که 
 به مراتب خاصيت آن ضعيف تر از ماده اصلی یعنی گياه ش��فابخش اس��ت. 
پزش��كان عالی رتبه جهان نيز هم اکنون بعد از تحقي��ق و آزمایش های زیاد 
دریافته اند که گاهی گياهان و اس��تفاده از خاصيت ه��ای درمانی آنها بهتر از 
داروهای شيميایی برای بدن جوابگو هستند. در کتاب آسمانی ما مسلمانان هم به 
برخی از این گياهان شفابخش اشاره شده، پس روشن است که طبيعت بهترین 

و مفيدترین هدیه پروردگار جهانيان به انسان می باشد.
انجیر

 انجير با داشتن بي�ش از سی نوع متف�اوت در طبي�عت، جزو قدیمی تری�ن و 
خوراکی ها  تری��ن  مقوی 
بوده و پهلوانان از طرفداران 
پر و پا قرص آن به ش��مار 
می رفته اند. این گياه ارزشمند 
ک��ه ح��اوی ویتامين های 
A، B و C می باش��د ب��ه 
دو صورت تازه و خش��ك 
قاب��ل مص��رف اس��ت. از 
جمله بيماری های مهم و 
اساسی در بدن می توان به 
یبوست که عامل بسياری از 
بيماری هاست، اشاره کرد 
که خوش��بختانه با مصرف 
انجير به یكی از روش��های 

زیر قابل درمان است:
 1- سعی شود انجير را همانند آجيل در طول روز مصرف کنيد. 2- می توان 
تع��داد ۷ ی��ا 8 انجير را در اواخر روز در یك لي��وان آب ریخت و در یخچال 
گذاشت و سپس صبح زود بعد به صورت ناشتا مصرف نمود. 3- در صورتی که 
بيمار به یبوست شدید مبتال بود،  باید مقداری انجير را در یك ليوان شير خيساند 
و صبح روز بعد به صورت ناش��تا به او خوراند. 4- اگر روش های فوق مؤثر 
واقع نشد، با خيس کردن انجير در مقداری روغن زیتون و خوراندن آن به بيمار 

در صبح ناشتا می توان قضيه یبوست را مرتفع ساخت.
سقراط، )پدر علم طب(، هميشه انجير را برای بيمارانی که حالت تشنگی و تب 

داشتند تجویز می کرد.
او اعتقاد داش��ت که التكس )همان ش��يره لفيدیت که از پوست انجير خارج 
می ش��ود( جزو دیاس��تازهای معروف محسوب ش��ده و هضم مواد قندی و 
نشاسته ای و تبدیل آن به گلوکز را در کبد به عهده دارد. بنابراین خوردن انجير 
و به خصوص پخته آن برای رفع تب بسيار مؤثر است. به عالوه بيشتر مردم در 
زمان های قدیم بر این باور بودند که التكس روی شير همان اثر مایه پنير را،  با 
خود به همراه دارد. بنابراین برای تهيه پنير از شير سفيد انجيز استفاده می کردند. 
در ضمن آنها می دانستند که کليه بيماران مبتال به عارضه سوء هاضمه، از خوردن 
انجير بهبود می یابند به طوری که با مخلوط مساوی انجير و عسل و خوراندن 
آن به بيمار او را از دردهای طاقت فرسای دستگاه گوارش نجات می دادند. یكی 
دیگر از معجزه های انجير، تسكين آبسه دندان و ناراحتی لوزه و گلو است. برای 
رفع این ناراحتی ها انجير پخته شده و خوردن آن بسيار مفيد است. همچنين این 
نعمت بزرگ الهی برای تقویت دستگاه ادراری و برطرف کردن ناراحتی های 
کليه و مثانه هم کاربرد دارد. چنانچه مقدار دو کيلوگرم انجير را در 5 ليتر آب 
بجوشانيم تا مقدار آن به حدود یك کيلوگرم تقليل یابد و سپس دو کيلوگرم 
نخود سفيد را در آب بجوشانيم تا به حدود یك و نيم ليتر کم شود و بعد این 
دو را با هم مخلوط کنيم تا غليظ ش��ود و با اضافه کردن یك و نيم کيلوگرم 
عسل دوباره حالت رقيق پيدا کند. در این جا مقداری دارچين قولخون، قرنفل،  
سنبل الطيب و زعفران را با هم مخلوط کرده و درون کيسه ای تميز می ریزیم 
و سپس این کيسه را درون مخلوط انجير، نخود و عسل می گذاریم. بعد همه 
را با هم می جوشانيم تا دوباره غليظ شود. این معجون معجزه آسا به ميزان 25 
گرم در هر روز بهترین داروی ناراحتی های نامبرده به شمار می رود. یكی دیگر 
از اثرهای شفابخش انجير درمان سوزش، خشكی و خشونت زخم ها است، 
به طوری که اگر مقداری انجير را در سرکه بپزید و آن را بر زخم ها ضماد کنيد 
اثر خارق العاده آن را مشاهده خواهيد نمود. الزم به ذکر است که: مصرف انجير 
برای مبتالیان به بيماری قند و کسانی که مبتال به اختالل معده و روده هستند 
و همچنين افراد چاق توصيه نمی شود و زیاده روی در خوردن آن، برای معده 

و چش��م زیان آور بوده و 
»کرفس« خنثی کننده آن 

است.
زيتون

زیتون درختی بسيار مقاوم 
و پرثمر است که از قرن ها 
پيش م��ورد توجه عموم 
مردم بوده و محصول آن 
بسيار ارزش��مند و قابل 
تحس��ين می باشد. یكی 
از ش��هرهای کوهستانی 
کش��ور عزیزم��ان ایران، 
منجيل اس��ت که در بين 

قزوین و رش��ت قرار دارد و باغس��تان های زیتون آن همه ساله فرآورده های 
بی نظيری را به دنيا عرضه می دارد. این گياه بهشتی دارای خاصيت های درمانی 

قابل توجهی است که به قسمتی از آنها اشاره می کنيم.  
 در صورتی که شخص دچار مارگزیدگی شد به سرعت یك ليوان روغن 
زیتون به او بخورانيد تا از خطر مس��موميت رهایی یابد، همچنين در س��ایر 
مس��موميت ها هم پس از اس��تفراغ کامل، خوردن یك فنجان روغن زیتون، 

مخاط های معده و روده را از اثر سم حفظ می نماید.
 اگر مبتال به تب های پایدار ش��دید، حدود 50 گرم از برگ و س��اقه های 
جوان درخت زیتون را در یك ليتر آب به مدت پانزده دقيقه بجوشانيد،  سپس 
آن را کنار بگذارید تا کمی سرد شود، بعد آن را صاف کرده و با عسل شيرین 
س��ازید و روزی 3 فنجان از آن تناول فرمایيد. به طور حتم گریپ و تب شما 

درمان خواهد شد.
 اگر خدای ناکرده درد ناشی از نقرس شما را سردرگم کرده، مقدار 500 گرم 
روغن زیتون را با 500 گرم صمغ کاج بجوشانيد و ضمن جوشيدن، مخلوط را 
بهم بزنيد تا یكنواخت شود سپس آن را کنار گذاشته تا ولرم شود و روی محل 

درد ضماد نمایيد.
 در صورت داشتن فشار خون باال به نسخه زیر عمل نمایيد تا نتيجه مطلوب 
را دریافت کنيد. حدود بيست عدد برگ تازه یا خشك زیتون را در داخل سيصد 
گرم آب به مدت ربع س��اعت بجوشانيد. س��پس آن را صاف کرده و با عسل 

شيرین سازید و صبح و عصر آن را گرم کرده و بنوشيد.
این کار را 15 روز به طور متناوب انجام دهيد، آن گاه هشت روز وقفه ایجاد کنيد 
و دوباره یك دوره 15 روزه از مخلوط باال تهيه و مصرف کنيد و مطمئن باشيد 
که نتيجه قابل ستایش است در ضمن این روش برای درمان روماتيسم هم بسيار 
مؤثر است. خوردن روزی یك قاشق غذاخوری روغن زیتون همراه با ليموترش 

یا پرتقال، بيماری های کبد و سنگ های کيسه صفرا را درمان می کند.
در نهای��ت همانط��ور ک��ه در بح��ث انجي��ر ني��ز گفت��ه ش��د، ب��ا وج��ود 
 گياه��ان شفابخش��ی چ��ون زیت��ون، چي��زی ب��ه ن��ام یبوس��ت وج��ود 

نخواهد داشت.

 ضربان
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ورزش
منهای فوتبالگفتگو

 پژمان سلطانی 
زمان��ی که مس��ابقه ه��اي فوتب��ال جام 
باشگاه های آس��يا در مالزی قرعه کشی 
شد، تيم ذوب آهن اصفهان درگروه B این 
رقابت ها با تيم های بنيادکار ازبكس��تان، 
االتحاد عربس��تان و الوح��ده امارات هم 
گروه شد بيش��تر کارشناسان این گروه را 
گروه مرگ ناميدن��د. منصور ابراهيم زاده 
در کنفران��س مطبوعاتی قبل از مس��ابقه 
با الوحده امارات در روز س��وم فروردین 
ماه، برخالف نظر کارشناسان، این گروه را 
گروه زندگی خواند و گفت: برای زندگی 
و قهرمانی در آسيا باید تيم های قدرتمند 
را از پيش روی برداریم که خوشبين ترین 
هوادار ذوب آهن هم پيش بينی نمی کرد 
که شاگردان ابراهيم زاده در دو بازی رفت 
و برگشت فيل بزرگ )فيليپ اسكوالری( 
را به همراه ریوالدوی برزیلی شكست داده، 
االتحاد را از پيش روی بردارند و 3 امتياز 
از الوحده امارات بگيرند. این موضوع به 
حقيقت پيوست و ذوبی ها در مرحله یك 
 D هش��تم نهایی به مصاف تيم دوم گروه
)مس کرمان( رفتند و توانستند این تيم را با 
شكست بدرقه کنند سبزجامگان اصفهانی 

دور رفت مرحله یك چهارم پایانی ليگ 
قهرمانان آس��يا را نيز با پيروزی 2 بر یك 
پشت سر گذاش��تند و امروز در صورت 
گرفتن یك تساوی در ورزشگاه استيل یارد 
کره جنوبی از تيم فوتبال پوهانگ به جمع 
4 تيم برتر آسيا راه پيدا می کند. ذوب آهن 
که در بازی قبلی محمدرضا خلعتبری را به 
علت دو اخطاره بودن  در اختيار نداشت، 
در این دیدار وی را از ابتدا در ترکيب خود 
می بيند و ابراهيم زاده جهت استفاده از ضد 
حمله ها، حساب ویژه ای روی سرعت 
این بازیكن باز کرده است.سينا عشوری 
دیگر بازیكنی اس��ت که در بازی رفت به 
دليل مصدوميت فقط دقایق پایانی به جای 
اسماعيل فرهادی به بازی گرفته شد ولی با 
توجه به نمایش ضعيف شاهين خيری در 
بازی رفت به نظر می رسد سينا عشوری 
در پست هافبك دفاعی جای او را در این 
دیدار بگيرد. پوهانگ استيلرز برای جبران 
شكست در زمين خودش بسته بازی نمی 
کند و این فرصتی است برای بازیكنان تند 
و تيز ذوب آهن همچون ایگور کاسترو، 
محمدرض��ا خلعتبری و مه��دی رجب 
 زاده که می توانند از فضاهای خالی دفاع 

کره ای ها کمال استفاده را ببرند و دروازه 
آنها را با خطر مواجه کنند اما خط دفاعی 
ذوب آهن باید مواظب حرکات موتا، آلمير 
و کی هيون باشند و با توجه به اینكه برای 
پيروزی به ميدان می آیند مثلث خطرناکی 
را در خط حمله پوهانگ تشكيل می دهند. 
ذوب آه��ن در خ��ط دفاع��ی از مدافعان 
سرزنی س��ود می برد که ضربه هاي اول 
س��ر را در نبردهای هوایی به راحتی زده 
و عمق دفاع را خوب پوش��ش می دهند. 
اما خط دفاعی در توپ های برگش��تی و 
سوم دارای ضعف هایی است که در بازی 
رفت موتای برزیلی از این ضعف نهایت 
استفاده را برد و دقيقه 56 تك گل پوهانگ 
را به ثمر رس��اند. دیگ��ر رقيب ذوبی ها 
ش��رایط آب و هوایی شهر پوهانگ است 
که کادر فنی ذوب آهن برای اینكه با این 
ش��رایط آب و هوایی وفق پيدا کنند، پنج 
روز زودتر به کشور کره جنوبی رسيدند 
باید ای��ن را هم اضافه کنيم که گنجایش 
ورزشگاه استيل یارد از استادیوم فوالدشهر 
زیادتر است و جهنمی وحشتناک را برای 
یاران قاس��م حدادی فر ترس��يم خواهند 
ک��رد. اما ذوبی ها قب��ل از دیدار رفت که 

در فوالدش��هر برگزار شد در هفته هشتم 
ليگ برتر فوتبال کشور با حضور بيش از 
هشتاد هزار هوادار تبریزی تيم تراکتور را از 
پيش روی برداشتند و تجربه بازی در این 
جو را نيز کسب کردند که امتياز مطلوبی 
 برای س��بز جامگان اصفهانی خواهد بود. 
پيش بينی می ش��ود که منص��ور ابراهيم 
زاده در ترکي��ب اصل��ی خود از ش��هاب 
 گردان، سيد محمد حسينی، فرشيد طالبی، 
 علی احمدی، س��يد احم��د محمدپور، 
 قاس��م ح��دادی ف��ر، س��ينا عش��وری، 
مهدی رجب زاده )اس��ماعيل فرهادی(، 
محمد رضا خلعتبری، ایگور کاس��ترو و 
محمد قاضی اس��تفاده کن��د و هاویانگ، 
 تائس��و، جائس��ونگ، موتا، ک��ی هيون، 
 کان��گ ه��ون، آلمي��ر، هيون��گ مي��ن، 
هونگ یون، هيونگ ای��ل و ون ایل برای 
پوهانگ بازی خواهند کرد. پارک چانگ 
هيون سرمربی این تيم یادآوری کرده که 
بازی اصلی و سریع تيمش را در ورزشگاه 
خانگ��ی پوهان��گ ب��ه نمای��ش خواهد 
 گذاش��ت و برای مهار مس��ی ذوب آهن 
)محمدرضا خلعتبری( برنامه خاصی را در 

چنته دارد.

قهرمانی »درينی« در مسابقه هاي ذوب آهن برای شکست پوهانگ لحظه شماری می كند
شطرنج زنده رود 

دور نهم و آخر مسابقه هاي 
بين المللی ش��طرنج جام 
زنده رود در خانه شطرنج 
اصفه��ان پيگيری ش��د 
و نتيجه ه��ای زی��ر به 

دست آمد: 
تساوی علوی از تهران 
با رسولف از جمهوری 
آذربایج��ان و تس��اوی 
گاشاش��ویلی در مقابل 
ش��االمبریدزه )ه��ر دو 
از گرجستان(، شكست 
موسوی بازیكن 12 ساله 
و خوش��فكر گيالنی در 

مقابل  درینی از کرمانش��اه، تس��اوی آقای��ی از اصفهان در مقابل اس��تاد فيده 
حسينی پور از خوزستان.

در پای��ان و پ��س از انجام 900 بازی، نفرهای برتر این مس��ابقه ها به این 
شرح مشخص گردیدند:

1- پوریا درینی از کرمان با ۷/5 امتياز و پوئن شكنی 53/5 
2- ووگار رسولف از جمهوری آذربایجان با ۷/5 امتياز و پوئن شكنی 51/5   

 3- الكساندر گاشاشویلی از گرجستان با ۷/5 امتياز و پوئن شكنی 51
همچنين شاالمبریدزه از گرجستان، علوی از تهران، نوروزی از تهران، قانع از 
اردبيل، فقيرنواز از گيالن، هاراتونيان از ارمنس��تان و دربان از تهران به ترتيب 

در مكان های چهارم تا دهم قرار گرفتند.
 الزم ب��ه ذکر اس��ت در مراس��م اختتامي��ه این مس��ابقه ها ب��ه نفرهای اول 
ت��ا ده��م جای��زه نق��دی مع��ادل 9000 دالر اهدا گردی��د. ضم��ن اینكه به 
 12 نف��ر از بازیكن��ان رده ه��ای س��نی ني��ز هدایایی به رس��م یادب��ود اهدا

شد.
دومين دوره مس��ابقه هاي ش��طرنج اوپن بين المللی زنده رود، از بيس��ت و 
س��وم تا بيس��ت و نهم ش��هریور در 9 دور به روش سوئيس��ی و با شرکت 5 
نفر از کش��ورهای جمهوری آذربایجان، گرجس��تان و ارمنستان و 19۷ نفر از 
اس��تان های همدان، مازندران، کردستان، کرمانش��اه، اصفهان، لرستان، تهران، 
ف��ارس، کهگيلویه و بویر احمد، کرمان، چهارمح��ال و بختياری، قم، قزوین، 
خوزس��تان، آذربایجان ش��رقی، هرمزگان، زنجان، گيالن، خراس��ان شمالی، 
 مرکزی، یزد، کرمانش��اه  و شهرس��تان کرج در خانه ش��طرنج اصفهان برگزار 

شد.

ندا يعقوبیان:
شهرستان نجف آباد دو بازيكن 

ملی پوش دارد
 نایب رئيس هيأت 
فوتبال نج��ف آباد گفت: 
بان��وان  فوتب��ال  کميت��ه 
شهرس��تان نج��ف آباد، با 
20 مرب��ی خانم و 8 داور 
فعاليت  به  مش��غول  فعال 
افزود:  ندا یعقوبيان  است. 
فوتبال بانوان نجف آباد با 
بس��يار  امكانات  به  توجه 
بازیك��ن  دو  دارای  ک��م 
ملی پ��وش و ی��ك داور 
مل��ی اس��ت و اميدواریم 
ب��ا  نزدی��ك  آین��ده  در 
برنام��ه ریزی ه��ای بلن��د م��دت و کوت��اه م��دت س��طح کيف��ی فوتب��ال 
بان��وان نج��ف آب��اد را ارتق��اء داده و ب��ا اس��تعدادیابی و تش��كيل تيم های 
 باش��گاهی بتواني��م در مس��ابقه های اس��تانی و کش��وری افتخ��ار آفرین��ی 

کنيم.

بازيكنان تیم هندبال سپاهان: 
با قدرت در جام باشگاه های آسيا 

شركت می كنيم

 گ��وش راس��ت تيم هندب��ال س��پاهان گف��ت: در س��يزدهمين دوره 
مسابقه های هندبال جام باشگاه های آسيا با قدرت شرکت می کنيم.

حجت س��فری افزود: تمرین های بسيار خوبی را پشت سر گذاشتيم و حتی 
در اردوی آمادگ��ی در کش��ورهای اس��لوونی و ایتاليا، بازی ه��ای تدرکاتی 
مناسبی را سپری کردیم و با آمادگی باالی فنی و روحی، در این رویداد مهم 

حاضر می شویم.
س��فری که س��ابقه قرار گرفتن در بين برترین هندباليس��ت های آس��يا را در 
پرونده دوران ورزش��ی خود به ثبت رسانده است در خصوص این رقابت ها 
گفت: بدون شك کيفيت این رقابت ها باال خواهد رفت چرا که تيم ها در این 
دوره مدعی کس��ب عنوان قهرمانی هس��تند از طرفی سپاهان هم تجربه بسيار 
خوبی از دوره های قبل دارد و در این دوره تمام تالش خود را برای کس��ب 

عنوان های اول تا سوم به کار می بندد.
سفری خاطر نشان س��اخت: تيم های هم گروه ما حریفان سرسختی هستند، 
اما سپاهان در این دوره با آمادگی باال و تالش همه جانبه قصد دارد به عنوان 

ارزشمندی دست یابد.
وی گفت: ش��ناختی نسبی از حریفان خود داریم و با آشنایی از نقاط قوت و 
ضعف آنها ارائه گر نمایش خوبی از هندبال همراه با نتيجه های در خور شأن 

باشگاه سپاهان به دست می آوریم.
تيم هندبال س��پاهان از روز س��وم مهر ماه در س��يزدهمين دوره مسابقه های 

هندبال باشگاه های آسيا در بيروت شرکت می کند.
س��پاهان در گروه اول با تيم های: الس��د لبنان، نفت عراق و المنظر عربستان 

هم گروه است.

 در س��تون پيش بينی زاین��ده رود در جریان 
دیدار رفت تيم های ذوب آهن و پو هانگ اس��تيلرز 
 ک��ره جنوب��ی از جم��ع پي��ش بين��ی کنن��دگان تنها
پي��ش بينی مجيد بصيرت، سرپرس��ت تيم س��پاهان 
درس��ت از آب در آمد و بنا بر اس��تقبال دوس��تان از 
این س��تون ب��رای بازی برگش��ت نيز س��تون پيش 
 بين��ی را خواهيم داش��ت ب��ا این تفاوت که بيش��تر 
پي��ش بينی کنن��دگان ای��ن ش��ماره خبرن��گاران و 
نویسندگان ورزشی نویس هس��تند که دانستن پيش 
بينی کس��انی که خ��ود برای این بازی قلم فرس��ایی 

می نمایند خالی از جذابيت نيست.
 از ای��ن رو با مطرح کردن س��ه س��ئوال به اس��تقبال 
پيش بينی این عزیزان رفتيم که این س��ئوال ها شامل 

موارد زیر است:
1- تي��م ذوب آه��ن ب��ه مرحله بعد صع��ود خواهد 

کرد؟
2- نتيجه بازی رو چطور پيش بينی می کنيد؟

3- چه کسی برای ذوب آهن گلزنی خواهدکرد؟
ــركل اداره تربیت بدنی  ــش، مدي ــید خدابخ  رش

استان:
1- صد در صد صعود خواهد کرد

2- بازی یك - یك خواهد شد
3- دوست دارم محمد قاضی گل بزنه

 صديقه كعبی زاده، مسئول  ورزش بانوان اداره كل 
تربیت بدنی استان:

1- صعود که صد در صد
2- 2- یك ذوب آهن می بره

3- بازیكنان تيم رو نمی شناسم
 محمد طاهری، بازيكن تیم فوتسال فوالد ماهان:

1- با این تيم ان شاء ا.. صعود می کنه
2- مساوی یك - یك 

3- محمدرضا خلعتبری 
 مصطفی صالح نژاد،بازيكن سابق تیم ذوب آهن:

1- این تيم لياقت صعود را داره، فقط کافيه با تمرکز 
و زیرک بازی کنند

2- نتيجه رو نمی تونم پيش بينی کنم
3- خلعتبری یا ایگور کاسترو

 سمیه مسرور،خبرنگار روزنامه نصف جهان:
1- به نظرم صعود ميكنه

2- صفر- یك یا صفر- صفر ذوب آهن می بره
3- محمدرضا خلعتبری

 حمیدرضا صدرايی، مجری ورزشی 
1- صد در صد صعود می کنه هرگز ش��ك ندارم، تا 

فينال راحت می ره آنجا هم می بره
2- صفر- یك ذوب آهن پوهانگ رو می زنه

3- محمدرضا خلعتبری
 پژمان سلطانی،خبرنگار روزنامه زاينده رود:

1- صعود صد در صد
2- یك- یك می بریم

3- محمد قاضی گل و می زنه
 رضا نادريان،بازيكن تیم ملی تكواندو:
1- ذوب آهن صعود می کنه اینو مطمئنم

2- 2- یك می بره
3- گلزن را نمی دونم

 سپهر محمدی،دروازه بان تیم فوتسال فیروز صفه:
1- ذوب آهن صعود می کنه

2- صفر- یك می بره
3- محمدرضا خلعتبری

 غزل پارسا، خبرنگار روزنامه زاينده رود:
1- ذوب آهن صعود نكنه چيكار کنه؟

2- یك - یك ذوب آهن می زنه
3- محمدرضا خلعتبری یا سيد محمد حسينی

 مینا عباسپور،خبرنگار روزنامه نسل فردا:
1- بله به طور حتم

2- پيش بينی س��خته ولی بعي��ده ذوب آهن ببازه به 
احتمال زیاد 2- یك می بره

3- محمدرض��ا خلعتبری یكی از گلزنای این دیداره 
یا گل می زنه یا پاس گل می ده

 مجتبی نديمی،خبرنگار همشهری:
1- ن��ه صعود نم��ی کنه، پوهان��گ در ليگ قهرمانان 

مدعيه
2- صفر- یك پوهانگ می بره

3- شاید »موتا« بزنه
 مجید شمس، لیدر باشگاه ذوب آهن:

1- بچه ها رو غرور نگيره صعود می کنيم
2- صفر- یك ذوب آهن می بره

3- محمدرضا خلعتبری هم گل می زنه
 راضیه امیريان،طراح روزنامه زاينده رود:
1- صعود می کنه آن هم با نتيجه مساوی

2- صفر- صفر 
3- گلزن نداریم

 تي��م فوتب��ال ذوب آه��ن اصفه��ان ام��روز ب��ه مصاف 
»پوهانگ استيلرز« کره جنوبی می رود و در صورت تساوی 
به جمع چهار تيم برتر آسيا راه پيدا می کند به همين منظور 
»رسول کربكندی« گلر سابق تيم ملی کشورمان به عنوان 
کارشناس فوتبال گفت: تيم ذوب آهن باید در خانه حریف 
بازی کند و در مقابل بازی سختی را پيش رو خواهد داشت. 
با توجه به اینكه ش��اگردان ابراهيم زاده در فوالد شهر تيم 
پوهانگ را دو بر یك شكست دادند کره ای ها برای کسب 
پي��روزی به ميدان خواهند آم��د و ذوب آهن با یك دفاع 
منسجم و منطقی می تواند مانع از گلزنی ميزبان شود. وی 
ادامه داد: با توجه به تاکتيك تيمی منظم در خط دفاعی سبز 
جامگان اصفهانی آنها می تواند ده، پانزده دقيقه ابتدایی دیدار، 
بازی را کنترل و در ضد حمله با توجه به حضور محمد 
رضا خلعتبری به دروازه حریف نزدیك شوند کربكندی 
افزود: اگر کره ای ها ابتدای بازی گلی را به ثمر برس��انند 
 آن وقت کار برای نماینده ایران مشكل خواهد شد بنابراین 

آه��ن  ذوب 
نباید ریس��ك ک��رده و تا 

حدودی باید به طور بس��ته بازی کند و 
در ضد حمله ها زهر خود را به تيم کره ای بریزد. وی 

به نقاط ضعف و قوت پوهانگ اشاره کرد و اظهار داشت: 
خط هافبك و حمله این تيم عالی اس��ت اما آنها در خط 
دفاعی دچار ضعف هس��تند. ولي ذوب آهن با توجه به 
اینكه بازیكنانش چند سالی است در کنار هم بازی می کنند 
نس��بت به تيم های ليگ برتری کشورمان نقاط ضعفش 
چشمگير نيست. وی برای تيم ذوب آهن اصفهان آرزوی 
موفقيت کرد و در پایان گفت: پس از استعفای محمد احمد 
زاده از تيم فوتبال پيكان قزوین با من تماس هایی گرفته 
شد ولی نپذیرفتم اما به طور مستقيم از این باشگاه با من، 

صحبتی برای سرمربيگری پيكان به عمل نيامده است.

اين خواست همه است
ذوب آهن بايد ببره

رسول كربكندي:

 ذوب آهن نبايد ريسك كند
صحبت با كارشناس

جواد اصغری مقدم:
يک تيم رويايی

نتيجه هاي رويايی می خواهد 

  درمقاب��ل تيم مدع��ی منصوری قرچ��ك بازی بس��يار خوبی را 
نمای��ش دادیم و  با یك بازی هماهن��گ و با یكدلی بچه ها موفق 

به شكست 
این تيم شدیم. اصغری مقدم بازیكن ملی پوش فوالد ماهان با ابراز 
رضایت از وضعيت امادگی خود گفت: ما درچند هفته شروع ليگ 
وضعيت مناس��بی نداش��تيم، اما با حمایت مدیران باشگاه و فراهم 
نمودن بهترین امكانات از طرف این عزیزان به دوران آمادگی خود 
رسيدیم و بحران آغاز فصل را به فراموشی سپردیم.خوشبختانه در 
دی��دار مقابل تيم خوب منصوری قرچك، درحضور انبوه هواداران 
این تيم با نتيجه پنج بر چهار پيروز شدیم که این نتيجه شرایط فوالد 
ماهان را به کلی متحول کرد. البته در دقایق پایانی این مسابقه تحت 
فشار بودیم اما با توجه به اینكه منصوری سه گل در خانه ازما عقب 
بود، طبيعی بود که با حمایت بی اندازه هوادارانش به سمت دروازه 
م��ا حمله کند ک��ه در نهایت دو گل از گل ه��ای خورده را جبران 
کردن��د اما در نهایت ما در لحظه هاي پایانی نتيجه را حفظ کردیم 
و داور هم نتوانست ما را پنج خطا کند هرچند که داور این مسابقه 
باز هم کوچكترین برخوردی را به ضرر ما خطا می گرفت. کاپيتان 
فوالد ماهان در مقابل منصوری قرچك، در ادامه با ابراز خوشحالی 
ازگلزنی در این دیدار اظهار داش��ت: در این دیدار توانستم دو گل 
برای تيمم به ثمر برسانم که اميدوارم این روند در جهت موففقيت 
فوالد ماهان تداوم داشته باشد و قهرمان دو فصل متوالی ليگ برتر، 
به نتيجه هاي رویایي و البته مورد انتظار برس��د چرا که تيم رویایی 
نتيج��ه هاي رویایی می خواهد. ج��واد اصغری مقدم، همچنين در 
مورد دیدار هفته هفتم فوالد ماهان مقابل ارژن فارس گفت: با تمام 
ق��درت و تمرکز در این دیدار خانگی بازی خواهيم کرد و به هيچ 
عنوان تيم حریف را دست کم نمی گيریم و خود را از پيش پيروز 
نمی داني��م. ما به طور کامل متوجه انگيزه این تيم همچون س��ایر 
تيم ها در مقابل فوالد ماهان هستيم، که بازی در برابر قهرمان آسيا 
حك��م بازی کردن در مقابل تيم ملی را برای آنها دارد. این موضوع 
کار را برای ما دش��وار می کند اما من قول می دهم با حمایت همه 

جانبه هوادارانمان در سالن پيروزی تيم ارژن را شكست دهيم. 

استعفای افضلی از گيتی پسند
 حسين افضلی، 
س��رمربی تيم فوتسال 
اصفهان، پس��ند   گيتی 
از س��مت خود استعفا 
داد. گفته می شود ناظم 
فصل  مربی  الش��ریعه، 
ش��يراز  صدرای  پيش 
)گيتی پسند( به عنوان 
مدیر فن��ی، برای بازی 
روز جمعه مقابل آرش 
 بتون قزوین در کنار این تيم خواهد  بود. افضلی در سال گذشته  فوالد ماهان 
)دیگ��ر تيم اصفهانی( را به مقام قهرمانی جام باش��گاه های آس��يا 

رساند.

تشكيل شورای هماهنگی 
فعاليت های ورزشی بانوان 
دستگاه های اجرايی اصفهان 

چه���ارمي��ن   
انس  ش��ورای  نشست 
و هم��اهنگی دستگاه ها 
و  سازمان های مختلف   
استان اصفهان با حضور 
»رش���يد خدابخ���ش« 
بدنی  تربي��ت  مدیرکل 
استان اصفهان و معاون 
ورزش بانوان این اداره، 
زاده«  »صدیق��ه کعب��ی 
افتخ��ارات  ت��االر  در 
ترب�ي��ت  ک���ل  اداره 

 بدن��ی برگ��زار ش��د. در ای��ن جلس��ه ک��ه مني��ژه حس��ين زاده 
 )س��ازمان بهزیس��تی( فاطم��ه مهاج��ر )ارت��ش(، مری��م صالحی 
)اداره کار(، فرش��ته بی غ��م )نهضت س��وادآموزی(، ليال نيكخواه 
)باش��گاه فرهنگی - ورزشی سپاهان(، زهرا صفری )صدا و سيما(، 
زهره مانی )اداره کش��اورزی(، پریوش اس��دی )دانشگاه اصفهان(، 
فرزانه تقيان )دانشگاه آزاد خوراسگان(، ميترا محمدی )شهرداری(، 
نرگس رجایی )حوزه هنری(، مریم ثمره )دانش��گاه علوم پزشكی( 
و رضوان صافی )معاون بهداشتی( حضور داشتند، رشيد خدابخش 
مدی��رکل تربيت بدنی اس��تان اصفهان، گف��ت: هدف های اصلی 
در جامعه ورزش تغيير کرده و اولویت در مس��ابقه های ورزش��ی 
بانوان دس��تگاه ها و سازمان های اس��تان، تأمين سالمتی جسم و 
 روان و همچني��ن، ایج��اد انگيزه در نهادینه ک��ردن فرهنگ جامعه 

است. 
وی ادام��ه داد: اصل؛ تحرک بدنی افراد نه تغذیه آنان اس��ت، باید 
افراد هر روز س��اعتی را ب��ه ورزش اختصاص و به صورت عادت 
انجام دهند. وی افزود: این ش��ورا را حمایت می کنيم تا به خوبي، 
کارش را دنبال کند. باز هم تأکيد می کنم که قهرمانی نرود مربوط 
به ورزش حرفه ای اس��ت منظور من نيس��ت. خدابخش در پایان 
افزود: در ورزش حرفه ای صدها ميليارد تومان هزینه می ش��ود و 
در ورزش های غير حرفه ای چند ده ميليون هم هزینه نمی شود و 

فقط برای سالمتی نيروی انسانی تالش می کند.
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مرکزی، طبقه اول
چهار شنبه31شهریور13/1389شوال1431/ شماره Wednesday22 September 2010  351)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسن مجتبي )ع(:
 هرکس خدا را بشناسد، 
)در عمل و گفتار( او را دوست 
 دارد و کسي که 
دنیا را بشناسد، آن را رها 
خواهد کرد.

 مهدی رفائی
مهندس »محمد رضا نریماني« در نشست خبري به مناسبت هفته دفاع 
مقدس از برگزاري نهمين یادواره سراس��ري ميثاق با شهدا و تجليل 
از ایثارگران وزارت کش��اورزي در اس��تان اصفه��ان با حضور وزیر 
جهاد کش��اورزي خبر داد، این یادواره که ۷ دوره در تهران و در دوره 
 گذش��ته در استان خراسان برگزار گردیده اینك نوبت و افتخار آن به 
»اس��تان شهيدان« اصفهان رسيده اس��ت تا ميزبان یادواره شهداي کل 
 کشور باشد، رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان با یادآوري از 
رشادت هاي سنگرسازان بي سنگر استان اصفهان گفت: اصفهان اولين 
شهيد جهادگر )مهندس ولي ا... نيكبخت( را تقدیم انقالب نمود که در 
خالل عمليات جهاد سازندگي در سيستان و بلوچستان به شهادت رسيد 
و این استان داراي 5 گردان مهندسي رزمي جهاد در جنگ تحميلي بود 
که دیگر استانها فقط مجهز به یك گردان بودند و فقط خراسان در آن 
روزها دو گردان داشت، وي افزود: اصفهان نمادي براي جهاد سازندگي 
)کشاورزي( در کشور است، همچنان که: 619 شهيد، 1560 نفرجانباز، 
48 نفر آزاده به دفاع مقدس تقدیم کرد و با اعزام 60 هزار نيروي مردمي 
به جبهه، رتبه اول ایثارگري را در جهادهاي سازندگي کشور به خود 

اختصاص داده است.
محم��د رضا نریماني در خصوص آرایش نيروهاي جهاد اصفهان در 
زمان جنگ گفت: 5 گردان مهندسي رزمي جهاد در جنگ به صورت 
گردان هاي مستقل در مهندس��ي خاک و مهندسي آب بودند که سه 
گردان از ش��هر اصفهان به نام هاي: ۷2 حر ریاحي، 63 حمزه س��يد 
الش��هدا و گردان یونس و نيز گردان هاي امام علي و س��لمان فارسي 

ب��ه ترتيب از نجف آباد و کاش��ان حضور داش��تند. 
 وي در خص���وص کارن�ام��ه این ني�روه��ا اذع�ان 
داش��ت: نيروهاي جهادي اصفه��ان افزون بر صدها 
فعالي��ت کوچك موردهاي زی��ر را در کارنامه خود 

دارند.
 اح��داث انواع خاکریز )در خ��ط مقدم(: بيش از 

1390 کيلومتر
 اح��داث راه در مناطق عمليات��ي: بيش از پانصد 

کيلومتر
 تكميل، بازسازي و ترميم راههاي عملياتي: بيش از 

2500 کيلومتر 
 احداث انواع سنگر بتني و سوله اي: 4400 مورد 

 احداث قرارگاه فرماندهي: 8 مورد 
 احداث انواع پل: 215 مورد 

 احداث سكوهاي پدافندي: 215 مورد
 احداث سكوي سایت موشكي: 60 مورد 

 احداث باندهاي بالگرد: 3۷ مورد 
 احداث دژهاي پدافندي: 40 کيلومتر 

 احداث اسكله هاي موقت: 10 مورد  
 احداث کانال: بيش از 26 کيلومتر

عملكرد ستاد پشتیباني جنگ و جذب كمك هاي مردمي
ارسال اقالم مورد نياز رزمندگان: بيش از 5 ميليارد ریال 
طراحي و ساخت حمام 6 دوش کانتينري: 380 دستگاه

ساخت انواع تانكر: 600 دستگاه 
تعمير انواع خودرو: بيش از 100 هزار دستگاه 

احداث کارخانه یخ در منطقه: 4 مورد 
دوخت انواع پوشاک: بيش از یك ميليون دست

ــال دفاع  ــازندگي اصفهان در 8 س ــاخص جهاد س پروژه هاي ش
مقدس

 ابداع و ساخت پل شبكه اي بر روي رودخانه بهمن شير؛ در حصر 
آبادان

 احداث پل عظيم دوبه اي، بر روي رودخانه بزرگ اروند رود
 احداث پل عظيم دوبه اي به روي کارون: )2 مورد(

 احداث سد خاکي بر روي رودخانه بهمن شير: )2 مورد(
 احداث پل هشت دهانه بتن آرمه عبور قطار

 اجراي عمليات پمپاژ آب، )3۷ ميليون متر مكعب(
 بازسازي و راه اندازي تصفيه خانه آب بند فاو 

19 درصد شهداي جهاد كشاورزي كشور از اصفهان هستند
محمد رضا نریماني رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان با 
ذکر این مطلب که: نوزده درصد ش��هداي جهاد کل کش��ور از استان 
اصفهان هستند افزود: یادواره شهداي وزارت جهاد کشاورزي در اول 

مهر ماه و دومي��ن روز هفته دفاع مقدس با حضور 
دکتر خليليان وزیر جهاد کشاورزي نمایندگي ولي 
فقيه، مسئوالن استاني، نظامي و انتظامي در سالن شهيد 
مجاور، برگزار مي ش��ود که طي آن از خانواده 619 
 شهيد جهاد س��ازندگي و 30 نفر از خانواده شهداي 
»تك فرزند« جهاد سازندگي از استان هاي دیگر مورد 
تقدیر قرار مي گيرند همچنين در روز 5 شنبه عصر 
در گلستان شهداي اصفهان مراسم رونمایي از تندیس 
و یادمان شهداي جهاد با برنامه ویژ اي صورت مي 

پذیرد.
رئيس س��ازمان جهاد کش��اورزي اس��تان اصفهان: 
همچنين به برگزاري مراس��م در شهر نجف آباد و 
کاشان اشاره کرد که مجموع این برنامه ها با بيش از 2 
هزار نفر ساعت کار، کارشناسي براي برگزاري اجرا 
مي شود و ستادي براي برگزاري با کميته هاي مختلف 
اعم از: )ت��دارکات، حمل و نقل و پذیرایي(، برنامه 
 ریزي، تبليغات، حراست و فرهنگي براي این برنامه 

سازماندهي مي کنند.
ــه همراه  ــر ماه ب ــاد در اول مه ــهداي جه ــره ش ــزاري كنگ  برگ

پرده برداري از يادمان شهداي جهاد كشاورزي
حجت االس��الم کوچك زاد نمایندگي ولي فقيه در جهاد کشاورزي 
استان اصفهان در س��خناني: حفظ روحيه جهادي را از واجبات امور 
در جهاد کشاورزي ذکر کرد و افزود: احياء و ترویج این روحيه باعث 
مي ش��ود که با روحيه جهادي نهادهاي انقالبي، ره صد س��اله را یك 

شبه بروند. 
وي برگزاري کنگره ش��هداي جهاد سازندگي کش��ور در اول مهرماه 
و پ��رده ب��رداري از یادمان ش��هداي جهاد در گلزار ش��هدا را همتي 
 مضاعف در راه خنثي کردن لطمه هاي دش��منان اس��الم و توسعه و 
خ��ود کفای��ي قلمداد کرد، وي خاطر نش��ان کرد: س��اخت س��نگر 
ب��راي رزمن��دگان کاري بس��يار دش��وار و مانن��د مص��داق دفاع در 
 دف��اع م��ي باش��د و از ج��ان گذش��تگي واقع��ي در آم��اج گلوله 

صداميان بود.
ساير فعالیت ها در كنار برگزاري كنگره كشوري شهداي جهاد 

كشاورزي در اصفهان
»علي محمدي« معاون توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي 
اصفهان در تش��ریح دیگ��ر برنامه هاي هفته دفاع مق��دس در جهاد 

کشاورزي گفت: 
 برگزاري نمایشگاه در سه محله اصفهان، ميدان امام، ميدان جهاد و 
صارميه و نيز در نجف آباد و استفاده از روایت گري یادگاران جنگ، 
و پخش و ارائه )CD، بروشور( خاطره گویي که از امروز لغایت ۷/4 

ادامه خواهد داشت. 

 پ��رده ب��رداري از یادم��ان ش��هدا در دومي��ن روز دف��اع مقدس 
در گلس��تان ش��هداي اصفه��ان. برگ��زاري برنام��ه هاي هر س��اله 
ش��امل: غبار روبي مزار ش��هدا و برنام��ه هاي ویژه ش��هداي جهاد 
 کش��اورزي در مناط��ق و شهرس��تان ها که ب��ا دس��تورالعمل اجرا 

مي شود. 
 انجام مراس��م ویژه ش��بيه به کنگره و یادواره اصفهان در کاشان و 
را  س��ازندگي  جه��اد  ش��هداي  بيش��ترین  ک��ه  آب��اد   نج��ف 

داشته اند.
ش��ایان ذکر است: نجف آباد یك سوم شهداي جهاد سازندگي استان 
 و در مجموع: بيش از 5 درصد کل شهداي جهاد سازندگي کشور را 

به خود اختصاص داده است.
 دیدار از خانواده هاي ش��هداي جهاد، برنامه هاي رادیو تلویزیوني 
براي شهداي جهاد کشاورزي و درج شعار در سربرگ ها و آذین بندي 
ویژه در اداره هاي مناطق و تبليغات سطح شهر براي برگزاري یادواره  

شهداي جهاد سازندگي.
 برگزاري نمایشگاه آثار شهدا و اقالم فرهنگي و غرفه هاي یادمان و 

فروش اقالم دفاع مقدس 
 برگزاري جش��نواره و یادواره شهدا که: آثار، عكس، دستنوشته ها، 
شعر، متون ادبي و داستان تا فرصت 15 مهرماه به دست داوران رسيده 

و مورد ارزیابي و حصول نتایج واقع مي شود.
 تهي��ه فيلم و CD آثار ش��هدا و جهادگران اس��تان که یك برنامه 
ن��رم افزاري و م��ي توان کليه اطالعات در خصوص ش��هداي جهاد 

کشاورزي را از آن اخذ کرد.

با حضور وزير جهاد كشاورزي در اول مهر ماه

نهمين يادواره شهداي وزارت جهاد كشاورزي در اصفهان برگزار مي شود
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 مدیر مرکز ملی پاس��خگویی اصفه��ان در گفتگو 
با زاینده رود اذعان داشت: در پی تالش ها، برنامه ریزی ها 
 و پيگيری ه��ای فراگي��ر دفتر تبليغات اس��المی اصفهان، 
پس از تأسيس مرکز ملی پاسخگویی بر آن شدیم تا به زیر 
ساخت های اینترنتی در فضای دینی و اسالمی بپردازیم، وی 
تالش دکتر »ارزانی« رئيس مرکز تبليغات اس��المی را پایه 
تشكيل این سامانه پاسخگویی اینترنتی به سئوال های دینی و 

احكام شرعی دانست.
 مجي��د مه��دوی تصری��ح ک��رد: ظرفيت ه��ای ف��راوان 
و گس��ترش عرصه ارتباطات می طلبيد تا زمينه اس��تفاده 
 مردم از علوم دینی و نيازهای شرعی نيز در فضای مجازی 
ایجاد شود و این محيط مجازی در قالب دو تاالر گفتگوی 
آنالین ب��ه وجود آید که در واقع پاس��خگویی به صورت 
 آنالین و در قالب پرسش و پاسخ غير زنده انجام می گيرد، 
وی خاطر نش��ان ساخت: این طرح همزمان با برنامه ریزی 
 برای شروع و راه اندازی مورد استقبال طيف وسيعی از مردم 
ق��رار گرفته و در پاس��خگویی س��ئوال ها ب��ه طور حتم 
اس��تفاده  برجس��ته  اس��تادهای  و  خب��ره  اش��خاص  از 
ای��ن وب س��ایت   می ش��ود. مجي��د مه��دوی آدرس 

دین را www.pasokhgoo.ir ذکر کرد.

ــالمی حوزه علمیه  ــئوالن دفتر تبلیغات اس تجلیل مس
اصفهان از دكتر صدر عاملی

دکتر »صدر عاملی« از محققان و مفس��ران مخلص، فرهيخته 
و ارزش��مند قرآنی اصفهان محسوب می ش��ود که در طول 
تالش 20 س��اله در مؤسسه های قرآنی اصفهان به خصوص 
مرکز تحقيقاتی امير المومنين، به این فعاليت اهتمام داش��ته و 
توانس��ته است 18 جلد ترجمه تفسير قرآن به زبان انگليسی 
 از خود به جای گذارد، که به علت بيماری دو جلد آن ناتمام 

مانده است. 
 رئي��س دفتر تبليغات اس��المی ضم��ن بازدید و عي��ادت از 
صدر عاملی به همراه هيأت همراه گفت: ترجمه 18 جلدی قرآن 
کریم ایشان در زمره اولين تفسيرهای ترجمه شده به التين است 
که توزیع آن مورد استقبال بسياری از کشورها قرار گرفته است.
دکتر ارزانی افزود: بازدید و عيادت از خادمان قرآن، از وظيفه های 
مهم و واجب مرکزهای دینی و فرهنگی است که باید در آن 
 از فرهيختگان و نخبگان فرهنگی و مذهبی تجليل شود. وی 
دکتر ص��در عاملی را از اس��تادهای برجس��ته دفتر تبليغات 
اس��المی و چهره های ماندگار عرصه علوم قرآنی و تفس��ير 
 توصيف کرد و از عموم مؤمنان برای ش��فای ایشان تقاضای 

دعا کرد.

فيلم نامه نویس و مدیر توليد اثر »فراست / نيكسون« 
توني بلر را به سرقت ادبي یكي از فيلم نامه هایش با 

عنوان »ملكه« متهم کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از دیلي تلگراف، پيتر مورگان 
مدعي ش��د که بلر بخش هایي از فيلم نامه  »ملكه« را 
که درباره  زندگي ملكه اليزابت دوم، محصول س��ال 
 2006 ميالدي اس��ت در کتاب زندگي نامه اش بدون 

کسب اجازه استفاده کرده است. 
مورگان ادعا کرده که او بخش��ي را که بلر در کتابش 
آورده، خود خلق ک��رده و آن را بر مبناي اطالعات 
شناخته  شده و قابل دسترسي از اولين کنفرانس ملكه  
اليزابت و بلر ننوشته است. تاکنون توني بلر نسبت به 

این قضيه واکنشي نشان نداده است. 

 حامد حقی
مش��هورترین رمان گونترگراس نویس��نده برنده نوبل 
آلمانی با عنوان »طبل حلبی« از 8 سپتامبر برای نخستين 
بار در این کش��ور به روي صحنه تئاتر رفت. این تئاتر 
که در تاالر »قرن« ش��هر بوخوم اجرا خواهد شد، نقطه 
عطف جش��نواره امس��ال منطقه »رور« و رونق بخش 
برنامه های این تاالر به شمار می رود. این جشنواره که 
موسوم به »رور تریناله« بوده، یك جشنواره هنری بين 
المللی اس��ت. در همين راستا بد نيست با هم نگاهی 
داش��ته باش��يم به این اثر جهانی؛ هنگامی که در سال 
1959 رمان »طبل حلبی« منتش��ر شد، این رمان دنيای 
ادبيات را دو قطبی کرد. این نویس��نده می خواس��ت 
همانند »هاینریش بل« همكار خود نشان دهد که گذشته 
نازی ها به طور دقيق مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته 
اس��ت. طبل حلبی رمانی است به قلم گونترگراس که 

 در سال 1959 ميالدی منتشر شد. این رمان قسمتی از 
سه گانه دانتسيگ اس��ت. شخصيت اصلی این کتاب 
پسری اس��ت که تصميم می گيرد از سن سه سالگی 
بزرگ تر نش��ود، بنابراین در همان قد و قواره کودکی 
باقی می ماند اما از نظر فكری رشد می کند. افراد دور و 
بر این پسر او را کودک می انگارند در حالی که او همه 
چيز را می بيند و درک می کند و هر جا که می تواند از 
توانایی های خاص خودش برای تفریح یا تغيير شرایط 
استفاده می کند. در این کتاب وقایعی مربوط به دوران 
هيتلر آمده که این کودک نيز شاهد آنها است و نقشی 
 در آنها ایفا می کند. ش��رایط این کودک که به صورتی 
ناقص الخلقه باعث آزار دیگران می شود یا با استفاده 
از احساس های دیگران از آنها سوء استفاده می نماید، 
 به نوعی نش��انگر ش��رایط زمان��ی جامع��ه آن دوران 

آلمان است.

به گزارش ایرنا به نقل از »محمدرضا 
پوینده«؛ تعداد گردشگران خارجی 
ورودی ب��ه کش��ور در پنج ماهه 
نخست سال جاری به یك ميليون 
و 285 هزار و 814 نفر رسيده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد 38/3 را نشان می دهد.
 پوین��ده با بيان اینكه در پنج ماهه 
نخست س��ال گذشته گردشگران 
ورودی ب��ه کش��ور 929 ه��زار و 

۷51 نفر بوده  اند، به مقایسه آمار گردشگران ورودی 
از مرزهای زمينی، دریایی و هوایی پرداخت و افزود: 
ورود گردش��گران از مرزه��ای زمين��ی در پنج ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

از رشد 60/2 درصدی برخوردار بوده است.
وی با بيان اینكه ورود گردش��گران از مبادی هوایی 
کاهش پنج درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه 

کرده است، اظهار داشت: در پنج 
ماهه نخست سال گذشته تعداد 
306 هزار و 249 گردش��گر از 
طریق هوایی به کشور آمده اند 
که این تعداد در سال جاری به 
288 هزار و 308 نفر کاهش پيدا 

کرده است. 
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری 
افزود: در س��ال جاری با وجود 
کاهش ورود گردشگر از طریق 
هوایی، شاهد افزایش گردش��گران از مبادی دریایی 
هس��تيم که این افزایش به 51/2 درصد رسيده است، 
به طوری که آمار گردشگران ورودی از مبادی دریایی 
از پنج هزار و ۷53 نفر در پنج ماهه نخست سال 88 
 به هشت هزار و 69۷ نفر در مدت مشابه سال جاری 

رسيده است. 

 به گ��زارش اداره روابط عمومی آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان، معاون آموزش متوس��طه 
 اداره کل آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفه��ان 
گفت: به مناسبت بازگشایی مدرسه ها و تقارن آن 
ب��ا هفته دفاع مقدس، زنگ بازگش��ایی، مقاومت و 
پيروزی توسط استاندار اصفهان به صدا در می آید.

»س��يد جواد پورحس��ينی« طی یك مصاحبه اظهار 
داش��ت: با توجه به همزمانی بازگشایی مدرسه ها 
و آغاز س��ال تحصيلی و هفته دفاع مقدس، امسال 
زنگ مقاومت در روز اول مهرماه با حضور سرکار 
خانم قربان، معاون آموزش ابتدایی، استاندار اصفهان 
و مسئوالن اس��تانی و آموزش و پرورش در منطقه 
جی نواخته می ش��ود. وی در خصوص بازگشایی 
مدرس��ه ها و روز ش��كوفه ها و جوانه ها تصریح 
کرد: همانند سال های گذشته، 31 شهریور ماه روز 

ش��كوفه ها برای پایه اول ابتدایی و روز جوانه ها 
برای دانش آم��وزان اول راهنمایی تحصيلی تعيين 
ش��ده اس��ت. وی در ادامه افزود: همچنين در روز 
10 مهر ماه که همزمان با آغاز هفته نيروی انتظامی 
است، زنگ انضباط اجتماعی در ناحيه سه آموزش و 

پرورش استان اصفهان به صدا در می آید.
مع��اون آم��وزش متوس��طه اداره کل آم��وزش و 
پرورش اس��تان اصفهان از بازگش��ایی مدرس��ه ها 
 ب��ه عن��وان اتفاق��ی ب��ا رویك��رد ملی ی��اد کرد و 
ادامه داد: چگونگی برنامه ریزی برای بازگشایی مدرسه 
ها، نيازمند حمایت و همكاری سازمان ها و مراکز 
 شهری است. پورحسينی درباره آمار دانش آموزان 
گف��ت: امس��ال 818 ه��زار نف��ر دانش آم��وز در 
 روز ش��كوفه ها و جوانه ه��ا راهی مدرس��ه های 

استان می شوند.

به همت دفتر تبلیغات حوزه علمیه اصفهان

 سامانه اينترنتي پاسخگويي به سئوال هاي ديني و احکام شرعي در اصفهان 
ايجاد مي شود

توني بلر به سرقت ادبي از يك فيلم نامه متهم شد

از رمان مشهور طبل حلبي، برنده نوبل ادبي تا اجراي 
تئاتري آن

 اول مهرماه زنگ مقاومت در مدرسه هاي اصفهان آمار گردشگران ورودي به كشور، 38 درصد رشد يافت
نواخته مي شود
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