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 100 هزارعضو سمن تا پایان سال جاری

آمریکا بخش عمده ی مشکالت منطقه است
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یکی   
و  پیامبران  های  ازماموریت 
عدالت  جهان،  در  مومنان 
است  عدالت گستری  و  خواهی 
کسی  اینکه  محض  به  فلذا 
مظلوم یا مستضعف واقع شد بر 
انسان مسلمان است که به دفاع 

ازاوبپردازد
)حدید، آیه ۲۵( 

مسلمانان  و  مومنان  از  خداوند 
تن  بر  رزم  جامه  تا  خواهد  می 
رهایی  و  نجات  برای  و  کنند 
مستضعفان به جنگ مستکبران 
و  بروند  مستبدان  و  ظالمان  و 
توده های مستضعف و مظلوم را 

نجات بخشند.
)نساء، آیه ۷۵(

در  نخست  گام  قرآن  نظر  از   
مبارزه  مستکبر  و  ظالم  برابر 
بایست  می  راه  این  در  و  است 
به  و  ورزید  صبر  و  استقامت 
سادگی دست از مبارزه نشست 

ونباید کنار کشید
.)همان و اعراف، ایه ۱۳۷(

تاریخ  طول  در  پیامبران 
مبارزه  واسکباربه  ظلم   با 

پرداختند.
موسی)ع(  حضرت  داستان  در   

که  شود  می  روشن  خوبی  به 
مصر  در  که  زمانی  تا  ایشان 
کرد  مبارزه  بود  مبارزه  امکان 
استکبار  و  استبداد  برابر  در  و 
و ظلم فرعونی و طبقات اشراف 

قبطی آن سرزمین ایستاد
 )مائده، آیات ۲۱ تا ۲۳(

مبارزه  دیگر  شیوه  البته 
منفی  مبارزه  ناتوانی  درصورت 
را  مهاجرت  قرآن  که  است 
هر  قرآن  نظر  کنداز  می  عنوان 
استبداد  با  مبارزه  ترک  گونه 
در دو شکل مثبت و منفی آن، 
می تواند عامل زبونی و خواری 
یا  شخص  اخروی  و  دنیوی 

جامعه شود.
)مائده، آیات ۲۱ تا ۲۶(

قرآنی  اصل  همین  برمبنای 
اعالم  پی  در  )ره(  امام  حضرت 
توطئه  که  کاپیتوالسیون  قانون 
سال  در  بود  آمریکا  استکباری 
بنیان  و  فرمودند  قیام   4۳
و  استکبار  با  مبارزه  مرصوص 
نهادند  بنا  را  مستکبرستیزی 
ودر ۱۳ آبان همان سال به جرم 
شدند  تبعید  استکبار  با  مبارزه 
اما )ان الذی فرض علیک القرآن 

لرادک الی معاد (...

اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
اصفهان  استان  و جوانان  ورزش  کل 
بیان کرد: در حال حاضر سمن های 
که  دارند،  عضو  نفر  هزار   ۱0 استان 
امید می رود  این تعداد تا پایان سال 
سازمان  در  هزار عضو  به ۱00    94

های مردم نهاد برسد.
اقتصادی  اجتماعی  کمیته  نشست 
استان  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد 
سال  ماه  آبان   9 تاریخ  در  اصفهان 

تاالر  در  جاری 
کل  اداره  افتخارات 
جوانان  و  ورزش 
حضور  با  استان 

محمد 

و  فرهنگی  معاون  کریمی،  مسعود 
امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
های  ارگان  از  نمایندگانی  اصفهان؛ 
جهاد  شهرداری،  استانداری،  دولتی 
کشاورزی، نیروی انتظامی، اداره کل 
تبلیغات  و  ارشاد  سازمان  ها،  زندان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اسالمی، 
اداره  پرورش،  و  آموزش  اصفهان، 
کل بهزیستی، اداره کل ثبت احوال، 
کمیته  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون 
هماهنگی  شورای  و  خمینی  امام 

سمن های استان برگزار شد .
جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
نماینده  کرد:  بیان  اصفهان 
تمام بخش های سمن های به 
صورت تام االختیار هستند که 
جوانان  حوزه  در  برنامه   ۱۳
اصفهان را در بر می گیرد ...
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پروژه تولید ریل 
ملی ذوب آهن 

اصفهان
 85 درصد پیشرفت 

داشته است

آمریکای 
جنایتکارمبدأ 
استکباراست

حرکتی جهادگونه 
برای سالن های 

 تئاتر ترتیب
 می دهیم

برجام الگویی 
جهانی برای حل 

مشکالت

 وقتی مجموعه های فرهنگی عقیم 
می شوند 

روز مّلی مبارزه
 با استکبار                                                                          

رهبر معظم انقالب اسالمی:

ادامه در صفحه 2

صفحه 7

روزانهم کیمیای کوری منتشر می شود
هب زودی ژمدهژمده

اطالعیه
نظر به انجام عملیات راهداري)نصب نیوجرسی( 
در محور شهرکرد – اصفهان، محدوده آزادراه 

ذوب آهن به سمت اصفهان به اطالع عموم می رساندکیلومتر 66 
تا 69 این محور در تاریخ 94/8/10 لغایت 94/8/28 از ساعت 7 تا 
16 تردد با محدودیت انجام خواهد شد، لذا با توجه به اینکه عملیات 

کارگاهی همزمان با عبور ترافیک انجام می شود به آگاهي کلیه 
رانندگان عزیز مي رساند،در زمان یاد شده با رعایت ایمنی و توجه به 

عالئم منصوبه اقدام به تردد نمایند .
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

قابل توجه شرکتها ، پزشکان و وکال
 فروش یک واحد اداری لوکس و نوساز به متراژ 58 متر مربع واقع در بر آمادگاه

 با تخفیف ویژه  

03134460664 روز نامه  کیمیای کویر 

پذریش آگهی، تبلیغات و نیازمندی اه 

 از مضرات وای فای
 چه میدانیم؟

آگهی فروش 

   شماره تماس :09131274649

اصفهان رتبه نخست مشترکین اینترنت 
پرسرعت   

رس مقاهل بقلم دمری مسوول



سیاست

روز مّلی مبارزه با استکبار                            
ادامه از صفحه یک ...

اهل  دادکه  نشان  انقالب  طول  در  ایران  مسلمان  ملت  و  دولت 
برای  را  خود  و  است  جهانی  ظلم  و  استکبار  و  استبداد  با  مبارزه 
این  در  و  است  کرده  آماده  جهان  مظلومان  و  مستضعفان  نجات 
را  راه خویش  و  داشته  ایمان  به خدا  زیرا  آید؛  نمی  کوتاه  راه هرگز 
انسانی و حق دانسته و با توکل به خداوند در این راه گام بر داشته 
و و صلح  عدالت  و  دیگر(  ایات  و  و ۲۳  آیات ۲۲  دارد)مائده،  می   و 

بارز آن نیزحمایت   صفارا برای همه جهانیان می خواهدنمونه های 
قاطع از مظلومین فلسطین،لبنان، افغانستان،سوریه،عراق،یمن،بحرین 
مهمی  یادآورحوادث  راکه  آبان   1۳ روز  نیزما  دلیل  بهمین  و...است 
مظهر  راندن  بیرون  و  اسالمی  انقالب  گیری  شکل  در  که  است 
ملی  روز  داشتندبعنوان  اساسی  نقش  ایران  از  آمریکا  یعنی  استکبار 
امام)ره( فرموده  به  روز  دراین  و  داریم  استکبار گرامی می  با  مبارزه 

که فرمودند هرچه فریاد دارید برسرآمریکا بکشیدبا فریاد بلند مرگ 
برآمریکا سر می دهیم. چراکه در روز 1۳ آبان 1۳4۳، مأموران رژیم 
شاه، حضرت امام خمینی)ره( را در قم دستگیر و به دستور آمریکا، 
آموزان  دانش  که  آبان 1۳57،   1۳ روز  ودر  کردند.  تبعید  ترکیه  به 
تهرانی در اعتراض به دخالت های آمریکا در ایران، راه پیمایی کردند، 
خون  و  خاک  به  را  آنان  و  کرد  حمله  آنان  به  شاه،  رژیم   دژخیمان 
خط  پیرو  مسلمان  دانشجویان   ،1۳58 آبان   1۳ روز  در  کشید.لذا 
امام، النه ی جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان 
آمریکایی را به گروگان گرفتند. بدین ترتیب، مبارزه ی ضد آمریکایی 
مردم ایران، ابعاد جدیدتری پیدا کردودر دوران انقالب اسالمی تا به 
امروز آمریکا ستیزی مردم همچنان پرشور و شعور باقی مانده و هر روز 
جدی تر و فعال تر می شودوامسال نیزدانش آموزان وملت بزرگ ایران 
با قدرت تمام برای ابراز تنفر از استکباروتفرقه افکنی اوونیزحمایتش 
از تروریسم به میدان خواهد آمد وفریاد مرگ برآمریکا و اسرائیل سر 
خواهد داد تا خناسان وساده لوحان ساده اندیش بدانندکه مردم ایران 
همچنان استکبار ستیزند وآمریکا را شیطان بزرگ می دانندو اجازه 
نمی دهند.آری،  عنوانی  و  بهانه  و  نام  هر  با  را  ایران  به  آمریکا  ورود 
سیزدهم آبان به همه ی مستضعفان می آموزدکه می توانند چپاول 
در  که  آموخت  مسلمانان  به  و  بسپارند.  تاریخ  دان  زباله  به  را  گران 
ارجمند مکتب  برابر واالیی های  آگاهانه در  آزادنه و  انسانیت،  معبد 
سجود  و  کرنش  به   » »الّل  برابر  در  وتنها  بایستند،  نماز  به  توحید، 
بنشینند و جز او، همه را طرد کنند. این واقعه به دل های مؤمنان 
قوت بخشید و غروری مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده کرد. 
پرتوی تابناک از انوار الهی بر آنان تابانید و درس هایی بزرگ از شهادت 
و رشادت و دلیری به آنان آموخت. در سیزدهم آبان، مردم سرافراز 
 ایران به همه ی مستضعفان جهان نشان داد که دیوار ستم، شکستنی

 است.درپایان به چند جمله از امام )ره( و مقام معظم رهبری اشاره 
می کنیم. امام)ره(فرمودند:هیچ وقت شعار مرگ بر آمریکا را فراموش 
نکنید چون آمریکا شیطان بزرگ است و امام خامنه ای نیز فرمودند: 
شعار مرگ بر آمریکا مخلوق ایران است.--- سیاست ما سیاست آشتی 
نا پذیری با آمریکاست – حکومت آمریکا به عنوان بدترین حکومت دنیا 

درقله استکبار قرار دارد.

رأی مثبت مجلس به 
کلیات طرح جمعیت و 

تعالی خانواده
به  پارلمان  نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی 

کلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده رأی مثبت دادند.
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی امروز دوشنبه 

پارلمان کلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده را بررسی کردند.
وکالی ملت پس از بحث و تبادل نظر کلیات طرح را با 144 رأی 
موافق، ۲5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده 

حاضر در صحن علنی مجلس به تنصوری رساندند.
نائب رئیس دوم مجلس  باهنر  این گزارش محمدرضا  اساس  بر 
شورای اسالمی که در غیاب علی الریجانی ریاست بخشی از جلسه 
علنی امروز پارلمان را بر عهده داشت، گفت: این طرح همانطور که 
برخی از نمایندگان گفتند دارای بار مالی است اما به دلیل اهمیت 
موضوع آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهیم تا مباحث به 

طور جدی تر مطرح و تا فکری برای بار مالی آن اندیشه شود.
تعالی خانواده دارای 55  و  اینکه طرح جمعیت  به  اشاره  با  وی 
ماده است اظهار داشت: ما در زمان بررسی جزئیات بار مالی را 
تأمین یا  بار مالی آن حذف شده  یا   بررسی خواهیم کرد یعنی 

 شود.

آغاز به کار کمپین مردمی 

»مرگ بر آمریکا« در اصفهان

تذکر ۲۰ نماینده به روحانی برای 

توقف جمع آوری سانتریفیوژها

آمریکا«  بر  »مرگ  ضداستکباری  و  مردمی  کمپین 
هدف  با  اصفهان  انقالبی  جوانان  از  تعدادی  همت  به 
تشکیل  متجاوز  و  بزرگ  شیطان  با  مبارزه  استمرار 
معظم  رهبر  گذشته  روزهای  در  این که  به  توجه  شد.با 
با  مبارزه  برای  را  خودتان  فرمودند  سخنانی  در  انقالب 
با تشکیل  انقالبی کشورمان  استکبار آماده کنید، جوانان 
لبیک انقالب  رهبر  توصیه  این  به  بزرگ  کمپین   این 

 گفته اند.
این کمپین مردمی با همان عنوان »مرگ بر آمریکا« راه 
اندازی شده و در قالب سایت مرج استکبارستیزی به آدرس

sheitanebozorg.com و همچنین فعالیت فراگیر در 
شبکه های اجتماعی کارش را آغاز کرده است.

تعداد  با  و  منظور  همین  به  بزرگ  شیطان  مرجع  سایت 
فیلم،  پوستر،  عکس،  بخش های  جمله  از  بسیار  محتوای 
برای  مختلف  مسابقات  و  نوشت  عکس  یادداشت،  مقاله، 
است.عالقمندان  شده  فعال  مردمی  متنوع  گروه های 
و شیطان  استکبار جهانی  با  مبارزه  دغدغه  که  افرادی  و 
بزرگ را دارند می توانند با محوریت همین سایت و از طریق 
با  مرتبط  محتوای  تولید  در  مختلف  ارتباطی  کانال های 
موضوع مشارکت داشته باشند.در این کمپین عموم اقشار 
بانوان،  طالب،  دانش آموزان،  دانشجویان،  جمله  از  مردم 
دیگر  و  ورزشکاران  هنرمندان،  فرهنگیان،  و  فرهیختگان 
فعالیت  و  مشارکت  سیاسی  و  اجتماعی  فعال   قشرهای 

دارند.

طی  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  نفر   ۲0  
تذکری به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار توقف 

دستور جمع آوری سانتریفیوژهای فردو و نطنز شدند.
متأسفانه  است:  آمده  نمایندگان  تذکر  شرح  در 
جمع آوری  برای  پیمانکار  چند  گذشته  روز  دو  در 
شروع  و  شده اند  سایت  این  وارد  فردو  سانتریفیوژهای 
نموده اند  سایت  این  زیرساخت های  جمع آوری  به 
تمام را  کار  تا  می مانیم  اینجا  هفته  دو  گفته اند   و 

 کنیم.
جناب آقای رئیس جمهور! این اقدام توأم با تعجیل در 
زمانی اتفاق می افتد که بند یک از شروط 9گانه رهبر 
کافی  تضمین  اخذ  بر  مبنی  اسالمی  انقالب  معظم 
نوشتن  که  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  رئیس جمهور  از 
در  تحریم ها  لغو  بر  مبنی  آنها  جانب  از  رسمی  نامه 
آقای  نشده،  موفق  تحریم هاست  زیرساخت های 
و  9گانه  شروط  تحقق  مسئولیت  رئیس جمهور! 
شورای  مجلس  و  ملی  امنیت  عالی  شورای  شروط 
قوی  تیم هوشمند،  به  بند 9منشور  اساس  بر  اسالمی 
نشده تشکیل  هنوز  تیم  این  و  شده  واگذار  آگاه   و 

 است.
آقای رئیس جمهور اگر دقت کافی در تحقق این شروط 
انجام نشود، تهدید منافع ملی رخ خواهد داد که غیرقابل 

جبران است.
منبع:مشرق

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، سایت دیدبان نوشت: 
در آستانه سیزدهم آبان، اولین شعبه رستوران کی اف سی در تهران به 
صورت رسمی کار خود را شروع کرد.این موضوع در حالی اتفاق افتاد 
که پس از مخالفت با افتتاح مک دونالد در ایران و حواشی پیرامون آن، 
ناگهان این فست فود آمریکایی که مجوز خود را پس از بیانیه لوزان و 
در اردیبهشت ماه گرفته است، کار خود را آغاز کرد. این رستوران در 
یکی از خیابان های به نسبت خلوت غرب تهران افتتاح شد و می توان 
آن را قدم اولیه برای آزمایش راه اندازی این مجموعه در تهران دانست.

در تصاویر مشاهده می کنید که محیط داخلی و دکور این رستوران 
شبیه به پرچم آمریکا است و با حضور در این فست فود اگر به دور و 
اطراف نگاهی کنید متوجه می شوید که این مجموعه یک مجموعه 
آمریکایی است و از محیط اطراف تفاوت دارد. سایت KFC.IR نیز این 
شعبه را در سایت خود جا داده و این نشان می دهد که این شعبه زیر 

نظر آن فعالیت می کند.
مخاطبین اطالع دادند که با سوال از سرپرست مجموعه متوجه شده 
اند که ماهیانه چند ده میلیلون تومان بخاطر استفاده از لگوی این 
مجموعه برای کی اف سی ارسال می کنند. کی اف سی متعلق به 
کشور آمریکاست و اگر این پول برای آمریکا ارسال گردد خود این پول 
سرمایه ایست )ولو اندک( که به اقتصاد آمریکا کمک می کند.بدیهی 
است که آمریکا دشمن اصلی ایران است و از هیچ فرصتی برای ضربه 
زدن به ایران دریغ نخواهد کرد. عالوه بر این نفوذ فرهنگی که رهبر 
انقالب بر روی آن تاکید دارند و دولت و ملت را از آن برحضر داشته 
اند با راه هایی شبیه به این اقدام صورت می گیرد و خطر بزرگی را 

برای کشور در پی دارد.
در پایان یادآوری یک نکته از پیام رهبر انقالب به رئیس جمهور الزیم 

و ضروریست که در زیر آن را دوباره می خوانیم:
دیگر  و  جناب  آن  به  متعدد  جلسات  در  که  همان طور  خاتمه  »در 
مسئوالن دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان 
گوشزد کرده ام، رفع تحریم ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق 
ملت ایران کار الزمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و 
رفع معضالت کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه  جانبـه  اقتصاد 
مقـاومتی میسر نخـواهد شـد. امیـد است مراقبت شود که این مقصود 
با جدیت تمام دنبــال شود و بخصوص به تقویت تولید ملی توجه ویژه 
صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیت پس از برداشته شدن 
تحریم ها، به واردات بی رویه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه 

مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود.«

رئیس جمهوری اظهارداشت: امروز؛ وزارت خارجه تبلور استقالل، 
منطق و قدرت ملی است و به هر میزان که کادر وزارت خارجه، 
ورزیده تر و سازماندهی آنان هوشمندانه تر باشد و برنامه ریزی ها 
بر مبنای اهداف نظام و واقعیت جهان و نحوه تأثیرگذاری سخن 
و رفتار ما بر افکار عمومی باشد، بهتر می توانیم به اهداف خود 

دست یابیم. 
 ، دولت  رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  کویربه  کیمیای  گزارش  به 
روز دوشنبه در  والمسلمین دکتر حسن روحانی  حجت االسالم 
همایش سفرا و روسای دفاتر و نمایندگی های جمهوری اسالمی 
خارجه  وزارت  امروز؛  اظهارداشت:  کشور   از  خارج  در  ایران 
که  میزان  هر  به  و  است  ملی  قدرت  و  منطق  استقالل،  تبلور 
آنان هوشمندانه تر  کادر وزارت خارجه، ورزیده تر و سازماندهی 
باشد و برنامه ریزی ها بر مبنای اهداف نظام و واقعیت جهان و 
نحوه تأثیرگذاری سخن و رفتار ما بر افکار عمومی باشد، بهتر 

می توانیم به اهداف خود دست یابیم.
به  اشاره  با  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  رییس  جمهوری 
دیپلماسی  دستگاه  در  راهی  اصول،  از  نشینی  »عقب  اینکه 
ندارد«، گفت: احترام جهان به دیپلماتهای ما، احترام به عظمت 
ملت ایران است و امروز وزارت خارجه در قلوب ملت ما جایگاه 

ویژه ای دارد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه قدرت سیاسی در تعامل سازنده 
با جهان خود را به رخ جهانیان می کشد، افزود: تنها تعامل برد – 

برد به نتیجه می رسد، اما باید در این تعامل مراقب چارچوب ها 
و اصول خود باشیم و نباید از اصول و هویت دینی، ملی و عزت 

خود کوتاه بیاییم.
وی با تأکید بر این که »برجام پیروزی عظیم سیاسی ملت ایران 
است«، اظهار داشت: با شکرگذاری این پیروزی است که نعمت 
خدا افزون می شود. این دستاورد نه متعلق به دولت یازدهم یا 
ایران  وزارت امور خارجه بلکه متعلق به ملت بزرگ و شایسته 

اسالمی است.
 ، مذاکرات  سخت  مسیر  از  بخشی  تشریح  با  روحانی  دکتر 

معظم  مقام  مستمر  حمایت  و  یاری  با  سرانجام  اظهارداشت: 
نمایندگان  قضاییه،  قوه  و  مقننه  قوای  رؤسای  کمک  رهبری، 
ملت، اعضای  شورای عالی امنیت ملی، سازمان انرژی اتمی و 
از همه مهمتر ایستادگی و مقاومت ملت شریف ایران برجام به 

فرجام رسید.
رییس  جمهوری با ابراز امیدواری نسبت به این که با اجرای برجام 
در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد تحولی ایجاد شده و مردم از 
ثمرات آن بیشتر بهره مند شوند، گفت: ما مطابق با چارچوب های 
موجود و بویژه مالحظات مقام معظم رهبری اجرای برجام را به 
پیش می بریم و تالش ما برای آغاز مراحل اجرایی نیز ناشی از آن 
 است که هزینه کمتری از جیب مردم در اثر تداوم تحریم ها صرف

 شود.
دکتر روحانی گفت: در دنیای امروز هیچ کشوری نمی تواند به 
تنهایی معضالت خود را حل و فصل کرده و به اهداف خود برسد 
و اگر درست حرکت کنیم به نقطه ای خواهیم رسید که دیگر 
بود، چرا که هدفگیری  نخواهد  امکان پذیر  ایران  تحریم  و  انزوا 

دولت؛ تحکیم بازدارندگی کشور در برابر انزوا و تحریم است.
هسته  مذاکرات  نتیجه  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس  
جهان  رژیم  ترین  منزوی  به  را  صهیونیستی  رژیم  ای، 
که  می داند  دنیا  امروز  کرد:  نشان  کرد،  خاطر  تبدیل 
ایران حضور  به  منوط  منطقه  مشکالت  از  بسیاری   حل 

 است.

انقالب اسالمی در دیدار وزیر  حضرت آیت الل خامنه ای رهبر معظم 
و  »اصول  تبیین  با  اسالمی،  کارداران جمهوری  و  سفرا  و  خارجه  امور 
الزامات  و  اساسی  قانون  در  پایدار سیاست خارجی  و  ثابت  راهبردهای 
ایران  راه حلهای منطقی و مستحکم  این اصول و سیاستها«،  از  ناشی 
درباره مسائل مهم منطقه از جمله سوریه، یمن و بحرین را تشریح و تأکید 
کردند: اهداف امریکا در منطقه، 180 درجه با اهداف ایران، متفاوت است.

سیاست  همان  را  کشور  خارجی  سیاست  ای،  خامنه  الل  آیت  حضرت 
خارجی نظام در قانون اساسی خواندند و خاطرنشان کردند: این سیاست 
انقالب است و  آرمانهای  و  اهداف  از  و منبعث  اسالم  از  خارجی متخذ 
»نمایندگان،  حقیقت  در  کارداران  و  سفرا  و  خارجه  وزارت  مسئوالن 

سربازان و خدمتگزاران این اصول و آرمانها« هستند.
همه  مانند  کشور  خارجی  سیاست  افزودند:  زمینه  همین  در  ایشان 
کشورهای جهان بر منافع بلند مدت و اصول و ارزشها استواراست و با 
رفت و آمد دولتها با سالیق سیاسی گوناگون، تغییر نمی کند، دولتها فقط 
در تاکتیکها و ابتکارات اجرایِی راهبردهای سیاست خارجی تأثیرگذار و 

دخیلند.

مختلف  دولتهای  در  دیپلماسی  تاکتیکهای  افزودند: همه  انقالب  رهبر 
باید در خدمت پیشبرد اصول سیاست خارجی در قانون اساسی باشد 
و نمایندگان سیاسی ایران در خارج، خود را نماینده و مدافع جدی و 

منطقی سیاستهای نظام بدانند.
حضرت آیت الل خامنه ای با اشاره به تبلیغات پرحجم بیگانگان درباره 
»تغییر اجباری یا خود خواسته« در سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
افزودند: این تحلیل خوش خیاالنه غربی ها، در حقیقت ناشی از فشار 
این واقعیت است که سیاست خارجی جمهوری اسالمی، الاقل در سطح 
منطقه همچون سّدی مستحکم و صخره ای استوار، مانع از یکه تازیهای 
قدرتهای سلطه گر بویژه امریکا شده است و آنها، همیشه در آرزوی تغییر 

این سیاستها هستند.
رهبر انقالب سیاستهای امریکایی ها در منطقه بسیار حساس غرب آسیا 
را، علت اصلی اوضاع نابسامان منطقه برشمردند و افزودند: برخالف نظر 
برخی افراد، امریکا بخش عمده مشکالت منطقه است نه بخشی از راه 

حل مشکالت.
ایشان با تأکید مجدد بر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، 
ساخته این و آن نیست بلکه مبتنی بر اصول مستحکم قانون اساسی است 
بنابراین  اساسی، اسالم معیار سیاست خارجی است  قانون  افزودند: در 
موضع گیری در مقابل کشورها و مسائل مختلف، باید مختصات دینی 

داشته باشد.
حضرت آیت الل خامنه ای، با اشاره به دیگر اصول سیاست خارجی در 
قانون اساسی از جمله تعهدات برادرانه به همه مسلمانان جهان، حمایت 
بی دریغ از مستضعفان جهان، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ 
اجانب در همه زمینه ها، حفظ استقالل همه جانبه، دفاع از حقوق همه 
مسلمانان، عدم تعهد به قدرتهای سلطه گر، روابط صلح آمیز متقابل با 
دولتهای غیر محارب، خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتها 
و حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در مقابل مستکبران در هر 
نقطه از جهان افزودند: این اصول جذاب، نو و واال، ذهن ملتها بخصوص 

نخبگان را به خود جلب کرده است.
و  راهبردها  این  با  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  افزودند:  ایشان 
راهکارهای  با  اجرا  در  اگر  و  است  انقالبی  خارجی  سیاست  مختصات، 
هوشمندانه همراه شود، آثار شگفت انگیزی به همراه می آورد و ظرفیت 

حل بخش مهمی از مشکالت جهان اسالم را داراست.
راهبردهای سیاست  اجرای  مثبت  آثار  برخی  به  اشاره  با  انقالب،  رهبر 
خارجی افزودند: اجرای سیاستهای انقالبی در هر زمینه، از جمله عرصه 
دیپلماسی باعث افزایش اقتدار و تأثیرگذاری، ارتقای جایگاه کشور و عزت 

و اعتبار ایرانیان در میان ملتها می شود.
حضرت آیت الل خامنه ای، با تأکید بر تداوم بی وقفه راهبردهای ثابت 
سیاست خارجی افزودند: ادعا نمی کنیم به همه اهداف خود رسیده ایم یا 
حتی نزدیک شده ایم چون اجرای »سیاست خارجی انقالبی« در عمل با 
برخی غفلتها، کم کاریها، ناهوشمندیها و موانع خارجی همراه بوده است 
اما جایگاه عزتمند فعلی کشور، مدیون همین سیاستهای حکیمانه است و 
اگر به این اصول عمل نکرده بودیم، خدا می داند در داخل مرزها، با چه 

مشکالت و ضربات عجیبی، دست به گریبان می شدیم.

حضرت آیت الل خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنانشان، خطاب 
به مسئولین وزارت خارجه و سفرا و کارداران تأکید کردند: با »استحکام و 
اقتدار و افتخار«، ادامه اصول انقالبی و راهبردهای ثابت سیاست خارجی 
را تکرار کنید تا بیگانگان و دنباله های داخلی آنان، به تغییر در سیاست 

خارجی جمهوری اسالمی دلخوش نکنند.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان، به الزامات ناشی از پایبندی به اصول و 

راهبردهای سیاست خارجی پرداختند.
سیاست  تاکتیکهای  که  باشید  داشته  توجه  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
خارجی باید در خدمت مبانی راهبردی باشد نه اینکه به اسم تاکتیک، بر 

ضد اصول عمل شود.
رهبر انقالب »اعتماد به نفس، صراحت و استحکام در مواجهه با عوامل 
مخالف و موانع« را از دیگر الزامات سیاست خارجی خواندند و در عین 
حال افزودند: البته هنر دیپلماسی این است که ایده ها و موانع را طوری 

بیان کند که تأثیرگذار باشد.
ایشان منطق جمهوری اسالمی در مسائل منطقه را دنیاپسند و محکم 
برشمردند و در تشریح راه حلهای ایران برای این مسائل افزودند: در مسئله 
فلسطین ما ضمن نفی رژیم غاصب و جعلی و محکومیت شدید فجایع و 
جنایات روزانه این رژیم، برگزاری انتخابات با حضور همه فلسطینی ها را 

پیشنهاد کرده ایم که با موازین جاری دنیا نیز کاماًل منطبق است.
ایشان افزودند: هر دولتی از دل آرای ملت فلسطین بیرون بیاید تکلیف 
صهیونیستها و ساکنان سرزمینهای اشغالی را مشخص خواهد کرد البته 
در مخالفت با پیشنهاد منطقی ما گفته اند این به معنای فروپاشی رژیم 

غاصب است که طبیعی است این رژیم جعلی باید دچار فروپاشی شود.
زمینه،  این  در  ما  حرف  کردند:  تأکید  نیز  سوریه  درباره  انقالب  رهبر 
مستحکم ترین حرفهاست ما معتقدیم معنی ندارد کشورهای دیگر دور 
هم جمع شوند و راجع به یک نظام حکومتی و رئیس آن حکومت تصمیم 
بگیرند، این بدعتی خطرناک است که هیچ حکومتی در جهان اجرای آن 

را درباره خود نمی پذیرد.
حضرت آیت الل خامنه ای افزودند: راه حل مسئله سوریه، انتخابات است 
و برای اینکار باید با قطع کمکهای نظامی و مالی به معارضین، ابتدا جنگ 
و ناآرامی پایان پذیرد تا مردم سوریه در محیطی امن و آرام، هرکس را 

می خواهند انتخاب کنند.
ایشان در همین زمینه با رد تجزیه کشورها و تبدیل آنها به واحدهای 
برای  از گروههای مسلح  قرار دادن یکی  افزودند: مرجع  قومی  کوچک 
تصمیم گیری و تشکیل دولت، منطقی و مورد قبول نیست و اینگونه 

فرمولها عماًل باعث ادامه یافتن جنگ می شود. 
حضرت آیت الل خامنه ای درباره عراق نیز گفتند: تقسیم این کشور به 
مناطق عرب شیعه، عرب سنی و ُکرد، کاماًل مخالف منافع مردم، عملی 

نشدنی، بی معنا و غیرقابل قبول است.
ایشان خاطرنشان کردند: وحدت سرزمینی، تمامیت ارضی عراق و مرجع 

بودن آرای مردم، اصول راه حل ایران درباره عراق است.
رهبر انقالب درباره یمن نیز افزودند: قطع فوری جنایات سعودی و آغاز 
گفتگوهای یمنی – یمنی، می تواند پایان بخش درگیریهای این کشور 

باشد.

ایشان خاطرنشان کردند: رفتار سعودی ها در یمن و سوریه، یک بام و دو 
هواست آنها درباره یمن می گویند به درخواست رئیس جمهور مستعفی 
درباره سوریه  اما  اند  نظامی کرده  این کشور دخالت  در  یمن  فراری  و 
حاضر نیستند به درخواست رئیس جمهور قانونی این کشور، از حمایت از 

معارضین مسلح دست بکشند.
رهبر انقالب درباره بحرین نیز افزودند: مردم بحرین هیچ چیزی جز حق 
رأی و حق انتخاب نمی خواهند و ما این درخواست آنها را منطقی می 

دانیم.
اسالمی  راه حلهای جمهوری  بیان  از  ای پس  الل خامنه  آیت  حضرت 
برای حل مشکالت منطقه افزودند: عامل اصلی این ناامنی ها، حمایت 
امریکا از رژیم صهیونیستی و گروههای تروریستی است و این سیاستها با 

سیاستهای جمهوری اسالمی صد و هشتاد درجه متفاوت است.
رهبر انقالب با رد مذاکره با امریکا درباره مسائل منطقه ای، خاطرنشان 
کردند: امریکایی ها، دنبال تحمیل منافع خود هستند نه حل مسائل، آنها 
می خواهند 60، 70 درصد خواسته هایشان را در مذاکره تحمیل کنند 
و بقیه اهدافشان را هم بطور غیرقانونی، عماًل اجرا و تحمیل کنند پس 

مذاکره چه معنایی دارد؟
ایشان در ادامه سخنانشان توسعه مستمر روابط با همسایگان، کشورهای 
خارجی  سیاست  الزامات  دیگر  از  را  افریقایی  کشورهای  و  اسالمی 

برشمردند.
حضرت آیت الل خامنه ای همچنین تعبیر رزمندگان و جنگ آوران خطوط 
مقدم در عرصه بین الملل را شایسته شغل و شأن مسئوالن و کارکنان 
و  اهداف  به  توجه  با  خارجه  وزارت  افزودند:  و  خواندند  خارجه  وزارت 
مذاکرات  اخیر  تجربه  در  به خصوص  و  است  فعال  بخوبی  خود  وظایف 
هسته ای، آقای دکتر ظریف و همکارانشان آزمون خوبی، از سر گذراندند.

رهبر انقالب با تحسین تالش و جدیت تیم مذاکره کننده گفتند: احساس 
قدرت و نشستن در مقابل 6 قدرت جهانی، دفاع از اهداف و تثبیت حضور 
نقاط قوت مذاکره کنندگان  از جمله  مقابل،  به طرفهای  و وجود خود 

کشورمان در مذاکرات هسته ای بود.
ایشان، تدین را مهمترین نقطه قوت آقای ظریف خواندند و افزودند: بنده 

مکرر برای شما عزیزان دعا می کنم. 
باید نکات مهم و مورد نظر  نیز  افزودند: در اجرای برجام  انقالب  رهبر 
همچنانکه  است،  امکان پذیر  هم  موارد  این  تحقق  که  کنید  دنبال  را 
نتایج  از  برخی  به  دستیابی  گفتند  بنده  به  نیز  رئیس جمهور  آقای 
ممکن و  ایستادیم  هم  ما  و  ایستادید  شما  اما  نبود  باورپذیر   ابتدا 

 شد.
بخش سوم و پایانی بیانات حضرت آیت الل خامنه ای، توصیه ها و تذکراتی 

خطاب به سفیران و نمایندگان جمهوری اسالمی در خارج از کشور بود.
»تثبیت و تکیه بر مؤلفه های قدرت و اقتدار ملی« از جمله »نقش پر 
رنگ و تعیین کننده مردم در کشور«، »نیروی انسانی کارآمد، زبده، جوان 
»پایبندی  فناوری«،  و  علمی  »پیشرفتهای شگفت انگیز  و  شمار«  پر  و 
عمیق سفیران و نمایندگان خارجی به موازین دینی و روحیه انقالبی«، و 
»استفاده از ظرفیت کشورهای عدم تعهد و نقش آفرینی در تحقق اقتصاد 

مقاومتی از جمله این توصیه ها بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی:

آمریکا بخش عمده ی مشکالت منطقه است

رییس  جمهور: 

برجام الگویی جهانی برای حل مشکالت 

اولین شعبه کی اف سی در تهران بصورت رسمی 
کار خود را شروع کرد

ثبت رسمی رقیب مک دونالد 
در کشور

مک  آمریکایی  رقیب  فود(،  فست  برگرکینگ)برند  شرکت 
براساس روزنامه رسمی کشور،  تابعیت آمریکایی  با  دونالد، 
در ایران ثبت شده است. رهبر انقالب پیش از این نسبت به 
خطر نفوذ در حوزه های مختلف به خصوص نفوذ فرهنگی و 
سبک زندگی هشدار داده و هم چنین درخصوص ممنوعیت 
به  خود  اخیر  نامه  در  آمریکایی  مصرفی  کاالهای  واردات 

رئیس جمهور تصریح داشته اند. /تسنیم

آمریکای جنایتکارمبدأ 
استکباراست

اخوان گفت: مبدا استکبار آمریکای جنایتکار است و واژه 
استکبار به عنوان ظالم و ستمگر برای رژیم اسرائیل و 

آمریکا به کار می رود.
نامگذاری  به  اشاره  با  وی  کویر،  کیمیای  گزارش  به 
با استکبار« گفت:  1۳ آبان به عنوان روز »ملّی مبارزه 
انقالب  آبان، یادآور حوادث مهمی در شکل گیری   1۳
از  آمریکا  یعنی  استکبار  مظهر  راندن  بیرون  و  اسالمی 
ایران است و در این رابطه همه افراد مسئولند تا این روز 

را به شکل باشکوهی پاس دارند.
 نیره اخوان با نام بردن سه واقعه مهمی که در 1۳ آبان 
طی سال های متمادی رخ داد، اظهار کرد: در روز 1۳ 
آبان 1۳4۳، مأموران رژیم شاه، حضرت امام خمینی)ره( 
تبعید  ترکیه  به  آمریکا،  به دستور  و  قم دستگیر  در  را 
کردند و مسلما باید این روزها در اذهان دانش آموزان 

زنده بماند.
در   1۳57 سال  در  تهرانی  آموزان  دانش  اقدام  وی 
و  به خاک  و  ایران  در  آمریکا  های  دخالت  به  اعتراض 
خون کشیده شدن گل های باغ دانش و همچنین اقدام 
جمله  از  را   1۳58 سال  در  امام  خط  پیرو  دانشجویان 
وقایع مهم ضد استبکار و نشان دهنده میزان نفرت از 
ددمنشی شیطان بزرگ در آن سال ها توسط دو نسل 

دانش آموز و دانشجو عنوان کرد.
افزود: مبدا استکبار  نماینده مردم اصفهان در مجلس   
آمریکای جنایتکار است و واژه استکبار به عنوان ظالم 

و ستمگر برای رژیم اسرائیل و آمریکا به کار می رود.
 وی با بیان ظلم و ستم استکبار در طول انقالب و پس از 
آن به کشور ایران، اذعان کرد: امریکا در مقاطع مختلف 
به کشور ما ظلم و ستم هایی بسیار روا داشته است که 
این  همه  و  است  خارج  انگشتان  تعداد  از  آن  شمارش 

موارد باید به جوانان گوشزد شود.
های  جنایت  برخی  کردن  بازگو  کرد:  تاکید  اخوان   
آمریکا و دشمنی این کشور با ایران، می تواند در جریان 
تاثیر  انقالب  چهارم  نسل  شناسی  دشمن  و  شناسی 

بسزایی داشته باشد.

۲

  بین املللی
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اقتصاد و سرمایه گذاری 

اصفهان رتبه نخست مشترکین اینترنت پرسرعت   

 همایش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در صنعت برق

مصاحبه اختصاصی مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان با کیمیا ی کویر:
در هنگام بارندگی باید صورت پذیرد؛

روان آب ها به رودخانه ،جوی 
و چاههای جذبی هدایت شوند

در فصل بارش سرازیر شدن روان آب به شبکه فاضالب موجب 
پس  بعضاً  و  شود  می  فاضالب  خانه  تصفیه  در  شوک  ایجاد 
زدگی فاضالب را به همراه دارد در حالی که باید روان آب ها 

باید به رودخانه ،جوی و چاههای جذبی هدایت شوند.
معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان گفت: با توجه 
به شرایط آب و هوا در فصل پائیز و زمستان سرازیر کردن آب 
باران به شبکه فاضالب با عث افزایش حجم ورودی فاضالب 
به تصفیه خانه می شود و از آنجایی که شبکه فاضالب شهری 
فقط برای جمع آوری فاضالب خانگی تعریف شده موجب پس 
زدگی فاضالب می شود.غالمی افزود: آبهای سطحی حاصل از 
باران باید به رودخانه ، جوی و چاههای جذبی که شهرداری 
درستی  به  اگر  فرایند  واین  شوند  سرازیر  کند  می  احداث 
اعمال شود نه تنها آسیبی به تأسیسات فاضالب شهری وارد 
می  حداقل  به  هم  را  محیطی  زیست  تبعات  بلکه  شود  نمی 
چاه  و  رودخانه  به  ها  آب  روان  هدایت  عدم  که  چرا  رساند 
و  است  زمینی  زیر  آبهای  موثر در کاهش سطح  های جذبی 
بیالن منفی آبهای زیرزمینی تبعات زیست محیطی بسیاری 
را به همراه دارد.وی اعالم کرد: برخی از شهروندان ما آب بام 
ها را وارد شبکه فاضالب می کنند در صورتی که به نظر می 
رسد شهرداری باید مالکان را وادار به جداسازی آب بام ها در 
سیستم فاضالب کندو و آب بام ها را به چاههای جذبی هدایت 
نماید.معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان به آلودگی 
روان آب ها اشاره کرد و تصریح نمود:آب باران اگر چه قبل 
از تماس با سطح زمین دارای آلودگی ناچیزی است ولی در 
اثر تماس با سطح آلوده از جمله پشت بام ها ،معابر خیابانها 
بسیاری از آلودگی های موجود در سطح زمین را با خود حمل 
خواهد نمود. بر این اساس بررسی ها نشان می دهد که روان 
آب دارای آلودگی هایی از قبیل مواد آلی- مواد معلق، ذرات 
ریز شن ، ماسه، حشره کش،آفت کش، مواد پاک کننده، مواد 
در  گفت:  باشد.غالمی  می  و...  آرسنیک  سربی  ذرات  روغنی، 
ساعات اولیه بارش با توجه به آلودگی سطوح شدت آلودگی 
آن بسیار باال است. به طوریکه غلظت BOD آن از فاضالب 
خانگی بیشتر می شود.معاون بهره برداری شرکت آبفا استان 
اصفهان گفت: احداث دو سیستم جداگانه یکی برای فاضالب 
خانگی و دیگر برای سیالب ضروری است تا هنگام بارش معابر 
و خیابانها دچار آب گرفتگی و نیز منازل و دیگر واحدها دچار 
پس زدگی فاضالب نشوند.وی افزود: توصیه می شود در فصل 
بارش مشترکین از سرازیر کردن آبهای سطحی و آب چاهها به 
شبکه فاضالب خودداری کنند. این در حالیست که بر اساس 
سختی  زمستان  امسال  صالح  ذی  مراجع  های  بینی  پیش 
می  بنابراین  است  پیش  در  سیالب  وقوع  و  بارش  لحاظ  به 
طلبد مشترکین تمهیدات الزم جهت جلوگیری از پس زدگی 
فاضالب در دستور کار قرار دهند که در این زمینه می توان به 

نصب شیرهای یکطرفه اشاره کرد.

شهردار اصفهان:

تبدیل ناژوان به فضایی 
بی بدیل جهت پیاده روی 

خانوادگی
شهردار اصفهان گفت: با احداث فاز دوم جاده سالمت ضمن 
به  را  منطقه  این  ناژوان،  پارک جنگلی  احیای حاشیه شمال 
فضایی بی بدیل جهت پیاده روی و دوچرخه سواری به صورت 
دکتر  کویر،  کیمیای  گزارش  کند.به  می  تبدیل  خانوادگی 
ناژوان  گفت:  ناژوان  منطقه  از  بازدید  در  نژاد  جمالي  مهدي 
میراث گرانبهایی است که از گذشتگان به امانت به دست ما 
رسیده است.  وي با اشاره به ضرورت کاشت درختان مقاوم به 
خشکسالی و بوم منطقه به صورت انبوه ، افزود: احیای بیشه های 
جنگلی ناژوان به عنوان فیلتر هوای شهر اصفهان ضروري است 
 تا این امانت به نحو شایسته ای در اختیار نسل های آینده قرار

 گیرد.
و  توسعه حجمی  نهضت درختکاری،  تحقق  تاکید کرد:   وي 

واکاری درختان در ناژوان ضروري است.
آکواریوم  پروژه های  از  بازدید  در  همچنین  اصفهان  شهردار   
و باغ خزندگان ناژوان عنوان کرد: در اجرا و بهره برداری این 
تا  جست  بهره  ایرانی-اسالمی  فرهنگ  از  می توان  پروژه ها 
دیگر،  نمونه های مشابه در کشورهای  با  بودن  متفاوت  ضمن 
اسالمی  ایرانی-  هویت  و  فرهنگ  با  را  خارجی  گردشگران 
باغ  مرمت  و  بروزرسانی  خصوص  در  جمالی نژاد  نمود.  آشنا 
جدید  خدمات  ارائه  با  است  الزم  کرد:  خاطرنشان  پرندگان 
همچنان  تا  نمود  فراهم  را  الزم  جذابیت  گردشگران  برای   ،
در  منحصربفرد  ای  مجموعه  عنوان  به  اصفهان  پرندگان  باغ 
کشور مطرح باشد.  وی با حضور در محل اجرای پروژه جاده 
سالمت 2 حاشیه شمالی زاینده رود در منطقه ناژوان با اشاره 
و  پیاده روی  برای  مناسب  بسترهای  نمودن  فراهم  لزوم  به 
به  با توجه  اظهار کرد:  دوچرخه سواری در کالن شهر اصفهان 
ناژوان احداث  از اجرای جاده سالمت در  استقبال شهروندان 
فاز دوم آن در ضلع شمالی رودخانه در دستور کار قرار دارد. 
سالمت  جاده  دوم  فاز  احداث  با  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
بهره  با  ناژوان،  جنگلی  پارک  شمال  حاشیه  احیای  ضمن 
گیری از طبیعت زیبا و بکر ناژوان این منطقه را به فضایی بی 
بدیل جهت پیاده روی و دوچرخه سواری به صورت خانوادگی 
بر  ناژوان  شمال  از  بازدید  در  نژاد  جمالي  کند.  می  تبدیل 
از  ناژوان  جنگلی  پارک  به  مناسب  دسترسی های  ایجاد  لزوم 
به  دسترسی  اکنون  هم  گفت:  و  کرد  تأکید  آتشگاه  خیابان 
محدوده شمالی پارک از داخل محالت و بافت مسکونی اتفاق 
با  لذا  دارد  پی  در  آن  اهالی  برای  را  مشکالتی  که  افتد  می 
آزادسازی و احداث مسیری حد فاصل خیابان آتشگاه و محور 
مشکل  این  رفع  بر  عالوه  ناژوان  منطقه  در  رودخانه  شمالی 

رضایت مندی گردشگران را نیز به دنبال خواهد داشت .

به  اصفهان  برق  در صنعت  بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  دومین همایش 
باحضور مسئوالن و  برق منطقه ای  و  استان، شهرستان  برق  توزیع  همت شرکت 
نمایندگان پدافند غیرعامل هفت استان تهران، قم، چهارمحال و بختیاری، فارس، 
یزد، مرکزی و اصفهان، مدیران شرکت ها، نیروگاه ها و... در سالن اجتماعات دکتر 
همایش  این  ابتدای  شد.در  برگزار  شریعتی 
گفت:  اصفهان  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
بسیار  برق  صنعت  تجهیزات  و  تأسیسات 
پدافند  باید  و  بوده  آسیب پذیر  و  حساس 
بوده  اینگونه  تاکنون  که  اجرا شود  غیرعامل 

است.
که  تجهیزاتی  افزود:  رضایی  موسی  رسول 
قابل  می شود،  اجرا  و  نصب  نیروگاه ها  در 
توانیر  شرکت  ولی  نیست  پوشش  و  استتار 
دستورالعملی را در پروژه های نیروگاهی ابالغ 
نموده، که چکیده آن مدنظر قرار می گیرد و 
در اجرای عملیات ساختمانی و... دستورالعمل های پدافند غیرعامل را اجرا می کنیم.

اصفهان 13  استان  در  گفت:  آسیب پذیرند  برق  تأسیسات  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کارگروه در حوزه پدافند غیرعامل فعالیت دارند که کارگروه انرژی یکی از آنهاست 
مدیریت  کل  است.مدیر  شده  ادغام  انرژی  کارگروه  در  هم  سوخت  کارگروه  که 
بحران استانداری اصفهان هم گفت: محور توسعه پایدار، انسان سالم است و همه 
بیان  با  شیشه فروش  می شود.منصور  انجام  انسان ها  سالمت  حفظ  برای  اقدامات 
اینکه تغییرات اقلیمی در جهان باعث به هم ریختگی دینامیک دنیا شده افزود: 

در تدوین برنامه های استراتژیک توسعه پایدار، برای نجات زمین، راهکارهایی ارائه 
شد که تالش کشورها با هم برای تغییرات اقلیمی از آن جمله است.وی در تفاوت 
مخاطرات  خواستگاه  بحران،  مدیریت  گفت:  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت 
طبیعی است و پدافند غیرعامل نیز در حوزه های مربوط به خود فعالیت دارند که 
برآیند آن کاهش آسیب پذیری است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با 
بیان اینکه پیش بینی و پیشگیری در هر اقدامی، از اولویت هاست افزود: مدیریت 
بحران دارای چهار مرحله پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی است 
و ما امروز پیش بینی مخاطرات سیالب و سرما را در استان داریم که باید برای آن 
برنامه ریزی کنیم.شیشه فروش از انجام مطالعات طرح جامع مدیریت بحران استان 
اصفهان خبر داد و گفت: در صنعت برق هم باید در بسیاری از شبکه ها، مطالعات 
سیل خیزی انجام شود.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز به جایگاه 
ویژه پدافند غیرعامل در صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع اشاره کرد و گفت: 
برگزاری این همایش به صورت نمادین باید با حضور دستگاه های مختلف باشد و 
امید است سال آینده این همایش به صورت ویژه برای سربخش تولید، انتقال و 

توزیع برپا و فعالیت های انجام شده در پدافند غیرعامل این سه بخش بیان شود.
پدافند  و  بحران  مدیریت  بین  نیرو،  وزارت  مجموعه  در  افزود:  عالقمندان  حمید 
غیرعامل تلفیق ایجاد شده و این دو مکمل یکدیگرند که باید به آنها توجه شود 
و هر دو رویکرد در این همایش مدنظر قرار گیرد.وی گفت: وقتی ما فرآیندی از 
شروع تا پایان داریم موضوع پدافند غیرعامل و بحران اهمیت بیشتری پیدا می کند 

و اگر در یکی از سه بخش تولید، انتقال و توزیع خللی وارد آید بقیه زحمات از بین 
خواهد رفت، بنابراین باید نگاه متوازن به هر سه بخش مدنظر باشد تا رشد را شاهد 
باشیم.عالقمندان به نقش زیربنایی برق اشاره کرد وگفت: اولین نیاز در بحران های 
طبیعی و غیرطبیعی بعد از اکسیژن، روشنایی و انرژی است و این بسیار مهم است 
که بتوانیم از توانایی مان در این مواقع استفاده مطلوب نماییم تا تالش های دیگران 
از بین نرود.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان می گوید: فرهنگ مدیریت 
بحران باید در خانواده ها و به فرزندان آموزش داده شده و به آن توجه شود و تالش 
کنیم که در محیط کار نیز به نحو مطلوب پیاده گردد تا قبل از وقوع هر حادثه ای، 
کرد. عوض  را  جامعه  فرهنگ  باید  کالم  یک  در  و  پذیرد،  صورت  الزم  اقدامات 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان هم در سخنانی به نقش توزیع برق در 
پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: استمرار خدمات حیاتی جامعه، پدافند غیرعامل 
دو  دارای  برق  توزیع  شرکت  در  خدمات  رسالت  افزود:  پیرپیران  است.حمیدرضا 
از  پس  و  فروش  خدمات  ارائه  و  مصرف کنندگان  برای  پایدار  برق  تأمین  شاخه 
فروش برق است که برای اجرای صحیح آن، تاکنون گام های نسبتاً خوبی برداشته 
شده است.وی پنج زیرساخت نرم افزاری، سخت افزاری، نیروی انسانی، ساده سازی و 
تأسیسات شبکه را از گام های اساسی در اجرای رسالت شرکت توزیع برق دانست و 
گفت: اگر همه این زیرساخت ها هم فراهم شود باید به نکاتی چون برقراری ارتباط 
و اتحاد درون و برون  سازمانی، ارتقای آمادگی، اقتدار درون زا و امنیت پایدار، تغییر 
نوع نگاه، اهداف راهبردی سازمان، استاندارسازی و مقاوم سازی، آگاه سازی مردم 

در زمان بحران هم توجه خاص داشت. و در حقیقت یکی از رسالت های ما در 
بخش توزیع، آگاه سازی مردم است تا بتوانیم شرایط بحران را مدیریت کنیم.در 
حاشیه دومین همایش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت برق اصفهان، 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان به میان خبرنگاران آمد و گفت: در شرکت های 

بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  برق 
باید  داریم  اعتقاد  و  یکدیگرند  مکمل 
تا  شود  نگاه  متوازن  طور  به  دو  هر  به 
برطرف گردد.حمید عالقمندان  مشکالت 
را  برق  زیرساخت های  کنترل  و  هدایت 
پدافند  در  توزیع  شرکت  رسالت های  از 
دانست  بحران  مدیریت  و  غیرعامل 
هم  و  جامعه  مدیریت  هم  ما  گفت:  و 
پدافند  مدیریت  لذا  داریم  را  مشترکین 
شرکت  در  بحران  مدیریت  و  غیرعامل 
می باشد. برخوردار  اهمیت  از  کشور  برق 

وی از اجرای مانور سراسری کشوری با عنوان »آماده به کاری مولدهای اضطراری 
این مانور در سه شهرستان کاشان،  در مراکز حساس و مهم« خبر داد و گفت: 
در  بار  اولین  برای  می گوید:  برگزار شد.عالقمندان  موفقیت  با  لنجان  و  نجف آباد 
کشور شرکت توزیع برق استان اصفهان ناوگان بهره برداری را مجهز به سه دستگاه 
دیزل اضطراری موبایل نمود که در منطقه مرکزی اصفهان مستقر شده و دو مرکز 
121 در سه راهی خمینی شهر و بختیاردشت برای متمرکز کردن پاسخگویی به 

مردم به خصوص در زمان بحران آماده کردیم.
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کتر  و د معاونین  همراه  به  محمدی  سعد 
جمعی از مسئولین شرکت چهارشنبه 6 آبان ماه از 
پروژه تولید ریل ملی بازدید نمودند . وی در حاشیه 
این بازدید به خبرنگار ما گفت : در ایران حدود 50 
سال است  فوالد به روش نوین تولید می شود اما 
طی این سالها همواره وارد کننده ریل بوده ایم که 

یک کاالی استراتژیک است .
وی افزود : ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت 
فوالد کشور با توجه به کیفیت باالی محصوالت خود 
از   ، این حوزه  کارآمد در  بر متخصصین  تکیه  با  و 
سال گذشته اقدامات جدی را برای تولید ریل آغاز 
نمود و در کمترین زمان این پروژه به پیشرفت 85 

درصدی رسید .
مدیر عامل ذوب آهن ضمن تاکید بر تولید ریل در 
دهه فجر برای اولین بار در کشور گفت : این اتفاق 
مهم باعث می شود ایران به عنوان هفدهمین کشور 

تولید کننده ریل در جهان مطرح شود .
تجهیزات  تمام   : نمود  تصریح  دکتر سعد محمدی 
خریداری  ریل  تولید  کیفی  پارامترهای  به  مربوط 
محصول  این  تا  و  شود  می  نصب  بزودی  و  شده  
کشور  و  شده  تولید  جهانی  استانداردهای  مطابق 
این   . شود  خودکفا  زمینه  این  در  بار  اولین  برای 
نیز  کشور  اقتصادی  های  زیرساخت  توسعه  امردر 

نقش مهمی دارد .
قابل  ریل  انواع  خصوص  در  محمدی  سعد  دکتر 
ذوب   : گفت  مذکور  پروژه  اتمام  از  پس  تولید 

قابلیت  با  را    UIC85ریل بود  خواهد  قادر  آهن 
آهن  راه  نیاز  مورد  ریل   (    UIC60 ریل  از  فراتر 
سه  همچنین   . نماید  تولید   ) اسالمی  جمهوری 
ریل  و  آسانسور  ریل   ، مترو  نیاز در  مورد  ریل  نوع 
تولید خواهد قابل  این شرکت  در  نیز  معدنی   های 

 بود . 
سال  در  آهن  ذوب  مهم  پروژه  هشت   : گفت  وی 
موجب  که  رسند  می  برداری  بهره  به  جاری 
عبارتند  ها  پروژه  .این  این شرکت می شود  تحول 
هزار  دویست  و  میلیون  یک  گری  ریخته    : از 
کارگاه  چهار  فیلتراسیون   ، زدایی  گوگرد    ، تنی 

آگلومراسیون ، تصفیه پساب زرین شهر ، آب زدایی 
کنورتور  گیر  غبار  نصب   ، کنورتور  سرباره  لجن  از 
 شماره ، پروژه تولید ریل و پروژه تولید تیرآهن بال

 پهن  .
میلیارد   400 گذاری  سرمایه  به  اشاره  ضمن  وی  
تومانی ذوب آهن در پروژه های توسعه تصریح کرد 
: پروژه تولید ریل و دیگر پروژه های توسعه ای ذوب 
می  برداری  بهره  به  امسال  فجر  دهه  در  که  آهن 
می  انجام  آهن  ذوب  مالی  منابع  بر  تکیه  با  رسند 
شود که در شرایط رکود فعلی کاری بسیار دشوار 

است. . 

انقالب  بنیاد مسکن  به گزارش روابط عمومی 
طرح  تصویب  کمیته  اصفهان،  استان  اسالمی 
تعداد  و  تشکیل  استان  روستایي  هادی  هاي 
شهرستانهای  از  دیگر  روستایي  هادی  9طرح 
و  فریدونشهر  نایین،  )اردستان،کاشان، 
قرار  اعضا  تصویب  مورد  و  مطرح  گلپایگان( 

گرفت.
غالمحسین  مهندس  ریاست  به  جلسه  این 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  خانی-مدیر 
علی  مهندس  حضور  با  و  اصفهان  استان 
مسکن  بنیاد  روستایی  عمران  کریمی-معاون 
فنی  دفتر  محترم  اصفهان،نمایندگان  استان 
استانداری، دفتر امور روستایی استانداری،اداره 
و  راه  اداره  استان،  طبیعی  منابع  کل 
کشاورزی  جهاد  سازمان  استان،  شهرسازي 
همچنین  و  بخشداران  و  فرمانداران  استان، 
شهرستان،  در5  بنیادمسکن  شعب  مدیران 
کارشناسان و مشاوران طرحها در محل سالن 
برگزار اصفهان  استان  مسکن  بنیاد   جلسات 

 گردید.
و  بررسی  و  بحث  از  پس  جلسه  این  در 
روستاهای  هادی  های  طرح  نظر،  تبادل 
شهرستان  توابع  از  آباد  خرم  و  کمشچه  )مار، 
یزد  و  آباد  یحیي  اردستان،روستاهاي 
روستاي   ، کاشان  شهرستان  توابع  از  آباد 

روستاهاي  نایین،  شهرستان  ازتوابع  سرشک 
شهرستان  ازتوابع  دیزجان  و  اسفرنجان 
شهرستان  توابع  از  دهنو  روستاي  گلپایگان، 
نهایي تصویب  به  و  مطرح   فریدونشهر( 

 رسید.
مهندس کریمي با اشاره به تصویب طرح هادي 
جهت تمام روستاهاي باالي 20 خانوار استان 
ابتداي  افزود:از   1394 سال  پایان  تا  اصفهان 
هادي  51طرح  تعداد  تاکنون  جاري  سال 
روستایي در طي پنج جلسه در کمیته تصویب 

تصویب  به  اصفهان  استان  هادي  هاي  طرح 
رسیده است.

ایشان تصریح کرد: از تعداد 60 روستاي باالي 
20 خانوار استان که فاقد طرح هادي هستند، 
و  شده  تهیه  روستاها  تمام  هادي  طرح  نقشه 
مشاورزین  با  مربوطه  قراردادهاي  همچنین 
کردن  مطرح  منتظر  و  شده  منعقد  ها  طرح 
ها  طرح  نهایي  تصویب  و  تصویب  کمیته   در 

مي باشیم.

دکتر سعد محمدی :
پروژه تولید ریل ملی ذوب آهن اصفهان

 85 درصد پیشرفت داشته است

تصویب تعداد 9 طرح هادي دیگر در کمیته تصویب طرح هاي هادي 
استان اصفهان

 آقای مهندس کشایی با سالم و تشکر از اینکه وقت 
دادید  قرار  کویر  کیمیای  روزنامه  اختیار  در  را  خود 
بعنوان اولین سوال وضعیت اینترنت اصفهان رضایت 
مشهود  بسیار  ضعیف  سرعت  و  قطعی  نیست  بخش 

است علت چیست ؟
اندر کاران روزنامه ، اشاره به مقدمه  ضمن تشکر از دست 
اینترنت یک شبکه است  اینترنت می کنم  موضوع  از  ای 
البته یک سرویسی که در قالب یک شبکه بسیار گسترده در 
سطح جهان توزیع میشود  یعنی شبکه تار عنکبوتی جهانی  
که گویای این هست که در گستره همه جهان پخش میشود 
و شما در هر جای جهان به شبکه اینترنت دسترسی  داشته 
باشید به همه سرورهای گستره ی به وسعت جهان پراکنده 
دسترسی خواهید داشت و  در هرجا گلو گاهی وجود داشته 
این  یعنی  شود  می  مواجه  مشکل  با  سرویس  این  باشد 
گلوکاه می تواند از خانه مشترک تا   محیط انتقالی که از 
نزدیکترین مرکز مخابراتی دریافت می کنید    وارد شبکه 
کشور وبعد وارد شبکه جهانی  می شوید در هر کجا گلوگاه 
وجود داشته باشد کل این مسیر با مشکل مواجه می شود . 
بعد از ایجاد ارتباط ،سرویسی که روی این پخش می شود 

خیلی مهم و از اصلی ترین موضوعات بحث پهنای باند است  هر 
سرویسی پهنای باند خاص خود را می خواهد مثال دانلود فیلم 
و فایل پهنای خاص خود را می خواهد که پهنای باند معمولی 
جوابگو نیست نصب اینترنت در کشور از همان دایل آپ) شماره 
گیری (  شروع می شد که از طریق نصب مودم به کامپیوتر و 
بود که  تلفن  شروع می شد وسرعت خیلی محدود  یک خط 

نهایت سرعت در ایده آل ترین حالت 50 کیلو بیت هست. 
در دنیا بحث ADSL مطرح کردند که همان اینترنت پرسرعت 
هست که تابع مقررات و تکنولوژی هست که این تکنولوژی بر 
مبنای سیم مسی کار می کند در نتیجه با این می توانیم یک 

سری خدمات خاصی را ارایه دهیم  .
باند پهن که در دنیا مبنای کارشرکتها   قوی ترین تکنولوزی 
فیبر  از  استفاده  دهند  می  ارایه  اینترنت  خدمات  و  اپراتور  و 
باید  اینترنت هستیم  در  کیفیت خوب  بدنبال  اگر  است  نوری 
پهنای باندقابل قبول به یوزر بدهیم  که خوشبختانه در کشور 
ما مطالعات آن شروع شده و اقدامات عملی شروع شده  است 

کردن   شناسایی  داد   قرار  توجه  مورد  باید  که  بعدی  .نکته 
ارایه کنندگان اینترنت  هستند که 14 سال پیش 11 شرکت 
خصوصی مجوز ارایه اینترنت را گرفته است و مخابرات از سال 
هزار مشترک  به   430  نزدیک  که  این عرصه شده  وارد   90
اینترنت پرسرعت در سرتا سر  استان راداریم و همه شهرهای 
بر  آید   می  پیش  اینترنت  بحث  .اگر  دادیم  پوشش  را  استان 
اساس عرف همه ذهن ها به سمت مخابرات بر می گردد . در 
حالی که مخابرات  یک دوازدهم  ارایه دهنده اینترنت پرسرعت 

در سرتاسر استان هست.
سرعت  که  کنیم  می  کار  داریم  کیفی  های  شاخصه  روی  ما 
رفع خرابی را به حداقل برسانیم ما در تمام شهرستانها عوامل 
اجرایی برای خرابی اینترنت  داریم و تمام کارهایمان را از طریق 
پیمانکاران حاذق انجام می دهیم  و داریم تالش می کنیم که 
اینترنت را با کیفیت عالی ارایه داریم و خیلی نسبت به گذشته 

وضعیت اینترنت بهبود پیدا کرده است .
2- چرا بخش هایی از اصفهان انحصارا در اختیار مخابرات است 

و دیگر شرکتها نمی توانند سرویس بدهند؟
 اینترنت پرسرعت   بر اساس ADSL است  ما باید به سمت 
نوع   3 یعنی  بریم   پیش  دهیم  توسعه  را  نوری  فیبر  اینکه 
 ، محالت  تا  فیبر  بردن  داریم  نوری  قیبر  مورد  در  تکنولوزی 
بردن فیبر تا مجتمع ها ، بردن فیبر  به خانه های مشترکین 
که االن در مرحله اول هستیم   پس در نتیجه اینجا فیبر  یک 
بخشش می شود تکنولوژی بخش دیگرش میشود کابین های 

کنار خیابانها تا خانه های مشترکین .
ارایه کننده های غیر مخابراتی مثل شرکتهای خصوصی چون 
حد  به  توانند  نمی  گرفته  قرار  فیبر  و  شده  مسی حذف  سیم 
ایده آل در ارایه خدمات عمل کنند بنایراین  پس الجرم باید 
از مخابرات استفاده کنند و با فیبر ها به خانه های مشترکین 

بروند  ایده آل می شود. 
بتوانیم  که  دهیم  می  نوری  فیبرهای  این  پهنای  در  تغییراتی 
این پهنای باند را متناسب با مصرف مشترکین افزایش دهیم تا 
مشکل این دسته از مشترکین حذف بشود تا بتوانیم متناسب با 

نیاز مشترکین پهنای باند راگسترش دهیم .
باند و توسعه کجاست  از نظر پهنای  3-رتبه اصفهان درکشور 
؟ یکی از شاخصه هایی که در کشور وجود دارد این است که 
دادیم  پرسرعت  اینترنت  را  سیمی  مشترکین  درصد  چند  ما 
هست  مدنظر  پرسرعت  اینترنت  به  مردم  دسترسی  البته  .که 
و اینترنت پر سرعت هم چون روی شبکه مسی دایر می شود 
بایستی به ازای مشترکینی که با سیم مسی به مخابرات متصل 
می شود چند درصدشان اینترنت دارند  با لحاظ کردن  تعداد 
مشترکین ای دی اس ال مخابرات با مشترکین سایر شرکتها 

ارایه کننده اصفهان رتبه نخست اینترنت پرسرعت را دارد .
باید گفت که  سازمان تنظیم  باند  در خصوص توضیح پهنای 
مقررات یک سری استاندارد  هایی را در نظر گرفته   یعنی ما 
متوسط پهنای باند به ازای هر کاربراینترنت پر سرعت  8   گیگا 
بایت پهنای بانداینترنی بالغ بر  400 هزار مشترکین را داریم 
که در جهت ارتقای کیفیت خدمات توجه قابل قبولی را داراست 
منازل  به  فیش  ارسال  عدم  روستاها  در  مشکالت  از  4-یکی 
است که مکرر باعث قطعی تلفن ها می شود و موجب نگرانی 

پرداخت  برای  الزم  سواد  افراد  معموال  زیرا  است  مردم 
الکترونیکی را ندارند چرا مخابرات روستاها را اجبارا ملزم 
همچنان  شهرها  در  اما  کرده  قبض  بدون  پرداخت  به 
دسترسی  مختلف  روشهای  ؟   شود  می  توزیع  قبوض 
از  که  است  برای مشترکین صادر شده  به صورتحساب 
جمله از طریق دسترسی به سایت  مخابرات و همچنین 
 ، ثابت   1818تلفن  گیری   شماره  مختلف  روشهای 
توان  می  مختلف  های  روش  به  و   ،  SMS طریق  از 
دسترسی پیدا کرد و در روستاها آی سی تی  روستایی و 
در شهرها از طریق خدمات الکترونیکی وهمه زیر ساخت 
قبوض   توزیع  طریق  از  که  چرا   . است  شده  آماده  ها 
برا ی حذف  ما  و  میشد  بیشتر  خیلی  مطالبات  وصول 
وصول مطالبات راهکارهای جایگزین توزیع قبوض تلفن 
را انجام دادیم وخیلی هم مورد استقبال واقع شده .ضمن 
را  شهرستان  رئیس  داشتیم  مشکلی  کجا  هر  در  اینکه 
داده شده الزم  بوده  اموزشی الزم  اگر  تا  اعزام کردیم  
یادآوری است که حذف قبوض جزو مصوبات دولت    به 

قبل بوده است . 
5- با این وصف چرا هزینه مرتبط از قبوض کم نشد ؟

در 7خرداد سال گذشته طرح  یکسان سازی کد را انجام دادیم 
که بالغ بر 15 درصد از درآمدهای ما کاهش پیدا کرده    که 
هر 8 ساعت مکالمه 1000 تومان است که اصال قابل مقایسه 
با هیچ سازمانی نیست ودر طی 7 ، 8 سال گذشته جزئ تنها 
سازمانی بودیم که تعرفه   های ما افزایش پیدا نکرد و در تلفن 

ثابت و اینترنت جزء کم هزینه ترین ها بودیم.
ما تنها استان در کشور بودیم که از 87 تا االن امکان دسترسی 
کردن  فراگیر  برای  که  کردیم  فراهم  آالپ  دای  اینترنت  به 
که  هم  روستاهایی  برای  حتی  این  که  دادیم  انجام  اینترنت 

امکان دسترسی به اینترنت ندارند خدمات را فرآهم می آورد .
6- امسال چه خدماتی ویژه ای برای مشترکین در نظر گرفته 

اید که واقعا جدای از درآمدزایی باشد ؟ 
بحث یکسان سازی کد در سطح استان برای مالحظات مردم 
بود و در این طرح اصال بدنبال  درآمدزایی  نبودیم و این خیلی 
از درآمدهای ما را محدود کرده ما االن در بحث توسعه پهنای 
باند بایستی سرمایه گذاری کالن انجام دهیم و در حال آماده 
سازی زیر ساخت  هستیم که باید هم درسطح زیر ساخت هایی 
که در سطح بین شهری و برون شهری است انجام بشود  و قدم 
بعدی عوض کردن تجهیزات است که باید  با نسل جدید عوض 
بشود که با یک ارتباط همه خدمات را دریافت کنند و ما االن 
در حال سرمایه گذاری تغییر نسل تجهیزات هستیم که بتوانیم 
سال  اوایل  از  انشاله  و  بگیریم  اختیار  در  را  تکنولوژی  آخرین 
آینده شاهد تغییرات اساسی در تجهیزات مخابرات خواهیم بود 

تا خدماتی که در شان مردم باشد ارایه دهیم 
می  برگزار  اتوکام  نمایشگاه  ماه  آبان   23 تا   19  : پایانی  نکته 
خدمات  و  ها  سرویس  سری  یک  هستیم  صدد  در  که  شود 
متعددی برای اولین بار ارایه دهیم ما بزودی  بحث دیتاسنتر 
رابا استاندارد های روز شروع ونسبت به گرفتن مشترکین اقدام 
استاندارد  و  کیفی  و  نظر کمی  از  تواند  می  که  کرد   خواهیم 
های دیتا سنتر قابلیت خاصی را به استان اصفهان ارایه بدهدو 
نیزارایه می کند که در  اینترنت  را  از  سرویسهای متعدد غیر 

حال مطالعه آن هستیم .                        محمد حاجیان 
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رشد 11درصدی اجرای برنامه های 
آموزش خانواده  مددجویان تحت پوشش 

کمیته امدد در 6 ماه گذشته
مدیر امور فرهنگی و آموزش کمیته امداد استان اصفهان گفت: در 
6 ماه گذشته 9 هزار و 898  نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته 
به  نسبت  که  کردند  شرکت  خانواده  آموزش  در کالس های  امداد 

مدت مشابه سال گذشته با رشد 11 درصدی همراه بوده است.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی)ره(

استان اصفهان؛ محمد میرزایی با اشاره به آموزش خانواده در 6 ماه 
سرپرست  زنان  از  نفر   259 گذشته  ماه   6 در  اظهارکرد:  گذشته 
خانواده واجد شرایط ازدواج مجدد در کالس های فرهنگی شرکت 
کردند که حضور این بانوان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 
درصد رشد داشته و این درصد رشد به جهت تغیر نگاه منفی به 
ازدواج زنان دارای شرایط ازدواج مجدد و تسهیل شرایط الزم جهت 

تبدیل تهدیدها به فرصت ها بوده است. 
وی با بیان اینکه 4 هزار و 29 نفر از زنان سرپرست خانواده دارای 
فرزند از آموزش بهره مند شدند،افزود: یک هزار و 578 نفر جوانان 
در شرف ازدواج  و یک هزار و 572 نفر از همسران جوان از آموزش 
به سال گذشته داشته  استفاده کردند که رشد 6 درصدی نسبت 
اصفهان  استان  امداد  کمیته  آموزش  و  فرهنگی  امور  است.مدیر 
محو  طرح  اجرای  از  بهره مند  بیسواد  افراد  تعداد  کرد:  تصریح 
رشد  با  به سال گذشته  نسبت  امسال  نخست  ماه   6 در  بیسوادی 
منفی70 درصد همراه بوده است که  دالیل آن عدم جذب و آموزش 
افراد بیسواد و کم سواد ، عدم استفاده از مشوق های مالی و فرهنگی، 
عدم جذب فارغ التحصیالن بعنوان آموزشیار در خانواده  بوده است.

وی ادامه داد: تعداد افراد بهره مند از اجرای طرح نهضت قرآن آموزی  
2 هزار و 342 نفر بوده است که با رشد 16 درصدی در 6 ماه امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
را در جهت هدفمند  قرآنی  ارتقاء مشارکت در طرح های  میرزایی 
نمودن و استفاده بهینه از شیوه ها و ابزار آموزش نوین قرآن آموزی 
با  خانواده  تضمین سالمت  شعار  تقویت  نیز  و  دائم  کانون های  در 
گسترش فرهنگ قرآن آموزی در خانواده و برگزاری جشنواره های  
قرآنی در راستای توصیه های مقام معظم رهبری در مقابله با هجمه 

های فرهنگی دشمن برشمرد. 

احداث  وتکمیل پروژه  بزرگراهی 
کمربندی جنوب غربی اصفهان به 

طول 19 کیلومتر
احداث  الزم  اعتبار  وتامین  کشاورزی  اراضی  های  آزادسازی  با 
وتکمیل بزرگراه کمربندی جنوب غربی اصفهان  درسال 95به اتمام 
استان  وشهرسازی  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  رسدبه  می 
اصفهان، هدف از احداث این بزرگراه تسهیل در تردد وسایل نقلیه 
ترافیک  اقارب پرست  )صفه( وتوزیع  ترافیک محور شهید  وکاهش 
شهرضا   - واصفهان  فوالدشهر  اصفهان  آزادراه  به  سریع  ودسترسی 
باشد.حمیدرضا  می  محلی  ترافیک  ایمنی  افزایش  ونیز  وبلعکس 
وشهرسازی  راه  کل  اداره  راههای  وتوسعه  مدیرساخت  امیرخانی 
استان اصفهان در اینخصوص به کارشناس خبر گفت : احداث این 
بزرگراه و تقاطعهای غیر همسطح پیشبینی شده دراین طرح بخشی 
به  را  ترافیک شرق  اصفهان محسوب می شود که  رینگ چهارم  از 
سمت غرب  وبلعکس انتقال می دهد .وی با اشاره به مشخصات فنی 
این پروژه اظهار داشت : در احداث این بزرگراه سه دستگاه  تقاطع 
غیر همسطح طراحی شده که دو دستگاه آن واقع در محور آبنیل  
دستگاه  ویک  متری   8 پل  دودهانه  با  افجد  وروستای  شهرابریشم  
تقاطع واقع در اتوبان ذوب آهن وشهر کلیشاد با چهار دهانه به طول 
11و16 متر وبه ارتفاع 5/6 متر و با احداث   رمپ ولوپ به صورت 
شبدری کامل در حال اجراست که تاکنون 130 میلیارد ریال هزینه 
است. نیاز  مورد  دیگراعتبار  ریال  110میلیارد  تکمیل  وجهت  شده 

از  کیلومتر  بطول19  اصفهان  غرب  جنوب  کمربندی  است  گفتنی 
آن  کیلومتر  است که 12  آهن  اتوبان ذوب  به سمت  سپاهان شهر 
کیلومتر   7 و  است  برداری  وبهره  تکمیل  درحال  آسفالت  دوالیه  با 
های  ولوپ  ورمپ  فوق  همسطح  غیر  تقاطع  احتساب  با  باقیمانده 

موجود درصورت تامین اعتبار تکمیل خواهد شد .

اجرای طرح کاداستر اراضی 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری 

حدنگاری  و  مهندسی  مدیرکل  کویر؛  کیمیای  گزارش  به   
در  کشور  اراضی  امور  سازمان  کشاورزی  اراضی  )کاداستر( 
اراضی  کاداستر  طرح  اجرای  فنی  کمیته  هماهنگی  نشست 
کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد گفت: طی 
برنامه ششم توسعه، عملیات کاداستر برای حدود 250 هزار 
بختیاری  و  اراضی مستثنیات کشاورزی چهارمحال  از  هکتار 
به عنوان یکی از قطب های تولید محصوالت کشاورزی کشور 

اجرا می شود.
صفدر نیازی، اعتبار مورد نیاز طرح کاداستر اراضی چهارمحال 
و بختیاری را یکصد میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 50 درصد 
تأمین می  از منابع استانی  از منابع ملی و مابقی  اعتبار  این 

شود.
های  نقشه  تهیه  و  طرح  این  اجرای  با  کرد:  اضافه  وی 
آن  انطباق  و  مالکیت  حدود  تعیین  و  زمینی  و  هوایی 
صدور  جهت  و  بررسی  اسناد  تمامی  مدارک،  و  اسناد  با 
ارسال امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  به  مالکیت   سند 

 می شود.
کشاورزی  اراضی  )کاداستر(  حدنگاری  و  مهندسی  مدیرکل 
سازمان امور اراضی کشور، با بیان اینکه تا به حال هیچ یک 
از اراضی چهارمحال و بختیاری حد نگاری نشده اند، هدف از 
حضور در این استان را توجه به جزئیات حد نگاری یا کاداستر 

زمین های کشاورزی عنوان کرد.
نیازی تأکید کرد: کاداستر تثبیت و تعیین حدود مالکیت طبق 
مصوبه 93/11/15 مجلس شورای اسالمی است و سازمان ثبت 
اسناد و امالک موظف به ثبت و صدور اسناد کلیه اراضی کشور 

می باشد.
از  هدف  هم  بختیاری  و  چهارمحال  جهادکشاورزی  مدیرکل 
اجرای این طرح را تفکیک، پهنه بندی و سند دار کردن اراضی 
مستثنیات  و  ملی  اراضی  از  جامع  اطالعات  بانک  تشکیل  و 

استان بیان کرد.
چهارمحال  استان  اراضی  سطح  گفت:  غریب  اله  ذبیح 
 255 که  است  هکتار  هزار   650 و  میلیون  یک  بختیاری  و 
اختصاص باغات  و  کشاورزی  مستثنیات  به  آن  هکتار   هزار 

 دارد.
اراضی  کاداستر  طرح  شده،  انجام  بینی  پیش  اساس  بر 
پایان به  آینده  تا پنج سال   کشاورزی چهارمحال و بختیاری 

 می رسد.
گفتنی است؛ کاداستر )cadastre( به معنای نقشه برداری 
ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و بر اساس مرزهای 

آن، سند مالکیت صادر می شود.

پنجشنبه)14  روز  مقدس  دفاع  دوران  شهید   9
معطر  و  مزیّن  را  کرمان  خود،  حضور  با  آبان( 
می کنند/شهدا، ظرفیت بزرگ فرهنگی هستند که 
با حضور خود به ما غفلت زدگان و دچار زندگی 

روزمرگی شدگان، تلنگر بیدارباش می زنند.
دوران  شهید   9 از  استقبال  ستاد  جلسته   

آبان(  دوشنبه)11  امروز  صبح  مقدس  دفاع 
و  مدیریت  توسعه  معاونت  دفتر  محل  در 
ریاست  به  و  کرمان  استانداری  انسانی  منابع 
استانداربرگزار معاون  کامیاب  جواد   محمد 

 شد.
 در این جلسه سرهنگ پاسدار مهدی ابوالحسنی 
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
کرمان با اعالم خبر ورود شهدا به کرمان، افزود: 
از این تعداد، شش شهید گمنام هستند که دو 
شهید در باغین، دو شهید در دانشگاه آزاد اسالمی 
سیرجان و دو شهید گمنام نیز در دانشکده فنی 
وی  شد.  خواهند  دفن  کرمان  چمران  شهید 

نام  با  که  شده  تفحص  شهید  سه  خصوص  در 
از  نادرپور  علی  شهیدان  داشت:  اظهار  هستند، 
از  عامری  حسینی  زرند، حسن  بزرگوار  شهدای 
نژاد شاهداغی  ناصر  و  اختیارآباد  بزرگوار  شهدای 
شده اند  شناسایی  نیز  کرمان  عزیز  شهدای  از 
به خاک سپرده و  تشییع  در شهرهای خود   که 

 می شوند. 
استقبال  مراسم  کرد:  نشان  خاطر  ابوالحسنی 
 9:30 ساعت  آبان(  پنجشنبه)14  روز  رسمی 
صبح در فرودگاه کرمان برگزار می شود و شهدا با 
مشایعت اقشار مختلف مردم از فرودگاه در مسیر 
بهشتی،  شهید  خیابان  اسالمی،  جمهوری  بلوار 
حرکت  با  ثاراهلل  حسینیه  تا  شریعتی  خیابان 
کاروان خودرویی، همراهی خواهند شد. وی ابراز 
داشت: در حسینیه ثاراهلل مراسم عزاداری و نماز 
مراسم  شب  پنجشنبه  و  شد  خواهد  اقامه  ظهر 
وداع با شهدا در مسجد قائم)عج اهلل تعالی فرجه 
می شود.  برگزار  کمیل  دعای  با  همراه  الشریف( 
ابوالحسنی از انتقال شهدا به شهرهای سیرجان، 
باغین، اختیار آباد و زرند در روز جمعه)15 آبان( 
خبر داد و افزود: روز شنبه)16 آبان( مراسم تشییع 
و خاکسپاری همزمان در کرمان و شهرهای فوق 
انجام خواهد شد. وی اظهار کرد: شهدای کرمان 
راه  تا چهار  ثاراهلل  از محل حسینیه  صبح شنبه 
از آن  کاظمی بر دوش مردم تشییع می شوند و 
جا دو شهید با خودرو به دانشکده شهید چمران و 
شهید ناصر نژادشاهداغی به گلزار شهدای کرمان 

انتقال می یابند. 

اداره کل میراث فرهنگی یزد   معاون گردشگری 
سوی  از  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از   : گفت 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت 
برای  یزد،  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
چهل و چهار نفر از متقاضیان دوره های راهنمای 
استبه  گردیده  صادر  فعالیت  مجوز  گردشگری 
گزارش کیمیای کویراز یزد ، سید مصطفی فاطمی 
با بیان این خبراظهار داشت : از ابتدای سال جاری 
تاکنون برای چهل و چهار نفر از متقاضیان پذیرفته 
شده در آزمون و دوره های راهنمایان گردشگری 
مجوز فعالیت صادر گردیده است.وی افزود: در سال 
جاری برای هشتاد نفر از راهنمایان گردشگری نیز 
های  دوره  به  نظر  و  گرفته  صورت  کارت  تمدید 
آموزشی برگزار شده از سوی موسسات غیر دولتی 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  نظارت  با  که 
دستی و گردشگری استان یزد انجام گرفته، پس از 
برگزاری آزمون های جامع برای چهل و چهار نفر از 
پذیرفته شدگان در آزمون مربوطه، کارت راهنمای 
این  زین پس  که  است  گردیده  گردشگری صادر 
راهنمایی  های  فعالیت  توانند  می  متقاضیان 
گردشگری خود را با شرایط و قوانین حاکم و طبق 
اصول ابالغی با هماهنگی و نظارت این اداره کل 
انجام دهند.فاطمی خاطر نشان ساخت : جایی که 
نیروی انسانی، دانش، کوشش، خالقیت و سرمایه 
در  و  یافت  خواهد  رشد  گردشگری  باشد،  حاضر 
ایفا می  را  این زنجیره راهنمایان مهمترین نقش 
کنند. تور لیدر پیام رسان فرهنگ و تاریخ کشور 
به  توجه  افزود:با  است.وی  خود  سرزمین  مردم  و 

اینکه مهمترین وظیفه راهنمایان گردشگری اطالع 
در  جامعی  اطالعات  باید  آنها  پس  است،  رسانی 
زمینه های مختلف و افق دید وسیعی داشته باشند 
و به عبارتی راهنمایان گردشگری در کشور ما نقش 
بسیار مهمی در شناساندن فرهنگ اصیل اسالمی 
به گردشگران دارند، لذا در راستای تحقق همین امر 

تاکنون بیش از سیصد مجوز راهنمای گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  از سوی 
و گردشگری در سطح استان صادر گردیده است.

این مقام مسئول یادآور شد: در سال گذشته و در 
که  گردشگری  راهنمایان  المللی  بین  کنوانسیون 
از 41 کشور  برپا شد 350 راهنما  در شهر پراگ 
دنیا شرکت کردند و در این کنوانسیون راهنمایان 
با  رقابت  در  توانستند  ایران  از  اعزامی  گردشگری 
رای  با کسب 18  و سنگاپور  دانمارک  کشورهای 
در  راهنمایان  کنواسیون جهانی  بعد  دور  میزبانی 
سال 2017 را بدست آورند که این دستاورد بزرگی 

در حوزه گردشگری محسوب می شود.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
والحمد هلل رّب العالمین والّصالة والّسالم علی سّیدنا محّمد و آله 
الّطاهرین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین . اللّهّم صّل علی فاطمة 

و ابیها و بعلها و بنیها عدد ما احاط به علمک.
نطق پیش ازدستور یکصد و هشتمین جلسه علنی دوره چهارم 

شورای اسالمی شهر اصفهان
شنبه 1394/8/9

هفته پدافندغیرعامل
تشکیل  بر  مبنی  فرمانی  رهبری  معظم  مقام  تاریخ 82/8/8  در 
به  را  روز  این  که  کردند  عامل صادر  غیر  پدافند  دائمی  کمیته 
اجرایی  های  دستگاه  به  و  تعیین  عامل  غیر  پدافند  روز  عنوان 

کشور اعالم شد که این روز در تقویم جاری کشور درج شود.
که  گردد  می  اطالق  اقداماتی  مجموعه  به  غیرعامل  پدافند 
مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می توان 
و  تاسیسات حیاتی  و  تجهیزات  به  مالی  وارد شدن خسارات  از 
حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و 

یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.
ایجاد فرهنگ و باور عمومي در مورد ضرورت بکارگیري اصول 
به  و حیاتي کشور  مورد طرحهاي حساس  در  غیرعامل  پدافند 
ویژه در میان مدیران سطوح مختلف و همچنین در میان مردم 
جامعه، تهیه و اجرای طرح های پدافند در مورد مراکز، اماکن و 
تاسیسات حائز اهمیت )نظامی و غیرنظامی( موجود و در دست 
اجراء بر اساس اولویت بندی از جمله سیاست هاي اصلي مورد 

تاکید در پدافند غیرعامل است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنان مقام معظم رهبری در مورد پدافند غیر عامل

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است، هر ملتی که نتواند از 
خود دفاع بکند زنده نیست، هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود 
نباشد و خود را آماده نکند، در واقع زنده نیست، هر ملتی هم که 

اهمیت دفاع را درک نکند به یک معنا زنده نیست .
* این موضوع را قباًل هم ابالغ کرده ام و االن هم تأکید می کنم 

که تدابیر کارساز در این پدافند غیرعامل را عملی کنید.
* تنها راه مقابله با تهدیدها این است که وضعیت داخلی به گونه 
ای ساماندهی شود که دشمن از پیروزی خود مطمئن نباشد و 

زمینه را برای ماجراجویی فراهم نبیند.
* ندانستن اینکه دشمن چه در سر دارد و چه می خواهد بکند 
امکان  و  برخورد  امکان  از  را  ما  است  ممکن  که  است  غفلتی   ،

دفاع محروم کند.
* چشم تاریخ به رفتارمسئوالن ، صحنه گردانان و نخبگان ایران 
است و آیندگان در ماوراء هر حرف یا سکوت ، اقدام یابی عملی 

امروز ما قضاوت خواهد کرد.
* تهدید را کاماًل جدی بگیرید ، یعنی به هیچ وجه در محاسبات 
جدی  تهدید  منتها   ، نیایید  پایین  تهدید  جدی  از  خودتان 

معنایش حتمی نیست ، هیچ حتمیتی وجود ندارد.
* باید تدابیر کارساز در باب پدافند غیرعامل را عملی کنید.

 شهادت آیت اله قاضی طباطبایی اولین شهید محراب
  شهید قاضي طباطبایي در سال 41، با شروع نهضت اسالمي، 
به علت فعالیت علیه رژیم، توسط مأموران دستگیر و به زندان 

زنجان  و  بافت و کرمان  به شهرهاي  قلعه منتقل و سپس  قزل 
ایران  به  یکسال  از  پس  ولي  شد  تبعید  عراق  به  آن  از  پس  و 
بازگشت و به هدایت مردم و روشنگري و تبلیغ اسالم پرداخت 
و تا پیروزي انقالب اسالمي به مبارزات خود و ارشاد مردم ادامه 
آبان  اولین شهید محراب در دهم  قاضي طباطبایي  داد. شهید 
1358 شمسي، مصادف با عید قربان، نماز عید را اقامه کرد و در 
همان شب در راه مراجعت به منزل توسط منافقین مورد اصابت 

گلوله قرار گرفت و به فیض شهادت نائل شد.     
 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی  

تبعید امام  - روز دانش آموز -  تسخیر النه جاسوسی آمریکا، 
  در سیزدهم آبان  طی سالهای گوناگون - پیش از انقالب و پس 
از پیروزی انقالب - سه حادثه مهم در کشور اتّفاق افتاده است. 

1- حادثه ی تبعید امام در پی اعتراض به تصویب قانون ننگین 
کاپیتوالسیون  سال 43  

2 - حادثه ی کشتار بی رحمانه ی دانش آموزان در تهران در سال 
 57

النه ی  تسخیر  در  دانشجویان  شجاعانه ی  حرکت  حادثه ی   -3  
جاسوسی در سال 58 

 هر سه حادثه به نحوی مربوط میشود به دولت ایاالت مّتحده ی 
آمریکا. 

1  -  تبعید امام خمینی)ره( در 13 آبان 1343 به ترکیه
در سال 43 امام )رضوان اهلل تعالی علیه( به خاطر اعتراض علیه 
آمریکایی  مأموران  امنّیت  حفظ  معنای  به  که   - کاپیتوالسیون 
تبعید شدند پس قضّیه  بود -  آنها  ایران و مصونّیت قضایی  در 
مربوط شد به آمریکا.تبعید حضرت امام خمینی در سال 1343، 
به محض اطالع از خیانت رژیم شاه در حق ملت ایران با اجرای 
مجلسین  و  دولت  در  تصویب  از طریق  ایران  در  کاپیتوالسیون 
شورای ملی و سنا، به خروش آمد و با فریاد رسا، حقایق را به 

علما و مردم گفت.. 
2 - کشتار دانش آموزان و روز دانش آموزدر سال 57

روز سیزده آبان ده ها نفر از دانش آموزان دبیرستان های نزدیک 
سمت  به  درس  کالس های  کردن  تعطیل  با  تهران  دانشگاه 
نیز  را  دیگر  های  دبیرستان  خود  راه  سر  و  راهپیمایی  دانشگاه 
تیر  شلیک  با  ارتش  سربازان  دانشگاه،  نزدیک  کردند.  تعطیل 
هوایی و انفجار گاز اشک آور به مقابله با دانش آموزان پرداختند و 
آنها را متفرق کردند. دانش آموزان هم شعارهای »مرگ بر شاه« 

و »معلم به پا خیز محصلت کشته شد« سر دادند. 
 و رژیم  منحوس پهلوی هم در جلو گیری از این اقدان انفالبی 

دانش آموزان آنهار ار به خاک و خون کشید 
امام خمینی )ره( روز 14 آبان طی پیامی به ملت ایران ازاقامتگاه 
کردوشاه  رامحکوم  دانشگاه  فرانسه،واقعه  لوشاتوی  خوددرنوفل 

رامسئول تمام خرابی هاوخیانت ها دانست.
راه دور  این  از  به صبر فرمود: »من  ایشان ضمن دعوت مردم   
چشم امید به شما دوخته ام ... و صدای آزادی خواهی و استقالل  

طلبی شما را به گوش جهانیان می رسانم.«
تهران  خیابانهای  در  آمریکا  به  وابسته ی  رژیم   57 سال  در 
دانش آموزان را به قتل رساند و آسفالت خیابانهای تهران به خون 

نوجوانان ما رنگین شد
آمریکا  سفارت  به  دانشجو  مؤمن  و  شجاع  جوانان   58 سال  در 
بود  عبارت  که  را  این سفارت  هویّت  و  و حقیقت  کردند  حمله 
دنیا  مردم  چشم  مقابل  در  و  کردند  کشف  جاسوسی  النه ی  از 
گذاشتند. آن روز جوان های ما اسم سفارت آمریکا را گذاشتند 
النه ی جاسوسی، امروز بعد از گذشت سی و چند سال از آن روز، 
 - آمریکا  به  نزدیکترین کشورها  در  آمریکا  اسم سفارتخانه های 
یعنی کشورهای اروپایی - شده است النه ی جاسوسی؛ یعنی 
جوانهای ما سی سال از تقویم تاریخ دنیا جلو بودند. این قضّیه 

هم مربوط به آمریکا بود.
 سه حادثه، هرکدام  به نحوی مرتبط با دولت ایاالت مّتحده ی 

آمریکا و مناسبات آن با ایران بود .
 لذاروزسیزده آبان را نامگذاری کردند »روز مبارزه  با استکبار«.

استکبار  با  مبارزه  وروز  آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیر   -  3
جهانی 

خود  پنهان  و  آشکار  دخالت های  با  خوار  جهان  آمریکای    
تا  کرد  سعی  گوناگون،  توطئه های  پیاده سازی  و  طراحی  و 
انقالب اسالمی و نظام نوپای جمهوری اسالمی را به شکست 

بکشاند. 
حضرت امام)ره( از این اقدام انقالبی دانشجویان با  عنوان » 
انقالب « یاد کردند و  از  انقالب بزرگ تر  انقالب دوم « و » 
فرمودند: »شما می بینید که اآلن مرکز فساد آمریکا را جوان ها 
رفته اند گرفته اند و آمریکایی ها هم که در آنجا بودند گرفتند و 
آن النه فساد را به دست آوردند و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 

بکند 
دستاوردهای  ایران  در  آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیر 
ارزشمندی را در دو حوزه داخلی و خارجی برای ملت ایران 

در پی داشت. 
رشد، کمال و استحکام انقالب،

 تثبیت خط امام به عنوان خط سازش ناپذیر با غرب،
 ضربه مهلک به ضد انقالب وابسته،

 افشای چهره های سازشکار و غربگرا،
 برهم خوردن شبکه های اطالعاتی و جاسوسی آمریکا در ایران

 از مهم ترین دستاوردهای این اقدام انقالبی بود.
رویکرد استکباری که آمریکاییها دارند و از ده ها سال پیش 
تا امروز هم ادامه دارد، موجب شده است که در ملّتهای دنیا 
آمریکا  دولت  به  نسبت  بیزاری  و  اعتمادی  بی  احساس  یک 
به  ملّتی  هر  نیست؛  ما  کشور  مخصوص  این  بیاید؛  به وجود 
آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد؛ حّتی آن کسانی که دوست 
آمریکا بودند.   در کشور ما هم  دکتر مصّدق به آمریکایی ها 
اعتماد کرد؛ برای اینکه بتواند خود را از زیر فشار انگلیس ها 
به جای  آمریکاییها  متوّسل شد؛  آمریکاییها  به  بدهد،  نجات 
بود  پیدا کرده  آنها حسن ظن  به  به دکتر مصّدق که  اینکه 
کمک کنند، با انگلیس ها همدست شدند، مأمور خودشان را 

فرستادند به ایران و کودتای 28 مرداد را راه انداختند.
 در  نامه 9 ماده ای رهبر معظم انقالب اسالمی  به رئیس 
ی  ها  عهدی  بد  به    نیز  ایران   اسالمی  جمهوری  محترم 

امریکایی ها و لزوم هوشیاری در مواجهه با اقدامات و برنامه های 
آنها  اشاره شده است

 ده ها و صدها اقدام جنایتکارانه دولت های امریکا از اول انقالب 
اسالمی ایران تا کنون هر گز از یاد ملت ایران زدوده نخواهد شد

کودتای نوژه ایجاد نا امنی های مختلف در کشور
  طراحی  جنگ هشت ساله و حمایت از رژیم بعث عراق علیه 

ملت ایران   
بی  مسافر   290 وکشتن  مسافربری   هواپیمای  کردن  سرنگون 

گناه مردم 
 کشتار دانشمندان هسته ای ایران 

 تحریم های ظالمانه علیه دولت و  ایران
  ایجاد جنگها ی نیابتی و حمایت از مصادیق مختلف تروریسم

روز 13 آبان امسال هم به دلیل  شرایط خاص جهان و منطقه 
حساسیت ویژه ای دارد که انشا اهلل با حضور گسترده مردم عزیز 
و استکبار ستیز اصفهان اوج تنفر و انزجار  نسبت به آمریکا و 

رویکرد های مداخله جویانه آن به نمایش گذاشته خواهد شد 
روز فرهنگ عمومی

است  اسالمي  کشور  یک  که  ایران  درکشور  عمومي  فرهنگ 
و  بوده  اصیل  ارزشهاي  و  ایراني  غني  تمدن  داراي  دیرباز  از  و 
هست، اهمیت خاصي به مقوله فرهنگ و تعامل افراد بایکدیگر 
نه تنهابه عنوان اعضاي یک جامعه، بلکه به عنوان یک فرهنگ 
ویژه و شناخته شده جامعه اسالمي، مي دهد و به همین دلیل 
شوراي فرهنگ عمومي 14 آبان ماه رادرتقویم سال 1387 به نام 

»روزفرهنگ عمومي« نامگذاري کرد.
  فرهنگ عمومي درکشورایران مبتني براصول ومعارف اسالمي 
افرادبه یک سلسله  است. دردین مقدس اسالم غیرازاین که 
هستند،  معتقد  وفرهنگي  اخالقي  ازنظرمسائل  فردي  مباني 
یک سلسله قوانین وبرنامه هایي وجود داردکه براساس روابط 
ریزي  امابرنامه  مي سازد.  پایبند  یکدیگر  افرادرابه  اجتماعي 
هایي که اسالم براي هرفرددارد،جدا ازبرنامه هایي نیست که 

براي فرهنگ عمومي یک جامعه پیش بیني کرده است
فردي  مباني  سلسله  یک  به  اعتقاد  وقتي  مثال  عنوان  به   
پاکي، درستي وحقگویي و بسیاري  اخالقي و فرهنگي مثل 
مي شود،این  درنظرگرفته  هرفرد  براي  اولیه  اصول  دیگر 
امرمي تواند ریشه و پایه برقراري روابط و مناسبات اجتماعي 
نهد. بدیهي است که درچنین دیني، فرهنگ  بنا  را  درستي 
همکاري،  محبت،  مودت،  همزیستي،  پایه  بر  نیز  عمومي 
مهرورزي  است.   ازیکدیگر  ودستگیري  وکمک  همیاري 
وعدالت اجتماعي وظلم ستیزي ازمحوري ترین اصول اسالم 
درفرهنگ عمومي جامعه است. درغرب وقتي فرهنگ عمومي 
تعریف مي شود، رفتارهاي عرفي مبنا قرارمي گیرد. امادرجامعه 
منبعث  اسالمي  جامعه  رفتاري  الگوهاي  ایران  اسالمي 
برآن  دیني  اندیشه هاي  همانا  که  است  زیرین   ازالیه هاي 

حاکمند.
سطوح  مي شود،کلیه  صحبت  ازدین  وقتي  ایران  درجامعه   
اجتماعي  ،رفتار، عرف وشئون  باورها،ارزشها، هنجارها  یعني 
اسالمي  تعالیم  براساس  هستند،  عمومي  عناصرفرهنگ  که 
عمومي  فرهنگ  مسأله  اصلي ترین  بنابراین  گرفته اند.  شکل 
درایران ، کمال جویي است. اندیشه هاي دیني که وجه ارزشي 

دارند،بررفتارها ومناسبات اجتماعي حاکم هستند.  

نطق پیش ازدستور یکصد و هشتمین جلسه علنی دوره چهارم 
شورای اسالمی شهر اصفهان

 تقدیر از مسعود امینی به عنوان

 نقش آفرین ممتاز حوزه آموزش
ارسال  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل  کردي  آرش  مهندس 
برق  توزیع  آموزش شرکت  مدیر  امیني  مسعود  از  لوحي 
استان اصفهان به عنوان نقش آفرین ممتاز حوزه آموزش 

تقدیر کرد.
 در اين لوح تقدير آمده است :

و  آموزش  دفتر  محترم  مدیر  امیني  مسعود  آقاي  جناب 
برنامه ریزي نیروي انساني شرکت توزیع نیروي برق استان 
بالندگي  و  توسعه  اساس  انساني  هاي  سرمایه  اصفهان 
نیرو  وزارت  راهبردي  برنامه  در  سازمانهاست.  و  کشورها 
تصریح شده است، وزارت نیرو در افق چشم انداز جمهوري 
اسالمي ایران سازماني بالنده و برخودار از مدیریت دانش 
محور، منابع انساني کارآمد و ظرفیت هاي غني نرم افزاري 
تحقق  راستاي  در  توانمندسازي  و  آموزش  بود.  خواهد 
انساني  ترین رکن کارآمدي منابع  اهداف صنعت کلیدي 
بارور ساختن  با هدف  آموزشي  مختلف  هاي  نظام  است. 
مي  شکل  انسانها  خالقیت  و  توانمندي  هوش،  استعداد، 
گیرند و نظام آموزش هاي شغلي - سازماني صنعت آب و 
برق در تأمین این هدف نقشي اساسي و راهبردي بر عهده 
و  صادقانه  هاي  تالش  ارزنده  زحمات  از  دارد.بدینوسیله 
نامه مدیریت  آئین  بي شائبه جنابعالي در زمینه استقرار 
و  مشاغل  استانداردسازي  در  مشارکت  و  آموزش  فرآیند 
دوره هاي آموزشي صنعت برق قدرداني به عمل مي آید. 
اهداف  پیشبرد  در جهت  الهي  الطاف  سایه  در  امیداست 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران، موفق و مؤید باشید

 طراحی ناقص میدان استقالل

 اصالح شد
دانشگاه   ( استقالل  میدان  اینکه  بیان  با  شهر  خمینی  شهردار 
صنعتی ( به عنوان دروازه ورودی خمینی شهر محسوب می شود 
و از جایگاه و موقعیت خاصی و ویژه ای برای شهر ما برخوردار 
است  گفت: بیشترین تردد مردم  و فعالین صنایع مختلف از جمله 
شهرکهای محمود آباد، بختیار دشت،میمه از طریق میدان استقالل  
وبلوار آزادگان انجام می شود .  علی  اصغر حاج حیدری با بیان 
اینکه به صورت میانگین بیش 15 هزار نفر از اهالی مردم خمینی 
شهر از بلوار آزادگان و میدان استقالل تردد می کنند گفت: مدتی 
قبل  عملیات  بازسازی میدان استقالل شروع شد، طراحی اولیه 
این میدان از نظر ما ایراد زیادی داشت و ناقص بود، با پیگیری 
انجام شده از طریق مسئولین استان  -که جا دارد از حمایتهای 
استاندار محترم، معاونت عمرانی و  همکاری مسئولین شهرداری 
اصفهان تقدیر و تشکر کنم- در جلسه مشترک با حضور مسئولین 
استان، شهرستان و شهرداری اصفهان طرح میدان استقالل اصالح 
افزایش  بر  عالوه  طراحی جدید  قطعا  کرد:  نشان  خاطر  شد.وی 
رضایتمندی مردم خمینی شهر باعث می شود این پروژه مهم به 

عنوان یکی از خدمات مسئولین نظام محسوب شود.

در شهر و استانها
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گاز  شرکت  بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  رییس 
استان اصفهان ضمن تبریک هفته ملی پدافند غیر عامل، 
تاکید کرد و گفت: مدیریت بحران  این حوزه  بر اهمیت 
این شرکت در بین شرکت های گاز استانی جایگاه دوم 
ایران جایگاه سوم را کسب  و در سطح شرکت ملی گاز 

کرده است.
گره  و  غیرعامل  پدافند  گستردگی   : افزود  روحی  پژمان 
خوردن آن با موضوعات تخصصی موجب شده تا کشورها 
تقویت زیرساخت  به  با حرکت در مرزهای دانش نسبت 
اقدام  احتمالی  آسیب  گونه  هر  با  مواجهه  در  خود  های 

جدی نمایند. 
، مباحث مرتبط  پدافند غیرعامل  اینکه  به  اشاره  با  وی، 
زیستی  کالبدی،  سایبری،   شیمیایی،   ، پرتویی  پدافند  با 
و حوزه صنعت و بسیاری از فعالیت های مرتبط دیگر را 
تحت الشعاع قرار می دهد، از برنامه ریزی جامع شرکت 
زوایای  با  پرسنل  سازی  آگاه  برای  اصفهان،  استان  گاز 

مختلف این بخش خبر داد.
روحی بیان داشت: پدافند غیرعامل در صنعت، به سبب 
تمرکز برآسیب های انسانی بسیار فراتر از مواردی نظیر 
استقرار، اختفا و ...  است که گاهاً در همایش ها و کتب 
با  بایست همگام  این حوزه می  بنابراین  مطرح می شود 
دانش و تکنولوژي های نوین جهان، به روز رسانی گردد.

وی عملکرد شرکت گاز استان در حوزه پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران را در یک سال گذشته ممتاز ارزیابی کرد 
و به برخی از اقدامات انجام شده در این حوزه اشاره نمود:

1-شبیه سازی نشت گاز،  حریق و انفجار در ایستگاه های 
تقلیل فشار شهر اصفهان برای اولین بار در کشور

2-ایجاد طرح اتوماتیک مقابله با ریزش مرکاپتان از انبار 
مرکزی برای اولین بار در کشور و اجرای مانور و آموزش 

های مربوطه
3- تدوین طرح های واکنش در شرایط اضطراری اولویت 
تنظیم ایستگاه )Priority action Plan( طرح جامع 

اصفهان
4-ارزیابی آسیب پذیری ساختمان ها و طبقه بندی آن ها 

بر اساس آیین نامه 2800
بدون  حفاری  عملیات  سنجی  امکان  مطالعات  5-انجام 

ترانشه به منظور پیشگیری از بحران های احتمالی
همچنین  و  جاری  سال  در  مانور   40 از  بیش  6-انجام 
مانور  نظیر  استانی  مانورهای  در  حضور  و  مشارکت 
اسکان اضطراری اصفهان، بیولوژیک راه آهن، نشت مواد 

 UCF شیمیایی و هسته ای
از  گیری  بهره  منظور  به   SWOT آنالیزهای  انجام   -7
مانورهای  کیفیت  ارتقای  و  شده  برگزار  مانورهای  نتایج 

آتی
8-تعیین میزان ریسک شبکه های گاز با استفاده از روش 
 )DEA( و استفاده از تکنیک همپوشانی داده ها FMEA
برای کالیبره نمودن نتایج و ارزیابی ریسک ایستگاه های 

تقلیل فشار به روش HAZOP برای اولین بار در کشور
به  مخابرات  محترم  واحد  توسط   AVL طرح  9-اجرای 
منظور واکنش سریع و کاهش خطا در زمان واکنش در 

شرایط اضطراری
10-اجرای طرح جامع اصفهان توسط واحدهای مهندسی 
پایداری شبکه گاز در زمان  و اجرای طرح ها به منظور 

بحران های احتمالی 
در  آموزشی  ساعت  نفر   20000 از  بیش  11-برگزاری 
پرسنل  برای  بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  حوزه 

رسمی، قراردادمستقیم و پیمانکاری 
تجهیزات کنترلی  شناسنامه   12-تدوین 

 بحران
با  بحران  با  مقابله  تجهیزات  توزیع  ارزیابی  13-طرح 

استفاده از روش AHP برای اولین بار در کشور
14-تدوین بیش از 15 تیپ سناریو و 25 دستورالعمل در 

حوزه های مرتبط 
بالیای  با  مقابله  نمایشگاه  ساالنه  های  طرح  15-ایجاد 
طبیعی و صیانت از شریان های حیاتی به منظور آشنایی 
های  شبکه  به  آسیب  از  ناشی  تبعات  با  ها   سازمان 

گاز
ملی  شرکت  های  دستورالعمل  تدوین  در  16-مشارکت 
مدیریت و  غیرعامل  پدافند  های  حوزه  در  ایران   گاز 

 بحران

اقدامات شرکت گاز استان اصفهان درحوزه پدافند غیرعامل

 « گشتی در اخبار

 « خرب

پیوستن 44 راهنما به راهنمایان گردشگری استان یزد  کرمان میزبان 9 شهید دوران دفاع مقدس خواهد شد 
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 اکران انیمیشن »شاهزاده روم«
 با استقبال گسترده شهروندان اصفهاني 

روبرو شد
سومین  در  ماه  آبان   10 یکشنبه  روز  روم«  »شاهزاده  انیمیشن  اختصاصي  اکران 
استقبال خوب شهروندان  با  انجام گرفت که  نقد فرهنگسرای رسانه  نشست کافه 
شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  شد. به  روبرو  اصفهاني 
اصفهان، انیمیشن سینمایی »شاهزاده روم« با نگاهی به زندگی مادر  امام زمان )عج( 
شده  ساخته  جعفری«  »حامد  کنندگی  تهیه  و  محمدیان«  »هادی  کارگردانی  به 
است. داستان این انیمیشن درباره پرنسسی مسیحی و پاکدامن به نام ملیکا نوه قیصر 
کبیر روم است که دست سرنوشت او را به بالد  اسالمی می آورد و در نهایت مادر امام 
عصر)عج( می شود. سومین نشست پاییزی برنامه کافه نقد روز گذشته با حضور جمع 
زیادی از شهروندان و مخاطبین کافه نقد به اکران  انیمیشن »شاهزاده روم« اختصاص 
انیمیشن به صورت اختصاصی در کتابخانه مرکزی جلسه  این  از اکران  یافت. پس 
پرسش و پاسخ با حضور »هادی محمدیان« کارگردان انیمیشن شاهزاده روم انجام 
شد که مخاطبین از  جمله کودکان و نوجوانان سواالت خود را مطرح کردند. بسیاری از 
کودکان و نوجوانان حاضر در برنامه پس از ابراز تشکر و قدردانی و احساس رضایت از 
ساخت این انیمیشن هر یک مواردی همچون  تغییر عنوان انیمیشن، ساخت انیمیشن 
های دیگر با مضامین مذهبی، تغییر نحوه گفتارهای شخصیت هاي این انیمیشن، 
پخش این انیمیشن از شبکه پویا و ... را به کارگردان ارائه کردند. انیمیشن »شاهزاده 
روم«  از 13 آبان ماه ویژه مدارس در شهر اصفهان به اکران در می آید. یادآور می 
شود؛ چهارمین برنامه از نشست کافه نقد روز یکشنبه 17 آبان ماه با محوریت بررسی 
شبکه های شیعه نما در محل  کتابخانه مرکزی برگزار می شود که اطالعات تکمیلی 

آن متعاقباً از طریق سایت  esfahanfarhang.ir  اعالم می شود. 

اجتماعی  فرهنگی  خدمات  معاون  زاده  قاسم 
شهرداری اصفهان میهمان دفتر کیمیای کویر 
بود و در گپ و گفتی صمیمانه با ما در ارتباط 
با مسایل مختلف شهری به گفتگو نشست که 

در ذیل می خوانید.
با تشکر از اینکه به مناسبت روز فرهنگ 
عمومی فرصتی را در  اختیار کیمیای کویر 
شورای  عضو  یک  عنوان  به  دادید،  قرار 
شورا  آیا  که  بفرمایید  عمومی  فرهنگ 
توانسته است به وظایف خود در این راستا 
عمل کند؛ به نظر می رسد شورا تاکنون در 
این زمینه نتوانسته برنامه ای مدون داشته 

باشد! 
فرهنگی  مسایل  باید  عمومی  فرهنگ  شورای 
استان را مدیریت کند و در این راستا ابتدا باید 
اطلس فرهنگی استان تدوین شود، سپس نقشه 
از  پس  که  معنا  این  به  بگیرد  شکل  فرهنگی 
تعیین وضع موجود به وضع مطلوب دسترسی 
برای  فرهنگی  برنامه ریزی های  و  کنیم  پیدا 
تحقق نقشه هدف انجام دهیم که در این برنامه 

ریزی سهم هر بخش باید مشخص شود.
بدین  عمومی  فرهنگ  شورای  از  ما  انتظار  اگر 
وظایف  به  عمل  که  گفت  می توان  باشد  گونه 
بدان  مطلب  این  است؛  نداده  رخ  درستی  به 
خود  تصور  اساس  بر  کس  هر  که  معناست 
فعالیت داشته و برایند این انجام وظایف مثبت 

نبوده است.
مانند  ربط  ذی  نهادهای  تمام  دغدغه  واقع  در 
این  تبلیغات اسالمی و غیره  اداره  ارشاد،  اداره 

است که چرا هم نهادها به شکل جزیره ای در 
به  تبدیل  دغدغه  این  اما  فعالیت هستند  حال 
برای رفع  نقشه مشترک  و  گفتمان و خروجی 
مدیریت  یک  است  الزم  و  است  نشده  مشکل 
جامعه تمامی بخش های این پازل پراکنده را در 
کنار یکدیگر قرار دهد تا  نقطه مبدا که همگی 
بر اساس آن همگی فعالیت های خود را شکل 
دهند ایجاد شود و ارگانها به هماهنگی در انجام 

وظایف خود دست پیدا کنند.
فرهنگی  قرارگاه  قبلی  دولت  در  زمینه  این  در 
زمینه  این  در  نیز  مدتی  تا  که  گرفت  شکل 

فعالیت می کرد اما بعد منحل شد.
وضعیت  موجود  شرایط  اینکه  به  توجه  با 
نیست  اصفهان  مردم  شایسته  حجاب 
شورای فرهنگ عمومی دراین راستای چه 

اقدام موثری انجام داده است؟
حجاب وعفاف یکی از ده ها موضوع فرهنگی و 
مطالبه  عمومی است که نقش شورای فرهنگ 
عمومی در این زمینه کلیدی تر است اما به نظر 
می رسد دستگاه ها هنوز به راهکارهای الزم در 

این ارتباط نرسیده اند. 
موضوع  این  به  انقالب  از  قبل  مطهری  شهید 
به شکل مبسوط پرداخته است چرا که حجاب 
مسئله ای نیست که بتوان با یک دستور العمل 

سطحی با آن برخورد کرد.
که  است  این  حجاب  با  ارتباط  در  ما  دیدگاه 
سمت و سوی جامعه را از بی حجابی به سمت 
ارزش گذاری روی حجاب تغییر دهیم و در این 
ارتباط ما معتقدیم که باید ادیبات رهبر و امام 

خمینی )ره( را در این زمینه پیاده کنیم. 
دو  را  جامعه  ما  برخورد  نوع  فعلی  شرایط  در 
که   است  حالی  در  این  و  است  کرده  قطبی 
اشارات  از  گرفته  الهام  که  نظام  رویکرد جدید 
جای  به  اثباتی  بحث  از  استفاده  است  رهبر  
باید  اساس  این  بر  و  است  قهری  برخوردهای 
ادبیاتمان را با حفظ روش و رویکرد خود درباره 

حجاب تغییر دهیم.
انسان هایی  به  باید  اینکه  به  هستیم  معتقد  ما 
که  چرا  بگذاریم  احترام  نیستند  ما  شکل  که 
شاید آنها در ازای اختالف در نوع پوشش خود 
اگر  بنابریان  دارند،  دیگری  مثبت  ویژگی های 
به آنها عنوان موجودی قابل احترام نگاه کنیم 
کار ما در بحث فرهنگسازی حجاب اثرگذار تر 

خواهد بود.
در واقع ما به جنگ بی حجابی نمی رویم بلکه 
تبلیغ حجاب است و  آنچه مهم است ترویج و 
برنامه های حوزه فرهنگی ما با همین رویکرد 
است و این یعنی احترام به همه شهروندان و باز 

گذاشتن باب گفتگو درباره حجاب.
بدین شکل وقتی فضای گفتگو باز شود متوجه 
می شویم که بسیاری افراد تاثیرپذیر از حقیقت 
هستند و در صورتی که ارزشهای اسالمی برای 
آنها به درستی تبیین شود فطرت آنها پذیرای 

این حقیقت است.
عمومی،  فرهنگ  شورای  جلسات  از  یکی  در 
شبکه  به  اصفهان  ورود  احتمال  از  شهردار 
دیدگاه  از  دادند،  خبر  جهان  خالق   شهرهای 
شما این ورود چه منفعتی برای شهروندان دارد

در واقع فلسفه ایجاد شهرهای خالق در حوزه 
راه حل های  ارائه  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت 
جدید برای شهرها است اما نکته مهم این است 
با استعداد  که اصفهان به عنوان شهری خالق 
بماند  باقی  محدوده  همین  در  نباید  روزآمدی 
برای  جدیدی  آفرینشهای  خود  باید  بلکه 

رسیدن به کمال داشته باشد.
خود  صفوی  فرهنگ  به  همواره  اصفهان  اینکه 
نباید  معنا  این  به  اما  است  خوب  کند  افتخار 
باشد که در افتخارات گذشته باقی بمانیم و از 
نوآوری های جدید غافل شویم بلکه شهر خالق 
همانند  نیز  ما  که  کند  عمل  گونه ای  به  باید 

گذشتگاه برای آیندگان حرفی داشته باشیم.
در واقع شهرخالق باید با اتکای به توانمندی های 

خود راه حلی برای مشکالت خود پیدا کند.
در ارتباط بااینکه این ارتباط چه منفعتی برای 
شهروندان دارد نیز باید دقت کنیم که درواقع 
شهرهای خالق هرچند وقت یکبار دستاوردهای 
ارائه  یکدیگر  به  مختلف  های  زمینه  در  خود 
مسایل  این  اساس  بر  نیز  دیگران  و  کنند  می 

ایده هایی برای رفع مشکالت خود می گیرند.
فرهنگی  محافل  در  روزها  این  که  موضوعی 
موازی کاری  بحث  شود  می  مطرح  بسیار 
فعالیت های معاونت خدمات فرهنگی اجتماعی 
تفریحی  فرهنگی  سازمان  ویژه  به  و  شهری 
ارتباط  این  در  شاخص  مثال  است.  شهرداری 
باید  که  است  شهرداری  کتابخانه های  فعالیت 
امااین  باشد  کتابخانه ها  نظر  زیر  قانون  مطابق 

اتفاق تاکنون رخ نداده است 
شهرداری هرکجا حس کند نیازی از شهر زمین 
مانده است خود را موظف به ورود به آن حیطه 
می داند به ویژه زمانی که پای فرهنگ عمومی 
و  مسجد  تئاتر،  سینما،  مباحث  مانند  شهر 

نمازخانه مطرح باشد.
باید  کاری ها  موازی  این  از  جلوگیری  برای  اما 
را  فرهنگی عمومی مسئولیت هر کس  شورای 
پیشنهاد  در حوزه فرهنگ شهر مشخص کند؛ 
سازمان  انرژی  که  است  این  ویژه  شکل  به  ما 
بر  تنها  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  خدمات 
شهروندی  فرهنگ  مانند  شهرداری  حوزه های 
الگوهای  بتواند  شهر  که  معنا  این  به  شود 
ارتباطی با بدنه شهر را در فضای عمومی شهر 

را مشاهده کند. 
این ماموریتی است که نهادی دیگر متولی آن 
نیست و بر این اساس بخش عمده ای از فعالیت 
ما به این سمت و سو مانند نظم،حقوق اجتماعی 

و موارد مرتبط با فرهنگ عمومی رفته است. 
از  با شهرداری نیز پس  ارتباط  کتابخانه ها  در 
ایجاد  کتابخانه   76 شهرداری  تاکنون  انقالب 
نهاد  که  است  این  من  سوال  اما  است  کرده 
در  کتابخانه  چند  تاکنون  ها  کتابخانه  متولی 

شهر اصفهان ساخته است. 
را  مسئله  این  نیز  کتابخانه ها   نهاد  خوب 
سهم  شهرداری  که  است  ساخته  مطرح  بارها 
کتابخانه ها از درآمد شهرداری را بپردازد تا آنها 
سامان  را  کتابخانه ها  ساخت  و  فعالیت  بتوانند 

دهند.
در این ارتباط ما نیز حاضریم که درصد قانونی 
شرط  به  بریزیم  کتابخانه ها  نهاد  حساب  به  را 
را  کتابخانه های شهرداری  اداره  نیز  نهاد  اینکه 
برعهده  بگیرد که البته با وجود جلسات متعدد 
ارتباط هنوزدراین زمینه متقاعد نشده  این  در 

اند.
جلسات  از  یک  شهرداری  پیش  چندی 
تئاتر  موضوع  به  را  شهر  فرهنگی  نبض 
زمینه  در  نیز  قولهایی  و  داد  اختصاص 
به  سینمایی  سالن های  تجهیز  و  ساخت 
اصفهان.  تئاتر  مشکل  ترین  اصلی  عنوان 
این  در  اقداماتی  چه  کنون  تا  زمان  آن  از 
راستا انجام شده است و برای جلوگیری از 
موازی کاری چه تمهیداتی اندیشیده اید؟ 

در این جلسه قرار بر این شد که شهرداری تنها 
راه  شهر  های  سالن  واحداث  تجهیز  بحث  در 
پیدا کند تا موازی کاری شکل نگیرد  چراکه در 
جمهوری اسالمی ایران وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی متولی امر سینما و تئاتر است و تولید 

در این حوزه برعهده این نهاد است.
این اساس دو پیشنهاد برای رفع مشکل سالن 
اینکه  نخستین   است؛  شده  داده  اصفهان 
سالنهای بدون استفاده ارگانها توسط شهرداری 
است  فوری  اقدامی  موضوع  این  شود،  تجهیز 
چندماهه  فرصتی  ظرف  شود  اگرعملیاتی  که 
ظرفیت سالنهای تئاتر چندین برابر می شود؛ به 
طور مثال اگر تفاهم نامه ای با اموزش و پرورش 
امضا شود 10 سالن در نقاط مختلف شهر اضافه 

می شود.
ما آمادگی داریم که اگر در صورت اعالم آمادگی 
ارشاد با امضای تفاهم نامه ای 20 تا 30 سالن 

را تجهیز کنیم .
برخی  در  در  سالن  ایجاد  دیگر  پیشنهاد 
به  است  چهارباغ  مانند  شهر  اصلی  محورهای 
اکنون  و  باشد  اصفهان  شأن  در  که  گونه ای 
ارتباط  این  در  مناسب  زمینی  دنبال   به 

هستیم.
داری  شهر  فرهنگی  بودجه  اخیر  سالهای  طی 
چندین برابر شده است اما به نظر می رسد بازده 

آن افزایش نداشته است.  
سازمان  جاری  برنامه های  کنم  می  تصور  من 
شده  عادی  شهروندان  برای  تفریحی  فرهنگی 
درواقع  مطالبه شما  رسد  می  نظر  به  اما  است 
ما  باشد،  شهری  بزرگ  برنامه های  شدن  کم 
جشنواره هایی  مهر  ماه  در  گذشته  سالهای  در 
مانند کودک را داشتیم که امسال برگزار نشده 
است و یا آخرین هفته های گردشگری شهر در 

اردیبهشت ماه برگزار شد. 
برنامه های  که  گفت  توان  می  نظر  این  از 
های  برنامه  اما  است  داشته  کاهش  شهرداری 

جاری این ارکان به قوت خود ادامه دارد.
و  کودک  جشنواره  جدایی  اصلی  دلیل 
نوجوان چه بود با توجه به این موضوع که 
به  را  خود  اتهام  انگشت  مسئوالن  برخی 

سمت اصفهان گرفتند؟
استداللی که در جلسات دوستان تهران مطرح 
کردند و در مصاحبه های مطبوعاتی نیز اعالم 
شهری  مدیریت  تغییر  با  که  بود  این  کردند 
توافقات قبلی از میان رفته است  که صد البته 

این حرف مبنای قانونی ندارد. 
و  فارابی  سینمایی  بنیاد  با  ساله   5 توافق  ما 
آخر  سال  امسال  و  داشتیم  سینمایی  معاونت 
این توافقنامه بود که مسئوالن این تفاهنامه را 
نقض کردند و جدایی این دو بخش از جشنواره 
از  کدام  هیچ  که  معتقدم  من  البته  و  داد  رخ 
جشنواره های کودک و نوجوان به تنهایی قوام 

نمی گیرد.
در واقع مشکل اصلی ما تعداد کم آثار ارسالی به 
جشنواره بود که البته بنیاد فارابی متولی تولید 
این فیلم هاست که بهانه ای شد تا  اصل بازی 

را بر هم بریزد.
اصوال چه لزومی دارد زمانی که جشنواره برای 
به  اصرار  است  نداشته  بازده چندانی  ما  استان 

برگزاری آن هم در این شرایط داشته باشیم؟ 
برگزاری  محل  برای  امتیاز  دو  ها  جشنواره 
که  است  اساس  این  بر  و  آورند  می  ارمغان  به 

شهرهای مختلف اصرار به برگزاری آن دارند.
نخست  اینکه با برگزاری هر جشنواره نام یک 
این  و  پیدا می کند  برند جهانی  شهر و کشور 
جشنواره فرصتی برای دیده شدن آن شهر در 
دنیا است و بر این اساس می توان گفت فرهنگ 

اصفهان از راه فیلم به دنیا معرفی شود.
مزیت دیگر اینکه جشنواره ها انگیزش و نشاط 
ایجاد می شود  ضمن  آن شهر  در  اجتماعی  
برای  بلیط  فروش  امتیاز  به  توجه  با  اینکه 

و  هتل  اجاره  جشنواره،  در  کنندگان  شرکت 
اقتصادی  رونق  نوعی  به  شهر  در  مالی  گردش 
شهر کمک می شود اما این جشنواره متاسفانه 

برای شهر ما تنها مزیت نخست را داشت.
به عبارتی زمانی که ما از تهران می خواستیم 
عوامل فیلم را برای دعوت به عنوان مهمان را 
معرفی کنند به جای 200 میهمان 700 میهمان 
در جشنواره حضور پیدا می کردند؛ میهمانهایی 
که در بخش های مختلف تدارک دیده شده به 
از  بعد  و  نداشتند  فیلم حضور  عنوان جشنواره 
جشنواره  نیز فاکتورهای عجیبی در این ارتباط  

صادر می شد.
هزینه  درصد   90 تا   80 اینکه  به  توجه  با 
امسال  بود  تشریفات  به  مربوط  جشنواره  های 
افزایش  و  تشریفات  حوزه  کردن  کم  دنبال  به 
کلی  به  تهران  دوستان  که  بودیم  خدمات 

موضوع را منتفی کردند.
مدتی است که شورای شهر و شهرداری از 
در  اما  می کنند  زیاد صحبت  محله محوری 
های  خیابان  در  شهروندی  تبلیغات  عمل 
این  دلیل  است،  شده  متمرکز  شهر  اصلی 

امر چیست؟
یک اتفاق خوب در شهرداری، استقرار معاونان 
فرهنگی اجتماعی در مناطق است که ماموریت 
دارند  برعهده  را  محوری  محله  شعار  تحقق 
محله  هر  مشکالت  و  مسایل  که  معنا  این  به 
محل  های  ظرفیت  از  استفاده  با  و  شناسایی 

مشکالت حل شود. 
که  است  برده  سمت  این  به  را  ما  حضور  این 
سازه های تبلیغاتی به سمت محالت برود که به 
زودی سطح شهر خلوت تر و تابلوهای تبلیغاتی 
محالت بیشتر به محل ارائه پیام های فرهنگی 

تبدیل می شود.
شنیده شده است که وزارت کشور معاونت 
حذف  شهرداریها  چارت  از  را  فرهنگی 

کرده است، آیا این موضوع صحت دارد؟
وزارت  سوی  از  ای  بخشنامه  ماه  اردیبهشت 
تعداد  از  تا  شد  ابالغ  شهرداریها  به  کشور 
این  در  که  کنند  کم  وسازمان  معاونتها 
و  فرهنگی  معاونت  شده  پیشنهاد  راستا 
یکی تفریحی  فرهنگی  سازمان   مدیرعامل 

 شود.
البته در ارتباط با اصل این بخشنامه آن اختالف 
وجود دارد چراکه وزارت کشور طبق قانون نمی 
تواند چارت اعمال کند؛ از سویی شهرداری می 
شکل  به  را  خود  تشخیص  مورد  موارد  تواند 
وزارت  به  داد  جواب  اگر  و  کند  اجرا  انشایی 

کشور ابالغ می شود.
با توجه به توزیع برنامه های فرهنگی مانند 
جلسات عزاداری در محرم در سطح شهر 
چه برنامه هایی برای گسترش این فعالیت 
ها در سطح محله های حاشیه ای و یا پایین 

شهر اندیشیده شده است؟
یکی از برنامه های ما پروژه مشارکتی با همکاری 
که  معنا  این  به  است  فرهنگی  مراکز  و  مردم 
فرهنگی شهر  رفع مشکالت  زمینه  در  هرکس 
از نظر مالی به آنها  بخواهد وارد عمل شود ما 
کمک می کنیم و اصرار نیز نداریم نام شهرداری 

نیز به میان بیاید.
اکنون در چهار محله محروم اصفهان با مشارکت 
خیریه ها طرح توانمندی زنان سرپرست خانوار 
را ایجاد کردیم و محصوالت آنها را نیز به بازار 

عرضه می کنیم.
ما تقویم به مراکز فرهنگی با ارائه زمان و مکان 
دادیم و به طور مثال اعالم کردیم در ماه محرم 
هر مرکزی که در یکی از هشت نقطه اعالم شده 
مانند حصه، زینبیه و دیگر نقاط اعالمی برنامه 
می  پرداخت  را  ها  هزینه  ما  بگذارد   عزاداری 
کنیم و این بخش های مشارکتی در زمینه های 

دیگر ادامه دارد.
فاطمه کازرونی

ب
وا

ج

معاون فرهنگی  اجتماعی شهرداری اصفهان:

ارشاد اعالم آمادگی کند، حرکتی جهادگونه برای سالن های تئاتر ترتیب می دهیم

فرهنگ و هرن

جدول سودکو
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معاون فرهنگی اجتماعی   شهرداری اصفهان گفت: در صورت اعالم آمادگی اداره ارشاد اصفهان، حرکتی جهادگونه برای 
رفع مشکل تعداد سالن تئاتر در اصفهان ترتیب می دهیم به گونه ای که ظرف چندماه سالنهای اصفهان چندبرابر شود.

به گزارش خبرنگار کیمیای کویر، امروزه در جوامع شهرهای پیشرفته دنیا شهرداریها از نهادی صرفا خدماتی به نهادهای 
فرهنگی اجتماعی تبدیل شده اند چراکه با توجه به وفور منابع و ارتباط مستقیم با بدنه اجتماع می توانند نقش مهمی در 

ارتقای فرهنگ شهروندی و نهادینه کردن فرهنگ زندگی اجتماعی مدرن ایفا کنند.
بر این اساس با توجه به احساس نیاز به حضور شهرداریها در این بخش معاونت خدمات فرهنگی اجتماعی در شهرداریها 
شکل گرفت که این معاونت در اصفهان بر دو سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری و سازمان ورزشی و 4 خانه  مانند خانه 

انقالب اسالمی، مشروطیت، مهدویت نظارت دارند.



تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته یازدهم لیگ 
تیم  پایان  بود که در  راه آهن  فوتبال میزبان  برتر 
میزبان موفق شد با پیروزی ۴ بر ۰ سه امتیاز این 
بازی را کسب کند.به گزارش  کیمیا کویر به نقل از 
میدان نیوز، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته 
یازدهم لیگ برتر فوتبال میزبان راه آهن بود که در 

پایان تیم میزبان موفق شد با پیروزی ۴ 
بر ۰ سه امتیاز این بازی را کسب 

برای  محمدی  گل  کند.یحیی 
تغییر  به  دست  دیدار  این 
رشیدمظاهری،  و  بود  زده 
هادی  اسماعیل،  ولید 
محمدی، علی همام، دانیال 

حدادی  قاسم  فر،  اسماعیلی 
مهدی  پهلوان،  احسان  فر، 

وردی،  حق  حجت  پور،  مهدی 
مهدی رجب زاده و کاوه رضایی را به میدان 

ننزیچ،  ایگور  تارتار  مهدی  هم  آنسو  در  فرستاد. 
کریمی،  ابراهیم  ابطحی،  میالد  محمد،  علیرضا 
بهادر  زاده،  مهدی  احمد  سید  کوهنورد،  سیامک 
میالد  محمدی،  مهرداد  منوچهری،  امین  عبدی، 

محمدی و حسین خیری را به میدان فرستاده بود.
های  بازی  در  کنون  تا  که  شاگردان گل محمدی 
خانگی موفق نبوده اند، بازی را طوفانی آغاز کردند 
و موفق شدند پس از حمالت پی در پی در دقیقه 
خود اول  گل  به  رضایی  کاوه  زیبای  ضربه  با   ۲۴ 

 برسند. بازی با همین منوال ادامه داشت و تا پایان 
از خط دروازه ها رد  اول توپی  نیمه 
نشد.در نیمه دوم هم مانند نیمه 
اول، تیم ذوب آهن توانست 
با کنترل توپ و پاسکاری 
راه  دروازه  به  ضرب  تک 
در  و  شود  نزدیک  آهن 
توسط   ۶۹ و   ۶۷ دقایق 
مرتضی  و  رضایی  کاوه 
تبریزی گل های دوم و سوم 

خود را به ثمر برسانند.
های  گل  جبران  برای  آهن  راه  تالش 
نداشت و شاگردان گل محمدی در  خورده ثمری 
گل  به  صادقی  اکبر  سرکش  شوت  با   ۸۱ دقیقه 
چهارم رسیدند و موفق شدند با نتیجه ۴ بر ۰ پیروز 

این دیدار باشند.

استان  قهرمانی  سنگنوردی  مسابقات  جمعه  روز 
اصفهان در سالن سنگنوردی شهید چمران برگزار 
جام  کشوری  مسابقات  به  یافته  راه  نفرات  و  شد 
از  نقل  به  فجر مشخص شدند.به گزارش کیمیای 
میدان نیوز،  مسابقات سنگنوردی قهرمانی استان 
اصفهان در سالن سنگنوردی شهید چمران برگزار 

شد و نفرات راه یافته به مسابقات کشوری جام 
فجر مشخص شدند.علیرضا بوژمهرانی 

استان  کوهنوردی  هیئت  رییس 
مسابقات  محل  در  که  اصفهان 
استان  قهرمانی  سنگنوردی 
سطح  داشت  حضور  اصفهان 
باال  را  مسابقات  این  فنی 
و  کرد  عنوان  ای  حرفه  و 

خاطرنشان کرد که سنگنوردان 
مقام  کسب  پتانسیل  اصفهانی 

دارند.محمد  را  کشوری  مسابقات  در 
صعودهای  کارگروه  مسئول  نجفی،  اسماعیل 
این مسابقات گفت:  ورزشی استان اصفهان درباره 
با  اصفهان  استان  قهرمانی  سنگنوردی  مسابقات 
حضور ۳۲ شرکت کننده برگزار شد که از شهرستان 
های اصفهان، کاشان، زرین شهر، شهرضا، سمیرم، 
خمینی شهر و گلپایگان در این مسابقات شرکت 

کرده بودند و ما برای باال بردن سطح کیفی و گرم 
تر شدن رقابت ها از سنگنوردان سه استان تهران، 
چهارمحال و بختیاری و یزد هم دعوت کردیم که 

در این رقابت شرکت کنند.
مسئول کارگروه صعودهای ورزشی استان اصفهان 
این مسابقات در روز جمعه، در رده  اظهار داشت: 
سنی آزاد و در دو مرحله مقدماتی و نهایی 
برگزار شد که در پایان حامد حیدری 
از تهران به مقام اول دست یافت 
اصفهان  از  آقاداودی  محمد  و 
تهران  از  روحانی  کسری  و 
به ترتیب دوم و سوم شدند.

آقاداودی،  محمد  همچنین 
و  صفدریان  رضا  محمد 
که  کرباسیان  حسن  محمد 
این  اصفهانی  کنندگان  شرکت 
مسابقه بودند برای شرکت در مسابقات 

سنگنوردی جام فجر کشور انتخاب شدند.
مسیرهایی  گفت:  مسابقات  فنی  سطح  درباره  وی 
که برای صعود سنگنوردان طراحی شده بود طبق 
استانداردهای روز دنیا و سطح مسابقات بسیار باال 
بود و شرکت کنندگان سایر استان ها هم از سطح 

مسابقات راضی بودند.

عنوان سوم مسابقات مینی بسکتبال 
قهرمانی کشور به تیم اصفهان رسید

مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی  پسران کشور به میزبانی استان 
گیالن در الهیجان  برگزار شد و تیم اصفهان در بازی رده بندی 
موفق شد ۶۳ بر5۱ هرمزگان را شکست دهد و مقام سوم را از آن 

خود نماید.
با حضور   پایانی مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی کشور  مرحله 
تیمهای گیالن ، تهران ، اصفهان وهرمزگان از تاریخ ۷ لغایت ۸ 
آبان ماه جاری به مدت ۲روز در سالن ورزشی شهدای الهیجان 
برگزار شد تا پرونده مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی کشور در 

سال ۹۴ نیز با معرفی تیمهای برتر کشور بسته شود.

 نوجوانان دانش آموز اصفهانی
 در روز نوجوان پا به رکاب شدند

صبح  جمعه ۸ آبان ماه ۹۴ دانش آموزان اصفهانی به مناسبت 
ناژوان  ساحلی  پارک  سالمت  جاده  در  نوجوان  روز  گرامیداشت 
مراسم  این  ادامه  ودر  زدند  رکاب  خانواده خود  کنار  در  اصفهان 
نیز بازیهای بومی محلی مثل پیاده روی ،طناب کشی و دویدن با 
گونی را نیز تجربه کردند ودر کنار خانواده خود به ورزش همگانی 

پرداختند.
در این برنامه که به همت کمیته همگانی  هیات دوچرخه سواری 
استان اصفهان وبا همکاری هیات بازیهای بومی و محلی وروستایی 
و  مسئولین  و  ناژوان  مدیریت طرح ساماندهی  و  اصفهان  استان 
برگزار  )ع(  صادق  امام  پسرانه  دبستان  مربیان  و  اولیائ  انجمن 
گردید ،و تدارک این برنامه فرهنگی ورزشی خانوادگی )همگانی( 
که بیش از ۳۰۰ نفر از دانش آموزان دبستان پسرانه امام صادق 
)ع(در کنار خانواده خود وهمچنین دیگر اقشار مردم و همشهریان 
ورزش دوست که برای ورزش به این منطقه آمده بودند یک روز به 

یاد ماندنی را برای آنها به ارمغان آورد.

قهرمان مغلوب ذوب آهن شد
بانوان  بسکتبال  هفته سوم سوپرلیگ  در  اصفهان  ذوب آهن  تیم 
کشور در تاریخ ۷ آبان ماه برگزار شد، توانست با پیروزی در برابر 
آرارات تهران  هفته خود را آغاز کند، تا شکست دیگری به مدافع 

عنوان قهرمانی تحمیل کرده باشد.
 البته  تیم ذوب آهن در بازی بعدی خود که فردای آن روز بود، 
با نتیجه نزدیک 5۴ بر 5۶ مغلوب نفت آبادان شد در حالی که 
ذوب آهن در دیدار رفت خود با نماینده آبادان، پیروز از زمین خارج 

شده بود.

 صعود شاگردان کوهیان 
قطعی شد

تیم هندبال ذوب آهن با برتری در هفته پنجم لیگ برتر هندبال 
بانوان، صعود خود به مرحله دوم این مسابقات را قطعی کرد.

شاگردان کوهیان که با 5 امتیاز و باالتر از حریف ۳ امتیازی خود 
در رده دوم جدول رده بندی گروه B قرار داشتند، نماینده قم را 
با نتیجه ۲۳ بر ۱۹ شکست دادند تا صعود خود به مرحله پلی آف 
لیگ برتر را مسجل کنند. شهرداری سنندج هم با برتری ۲۹ بر ۲۶ 
برابر شهید چمران الرستان، ۱۰ امتیازی شد و صدرنشینی خود در 

جدول رده بندی این گروه را تثبیت کرد.

 برگزاری همایش شنای موزون
 استان اصفهان

از  شناگر   ۳5 شرکت   با  اصفهان  استان  موزون  شنای  همایش 
در  اصفهان  و  و شاهین شهر  اباد  نجف  شهرستان های شهرضا، 

استخر انقالب برگزار گردید.
در این همایش عالوه بر زهرا مدنی و پریسا سخی طبع نایب رئیس 
و مسئول کمیته شنای موزون هیات شنا استان اصفهان، ۱۱مربی، 

5 داور و 5 شیرجه رو حضور داشتند.

 شاگردان نصر به تساوی
 راضی شدند

تیم گیتی پسند اصفهان در آغاز لیگ برتر تکواندو برابر شهرداری 
ساری به تساوی رسید.

هفته اول و دوم از مرحله رفت چهاردهمین دوره لیگ برتر تکواندو 
شهید  پانصد  یادوراه  فارس(،  خلیج  )جام  بزرگساالن  جوانان- 
مبارزات  با  ماه  آبان   ۷ تاریخ  در  تیم  با حضور ۹  کشور  تکواندو 
برگزار جهان  و  ایران  تکواندوی  برترین های  دیدنی  و   مهیج 

 شد.
در پایان، شهرداری ورامین با دو پیروزی و کسب ۶ امتیاز در صدر 
جدول قرار گرفت، شهرداری ساری با یک برد، یک تساوی و ۴ 
امتیاز در رده دوم است، تیم صنایع استیل البرز با یک برد و یک 
باخت و ۳ امتیاز در رده سوم جای دارد و تیم گیتی پسند اصفهان 
با یک تساوی از یک بازی و کسب یک امتیاز در جایگاه چهارم 

جدول رده بندی است.
شهرداری ورامین، دانشگاه آزاد تهران، صنایع استیل  البرز، پاس 
قزوین،  استان  تکواندو  هیئت  سونیا،  قم،  پیشرو  یاسین  قوامین، 
گیتی پسند اصفهان و شهرداری ساری، تیم های حاضر در این دوره 

از رقابت ها هستند.

 مسابقات شطرنج روستائیان 
بخش بن رود اصفهان

هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان اصفهان 
و  اسالمی  شورای  قورتان،  روستای  شطرنج  کمیته  همکاری  با 
دهیاری یک دوره آموزش مقدماتی شطرنج به مدرسی جعفری 
برای نوجوانان پسر بین سنین ۷ تا ۱5سال در خانه ورزش روستای 

قورتان برگزار نمود. 
در پایان این دوره آموزشی مسابقات شطرنج در دو  رده سنی ۷ 
تا ۹ سال و۱۰ تا ۱5سال برگزار شد که در پایان به نفرات هر رده 

سنی جوایزی اهدا شد .

 خانواده نوروزی باید 
وکیل بگیرد

نشود  مشخص  نوروزی  خانواده  به  مربوط  حقوقی  مسائل  تا 
هم  تومان  میلیون  یک  حتی  نمی تواند  پرسپولیس  باشگاه 
بپردازد.به گزارش  کیمیای کویر به نقل از جام نیـوز، ماجرای 
خانواده  به  پرسپولیس  باشگاه  نکردن  کمک  یا  کردن  کمک 
طاهری  اکبر  علی  دارد.  ابهاماتی  همچنان  نوروزی  هادی 
خانواده  وکیل  تحویل  را  هست  پولی  هر  باید  ما  بود  گفته 
ما  به  مربوط  و...  ارث  به  مربوط  مسائل  چون  بدهیم  نوروزی 
پدر  به  را  پول  باید  ما  مثال  که  نیست  مشخص  و  نمی شود 
باشگاه  دارند  اصرار  یا همسرش.از طرفی عده ای  بدهیم  هادی 
در  مسئله  این  که  ببندد  رسمی  قرارداد  )هانی(  هادی  پسر  با 
 هیچ جای دنیا عرف نیست و بیشتر به یک پیشنهاد احساسی

پول  ما  باشگاه های  سایر  و  استقالل  و  پرسپولیس  می ماند.   
قراردادهای اصلی خود را هم نمی دهند چه در غیر این صورت 
و  نداشت  طلب  نفت  از  قبل  سال  چند  بابت  نوروزی  هادی 
طلبکار تومان  میلیارد   ۱.۳ حدود  پرسپولیس  همین  از   یا 

 نبود! به هر حال تا مسائل حقوقی مربوط به خانواده نوروزی 
میلیون  نمی تواند حتی یک  پرسپولیس  باشگاه  نشود  مشخص 
تومان هم بپردازد و اصال منطقی هم نیست که این کار انجام 
شود. عقد قرارداد با هانی هم تصمیمی  کامال احساسی است و 
نوروزی  این است که خانواده هادی  البته بی فایده. راه درست 
یک وکیل قانونی را مشخص کنند و پول قرارداد امسال هادی 
در چند قسط به او پرداخت شود تا ان شاءاهلل مشکل همسر و 

فرزندان آن مرحوم هم حل شود.

برگزاری مسابقات جودوی 
دانش آموزان

دانش  بسیج  هفته  و  آموز  دانش  روز  بمناسبت 
برگزار نوجوانان  و  نونهاالن  جودوی  مسابقات   آموزی، 

 گردیدبه گزارش کیمیای  به نقل از ندای اصفهان، این مسابقه 
با مشارکت هیأت جودوی اصفهان و بسیج دانش آموزی ناحیه 
نصر  شهید  جودوی  سالن  در  اصفهان  صادق)ع(  امام  بسیج 
برگزار  کننده  شرکت   ۲۰۰ حضور  با  جمعه  روز  در  اصفهان 

گردید.
در این مسابقات تعداد ۲۶ نفر مدال طال، ۲۶ نفر مدال نقره 

و 5۲ نفر مدال برنز را بهمراه حکم قهرمانی دریافت نمودند.

فرکی از سپاهان رفت
اصغر باقریان مدیر عامل باشگاه و حسین فرکی سرمربی تیم 
فوتبال بزرگساالن سپاهان، با توافقات  انجام شده همکاری دو 

جانبه به پایان رسید.
مدیر عامل باشگاه  فوالد مبارکه سپاهان از زحمات  حسین 
فرکی تقدیر نمود و برای این مربی شایسته و پرتالش فوتبال 

ایران  آرزوی موفقیت کرد.
انتخاب  مورد  در  زودی  به  باشگاه  مدیره  هیئت  و  مدیرعامل 

سرمربی جدید تصمیم گیری می کنند.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
بیان کرد: در حال حاضر سمن های استان ۱۰ هزار نفر عضو دارند، 
که امید می رود  این تعداد تا پایان سال ۹۴ به ۱۰۰  هزار عضو در 

سازمان های مردم نهاد برسد.
نشست کمیته اجتماعی اقتصادی ستاد ساماندهی امور 

ماه سال  آبان  تاریخ ۹  در  اصفهان  استان  جوانان 
و  ورزش  کل  اداره  افتخارات  تاالر  در  جاری 

جوانان استان با حضور محمد مسعود کریمی، 
کل  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
از  نمایندگانی  اصفهان؛  جوانان  و  ورزش 
شهرداری،  استانداری،  دولتی  های  ارگان 
جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، اداره کل 
زندان ها، سازمان ارشاد و تبلیغات اسالمی، 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آموزش 
کل  اداره  پرورش،  و 

اداره  بهزیستی، 
کل 

ثبت احوال، تعاون کار و رفاه اجتماعی، کمیته امام خمینی و شورای 
هماهنگی سمن های استان برگزار شد .

اصفهان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
بیان کرد: نماینده تمام بخش های سمن های به صورت تام االختیار 
بر  در  را  اصفهان  جوانان  حوزه  در  برنامه   ۱۳ که  هستند 
های   بخش  به  توان  می  جمله  از  که  گیرد  می 
اقتصادی،  ،اجتماعی،  تربیتی   فرهنگی، 

رسانه و فضای مجازی اشاره کرد.
برنامه  ترین  از مهم  ادامه داد: یکی  وی 
ها، سازماندهی تقویت و توسعه  مشارکت 
برگزاری  دلیل  که   است  جوانان  های 
این نشست  هم آشنایی دستگاه ها با 

فعالیت سمن ها می باشد.
کریمی تصریح کرد: سمن ، مخفف 
که  است  نهاد  مردم  های  سازمان 
اعضای آن از ۱5 تا ۲۹ سال سن را شامل 
می شوند و طی تفاهم نامه ای که فی 
مابین وزارت ورزش و جوانان استان 
اصفهان و وزارت کشور منعقد شده 
اعتبار  این تشکل ها  است برای 

نامه ای صادر میگردد.
نیروهای  ها  گفت:سمن  وی 
جوان، توانمند و دانایی هستند 
اینکه  برای  کشور  در  که 
متوازن  پایدار  توسعه 
نیاز  بیفتد  اتفاق 

است که وظایفی را دولت به آنان بسپارد، در حالی که باید قابلیت 
های آنها را خوب بشناسد، و به صورتی با برنامه از آنها در اجتماع 
استفاده کند.معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان افزود: سمن ها قابلیت هایی دارند و می توانند نقش بسزایی  
در مملکت ایفا کرده و به صورت همه جانبه کمک شایانی کنند و با 
ایجاد تفاهم نامه بین سمن ها  ودستگاه ها می توانند به پیشرفت 
اهداف جامه بیش از پیش کمک کنند.وی بیان کرد: هر انسان فکور 
می داند که جوانان در همه عرصه ها نقش اساسی و بسزایی دارند 
مقدس، جوانان  دفاع  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  در  که  گونه  همان 
میهن، خوش درخشیند و از توان، فکر و جان خود مایه گذاشتند 
و با حضور فعال و جوانمردانه  توانستند از مرزهای انقالب اسالمی 
 دفاع کنند و نگذارند یک وجب از خاک میهن خود به دست دشمنان

 بیفتد.
کریمی گفت: حتی بعد از ۸ سال دفاع مقدس، باز این جوانان بودند 
پا به عرصه گذاشتند و سازندگی در حوزه اجتماعی و عمرانی  که 
را آغاز کردند، نباید فراموش کنیم که امام خمینی )ره(  فرمودند: 
هر جایی که به جوانان اعتماد کردیم، پیرورز شدیم.وی ادامه داد: 
سمن ها ویژگی های منحصر به فردی دارند که  هدفمند بودن، خود 
های  فعالیت  و  برنامه  برگزاری  بودن،  قانونمند  کردن،  عمل  جوش 
مشترک، جلب مشارکت و عضو پذیری، هویت و شخصیت مستقل، 
آزادی خالقیت، مسئولیت پذیری از ۸ ویژگی بارز سمن های جوان  

به شمار می آید.
معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان در پایان 
گفت:  هر جا کوشش و تالش هست نقش جوانان را نمی توان نادیده 
گرفت و این نشست در راستای  بگار گیری جوانان و سمن ها در 
فعالیت های اجتماعی برگزار شده است.                راضیه خاکسار 

 100 هزارعضو سمن تا پایان سال جاری

طراحی مسیرهای صعود، طبق استانداردهای جهانی بودخط و نشان ذوب آهن برای پرسپولیس!

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان  استان اصفهان:

ورزش و جوانان 
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ذوب آهن، راه آهن تهران را ۴ تایی کرد  به روایت تصویربه روایت تصویر

ضرورت توجه به ورزش 
کشتی در بادرود

نماینده مردم شهرستان نطنز در مجلس شورای 
شهر  مسئوالن  از  چند  تنی  همراه  به  اسالمی 
تمرین  از  کشتی  خانه  در  حضور  با  بادرود 
کشتی گیران بازدید کرد و از نزدیک در جریان 
مشکالت و معضالت این ورزش در بادرود قرار 
گرفت.محمد فیروزی از روی آوردن جوانان به 
کم  ورزشی  کشتی  گفت:  و  کرد  تقدیر  ورزش 
این  در  اسالمی  جمهوری  و  است  ای  هزینه 
گفتن  برای  زیادی  های  حرف  دنیا  در  ورزش 
دارد و اکثر قهرمانان ملی ما کارشان را از همین 
تصریح  اند.وی  کرده  شروع  کوچک  شهرهای 
برای سفر معاون وزیر  کرد: پیگیری های الزم 
تا  شود  می  انجام  منطقه  به  جوانان  و  ورزش 
وی ضمن سفر به شهرستان نطنز از نزدیک در 
قرار  ورزش  حوزه  در  جوانان  مشکالت  جریان 
گیرد.نماینده مردم نطنز در مجلس با تاکید بر 
ضرورت توجه به ورزش کشتی در بادرود اضافه 
بالفعل  و  بالقوه  استعدادهای  بادرود  شهر  کرد: 
برنامه  با  باید  و  دارد  کشتی  رشته  در  فراوانی 
ریزی های مستمر و پیگیری های الزم و فراهم 
کردن امکانات اولیه ظرفیت بروز این استعداد ها 
در منطقه را برای جوانان و نوجوانان فراهم کرد.

 گل پرسپولیس در دربی 
صحیح نبود

در صحنه به ثمر رسیدن گل تساوی پرسپولیس 
از  که  افتاد  اتفاقی   ۸۱ دربی  در  استقالل  برابر 

دید گزارشگر و بینندگان دور ماند.
 دربی ۸۱ با تمام اتفاقات و هیجانش تمام شده 
ها  استقاللی  آن.  از  پس  حواشی  مانده  حاال  و 
تصویر جدیدی رو کرده اند که نشان می دهد 
گل لحظات پایانی بازی عالوه بر شانسی بودن، 

مردود نیز بوده است.
بنگستون  جری  پرسپولیس،  گل  لحظه  در   
زننده گل پرسپولیس با ایستادن روی ساق پای 
مهدی رحمتی مانع از عکس العمل مجدد آبی 

ها روی توپی شد که باالی سرش قرار داشت.
 به نظر می رسد با مشخص شدن خطای مهاجم 
پرسپولیس و دور ماندن این صحنه از چشم تیم 

داوری محسن ترکی وارد چالش جدید شود.
رسمی  واینستاگرام  استقالل  باشگاه  سایت   
تصویری  نکته  این  به  اشاره  با  هم  باشگاه  این 
ادامه در  که  اند  کرده  منتشر  این خصوص   در 

 می بینید.

 « گشتی در اخبار

 « گشتی در اخبار
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فعالین صنعت گردشگری خواستار ایجاد 
تشکل حرفه ای قانونمند شدند

فعاالن بخش خصوصی و پیشکسوتان صنعت گردشگری در نشست با 
معاون گردشگری سازمان، خواستار ایجاد تشکل های حرفه ای قانونمند 
و فراگیر برای اجرای سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های دولت در حوزه 

گردشگری شدند.
به گزارش کیمیای کویر به نقل از میراث آریا در این دیدار، حاضرین، 
پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در رابطه با نحوه مواجهه با شرایط 

پساتحریم و ضرورتهای موجود مطرح کردند.
قریب مدیرعامل شرکت ایرانگردی و جهانگردی در این نشست با بیان 
اینکه، صنعت گردشگری در کشورمان شکننده است، گفت: مشکل 
صنعت  دهد  می  نشان  که  است  مواردی  از  یکی  مالیات  از  معافیت 

گردشگری در ایران هنوز نتوانسته روی پای خودش بایستد.
وی تصریح کرد: ما در این صنعت بن بست هایی داریم که باید باز شود، 
گروههایی هستند که با گردشگری آشنا نیستند، معرفی مزایای صنعت 
گردشگری به این افراد راهگشای بسیاری از مشکالت و مسائل خواهد 
بود و این کار بدون حضور انجمن های تخصصی در حوزه گردشگری 

امکانپذیر نخواهد بود.
کشایی مدیرعامل گروه هتلهای کوثر با اشاره به اینکه بخش خصوصی 
و دولتی را نباید جدا و مجزا دانست، گفت: این جدایی، ضربه سنگینی 
به صنعت گردشگری می زند و خانوده گردشگری را تضعیف می کند.

بخش  کردن  مجزا  و  گردشگری  صنعت  به  نگاه  نوع  این  افزود:  وی 
باید همه در کنار هم  ما  باید کنار گذاشته شود  خصوصی و دولتی 

قرار بگیریم.
در ادامه امینی، مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی آرین توریست با 
اشاره به اینکه معاونت گردشگری در طول 2 سال گذشته برنامه ها و 
اقدامات بسیاری را به انجام رسانده است، تصریح کرد: اگر بیانیه ای 
داده می شود و عده ای امضاء       می کنند، یک موضوع تازه نیست 
چراکه در هر دوره ای از این اتفاقات می افتد، افرادی هستند که وقتی 

منافعشان به خطر می افتد از این راهکارها استفاده می کنند.
است،  گردشگری  معاونت  حامی  خصوصی  بخش  داد:  ادامه  وی 
مشکالتی که وجود دارد نشات گرفته از درون صنف گردشگری است، 
به  گردشگری  معاونت  بدهید  اجازه  داریم،  آراء  تشتت  خودمان  ما 

کارهای کلیدی خود بپردازد.
مداح یکی دیگر از فعالین حوزه گردشگری در این نشست صمیمانه 
امروز  باید در کشورمان اصالح شود،  گفت: فرهنگ توریسم و مردم 
مشغولیات ما در این صنعت به دلیل ناهماهنگی های موجود در میان 
بخش غیردولتی و دولتی به قدری زیاد شده است که موارد مهم را از 

یاد برده ایم.
وی ادامه داد: تا زمانی که ذهنیت مردم و جامعه نسبت به گردشگری 
و فرهنگ گردشگر پذیری اصالح نشود مشکالت این بخش حل نمی 

شود.
رقیه حاتمی پور مدیرعامل دفتر خدمات گردشگری فالمینگو هم در 
این نشست گفت: بخش غیردولتی فعال در حوزه گردشگری باید یک 
ساختار قوی و منسجم داشته باشد تا همه اجزاء و اعضاء را در خود 

جای دهد.
که  افرادی  صالحیت  احراز  در  باید  قوی  تشکل  این  داد:  ادامه  وی 
می خواهند به عنوان نماینده بخش غیردولتی در صنعت گردشگری 

فعالیت داشته باشند نقش اصلی و اساسی ایفا کند.
و  مسافرتی  خدمات  شرکت  مدیرعامل  سعیدی،  جلسه  این  در 
است  بزرگ  گالیور گفت: جامعه گردشگری یک خانواده  گردشگری 
که می تواند خدمات بسیار بزرگی به کشور ارائه کند، ما انتظار داریم 
که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از این خانواده 

صنعت گردشگری حمایت کند.
وی تصریح کرد: دخالت سازمانهای دیگر در حوزه گردشگری باید از 
طریق قانون محدود شود و این موضوع به جز حمایت سازمان میراث 

فرهنگی از جامعه فعالین گردشگری ممکن نمی شود.
سعیدی ادامه داد: دولت باید وظیفه سیاستگذاری خودش را انجام دهد 
و در عین حال بخش خصوصی هم وظایف خود را داشته باشد، دولت 
باید از افرادی که در چارچوب قانون صنعت گردشگری فعالند و آماده 

ارائه خدمات رایگان هستند استفاده کند.
رنج کشان مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی دلتابان در این جلسه با 
تقدیر و تشکر از اقدامات و عملکرد معاونت گردشگری طی 2 سال 
گذشته گفت: در طول 20 سالی که من در این حوزه فعال هستم، تنها 
در این دولت بود که مسئولین گردشگری کشور در این حد و حجم 

از آژانس داران دعوت می کنند تا در جلسات شرکت داشته باشند.
معاونت  با  خود  همکاری  های  برنامه  و  فعالیتها  به  اشاره  وی ضمن 
ابراز  با  و  خروجی  تورهای  ساماندهی  طرح  چارچوب  در  گردشگری 
تمایل نسبت به ایجاد تشکل حرفه ای در صنعت گردشگری، یادآور 
شد: ایجاد این تشکل بی شک در بهبود وضع موجود و رفع مسائل و 

مشکالتی که امروز ما دچار آن هستیم، تاثیر بسزایی خواهد داشت.
عضو  و  پرسپولیس  مسافرتی  دفتر خدمات  مدیرعامل  غمخوار،  اکبر 
هیات مدیره انجمن خدمات گردشگری استان تهران در این نشست 
با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید با بلوغ فکری به کار خود ادامه 
دهد گفت: ما در بخش خصوصی نیازمند ایجاد تشکل ها و انجمن های 

قوی و فراگیر هستیم.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم دولت در این بخش حداقل تصدی گری 
را داشته باشد و امور کالن را در اختیار بگیرد، ما گروه مقابل دولت 
نیستیم و عالقه مند به تعامل با مجموعه دولت هستیم، اگر بخش 
خصوصی قدرتمند شود می تواند به عنوان یک بازوی کمکی در اختیار 

دولت قرار گیرد.
گردشگری  و  مسافرتی  خدمات  شرکت  مدیرعامل  فرزانه  همچنین 
معاونت  تالشهای  و  زحمات  از  تقدیر  با  نشست  این  در  تعطیالت 
گردشگری، گفت: ما نیازمند ایجاد یک تشکل قوی و منسجم در این 
صنعت هستیم، تاکنون تعامل بسیار مثبت و سازنده ای در این حوزه 
وجود داشته و به نظر می رسد برخی نامه نگاری هایی که انجام شده 
به دلیل بی اطالعی و عدم آگاهی کافی نسبت به موضوعات بوده است.

وی تصریح کرد: برخی از همکاران ما نسبت به موضوعات بی اطالع 
هستند و اگر نظرخواهی به شکل درستی انجام شود بی تردید این سوء 

تفاهم ها رفع خواهد شد.
در پایان این نشست صمیمانه مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری 
با اشاره به اینکه تعامل بین بخش خصوصی و دولتی انکار ناپذیر است، 
گفت: ایجاد یک تشکل حرفه ای و قدرتمند یک نیاز و ضرورت برای 
به آن  باید  نامه دولت  آیین  به  توجه  با  صنعت گردشگری است که 

عمل کنیم.
وی ادامه داد: این تشکل باید به قدری قوی باشد که به عنوان یک 
برخی  دلیل  به  تاکنون  شود،  شناخته  گردشگری  صنعت  در  مرجع 
احتیاط ها و روابط حاکم در فعالین این بخش، هیچ نظارتی از ناحیه 
افراد فعال در گردشگری بر عملکردها نبوده است، بنابراین اگر قانون 

رعایت شود برای همه اتفاقات بهتری رقم خواهد خورد.
دستور  کسب  با  تا  هستیم  تالش  در  ما  کرد:  تاکید  موحد  رحمانی 
فعالیت  و  تشکیل  به  مربوط  بخش  اجرای  برای  سازمان،  ریاست 
تشکلهای تاسیسات گردشگری در ماده 25 آئین نامه ایجاد، اصالح، 
تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری، یک ساختار 
اجرایی تعیین کنیم، چراکه این ماده می تواند در احقاق حقوق فعاالن 

گردشگری به ویژه در شرایط پساتحریم بسیار مفید و موثر باشد.

اهل  تمام  امام صادق )ع( می گوید: در 
این  لحاظ  از  پیامبر،   اوالد  و  بیت 
هیچ  عبادت،  و  زهد  این  و  رفتارها 
به  الحسین  بن  علی  اندازه  به  کس 
امیرالمومنین شبیه تر نبود؛ امام سجاد، 
از همه شبیه تر بود. امام صادق فصلی در 
باب عبادت امام سجاد ذکر می کند؛ از 
جمله می فرماید: »و لقد دخل ابوجعفر 
ابنه«؛ پدرم حضرت ابی جعفر باقر یک 
آن  اتاق  وارد  و  رفت  پدرش  پیش  روز 
بزرگوار شد. »فاذا هو قد بلغ من العباده 
ما لم یبلغه احد«؛ نگاه کرد، دید پدرش 
هیچ  که  کرده  پیدا  حالی  عبادت  از 
شرح  است.  نرسیده  حال  این  به  کس 
زرد شده،  بی خوابی  از  رنگش  می دهد: 
چشمهایش از گریه درهم شده، پاهایش 

پدر  را در  اینها  باقر  امام  و...  ورم کرده 
بزرگوارش مشاهده کرد و دلش سوخت: 
الحال  بتلک  رایته  حین  املک  »فلم 
پدرم  اتاق  وارد  وقتی  می گوید  البکا«؛ 
شدم و او را به این حال دیدم، نتوانستم 
گریه  زار  زار  کردم  بنا  کنم؛  خودداری 
کردن... امام باقری که خودش هم امام 
است و دارای آن مقامات عالی است، از 
عبادت علی بن الحسین دلتنگ می شود 
زار  زار  بی اختیار  و  می سوزد  دلش  و 
علی بن الحسین  وقت  آن  گریه می کند، 
با این طور عبادات می گوید: » من یقوی 
علی عبادت علی بن ابی طالب«؛ چه کسی 
یعنی  کند؟  عبادت  علی  مثل  می تواند 
طوالنی  فاصله ای  علی  و  خودش  بین 

می بیند.      امام خامنه ای - 1378/10/10

اصفهان  استان  وارشاد اسالمی  اداره  کل فرهنگ  قرآن وعترت  معاون 
گفت: بیش از 8600 نفر در استان اصفهان جهت شرکت در چهاردهمین 
ثبت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عترت  و  قرآن  سراسری  آزمون 

کرده اند.
حجت االسالم یعقوبی اظهار کرد: تعداد ثبت نام کنندگان امسال استان 
و عترت  قرآن  آزمون سراسری  برای شرکت در چهاردهمین  اصفهان 
نفر  هزار  سه  گذشته  سال  نسبت  به  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزارت 

افزایش داشته است.
آزمون  چهاردهمین  نام کنندگان  ثبت  تعداد  مجموع  از  افزود:  وی 
سراسری قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی در استان اصفهان 

بیش از 7153 نفر بانوان و 1449 نفر نیز آقایان هستند.
معاون قرآن وعترت اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان بیان 
کرد: شهرستان اصفهان با تعداد 2200 نفر بیشترین آمار ثبت نام کننده 

را در سطح استان اصفهان داشته است.
وی بیان کرد: عالوه برشهرستان اصفهان، شهرستان های کاشان و نطنز 

بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان را برای شرکت در آزمون داشته اند.
وزارت  وعترت  قرآن  سراسری  آزمون  چهاردهمین  کرد:  بیان  یعقوبی 
برگزار می شود که  آبان ماه جاری  روز 22  در  اسالمی  وارشاد  فرهنگ 
این مسابقات در شهر اصفهان در مرکز آموزش عالی علمی، کاربردی 
شماره یک اصفهان برگزار خواهد شد.                                  |ایکنا|

تظاهرات حمایتی از »شیخ نمر« در 40 نقطه بحرین
هزاران نفر از انقالبیون بحرین، جمعه نهم آبان ماه در اعتراض به دستگیری شیخ »علی سلمان« 
دبیرکل جمعیت »الوفقاق« بحرین و حکم اعدام آیت اهلل شیخ »نمر باقر النمر« رهبر مقاومت اسالمی 

عربستان، تظاهرات گسترده ای در 40 نقطه از این کشور برپا کردند.
تظاهرکنندگان با شعارهایی چون »هیهات من الذله« بر ادامه تظاهرات تا زمان آزادی روحانیون 

یادشده تصریح کردند.  

از تیپ هاي  را که مقر یکي  ارتفاعي  والفجر9 موفق شدیم  در عملیات 
دشمن بود و موقعیتي کامال استراتژیک داشت بگیریم. عراقي ها با یک 
حرکت تاکتیکي درست، در ارتفاع بعدي، خط دومشان را تشکیل داده 
بودند، شدت آتش آنها به قدري زیاد بود که واقعاً ما را زمین گیر کرده 
بودند، طوري که سرمان را هم نمي توانستیم باال بیاوریم. درست در چنین 
شرایطي یک موتور سوار داشت با سرعت از روي یک تپه، که کامال در 
تیر رس عراقي ها بود به سمت ما مي آمد. بي مهابا مي آمد تا رسید به 
محدوده خط ما. پیاده شد، در کمال تعجب دیدم که پرتقالي از توي جیب 
بادگیرش در آورد شروع کرد به پوست کردن؛ راست ایستاده بود، انگار نه 
انگار که اینجا خط مقدم است و آتش از زمین و آسمان دارد مي بارد. کمي 
که دقت کردم، دیدم او کسي جر محمود کاوه نیست. نه اسلحه اي، نه بي 
سیمي و نه همراهي داشت. اطرافش را نگاه مي کرد، بعد مشتي خاك از 
لبه، کانال برداشت و باقدرت آنرا پاشید سمت عراقیها؛ رو کرد به بچه ها 
و گفت: انشاا... خدا کورشان مي کند، الزم نیست شما کپ کنید، بعد هم 
رفت. کم کم مه، سراسر منطقه را پوشاند، هر لحظه غلیظ و غلیظ تر مي 
شد. خوب به خاطر دارم ،در مدت یک هفته اي که عملیات ادامه داشت، 
دید تیر دشمن کور شد؛ طوریکه دیگر نتوانست از آتش توپخانه و ادواتش 
استفاده کند. ما هم بدون اینکه لو بریم و یا دیده بشیم همه اهدافمان را 
گرفتیم.                                                       |محسن محسني نیا|

شبیه ترین اهل بیت به امیرالمومنین )علیه السالم(

ثبت نام ۸۶00 نفر برای شرکت در 
آزمون قرآن و عترت وزارت ارشاد

معارف و گردشگری 

توسعه همکاری یگان های حفاظت میراث 
فرهنگی و محیط زیست استان اصفهان در 

راستای حفاظت از میراث فرهنگی
توسعه  از  اصفهان  استان  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
همکاریهای یگان های حفاظت ادارات کل میراث فرهنگی و محیط 
زیست استان اصفهان در راستای ارتقاء حفاظت از میراث فرهنگی 

خبر داد.
استان نشست  فرهنگی  میراث  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
مشترك فرماندهان یگان حفاظت میراث فرهنگی و محیط زیست 
استان اصفهان برگزار گردید. سرهنگ عطاء اله شریفی فرمانده یگان 
با توجه به  با اعالم این خبر افزود  حفاظت میراث فرهنگی استان 
وجود تعداد زیادی پناهگاههای حفاظت از محیط زیست و همچنین 
قرار  اکثر شهرستانهای استان و همچنین  مناطق شکار ممنوع در 
گرفتن تعداد زیادی از محوطه های تاریخی و آثار و ابنیه تاریخی 
و  تعامل  برقراری  در جهت  مشترکی  نشست  ها،  مجموعه  این  در 
همکاری دو نهاد در راستای حفاظت از میراث فرهنگی در محوطه 
های تحت نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان با حضور 
میراث  کل  اداره  حفاظت  های  یگان  کارشناسان  و  فرماندهان 
حفاظت  یگان  مقر  در  استان  زیست  محیط  کل  اداره  و  فرهنگی 

میراث فرهنگی استان اصفهان برگزار گردید.
و  آموزش  ضمن  گردید  مقرر  نشست  این  در  کرد:  تصریح  وی 
هماهنگی پرسنل تحت امر دو حوزه و تبادل اطالعات و اخبار در 
موضوعات مرتبط با فعالیت های دو نهاد میراث فرهنگی و محیط 
های  حوزه  در  فرهنگی  میراث  متخلفین  که  مواردی  در  زیست، 
استحفاظی محیط زیست استان اقدام به حفاری های غیر مجاز و 
یا تخریب میراث فرهنگی نمایند، موارد از طریق پایگاههای محیط 
تا  شود  رسانی  اطالع  میراث  حفاظت  یگان  فرماندهی  به  زیست 

برخورد قانونی مناسب توسط این یگان صورت پذیرد.
سرهنگی شریفی همچنین به توافق در انجام نشست های مشترك 
دو یگان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی در محوطه های 
تحت نظارت اداره کل محیط زیست استان اشاره کرد و خاطر نشان 
کرد در راستای پیشگیری از انجام جرائم در این مناطق و به منظور 
تاریخی،  آثار  کنترل  افزایش  و  ها  مأموریت  کیفیت  سطح  ارتقاء 
محیط  و  فرهنگی  میراث  حفاظتی  پایگاههای  میان  الزم  تعامالت 

زیست استان برقرار خواهد شد.

17 اثر صنایع دستی کاشان نشان ملی 
مرغوبیت گرفتند

کاشان  گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  اداره  رئیس 
هنرمندان  توسط  مرغوبیت صنایع دستی  ملی  دریافت 17نشان  از 

کاشان خبرداد.
به گزارش کیمیای کویر، محسن جاوری با بیان مطلب فوق افزود: 
سومین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی منطقه مرکزی 
مهرماه سال جاری در اصفهان برگزار گردید که بالغ بر628 اثر صنایع 
دستی در منطقه مرکزی کشور شامل استان های اصفهان، یزد، قم، 
چهارمحال و بختیاری، مرکزی و لرستان در مسابقات نشان ملی کشور 

شرکت نمودند.
 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان ادامه 
داد: پس از بررسی های اولیه  475 اثر آن به مرحله نهایی راه پیدا 
کرد که از این تعداد279 اثر هنری حائز دریافت نشان ملی شدند که 
سهم استان اصفهان 187 نشان ملی بود که از این تعداد 17 نشان 

ملی از آن هنرمندان کاشانی شد.
وی تصریح کرد: دریافت کنندگان نشان ملی می توانند سال آینده 

در مسابقات بین المللی دریافت مهر اصالت یونسکو شرکت نمایند.
محسن جاوری در پایان اذعان داشت: آثارسال شده از کاشان شامل: 
معرق چوب، منببت، معرق چرم، زیلو، پارچه های دست بافت، سفال 
بافی،  زری  بافی،  مخمل  بافی،  زیلو  گلیم،  خراطی،  برجسته،  نقش 

شعربافی، لباس های محلی و نقاشی سنتی بودند.

توسعه زیرساختهای گردشگری اصفهان 
در نیمه دوم سال 1394

عرصه  فعاالن  نشست  در  اصفهان  استان  گردشگری  معاون 
گردشگری استان از توسعه زیر ساختهای گردشگری اصفهان 

در نیمه دوم سال 1394 خبر داد. 
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصفهان فعاالن عرصه گردشگری استان در طی نشست هایی 
متعدد، راه کارهای توسعه گردشگری استان در سال1394 

را بررسی نمودند.
این  اعالم  با  استان  معاون گردشگری  یار محمدیان  محسن 
فعاالن  نشست،  از چها  بیش  در  هفته جاری  در  افزود  خبر 
توسعه  امر  در  که  مختلف  نهادهای  در  استان  گردشگری 
گردشگری استان مؤثر هستند در زمینه توسعه گردشگری 
ارائه  و  ورزشی  گردشگری  مذهبی،  گردشگری  سالمت، 
تسهیالت بانکی در نیمه دوم سال 1394 به گفتگو و تبال 

نظر پرداختند.
مدیره  هیئت  حضور  با  که  مختلفی  جلسات  در  افزود  وی 
گردشگری  انجمن  رئیس  مسافرتی،  خدمات  دفاتر  انجمن 
بخش  رئیس  و  آفرین  کار  بانک  معاون  کشور،  ورزشی 
کانون  اعضای  همچنین  و  استان  دولتی  غیر  بیمارستانهای 
مواردی  گردید  برگزار  ایران  اسالمی  جمهوری  اتومبیلرانی 

بدین شرح مصوب گردید:
عرصه  فعاالن  به  بانکی  تسهیالت  اعطای  امر  در  تسهیل   -

گردشگری استان تا پایان سال 94
استان  خصوصی  بیمارستانهای   v.i.p بخش  توسعه   -
با  هماهنگی  و  سالمت  گردشگری  توسعه  راستای  در 

بیمارستانهای بخش دولتی استان در این راستا
گردشگری  عرصه  فعاالن  به  بانکی  ویژه  تسهیالت  ارائه    -

مذهبی تا پایان سال 94
کل  اداره  محوریت  با  دائم  و  مشترك  کارگروه  ایجاد   -
میراث فرهنگی و ورزش و جوانان استان  در راستای توسعه 

گردشگری ورزشی
وی در پایان به برگزاری نشست مشترك معاونین گردشگری 
استان اصفهان و خراسان رضوی اشاره کرد و افزود در این 
نشست ضمن تبادل نظر، مقرر گردید تا با برگزاری یک کار 
عرصه  در  فعال  و  بزرگ  استان  دو  تجربیات  مشترك  گروه 
گردشگری  حوزه  در  عملکرد  بهبود  برای  کشور  گردشگری 

مبادله شود.
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روضه های  با  رقابت  در  خانگی  و  سنتی  روضه های  سال ها  گذر  در 
بی رونق  و  کمتر  بسیار  امروز  و  باختند  رنگ  پرطمطراق  و  صنعتی 
به چشم می خورند. با فرهنگ ساری غلطی که شکل گرفت ذائقه ها 
تمایل  تشریفاتی  روضه های  و  جلسات  به  بی ریا  خانگی  جلسات  از 

پیدا کرد...
حکایت عجیبی است حکایت امروز روضه های صنعتی...

آمدن  اوایل روی کار  و  اواخر دوران دفاع مقدس  1- سال ها پیش 
تکنوکرات ها زمزمه ای مطرح شد که پخت نان سنتی برچیده شود 
خود  برای  نظر  این  طرفداران  بگیرد.  صنعتی  نان  را  آن  جای  و 

استدالل هایی داشتند و تبلیغاتی نیز به راه انداختند.
 6 فقط  آمار  اینک طبق  و  می گذرد  روزگار  آن  از  دهه  دو  از  بیش 
درصد مردم از نان صنعتی استفاده می کنند و ذائقه آنها همچنان به 

نان سنتی و خانگی تمایل دارد. 
دوره  در  اصفهان  به ویژه  و  ایران  شیعه  مردم  پیش  قرن ها  از   -2
سال و به ویژه محرم و صفر مجالس سوگواری حضرت امام حسین 
عنوان  اخیر  سده  دو  یکی  در  که  می کردند  برگزار  را  علیه السالم 
سال  در  رضاخان  سقوط  از  پس  است.  گرفته  خود  به  روضه خوانی 
1320 مجالس روضه خوانی که ممنوع شده بود، دوباره رونق گرفت 
و عالوه بر مساجد و تکایا در بسیاری از منازل نیز روضه های سنتی 
برپا بود. در دوران نهضت اسالمی نیز روضه های خانگی محل پرورش 
نیروهای انقالب بود و بسیاری از پیام های مبارزه در همین جلسات 

منتقل می شد.
اما در گذر سال ها روضه های سنتی و خانگی در رقابت با روضه های 
صنعتی و پرطمطراق رنگ باختند و امروز بسیار کمتر و بی رونق به 
چشم می خورند. با فرهنگ ساری غلطی که شکل گرفت ذائقه ها از 
جلسات خانگی بی ریا به جلسات و روضه های تشریفاتی تمایل پیدا 
صنعتی  روضه های  سمت  به  نان  عکس  بر  اینجا  آمار  شاید  و  کرد 

بچربد.
بزرگ  مراکز  حاصل  صنعتی  نان های  مانند  هم  صنعتی  روضه های 
تولید است که به دنبال مشتری های بیشترند و هر روز با تنوع بخشی 
چه  گر  بیندازند.  جا  را  خود  »برند«  دارند  تالش  فراورده ها،  به 
می کنند،  اداره  را  فرهنگی  مراکز  این  که  محترمی  دوستان  شاید 
رنجیده خاطر شوند، اما بدانند که با رشد بی منطق روضه های صنعتی، 
روضه های خانگی را نابود کرده اند و فرهنگ عزاداری جامعه را تهدید 

نموده اند.

تعبیر  صنعتی  روضه های  به  آن  از  که  عزاداری  بزرگ  مراسم های 
جذب  جمعی،  روحیه  تقویت  جمله  از  دارد.  نیز  محاسنی  کردیم، 
جوانان تنوع طلب و مواردی دیگر که طرفداران این گونه مراسم خود 

باید بیندیشند و متن را کامل کنند.
اما مقایسه میان روضه های صنعتی و خانگی )که شامل مساجد نیز 

هست( می تواند حقایقی را برای ما روشن کند:
نیکی می بینیم که آن اخالص و  به  به گذشته و حال  نگاهی  با   *
بی ریایی جلسات خانگی در مراسم های بزرگ تشریفاتی کمتر پیدا 

می شود. به عالوه فضای روضه های خانگی صمیمانه تر است.
و  نیروها  یکپارچه  و  بسته  مدیریت  روضه های صنعتی شاهد  در   *
تا  هستیم.  مجموعه ها  مدیران  اهداف  برای  سرباز  جماعت  تربیت 
جایی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر دیدیم که یکی از این 
مراکز به ستاد تبلیغاتی تبدیل شد و جوانان نقش تبلیغات چی آن 
نامزد را بر عهده گرفتند. در حالی که در روضه های خانگی معموالً 

خرد جمعی حاکم است.
* در روضه های خانگی صدها مدیر خرد پرورش می یافتند، اما در 
مجالس  می شوند.  تربیت  حزبی  نیروهای  بیشتر  روضه های صنعتی 
خانگی زایش و تولید نیرو دارد، در حالی که مجالس صنعتی افراد را 

به مصرف کننده تبدیل می کند.
* روضه های خانگی با کمترین هزینه اداره می شدند، اما روضه های 

صنعتی با رقم های سنگین و از منابع غیرشفاف اداره می شوند.
* در روضه های صنعتی چنانچه خطایی رخ دهد، اثر آن به مراتب 
سال های  منبرهای  برخی  در  چنان که  است.  مخرب تر  و  بزرگ تر 
از شأن  که  گفته اند  مطالبی سخیف  ناپخته  واعظان  از  برخی  اخیر 
مجلس امام حسین )ع( دور است. چه شوخی های رکیک آن شیخ 
تهران نشین و چه تأیید دست دادن با اوباما توسط یک مربی سنگر 

اجتماعی!
* در روضه های خانگی برای به کار گیری افراد صدها قاری، مداح 
صنعتی  روضه های  در  که  حالی  در  می شدند؛  تربیت  سخنران  و 
از وجود عده ای اندك استفاده می شود و انجماد استعدادها  معموالً 

رخ می دهد.
* نگاهی به خروجی جلسات خانگی و این جلسات عریض و طویلی 
که در سال های اخیر ُمد شده، نشان می دهد که با وجود هزینه های 
از  مراسم ها خرج می شود، خروجی چندانی  این  برای  که  سنگینی 
امثال ردانی پور،  از جلسات و روضه های خانگی  آن دیده نمی شود. 
مدیران  آمدند،  بیرون  تورجی زاده  و  همت  میثمی،  آیت،  خرازی، 
شاخصی  افراد  چه  بفرمایند  صنعتی  روضه های  و  جلسات  فرهنگی 
را تقدیم جامعه کرده اند و اصوالً خودشان نیروهایی مؤثر بوده اند که 
اشخاص مؤثری را بار بیاورند؟ آن شخصیت ها در برهه شرایط جنگ 
جنگ  عنوان  با  سخت تر  جنگی  درگیر  که  نیز  امروز  کردند،  بروز 
نرم هستیم، چند سردار برای این مبارزه تحویل جامعه داده ایم؟ در 
عرصه مدیریتی چرا این قدر کمبود وجود دارد؟ افرادی هم که به 
عنوان خروجی مجموعه ها وارد عرصه های مدیریت می شوند، معموالً 
در میزنشینی حل یا دچار استحاله می شوند. در کشور 80 میلیونی 
برگزیده  نفر   300 و  بگیریم  عزا  مجلس  انتخابات  برای  باید  چرا 
برای  البته  باشیم؟  نداشته  مهم  عرصه  این  به  ورود  برای  شاخص 
دچار  نیز  جامعه  بخش های  سایر  کارآمد  و  متعهد  مدیران  تربیت 
رخوت بوده اند، اما نقش جلسات و مجموعه های فرهنگی می توانست 

پر رنگ تر باشد که با روند روضه های صنعتی مخاطبان به جای تولید 
کننده، مصرف کننده شدند.

***
با عنوان »دیوانگان  یادم هست سالی در صبح عاشورا در جلسه ای 
حسین )ع(« شرکت کردم. سخنران مراسم مرحوم استاد پرورش بود. 
ایشان پس از مقدمه ای طوالنی داستان »حمام منجاب« را تعریف 
کرد: »مردی متدین که زنی زیبا را در کوچه می بیند که از او سراغ 
حمام منجاب را می گیرد و مرد ناگاه اسیر هوس شده، راه خانه خود 
را به او نشان می دهد. وقتی درب خانه را می بندد، زن بر او نهیب 
می زند و سرانجام با نقشه ای از خانه می گریزد. مرد ناکام تا سال ها 
در کوچه های شهر آواره می گردد و می گوید: أین الطریق الی حمام 

منجاب؟« )کشکول شیخ بهایی(
سپس استاد هشدار داد که: »یک دیوانه ی حمام منجاب شهری را به 
هم ریخت، شما که دیوانه ی حسینید، باید عالَمی را دگرگون کنید.«

لرزه  به  را  )ره( جهانی  امام خمینی  به راستی یک عاشورایی چون 
انداخت،

ما عاشوراییان چه کرده ایم؟
انصار حسین )ع( یاریش کرده اند؟

رزمندگان اسالم در کدام جبهه می رزمند؟
***

بیانات حضرت امام خمینی )ره( - 4 آبان 1360:
سید  فداکاری  است.  داشته  نگه  را  اسالم  که  است  صفر  و  »محّرم 
الشهدا- سالم اهللَّ علیه- است که اسالم را برای ما زنده نگه داشته 
است؛ زنده نگه داشتن عاشورا با همان وضع سنتی خودش از طرف 
روحانیون، از طرف خطبا، با همان وضع سابق و از طرف توده  های 
مردم با همان ترتیب سابق که دستجات معظم و منظم، دستجات 
عزاداری به عنوان عزاداری راه می  افتاد. باید بدانید که اگر بخواهید 
نهضت شما محفوظ بماند، باید این سنت ها را حفظ کنید.« )صحیفه 

امام، ج 15، ص: 330(
بیانات حضرت امام خمینی )ره( - 21 خرداد 1362:

»آن روضه  های سنتی را سر جای خودش نگه دارید، و آن مصیبت 
ها را نگه دارید زنده که برکاتی که به ما می رسد از آنهاست، و از 
کربال این برکات به ما می  رسد. کربال را زنده نگه دارید، و نام مبارك 
حضرت سید الشهدا را زنده نگه دارید، که با زنده بودن او اسالم زنده 

نگه داشته می  شود.« )صحیفه امام، ج 17، ص: 498(
بیانات امام خامنه ای در دیدار با جمعی از طالب و روحانیون - 22 

آذر 1388:
»بعضی حاال ممکن است بگویند شما می  خواهید نهضت امام حسین 
بیان کنید، دیگر روضه  خوانی  و  بروید  بکنید، خیلی خب،  بیان  را 
گریه و زاری و این ها چیست؟ بروید بنشینید بیان کنید که حضرت 
این کار را کردند، این کار را کردند، هدفشان هم این بود. این، خیلی 
اولیاء  به  این عاطفه  ی نسبت  فکر خطائی است، نگاه غلطی است. 
خدا، اولیاء دین، این پیوند عاطفی، پشتوانه  ی بسیار ارزشمند پیوند 
فکری و پیوند عملی است. بدون این پشتوانه، خیلی سخت می  شود 
در این راه حرکت کرد. این پیوند عاطفی، خیلی مهم است. این که 
امام راحل )رضوان اهللَّ علیه( فرمودند عزاداری به سبک سنتی، این 
یک حرف از روی عادت نبود؛ حرف بسیار عمیقی است؛ ژرف نگرانه 
است.«                                   |ندای اصفهان - مهدی ساغری زاده|

روضه های صنعتی!
وقتی مجموعه های فرهنگی عقیم می شوند

 « گردشگری « گردشگری

سبک زندگی سالم اسالمی ایرانی دانش آموزان تدوین می شود
در نشست مشترك فرهنگستان علوم پزشکی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش مقرر گردید ضمن تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان حوزه های مرتبط، به 

بررسی و تحلیل وضعیت موجود در رابطه با سبک زندگی سالم دانش آموزان بپردازند.
از سوی دیگر قرار است محتوای مناسب آموزشی درخصوص سبک زندگی سالم ، انجام مداخله 

آزمایشی، ارزشیابی، اصالح و تدوین برنامه جامع ملی انجام شود.

مسابقه کتاب خوانی 1000 کلمه برگزار می شود
خانه شهریاران جوان اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی تحت عنوان 1000 کلمه کرده است.

شرکت کنندگان در مسابقه، با مطالعه کتاب های شهید بهشتی و شهید مطهری که حاوی مضامین 
زندگانی و ابعاد شناخت مضامین ائمه معصومین)ع( است ، باید خالصه ای از کتاب انتخابی را در 
قالب 1000 کلمه نگاشته و تا تاریخ جمعه، 22 آبان مصادف با اولین روز ماه صفر به نشانی اینترنتی 

دبیرخانه مسابقه )1000kalameh.ir( ارسال کنند.

انتشار کتابچه »محرم و صفر در اندیشه امام خامنه ای« در عراق
به همت مرکز فرهنگی ایران در بغداد، کتابچه »محرم و صفر فی فکر االمام الخامنئی« چاپ و 
منتشر شد. در این کتابچه که در 5000 نسخه به چاپ رسیده است، مواردی همچون »استقامت 
حسینی در مقابل ظالمان در حماسه عاشورا«، »امام حسین)ع( منادی آزادگی و عدالت و عزت 
در جامعه انسانی در همه اعصار«،  »عاشورا احیا گر اسالم محمدی)ص( و استمرار بخش نبوت 
نبوی« و »استواری نهضت حسینی بر سه عنصر منطق، عشق و حماسه« و... به چشم می خورد.

هیچ قطره ای نزد خدای متعال، محبوبتر از دو قطره نیست: یکی قطره خونی که در راه خدا 
ریخته می شود، دیگری قطره اشکی که در تاریکی شب فقط به خاطر خدا ریخته می شود.

امام سجاد علیه السالم: )الخصال، ج 1، ص 50(

به گزارش کیمیای کویر به نقل از ایکنا، معاون پژوهشی مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی عالمه مجلسی گفت: نخستین کارگاه »مباحثی در فلسفه 

دین« در اصفهان برگزار می شود.
عالمه  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  پژوهشی  معاون  اهتمام،  حامد 
مجلسی، اظهارکرد: نخستین کارگاه مباحثی در فلسفه دین با موضوعات 
برهان صدیقین، بساطت ذات و صفات و مسئله شر در اصفهان برگزار 

می شود.
افزایی  دانش  و  افزایی  مهارت  هدف  با  کارگاه  این  اینکه  بیان  با  وی 
برگزار خواهد شد،گفت: کلیه دانش پژوهان، طالب و دانشجویان مقاطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند در این کارگاه ثبت نام و حضور 

پیدا کنند.
معاون پژوهشی مؤسسه آموزش عالی حوزوی عالمه مجلسی بیان کرد: 
در این کارگاه موضوعات کالمی و فلسفی درخصوص برهان صدیقین، 
بساطت ذات و صفات و مسئله شر و نگاه دین به این موضوعات بررسی 

می شود .
اهتمام با بیان اینکه »محمود مروارید«، دانشیارپژوهشگاه دانش های 
بنیادی )ipm( در این کارگاه به سخنرانی می پردازند، خاطرنشان 
کرد: این کارگاه از روز چهارشنبه،13لغایت 15 آبان ماه سال جاری در 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی عالمه مجلسی وابسته به دفتر تبلیغات 

اسالمی اصفهان برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه »مباحثی در فلسفه« 
دین در اصفهان

خاطرات شهدا
رمی خاک



در سال 2008 یکی از دانشمندان آمریکایی تحقیقی را با عنوان 
» کنترل مغز با گوشی  تلفن همراه » ارائه داد و در آن در مورد 
مضررات استفاده از وای فای به طور دسته بندی شده عوارض و 

خطرات را بازگو کرد که شامل:
 1- وای فای سبب بی خوابی می شود:

با  از ساعت ها کارکردن  اید که بعد  حتما شما هم متوجه شده 
گوشی تلفن همراهتان دچار بی خوابی شده اید. مطالعات نشان 
که  فرادی  که  دهد  می 
های  اشعه  معرض  در 
قرار  الکترومغناطیسی 
خواب  الگوی  در  دارند 
شان تغییرات قابل توجهی 
دیده می شود و نسبت به 
خواب  به  دیرتر  سایرین 
می روند. بنابراین به طور 
جدی توصیه می شود که 
نه تنها در ساعات انتهایی 
برای  آماده  بدن  که  شب 
حتی  بلکه  است  خواب 
در  را  خود  هم  خواب  در 
معرض تلفن همراه و دستگاه  وای فای قرار ندهید. همانطور که 
قبال هم گفته شد حتی شارژ کردن گوشی تلفن همراه در اتاق 

خواب هم سبب بی خوابی و مشکالت جدی برای مغز می شود.
 2- رشد و ترمیم سلول ها را مختل می کند:

بدون  اتاقی  در  گیاه  تعدادی  محققان  موضوع  این  اثبات  برای 
دادند  قرار  فای  وای  با  اتاقی  در  را  دیگر  تعدادی  و  فای  وای 

شد.  می  بینی  پیش  که  بود  همان  نتیجه  هفته   2 از  بعد  و 
اما  بودند  کرده  رشد  فای  وای  بدون  و  آزاد  اتاق  در  گیاهان 
نداده رخ  انها  در  بودند رشدی  فای  وای  معرض  در  که   گیاهانی 

 بود.
 3- وای فای به رشد کودک آسیب می رساند:

در سال 2009 محققان استرالیایی بعد از انجام مطالعات  دریافتند 
که اشعه وای فای سنتز پروتدین ها را تحت تاثیر قرار می دهد و 

رشد کودک را تا حد قابل توجهی کند می کند.
4- وای فای فعالیت های ذهنی زنان را ضعیف می کند:

30 نفر به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند که 15 نفر 
آنها مرد و 15 نفر آنها زن بودند. آنها در ابتدا تست ساده ای از 
عملکرد های مغزی را انجام دادند و بعد از ان به مدت 45 دقیقه 
در معرض و کار کردن با وای فای با قدرت 2.4 مگا هرتزی قرار 
گرفتند. نتیجه برای زنان خوشایند نبود! چرا که بعد از این مدت 
تست قبلی دوباره انجام شد و زنان نتیجه ای ضعیف تر نسبت به 

قبل دریافتند.
ناباروری در زنان ومردان  از وای فای موجب   5- استفاده 

می شود:
 تاپیر منفی وای قای و اشعه های الکترومغناطیسی تنها بر روی 
اسپرم نمی باشد و می تواند تخمدان ها را هم مورد حمله قرار دهد. 
شبکه های وای فای و اشعه ساطع شده از آنها هم تحرک اسپرم 

ها را تحت تاثیر قرار داده و سبب شکسته شدن DNA می شود.
طی یک مطالعات تحقیقاتی در یک آزمایشگاه به مدت 45 روز 
هر روز 2 ساعت موش ها را در معرض اشعه وای فای  قرار دادند 
موشه  و هم  نر  ها  متوجه شدند که هم موش  روز  از 45  بعد  و 
های ماده باروری خود را تا حد قابل توجهی از دست داده بودند 

 و در موش های ماده النه گزینی تخمدان ها بسیار ضعیف شده 
بود.

 6- وای فای با سرطان ارتباط دارد:
نگرانی از ابتال به سرطان همیشه با انسان های دنیای تکنولوژی 
باید گفت  سرطان زا بودن وای فای هنوز  همراه است .در واقع 
درمیان  مشخصی  نظر  اتفاق  زمینه  این  در  و  نرسیده  اثبات  به 
نتایج  وجود  این  با  ندارد.  وجود  جهانی  محققان  و  پژوهشگران 

نمونه  روی  ها  بررسی 
نشان  آزمایشگاهی  های 
گرفتن  قرار  دهد  می 
های  اشعه  معرض  در 
احتمال  الکترومغناطیسی 
سرطانی  های  تومور  بروز 

را افزایش می دهد. 
را  خطرات  این  چطور   

محدود کنیم؟
جوابی ساده تر و روشن تر 
از اینکه خود را از اشعه ی 
داریم  نگاه  دور  فای  وای 
از  نوعی  به  ندارد  وجود 

ساده ترین روش های کاهش خطرات این است که لپ تاپ، موبایل 
و تبلت ها را در نزدیکی بدن تان نگه ندارید و بعد از اینکه کارتان با این 
وسایل تمام شد، از آنها فاصله بگیرید. اگر از این دستگاه ها استفاده 
 نمی کنید هیچ دلیلی ندارد که از صبح تا شب در اطراف تان روشن

 باشند

دالیلعجیببیخوابی
کامال مشخص  بیداری های شبانه  و  بی خوابی  دلیل  اوقات  گاهی 
در  یا  کنید  مدیریت  بعد  روز  را صبح  است جلسه ای  قرار  است. 
این  زیادی خورده اید.  دادگاه حاضر شوید؛ گاهی هم غذای  یک 
حال،  این  ساخت.با  خواهند  مختل  را  شما  شبانه  خواب  عوامل 
گاهی  نیست.  مشخص  موارد  از  برخی  در  بی خوابی  اصلی  علت 
اوقات به باشگاه می روید، ورزش می کنید و حتی یک یا دو ساعت 
زودتر از زمان خواب به استراحت می پردازید؛ اما تنها به سقف اتاق 
خیره می شوید و ساعات باقی مانده تا زمان اتمام خواب شبانه را 
محاسبه می کنید.بوی نعناع تازه بسیار قوی است. این بو می تواند 
شما را برای یک مدت طوالنی بیدار نگه دارد. محققان انگلیسی 
در یکی از مطالعات خود دریافتند افرادی که پیش از خواب بوی 
در  که  افرادی  با  مقایسه  در  می کنند،  استشمام  را  نعناع  روغن 
معرض این بو قرار ندارند، کمتر احساس خواب آلودگی می کنند. 
این بدان معنا نیست که قبل از خواب مسواک نزنید. بهتر است 
از خمیر دندانی استفاده کنید که فاقد رایحه نعناع باشد.امروزه، 
استفاده از وسایل الکترونیکی در شب مشکل ساز می شود. با وجود 
روش های بسیاری که برای استفاده از فناوری های الکترونیکی در 
این  بود.  خواهد  دشواری  کار  خوابیدن  دارد،  وجود  خواب  تخت  
بدان معنا نیست که نمی توانید از این فناوری ها دل بکنید. بلکه 
حاکی از آن است که این فناوری ها بر ذهنیت شما اثر می گذارند، 
آن هم درست در زمانی که باید کم کم به خواب بروید. حتی پس 
از کنار گذاشتن این فناوری ها ذهن شما درگیر خواهد بود. بهتر 
 است قبل از خواب یک کمدی ساده یا طنز بی محتوای تلویزیونی

 ببینید.

کاهشمحسوسنمکدر
فرموالسیوننانوپنیر

 دکتر هدایت حسینی با اشاره به اینکه از برنامه های اولویت دار سازمان 
غذا و دارو کاهش مصرف نمک در مواد غذایی است، تصریح کرد: 207 
پروانه بهداشتی ساخت برای تولید نمک توسط این اداره کل صادر 
شده است که 49 واحد تولید کننده نمک خوراکی در کشور مشغول 
فعالیت در این حوزه هستند.حسینی همچنین با بیان اینکه میزان 
تولید نمک خوراکی کشور در سال 700 هزار تن است، اضافه کرد: 55 
درصد این مقدار در سبد خانوار و از طریق نمک سفره و مواد غذایی 
خانگی دریافت می شود.وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های 
سازمان غذا و دارو در راستای کاهش مصرف نمک در کشور پرداخت 
و خاطرنشان کرد: براساس مصوبات سازمان میزان فرموالسیون نمک 
در محصوالت و تولیدات صنعتی کاهش یافته است.حسینی با اشاره 
به اینکه بیشترین میزان دریافت نمک از طریق محصوالت غذایی نان 
و پنیر است، از کاهش این ماده در فرموالسیون نان و پنیر به ترتیب 
از چهار به سه و از دو به 1.8درصد خبر داد و افزود: کیفیت نمک 
مورد استفاده و یددار بودن آن نیز مسئله مهم دیگری است که در 
دستور کار قرار دارد و کاهش مصرف آن تا حدود پنج گرم در روز 
در دست اقدام است.حسینی درباره پایش مستمر نمک، بازنگری در 
حد مجاز آن در نان و همچنین الزام استفاده از نمک تصفیه شده 
توسط نانوایی ها سخن گفت و ابراز امیدواری کرد: از ابتدای دی ماه 
 سال جاری ماه میزان حد مجاز نمک در نان به 1.6 درصد کاهش

 یابد.

جدیدترینمرسدسهیدروژنی
درراهاست

مرسدس با وجودی که یکی از پیشگامان توسعه و تحقیق در بخش 
خودروهای هیدروژنی بود، اکنون نسبت به رقبا در رائه این خودروها 
به بازار و تجاری سازی آنها، عقب افتاده است. بعد از ورود هیوندای، 
تویوتا و هوندا به عرصه خودروهای پیل سوخت، مرسدس نیز اعالم 
کرده که تا سال 2017، خودروی نسل بعدی پیل سوختی با برند این 
شرکت را ارائه می کند. با اینکه مرسدس در مورد کالس این خودرو 
حرفی نزده اما می دانیم که توسعه تکنولوژی آن با مشارکت فورد و 
رنو-نیسان صورت گرفته است.مرسدس پیشتر از این تعداد انگشت 
برای مشتریان کالیفرنیایی  را  با پیل سوختی   B از کالس شماری 
که در آنجا زیرساختهای سوخت گیری هیدروژن وجود دارد، آماده 
تا  کالیفرنیا  در  هیدوروژن  ایستگاه های  تعداد  است  قرار  بود.  کرده 
پایان سال 2016 به بیش از 40 ایستگاه برسد که این برای فروش 
بیشتر خودروهای پیل سوختی در این ایالت، زمینه را مهیا می سازد. 
هیدروژن  بین  شیمیایی  واکنش  یک  از  سوختی  پیل  خودروهای 
می کنند.  استفاده  الکترون  ایجاد  برای  هوا  اکسیژن  با  ذخیره شده 
پیشرانه  الکتریکی  موتورهای  به  نیروبخشی  باعث  الکترون ها  این 
از اگزوز این خودروها نیز تنها بخار آب بیرون  می شوند. در عوض 

 می آید. 

سازمان بهداشت جهانی می گوید: گوشتهای فرآوری 
شده نظیر هات داگ و سوسیس می تواند موجب ابتال 

به سرطان روده بزرگ در افراد شود.
به گزارش کیمیای کویربه نقل از نچرال نیوز، نتیجه 
گیری یک گزارش جدید از سازمان بهداشت جهانی 
این است که خوردن گوشت های فرآوری  از  حاکی 
افزایش  را  بزرگ  روده  سرطان  به  ابتال  خطر  شده 
می دهد. این در حالی است که خوردن گوشت قرمز 
نیز ممکن است خطر ابتال به این بیماری را افزایش 

دهد.
 بر اساس بررسی های انجام شده در 10 کشور، یک 
کارگروه  متشکل از 22 کارشناس به نمایندگی از 
سرطان  برروی  تحقیقات  جهانی  بهداشت  سازمان 
النست  مجله  در  بررسی  این  نتایج  کردند.  آغاز  را 

انکولوژی منتشر شده است.
و  قرمز  گوشت  زیاد  مصرف  متعدد  مطالعات   
گوشت های فرآوری شده را با خطر ابتال به سرطان 
تایید می کند. در  یا سرطان روده قویا  روده بزرگ، 
بریتانیا  بهداشت  وزارت  توصیه  بنابر   ،2011 سال 
فرآوری  و  قرمز  گوشت  مصرف  کاهش  منظور  به 
به  روز  در  گرم   70 به  روز  در  گرم   90 از  شده 
داده هشدار  سرطان  به  ابتال  خطر  کاهش   علت 

 شد.
شده  فرآوری  گوشت  روزانه  مصرف  گرم   50 هر    

ابتال  خطر  است  ممکن   - بیکن  برش  دو  معادل   -
ببرد.  باال  درصد   18 را  کولورکتال  سرطان  به 
دهد  می  نشان  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  مطالعات، 
هر 100 گرم گوشت قرمز روزانه ممکن است خطر 
باال  درصد   17 تا  را  بزرگ  روده  سرطان  به   ابتال 

ببرد.
باالی  مصرف  بین  ارتباط  همچنین  کارشناسان   
گوشت قرمز و افزایش خطر ابتال به سرطان پانکراس 
را هم هشدار  به میزان کمتر  و پروستات، هر چند 

می دهند.
شهروندان  که  است  این  از  حاکی  تحقیق  این 
شده  فرآوری  گوشت  گرم   21.7 روزانه  آمریکایی 

مصرف می کنند.
شده  فرآوری  گوشت های   از  مملو  غذایی  رژیم   
ممکن  کالباس،  و  سوسیس  و  داگ  هات  همچون 

است منجر به مرگ ساالنه 34،000 مورد شود.
بیش  کاری  گروه  ها،  یافته  این  به  رسیدن  برای   
و  قرمز  بین گوشت  ارتباط  ارزیابی  مطالعه  از 800 
بررسی  را  از سرطان  انواع متعددی  و  فرآوری شده 

کردند.
 گوشت قرمز از جمله گوشت گاو، گوشت بره، گوشت 
گوشت  از  منظور  است.  شده  تعریف  بز  و  گوسفند 
داگ هات  و  کالباس  و  سوسیس  شده،   فرآوری 

 است.

طبقه بندی و نظم دهی: وقتی مشغول مرتب کردن و 
ساماندهی وسایل مان در خانه هستیم، همیشه اشیا و 
لوازمی در نهایت باقی می مانند که بی جا و مکان اند. 
با ترفند هایی بسیار ساده و ارزان می توان برای این 
وسایل مکان های مناسبی در خانه تدارک دید. اگر 
همه چیز به خوبی نظم داده شده باشد، پیدا کردن 
تر  تر و سریع  دارید خیلی آسان  نیاز  چیزهایی که 
خواهد شد، ابزار ها دقیقا در جایی هستند که از آن 
اعضای خانواده  از  کدام  و هر  کنید  استفاده می  ها 
محل وسایلش را می داند. به عبارت دیگر، نظم در 
دکوراسیون منزل، آسایش را برای شما به ارمغان می 
آورد. در همین راستا چیدانه 10 پیشنهاد ساده برای 
شما دارد تا نظم را به گوشه و کنار منزل تان بیاورید. 

با ما همراه باشید...
به  بخشیدن  نظم  برای  سیاه  تخته  کمد  درب 

خانه
به جای اینکه همه ی خانه را به دنبال وسیله ی مورد 
نظرتان بگردید، با استفاده از درب تخته سیاه برای 
کمد ها می توانید روی درب هر کمد نام وسایل درون 
آن را بنویسید و خیلی سریع به آن ها دسترسی پیدا 
کنید. این درب ها به شما این امکان را نیز می دهند 
که در صورت تعویض وسایل، نام ها را به آسانی پاک 

کنید و از نو بنویسید.
دوست دارید درب کمد را خودتان به راحتی به تخته 
سیاه تبدیل کنید؟ پس این مطلب چیدانه را از دست 

ندهید: تو خونه تخته سیاه هم الزم میشه!
سبد ها در زیر نیمکت و مبل راحتی برای نظم 

دادن به خانه
اگر به دنبال یک فضای مناسب برای نگهداری وسایل 
غافل  راحتی  مبل  و  ها  نیمکت  زیر  از  هستید،  تان 
نشوید. یک ردیف سبد به راحتی در زیر آن ها جا می 
گیرند. برای اینکه مرتب و تمیز به نظر برسند، از یک 
مجموعه ی مشابه استفاده کنید و اجازه ندهید اشیا 
پیشنهادی: دکوراسیون  لبریز شوند.مطلب  ها  آن  از 

داخلی منظم و زیبا با این 15 راه حل
نظم دهنده کارت پستال و مجله

آیا جایی برای مجله ها، کارت ها و کاغذهای تلنبار 
ای  از جا مجله  استفاده  ندارید؟  تان  منزل  در  شده 
راه  بینیم،  ها می  فروشگاه  و  ها  مغازه  در  که  هایی 
حل مناسبی برای نگهداری کارت ها، کاغذ های مهم، 
تصاویر و لوازم التحریر به صورتی مرتب و منظم است. 
این یک استفاده هوشمندانه از نظم دهنده ها در خانه 
به  را  تان  و ذکاوت  زودتر هوش  است، پس هر چه 

نمایش بگذارید!
خام  مواد  برای  زده  برچسب  های  شیشه 

آشپزخانه
استفاده از شیشه های برچسب دار برای مواد خام در 
دکوراسیون آشپزخانه، عالوه بر اینکه محتوی ظرف را 
نشان می دهد، با داشتن برچسب دسترسی به آن ها 

را در مواقع آشپزی بسیار آسان می گرداند.

ازمضراتوایفایچهمیدانیم؟

دورسوسیسوکالباسراخطبکشید
سرطانزاست

نظمبخشیدنبهخانهباایدههای
آسانوارزان

کارطاقتفرساازاونخواستن
برای  و  فرزند است  توان  آنچه در حد  قبل عنوان کردیم که  در شماره 
انجامش میسر است را بپذیریم این یک اصل مهم است که توجه و دقت 
در آن به توانمند شدن کودک کمک می کند و اکنون اصل نهم در تربیت :

کارطاقت فرسا از او نخواستن 
» آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرساست از او نخواهد « 

» و یتجاوز عن معسوره « 
کار سنگین از کودک خواستن باعث می شود که او نسبت به خود و توانایی 
خود مایوس شود زیرا او فکر می کند آنچه از او خواسته شده است را باید 
انجام دهد و عدم موفقیت موجب تحقیر و شکست شخصیت او  بتواند 
خواهد شد و این تحقیر زمینه های عدم شکوفایی شخصیت او خواهد شد 
و این تحقیر زمینه های عدم شکوفایی  استعداد او را در بر خواهد داشت  
والدین باید مراقب باشند کارهایی را به فرزندشان محول کنند که در حد 
توانایی  آنها باشد و در جریان انجام کار نیز آنها را یاری کنند وبرای انجام   
صحیح کار فرزند خود را راهنمایی نمایند تا موفقیت آنها امکان رشد و 
بروز استعداد و تواناییهای فرزند را باعث گردد . واگذاری کار به کودک 
همه امور را در بر می گیرد حتی درس خواندن را ، از کودک باید به قدر 
توانایی خواست برای یک کودک نمره و معدل 19 به باال میسرا ست و برای 

دیگری نمره و معدل 16 با آن 19 برابری می
 کند . و مقایسه  این دو با یگدیگر امری عبث،  بی جا  و بسیار خطر ناک 
است زیرا عالوه بر اینکه موجبات احساس حقارت را در فرزندی که دارای 
نمره پایین تر است ایجاد می کنیم  بین آن دو نوعی کینه و دشمنی نیز 
ایجاد خواهیم کرد و عواقب شوم و نگران کننده ه ای را برای آنها رقم 
خواهیم زد لذا باید از اینگونه مقایسه 
ها ، رفتارها و ... جدا بپرهیزیم . 

     منبع : کتاب اصول تربیت تالیف 
مظفر حاجیان

برگزاریمراسمروزجهانیدیابت
دراصفهان

مراسم های مختلف روز جهانی دیابت با همکاری برخی از سازمان ها و 
نهاد های دغدغه مند در 23 آبان و به منظور شناساندن این بیماری و 
برگزار می شود. مراسم های مختلف روز  ناگوار آن در اصفهان  عوارض 
جهانی دیابت با همکاری برخی از سازمان ها و نهاد های دغدغه مند در 
23 آبان و به منظور شناساندن این بیماری و عوارض ناگوار آن در اصفهان 
برگزار می شود.دبیر ستاد سالمت شهرداری اصفهان، گفت: شکل گیری 
و توسعه پدیده شهرنشینی، تغییر الگوی غذایی و کاهش تحرک و فعالیت 
بدنی مناسب، شرایط مساعدی را برای افزایش میزان قند خون و ابتالء به 
بیماری دیابت پدید آورده است. بر همین اساس جهت شناساندن و افزایش 
سطح آگاهی در زمینه بیماری دیابت، روز 23 آبان به عنوان روز جهانی 
دیابت نامگذاری شده است.حمیدرضا مهماندوست ادامه داد: هم اکنون 
در جهان حدود 400 میلیون نفر به دیابت مبتال هستند، که پیش بینی 
می شود این رقم در سال 2035 به بیش از 600 میلیون نفر افزایش   یابد. 
در ایران نیز بیش از 10% جمعیت بالغ را دیابتی ها تشکیل می دهند که 
فرهنگ  ستاد  افزود:  بی اطالعند.وی  هنوز  خود  دیابت  از  آن ها  از  نیمی 
سالمت شهرداری اصفهان نیز قصد دارد با همکاری برخی از سازمان ها 
و نهاد های دغدغه مند در 23 آبان، روز جهانی دیابت و یک هفته بعد از 
آن، به شناساندن و عوارض ناگوار این بیماری بپردازد. بر همین اساس در 
هفته دیابت شهر اصفهان با توجه به شعار روز جهانی دیابت )زندگی سالم 
از صبحانه آغاز  می شود( با تابلوهای آموزشی و تبلیغاتی مزین می شود. 
تابلو هایی که به منظور ارتباط بیشتر با مخاطبان به صورت سه بعدی 

طراحی و ساخته می شوند.
های  برنامه  دیگر  از  کرد:  تصریح  اصفهان  ستاد سالمت شهرداری  دبیر 
هفته جهانی دیابت کارگاه و جشنواره نقاشی کودکان ، حرکت اتوبوس 
های پایش قند خون  و مشاوره در شهر، افشاندن نور آبی )رنگ قراردادی 
برای دیابت( در بناهای قدیمی اصفهان، اجرای برنامه های فرهنگی، تئاتر 
خیابانی، توزیع محصوالت فرهنگی و غیره است  که همگی به آموزش و 

پیشگیری و شناساندن عوارض دیابت خواهند پرداخت.

صبحانهسرشارازپروتئین،بهترین
وعدهغذاییبرایکاهشوزن

خوردن صبحانه باعث می شود که در ادامه روز غذای کمتری بخورید. اما 
خوردن گرانوال و نوشیدن یک فنجان قهوه کمک چندانی نخواهد کرد.

صبحانه سرشار از پروتئین، بهترین وعده غذایی برای کاهش وزن
عدم توجه به اولین وعده غذایی روز، یعنی صبحانه، یک مشکل غیر قابل 
انکار است. تحقیقات نشان می دهند که خوردن یک صبحانه مناسب باعث 
می دهد.  افزایش  را  بدن  متابولسم  و  شده  تمرکز  و  انرژی  سطح  بهبود 
بخورید.  کمتری  غذای  روز  ادامه  در  که  باعث می شود  خوردن صبحانه 
اما خوردن گرانوال و نوشیدن یک فنجان قهوه کمک چندانی نخواهد کرد.

محققان در یک مطالعه جدید که در دانشکده پزشکی میسوری به انجام 
رسیده است، دریافتند که خوردن یک صبحانه سرشار از پروتئین نقش 
بسزایی در کاهش وزن دارد. به گفته محققان، افرادی که در وعده صبحانه 
35 گرم پروتئین دریافت می کنند، در مقایسه با کسانی که تنها 13 گروم 
پروتئین می گیرند، در طول روز کمتر احساس گرسنگی کرده و چربی 
کمتری دریافت می کنند.اما چگونه است که پروتئین مانع از افزایش وزن 
می شود؟ به گفته لیزا موسکوویتز، متخصص تغذیه ساکن در نیویورک، 
پروتئین حجم معده را سریعا پر می کند؛ از سوی دیگر، بدن برای هضم، 
تجزیه و سوخت و ساز آن به فعالیت بیشتری نیاز دارد. از آنجایی که هضم 
پروتئین زمان زیادی می برد، این ترکیبات مغذی شما را برای یک مدت 
طوالنی سیر نگه می دارند. هر قدر بیشتر احساس سیری کنید، انتخاب های 
غذایی بهتری در ادامه روز خواهید داشت.از تاثیر این 35 گرم پررتئین 
رشدی  حال  در  پسران  مطالعه،  این  در  شرکت کنندگان  نشوید.  دلسرد 
بودند که به طور معمول به انرژی بیشتری از بزرگساالن نیاز دارند. به گفته 
موسکوویتز، افراد می توانند به راحتی در یک وعده صبحانه بیش از 30 

گرم پروتئین مصرف کنند.

زلزله
همان طور که در شماره قبل نیز اشاره شد استاندارد ملی در مورد 
طراحی ساختمانها در برابر زلزله آیین نامه 2800 می باشد که 
نهایی  تصویب  ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  موسسه  در 
شده است. در این آیین نامه مالحظات مختلفی نظیر مالحظات 
ای  بندی سازه  پیکر  معماری ومالحظات  ،مالحظات  ژئوتکنیکی 
مد نظر قرار گرفته است که در این شماره مالحظات  پیکر بندی 
سازه ای به طور خالصه تقدیم خوانندگان محترم نشریه می گردد. 
شایان گفتن است شماره های منظور شده در زیر همان شماره بند 

های ذکر شده در آیین نامه یاد شده است.
مالحظات پیکر بندی سازه ای

طبقات  در  نمایند  می  تحمل  را  قائم  بارهای  که  عناصری   1-8
مختلف تا حد امکان بر روی هم قرار داده شوند تا انتقال بار این 

عناصر به یکدیگر با واسطه عناصر افقی صورت نگیرد.
8-2 عناصری که نیروهای افقی ناشی از زلزله را تحمل می کنند 
به صورتی در نظر گرفته شوند، که انتقال نیروها به سمت شالوده به 
طور مستقیم انجام شوند و عناصری که با هم کار می کنند در یک 

صفحه قائم قرار داشته باشند.
8-3 عناصر مقاوم در برابر نیروهای افقی ناشی از زلزله به صورتی 
در نظر گرفته شوند که پیچش ناشی از این نیروها در طبقات به 
حداقل برسد . برای این منظور مناسب است فاصله مرکز جرم و 
مرکز سختی در طبقه در هر امتداد، کمتر از 5 درصد بُعد ساختمان 

در آن امتداد گردد.
شکل  که  گردند  طراحی  نحوی  به  آن  اجزای  و  ساختمان   4-8

پذیری و مقاومت مناسب در آن ها تأمین شده باشد.
خمشی  قاب  سیستم  از  آنها  در  که  هایی  ساختمان  در   5-8
صورت  نحوی  به  طراحی  شود،  می  استفاده  جانبی  بار  برای 
خرابی دچار  تیرها  از  دیرتر  ها  ستون  امکان  حد  تا  که   گیرد 

 شوند.
8- 6اعضای غیر سازه ای، مانند دیوارهای داخلی و نماها طوری 
اجرا شوند که تا حد امکان مزاحمتی برای حرکت اعضای سازه ای 
در زمان وقوع زلزله ایجاد نکنند . در غیر این صورت، اثر اندرکنش 

این اعضا با سیستم سازه باید در تحلیل سازه در نظر گرفته شود.
8-7از ایجاد ستون های کوتاه، به خصوص در نورگیرهای زیرزمین 

ها، حتی االمکان خودداری شود.
8-8 حتی المقدور از به کارگیری سیستم های مختلف سازه ای در 

امتدادهای مختلف در پالن و ارتفاع خودداری شود.
دکترعلیرضا حاجیان پژوهشگر و استاد دانشگاه 

وکیلقالبي110میلیاردریالی
دستگیرشد

وکیل قالبی با 110میلیارد ریال کالهبرداری از صاحبان سرمایه 
دراصفهان دستگیر شد.به گزارش کیمیای کویر، فرمانده انتظامی 
استان اصفهان گفت: این کالهبردار 36 ساله با تحصیالت پایین که 
خود را وکیل وفردی بانفوذ در دستگاه های دولتی معرفی کرده 
بود از سرمایه داران وکالت نامه تام می گرفت و همه اموال واسناد 
آنان را به نام خود منتقل می کرد.سردار آقاخانی افزود: با تالش 
مأموران پلیس آگاهی این فرد که 15 شاکی داشت در استان های 
اصفهان ، چهارمحال وبختیاری وخوزستان کالهبرداری کرده بود 
دستگیر شد.وی به شهروندان توصیه کرد بدون تحقیق وبررسی به 
افرادی که شناخت کافی از آنان ندارد اعتماد نکنند و وکالت ندهند.

سیلدراصفهانجانیکزن
راگرفت

رئیس سازمان امداد و نجات کشور گفت: یک خانم 45 ساله از 
اهالی شهرستان خور و بیابانک اصفهان جان خود را از دست داد.

به گزارش اداره کل هواشناسی استان اصفهان، همچنین نقشه های 
استان  روی  از  ناپایدار  امواج  تدریجی  خروج  بیانگر  هواشناسی 
اصفهان تا اواخر وقت دوشنبه است؛ بر این  اساس افزایش ابر و مه و 
بارش پراکنده وزش باد نسبتاً شدید و سرد و کاهش محسوس دما 

در سطح استان پیش بینی می شود.
بود؛  به صورت برف خواهد  بارش  ارتفاعات و مناطق سردسیر  در 
یخ بندان، مه گرفتگی و کوالک برف در مناطق سردسیر و جاده ها 
درجه   5-8 آینده  ساعت   24 در  هوا  دمای  می شود  پیش بینی 
با یخ بندان  کاهش محسوس خواهد داشت که در برخی مناطق 

همراه است.
در همین راستا ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات کشور 
با اشاره به فوت 9 نفر از هم وطنان در سیالب اخیر گفت: 3 نفر در 
استان ایالم، 3 نفر در لرستان، 2 نفر در کرمانشاه و شب گذشته 
نیز یک خانم 45 ساله از اهالی شهرستان خور و بیابانک اصفهان 
افزود:  خانم  این  مرگ  مورد  در  دادند.وی  دست  از  را  خود  جان 
وی ساکن روستای چاه ملک در شهرستان خور و بیابانک بود که 
و جان برق گرفتگی شد  دچار  منزل  آبگرفتگی  از  پس   متأسفانه 

 باخت.

اهدايعضوبدنمرگمغزي
دراصفهان

زندگی  بیمارنیازمند  به  بدن مرگ مغزی دراصفهان  اهدای عضو 
دوباره بخشید.

آموزشی  مرکز  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  واحد  مسئول   
ساله   41 رفیعی  محمود  امروزگفت:  اصفهان  الزهرا  درمانی 
این  به  بود  شده  قلبی  ایست  ،دچار  ریه  آمبولی  علت  به  که 
برداشته  پیوند  برای  وی،  جراحی،کبد  در  امروز  و  منتقل   مرکز 

شد.
خانم خلیفه سلطانی افزود: کبد برای پیوند به بیمارستان نمازی 

شیراز ارسال شد.

پزشکی دنیای خودرودانستنی 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مظفر حاجیان حسین آبادی 
سر دبیر: صدیقه ایروانی 

چاپ : رسانه برتر 
ویژه استان های : اصفهان ، کرمان ، یزد و چهار محال و بختیاری 

نمابر: 32501215-34467609-031  تلفن پذیرش آگهی :031-34460664
طراحی وصفحه آرائی : اطلس محمودیان فرد 

چهارمحال و بختیاری  کرمان یزد اصفهان 
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 امام على عليه السالم : :
برای انسان عيب نيست که حقش تاخير افتد، عيب آن است که چيزی را که حقش 

نيست بگيرد.

Esfahan.kimia@gmail.com

6-5 182414 7

نمای هفته

سه شنبه 12 آبان ماه 1394                 20 محرم 1437             3 نوامبر 2015                   سال اول شماره 38                    قیمت : 500 تومان                                

 «  سالمت «  حوادث

 «  اصول تربیت «  علمی


