
اينكه  بيان  با  بختياري  و  چهارمحال  استاندار 
قبل از انقالب آموزش و توليد علم در ايران 
يك مقوله فراموش شده بود، برقراري عدالت 
آموزشي به ويژه براي مناطق محروم را يكي از 
بركات و دستاوردهاي ارزنده انقالب اسالمي 

برشمرد. 
آموزان  دانش  در جمع  عنابستاني  اصغر  علي 
بركت  به  امروز  گفت:  لردگان  فجر  مدرسه 
در  اختراعات  و  اكتشافات  ميزان  نظام،  توجه 
است  جهاني  ميانگين  برابر   2/5 ايران  كشور 
ملت  و  نظام  براي  بزرگ  افتخار  اين يك  كه 

ايران است. 
وي خدمات نظام به مناطق محروم را چشمگير 
دانست و تصريح كرد: در دولت نهم و دهم 
براي توسعه عدالت آموزشي اقدام هاي مؤثري 

انجام شده است.
در  همچنين  بختياري  و  چهارمحال  استاندار 
مردم  جمع  در  انقالب  پيروزي  جشن  آيين 
لردگان افزود: پيروزي انقالب اسالمي خفقان 
ايران  شريف  ملت  بر  شاهي  ستم  حكومت 
و  مردم  عميق  پيوند  عنابستاني  شكست.  را 
ممتاز  هاي  ويژگي  از  يكي  را  نظام  مسئوالن 
انقالب دانست و افزود: انقالب اسالمي يك 
نظام مردمي و متكي به اقتدار مردمي است و 
در هيچ جاي دنيا اين وضعيت آرماني وجود 

ندارد. 
انقالب  كبير  معمار  هاي  آرمان  حفظ  وي 
انقالب  پايداري  رمز  را  شهدا  و  اسالمي 
دانست و افزود: در سايه رهبري روشنفكر و 
شاهد شكوفايي  روز  هر  مسئوالن خدمتگزار 
عظمت نظام اسالمي هستيم. به گزارش ايرنا، 
به  بختياري  و  چهارمحال  استاندار  سفر  در 
لردگان، پنج طرح فرهنگي، آموزشي، ورزشي 
به  اعتبار  ريال  ميليارد  با حدود40  عمراني  و 

بهره برداري رسيد.

استاندار چهارمحال و بختياري:
عدالت آموزشي، دستاورد 

انقالب اسالمي است 

رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات کشور در اصفهان:

ورود کاالهای بی کیفیت چینی 
متوقف می شود

ط��ی مراس��می ش��ش ط��رح 
آموزشی، كش��اورزی و عمرانی 
در بروجن به بهره برداری رسيد. 
به گزارش فارس، يزدان جاللی 
معاون سياس��ی امنيتی استاندار 
چه��ارمح��ال و بختي��اری در 

 مراسم بهره برداری از اين طرح های عمرانی در شهرستان بروجن اظهار 
داشت: برای اجرای اين طرح ها در زمينه های عمرانی، كشاورزی...

 شهرستان/ صفحه4

مؤسسه  آمار  تازه ترين  براساس 
اطالعات علمی )ISI(، محققان 
هزار  از21  بيش  ثبت  با  ايرانی 
هزار   16 شامل  علمی  مستند 
از  مقاله در سال 2010 ميالدی 
لحاظ تعداد كل توليدات علمی 

نمايه شده در رتبه بيست و دوم و از لحاظ تعداد مقاله در رتبه بيست و 
يكم جهان قرار گرفتند. به گزارش ايسنا، براساس ...

سراسري/ صفحه2

روست��ايی  دفترامور  مديركل 
استانداری چهارمحال و بختياری 
بسته  ق��الب  در  دولت  گفت: 
حم��ايتی ط��رح هدفمندكردن 
يارانه ها، حدود دو ميليارد ريال 
به دهياری های اين استان كمك 

كرد. داريوش رضايی در گفتگو با ايرنا افزود: اين اعتبار در قالب امور 
جاری، هزينه سوخت و ديگر نيازهای دهياری ها توزيع...

سراسري/ صفحه2

بهره برداري از 6 طرح عمراني
 در بروجن

صعود ایران به جایگاه بیست و یکم 
تولید علم جهان

دولت دو میلیارد ریال به دهیاری های 
چهارمحال و بختیاری کمک کرد 

صفحه 2

صفحه 6

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

آخرين دستاوردهاي ارگان ها و نهادهاي انقالبي 
در نمایشگاه بزرگ دهه فجر

مديرکل اوقاف استان اصفهان: 
اگر موقوفه ها زنده و احیا شود نیازی 
به وجود کمیته امداد و بهزیستی نخواهد بود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری

مهدی رفائی

و  استاندارد  سازمان  رئيس 
در  ايران  صنعتی  تحقيقات 
مراسم توديع و معارفه مديركل 
زمان  در  گفت:  اصفهان  استان 
تمام  سلطه  نظام  طاغوت، 
صنعتی  و  اقتصادی  مفاهيم 
و  می كرد  ديكته  ايران  به  را 
نيز  رئيس جمهوری های وقت 
و  می دهيم  نفت  كه  می گفتند 
اروپا  از  آماده  بخواهيم  چه  هر 

و امريكا وارد می كنيم.
نظام الدين برزگری با اشاره به 
اقسام  و  انواع  سال  دو  و  سی 
تحريم عليه ايران افزود: چندين 

مرحله تحريم بنزين باعث خودكفا شدن ايران شد 
و شاهد خواهيم بود كه صادركننده نيز می شويم 
و 16 ميليون ليتر توليد جديد بنزين در پااليشگاه 
امام خمينی شازند، نويد جديدی برای خودكفايی 
انرژی  حامل های  و  سوخت ها  توليد  در 
می باشد. وی استاندارد سازی را موجب تحول 
در كيفيت و رسيدن به سطوح مطلوب صادرات 
دانست و اظهار داشت: استاندارد نقش عمده ای 
در توسعه پايدار دارد و رهبر معظم انقالب نيز 
بارها به استانداردسازی كاالهای كوچك و بزرگ 
همواره  نيز  جمهوری  رئيس  و  كرده اند  تأكيد 
سفارش كرده اند كه استانداردها را باال بگيريد. 
استانداردسازی  اخير  سال های  در  افزود:  وی 
استان  و  است  شده  جديد  مرحله  وارد  كشور 
اصفهان همواره در استانداردسازی پيشتاز ساير 
استان های كشور بوده است. نظام الدين برزگری 
اضافه كرد: در سال اخير كليه كاالهای وارداتی 
به كشور بايد استاندارد باشد و كشور چين در 
سفری كه هيأت ايرانی به آن كشور داشته است، 
متعهد شده كه تنها كاالهای استاندارد و با كيفيت 
نامه در مبادی  ايران بفرستد و طی تفاهم  به  را 
خروجی چين به ايران كاالهای با كيفيت و در 

شأن ايران صادر شود.
استاندارد  مدیرکل  زاده،  صالح  اصغر 

استان اصفهان شد
و  استاندارد  مديركل  معارفه  و  توديع  مراسم 
يكشنبه  صبح  اصفهان  استان  صنعتی  تحقيقات 
در سالن اجالس اتاق بازرگانی صنايع و معادن 
غالمحسين  پيش  چندی  شد.  برگزار  اصفهان 
تحقيقات  و  استاندارد  سابق  )مديركل  حسينی 
صنعتی استان اصفهان( به سمت مديركل صنايع 
و معادن استان منصوب گرديد و اكنون معارفه 
صالح زاده مديركل جديد استاندارد و تحقيقات 
حضور  با  مراسم  اين  گرفت.  صورت  صنعتی 
نظام الدين برزگری رياست سازمان استاندارد و 

تحقيقات صنعتی ايران برگزار شد. در سال های 
جديد اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی استان 
از  به دستاوردهايی  با رويكردی جديد  اصفهان 
شهر  استانداردسازی  طال،  استانداردسازی  قبيل 
اصول  ارايه  نيز  و  بنزين ها  پمپ  و  بازی ها 
استاندارد ساختمان سازی و توجه ويژه به مسكن 
اكنون  است.  يافته  دست  سازی  مقاوم  و  مهر 
اصغر صالح زاده كه از مديران رشد يافته در بدنه 
سازمان استاندارد كشور است و مسير رشد را از 
و  كرده  در سازمان طی  مسئوليت های كوچك 
تجربه كافی در اين زمينه را دارد به عنوان تداوم 
بخش فعاليت های رو به رشد اداره كل تحقيقات 
و استاندارد مسئوليت ترقی بخشيدن به امور را بر 

عهده خواهد داشت.
با استان شدن البرز، اصفهان قطب اول 

صنعت کشور است
اين  در  اصفهان  استاندار  امنيتی  سياسی  معاون 
مراسم، انقالب اسالمی را در بهترين شرايط خود 
توصيف كرد و اذعان داشت: در عرصه اقتصادی 
افق های  سوی  به  كشور  الزم،  اصالحات  با 
به  اصفهان  استان  و  است  حركت  در  پيشرفت 
هدفمندی  در  كشور  صنعت  اول  قطب  عنوان 
محمد  است.  كرده  عمل  ارزنده  بسيار  يارانه ها 
بزرگ  را  يارانه ها  هدفمندی  اسماعيلی  مهدی 
ترين اتفاق در طول دوران ديوان ساالری و اداره 
افزود:  و  كرد  ارزيابی  كشور  سياسی  اقتصادی 
اصالح سيستم های معيوب اقتصادی و باال بردن 
هدفمندی  هدف های  از  صنعتی  مديريت  توان 
به  و  است  اقتصادی  تحول  طرح  و  يارانه ها 
عنوان يك فرصت تاريخی در اختيار مردم ايران 
قرار گرفته است. معاون سياسی امنيتی استاندار 
اصفهان از افزايش رضايت 25 درصدی مردم در 
هفته اول آغاز هدفمندی يارانه ها و افزايش 50 
درصدی شاخص رضايتمندی مردم استان پس از 

دو ماه خبر داد.
وی اصفهان را بزرگ ترين قطب صنعتی كشور 

با توجه به جدايی استان البرز از 
تهران دانست و ادامه داد: استان 
 اصفهان در شاخص كارآفرينی و

اول  ماهه   9 در  زايی  اشتغال 
ايجاد  شغل  هزار   90 از  بيش 
مرهون  اين  و  است  كرده 
و  صنعتگران  زحمت های 
فعاالن اقتصادی است. همچنين 
در حوزه استاندارد و تحقيقات 
فعاليت های  گسترده،  صنعتی 
شده  ايجاد  اصفهان  در  مفيدی 
تمام  برای  الگوبرداری  قابل  كه 
اداره  كشور است و وارد شدن 
تحقيقات و استاندارد به عرصه 
آموزش مردم و استفاده از عنصر 
همراه  سازی  فرهنگ  و  رسانه 
بر  ويژه  نظارت  و  جديد  روش های  ايجاد  با 
استانداردسازی مؤلفه های جديد از دستاوردهای 

قابل ستايش اصفهان در اين عرصه است.
از  تولیدات صنعتگران اصفهانی  کیفیت 

میانگین کشوری باالتر است
مديركل سابق اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی 
استان اصفهان در اين مراسم، 1313 روز خدمت 
خود در اداره استاندارد اصفهان را جزو مقدس 

ترين روزهای زندگی خود برشمرد.
سالمت  حفظ  نيت  حسينی  غالمحسين 
را  توليدات  در  كيفيت  ايجاد  و  شهروندان 
استانداردسازی  افزود:  و  دانست  متعالی  هدفی 
وزيران  هيأت  مصوبه  مطابق  ساختمانی  مصالح 
و  استاندارد  پروانه های  واحدی  و صدور 700 
مصالح ساختمانی به همراه استانداردسازی طال 
و  غذايی  مواد  استانداردسازی  به  ويژه  توجه  و 
شير مدارس در كنار توسعه كيفيت و نظارت از 
دستاوردهای اخير اداره استاندارد استان اصفهان 
بوده است و پرداختن به استاندارد مسكن مهر، 
جديد  خدمتی  و...  بنزين  پمپ  ها،  بازی  شهر 
كيفيت  ايجاد  و  استاندارد  در عرصه  اصفهان  از 
بوده است. وی حق مردم دانست كه محصول با 
كيفيت مصرف كنند و نسبت به خريد و استفاده 
از كاالها، اعتماد و اطمينان داشته باشند و فرهنگ 
سازی برای ورود مفاهيم استاندارد به بطن جامعه 
وظايف  عمده  از  را  شهروندان  خانه های  و 

سازمان استاندارد دانست. 
آغاز  نيز  و  مهدكودک ها  استانداردسازی  وی 
از  نيز  را  اصفهان  دستی  صنايع  استانداردسازی 
اصفهان  استاندارد  سازمان  فعاليت های خالقانه 
كيفيت  ساخت:  خاطرنشان  حسينی  كرد.  ذكر 
توليدات استان اصفهان از ميانگين شاخص كشور 
باالتر است و 90 درصد از توليدكنندگان استان 
كشور  در  كيفی  برتر  توليدكنندگان  از  اصفهان 

هستند.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات کشور در اصفهان:

ورود کاالهای بی کیفیت چینی متوقف می شود

جهان نما ایران

 معاون امور عم���رانی استاندار ته���ران 
اسفندماه  ماملو  سد  است  قرار  گفت: 
شود.  افتتاح  جمهور  رئيس  حضور  با 
ايرنا  با  در گفتگو  محمدرضا محمودی 
تهران-  راه  آزاد  افتتاح  از  پس  افزود: 
بزرگ  طرح های  از  ماملو  سد  پرديس، 
زيربنايی و عمرانی در استان تهران است 
كه امسال با حضور رئيس جمهور به بهره 
برداری می رسد. وی افتتاح سد ماملو را 
از برنامه های دهه فجر امسال در استان 
تهران ذكر كرد و گفت:  با توجه به تراكم 
برنامه افتتاح طرح های عمرانی در دهه 
فجر، قرار است سد ماملو هفته نخست 
اسفندماه با حضور رئيس جمهور افتتاح 
شود. به گزارش ايرنا، سد ماملو در استان 
متر  ميليون   250 مخزن  با حجم  تهران 
است.  برداری  بهره  آماده  آب  مكعب 
سد ماملو پنجمين سد تأمين كننده آب 
آشاميدنی در استان تهران است كه همه 

آن  تجهيز  و  ساخت  طراحی،  مراحل 
انجام شده  ايرانی  متخصصان  به دست 
پايين  كيلومتری   2 در  سد  اين  است. 
دست رودخانه جاجرود دماوند در 45 
كيلومتری شرق استان تهران قرار دارد. 
معاون عمرانی استانداری تهران همچنين 
دهه  عمرانی  از 900 طرح  بيش  گفت: 
افتتاح  تهران  استان  در  امسال  فجر 
اجرای  برای  افزود:  می شود. محمودی 
اين طرح ها كه شامل شهر تهران نمی 
هزينه  تومان  ميليارد  هزار  شش  شود، 
تهران  استاندار  معاون  است.  شده 
همچنين گفت: آمار طرح های عمرانی 
سوی  از  معمول  طور  به  تهران  شهر 
نمی  گزارش  استانداری  به  شهرداری 
شود. وی درباره خبر اعالم افتتاح حدود 
1500 طرح عمرانی در استان تهران كه 
گفت:  نيز  بود  شده  اعالم  اين  از  پيش 
طرح های عمرانی زيرشاخه دارند و از 
سوی ديگر، بخشی از آماری كه پيش از 
اين اعالم شده بود، مربوط به استان البرز 
است. معاون استاندار تهران اضافه كرد:  
دستگاه های  توسط  عمرانی  طرح های 
برخی  هنوز  و  می شوند  فعال  اجرايی 
مديريت ها در محدوده استان البرز تغيير 
نكرده است. وی طرح اتصال جاده قديم 
قم به گرمسار و تصفيه خانه پرديس را 
از ديگر طرح های عمرانی بزرگ و آماده 
بهره برداری در استان تهران اعالم كرد. 

علی مانیان

درباره انقالب ها و نقش رهبری آن بايد 
رهبران  كه  دينی  انقالب های  در  گفت 
تحولی  و  كرده اند  هدايت  را  آن  الهی 
بزرگ ايجاد می كنند راه جديدی ايجاد 
نمی شود بلكه راه پيشاپيش توسط انبياء 
اين همان راهی است كه  ايجاد شده و 

خدا به انسان نشان داده است.
اين احياگران و مصلحان و مردان الهی كه 
جانشين انبياء شده اند فقط گرد و غبار راه 
گمشده را می روبند و راه را می نمايانند. 
و  كاسترو  و  گاندی  چون  رهبرانی  اما 
روسيه  و  چين  فرانسه،  انقالب  رهبران 
دنباله رو راه انبياء نيستند و خود در پی 
ايجاد راه می روند بنابراين در ايجاد اين 
راه مردم به زحمت می افتند، سنت ها از 
بين می رود، ارزش ها پايمال می شود و 
به جايی  ايجاد می شود كه  بی راهه ای 
نخواهد رسيد. با وجود اين كه استبداد 
توسط اين انقالب ها از بين می روند اما 
پس از گذشت مدتی خود اين انقالب ها 
به مشكل تبديل می شوند و به بن بست 

می رسند.
الهی  انقالب  ايران،  اسالمی  انقالب  اما 
بوده  الهی  رهبری  آن  رهبری  كه  است 
است  پرداخته  انبيا  راه  احيای  به  تنها  و 
را  جديدی  و  تازه  راه  ايجاد  داعيه  و 
نداشته و ندارد. شما نگاه كنيد به شعارها، 
حركت ها و برنامه های انقالب در سال 
اسالمی  حركت های  آن  تمامی  كه   57
كه  شعارهايی  بود.  انبياء  شعارهای  و 
حكومت از آن خداست و اهلل اكبر، ال اله 
اينكه چگونه می شود در  اما  اله و...  اال 
برهه ای، در مردم ناگهان اين اتفاق بيفتد 
و چرا 50 سال پيشتر اين اتفاق رخ نداد، 
علل و عوامل بسياری دارد كه می توان 
به جمله حضرت امام خمينی)ره( اشاره 
كرد كه گفت: اين انقالب هديه الهی از 
اين  جانب خداوند به مردم است. حاال 
می رسد  سالگی   33 به  الهی  انقالب 
و همچنان پويا و تازه به راه خود ادامه 
می دهد، راهی كه باز هم رهبری آن را 
رهروی انبياء ادامه می دهد و تمام شعارها 
و حركت هايش برگرفته از مكتب اسالم 

عزيز است.
انقالب الهی اسالمی ايران امروز پس از 
32 سال از مرزهای ايران اسالمی عبور 
كرده است و با همان شعارهای انبياء و 
به  هم  را  ديگر  الهی كشورهای  رهبران 
واداشته  انبياء  شعار  و  اسالم  از  پيروی 
كه  الهی  اولياء  و  انبياء  اين شعار  است. 
توسط امام خمينی)ره( در سراسر جهان 
صالبت  و  قدرت  با  حاال  شد؛  سرداده 
به  را  اسالم  جهان  و  شده  انداز   طنين 
آماده باش كام���ل برای حركت ه���ای 
از  پس  امروز  است.  داده  اسالمی سوق 
32 سال فرياد الهی انقالب، مردم لبنان، 
فلسطين و تعدادی از كشورهای آفريقايی 
انقالب  امروز شور  بيدار كرده است.  را 
اسالمی، كشور تونس را از دست استكبار 
اسالم  فرزندان  دست  به  و  كرده  خارج 

سپرده است. 
امروز فرياد انقالب الهی اسالمی فرعون 
مصر را به وحشت انداخته و تا روزهای 
از استكبار در مصر نخواهد  اثری  آينده 
امروز اگر بخواهيم به ارزش های  ماند. 

انقالب پی ببريم بايد بزرگ ترين كاری 
كه در انقالب صورت پذيرفت را يادآور 
انقالب  انقالب است.  شويم و آن خود 
راهی مقابل وضعيت مسلط جهان باز كرده 
است. انقالب از ليبراليسم و ماركسيسم 
پيروی نكرده است و راهی جديد ايجاد 
كرد، راهی را نشان داد كه از پيش بود و 
آن همان راه پيامبران و انبياء الهی است كه 
جامعه جهانی آن را فراموش كرده است. 
غرب عقيده دارد كه سنت در دنيای مدرن 
انقالب  كار  ترين  مهم  اما  ندارد  جايی 
بود.  مردم  زندگی  به  سنت  بازگرداندن 
جامعه جهانی به واسطه انقالب اسالمی 
به ضرورت جدی گرفتن دين و الهيات 
پی برد و فهميد كه حقوق انسان ديگر 
نيست  طبيعی  و  شهروندی  مادی،  فقط 
بلكه انسان از حقوق الهی نيز برخوردار 
است و اين به واسطه انقالب اسالمی در 

جهان نمايان شد. 
و  انسان  جای  غرب  فرهنگ  در  امروز 
خدا عوض شده و انسان جايگاه خدايی 
يافته است و جهان انسان محور ترسيم 
اما در نگرش دينی  و تعريف می شود. 
ما خدا همواره حاضر است و اگر غرب 
بايد  كند  باور  را  انقالب  اصل  بخواهد 
باور  و  بگذارند  كنار  را  تفكرشان  اصل 
كنند كه خدا بر تمام كارهای انسان ناظر و 
حاضر است و اين چيزی است كه انقالب 
اسالمی به جهان هديه داد تا جهان مادی 
به قدرت خدا و انبياء ايمان بياورد و آن 
چيزی كه امروز در جهان رخ می دهد، 
همين روند خدامحوری به زندگی انسان 

است. 
امروز مردم انقالبی تونس و مصر همان 
ما  رهبران  كه  می دهند  سر  را  شعاری 
سرمی دادند و بی شك بايد پذيرفت كه 
هديه  مصر  و  تونس  در  انقالب  برپايی 
كشور  دو  اين  مردم  به  خداوند  الهی 

مسلمان است كه بايد قدر آن را بدانند. 
انقالب اسالمی كه در سال 57 شعله ور 
شد و دودمان 50 ساله استكبار را نابود 
و  می شود  سالگی   33 وارد  حاال  كرد، 
هنوز هم با همان صالبت و با همان شعار 
و همان راه كه راه انبياء و راه خدا است، 
ادامه دارد و هر روز صدای پر صالبت 
انداز  طنين  جهان  از  گوشه ای  در  آن 

می شود. 
ساله   33 ما  اسالمی  انقالب  كه  امروز 
بيشتر  انبياء  شعارهای  به  بايد  می شود 
عمل شود و با حمايت از رهبری انقالب و 
خطوط ترسيم شده توسط معظم له، اجازه 
خارج  خود  الهی  مسير  از  انقالب  نداد 
اسالمی  الهی،  انقالب  ما  انقالب  شود. 
خصوصيات  همين  كه  است  ارزشی  و 
باعث شده مردم سراسر دنيا به آن احترام 

بگذارند و از آن پيروی نمايند.
انقالب را برای  بايد راه 33 ساله  امروز 
نسل های آينده ترسيم نمود و با وحدت 
و يك دلی و پيروی از رهبری، انقالب 
بايد  نمود.  بيمه  را  اسالمی  الهی  بزرگ 
به خودمان بياييم كه شعارهای الهی در 
كشور  در  پيوسته  وقوع  به  انقالب های 
اول  شعارهای  همان  تونس  و  مصر 
قدرت  تمام  با  بايد  و  است  ما  انقالب 
از اين شعارها دفاع كنيم و اجازه ندهيم 
فراموشی سپرده  به  ارزش ها  و   شعارها 

شود.

معاون استاندار تهران:
سد  ماملو  با  حضور  رئیس جمهور

 افتتاح می شود 

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

گفتگوی تلفنی کامرون و اوباما درباره 
تحوالت مصر 

ديويد كامرون )نخست وزير انگليس( درباره تحوالت جاری در مصر تلفنی با 
باراک اوباما )رئيس جمهور آمريكا( گفتگو كرد. به گزارش ايرنا، يك سخنگوی 
نخست وزيری انگليس گفت: دو طرف در اين گفتگو تأكيد كردند كه دولت 
مصر بايد به خواسته های مردم از طريق اصالحات و نه سركوب پاسخ دهد. 
به گفته اين سخنگو، كامرون و اوباما همچنين اعالم كردند كه اعمال خشونت 
قابل پذيرش نيست. نخست وزير انگليس و رئيس جمهور امريكا همچنين در 
اين نكته توافق داشتند كه اين مردم مصر هستند كه بايد درباره رهبری آينده 
كشورشان تصميم بگيرند. اما روند منظم انتقال قدرت به يك دولت فراگير 
برای ايجاد يك تغيير واقعی، ملموس و معنادار بايد به سرعت آغاز شود. 
كامرون در اين گفتگو از خويشتن داری ارتش مصر و همچنين محافظت آن از 
اعتراض های دو روز اخير استقبال كرد و گفت: ارايه هرچه سريعتر يك نقشه 
راه روشن و قابل اعتماد برای تغيير شامل مسير منتهی به برگزاری انتخابات آزاد 
و منصفانه ضروری است. اين دومين گفتگوی تلفنی نخست وزير انگليس و 
رئيس جمهور امريكا درباره تحوالت مصر طی يك هفته اخير بود و دو طرف 

توافق كردند كه در روزهای آينده نيز در اين باره رايزنی كنند.

 هزاران ایتالیایی خواستار استعفای 

برلوسکونی شدند 
هزاران ايتاليايی در همايشی كه در شهر شمالی ميالن ايتاليا برگزار شد، خواستار 
استعفای سيلويو برلوسكونی از مقام نخست وزيری اين كشور شدند. به گزارش 
ايرنا از منابع خبری، در اين همايش كه در سالن ورزشی پاالشارپ شهر ميالن 
تحت عنوان برلوسكونی، به خاطر ايتاليايی آزاد و منصفانه، استعفا بده، برگزار 
شد، هزاران نفر از جمله چهره های شاخص علمی و حزبی و دانشگاهی 
ايتاليا شركت داشتند. در اين همايش كه توسط انجمن آزادی و عدالت برگزار 
شد، بيش از 150 خبرنگار خارجی و داخلی سالن همايش هشت هزار نفری 
مخالفان حكومت برلوسكونی را پوشش خبری دادند و كارشناسان اين اجتماع 
بزرگ را نخستين همايش روشنفكران عليه برلوسكونی خواندند. در اين 
همايش عالوه بر شركت كنندگان ميالنی، هزاران نفر از سراسر ايتاليا با قطار 
و اتوبوس خود را برای حضور به اين مراسم رسانده بودند. اعتراض عليه 
برلوسكونی به عنوان واكنش مردمی عليه دروغ پردازی های نخست وزير و 
روابط نامشروع وی با روبی )دختر مهاجر مراكشی( برگزار شد كه رسانه ها 
از آن با عنوان »روبی گيت« ياد می كنند. شنبه گذشته نيز در ميالن تظاهراتی 
عليه برلوسكونی توسط سنديكای كاری »چی جی ای ال« و انجمن های زنان 
برگزار شد و زنان شركت كننده در اين تظاهرات، با شال های سفيد رنگ كه 

در برخی كشورها نشان عزا است، عليه برلوسكونی اعتراض كردند. 

35 هزار پلیس افغان در سال 2010 
آموزش دیدند 

براساس اعالم وزارت كشور افغانستان، 35 هزار نيروی پليس اين كشور در 
سال گذشته ميالدی آموزش های الزم برای تأمين امنيت كشور را فراگرفتند. 
به گزارش ايرنا، اين آمار را مقام های وزارت كشور افغانستان درحالی مطرح 
می كنند كه رهبران ارشد اين كشور همواره بر خروج نيروهای خارجی و 
واگذاری مسئوليت ها به افغان ها تأكيد دارند. موضوع ارايه آموزش به پليس 
و ارتش افغانستان و نيز تجهيز آنان به امكانات روز، همواره مورد توجه قرار 
داشته و مقام های دولت افغانستان از جامعه جهانی خواسته اند تا در اين زمينه 

كشور بحران زده افغانستان را ياری كنند. 
حال در شرايطی كه وضع نيروی پليس در افغانستان تا حدودی به سرانجام 
مناسبی رسيده و چشم انداز مطلوبی پيش رو انتظار می كشد، توقع است با 
ارايه آموزش های بيشتر به نيروهای پليس، مسئوليت ها به خود افغان ها واگذار 
شود. موضوع فرار برخی افراد از ارتش و پليس افغانستان و مجهز نبودن آنان 
به تجهيزات روز، همواره به عنوان چالش های پيش روی دولت افغانستان 
قرار داشته اما اين كشور توانسته در اين زمينه عملكرد خود را بهبود دهد؛ به 
طوری كه اينك 82 مركز آموزشی پليس در افغانستان فعاليت دارد و در هر 
دوره، هزار و 50 نفر آموزش های الزم را فرا می گيرند. در تازه ترين نتايج 
نظرسنجی كه درباره وضع نيروی پليس افغانستان و جايگاه آن نزد افغان ها 
منتشر شده، با وجود آنكه براساس نتيجه های تعميم داده شده اين نظرسنجی 
60 درصد مردم معتقد به وجود فساد و مشكالت اداری در اين نيرو هستند، 
اما رضايت مردم از پليس افغانستان به 79 درصد افزايش پيدا كرده است. 
اين نظرسنجی توسط مركز افغانی تحقيقات اجتماعی - اقتصادی و نظارت 
عامه )اكسور( سال 2010 با حمايت مالی سازمان ملل در 34 استان افغانستان 
از بين پنج هزار و 52 نفر از مردم افغانستان صورت گرفته است. 91 درصد 
 مصاحبه شوندگان اين نظرسنجی در شهر كابل از عملكرد پليس راضی 

بوده اند. 

 گردهمایی بی سابقه خانواده های 

زندانیان در مقابل وزارت کشور 
عربستان 

با وجود ممنوعيت رسمی تظاهرات در عربستان سعودی، ده ها تن از اعضای 
خانواده های بازداشت شدگان در اين كشور كه بيشتر زن بودند، گردهمايی 
بی سابقه ای در مقابل وزارت كشور برگزار كردند. گرارش خبرگزاری فرانسه 
از رياض به نقل از شاهدان حاكی است كه اين زنان كه حجاب كامل اسالمی 
داشتند در كنار مردان و كودكان خواستار مالقات با مقام های وزارت كشور 

برای تقاضای آزادی بستگان خود شدند. 
اين بازداشت شدگان طی سال های 2003 و 2004 در اوج يك پاكسازی 
امنيتی عليه مظنونان القاعده در جريان موجی از حمله های انجام شده عليه 
تأسيسات نفتی و اهداف خارجی در اين پادشاهی حوزه خليج فارس دستگير 
شدند. به گفته شاهدان، پليس با حضور قوی خود در صحنه مانع از دسترسی 
تجمع كنندگان به وزارت كشور شد. گروه ديده بان حقوق بشر در تازه ترين 
گزارش ساالنه خود كه ماه گذشته انتشار يافت اعالم كرد: هر ساله هزاران نفر 
در عربستان سعودی در معرض محاكمات غير منصفانه يا بازداشت های عمد 

قرار می گيرند. 

درگیری های تازه در تونس دست کم 
چهار کشته برجا گذاشت 

در جريان درگيری های تازه بين معترضان و پليس تونس دست كم چهار 
نفر در شهر كف در شمال غربی اين كشور كشته شدند. خبرگزاری دولتی 
تونس )تی ای پی( گزارش داد: چند صد نفر از معترضان در تظاهرات خود 
در شهر كف خواهان بركناری خالد غزوانی )رئيس پليس اين شهر( به دليل 
سوء استفاده از قدرت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، اوضاع 
شهر كف پس از سيلی زدن غزوانی به صورت يكی از معترضان وخيم تر شد 
و آنان به سرعت در صدد حمله به يك قرار گاه پليس و به آتش كشيدن آن 
بر آمدند. به گفته شاهدان و منابع اتحاديه های كارگری تونس و همچنين يك 
منبع وزارت كشور، تيراندازی هايی كه به دنبال آن از سوی پليس صورت 
گرفت به كشته شدن دو تظاهر كننده 19 و 36 ساله منجر شد و سه نفر ديگر 
نيز به سختی زخمی شدند. دو نفر از زخمی ها بعد در بيمارستان بر اثر شدت 
جراحات وارده جان سپردند و تعداد كشته شدگان به چهار نفر افزايش يافت. 

به گفته يك منبع اتحاديه كارگری، غزانی دستگير شد.

 زاینده رود
انسانی استانداری اصفهان خواستار  معاون توسعه مديريت و منابع 
تدوين و اجرای برنامه های پژوهشی در سال آينده متناسب با رهنمودهای 

مقام معظم رهبری و محورهای پژوهشی برنامه پنجم توسعه كشور شد.
دكتر فرزاد زيويار در چهارمين جلسه ستاد دايمی هفته پژوهش و فناوری 
 استان با اشاره به جايگاه و اهميت پژوهش در پيشرفت و توسعه كشور 
گفت: مسئوالن بايد زمينه ارتباط بيشتر برگزيدگان عرصه تحقيقات و پژوهش 

را با صاحبان صنايع و بخش اقتصادی جامعه و بازار فراهم كنند.
انسانی استانداری اصفهان افزود: ساختار  معاون توسعه مديريت و منابع 
اجرايی پژوهشی جشنواره سال آينده هفته پژوهش بايد از سوی گروه های 

تخصصی 9 گانه مورد بررسی قرار گيرد.
در ادامه اين جلسه عملكرد ستاد دايمی هفته پژوهش و فناوری استان در سال 
89 و چگونگی مشاركت بيشتر جوانان در نمايشگاه هفته پژوهش سال آينده 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس تازه ترين آمار مؤسسه اطالعات علمی )ISI(، محققان ايرانی با ثبت 
بيش از21 هزار مستند علمی شامل 16 هزار مقاله در سال 2010 ميالدی از 
لحاظ تعداد كل توليدات علمی نمايه شده در رتبه بيست و دوم و از لحاظ 
تعداد مقاله در رتبه بيست و يكم جهان قرار گرفتند. به گزارش ايسنا، براساس 
اين آمار، شمار مقاله ها و مستندات علمی نمايه شده جمهوری اسالمی ايران 
در سال 2010 از بسياری از كشورهای اروپايی از جمله اتريش، دانمارک، 
اسكاتلند، فنالند، نروژ، ايرلند، پرتغال، چك، اسلواكی، مجارستان و پرتغال نيز 
به مراتب بيشتر است. دكتر يعقوب فتح اللهی، معاون پژوهشی دانشگاه تربيت 
مدرس در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: شمار توليدات علمی نمايه شده ايران در 
مؤسسه اطالعات علمی )ISI( در سال 2010 بالغ بر 21 هزار و 46 مستند 
شامل 16 هزار و يك مقاله بوده كه در مقايسه با آمار 14 هزار و 198 مقاله  ای 
سال 2009، شاهد 11 درصد رشد در تعداد مقاله های محققان ايرانی در يك 

سال اخير هستيم. 

 زاینده رود
دكتر محمد مهدی اسماعيلی در جلسه مجمع 
نمايندگان استان با اشاره به اجرای طرح مديريت 
جامع فرهنگی در استان اصفهان افزود: تاكنون 210 
ميليارد ريال از اعتبارهای فرهنگی استان تخصيص 

يافته است.
وی با بيان اينكه از اعتبارهای فرهنگی اختصاص 
مصالی   12 اح���داث  برای  ميليارد   75 يافته، 
است  يافته  تخصيص  استان  در  جمعه   نماز 
گفت: انتخاب اين تعداد مصلی با هماهنگی دفتر 
نمايندگی شورای سياست گذاری ائمه جمعه استان 
انجام شده است. معاون سياسی امنيتی استانداری 

اعتبار  ريال  ميليارد   35 اختصاص  از  اصفهان 
اظهار  و  داد  خبر  اصفهان  مصالی  تكميل   برای 
داشت: پيش بينی می شود مصالی اصفهان برای 
ماه مبارک رمضان سال آينده به بهره برداری برسد. 
دكتر محمد مهدی اسماعيلی انجام 2 هزار و 350 
نفر ساعت كار كارشناسی در كميته فرهنگ، هنر و 
رسانه و هزار نفر ساعت كار كارشناسی در كميته 
تعليم و تربيت و آموزه های دينی را از فعاليت های 
بخش فرهنگی استان برشمرد و گفت: در كميته 
ساعت  نفر  هزار  نيز  استان  ايثارگران  و  بسيج 
كار كارشناسی انجام شده است. وی با اشاره به 
رويكرد مديريت استان در حمايت از كانون های 

فرهنگی مذهبی و فرهنگی هنری مساجد افزود: 
و حسينيه ها  مساجد،  كاركرد  توسعه  هدف   با 

امامزاده ها، 60 ميليارد ريال اعتبار فرهنگی اختصاص 
يافته است. معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان 
به تخصيص 20 ميليارد ريال برای تكميل موزه دفاع 
مقدس استان اشاره كرد و گفت: در صنعت سينما 
نيز از ساخت فيلم با گرايش های دينی حمايت 
می كنيم. وی با بيان اينكه 20 درصد از اعتبارهای 
دارد  قرار  استان  مديريت  اختيار  در   فرهنگی 
افزود: امروز يكی از افتخارهای استان اصفهان اين 
است كه رشد شاخص های كمی حوزه فرهنگی 

آن قابل ارزيابی و اندازه گيری است.

 م��ديركل دفت��رام���ور روست��ايی استانداری 
قالب  در  دولت  گفت:  بختياری  و  چهارمحال 
ها،  يارانه  هدفمندكردن  طرح  حمايتی  بسته 
اين  دهياری های  به  ريال  ميليارد  دو  حدود 
گفتگو  در  رضايی  داريوش  كرد.  كمك  استان 
امور جاری،  قالب  اعتبار در  اين  افزود:  ايرنا  با 
هزينه سوخت و ديگر نيازهای دهياری ها توزيع 
در  دهياری   320 فعاليت  از  وی  شد.  خواهد 
اين استان خبرداد و گفت: تأسيس دهياری در 

روستاهای باالی 300 نفر جمعيت از برنامه های 
استانداری چهارمحال و بختياری است. رضايی 
از جمع آوری بيش از 4/3ميليارد ريال زكات از 
سوی دهياری ها در سال جاری خبرداد و گفت: 
معادل اين ميزان دولت نيز برای اجرای 50 طرح 
عمرانی در روستاها شامل آسفالت، جدول بندی 
عالم،  خانه های  ها،  غسالخانه  ساخت  معابر، 
جمع آوری آب ه���ای سطحی و حسينيه ه��ا 

كمك خواهد شد. 

تدوین و اجرای برنامه های پژوهشی، 
متناسب با رهنمودهای رهبری 

با ثبت بیش از 16 هزار مقاله علمی؛ 

صعود ایران به جایگاه بیست و یکم 
تولید علم جهان

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:

80 درصد طرح های فرهنگی استان در بخش غیر دولتی اجرا می شود

دولت دو میلیارد ریال به دهیاری های چهارمحال و بختیاری كمک كرد 

راه انقالب را انبیاء مشخص کرده بودند 

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت
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روز شمار انقالبآژیر

امام خمينی فرمان داده اند نام اشخاصی 
كه به نوعی به كش��ور و مردم خيانت 
كرده اند افش��ا ش��ود. با تالش مردم و 
متخصصي��ن، فرس��تنده ای س��يار در 
مدرسه علوی راه اندازی می شود. اينجا 

تهران، كانال انقالب! 
* حضرت امام در ديدار با روحانيون 
ش��هر اهواز گفتن��د: ادامه نهضت يك 
تكلي��ف اس��ت. در مالق��ات وكالی 
دادگس��تری با حض��ور امام، ايش��ان 
گفتن��د كه ش��اه بايد محاكمه ش��ود. 
رئي��س جمه��ور و وزرای خارجه و 
دفاع آمريكا، پ��س از پايان مأموريت 
ژنرال ها هايزر در ايران، جلس��ه ای با 
حضور وی تش��كيل دادند. سخنگوی 
وزارت خارج��ه آمري��كا گف��ت: م��ا 
 از اج��رای قانون اساس��ی پش��تيبانی 

می كنيم. 
م��ا از راه ديپلماتيك ب��ا همه گروه ها، 
از جمل��ه مهدی ب��ازرگان، در تماس 
بوده اي��م؛ ام��ا پس از انتخ��اب وی به 
نخس��ت وزيری، هيچگونه تماسی با 
وی برقرار نشده است. وزارت خارجه 
آمريكا اع��الم كرد هنوز دولت بختيار 
را به رس��ميت می شناس��د. از طرفی 
س��خنگوی كاخ س��فيد گفت: بختيار 
باي��د نظر اكثري��ت م��ردم را بپذيرد. 
پس از اعالم نخس��ت وزيری مهندس 
بازرگان، بي��ن آقايان يداله س��حابی، 
قره باغی  بختي��ار،   انتظ��ام،  اميرعباس 
رئيس س��تاد ارتش و رئيس اداره دوم 
ارت��ش، مالقات��ی انجام ش��د. در اين 
مالقات، آقای سحابی و اميرانتظام در 
صدد بر می آيند كه بختيار را راضی به 
اس��تعفا نمايند. از طرفی بختيار برای 
ق��درت نماي��ی، از قره باغ��ی و مقدم 
خواس��ت در حض��ور آن��ان حمايت 
مج��دد خود را از بختي��ار اعالم كنند. 
دكت��ر س��نجابی اعالم ك��رد مذاكره و 
تب��ادل نظ��ر بي��ن بختيار و ب��ازرگان 
ادامه  برای حل مس��المت آميز مسائل 
دارد. رادي��و لندن گف��ت: گفتگو ميان 
جنبش آيت اله خمين��ی و ارتش آغاز 
شده اس��ت. گروه ها و اقشار مختلف 
مردم، از جمله دانش��گاهيان، از دولت 
موق��ت مهندس بازرگان پش��تيبانی و 
حمايت كردن��د. روحاني��ون و مردم 

زنج��ان و بخش ه��ای تابع��ه در يك 
راهپيمايی بی سابقه پنجاه هزار نفری، 
حمايت قاطع خ��ود را از امام خمينی 
 و نخس��ت وزي��ر منص��وب او اعالم 

داشتند.
حجت االس��الم  اجتم��اع،  اي��ن  در 
ابوالفضل شكوری به نمايندگی از مردم 
و روحانيت، قطعنامه س��ی ماده ای را 
مبنی بر: 1� انحالل رژيم شاهنشاهی. 
2� انحالل مجلس��ين و دولت بختيار. 
3� مشروعيت دولت مهندس بازرگان، 
قرائ��ت كرد و مورد تأييد قرار گرفت. 
ديپلمات های غرب��ی نزديك به ارتش 
معتقدن��د ك��ه ژنرال ها به اي��ن نتيجه 
رسيده اند كه برای كودتا قوی نيستند. 
راديو لندن و راديو مس��كو: صدها تن 
از افسران س��ابق، از جمله چند تن از 
امرای ارتش كه به علت مخالفت شاه 
از ارتش اخراج شده اند، پشتيبانی خود 

را از آيت اله خمينی اعالم كردند. 
فرمان��دار نظام��ی تهران ب��ه اين دليل 
كه مردم به مق��ررات حكومت نظامی 
اهميت نمی دهند، ساعات منع عبور و 
مرور را كاهش داد. س��يزده نفر ديگر 
از نماين��دگان مجلس اس��تعفا دادند. 
جمعی از هواداران رژيم به طرفداری 
از قانون اساسی، در يكی از سالن های 
ورزش��گاه امجدي��ه اجتم��اع كردند. 
س��ادات، رئيس جمهور مصر، با شاه 
در مراك��ش تماس گرفت. س��رهنگ 
ش��كوری، رئيس آجودانی ستاد لشكر 
شصت و چهار رضائيه، به هنگام رفتن 
به پادگان، ترور شد. شركت های مهم 
حمل و نق��ل هوايی به عل��ت نا امن 
بودن قلمرو هوايی اي��ران، پرواز های 
خ��ود را به ايران قط��ع كردند. مجمع 
عمومی س��ازمان ملل متحد از اوضاع 

ايران اظهار نگرانی كرد. 
ي��ك تبع��ه آمري��كا ك��ه در اصفهان 
راننده ای را مضروب كرده بود، توسط 
محكمه شرعی مردم، پس از پرداخت 
ديه، آزاد ش��د. الزم به تذكر است كه 
طبق قانون كاپيتوالسيون، محاكم ايران 
ح��ق محاكمه هيچ ي��ك از افراد تبعه 
آمريكا را ندارند. تش��كيل اين دادگاه 
مردمی نش��انه قوت يافتن روز افزون 

مردم مسلمان است.

اتفاق غريبی نيس��ت. ش��ايد برای شما 
هم پيش آمده اس��ت. فكری به س��رتان 
می زند و ه��ر كار می كنيد نمی توانيد 

از شرش خالص شويد. 
اي��ن فك��ر ناخوش��ايند و حواش��ی آن 
گاهی چنان حجمی را از فضای ذهنتان 
اش��غال می كند كه تمركز و پرداختن به 
س��اير كارها برايتان ناممكن می شود... 
وس��واس فكری عقي��ده، هيجان، تفكر 
و يا تكانه ای س��ت كه مرتب و مصرانه 
برخ��الف ميل ش��خص خ��ود را وارد 

ضمير هشيار او می كند. 
اي��ن افكار، تكانه ها ي��ا تصوير ذهنی به 
ط��ور مك��رر و مقاوم برای ش��خص به 
طور غير ارادی اتفاق افتاده و ناراحتی و 
اضطراب بارزی را در او بر می انگيزند. 
وس��واس فكری يك��ی از عالمت های 
اصلی بيماری روانی اختالل وسواس��ی 
جبری به ش��مار می رود. به طور معمول 
شخص می كوشد آن ها را ناديده گرفته، 
از ذهن خ��ود بيرون كند و يا با عمل و 
فك��ر ديگری خنثی كن��د و البته آگاهی 
دارد كه اي��ن پديده های مزاحم حاصل 
ذهن خود او هس��تند؛ افكار وسواس��ی 
در س��ه دس��ته؛ بی مورد پرخاش��گرانه، 
بی مورد جنسی يا افكار مذهبی كفرآميز 

قرار می گيرند.
نمونه ها

ترس از ميكروب و كثيفی.
اهميت زياد به نظم، دقت و درستی.

نگرانی از اينك��ه كاری به خوبی انجام 
نشده باش��د، حتی وقتی فرد می داند كه 

اين مسأله صحت ندارد.
ترس از افكار شيطانی و گناهكارانه.

فك��ر كردن تم��ام مدت در م��ورد يك 
صدا، تصوير، كلمه يا عدد به خصوص 

نياز به اطمينان دوباره است.
ت��رس از صدمه زدن به يك��ی از اعضاء 

خانواده يا يكی از دوستان.
 اين اتفاق برای كامپيوتر ش��خصی شما 
ه��م پيش آمده اس��ت. در اي��ن حالت 
ش��ما با فش��ار دادن همزم��ان 3 دكمه 
 برنام��ه ای را كه خ��وب كار نمی كند 

می بنديد. 
بس��تن برنامه های معيوب ذهن، البته به 
اين سادگی ها نيس��ت. با وجود اين به 
كار بس��تن بعضی توصيه ه��ا می تواند 
گره ه��ای مغز ما را هم ب��از كند. برای 
اينك��ه بتوانيد يك فكر وسواس��ی را از 
ذهن خود بيرون بريزيد در قدم اول بايد 
به ط��ور دقيق بفهمي��د در چه موقعيتی 
قرار گرفته ايد. برای اين كار می توانيد 
ي��ك خوكچه هندی را تص��ور كنيد كه 
داخل ي��ك چرخ و فلك مدام می دود، 
 ي��ا اينكه اگ��ر از اين تصور خوش��تان 
نم��ی آيد، دويدن خود را روی تردميلی 
به ياد آوريد. ش��ايد همين حاال با خود 
بگويي��د ك��ه از قبل ه��م متوجه حس 
ناخوش��ايند يك فكر وسواسی بوده ايد 
 و اي��ن مثال ها چندان كمكی به ش��ما 

نمی كند. 
اما هدف اصلی اين مثال ها اين اس��ت 
كه يك بار ديگ��ر مهم ترين نكته افكار 
وسواس��ی را به ياد آوريد: شما حركت 
نم��ی كنيد با اينكه نم��ی توانيد متوقف 
شويد! خوشبختانه اين امكان وجود دارد 
كه ش��ما از چرخ و فلك بيرون بپريد يا 

از روی نقاله تردميل پياده شويد. 
اگر بخواهي��م كمی علمی صحبت كنيم 
باي��د بگوييم ش��ما می توانيد با »توقف 
فكر«، »تس��لط بر انديش��ه« و »حواس 
پرتی« جلوی اين جريان را بگيريد. شما 
در چاله ای می افتيد كه هنگام رانندگی 
يا دوچرخه س��واری به آن زل زده ايد. 

اين يك قانون است. 
چرخ های ماشين مس��يری را كه به آن 

خيره ش��ده ايد دنبال می كنند. فكرهای 
وسواس��ی هم درست ش��بيه چاله های 
جاده هس��تند و اگر اين سيكل معيوب 
را نشكنيد بدون توقف در آنها خواهيد 
افتاد: شما درباره آنها فكر می كنيد چون 
بايد به آنها فكر كنيد و شما بايد به آنها 
فكر كني��د چون حاال درب��اره آنها فكر 
می كنيد. اما چرا ش��ما بايد به آنها فكر 
كني��د؟ خب! اين يك تله بود و ش��ايد 
ش��ما باز هم ب��ه دام افتاديد! فكر كردن 
درب��اره اينكه چرا درب��اره يك موضوع 
وس��واس فكری پيدا كرده ايد، مثل اين 
می ماند كه خوكچه هندی ذهن شما با 
 سرعت بيش��تری در چرخ و فلك خود 

می دود. 
مهم نيست نتيجه فكر شما چيست! شما 
می توانيد خود را به خاطر گرفتار شدن 
در يك وس��واس فكری س��رزنش كنيد 
يا اينك��ه برعكس قيافه ح��ق به جانبی 
بگيريد و با منطق خ��ود اثبات كنيد كه 
دغدغه ذهنی شما يك مشغوليت فكری 

مهم و با ارزش است. 
مهم اين اس��ت كه در هر دو حالت شما 
حس خوب��ی از وضعيتی كه در آن قرار 
گرفت��ه ايد، نداريد. در حقيقت س��ئوال 
اساسی اين نيس��ت كه حق با شماست 
يا نه! س��ئوال اساس��ی اين است كه آيا 
می خواهي��د از اين احس��اس ناراحت 
كننده خالص ش��ويد؟ پس بهتر اس��ت 
ب��رای متوق��ف كردن وس��واس فكری 
خود به »احس��اس درونی« خود اعتماد 
كنيد ن��ه قضاوت فكری ت��ان. خب! تا 
اينجا ش��ما آماده شده ايد كه از تردميل 
ذه��ن خود پي��اده ش��ويد. توصيه های 
بع��دی به ش��ما كم��ك خواهن��د كرد 
 ت��ا دوب��اره دكم��ه حرك��ت را فش��ار 

ندهيد.
خيلی ه��ا فك��ر می كنن��د اگ��ر جايی 

آرام بنش��ينند و تمرك��ز كنن��د يا نفس 
عميقی بكش��ند افكار وسواسی رهايتان 
خواه��د كرد. اما واقعيت اين اس��ت كه 
 ي��ك ذهن بي��كار ناخودآگاه ب��ه دنبال 
مشغوليت هايی خواهد رفت كه امكان 
دارد همان فكر وسواس��ی ش��ما باشد. 
ب��رای مقابله ب��ا ورود افكار وسواس��ی 
اس��تراحت  ي��ك  و همزم��ان تجرب��ه 
ذهن��ی، بهترين كار اين اس��ت كه خود 
را ب��ا فعاليت های ورزش��ی مش��غول 
كني��د. حت��ی ي��ك پي��اده روی س��اده 
 روزان��ه ه��م می تواند ذهنت��ان را آرام 
كند. اي��ن يك قانون اس��ت: بدن فعال 
افكار وسواسی را غيرفعال می كند. اگر 
تجرب��ه طوالنی مدت اش��تغال به افكار 
وسواسی را داريد، خودتان بهتر متوجه 
می ش��ويد چه زمانی رشته هايی از اين 

افكار به ذهنتان راه پيدا می كنند. 
بنابراين درست قبل از اينكه يك كالف 
به ه��م پيچيده اف��كار وسواس��ی تمام 
ذهنتان را اش��غال كن��د، تمركز خود را 
روی ي��ك فعاليت ذهنی س��اده و لذت 
بخ��ش »دايورت« كنيد. ب��ه عنوان مثال 
موس��يقی گوش كنيد. بچه خود را بغل 
كني��د و ب��ا او ب��ازی كنيد ي��ا اينكه در 
اينترنت به جس��تجوی سوژه های مورد 
عالقه تان بپردازيد. به اين ترتيب ش��ما 
با تكنيك پرت كردن حواس از تردميل 

پياده شده ايد. 
يك��ی از مهم ترين دالي��ل گرفتاری در 
يك وس��واس فكری مجموع��ه ای از 
ترس هايی است كه درون ما ريشه دارد. 
برای ش��ناخت اين ترس ها می توانيد 
يك دفترچه تهي��ه كنيد و تمام مراحلی 
را كه به يك نگرانی ذهنی می رس��د با 
فلش ترسيم كنيد. اگر اين كار را درست 
انجام داده باشيد ش��ايد در انتها به يك 

ترس قديمی خواهيد رسيد.

اعتياد، بالی بدی است و اگر اين بال با حضور معتادان 
بی پ��ول در خياب��ان همراه ش��ود كه چاقوي��ی نيز در 
 اختيار داش��ته باشند، آنگاه خطر بيخ گوش شما خواهد

بود. 
صفحات روزنامه ها پر اس��ت از اخبار و گزارش هايی 
كه حكايت از س��رقت از مردم در ش��هرهای بزرگ با 

تهديد اسلحه سرد يعنی چاقو دارد. 
چه بس��ا، خود شما يا يكی از دوستان و همكارانتان نيز 

دچار اين گرفتاری شده باشيد. 
بس��ياری از قرباني��ان اينگونه س��رقت ها می گويند در 
تاكس��ی يا خيابان در حال حركت بوده اند كه ناگهان، 
كس��ی كه كنارشان ايس��تاده بوده، با گذاشتن چاقو بيخ 
گلوی ش��ان، آنها را وادار كرده اس��ت كيف، وجوه نقد 
و تلف��ن همراه خ��ود را در اختيار آنه��ا بگذارند تا به 

جان شان آسيبی نرسد. 
اينگون��ه دزدان در خودروها به طور معمول به صورت 
باندی اق��دام می كنند. يعنی، عالوه ب��ر راننده، يك يا 
دو نف��ر مس��افرنما نيز در خودرو حض��ور دارند تا در 
موقعيتی مناسب، نقشه خود را عليه طعمه عملی سازند 
ام��ا در خيابان ه��ا و كوچه ها، به ط��ور معمول خلوتی 
مس��ير به دزدانی كه اغلب معتاد هس��تند، اين فرصت 
 را می ده��د ت��ا با تهديد چاق��و جيب م��ردم را خالی 

كنند. 
به گفته مس��ئوالن نيروی انتظامی، بي��ش از 90 درصد 
زورگيری و س��رقت های به عنف با اس��تفاده از سالح 

سرد انجام می شود. 
بررس��ی اخبار و اظهارات كارشناسان مؤيد آن است كه 
بخش عمده اين جرم از سوی معتادان پرخطر و خيابانی 
صورت می گيرد كه به ويژه در شهرهای بزرگ، آرامش 

و امنيت مردم را سلب می كند. 
معت��ادان پرخطر، اغلب اعتي��اد تزريقی دارند و به دليل 
رفتاره��ای پرخطر، به بيماری های مهلكی نظير ايدز نيز 
مبتال ش��ده اند. اينگونه افراد، تمايلی برای ترک اعتياد 
و بازگش��ت به جامع��ه ندارند و در بعض��ی رفتارهای 
 خ��الف قانون و هنجارهای اجتماع��ی را از خود بروز 

می دهند. 
معتادان پرخطر كه از سوی جامعه و خانواده های خود 
رانده می شوند، بيشتر در خيابانها، پاركها، زير پل ها و 

خانه های متروكه به سر می برند.
ب��ا توج��ه به وضعيت يادش��ده، كارشناس��ان هش��دار 
می دهن��د الزم اس��ت در م��ورد جم��ع آوری معتادان 
پرخطر از س��طح ش��هر اقدام اساس��ی ص��ورت گيرد 
و نهاده��ای مس��ئول اعم از دس��تگاه قضاي��ی، نيروی 
انتظامی و سازمان بهزيستی با همكاری يكديگر معضل 
 معت��ادان پرخطر را ب��ه طور دايمی و ب��ا قاطعيت حل 

كنند.

نگاهي به پديده معتادان خياباني 

 رویدادهای هجدهم بهمن 1357 خطر بیخ گوش شما است 

زیر پوست شهر

همایش نونهاالن انقالب اسالمي 
در چهارمحال وبختیاري 

گاز رساني به سه روستاي 
شهرستان کوهرنگ آغاز شد 

بهره برداري  از 14 پروژه عمراني 
در جرقویه علیا همزمان با دهه فجر 

مدير كل دفتر اموربانوان استانداری چهارمحال و 
بختي��اری از برگزاری همايش ب��زرگ نونهاالن و 
 م��ادران انقالب اس��المی همزم��ان با هفتمي��ن روز از
اي��ام اله دهه فجر در اس��تان خبر داد. روح انگيز كرمی 
در گفتگ��و ب��ا ايرنا تبيين نقش م��ادران و حضور مؤثر 
آن��ان در پيروزی انق��الب را از اه��داف برگزاری اين 
هماي��ش برش��مرد. وی اظهار داش��ت : اي��ن همايش 
همزمان با شهرستان های استان در سالن غدير شهركرد 
برگزار می ش��ود. به گزارش ايرنا، هفتمين روز از دهه 
فجر با عنوان روز انقالب اسالمی، استحكام خانواده و 

رسالت و منزلت زن نام گرفته است. 

همزم��ان ب��ا پنجمي��ن روز از دهه فج��ر انقالب 
اس��المی گاز رس��انی به روس��تاهای دهنو عليا و 
دهنو س��فلی وش��هرک امام حس��ين )ع(در شهرستان 
كوهرنگ با اعتباری بالغ برس��ه ميلي��ارد و900 ميليون 
ري��ال آغاز ش��د. مديرعام��ل ش��ركت گازچهارمحال 
وبختي��اری با اعالم اين خبر به ايرناافزود: با اجرای اين 
پروژه 450 خانوار روس��تايی از نعمت گاز طبيعی بهره 

مند شده اند. 

14 پروژه عمرانی همزم��ان با چهارمين روز دهه 
فج��ر انقالب اس��المی ب��ا اعتباری بال��غ بر 113 
 ميلي��ارد ري��ال در بخش جرقوي��ه علي��ای اصفهان به 
بهره برداری رسيد.  روابط عمومی فرمانداری اصفهان، 
اي��ن پروژه ه��ا را ش��امل گازرس��انی به روس��تاهای 
دستجرد،خارا و كمال آباد با اعتباری بالغ بر 70 ميليارد 
ريال، آس��فالت معابر روس��تاها، احداث فضای سبز و 
پارک ه��ا، جدول گذاری و بهس��ازی معابر و همچنين 
نصب تمثال ش��هدا عن��وان كرد. فرمان��دار اصفهان در 
آيين بهره برداری از اين پروژه ها، ضمن گراميداش��ت 
ي��اد و خاطره ش��هدای انقالب اس��المی، پيش��رفت و 
آبادانی كش��ور را مرهون خون ش��هدا و ايثارگری های 

ملت ايران دانست. 
مظفر حاجيان با اشاره به خدمات ارزشمند نظام جمهوری 
اسالمی، بعد از انقالب اسالمی افزود: سرعت و كيفيت 
از بارزتري��ن ويژگی ه��ای خدمت رس��انی به مردم در 
دوران بعد از انقالب اس��المی است. وی توجه ويژه به 
روستاييان و منطقه هاي محروم را از جمله اولويت های 
نظام جمهوری اس��المی به وي��ژه در دولت های نهم و 
 دهم برش��مرد و گفت: با ادامه روند خدمت رسانی به 
منطق��ه هاي مح��روم، در آينده ای نزديك ش��اهد رفع 

بسياری از مشكالت خواهيم بود. 

دث
حوا

زاینده رود
رئيس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از رد 
رش��وه 3 ميليون و 30 هزار ريالی توس��ط دو مأمور وظيفه 

شناس اين فرماندهی حين دستگيری متهمان خبر داد. 
 س��رهنگ اكب��ر حمي��دی نژاد ب��ا بي��ان اين خب��ر اظهار 
داش��ت: در يكی از عمليات های شناس��ايی و دس��تگيری 
س��وداگران م��رگ مأم��وران كالنت��ری كمش��چه به يك 
 خودروی س��واری مش��كوک و آن را مورد بازرس��ی قرار 

می دهد. 
وی اف��زود: مأم��وران در بازرس��ی از خ��ودرو مق��داری 
م��واد مخ��در از نوع ترياک را كش��ف و ضب��ط می كنند 
ك��ه راننده خودرو جهت رهايی از دس��ت قانون پيش��نهاد 
رش��وه ای به مبل��غ 2 ميليون ريال را به يك��ی از مأموران 
می كن��د ام��ا مأم��ور وظيفه ش��ناس با مناع��ت طبع خود 
 رش��وه مذكور را رد كرده و متهم را تحويل مراجع قضايی 

می نمايد. 
اين مقام مس��ئول عنوان داشت: در عملياتی ديگر مأموران 
مبارزه با مواد مخدر شهرس��تان برخوار اس��تان اصفهان با 
همكاری مأموران يگان امداد فرماندهی آن شهرستان حين 
بازرس��ی از يك گاوداری مقداری مواد مخدر را كشف و 
ضب��ط و يك نف��ر را در ارتباط  با نگه��داری مواد مخدر 
دس��تگير می كنند كه متهم حي��ن انتقال به يكی از مأموران 
پيش��نهاد رش��وه ای معادل ي��ك ميليون و 30 ه��زار ريال 
برای آزادس��ازی وی می كند كه اين مأمور وظيفه ش��ناس 
 ني��ز ضمن ص��ورت جلس��ه او را تحويل مراج��ع قضايی 

می نمايد. 
س��رهنگ حميدی پور در پايان خاطرنش��ان كرد: با توجه 
به بررس��ی های صورت گرفته و تأييد موضوع از س��وی 
كارشناس��ان بازرس��ی فرماندهی انتظامی اس��تان مأموران 

وظيفه شناس مورد تشويق و تقدير قرار گرفتند.

زاینده رود
با تالش مأموران دايره مبارزه با وسايل نقليه پليس آگاهی 
اس��تان اصفهان طی هفته جاری اعضای 90 نفره باند س��ارقان 
دستگير و 43 دستگاه خودرو و موتورسيكلت سرقتی كشف و 
ضبط شد.سرهنگ حسين حسين زاده )رئيس پليس آگاهی استان 
اصفهان( در گفتگو با اين پايگاه اظهار داشت: طی هفته جاری با 
تالش كارآگاهان دايره مبارزه با سرقت وسايل نقليه اين پليس، 
اعضای 9 نفره يك باند سرقت خودرو شناسايی و دستگير شدند.
وی افزود: از اين 9 نفر تعداد 43 دس��تگاه وسيله نقليه سرقتی 
كشف شد كه 35 مورد آن خودرو و 8 دستگاه آن موتورسيكلت 
است. اين مقام مسئول گفت: با بررسی های صورت گرفته تمامی 
مالباختگان شناسايی و وسايل نقليه مسروقه پس از مراحل قانونی 
به آنان تحويل شد. رئيس پليس آگاهی استان بيان داشت: در اين 
خصوص پرونده تشكيل و متهمان جهت سير مراحل قانونی به 
مراجع قضايی تحويل ش��دند. سرهنگ حسين زاده در پايان با 

بيان اينكه بررسی ها نشان داده است كه 60 درصد سرقت های 
صورت گرفته بر اثر بی احتياطی شهروندان رخ می دهد عنوان 
داشت: شهروندان به منظور پيشگيری از سرقت وسايل نقليه خود 
از تجهيزات ايمنی نظير دزدگير، سوئيچ مخفی، قفل پدال و فرمان 
استفاده و از گذاشتن سوئيچ حتی برای مدت كوتاه بر روی وسيله 

نقليه خود خودداری كنند. 

جوانان اس��تثنايی طيف وسيعی از جوانان را در بر 
می گيرد كه مبنای فردی در آنها بسيار مهم قلمداد 
می شود. به اين معنی كه هرگاه جوانی حداقل در 
يكی از ابعاد رش��د در مقايسه با همساالن خود از 
تفاوت قابل مالحظه ای برخوردار باش��د موجب 
اس��تثنايی ب��ودن او می ش��ود. به ط��ور مثال يك 
ه��زار نوزاد 6 ماهه را از نظ��ر بينايی مورد مطالعه 
قرار می دهيم. اگر ش��يئی را مقابل چش��مان آنها 
حرك��ت دهيم 950 ك��ودک آن را تعقيب می كنند 
ول��ی 50ك��ودک نمی توانن��د اين عم��ل را انجام 
دهن��د. بنابراين به اين تعداد از كودكان كه در آنها، 
تفاوت بارزی ديده ش��ده است كودک استثنايی با 
مش��كالت بينايی و در طيف وسيع كم بينا تا نابينا 
اطالق می ش��ود. البته در اين ميان جوانان كم توان 
ذهنی نيز بسيار مورد توجه هستند. جوان كم توان 
ذهنی قادر به انجام دادن توانايی های مورد انتظار 
از جوانان همس��ن او نيس��ت. در تقسيم بندی اين 
افراد به 2گروه جوانان اس��تثنايی با نشانگان بالينی 
و جوانان اس��تثنايی بدون نشانگان بالينی می توان 
اشاره كرد: جوان استثنايی با نشانگان بالينی از بدو 
تولد با بررسی اوليه قابل شناسايی و تشخيص اند 
مانن��د افراد فل��ج مغزی. اما نش��انه های معلوليتی 
جوان اس��تثنايی بدون نش��انگان بالينی، در فرايند 
رش��د، قابل تشخيص و شناسايی است. مانند افراد 
كم شنوا، كم بينا، كم توان ذهنی خفيف و ديرآموز 
ك��ه اين اف��راد به وي��ژه هنگامی ك��ه وارد جريان 

آموزشی در جامعه می شوند قابل شناسايی اند. 
توان بخشی کلی در جامعه 

جوانان استثنايی در كنار توانمندی های خود با كم 
توانی هايی روبه رو هس��تند كه به توجه، همراهی 
و فراهم كردن امكانات خاص از س��وی جامعه و 

خانواده نياز دارند. جوان��ان دچار اختالل های كم 
توانی ذهنی ك��ه دارای اختالل های خفيف و بقيه، 
كم توان ذهنی خيلی ش��ديد، شديد و متوسط اند. 
گ��روه اول به خدم��ات ويژه چندانی ني��از ندارند 
ام��ا گروه دوم نيازمند خدمات حمايتی، آموزش��ی 
و اجتماعی بيش��تری هس��تند. دكتر ادوين هاكسپر 
متخصص در مركز درمانی فلوريدا می گويد: توجه 
به اين جوانان بايد همواره در اولويت برنامه های 
مراكز توان بخش��ی كم توانان ذهنی باشد. امروزه 
پژوهش درباره اين جوانان معلول به منظور يافتن 
راه حل مناس��ب تر برای جب��ران كمبودهای آنان، 
تسهيل در امر آموزش و دستيابی سريع به آنچه در 
آموزش مدنظر است، بسيار گسترش يافته است. 

تغييرات��ی از قبي��ل تغيير محتوای آم��وزش، بافت 
فيزيك��ی م��كان آموزش و متناس��ب ك��ردن آن با 
ويژگی ه��ای دانش آم��وزان، ش��يوه های جديد 
آموزش��ی و تغيير نگرش والدين نس��بت به افراد 

معلول كه مورد تحقيق و پژوهش است. 
جوان معلول با وجود داش��تن مسائل و مشكالت 
خاص، از توانايی های خيلی عادی برخوردار است. 
بنابراين عالوه بر داش��تن تفاوت با همس��االنش، 
نيازمند بهره گيری از امنيت و آس��ايش و يادگيری 
به عنوان ش��باهت با آنهاست. اين كارشناس معتقد 
اس��ت: »بين افراد، توجه به جوانان كم توان ذهنی 
كه بيش��ترين تعداد 55 درصد از جوانان اس��تثنايی 
را تش��كيل می دهند، ضروری است. برخی از آنها 
كم ت��وان ذهنی تربيت پذير و تنه��ا قادر به تأمين 
احتياج��ات اوليه خود هس��تند و ام��كان يادگيری 
آموزشگاهی برای آنها وجود ندارد. برخی ديگر نيز 
به عنوان آموزش پذي��ر وارد جريان نظام آموزش 
در جامعه می ش��وند.« وجود هر فرزند نيازمند به 

توجه بيش��تر و با ش��رايط خاص در هر خانواده، 
بدون ش��ك عالوه بر ايجاد مشكالتی در اين باره 

همكاری بين اعضای خانواده را نيز می طلبد. 
در واقع انس��ان موج��ودی نيازمند اس��ت كه بايد 
خان��واده، مدرس��ه و جامع��ه به نح��و مفيدی به 

نيازهای او پاسخ دهد. 
در اين ميان جوانان معلول در كنار نيازهای عادی، 
نيازهای ويژه ای هم دارند كه بايد خانواده، جامعه 
و مدرس��ه به آنه��ا توجه كند. برای مثال بايس��تی 
ب��ه جوان كم توان ذهنی، با ابزار و وس��ايل عينی، 
آموزش داده شود. در آموزش نحوه لباس پوشيدن 
مثل بس��تن دكمه، زيپ و بند كفش و غذا خوردن 
اين كودكان بايد از وسايل آموزشی ساده و راحت 
بهره گرفت. يكی از محورهای آموزش درباره آنها، 
دادن آموزش در شرايط رسمی با برنامه ريزی و به 
تدريج است، در حالی كه افراد عادی، مهارت های 
اساسی را در شرايط غيررسمی و از طريق مشاهده 

ياد می گيرند. 
دكتر هاكس��پر مهارت های اساسی را مهارت های 
مرب��وط به تقويت، تربيت و ب��ه كار بردن حواس 
پنجگان��ه، مهارت ه��ای حركتی مانن��د راه رفتن، 
ايس��تادن، لی ل��ی كردن و دوي��دن و مهارت های 
ظري��ف مانند اس��تفاده از قيچی، نخ و س��وزن و 
جور ك��ردن قطعات پازل می داند. در حال حاضر 
آموزش به جوانان معلول به سمت آموزش فراگير 
حرك��ت می كند. ب��ه اين معنی كه اف��راد عادی و 
اس��تثنايی همزمان و در كنار ه��م آموزش ببينند و 
از جداسازی آنها اجتناب شود زيرا در اين شرايط 
هر كس می تواند به رش��د همه جانبه يعنی رش��د 
 ش��ناختی، عاطفی، اجتماعی و جس��مانی دس��ت 

يابد.

دستگیری باند سارقان با 43 وسیله نقلیه سرقتی رد رشوه سه میلیونی توسط مأموران وظیفه شناس اصفهان 

زندگی با معلولیت 

چگونه بر وسواس فکری غلبه کنیم؟  

این ی��ک قانون اس��ت: بدن فع��ال افکار 
وسواس��ی را غیرفعال می کند. اگر تجربه 
طوالنی مدت اشتغال به افکار وسواسی را 
دارید، خودتان بهتر متوجه می ش��وید چه 
زمانی رشته هایی از این افکار به ذهنتان 

راه پیدا می کنند. 

بهمن توكلی فرد
در بيان اهميت روابط عمومی، گفته دكتر 
»حميد نطقی« پدر علم روابط عمومی در 
ايران را نبايد از نظر دور داشت كه: »يك 
روابط عمومی خوب هميش��ه نزد مدير 
سازمان خود، مدعی العموم و نزد مردم، 
مدافع سازمان است.« اما به نظر می رسد 
كه همه روابط عمومی ها آن گونه كه مورد 
انتظار اين فن و علم ارتباطی است هميشه 
به ش��عارهای اساس��ی اين حرفه مانند،  
مردمداری، اطالع رسانی و... پايبند نيستند 
و ش��ايد آنه��ا را در صحنه عمل رعايت 
نمی كنن��د و فقط به فك��ر گرفتن لوح و 

تنديس اند!
اين در حالی است كه نهاد روابط عمومی 
به مرور زمان و بدون اينكه خدش��ه ای به 
ش��عارها و اصول حرفه ای آن وارد شود،  
مثل بسياری از وسايل امروزی به عنوان 
مثال وس��ايل مختلف ارتباط جمعی، از 
پيشرفت های علمی و فناوری های نوين، 
به ويژه فناوری ه��ای تازه ارتباط جمعی 
نوين نيز بهره مند ش��ده است تا آنجا كه 
در اين مسير امروزه از آن به عنوان روابط 

عمومی الكترونی ياد می شود.
ولی از منظر كارشناسان و صاحب نظران 
اين رشته و حرفه علمی و هنری،  روابط 
عمومی واقعی آن است كه با وجود همه 
پيشرفت هايی كه در فناوری های ارتباطی 
ب��ه وجود می آيد، هيچ گاه از ش��عارها و 
اصول حرفه ای و متعارف اين شغل غافل 

نشود و در رعايت  آنها از خود كم توجهی 
و قصور نشان ندهد و بيش از پيش نسبت 

به آنها وفادار باقی بماند.
نكت��ه ای كه اينجا قابل ذكر اس��ت نقش 
و كارك��رد و همايش ه��ا آن ه��م از نوع 
رواب��ط عمومی اس��ت  ولی ب��ه عنوان 
پيشنهاد ارزيابی نتيجه و كاركردهای اين 
همايش هاست كه به واقع بايد مورد توجه 
قرار گيرند. اينكه برگزاری اين همايش ها 
تا چه حد مفيد بوده و اينكه تأثيراتشان چه 
بوده هر كدام می تواند به موقع خود مورد 

ارزيابی قرار گيرد.
ثمرات اين گونه نشست ها كه بايد روابط 
عمومی ها به آن توجه كنند اين است كه 
عالوه بر طرح نوآوری، توانايی افراد را هم 

ارتقا ببخشد. 
نبايد به ش��كل تجاری به اين همايش ها 
نگاه كرد و اسپانسرها و كارگزاران روابط 
عمومی ای كه ن��ه وكيل بوده و نه مدعی 
ارباب رج��وع بلكه...!، مورد تمجيد قرار 
داد بايد فضای رقابت صحيح و مشروع 

و سالم را باز كرد. 
حج��م فعاليت ها در هر زمينه نمی تواند 
مالک انتخاب باشد بلكه تأثيرگذاری آن بر 
جامعه و هدايت افكار عمومی در جهت 
هدف مؤثرتر است. اميد آنكه موارد فوق 
در كانون توجه برگزاركنندگان و انتخاب 
كنندگان روابط عمومی قرار گيرد و شأن 
اين حرفه را با حركت های س��مبوليك 

پايين نياورند.

پنجره

وفاداري به اصول روابط عمومي 
در عصر سیاره اي شدن
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

همزمان با دهه مبارک فجر:
222 پروژه بزرگ و کوچک 

در 22 برق شهرستان اصفهان
زاینده رود

همزم��ان ب��ا 22 بهمن م��اه 222 پروژه ب��زرگ و كوچك در 
22 برق شهرس��تان ب��ا هزينه ای بالغ ب��ر 118/000/000/000 ريال 

بهره برداری از آن آغاز می گردد. 
مهندس حميدرضا پيرپيران مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت 
توزيع برق استان اصفهان در گفتگويی با پايگاه خبری وزارت نيرو 
پيرامون طرح های قابل افتتاح طی دهه فجر س��ال جاری در س��طح 
اين شركت می گويد: برق دار ش��دن 14 نقطه روستايی، برق رسانی 
به پروژه های مس��كن مهر و مس��كن روس��تايی در شهرستان های 
اردس��تان، فريدونشهر، نجف آباد، كاش��ان، تيران و كرون، شهرضا 
و ش��اهين ش��هر، احداث فيدر و ش��بكه های 20 كيلو ولت جديد 
در شهرس��تان های فريدونش��هر، نجف آباد، مباركه، كاش��ان، نطنز، 
ش��اهين شهر و آران و بيدگل، بهينه س��ازی شبكه های فرسوده 50 
روستا در شهرستان های مختلف، برق رسانی به شهرک های صنعتی 
واقع در شهرس��تان های نايين و خور و بيابانك، اردستان و فريدن،  
تقويت ش��بكه های برق در س��طح اس��تان، نصب تجهيزات جديد 
ب��ا تكنولوژی روز به منظ��ور كاهش خاموش��ی و افزايش ضريب 
 پايداری و اطمينان ش��بكه از جمله طرح های امسال ما در دهه فجر 

می باشد. 
ب��رای اج��رای پروژه ه��ای مذك��ور 537 كيلومت��ر  اف��زود:  وی 
ش��بكه فش��ار متوس��ط و فش��ار ضعيف اح��داث و تع��داد 434 
 دس��تگاه پس��ت و ترانس��فورماتور هواي��ی و زمينی نصب ش��ده 

است.

اعطای تخفیف 10 درصدی به 
متقاضیان تراکم ساختمانی و تفکیک 

فیزیکی در کالنشهر اصفهان
زاینده رود

ش��ورای اسالمی شهر اصفهان با اعطای تخفيف ويژه 10 درصدی 
به متقاضيان تراكم ساختمانی و تفكيك فيزيكی در اين كالنشهر تا پايان 
سال 1389 موافقت كرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، اعضای اين ش��ورا به ميمنت اي��ام ا... دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی و سی و دومين س��الگرد پيروزی انقالب با اعطای تخفيف 10 
درصدی بر عوارض ارزش افزوده بر تراكم ساختمانی و تفكيك فيزيكی 
ع��الوه بر تخفيف های مصوب قبلی در منطقه های 14 گانه ش��هرداری 

اصفهان موافقت كردند. 
براساس اين اليحه در راستای جلب مشاركت فعال شهروندان در توسعه 
ش��هر اصفهان، ش��هرداری اصفهان اجازه يافت اين تخفيف را منطبق با 
ضوابط شهرسازی در محدوده شهر اصفهان اعمال نمايد تا شهروندان با 
مراجعه به شهرداری های منطقه های 14 گانه ميزان تراكم مجاز و تفكيك 
فيزيكی ملك خود را حداكثر تا پايان س��ال جاری براس��اس فرم امكان 
سنجی، پيش خريد كرده و با استفاده از تخفيف فوق الذكر نسبت به واريز 
كل وجه به صورت نقدی با تكميل مدارک مربوط نسبت به اخذ پروانه 
 ساختمان با تفكيكی فيزيكی مطابق ضوابط شهرسازی و معماری اقدام

 نمايند. 
گفتنی اس��ت اعتبار و مهلت تراكم پيش خريد شده و تفكيك فيزيكی 

مصوب شورا حداكثر به مدت سه سال است.
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان، گفت: اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان چند روز پيش با ارائه طرحی پيش��نهاد نمودند كه همچون سال 
گذشته و به منظور ترغيب شهروندان به ساخت و ساز و در جهت كمك 
به تحقق طرح هدفمندی يارانه ها، عالوه بر تخفيفات موجود به مناسبت 
ايام ا... دهه مبارک فجر به ميزان 10 درصد تخفيف اضافه شود كه منجر 
 به ارائه اليحه ای دو فوريتی از س��وی ش��هرداری اصفهان در اين زمينه 

گرديد.
مهندس عباس حاج رسوليها عملكرد بعضی ديگر از شهرداری های منطقه ها 
در پاسخگويی و تسريع در رفع مشكالت شهروندان اصفهانی را مثبت و 
قابل تقديردانس��ت و لزوم حل مسائل، مشكالت و معضالت آنان را در 
شهرداری های منطقه چهارده گانه مورد تأكيد قرار داد و گفت: مديريت 
شهری بايد به سمتی حركت كند كه تمام مشكالت مردم در چهارچوب 
قوانين، احترام متقابل، برخورد اسالمی انسانی و تكريم ارباب رجوع در 
ش��هرداری های منطقه ها حل و فصل گردد و ديگر كس��ی به اين منظور 
 به كميته های نظارتی و ديدارهای مردمی ش��ورای اسالمی شهر مراجعه 

نكند. 
مهندس حاج رس��وليها توسعه و تجهيز حمل و نقل عمومی را يكی از 
اولويت ها و برنامه های سال آينده مديريت شهری اصفهان اعالم كرد و از 
عدم اجرای طرح اتوبوس بی آر تی در اين شهر انتقاد كرد و افزود: اجرا و 
راه اندازی سريع اين طرح يكی از مصوبه های شورای اسالمی شهر بوده 
كه متأسفانه هنوز محقق نشده است. وی طوالنی شدن زمان اجرای طرح 
اتوبوس بی آر تی را غيرقابل توجيه بيان كرد و گفت: با توجه به اجرای 
طرح هدفمندسازی يارانه ها و گرايش مردم به حمل و نقل عمومی، تسريع 

در راه اندازی اتوبوس بی آرتی در شهر اصفهان ضروری است.

انقالب اسالمی ایران الگویی 
موفق در عصر حاضر است

زاینده رود  
مس��ئول بسيج طالب سپاه قمر بنی هاشم )ع( گفت : انقالب 
اس��المی ايران ب��ه عنوان الگوي��ی برتر، موفق، احي��ا گر عدالت و 

معنويت در قرن حاضر می باشد.
به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، حجت االسالم حميد 
محمدی با تش��ريح گوش��ه ای از تهديدات اس��تكبار جهانی برای 
نابودی انقالب اسالمی ايران اشاره كرد و گفت: انقالب اسالمی از 
ابتدای شكل گيری تاكنون تهديدها و چالش های متعددی را پشت 
سرگذاشته است كه به لطف الهی و رهبری پيامبرگونه حضرت امام 
خمين��ی)ره( و مقام معظم رهبری و هوش��ياری م��ردم در همه اين 

اقدام های شكست خورده است.
وی احي��ای فرهن��گ و ارزش ه��ای اس��المی را از ب��ركات و 
دس��ت آورده��ای مه��م انقالب اس��المی برش��مرد و گف��ت: در 
واق��ع انقالب اس��المی ايران يك انق��الب فرهنگی ب��رای احيای 
دي��ن و فرهنگ اس��المی اس��ت و وظيفه همه حف��ظ آرمان های 
 انق��الب اس��المی و ارزش ه��ای ناب اس��الم محم��دی)ص( آن 

می باشد.
حجت االسالم محمدی افزود: بسيج طالب سپاه قمر بنی هاشم)ع( 
ب��ه منظور گراميداش��ت اي��ن ايام اق��دام به برگ��زاری برنامه های 
 متنوع فرهنگی ورزش��ی در س��طح حوزه های علميه استان نموده 

است.

 اخبار کوتاه دهه مبارک فجر 
سپاه قمر بنی هاشم )ع(

زاینده رود  
همزمان با دهه مبارک فجر انقالب اسالمی كالس مشاوره به 
همت حوزه مقاومت بس��يج خواهران لردگان در پايگاه های بسيج 

تابعه اين حوزه برگزار شد.
در اين برنامه بيش از 300 نفر از خواهران بسيجی حضور داشتند.

همزمان با س��اعت ورود تاريخی امام راحل به ميهن اسالمی ايست 
تبريك توس��ط پايگاه های مقاومت بسيج روستا های تنگ كلوره، 
ميالس اصلی و منجرمويی از تابعه حوزه امام علی)ع( س��پاه ناحيه 

لردگان برگزار شد.
در اي��ن روز بس��يجيان ب��ا گراميداش��ت ي��اد و خاط��ره ام��ام و 
 ش��هدای انق��الب ب��ه روح پرفتوح ايش��ان درود و صل��وات نثار 

كردند.
نشست سياس��ی به همت بسيج دانش آموزی شهرستان لردگان در 
دبيرستان فاطمه الزهرا)س( لردگان با حضور سرگرد غفاری مسئول 

عقيدتی سياسی ناحيه لردگان برگزار شد.
پاسخگويی به سئواالت، مداحی و ذكر مصيبت اهلبيت)ع( از ديگر 

برنامه های اين روز بود.
همزمان با دهه مبارک فجر انقالب اس��المی مراس��م پرفيض دعای 
توسل و زيارت عاشورا با حضور خيل بسيجيان و مردم بسيجی به 

همت پايگاه های مقاومت لردگان برگزار شد.

اطالعیه بسیج اصناف و جامعه 
انجمن های اسالمی اصناف شهرکرد 

زاینده رود
مجامع امور صنفی شهركردسازمان بازرگانی، اتاق بازرگانی، جامعه 
انجمن های اسالمی اصناف و بسيج اصناف استان چهارمحال و بختياری 

به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر اطالعيه ای صادر كرد.
 به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، در اين اطالعيه آمده 
است: دهه مبارک فجر يادمان استقالل و خودباوری مردم شريف ايران 
اس��ت، انقالب اس��المی در امتداد حادثه بزرگ كربال در جهان اسالم 

می باشد.
در اين اطالعيه به برگزاری شكوهمند و درخشان ايام دهه مبارک فجر، 
يادمان پيروزی انقالب اس��المی به رهبری حضرت امام خمينی )ره( و 
پيروزی در مبارزات اس��تكبار ستيزی تأكيد و آمده است : فجر انقالب 
اس��المی ايران، يادآور پايمردی های رهايی بخش و مبارزات تاريخی 

مردم آزادی خواه در برابر حاكميت استبداد و سلطه خارجی است.
مجامع امور صنفی شهركرد س��ازمان بازرگانی، اتاق بازرگانی، جامعه 
انجمن های اسالمی اصناف و بسيج اصناف استان چهارمحال و بختياری 
فرا رسيدن اين ايام خاطره انگيز و غرور آفرين در تاريخ پر افتخار ايران 
عزيز را گرامی داشته و به روح پرفتوح معماركبيرانقالب اسالمی حضرت 

امام خمينی)ره( و شهدای انقالب اسالمی درود و سالم فرستادند. 
در اين اطالعيه آمده است: دهه فجر نمادی از دستيابی ملت شريف ايران 

به استقالل، خود باوری، جايگاهی ويژه در نظام سياسی جهان دارد.
در خاتمه اين اطالعيه آمده اس��ت: تقارن دهه فجر انقالب اس��المی با 
28 صفر رحلت جانسوز پيامبر گرامی اسالم )ص( سبط اكبر حضرت 
امام حسن)ع( و حضرت امام رضا)ع(، رنگ و بوی ديگری به اين ايام 

بيادماندنی داده است و رسالت فرهنگی را دو چندان كرده است. 

اخبار شهركردروي ميز

زاینده رود  
در پنجمي��ن روز از دهه مب��ارک فجر انقالب 
اس��المی، اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با 
آرمان های واالی شهدای انقالب اسالمی تجديد ميثاق 

كردند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان،  
همزمان با حلول ماه مبارک ربيع االول و آغاز رس��می 
جش��ن های س��ی و دومين س��الگرد پيروزی انقالب 
اسالمی، اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور 
در گلستان ش��هدای اين شهر با نثار شاخه های گل و 
قرائت فاتحه به مقام واالی ش��هدای سرافراز انقالب 
اسالمی و بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران )ره( ادای 

احترام كردند.
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور بر مزار 
علما و ش��هيدان مدفون در گلستان شهدای اين شهر، 
همچون شهيد آيت ا... ش��مس آبادی، شهيد آيت ا... 
اشرفی اصفهانی، سرداران ش��هيد ردانی پور، ميثمی، 
خرازی، كاظمی و ديگر فرزندان برومند اين خطه، ياد و 
خاطره آنان را گرامی داشتند و بر استمرار حركت در راه 

اين عزيزان تأكيد كردند.
در حاش��يه اين مراسم باشكوه رئيس شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان، تشكيل شوراهای اس��المی را يكی از 
دستاوردهای نظام و انقالب اسالمی دانست و گفت: 
مردم ساالری دينی يكی از مصاديق روشن و شفاف اين 
شوراهاست كه با سه دوره فعاليت آنها بركات زيادی 

برای كشور و مردم به همراه داشته است.
مهندس حاج رسوليها پاسخگويی به خواسته های مردم 
را يك��ی از مهم ترين وظايف مديريت ش��هری بيان و 
اظهار امي��دواری كرد: تكريم ارباب رجوع و خدمات 
رس��انی مطلوب به مردم در س��رلوحه برنامه های اين 

مديريت قرار گيرد.
وی با گراميداش��ت ايام ا... دهه فج��ر و ياد و خاطره 
ش��هدای انقالب اس��المی و 8 س��ال دف��اع مقدس، 
از ايثارگری ه��ا، دالورمردی ه��ا و از جان گذش��تگی 
رزمندگان اس��الم، شهدا، جانبازان و آزادگان تجليل و 
ضمن تأكيد بر حفظ دس��تاوردهای انقالب اسالمی، 
مردم اصفهان را به شركت گسترده در راهپيمايی روز 

22 بهمن فراخواند.

شهرستان
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر انقالب اسالمي انجام شد:

تجديد میثاق اعضاي شوراي اسالمي شهر اصفهان با شهداي 
گرانقدر انقالب اسالمي

طی مراس��می ش��ش طرح آموزشی، كش��اورزی و 
عمرانی در بروجن به بهره برداری رسيد.

به گزارش فارس، يزدان جاللی معاون سياسی امنيتی 
استاندار چهارمحال و بختياری در مراسم بهره برداری 
از اين طرح های عمرانی در شهرستان بروجن اظهار 
داش��ت: برای اج��رای اي��ن طرح ه��ا در زمينه های 
عمران��ی، كش��اورزی و راه و تراب��ری، بيش از 14 
ميليارد ريال اعتبار اس��تانی و ملی هزينه شده است. 
وی افزود: دبيرس��تان پس��رانه بروجن، طرح آبياری 
بارانی گندمان، پرورش گاو ش��يری مجتمع دامداری 

بروجن و آسفالت گرم محور ارتباطی سفيد دشت به 
فرادنبه، جاده روستايی حسين آباد به گندمان و مركز 
اختالل ش��هيد ياری از جمله طرح های بهره برداری 
ش��ده هس��تند.  جاللی ادامه داد: ب��ا بهره برداری از 
طرح های ياد ش��ده زمينه اش��تغال افزون بر 31 نفر 
از اف��راد جويای كار در اين شهرس��تان فراهم ش��د.  
 وی نقش دولت عدالت محور در توسعه همه جانبه 
منطقه ها را بس��يار مثبت بيان و تصريح كرد: شتاب 
توسعه شهرستان بروجن در زمان فعاليت دولت های 
نهم و دهم سرعت چش��مگيری يافته است.  معاون 

سياس��ی امنيت��ی اس��تاندار چهارمح��ال و بختياری 
موقعيت جغرافيايی شهرس��تان بروج��ن را مطلوب 
دانس��ت و گفت: اين شهرستان به لحاظ قرار گرفتن 
در مسير محور ارتباطی منج � بيدله، استعداد توسعه 
را در تمامی زمينه ها دارد. وی افزايش اشتغال، كاهش 
نرخ بيكاری و رونق منطق��ه را از مزايای قرارگيری 
شهرس��تان بروجن در اي��ن محور ارتباط��ی بيان و 
خاطرنش��ان كرد:  با برنامه ريزی های علمی و صحيح 
می توان زمينه پيشرفت چند برابری اين شهرستان در 

سريع ترين زمان ممكن را به دست آورد. 

عضو فراكس��يون اصولگرايان مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: هم اكنون الگوپذيری كش��ورهای مس��لمان از 
منش ها و فضايل انقالب اس��المی در سراسر جهان به 
طور كامل مش��هود و ملموس است. نوراله حيدری در 
گفتگو با فارس از انقالب اسالمی به عنوان عاملی مؤثر 
در فراگير شدن فرهنگ اسالم ناب محمدی در جهان نام 
برد و اظهار داشت: انقالب اسالمی در گسترش اصول 
و ارزش های دينی و اسالمی در دنيا نقش برجسته ای را 
ايفا كرده و می كند. وی انقالب اس��المی را مترقی ترين 
انق��الب در زمينه التزام به ارزش های اس��المی عنوان 
كرد و افزود: هم اكنون الگوپذيری كش��ورهای مسلمان 

از منش ها و فضايل انقالب اس��المی در سراسر جهان 
مشهود و ملموس اس��ت. نماينده مردم اردل، فارسان، 
كيار و كوهرنگ در مجلس ش��ورای اس��المی پيروزی 
انقالب اس��المی را حاصل مجاهدت ه��ا و خون های 
بس��ياری از مردم مومن اين مرز و بوم دانست و گفت: 
جوان��ان امروزی با اطاعت هم��ه جانبه از واليت فقيه 
در نگه��داری و صيانت از انقالب اس��المی كوش��ش 
كنند و اجازه ندهند دش��منان كوچك ترين صدمه ای به 
ارزش های واال و متعالی اين نظام وارد ش��ود.  حيدری 
از واليت فقي��ه به عنوان بزرگ ترين پش��توانه نظام نام 
برد و خاطرنش��ان كرد: طی س��ال های پس از انقالب 

با تبعيت از واليت فقيه كش��ور از گردنه های سخت و 
پرخط��ری عبور كرد و بحران ها را يكی پس از ديگری 
پش��ت سر گذاشت. وی بر ضرورت تبيين انديشه ها و 
آرمان های امام برای نس��ل جوانان تأكيد كرد و افزود: 
ياد امام خمينی و انديشه های ايشان برای هميشه تاريخ 
زنده اس��ت و تبيي��ن و بازگو كردن اين انديش��ه ها در 
ارتقای آگاهی نسل جوان تأثيرات چشمگير و مثبتی را 
ايجاد خواهد كرد.  حيدری دستاوردهای عظيم انقالب 
اسالمی را مرهون تالش های امام راحل و شهدا دانست 
و گفت: پايبندی به آرمان های امام راحل)ره( و شهدای 

انقالب سبب شادی روح آنان خواهد شد.  

زاینده رود  
سخنگوی ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
توسعه و تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومی به ويژه 

ناوگان اتوبوس رانی اين شهر را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان، مهندس ابوالفضل قربانی، گرايش شهروندان 
به اس��تفاده از حمل و نقل عمومی بع��د از اجرای 
طرح هدفمندس��ازی يارانه ها را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: متأس��فانه به دليل وجود بعضی مشكالت، 
اين اقبال كمرنگ شده به طوری كه در حال حاضر 
در خيابان های ش��هر به ويژه بعدازظهرها مشكالت 
ترافيكی غيرقابل تحمل اس��ت. وی كمبود وسايل 
نقليه در بخش حمل و نقل عمومی به ويژه ناوگان 
اتوبوس رانی را مهم ترين علت بروز اين مش��كالت 
دانست و افزود: توسعه و تجهيز ناوگان اتوبوس رانی 
و افزايش تعداد اتوبوس های اين ناوگان برای ترغيب 
ش��هروندان جهت اس��تفاده از حمل و نقل عمومی 
ضروری است. رئيس كميسيون حمل و نقل، محيط 

زيس��ت و فناوری اطالعات ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان، همت مضاعف مسئوالن استان برای دريافت 
سهميه اتوبوس های شهری را خواستار شد و گفت: 
براساس بررسی ها و آمارهای موجود در حال حاضر 
ميزان استفاده مردم از تاكسی به عنوان ناوگان حمل 
و نقل عمومی نس��بت به قبل كاهش يافته ولی در 
مقابل، استفاده آنان از اتوبوس به صورت چشمگيری 
افزايش پيدا كرده اس��ت. وی بر توس��عه و تقويت 
ناوگان اتوبوس رانی اصفهان تأكيد كرد و با بيان اينكه 
كالنشهرها هنوز هيچگونه اتوبوسی به عنوان سهميه 
دريافت نكرده اند از دولتمردان خواست اتوبوس های 
موردنياز كالنشهرها به ويژه اصفهان را هر چه زودتر 

در اختيار شهرداری های اين شهرها قرار دهند.
سخنگوی شورای اس��المی شهر اصفهان، پيگيری 
مس��ئوالن مربوط برای تحقيق سهميه اتوبوس های 
اين كالنشهر را خواستار شد و اظهار اميدواری كرد: 
تا پايان سال جاری حداقل 200 دستگاه اتوبوس به 

ناوگان اتوبوس رانی اصفهان اضافه شود.

ش��هردار منطق��ه 4 اصفهان از افتتاح چهارمين ايس��تگاه 
ورزشی در اين منطقه خبر داد. به گزارش ايمنا، مهندس 
پرهام با بيان اين كه 28 ايستگاه ورزشی مخصوص آقايان 
و 30 ايس��تگاه برای بانوان در شهر اصفهان فعال است، 
گف��ت: ورزش همگانی می تواند ب��ا تقويت و افزايش 
نشاط اجتماعی در بين جوانان، از بروز بسياری از بزه ها 
و ناهنجاری های اجتماعی در جامعه پيشگيری نمايد از 
اين رو شهرداری به دنبال افزايش ايستگاه های ورزشی 
اس��ت. وی با اشاره به اين كه چهارمين ايستگاه ورزشی 
در منطقه 4 به بهره برداری رس��يد افزود: اين ايستگاه به 
منظور اس��تفاده پرسنل س��ازمان نظام مهندسی و عموم 
شهروندان  ايجاد شده است. شهردار منطقه 4 اصفهان با 
بيان اين مطلب كه فقر حركتی به معضل زندگی ماشينی 
به ويژه در ش��هرها تبديل شده است، تصريح كرد: الزم 
است شهرداری به عنوان يكی از متوليان ورزش همگانی 
با همكاری تربيت بدنی، زمينه توسعه و گسترش هر چه 
بيش��تر ورزش در محالت و منطقه های مختلف استان 

را فراهم نمايد. 

غبارروبی و عطرافشانی 
گلزار شهدا در کاشان

برگزاری دوره آموزش فرماندهان 
پایگاه های بسیج کاشان 

دانشگاه دولتي شهرضا 
مهرماه سال 90 آغاز به کار مي کند

بهره برداري از 26 طرح عمراني
 در کوهرنگ

15 پروژه در اردل 
به بهره برداري رسید

ه��م زمان ب��ا دهه مب��ارک فجر با حضور ب��رادران و خواهران بس��يجی 
شهرس��تان كاش��ان، معاونت اس��تاندار و فرماندار ويژه كاشان جمعی از 
مس��ئوالن و خانواده های معظم ش��هدا مراسم عطرافش��انی و غبار روبی 
گلزار شهدای دارالسالم كاشان برگزار گرديد. در اين مراسم آقای حاجی 
معاون استاندار و فرماندار ويژه كاشان طی سخنانی گفت: همه بايد از اين 
موقعيت حساس استفاده نماييم. امروز ايران اسالمی در همه جا سر خود 

را باال می گيرد و اين به بركت شهدا و امام راحل می باشد.

زاینده رود  
به منظور ايجاد انس��جام و وحدت روي��ه در انجام مأموريت های 
بس��يج، ارتقای معرفت دينی و بصيرت سياس��ی فرمانده��ان اولين دوره 
آم��وزش فرمانده��ان پايگاه های بس��يج از آران و بيدگل و كاش��ان در 
نمازخانه س��پاه كاش��ان برگ��زار گردي��د. در اي��ن دوره 5 روزه مباحث 
تخصص��ی و مهارتی، وظايف س��ازمانی فرماندهان، ايج��اد كارگاه های 
انتق��ال تجربه تدريس می ش��ود. همچنين هدف اصلی توانمندس��ازی و 
ارتقای س��طح دانش و بينش و مهارت های مديريتی فرماندهان پايگاه ها 

و واحدها می باشد.

سيد رضا مرتضوی فرماندار شهرضا گفت: با تمهيدات صورت گرفته، دانشگاه 
دولتی شهرضا از مهرماه سال 90 دانشجو می پذيرد. به گزارش فارس، سيدرضا 
مرتضوی در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان شهرضا 
به لحاظ برخورداری از سابقه درخشان و بی نظير در حوزه تربيت نخبگان و 
استادان برجسته دانشگاهی، شايستگی الزم را در زمينه برخورداری از دانشگاه 
دولت��ی دارد و با هماهنگی ص��ورت گرفته با وزارت علوم، اين مهم در آينده 

نزديك اجرايی می شود.  
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ريزی صورت گرفته، در سال اول فعاليت دانشگاه، 
جذب دانش��جو فقط در رشته مهندسی آی.تی انجام خواهد گرفت. فرماندار 
شهرضا با اشاره به طرح فاضالب اين شهرستان افزود: پروژه فاضالب شهرضا 
از سال 1367 آغاز شده و تاكنون فقط 28 درصد پيشرفت فيزيكی داشته است. 
مرتضوی تصريح كرد: شبكه فاضالب شهرضا در حدود 400 كيلومتر وسعت 
دارد در حالی كه تاكنون 140 كيلومتر از اين طرح به اتمام رسيده است. وی با 
اشاره به وضعيت عملكرد ادارات و ارگان های دولتی در شهرضا افزود: يكی از 
مهم ترين مسائلی كه در حال حاضر در شهرستان مطرح شده، بحث وضعيت 
پاس��خگويی ادارات و نهادها است كه فرمانداری شهرستان نيز بنا بر رسالت 
خود به طور دقيق و موشكافانه اين موضوع را مدنظر دارد. وی اضافه كرد: از 
آنجايی كه شهرستان شهرضا در مرحله جهش قرار گرفته است، انتظاری كه 
از مديران می رود اين اس��ت كه اهداف و برنامه های خود را به صورت علمی 
و دقيق اجرايی كنند تا خدمت رس��انی به مردم ش��ريف شهرستان به  صورت 

شايسته صورت گيرد. 

26 طرح و پروژه عمرانی در شهرستان كوهرنگ با حضور معاون عمرانی استاندار 
چهارمحال و بختياری بهره برداری ش��د. به گزارش فارس، معاون امور عمرانی 
اس��تاندار چهارمحال و بختياری در مراس��م بهره برداری از پروژه های عمرانی 
شهرستان كوهرنگ اظهار داشت: برای اجرای اين طرح ها افزون بر 16 ميليارد 
ريال اعتبار ملی و استانی هزينه شده است.  احمد ايرج پور طرح های بهره برداری 
ش��ده را در زمينه های گازرسانی، برق رسانی، كشاورزی و عمرانی بيان و تأكيد 
كرد: گاز رسانی به سه روستای بخش مركزی اين شهرستان، ساختمان اداره امور 
مالياتی و جهادكشاورزی شهر چلگرد، آب رسانی و اجرای شبكه داخلی روستاها 
و 18 طرح برق رسانی از جمله طرح های بهره برداری شده در شهرستان كوهرنگ 
محسوب می شوند.  وی افزود: با اجرای اين تعداد طرح عمرانی، زمينه بهره مندی 
مردم روستاهای دهنو عليا، دهنو سفلی و شهرک امام حسين)ع( از نعمت گاز 
طبيعی فراهم شد. ايرج پور تصريح كرد: شبكه داخلی آب روستاهای نادرآباد، 

اسمی آباد، فخر آباد و زمان آباد نيز به بهره برداری رسيد. 
معاون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و بختياری خاطرنشان كرد: بهره برداری از 
طرح های يادشده موجب آبادانی سريع تر اين شهرستان می شود. وی به وجود 
اس��تعدادهای طبيعی فراوان در شهرستان كوهرنگ اشاره و خاطرنشان كرد: با 
افزايش جذب سرمايه گذار و انجام سرمايه گذاری در بخش های مختلف به ويژه 
در بخش گردشگری، می توان زمينه توسعه همه جانبه و سريع تر اين شهرستان را 
فراهم كرد.  ايرج پور ضمن گراميداشت ايام اله دهه فجر، به رشادت های مردم در 
دوران انقالب اسالمی اشاره كرد و افزود: دهه فجر يادآور رشادت ها، استقامت و 

ايثار ملت بزرگ ايران است.  

طی مراسمی 15 پروژه عمرانی، بهداشتی و كشاورزی در شهرستان اردل 
به بهره برداری رس��يد. به گزارش فارس، معاون توس��عه مديريت و منابع 
انسانی اس��تاندار چهارمحال و بختياری در آيين بهره برداری از طرح های 
عمرانی شهرس��تان اردل اظهار داشت: برای اجرای اين طرح ها افزون بر 
29 ميليارد و 872 ميليون ريال اعتبار ملی و اس��تانی هزينه ش��ده اس��ت.  
حس��ن طاهری طرح های بهره برداری ش��ده را در زمينه های بهداش��تی، 
عمرانی و كش��اورزی بي��ان و تأكيد كرد: بهره برداری از مركز بهداش��تی 
درمان��ی گردپينه با 4 ميليارد ريال اعتبار از جمل��ه مهم ترين اين طرح ها 
محس��وب می ش��ود.  وی بهره برداری از طرح مسكن روستايی شهرستان 
اردل با 22 ميليارد و 500 ميليون ريال را از ديگر طرح های افتتاح ش��ده 
دانست و افزود: برای صدور اسناد ساختمانی روستايی در اين شهرستان 
126 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است. طاهری اجرای دو طرح سنگی 
مالتی را از طرح های ديگر به بهره برداری رس��يده در اين شهرستان بيان 
و تصري��ح كرد: برای اجرای اين طرح ها در لش��تر و ش��يخ محمود 540 
ميليون ريال هزينه ش��ده اس��ت. معاون توس��عه مديريت و منابع انسانی 
اس��تاندار چهارمحال و بختياری احداث و تكميل 10 كانال كشاورزی را 
جزو طرح های ديگر بهره برداری ش��ده در شهرس��تان اردل برشمرد.  وی 
اعتبار هزينه ش��ده برای اجرای اين طرح را 2 ميليارد و 706 ميليون ريال 
اعالم و خاطرنشان كرد: اين طرح در روستای رستم آباد اجرا شده است. 
طاهری خاطرنش��ان كرد:  با اجرای طرح های يادش��ده سطح رفاه عمومی 

مردم شهرستان اردل بيش از پيش ارتقا می يابد.

بهره برداري از6 طرح عمراني در بروجن

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس:
الگوپذیري كشورهاي مسلمان از انقالب ایران مشهود است 

سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان:
افزایش تعداد اتوبوس هاي شهري اصفهان نیازمند همت 

مضاعف مسئوالن است

شهردار منطقه 4 اصفهان :
افتتاح چهارمین ایستگاه ورزش 

صبحگاهی منطقه 4  اصفهان 

محمد باقر خندان

منا
: ای

س
عک
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سالمت
اندرزهای پزشکی

آفتاب گردان 
هر پوس��تی با توجه به رطوبت، چربی، جوش و منافذی كه دارد برای 
شادابی بيشتر نياز به تقويت دارد. در زير با ارائه ماسك های طبيعی كه 
از ميوه های گوناگون تهيه می شود می توانيد پوست خود را زنده و با 

طراوت نگه داريد.
ماسک انگور: اين ماسك برای روشن نگه داشتن پوست صورت مفيد 

است.
ــک اسفناج: اس��فناج را در روغن زيتون بريزيد درست به همان  ماس
صورتی كه بورانی درست می كنيد بعد اين ماسك را روی صورت پهن 
كنيد. اين ماس��ك برای پوست های كدر مفيد است و باعث درخشش 

پوست می شود. 
ماسک ميخک: مقداری گل ميخك را در آب خيس كنيد و بعد از 24 
س��اعت آن را صاف كرده و با مقداری عسل و آب خيار مخلوط كنيد 
به اندازه يك فنجان اين مخلوط را ميل كنيد اين ماسك باعث باز شدن 

رنگ رخساره و درخشندگي پوستتان می شود. 
کرم آرايش و زيبايی: كرم مسدود كردن منافذ صورت را روی پوست 
می ماليم و برای يك س��اعت پوست را ماساژ می دهيم تا خوب روی 

پوست بخوابد. نيم ساعت صبر كنيد و بعد صورت را بشوييد. 
ــک برای پوستهای معمولی: يك زرده تخم مرغ، يك قاشق مربا  ماس
خوری آب پرتغال، يك قاشق مربا خوری روغن بادام را با شيره نارگيل 

اضافه كرده و به صورت بماليد و پس از 20 دقيقه بشوييد. 
ماسک عسل و سرکه: مقداری عسل و سركه را مخلوط كنيد و روی 
لكه های صورت بماليد، كبودی های زير چشم را با اين ماسك برطرف 

كنيد. 
ــيب: هويج و سيب را رنده كرده و يك قاشق مربا  ماسک هويج و س
خوری عسل به آن اضافه كرده و روی صورت هايی كه لك دارد بگذاريد 

و پس از 20 دقيقه با آب ولرم بشوييد. 
ــک برگ چغندر: برگ چغندر را بكوبيد. به صورت ماس��ك در  ماس
آوريد روی تمام صورت پهن كنيد اين ماس��ك برای از بين بردن كك 

و مك مفيد است.
ماسک چهره های خسته و بی خواب: موز سالم و رسيده را خوب له 
كنيد و به آن نصف قاشق مربا خوری عسل اضافه كنيد و خوب آن را 
ب��ه هم بزنيد. اين مخلوط را به چهره و گردن خود بماليد و بعد از نيم 

ساعت بشوييد. 
ــوخته: يك هويچ تازه را به قطعات  ــک پوست تيره و آفتاب س ماس
پهن تقسيم كنيد و برای نيم ساعت روی پوست بگذاريد در اين مدت 

استراحت كنيد و بعد صورت را با آب نيمه گرم بشوييد. 
ــک گلگون شدن صورت: باقال را به صورت آرد در آوريد و آن  ماس
را خمي��ر كنيد و برای 5 دقيقه روی صورت بگذاريد و بعد صورت را 

بشوييد. 
ــک تقويتی: 14 گرم موم س��فيد را با 84 گرم روغ��ن بادام و 28  ماس
گرم النولين و 28 گرم گالب تهيه كنيد. موم  س��فيد و النولين را روی 
بخار آب گذاش��ته تا با هم آميخته ش��ود بعد روغن بادام و گالب را به 
آرامی در آن ريخته و هم بزنيد تا مخلوط شود. اين كرم را در ظرف در 
 بسته ای بريزيد  و هر روز از آن برای نرمی و تقويت پوستتان استفاده 

كنيد. 
ــک جوش چرکی: برای جوش های چركی با قاشق مخصوص  ماس
پودر گل ريواس را با يك قاشق ماست مخلوط كنيد. هفته ای سه روز 

روی پوستتان بماليد. 

انواع ماسک صورت 

مثل آینهنسخه گياهی

هنگامی كه از گياه آفتاب گردان سخن به 
مي��ان می آيد به طور معمول تخم آفتاب 
گردان در ذهن تداعی می ش��ود زيرا كه 
همه ما با تخم آن آش��نايی داريم زيرا هم 
به مصرف تغذيه پرندگان می رس��د و يا 
خود از آن اس��تفاده می كني��م ولی تمام 
قس��مت های اين گياه آفتاب پرس��ت از 
ريش��ه و ساقه و ش��اخه و گل آن گرفته 
تا مغز س��اقه آن دارای خواص بس��ياری 
است. سرخ پوستان آمريكا اين گياه را به 
خاطر تخم آن كه به مصرف غذا می رسد 
می كاش��تند و پ��رورش می دادند. آفتاب 
گردان گياهی است يكس��اله و تا حدود 
س��ه متر رش��د می كند. گل آن درش��ت 
و زيبا و به قطر 35 س��انتيمتر می باش��د. 
در وس��ط گل قرم��ز رن��گ آن دايره ای 
قه��وه ای رنگ وجود دارد  كه تخم های 
آفت��اب گ��ردان دورادور آن را گرفته اند. 
 اين گياه در بيشتر نقاط دنيا وجود دارد. از 
تخم آفتاب گردان روغن گرفته می شود 
كه اش��باع نشده است و برای پخت و پز 

مناسب است.
ترکيب های شيميايی:

تخمه آفتاب بسيار مقوی است دارای 24 
درص��د مواد پروتئينی، 47 درصد روغن، 
20 درص��د مواد هيدروكرب��ن، 8 درصد 
فس��فر، 9 درصد پتاس��يم و به غير از اين 
م��واد دارای ويتامين ه��ای A و B  نيز 
می باش��د. روغن تخم آفتابگردان دارای 
70 درصد اسيد لينوئيك و مقداری فسفر 
ليپيد و ويتامين E  می باشد به همين دليل 
چربی خون را پائين آورده و كلسترول را 

تنظيم می كند.
خاصيت داروئی:

اس��انس گل آفت��اب گردان ب��رای التيام 
زخم ه��ا و پائين آوردن فش��ار خون به 

كار م��ی رود. اس��انس برگ های آفتاب 
گردان خاصيت ميكروب كش��ی دارد. در 
طب قديم ايران  و در طب چينی از تمام 
قس��مت های گياه آفتاب گردان استفاده 
می ش��ود. در مورد زي��ر می توان از اين 
گياه اس��تفاده ك��رد و از خاصيت درمانی 

آن برخوردار شد.
ــوش: مغز س��اقه آفتاب  ــگ زدن گ زن
گ��ردان را در آب ج��وش ريخته و مانند 
چايی دم كنيد و روزی سه فنجان از اين 

چای بنوشيد.
تقويت معده و پائين آوردن فشار خون: 
30 گرم برگ های خشك آفتاب گردان را 

دم كنيد و سه فنجان  در روز بنوشيد.
ــورت، آب آوردن  ــرگيجه، ورم ص س
ــان: 20 گ��رم از  ــريع زايم ــدن و تس ب
گل های خش��ك آفتاب گردان را در آب 
جوش دم كنيد و روزی سه فنجان از اين 

دم كرده را بنوشيد.
درد معده، بيماری های دستگاه ادراری، 
يبوست: 30 گرم ريشه خشك شده آفتاب 
گردان را در آب جوش ريخته و مدت 5 
دقيقه بگذاريد بجوش��د يك فنجان از آن 

را سه بار در روز بنوشيد.
ــهال خونی: برای درمان اسهال خونی  اس
تخ��م آفتاب گردان را )به مقدار 30 گرم( 
در آب ريخت��ه و ح��دود يكس��اعت با 
حرارت ماليم بپزيد سپس آن را با نبات 

يا قند شيرين كرده و به مريض بدهيد.
ــردردی که همراه با سرماخوردگی  س
ــت: 30 گرم تخم آفتاب گردان را در  اس
دو لي��وان ريخته و بگذاريد بجوش��د تا 
نصف ليوان آن باقی بماند و اين جوشانده 

را دوبار در روز بنوشيد.
ضررها: ضرره��ای خاصی برای آن بيان 

نشده است.

همانطور كه می دانيم داروهای آنتی 
بيوتيك با فايده و معجزه های بسيار 
زياد توانسته اند ميليون ها انسان را از 
خط��ر حتمی مرگ نجات دهند و بر 
عمر آنها بيفزايند. اما همين داروهای 
ارزشمند در صورت درست مصرف 
نش��دن می توانند ضرر و زيان های 
جبران ناپذيری را برای افراد به وجود 
آورند. بنابراين به جاست خوانندگان 
محت��رم با برخ��ی از ع��وارض اين 
داروها آشنا شوند تا بتوانند با مصرف 
صحي��ح از پي��ش آمده��ای ناگوار 

پيشگيری كنند.
خ��وردن برخی از آنت��ی بيوتيك ها 
ب��دون تجوي��ز پزش��ك، تحريك و 
تورم جهاز هاضم��ه را به دنبال دارد 
به طوری كه بيمار از تهوع، استفراغ، 
درد مع��ده، ت��ورم روده و اس��هال 
ش��كايت دارد. بنابراي��ن بيماران در 
صورت مش��اهده اين نشانه ها بايد 
ضمن قط��ع آنتی بيوتي��ك به مراكز 
درمانی مراجعه نمايند تا پزش��ك با 
صالحديد خود نوع آنتی بيوتيك آنها 
را تغيي��ر دهد و بيمار را از خطرهای 

بعدی حفظ نمايد.
همانطور كه می دانيم اسهال منجر به 
كم آبی بدن می ش��ود و به دنبال آن 
پتاس��يم خون كاهش می يابد و اگر 
بيمار تحت مراقبت قرار نگيرد دچار 
بی حالی مف��رط، خ��واب آلودگی، 
ضعف عضالنی، عدم توازن قلب و 
ريه، اختالل كاركرد كليه و در نهايت 
بی نظمی ضربان قلب می ش��ود كه 

گاهی منجر به ايست قلبی می گردد. 
بنابراين واضح اس��ت كه درصورت 
بروز چنين خطره��ای بزرگی نبايد 
بی تفاوت بود و مصرف خودسرانه 
داروها به خصوص آنتی بيوتيك ها 
را متوقف كرد. الزم به ذكر است كه 
خوردن س��يب، موز و هلو به علت 
داشتن پتانسيم باال، اختالل های نام 
برده را مرتفع ساخته و برای قلب نيز 

مفيد است.
گاهی اوقات در پی مصرف گونه ای 
ناراحتی های  بيوتيك ه��ا  آنت��ی  از 
پوس��تی و به دنب��ال آن آلرژی های 
وسيع پديدار می گردند. اين ناراحتی 
ه��ا، به عل��ت خراب��ی و نداش��تن 
بهداش��ت پوس��ت نيس��ت، بلكه به 
علت از بي��ن رفتن مصونيت جلدی 
و پيداي��ش آلرژی در بدن اس��ت كه 
در اثر مص��رف داروها رخ می دهد. 
در چني��ن مواقعی ب��ا متوقف كردن 
آنتی بيوتيك و اس��تفاده از داروهای 
ض��د آلرژی و ويتامي��ن C و برخی 
داروه��ای ديگر می ت��وان به درمان 
ي��ا تخفي��ف ناراحتی ه��ای جلدی 
پرداخ��ت و مصوني��ت را ب��ه بدن 
بازگردان��د. از ديگر عوارضی كه در 
طی مص��رف داروهای آنتی بيوتيك 
رخ می ده��د می توان ب��ه عفونت 
كانديدا اش��اره كرد. كانديدا؛ ميكرو 
ارگانيسمی است كه در قسمت های 
زي��ادی از بدن به خص��وص جهاز 
هاضم��ه و ناحي��ه تناس��لی دي��ده 
می شود. اين ميكرو ارگانيسم وقتی 
در شرايط مس��اعد قرار می گيرد با 

باكتری های ديگر نيز همراه می شود 
و محيط بس��يار خطرناك��ی را برای 
 ميزبان��ش فراهم م��ی آورد. خوردن 
نا به جای آنتی بيوتيك، بروز عوارضی 
چون اختالل ه��ای جهاز هاضمه و 
اس��هال، خوردن شيرينی جات و نان 
بدون سبوس و فعاليت عفونت های 
كانديدايی در بدن بی ش��ك بيمار را 
تا س��ر حد مرگ پيش خواهد برد و 
آن وقت اس��ت كه ع��وارض جبران 
ناپذيری بيمار را احاطه كرده و او را 
از داشتن زندگی لذت بخش محروم 

می سازد.
بنابراين بيم��اران عزيز، به خصوص 
اف��راد روماتيس��می باي��د مص��رف 
خودس��رانه دارو ب��ه خصوص آنتی 
بيوتيك ها را كنار بگذارند و به طور 
مرتب تحت نظر پزش��ك متخصص 

خود باشند.
ب��ا اين اوص��اف خوردن ماس��ت و 
دوغ طبيعی به عل��ت وجود باكتری 
فيل��وس  و  اس��يد  الكتوباس��يلوس 
می تواند برای بيماران مفيد باش��د. 
همچنين خوردن سير خام و به صورت 
جويده، ضمن مبارزه با عفونت های 
قارچی و كانديدا، عوارض ناش��ی از 
مصرف آنتی بيوتيك ه��ا را كاهش 
می دهد. به هر حال به منظور موازنه 
كامل و يا تقريبی بهداش��ت عمومی 
بدن در چنين موردهايی بهتر است از 
مواد غذايی پروتئين دار مثل گوشت 
پنيرهای  )ماهيچه(، گوش��ت طيور، 
كم چ��رب، نان س��بوس دار و بادام 
اس��تفاده ك��رد و در كنار هم��ه اينها 
ميوه ها و سبزی های تازه را قرار داد 
چرا كه باكتری های توسعه يافته در 
روده ها از جذب ويتامين ها و امالح 
جلوگيری می كنند و مصرف مكرر 
ميوه ها و سبزی ها می تواند كمبود 
ويتامين ه��ا و مبارزه ب��ا باكتری ها 
را منج��ر ش��ود. در ضم��ن مصرف 
مايع��ات و چای ك��م رنگ هم برای 
جبران كم آبی نبايد فراموش ش��ود. 
دس��ته ديگری از داروها كه مصرف 
مت��داول و زيادی در س��طح جامعه 
دارند مسكن ها هستند. مسكن های 
معمولی نظير استامينوفن و آسپيرين 
در بيش��تر عطاری ه��ا و مغازه ها به 
فروش می رسند و بيماران برای رفع 
سر درد، دندان درد، كمر درد و... آنها 

را می خرند و ميل می نمايند.
از جمل��ه ع��وارض مصرف طوالنی 
م��دت اس��تامينوفن می ت��وان ب��ه 

بی اشتهايی، تهوع، استفراغ، سرگيجه، 
لتارژی، تعريق مفرط، لوز، درد معده، 
اس��هال، باال رفتن بيلی روبين، افت 
قند خون، اغماء و س��ميت كبدی و 

صدمه های كليوی اشاره نمود.  
بنابراين بيم��اران با دوز باال يا درمان 
دراز مدت بايد آزمون های دوره ای 
كب��دی و كلي��وی و ني��ز فعالي��ت 
خونسازی را انجام دهند و تحت نظر 
پزشك باشند. همچنين اين دارو نبايد 
برای بزرگس��االن بيشتر از 10 روز و 
در كودكان بيش��تر از 5 روز استفاده 
ش��ود چرا كه خطر سميت كبدی و 

كليوی برای آنها وجود دارد.
يكی ديگر از مس��كن های خطرناک 
و پرعارضه، آس��پيرين است. مراجع 
صالحي��ت دار توصي��ه می كنند كه 
آس��پيرين را نبايد برای كودكان زير 
12 س��ال تجويز نمود مگر به دستور 
پزش��ك متخصص، زيرا تجويز اين 
دارو در ك��ودكان منج��ر به عوارض 
ناگواری از قبيل ع��وارض كبدی و 
كليوی و همچنين اختالل های مغزی 
می ش��ود كه در صورت پيش��رفت، 
پيامدهای جب��ران ناپذيری را در پی 

خواهد داشت.
ك��ه  بزرگس��االنی  در  دارو  اي��ن 
ناراحتی ه��ای مع��ده از جمله زخم 
مع��ده، ورم معده، زخم اثنی عش��ر 
و بيم��اری ريفالك��س )پ��س زدن 
غ��ذا از معده به م��ری( دارند ممنوع 

می باشد.
چراكه آسپيرين ناراحتی های آنها را 
بس��يار تشديد می نمايد و گاهی هم 
منجر به خونريزی می ش��ود. اما اين 
داروی مسكن در افراد سالم هم نبايد 
همزمان با روغ��ن ماهی و يا روغن 
مص��رف   )primrose( پامچ��ال 
شود زيرا اين س��ه ماده، رقيق كننده 
خون می باشند و اگر با هم مصرف 
شوند خطر خونريزی های داخلی را 

افزايش می دهند.
به هر حال داروها و عوارض آنها از 
اين مقاله و چه بسا هزاران مقاله ديگر 
فراتر اس��ت و نمی توان شرح كامل 
آنها را جز به جز در اختيار مردم قرار 
داد. بنابراين اگر ب��ه اين نكته توجه 
كنيم ك��ه در دنيا س��ه طبيب حاذق 
وج��ود دارد و آن 1- دكت��ر آرامش 
خاط��ر 2- دكتر امس��اک و 3- دكتر 
شادمانی است، چه بس��ا بتوان تمام 
بيماری ها را ان شاءا... ريشه كن كرد 

و به سالمتی كامل دست يافت.

احضار
9/305 چون آقاي انوشيروان سلطان قيص فرزند غضنفر شكايتي عليه آقاي ايمان شاهين دوست 
مبني بر ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891054 ک 117 اين دادگاه 
ثبت، وقت رسيدگي براي روز شنبه 90/1/20 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نشر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت 
رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12669                                        دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

9/306 آگه��ي اب��الغ وقت دادرس��ي به پرهام مس��لكي محم��دي و پرويز مس��لكي محمدي 
موض��وع دادخواس��ت محم��د بابائي مبني ب��ر مطالبه وج��ه يك فقره چك كه تحت كالس��ه 
89-1198 ح/ 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ به وس��يله نش��ر آگهي ش��ده است كه مراتب طبق 
م��اده 73 براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد. 
بدينوس��يله به نامبرده ابالغ مي ش��ود كه در تاريخ 1390/1/20 ساعت 11 صبح جهت رسيدگي 
در ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر ش��ويد. در ص��ورت عدم حضور يا عدم 
ارس��ال اليح��ه دفاعيه و ي��ا عدم معرفي وكي��ل دادگاه غياب��اً رس��يدگي و رأي مقتضي صادر 

 

خواهد نمود.
م الف/ 12668                                  مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

10/305 چ��ون خانم زهرا واعظي فرزند محمدصادق ش��كايتي عليه خانم عصمت هادي پور 
مبن��ي بر مزاحمت تلفني مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891231 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز 90/2/20 ساعت 8 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يك��ی از روزنامه های 

كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13964                                        دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
تحديد حدود اختصاصي

11/182 شماره: 13759 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين جايگاه پمپ بنزين نطنز شماره 
پالک 3449 فرعي از 33- اصلي واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام سيد 
مصطفي ميرترابي حسيني و غيره در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالك در آ گهي قبلي 
بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/12/24 در محل شروع و به عمل خواهد آمد،  لذا 
به موجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار مي گردد كه در ساعت و 
روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک 
مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد 

شد. تاريخ انتشار: 89/11/18
م الف/ 645                                                   شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسيدگي
11/190 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1683 خواهان محمد بهش��تي با وكالت اكرم بهشتي 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه خس��ارات مازاد بر بيمه علي الحس��اب مقوم به مبلغ 30/000/000 
ريال به انضمام خسارات ناشي از خواب خودرو مقوم مبلغ 5/000/000 ريال خسارت ناشي از 
افت قيمت خودرو پس از احتساب علي الحساب مقوم مبلغ 15/000/000 ريال بانضمام مطلق 
خسارات دادرسي تأخير تأديه و حق الوكاله وكيل جمعاً مقوم مبلغ 50/000/000 ريال به طرفيت 
زهرا اسكندري تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/1/17 ساعت 
10 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ 

نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 15561                                    شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
11/191 بموجب رأي شماره 1487 تاريخ 89/9/28 حوزه ششم شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي عبدالصالح زنگنه كاظمي نام پدر: تقي، شغل: 
داروساز،  نشاني محل اقامت: مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ شش ميليون ريال 
بعنوان اصل خواسته بابت اجور معوقه شش ماهه اول سال 81 و هزينه دادرسي به مبلغ هشتاد 
هزار ريال در حق خواهان ها احمد، مهوش، رأفت همگي خلدي نس��ب نام پدر: محمد، نشاني 
محل اقامت: اصفهان- خ حكيم نظامي- كوچه مسجد پاچنار بن بست روشن پ 41، كدپستي 
15946-81738. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايي ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موق��ع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محكوم ب��ه و يا انجام تعهد و مفاد رأي 
بده��د در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه يا دادگس��تري 

محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 15589                                     شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
11/192 در خصوص پرونده كالسه 89-1723 ش/ 9 خواهان مجيد شه مهر دادخواستي مبني 
بر الزام به انتقال س��ند اتومبيل پژو 206 به ش��ماره انتظامي 567 ب 11- ايران 58 مقوم به 20 
ميليون ريال به طرفيت 1- س��عيد كياني 2- مجيد منجمي تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي 
براي روز يكشنبه مورخ 89/12/22 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده رديف دوم حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاش��اني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك 
اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 15605                                      شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائيه
11/203 آگهي ابالغ اجرائيه كالس��ه 330-4110 بدينوس��يله به آق��اي ابراهيم رحيمي فرزند 
ابوالقاس��م ساكن دس��تگرد خيار خيابان فردوسي كوچه ش��هيد مرداني بدهكار پرونده كالسه 
112330-4110 كه برابر گزارش واحد ابالغ نيروي انتظامي اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ 
مي گردد كه برابر قرارداد شماره 3138-85/09/04 بين شما و مديريت شعب بانك سپه منطقه 
اصفهان تنظيمي در دفتر الزم االجراي بانك سپه شعبه بلوار كشاورز اصفهان مبلغ 43/023/924 
ريال بابت اصل بدهي و مبلغ 9/644/635 ريال بابت خسارت تأخير تأديه تا تاريخ 89/07/05 و 
از آن به بعد روزانه 24/163 ريال بابت ذمه روزانه بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانكار درخواس��ت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه 
فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب است فقط يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 15527                                 اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ دادخواست تجديدنظر
11/204 در خص��وص اعتراض س��تاد اجراي فرمان امام )ره( ب��ه دادنامه مذكور و آگهي ابالغ 
دادخواست تجديدنظر سيد جواد ميراحمدي فعاًل مجهول المكان دادخواست تجديدنظرخواهي 
از دادنامه ش��ماره 1257-89/9/30 به طرفيت س��يد جواد ميراحمدي به اين دفتر تقديم كه به 
كالس��ه 89-287 ت ح/ 6 تجديدنظر ثبت و به لحاظ مجهول المكان بودن تجديدنظرخوانده 
و تقاض��اي تجديدنظرخ��واه و به اس��تناد ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدن��ي مراتب در يك 
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي چاپ و منتش��ر و از تجديدنظرخواه دعوت 
مي گردد، ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت نس��خه ثاني دادخواست 
 و ضمائ��م تجديدنظ��ر، اليحه دفاعيه خود را جهت ارس��ال به مرج��ع تجديدنظر تقديم دفتر 

دادگاه نمايد.
م الف/ 15511                            فاني- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

الف - رستمیان

های  رشته  در  اصفهان  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره 
مختلف از بين فارغ التحصيالن مقاطع کارشناسی و باالتر از طريق 
همکاری به  دعوت  حضوری  مصاحبه  و  استخدامی  کتبی   آزمون 

 می نمايد جهت اطالع از شرايط و نحوه ثبت نام در آزمون به آدرس 
 www.isfahanpl.ir استان  های  کتابخانه  کل  اداره   اينترنتی 

مراجعه فرماييد.

روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 

آگهی دعوت به همکاری 
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان
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زاینده رود
انقالب اسالمی  پيشگامان  از  همايش تجليل 
پيش از ظهر جمعه در سالن اجتماعات صدا 
و سيمای مركز اصفهان با حضور چهره های 
استان  اسالمی  انقالب  پيشگام  و  ماندگار 

اصفهان برگزار شد.
مراسم  اين  در  انقالب  پيشگامان  از  حداد 
رسالت  انجام  در  را  همگان  توفيق  گفت: 
پيشرفت  و  خودسازی  آن  الزمه  كه  اسالم 
اسالم  نمودن  جهانی  و  اسالمی  روزافزون 
متعال  درگاه خداوند  از  است  محمدی  ناب 

خواستارم.
سال  در  و  ايامی  چنين  در  داشت:  بيان  وی 
57، مبارزات ملت مسلمان ايران عليه استبداد 
طاغوتی و استكبار جهانی به رهبری ولی فقيه 
زمان امام امت به ثمر رسيد و قيام روزافزون 
ايران حكومت نظامی شاه ديكتاتور را  ملت 
ساقط كرد، به طوری كه شاه پس از انتصاب 
به نخست وزيری در 26 دی  بختيار  شاپور 

ماه از كشور فرار كرد.
نيروهای  زمان  اين  در  اينكه  بيان  با  حداد 
صفوف  به  دولتی  و  اداری  از  اعم  دولتی 
ايران  مردم  داشت:  اظهار  پيوستند،   مردمی 
خواستار بازگشت امام امت به كشور شدند و 
به لطف الهی و پايداری بی نظير مردم، رهبر 
كبير انقالب در 12 بهمن 57 به كشور تشريف 
آوردند و ملت قدرشناس با استقبالی بی نظير 
حاكميت  مقدمات  امت،  امام  از  تاريخی  و 

اسالم و واليت فقيه را فراهم كردند.
وی در ادامه افزود: امام خمينی )ره( در بهشت 
زهرا فرمودند: من با پشتيبانی اين ملت دولت 
تعيين می كنم و در عمل شاپور بختيار را عزل 

و به حكومت طاغوتی شاه پايان دادند.
پيشگام انقالب اسالمی گفت: انقالب اسالمی 
نمودن  خنثی  با  گذشته  سال  يك  و  در سی 
توطئه های خارجی همانند جنگ هشت ساله 
تحميلی،  فتنه ها، ترورها و آشوبگری های دول 
استكباری، توانست ايران را از انزوا و گمنامی 
خارج نموده و راهنمای تشكيل حزب ا... و 
رژيم  برابر  در  غزه  مظلوم  مردم  مقاومت 
)ره(  خمينی  امام  و  گردد  اسرائيل  غاصب 
و انقالب اسالمی تحرک ساير ملل مسلمان 
همچون مصر،  تونس، اردن،  يمن را راهنمايی 

و ساماندهی نمودند.
محصول  توفيقات  اين  اينكه  بيان  با  حداد 
ايران  شناس  حق  و  مسلمان  ملت  مبارزات 
به  تاريخ  طول  در  ايران  ملت  افزود:  است،  
و  گذشتگی  خود  از  با  اخير  قرن  در  ويژه 
احيای فرهنگ شهادت در راه خدا توانست 
عزتمندی و سربلندی ايران را حاصل و زمينه 
را  )عج(  زمان  امام  جهانی  اسالمی  انقالب 
فراهم كند. وی اظهار داشت: حدود سال های 
التعليمات  جامعه  كتابخانه  در  ما   27 و   26
اسالمی كه توسط روحانی بزرگوار فيروزيان 
در اصفهان تأسيس شده بود، جمع می شديم 
و برنامه مبارزاتی تشكيل می داديم و يك شب 
آقای توسلی مسئول كتابخانه به من گفتند كه 
شهيد نواب صفوی امشب به اصفهان تشريف 
می آورند و قصد دارند شما را ببينند. هنگام 
به كتابخانه آمدند.  شب شهيد نواب صفوی 
رخسار،  صالبت و هيبت آن شخص بزرگوار 
ما را آن چنان به خود جذب كرد كه به لكنت 
زبان افتاديم و پس از اينكه ايشان دستوراتی 
جزو  و  كرديم  بيعت  ايشان  با  دادند  ما  به 

فرمانبران اين بزرگوار شديم.
انقالب اسالمی موجب تحرک کشورهای 

اسالمی شد
محمدمهدی عبدخدايی نيز در جمع پيشگامان 
خيالی  تاريخ سازی  به  اشاره  با  انقالب 
متفكران غربی در قرن 19 اظهار داشت: در 
اين زمان ماركسيسم با استفاده از تخيل برای 
غرب تاريخ سازی كرد و زندگی بشر را به 

دوره های مختلف تقسيم نمود.
وی با بيان اينكه انسان اوليه به درستی خدا 
را نمی شناخت و خدا و دين به نوعی پندار 
غير  بروز حوادث  با  گفت:  بود،  آدمی  ذهن 
مترقبه مانند زلزله، سيل، آتش و... انسان اوليه 
متعددی  از شدت ترس و وحشت، خدايان 
را در ذهن خود ساخت و در خفا به آنها پناه 
بيشتر  آگاهی  و  زمان  با گذشت  اما  می برد، 
انسان ها و شناخت عوامل طبيعی از خدايان 
متعدد ذهنی خود به وجود مخلوق واحد پی 

برد.

اين پيشگام انقالب در ادامه با اشاره به دوره 
خدايان  به  اعتقاد  دوره  فطرت،  اوليه  توليد 
خدايان  به  بازگشت  و  الحاد  دوره  و  متعدد 
خداوند  برای  اوليه  انسان های  داشت:  بيان 
مظاهر متعددی از طوفان، زلزله و... ساختند 
و با علم ناقص خود همه چيز و وجود خدای 

متعال را انكار كردند.
عبدخدايی افزود: ماركس نقش پيامبران الهی 
در رواج توحيد را انكار می كرد و قرن 19 
به طوری  می دانست،  الحاد  قرن  را  ميالدی 
كه بيشتر جامعه شناسان، نويسندگان، داستان 
تأثير  تحت  زمان  اين  در  فالسفه  و  نويسان 
جامعه شناسی و روان شناسی ماركس مطالبی 

را بر عليه خداشناسی و توحيد نوشتند.
وی با يادآوری اينكه در اين مقطع زمانی دين 
به عنوان عامل ارتجا معرفی شده بود، اظهار 
شيعی  و  ستيزی  دين  خداستيزی،  داشت: 
ستيزی رواجی زيادی در اين زمان پيدا كرد.

)ره(  خمينی  امام  آمدن  با  گفت:  عبدخدايی 
بت ها شكسته شد و در دورانی كه بی هويتی 
پيدا شد كه  بود، شخصيتی  در جهان مطرح 
جهان را دگرگون كرده و بحث بحران هويت 

را مطرح كرد.
بشارت دهنده توحيد  امام  اينكه  بيان  با  وی 
در قرن ما است، خاطرنشان كرد: امام خمينی 
در  امروز  كه  نمودند  عمل  گونه ای  به  )ره( 
شيعه  واحدهای  دنيا  معتبر  دانشگاه های 

شناسی و اسالم شناسی تدريس می شود.
اين پيشگام انقالب اسالمی افزود: در زمانی 
كه تمام تالش ها در جهت بی هويت كردن 
زنگ  )ره(  خمينی  امام  بود،  اسالمی  ايران 
بازگشت به هويت شيعی را به صدا درآورد 
و پيام وحدت خداشناسی و انقالب را برای 

تمام ملت های مسلمان به ارمغان آورد.
عبدخدايی با اشاره به سخن امام خمينی )ره( 
صادر  جهان  به  را  انقالب  ما  فرمودند:  كه 
می كنيم. تصريح كرد: در آن زمان برخی از 
نهضت های آزادی به اين سخن امام خمينی 
می توان  چطور  كه  گفتند  و  خنديدند  )ره( 

انقالب را صادر كرد.
شهيد  حضور  به  اشاره  با  همچنين  وی 
 نواب صفوی در كنگره اسالمی در سال 32
گفت: اين شهيد بزرگوار در آن زمان خطاب 
كنگره  در  كننده  شركت  اسالمی  برادران  به 
اسرائيل  حمله  از  كه  زمانی  تا  كه  فرمودند 
می كنيد  ياد  فلسطين«  عربی  »سرزمين  به 
شكست  اسرائيل  غاصب  رژيم  مقابل  در 
سرزمين  بگويد  بايد  كه  چرا  می خوريد 

اسالمی فلسطين.
عبدخدايی با تأكيد بر اينكه انقالب اسالمی 
شده  صادر  جهان  تمام  به  حاضر  حال  در 
به  تنها  )ره(  امام خمينی  داشت:  بيان  است، 
مذهب شيعه خدمت نكردند، بلكه به توحيد 
حاضر  حال  در  و  نمودند  خدمت  جهان  و 

توحيد يك امر اثبات شده در جهان است.
را  اسالم  جهان  خداشناسی،  و  توحید 

به یکدیگر نزدیک می کند
وی خطاب به مردم مصر، يمن، اردن و تونس 
گفت: تنها كلمه توحيد و خداشناسی جهان 
اسالم را به يكديگر نزديك می كند و وحدت 

اسالمی به ارمغان می آورد.
عبدخدايی با اشاره به شعارهای نه غزه و نه 
لبنان جانم فدای ايران كه توسط فتنه گران سر 
داده شد، اظهار داشت: امروز مصر اسالمی، 
يمن و كشورهای  تونس،  غزه،  لبنان شيعی، 
اسالمی وطن ما هستند و ملت ايران با مردم 

مظلوم غزه هم آهنگ اند.
اسالمی،  انقالب  پيشگامان  همايش  ادامه  در 
با  اصفهان  استاندار  اصفهانی،  ذاكر  عليرضا 
اشاره به تاريخ سازی غربی ها در مقطعی از 
تاريخ گفت: در مقطعی از زمان غربی ها به 
دليل هويت يابی و احراز هويت برای دنيای 

غرب شروع به جعل تاريخ نمودند.
جعل  غربی  نويسان  تاريخ  داشت:  بيان  وی 
درباره  تنها  نه  را  سازی  تاريخ  و  تاريخ 
تاريخ ديگر  بلكه  به كار بردند،  تاريخ غرب 
كشورها را نيز جعل نمودند و در قرن های 
18 و 19 در جهت ساختن تاريخی متناسب، 
نگاه  و  زاويه  ديد،  با  و  غربی  ايده های  با 
نيز  ماركسيستی برای ديگر ملت های جهان 

تاريخ سازی كردند.
در  غربی ها  اينكه  بيان  با  اصفهان  استاندار 
كه  كردند  وانمود  جهانيان  همه  به  زمان  آن 

از نظر تاريخی از ساير ممالك ديگر غنی تر 
و  نژاد  اينكه  با وجود  داشت:  اظهار  هستند، 
جهانی  تمدن های  اولين  از  يكی  ايرانی  قوم 
می كنند  رفتار  گونه ای  به  غربی ها  است، 
در  و  است  اروپا  به  متعلق  تاريخ  گويی  كه 
اين دوران غربی ها مفاهيم خود را ارزش و 

مفاهيم شرقی را ضد ارزش می دانستند.
ذاك���ر اصفه����انی تصريح كرد: كشورهای 
اسالمی، اديبان، فالسفه و... در فضای گفتمان 
غربی غرق می شدند و از اين زمان متأسفانه 
راه غربی ها برای ادامه اين روند و فكر باز 

شد.
وی با بيان اينكه اين گفتمان موجب مرعوب 
شدن و كاهش فعاليت علمی در دنيای اسالم 
شد، گفت: غرب با اين گفتمان كه شرق بايد 
شرقی ها  به  ببيند  غرب  دريچه  از  را  خود 
و  الگو  ديده  به  غرب  به  كه  كردند  تفهيم 

جايگاه باالتر نگاه كنند.
بسياری  اينكه  بر  تأكيد  با  اصفهان  استاندار 
گفتمان  سمت  به  خاورميانه  كشورهای  از 
در  اگر  كرد:  خاطرنشان  رفتند،  غربی ها 
برهه ای از زمان تركيه به سمت الئيك پيش 
رفت به علت تحت تأثير قرار گرفتن تركيه از 

اين گفتمان بود.
ذاكر اصفهانی با بيان اينكه فالسفه قرن 18 و 
19 بيشترين رواج دهندگان اين مسأله بودند، 
گفت: تئوری های مختلفی در اين زمينه برای 
ايران در جهان  انقالب اسالمی  شكل گيری 
يك  و  سويه  تك  يك  هر  كه  آمد  وجود  به 

بعدی بودند.
انقالب  گيری  شكل  دليل  ترين  عمده  وی 
اسالمی را، هويت يابی و مقابله با اين گفتمان 
عنوان كرد و افزود: عالی ترين و عميق ترين 
و  يابی  هويت  انقالب،  گيری  شكل  دليل 
هويت  از  بخشی  كه  ايرانی  هويت  بازيابی 
جهان اسالم است می باشد، چرا كه انقالب 
بود  شده  مسخ  ايرانی  هويت  كه  زمانی  در 

موجب زنده شدن هويت ايرانی شد.
پيروزی  با  اصفهان،  استاندار  گفته  به 
اصل  به  ايران  اسالمی،  انقالب  شكوهمند 
كه  واقعی  ايران  و  شد  برگردانده  خويش 
بخشی از آن هويت جهان اسالم بود رخ نمود 
و دوره حاكميت انقالب اسالمی توانست در 
باشد، چرا  بخش  اثر  ساير كشورهای جهان 
جمله  از  و  جهان  كشورهای  در  امروزه  كه 
ايران در حال  انقالب اسالمی  مصر، مراحل 

شكل گيری است.
بسياری  در  داشت:  بيان  اصفهانی  ذاكر 
از  جديدی  موج  جهان،  كشورهای   از 
كه  است  گيری  حال شكل  در  گرايی  اسالم 
مصر نمونه بارز اين اسالم گرايی و الهام گرفته 
انقالب  و  می رود  شمار  به  ايران  انقالب  از 

مصر خيزشی از انقالب اسالمی است.
رشد  حال  در  انقالب  اين  ثمره  گفت:  وی 
است و همه مردم ايران، اين بيداری جهانی 
و  دور  نقاط  اقصی  در  را  اسالمی  و خيزش 

نزديك جهان شاهد هستند.
آراسته،  مرتضی  حدادی،  از حسن  پايان  در 
سيد بهاءالدين صدر، استاد ناصر فرنيا، استاد 
مصطفی  حقوقی،  جعفر  برهانی،  عباسعلی 
نيلی پور، مرحوم حسين ربانی، سيد مرتضی 
خانيان،  اسماعيل  محمود  زاده،  جمعه  امام 
جواد  نيلفروشان،  اسفندياری، حسن  ابراهيم 
شايسته فر، مطلب كوچك نژاد، حاج عباس 
عليزاده  علی  بازنشسته،  امير  و  انصاری 
االسالم  حجت  حضرت  و  استان  مركز   از 
و المسلمين اميری، حضرت حجت االسالم 
حضرت  خوانسار،  از  اميری  آقا  والمسلمين 
اله  المسلمين شيخ قدرت  و  االسالم  حجت 
االسالم  حجت  حضرت  شهرضا،  از  نجفی 
و  طاهايی  اله  فضل  شيخ  المسلمين  و 
حض���رت حجت االسالم و المسلمين شيخ 
و حضرت  بيدگل  و  آران  از  فدائيان   محمد 
حسن  ح��اج  المسلمين  و  االسالم  حجت 
از  رفعتی  مجتبی  حاج  كاشان،  از  مطمئن 
از نجف  ابوترابی  خوانسار، دكتر محمدعلی 
رضا  حاج  فريدن،  از  مه��دوی  داوود  آباد، 
تيران و كرون، سيد حسن شهيدی  از  امينی 
و احمد احمديان از لنجان، نصراله شاملی و 
مطهر مطهری از شهرضا به عنوان پيشگامان 
اصفه���ان  استان  اسالمی  انقالب  تأثيرگذار 
 در دوره رژيم ستم شاهی، تقدير به عم��ل 

آمد.

در همایش چهره هاي ماندگار و پیشگام انقالب اسالمي استان اصفهان تبیین شد:

انقالب اسالمي موجب تحرك کشورهاي اسالمي شد

وی عمده ترین 
دلیل شکل گیری 
انقالب اسالمی 
را، هویت یابی 
و مقابله با این 
گفتمان عنوان 
کرد و افزود: عالی 
ترین و عمیق ترین 
دلیل شکل گیری 
انقالب، هویت 
یابی و بازیابی 
هویت ایرانی که 
بخشی از هویت 
جهان اسالم است 
می باشد، چرا که 
انقالب در زمانی 
که هویت ایرانی 
مسخ شده بود 
موجب زنده شدن 
مناهویت ایرانی شد

 ای
س:

عک
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شمسایی: 
در مورد ماهان 
حرف نمی زنم

ترس تیم ها از 
رویارویی با 
ذوب آهن

بمب خبری در لیگ 
بسکتبال!

كاپيتان تيم فوتس��ال فوالد ماهان تأكيد كرد كه ش��انس   
تيم ف��والد ماهان ب��رای دس��تيابی به عن��وان قهرمانی 
مسابقه های ليگ برتر باشگاه های كشور بيش از تيم های ديگر 
اس��ت. وحيد شمس��ايی با تأكيد دوباره بر اينكه قهرمانی هيچ 
تيمی در ليگ برتر فوتس��ال قطعی نشده است، از اظهارنظر در 
خصوص تيم فوالدماهان خودداری كرد و گفت: نمی خواهم 
در م��ورد تيم ف��والد ماهان حرفی بزنم. به خ��ودم قول داده ام 
ديگر در مورد اين تيم اظهارنظری نداش��ته باش��م. كاپيتان تيم 
ملی فوتسال ايران در مورد احتمال تمديد قراردادش با باشگاه 
فوالد ماهان گفت: قرارداد من با باش��گاه فوالد ماهان به اتمام 
رسيده است اما اخالق حرفه ای حكم می كند در حال حاضر 
در م��ورد تمديد قرارداد با اين تي��م تصميم گيری نكنم. ليگ 
برت��ر فوتس��ال 2 هفته ديگر ب��ه اتمام می رس��د و بعد از آن 
 می توان��م ب��رای آين��ده ام تصمي��م بگي��رم. وی تصري��ح 
ك��رد: تمرين های تيم فوتس��ال فوالدماهان ب��ا توجه به اتمام 
ديدارهای اين تيم در ليگ برتر تعطيل اس��ت اما من زير نظر 

كارلوس مربی بدنساز تيم ملی در كمپ تمرين می كنم.

سرمربی تيم واليبال نشسته ذوب آهن اصفهان گفت: تيم ما 
به عنوان صدرنش��ين به مرحله بع��دی صعود می كند و 
رقاب��ت اصلی بين تيم های دوم تا چهارم برای صعود به مرحله 
پلی آف بسيار جدی است. هادی رضايی افزود: از شش تيم اين 
دوره از مسابقه ها چهار تيم به مرحله پلی آف صعود می كنند  و  
تي��م چهارم جدول بايد در مرحله پلی آف با تيم اول بازی كند، 
از اين رو سه تيم ديگر اين مسابقه با هم رقابت دارند كه چهارم 
نش��وند زيرا در مرحله پلی آف بايد با تي��م ذوب آهن روبه رو 
ش��وند. رضايی كه شاگردانش در هفته چهارم موفق به شكست 
 دخاني��ات در ته��ران ش��دند، در خصوص بازی ب��ا دخانيات 
گفت: بازی خيلی خوبی ب��ود و تيم دخانيات تا پايان هر بازی 
خيلی خ��وب بازی می كرد، اما تجربه كافی ب��رای پيروزی در 
لحظ��ات حس��اس را نداش��ت. هفته چه��ارم دور برگش��ت 
مسابقه های واليبال باشگاه های برتر ايران با برگزاری دو ديدار 
پيگيری ش��د كه ذوب آهن با شكست دخانيات به صدرنشينی 
خود تحكيم بخشيد و نفت وگاز گچساران نيز در ساری هيأت 

مازندران را از پيش رو برداشت. 

س��رمربی تيم بس��كتبال مه��رام پس از متحمل ش��دن 
 نخس��تين شكس��ت تيمش در مس��ابقه های ليگ برتر 
گف��ت: خيلی ها منتظر اين شكس��ت بودن��د اگرچه خودمان 
عامل ثبت آن ش��ديم. مهران ش��اهين طبع اظهار داشت: وقتی 
تيم قهرمان چند بازی متوالی را بدون شكس��ت پش��ت س��ر 
می گذارد، حساس��يت هايی برای ساير تيم ها ايجاد می شود. به 
همين دليل اس��ت كه می گويم خيلی منتظر شكست ما بودند. 
باخ��ت مه��رام بمب خب��ری خوب��ی در ليگ بس��كتبال بود. 
ش��اهين طبع تأكيد كرد: البته اينها مشكالتی است كه می تواند 
ب��رای ه��ر تيمی ايجاد ش��ود. هم��ان طور ك��ه ذوب آهن به 
هيچوجه بازی خوبی انجام نداد. فقط در چند دقيقه از كوارتر 
چهارم بود كه ذوب آهن به خودش آمد و بازی خوبی برگزار 

كرد. در كل اين بازی در حد نام دو تيم بزرگ نبود.
وی در بخش��ی از صحبت ه��ای خ��ود از عملك��رد بازيكنان 
خارج��ی تيمش در ديدار مقابل ذوب آهن انتقاد كرد و اظهار 
داش��ت: بازی مفيد آنها بيشتر از چهار دقيقه نبود. ضمن اينكه 

يكی از آنها خيلی زود از ادامه بازی محروم شد. 

ورزش

مربی نامدار، حسرتی تمام نشدنی
حرف های ترابیان بوی مربی 

ایرانی می دهد!
اين روزها صحبت از استخدام مربی خارجی نامدار است و 
اسامی مقابل ديدگان ما رديف می شوند اما به نظر می رسد 
در فدراسيون فوتبال انگيزه ای جدی برای رسيدن به اين مهم 
وجود ندارد! از وقتی برانكو ايوانكويچ غزل خداحافظی با 
فوتبال ايران را س��ر داد و مشخص شد كه او ديگر سمتی 
در تيم ملی ايران ندارد اهالی فوتبال به خصوص رسانه ها 
می خواستند يك مربی نامدار بزرگ خارجی سكان هدايت 
تي��م ملی ايران را بر عهده بگيرد. در واقع آن روزها اعتقاد 
همگان بر اين بود كه تيم ملی ايران می توانس��ت در جام 
جهانی آلمان نتايج بهتری بگيرد و چنانچه يك مربی آگاه تر 
روی نيمكت تيم ملی می نشست اين مهم محقق می شد. 
در حقيقت اصحاب رس��انه بر اين باور بودند كه استخدام 
مربی نامدار خارجی می توانست به سود فوتبال ايران باشد 
و تيم ملی كش��ورمان را در عرص��ه جهانی صاحب نام و 
اعتباری ويژه كن��د. اين اعتقاد اما تا به امروز هرگز عملی 
نشده است و مسئوالن فوتبال ايران هيچ گاه اقدام جدی در 
راستای تحقق اين خواسته مهم را انجام ندادند. همان طور 
كه ش��اهد بوديم پس از برانكو ايوانكوويچ اجماع تصميم 
گيرندگان فوتبال يا همان خرد جمعی حكم به حضور امير 
قلعه نوعی بر مسند كار داد. در حالی كه تصور می شد تيم 
ملی ايران صاحب مربی با دانش تری نس��بت به برانكوی 
كروات نشود اما يك مربی سنتی و بی تجربه در عرصه ملی، 
سكان هدايت تيم ملی ايران را بر عده گرفت. قلعه نوعی 
البته با توجه به دانشی كه داشت توانست نتايج قابل قبولی 
هم بگيرد در واقع هيچ كس از او توقع نداشت كه قهرمان 
جام ملت های آسيا بشود. امير قلعه نوعی كه رفت بار ديگر 
صدای اصحاب رس��انه درآمد كه اين كشتی بايد به دست 
ملوانی با تجربه و كار بلد س��پرده بشود اما باز هم تصميم 
گيرندگان به اين تصميم بی توجه بودند. انتخاب دايی يك 
اشتباه فاحش ديگر بود. دايی بی تجربه در عرصه مربيگری 
بين المللی سرمربی تيم ملی كشورمان شد و نه تنها نتايج 
بهتر از زمان امير نشد بلكه فضاحت باخت خانگی مقابل 
120 هزار نفر در ورزش��گاه آزادی به ب��ار آمد. پس از آن 
نيزشانس به افشين قطبی لبخند زد. مردی كه تنها به واسطه 
يك فصل سرمربيگری در پرسپوليس و قهرمانی با اين تيم 
به عنوان مربی جديد تيم ملی انتخاب می شد. اين جام هم 
تصمي��م گيرندگان فاكتور تجربه را هرگز در نظر نگرفتند 
در ش��رايطی كه ديدم قطبی در فصل بعد مربی گری خود 
در پرس��پوليس ميانه ها ی راه اين تيم را رها كرد و رفت 
كه اين نشان می داد وی به طور اتفاقی با پرسپوليس بر بام 
ليگ نشسته و اگر آن تيم قهرمان شد حاصل فاكتور های 
مهم ديگری هم بود. قطبی نيز همان فضاحتی را به بار آورد 
كه ديگر مربيان خالق آن بودند. او نيز به رغم وعده هايش 
چيز تازه ای را به فوتبال ايران تزريق نكرد و نتيجه آن شد 
كه ديديم. با رفتن قطبی بار ديگر اصحاب رسانه خواستار 
اس��تخدام مربی نامدار خارجی ش��دند. هر چند كه همه 
می دانند در اين فضا كه فوتبال ما اش��كال های ساختاری 
فراوانی دارد از مربی بزرگ هم كاری س��اخته نيست. البته 
اين دليل نمی شود كه بار ديگر همان اشتبا ه های گذشته را 
تكرار كنيم. حضور مربی با تجربه و نامدار خارجی الاقل به 
طور مقطعی تيم ملی ما )و نه فوتبال( را سروسامان خواهد 
داد اما بوی استخدام مربی داخلی )شايد دوباره قلعه نوعی و 
يا ابراهيم زاده( مشام را آزار می دهد. عباس ترابيان مسئول 
روابط بين الملل فدارس��يون فوتبال اي��ران اگر چه پرده از 
مذاكره با مربيان نامدار بر می دارد اما متن مصاحبه وی كه 
در س��ايت های خبری آمده، نشان می دهد در فدراسيون 
فوتبال همچنان دس��ت هايی در كار است كه مانع حضور 
مربی بزرگ خارجی در فوتبال ايران ش��ده و اين پروژه را 
مختل كنند. اين روزها با نام هايی مانند: كرش، س��انتينی، 
هوليه، متس��و و...خوب بازی می شود اما به نظر می رسد 
 بازگش��ت به نقطه صف��ر محتمل تر از ه��ر چيز ديگری 

است!

 کارلوس کرش امروز برای عقد 
قرارداد وارد تهران می شود

كارل��وس كرش، مربی س��ابق تيم ملی پرتغال و باش��گاه 
رئال مادريد امروز به صورت VIP وارد تهران می ش��ود.  
وی قرار اس��ت جلسه ای محرمانه با علی كفاشيان، رئيس 
فدراسيون فوتبال ايران داشته باشد و در اين جلسه قرارداد 
او به احتمال 99 درصد بس��ته می  شود. به گزارش سايت 
گل، او با اين قرارداد 1/5 تا 2 ميليون دالر در سال دستمزد 
خواهد گرفت و به احتمال بس��يار زياد هدايت تيم اميد را 
هم در اختيار خواهد گرفت كه البته اين يكی از شروط او 

برای پذيرفتن اين قرارداد بوده است. 
كرش دو دوره مربی تيم ملی پرتغال بوده و در زمينه ملی 
س��ابقه هدايت امارات و آفريقای جنوبی را هم دارد. او كه 
سابقه كار در ليگ ژاپن را هم داراست هدايت رئال مادريد 
را هم در دس��ت داشته. البته شايد بس��ياری او را بيش از 
همه با دستياری سر الكس فرگوسن در منچستريونايتد به 
ياد بياورند. او همچنين پرورش دهنده نسل طاليی فوتبال 
پرتغال اس��ت كه در ميان آنها نام بازيكنان بس��ياری مانند 

لوييس فيگو و روی كوشتا به چشم می خورد.

یادداشت خبر

با وجود گذش��ته بيش 
از س��ه  هفته از حدف 
از  اي��ران  مل��ی  تي��م 

جام  مسابقه های 
ی  ملت ه��ا

آسي����ا، 

پرونده اين رقابت ها هنوز بسته نشده 
و اظه��ار نظرهای مختلف پيرامون اين 
مسابقه ها ادامه دارد. با خسرو حيدری، 
ملی پ��وش تيم س��پاهان در مورد اين 
رقابت ه��ا هم كالم ش��ده ايم. 
وی ك��ه كمت��ر در مورد 
حاش��يه ای  مس��ائل 
می زند،  ح��رف 
گون��ه ای  ب��ه 
م��ورد  در 
فش��ين  ا
قطبی 

می گويد  سخن 
كه به نظر می رس��د قطبی را مقصر 
باخ��ت تي��م ملی مقاب��ل ك��ره جنوبی 

می داند. 
در  مل������ی  تی�����م  عملک�����رد    
مسابقه های جام ملت های آسیا را 

چگونه ارزیابی می کنی؟
مرحل��ه گروه��ی  ب��ازی   3 در   اي��ران 
مس��ابقه ه��ا عملكرد خوب��ی از خود به 
نمايش گذاشت و توقع مردم را از خود 

ب��اال برد ام��ا مقابل كره جنوب��ی دفاعی 
ب��ازی كرديم ت��ا گل نخوري��م و همين 
 باعث شد كه نتوانيم مقابل اين تيم پيروز 

شويم. 
نيم��ه اول ب��د بازی كردي��م و نيمه دوم 
ب��رای  بهت��ر ش��ديم و موقعيت هاي��ی 
رسيدن به گل داش��تيم اما به دليل اينكه 
در اي��ن بازی موقعيت س��ازی مناس��ب 
انجام نش��د، نتوانستيم به گل برسيم؛ در 
وقت های اضاف��ه هم نتوانس��تيم كاری 
 كنيم و باعث ش��د پيروزی را از دس��ت 

بدهيم.
 به نظر می رس��ید که تیم کره بهتر 

از ایران بود.
 ك��ره از نظ��ر تيمی از م��ا قوی تر بود و 
تيم م��ا به گونه ای ب��ازی می كرد كه در 
ض��د حمله ها به گل برس��د و بتواند با 
استفاده از آن پيروزی را از آن خود كند، 
به همين دليل به نظر من تفكر محتاطانه 

باعث باخت ما شد.
چه کس��ی را مقصر باخت تیم ملی 

می دانی؟
 نمی توان گفت كه بازيكن يا مربی باعث 
باخت ما ش��د اما تيمی كه در بازی های 
خ��ود محتاطان��ه عمل كن��د، محكوم به 
شكس��ت می ش��ود و با توجه ب��ه اينكه 
بازيكن��ان ما در اين ب��ازی موقعيت های 

چندان��ی نداش��تند، نمی توان��م بگوي��م 
شايسته پيروزی بوديم.

 سپاهان بیشترین تعداد بازیکنان 
مس��ابقه ها  ای��ن  در  ملی پ��وش 
را داش��ت؛ ش��رایط س��پاهان در 
ارزیاب��ی  چگون��ه  را  برت��ر   لی��گ 

می کنی؟ 
تيم ملی و بازی های آن به پايان رسيده و 
بازيكنان بايد با نگاه حرفه ای همه تمركز 
خ��ود را ب��ر بازی های باش��گاهی خود 
بگذارن��د؛ به نظر من حض��ور بازيكنان 
ملی پ��وش زياد در تيم ما ب��ه تيم ضربه 
نمی زند و س��پاهان از اين مسأله متضرر 

نمی شود.
 بازی مقابل شاهین چطور بود؟

ش��اهين يك��ی از تيم های خ��وب ليگ 
برتر اس��ت و ما با توجه به تساوی هفته 
گذشته مقابل سايپای كرج، به سه امتياز 
اين ديدار نياز داشتيم، شاهين تيم كاملی  
اس��ت ولی ما ه��م روی نقاط ضعف و 
قوت اين تيم كار كرده بوديم اما عملكرد 
خوب دروازه بان و مدافعان اين تيم، راه 
را برای گلزنی تيم ما بس��ته نگه داشت. 
ام��ا اميدواري��م كه بازی ه��ای آينده را 
با پيروزی پش��ت س��ر بگذاريم  تا تنها 
تعقيب كننده ذوب آهن در صدر جدول 

باشيم.

ذوب آه��ن  بس��كتبال  تي��م   س��رمربی 
گفت: تمركز الزم را مقابل مهرام داشتيم 
و يك��ی از علت ه��ای اصلی پيروزی در 
اين ب��ازی همي��ن موضوع ب��ود. فرزاد 
كوهي��ان در م��ورد پي��روزی 78 بر 74 
برابر مهرام در ليگ برتر بس��كتبال اظهار 
داش��ت: بازی بس��يار خوبی بود و هر 2 
تيم عالی كار كردند. تماشاگران هم بازی 
زيبايی را ش��اهد بودند و قدرت باالی 2 
تي��م را ديدند.  وی ادامه داد: به نظر من 
تيم ما تمركز الزم را در اين بازی داشت 
و يكی از علت ه��ای اصلی پيروزی ما 

همي��ن موضوع بود. عل��ت ديگر اينكه، 
ما نسبت به بازی های گذشته هماهنگی 
بهت��ری داش��تيم و بازيكنان ج��وان نيز 

كمك خوبی به تيم كردند. 
س��رمربی تي��م بس��كتبال ذوب آهن در 
مورد مهرام گفت: مهرام عملكرد خوبی 
داش��ت و نيمه اول ه��م از ما پيش بود. 
آنها تيم بسيار قدرتمندی هستند و يكی 
از جدی ترين مدعيان قهرمانی محسوب 

می شوند. 
وی در م��ورد پي��روزی برابر مهرام پس 
از 2 فصل ناكام��ی مقابل اين تيم عنوان 

كرد: اين ش��رايطی اس��ت كه در ورزش 
به خصوص بس��كتبال وج��ود دارد كه 
تيم��ی در ي��ك ب��ازی تمام ش��رايط به 
سودش باش��د و يك روز ديگر بر عيله 
آن. در اين بازی ه��م همين اتفاق برای 
ما افت��اد و به برتری رس��يديم.  كوهيان 
با اش��اره به دي��دار با ش��انويل لبنان در 
جام باش��گاه های غرب آسيا تأكيد كرد: 
فرصت زيادی را ب��رای آمادگی نداريم، 
به همين دليل بازی بسيار سختی را پيش 
بينی می كن��م و امي��دوارم بتوانيم نتيجه 
خوبی را در اين بازی كس��ب كنيم تا در 

لبنان به مشكل نخوريم.  وی با يادآوری 
اينك��ه مصدوميت آرن داودی ش��رايط 
ذوب آهن را تحت تأثير قرار داده اس��ت 
گف��ت: او در زمان بدی مصدوم ش��د و 
تاكنون نتوانس��تيم جايگزين خوبی برای 

وی پيدا كنيم. 
نب��ود او آهنگ بازی م��ا را به هم ريخته 
اس��ت و اين مشكلی اس��ت كه درحال 
حاضر با آن روبه رو هستيم.  ذوب آهن 
روز سه ش��نبه در دور رف��ت مرحله يك 
چهارم نهايی ليگ بس��كتبال غرب آس��يا 

ميزبان شانويل لبنان است. 

خط دفاعی شاهین روز خوبی را پشت سر گذاشت

خسرو حیدری:  قطبی بیش از حد احتیاط کرد

نبود داودی آهنگ بازی ذوب آهن را به هم ریخته است

كوهیان: داشتن تمركز، اصلی ترین عامل پیروزی مقابل مهرام بود

مصاحبه

امي��ر قلع��ه نوعی س��رمربی تيم فوتبال س��پاهان 
اصفهان گف��ت: در دو بازی اخير گرچه امتيازاتی 
را از دس��ت داده ايم اما از روند تيم راضی هستم. 
تيم م��ا دو بازی اخير خود را در ش��رايطی انجام 
داده كه ما حتی 5 جلسه تمرين تاكتيكی نداشتيم؛ 
بازيكنان من تا می آيند با تيم هماهنگ ش��وند به 
اردوی تيم ملی می روند، دوباره هم آنها رفتند تا 
برای بازی با روسيه آماده شوند؛ ما 2 بازی سنگين 
خارج از خانه داش��ته ايم به اين مسأله زمين های 
خ��راب و بی كيفيت را هم اضافه كنيد كه در كار 

ما تأثير گذاشته است. 
 وی اف��زود: مگ��ر رئ��ال مادري��د در اوساس��ونا 
نم��ی ب��ازد؟ آيا آنجا ه��م چني��ن مباحثی مطرح 
می ش��ود؟ بنده ب��ا توجه به ش��رايط فعلی كاری 
نمی توانم انجام دهم! ش��ما جای امير قلعه نوعی، 
وقتی جمع��ه قبل ملی پوش��انتان را در اختيارتان 
قرار می دهند وتا ش��نبه اي��ن هفته 2 بازی آن هم 
بيرون خان��ه برگزار می كنيد چگونه می توانيد به 
اهدافتان برسيد؟ آن وقت می نشينيم و می گوييم 
چ��را فوتبال م��ا از ژاپن عقب افتاده اس��ت؟ چرا 
به جام جهان��ی نمی رويم و قهرمان جام ملت ها 

نمی شويم؟ 
به جرأت می گوي��م كه فوتبال ما فقط پش��توانه 
نيروی انسانی دارد و در ديگر بخش ها مشكالت 

فراوانی به چشم می خورد. 
قلع��ه نوعی در پاس��خ به انتقاد برخ��ی مربيان كه 
ب��ه وی ب��ه خاط��ر عدم پذي��رش س��رمربيگری 
 تي��م ملی برای بازی با روس��يه خ��رده گرفته اند 
گفت: بگذاريد نظرشان را بگويند بنده در گذشته 
ع��رق مل��ی خ��ود را ثاب��ت ك��رده ام؛ چطور آن 
روزهاي��ی كه بدون قرارداد روی نيمكت تيم ملی 
نشستم و كار كردم اين آقايان حرفی نمی زدند اما 

حاال دست به مقاله نويسی و مصاحبه می زنند. 

قلعه نوعی درباره بازی حساس هفته آينده تيمش 
مقابل ذوب آه��ن گفت: چه صحبت��ی می توانم 
انجام دهم؟ ملی پوش��ان من از تيم جدا ش��دند، 
درست است كه ذوب آهن هم ملی پوش دارد اما 
بازيكن��ان آنها فيكس بازی نمی كنند در حالی كه 
نفرات ملی پوش س��پاهان جزو مهره های اصلی 

تيم ملی هستند. 
به نظر ش��ما چ��ه كار می توانم انج��ام دهم؟ اگر 
بگوي��م به تيم ملی بازيك��ن نمی دهيم می گوييد 
قلعه نوعی به تيم ملی پش��ت ك��رده؛ در غير اين 
صورت خودم ضرر می كنم. جالب اس��ت بدانيد 
 دي��روز 2 جلس��ه تمرين گذاش��ته ام؛ صبح برای 

ملی پوشان و بعدازظهر برای ديگر نفرات. 
س��رمربی تيم سپاهان در پاس��خ به اين سئوال كه 
آيا كفاشيان از وی برنامه خواسته است، گفت: در 
كميته فنی صحبت هايی ش��د كه لزومی ندارد من 
آنها را باز كنم اما بنده ديگر مثل گذشته بی تجربه 
نيس��تم، اگر قرار به برنامه دادن باش��د بعد از عقد 
ق��رار داد اين كار را انج��ام می دهم. مگر وقتی با 
مربی خارجی مذاكره می كنيم قبل از قرارداد از او 

برنامه می خواهيم؟! 
قلع��ه نوعی در پاس��خ به اين ش��ايعه ك��ه اخراج 
كاظمي��ان به دليل اعت��راض وی به ب��ازی كردن 
ابراهيم توره بوده اس��ت گف��ت: به آقای كاظميان 
استراحت داده ايم و در ضمن اين موضوع كه چه 
كس��ی بازی كند يا نكند به بازيكن مربوط نيست؛ 
مربی تشخيص می دهد چه كسی بازی كند و چه 
كس��ی روی نيمكت بنشيند. وی در انتها در پاسخ 
به اين موضوع كه كاظميان گفته اس��ت به زودی 
ناگفت��ه هايش را بر زبان م��ی آورد گفت: از قول 
من بنويسيد آقای كاظميان اگر حرف هايی داری 
همين امروز كه در مرخصی هستی آن حرف ها را 

بزن؛ من منتظرم حرف هايت را بشنوم.

تي��م ملی فوتبال ايران در حالی برای پاک كردن خاطره تلخ ناكامی در 
جام ملت های آس��يا به مصاف روس��يه می رود كه روس ها تالش 
می كنند بهترين اس��تفاده را از اين مس��ابقه تداركاتی قبل از مقدماتی يورو 
2012 برابر ارمنس��تان ببرند. در اين بازی كه قرار اس��ت روز 20 بهمن در 
ابوظب��ی برگزار ش��ود، گوي��ا اندری آرش��اوين، ايگور آكينفي��ف و رومن 
پاوليوچنكو تنها برخی از بازيكنانی هس��تند كه قرار است روسيه را در اين 
 ديدار همراهی كنند. ديك ادووكات س��رمربی هلندی تيم دوازدهم جدول 
رده بندی فيفا تصميم گرفته از بيشتر ستارگان خود در اين بازی استفاده كند. 
از سوی ديگر ايران يكی از مدعيان ناكام جام ملت های 2011 است كه در 
ي��ك چهارم نهايی اين رقابت ها پس از شكس��ت يك بر صفر مقابل كره 
جنوبی، حذف شد. س��ايت sport360 در گزارش خود افزوده است. تيم 
ايران بعد از اينكه با قدرت از مرحله گروهی جام ملت ها صعود كرد، برای 
رسيدن به چهارمين قهرمانی خود در آسيا بسيار مصمم به نظر می رسيد اما 
نتوانست از سد كره عبور كند. انتظار می رود عليرضا منصوريان كه بعد از 
افشين قطبی سرپرستی تيم ملی ايران را بر عهده گرفته است، تيم قدرتمندی 
را مقابل روسيه به زمين بفرستد و از بيشتر بازيكنانی كه در جام ملت ها بازی 
كردند، اس��تفاده كند. ديدار دوستانه دو تيم ايران و روسيه در ورزشگاه زايد 
اس��پورتس س��يتی ش��هر ابوظبی برگزار می ش��ود كه پيش از اين ميزبان 
مس��ابقه های بزرگی چون جام باشگاه های جهان در س��ال های 2009 و 
2010، قهرمانی جوانان جهان در س��ال 2003 و جام خليج فارس در س��ال 
2007 بوده اس��ت. مس��ئوالن برگزاری اين ديدار با توجه به قيمتی كه برای 
بليت های اين مسابقه در نظر گرفته اند، انتظار دارند تماشاگران بسياری به 
ورزشگاه بروند. قميت بليت جايگاه های درجه دو 60 درهم، جايگاه های 
درجه يك 90 درهم و جايگاه ويژه 300 درهم اعالم ش��ده است. برخی از 
كارشناسان معتقدند كه دو تيم ايران و روسيه از نهايت قدرت خود در اين 
بازی استفاده خواهند كرد و بهترين بازيكنانشان را به زمين می فرستند، از اين 

رو بايد منتظر بازی جذابی باشيم.

كادر فنی تيم ملی از بازيكنان دعوت شده برای ديدار ايران و روسيه 
خواس��ت تا صب��ح امروز در كمپ تيم های ملی حاضر ش��وند. در 
حال��ی كه تيم فوتبال ايران روز بيس��تم بهمن در يك ديدار دوس��تانه در 
امارات به مصاف روسيه می رود، ملی پوشان بايد ساعت 10 صبح امروز 
در محل كمپ تيم های ملی حاضر ش��ده و گذرنامه خود را به مسئوالن 
تحويل دهند. تيم ملی فوتبال كش��ورمان ساعت 21 روز دوشنبه، تهران را 
به مقصد ابوظبی ت��رک می كند. عليرضا منصوريان، كريم باقری، منصور 
رش��يدی و اصغر حاجيلو كادر فنی تيم ملی فوتبال كش��ورمان را در اين 

ديدار دوستانه تشكيل می دهند.

مدير عامل باشگاه فوالد مباركه سپاهان در نامه ای سرگشاده به همه 
مديران عامل باشگاه های ليگ برتری از آنها خواست تا همه با هم در 
موضعی واحد، يكسان و رسمی، فدراسيون فوتبال را در راه احقاق حقوق 
باش��گاه ها در حوزه اخذ حق پخش تلويزيونی تنها نگذارند.  در اين نامه 
آمده اس��ت: سخنان رياست محترم فدراسيون فوتبال در برنامه 90 دوشنبه 
89/11/11 مبنی بر حركت جديد فوتبال ايران به سوی توسعه، پيشرفت و 
در آم��د زايی و راهكارهايی كه بر لزوم تأمين درآمد فوتبال از فوتبال ارايه 
ش��ده اس��ت، همه ما را بر آن می دارد با عزمی راس��خ ب��ه احقاق حقوق 
باش��گاه ها در حوزه حق پخش تلويزيونی بپردازيم. پرداخت حق پخش 
تلويزيونی به باشگاه ها كه در عمده كشورهای دنيا يك مسأله نهادينه شده 
است در كشور ما با انبوهی از سنگالخ ها، دست اندازها و توجيهات شبه 
قانون��ی همراه ش��ده و ماحصل آن اينگونه اس��ت كه تاكنون باش��گاه ها 
نتوانسته اند از اين ظرفيت توانمند درآمدزايی استفاده كنند و در غياب اين 
حق طبيعی مدام با مش��كالت و معضالت مالی دست به گريبان بوده اند. 
سخنان آقای كفاشيان در برنامه 90 و اقدام های فدراسيون فوتبال، سازمان 
ليگ حرفه ای و حتی اتحاديه فوتبال، كه به لزوم حركت اين س��ه نهاد به 
سوی در آمدزايی و اخذ حق پخش تلويزيونی از صدا و سيما تأكيد كرده 
بود، راهی اس��ت كه نبايد آنان را در اين راه تنها گذاشت و بی شك بدون 
موضع جدی، قاطع و عاری از نوسان تمامی باشگاه های ايران، تحقق اين 
مهم امكان پذير نيس��ت. اينجانب به عنوان برادری كوچك از همه مديران 
باشگاه های ليگ برتری استدعا دارم چنانچه به عملياتی نمودن حق پخش 
تلويزيونی تا حصول نتيجه قطعی و دريافت پاس��خ مثبت از صدا و سيما 
موافق هستيد و تا پايانی روشن برای تحقق اين موضوع، باشگاه متبوع تان 
در اي��ن راه اصرار و تأكيد دارد به طور رس��می موضع خود را در اين باره 
علنی سازيد تا با ياری خدا و اتحاد باشگاه های ايران، فدراسيون بتواند نظر 
مراجع ذيصالح را به احقاق حقوق مسلم باشگاه ها جلب نمايد و اين حق 
برای باشگاه ها اجرايی شود و چنانچه صدا و سيما و مبادی مربوط نسبت 
به عدم پرداخت اين حق پافش��اری كنند، آنگاه همه با هم در يك حركت 
عملی بتوانيم پاس��خ و واكنش يكس��ان و متحد را به اين عدول و فرار از 
پرداخت حق پخش تلويزيونی كه تاكنون حق باشگاه ها را به طور گسترده 
تضييع نموده داشته باشيم. البته اقدام های جناب آقای مهندس كفاشيان و 
جن��اب آقای عزيزاله محمدی در راس��تای يافتن منابع جديد برای فروش 
امتياز ضبط و پخش مس��ابقه ها از طريق شبكه های جديد نيز در دستور 
پيگيری اس��ت كه اين امر می تواند مسير و گام های بعدی در احقاق اين 

حقوق باشد كه اقدام اين بزرگوران قابل تقدير و سپاسگزاری است.

ایران - روسیه؛ فرصتی برای پاک 
کردن خاطره تلخ ناکامی در جام ملت ها

اردوی تیم ملی فوتبال ایران
از امروز آغاز می شود

نامه سرگشاده ساکت به مدیران عامل 
باشگاه های لیگ برتری 

فدراسیون را در راه اخذ حق پخش 
تلویزیونی تنها نگذاریم

آقای كاظمیان، اگر حرفی داری همین امروز بزن! 
ترابیان :

 احتمال دارد ماهان را
3 بر صفر برنده كنیم 

زاینده رود
لغو ب��ازی روز ش��نبه تيم ه��ای ف��والد ماهان و 
حفاری خوزس��تان ب��ه دليل آماده نبودن س��الن، باعث 
شد كه ش��ايعاتی در مورد داليل اين مسأله در اصفهان 
پخش ش��ود؛ شايعاتی كه از سوی رئيس كميته فوتسال 

فدراسيون فوتبال به شدت تكذيب شد.
عب��اس ترابيان پيرامون لغو بازی تيم ه��ای فوالد ماهان 
و حفاری خوزس��تان به دليل آماده نبودن س��الن محل 
برگزاری مسابقه اظهار داشت: ميزبان مسابقه سالن را از 
قبل هماهن��گ نكرده بود و زمانی ك��ه دو تيم به محل 
برگزاری مس��ابقه رفتند، ديدند كه س��الن آماده نيست؛ 
مقررات فدراسيون در اين زمينه می گويد كه ناظر بازی و 
داوران بايد نيم ساعت وقت به آنها بدهند و اگر توانستند 
شرايط را آماده كنند بازی برگزار می شود. وی در پاسخ 
 به اين س��ئوال كه آي��ا در ابتدا قرار بود ب��ازی با تأخير 
يك و نيم س��اعته برگزار ش��ود،  ادامه داد: چنين چيزی 
نبوده و اگر اين تقاضا باش��د بايد درخواست خود را با 
س��ازمان ليگ فوتس��ال مطرح كنند و در صورت قبول 
سازمان ليگ، دست به اين اقدام بزنند. سرپرست كميته 
روابط بين الملل فدراسيون فوتبال در مورد زمان برگزاری 
اين مس��ابقه ادامه داد: در حال حاضر نمی دانم اين بازی 
چه زمانی برگزار می شود؛ بايد ببينيم كميته انضباطی چه 
نظری می دهد، شايد كميته انضباطی نتيجه اين بازی را 3 
بر صفر به نفع تيم ماهان اعالم كند. وی در مورد شايعات 
مختلف در مورد دليل برگزار نشدن اين مسابقه و تأثير 
روابط باش��گاه ماهان با فدراسيون فوتبال بر اين مسأله 
گفت: اين ش��ايعات را رد می كنم زيرا ما در هر صورت 
طبق مقررات عمل می كنيم و برايمان هيچ فرقی نمی كند 
كه كدام تيم قهرمان ش��ود و كدام تيم نشود؛ فدراسيون 
در هر صورت مق��ررات را اجرا می كند و هيچ وقت از 

مواضع و مقررات كوتاه نمی آيد. 
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پیامبر اکرم)ص(:
دو رکعت نماز در دل شب، 
نزد خدا از دنیا و آنچه در آن 
است، محبوب تر است.

زاینده رود
نمايشگاه هاي دائمي اصفهان در پل شهرستان همزمان ميزبان 
برگ��زاري دو نمايش��گاه دس��تاوردهاي علمي- پژوهش��ي دولت 
 خدمتگ��زار و نمايش��گاه عملكرد دس��تگاه هاي دولتي و اش��تغال 
مي باشد. اين دو نمايشگاه در سي و دومين بهار آزادي و هفته آخر 
دهه فجر از 16 الي 19 بهمن با هدف تبيين و انعكاس دستاوردهاي 
ارزش��مند انقالب اس��المي با حضور دس��تگاه هاي اجرايي استان،  
سازمان و نهادهاي اجرايي انقالبي و فعاالن مطرح بخش خصوصي 
برپا ش��ده است. دس��تگاه هاي اجرايي و فعال استان با برنامه ريزي 
خاص در اين نمايش��گاه حاضر ش��ده اند و برخي به ارائه خدمات 
اداري )پيشخوان الكترونيك( در محل نمايشگاه نموده اند. وزارت 
صناي��ع و معادن و ادارات تابعه اقتص��ادي به برگزاري كارگاه ها و 
كارگروه هاي ويژه با حضور كارشناسان و ارائه تحقيقات مهندسي 

و بيوتكنولوژي پرداخته اند. 
شركت هاي وزارت نيرو نيز با توجه به برنامه هدفمندي يارانه ها در 
اين نمايش��گاه به پاسخگويي شفاف به سئواالت مردم مي پردازند، 
دانش��گاه ها، مراكز تحقيقاتي و جمعيت ها و تشكل هاي مردم نهاد 
نيز در اين نمايشگاه شركت كرده اند و آخرين دستاوردهاي علمي، 
پژوهش��ي و اشتغال استان اصفهان به نمايش درآمده است. در اين 
نمايش��گاه كه ب��ا 225 غرفه با رويكرد عل��م، پژوهش،  نوآوري و 
اشتغال برپا شده اس��ت،  حضور فعال و پرشور دستگاه هاي دولتي 

در ارائه عملكرد به چشم مي خورد.
ــي در دهه فجر انقالب  ــد حيات معنوي 75 ميليون ايران تجدي

اسالمي
مديرعامل ش��ركت نمايش��گاه هاي بين المللي اس��تان اصفهان در 
مراسم افتتاحيه نمايشگاه دهه فجر گفت: نمودي ديگر از زيبايي ها 
و بركات انقالب اس��المي در نمايش��گاه دهه فجر گرد آمده است 
و ميراث عظي��م فرهنگ انقالبي به همراه دس��تاوردهاي پژوهش، 
علم، فناوري و اش��تغال به معرض ديد عموم درآمده است. رسول 
محققي��ان برپايي اين نمايش��گاه را مصداق فرم��وده رهبر انقالب 
مبن��ي بر ارائه گزارش عملكرد ش��فاف به مردم دانس��ت و تداوم 
اي��ن حركت ها را باعث ايجاد اميد و اقتدار در راه خدمت رس��اني 

توصيف كرد.
مدي��ركل كار و ام��ور اجتماعي اس��تان اصفهان در آيين گش��ايش 
نمايش��گاه دهه فجر گف��ت: تجديد حيات معن��وي يك ملت 75 
ميليون��ي با بزرگداش��ت ايام دهه فجر ميس��ر مي ش��ود و بايد هر 
چه داريم در س��بد اخالص بگذاريم و پيام 1400 ساله انسانيت و 
معنويت را به نس��ل هاي آينده منتقل كني��م تا منتظران خوبي براي 
ظهور حضرت حجت )ع( باش��يم. هوشنگ قادريان افزود: حضور 
تمام ارگان ها حتي بهزيستي كه با نماد ويلچرنشينان و توانايي هاي 
آنان در اين نمايش��گاه ش��ركت كرده اند نماي��ش توانايي هاي وافر 
مردم انقالبي در صحنه 3 دهه انقالب اسالمي است. وي در تشريح 
برنامه هاي نمايش��گاه اش��تغال اظهار داش��ت: عرض��ه محصوالت 
فرهنگ��ي مهم تري��ن ه��دف براي بازشناس��ي فرهن��گ انقالبي به 
نس��ل هاي معاصر است و استان اصفهان با داش��تن يك چهارم از 
ش��هداي كارگر در زمين��ه ايثارگري نيروي كار ح��رف اول را در 
كش��ور مي زند و 6 هزار ش��هيد كارگر اس��تان نماد شور انقالبي و 

فداكاري كارگران اصفهان است.
وي ادامه داد: تعهد اشتغال استان اصفهان از مرز 80 هزار گذشت و 
به 90 هزار رسيده است كه با كارگروه هاي ويژه و فعال در اصفهان 
و شهرستان ها به ش��كل جدي پيگيري مي شود و دولت نهم را در 
اشتغال و خدمت رساني ممتاز كرده است. قادريان خاطرنشان كرد: 
658 جلسه در كارگروه هاي اشتغال تشكيل شده است كه خروجي 

آن جايگاه ممتاز استان اصفهان در ايجاد اشتغال كشور است.
معاون استاندار 

پيام انقالب اسالمي همه جهان را در نورديده است
معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان در مراسم افتتاحيه نمايشگاه 
دهه فجر دس��تاوردهاي دولت و مديريت استان در سال گذشته را 
تش��ريح كرد و عملكرد دولت در سال هاي اخير را بي مانند و مثال 

زدني توصيف كرد. 
محمد مهدي اس��ماعيلي گف��ت: در حوزه تعام��الت بين المللي، 
نظام بين المللي متأثر از انقالب اس��المي است و انقالب بيشترين 
مخاطب را در جهان دارد و مانند اين است كه انقالب ما تازه پيروز 
ش��ده اس��ت و اين باعث ترس ش��يوخ مرتجع عرب از انقالب و 

صدور آن گرديده است. وي افزود: عربستان و بحرين و شوروي، 
لبنان، افغانس��تان و ده ها كش��ور ديگر متأثر از انقالب اس��المي و 
عظمت آن دس��ت به انقالب هايي زدند و امروز شاهد قيام مردمي 
در تون��س، مصر و اردن هس��تيم كه با ش��عارهاي ديني به صحنه 
آمدند و پيام انقالب اسالمي كل منطقه را در نورديده و به افق هاي 

جهاني رسيده است. 
اس��ماعيلي تصريح كرد: دولت هاي نهم و ده��م باعث احياي پيام 
انقالب اس��المي شده اند و احياي گفتمان انقالب اسالمي با مظاهر 

آن بر همگان روشن مي باشد. 
وي با اش��اره به س��خنان مقام معظم رهب��ري در نماز جمعه اظهار 
داش��ت: زلزله هاي سياسي در راه اس��ت و كاخ هاي مستكبران فرو 
خواه��د ريخت و در ايران ني��ز افق هاي تثبيت ش��ده اقتصادي و 
فرهنگي كه با نظام اس��المي و رس��الت هاي آن پدي��د آمده،  تفكر 
ش��يعي ناب كه برگرفته از عاشورا مي باشد درمسير نوراني رسالت 
نبوي و غدير علوي و انقالب مهدوي را به جهانيان خواهد رساند 
و بركات انقالب اس��المي با حضور در بطن حركت هاي مردمي بر 

جهان مستولي خواهد شد.
معاون سياس��ي امنيتي اس��تانداري اصفهان دهه چهارم انقالب كه 
دهه عدالت، توس��عه و پيش��رفت است را سبب ش��كوفايي استان 
اصفه��ان در هم��ه صحنه ها توصي��ف كرد و در ح��وزه فرهنگ و 
اش��تغال پيش��رفت هاي ش��ايان توجه را مرهون زحمات انقالبي و 
 مديري��ت براس��اس راه ام��ام و رهنمودهاي مقام معظ��م رهبري 

دانست. 
محم��د مهدي اس��ماعيلي محروميت زدايي و نگاه بخش��ي دولت 
خدمتگ��زار را از اصول مهم ذكر كرد و افزود: ش��اخص هاي كمي 
وكيفي زندگي روس��تاييان و عش��اير و محرومان در اصفهان ارتقا 
يافته است و ترويج فرهنگ ديني به سرعت با سازماندهي مساجد 
و كانون ها در حال انجام اس��ت كه در آخري��ن مصوبه مبالغ قابل 
توجهي به اي��ن كانون هاي اصيل و نيز مراكز متولي امر به معروف 
و نهي از منكر اختصاص يافته اس��ت. اس��ماعيلي خاطرنشان كرد: 
نظام اسالمي دستاورد آن آباداني دنيا و فتح قله هاي معنوي آخرت 

براي ايرانيان است.

ــتان  بيش از 12 هزار مورد موقوفه و 40 هزار رقبه در اس
اصفهان وجود دارد

مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان از وجود 12 هزار 
موقوفه و 40 هزار رقبه در استان خبر داد. حجت االسالم حسين 
اژدری موقوفه ملك التجار اصفهان را بزرگ ترين و موقوفه گذر 
 مبين كاشان را كوچك ترين موقوفه اصفهان ناميد. همچنين ابراز 
داش��ت: موقوفه مسجد امام كاش��ان دارای 1498 رقبه در يك 
موقوفه می باش��د و موقوفه حسين ثقفی حدود 13 متر وقف 
نامه دارد و نيز موقوفه شيخ بهايی صدر ارزشمندترين موقوفه 
اس��تان اصفه��ان و موقوفه احمد رس��تم مطي��ار قديمی ترين 

موقوفه هاست. 
وی اذعان داش��ت: موقوفه بر دو قس��م اس��ت ك��ه متصرفی 
و غي��ر متصرف��ی را ش��امل می ش��ود و برخ��ی از موقوفات 
 نيز به دليل داش��تن متول��ی با نام و ويژگی متوليات ش��ناخته

می شود. 
اژدری اف��زود: مركز رس��يدگی به امور متولي��ات برای تحقق 
هدف های واقفين تش��كيل شده است و بزرگ ترين خسارت 
برای يك واقف عدم اطالع رس��انی به اداره اوقاف است چون 
ممكن اس��ت در طول زمان ها وقف او ب��دون نظارت از بين 

برود.
وی خاطرنشان كرد: اداره اوقاف اجازه نمی دهد كه يك ريال 
از موقوفه هدر ش��ود و يا مالی غير از موقوفه وارد وقف شود 
چ��را كه زندگی در م��ال موقوفه بدون قرارداد حرام اس��ت و 

بدون اجازه تصرف آن نيز همين حكم را دارد.
ــورد وقف جديد  ــان در 9 ماه اخير 45 م ــتان اصفه در اس

صورت گرفته است
مدي��ركل اوقاف و امور خيريه اس��تان اصفهان گفت: در 9 ماه 
اخي��ر 45 مورد وقف جديد در اس��تان اصفهان صورت گرفته 
اس��ت كه دو ميليارد و هشتصد ميليون تومان ارزش موقوفات 

جديد است.
حجت االس��الم حس��ين اژدری افزود: 160 هكت��ار زمين در 
آران و بي��دگل و وق��ف منزل بزرگی در كاش��ان از بارزترين 
موقوفات جديد اس��ت كه در 12 شهرس��تان صورت پذيرفته 
اس��ت. وی ادام��ه داد: معتم��دان محل��ی بهترين اف��راد برای 
شناس��ايی موقوفه ها هستند و بهترين منبع اعالم نظر برای اين 

 امر و با همكاری ايشان اداره اوقاف اين موضوع ها را پيگيری 
می كند.

وی س��ر قفل��ی كردن موقوفات را س��بب از بي��ن رفتن وقف 
دانس��ت و اظهار داش��ت: اجاره موقوفات در اصفهان بس��يار 
پايين اس��ت و هر چه به آنها افزوده شود به قيمت حال حاضر 
بازار مسكن نمی رسد و اين از معضالت گذشته است. اژدری 
ب��ا بيان اينكه در اس��تان اصفه��ان 600 بقع��ه و اماكن متبركه 
وج��ود دارد اصفهان را چهارمين اس��تان از نظ��ر تعداد اماكن 
 متبرك��ه ناميد وی بقعه های مش��هد اردهال، ه��الل بن علی، 

آقا علی عباس را متبرک ترين بقاع ذكر كرد.
اگر متصرفان اداری و ش��خصی موقوفات پش��يمان نشوند به 

مردم معرفی می شوند.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان گفت: اگر متصرفان 
موقوفات در صدد جبران برنيايند چه اداری و شخصی معرفی 

خواهند شد. 
حس��ين اژدری ب��ا گاليه از عدم احيا و زنده ش��دن موقوفات 
گف��ت: تا زمانی كه اس��ناد و داليل كافی نداش��ته باش��يم اين 
مس��أله را عن��وان نم��ی كنيم به ط��ور مثال پرون��ده مصالی 
اصفه��ان در دادگاه اصفه��ان ب��از اس��ت و ب��رای 90/1/29 
تاري��خ دادگاه دارد چ��را كه مصلی جز موقوفات اس��ت و به 
 شخصی تعلق نداش��ته و در اختيار امام جمعه محترم اصفهان

است. 
وی همچني��ن در م��ورد زمين های حصه و بهارس��تان اظهار 
داش��ت: در ح��ال جم��ع آوری داليل و قرائن محكمه پس��ند 
هستيم تا موقوفات اين منطقه ها را زنده كنيم. اژدری با اشاره 
به مخارج س��نگين بقعه ها و امام��زادگان بودجه 600 ميليونی 
ساالنه اين اداره را كافی ندانست و گفت: تنها در اين ده ماهه 

214 ميليون از بودجه ما وصول شده است.
وی اف��زود: بقعه ه��ا بهتري��ن پناه مردم هس��تند چ��را كه در 
س��ال 132 ميليون نف��ر به اماكن متبركه اي��ران می روند و در 
 اس��تان اصفه��ان 9 ميليون نفر از اين بقعه ه��ا ديدن و زيارت 

می كنند. 
اژدری خاطرنشان كرد: بيش از 8 ميليارد ريال فعاليت عمرانی 
از ابتدای س��ال تاكنون در بقعه ها، امامزادگان و اماكن متبركه 

اصفهان صورت گرفته است.

دستاوردهاي علمي، پژوهشي و اشتغال آفريني استان اصفهان در نمايشگاه بزرگ دهه فجر

آخرين دستاوردهاي ارگان ها و نهادهاي انقالبي در نمايشگاه بزرگ دهه فجر

مديرکل اوقاف استان اصفهان: 

اگر موقوفه ها زنده و احیا شود نیازی به وجود کمیته امداد و بهزيستی نخواهد بود

منا
: ای

س
عک

منا
: ای

س
عک

زاینده رود  
مديركل اوقاف و امور خيريه اس��تان اصفهان در نشس��ت خبری با اصحاب 
رس��انه گف��ت: اگر موقوفه ه��ا زنده و احيا ش��ود نيازی به وج��ود كميته امداد و 

بهزيستی نخواهد بود.
حجت االسالم اژدری اوقاف را متعلق به همه مردم دانست و ثمرات و خيرات آن 

را سبب زنده نگاه داشتن نشر معارف اسالمی و دينی ذكر كرد.
 وی افزود: اصحاب رس��انه رس��الت بزرگی به عهده دارند و اصحابی هس��تند كه 

می توانن��د زبان گويای وقف باش��ند و مردم را در م��ورد وقف و خواص آن آگاه 
كنند تا مردم طومار زندگی خود را نابود نكنند و مال، صدقه جاری و فرزند نيك 

از خود يادگار گذارند.
وی ادام��ه داد: مردم نمی دانند چگونه مال خود را صدقه جاودان كنند بايد اعتماد 
مردم به اوقاف جلب شود و اين تلقی كه وقف عمل ناكارآمدی است از بين برود 
و بدانند سهولت وقف به طوری است كه حتی چند نفر می توانند به طور جمعی 

چيزی را خريده و آن را وقف نمايند.

اداره اوقاف اج��ازه نمی دهد که یک ریال 
از موقوف��ه ه��در ش��ود و یا مال��ی غیر از 
موقوفه وارد وقف شود چرا که زندگی در 
مال موقوفه بدون قرارداد حرام اس��ت و 
بدون اجازه تص��رف آن نیز همین حکم را 

دارد


