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اخذ دیرکرد بانکی
 ربا وحرام است

سند اولویت بندی مولفه های نقشه فرهنگی شهر 
اصفهان رونمایی شد

سند اولویت بندی مولفه های نقشه 
فرهنگی شهر اصفهان رونمایی شد

گردشگری سالمت ، مهمترین  
راهکارتوسعه گردشگری 

جنگ نرم ، بصیرت عمارگونه و 
استقامتی مالک اشتر وار

خیانت بزک                                                                              

 اقتصاد مقاومتی یعنی مصرف
 تولید داخلی 

در مراسمی باحضور مسئوالن شهری اصفهان سند اولویت بندی مولفه های 
نقشه فرهنگی شهر اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار کیمیای کویر، در مراسمی با حضور شهردار، رئیس 
اولویت بندی  سند  از  اصفهان  شهری  مدیران  از  جمعی  و  شهر  شورای 
مولفه های نقشه فرهنگی شهر اصفهان رونمایی و جزئیات این طرح تبیین 

شد.
تنظیم شده  فرهنگی در 10 سر فصل کالن  اولویت های  نقشه،  این  در 

است که شامل 130 زیرمجموعه می شود.
از جمله مولفه های کالن این سند، هویت اسالمی، ایرانی و انقالبی، نهاد 
خانواده و جمعیت، سبک زندگی اسالمی ایرانی،اخالق و فرهنگ عمومی، 

ارتباطات و رسانه، محصوالت و صنایع فرهنگی است.
شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  شهر،  شورای  فرهنگی  کمیسیون 
سند  تنظیم  و  کننده  تهیه  نهادهای  شهرداری  برنامه ریزی  معاونت  و 

مولفه های فرهنگی شهر اصفهان هستند.
علی قاسم زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در این مراسم 
اظهار داشت: ما در آسیب شناسی فرهنگی شهر به چند خأل رسیدیم که 

یکی از آنها کمبود محتوای فرهنگی در این زمینه بود.
وی افزود: بر این اساس کمیسیون فرهنگی پروژه ای را تبیین کرد تا بر 
فرهنگی  نقشه  پروژه  علمی  طریق  از  و  به دست آمده  اولویت های  اساس 

شهر اصفهان تبیین شد.
نقشه  پروژه  کرد:  تاکید  اصفهان  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
فرهنگی شهر اصفهان سبب می شود تا مراکز فرهنگی در کنار یکدیگر و 
با تعامل کار کنند چراکه تاکنون مراکز متعددی که مباحث فرهنگی را 

دنبال می کردند در کنار یکدیگر فعالیت نداشتند .
وی ادامه داد: تا پیش از این مجموعه های فرهنگی به جزیره های جدا از 
هم شباهت داشتند و از امروز که این نقشه تدوین شده است ارتباط میان 

بخش های مختلف مشخص شده است.
قاسم زاده تصریح کرد: در واقع وجود این سند جامع سبب می شود تا 
این بخش ها در کنار یکدیگر فعالیت کنند و متولیان فرهنگی با تعامل با 

یکدیگر در ارتباط با یک هدف واحد فرهنگی تصمیم بگیرند.
وی اضافه کرد: بر این اساس در عین عدم دخالت در مجموعه ها، همه در 
یک چرخه تعریف شده اند و این سند پس از یک سال که مورد آزمایش 

قرار گرفت از سال 95 به صورت دقیق اجرایی خواهد شد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان اینکه باید ظرفیت های 
مردمی را در راستای حل مشکالت شهری فعال کنیم، تاکید کرد: ساختار 
حوزه فرهنگ ساختاری متمرکز و ستادی است و اکنون که مسئله کار 
شده  رفع  مختلف  مناطق  در  اجتماعی  معاونت های  تشکیل  با  ستادی 
است نیازمند یک همکاری جمعی هستیم تا با جدی گرفتن اولویت های 

فرهنگی بتوانیم اهداف مشترک خود را عملیاتی کنیم.
در ادامه اصغر آذربایجانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان 
گفت: آنچه در چهارمین دوره شورای شهر مدنظر قرار گرفته است نگاه 
و  اجتماعی شهر  و  فرهنگی  در حوزه  برای هدف گذاری  عمیق  و  دقیق 

شهرداری است.
ی افزود: رهبر معظم انقالب فرهنگ را ستون فقرات و هویت یک ملت 
زیرساخت  به عنوان  را  فرهنگ  توسعه  باید  اساس  این  بر  و  برشمردند 

توسعه در حوزه های مختلف شهر قرار دهیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی اصفهان تاکید کرد: در توسعه 
متوازن شهر ساحت های مختلف حوزه فرهنگ، چه ساحت ذهنی و چه 
باید  گیرد  قرار  توسعه  یک  مختلف  ابعاد  در  بخواهد  اگر  عینی  ساحت 

نگاهی دقیق نسبت به ظرفیت های وضعیت حال به وجود آید.
شورای  چهارم  دوره  منشور  تدوین  مبنای  فرهنگ  اینکه  بیان  با  وی 
اسالمی شهر اصفهان قرار گرفته است، تاکید کرد: فرهنگ پیکره ای است 
حال  عین  در  و  دارد  توسعه  ابعاد  نظارت  در  را  مختلفی  مؤلفه های  که 

محدودیت هایی نیز در حوزه منابع انسانی، مالی، زمان و مکان دارد.
فرهنگ  حوزه  معاونت  و  شورا  جلسات  در  اینکه  بیان  با  آذربایجانی 
شهرداری به ادبیاتی مشترک در حوزه فرهنگ دست یافتیم، تصریح کرد: 
راه  نقشه  اساس  بر  و  اولویت بندی  را  مؤثر حوزه شهری  مؤلفه های  باید 

طراحی شده در مسیر توسعه گام برداریم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی اصفهان تصریح کرد: در ابالغیه 
رهبر معظم انقالب در ارتباط با تدوین برنامه ششم توسعه بر عملیاتی 

شدن نقشه مهندسی فرهنگ کشور تأکید شده است.
بر  که  است  بعدی  تمام  ظرفیتی  کشور  فرهنگی  نقشه  کرد:  اضافه  وی 
اساس مقتضیات فرهنگی بومی سازی شده است و بر اساس ظرفیتی که 

ایجاد شده کار مشترکی شکل گرفته است.
آذربایجانی با بیان اینکه پس از 18 ماه این پروژه انجام شد، بیان داشت: 
در پروژه نقشه جامع فرهنگی سه ناظر علمی تحقیق و نظارت داشته اند 
و امیدوار هستیم ظرفیتی که برای فرهنگ شهر انجام گرفته به جهات 

مختلف برای حوزه فرهنگی شهر برکاتی داشته باشد.
وی ادامه داد: نخستین برکت این پروژه این است که شورای شهر مسیر 
حرکت خود را در حوزه فرهنگ پیدا کرده و از جمله مزیت ها ی آینده 

پروژه هم افزایی دستگاه های مختلف است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان اظهار داشت:  دستگاه های 
متعددی در حوزه فرهنگ فعالیت دارند و همه دستگاه ها بر اساس ظرفیت 
راهی  نقشه  در  اگر  قطع  طور  به   افزود:  دارند.وی  فعالیت  خود  موجود 
حوزه های کاری این دستگاه های فرهنگی مشخص شود حرکت مجزا از 

میان رفته و ما حرکتی پیوسته و هم افزا را در حوزه فرهنگ می بینیم.
آذربایجانی ابراز امیدواری کرد که این کار پژوهشی شکل گرفته در برنامه 

اصفهان 1400 نیز خود را نشان دهد.

توسعه ورزش بانوان 
نیازبه عزم ملی دارد!

 دراقتصاد مقاومتی به دنبال 
فرصت های واقع گرایانه 

برای توسعه هستیم

Eskimia.ir
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حضرت امام جعفرصادق علیه السالم فرمودند: ... به خدا قسم 
که: به لقمان تنها حکمت و دانش عطا نشده بود، و نیز دارائی 
و خانواده و قدرت جسمی و زیبایی چشمگیر نداشت ولی 
او مردی با اراده بود تا آنجا که امام فرمودند: و او به دو نفر 
که با هم نزاع می کردند و یا می جنگیدند نمی گذشت مگر 
اینکه: میانشان صلح برقرار می کرد و از پیش آنان نمی رفت تا آنکه آنها دست از نزاع 
و جنگ کشیده و متفرق می شدند.از سال 2001 دهم نوامبر )20 آبان( به عنوان روز 
جهانی »علم در خدمت صلح و توسعه« نامگذاری شده است. از مهمترین اهداف یونسکو 
از نام گذاری روز علم، بهره مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فن آوری و نوآوری، ایجاد 
بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تاثیر علم، فن آوری و نوآوری بر زندگی روزمره 

مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت های...

دکتر رسول زرگرپور گفت: وضعیت هنر در اصفهان با توجه به شأن 
واالي آن جایگاه مناسبي ندارد و ارتقاي جایگاه هنر و حمایت از 
هنرمندان باید مبناي کار قرار گیرد.به گزارش کیمیای کویر، دکتر 

رسول زرگرپور در جلسه ي شوراي هم اندیشي هنرمندان...

خشکسالی ، آب و صنعت سه کلید واژه ای هستند که از سالیان 
متمادی یکدیگر را در سخنرانی ها و متون مختلف همراهی می 
کردند . استفاده از آب در صنایع گوناگون امری رایج است زیرا بدون 

این ماده حیاتی صنایع قادر به ادامه حیات نخواهند بود ....
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استاندار اصفهان :
 هنر در اصفهان جایگاه مناسبی ندارد

طي 15 سال گذشته برداشت آب ذوب آهن
 از زاینده رود 50 درصد كاهش یافته است

علم در خدمت صلح و توسعه                                                        
آیت اهلل نوری همدانی:

زن روستایی: 

روزانهم کیمیای کوری منتشر می شود
هب زودی ژمدهژمده

اطالعیه
نظر به انجام عمليات راهداري

)نصب عالئم ترافيکی ایستگاه عوارضی کاشان( 
در محور آزاد راه اصفهان - کاشان، به اطالع عموم

 می رساندکيلومتر 153 تا 154 این محور در تاریخ 94/8/19 لغایت 
94/10/9 از ساعت 7 تا 17 تردد با محدودیت انجام خواهد شد، لذا 
با توجه به اینکه عمليات کارگاهی همزمان با عبور ترافيک انجام 
می شود به آگاهي کليه 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 

03134460664 روز نامه  کیمیای کویر 

پذریش آگهی، تبلیغات و نیازمندی اه 

رس مقاهل 

یادداشت هفته

بقلم دمری مسوول

رس خط خبراه

سال هاست که شیطان بزرگ از براندازی جمهوری اسالمی ایران ناامید شده است. آنها 
انواع جنگ های رو در رو را آزموده اند. »در دوره ی ده ساله ی اول)پیروزی انقالب(، با 
توطئه ی براندازی سخت - جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی - شروع کردند؛ اما نتوانستند 
کاری بکنند ... در دوره ی بعد، براندازی نرم را دنبال کردند - تهاجم فرهنگی و شبیخون 
فرهنگی - که آن هم به جایی نرسید.85/3/29« اما امروز نقاب بر چهره کشیده اند. حرف 
هایشان را تغییر داده اند و »میگویند ما تغییر نظام را نمیخواهیم« تنها به دنبال این 

هستیم که ایران رفتارش تغییر کند. 
اما ملت ایران به خوبی می داند که »تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ درست 

همان است؛ یعنی تغییر آن سیرت اسالمی ...
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  ، القای امیدوظیفه رسانه 



سیاست

علم در خدمت صلح و توسعه                                                        
عمومی  کیفیت  ارتقا  موجب  که  بوده  نو   : اول  صفحه  از  ادامه 
با  توسعه«  و  صلح  خدمت  در  »علم  جهانی  روز  می شود.  زندگی 
ایجاد  و  نوآوری  و  فناوری  علم،  ثمرات  از  مردم  بهره مندی  هدف 
فضای مناسب برای گفت وگو در این زمینه، در کنفرانس عمومی 
یونسکو در سال 2001 به تصویب رسید. از آن سال تاکنون یونسکو 
این  در تمامی کشورهای عضو همانگونه که فلسفه اصلی تشکیل 
سازمان حکم می کند در حوزه علم نیز به دنبال ایجاد تفکر صلح در 
اذهان بشر بوده است. بدیهی است که تحقق صلح به دانشمندانی نیاز 
دارد که خود به صلح می اندیشند واین امکان پذیر نیست مگر آنکه 
دانشمندان، اخالق و خرد را همراه دانش خود کرده وهدف اصلی علم 
را رسیدن به صلح و توسعه قراردهندچراکه توسعه علمی و اقتصادی 
نخواهد منجر  نتیجه  این  به  اخالق  گرفتن  نظر  در  بدون   صرف، 

 شد.
نخواهد  تضمین  این  و  بکاهد  بشر  رنج  و  درد  از  بتواند  باید  علم 
جهان  باشدزیرا  برخوردار  اخالق  همراهی  از  دانش  آنکه  مگر  شد 
برای پایان دادن به جنگ انسان با انسان و جنگ بشر با طبیعت 
پیرامونش به عالمان، خردمندان و دانشمندانی نیاز دارد که موضوع 
صلح، پایه اصلی تفکرات آنها باشد.توجه به این جمله زیبای مقام 
معظم رهبری در این باب بسیار راهگشاست، ایشان فرمودند »به 
علم اهمیت دهید. کلید اصلی باز کردن قفلهای گوناگون، اهمیت 
باید  هم  را  بدیهی  امر  این  آن،  کنار  در  البته  است.  علم  به  دادن 
در نظر داشته باشید که علم و عالم همان قدر که می توانند مفید 
باشند، می توانند مضر هم باشند؛ »چو دزدی با چراغ آید گزیده تر 
برد کاال«. اگر کسی که علم در وجود او هست، تقوا و پرهیزگاری و 
امانت و صداقت در او نباشد، می تواند موجود مضری باشد؛ می تواند 
قرار  استفاده  مورد  را  خودش  علم  کشور،  مصالح  و  کشور  علیه 
دهد.«وآیا امروز با تعیین روزی به نام علم در خدمت صلح و توسعه 
واقعی  معنای  به  علم  و  کند  پیدا  درست  جایگاهی  است  توانسته 
کلمه در خدمت بشریت قرار گیرد؟آیا کشورهای مدعی پیشرفت 
علم ودانش در خدمت بشریتندآیا رفتار آمریکاوسایر دولی که خود 
و  راستای صلح  اینست که علم در  پیشتاز علم میدانند گویای  را 

توسعه مورد بهره برداری قرار گرفته است ؟
 یا از علم برضد بشر استفاده می کنند؟آیا بمب هایی که با پیشرفت 
انسان های بی گناه ریخته شده گویای  علم ساخته شده وبر سر 
جامعه  درمان  داروی  تواند  نمی  تنهایی  به  علم  که  نیست  این 
آدم  تهذیب  به  عالم  تربیت  از  قبل  نباید  دنیا  وآیا  باشد؟  بشری 
و  و غارت و چپاول  برای دزدی  به چراغی  تا علمشان  بپردازد  ها 
استعمار و استکبار تبدیل نشود؟ اینکه امام صادق )ع( می فرمایند 
داشت  و جسمی  مالی  قدرت  داشت،  ، حکمت  داشت  علم  لقمان 
و قدرت مال و جسم  از علم ودانش  بود که  این  بارزش  نقطه  اما 
شاخصه  یک  کرد  می  استفاده  مردم  بین  اصالح  راستای  در  و.. 
که  قرار گیرد  بایددرخدمت صلح  که  است  عالم  و  علم  برای  مهم 
خواهد بشری  جامعه  آرامش  و  رفاه  و  توسعه  ساز  زمینه   صلح 

 بود .

نشریه آمریکایی فارین 

بمب اتمی ایران خطرناک تر 
است!

سرد  جنگ  دوران  بازدارندگی  سیاست  باید  »واشنگتن 
آمریکا  که  سازد  متوجه  پیشتر  را  تهران  و  برده  بکار  را 
مصمم است )حتی با توسل به زور( از هسته ای شدن ایران 

جلوگیری کند.«
افرز  فارین  آمریکایی  نشریه  کویر،  کیمیای  گزارش  به 
)foreignaffairs( در مقاله ای مفصل به بررسی مسئله 
هسته ای  بمب  به  دستیابی  بای  ایران  تالش  متوهمانه 
پرداخت و مدعی شد که یک سیاست بازدارندگی از سوی 
آمریکا برای جلوگیری از تولید سالح هسته ای توسط ایران 
الزم بوده و حتی مجوز لزوم حمله به تاسیسات هسته ای 

را نیز صادر کرد!
هسته ای  توافق  مفاد  به  اشاره  با  مقاله  این  ابتدای  در 
میان ایران و شش قدرت جهانی آورده شده است: »ایران 
برداشته  ازای  در  را  هسته ای اش  برنامه  محدودیت های 
شدن تحریم ها قبول کرده است. دولت اوباما معتقد است 
کاهش  را  هسته ای  سالح  به  ایران  دستیابی  خطر  توافق 
داده و باعث بهتر شدن روابط دوطرفه می شود. مخالفان 
اما می گویند توافق ایران را در نزدیکی بمب هسته ای نگه 

داشته و لغو تحریم ها عایدی زیادی برایش دارد.«
فارین افرز با اشاره به دعوا کنگره بر سر تایید یا رد کردن 
برای  اما  توافق  مخالفان  و  »موافقان  می نویسد:  برجام 
ممانعت از دسترسی ایران به بمب )هسته ای( و اینکه بعد 
از اتمام توافق یا نقض یا فریبکاری ایران چه باید کرد، هم 
نظر هستند. برای عدم گسترش سالح هسته ای از سوی 
ایران، واشنگتن باید سیاست بازدارندگی دوران جنگ سرد 
آمریکا  که  سازد  متوجه  پیشتر  را  تهران  و  برده  بکار  را 
شدن  هسته ای  از  زور(  به  توسل  با  )حتی  است  مصمم 
اینکه »میثاق ها  بیان  با  ایران جلوگیری کند.«این نشریه 
بدون شمشیر )زور( فقط حرف هستند« مدعی است: »هر 
سازوکار  و  دارد  نیاز  آن  انجام  برای  مکانیزمی  به  توافقی 
توافق هسته ایران نیز بازگرداندن تحریم ها است که البته 
برای  نمی شود.  هسته ای  سالح  سوی  ایران  حرکت  مانع 
دورنگه داشتن ایران از سالح هسته ای به یک تهدید جدی 
قهری  واکنش  آن  و  است  نیاز  آمریکا  سوی  از  محکم  و 
برای نابودی زیرساخت های هسته ای ایران است. سیاست 
است  دوران جنگ سرد  ایران شبیه  قبال  در  بازدارندگی 
ولی با این تفاوت که آنموقع مسئله جلوگیری از استفاده 
شدن زرادخانه های هسته ای دشمن علیه آمریکا بود ولی 
اکنون تمرکز بر ممانعت از رسیدن به سالح های هسته ای 
از سوی  تهدیدات  به  اشاره  با  ادامه  در  افرز  است.«فارین 
چین،  سابق،  شوروی  مانند  هسته ای  زرادخانه  دارندگان 
کره شمالی و دیگر دولت ها؛ با تایید اینکه در مورد ایران 
می توان از تهدید برای دور نگه داشتن این کشور از باشگاه 
هسته ای  بمب   « افزود:  کرد،  استفاده  جهان  هسته ای 
متوقف  البته  و  باشد  خطرناک تر  می تواند  ایران  سوی  از 
از شرایطی که  البته نمی توان  کردن آن محتمل تر است. 
کرد  پایدار  را  امریکا  و  شوروی  میان  هسته ای  تنش های 

درمورد ایران هم استفاده کنیم.«

فوالدگر:هیئت های خارجی فقط 
در باغ سبز نشان داده اند

داعش برآیندسیاست های 
آمریکا در منطقه است

با بیان اینکه ترکیب دولت فعلی،  نماینده مردم اصفهان در مجلس 
از  یکی  یارانه ها  بحث  گفت:  است،  کارگزاران  و  اصالحات  دولت  از 
موضوعات مهم است که نیازمند اصالح است ولی دولت فعلی برای 

اصالح باید جسارت الزم را داشته باشد.
به گزارش کیمیای کویر، حمیدرضا فوالدگر در نشست خبری خود 
با اصحاب رسانه در تشریح فعالیت های صورت گرفته گفت: اقدامات 
انجام شده در این چند ماه اخیر، در حوزه های مختلف حوزه سیاست 

داخلی، سیاست خارجی و اقتصادی و فرهنگی است.
وی با بیان این مطلب که مهم ترین اقدام مجلس در حوزه سیاست 
خارجه، قانون 9 ماده ای اقدام متناسب دولت در خصوص اجرای برجام 
بود خاطرنشان کرد: نظرهای نمایندگان در این زمینه بسیار متفاوت 
بود، ولی نظر من در این زمینه همچون رأی حداکثری مجلس بود 
پذیرش برجام مشروط است، ولی مجلس می توانست محکم تر و قوی تر 

عمل کند.
فوالدگر ابراز کرد: در بخش اقتصادی و کمیسیون اصل 44 سه گزارش 
نظارتی تهیه شده است که یکی از آن ها برای قرائت آماده و دو گزارش 

دیگر در دست تهیه شدن است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: نخستین گزارش مربوط به 
نحوه اجرای قانون بهبود مستمر کسب وکار است، دومین گزارش در 
حال تهیه، گزارش اجرای اصل 44 در دولت جدید و سومین گزارش 
تولید در فضای پسا  تا آخر سال جاری تهیه می شود، در حوزه  که 

تحریم است.
کامل  اختیار  در  را  داخلی  بازار  هیچ وجه  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امر  این  کرد:  تصریح  نمی دهیم  قرار  خارجی  اقتصادی  شرکت های 
موجب نابودی تولید داخلی می شود و تا به امروز هیئت های خارجی 

فقط در باغ سبز نشان داده اند.

العالم نوشت: کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا تاکید 
 کرد که داعش برآیند سیاست های آمریکا در منطقه

 است.به گزارش کیمیای کویر به نقل از پایگاه خبری 
شبکه اعالم، »ادوارد اسنودن« با اعالم این موضوع در 
گفت:  نهیتر«  »داگنس  سوئدی  روزنامه  با  مصاحبه 
داعش پیش از اینکه آمریکا اقدام به بمباران عراق و 
حمالت  کرد:  تاکید  نداشت.وی   وجود  کند،  سوریه 
هوایی آمریکا و دیگر کشورهای عضو گروه موسوم به 
بر عکس  ضد داعش به حل مشکالت منجر نشده و 

بحران را بیشتر می کند.
کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا اظهار داشت: 
استفاده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین تروریسم 
بیشتری تشکیل می دهد.وی افزود هواپیماهای بدون 
سرنشین افراد مشخصی را هدف قرار نمی دهد بلکه 
تلفن همراه این افراد را هدف قرار می دهد و در این 
صورت نیز مشخص نمی شود که تلفن همراه در آن 
یا خیر و علت  بوده است  لحظه در دست فرد هدف 
قرار  اینکه مراسم های عروسی هدف حمالت هوایی 

می گیرند نیز این است.
وی گفت: اطالعاتی که مقامات آمریکا دارند خطرناک 

و غیر قابل اطمینان است.

 معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداراصفهان گفت:جهت دادن به 
رای مردم باید توسط احزاب صورت گیرد.

حضور  درهمایش  عقدایی   رضا  سید  کویر،  کیمیای  گزارش  به 
حداکثری در سال همدلی و همزبانی در فرمانداری مبارکه افزود: در 

نظام مردم ساالری دینی برای احزاب جایگاه ویژه وجود دارد.
حضور  و  اصفهان  احزاب  وفاق  جلسات  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
از تشکیل  نمایندگان همه جناح ها گفت: رفاقت بسیار خوبی پس 
این مجموعه شکل گرفت به نحوی که آنها گفتند ما به همین بهانه 

جلسات را در موضوعات مهم استان ادامه خواهیم داد.
وی ادامه داد: این گروه ها حاضر شدند تجربیات خود را نه فقط در 
بحث انتخابات بلکه برای حل مشکالت و مسائل اقتصادی سیاسی و 
اجتماعی مردم در اختیار مسووالن قرار دهند به گونه ای که قرار شد 

کارگروهی در خصوص مسائل محیط زیست تشکیل شود.
روند  به  اشاره  با  استانداراصفهان  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی 
شکل گیری احزاب در کشور از زمان مشروطه و مشکالت آن در دوران 
استبداد رضاخان گفت: پس از فراز و نشیب های زیاد ثمره آن جان 
فشانی ها در خرداد 42 و بهمن 57 نمایان شد و ملت ایران اولین بارقه 

های آزادی را در بهمن 57 به چشم دید.
وی تصریح کرد: اگر فرد پیروز انتخابات به قول های خود در زمان 
حل  در  مستقیم  اثر  شان  رای  ببیند  مردم  و  کند  عمل  انتخابات 

مشکالت آنها خواهد داشت شور و نشاط ایجاد می شود.
عقدایی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت بیشتر مردم افراد کارآمدتری 

برای اداره کشور برسرکار آیند.
وی همچنین با اشاره به وجود تحریم های ظالمانه علیه کشور گفت: 
مباحث تحریم در دوران مختلف ایجاد شد و نبود مدیریت درست در 

برخی دوران ها به افزایش این شرایط دامن زد . 
وی افزود: دولت تدبیر و امید نتیجه 36 سال تجربه جمهوری اسالمی 
است.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداراصفهان با بیان اینکه 
باید وضعیت گذشته را به  دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم گفت: 

شرایط بهتر تبدیل کنیم که تشخیص آن هم با مردم خواهد بود.
و  همدلی  سال  در  حداکثری  همایش حضور  اولین  ایرنا  گزارش  به 
تاالر  در  مبارکه  شهرستان  سیاسی  های  گروه  حضور  با  همزبانی 

اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
 فرماندار مبارکه در این همایش گفت:در راستای تاکیدات مقام معظم 
همزبانی  و  در سال همدلی  قرارگرفتن  و  ریاست جمهوری  رهبری، 
در  انتخابات  در  مردم  حداکثری  حضور  برای  الزم  ریزیهای  برنامه 
برگزاری سه  به  توان  آنها می  از جمله  شهرستان صورت گرفته که 
همایش با این عنوان که با حضور نقش افرینان در حماسه سیاسی 

هفتم اسفند در مبارکه برگزار می شود اشاره کرد.
علی اصغر ذاکری هرندی افزود: دانشگاه ها و مدارس شهرستان نیز تا 
زمان برگزاری انتخابات هر 15 روز یکبار کرسی های آزاد اندیشی با 

هر سلیقه سیاسی برگزار خواهند کرد.
وی با بیان اینکه 95 هزار نفر واجد رای در شهرستان حضور دارند 
را پس  انتخابات مستقل خود  اولین  مبارکه  تصریح کرد: شهرستان 

از شهرستان شدن در سال 78 برگزار کرد و ازسال 70 تا کنون 17 
با  شوراها  و  مجلس  و  خبرگان  جمهوری،  ریاست  از  اعم  انتخابات 

سالمتی کامل برگزار شده است.
ریاست  در  مشارکت  باالترین  اینکه  به  شاره  با  مبارکه  فرماندار 
برگزار و کمترین آن  با مشارکت 90 درصدی مردم  جمهوری دهم 
با 29 درصد  در مرحله دوم هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی 
مجلس  و  خبرگان  انتخابات  برگزاری  برای  کرد:  ،خاطرنشان  است 
شده  بینی  پیش  شعبه   65 شود  می  برگزار  ماه  اسفند  هفتم  که 
جنوبی گرکن  بخش  در  مابقی  و  مرکزی  بخش  در  شعبه   54  که 

 می باشد.
برگ  رو  پیش  انتخابات  کرد:  امیدواری  ابراز  هرندی  ذاکری   
رقم اسالمی  جمهوری  نظام  کارنامه  در  را  دیگری   زرین 

 بزند.

دکتر رسول زرگرپور گفت: وضعیت هنر در اصفهان با توجه به شأن 
واالي آن جایگاه مناسبي ندارد و ارتقاي جایگاه هنر و حمایت از 

هنرمندان باید مبناي کار قرار گیرد.
به گزارش کیمیای کویر، دکتر رسول زرگرپور در جلسه ي شوراي 
پیشکسوت  هنرمندان  باحضور  که  استان  هنرمندان  اندیشي  هم 
شنیدن  و  هنرمندان  جمع  در  گفت: حضور  گردید،  برگزار  استان 

سخنان آنان لذت بخش است.
آلودگي هوا؛ وضعیت  به اصفهان،  ابتداي ورودم  زرگرپور گفت: در 
رودخانه، عدم وجود روزنامه اي برند، خطوط هوایي برند اصفهان ، 
موزه اي در شان اصفهان و همچنین عدم وجود موزه ي دفاع مقدس 

غیر قابل باور بود.
استاندار اصفهان افزود: علیرغم آن همه آوازه و تراز اول بودن اصفهان 
در دهه ي 60، در دو سه دهه ي گذشته رقابت هاي سیاسي به 
تنازعات سیاسي تبدیل شده و بستر توسعه را از استان گرفته است.

وي اضافه کرد: اصفهان ظرفیت ها و مزیت هاي باالیي دارد و مي 

تواند دوباره به استان تراز اول تبدیل شود و براي رسیدن به این هدف 
تالش هاي وافري آغاز شده است.

رسول زرگرپور به وضعیت هواي اصفهان اشاره کرد و افزود: در سال 
92 تنها 80 روز هواي سالم وجود داشت که خوشبختانه امسال این 

آمار به 180 روز رسیده است.
وي با اشاره به اینکه مدیریت استان سعي کرده است که براي کشت 
هاي پاییزه و بهاره آب را در اختیار کشاورزان قرار دهد، اظهارداشت: 
زیر  به  اصفهان  هاي شرق  زمین  از  هکتار  هزار  برنامه 40  این  در 

کشت رفت.
استاندار اصفهان ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته و اجري طرح 
کاله ایمني موتورسواران، تعداد کشته هاي موتوري به نصف کاهش 
و  شد  اندازي  راه  مترو  اول  فاز  رسید،  سرانجام  به  مصلي  یافت، 

ورزشگاه نقش جهان فعال گردید.
زرگرپور با اشاره به اینکه در مقوله ي هنر، شاید مدیریت استان دو 
شرمندگي  باعث  تاخیر  این  اظهارداشت:  شد،  عمل  وارد  دیر  سال 

مدیریت استان است و امروزه با حضور تعداد باالي افراد هنرمند و 
متخصص و هنرمندان بنام در سطح کشورو جهان مي توان کارهاي 

بزرگي انجام داد.
واالي  شأن  به  توجه  با  هنر  وضعیت  افزود:  استان  ارشد  مدیر 
اندیشي  هم  شوراي  و  ندارد  مناسبي  جایگاه  اصفهان  در  آن 
متوقف را  روند  این  بتواند  که  است  تالش  در   هنرمندان 

 کند.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه باید براي تک تک رشته هاي هنري 
برنامه داشته باشیم، گفت: ارتقاي جایگاه هنر و حمایت از هنرمندان 

باید مبناي کار قرار گیرد.
رسول زرگرپور تشکیل کمیته ي راهبري هنر، بنیاد تعزیه و خانه 
ي تصویر را مهم برشمرد و گفت: هنرمندان حاضر در شوراي هم 
اندیشي هنرمندان باید به عنوان نماینده ي صنف و رشته ي خود؛ 
و  پیشنهادات  آینده  یکماه  و طي  برگزار کنند  اعضا  با  را  جلساتي 

نیازمندي هاي خود را ارائه نمایند.

نمایشگاه  گشایش  مراسم  در  جمهوری  رییس 
را  جامعه  در  امید  القای  ها،  خبرگزاری  و  مطبوعات 
وظیفه همه رسانه ها در فضای پسا تحریم دانست و 
تصریح کرد: یاس آفرینی و سلب اعتماد مردم، عملی 
و  اعتدال  مظهر  باید  مطبوعات  و  است  انقالبی  ضد 

عقالنیت و دوری از افراط باشند. 
والمسلمین دکتر حسن روحانی  روز  االسالم  حجت 
یکشنبه ، با بیان اینکه« بدترین جوانمرگی، جوانمرگی 
مطبوعات و رسانه  است«، گفت: همانطور که نیازمند 
نظام مطبوعات شفاف و  نیازمند  نهاد رسانه هستیم، 
روشن و قوانین روشن هستیم. اگر قانون روشن باشد 
هر روز جمعی با بدست آوردن یک کلمه و جمله نمی 

توانند با آزادی مطبوعات بازی کنند.
 رییس جمهوری با اشاره به اینکه همه باید در برابر 
مامن  باید  ما  قضایی  دستگاه  و  باشند  یکسان  قانون 
کلمه  اظهارداشت:  باشد،  مردم  امن  پایگاه  و  جامعه 
تعطیل و توقیف باید آخرین کلمات برای یک رسانه 

باشد.
را  رسانه  آفرینی  نقش  بدون  توسعه  روحانی،  دکتر   
یکسان  برخورد  اینکه  به  اشاره  با  و  دانست  ناممکن 
مردم  اگر  گفت:  است،  ها ضروری  رسانه  با  قانونی  و 
مدت  بلند  اهداف  و  مقاومتی  اقتصاد  نباشند  امیدوار 

تحقق نمی یابد.

 
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه » بی تردید مردم بیش 
هستند؛  مند  عالقه  ایران  آبادانی  و  نظام  به  گذشته  از 
شکاف افکنی در جامعه عملی ضد انقالبی است«، گفت: 
همیشه باید مراقب توطئه دشمنان بود اما سیاهنمایی و 

ترساندن مردم ، امنیت آفرین نیست.
به  پایبندی  را  بودن  انقالبی  همچنین  روحانی  دکتر   
و  اعتماد  دادن  و  نزدن  تهمت   ، نگفتن  دروغ   ، اخالق 
ریختن  برای  تالش  افزود:  و  خواند  مردم  به  امید 
است.معنا  اسالمی  های  آموزه  خالف  اشخاص  آبروی 
داشته  امنیت  حاشیه  همیشه  برای  ای  رسانه  ندارد 
ایفا  امنیتی  نقش   ، رسانی  اطالع  جای  به  یا  و   باشد 

کند.
همچنین  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  رییس   
تاکید  اما  دانست  مفید  و  همگانی  حقی  را  انتقاد 
پذیرفتنی مردم  پول  با  دولت  تخریب  که   کرد 

 نیست.
 رییس جمهوری گفت: در مذاکرات نه تنها حقوق هسته 
تجارت  و  فناوری  بازار  وارد  ایران  بلکه  شد  تثبیت  ای 
هسته ای شد و اکنون نه تنها سانتریفیوژها متوقف نمی 
شوند، بلکه باالترین تکنولوژی آن به حرکت در می آید.

  دکتر روحانی در ادامه از رسانه های حامی و منتقدی 
که اخالق حرفه ای و امیدواری مردم را ترویج می کنند، 

سپاسگزاری کرد.

رییس جمهوری در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها:

وظیفه رسانه ، القای امید

استاندار اصفهان :

 هنر در اصفهان جایگاه مناسبی ندارد

معاون سیاسی استاندار اصفهان:

جهت دهی احزاب به رأی مردم 

خیانت بزک                                                                              
ایران  اسالمی  براندازی جمهوری  از  بزرگ  که شیطان  هاست  سال 
ناامید شده است. آنها انواع جنگ های رو در رو را آزموده اند. »در 
دوره ی ده ساله ی اول)پیروزی انقالب(، با توطئه ی براندازی سخت 
نتوانستند  اما  اقتصادی - شروع کردند؛  - جنگ تحمیلی و تحریم 
کاری بکنند ... در دوره ی بعد، براندازی نرم را دنبال کردند - تهاجم 
فرهنگی و شبیخون فرهنگی - که آن هم به جایی نرسید.85/3/29« 
اما امروز نقاب بر چهره کشیده اند. حرف هایشان را تغییر داده اند و 
»میگویند ما تغییر نظام را نمیخواهیم« تنها به دنبال این هستیم که 

ایران رفتارش تغییر کند. 
اما ملت ایران به خوبی می داند که »تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ 
تفاوتی ندارد؛ درست همان است؛ یعنی تغییر آن سیرت اسالمی ... 
تغییر رفتار یعنی شما از آن چیزهایی که از لوازم قطعی و حتمی 
حرکت به آن سرمنزل است، دست بردارید؛ از آن کوتاه بیایید و نسبت 
به آن، اهتمام خودتان را از دست بدهید93/12/21« و این تغییر به 
این معناست که »باقی ماندن نام جمهوری اسالمی و حتی حضور یک 
معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تأمین کننده ی 

اهداف آمریکا، صهیونیسم و شبکه ی قدرت جهانی باشد. 94/7/20«
برنامه کنونی آمریکا، تغییر رفتار ایران است. جریان غرب گرای داخلی 
هم در این پازل بازی می کند و این روزها فعالیت خود را در رسانه ها 
و تریبون های مختلف در نزد افکار عمومی افزایش داده است. به نظر 
می رسد این برنامه سه ضلع دارد؛ اضالعی که هر کدام یکی از پایه های 

حیات مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران را هدف قرار داده است.
1. تحریف بنیانگذار جمهوری اسالمی؛

  اولین ضلع برنامه تغییر، خط امام را مورد هدف قرار داده و به شدت به 
دنبال جایگزینی تفسیرها و روایت های خودساخته به جای نص صریح 
و معتبر امام است. در حالی که مهم ترین شاخص جهت گیری های 
انقالب اسالمی ایران، محکمات امام )بیانات، آثار و وصیت نامه امام( 
است. انحراف در شاخص سبب می شود که رفتار هم منحرف شود. 
به همین دلیل »جهت گیری ها مهم است ... گاهی تفسیر غلط از امام 
می شود، تفسیر غلط از جهت گیری مورد نظر امام انجام می گیرد؛ که 
این هم چیز بدی است و خطرناک هم هست.92/4/30« محکمات 
کنیم  فراموش  یا  کنیم  گم  را  امام  راه  »اگر  است.  راه  چراغ  امام، 
خواهد  سیلی  ایران  ملّت  بگذاریم،  کنار  به  عمداً  نکرده  خدای  یا 

خورد.94/3/14«
2. ایجاد تردید در مردم

یکی از پایه های مشروعیت و اقتدار جمهوری اسالمی، مردم هستند؛ 
مردمی که »ما می توانیم« را از امام خود آموخته و با عزمی راسخ، 
انقالب را در گردنه های مهم و صعب العبوری نظیر جنگ تحمیلی، 
یاری کرده و می کنند و  ایستادگی در مقابل نظام سلطه  فتنه ها و 
امنیتی  دفاعی،  علمی،  تحسین برانگیز  پیشرفت های  جوان هایشان 
و... را به منصه ظهور رساندند. اما برخی »سعی میکنند عزم راسخ 
ملّت را در مسائل مهّم مربوط به سرنوشت کشور به هم بزنند، در 
ملّی،  اعتمادبه نفس  و  عّزت  احساس  جای  کنند؛  ایجاد  تردید  آنها 
راسخ،  ایمان  جای  میکنند؛  تزریق  آنها  به  را  ملّی  حقارت  احساس 
شبهه افکنی و بی اعتقادی؛ جای کار و تالش و هّمت بلند، لّذت جویی 
»میخواهد  که  جریانی  کنند.  جایگزین  را  شهوت رانی93/1/1«  و 
وابستگی را تئوریزه کند، استقالل را مسخره کند، دلهای جوانان را 
برای مستقل زیستن متزلزل کند، نمیشود در مقابل او بی تفاوت ماند؛ 

باید در مقابل او عکس العمل نشان داد.93/1/1«
3. بزک کردن دشمن

در  رفتار  تغییر  برای  امریکا  بزک کنندگان  که  تالشی  سومین ضلع 
تا دشمنی های  است  مردم  ذهنیت  در  تغییر  انجام می دهند؛  ایران 
آمریکایی ها با ملت ایران فراموش شود. توضیح اینکه با روی کار آمدن 
اوباما با شعار »تغییر«، برخی در ایران وسوسه شدند که می شود با این 
رییس جمهور، راهی برای حل مسائل و اختالفات بین آمریکا و ایران 
پیدا کرد و وارد تعامل شد. اما حقیقت چیز دیگری بود. »میگویند 
ما به سمت ایران دست دراز کردیم ... اگر دستی دراز شده باشد که 
یک دستکش مخمل رویش باشد، اما زیرش یک دست چدنی باشد، 
این هیچ معنای خوبی ندارد. 88/1/1« فریبکاری های اوباما با ارسال 

دو نامه به حضرت
آیت ا... خامنه ای به اوج خود رسید؛ نامه هایی که کارویژه شان »تغییر 
فرمودند:  دراین باره  انقالب  رهبر  بود.  کشور  مسئوالن«  محاسبات 
»اظهارات رئیس جمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه 
قصد براندازِی جمهوری اسالمی را ندارد، خیلی زود با طرف داری اش 
از فتنه های داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسالمی، خالف 
واقع از آب درآمد و تهدیدهای صریح وی به حمله ی نظامی و حّتی 

هسته ای ... پرده از نّیت واقعی سران آمریکا برداشت. 94/7/29«
ایران روی خارجی سکه  اوباما مبنی بر »فریب« مردم  اگر کارهای 
»تغییر رفتار« باشد، »بزک«، نقشه غرب گرایان داخل کشور و روی 
داخلی آن است. »یکی از کارهای آمریکایی ها در این سالهای آخر، 
این است که کسانی را وادار کنند به بََزک کردن چهره ی آمریکا؛ به 
اینکه این جور وانمود بکنند که آمریکایی ها اگر هم یک روزی دشمن 
بودند، امروز دیگر دشمنی نمیکنند ... یک عّده ای البّته مغرضانه این 
کار را میکنند، یک عّده ای هم از روی ساده لوحی این کار را میکنند. 

»94/08/12
بنابراین »کسانی که می خواهند دشمنی خباثت آلود آمریکا و برخی 
دنباله روهای آن را با بزک تبلیغاتی و رسانه ای بپوشانند در واقع به 
ملت و کشور خیانت می کنند. 94/4/6« اظهاراتی نظیر »امام باحذف 
شعار مرگ بر آمریکا موافق بودند« و یا تقلیل ماهیت استکباری آمریکا 
و هم تراز کردن خصومت های آن با دیگر کشورها، موجب می شود »تا 
از دشمنی او غفلت بشود و او بتواند دشمنی خودش را اعمال کند و 

خنجر را از پشت فرو کند. 94/08/12«.منبع:خط حزب اهلل

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: دشمنان اصلی 
و  هستند  صهیونیستی  غاصب  رژیم  و  آمریکا  ایران، 

اقتدار دفاعی ما برای مقابله با فتنه انگیزی آنهاست.
سیدحسن  سرلشکر  کویر،  کیمیای  گزارش  به 
فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری 

اظهارات  به  واکنش  در  گفتگویی  در  ایران  اسالمی 
اخیر وزیر دفاع آمریکا مبنی بر اینکه دلیل نفوذ ایران 
ایران  داشت:  اظهار  است،  زمینی«  نظامی  »حضور   ،
اسالمی با هیچ یک از کشورهای همسایه خود اختالف 
سرزمینی و منافع ملی ندارد و با تمام این کشورها نیز 

روابط دیپلماتیک آن برقرار است.
وی با بیان اینکه »وزیر دفاع آمریکا زیاده گویی و خارج 
از اندازه خود حرف زده و منویات درونی خود را آشکار 
ساخته است« افزود: آمریکا و هم پیمانان کاخ سفید 
میل به مسلمان کشی دارند و تروریست های تکفیری 
و مسلمان کش در افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، 
یمن، لبنان و شمال آفریقا ظاهراً میل آنها را ارضا نکرده 
است لذا می خواهند کشورهای مسلمان را به جان هم 

بیاندازند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: دشمنان 
اصلی ایران، آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی هستند 
و اقتدار دفاعی ما برای مقابله با فتنه انگیزی آنها است.

به  اشاره  با  کشور  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
جمهوری  بخش  وحدت  و  خردمندانه  سیاست های 
ایران در قبال کشورهای اسالمی خاطرنشان  اسالمی 
کرد: سیاست ما درباره کشورهای همسایه و مسلمان، 
و  استقالل  مسلمین،  منافع  حفظ  اسالمی،  وحدت 

حاکمیت ملی همه آنها است.
اشتون  اخیر  اظهارات  تقبییح  با  فیروزآبادی  سرلشکر 
دفاع  وزیر  سخنان  داریم  اطمینان  ما  گفت:  کارتر 
صحیح  درک  عدم  و  غلط  اطالعات  روی  از  آمریکا 
نخواهد جایی  به  راه  و  است  منطقه  مسایل   از 

 برد.

سرلشکر فیروزآبادی: 

وزیر دفاع آمریکا 
زیاده گویی وخارج ار 
اندازه خود حرف زده 

است
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 « رس مقاله 

 « یادداشت  هفته 

 



اقتصاد و رسمایه 

* احمد شریعتی:
پوشش فراگیر بیمه حق مسلم هر ایرانی است 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: توجه به بیمه زنان 
قالیباف و رانندگان درون شهری و کارگران مزد بگیرامری 
ضروری است که  متاسفانه  در بودجه دولت در سال 1394 
پیش بینی های گذشته در خصوص حمایت از این اقشار در 
نظر گرفته نشده و باعث گردید که سازمان تامین اجتماعی 
بر  را  از دولت شرایط خاصی  به دلیل مطالبات معوق خود 
این اقشار وارد کرده و محدودیت هایی را در ارایه خدمت در 
نظر بگیرد.مسلما پوشش فراگیر بیمه طبق اصل 29 قانون 
تا  است  مکلف  دولت  و  است  ایرانی  هر  مسلم  اساسی حق 
در پیش بینی بودجه 95 نسبت به در نظر گرفتن تعهدات 
الزم نسبت به این اقشار کمال توجه را مبذول نماید. بنده 
تا نسبت به این  از سازمان تامین اجتماعی نیز تقاضا دارم 
عزیزانمان که از کم درآمدترین اقشار جامعه هستند با صعه 

صدر  و انعطاف پذیری بیشتر ارایه خدمت نماید.

 * وحید فوالدگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان
امنیت از شاخص های شهر خوب است 

ایجاد امنیت و ایمني براي شهروندان به ویژه براي کودکان، 
افراد کم توان و مسن و معلولین اینکه یکي از شاخص هاي 
به  نیاز  فوق  ویژگي هاي  ایجاد  است،  خوب  شهر  یك 
برنامه ریزي و اجرا در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي 
شهر سازي، خدماتی، عمراني و ترافیکي دارد و همکاري تمام 

دستگاه هاي ذي ربط را می طلبد.
معموال در اجراي طرح هاي عمراني معابر، اولویت آزاد سازي 
با مسیر عبور خودرو است و با بازگشایي این مسیر،  خیابان  
به  مربوط  بخش هاي  و  مي گیرد  قرار  بهره برداری  مورد 
معموال  و  مي شود  خارج  آزادسازي  اولویت  از  پیاده رو  
کم توان  افراد  و  پیاده  عابرین  براي  را  نا امني  نقاط  سال ها 
هم  باید  موضوع  این  به  توجه  با  مي کند،  ایجاد  کودکان  و 
در تعیین اعتبار الزم براي احداث معابر جدید، اعتبار کافي 
آزادسازي  تا  هم  و  شود  دیده  محل ها  این  آزاد سازي  برای 
 کامل پیاده رو ها این امر در اولویت آزادسازي هاي شهرداري 

باشد.

 *فرایند دفن براي زباله عفوني راهکار اصولی نیست
در هر صورت به نظر مي رسد فرایند دفن براي زباله عفوني 
با توجه به آلودگي هاي بسیار خطرناکي که براي خاك ایجاد 
اصولي  راهکار  شود  موازین  رعایت  که  چند  هر  مي کند، 

نیست.
مورد  فعلي  هاي  دستگا   کامل  بي خطر سازي  اینکه  ضمن 
موضوع  این  به  توجه  با  نیست،  مسئول  دستگاه هاي  تأیید 
تأمین دستگاه زباله سوز عفوني از ضروریات است و از معاونت 
عمراني استانداري انتظار مي رود با توجه به مشکالت موجود 
در مدیریت پسماند عفوني اقدامات الزم برای تآمین اعتبار 
معمول  سریعآ  بخش خصوصي  مشارکت  یا جلب  و  مربوط 

گردد.

 
 *فتح اهلل معین :

متر  میلیون   800 تحویل  لزوم 
مردم  سالیانه  حق آبه  مکعب 

اصفهان
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو 

عنوان کرد 
قانونی،  شرعی،  حق آبه  دیگر  بار 
اصفهان  مردم  تاریخی  و  منطقی 
مسیر  در  زاینده رود  رودخانه  آب  از 
این رود جریان یافت تا چشم مردم 
الهی  برکت  مایه  این  به  اصفهان 
ریاست  دستور  از  بخشی  و  روشن 
جمهور و مصوبات شورای عالی آب 

پس از مدت ها جامه عمل بپوشد.
رئیس جمهور در سفر به اصفهان و 
در جمع مردم تأکید داشتند که آب 
باید به طور دائم در رودخانه جریان 
باشد، اظهارات تکراری و بی  داشته 
تفاوتی در قبال تضییع حق مردم و 
منفعالنه  و  غیرکارشناسی  اقدامات 
مسئوالن  دیگر  و  آب  مسئوالن 

در  غیرمسئوالنه  و  قبول  غیرقابل  اقدامی  بی شك  مربوطه 
کارنامه دست اندرکاران خواهد بود.

مردم  سالیانه  آب، حق آبه  مترمکعب  میلیون  از 800  بیش 
آب  از  جدای  آنها  شخصی  مالکیت  در  و  اصفهان  استان 
تخصیص یافته به شرب و بهداشت و دیگر مصارف آب این 
رودخانه بوده که در قضاوتی منصفانه باید به آنها تحویل داده 
شود که به طور حتم هیچ گاه مردم اصفهان از این مطالبه 
این  ایفای  راستای  در  تالش  و  کشید  نخواهند  خود دست 
حق مردم معیاری برای ارزیابی مسئوالن مربوطه خواهد بود

  
 *غالمرضا شیران عضوشورای اسالمی شهر اصفهان

نابسامانی های ترفیکی ارمغانی جز آلودگی هوا ندارد
حدود 50 سال پیش زماني که یك شهرساز انگلیسي متوجه 
مشکالت حمل و نقل و ترافیك انگلستان شد به این نکته 
رسید که شبکه معابر و آسایش ترافیکي مردم در شهر ها باید 
تابع یك الگوي باشد، الگویی که بیوکنان آن زمان پذیرفت، 

در واقع دیدار از یك بیمارستان اتفاق افتاد .
وی در این الگو استفاده مي کند و مي گوید براي اینکه یك 
شهر با این همه شبکه معابر در خدمت مردم آسایش ایجاد 
کند، آلودگي هوا ایجاد نکند و کسبه به کار خوشان برسند 

این است که شخصیت و طبقه هر خیاباني مشخص باشد.

امری  خیابان ها  احداث  و  ایجاد  در  معابر  به  دادن  اهمیت 
الزم و ضروری است، شهر همچنان با معضل تراکم ترافیك 

مواجه است.
تملك  زحمت  به  خیابانی  که  می شود  مشاهده  متاسفانه 
می شود اما هنوز آزادسازی آن انجام نشده، واحدهای تجاری 
برای آن در نظر گرفته می شود، هنوز نگرش اینکه خیابان 
به چه دلیل آزادسازی و احداث می شود در مدیریت شهری 

مشخص نشده است.
درجه  شریانی  خیابان  که  شود  تعیین  باید  که  صورتی  در 
یك، آزادراه و یا بزرگراه محسوب می شود، طبقه بندی معابر 

بر طبق استاندارد ها ضرورت دارد.
برنامه ها نقش خیابان ها مشخص  از 60 سال هنوز در  پس 
و  شهرسازی  متخصصان  موضوع  این  به  توجه  با  و  نیست 
بزنند،  باید سری به دروس قبلی خود  حمل و نقل شهری 
ترافیك یکی از مهم ترین معضالت اصفهان محسوب می شود.

نابه سامانی های ترافیکی، لجام گسیختگی کنترل و نظارت ها 
فصل  زمستان  فصل  ندارد،  هوا  آلودگی  جزء  به  ارمغانی 
اینورژن و وارونگی هوا است و طوالنی شدن ایام شب به سرد 

ماندن زمین و عدم جا به جایی هوا کمك می کند.
هیزم  رودخانه ها  حاشیه  در  که  می شود  مشاهده  متاسفانه 
هیزم  زدن  آتش  از  حاصل  دود  و  می شود  فروش  و  خرید 

چوب  ما  می ماند،  باقی  هوا  در 
رفتارهای خودمان را می خوریم 
و هر فعالیت دودزایی از غروب 
تا روز بعد در هوا باقی می ماند 
که  هستیم  شاهد  متاسفانه  اما 
آتش زدن هیزم به تفریح مردم 

تبدیل شده است.
 

رئیس  آذربایجانی   *اصغر   
فرهنگی،  کمیسیون 
شورای  ورزشی  و  اجتماعی 

اسالمی شهر اصفهان
جامع  طرح  تدوین  لزوم 

تبلیغات شهری در اصفهان
شهر  اسالمی  عضوشورای 
خرید  داشت:  اظهار  اصفهان 
کاالهای ایرانی توسط شهرداری 
مرکزی مناطق و سازمان های 
تابعه عملیاتی شود و به صورت 
جدی در دستور کار قرار گیرد. 
روز گذشته بسته خرید کاالی 
ایرانی برای مردم توسط دولت 

مورد تصویب و ابالغ قرار گرفت.
ضرورت ایجاب می کند که تمام دستگاه ها و نهادها و به ویژه 
شهرداری نیز با ابالغ بخشنامه و یا دستورالعمل اجرایی به 
تمام ارکان مدیریت شهری اولویت خرید کاال در شهرداری و 

سازمان های تابعه را خرید کاالی ایرانی قرار بدهند.
با توجه به مغشوش بودن فضای گرافیك شهری در تبلیغات 
فضای  چنین  واقع  به  که  است  شهر  تجاری  و  مناسبتی 
تبلیغاتی در شان اصفهان نیست و الزم است که طرح جامع 
تبلیغات شهری توسط سازمان زیباسازی تدوین و به بخش 
آن  اجرای  با  تا  شود  ابالغ  شهری  مدیریت  مختلف  های 
اصفهان  شهر  منظر  و  سیما  در  نامطلوب  فضای  این  شاهد 
تغییر و تحوالت  با  انتظار می  رود که  نباشیم و همچنین 
در سازمان زیباسازی شاهد پویایی و حضور موثر و تاثیرگذار 
سازمان زیباسازی در بخش سیما و منظر شهری و همچنین 

زیباسازی سطح عمومی شهر باشیم.
 

 *تذکرات مهدی باقربیگی عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان

و در حال  انجام شده  اقدامات  از  باید  گزارشی   -1
آب  مشکل  برای  گرفته  صورت  برنامه ریزي های  و  انجام 

گرفتگي معابر و خیابان ها در هنگام بارندگي ارائه شود

و مرغوب تر شده  بهتر  ایجاد شده  2- شیارها و خش هاي 
است و امیدواریم که به زودی آسفالت معابر اینگونه شود.

و  کارمندان  حقوق  یکسان سازي  برای  عاجلی  3-اقدام 
کارگران شهرداري صورت بگیرد

پل  فاصل  حد   ( پرست  اقارب  شهید  بزرگراه  خروجي   -4
دچار  تردد  پر  زمان هاي  در  صفه(  ترمینال  طرف  به  صفه 
این خروجي  تر شدن  با عریض  ترافیك شدید مي شود که 
برطرف و  هموار  مشکل  این  صفه  آب  منبع  جنب   در 

 می شود.

 *ابوالفضل قربانی عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان
تذکر شدید الحن عضو شورای شهر مبنی بر سانسور 

واقعیت ها
دو هفته پیش بنده در سخنان پیش از دستور مطالبي را در 
زمینه سهم دولت ها در هزینه تمام شده مترو و قطار شهري 
از باب وظیفه بیان کردم و با ارائه اسناد و دلیل نشان داده 
شد، که سهم دولت ها تا کنون در هزینه تمام شده مترو کالن 

شهر ها کمتر از 40 درصد است.
اما متأسفانه برخی از رسانه ها از جمله سیماي شهر با وجود 
اینکه سخنان پیش از دستور همکاران دیگر را پوشش داده 
بودند به دلیل اینکه مطلب مطرح شده از سوی بنده را حاوي 
خود داری  بنده  نطق  انتشار  از  بودند،  دیده  دولت  به  انتقاد 

کرده بودند.
نه  بنده  از سوی  مطرح شده  مطلب  که  است  ذکر  به  الزم 
حاوي توهین و افتراء بود و نه در آن بي ادبي و بي نزاکتي 
به فردي صورت گرفته بود و حتي مورد تأئید شهردار که در 

جلسه حضور داشتند نیز قرار گرفت.
ما نماینده مردم هستیم و باید واقعیت ها را به اطالع مردم 
برسانیم، از سوی دیگر در راستای مترو اطالعات یکسویه و 
با توجه به این موضوع  ناصحیح بسیار گفته شده است که 
نماینده  عالي ترین  عنوان  به  استاندار  آقاي  جناب  از  بنده 
دولت در استان درخواست می کنم که موضوع را بررسي و با 
عوامل این پدیده زشت که نوعي تهدید است، برخورد شود.

 * احمد علي عاملي عضوشوراي اسالمي شهر اصفهان
زاینده رود هویت بخش فالت مرکزی است 

هویت دار  رودخانه  تنها  نه  زاینده رود  داشت:  بیان  عاملی 
شهرمان بوده بلکه این رودخانه  هویت بخش به فالت مرکزي 

ایران است.
در  جمهوري  محترم  ریاست  دستور  بر  تأکید  و  درخواست 
آب  جریان  اینکه  بر  مبني  اصفهان  به  خود  استاني  سفر 
زاینده رود دیگر قطع نشود، مسئوالن و دست اندرکاران باید با 
توجه به افزایش رحمت الهي و نزوالت و بارش هاي اخیر این 
دستور و تکلیف را پس از این اجرا کنند و جریان رود خانه 

زاینده رود نباید قطع شود.
مسئوالن و دست اندرکاران اجرایی باید دستور رئیس جمهور 
مبنی بر دائمی شدن و قطع نشدن جریان رود خانه زاینده رود 

را اجرایی کنند.

گزارش تذکرات و نطق اعضای شورای  اسالمی شهر اصفهان 
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استان اصفهان در راستای ترویج فرهنگ اصالح الگوی مدیریت مصرف انرژي ، درتاریخ پنجشنبه چهاردهم آبان ماه اقدام به برگزاری دورة آموزشی 
ضمن خدمت برای معلمان آموزش وپرورش شهرستان لنجان نمود. در این دوره تعداد 220 معلم با راهکارهای اجرایي کاهش مصرف برق در خانه 

و اداره به مدت 4 ساعت آشنا شدند.
     همچنین این دفتر در تاریخ شنبه شانزدهم آبان ماه در شهرستان دهاقان ، در 4 مدرسه مقطع دبستاني اقدام به برگزاری برنامه هاي فرهنگی 
همراه با اجراي مسابقه و نمایش شاد ویژه کودکان با موضوع آشنایی با مفاهیم و راهکارهاي مدیریت مصرف برق نموده است که با استقبال زیاد 
دانش آموزان و کادر مربیان و مسئوالن آموزش و پرورش مواجه گردید. در این برنامه  تعداد 1200 دانش آموزش دبستانی پسر و دختر با اهمیت 

موضوع و راهکارهای صرفه جویي در مصرف انرژي برق آشنا شدند.

آیت اهلل نوری همدانی:

اخذ دیرکرد بانکی ربا وحرام است
یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه نسبت به اجرای آیات قرآن کریم در جامعه 
باید تالش بیشتری صورت بگیرد، گفت: متاسفانه مسئوالن توجه کمی نسبت به 

سخنان علمای جهان اسالم دارند.
به گزارش کیمیای کویر، آیت اهلل حسین نوری همدانی در دیدار با رئیس سازمان 
اوقاف و امور خیریه کل کشور با اشاره به اینکه مسلمانان باید اهمیت ویژه ای به 
قرآن کریم بدهند، اظهار کرد: فعالیت در حوزه علوم قرآنی بخش های مختلفی 
که  است  نکاتی  از  کریم،  قرآن  صحیح  تفسیر  ترجمه،  تالوت،  افزود:  دارد.وی 
باید مورد توجه مسلمانان قرار بگیرد که در این راستا تالوت قرآن کریم سبب 

آشنایی بیشتر علما و فقها با اسالم می شود.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه دشمنان اسالم تفسیرهای نادرستی از آیات 
قرآن کریم دارند، گفت: در آیات مختلفی همچون مباهله و جنگ احزاب آنان 
سعی می کنند نقش اهل بیت )ع( را در اسالم کمرنگ نشان دهند که علما و 
فقهای جهان اسالم باید پاسخ درستی در برابر اینگونه تفاسیر ارائه کنند و این 
کرد:  تصریح  نوری همدانی  دهند.آیت اهلل  قرار  نقد  مورد  را  نادرست  تفسیرهای 
تعقل و تفکر در آیات قرآن کریم بسیار حائز اهمیت است، تعقل و تفکر در آیات 
قرآن کریم سبب می شود تا بتوانیم به دستورات الهی عمل کنیم.وی با اشاره به 
اینکه برخی از مردم جامعه به آیات قرآن کریم و دستورات الهی عمل نمی کنند، 
گفت: بارها گفتیم که دیرکردی که توسط بانك ها از مردم اخذ می شود، ربا و 

حرام است اما متاسفانه مسئوالن به این امر توجه نکرده اند.
استاد حوزه علمیه قم گفت: توجه به عفاف و حجاب، گرانی و مشکالت اقتصادی 
از دیگر مسائلی است که متاسفانه کمتر مورد توجه مسئوالن و مردم قرار گرفته 

است و باید تالش کنیم به آیات الهی توجه نشان دهیم و به آنها عمل کنیم.
آیت اهلل نوری همدانی بیان کرد: هر فردی به میزان قدرتی که دارد باید در مسیر 

عمل به قرآن کریم و احیای این امر الهی تالش کند.

به مناسبت روز برنامه ریزی شهری تعدادی از اساتید دانشگاه،پژوهشگران 
و اندیشمندان برنامه ریزی شهری با شهردار اصفهان دیدار وگفت و گو 

کردند .
غازی  ایران  دکتر  مشترك  نشست  این  کویر،در  کیمیای  گزارش  به 
،کارشناس برنامه ریزی و مدرس دانشگاه با ابراز امیدواری از رونق برنامه 
ریزی شهری در دوران مدیریت جدید شهری گفت : در صورت وجود 
برنامه ریزی علمی در توسعه شهر می توان شاهد مسیر رشد و رونق 

شهری بود .
 وی اظهار کرد :حرکت و پویایی همواره با چالش مواجه است و پیش 
بینی می شود در مسیر برنامه ریزی شهری در اصفهان نیز چالش هایی 
به وجود آید،اما تالش برنامه ریزان و مدیران شهری می تواند این چالش 

ها را رفع و حرکت شهر به سوی پایداری را رقم بزند .
 این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برنامه ریزی شهری توسعه پایدار در 
ابعاد اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اکولوژیکی و ... به دنبال دارد خاطر نشان 
ساخت : این توسعه که نتیجه تالش اندیشمندان،دانشگاهیان،پژوهشگران 
پژوهش گاه ها و ... است،می تواند خدمات مفیدی را به شهروندان ارائه 
شفقی،مدرس  سیروس  دکتر  نشست  این  ادامه  در  همچنین  نماید. 
دانشگاه و کارشناس برنامه ریزی شهری گفت:شهر همواره به عنوان یك 

موجود زنده تلقی شده و باید به فکر توسعه شهری بود .
 وی اظهار کرد:وقتی شهر را به عنوان یك موجود زنده در نظر بگیریم،پس 
شهر رشد و پویایی دارد که اگر برای رشد متوازن اجزای آن برنامه ریزی 

صورت نگیرد پس از مدتی به یك شهر نابالغ و بیمار تبدیل می شود.
 شفقی اضافه کرد:مشارکت اندیشمندان،پژوهشگران و دانشگاهیان می 

تواند زمینه های برنامه ریزی شهری در دوران مدیریت جدید را رقم بزند 
و توازن در بخش های مختلف اصفهان را ایجاد نماید.

 دانشگاهیان به کمك مدیران بیایند
 شهردار اصفهان نیز در این نشست مشترك ضمن تاکید بر طی مسیر 
با با برنامه ریزی دقیق و مدون گفت:برنامه ریزی برای مدیران به ویژه 
مدیران خاموش  مسیر  اگر  که  دارد  را  راه  مدیران شهری حکم چراغ 

باشد،رسیدن به هدف بسیار سخت و مشکل خواهد بود
 مهدی جمالی نژاد اظهار کرد:مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر 
به برنامه ریزی شهری اعتقاد ویژه ای دارد و معتقد است با عنصر برنامه 
ریزی باید گذشته،حال و آینده یك موضوع مورد توجه قرار گیرد تا بتوان 
از تهدیدها فرصت ساخت . وی با بیان اینکه نیمه عمر علم به شدت به 
سمت کم شدن است خاطر نشان ساخت : اداره شهر باید کامال علمی 
و تخصصی صورت پذیرد و با توجه به توسعه تکنولوژی و کاهش نیمه 
عمر علم،اگر برنامه ریزی در دستور کار نباشد،چه بسا امروز فعالیتی با 
هزینه باال کلید بخورد،ولی عمر زیادی از روی آن نگذرد که در دنیای 

کنونی بال استفاده گردد .
و  پژوهشگران،دانشگاهیان  از  دعوت  ضمن  پایان  در  نژاد  جمالی   
اندیشمندان جهت ارائه همفکری در موضوعات تخصصی اداره شهر افزود 
:دیگر دوران اداره شهر به صورت سنتی گذشته و باید شهرها را علمی و 
تخصصی اداره کرد که یکی از ارکان اداره تخصصی شهرها برنامه ریزی 

شهری است .
 بنابراین گزارش،در تقویم روز 17 آبان ماه به عنوان روز برنامه ریزی 

شهری نامگذاری شده است.                                                     

طرح خرید کاالی ایرانی با کارت اعتباری که به منظور ایجاد تحرك 
در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی 
با  ، قرار است  آنها در فروش محصوالت داخلی تدوین شده  بین 

همراهی بانك مرکزی و تولیدکنندگان داخلی اجرا شود.
براین اساس، کارت خرید کاالی ایرانی ابزار اعتباری معرفی شده که 
توسط بانك های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی 
ایرانی یك کارت خرید کاالی  ازای هر شهروند  به  دارند صادر و 
ایرانی صادر می شود که دارنده کارت می تواند تا سقف تعیین شده 
که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل 10 میلیون تومان 
است، هفت بخش کاال در قالب 28 گروه از زیرمجموعه های لوازم 
خانگی، صنایع نساجی و پوشاك،  صنایع برق و الکترونیك و صنایع 

معدنی را خریداری کند.
برای  و تجارت  وزارت صنعت، معدن  از سوی  برند  همچنین 20 
برخی  اعتراض  به  توجه  با  که  شده  معرفی  کاالیی  گروه   28
تولیدکنندگان، قرار است فهرست کاالها و برندها افزایش یابد.28 
گروه کاالیی اعالم شده از سوی وزارت صنعت بدین شرح است: 
یخچال فریزر،  یخچال تك درب، فریزر تك درب، چرخ خیاطی و 
گلدوزی، چرخ سردوز، اجاق گاز،  کولر آبی، بخاری گازی و برقی، 
ماشین  - دوگانه سوز(،  برقی   - گازی   - ایستاده  آبگرمکن)  انواع 
تو کار شیشه ای(،  ) مبله - صفحه ای  اجاق گاز  انواع  لباسشویی، 
انواع ماشین ظرفشویی آشپزخانه، کولر اسپلیت، تلویزیون، دستگاه 
گیری،  آبمیوه  مدوالتور،  دستگاه  دیجیتال،  تیونر  بلندگو،  پخش، 
فر  و شومینه ای،  مایکروفر، هود شیب دار  برقی،  بخار، جارو  اتوی 
ماشینی،  کناره  موکت،  ماشینی،  فرش  و  قالیچه  گازی،  و  برقی 
باتری های کلسیمی و 12 ولتی که برای ماشین های سبك کاربرد 
دارد، انواع ظروف تفلون، سرویس های غذاخوری شیشه ای و چینی.

بر اساس آنچه تاکنون در جزئیات این طرح اعالم شده، متقاضیانی 
که تمایل به خرید کاالهای ایرانی با استفاده از کارت اعتباری را 
دارند ضرورتی ندارد به شعب بانك ها مراجعه کنند بلکه می توانند 
به نمایندگی های معرفی شده مراجعه کنند.همچنین طبق آخرین 
اعالم مسئوالن وزارت صنعت، قرار است بازپرداخت تسهیالت 10 
میلیون تومانی خرید کاالهای مصرفی بادوام ایرانی با نرخ سود 12 
درصد و در اقساط 24 ماهه باشد. البته برای جلوگیری از هرگونه 
تقلب در این طرح، تولیدکنندگان فروشگاه های مورد نظر خود را 
معرفی می کنند و مبلغ خرید کاال مستقیم به حساب تولیدکننده 

واریز می شود.
دستگاه ها،  اداری  امور  تقاضای  حسب  طرح،  اجرای  اول  فاز  در 
پرداخت  عامل  بانك های  از  بازنشستگی  و صندوق های  شرکت ها 
به  که  می گیرد  قرار  آنان  اختیار  در  فرم هایی  کارکنان،  حقوق 
خرید  کارت  دریافت  به  مایل  که  بگیرانی  مستمری  و  کارکنان 
کاالی ایرانی هستند، ارائه می شود.پس از تکمیل و ارسال فرم های 
صندوق های  و  شرکت ها  دستگاه ها،  توسط  متقاضیان  درخواست 
طریق  از  و  کرده  صادر  را  کارت ها  عامل  بانك های  بازنشستگی، 
دستگاه های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می دهند. کارت ها از 
زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و 

اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت.
همچنین برای دارندگان کارت در هر ماه و متناسب با زمان صدور 
کارت صورت حسابی از طریق پیامك ارسال می شود که شامل ریز 

اقالم خرید در هر دوره به عالوه مجموعه تسهیالت اعطایی است.
به  نسبت  دریافتی،  پیامك  اطالعات  با  می توانند  مشتریان 
خدماتی قبوض  سایر  همانند  خود  تسهیالت  اقساط   بازپرداخت 

 اقدام کنند.

عامل  غير  پدافند  کميته  تشکيل 
بنياد مسکن با حضور کليه ي اعضا

به  اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد  عمومي  روابط  گزارش  به 
غیر  پدافند  کمیته  عامل  غیر  پدافند  گرامیداشت  هفته  مناسبت 
تشکیل استان  مسکن  بنیاد  در  اعضا  ي  کلیه  حضور  با   عامل 

 گردید. 
بنیاد مسکن  این جلسه مهندس غالمحسین خاني مدیر کل  در 
الزامات  خصوص  در  را  مطالبي  کمیته،  رئیس  و  اصفهان  استان 
اجرایي  طرحهاي  در  شدن  اجرایي  ضرورت  و  عامل  غیر  پدافند 

بیان داشتند.
حوزه  معاون  بیان  قوي  محسن  مهندس  آقاي  ادامه  در 
دبیر  و  اصفهان  استان  مسکن  بنیاد  روستایي  مسکن  بازسازي 
راه  کارگروه  در  اقدامات  نتایج  و  ارسالي  هاي  نامه  کمیته، 
قرائت حضار  اطالع  جهت  را  عامل  غیر  پدافند  شهرسازي   و 

 نمودند.

 جلسه هماهنگی بانکهای عامل و 
بنياد مسکن در خصوص پرداخت 

تسهيالت ویژه مسکن روستایی
استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنساد  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصفهان، جلسه هماهنگی بانکهای عامل و بنیاد مسکن در خصوص 
پرداخت تسهیالت ویژه مسکن روستایی با حضور مهندس خانی 
و  و مدیران   اصفهان، کارشناسان  استان  بنیاد مسکن  مدیر کل 
کارشناسان بانکهای عامل در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن 

تشکیل گردید.
با حضور مهندس غالمحسین خانی مدیر کل  این جلسه که  در 
بازسازی  بیان معاون  استان اصفهان، مهندس قوی  بنیاد مسکن 
حوزه  مسئول  کارشناس  چنگیزی  مهندس  روستایی،  مسکن 
مدیران  و  استاندار  اقتصادی  مشاور  آقای صدر  روستایی،  مسکن 
مهندس  گردید،  برگزار  استان  در  عامل  بانکهای  کارشناسان  و 
خانی گزارش کاملی از روند پرداخت تسهیالت از ابتدا تا کنون و 
آخرین وضعیت جذب این تسهیالت بیان داشته و خواستار اجرایی 
شدن کلیه ی مفاد دستورالعمل و بخشنامه های صادره بویژه در 
بحث تضامین بانکی شدند و اظهار امیدواری کردند که در زمان 

باقیمانده کلیه ی سهمیه ابالغی جذب گردد.
مددجویان  به  تسهیالت  پرداخت  در خصوص  نیز  این جلسه  در 

سازمان بهزیستی تدابیر ویژه ای اتخاذ گردید.

دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق 

شهرداراصفهان: 

دانشگاهيان به کمک بيایند
جزئيات خرید کاالهای ایرانی با کارت اعتباری 
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اولین دوره مسابقات دانش آموزی
 »پینت بال« ویژه پسران برگزار می شود

از سوی  پسران  ویژه  بال«  »پینت  اموزی  دانش  مسابقات  دوره  اولین 
مدیریت تفریحی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری در آذر و  دی ماه 

امسال برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 
این دوره از مسابقات مخصوص پسران دانش آموز است  که زمان برگزاری 

آن آذر و دی ماه امسال در روزهای پنجشنبه و جمعه خواهد بود . 
بازی پینت بال یا رنگ اندازی در ایران طرفداران بسیاری دارد و در سطح 
حرفه ای هم در ایران بسیار پیشرفت داشته به طوری  که لیگ حرفه ای 
این ورزش در ایران از سال ۱۳۸۸ تأسیس شده و تیم داتیس از ایران 
به عنوان تیم ملی در ۴ دوره متوالی  قهرمان آسیا شده و در مسابقات 
بین قاره ای که در فرانسه برگزار شد نیز توانستند به مقام پنجم دست 

پیدا کنند. 
زمین های بازی رنگ اندازی مختلفی در ایران وجود دارند که در تمامی 

استان ها شاهد تأسیس باشگاه های بازی رنگ اندازی بوده  ایم.
عالقمندان برای شرکت در این دوره مسابقات می توانند با مراجعه به 
سایت:http.55255//ir در گروه های هفت نفره ثبت نام کنند که  در 

این گروه یک نفر به عنوان سرگروه مشخص می شود. 
این مسابقات در اردوگاه امام خمینی )ره( واقع در خیابان آتشگاه برگزار 
آموزی  اردوگاه همراه داشتن کارت  دانش  به  ورود  برای  می شود که 

الزامی است . 
از طریق  گفتنی است؛ زمان و مکان دقیق برگزاری مسابقات متعاقباً 

سایت  esfahanfarhang.ir  اعالم خواهد شد. 

 مراسم 13 آبان در شهر بهارستان از
 چهار راه فرشته آغاز و تا فلکه ادامه یافت

در این مراسم که با حضور دانش آموزان، دانشجویان و سایر 
بر  مرگ  شعار  سردادن  با  مختلف  مسیرهای  از  مردم  اقشار 
آمریکا، مرگ بر اسراییل، روز مبارزه با استکبار است ، امروز 
روز ۱۳ آبان است ، خامنه ای خمینی دیگر است ، ۱۳ آبان 
همیشه برپاست ، یادآور نابودی آمریکاست انزجار خود را از 

استکبار جهانی به نمایش گذاشتند.
قطعنامه راهپیمایی یوم اهلل ۱۳ آبان نیز در پایان این مراسم 

قرائت شد.
۱۳ آبان یادآور سه رخداد بزرگ تبعید حضرت امام خمینی)ره( 
به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان به دست رژیم 
پهلوی در سال ۱۳57 و تسخیر النه جاسوسی آمریکا به دست 

دانشجویان پیرو خط امام )ره( در سال ۱۳5۸ است.
ملی  »روز  عنوان  به  ایران  تقویم رسمی  در  که  ماه  آبان   ۱۳
برای  فرصتی  شده،  نامگذاری  جهانی«  استکبار  با  مبارزه 
مقطع  سه  در  که  است  مهمی  حوادث  بازخوانی  و  تبیین 
 زمانی، مبارزه ملت ایران با آمریکا و مستکبران جهان را درپی

 داشت

 سیل بیش از 19 میلیارد ریال خسارت 
به جاده های استان اصفهان وارد کرد

در این حادثه شیب شیروانی راهها ، شانه راهها ، سیل بندها ، 
ابنیه فنی وبستر راهها تخریب شده است

استان  وشهرسازی  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  سیل  ایجاد  و  اخیر  شدید  های  بارندگی  پی  در  اصفهان 
برخی جاده های استان به محورهای مواصالتی سه شهرستان 

خوروبیابانک ، گلپایگان ونطنز خسارات شدیدی وارد شد.
سید حسین خادم زاده سرپرست مدیریت بحران اداره کل راه 
وشهرسازی استان اصفهان در اینخصوص به مسئول خبر گفت 
: آب بریدگی در محورهای گل آباد ، طار ومارسار در شهرستان 
نطنز ومرغ وتیکن در شهرستان گلپایگان وچاهملک ، بیاضه ، 
جندق، فرخی، گود وعروسان در شهرستان خوروبیابانک باعث 

ایجاد خسارات زیادی شد.
سیل،  وایجاد  بارندگی  به شدت  توجه  با   : داشت  اذعان  وی 
5۱ کیلومتر از راههای اصلی و 6۸ کیلومتر از راههای فرعی 
و ۱00  میلیارد   ۱9 بر  بالغ  فنی خسارتی  ابنیه   5۱ تعداد  و 

میلیون ریال داشته است.
گفتنی است در این حادثه شیب شیروانی راهها ، شانه راهها ، 
سیل بندها ، ابنیه فنی وبستر راهها تخریب شده که تالش می 
گردد مرمت وبهسازی آنها واحداث تعدادی پل در دستورکار 

قرار گیرد
الزم به ذکر است این اداره کل به محض وقوع حادثه عملیات 
راهسازی و مرمت وبازسازی را درمحورهای حادثه دیده آغاز 

نموده است .

حل مشکالت شهرداری با دانشگاه 
صنعتی نیاز به همکاری دوطرفه دارد

شهردار خمینی شهر در خصوص مطالبات شهرداری خمینی 
شهر از دانشگاه صنعتی گفت: این  موضوع یکی از موضوعات 
استاندار  زحمات  از  دارد  جا  که  است   شهر  خمینی  کهنه 
این  پیگیری  برای  استانداری  مدیران  و  معاونین  و  اصفهان 
استاندار  شخص  مدیریت  با  خوشبختانه  کنم،  تشکر  مشکل 
نهائی  مبلغ  شد،  بررسی  موضوع  این  مشترک   جلسات  در 
مرحله  در  حاضر  حال  ودر  است  شده  مشخص  مطالبات 
دولتی دیون  طریق  از  الزم  راهکارهای  طریق  از   پرداخت 

 می باشد .
 علی اصغر حاج حیدری  خاطر نشان کرد: دیدگاه شهرداری و 
شورای شهر به دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یک فرصت و 
ظرفیت بزرگ علمی کامال مثبت می باشد و  مجاورت دانشگاه 
 ، دانیم  می  شهر  خمینی  برای  بزرگ  افتخاری  را  صنعتی 
وجود  شهرستان  مسئولین  طرف  از  که  تعاملی  با  امیداریم 
تعامالت  از طریق  دانشگاه صنعتی  رئیس  همکاری  با  داشته 
موجود در یک فضای کامال صمیمی و دوستانه این اختالفات 
حل شود و هر دو طرف از توان و ظرفیت های یکدیگر برای 

حل مشکالت شهر استفاده کنیم .
در  تحقیقاتی  علمی  شهرک  وجود  کرد:  نشان  خاطر  وی   
مجاورت خمینی شهر نیز به عنوان یک ظرفیت و نقطه قوت 
وامکانات  توان  از  طرفین  باید  شود،  می  محسوب  گذار  اثر 
یکدیگر برای توسعه شهر استفاده کنند، از دیدگاه شهرداری 
تحقیقاتی  علمی  شهرک  و  صنعتی  دانشگاه  شهر  شورای  و 
ندارد،  وجود  شهر  خمینی  در  دیگر  مراکز  با  تفاوتی  هیچ 
تحقیقاتی  و  علمی  بزرگ  مرکز  دو  این  از  ما  درخواست   اما 

همکاری دوطرفه می باشد .

ابراز تاسف از عرضه برخی  با  معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت:  عطاری ها،  برخی  سوی  از  غیرمجاز  و  قاچاق  مکمل های  و  دارویی  اقالم 

عطاری ها فقط مجاز به عرضه گیاهان دارویی بصورت فله ای هستند.دکتر رضا 
مانند  داروهایی  مراکز مذکور محلی جهت عرضه  متاسفانه  افزود:  محمدی 
متادون، داروی سقط جنین و مکمل های قاچاق و غیرمجاز، داروهای محرک 
جنسی، الغری و چاقی شده اند که تاکنون مشکالت جسمی نیز برای مصرف 
دارو،  عرضه  محل  تنها  داد:  ادامه  است.وی  داشته  همراه  به  آنها  کنندگان 
داروخانه ها هستند لذا مردم از تهیه هرگونه دارو از عطاری ها جدا خودداری 

کنند.محمدی، از انجام بازرسی های منظم با همکاری تعزیرات حکومتی، اصناف 
نیروی  اماکن  تجارت،  و  معدن  سازمان صنعت  بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم  عرضه 

افزود: متخلفین در  و  قاچاق و غیرمجاز مصرفی خبر داد  اقالم  انتظامی و جمع آوری 
صورت عدم توجه به تذکرات به مراجع قضایی معرفی و برابر قانون با آنها برخورد می شود.وی با 

بیان اینکه، هم اکنون جهت پاسخگویی به سواالت دارویی، خطوط ارتباطی مربوطه و سامانه ۱۴90 
فعال است، افزود: همچنین آموزش ۸۴00 نفر - ساعت تکنسین های داروئی، ماماها و پرسنل شاغل در 
داروخانه ها از جمله اقداماتی است که در راستای بهبود وضعیت مصرف دارو و کاهش خطرات احتمالی 
دانشگاه  پوشش  داروخانه های تحت  تعداد  است.دکتر محمدی،  گرفته  داروها صورت  اشتباه  مصرف 

از این تعداد 9 مورد بصورت  افزود:  علوم پزشکی استان را 90 مورد اعالم کرد و 
شبانه روزی به هم استانی ها خدمات ارائه می کنند.وی تصریح کرد: همچنین این 
معاونت تامین داروی هفت بیمارستان در سطح استان را برعهده دارد.محمدی 
با اشاره به وظیفه نظارتی این معاونت در حوزه توزیع دارو افزود: در این راستا 
بیش از ۱90 مورد بازرسی از داروخانه ها و ۱۴ مورد نیز از شرکت های داروئی 
استان انجام شده است.وی با اشاره به تامین داروی بیماران در بیمارستان 
در قالب یکی از بسته های خدمتی برنامه تحول نظام سالمت، افزود: در این 
راستا نیز تامین دارو و تجهیزات مصرفی بیماران بستری براساس فارماکوپه 
هر بیمارستان و بدون لزوم مراجعه بیماران به خارج از بیمارستان جهت تهیه 
دارو و تجهیزات مصرفی انجام و پیگیری کمبودهای دارویی و ارائه گزارش ماهانه 
به شرکت های دارویی و سازمان غذا و دارو بصورت منظم و مستمر در حال انجام است.

محمدی از تهیه و تدارک داروهای موردنیاز بیماران خاص شامل بیماران MS، هموفیلی، تاالسمی، 
دیالیزی و سرطانی در سطح استان خبر داد و ضمن اشاره به فعالیت کمیته تجویز و مصرف منطقی 
دارو در این استان اظهار داشت: پردازش بیش از 2میلیون و 500 هزار عدد نسخ پزشکان از طریق نرم 
 افزار پردازش نسخ و ارسال نتایج به پزشکان بخشی دیگر از فعالیت های این معاونت در سال جاری

 است.                                                                                                  

کرمان،  استانداری  روابط عمومی  از  نقل  کویربه  کیمیای  گزارش  به 
استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  در  حسینی  رزم  علیرضا 

افزود: در راستای اجرای  اقتصاد مقاومتی  با موضوع  کرمان 
اقتصاد مقاومتی باید از سرمایه های موجود در استان برای 
خلق درآمد استفاده کرد و در کنار آن منابع دریافتی از 

دولت مرکزی نیز در استان به کار گرفته شود. 
وی با اشاره به اینکه باید دید در استان کرمان با رفع چه 
موانعی می توان ایجاد درآمد و خلق ثروت کرد تا بتوان 

روند اشتغال و توسعه را سرعت بخشید، ادامه داد: می توان 
اقتصاد  پایه  بر  را  و کیفی  استان کرمان یک طرح کمی  از 

مقاومتی تدوین کرده و  به کشور ارائه کنیم و در این رابطه نیاز 

به همکاری همه دستگاه ها و کارشناسان است. 
رزم حسینی تاکید کرد: تمام تالش ما این است که از محل درآمد، 
رفع قوانین مزاحم، اختیارات موجود و استفاده از ظرفیت های 
موجود از جمله در بخش کشاورزی، بتوان به توسعه اقتصادی 
این  مقاومتی  اقتصاد  از  ما  منظور  گفت:  وی  یافت.  دست 
است که از محل درآمدهای درون استان بتوانیم در حوزه 
های مختلف از جمله بهداشت و درمان، اقتصادی و سایر 
حوزه ها پیشرفت کنیم. وی خاطرنشان کرد: باید با همین 
اداره کنیم  را  استان  معادن، کشاورزی و منابع موجود آب، 
و به دنبال یک کار واقعی هستیم تا بتوانیم استان را از محل 

کارآفرینی و کار و تالش مدیران و مردم اداره کنیم.

و  یاد  گرامیداشت  با  این جلسه  ابتدای  در  یزد  استاندار 
استکبار  با  مبارزه  ملی  روز  و  دانش آموز  خاطره شهدای 
با  عمومی  فرهنگ  روز  آبان   ۱۴ و  آبان(   ۱۳( جهانی 
گفت:  برنامه ریزی  شورای  جلسات  کار  دستور  به  اشاره 
کامل  به طور  مختلف  پروژه های  و  است طرح ها  ضروري 
با رعایت زمان مناسب  در کارگروه ها بررسی و مصوبات 
به عنوان دستور کار جلسات شورا مطرح تا تصمیم نهایی 

در مورد آن ها گرفته شود.
امر  این  کرد:  تصریح  میرمحمدی«  محمد  »سید   
در  وقت  اسرع  در  و  به موقع  مردم  تا  می شود  موجب 
در  آنان  کار  و  گیرند  قرار  کارگروه ها  تصمیمات  جریان 

دستگاه های اجرایي معطل نماند.
و  مدیریت  سازمان  رئیس  و  برنامه ریزی  شورای  دبیر 
دولت  بسته  تبیین  به  جلسه  این  در  استان  برنامه ریزی 
بابیان  و  پرداخت  اقتصاد  حوزه  به  بخشی  تحرک  برای 
تورم  کاهش  در  گذشته  سال  دو  طول  در  دولت  اینکه 
امسال،  شهریور  در  درصد   ۱5.۱ به  درصد   ۴0 باالی 
افزایش  درصد،   ۱۱.7 به  نقطه به نقطه  تورم  کاهش 
به  دستیابی  و  عمیق  رکود  از  خروج  عمرانی،  بودجه 
موفق  گذشته  سال  در  درصد   ۳ مثبت  اقتصادی  رشد 
معوقات  دولتی،  بخش  معوقات  کرد:  تصریح  است،  بوده 
پیمانکاران، معوقات بنگاه های تولیدی و معوقات مرتبط 
با رکود مسکن ازجمله مسائل مهمی است که دولت هنوز 

با آنان دست وپنجه نرم می کند.
باید  درعین حال  داشت:  بیان  زاده  نصیری  حمیدرضا   
و  سوم  سه ماهه  در  کشور  نفتی  صادرات  ارزش  دانست 
مشابه  دوره های  به  نسبت   ۱۳9۳ سال  چهارم  سه ماهه 
سال قبل به ترتیب 2۳ و ۴9 درصد کاهش داشته و این 

عامل نیز درروند ایجاد رونق اقتصادی امسال تأثیر منفی 
گذاشته است.

بیشتر  انضباط  از  همچنین  مدیریت  سازمان  رئیس   
کاهش  و  عمرانی  و  جاری  حوزه های  در  دولت  مخارج 
این  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  در  دولت  هزینه های 
موارد به علت کاهش تقاضا برای برخی تولیدات داخلی، 

در سرعت کمتر رشد اقتصادی تأثیرگذار است.
دسترسی  تا  کرد  امیدواری  ابراز  خصوص  این  در  وی   
کشور به منابع ارزی خارج از کشور و تحقق رفع تحریم ها 
در ماه های آینده، روند حرکت به سمت رونق اقتصادی 

را بهبود بخشد.
دوره  در  اینکه هم اکنون  بابیان  زاده  نصیری   حمیدرضا 

بیان  هستیم،  تحریم ها  رفع  تا  هسته ای  توافق  از  گذار 
تقاضا  تحریک  سیاست  برهه،  این  در  دولت  داشت: 
تنگناهای  رفع  دولت،  تقاضای  تحریک  بر:  مشتمل 
برنامه های  همچنین  و  اعتباری  تنگناهای  رفع  و  مالی 
کار  دستور  در  را  تولید  تقویت  و  حفظ  برای  خاص 
مدیریت،  سازمان  دوش  بر  را  وظایفی  و  دارد  خود 
گذاشته  دارایی  و  اقتصادی  وزارت  و  مرکزی   بانک 

است.
 وی برای نمونه به یکی از برنامه های تحریک تقاضا اشاره 
کرد و گفت: دولت در حال تدارک برای خرید اقساطی 
کاالهای مصرفی بادوام توسط کارکنان دولت و کارگران 

است.

تأکید استاندار یزد بر ارائه سریع تر مصوبات کارگروه ها
 در شورای برنامه ریزی

استاندار کرمان :

 دراقتصاد مقاومتی به دنبال فرصت های واقع گرایانه برای توسعه هستیم

 عطاری ها تنها مجاز به عرضه گیاهان دارویی فله ای هستند 

شرکت گاز استان اصفهان 
موفق به اخذ گواهینامه 

 استاندارد بین المللي
 ایزو 10004:2012 گردید

رئیس روابط عمومي شرکت گاز استان اصفهان گفت: این 
شرکت موفق به اخذ گواهینامه استاندارد بین المللي ایزو 
از  مشتریان(   رضایت  سنجش  )مدیریت   ۱000۴:20۱2

شرکت توف نورد)Tuv - Nord( گردید.
 سید حسن موسوی باتاکید بر اینکه یکی از عناصر کلیدی 
و  سازمان  عملکرد  از  مشتری  رضایت  سازمانی  موفقیت 
محصوالت آن می باشد گفت: اندازه گیری و پایش رضایت 
مشتری اجتناب ناپذیر است چرا که نتایج حاصل از این 
در  بهبود  های  فرصت  شناسایی  به  تواند  می  ارزیابی 

راهبردها، محصوالت و فرآیندهای سازمان منجر شود.
توسط  آمده  بعمل  ممیزی  فرآیند  در  اینکه  اعالم  با  وی 
تیم ممیزی شرکت توف نورد، این شرکت موفق به اخذ 
گواهینامه استاندارد بین المللي ایزو  ۱000۴:20۱2 شد 
اظهار داشت: بهبود ویژگی هایی که از نظر یک مشتری 
را  مشتری  اعتماد  تواند  می  شود  می  محسوب  ارزش 

مستحکم ساخته و باعث فواید تجاری و اقتصادی گردد.
این استاندارد  سخنگوي شرکت گاز استان اصفهان، اخذ 
را مرهون تالش هاي بي شائبه و خالصانه تمامی همکاران 
در بخش هاي مختلف این شرکت دانست و افزود: رضایت 
همچنین  و  بموقع  خدمات  ارائه  و  مشترکین  مندي 
پاسخگویي مناسب و پایش آن یکي از اولویت هاي اصلي 
تعهد  بر  گواهینامه سندي  این  اخذ  که  بوده  گاز  شرکت 
اهداف  ارائه  در  شرکت  این  پایبندي  و  مداري  مشتري 

تعیین شده مي باشد.
شده،  انجام  هاي  ممیزي  طي  است،  ذکر  شایان 
استاندارد  کسب  به  موفق  اصفهان  استان  گاز  شرکت 
شد  مشتریان(  رضایت  )سنجش   ISo10004:20۱2
کیفیت(،  )مدیریت   900۱:200۸  Iso استانداردهاي  و 
 ISO ۱00۱5:۱999 )مدیریت آموزش کارکنان( و ISO
۱0002:200۴ )مدیریت رسیدگي به شکایات مشتریان( 
پس از انجام ممیزي در بخش های بهره برداري، مهندسي 
آموزش،  عمومي،  روابط  هاي  واحد  و  ها  طرح  اجراي  و 
و  عامل  غیر  پدافند  و   HSE ها،  پیمان  امور  پژوهش، 

مناطق گازرساني تمدید شد.

اصفهان پالست، یک برند ملی 
است

الستیک،  تخصصی  نمایشگاه  دهمین  خبری  نشست 
حضور  با  وابسته  تجهیزات  و  آالت  ماشین  پالستیک، 

گسترده مسووالن این حوزه برگزار شد.
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
پتروشیمی  تکمیلی  صنایع  دفتر  رییس  اصفهان،  استان 
گفت:  نشست  این  در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
نمایشگاه اصفهان پالست در چند سال گذشته رشد قابل 
از نمایشگاه های دیگر استان ها و  باالتر  قبولی داشته و 

منطقه ای ظاهر شده است. 
رضا محتشمی پور با اشاره به این که این نمایشگاه باید 
به کمک مسووالن استانی و توسعه فضای نمایشگاهی از 
اظهار  گیرد،  بهره  حوزه  این  در  کشور  ظرفیت  بیشترین 
داشت: این نمایشگاه باید از ظرفیت دیگر کشورها در این 
حوزه نیز استفاده کند چرا که این ظرفیت را دارد که به 

یک نمایشگاه تمام عیار بین المللی تبدیل شود.
وی افزود: در ۱0 سال گذشته، ساالنه ۱9/۳ درصد رشد 
مصرف در محصوالت این حوزه را شاهد بوده ایم که عدد 
بسیار باالیی است و از آن جا که بخشی از محصوالت این 
صنعت، تأمین کننده قطعات مورد نیاز دیگر صنایع است، 
رشد صنایع کشور  به  را  افزایش  این  از  بخشی  توان  می 

نسبت داد.
این  تا 65 درصد محصوالت  این که 60  به  اشاره  با  وی 
حوزه در داخل کشور مصرف و بقیه صادر می شود، ادامه 
تن  هزار   ۴00 و  تولید  تن  میلیون   ۳ گذشته  سال  داد: 
اولیه مانند  تأمین مواد  البته مشکل  ایم و  واردات داشته 

سال های گذشته همچنان وجود دارد.
رییس دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی شرکت ملی صنایع 
اخیر  دهه  در  رشد سریع مصرف  کرد:  تأکید  پتروشیمی 
باعث شده برخی ظرفیت ها نادیده گرفته شود و در برخی 

تجهیز و به روز رسانی ها عقب بمانیم.
به  و  نیست  ما  استراتژی  قیمت،  تعیین  کرد:  تأکید  وی 
به ما سپرده است، درگیر آن  دلیل مسوولیتی که دولت 

هستیم.
همچنین عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن ماشین 
نمایشگاه  که  این  به  اشاره  با  پلیمری  تجهیزات  و  سازان 
این  های  نمایشگاه  معتبرترین  از  یکی  پالست  اصفهان 
های  قطب  از  یکی  اصفهان  داشت:  اظهار  است،  حوزه 
اول  قطب  پلیمری،  اتصاالت  زمینه  در  و  پلیمری  صنایع 
در  تواند  می  نمایشگاه  این  دلیل  همین  به  است.  کشور 

فضایی چندین برابر فضای فعلی، برگزار شود.
محمدرضا شاکری تأکید کرد: اصفهان می تواند نمایشگاه 
نمایشگاه شانگهای و  مانند  و  باشد  ایران پالست دیگری 
گوانجو که هر سال در یکی از این شهرها برگزار می شود، 
ایران پالست نیز یک سال در اصفهان و یک سال در تهران 

برگزار شود.
های  شهرک  شرکت  کوچک  صنایع  معاون  همچنین 
این  به  اشاره  با  نشست  این  در  اصفهان  استان  صنعتی 
پالستیک  صنعتی  خوشه  موضوع  اصفهان،  استان  در  که 
بتوانیم  که  این  برای  داشت:  بیان  آغاز شده،  از سال ۸6 
برند موفقی در حوزه صنایع الستیک و پالستیک داشته 
و  شود  استفاده  ها،  نمایشگاه  این  ظرفیت  از  باید  باشیم 
باید وارد عمل این خصوص همه شرکت های استان   در 

 شوند.

در شهر و استانها
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خشکسالی ، آب و صنعت سه کلید واژه ای هستند که از سالیان 
متمادی یکدیگر را در سخنرانی ها و متون مختلف همراهی می 
کردند . استفاده از آب در صنایع گوناگون امری رایج است زیرا 
بدون این ماده حیاتی صنایع قادر به ادامه حیات نخواهند بود . 
به طور کلی  و   ... و  اجتماعی  اقتصادی،  این مهم در رونق  نمود 
در همه عرصه ها تاثیر گذار خواهد بود . متاسفانه ذهنیت افکار 
عمومی به نحوی سازمان یافته است که صنایع را عامل خشکسالی 

و مانع رونق کسب و کار خود می دانند . 
با سرانه  آن  مقایسه  و  اصفهان  آهن  در ذوب  آب  میزان مصرف 
تولید چگونه است ؟ پروژه پساب زرین شهر برای تصفیه و استفاده 
از پساب از چه مکانیزمی استفاده می کند ؟ میزان مصرف آب در 
مقایسه با استاندارد های جهانی چگونه است ؟ سواالتي بودند که 
برای دریافت پاسخ آنها با مهندس مهرداد اسماعیلی مدیر مهندسی 
آبرسانی شرکت در دفتر هفته نامه آتشکار به گفتگو نشستیم که 

حاصل آن را در ادامه می خوانید :  
مهندس اسماعیلي ابتدا به برگزاري همایش ملي مصرف بهینه آب 
در صنایع ) چالشها و راهکارها (  که از تاریخ  آبان ماه در دانشگاه 
اصفهان برگزار مي شود پرداخت و گفت :  با توجه به خشکسالي 
دادن  قرار  و  اصفهان  استان  در  همچنین  و  کشور  در  اخیر  هاي 
از  برداشت بي رویه آب  به دلیل  به سمت صنایع   اتهام  انگشت 
رودخانه ، برنامه ریزي براي برگزاري این همایش از حدود دو سال 
پیش توسط مجتمع فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت . ذوب 
آهن اصفهان نیز با مقاله پروژه مولتي پمپ در این همایش شرکت 

کرده است . 
وي افزود :  از مجموع یک میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب 
آب مصرفي در سال آبي گذشته ) مهرماه سال 9۳ تا مهرماه سال 
9۴ ( ، حدود ۱۸ میلیون متر مکعب میزان کل مصرف آب ذوب 
آهن اصفهان بوده است . این در حالي است که افکار عمومي بر این 
باورند که اعداد و ارقام بسیار فراتر از این آمار ها است ،  در حالي 

که این چنین نیست . برگزاري همایش هایي نظیر همایش مصرف 
بهینه آب در راستاي تنویر افکار عمومي در خصوص مصرف آب 
بسیار مفید ارزیابي مي شود زیرا فرصت مغتنمي است که در حضور 
صاحب نظران و به طور کلي شرکت کنندگان ، دستاوردها و پروژه 
هاي مختلف در راستاي مدیریت مصرف بهینه آب معرفي شود .  

مدیر مهندسي آبرساني شرکت در ادامه در خصوص مقایسه میزان 
تولید شرکت و در کنار آن مصرف آب تصریح کرد : ذوب آهن طي 
سالهاي7۸-  77 به ازاي  تولید هر تن فوالد  و همچنین جهت 
شرکت هاي اقماري نظیر نسوز ، پاالیشگاه قطران و...  ، حدود ۱5 
متر مکعب آب از رودخانه برداشت مي نمود که این رقم در سال 
9۳ به 6  متر مکعب کاهش یافت که نشان دهنده کاهش حدود 50 
درصدي برداشت آب مي باشد و این سهم نیز ادامه خواهد داشت تا 

بتوانیم از این کاالی ارزشمند استفاده بهینه تری نمائیم.
وي تصریح کرد :  ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم ، محصوالت 
خود را به بیش ازده کشور جهان صادر مي کند که نشانگر نقش 
مهم این شرکت در رشد تولید نا خالص ملي است که این مهم در 
مقابل برداشت  کم آب از رودخانه ،  ارزشمند مي باشد  ، ضمن 
اینکه با گشوده شدن فضاي بین المللي شاهد رشد صادرات نیز 
براي  این سوال که  به  پاسخ  . مهندس اسماعیلي در  بود  خواهم 
چه  از  اصفهان  آهن  ذوب  هکتاري  هزار   ۱6 سبز  فضاي  آبیاري 

مکانیزمي استفاده مي شود افزود :  از ۱6 هزار هکتار فضاي سبز 
شرکت که در بین سایر صنایع کشور منحصر بفرد است تنها 
2000 هکتار آن از طریق روش قطره ای و غرقابی آبیاري مي 
شود و مابقي به صورت دیم مي باشند . تقریبا تمام آب مصرفي 
در فضاي سبز از پساب تصفیه شده تامین مي شود و  این در 
حالي است که عموم بر این باور هستند که در ذوب آهن اصفهان 
تنها حدود ۱00 میلیون متر مکعب آب ،  براي آبیاري فضاي سبز 

شرکت مورد استفاده قرار مي دهد . 
همچنین  و  آهن  ذوب  زیاد  مساحت  دلیل  به   : داد  ادامه  وي 
همجواري با ساحل رودخانه زاینده رود ، بعضا شایعاتي مبني بر 
این که پساب این کارخانه به زاینده رود منتقل مي گردد شنیده 
مي شود در حالیکه نه تنها  پساب کارخانه به رودخانه مذکور منتقل 
نمي شود بلکه پساب شهر زرین شهر نیز طي پروژه انتقال پساب 
شهر زرین شهر خریداري شده که در آبیاري فضاي سبز شرکت به 
کارگرفته شود تا به زاینده رود منتقل نگردد .  در حال حاضر حدود 
200 متر مکعب آن در چرخه مصرف فضای سبز قرار گرفته است . 
فعالیتهاي صورت گرفته در کمیته صرفه جویي در مصرف  آب 
شرکت نیز از جمله سایر سواالت بود که مدیر مهندسي آبرساني 
شرکت در پاسخ چنین گفت :  این کمیته از سال 79 و با شرکت 
مسئولین مربوطه از بخشهاي مختلف کارخانه و در راستاي مدیریت 
مصرف بهینه آب تشکیل شد که با برگزاري جلسات مختلف در 
نظر  تبادل  و  بحث  به  راهکارها  و  رو  پیش  چالشهاي   خصوص 
مي پردازند .  وي در پایان گفت درحال حاضر میزان مصرف آب به 
ازای هرتن فوالد در شرکت ذوب آهن در مقایسه با نرم های جهانی 
قابل قبول می باشد ولی با توجه به شرایط منطقه وکاهش منابع 
آب الزم است اقدامات بیشتری در جهت کاهش مصرف آب انجام 
داد که در این راستا می توان به پروژه احداث تصفیه خانه پساب 
صنعتی اشاره کرد که با اتمام آن حدود 20 درصد از برداشت آب 

از رودخانه کاسته می شود.   

مدیر مهندسی آبرسانی ذوب آهن :

طي 15 سال گذشته برداشت آب ذوب آهن از زاینده رود 50 درصد کاهش یافته است
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برگزاري جشنواره 
تولیدات خانگی 

»دستهای  کارآفرین« 
در فرهنگسرای اسوه

با عنوان  تولیدات خانگی   نخستین جشنواره 
 26 تا   16 تاریخ  از  کارآفرین«  »دستهای 
برگزار  اسوه  فرهنگسرای  محل  در  ماه   آبان 

می  شود. 
فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
تفریحی شهرداری اصفهان، این فرهنگسرا به 
منظور در معرض دید قرار دادن  استعدادهای 
هنری بانوان در زمینه های مختلف برگزار می 

شود. 
ترشیجات،  انواع  شامل  خانگی  محصوالت 
مرباجات، شیرینی و کیک و دسر و ...، هنرهای 
...،  گل و  تزئینی شامل کار با چرم، بافتنی و 
گیاه شامل پرورش انواع گل و گیاه تزئینی و 
دارویی، صنایع دستی شامل فرش، میناکاری، 
کار با چوب و...، هنرهای  تجسمی شامل سیاه 
قلم و رنگ روغن و ... و هنرهای روز از جمله 
می  جشنواره  این  در  شده  ارائه  محصوالت 

باشد. 
نخستین جشنواره تولیدات خانگی »دستهای 
محل  در  ماه  آبان   26 تا   16 از  کارآفرین« 
فرهنگسرای اسوه واقع در خیابان صمد لباف، 

 بعد از پل عابر پیاده برگزار می شود. 
بانوان هنرمند به منظور کسب اطالع از نحوه 
با  توانند  این جشنواره می  برگزاری  چگونگی 
یا  و  تماس حاصل  کرده  شماره 33271000 
در ساعات 9 تا 12 و 15 تا 18 بعدازظهر به 

محل فرهنگسرای اسوه مراجعه کنند. 

برگزاری خانه خالقیت 
 شماره یک جشنواره 

دانش آموزی 
»روبات جنگجو« 

از  جنگجو«  »روبات  آموزی  دانش  جشنواره 
سوی خانه خالقیت و بازی های فکری شماره 
یک روز جمعه ششم آذرماه امسال برگزار می 

 شود. 
فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
خانه  رییس  اصفهان،  شهرداری  تفریحی 
بیان  بازی های فکری شماره یک  و  خالقیت 
به  آموزان  دانش  ویژه  جشنواره  این   کرد: 

صورت گروه های دو نفره برگزار می شود. 
یک  صورت  به  جشنواره  این  افزود:  موسویان 
تمرین  و  آموزش  قالب  در  روزی  نیم  برنامه 
روبات هایی که پیش از این دانش آموزان در 
ریزی  برنامه  اند  ساخته  مرکز  این  های   دوره 
شده که دانش آموزان به رقابت با یکدیگر می 

پردازندو به فینال دست می یابند. 
وی ادامه داد: جشنواره »روبات جنگجو« روز 
تا 10 صبح   8 ساعت  از  آذرماه  جمعه ششم 
بعدازظهر  ویژه  تا 12  و 10  آموزش  قالب  در 

مسابقه برگزار می شود. 
منظور  به  عالقمندان  کرد:  اظهار  وی 
شماره  با  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب 
به  یا  و  کرده  حاصل  تماس   32659257
یک  شماره  های  بازی  و  محل  خانه  خالفیت 
مراجعه  شرقی  بهشت  خیابان هشت  در   واقع 

کنند. 

 در گذشته نه چندان دور شاخص امنیت بعد نظامی و تهدید 
خارجی بود. بر این اساس برای مقابله با تهدید بر مؤلفه ی قدرت 
برای  نظامی  فدرت  افزایش  آن  راهبرد  شد.  می  تأکید  نظامی 
مقابله و یا ایجاد بازدارندگی در برابر نیروی نظامی دشمن بود. 
ولی در گفتمان نوین امنیت و تهدید و قدرت پدیده ای متأثر از 
پدیده های مختلف مادی و دفعی و دارای وجوه سخت افزاری 
و نرم افزاری است. لذا باید اذعان کنیم در رویکرد جدید امنیت 
شامل تهدیدات سیاسی و اجتماعی ، فرهنگی ، درسطح ملی و 
جهانی است . در این رویکرد عمدتاً امنیت بر پایه مالحظات نرم 
افزارانه در محیط همه جانبه یک نظام سیاسی خواهد بود. و 
تهدیدات، نرم افزارانه است. تاریخ انقالب از آغاز تاکنون گواهی 
میدهد که دولت های استکباری غربی تمامی اشکال براندازی 
سخت ، از جمله شورش و کودتا و جنگ نظامی را در دهه اول 
تجربه کردند در جریان براندازی و مقابله سخت، گر چه انرژی 
و سرمایه های انسانی ، مادی و معنوی بسیاری از دست رفت، 
لیکن ایستادگی و مقاومت ملت ایران تحت رهبری امام)ره( علیه 
از  استفاده  واقعیت رساند که  این  به  را  استکباری  قدرت های 
گزینه سخت نظامی نمی تواند در برابر ایمان و اعتقاد این مردم 
کارآمد باشد بلکه برعکس موجبات تقویت و همبستگی هر چه 
بیشتر ملت ایران را فراهم می آورد. و بر بدبینی و کینه ی بیشتر 
مردم نسبت به غرب و دولت های غربی می افزاید. لذا آنها به 
ناچار شکست خود را در مقابله سخت با نظام جمهوری اسالمی 
اعتراف کردند. پس از آن با رویکرد جدید و در قالب بهره گیری 
از روشهای نرم، اهداف خود را پیگیری کردند به همین دلیل از 
ابتدای دهه هفتاد مقام معظم رهبری با ادبیات و تعابیر مختلف 
نظیر تهاجم فرهنگی ، ناتوی فرهنگی ، شبیحخون فرهنگی و 
در سالهای اخیر جنگ نرم خطر آن را گوشزد کردند و مسئولین 
نظام را به چاره اندیشی در برابر آن فراخواندند ، دنیای غرب از 
آغاز دهه چهارم بر دامنه و شدت جنگ نرم خود در هر یک از 
سه قلمرو اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، افزود. سیاستمداران 
غربی و آمریکایی را در مورد شیوه مقابله با جمهوری اسالمی بر 
این باورند که هرگونه اقدام خشونت آمیز علیه ایران نفرت آنها 

را برای سالیان دراز ریشه دار می کند و امکان روی کار آمدن 
دولت طرفدار آمریکا را در این کشور با مشکل مواجه می سازد 
و طراز روحیه حماسی و ملی در آنان افزایش می یابد. از همین 
رو ضروری است با تدبیر از پیش اندیشیده شده دامنه و سطح 
جنگ نرم و مختصات و ابعاد آن بازشناخته شود . مقام معظم 
رهبری در دیدار با مسئولین صدا و سیما جنگ نرم برنامه ریزی 
شده ، گسترده ، پیچیده و همه جانبه نظام سلطه با جمهوری 
اسالمی را یاد آور می شود و مهمترین هدف آنها را » تغییر باور 
به آینده و حال و اینکه به جوانان القاء کنند وضع کنونی کشور 
مایه شرمندگی است و رسیدن به پیشرفت در آینده غیرممکن 
است . نشاط و تحرک و علم آموزی و امید به آینده را از نسل 
جوان بگیرند و در ادامه تأکید می نمایند » جنگ نرم برخالف 
جنگ سخت آشکار و قابل فهم و ملموس نیست بعضی از اوقات 
طرف ضربه خود را می زند اما جامعه هدف دچار خواب آلودگی 
و عدم احساس است » در ادامه با تأکید بر اثراتی که جنگ نرم از 
خود به جای می گذارد می فرماید« جنگ سخت معموالً موجب 
برانگیخته شدن احساسات مردم و ایجاد وحدت و انسجام ملی 
می شود در حالیکه جنگ نرم انگیزه های مقابله را از بین می 
برد و زمینه ساز ایجاد اختالف می شود » لذا توصیه مؤکد و 
و دلسوزانه خود را خطاب به متولیان امور می فرمایند« افراد 
صاحب نظر دلسوز باید مطالعه و ابعاد جنگ نرم را احصاء کنند 
و در پایان هشدار می دهند :«آنها جدی اند ولی ما عقبیم » 
الزمست همه چنانکه بارها توصیه فرمودند اگر دشمنی دشمن را 
نشناسیم و ندانیم دشمن چه در سر دارد غفلتی است که امکان 
دفاع را از ما می گیرد. وفق نظر ایشان دفاع »جزئی از هویت 
یک ملت است و هر ملتی که به فکر دفاع نباشد و اهمیت دفاع 
را درک نکند زنده نیست« امروز حیات و زندگی شرافتمندانه ما 
بدست و تالش متولیان برنامه ریزان فرهنگی ما بستگی دارد 
که قطعاً فردا دیراست.مقتضی است این جمله معظم له آویژه 
گوش همگان قرارگیرد و با این نگاه وارد بر برنامه ریزی دفاعی 
فعال فرهنگی شویم » عرصه ی جنگ نرم بصیرتی عمارگونه و 

استقامتی مالک اشتر وار می طلبد.       یزدان پناهی

و  »فتیله«  برنامه  پخش  دلیل  به  صداوسیما  سازمان 
دیالوگهایی مبنی بر تمسخر اقوام آذری این برنامه را توقیف 

و با عوامل متخلف برخورد کرد.
به گزارش کیمیای کویر، در پی پخش برنامه »فتیله« روز 
جمعه 15 آبان ماه از شبکه دو سیما که  بر اثر بی دقتی 
عوامل برنامه، موجبات رنجش خاطر هموطنان عزیز آذری 
ملت  اطالع  به  زیر  توضیحات  است  ضروری  آمد،  پیش 

شریف ایران و خصوصا هموطنان عزیز آذری برسد.
قومیت های مختلف سرمایه سترگ و بی بدیل ایران اسالمی 
هویتی  احساس  اقوام،  متقابل  احترام  بر  مبتنی  که  است 
مشترک را برای همبستگی و اتحاد ملی فراهم آورده تا این 
کیان خویش حفظ  و  بپاید  تندباد حوادث  بر  عزیز  کشور 
به عنوان رسانه ملی  نیز  این میان، صداوسیما  نماید.  در 
جمهوری اسالمی ایران با درک این جایگاه و اهمیت احترام 
و حرمت همه اقوام و اقشار جامعه بزرگ ایران در مقاطع 
مختلف همواره عزم خود را در جهت تقویت این گنجینه و 

سرمایه ملی معطوف داشته است.
آن،   از  ناشی  مختلف  اقدامات  و  اراده  این  علیرغم  لیکن 
از بخش های  ماه در یکی  آبان  متاسفانه روز جمعه  15 
و  کودکان  ویژه  برنامه های  جمله  از  که  »فیتیله«  برنامه 
نوجوانان در شبکه دو سیمااست، به سبب اشتباه، بی دقتی 
مربوطه،  ناظر  و  ساز  برنامه  عوامل  درست  نظارت  عدم  و 
دیالوگ هایی به زبان آذری بیان می شود که باعث تمسخر 
و در نتیجه رنجش خاطر و ناراحتی هموطنان غیور و عزیز 

آذری زبان شده و شکایاتی را موجب می گردد.

این  بودن  سهوی  وجود  با  ملی  رسانه  خصوص،  این  در 
مساله، وظیفه خود می داند ضمن عذرخواهی از هموطنان 
توجیه  گونه  هر  از  دور  به  و  عزیز  زبانان  آذری  و خصوصا 
هموطنان  بدبینی  و  ابهام  کوچکترین  رفع  برای  رسانه ای 
و  پرتالش  فرزندان  به  نسبت  کشورمان  آذری زبان  عزیز 
متخذه  تصمیمات  و  موارد  صداوسیما،  در  خدمتگزارشان 
این عزیزان و همه مخاطبان رسانه ملی  ذیل را به اطالع 

برساند:
عوامل  و  مسئوالن  اتفاق،  این  بودن  سهوی  علیرغم   -  1
دخیل  در تولید و پخش این برنامه، متخلف محسوب می 
شوند و این مساله تا آشکار شدن موضوع و ریشه های آن 

به طور جدی پیگیری خواهد شد.
2 - با وجود جایگاه مردمی این برنامه مطابق با نظرسنجی 
های مختلف سال های گذشته که از آن به عنوان برنامه 
ای باسابقه و پربیننده یاد شده است، لیکن به خاطر این 
بی دقتی صورت گرفته، تا انجام بررسی های الزم  و رسیدن 
می  متوقف  فعال  »فیتیله«  برنامه  پخش  نهایی،  نتیجه  به 

شود.
دلیل  به  دو  شبکه  کودک  گروه  مدیر  و  پخش  مدیر   -  3
مدیر  جانشین  و  شد  خواهند  کتبی  توبیخ  انگاری  سهل 
و  توبیخ  نیز  برنامه هاست  نظارت  نهایی  پخش که مسئول 

از مسئولیت برکنار می شود.
بررسی  از  پس  صداوسیما  سازمان  که  است  بدیهی   -  4
به  را  نهایی،  موارد  نتایج  به  این موضوع و رسیدن  دقیق 

اطالع مخاطبان خواهد رساند.                  »به نقل از تسنیم«

بازیگر  عزیزی  محمود  دکتر  کویر،  کیمیای  گزارش  به 
هنرهای  پردیس  علمی  هیأت  عضو  و  تلویزیون  و  سینما 
زیبای دانشگاه تهران ضمن انتقاد از وضعیت فعلی حاکم بر 
فضای فرهنگی و هنری کشور گفت: طی دو سالی که آقای 
زندگی  مه  در  هنرمندان  اند  شده  جمهور  رئیس  روحانی 
می کنند و هیچ امیدی نسبت به آینده مشاهده نمی شود.

بازیگر فیلم سینمایی »قالده های طال«  افزود: این روزها 
خانه  پیشکسوت  و  باتجربه  مند،  دغدغه  هنرمندان  اغلب 
نشین شده اند و شرایطی برای حضور آن ها در عرصه های 
سینمایی،  تولیدات  اغلب  متأسفانه  نیست؛  فراهم  هنری 
تلویزیونی و تئاتری بسیار نازل شده و از سوی دیگر بودجه 

کافی در اختیار بخش فرهنگ و هنر قرار نمی گیرد.
وی سپس با تأکید بر اینکه در برخی مواقع برخی باندها 
و جناح های خاص عرصه فرهنگ و هنر را در قبضه خود 
پول  از  اعظمی  بخش  متأسفانه  داشت:  اظهار  اند  درآورده 
های کشور در اختیار باندهای به اصطالح مافیایی است و 
همین باعث شده تا اینها  پول را در اختیار همفکران خود 
قرار دهند و به سایر هنرمندان متعهد که تنها به اعتالی 

فرهنگ و هنری می اندیشند توجهی نداشته باشند.
من  کرد:  خاطرنشان  گفتگو  این  ادامه  در  عزیزی  دکتر 
شخصاً مدت ها است که برای ساخت یک فیلم سینمایی 
به  تولید  برای  نیز  را  سریال  یک  طرح  و  ام  گرفته  مجوز 
تلویزیون ارائه کرده ام اما شرایط برای ساخت هیچ یک از 
این آثار فراهم نشده است چرا که بودجه ای برای تولید آن 
ها وجود ندارد و رسماً هیچ سرمایه گذاری حاضر به ریسک 

کردن و ورود به عرصه تولید آثار فرهنگی و هنری نیست.
بازیگر فیلم سینمایی »لیلی با من است« افزود: مسئوالن 
و  کنندگان  تهیه  اغلب  اعتماد  هنری  و  فرهنگی  ارشد 
خود  ای  سلیقه  های  سیاست  دلیل  به  را  گذاران  سرمایه 
از بین برده اند و بایستی هرچه سریعتر کسانی که دغدغه 

فرهنگ و هنر را دارند جلوی این اتفاق تلخ را بگیرند.
گفتگو  این  از  دیگری  بخش  در  دانشگاه  مدرس  این 
سینمایی  فیلم  در  بازی  تازگی  به  اینکه  به  اشاره  با 
پایان  به  را  کیا  حاتمی  ابراهیم  کارگردانی  به  »بادیگارد« 
رسانده است گفت: داستان این فیلم در مورد حیدر است 
است؛  کشور  های  شخصیت  از  یکی  شخصی  محافظ  که 
پیموده  که  خود  ای  حرفه  مسیر  در  فیلم  جریان  در  او 
مجروحیت  از  بعد  و  می شود  تردید   و  شک  دچار  است 
دست  از  را  آرامشش  تروریستی،  حمله  یک  جریان   در 

می دهد.
بازیگر فیلم سینمایی »معراجی ها« ادامه داد: »بادیگارد« 
یکی از معدود پروژه هایی است که به دلیل چیدمان خوب 
حاتمی  ابراهیم  به  احترام  و  قوی  فیلمنامه  نیز  و  عوامل، 
کیا در آن حضور پیدا کردم و با هنرمندانی از جمله پرویز 
خداداد،  شیال  حمیدیان،  بابک  زارعی،  مریال  پرستویی، 
این  امیدوارم  شدم؛  همبازی  آقایی  امیر  قائمیان،  فرهاد 
فیلم  جشنواره  چهارمین  و  سی  در  آن  رونمایی  که  اثر 
واقع سینما  مخاطبان  استقبال  مورد  بود  خواهد   فجر 

 شود.
»به نقل از صبا«

حضور معلولین ناشنوا برای اولین بار 
 در جشنواره فرهنگي آموزشي

 قرآن و عترت
توسعه وتعمیق فرهنگ قرآني در عرصه 
تعالیم  بر  مبتني  و  عمل  و  اندیشه 
انسان ساز اهل بیت عصمت و طهارت 
جشنواره  برگزاري  اهداف  مهمترین  از 
فرهنگي آموزشي قرآن و عترت خانواده 
شورای  باشد.دبیر  می  بهزیستي  بزرگ 
استان  بهزیستی  کل  اداره  فرهنگی 

اصفهان، با اشاره به استقبال گسترده از در جشنواره فرهنگي آموزشي 
قرآن و عترت در سال هاي گذشته گفت: مرحله اول مسابقات  قرآن و 
عترت خانواده بزرگ بهزیستي 18 آبانماه  در گروه هاي مختلف ویژه 
کارکنان و خانواده هاي آنها، نابینایان و معلولین جسمي و حرکتي، 
فرزندان مراکز شبه خانواده، مدیران و مربیان و خردساالن مهدهاي 
کودک تحت پوشش، سالمندان و زنان سرپرست خانوار برگزار مي 
شود.این جشنواره در بخش شفاهي›› قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، 
برگزار خواهد شد،  اذان‹‹ در کلیه شهرستانها بصورت مجزا  حفظ، 
و نفرات اول هر رشته پس از راه یابی به مرحله استانی، با  نفرات 
اول  و دوم  استانی سال گذشته، که نیمه اول آذر ماه امسال برگزار 
می گردد به رقابت می پردازند و در نهایت به مسابقات کشوری راه 
خواهند یافت. گفتنی است امسال برای نخستین بار معلولین ناشنوا 
در مسابقات کتبی در رشته خوشنویسی و تحقیق و پژوهش شرکت 

خواهند کرد. 

هفتاد کشور به »جشنواره عمار« 
فیلم فرستادند

به گزارش کیمیای کویر، براساس اعالم 
عمار،  فیلم  مردمی  جشنواره  دبیرخانه 
قالب های  در  اثر،  از 450  بیش  تاکنون 
مستند، داستانی، انیمیشن در ششمین 

دوره جشنواره، شرکت کرده اند.
ارسالی  آثار  بیشترین  گزارش،  بنابراین 
موضوعیت  با  و  داستانی  قالب  در 

بشر،  حقوق  با  رابطه  در  استکباری  دولت های  دوگانه  سیاست های 
بوده است و تاکنون فعاالن رسانه ای و فیلم سازان بیش از 70 کشور 
جهان، آثارشان را در ششمین جشنواره مردمی عمار، ثبت کرده اند. در 
 دوره قبلی جشنواره، نزدیک به 700 اثر از 90 کشور جهان، در بخش

 بین الملل جشنواره عمار، شرکت داشتند.ششمین جشنواره مردمی 
عمار، از 11 تا 17 دی ماه 1394)اول تا هشتم ژانویه 2016( در تهران، 
برگزار خواهد شد و عالقه مندان می توانند تا 15 آذر ماه)شش دسامبر 
سال جاری میالدی(، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

گفتنی است بخش بین الملل جشنواره عمار، بر موضوعات فرهنگی، 
اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی و مواردی که تهدید  اجتماعی، 
کننده صلح، آزادی و عدالت در جامعه انسانی هستند، تمرکز کرده 
است و در این زمینه، معرفی فرصت ها و ظرفیت های مغفول و ارائه 
این  اصلی  مأموریت های  از  جهان  در  موفق  و  سالم  مثبت،  الگوهای 

بخش از جشنواره است.

 سعیدجلیلی به عیادت 
سلحشور رفت

شورای  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
ضمن  دیدار  این  در  ملی  امنیت  عالی 
این  برای  تندرستی  و  سالمتی  آرزوی 
شاهدی  شما  گفت:  انقالبی  کارگردان 
هستید بر اینکه می توان در عرصه خطیر 
و مهم هنر وارد شد، صحیح حرکت کرد 

و موفقیت نیز کسب کرد. جلیلی در این دیدار با بیان اینکه سلحشور 
نشان داد که می توان با مضامین دینی، پر مخاطب ترین سریالها مثل 
حضرت یوسف را ساخت، افزود: این کارگردان متعهد نشان داد هنر 
و مضامین دینی می تواند مخاطب گسترده جهانی پیدا کند. جلیلی 
افزود: استقبال چشم گیر از آثار آقای سلحشور در کشورهای اسالمی 
مثل تونس، مصر، لبنان، عراق و ... پاسخی به ناتوی فرهنگی است که 
تشخیص  نشود.عضو مجمع  اسالمی جهانی  انقالب  هنر  می خواست 
مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه سینمای غرب امروز نقش گوساله 
سامری و سحره فرعون زمان را بازی می کند، گفت: ان شاهلل جناب 
آقای سلحشور با ساخت سریال حضرت موسی علیه السالم یادگاری 
دیگر در عرصه هنر دینی به جای خواهند گذاشت.در این دیدار، نادر 
انقالب  جبهه  هنرمندان  دیگراز  جمعی  و  قزوه  علیرضا  زاده،  طالب 
اسالمی به همراه تعدادی از فعاالن فرهنگی جهان اسالم از کشورهای 
مختلف از جمله هند، آمریکا، مصر، عراق و ... نیز حاضر بودند و ضمن 
عیادت از سلحشور برای وی آرزوی سالمتی و موفقیت کردند.سلحشور 
نیز در این دیدار ضمن تشکر از همه افرادی که به عیادت وی رفتند، از 
آنان خواست تا با دعا از پیشگاه خداوند، سالمتی خود را به دست آورده 
تا ساخت فیلم حضرت موسی علیه السالم را تکمیل کند. سلحشور به 

علت بیماری سرطان مدتی است تحت درمان پزشکی قرار دارد.

ترانه جدید چاوشی برای »شهرزاد«
)نمایش  شهرزاد  مجموعه  تیتراژ   
صدای  با  پنجم  قسمت  از  خانگی( 
که  شد  خواهد  پخش  چاوشی  محسن 
سه  مثل  نیز  ترانه  این  رود  می  انتظار 
او  دوستداران  استقبال  با  قبلی  ترانه 
جدیدی  ترانه  چاووشی   . شود  مواجه 
به نام »کجایی« را برای سریال شهرزاد 

قرار استفاده  مورد  مجموعه  این  تیتراژ  عنوان  به  که  است   خوانده 
 می گیرد. هنوز خبری از محتوای این کار به بیرون درز نکرده اما 
تم کار عاشقانه و متناسب با این سریال عظیم شبکه خانگی خواهد 
بازار  به  نیز  این هفته قسمت چهارم آن  . سریالی که دوشنبه  بود 
خواهد آمد تا فقط یک هفته تا شنیدن ترانه جدید چاووشی  وقت 
های  قطعه  این،  از  پیش  پاپ،  محبوب  خواننده  این  بماند.  باقی 
سریال  برای  نیز  را  یادگار«  رسم  »به  و  »همخواب«  »شهرزاد«، 
شهرزاد خوانده بود که با استقبال بسیار زیاد هواداران و عالقه مندان 
شکسته انتشار  اول  ساعت  در شش  را  دانلود  رکورد  و  شده   روبرو 

 است.

جنگ نرم ، بصیرت عمارگونه و استقامتی مالک اشتر وار

هنرمندان در دو سال اخیر در مه زندگی می کنند!»فیتیله« توقیف و 3 مدیر شبکه 2 توبیخ شدند

فرهنگ و هرن
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گشتی در دنیای هرن

 «سودکو

ب
جوا

ب
جوا



دکتر سعد محمدی مدیر عامل شرکت و مسعود ابکاء مدیر عامل 
اسبق ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر با سعید آذری مدیر عامل 
باشگاه  و کادرفني تیم فوتبال ذوب آهن  دیدار و گفتگو کردند. 
دکتر سعد محمدی در این دیدار از زحمات مدیر عامل باشگاه ، 
سرمربی و کادر فنی و اعضاء تیم فوتبال ذوب آهن قدردانی نمود 

و گفت : این تیم پتانسیل باالیی دارد و با اراده ، خودباوری 
انرژی مثبت می تواند گام های  انتقال  و همچنین 

بردارد  برتر  لیگ  در  قهرمانی  براي  استوارتری 
آن  الزمه  که  سرعت  و  دقت  با   : افزود  .وي 
را طی  ترقی  های  پله  توان  می  است  تمرکز 
برنامه ریزی  با تفکر و  . در حال حاضر  نمود 
مدونی که مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی 

ذوب آهن و سرمربی این تیم دارند ، رسیدن به 
ابکاء مدیر  قهرمانی دور از دسترس نیست .مسعود 

عامل اسبق ذوب آهن با قدردانی از مدیر عامل شرکت ، 
مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن و یحیی گل محمدي 
گفت : همدلی و همزبانی عامل پیشرفت تیم ذوب آهن است .سعید 
آذری مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن نیز در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت : این دیدار به منظور ایجاد روحیه در بین اعضاء 

تیم فوتبال و تعامل هر چه بیشتر بین کارخانه و باشگاه فرهنگی 
ورزشی ذوب آهن انجام گرفت . وی افزود : جایگاه فعلی تیم فوتبال 
کوش  سخت  پرسنل  دریغ  بی  های  حمایت  حاصل  آهن   ذوب 
شرکت و تالش همه دست اندرکاران باشگاه و اعضاء تیم می باشد 
.آذری به تبدیل ذوب آهن به یک برند بین المللی اشاره کرد و گفت 
: برنامه استراتژیک سه ساله برای باشگاه ترسیم شده بود 
که با گذشت دو سال توانستیم به اغلب اهداف مورد 
نظر برسیم و وضعیت باشگاه مطلوب می باشد . 
وی افزود: هدف نهایی تیم فوتبال ذوب آهن 
کسب جام باشگاه های آسیا در سال       17-

2016  است ، که این امر مستلزم تالش دو 
چندان دست اندرکاران ، کادر فنی و اعضاء تیم 
است .مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب 
آهن به روحیه و سازماندهی مناسب براي رسیدن 
به موفقیت اشاره کرد و گفت : در سایررشته های ورزشی از 
جمله وزنه برداری با گذشت دو هفته در صدر جدول هستیم . رشته 
والیبال نشسته در سالجاری قطعا سالي پرفروغ خواهد داشت. تیم 
های تکواندو ، بسکتبال و همچنین تیم های بانوان نیز در شرایط 

مطلوبي قرار دارند . 

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، در حالی که برخی رسانه 
ها از پیشنهاد باشگاه استقالل به محمدرضا خلعتبری، بازیکن 
پیشین پرسپولیس خبر داده بودند این بازیکن هم در مصاحبه ای 

پیشنهاد استقالل را تایید کرد.
سپاهان  مستعفی  سرمربی  فرکی  حسین  جدایی  با  گویا   
بازیکنانی که رابطه خوبی با او داشته اند نتوانسته اند با جو جدید 
از یکی  خلعتبری  که  بیایند  کنار  نویدکیا  محرم  گری  مربی   و 

 آنهاست.
 این بازیکن با توجه به شرایط فعلی سپاهان بدش نمی آید از این 
تیم جدا شود و گویا از پیشنهاد استقالل هم استقبال کرده است 
منتها باشگاه سپاهان هنوز در این باره نظرش را اعالم نکرده است.

 گفته می شود مسئوالن باشگاه استقالل پیشنهاد معاوضه آرش 
برهانی با خلعتبری را داده اند و حضور بازیکن سابق پرسپولیس 
با  ها  سپاهانی  که  شود  می  میسر  شرطی  به  استقالل  تیم  در 

معاوضه او و برهانی موافقت کنند.

پاسخ رسمی وزیر ورزش به نامه 
اعتراض آمیز باشگاه پرسپولیس

وزیر ورزش از معاون قهرمانی خواسته است ترتیبی اتخاذ شود 
که هر چه سریع تر معضل داوری بررسی و احقاق حق شود.

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، محمود گودرزی وزیر 
ورزش و جوانان در پاسخ به نامه علی اکبر طاهری سرپرست 
باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، خطاب به معاون ورزش  
بررسی  دستور  جوانان  و  ورزش  وزارت  ای  حرفه  و  قهرمانی 

داوری بازی پرسپولیس و ذوب آهن را داد.
 در بخشی از نامه طاهری نائب رئیس هیات مدیره و سرپرست 

باشگاه پرسپولیس موضوع چنین مطرح شده:
 »دیدار روز چهارشنبه 1۳ آبان در چهارچوب رقابت های جام 
حذفی میان دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن، شاهد قضاوت 

ناعادالنه و یک طرفه داوران بودیم.
 همانگونه که در نامه های قبلی به آن اشاره شد تبعات امنیتی 
و اجتماعی که آثار سوء و مخرب اینگونه قضاوت ها به دنبال 
دارد موجب نگرانی بیش از پیش شده و ذهن تماشاگران به 
این سمت، سوق داده که گویی نتایج فوتبال خارج از مستطیل 

سبز و حتی پیش از آغاز مسابقات تعیین می گردد.
 لذا از وزیر محترم تقاضا دارم کمیته ای در خصوص بررسی 

قضاوت بازی مذکور تشکیل شود.«
 وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به درخواست سرپرست باشگاه 
پرسپولیس، معاون قهرمانی را مسئول بررسی داوری های لیگ 
برتر و خصوصا بازی های پرسپولیس و دیدار اخیرش با ذوب 

آهن کرد در دستور وزیر به دکتر سجادی آمده است:
 »جناب آقای دکتر سجادی! ترتیبی اتخاذ شود که هر چه 
سریعتر معضل داوری بررسی و احقاق حق شود. ظاهرا قضاوت 
های پراشتباه به ویژه علیه باشگاه های پرطرفدار پرسپولیس، 
تراکتورسازی و ... به صورت یک فعالیت معمول درآمده است. 

پیگیری تا حل مساله به طور جدی، ضروری است.«

تیم ملی  والیبال و سرپرست  دبیر فدراسیون 
می  ترک  لهستان  مقصد  به  را  تهران  امشب 
را  ملی  تیم  جدید  سرمربی  تکلیف  تا  کنند 
مشخص کنند.به گزارش  کیمیای کویر بنقل 
داورزنی  محمدرضا  باالخره  سه«،  »ورزش  از 
جدید  تصمیمی  والیبال  فدراسیون  رئیس 
برای نیمکت تیم ملی گرفت و در همین راستا 
امیر خوش خبر  سرپرست تیم ملی و محمود 
لهستان  به  را  دبیرفدراسیون  افشاردوست 
سرمربیگری  گزینه های  با  دو  این  تا  فرستاد 
داورزنی  گفته  به  شوند.  مذاکره  وارد  تیم ملی 
آخرین گزینه های سرمربیگری تیم ملی لوزانو 
و  بود  خواهد  ایتالیایی  آناستازی  و  آرژانتینی 
دو  این  با  را  خود  قرارهای  مذاکره کننده  تیم 
هماهنگ کرده اند. حاال گروه اعزامی فدراسیون 
والیبال ایران قصد دارند تا 4 جلسه از تمرینات 
تیم های این دو مربی در لیگ لهستان بازدید 
کنند و یک بازی آنها در لیگ را هم از نزدیک 
ببینند. در کنار تمام این اتفاقات ساعات زیادی 
خوش خبر و افشاردوست به گپ و گفت با این 
دو مرد آرژانتینی و ایتالیایی خواهند پرداخت. 
محمود افشاردوست که امشب راهی لهستان 
می شود، اهداف فدراسیون والیبال از این سفر 
تیم های  تمرینات  از  »ما  می گوید:  اینطور  را 
را  بازی هایشان  این دو مربی دیدن می کنیم، 
می بینیم و مذاکره خواهیم کرد. حاال ما چند 
وظیفه داریم که تمرکزمان باید روی آنها باشد. 
اول اینکه اتفاقات بین کادرفنی و بازیکنان که 
را زیرنظر خواهیم گرفت،  در تمرینات ما آن 
شرایط زمانی این دو سرمربی که باید دید تا 
چه زمانی می توانند خود را به تمرینات تیم ملی 
برسانند و سایر مباحثی که در طول این سفر 

قطعا به آن خواهیم پرداخت.«

که  باشد  عجیب  کمی  شاید  موضوع  این  اما 
بخواهند  تمرین  با 4 جلسه  نفره  تیم 2  یک 
قصد  که  کشور  یک  والیبال  تیم ملی  برای 
انتخاب  سرمربی  دارد،  را  المپیک  به  راهیابی 
این  ندانستن  عجیب  با  افشاردوست  کنند. 
مساله می گوید:»باالخره ما خودمان در دوران 
مدیریت  نحوه  از  و  داریم  تجربیاتی  مربیگری 
و تمرین مربیان در زمان مسابقات و روزهای 
می آوریم.  دست  به  کافی  اطالعات  تمرین 
همانطور که در حال حاضر بعضی ها می گویند 
یک بازیکن توپ را دستش بگیرد، ما کیفیت 
او را متوجه می شویم. موضوع سرمربیگری هم 
همان است و نه من بلکه اکثر مربیانی که در 
گرفتن  زیرنظر  جلسه  چند  با  هستند  ایران 
کسب  زیادی  اطالعات  مربی  یک  تمرینات 
همین  گرفتن  زیرنظر  قصد  هم  ما  می کنند. 
مسائل را داریم.«با اینکه گفته می شود سیچلو، 
دستیار سابق والسکو هم در مذاکرات حضور 
خواهد داشت اما گفته می شد به هیچ وجه این 
تیم ملی  در  عنوان سرمربی  به  آرژانتینی  مرد 
والیبال ایران حضور نخواهد یافت. حاال اینکه 
دلیل حضور او در این جلسات چه خواهد بود 
را افشاردوست اینطور توضیح می دهد:»سیچلو 
در لهستان است و شاید یکی از دالیلی که در 
حال حاضر در این کشور به سر می برد همین 
جلساتی باشد که ما با سرمربیان آرژانتینی و 
ایتالیایی داریم. قطعا سیچلو به عنوان دستیار 
در تیم ملی حضور پیدا می کند اما هنوز ما هیچ 
مذاکره ای با مربی ای انجام نداده ایم و همه چیز 
این حال  با  هفته آینده مشخص خواهد شد. 
با لوزانو، آناستازی و  در مورد مسائل مختلف 
سیچلو صحبت خواهیم کرد و بعد در تهران به 

جمع بندی می رسیم.«

در پی بروز مشکل ویزا برای اعزام تیم ملی بانوان؛ 

دستور رییس  جمهور برای اعزام 
تیم فوتسال بانوان

دکتر روحانی از وزرای ورزش و جوانان و امور خارجه خواست هرچه 
جام  مسابقات  به  ایران  زنان  فوتسال  ملی  تیم  اعزام  مقدمات  سریعتر 

جهانی را فراهم کنند
به گزارش کیمیا کویر بنقل از  پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، 
دکتر حسن روحانی در پی گزارش وزیر ورزش و جوانان مبنی بر شرایط 
فوتسال  در مسابقات جام جهانی  ایران  زنان  فوتسال  ملی  تیم  حضور 
زنان در گواتماال ، از وزرای امور خارجه و ورزش و جوانان خواست هر 
چه سریعتر مقدمات اعزام تیم ملی فوتسال زنان ایران به مسابقات جام 
جهانی را فراهم کنند.علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال ایران پیش 
از این از عدم اعزام تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت های جام جهانی 
به دلیل مشکالت مالی و همچنین نبود فرصت کافی برای اخذ ویزای 
گواتماال خبر داده بود که با دخالت مستقیم رییس محترم جمهوری 
اسالمی ایران و پیگیری های وزارت ورزش و همکاری جدی وزارت امور 
خارجه مقدمات این اعزام فراهم شده است. فدراسیون فوتبال گواتماال از 
تیم ملی فوتسال زنان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی این رشته 
این  است  کرده  اذربرگزار شود دعوت  تا هشتم  از سوم  است  قرار  که 
رقابتها با حضور هشت تیم برزیل ، پرتغال ، کاستاریکا ، اسپانیا ، روسیه 
، ژاپن و ایران به میزبانی گواتماال برگزار شود.قرار است به دلیل اینکه 
گواتماال سفارت خانه در ایران ندارد وزارت امور خارجه از طریق سفارت 

گواتماال در مکزیک ویزای تیم ایران را پیگیری کند.

پاسخ تند باشگاه پرسپولیس 
به محبوب استقاللی

به گزارش کیمیای کویر به نقل از افکارخبر، سید مهدی رحمتی 
در صفحه اجتماعی خود اعالم کرده بود که باشگاه پرسپولیس به 
بوده  تفاوت  بی  نوروزی  هادی  خانواده  قبال  در  وعده های خود 
و وعده های شان مطمئنا سرابی بیش نخواهد بود. او همچنین 
اعالم کرده بود که بازوبند با تصویر هادی نوروزی تا زماني که به 

وعدهایشان عمل کنند بر بازوي من خواهد بود.
این اظهارنظر رحمتی در قبال کاپیتان باشگاه رقیب، باعث ناراحتی 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس شد تا علی اکبر طاهری نسبت به این 

مساله واکنش نشان دهند.
سرپرست باشگاه پرسپولیس در این باره اظهار داشت: »رحمتی 
این یک  اوال  اما  قابل احترام است  برای ما  از نظر ورزشی  کامال 
بحث خانوادگی است و ثانیا این اظهارنظر به دلیل کمبود اطالعات 

به زبان ایشان آمده است.«
وی ادامه داد: »افراد باید عواقب صحبت های خود را در نظر داشته 
باشند چرا که این حرف ایشان معانی ثانویه بدی دارد و مجموعه 
ما را متهم می کند، در حالی که نباید این اتفاق رخ بدهد چون این 

ایشان در جریان کارهایی که ما انجام می دهیم نیستند.«
طاهری در صحبت هایش اعالم کرد: »نکته ای که باید به آن اشاره 
کنم این است که شان خانواده نوروزی بیشتر از این حرف ها است 
و این مساله نباید مدام در رسانه ها به این شکل مطرح شود. هادی 
نوروزی یک ورزشکار بزرگ و یک پرسپولیسی اصیل بود و یقینا 
فرزندان او همانطور که بارها گفته ام فرزندان پرسپولیس هستند 
و ما همه تالش مان را برای عمل به آنچه از ما انتظار می رود 

خواهیم کرد.«
سرپرست پرسپولیس در پایان صحبت هایش درباره حرف های 
رحمتی گفت: »ما روز گذشته نیز در مراسم چهلم ایشان حاضر 
شدیم و مورد استقبال خانواده ایشان قرار گرفتیم که این مساله 
نشان می دهد تعامل الزم بین ما وجود دارد و هیچ مشکلی نیست. 
ما نمی توانیم مثل دیگران باشیم و درباره آنچه که انجام می دهیم 
شعار دهیم و بزرگ نمایی کنیم چرا که همانطور که گفتم شان 

خانواده نوروزی باالتر از این است.«
یداهلل  برای  اعالم شده  به محرومیت  اشاره  نیز  ادامه  در  طاهری 
جهانبازی گفت: »فقط این محرومیت چه دردی از ما دوا می کند؟ 
ما یک جام را از دست دادیم و این مساله با هزاران محرومیت هم 
قابل برگشت نیست و جواب میلیون ها هواداران را این محرومیت 

ها نمی دهد.«

پاسخ مسئول فدراسیون به آذری:

همه می دانند داوری ها به سود 
اصفهانی ها است

فدراسیون  رییسه  هیات  عضو 
های  تیم  »واقعا  گفت:  فوتبال 
ها  داوری  از  تبریزی  و  تهرانی 
که  خوشحالم  اند.  خورده  ضربه 
ورود  مساله  این  به  ورزش  وزیر 

کرده است.«
شهرام  کویر  کیمیا  گزارش  به 
اظهارات  درباره  دبیری 
مدیرعامل  آذری  سعید 
زبان  آذری  توسط  داوران  چینش  اینکه  بر  مبنی  آهن  ذوب 
موضوعی  هر  از  مبرا  فوتبال  های  اصفهانی  و  می شود  انجام  ها 
مردم  است. همه  فرافکنی  ها  »این حرف  اظهار داشت:  هستند، 
کمیته  رییس  عنوان  به  اصفهانیان  فریدون  منتقد  آذربایجان 
می  کند،  قاضی  را  کالهش  کمی  اگر  آذری  هستند.  داوران 
می  همه  است.  برده  سود  ها  داوری  از  چقدر  تیمش  که  فهمد 
اصفهانی های  تیم  سود  به  فوتبال  برتر  لیگ  های  داوری   دانند 

 است.«
 وی ادامه داد: »متاسفم که اینقدر به باندبازی و این مسائل دامن 
می زنند. اگر به این حرف ها باشد، من هم حرف های زیادی دارم. 
اصفهانی و آذری و تهرانی و لرستانی همه باید یک هدف داشته 
باشند و آن هم توسعه فوتبال است. البته این دلیل نمی شود که 
مشکالت داوری فوتبال ایران حل نشود. واقعا تیم های تهرانی و 

تبریزی از داوری ها ضربه خورده اند.«
»خوشحالم  کرد:  عنوان  فوتبال  فدراسیون  رییسه  هیات  عضو   
دستور  با  او  است.  کرده  ورود  مساله  این  به  ورزش  وزیر  که 
فوتبال کشور کمک  به  تواند  این مساله می  پیگیری  برای  خود 
مشخص  دارد،  وجود  ای  پرده  پشت  واقعا  اگر  امیدوارم   کند. 

شود.«
 دبیری در پایان افزود: »امیدوارم مسئوالن کمیته داوران و شخص 
دبیرکل به مساله داوری ها ورود کنند و نگذارند حقی از تیمی 

پایمال شود.«

بعد از انصاری فرد، گوچی هم گل زد

پیروزی چارلتون با گل قوچان نژاد
بازی  این  در  که  ها  چارلتونی 
در  را  نژاد  قوچان  رضا  ابتدا 
گلهایی  با  داشتند  خود  ترکیب 
ثمر  به   4٥ و   26 دقایق  در  که 
همان  در  توانستند  رساندند 
یکسره  را  شفیلد  کار  اول   نیمه 

کنند.
با  بازی  نیز  دوم  نیمه  در 
حمالت چارلتونی ها آغاز شد تا در نهایت در دقیقه ٥6 گوچی 
حریف دروازه  وارد  را  سوم  گل  توانست  و  زد  را  خالص   تیر 

 کند. هرچند چارلتونی ها در دقیقه 74 دروازه خود را باز شده 
دیدند اما در نهایت توانستند به سه امتیاز شیرین دست پیدا کنند 
این  با  بخشند. چارلتون  بهبود  را کنی  نامساعد خود  و وضعیت 
لیگ  دوم جدول  و  بیست  رده  به  و  امتیازی شد  امتیاز 16  سه 
 دسته اول انگلیس صعود کرد تا همچنان خود را درمحوطه خطر

 ببیند. 
گوچی که در این بازی و در دقیقه ٨2 تعویض شد در شبی که 
انصاری فرد نیز گلزنی کرد دروازه حریفش را باز کرد تا بیشتر از 
ملی  تیم  زهردار  بابت خط حمله  را  روش  کارلوس کی  هرکس 

راحت کند.

 دفاع تمام قد قلعه نویی
 از برانکو

لیگ  فصل  این  های  داوری  از  پرسپولیس  شدن  متضرر  بحث 
مسئله ای است که حتی سرمربی سابق باشگاه استقالل هم به 
آن پرداخته و می گوید:داوری ها مهندسی نیست از جای دیگر 

برانکو را می زنند.
به گزارش مشرق، بحث متضرر شدن پرسپولیس از داوری های 
این فصل لیگ مسئله ای است که حتی سرمربی سابق باشگاه 
استقالل هم به آن پرداخته و می گوید:داوری ها مهندسی نیست 

از جای دیگر برانکو را می زنند.
روزنامه گل از قول قلعه نویی می نویسد: ایوانکویچ حاال می فهمد 
من در این فوتبال چی کشیدم پیامک داده اند و تهدید کرده اند 

که به من تیم ندهند

 مسابقه دوچرخه سواری
 دانش آموزان کاشان

دوچرخه  انگیز  هیجان  مسابقه  یک  در  کاشانی  آموزان  دانش 
سواری ، مسیر 7 کیلومتری میدان امام رضا)ع( تا پل اتوبان را 

رکاب زدند و نفرات برتر در پایان مورد تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش صاحب نیوز به نقل از کاشان اول، بیش از 100  دانش 
آموزان کاشانی ظهر امروز در یک مسابقه هیجان انگیز دوچرخه 
سواری که به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان و 
تعدادی از نهادهای همکار برپا شد، مسیر 7 کیلومتری میدان 
امام رضا)ع( تا پل اتوبان را رکاب زدند و نفرات برتر در پایان مورد 
تجلیل قرار گرفتند. این رقابت به علت وضعیت آب و هوا در روز 

1۳ آبان، با یک روز تأخیر برپا شد

آینده سازان میهن نجف آباد به 
تساوی رضایت داد

بانوان، آینده سازان میهن نجف آباد در هفته دهم  تیم فوتبال 
مسابقات فوتبال لیگ برترکشور به تساوی رضایت داد.

به گزارش صاحب نیوز به نقل از بینا، در هفته دهم مسابقات لیگ 
برتر فوتبال بانوان کشور که روز جمعه 1٥ آبان ماه، به میزبانی 
ایالم برگزار شد، تیم آینده سازان میهن نجف آباد در مصاف با 

پاالیش گاز ایالم به تساوی صفربرصفر رضایت داد.
زیر  به شرح  فوتبال  برتر  لیگ  رقابتهای دیگر هفته دهم  نتایج 

است:
شهرداری بم صفر -ملوان بندر انزلی یک

نگین اشترانکوه ازنا صفر-شهرداری سیرجان صفر
وحدت ایثار گرگان یک -همیاری آذربایجان غربی 

برای اولین بار در ایران: کسب 
سهمیه المپیک توسط یک ورزشکار 

معلول
نعمتی  زهرا  آسیا،  در  ریو  المپیک  سهمیه  توزیع  مسابقات  در 
توانست در مرحله نیمه نهایی 7-۳ حریف ویتنامی اش را شکست 
معلول  ورزشکار  اولین  کند.او  را کسب  المپیک  و سهمیه  دهد 

ایرانی است که توانسته سهمیه المپیک را به دست آورد.
زهرا نعمتی نخستین و تنها زن در تاریخ ورزش ایران است که 
موفق به کسب مدال طال در سطح بازی های جهانی پارالمپیک 
شده است. و هیچ زن ایرانی تا کنون مدال طالی المپیک کسب 

نکرده است.
همچنین وی مفتخر به دریافت جایزه معتبر ورزشکار پار المپیک 

شده بود.
نعمتی با برد برابر حریف ویتنامی به فینال رفت و برای کسب 

مدال طال به میدان می رود.
طالی  مدال  کسب  با  توانسته  که  او  دید  باید 

پارالمپیک تاریخ سازشود، می تواند این مدال را 
در المپیک ریو تکرار کند؟ رویدادی هیجان 

انگیز برای نعمتی و ایرانیان.

حضورزنان توانمند وپرنشاط درورزش وافتخارآفرینی 
آنان در رقابت های بین المللی و جهانی ثابت کرده 
بانوان  ورزش  به  نسبت  جامعه  نگرش  باید  که  است 

تغییرکند!
توانایی  مردان،  نظیر  هم  زنان  بداند  باید  جامعه 
خود  البته  دارند،  را  ها  زمینه  درتمام  افتخارآفرینی 
خودشان  توانمندیهای  به  بایدنسبت  ماهم  زنان  
زنان  ترین  قوی  توانند  می  که  بدانند  و  تغییرکنند 

دنیا باشند.
بسیاروسیع  درکشورما  بانوان  ورزش  اگرچه 
می  تصور  گروهی  وگرچه  است  شده  وگسترده 
بسیار  بانوان درایران  فعالیت ورزشی  دامنه  کنند که 
توجهی  کم  علیرغم  گفت  باید  محدودوناچیزاست، 

وتبعیض آشکاری که از نظر امکانات بین ورزش مردان وزنان 
باوجود  اند  کرده  ثابت  ما  بانوان  است،  حاکم  درکشورمان 
تبعیض ومحدودیت های کم وبیش، درحوزه ورزش هم مانند 
سایرحوزه ها فعال وپرتالش هستند،حتی درورزشهای سنگین 
وپر مخاطره نظیر ورزشهای رزمی، دست کمی از مردان نداشته 
ومدال های خوش رنگ جهانی رابا خود به ارمغان آورده اند که 
بسیارقابل توجه ومایه امیدواری بیشترمسئولین وجامعه ورزش 

به ویژه ورزش بانوان شده است.
درطول سال های اخیربانوان ورزشکاردرسراسر ایران باهر نوع 
امکاناتی که دراختیارشان قرارداده شده، نشان داده اند که نه 
تنهادرورزش فعال هستند که دربرخی رشته ها گوی سبقت را 

نیزاز مردان ربوده اند.
بهتری  نسبتا  ازامکانات  نشینان  پایتخت  حاضراگرچه  درحال 
بانوان  بیمیم که  اما می  برخوردارند،  ها  به شهرستانی  نسبت 
شهرستانی با حضوردرمسابقات جهانی افتخارآفریده اند ودارای 
رنگینگ جهانی هستند، مثل الهه وشهربانو منصوریان دررشته 
جودو،مرجان  رشته  در  نورالهی  وسارا  چوبدار  آزاده  ووشو، 
جهان،ستاره  جوانان  پومسه  طالی  مدال  دارنده  سلحشوری 
مهسا  و  جهان  نونهاالن  سنی  رده  نقره  مدال  دارنده  چابکی 
ورزشکار  ها  وده  جهانی،  برنزمسابقات  مدال  دارنده  مردانی 
ولیال  سحر  بهرامی،  الهام  اصفهان،  استان  دیگراز  پوش  ملی 
وشیما  رضایی  سپیده  یغما،  غزل  جعفری،  معصومه  چغلوند، 
وزینب  کرمعلی  صبا  کولیوند،  لرستان،آذر  از  یارچگینی 
جاللوند از همدان، طاهره آذرپیوند وزهرا نادری از چهارمحال 
های  رشته  درسایر  ها،  دیگراستان  ورزشکار  وصدها  بختیاری 
های  شایستگی  درمسابقات،  خود  درخشش  با  که  ورزشی 
بانوان ورزشکارکشورمان را درمسابقات قهرمانی کشور، آسیایی 
وجهانی به اثبات رسانده اند تا نشان دهند اگر قدری بیشتر به 
ورزش بانوان بهاء داده شود قادرند دررشته های مختلف حتی 
ورزش هایی نظیرفوتبال، فوتسال، تکواندو، کاراته،جودو، ووشو 

وحتی کشتی افتخار آفرینی می کنند، از این قهرمانان درسطوح 
که  دخترفوتبالیستی  کریمی  نظیرفرشته  نداریم،  کم  مختلف 

نامزد بهترین بازیکن جهان شد.
درلیست  ایران  زنان  فوتسال  پوش  ملی  کریمی،  فرشته  نام   
201۳وقرارگیری  درسال  جهان  زنان  برترفوتسال  بازیکن   10
مانند  وروس  پرتغالی  اسپانیایی،  نامداربرزیلی،  درکناربازیکنان 
ویکتوریا آفانا سوفا،امپارو ماریا لوپز، آنا پاریشا، بلن داویرامارزو، 
پاتریسیا  ملیشاآنتونس،  لوسیلیارنرمینوزو،  دلگادو،  جولیانو 
ورزش  جامعه  فخرومباهات  مایه  کریستینا،  ونسا  گنزالس،و 

بانوان کشورمان است.
 با این اوصاف می طلبد که مسئولین ورزش کشور به ورزش 
بانوان توجه بیشتری داشته باشندوبه واقع نگرششان را نسبت 
ورزشکار  بانوان  حق  تغییربدهند،چراکه  بانوان  ورزش  به 
قائل شده  برایشان  این سهمی که درحال حاضر  از  کشورمان 
ای  حرفه  ورزش  معاون  سجادی  نصراله  است.واما  بیشتر  اند، 
وقهرمانی وزارت ورزش وجوانان پیش از اعزام کاروان ورزشی 
ایران به بازیهای آسیایی2014اینچئون در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه توسعه ورزش بانوان درتمامی ابعاد یکی از مهم ترین 
ورزش  وزارت  اظهارداشت:   است،  وزارتخانه  این  رویکردهای 
وجوانان در نظر دارد حمایت ازورزش بانوان را جدی بگیرد تا با 

آمادگی بیشتر در میادین بین المللی حضور پیدابکنند.
کم  زنان  یعنی  ایران  ازجمعیت  نیمی  به  اینکه  بیان  با  وی   
وزارت  مسئوالن  نگاه  قطعا  کرد:  تاکید  است  شده  توجهی 
برتری  ویا  جنسیتی،  ازدیدگاه  عاری  نگاهی  وجوانان،  ورزش 
مردان برزنان است، وبرهمین اساس برنامه ها درمسیری تهیه 
ورزشی  امکانات  از  آحادجامعه  همه  که  است  شده  وتدوین 
درورزش  وفعالیت  ورزش  وامکان  مند شوند  بهره  بطوریکسان 
همگانی وقهرمانی را پیدابکنند، اما با گذشت قریب به ۳سال 
به وضوح می بینیم که درعمل چنین نبوده است وتبعیض بین 
به صراحت  میخورد!!  به چشم  همچنان  ومرد  زن  ورزشکاران 

باید بگوئیم صرفنظرازهمه ی تبعیض ها ،دراستفاده 
تبعیض  متاسفانه  ازامکانات وسالن های ورزشی هم 
ورزشی  میادین  در  حضوربانوان  واز  دارد  وجود 

ناعادالنه جلوگیری می شود!
گاهی  ها،  درورزشگاه  بانوان  اخیرحضور  درسالهای 
است!  بوده  غیرمجاز  اوقات  مجازودربرخی  عمال 
هندبال  بسکتبال،  والیبال،  نظیر  هایی  دررشته  مثال 
وفوتسال این اجازه به بانوان داده می شد تا درقسمت 
گرفتندبه  می  درنظر  ها  سالن  مسئوالن  که  هایی 
تماشای بازی ها بنشینند، اما درسال جاری ودر ماه 
های اخیرحضور بانوان درورزشگاه هاغیر قانونی اعالم 
والیبال،  های  فدراسیون  رؤسای  اگرچه  است!  شده 
از  تا  درصددند  فوتسال  وکمیته  هندبال  بسکتبال، 
طریق وزارت ورزش وجوانان این مساله را حل وفصل کنند و به 
صورت ریشه ای این ممنوعیت رااز پیش پای بانوان بردارندتا 
این  مثل  اما  باشند،  برابرداشته  سهم  آقایان  مانند  هم  بانوان 
است که در باره زنان فقط شعار داده می شود وسهم برابری 

بانوان ومردان در حد حرف است!
ورزش  دارند  ودوست  دارند  بانوان هم حق  که  آنست  نه  مگر 
در  دارد  اشکالی  چه  ببینند؟  نزدیک  از  را  شان  عالقه  مورد 
ورزش هایی که بازیکنان آن لباس پوشیده دارند) مثل فوتسال، 
والیبال، بسکتبال وهندبال( ویا سایر رشته ها نظیرشمشیربازی، 
بدمینتون، کاراته، جودو، ووشو، تکواندو، تنیس روی میزو نظایر 
بانوان  دراختیار  مسئوالن  تشخیص  به  ازسالنها  بخشی  اینها، 
بانوان درتشویق ورزشکارانمان  قراربگیرد؟ که بی شک حضور 

می تواند نقش مؤثر ومفیدی داشته باشد.
دراکثرمسابقات والیبال وبسکتبال که جنبه بین المللی  وجهانی 
دارند، شاهد هستیم که عده زیادی عالقه دارندرشته موردعالقه 
شان راازنزدیک تماشا بکنند،اما از ورودشان جلوگیری به عمل 
می آورند! درحالیکه درتمام دنیابانوان مانند آقایان به ورزشگاه 
چرا  ندارد،  ومردوجود  زن  بین  تفاوتی  آیندودرواقع  هامی 

درایران این حق ازبانوان گرفته می شودمعلوم نیست!
ورزشگاه  جو  روی  تواند  می  بانوان  حضور  که  نماند  ناگفته 
مراقب  بانوان  بودن  با  آقایان  شود  وباعث  گذارباشد  تاثیر  ها 
اینکه  کما  فیلترشوند،  شعارها  و  باشند  وگفتارهایشان  رفتار 
حضور  که  شد  دیده  عینه  به  والیبال  جهانی  بازیهای  در 
در  تا  گردید  باعث  که  نیاورد  وجود  رابه  مشکلی  هیچ  بانوان 
آرامش وبا شور وهیجانی بیشترتماشاگران به تشویق تیم ملی 
رئیس  وشخص  دولت  حمایت  با  بپردازند.امیدواریم  کشورمان 
جمهورمحترم تساوی حقوق بانوان وآقایان درورزش وهمچنین 
مشکل حضوربانوان درمیادین ورزشی برای همیشه وریشه ای 

حل شود. 
اصغرقلندری

توسعه ورزش بانوان نیازبه عزم ملی دارد!
      اگرنگاه به ورزش مردان وزنان عادالنه باشد!

هدف ذوب آهن ، قهرماني باشگاههاي آسیا تا دو سال آینده است

تیم مذاکره رو در روی آناستازی و لوزانو

پیشنهاد استقالل برای معاوضه 
برهانی با بازیکن سابق 

پرسپولیس

ورزش و جوانان 
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ظرفیتهای باالی شهرستان خمینی شهر، 
دلیلی بر ضرورت تشکیل کارگروه 

میراث فرهنگی شهرستان
اولین جلسه کارگروه میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری 
کل  اداره  معاونین  مدیرکل،  حضور  با  شهر  خمینی  شهرستان 
و  اصفهان  استان  گردشگری  و  ، صنایع دستی  فرهنگی  میراث 
فرماندار  فرماندار شهرستان در دفتر  ریاست  به  اعضاء کارگروه، 

این شهرستان برگزار گردید.
اداره  روابط عمومی  و  فرهنگی  امور  اداره  واحد خبر  به گزارش 
، صنایع  یاری مدیرکل میراث فرهنگی  اله  فریدون  استان،  کل 
دستی و گردشگری استان ضمن بازدید از ظرفیت های تاریخی 
کارگروه  جلسه  اولین  در  شهر  شهرستان خمینی  گردشگری  و 
، صنایع دستی وگردشگری شهرستان خمینی  میراث فرهنگی 
به ظرفیتهای بسیار  با توجه  یافته و عنوان داشت:  شهر حضور 
باالیی که درحوزه های مختلف صنعت گردشگری در شهرستان 
 ، فرهنگی  میراث  کارگروه  تشکیل  دارد،  وجود  شهر  خمینی 

صنایع دستی وگردشگری امری ضروری است.
اله یاری در ادامه اظهار داشت: امید است مصوبات سفر ریاست 
 ، فرهنگی  میراث  نمایندگی  و  گیری  پی  اصفهان  به  جمهوری 
صنایع دستی وگردشگری شهرستان خمینی شهر ارتقاء یافته و 
به اداره ای درخور توانمندیها و ظرفیتهای این شهرستان تبدیل 

گردد.
در پایان جلسه کارگروه موارد زیر به با اکثریت اراء به تصویب 

اعضاء کارگروه رسید :
شهر  خمینی   « عنوان  معنوی  ثبت  مقدمات  شد  مقرر   -
حسینیه ایران « توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی 

وگردشگری انجام شود.
- مقرر شد در ماه آینده جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان 
فعال  و  تشکیل  شهرستان  فرمانداری  محوریت  با  شهر  خمینی 

گردد.
- مقرر شد با عنایت به این که هنر خاتمسازی این شهرستان از 
درجه ملی برخوردار است ، کلیه ادارات دولتی و شهرداری های 
شهرستان در کادر بنرهای تبلیغاتی خود که با هر موضوعی چاپ 
و منتشر می شود تصویر خاتم و هنر خاتم کاری را درج نمایند.

- مقرر شد کمیته ای متشکل از نماینده ای از اداره کل میراث 
فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان - مسئول نمایندگی 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری شهرستان - نماینده 
ای از شهرداری و نماینده ای از فرمانداری شهرستان ، موضوع 
تونل خمینی شهر را بررسی و مطالعات آن را انجام و موضوع را 

تا حصول نتیجه دنبال نمایند.
تاریخی  خانه  مابقی  شهر  خمینی  شهرداری  شد  مقرر   -
خاتم  خانه  احداث  جهت  و  تملک  را  کوز  محله  در  میردامادی 
وگردشگری  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  نمایندگی  دفتر  و 
شهرستان طی تفاهم نامه ای تحویل اداره کل میراث فرهنگی ، 

صنایع دستی وگردشگری استان نماید.
- مقرر شد پارک جنگلی اصغرآباد ، بام سبز ، کوه سفید ، چشمه 
الدر و منطقه ی قمیشلو خمینی شهر طی کمیته ای متشکل از 
معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
قرار  کارشناسانه  بررسی  مورد  شهرداری  و  استان  گردشگری  و 
گردشگری  سایت  به  مکانها  این  تبدیل  قانونی  فرآیند  و  گرفته 

به انجام برسد.
- مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری 
دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  نمایندگی  معرفی  با  استان 
تسهیالت  وام  ریال  دومیلیارد  میزان  به  شهرستان  وگردشگری 
دستی  صنایع  هنرمندان  به  درصد   4 سود  با  خانگی  مشاغل 

شهرستان اعطاء کند .
توسعه  جهت  در  شهرستان  شهرهای  شهرداران  شد  مقرر   -
در  را  خود  حمایتی  پیشنهادات  شهرستان  گردشگری  صنعت 
اداره کل  به  در بخش صنعت گردشگری  حوزه سرمایه گذاری 

میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان ارایه نمایند.
کبوتر  برجهای  سایت  ورود  طرح  درچه  شهرداری  شد  مقرر   -
والشان به محدوده حریم شهری را مطابق مقررات مربوطه آماده 
و به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان 
 ، فرهنگی  میراث  کارگروه  به  الزم  مصوبه  اخذ  برای  تا  تحویل 

صنایع دستی وگردشگری استان ارجاع شود.
، صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی  به همت  - مقرر شد 
وگردشگری استان در سند توسعه هتل های مورد نیاز استان ، 

خمینی شهر و درچه نیز ملحوظ گردند.
شایان ذکر است در ادامه حضور مدیر کل میراث فرهنگی استان 
این  معاونین  و  کل  مدیر  شهر،  خمینی  شهرستان  در  اصفهان 
اداره کل از طرحهای گردشگری این شهرستان بازدید نمودند . 
بازدید شد  همچنین از محل برجهای کبوتر این شهرستان نیز 
که طی این بازدید در رابطه با مرمت و نگهدرای برجهای کبوتر 

برنامه ریزیهای اولیه انجام شد.

فیلم سینمایی چشمه در دیار 
کاریزها کلید خورد

تمدن  و  فرهنگ  مضمون  با  »چشمه«  سینمایی  فیلم  تولید 
کاریزی در استان یزد )باغ پهلوانپور مهریز( آغاز شد. 

کل  اداره  اجتماعی  و  امورفرهنگی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
یزد  استان  یزد،  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
همگان  به  دیرباز  از  کاریزی  تمدن  و  فرهنگ  متولی  عنوان  به 

شناسانده شده است.
فرهاد مهرانفر نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این پروژه عنوان 
با  از آنجایی که مضمون و موضوع فیلم »چشمه« مرتبط  کرد: 
اینکه مهریز  به  باتوجه  انتخاب شده است و  تمدن کاریزی یزد 
یا  انشعاب آب و  از مراکز  به عنوان یکی  ویژگیهای خاص خود 
منشأ قناتها که از کوهپایه های مهریز سرچشمه می گیرد را دارا 
می باشد، نیاز به این بود که مکانی را به عنوان قنات که لوکشین 
اصلی فیلم است و حدود 50 تا 60 درصد اتفاقات فیلم در آن 

روی می دهد، در دسترس داشته باشیم.
از آنجایی که سازه طبیعی و واقعی قنات امکان ورود و نورپردازی 
را برای کار داستانی نداشت، ناچار بودیم دکوری را آماده نماییم 
که با استفاده از راهنمایی و نظر احمد معین قفقازی به عنوان 
فیلم سازی یک دکور ساده که  یک صاحب نظر در معماری و 
در  طبیعی  اندازه  و  شکل  به  را  بود  زمین  در  آن  ایجاد  امکان 
فضایی به وسعت نهصد مترمربع ایجاد کردیم و سقف را با ضریب 
امنیت باال توسط آجر و سیمان پوشش دادیم که تهیه آن حدود 

یک ماه به طول انجامید.
مدت فیلمبرداری پروژه سینمایی »چشمه« که قرار است نام آن 
به »خواب آب« تغییر پیدا کند، دو ماه به طول می انجامد و امید 

است که این پروژه به جشنواره فجر امسال برسد.
فیلم  این  اجرایی  عوامل  و  بازیگران  از  تعدادی  است:  گفتنی 

سینمایی نیز از استان یزد انتخاب شده اند.

امام علی )ع( می فرماید: »و کونا للّظالم 
ظالم  خصِم  عونًا.«  للمظلوم  و  خصمًا 
باشید. »خصم«، غیر از »دشمن« است. 
یک وقت کسی دشمن ظالم است؛ یعنی 
اوست.  دشمن  و  می آید  بدش  ظالم  از 
باش«،  او  »خصم  نیست.  کافی  این، 
یعنی  خصم  باش.«  »مّدعی اش  یعنی 
»دشمنی که مّدعی است«، »دشمنی ای 
را  او  و  می گیرد  را  ظالم  گریبان  که 
»اکنون  نمی گوییم  نمی کند...«  رها 
آن  به  دنیا  سوی  این  از  و  بیفت؛  راه 
سوی دنیا برو و گریبان ظالم را بگیر.« 
را  خودت  خصومت  »حتمًا  می گوییم 
فرصتی  هرجا  و  هروقت  بده.  نشان 
گریبانش  و  باش  او  خصم  داد،  دست 
نمی تواند  انسان  وقت  یک  بگیر.«  را 

خصومت  ابراز  و  برود  ظالم  نزدیک 
نماید؛ لذا از راه دور، مخاصمه می کند. 
به  عمل نکردن  خاطر  به  امروز،  ببینید 
امیرالمؤمنین  وصیت  کلمه  یک  همین 
شده  ایجاد  منجالبی  چه  دنیا  در  )ع(، 
است و بشریت چه بدبختی هایی دارد! 
ببینید ملتها و بخصوص مسلمانان چه 
یک  همین  به  اگر  دارند!  مظلومیتی 
وصیت امیرالمؤمنین )ع( عمل می شد، 
مصیبتهاِی  و  ظلمها  از  بسیاری  امروز 
نمی داشت.»و  وجود  ظلمها،  از  ناشی 
هست،  مظلومی  هرجا  عونًا.«  للمظلوم 
»طرفدارش  نمی گوید  کن.  کمک  او  به 
هرچه  کنی.  کمکش  باید  نه!  باش«. 

می توانی و به هرنحو که می توانی.
امام خامنه ای   1372/12/13

با اشاره به برگزاری  اقامه نماز استان اصفهان  رضا جدیدی، دبیر ستاد 
جلسات مدوام ستاد اقامه نماز در شهرستان ها و مرکز استان اصفهان و 
مصوبات این جلسات بیان کرد: از مهمترین مصوبات این جلسات این است 
که در ادارات، سازمان ها و مراکز آموزشی، اذان به صورت یکپارچه پخش و 

نماز نیز رأس ساعت مقرر و به صورت جماعت اقامه شود.
وی در این زمینه تصریح کرد: در موقع نماز نباید هیچ گونه جلسه در اداره 

برگزار شود و از طرفی مدیران باید در اقامه نماز پیشگام باشند.
وی بیان کرد: ستاد اقامه نماز استان اصفهان جزء ستادهای نمونه درکشور 
است، به طوریکه در 12 سال گذشته دو مرتبه رتبه اول را در کشورکسب 

کرده است.
رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اشاره به کمبود روحانی در استان 
و کشور گفت: حدود پنج هزار مدرسه در استان وجود دارد که تنها در دو 

هزار مدرسه،  نماز جماعت توسط روحانی اقامه می شود.
وی با اشاره به اینکه به ستاد اقامه نماز بودجه ای از محل اعتبارات دولتی 
تعلق نمی گیرد، گفت: اعتبارات این ستاد از طرف دفتر مقام معظم رهبری 

و کمک خّیرین تأمین می شود.
دبیر ستاد اقامه نماز با بیان اینکه از دولت و مجلس انتظار داریم برای اقامه 
نماز در بودجه اعتبار الزم را در نظر بگیرند، اظهار کرد: تالش برای تبلیغ، 
ترویج و نهاینه کردن نماز یک وظیفه همگانی است که باید بیش از پیش 
مورد توجه افراد و نهاد های مختلف قرار گیرد.                             |ایکنا|

پیام تسلیت امام خامنه ای در پی درگذشت 
حجت االسالم و المسلمین سیبویه

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت عالم متقی مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محّمد حسین سیبویه را به 
بازماندگان آن مرحوم و ارادتمندان و عالقمندان به ایشان تسلیت می گویم و برای ایشان رحمت و 

غفران واسعه الهی را مسئلت می نمایم.«    سّید علی خامنه ای    16 آبان 1394

لرزید  دلم  گرفتند.  را  کوچیکه  پسر  سراغ  آمدند،  سپاه  از  بودم.  سرکار 
گفتم»یک هفته پیش این جا بود. یک روز ماند بعد گفت می خوام برم 
اصفهان یه سر به خواهرم بزنم.« این پا آن پا کردند. باالخره گفتند»کوچیکه 
مجروح شده و می خواند بروند بیمارستان، عیادتش. همراهشان رفتم. وسط 
راه گفتند »اگر شهید شده باشد چی؟« گفتم »انا هلل و اناالیه را جعون« گفتند 
عکسش را می خواهند. پیاده شدم و راه افتادم طرف خانه. حال خانم خوب 
نبود. گفت»چرا این قدر زود آمدی؟« گفتم »یکی از همکارا زنگ زد، امشب 
از شهرستان می رسند، میان اینجا« گله کرد. گفت »چرا مهمان سرزده می 
آوری؟« گفتم »این ها یه دختر دارن که من چند وقته می خوام برای پسر 
کوچیکه ببینیدش، دیدم فرصت مناسبیه« رفت دنبال مرتب کردن خانه. در 
کمد را باز کردم و پی عکس گشتم که یک دفعه دیدم پشت سرمه. گفتم 
»می خوام یه عکسشو پیدا کنم بذارم روی طاق چه تا ببینند.« پیدا نشد. سر 
آخر مجبور شدم عکس دیپلمش را بکنم. دم در، خانم گفت »تلفنمون چند 
روزه قطعه، ولی مال همسایه ها وصله« وقتی رسیدم پیش بچه های سپاه 
گفتم »تلفنو وصل کنین. دیگه خودمون خبر داریم.« گفتند»چشم.« یکی دو 
تا کوچه نرفته بودیم که گفتند»حاال اگر پسر بزرگه شهید شده باشد؟« گفتم 
»البد خدا می خواسته ببینه تحملشو دارم.« خیالشان جمع شد که فهمیده 
ام هم بزرگه رفته، هم کوچیکه. / در 2۷ آبان 1363 مهدی زین الدین همراه 
با برادرش به منظور شناسایی منطقه، در حال حرکت از کرمانشاه به سوی 

سردشت با گروه های مسلح جدایی طلب درگیر شده و به شهادت رسید.

گریبان ظالم را بگیرید!

دولت و مجلس برای اقامه نماز 
بودجه الزم را درنظر بگیرند

معارف و گردشگری 

بررسی مشکالت و موانع صنایع 
دستی استان اصفهان در سلسله 

نشست های تخصصی
فعالین صنایع دستی و هنرهای  و  سلسله نشست های هنرمندان 
سنتی با هدف بررسی موانع و مشکالت و مسائل موجود در حوزه 

های مختلف صنایع دستی برگزار می گردد .
به گزارش واحد خبر اداره امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل 
استان بر اساس برنامه های راهبردی و سیاست های معاونت صنابع 
دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ سلسله نشست های 
بیان  با هدف  و هنرهای سنتی  فعالین صنایع دستی  و  هنرمندان 
مختلف  های  حوزه  در  موجود  مسائل  بررسی  و  مشکالت  و  موانع 
استان  دستی  صنایع  معاونت  در  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع 

برگزار می گردد.
اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در این  فریدون 
در  اداره کل  این  برنامه های  و  اهداف  از جمله  عنوان کرد:  رابطه 
و  دستی  صنایع  عرصه  فعاالن  با  تعامل  و  هماهنگی  ایجاد  جهت 
هنرهای سنتی و بوجود آوردن بستری مناسب جهت بیان موانع و 
مشکالت به صورت مستقیم توسط هنرمندان و صنعتگران صنایع 
دستی در مجموعه معاونت صنایع دستی بوده که این امر موجب 
بهتر  و رونق هرچه  توسعه  به  زیرساختی و رسیدن  اقدامات  انجام 

وضعیت صنایع دستی استان خواهد شد.
و  فعاالن  نشست  اولین  راستا  این  در  افزود:  ادامه  در  یاری  اله 
هنرمندان رشته خاتم سازی در  ششم آبانماه جاری در محل دفتر 
معاونت صنایع دستی برگزار گردید. در این نشست که هنرمندان 
مورد  رشته  این  مشکالت  داشتند،  حضور  ساز  خاتم  پیشکسوت 
بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز در این خصوص ارائه شد. که 
از آنجمله برگزاری کالسهای آموزشی برای شاغلین این رشته بود. 
بنا بر این تصمیم  دو دوره تئوری و عملی خاتم سازی با حضور دو 
تن از پیشکسوتان این رشته برای شاغلین خاتم ساز برگزار خواهد 
گردید. اله یاری به تشکیل کمیته فنی سه نفره متشکل از نماینده 
معاونت استان، نماینده اتحادیه صنف صنایع دستی و یک نماینده 
این  تشکیل  گفت:  ادامه  در  و  کرد  اشاره  ساز  خاتم  هنرمندان  از 
برنامه  و  تدوین  و  خاتم  تولیدات  ارزیابی  و  نظارت  بمنظور  کمیته 
ریزی اصولی جهت قیمت گذاری مطلوب و مناسب در این رشته 

خواهد بود.

گردشگری سالمت، یکی از مهمترین 
راه کارهای توسعه گردشگری ایران

دبیر شورای راهبردی گردشگری سالمت کشورعنوان کرد: یکی از 
گردشگری  توسعه  ایران  گردشگری  توسعه  کارهای  راه  مهمترین 

سالمت است.
از  یکی  اصفهان،  استان  فرهنگی  میراث  عمومی  روابط  گزارش  به 
بزرگترین گردهمایی فعاالن گردشگری فالت مرکزی ایران با حضور 
پناهی  محمد  کشور،  گردی  طبیعت  مدیرکل  فیاضی  علی  محمد 
اله یاری  دبیر شورای راهبردی گردشگری سالمت کشور، فریدون 
مدیر کل میراث فرهنگی استان و جمعی ازمدیران اداره کل میراث  
فرهنگی استان وهمچنین با مشارکت تنی چند از اعضای شورای 
کمیسیون  مسئولین  شهرداری،  مدیران  اصفهان،  شهر  اسالمی 
یکصد  و  اصفهان  دانشگاه  اساتید  استان،  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
استان  تور  راهنمایان  و  دفاتر خدمات مسافرتی  فنی  ازمدیران  نفر 
نمونه  منطقه  در  استان  گردشگری  معاونت  مشارکت  با  اصفهان 
برگزار  اصفهان  شرق  منطقه  در  ورتون((  گرم  ))آب  گردشگری 

گردید.
دبیر شورای عالی گردشگری سالمت کشور در جمع فعاالن عرصه 
از  یکی  گردشگری  صنعت  امروزه  کرد:  عنوان  اصفهان  گردشگری 
انسانی ترین فعالیتهای بشر در سده بیست و یکم به شمار می رود 
که در عین حال نقش مهمی در رونق اقتصادی جوامع بشری می 

تواند ایفا نماید.
پناهی تاکید کرد: امروزه ایران یکی از اصلی ترین مقاصد گردشگری 
سالمت در منطقه خاورمیانه به شمار می رود، لذا معتقدیم با توجه 
به توانمندیهای ایران در حوزه بهداشت و درمان، توسعه گردشگری 

سالمت راهبردی مناسب در توسعه گردشگری ایران است.
طبیعت  کل  مدیر  یکروزه،  نشست  این  ادامه  در  است  ذکر  شایان 
با  کشور  سالمت  گردشگری  عالی  شورای  دبیر  کشور،  گردی 
همراهی مدیر کل میراث فرهنگی استان و معاون گردشگری استان، 
ازمجموعه در حال ساخت شهرک سالمت و مجموعه پزشکی سنتی 

»سنتر اصفهان« بازدید نمودند.

احداث ساختمان پنج طبقه در بافت 
تاریخی یزد آزمونی برای مدیران 

شهرداری و شورای شهر
متأسفانه در سال نود و در غفلت مدیران وقت میراث فرهنگی مجوز 
بافت  ثبتی  محدوده  در  طبقه  پنج  مسکونی  مجموعه  یک  احداث 
تاریخی یزد توسط کمیسیون ماده پنج صادر و شهرداری نیز نسبت به 

صدور پروانه اقدام کرده است.
به گزارش روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان محمدمهدی شرافت ضمن 
اعالم مطلب فوق اضافه کرد: اخیراً با شروع عملیات ساختمانی پروژه، 
توسط یگان حفاظت موضوع گزارش که بالفاصله از کمیسیون ماده 
پنج درخواست ابطال مصوبه مربوطه و به شهرداری نیز درخواست 

اصالح پروانه را ارسال نمودیم.
تاکنون هیچ  تأسف  با کمال  افزود:  استان  فرهنگی  مدیرکل میراث 
و  نگرفته  اداره کل صورت  این  اجرای درخواست  برای  اقدام عملی 
علیرغم چندین نوبت مکاتبه و پیگیری با طرح این مسئله که چه 
دستگاه و اداره ای باید خسارت مالک را بپردازد، هیچکس مانع کار 
نشده و مالک بدون توجه به اخطارهای یگان حفاظت میراث فرهنگی 

مشغول اجرای ساختمان است.
وی خاطرنشان ساخت: بررسی حقوقی ما گواه این مطلب است که 
مصوبات و مجوزات اداری یک منفعت ممکن الوصول است و ادعای 
جبران خسارت از اساس اشتباه است اما حتی با این فرض غلط نباید 
به دلیل اشتباه مسئولین وقت برای تأمین منافع ممکن الوصول یک 

نفر، موضوع ثبت جهانی و منافع عموم مردم را دچار آسیب کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در صورت عدم ابطال مصوبه کمیسیون 
ماده پنج از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی پیگیری خواهم 
میزان عالقمندی  آزمون سنجش  و  این ساختمان محک  ولی  کرد 
واقعی مسئولین شهرداری و شورای شهر به مسائل میراث فرهنگی 

است و امیدواریم ثابت شود که حرف و عمل آنها یکی است.
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شامگاه جمعه مسجد سید اصفهان، میزبان دو تن از کارشناسان و فعاالن 
سیاسی از آمریکای التین و حزب اهلل لبنان بود که با حضور پرشور مردم 

اصفهان مواجه شد.
مسجد سید اصفهان که از گذشته تاکنون میزبان مراسمات آیینی و 
گروه های مختلف مردمی بوده و روند تاریخی این نظام را دیده است، 
این بار نیز با حضور این عزیزان و برائت جویی از شیطان بزرگ، آمریکا، 

مردم اصفهان را در زمره ی یاران والیت قرار داد.
میهمانان جلسه با همراهی شعارهای استکبارستیز مردم اصفهان به روی 

صحنه آمدند.
و  آرژانتین  کشور  از  سیاسی  مسائل  کارشناس  اسعد«،  »دکتر سهیل 
ساکن امریکای التین و مبلغ دینی در این کشورها است. »حجت االسالم 
الشیخ وائل العلی« نیز کارشناس سیاسی و مبلغ دینی از کشور لبنان 

است که این دو بزرگوار با حضور در کنار هم به سخنرانی پرداختند.
تربون اول به دکتر سهیل اسعد اختصاص یافت که بعد از سالم و عرض 
ادب به حضار و عرض تبریک روز استکبارجهانی و تسلیت شهدای منا 

به ایراد سخنان خود با دسته بندی ذیل پرداخت:
1- اقتصاد امریکا بر پایه ی چیست؟ برنامه ی اقتصادی و سودآور امریکا 

بر پایه ی مسائلی طرح ریزی شده که تصور آن هم غیر ممکن است؛
ایجاد فروشگاه های  با  اقتصادهای خرد داخلی که  از آن تخریب  اول 
زنجیره ای و بزرگ و مجلل به بیکار شدن کسب و کارهای کوچک یا به 

اصطالح بقال ها می انجامد.
دوم تخریب اقصادهای کشورهای دیگر با اعمال فشار و تحریم که هر 
به دالریزه شدن که مسئله جهان سوم است دچار شده  کشوری که 
سریع تر به زیر چتر اقتصادی یا همان به اصطالح حیاط خلوت امریکا 
تبدیل شده است. همچنین تهدید به جنگ و حتی شروع جنگ برای 
دستیابی به منابع طبیعی کشورهای کوچک و فقیر که قساوت این دولت 

را نمایش می دهد.
2- سیاست های امریکا بر پایه چیست؟ قبل از عصر دموکراسی در قاره 
آمریکا 25 کشور و ایالت وجود داشته ولی بعد از مدتی این کشور به 
کودتا علیه کشورهای دیگر برای حفظ و بقای خود روی آورد و با دخالت 
در قانونگذاری ها کنترل این کشورها را به دست گرفته اند و رفته رفته 
به غارت این کشورها پرداختند. سیاست هایی که فقط بر حسب کسب 

درآمد و حفظ بقا طرح ریزی می شوند.
3- دین های آمریکایی بر پایه چیست؟ در یک خانواده ی امریکایی 
یک دین واحد وجود ندارد و هر شخص خانواده به دین خود عمل می 
کند. از لحاظ تاریخی امریکایی ها مسیحی کاتولیک هستند ولی امروزه 
با ایجاد و خلق دین های نوظهور به دست خودشان سردرگم در این 
مسئله هستند و از تمام ادیان در امریکا دیده می شود، از فرماسونی و 

مسیحیت و یهودیت تا اسالم در امریکا دیده می شود.
سیاست مداران این کشور به جدایی دین از سیاست تکیه کرده اند و 
همین امر باعث شده تا در دستگاه های حکومتی خود به مشکل برخورد 
کنند زیرا در یک اداره ی دولتی کارمندان یهودی و مسیحی و غیره با 
هم بر سر یک میز هستند و به سازش در باب یک موضوع نمی رسند، و 

می گویند دین یک حس داخلی است و کاری به سیاست ندارد.
4- فرهنگ آمریکا بر پایه چیست؟ امریکا ابتدا بهترین راه نفوذ را در 
جنگ و تکیه به تهدید و کشتار مردم بی دفاع می دانست، رویه ای 
که هم اکنون هم به آن عمل می کند ولی به این نتیجه رسیده است 
که با جنگ نمی توان بیش از این کشورگشایی کرد و روی به تخریب 
فرهنگ ها آورده است. چیزی که تحت عنوان جنگ نرم و رسانه ای 
در دنیا مطرح است را امریکا با قدرت به پیش گرفته و سرمایه گذاری 
های بزرگی بر روی آن می کند. از سرقت ذهن های کشورهای دیگر تا 
مشغول کردن آنان به تفریحاتی همچون فوتبال، فیلم های هالیوودی و 
رؤیای امریکایی. از گران کردن قیمت کتاب تا تحمیل زبان انگلیسی و 
هزینه ی باالی تحصیل و غیر انتفاعی کردن مدارس و دانشگاه ها و با 
نفوذی که دارند می توان به این تهاجم فرهنگی اشاره کرد. آنها برنامه 
هایی برای تغییر فرهنگ یک جامعه مطرح کرده اند و از کودکی برای 

ذهن های ما برنامه ساخته اند.
همچون  نیز  ونزوئال  چیست؟  پایه  بر  امریکا  دیپلماسی  دستگاه   -5
کشورهای دیگر مرگ بر امریکا می گوید اما مشکل اصلی را نمی داند که 
همان سفارت امریکا با 2000 کارمند است که در آن کشور وجود دارد.

با اشاره به تسخیر النه ی جاسوسی توسط دانش  دکتر سهیل اسعد 
آموزان و دانشجویان ایرانی به صحبت های خود پایان داد.

***
پس از سخنرانی دکتر سهیل اسعد، تریبون به شیخ وائل العلی اختصاص 

یافت.
مردم  به  آنان  امام  و  اصفهان  شهدای  به  سالم  عرض  ضمن  وی 
استکبارستیز اصفهان و ایران عرض ادب نمود و ابراز خوشحالی از حضور 

پرشور مردم در سخنرانی ها کرد.
وی به مسائلی در حوزه ی امریکا و لبنان و ایران پرداخت.

اولین موضوعی که وی مطرح نمود این بود که ملت لبنان استکبارستیزی 
و انقالب کردن را از ملت ایران و سخنان آن پیر فرزانه خمینی کبیر 
)ره( آموخته اند و مقاومت جوانان لبنانی به مکتب های ایرانی وابسته 
است. وجود رهبری فرزانه در گذشته و حال نعمتی است که از طرف 
خدا به ملت های مسلمان داده می شود و والیت مداری و اطاعت امر 
این بزرگان جزء واجبات است و باید قدردان و شاکر خداوند متعال به 

خاطر این بزرگان باشیم.
وی اذعان داشت، تمام مشکالتی که در لبنان و سوریه و فلسطین در 

حال حاضر گریبان گیر شده است همان تهاجمات فرهنگی و رخنه های 
دینی است که دست امریکا در پشت پرده ی تمام آنهاست.

این فعال سیاسی حضور آمریکا در این مناطق را برای تثبیت سیاست 
های خود معرفی کرد که با تغییر فرهنگ ها به استعمار همه جانبه می 

پردازد از روش های دیپلماسی گرفته تا نفوذ اقتصادی.
وی افزود، ملتی که خودباوری نداشته باشد سریع شکست می خورد 

همچون ملتی که بی سواد باشد و وابستگی را دوست داشته باشد
از پشتوانه های  اشاره کرد که  انقالب  به صحبت های رهبر معظم  و 
بزرگی برخوردار است؛ اینکه بتوانیم تولید علم کنیم و به جایی برسیم 
که زبان فارسی زبان علم بشود و دیگران نوشته های ما را برای تدریس 
ترجمه کنند. و دیگر آنکه به جایی برسیم که وابستگی به هیچ جا و 
هیچ کشور و دولتی نداشته باشیم چراکه هر ملتی که به دالیلی وابسته 
ی ملت دیگری باشد سریع به زیر بار ظلم و ستم می رود و سر تعظیم 

فرود می آورد.
وی افزود، مقاومت جوانان لبنان با روحیه ی شهادت طلبانه ای که از 
ایران یاد گرفته اند و بعد از شهادت بزرگانی همچون عماد مغنیه و سید 

عباس موسی برافروخته شد و تا کنون خاموش نگشته است.
شیخ وائل العلی اضافه کرد، ما عزت و کرامت را از ایران فرا گرفته ایم 
و به امام خامنه ای و رهنمودهای ایشان برای لبنان و دیگر کشورهای 

همرزم گوش دل و جان سپرده ایم.
اینکه ما  باب  ایران من  بین مردم  به بعضی شبهات در  وی در پاسخ 
خود مشکالت فراوان داریم و چرا در سوریه و لبنان و فلسطین هزینه 

می کنیم گفت:
امریکا با فاصله ای بیش از 10,000 کیلومتر فاصله دمشق تا واشنگتن 
و نیویورک برای امنیت خود نیروی نظامی اعزام می کند. امنیت امروز 
که  گونه  همان  است،  بیرون  از  بلکه  شود  نمی  تامین  داخل  از  ایران 
روسیه هم اکنون احساس خطر کرده و در شمال حلب اردوگاه زده است 
و داعشی که دست پرورده ی امریکا است )و البته اولین گروه تروریستی 
با لوگوی اسالمی نیست(، را در چند روز به خاک و خون می کشد، آیا 

این واکنش دلیلی به جز احساس خطر و ناامنی نیست؟
وی ابراز ناامیدی از وزیر دفاع لبنان کرد که پیشنهاد تجهیز ارتش لبنان 
توسط ایران را رد کرده است، پیشنهادی که تحت عنوان هدیه از طرف 
او به وعده ی 3 هزار  بود. ولی  بهایی نداشت و تضمینی  ایران بود و 
میلیارد یک سال ونیم پیش خلیفه ی سعودی تکیه کرده است، وعده 
ای که هیچگاه محقق نمی شود. و یا امریکایی که برای فخر فروشی و 
گول زدن مردم توسط رسانه ها، فقط سه نفربر  و سه موشک انفجاری 
به لبنان داده تا در مقابل داعش که ۸0 کیلومتر از کوهستان های جبهه 

ی شمالی لبنان را گرفته مقابله کند.
میلیونی  به جمعیت چهار  ایران  ملت  و  ایران  رهبری  اضافه کرد  وی 
لبنان که نیمی از آن پناهنده اند لطف کرده است و ما قدردان این ملت 
هستیم و همان گونه که سید حسن نصراهلل در اولین روز محرم در دیدار 
با مبلغین لبنانی از آنان خواست تا در باب رهبری ایران و ملت ایران 
به مردم خود بگویند که این ملت و رهبری چگونه موفق شده اند و ما 
باید همان گونه رفتار کنیم با امیدی که به خدا دارند و خودباوری هایی 
که هر روز آنان را بهتر می کند.                              |ندای اصفهان|

دکتر سهیل اسعد: چرا مرگ بر آمریکا در کشوری مثل ونزوئال اثر ندارد
شیخ وائل العلی: گوش دل و جان به رهنمودهای امام خامنه ای سپرده ایم

در مسجد سید اصفهان مطرح شد:

 « گردشگری « گردشگری

عربستان سعودی شبکه  المیادین  را در فضای مجازی فیلتر کرد
شبکه تلویزیونی المیادین از فیلتر شدن پایگاه اینترنتی و همه شبکه های اجتماعی خود در عربستان 
خبر داد. عربستان سعودی پس از تالش برای توقف پخش شبکه تلویزیونی المیادین، این بار پایگاه 

اینترنتی و همه شبکه های اجتماعی این شبکه را فیلتر کرده است. |تسنیم|

سیب سمیرم؛ نذر زائران اربعین در کربال
نایب رئیس شورای اسالمی شهرستان سمیرم از ارسال 20 تن سیب درختی از باغ های سمیرم به 
کربال خبر داد. وی اظهار کرد: 20 تن سیب درختی از نوع رد و گلدن از سوی مردم روستای سیور از 
توابع منطقه پادنا سمیرم برای توزیع در بین زائران حسینی در اربعین امسال به کربال ارسال می شود.
ابدالی گفت:  این میزان سیب را مردم متدین روستای سیور این شهرستان جمع آوری کرده اند.|ایکنا|

تمجید رهبر معظم انقالب از حجاب برتر                     
برخی بانوان وزارت خارجه

رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای در حاشیه دیدار اخیر مسئوالن وزارت امور خارجه از 
تقید بعضی از بانوان عضو این وزارتخانه به حجاب برتر)چادر( تمجید کردند. |خط حزب اهلل|

نْیا َخَطًرا لَِنْفِسِه.« »أَْعَظُم الّناِس َخَطًرا َمْن لَْم یََر الدُّ
پرارزش ترین مردم کسی است که دنیا را مایه ارزش خود نداند. 

امام سجاد علیه السالم: )تحف العقول ، ص 2۷۸(

مردمی  قرآنی،  مؤسسات  اتحادیه  مدیرعامل  هرندی  خاکسار  حسین 
استان اصفهان گفت: مهم ترین مشکالت و نیازهای مؤسسات قرآنی نیاز 
به آموزش های الزم مدیریتی و از سوی دیگر توانمندسازی برنامه ریزی و 

مالی است.
اینکه فعالیت های مؤسسات قرآنی در ترویج فرهنگ و  به  با اشاره  وی 
معارف قرآن بسیار اثرگذار است، افزود: این فعالیت ها باید با برنامه ریزی و 

شناخت فرصت ها و تهدیدات همراه باشد.
خاکسار هرندی بیان کرد: افزایش سطح کمی و کیفی فعالیت مؤسسات 
قرآنی باید با وحدت رویه و مخاطب شناسی همراه باشد تا بتوان به وظیفه 

و هدف های اصلی دست پیدا کرد. 
وی گفت: مؤسسات قرآنی باید به تدریج خود را به ابزار و فناوری روز 
مجهزکنند، زیرا دشمن از این ابزارها استفاده کامل را می نماید و برهمین 

اساس مؤسسات قرآنی نیز باید دراین مورد نقش خود را ایفا کنند.
وی به مدل های آموزشی در مؤسسات قرآنی اشاره کرد و گفت: در این 
استفاده  ترکیبی  روش های  از  بیشتر  آموزشی  مدل های  در  مؤسسات 
می شود و به تعبیر دیگری براساس شرایط و وضعیت موجود از روش های 

سنتی و یا نوین نیز استفاده می کنند.
وی ابراز داشت: حمایت های دولت از مؤسسات قرآنی بیشترغیر مستقیم و 
محدود است درحالی که اگر حمایت های دولت شفاف، مستقیم و گسترده 
بود، شاهد توسعه بیشتر فرهنگ قرآنی بودیم.                             |ایکنا|

حمایت های دولت از مؤسسات قرآنی 
محدود است

خاطرات شهدا
پدر از شهادت فرزند می گوید



يك خانم روستايي كه توانسته با احداث كارگاه خياطي براي 20 
اقتصادمقاومتی يعنی روی پای خود  اشتغالزايي كندمی گويد  نفر 

ايستادن ومصرف توليد داخلی.
يزداني كه ساكن روستاي خراج  فاطمه  به گزارش كيميای كوير، 
از توابع چهارمحال و بختياري است، درباره نحوه ورودش به عرصه 
توليد پوشاك، می گويد: »پيش از آغاز كار خياطي، در كار كشاورزي 
به پدرم كمك می كردم. پدرم چند هكتار زمين كشاورزي داشت كه 
در آن چغندر، يونجه و شبدر می كاشت. اين روند ادامه داشت تا اينكه 
به همراه خانم  های روستا، در كالس  های خياطي جهاد كشاورزي 
شركت كرديم اما هيچكداممان چرخ خياطي نداشتيم. تنها كسي كه 
در روستا براي دخترش چرخ خياطي خريد، پدر من بود. چند سال 
بعد وقتي به موفقيت رسيدم، گوشه اي از لطف پدرم در خريد چرخ 

خياطي را با خريدن يك دستگاه تراكتور جبران كردم.«
* بركت اردوي جهادي

وي می افزايد: »بعد از تهيه چرخ خياطي اولين مشكل من اين بود 
كه نمي دانستم چه چيزي بدوزم و چگونه آن را به فروش برسانم. تا 
اينكه سال 89 بعد از برگزاري يك اردوي جهادي توسط دانشجويان 
بسيجي در منطقه ما، به صورت اتفاقي با بسيج سازندگي آشنا شدم. 
بچه  های بسيجي كه در اردوهاي جهادي شركت می كنند، از كاله 
و تي شرت  های متحدالشكل استفاده می كنند. آنها پيشنهاد كردند 
به  را  استان  در  جهادي  گروه  های  نياز  مورد  تي شرت  های  من  كه 
همراه خانم  های روستايي بدوزم. اين پيشنهاد كمك بسيار بزرگي 
به زنان روستاي ما محسوب می شد. ما ظرف چند ماه، 5 هزار تي 
شرت براي بسيج سازندگي دوختيم و نزديك 5 ميليون تومان سود 

بدست آورديم.«
اين توليدكننده موفق، خاطرنشان می كند: »با پول حاصل از فروش 

لباس ها به بسيج سازندگي، تعدادي چرخ خياطي خريديم و كارگاه 
دوزندگي جمع و جوري در روستا احداث كرديم. چون تازه كار بوديم 
تحمل  را  بازار  به  آن  ارائه  و  لباس  توليد  ريسك  توانستيم  نمي  و 
كنيم، سعي كرديم تجربه لباس  های جهادي را تكرار كنيم تا براي 
پرورش  و  آموزش  سراغ  نتيجه  در  باشيم.  داشته  تضمين  فروش 
عشايري استان رفتيم و پيشنهاد كرديم زير قيمت بازار لباس  های 
فرم دانش آموزان عشايري را بدوزيم. آنها هم استقبال كردند و ما 9 

هزار لباس فرم دوختيم و بيش از 20 ميليون تومان سود كرديم.«
فاطمه يزداني اضافه می كند: »در عين حال هر وقت فرصت داشتيم 
در حد توان براي دانش آموزان كم بضاعت از پارچه  های اضافي به 
صورت رايگان لباس فرم می دوختيم و در مدارس توزيع می كرديم. 
بدون اينكه خودمان بدانيم، همين كار باعث تبليغ توليدي روستايي 
زرين دوخت در مدارس منطقه می شد و مديران مدارس به دليل 
قيمت پايين و كيفيت مناسب توليدات ما، سفارشات متعددي ارائه 

می كردند.«
او با اشاره به ميل روز افزون مردم به پشت ميزنشيني، خاطرنشان 
می كند: »هميشه دوست داشتم به جايي برسم كه دست چند نفر 
اينكه منتظر باشم تا كسي از من دستگيري كند. در  را بگيرم نه 
حال حاضر 20 نفر در كارگاه خياطي من مشغول به كار هستند كه 
بسياري از آنها بی سرپرست يا تحت پوشش كميته امداد هستند و 
خدا راشكر از درآمد كار خياطي شان راضي هستند. مهمتر از همه 

اينكه از كار در يك محيط كامال زنانه و امن لذت می برند.«
اين  خانم يزداني طي روزهاي آينده قرار است كارگاه جديدش را 
بار در مركز استان  -شهركرد- افتتاح كند. او در اين باره می گويد: 
»حجم سفارشات افزايش يافته و براي پاسخگويي به آنها ناگزير از 
تاسيس كارگاه جديد در شهركرد هستيم. زماني كه كار را با يك 
چرخ خياطي معمولي و غير صنعتي در روستا شروع كردم، هيچ 

وقت تصور نمي كردم 5 سال بعد 150 ميليون تومان سرمايه داشته 
باشم و براي 20 نفر شغل ايجاد كنم. در حال حاضر حقوق خانم  های 
خياط را كه می دهم، ماهانه رقمي در حدود 5 تا 6 ميليون تومان 

برايم باقي می ماند.«
او می افزايد: »هميشه از موفقيت  های من به عنوان يك زن روستايي 
سوال می شود اما هيچ كس از شكست ها و زمين خوردن هايم چيزي 
موفقيت  به  شكست  طعم  چشيدن  بدون  ندارد  امكان  نمي پرسد. 

رسيد، من بارها ضرر كردم و دوباره كار را از سر گرفتم.«
فاطمه يزداني درباره مهم ترين مشكل كارگاه  های خياطي در كشور 
مشكل  مهم ترين  تركيه  و  چين  از  قاچاق  جنس  »ورود  می گويد: 
ماست. نمي دانم چرا هر كاري می كنيم، قيمت تمام شده پوشاك 
ايراني باز هم باالتر از محصوالت چيني و ترك است. شايد علت آن 
باال بودن قيمت پارچه در كشور يا استفاده چيني ها از پارچه  های 
بی كيفيت باشد. البته بدون شك ضعف اصلي ما در طراحي پوشاك 

مشتري پسند است.«
خود  پاي  روي  يعني  مقاومتي  »اقتصاد  می كند:  خاطرنشان  او 
پوشاك  بازار  خارجي ها  متاسفانه  داخلي.  توليد  مصرف  و  ايستادن 
پوشاك  توليد  اگر  كه  است  حالي  در  اين  كرده اند.  قبضه  را  ايران 
داخلي مورد حمايت قرار بگيريد، اشتغال بسيار زيادي در اين بخش 
می توان ايجاد كرد. در گذشته بيشتر خانم  های ايراني از خياطي سر 
در می آوردند و خودشان پوشاك مورد نيازشان را تامين می كردند. 
اما فرهنگ شهرنشيني و پشت ميز نشيني كار را به جايي رساند كه 
بسياري از خانم ها از فراگيري خياطي خجالت می كشند يا حتي اگر 
خياطي هم بلد باشند، آن را پنهان مي كنند. اين در حالي است كه 
كار توليدي و داشتن مهارت توليد بايد بزرگترين افتخار محسوب 

شود كه متاسفانه اين طور نيست.«
منبع:كیهان

پودر سوخاری خانگی درست کنید
هوای  تو  ساعت  چند  برای  رو  تازه  فرانسوی  يا  باگت  نان  يك 

حدی  در  فقط  بشه  خشك  كاماًل  نبايد  ميديم,  قرار  آزاد 
های  تكه  به  و  اون  بعد  و  است  كافی  بشه  سفت  بافتش  كه 
برشهای دو سانتی و می ريزيم  كوچك برش می زنيم, حدوداً 
تكه  چند  هربار  كنيم,  پر  و  غذاساز  نبايد  منتها  غذاساز,   توی 

كافيه.
 از اونجا كه نون، كامال خشك نيست به سرعت پودر نمی شه و 

نسبت به نون خشك يه مقدار بيشتر زمان می بره.
 حاال پودر نون و توی سينی فر ريخته و داخل فر می گذاريم تا 
پودرها برشته بشن. هرازگاهی در فر و باز می كنيم و پودرها رو 
يه تفت می ديم تا وقتی كه به رنگ دلخواهمون برسه كه اينجا 
ديگه سليقه ای است و تا قهوه ای روشن به ميل خودتون می 

تونين اون و گريل كنين. فقط مراقب باشيد كه نسوزه.
و در نهايت پودر سوخاری ما آماده است...

همون طور كه می بينين تفاوت زيادی تو روند كار نيست ولی 
نون  تو روش قبلی  از لحاظ كيفيت خيلی فرق می كنه. چون 
بايد بيات و بعد خشك می شد و پودر اون فقط پودر نون خشك 
بود. ولی تو اين روش ما نون نسبتاً تازه رو اول پودر می كنيم و 
بعد توسط حرارت اون و سوخاری می كنيم كه ديگه قضاوتش با 

خودتون چه تفاوتی با همديگه خواهند داشت.

خوراکی های سفید کننده دندان
1. سيب، كرفس و هويج. اين ميوه ها و سبزی های تازه مانند لكه 
برهای طبيعی عمل می كنند چون ميزان بزاق را افزايش می دهند. 
چون بزاق به طور طبيعی دهان و دندان ها را تميز می كند می توان 
اين ميوه ها و سبزی های را يك پاك كننده خوب دانست. همچنين 
سيب، هويج و كرفس باكتريهايی را كه موجب بوی بد دهان می شوند 
از بين برده و از سويی به دليل آنكه با سطح دندان سايش پيدا می 

كنند موجب سفيدی بيشتر آن می شوند.
2. پرتقال و آناناس. اين ميوه ها نيز به ترشح بزاق و در نتيجه شستن 
دندان ها به صورت طبيعی كمك می كنند. مراقب باشيد ليموترش 
بيش از حد با دندان هايتان تماس پيدا نكند، چراكه اسيد زياد می 

تواند به دندان ها آسيب برساند.
3. جوش شيرين. تحقيقی كه در سال 2008 صورت گرفت نشان داد 
كه می توان در تركيب خميردندان ها از جوش شيرين استفاده كرد. 
جوش شيرين مدت ها به عنوان روشی سنتی برای سفيد كردن دندان 
مورد استفاده قرار می گرفت. بهترين راه استفاده از خميردندان های 
حاوی جوش شيرين است، اما می توانيد هرازگاهی مسواكتان را به 

جوش شيرين آغشته كنيد و مستقيما روی دندان ها بكشيد.
الكتيك  اسيد  حاوی  لبنی  محصوالت  پنير.  و  شير  ماست،   .4
محافظت ها  دندان  از  پوسيدگی  برابر  در  تواند  می  كه   هستند 

 كند. 

نکاتی درباره چپ دست ها 
که نشنیده اید

در دنيايی كه تنها حدود 10 درصد از مردم چپ دست هستند، خيلی راحت 
می توان اين مساله را فراموش كرد.

اين نگاهی است به بعضی نكات درباره چپ دست ها:
برآورد  ولی  نمی دانند  را  آدم ها  شدن  دست  چپ  علت  دقيقاً  دانشمندان   -

می كنند، تنها 25 درصد مواقع دليل ژنتيك دارد.
- گفته می شود، چپ دستی با اضطراب مادر در دوره بارداری مرتبط است.

- چپ دست شدن در دوقلوها دو برابر آدم های معمولی رايج است.
- به گزارش سايت »تايم«،بيش تر راست دست ها از نيمكره چپ مغزشان برای 
يادگيری مهارت های زبان استفاده می كنند ولی معنايش اين نيست كه چپ 
دست ها از نيمكره راست مغزشان استفاده می كنند. 98 درصد راست دست ها و 

حدود 70 درصد چپ دست ها از نيمكره راست مغز استفاده می كنند.
- بيش تر در معرض اختالالت روانی قرار دارند.

- ممكن است در مدرسه كيفيت تحصيلی پايين تری داشته باشند.
- خالق تر هستند.

- خيلی از كارشناسان معتقدند، چپ دست ها در ورزش های انفرادی مثل تنيس 
يا بوكس بهتر از راست دست ها هستند.

- روی درازی عمر و سالمت عمومی بدن اثر نمی گذارد.
- ممكن است بيش تر در خطر سرطان سينه باشند.

- در مجموع، چپ دستی يا راست دستی خيلی فرق ندارد.

خبر رسيده كه تويوتا هم برای نمايشگاه SEMA در 
فكر نمايش يك تراك ليموزين 8 متری و هشت – در 

از مدل Tundra است. 
همه ما با مفهوم وانت آشنا هستيم و می دانيم اين 
ماشين ها به چه دردی می خورند. البته نيازی به ذكر 
اين نكته نيست كه منظورمان همان تراك به اصطالح 
خارجی است و از آنجا كه نمونه داخلی خاصی برای 
مقايسه نداريم از همان عنوان وانت معروف استفاده 
می كنيم. در داخل كشور حتما با صحنه هايی مواجه 
شده ايد كه روی يك نيسان آبی رنگ گاهی در حد 
يك تريلی هم بار می گذارند و ماشين بيچاره با تمام 
توانش با آن همه وزنی كه روی آن قرار داده شده از 

كوه و تپه باال می رود. 
و  ندارد  معرفی  به  نيازی  كه  هم  تويوتا  كمپانی 
پرفروش  جزو  هم  آمريكا  در  حتی  هايش  ماشين 
ترين ها هستند. در اين رده بايد يادی كنيم از تويوتا 
هايلوكس كه از باركشی گرفته تا عمليات نظامی و از 
حمل دام تا جا به جايی مهمات جنگی همه و همه 
را به تنهايی انجام می دهد! در طرف ديگر ليموزين 
را هم می شناسيم. ماشين های لوكسی از لينكولن و 
كاديالك كه چندين متر طول دارند و شمردن تعداد 
درهايشان گاهی از دست بيننده خارج می شود. حاال 
هم  ما  برای  دارند؟  هم  به  ربطی  چه  مورد  سه  اين 
 جای سوال بود، تا اينكه با وانت ليموزين تويوتا آشنا

 شديم! 
خبر رسيده كه تويوتا هم برای نمايشگاه SEMA در 

فكر نمايش يك تراك ليموزين 8 متری و هشت – در 
ژاپنی  كه  اينجاست  جالب  است.   Tundra مدل  از 
ها به فكر اسم اين ماشين عجيب و غريب هم بوده 
اند و از تركيب ليموزين و توندرا، Tundrasine را 
چرم  كيلوگرم   1000 از  خودرو  اين  در  اند!  ساخته 
به 4 تن  تا وزن كلی دستگاه   و فوالد استفاده شده 

برسد. 
مطمئنا از چنين ماشينی انتظار سرعت و اسب بخار 
نداريد اما داخل آن می توانيد مجموعه بی نظيری از 
امكانات را پيدا كنيد كه حتی برای اقامت دائم يك 
خانواده هم كافی هستند! تويوتا Tundra در مدل 
اصلی از يك موتور 4 ليتری V6 با 270 اسب بخار 
قدرت و 377 نيوتون متر گشتاور استفاده می كند و 
مصرف سوخت آن 7/23 ليتر در هر 100 كليومتر به 

صورت تركيبی است. 

ظاهرا ناسا آماده است تا به صورت دقيق به اين سوال 
يا هر  انسان  زندگی  برای  مريخ  جواب دهد كه چرا 
نوع ديگری از موجودات زنده مناسب نبوده و نيست؟ 
اخيرا كنفرانسی ديگر توسط ناسا برگزار شد و در آن 
به بررسی اين موضوع پرداخته شد كه چرا مريخ از 
سياره ای مرطوب و دارای آب مايع، تبديل به سياره ای 

است. مقصر  قابل سكونت شده  غير  و  سرد، خشك 
اصلی كيست؟ بادهای خورشيدی!

كاوشگر  كه  اطالعاتی  كمك  solar-flair1با 
مريخ  و وضعيت دقيق جو  و هوا  از آب   MAVEN
به دانشمندان داد، تيم ناسا توانستند مقدار گازی را 
كه در هر ثانيه از اتمسفر سياره سرخ جدا شده و به 
فضای بيكران وارد می گردد محاسبه كنند. اين مقدار، 
چيزی در حدود يك چهارم پوند يا 120 گرم در هر 
ثانيه است. گرچه اين عدد، در مقابل تمام گاز موجود 

در اتمسفر مريخ بسيار بسيار ناچيز است، اما فراموش 
نكنيد كه اين مقدار، ساالنه بالغ بر 3800 تن می شود! 
مطمئنا اين عدد، در طول ميليون ها سال، بسيار قابل 
پروژه  اصلی  محقق  بروس،  است!  تاثيرگذار  و  توجه 
از دانشگاه كلرادو می گويد: “اين درست   MAVEN
مثل برداشتن يك سكه كوچك از داخل يك مخزن 
طالی فوق العاده بزرگ است. درست است كه در ابتدا 
نيستيم،  مخزن  در  خاصی  تغيير  گونه  هيچ  شاهد 
اما مطمئنا با ادامه اين روند، كم كم متوجه كاهش 

سكه ها و پايين رفتن سطح مخزن می شويد!”
دانشمندان معتقدند كه اين كاهش ذرات اتمسفر، در 
بيشتری  شدت  خورشيدی  طوفان های  وقوع  هنگام 
پيدا می كند. ذراتی كه از خورشيد به سوی سيارات 
منظومه شمسی پرتاب می شوند، دارای سرعتی بالغ بر 
1,5 ميليون كيلومتر بر ساعت هستند. يعنی مسافت 
بين خورشيد تا مريخ را تنها در 6 يا 7 روز می پيمايند! 
مغناطيسی  كوچك  دوقطبی های  كه  ذرات  اين 
هستند، طبق قوانين فيزيك، با حركت خود موجب 
ايجاد ميدان الكتريكی می شوند و ميدان الكتريكی نيز 
مولكول های موجود در جو مريخ را به حركت وا داشته 
سوی  به  باال  سرعتی  با  كه  می كند  وادار  را  آن ها  و 
فضای بيكران پرتاب شوند. محققان می گويند كه اين 
طوفان های خورشيدی، در چند ميليارد سال گذشته 
كه خورشيد جوان تر بوده است، بسيار قوی تر بوده اند. 

زن روستایی: اقتصادمقاومتی یعنی مصرف تولید داخلی 

وانت لیموزین تویوتاناسا جواب داد: چرا مریخ قابل سکونت نیست؟!

 فرزند را به گناه وادار نکردن 
اصل دهم :

» اورا به گناه و طغيان وادار نكنيد « » و ال يرهقه « 
از مسائلی كه كمتر مورد توجه قرار می گيرد انجام گناه در حضور 
كودك است كه اين نوعی ترغيب و واداشتن  او به گناه است ، ما 
در حضور كودك و فرزندمان  غيبت ديگران را می كنيم ، ديگران 
را مسخره می كنيم ، دروغ می گوييم و ... و بدتر اينكه گاهی از 
روی غفلت او را وادار به گناه می كنيم مثال ممكن است زمانی ما 
خسته و كوفته از سر كار آمده باشيم ، آمادگی جواب دادن به تلفن 
را نداشته باشيم و يا آمادگی رفتن به درب خانه برای پاسخگويی 
به طلبكار و يا ... را نداشته باشيم به همين جهت اگر كسی درب 
منزل را زد به بچه معصوممان می گوييم برو ببين اگر فالنی است 
به او بگو پدرم در خانه نيست ، او نيز كه نمی  داند دروغ چيست 
، و دروغ گويی بلد نيست می رود درب را باز می كند اتفاقا همان 
شخص است كه پدر گفته ، لذا می گويد پدرم گفت كه بگويم در 
خانه نيست ، اين مسئله نوعی آموزش دروغ گفتن به فرزند است 
و واداشتن او به گناه و طغيان و از همين جا دروغ گويی در نظر او 
امری درست و قابل قبول خواهد شد و قبح دروغ برای  ريخته می 
شود . پس نبايد فرزند را به هر دليلی وادار ومبتال به گناه كرد زيرا 
اين گناه او را در آينده انسانی طغيانگر خواهد كرد و گناهش به 
دوش آن كسی است كه اورا به اين امر راهنمايی كرده است خواه 

آگاهانه بوده باشد و خواه غير آگاهانه .
 از جمله اصولی كه بايد در امر تربيت مورد توجه جدی قرار گيرد 
اين است كه والدين و مربيان نبايد فرزند و متربی را به گناه بكشاند 
و چه بهتر كه حتی از ورود آنها به گناهان صغيره جلوگيری نمايند 
و گناهان را نيز به آنها بشناسانند كه با آگاهی از اين كه امری گناه 
محسوب می شود وادار آن نشوند و چه ياری رساندنی مهم تر از 
اينكه ما نه اين كه فرزنمان را به گناه بكشانيم  بلكه او را از ورود به 

گناه محافظت كنيم وجود خواهد داشت؟ 
     منبع : كتاب اصول تربیت تالیف مظفر حاجیان

»انار« بهترین داروی تقویت کلیه سالمندان
مرتضی صفوی در رابطه با خواص درمانی انار و تأثير مصرف آن بر سالمتی 
انسان، اظهار داشت:  انار يكی از ميوه هايی است كه قدمت زياد داشته و در 
كتاب های قديمی و سنتی از آن ياد شده است. همچنين در كتاب مقدس 
قرآن از انار به عنوان يك ميوه بهشتی ياد شده و می توان گفت كه انار 
خواص زياد درمانی داشته و مصرف آن در حفظ سالمتی بدن مؤثر است.

وی افزود: در قديم عالوه بر ايران در هند، يونان، چين، افغانستان، تونس، 
حاضر  حال  در  و  می شده  كشت  ميوه  اين  نيز  ايتاليا  و  قبرس  فرانسه، 
آمريكا، اسپانيا و قزاقستان سطح بااليی از توليد انار را به خود اختصاص 
داده اند؛ در ايران نيز 60 هزار هكتار زمين زير كشت انار بوده و ساالنه 
700 هزار تن انار در كشور توليد می شود.اين متخصص تغذيه با اشاره 
درمانی  آن خواص  ريشه  و  از جمله گل   انار  تمام قسمت های  اينكه  به 
بنابراين  بوده   B2 و B1 از ويتامين انار سرشار  بيان داشت:  ميوه  دارد، 
آرامش بخش است، همچنين اين ميوه بهشتی شامل ويتامين C و مواد 
معدنی همچون آهن، منيزيم، پتاسيم، فسفر و سديم است.صفوی تصريح 
كرد: بر اساس تحقيقات انجام شده مشخص شده است كه مصرف انار در 
قلبی و عروقی، سكته مغزی و  بيماری های  به  ابتال  از  جهت پيشگيری 
سرطان مؤثر است. نيمی از مرگ روزانه در كشور به دليل بيماری های 
مربوط به 4 بيماری قلبی و عروقی، سكته مغزی و سرطان است، بنابر اين 
با مصرف انار می توان از اين بيماری ها جلوگيری كرد.وی ادامه داد: انار به 
دليل اينكه دارای آنتی اكسيدان بوده و محتوای پلی فنول و فنوليك است 
خاصيت ضدتومور داشته و آنتی اكسيدان آن به دليل وجود تانن های قابل 
و قسمت های سفيد  آنتی اكسيدان در پوست  اين  است  هيدروليز شدن 
داخل انار نيز وجود دارد.اين متخصص تغذيه در رابطه با خواص آب انار، 
دارد  التهاب  بدنشان  كه  كسانی  است  آمده  سنتی  كتاب های  در  گفت: 
انار جهت  و يا دچار آرتروز و ناراحتی های غضروفی هستند مصرف آب 
درمان آنها مؤثر است بنابر اين آب انار ضدالتهاب بوده و نقش مهمی در 
جلوگيری از تحليل غضروف ها دارد، ضمن اينكه درد مفاصلی با مصرف اين 
ميوه تسكين می يابد.صفوی افزود: دانه های انار به دليل اينكه دارای فيبر 
بوده برای گوارش مناسب است و ترانزيت تايم مواد زائد در بدن را كاهش 
می دهد. به اين معنی كه زمان توقف مواد زائد در بدن كاهش يافته و اين 

مسئله از ابتال به سرطان هايی همچون سرطان كلون جلوگيری می كند.
وی با بيان اينكه انار به دليل داشتن ويتامين B بسيار مفرح است، افزود: 
همچنين مصرف اين ميوه چربی بدن را كاسته و سموم را از بدن خارج 
می كند. پوسته های سفيد داخل انار نيز شكم را دباغی كرده و معده را 
پاك می كند، بنابر اين مصرف آن به شدت توصيه می شود.اين متخصص 
انار در كم اشتهايی و رفع ضعف بدن مؤثر  ادامه داد: مصرف رب  تغذيه 
توصيه  ميگرن  درمان  برای  و  می كند  تصفيه  را  خون  همچنين  است، 
می شود.صفوی اظهار كرد: در 100 گرم دانه انار 38 كيلو كالری انرژی، 
82 گرم آب، 0,4 پروتئين، 0,3 چربی، 10 گرم نشاسته، 4 گرم كلسيم و 3 
ميلی گرم سديم، نيم ميلی گرم آهن، 0,03 ميلی گرم B2 و 0,02 ميلی گرم 
B1، همچنين 260 ميلی گرم پتاسيم وجود دارد.وی گفت:  پوست و ريشه 
درخت انار برای درمان اسهال مؤثر است پس تمام قسمت های انار خواص 
مختلف درمانی داشته و از پوست، ريشه،  گل و دانه های انار در صنعت 
انار  اينكه  به  اشاره  با  تغذيه  متخصص  می شود.اين  استفاده  داروسازی 
كه  بيمارانی  برای  انار شيرين  آب  است،  گفت :  ملين  و  ادرارآور  شيرين 
مشكل مجاری ادرار دارند، 
همچنين  است  مؤثر 
عسل  با  انار  آب  مخلوط 
و چكاندن چند قطره 
از  بينی  داخل  آن 
در  پليپ  رشد 
اين عضو بدن 
ی  گير جلو

می كند.

الک ناخن عاملی برای حساسیت 
چشم ها

این عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
رابطه بین الک زدن و اختالالت باروری اثبات نشده و بعید 

است الک در این زمینه تاثیرگذار باشد.
رنگی  تنوع  به  توجه  با  اینکه الک  بیان  با  گیتی صادقیان 
برای زیبایی ناخن استفاده می شود، اظهار كرد: الک ها انواع 
مختلفی دارند و بر اساس تركیبات تشکیل دهنده، كیفیت 

مواد حالل و رنگی و مواد آلرژی زا تقسیم بندی می شود.
و  رنگ  تغییرات  شدن،  خشک  اصلی  دالیل  از  افزود:  وی 
خشن شدن سطح ناخن استفاده پی  در پی از استون است؛ 
چراكه این ماده یک حالل با خاصیت تحریک كنندگی است.
این متخصص پوست و مو ادامه داد: البته وجود طوالنی مدت 
ناخن  و حالت  رنگ  در  تغییراتی  باعث  ناخن  روی  بر  الک 
خاصیت  با  حالل  مواد  دارای  هم  الک  چراكه  شد؛  خواهد 
استون  به  نسبت  آن  فقط شدت  اما  است،  تحریک پذیری 
شدن  خشک  و  خشن  حاالت  همان  بنابراین  است.  كمتر 

برای ناخن ایجاد می شود.
تنها  نه   ناخن  الک  در  موجود  مواد  كرد:  تصریح  صادقیان 
برای ناخن شخص بلکه برای صورت و پلک چشم نیز ایجاد 
حساسیت می كند. به همین دلیل گفته می شود الک ناخن از 

شایع ترین علل ایجاد حساسیت پلک چشم است.
وی افزود: اینکه اعالم می شود الک ناخن از شایع ترین علل 
دست  میان  ارتباط  علت  به  بوده،  چشم  پلک  حساسیت 
ناخن های  با  همراه  دست  كشیدن  چراكه  است؛  چشم  و 
پلکی  حساسیت  به  منجر  پلک  و  چشم  روی  بر  الک زده 
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات   عضو  می شود.این 
اصفهان با بیان اینکه كیفیت مواد موجود در الک بر میزان 
عارضه های پوستی و چشمی موثر است، ادامه داد: هرچه 
میزان كیفیت مواد به كار رفته در تهیه الک بهتر باشد، كمتر 
شاهد عارضه های پلکی و پوستی هستیم، اما با این  وجود 

بهتر است افراد كمتر از الک استفاده كنند.
اختالالت  و  زدن  الک  بین  رابطه  اینکه  بیان  با  صادقیان 
زمینه  این  در  الک  می دانم  بعید  و  نشده  اثبات  باروری 
تاثیرگذار باشد، اظهار كرد: بهتر است برای كودكان كمتر از 
الک استفاده شود؛ زیرا پوست كودک حساس تر و نازک تر 

بوده و قطعا استون و الک آلرژی بیشتری ایجاد می كند.
 

در یزد؛
مرگ دردناک یک کارگر بر اثر 

انفجار کوره ذوب فلزات
فرمانده انتظامی شهرستان يزد از كشته شدن يك كارگر 
فرمانده  داد.  خبر  كوره  انفجار  اثر  بر  يزد  فوالد  شركت 
انتظامی شهرستان يزد از كشته شدن يك كارگر شركت 

فوالد يزد بر اثر انفجار كوره خبر داد.
 سرهنگ يوسف سپهوند روز شنبه در اين خصوص گفت: 
ساعت 9 و 30 دقيقه صبح امروز شنبه يكی از كوره های 
ذوب شركت فوالد يزد دچار آتش سوزی شد كه بر اثر آن 

يك كارگر 30 ساله جان خود را از دست داد .
فرمانده انتظامی شهرستان يزد اضافه كرد: هنوز اطالعاتی 
از علت قطعی اين انفجار در دست نيست و موضوع در حال 

پيگيری است.
به گفته شاهدان و كارگران اين شركت، اين حادثه بر اثر 
مصدوم  و  داشته  كشته  يك  تنها  و  داده  رخ  كوره  انفجار 

ندارد.
گروه توليدی و صنعتی فوالد يزد در سال 1359 از سوی 
بخش خصوصی و مهندس احراميان تاسيس و در كارخانه 

ای در نزديكی شهر يزد شروع به فعاليت كرد.
توليدات اوليه شركت انواع پمپ های آب كشاورزی بود و 
بتدريج با توجه به راهبرد كاری شركت در گسترش فعاليت 
بر مبنای توسعه در زنجيره های باالدستی توليد انواع دنده 
های اسپيرال، اتصاالت، لوله های آبرسانی فوالدی و شافت 

فوالدی صنعتی در دستور كار قرار گرفت.
مرحله دوم توسعه فعاليت شركت با ورود به صنعت فوالد 
و تأسيس خطوط نورد ميلگرد، ذوب و ريخته گری، نورد 
مدام  ارتقاء  و  ظرفيت  افزايش  و  تيرآهن  نورد  و  مفتول 
تكنولوژی اين خطوط در دوره سالهای 75 الی 90صورت 

گرفت.
هم اكنون اين كارخانه با مجموع ظرفيت 1/2ميليون تن 
بزرگترين  از  يكی  فوالدی  طويل  مقاطع  نهايی  محصول 
ايجاد  با  همچنين  و  بوده  كشور  فوالد  توليدكنندگان 
مهم  واحدهای  از  مستقيم  شغلی  1500فرصت  از  بيش 
برای جوانان و  اشتغالزايی  يزد در  استان  بخش خصوصی 

متخصصان است.
بيل  راننده  كه  كارخانه  اين  كارگر  يك  نيز  قبل  سال  دو 
مكانيكی بوده در حال جابجايی آهن و بدليل انفجار كوره 
بر اثر نشت آب باران بهاری دچار آتش سوزی شد و جان 

خود را از دست داد.
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