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1393رهبر  12خرداد  روز  در  پیش  530روز  درست 
صباح  دردیدارشیخ  اسالمی  انقالب  معظم 
االحمدالجابرالصباح امیر کویت و هیأت همراه به خطر 

گروه های تکفیری در منطقه اشاره وفرمودند: 
متأسفانه برخی کشورهای منطقه متوجه خطری که 
ایجاد  آنها  خود  برای  آینده،  در  تکفیری،  گروههای 

خواهد کرد نیستند و همچنان در حال حمایت از این گروهها هستند.
گروههای  به  کمک  با   اکنون  منطقه  کشورهای  برخی  افزودند:  له  معظم 
تکفیری، از کشتار و جنایات آنها در سوریه و برخی کشورهای دیگر حمایت 
می کنند اما در آینده نه چندان دور، این گروهها بالی جان همان کشورهای 
حامی خواهند شد و در نهایت مجبور خواهند بود که با هزینه زیاد، آنها را 

از بین ببرند.
درباره  انقالب  رهبرمعظم  پیش بینی  شاهدتحقق  روز   530 از  پس  اکنون 
اگرپرورش  اما  هستیم  خانه اش  به  غرب  خودساخته  تروریسم  بازگشت 
بجای  و  بودند  آمده  خود  به  غرب  و  آمریکا  جمله  از  تروریسم  دهندگان 
تقویت و حمایت مالی، سیاسی، نظامی و...ترمز این گروه خودساخته را می 
کشیدند و به هشدار صریح رهبری معظم انقالب اسالمی توجه می کردندآیا 

امروز و در پی کشتارهای فجیع...

الذی علّم بالقلم                                                                   
خدای متعال در اولین آیاتی که بر رسول گرامی اش نازل فرموده، خود را چنین معرفی می فرماید: پروردگاری که با قلم آموخت. این آیه 
شریفه گواه روشنی بر اهمیت علم و نیز نگارش وارزش واالی کتاب و کتابت و کتابخوانی در تفکر اسالمی است. پس هرگز روا نیست که کتاب 
را سبک بشماریم وبرای ما به عنوان مسلمان جایز نیست که از کتاب و کتابخوانی کم بهره ببریم و یا خود را از آن بی نیاز بدانیم بلکه باید 

قدر کتاب را بشناسیم و آن را ارج نهیم.
پیشرفت دانش آنچنان سرعت دارد که آنچه چند سال و چه بسا چند هفته یا روز قبل تهیه و تدوین شده، به همان سرعت علم  رنگ و بوی 
کهنگی را به خود می گیرد و قواعد و قوانین آن دیگر استواری سابق خود را ندارد، اما به لطف خدای متعال کتابی در دست ما مسلمانان است 
که هرگز کهنه در آن راه ندارد ودرهمه دوره ها و هر زمان که آن را بگشایی عطر تازگی به مشام انسان می رسد. قوانینش جاودانه است و 

همان گونه که مخاطبان اولیه آن از زالل بی کرانش سیراب می شدند، انسان امروزی در سایه سار آن نیزبه آرامش می رسد. ...

ایستادگی،  مقاومت،  والیتمداری،  آبان   25 در  اصفهان  مردم 
شهات طلبی و حسینی بودن خود را برای چندمین بار به اثبات 
رساندندواین روزهمچون ستاره ای درخشان بر تارک تاریخ حماسه 

ملت می درخشد ...

آیت ا... مهدوي امام جمعه موقت و نماینده مردم اصفهان در مجلس 
خبرگان رهبري هفدهم آبان ماه ، ضمن حضور در مراسم عزاداري 
شهادت امام سجاد )ع (  که در مسجد الزهرا )س(  برگزار گردید  با 

مدیر عامل ، معاونین و مدیران شرکت دیدار و گفتگو کرد ....
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 25آبان سالروز حماسه وایثار
مردم اصفهان 

طرح های توسعه ذوب آهن ، تحول در قطب 
صنعت فوالد كشور را رقم می زند

خود کرده را تدبیر...                         
 آیت اهلل العظمی مکارم: 

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 

بقلم دمری مسوولرس مقاهل 

رس خط خبراه
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سیاست

خود کرده را تدبیر...                                         
ادامه از صفحه 1...

خاک  به  شاهد  و...دنیا  یمن  و  لبنان  و  سوریه  و  عراق  در 
وخون کشیدن مردم فرانسه که دولتشان از حامیان این گروه 
تروریستی است بودند؟ دولت فرانسه مدت های مدید حامی 
کرد  نمی  دریغ  کشی  آدم  برای  ترغیبشان  در  و  بود  ها  آن 
و  اسالم  علیه  را  دینی  به ظاهر  این جریان  ها  و حاال؟؟؟آن 
برای بدبینی دنیا به اسالم ساخته و پرداختند اما اکنون خود 
قربانی ندانم کاری خوشان شده اندو باید گفت که خود کرده 

را تدبیر...
آری اکنون سرنوشت این معضل و آتشی که غرب به دامان 
اسالم انداخته، دامن غرب را گرفته است واین همان چیزی 
دامن  مسئله  این   ، که  فرمودند  انقالب  رهبرفرزانه  که  است 

لکه دار غرب را نیز خواهد گرفت. 
و  بینش  عمق  بازهم  فرانسه  در  خورده  رقم  اتفاقات  با  حال 
سیاست  و  جهان  مسائل  در  انقالب  معظم  رهبر  آینده نگری 
سال  چند  طی  رهبری  معظم  مقام  می شود.  آشکار  غرب 
تروریسم  حامیان  و  غرب  سردمداران  به  بار  چندین  گذشته 
داعشی در منطقه اخطار دادند که این حمایت از تروریسم در 

منطقه درنهایت به خودتان بازخواهد گشت: 
یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند، آرایش کنند، 
آمریکا  از چهره  را  و خشونت ها  و وحشت آفرینی ها  زشتی ها 
بزدایند… همین گروه های تندرِو افراطی آدمکش تکفیری را 
انداختند که حاال در یک جاهایی کمانه کرده  راه  این ها  اول 
و به خودشان هم دارد می خورد. )۲۸ بهمن 1۳۹۲ دیدار با 

مردم آذربایجان( 
و اکنون همان طور که مقام معظم رهبری به تمدن تروریست 
کشتارها  و  گروگان گیری ها  بودند،  داده  اخطار  غرب  پرور 
قوی  شوک  چند  به عنوان  فرانسه،  کشور  در  چندین باره 
وارد  غرب  جامعه  پیکره  به  داعشی  تروریست  عناصر   توسط 

شد.
کشتارفجیع  مقابل  در  غرب  دنیای  که  اینجاست  نکته 
مسلمانان و مردم بی گناه کشورهای منطقه صم بکم بودند و 
هرگز اعتراضی نداشتند که هیچ، بلکه به یاری تروریست ها 
می شتافتند و اقدامات آنان را می ستودند ولی امروزبه تعبیر 
آن ها انسانیت به مسلخ رفته و این کشتار همه جانبه محکوم 
می شود لکن این سیاست یک بام و دو هوای غرب بود که 
یقینا  یابد  ادامه  سیاست  این  اگر  و  گرفت  را  خودش  دامن 
نظر  به  را خواهد سوزاندالبته  دامنش  این  از  بیش  آینده  در 
به عنوان  این موضوع  از  می رسد فرانسه و غرب سعی دارند 

فرصتی برای منافع خود استفاده کنند وچه بسا به این بهانه 
نقشه ای شوم در سر بپرورانند و دست به فاجعه ای از 
جنس دخالت نظامی در سوریه بزنندو به این بهانه اهداف 
 خود را درآن کشور عملی سازند کما اینکه در قضیه 11

سپتامبر...

برخورد شدید با خودروهای 
مزاحم نوامیس مردم

تسهیل صدور روادید زائران 
کربال برای اربعین

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پلیس استان اصفهان آمادگی همه جانبه 
خود را به منظور مساعدت به زائرین کربال برای ایام اربعین اعالم می کند و همه 

هماهنگی های الزم را جهت در اختیار گذاشتن امکانات را داده است.
به گزارش کیمیای کویر، سردار غالمرضا آقاخانی  در نشست خبری ماهانه خود 
با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد انتظامی استان اصفهان در ابعاد مختلف 
پرداخت.وی با بیان اینکه مجموعه پلیس استان برای فراهم کردن مقدمات 
سفر زائرین اربعین حسینی به کربالی معال آمادگی همه جانبه دارد، گفت: 
امیدوار هستیم بستر الزم را برای حضور زائرین اربعین حسینی در ابعاد مختلف 

از جمله بخش راهور فراهم سازیم.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به همکاری خوب هیات مذهبی در ماه 
محرم خاطرنشان کرد: امسال بحمدهلل بهترین مراسمات بدون حداقل مشکل 
ترافیکی و مزاحمت انجام گرفت که ماه عسل هماهنگی و همکاری فی مابین 
مجموعه پلیس و مردم بود.وی تصریح کرد: با توجه به فرمایشات فرمانده ناجا 
کشور پیرامون برخورد با جرایم خاص از جمله برخورد با خودروهای دور دور، 
کشف حجاب، مزاحمین نوامیس مجموعه نیروی انتظامی استان تدابیر ویژه 
خاصی را اندیشه کرده است که در چند روز آتی با هماهنگی دستگاه قضایی 

این مأموریت دنبال خواهد شد.
آقاخانی یادآور شد: پلیس در جهت پیشگیری، پیش بینی های الزم را در امر 
جمع آوری معتادین محالت در سطح شهر صورت داده است و در صدد است که 
اجازه تجمع معتادین را در هیچ یک از نقاط استان ندهد بدین منظور اکیپ های 
خاصی برای ممانعت از تجمع معتادین کارتن خواب و توزیع کنندگان مواد 

مخدر برنامه ریزی شده است.
وی در ادامه ضمن اخطار جدی به خودروهایی که مزاحم نوامیس می شوند و 
بیان شدت برخورد مجموعه پلیس با این خودروها گفت: بحث توزیع کنندگان 
مواد مخدر و شناسایی و جمع آوری آنها از سطح شهر از دغدغه های اصلی ناجا 

استان اصفهان است که در دستور کار ویژه  پلیس قرار گرفت.

 استاندار یزد بر ضرورت تسهیل فرایند صدور روادید زائران کربالی 
این  امکانات در  اربعین حسینی و فراهم کردن همه  معلی در روز 
خصوص تاکید کرد.به گزارش کیمیای کویر به نقل از روابط عمومی 
یزد، سیدمحمد میرمحمدی در نشست هماهنگی سفر  استانداری 
زائرین یزدی به کربال همزمان با اربعین حسینی با اشاره به ضرورت 
ساماندهی مطلوب برنامه های این رویداد افزود: الزم است مشکالت و 
نواقص سال گذشته رفع و همه امکانات موردنیاز زائرین تامین شود.

وی با بیان اینکه امسال گیت های خروجی در مرزها افزایش قابل 
توجهی داشته است، ادامه داد: همه جوانب کار برای اتالف نشدن 
وقت و نظم بهتر برای خروج و ورود زائران از مرزها اندیشیده شد و 
امیدواریم در این رابطه مشکلی نباشد.وی ادامه داد: بر اساس برنامه 
ریزی انجام شده توسط دولت، پشتیبانی ارائه خدمات از مرز تا نجف 
و کربال به صورت مشخص بر عهده هر یک از استان ها گذاشته شده 
و مسئولیت مستقیم همه امور بر عهده ستاد عتبات عالیات است.

میرمحمدی بابیان اینکه سازمان حج و زیارت مسئول اسکان زائران 
در کشور عراق است، گفت: هالل احمر نیز وظیفه امداد و درمان را 
در صورت لزوم بر عهده خواهد داشت.استاندار یزد افزود: امسال همه 
برنامه ها به صورت متمرکز انجام می شود و هر یک از استان ها شرح 
برای سفر  زائران عتبات عالیات  از  نام  وظایف مشخصی دارند.ثبت 
به عراق و حضور در کربال همزمان با اربعین حسینی تا چهارم آذر 
ماه ادامه دارد و تاکنون بیش از 1۹ هزار نفر در سامانه حج و زیارت 
استان یزد ثبت نام کرده اند.در این نشست معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار، نماینده سپاه الغدیر و مدیر حج و زیارت استان 

یزد نیز حضور داشتند.
امام  شهیدان  ساالر  و  سرور  اربعین  با  مصادف  امسال  ماه  آذر   11

حسین )ع( و یاران باوفایش است.

رئیس تربیت بدنی سپاه گفت:جمهوری اسالمی ایران همانگونه که تا 
کنون عمل کرده باید مراقب باشد تا بخاطر واکنش به شیطنت های 

پیاپی طرف مقابل، در برابر جهان اسالم قرار نگیرد.
کینه  کرده/  عصبانی  را  سعودی  مسئوالن  ایران،  هوشمندانه  عملکرد 
سعودی ها از نظام جمهوری اسالمی همواره در حال افزایش استسردار 
مصطفی آجرلو رئیس تربیت بدنی سپاه در گفت وگو با خبرنگار گروه 
سیاسی خبرگزاری میزان، با بیان اینکه با مرور زمان و با گذشت عمر 
انقالب، دوستان و دشمنان نظام جمهوری اسالمی مشخص تر از قبل 
شدند، اظهار داشت: کینه سعودی ها از انقالب اسالمی، روز به روز، ماه 
به ماه و سال به سال بیشتر از گذشته می شود و در همین راستا دشمنی 

پنهان آنها با نظام و ملت ما هویدا تر می گردد.
به صدام در طول  از کمک های بی وقفه سعودی ها  افزود: پس  وی 
هشت سال دفاع مقدس، قتل عام حجاج ایرانی در سال 67 کاری کرد 
از آل  از صدام بگذریم  اگر  را که »  تاریخی  این جمله  امام راحل  که 
سعود نخواهیم گذشت« را بگویند.سردار آجرلو با اشاره به اینکه وجود 
مکه و مدینه در عربستان و اشتیاق مسلمانان برای زیارت این دو مکان، 
وضعیت ژئوپلیتیکی خاص و حساسی را در روابط ایران و عربستان ایجاد 
کرده گفت: جمهوری اسالمی ایران همانگونه که تا کنون عمل کرده 
باید مراقب باشد تا بخاطر واکنش به شیطنت های پیاپی طرف مقابل، 
در برابر جهان اسالم قرار نگیرد.وی در ادامه با اشاره به حضور خود در 
مراسم امسال حج که با فاجعه منا نیز همراه بود عنوان کرد: کشتار منا 
اتفاق تلخ تاریخی برای جهان اسالم است که بیش از 10 هزار حاجی و 

حاجیه در آن با لب های تشنه به شهادت رسیدند.
سردار آجرلو افزود: در ابتدا سعودی ها مایل بودند تا با ارایه آمارهای 
غلط و پایین، تعداد کشته شدگان را نهایتا 400 نفر اعالم کنند و در این 
میان ساده لوحی و سرسپردگی برخی از حکام کشورهای مسلمان، آنها 
را به هدفشان نزدیک تر می کرد تا جایی مقام معظم رهبری با سخنان 
مقتدرانه و هوشمندانه خود، تمام برنامه های آل سعود را به هم ریخت و 

آنها را مجبور کرد تا رقم واقعی تعداد جانباختگان را اعالم کنند.
وی با اشاره به نقش مهم و برجسته رسانه ملی در جریان فاجعه منا 
فعالیت  که  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  روشنگری  کرد:  تاکید 
توپخانه ای عملیاتی آن باعث آگاهی و روشن شدن اذهان عمومی جهان 

اسالم شد، نقش بسزایی در اعتراف های مقامات سعودی داشت.
سردار آجرلو با بیان اینکه شاهزادگان سعودی تشنه قدرت هستند و 
از هیچ ترفند و تقلبی دریغ نمی کنند  برای رسیدن به مقاصد خود 
عنوان کرد: عملکرد هوشمندانه ایران اسالمی باعث عصبانیت پادشاه 
و برخی از مسئوالن رژیم سعودی شده به نحوی که عادل الجبیر وزیر 
را در  ایران  خارجه سعودی اظهار نظرهای عجوالنه و مضحک درباره 

دستور کار خود قرار داده است.
وی در پایان با بیان اینکه ما نیز باید مراقب باشیم تا در همه عرصه 
ها به ویژه سیاست خارجی همگام با مقام معظم رهبری حرکت کنیم 
اظهار داشت: امروز در جمهوری اسالمی، حاکمیت عقل برپاست، عقلی 
که با دین گره خورده و مردم نیز حاضرند برای آن هرچه دارند و ندارند 

را هزینه کنند.

البته  شوند،  نابود  ها  داعشی  ندارد  دلیلی  گفته  صهیونیستی  رژیم   
آتش جنگ محدود به کشورهای اسالمی نخواهد شد و دامان شما 
را هم گرفته و بیشتر خواهد گرفت. به گزارش کیمیای کویر به نقل 
از خبرگزاری حوزه، حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی در  درس خارج 
فقه خود  در مسجد اعظم، با  محکوم کردن حوادث تروریستی در 
کشورهای مختلف جهان از جمله بیروت و پاریس  گفتند:به دنبال این 
حوادث و جنایات تمام اروپا در وحشت فرو رفته است؛ دامنه آن به 

جاهای دیگر و به غیر اروپا هم خواهد رسید. 
ایشان افزودند: جمعیت داعش و تروریست ها زیاد نیست، ولی  حمایت 

همه جانبه می شوند، اگر این حمایت ها نبود ریشه کن کردن آنها کار 
چندانی نداشت. 

 حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی ، اظهار داشتند: از یک طرف آمریکا 
دیگر  سویی  از  دهند،  آموزش  را  آنها  تا  فرستد  می  را  خود  عوامل 
اختیار  در  سالح  و  پول  منطقه  دیگر  کشورهای  برخی  و  عربستان 
تروریست ها قرار می دهند. ایشان ادامه دادند: اسرائیل حمایت همه 
جانبه می کند، ترکیه نفت های غصبی آنها را می خرد و پول به آنها 

می دهد؛ اگر این حمایت ها نباشد آنها دوام و بقایی نخواهند داشت.
حامی  که  کشورهایی  و  ها  غربی  امیدواریم  که  این  بیان  با  ایشان   
تروریست ها هستند و آنها را تجهیز می کنند سر عقل  آمده و  دست 
از حمایت بردارند گفتند: تروریست ها اگر حمایت نشوند به سرعت از 
بین می روند، اما وقتی با هواهپیما بسته های سالح و غذا برای آنان 

می ریزند نفوذشان بیشتر می شود. 
 استاد خارج فقه  حوزه علمیه قم  گفتند: از عجایت روزگار این است  
که بنیانگذاران این گروه ها این جنایات را محکوم می کنند،در واقع 
خودشان را محکوم می کنند.  حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی افزودند: 
رژیم  صهیونیستی گفته دلیلی ندارد داعشی ها نابود شوند، البته آتش 
جنگ محدود به کشورهای اسالمی نخواهد شد و دامان شما را هم 
گرفته و بیشتر خواهد گرفت. این مرجع تقلید در پایان خاطرنشان 
کردند:  امت اسالمی باید بیدار شود و متحد باشد، اگر متحد باشیم 
ریشه کن کردن تکفیری ها و تروریست ها برای مسلمانان مشکلی 

ندارد.

نیاز بود توضیحات طرف امریکایی را بشنویم تا اطمینان حاصل کنیم 
نظرات مقام معظم رهبری اجرایی شده است.

به گزارش کیمیای کویر، وزرای خارجه خارجه ایران و آمریکا پس از 
نشست وین در مورد بحران سوریه، 
با یکدیگر دیدار و گفت وگو 

کردند.
با  که  دیدار  این  در   
وزیران  معاونان  حضور 
برگزار  کشور  دو  خارجه 
ظریف  جواد  محمد  شد، 
کری  جان  و 
ص  خصو ر د

این  در  مسایل  آخرین  پیگیری  و  برجام  اجرای  برای  هماهنگی ها 
زمینه گفتگو کردند.

محمد جواد ظریف پس از دیدار با همتای امریکایی اش در حاشیه 
برای  دیدار  این  گفت:  سوریه  بحران  بررسی  المللی  بین  اجالس 
اطمینان از اجرایی شدن نظرات مقام معظم رهبری درباره تعهدات 
امریکا انجام شد. رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان پیش از ترک 
دیدار  جزییات  درباره  صداوسیما  خبرگزاری  با  وگو  گفت  در  وین 
سه ساعته اش با جان کری با بیان اینکه آمریکا درخصوص برجام 
تعهداتی داده است که در روز تصویب باید انجام می داد و تعهداتی 
نیز بین روز تصویب تا روز اجرا داده است که آنها را نیز باید انجام 
بدهد، افزود: دراین زمینه ها نیاز بود توضیحات طرف امریکایی را 
بشنویم تا اطمینان حاصل کنیم نظرات مقام معظم رهبری اجرایی 
عالوه  دیدار  این  در  امور خارجه کشورمان گفت:  وزیر  است.  شده 
برداشته شدن  نحوه  درباره  و جدی  تخصصی  های  بحث  اینکه  بر 
تحریم ها و برداشته شدن تحریم های امریکا داشتیم در زمینه نحوه 

عملیاتی شدن تعهدات درباره اراک هم گفتگو کردیم.

 وی همچنین از گفتگو با همتای امریکایی اش درباره پیشبرد کارها 
به منظور رسیدن به روز اجرای )برجام( خبر داد و تصریح کرد: وزیر 
خارجه امریکا یک بار دیگر تاکید کرد که طرف امریکایی طبق دستور 
العمل رییس جمهور این کشور به وظایف اش عمل می کند و اگر 

الزم به توضیح بیشتر باشد نیز آن را مطرح خواهد کرد.
 ظریف افزود: وزیر خارجه آمریکا در این دیدار تاکید کرد دستورالعمل 
های الزم را به نمایندگی های امریکا داده اند تا شرکتها را تشویق 

کنند که نگران وضع قبل نباشند.
 با این حال رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: باید دید تا چه 
میزان قول و قرارهایی که طرف امریکایی داده است در جهت اجرای 

تعهدات شان خواهد بود.
 وی در پاسخ به این سوال که آیا سند اجرای تعهدات برای بازطراحی 
راکتور اراک هفته آینده امضا خواهد شد، گفت: بیشتر وزیران خارجه 
پنچ بعالوه یک سند بازطراحی اراک را امضا کرده اند و شاید یک یا 
دو وزیر آن را امضا نکرده اند که در یکی، دو روز آینده آن را امضا می 

کنند و سند قطعی خواهد شد.

مسئول دفتر مقام معظم رهبری : کتاب گمراه کننده باید از انتشار و 
فروشش جلوگیری شود و متاسفانه با پول دالرهای نفتی صدها کتاب 
گمراه کننده در رد عقاید شیعه نوشته می شود و این ها نیاز به جواب 
ترویج  و  کتابداران  مقام  تکریم  مراسم  کویر،  کیمیای  گزارش  دارد.به 
فرهنگ کتابخوانی ساعاتی پیش با حضور حجت االسالم و المسلمین 
محمدی گلپایگانی مسئول دفتر مقام معظم رهبری، علی جنتی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صالحی 
فرهنگی  رئیس سازمان  ملی، محمود صالحی  کتابخانه  رئیس  امیری 
ارشاد  وزارت  هنری  معاون  مرادخانی  علی  تهران،  شهرداری  هنری  و 
در تاالر وحدت آغاز به کار کرد. حجت االسالم و المسلمین محمدی 
گلپایگانی مسئول دفتر مقام معظم رهبری نیز در این مراسم با اشاره به 
کلمه »کتاب« و کاربرد آن در قرآن کریم، گفت: کلمه »کتاب« کلمه 
مقدسی است که در قرآن مجید بیش از ۲45 مورد در آیات مختلف 
تکرار شده است این آمار تنها مربوط به کلمه »کتاب« است نه مشتقات 
آن و مجموعاً کلمه کتاب در آیات قرآن عموماً برای مسائل مهمی است 
برای نمونه در سوریه مریم که یک سوره تمام درباره مریم مقدس است 
به  این سوره  به کار رفته است. قرآن در  یا 6 مورد کلمه »کتاب«   5
پیامبر و همه مسلمان تذکر می دهد که به یاد بیاوردی داستان مریم را 
در این کتاب)قرآن( آن زمان که از اهل خود دوری گرفت و... همچنین 
در داستان حضرت ابراهیم نیز کلمه »کتاب« کاربرد گرفته شده است 
از امتحان های سخت بیرون امد چه در هجرت چه در  شخصیتی که 
مبارزات با نمرود و چه در جریان ذبح فرزندش. از همین رو بود که خدا 
ابراهیم را خلیل و دوست خود نامید. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به داستان حضرت موسی و کاربرد کلمه کتاب در این سوره اشاره 
کرد و گفت: متأسفانه مسلمان ها نوعاً از این قصص عبرت آموز محرومند 

درحالی که این قصه ها بسیار آموزنده است نقش کتاب در انتقال معارف 
عالی اسالمی بسیار زیاد است. تاریخ نشان داده است که کتاب همواره 
نقش بی بدیلی را ایفا کرده برای نمونه در فرصتی که برای امام باقر)ع( و 
امام صادق)ع( در جریان انتقال حکومت بنی امیه به بنی عباس پیش آمد 
امام صادق)ع( بیش از 4 هزار صادق تربیت کرد که در این میان افراد 
برجسته ای بودند که خدمات بزرگی به شیعه و اسالم داشتند همچنین 
در دعاها نیز دعای ابوحمزه ثمالی که الفبای سخن گفتن بنده با خدا 
است دعای امام حسین در روز عرفه در کتاب مشهود است چرا که اینها 
جز از طریق نوشتار و کتاب به دست ما نرسیده است بنابراین کتاب 
نقش بی بدیلی در انتقال معارف دینی داشته است و امروز می توان گفت 
ارتباطات الکترونیکی و غیره هیچ کدام نمی توانند نقش کتاب را پایین 
بیاروند. مسئول دفتر مقام معظم رهبری افزود: در طول تاریخ این کشور 
بزرگترین ضربه را به فرهنگ کتاب و معارف دینی فتنه مغول زد. بعد 
از علمای بزرگ قم که در تراز مرجعیت  افغان یکی  از آن هم اشرف 
آقا  طرف حضرت  از  من  می کرد.  آوری  جمع  را  قدیمی  کتابهای  بود 
کتاخانه ای  او  بودیم  رفت شنیده  دنیا  از  بعد  رفتم چندی  دیدنش  به 
گرانبها دارد رهبر انقالب نگران بودند که این کتابها دست نااهلش برسد 
ایشان فرمودند بنده با وراث تماس بگیرم و به هر قیمت شده کتاب ها 
را خریداری کنم من رفتم و صحبت کردم کتابها را یکجا خریدم در 
این میان تنها 1500 جلد کتاب خطی وجود داشت که پست برخی از 
آنها نوشته بود کتاب های پاره سنگی. سوال کردم این به چه معناست 
فرزندان مرحوم توضیح دادن که این کتاب ها توسط سربازان اشرف افغان 
در جریان غارت کتابخانه ای در اصفهان به غارت رفته است. پس از آن 
سربازان اشرف به خوانسار حمله می کنند و قصد غارت داشتند که با 
مقاومت مردم مواجه شدند زمانی که گرسنگی برآنها فشار آورد پیکی 

را پیش اهالی شهر فرستادند و گفتند ما گرسنه ایم تعدادی کتاب نیز 
به همراه داریم حاضریم این کتابها را در کفه ترازو گذاشته و مقابلش از 
شما گندم بگیریم مردم به این پیشنهاد عمل کردند و کتاب ها حفظ شد.

 وی افزود: این کتاب نقش بسیار مهمی دارد اما یک شمشیر دولبه است 
کتاب خوب بسیار خوب است اما اگر آنگونه که باید و شاید نباشد گمراه 
کننده می شود. در فقه ما مرحوم شیخ انصاری و سایر علما نوشته اند که 
یکی از مکاتب محرمه )کسب های حرام( حفظ کتاب ضالل است. نشر، 
قرائت، انتشار، خواندن، فروش و خرید به این گونه کتاب ها اگر شخص 
احتمال دهد که موجب گمراهی می شود جایز نیست. حتی نگهدرای آن 

نیز مجاز شمرده نشده است مگر اینکه قصد پاسخ آنها را داشته باشیم.
 حجت االسالم محمدی گلپایگانی تصریح کرد: در برخی کشورها هم 
اکنون صدها کتاب گمراه کننده در رد عقاید شیعه نوشته شده که نیاز 
به پاسخ دارد اگر کسی اهل این کار باشد و بتواند جواب دهد قطعاً بر او 
واجب است. مقصود از کتاب ضالل و گمراه کننده کتاب هایی است که 
عقاید باطل را ترویج کند. وی افزود: یکی از فرمایشات رهبر انقالب که 
این روزها مورد توجه قرار دارد قضیه نفوذ است. یکی از راه های نفوذ 
در فکر، آرا و اندیشه مردم کتاب است. عزیزان ما که در کار نشر هستند 
کتاب  با  باید  مردم  داریم  اندک  در کشور  کتابخانه  ما  که  بدانند  باید 
بیشتر زندگی کنند یکی از ویژگی های حضرت آقا این است که دائما در 
دستانشان کتاب است به قول خودشان شبی نیست که با کتاب نخوابند. 
اکنون سال روز درگذشت مفسر تفسیر المیزان است این کتاب جای 
خود را در تمام ممالک اسالمی باز کرده است بنابراین ما باید کتاب های 
مفید و خوب را که کم نیز نیستند گسترش دهیم در مقابل هرگز نباید 
اجازه داد کتابی که احتمال می رود در فکر جوانان گمراهی ایجاد کند 

اجازه نشر و پخش داشته باشد.

محمدی گلپایگانی در مراسم روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار:

به کتاب های گمراه کننده،اجازه نشر و پخش داده نشود

ظریف: اطمینان از اجرایی شدن نظریات مقام معظم رهبری 

 آیت اهلل العظمی مکارم:  عصبانیت مسئوالن عربستانی از عملکردهوشمندانه ایران

اتحادمسلمانان  راه حل نابودی تروریست

23 آبان
 سالگرد دیدار خّفت بار شاه ایران

 از آمریکا )1328 و 1356(
 ۲۳« آمریکا  از  پهلوي  محمدرضاشاه  متعدد  دیدارهاي  از  دیدار  دو 
آبان« و به فاصله ۲۸ سال ازهم آغاز شده بود. یکي از این دو سفر ۲۳ 

آبان 1۳۲۸ و دیگري ۲۳ آبان 1۳56شروع شده بود.
از آمریکا ۲۳  ایران  به عنوان رئیس کشور  آخرین دیدار شاه سابق 
آبان 1۳56 )14 نوامبر 1۹77( آغاز شد که ضمن آن در واشنگتن با 
تظاهرات دامنه دار مخالفان ایراني اش رو به رو وشدیدا تحقیر شد و 
وجهه خود را نزد دولتهاي غرب از دست داد که در تضعیف روحیه 
اش نقش موثر داشت. شاه از واشنگتن به پاریس رفت که در آنجا 
هم با چنین تظاهراتي که وسعت آن قبال سابقه نداشت رو به رو شد. 
تظاهرات ضد شاه ازآن پس، در برون مرز و درون مرز تا 14 ماه بعد 

که ایران را براي همیشه ترک گفت ادامه یافت.
رضا شاه و پسرش بمانند یکدیگر با سیاست و حمایت خارجي باال 
آمدند رضاشاه با حمایت انگلیسي ها با کودتاي 1۲۹۹ روي کار آمد 
در  و  کردند  تبعیدش  و  برکنار  شد  آلمان  به  متمایل  بعدا  چون  و 
تبعید در آفریقاي جنوبي درگذشت و جسدش مدتها در مصر بود. 
محمدرضاشاه هم با تایید دولت لندن در آغاز اشغال نظامي سپتامبر 
1۹41 به شاهي رسید، با حمایت انگلستان و آمریکا با کودتاي ۲۸ 
امرداد 1۳۳۲ به سلطنت باز گشت وبا تظاهرات مردم به رهبری امام 
)ره(مجبور به فرارشد و در تبعید و در به دري در مصر درگذشت و 

جسدش در همانجا )درقاهره( باقي مانده است.

مسدود شدن دارایي  هاي ایران توسط 
آمریکا )1358 ش(

 تاریخ وقوع: 24 آبان 
چند روز پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران که به محلي براي 
جاسوسي تبدیل شده بود و به دنبال تصمیم دولت ایران براي خارج 
متحده  ایاالت  دولت  آمریکایي،  بانک هاي  از  ارزي اش  ذخائر  کردن 
آمریکا در واکنشي شدید بر ضد این اقدام انقالبي دانشجویان مسلمان 
پیرو خط امام، ذخایر ارزي ایران را در همه بانک هاي خود در سراسر 
جهان مسدود کرد. با بسته شدن حساب هاي بانکي ایران، فشارهاي 
اقتصادي دولت آمریکا بر جمهوري اسالمي ایران، افزایش یافت. چند 
روز قبل از این اقدام آمریکا، ایران نیز صادرات نفت خود را به آمریکا 
به دلیل اقدامات خصمانه این کشور، متوقف کرده بود. مسؤوالن دولت 
ایران، مبلغ سپرده ها را در حدود 1۲ میلیارد دالر اعالم کرده و از آن 
زمان بارها با شکایت به مجامع بین المللي خواستار استرداد این مبلغ 
شده اند ولي مطبوعات آمریکا این مبلغ را پنج میلیارد دالر گزارش 
داده اند. با این حال، آمریکا همیشه و در طول سال هاي پس از پیروزي 
به صاحب آن  ایران  این ثروت ملي  باز پرداخت  از  انقالب اسالمي، 

طفره مي رود

 قتل سیدجمال الدین واعظ اصفهاني
 در زندان )1287 ش(
 تاریخ وقوع: 29 آبان

سیدجمال الدین واعظ همداني معروف به سیدجمال اصفهاني 
در حدود سال 1۲4۲ ش )1۲7۹ ق( در همدان به دنیا آمد. 
ولي  شد  اصفهان  رهسپار  تحصیل  براي  سالگي  بیست  در 
پس از مدتي که در خود عالقه به منبر و وعظ یافت به این 
مسیر گام نهاد و به سرعت ترقي نمود. سید جمال سالیاني 
تهران گردید. وي  و سپس ساکن  داشت  اصفهان حضور  در 
در جریان نهضت مشروطه از اطرافیان سیدعبداهللَّ بهبهاني و 
سیدمحمد طباطبایي به شمار مي رفت و در انتقاد از دستگاه 
جور و ستم ورزي هاي حاکمان، داد سخن مي کرد. سیدجمال، 
نزدیک  که  ایران محسوب مي شود  رهبران مشروطه  از  یکي 
به بیست سال، در شهرهاي اصفهان، مشهد، شیراز و تهران 
وعظ مي نمود و در روشنگري مردم مي کوشید. به این دلیل 
از  را صادر کرد. وي پس  او  بازداشت  محمدعلي شاه دستور 
به توپ بستن مجلس قصد عزیمت به عتبات عالیات داشت 
که در راه شناسایي و دستگیر شد و پس از چند ماه زندان 
شوال   ۲5 با  برابر  ش   1۲۸7 آبان  نهم  و  بیست  در  رفتن، 
1۳۲6ق در 45 سالگي در زندان بروجرد به قتل رسید.سید 
از  را  او  به طوري که  بود  و حاذق  توانا  بسیار  در فن خطابه 
بزرگترین  از  یکي  بیان،  قدرت  و  کالم  نفوذ  و  فصاحت  نظر 
خطباي مشروطه ایران دانسته  اند. موعظه او، سیاسي و ساده 
مقبره  نداشت.  ابایي  مطالب خود  بیان  از  و  بود  فهم  همه  و 
آن زیارت  به  مردم  و  است  واقع  بروجرد  شهر  کنار  در   وي 

 مي روند.

خبر اخیر تحویل سامانه موشکی S-۳00 به ایران 
و  غربی  های  دولت  روسیه،  توسط  نزدیک  آینده  در 
اسرائیل را لرزاند... اما سامانه دفاع موشکی تنها چیزی 

نیست که ایران به دنبال آن است...
»نشنال  آمریکایی  پایگاه  کویر،  کیمیای  گزارش  به 
گزارشی  در   )National Interest( اینترست« 
تحت عنوان »پنج سالح که ایران خواهان خرید آن 
از روسیه است« با اشاره به قرارداد خرید سامانه دفاع 
موشکی S-۳00 میان دو کشور، لیستی از تسلیحات 
را ارائه کرده و مدعی است که ایران در آینده به دنبال 

خرید آن ها از روسیه خواهد بود.
در این گزارش آمده است: »خبر اخیر تحویل سامانه 
توسط  نزدیک  آینده  در  ایران  به   ۳00-S موشکی 
روسیه، دولت های غربی و اسرائیل را لرزاند. روسیه 
به دنبال تحویل پنج سیستم دفاع موشکی سطح به 
هوای دوربرد S-۳00 بر اساس قراردادی است که در 
اصل در سال ۲007 میان دو کشور منعقد شده است. 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تحویل این سامانه 

ها ظرف مدت 1۸ ماه آینده آغاز خواهد شد.
ایران مشتاقانه در انتظار ورود این سامانه ها است که 

برابر  در  از حریم هوایی خود  دفاع  برای  این کشور  به 
جنگنده های مهاجم کمک خواهد کرد. حضور سامانه 
به  اسرائیلی  و  آمریکایی  S-۳00، حمله جنگنده های 
مخاطره  را  ایران  گرفته  جان  دوباره  ای  هسته  برنامه 

آمیزتر از گذشته خواهد کرد.
نشنال اینترست در ادامه می نویسد: »پنج سالح روسی 
که ایران احتماال به دنبال خرید آن خواهد بود، به این 

شرح است؛

 )Klub( موشک ضد کشتی کالب
خرید موشک های جدید ضد کشتی مانند Klub، بار 
دیگر به ایران این قدرت را خواهد داد که حمل و نقل 
خارجی را تهدید کرده و حتی تنگه هرمز را مسدود نماید. 
نسل جدید موشک های روسی، سریع تر و هوشمندتر 

بوده و حتی قابلیت پرتاب از سکوهای استتار شده را 
دارد. در واقع به جرات می توان گفت که Klub می تواند 

Silkworm بعدی باشد.
 ۹0-T تانک

مجدد  احیای  به  تواند  می   ۹0-T تانک  خرید 1.000 
ناوگان تانک ایران کمک کند. این تانک قابلیت انهدام 
و  دارد  را  متر  هزار  چهار  از  بیش  ای  فاصله  از  هدف 
واکنش  از  ترکیبی  و  استتار  و سیستم  لیزری  سیتسم 
های تهاجمی از قابلیت های این تانک به شمار می آیند.
 )Flanker ۳5-Su( ۳5 جنگنده چند منظوره سوخو

تواند  سوخوی ۳5 هواپیمایی چند منظوره بوده و می 
گیری  هدف  سیستم  با  زمین  و  هوا  روی  را  اهداف 
الکترونیکی نوری مورد حمله قرار دهد. قدرت خروجی 
کشف  کامل  توان  و  است  سوخو ۲7  برابر   5 آن  رادار 
اهداف در هوا دریا و زمینی را دارد . موتورهای پیشرفته 
این جنگنده، ترکیبی از برد، قدرت و قابلیت مانور را در 

اختیار آن قرار داده است.
 )Ivan Gren( کشتی نیروبر ایوان گرن

و  وزن  تن  هزار  پنج  با  گرن  ایوان  نیروبر  کشتی 
سی  با  و  تنی  شصت  مخزن  سیزده  حمل  توانایی 
 ۳00 از  بیش  حمل  قابلیت  و  زرهی  نفربر  شش  و 
کمک ایران  دریایی  نیروی  ارتقای  به  تواند  می   نیرو 

 کند. 
 )Iskander( موشک های بالستیک کوتاه برد اسکاندر

طراحی  تاکتیکی  حمالت  برای  اسکاندر  های  موشک 
سایت  توانند  می  مرکز  از  کنترل  طریق  از  و  اند  شده 
های موشکی، فرودگاه ها و دیگر اهداف نظامی را هدف 

قرار دهند.

لرزه بر اندام غرب 
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مناسبت های هفته 



اقتصاد و رسمایه 

مجلس  در  اصفهان  مردم  نماينده  و  موقت  جمعه  امام  مهدوي  ا...  آيت 
عزاداري  مراسم  در  حضور  ضمن   ، ماه  آبان  هفدهم  رهبري  خبرگان 
شهادت امام سجاد )ع (  كه در مسجد الزهرا )س(  برگزار گرديد  با مدير 

عامل ، معاونين و مديران شركت ديدار و گفتگو كرد . 
در اين ديدار آيت ا... مهدوي به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتي اشاره 
كرد وگفت : اقتصاد مقاومتي به معناي عدم وابستگي به صادرات نفت و 
كوچك كردن دولت است كه اين مهم با بومي سازي به ويژه در صنايع 

اساسی نظير فوالد ميسر می شود .
وی اقتصاد مقاومتی را  نقطه عطفي در شكوفايي ظرفيت هاي داخلي با 
:  رسالت ذوب آهن اصفهان است  افزود  بر بومی سازی دانست و  تكيه 
كه به اين مهم با بومي سازي دست يابد  .  در شرايط فعلي نيز تك تك 
ما برای رهنمودهاي رهبري و تحقق اقتصاد مقاومتي بايد تالش كنيم . 

و  صنعت  به  وابسته  را  كشور  هر  قدرت  رهبري  خبرگان  مجلس  عضو 
شكوفايي صنعت را نيز در گرو تفكر و و تبلور نخبگان  دانست و تصريح 
كرد : با تفكر و عقالنيت است كه مي توان تحول را  ايجاد نمود .  ذوب 
آهن اصفهان 8 طرح جديد و در شرف بهره برداری دارد  كه تحول در 
قطب صنعت فوالد كشور را در بر خواهد داشت . اميد است با بهره برداري 
اين طرح ها به ويژه ريل ملی عالوه بر تامين نيازهاي داخلي ، صادرات 

به ساير كشورها نيز صورت گيرد  تا هر چه بيشتر شاهد پيشرفت نظام 
جمهوری اسالمی ايران و ميهن عزيزمان باشيم . 

ا...  آيت  هستند  كشور  صنعت  جهادگران  اصفهان  آهن  ذوب  تالشگران 
 : وگفت  پرداخت  ها  تحريم  مقابل  در  اقتصاد  كردن  مقاوم  به  مهدوي 
تالشگران ذوب آهن اصفهان جهادگران صنعت كشور و در شرايط سخت 

، زمينه ساز پيشرفت صنعتي كشور هستند . 
در ايثارگران  و  جانبازان   ، شهدا  هاي  خانواده   : كرد  خاطرنشان  وي    

 ذوب آهن پشتوانه مهمي براي صنعت كشور  محسوب می شوندكه با 
سرمايه مالي بدست نمي آيد و بايد بهره گيری حداكثری از اين پتانسيل 

صورت گيرد .  
شايان ذكر است زيارت قبور شهداي گمنام  و همچنين بازديد از پروژه  
ريل ملی در  ذوب آهن اصفهان از جمله ديگر برنامه هاي اين بازديد بود 

كه به همت حوزه مقاومت بسيج شهيد تند گويان برگزار شد .    
سازی  خصوصی  و  بیمه  بانک،  بورس،  بین المللی  نمایشگاه  در 

عنوان شد :
خارجي  هاي  سرمایه  جذب   براي  را  شرایط  اصفهان  آهن  ذوب 

فراهم مي كند
نمايشگاه  دومين  در  شركت  اقتصادي  و  مالي  معاون  طاليي  مجيد 

بين المللی بورس، بانك، بيمه و خصوصی سازی و هفتمين 
نمايشگاه معرفی فرصت های سرمايه گذاری كشور در گفتگو با خبرنگار 
ما ، از بستر سازي ذوب آهن اصفهان براي جذب سرمايه گذاری خارجي 

در دوران پساتحريم خبر داد . 
با ركود  وي گفت  : در شرايط كنوني كه اقتصاد كشور و صنعت فوالد 

مواجه است ، براي تامين منابع مالي و جذب سرمايه هاي مورد نياز بايد 
از هر فرصتي بهره برد. 

براي جذب  خوبي  فرصت    ، ها  تحريم  رفع   : كرد  تصريح  طاليي  مجيد 
به  توجه  با  نيز  آهن  ذوب  در  و  كند  مي  فراهم  گذاری خارجي  سرمايه 
از  مختلفي  اقدامات   ، ها  سرمايه  اين  به  فوري  نياز  و  زماني  محدوديت 
چندي پيش آغاز شده است كه در اين راستا با هيأت هاي مختلف خارجي 

مذاكره كرده ايم .  
بانك،  اقتصادي شركت گفت :حضور در نمايشگاه بورس،  معاون مالي و 
بيمه و خصوصی سازی و نمايشگاه معرفی فرصت های سرمايه گذاری ، 
نيز جهت تعامل با سرمايه گذاران خارجي و داخلي صورت گرفته است 
. در اين نمايشگاه ها ، سرمايه گذاران خارجي با امكانات و فرصت هاي 

موجود در ذوب آهن آشنا مي شوند . 
وي با اشاره به اينكه در گذشـته نيز ذوب آهن در جذب منابع خارجي 
اين   : افزود   ، است  نموده  تعامل  خارجي  هاي  بانك  با  و  نموده  فعاليت 
افزايش  منظور  به  هايي  طرح  همچنين  و  توسعه  هاي  طرح   شركت 
بهره وري را در دست اقدام دارد كه همگي از جذابيت الزم براي سرمايه 

گذاران داخلي و خارجي برخوردار هستند .
نيز در غرفه  امور سهام شركت  مجتبي فريدوني مدير سرمايه گذاري و 
به  توجه  با  امسال    : گفت  ما  خبرنگار  به  نمايشگاه  اين  در  آهن  ذوب 
 چشم انداز رفع تحريم ها ،سرمايه گذاران خارجي حضور گسترده تري د

اين نمايـشگاه دارند و شرايــط را براي سرمايه گذاري فراهم تر مي  ر 
بينند . وي با اشاره به اينكه پيش بيني ها نشان دهنده رفع كامل تحريم 

ها تا پايان سال 2015 است ، افزود : جذب سرمايه گذار خارجي و 
فايننس نياز به مقدماتي دارد كه در حال انجام آن هستيم و از طرفي بايد 

در بين گزينه هاي مطرح شده ، بهترين ها را انتخاب كنيم . 
گرفت  پيش صورت  كه چندي  را  اعتباري  بندي  رتبه  فريدوني  مجتبي 

،يكي از مقدمات مهم براي جذب سرمايه گذاري خارجي ذكر 
كرد و افـزود : تالش مي كنيــم تا با توجه به فرصت هاي پيش رو ، به 

موقع بتوانيم از سرمايه گذاري خارجي بهره مند شويم .

دكتر رسول زرگرپور گفت: بر اساس تصميمات جديد 
شوراي برنامه ريزي استان صنايع رده ي 1،2 و ۳ از 
مجوز  بدون  توانند  مي  زيست  محيط  سازمان  منظر 
كيلومتري شهر  شعاع 50  در  زيست  محيط  سازمان 

اصفهان شروع به فعاليت نمايند.
عمومي  روابط  از  نقل  به  كوير  كيميای  گزارش  به 
در  زرگرپور،  رسول  دكتر  اصفهان،   استانداري 
جلسه ي شوراي برنامه ريزي و توسعه ي استان گفت: 
با توجه به اينكه شوراي برنامه ريزي مهمترين جلسه 
اي است كه در رابطه با پيشرفت و توسعه ي استان 
ي  برنامه  تصويب  و  بررسي  كند،  مي  گيري  تصميم 

ششم توسعه نيز در اين شورا صورت مي گيرد.
و  دارد  كارگروه   ۶ شورا  اين  اينكه  بيان  با  زرگرپور  
كارگروه زيربنايي يكي از كارگروه هاي مهم اين شورا 
است، گفت: كليه ي درخواست هايي كه براي تغيير 
كاربري، احداث واحدهاي صنعتي و همين طور ايجاد 
كوچك  و  متوسط  كشاورزي  و  دامپروري  واحدهاي 

بايد در اين كارگروه مجوز الزم را كسب نمايد.
طرح   58 امروز  اينكه  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 
صنعتي، كشاورزي و خدماتي كه نياز به تغيير كاربري 
و مجوز احداث داشت و در كارگروه زيربنايي بررسي 
اظهارداشت:  گرفت،  قرار  تصويب  مورد  بود  شده 
هاي  گذاري  سرمايه  غيردولتي  بخش  كه  اميدواريم 

الزم را در اين خصوص انجام دهد.
مدير ارشد استان به تصويب حريم ۶ شهر استان در 
اين جلسه اشاره كرد و تصريح نمود: حريم شهرهاي 
گلپايگان، شهرضا، شاپور آباد، بافران و ... مشخص شد 
و اين بدين معني است كه زمين هايي براي 20 سال 
آينده فريز مي شود كه توسعه ي شهر در اين حريم ها 
اتفاق بيفتد و از ساخت و سازهاي غير مجاز جلوگيري 

خواهد شد.
استاندار اصفهان به گزارش هاي ارائه شده در خصوص 
جمعيت استان در برنامه ي ششم توسعه اشاره كرد و 
افزود: مقام معظم رهبري بر روي تغيير سياست هاي 
بارها متذكر  روند موجود  بودن  جمعيتي و خطرناك 
شده اند  و سياست هاي كالن جمعيتي كشور نيز در 

اين خصوص به تصويب رسيد.
زرگرپور با اشاره به اينكه بر اساس اين سياست ها نرخ 
باروري بايد به 2.1 برسد،  افزود: متاسفانه نرخ باروري 
تر  پايين  به متوسط كشور  اصفهان نسبت  استان  در 
و  است   1.5۳ نرخ  اين  ها  گزارش  اساس  بر  و  است 
بايد در يك فاصله ي زماني حداقل 10 ساله اين نرخ 

باروري از 1.5۳ به 2.1 برسد.
جمعيت  رشد  نرخ  با  باروري  نرخ  اينكه  بيان  با  وي 
چون  افزود:  هستند،  هم  از  جدا  ي  مقوله   دو 
برنامه ي ششم و تدوين برنامه ي ششم در استان در 
حال بررسي است بايد نرخ باروري را و به عبارتي نرخ 

رشد جمعيت را در استان تعيين نماييم.
سه  امر  اين  براي  اينكه  به  اشاره  با  زرگرپور  رسول 
ها  اين  از  يكي  افزود:  است،  شده  پيشنهاد   سناريو 
ادامه ي وضع موجود است كه شرايط نامطلوبي را در 
پي خواهد داشت و باعث كاهش جمعيت خواهد شد 

و تركيب جمعيت را نا متناسب خواهد كرد.
سناريوي  پيشنهادي  موارد  ديگر  كرد:  اضافه  وي    
ايده ال است كه رسيدن به نرخ باروي 2.1 است كه 
ما را به نرخ متوسط كشور نزديك مي كند و ديگري 
نرخ 1.8۷ است كه از آن به عنوان سناريوي مطلوب  

ياد مي شود.
موجود  وضعيت  اينكه  بيان  با  اصفهان  استاندار 
و  نيست  قبول  قابل  ابالغي  هاي  سياست  اساس  بر 
الزامات،  نمود:  عنوان    ، شود  پرداخته  آن  به  نبايد 
 نيازها و برنامه هاي ديگر پيشنهادات بايد تا جلسه ي 
تا  شود  ارائه  استان  ريزي  برنامه  شوراي  ي  آينده 
دارد  اجرايي  امكان  و  است  تامين  قابل  كه  بخشي 
نرخ  و  استان  باروري  نرخ  بتوانيم  تا  و  گردد  انتخاب 

توسعه  ششم  ي  برنامه  براي  را  جمعيت  مطلق  
تعيين كنيم.

استاندار اصفهان بابيان اينكه 8 شهرستاني 
كه در محدوده ي شهر اصفهان قرار دارند 

روند،  بشمار مي  آلوده  از جمله مناطق 
افزود: طرح كاهش آلودگي منطقه ي 
اصفهان در پايان سال ۹2 به تصويب 

كه  همانطور  خوشبختانه  و  رسيد 
محيط  سازمان  رئيس 

در  نيز  كشور  زيست 
اشاره  اصفهان  به  سفر 
مطلوبي  نتايج  كردند 
را داشته و تا به امروز 
به  ناسالم  روز   100

100 روز سالم تبديل شده است.
زرگرپور افزود: معضل آلودگي از اولويت اول استان تا 
حدودي خارج شده است ولي اين برنامه بايد با قوت 

ادامه پيدا كند تا به طور كامل اجرايي شود.
پيش  برنامه  اين  در  اينكه  بيان  با  اصفهان  استاندار 
تجهيز  تغيير،  توسعه،  گونه  هر  كه  است  شده  بيني 
و تغيير خطوط توليد صنايع در اين محدوده ممنوع 
مي باشد، افزود: اين موضوع در شروع تصميم درستي 
بايد يك سري استثناهايي در اين  ادامه  بود ولي در 
خصوص قائل مي شديم.وي اضافه كرد: اين استثنائات 
صنايعي  توليد  خطوط  تغيير  و  احداث  توسعه،  براي 
امروز  و  گرفته خواهد شد  نظر  در  ندارد  آلودگي  كه 
شركت  كه  پيشنهاداتي  و  كارشناسي  كار  از  بعد 
شهرك هاي صنعتي، سازمان محيط زيست و سازمان 
صنعت معدن و تجارت ارائه كردند به اين جمعبندي 
رسيديم كه كليه ي صنايع در شعاع 50 كيلومتري 
وجود  منطقه  اين  در  صنايع  فعاليت  ممنوعيت  كه 
داشت در صورتي كه قصد ايجاد صنايع رده ي  1،2 
و ۳  از منظر سازمان محيط زيست را داشته باشند 
داشت.رسول  نخواهند  زيست  مجوز محيط  به  نيازي 
زرگرپور اضافه كرد: به عبارتي ممنوعيت در مورد اين 
سه رده ي صنعت برداشته شده است ولي صنايعي كه 
در رده  ي ۴،5،۶ هستند بايد حتما مجوزهاي محيط 
اينكه  بيان  با  باشند.وي  داشته  را  زيست 
قبل از اين تصميم همه ي اين نياز به 
افزود:  مجوز محيط زيست داشتند، 
در حال حاضر رده هاي ۴ و5 و ۶ 
را ملزم به اخذ مجوز محيط زيست 
نموده ايم كه بتوانيم صنايع آالينده 
كنترل  كيلومتري   50 شعاع  در  را 

كنيم. 

استاندار اصفهان 

امکان فعاليت صنايع رده ي ۱، ۲ و ۳ در شعاع ۵۰ كيلومتري شهر اصفهان 

عضو مجلس خبرگان رهبري عنوان كرد :

طرح های توسعه ذوب آهن ، تحول در قطب صنعت فوالد
 كشور را رقم می زند

۳

در دوازدهمين دوره ارزيابی ملی 
مخابرات  شركت  ايران،  كيفيت 
استان اصفهان  موفق به دريافت 
مديريت  به  اشتهار  گواهينامه 

كيفيت دو ستاره شد.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
مخابرات  شركت  الملل  بين 
ملی  ارزيابی  درهمايش  ايران، 
گذشته،  روز  كه  ايران  كيفيت 
با  مصادف   ۹۴ آبان   18 دوشنبه 
با حضور محمد  روز ملی كيفيت 
اجرايی  معاون  شريعتمداری 
وزير  زاده  نعمت  جمهور،  رييس 
نيره  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
سازمان  رييس  بخت  پيروز 

مديريت  انجمن  رييس  انتصاريان  فرزين  ايران،  استاندارد  ملی 
و  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  از  جمعی  و  ايران  كيفيت 
مديريت  به  اشتهار  گواهينامه  شد،  برگزار  كشور  صنعت  مديران 
اعطاء اصفهان  استان  مخابرات  شركت  به  ستاره  دو   كيفيت  

 شد.
گفتنی است، شركت مخابرات استان اصفهان در راستای ارتقای كيفيت 
ارائه خدمات به مشتريان خود مدل تعالی ارزيابی ملی كيفيت را سرلوحه 
فعاليت خود قرار داده و در همين راستا از دو سال پيش در مسابقه جايزه 
نظر  زير  و  ايران  كيفيت  مديريت  انجمن  توسط  كه  ايران  كيفيت  ملی 

صنعتی  تحقيقات  و  استاندارد  سازمان 
فعاليت می كند شركت نموده است.

جايزه ملی كيفيت ايران در سه سطح 
اهتمام به كيفيت ،اشتهار به كيفيت و 
تنديس دسته بندی و سطح اشتهار به 
كيفيت اين ارزيابی  نيز  به چهار سطح 
ستاره  چهار  تا  يك  كيفيت  به  اشتهار 

تقسيم می شود.
شايان ذكر است شركت مخابرات استان 
اصفهان در سال 1۳۹۳ موفق به دريافت 
شده ستاره   يك  كيفيت  به   اشتهار 

 بود.
همچنين به گزارش دفتر روابط عمومی 
ملی  سازمان  الملل  بين  ارتباطات  و 
استاندار ايران،  در ارزيابی دوازدهمين 
گروه صنعتی  به  برنزين  تنديس  ايران، جايزه  ملی كيفيت  دوره جايزه 
بارز، تقديرنامه اشتهار به كيفيت دوستاره به شركت مخابرات اصفهان، 
گواهينامه  اصفهان،  سيمان  به  ستاره  يك  كيفيت  به  اشتهار  تقديرنامه 
گواهينامه   ، تبريز  آذرشهاب  نسوز  های  فرآورده  به  كيفيت  به  اهتمام 
اهتمام به كيفيت به تعاونی توليد رنگ و رزين الوان، گواهينامه اهتمام 
به كيفيت به شركت سرمايه گذاری صنايع شيميايی ايران ، گواهينامه 
اهتمام به كيفيت به شهرداری منطقه 15 تهران و گواهينامه اهتمام به 

كيفيت به شهرداری منطقه 22 تهران اعطا شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

همت آباد الگويی در نوسازی 
بافت فرسوده  

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه نوسازی 
از  اين زمينه گفت: بيش  الگويی در  به عنوان  آباد  بافت فرسوده همت 
تملك شهرداری درآمده به  اين منطقه  فرسوده  بافت   ۳5 درصد زمين 

 است.
به گزارش كيميای كويربه نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
سيدجمال الدين صمصام شريعت، بحث مسكن اجتماعی را يكی از شيوه 
های مشاركت دانست و گفت: با تشكيل شركت تعاونی در بافت فرسوده و 
مشاركت ساكنان اين بافت در طرح و با مساعدت شهرداری و حمايت اداره 
كل راه و شهرسازی، و تولی گری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
 اصفهان بحث تجميع و احداث پروژه های مسكونی در اين بافت تحقق

 می يابد.
وی عنوان كرد: وزارت راه و شهرسازی نيز به مالكان پالك هايی كه در بافت 
فرسوده هستند، تسهيالت و وديعه پرداخت می كند تا به مدت الزم خانه 
خود را ترك و با وديعه مربوطه، محلی را به طور موقت رهن كنند و زمانی 
 كه اين واحدهای مسكونی با كيفيت ساخته شد، به واحد خودشان مراجعه 

كنند.
 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان يك نمونه از مشاركت 
در مسكن اجتماعی را طرح نوسازی بافت فرسوده محله همت آباد ذكر 
كرد و افزود : شركت تعاونی در محله همت آباد برای مشاركت شهروندان 
در نوسازی بافت فرسوده تشكيل شده است و به زودی اين پروژه اجرا 

می شود.
وی با تاكيد بر پروژه نوسازی بافت فرسوده همت آباد به عنوان الگويی در 
نوسازی بافت فرسوده گفت : بيش از ۳5 درصد زمين بافت فرسوده اين 
منطقه به تملك شهرداری درآمده و بقيه متعلق به مالكانی است كه در 

اين محدوده سكونت دارند.
به  اين طرح  به گفته صمصام شريعت، ۶5 درصد شهروندان ساكن در 

عضويت شركت تعاونی درآمده اند.
وی با بيان اينكه بافت فرسوده همت آباد ۶۷ هكتار است وطرح نوسازی 
آن  در گام اول در يك بلوك 2 هكتاری اجرا می شود، عنوان كرد : طرح 
اين پروژه اكنون در حال طراحی است و اين طرح پس از عملياتی شدن 
 می تواند به الگويی برای تشويق شهروندان به نوسازی بافت فرسوده تبديل 

شود.

اعضای كميته  مميزی ايمنی آب 
كشور آبفای اصفهان را در اجرای 

برنامه ايمنی آب موفق دانستند

اعضای كميته مميزی ايمنی آب)wsp (كشور با حضور در آبفا اصفهان 
با بررسی های ميدانی و نمونه گيری ها كدورت و كلرباقی مانده و ساير 
پارامترها شيميايی وتستهای ميكروبی ، آب شرب اصفهان را مطابق با 
استانداردهای تعريف شده ارزيابی كردند.به طوريكه اجرای برنامه ايمنی 

آب در اصفهان را موفق برشمردند.
مميزی  كميته  اعضای  گفت:  اصفهان  استان  آبفا  برداری  بهره  معاون 
و  آب  مهندسی  شركت  نمايندگان  از  متشكل  كه   )wsp(آب ايمنی 
فاضالب كشور،وزارت بهداشت،سازمان حفاظت ومحيط زيست كشور و 
وزارت صنعت و معدن و تجارت بودند به منظور مميزی برنامه ايمنی آب 

در آبفا اصفهان حضور يافتند.
حسن غالمی با بيان اينكه با دستورالعمل وزارت نيرو از 2سال پيش تا 
2سال  كرد:در  عنوان  شد  تشكيل  اصفهان  در  آب  ايمنی  كيمته  كنون 
و  آب  شركت  از  متشكل  ای  كميته  نيرو  وزارت  دستورالعمل  با  پيش 
فاضالب استان اصفهان شركت آب منطقه ای ،سازمان حفاظت محيط 
تا نسبت به پايش ميزان آب  ايجاد شد  زيست و مركز بهداشت استان 
بابا شيخعلی كنترل مضاعفی صورت گيرد اين  تحويلی به تصفيه خانه 
در حاليست كه در سالهای اخير به رغم كاهش حجم آب سد زاينده رود 
آب شربی كه در اختيار مشتركين قرار ميگيرد دارای كيفيت قابل توجه 

و مطابق با استانداردهای تعريف شده می باشد.
نشان  خاطر  و  كرد  اشاره  اصفهان  در  آب  ايمنی  اجرای  هدف  به  وی 
ساخت: اجرای برنامه ايمنی آب با هدف تدوين راهكارهای الزم نسبت به 
پايش آب در چرخه استحصال تا مصرف بوده تا با ارزيابی دقيقتر،آب با 
مطلوبيت باال در دسترس مشتركين قرار گيرد.معاون بهره برداری شركت 
آبفا استان اصفهان به ارزيابی عملكرد آبفا اصفهان در اجرای برنامه تامين 
به  آب  ايمنی  برنامه  كه  گذشته  2سال  در  داشت  بيان  و  پرداخت  آب 
همچون  تدابيری  اعمال  با  است  شده  اجرايی  مدون  و  مستمر  صورت 
استقرار سيستم  با  نيز  و  نمونه گيری های محلی  ميدانی  بررسی های 
تله متری و نصب آناليزها در نقاط مختلف استان كيفيت و سالمت آب 
قرار گرفت.همچنين  تاييد مراكز ذی صالح  استان اصفهان مورد  شرب 
المللی  بين  استاندارد  دارای  اصفهان  استان  آبفا  مركزی  آزمايشگاه 
1۷025 بوده و روزانه آب انتقالی به شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی 
به اصفهان بزرگ را بررسی و كنترل می نمايد بنابراين می توان گفت 

آبفا اصفهان يكی از شركتهای موفق در اجرای برنامه ايمنی آب است.

مخابرات استان اصفهان موفق به دريافت 
گواهينامه اشتهار به كيفيت دو ستاره شد
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 نشست مديران كل آموزش
  فني و حرفه اي منطقه 6 كشوري 

در استان اصفهان
نشست منطقه 6 كشوري با حضور مديران كل آموزش فني 
و حرفه اي استانهاي مركزي، يزد و چهارمحال و بختياري در 

اصفهان برگزار گرديد.
اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
استان اصفهان، نشست مديران كل منطقه 6 كشوري با حضور 
ابوطالب جاللي مدير كل استان، بهرام نجفي زاده  مديركل 
مركزي، حبيب اله كارگر مدير كل يزد، محمود تقي پور مدير 
ابوالفضل عليزاده مدير كل دفتر  كل چهارمحال و بختياري، 
دفتر  كل  مدير  كشاورز  حسن  و  پيشرفته  هاي  مهارت  امور 
اداره  اين  كنفرانس  سالن  در  سازمان  روستايي  آموزش  امور 

كل برگزار گرديد.
مدعوين  به  خيرمقدم  ضمن  جاللي  نشست  اين  ابتداي  در 
اصفهان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  اداره  عملكرد  ذكر  به 
ايجاد  غيردولتي،  بخش  با  مشاركت  از جمله  هايي  در حوزه 
مراكز صالحيت حرفه اي در دو صنعت مهم استان و كشور 
از قبيل فوالد مباركه و ذوب آهن و همچنين استقرار كاريابي 
 كارمند در جوار مراكز آموزش فني و حرفه اي اين اداره كل 

پرداخت.
در ادامه با توجه به پيشنهادات ارائه شده توسط مديران كل 
منطقه 6 به عنوان دستور كار جلسه مواردي از قبيل چگونگي 
ارتقاء مهارت مربيان در استانهاي جوار به جاي اعزام به كرج، 
دستورالعمل  بررسي  در خصوص  مشترك  هاي  تيم  تشكيل 
هاي پژوهشي و در نهايت استفاده از تجربيات موفق يكديگر 
و  بحث  به  ها  هزينه  كاهش  و  درآمدها  افزايش  در خصوص 

گفتگو پرداختند.
 4 تشكيل  با   نشست  اين  پايان  در  گزارش  اين  اساس  بر 
كارگروه از جمله كارگروه بازآموزي مربيان با تشكيل دبيرخانه 
آن در اصفهان، كارگروه ساماندهي و اشتراك گذاري تجهيزات 
سخت افزاري و نرم افزاري با تشكيل دبيرخانه آن در استان 
چهارمحال و بختياري، كارگروه همكاري در برگزاري مسابقات 
آزاد منطقه اي و اردوهاي مهارتي با تشكيل كارگروه آن در 
با  اي  منطقه  بازديدهاي  هماهنگي  كارگروه  و  يزد  استان 
پايان  خود  كار  به  مركزي  استان  در  آن  دبيرخانه   تشكيل 

داد.

كمک 7 میلیارد ريالی مردم 
شهرضا به نیازمندان

مدير كميته امداد شهرضا از مساعدت 7 ميليارد ريالی مردم 
پذير  آسيب  اقشار  و  حمايت  تحت  مددجويان  به  شهرستان 
كميته  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به  خبرداد. 
كاظم  محمد  علی  ؛  اصفهان  استان  )ره(  خمينی  امام  امداد 
اين مطلب اظهار داشت: فرهنگ سازی مطلوب  بيان  با  زاده 
حذف  و  شهرستان  حمايتی  نهادهای  با  سازنده  تعامالت  و 
موازی كاری و رسيدن به يک خط هدف مشترك در خدمت 
رسانی باعث گرديده است جايگاه كميته امداد در شهرستان 
از قشر  نظر بسيار مطلوبی در زمينه حمايت  تثبيت و مردم 
آسيب پذير داشته باشند. وی با اشاره به اين مطلب كه بيش 
های  كمک  جذب  زمينه  در  امداد  تعهدات  از  39درصد  از 
است  شده  محقق  سال  از  شده  سپری  ماهه   7 در  مردمی 
و  كرد:صدقات،كفارات،زكات،اكرام،محسنين،اطعام  تصريح  
نذورات،جشنهای عاطفه ها و نيكوكاری،ساير كمكهای خاص 
از سرفصل های كمكهای مردم شهرستان به حساب می آيد. 
با بيان اين مطلب كه  مدير كميته امداد شهررستان شهرضا 
مردم شهرستان عالوه بر مساعدت های نقدی در زمينه كمک 
های غير نقدی نيز مشاركت دارند افزود: بيش از 856 ميليون 
شده برآورد  امداد  كميته  به  اهدايی  كاالهای  ارزش   ريال 

 است.
در  شهرستان  نيكوكار  مردم  های  كمک  جمع  است  گفتنی 
بوده ريال  8ميليارد  از  بيش  سال  از  شده  سپری  ماهه   7 

 است.

 كمربندی گلپايگان جهت تکمیل 
به اعتبار نیاز دارد

در راستای كاهش تصادفات رخ به رخ و به منظور ارتباط دو 
به سمت خمين  گلپايگان  دوم  باند  ومركزی  اصفهان  استان 

احداث گرديد .
استان  وشهرسازی  راه  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
خمين  شهرستان  سمت  به  گلپايگان  محور  طول  اصفهان، 
واقع در استان مركزی 25 كيلومتر است كه 15 كيلومتر آن 
باند دوم تكميل و 10  با احداث  از محورهای استان مركزی 
 5 كه  شده  واقع  گلپايگان  شهرستان  در  مسير  اين  كيلومتر 

كيلومتر آن آماده بهره برداری می باشد
كل  اداره  راههای  وتوسعه  مديرساخت  اميرخانی  حميدرضا 
كارشناس  به  اينخصوص  در  اصفهان  استان  وشهرسازی  راه 
در  خمين   - گلپايگان  محور  دوم  باند  احداث   : گفت  خبر 
راستای كاهش تصادفات رخ به رخ و اتصال دو استان اصفهان 
ومركزی در دستور كار قرار داشته كه 5 كيلومتر از اين مسير 
تامين  در صورت  كه  است  برداری  بهره  آماده  حاضر  درحال 
خواهد تكميل  پروژه  ريال  ميليارد   5 ميزان  به  الزم   اعتبار 

 شد
وی با گاليه از اعتبارات كم تخصيصی به شهرستان گلپايگان 
نبود   : داشت  اظهار  منطقه  اين  در  مهم  های  پروژه  وجود  و 
اعتبارات مكفی در اين بخش باعث زمان بر شدن و ايجاد وقفه 

در تكميل پروژه ها شده است.
 5 طول  به  گلپايگان  شهر  كمربندی  به  اشاره  با  اميرخانی 
انتهای شهر  از  اين كمربندی  آغاز  نقطه   : نيز گفت  كيلومتر 
به صورت چهار  آباد  تا ورودی شهر صنعتی سعيد  گلپايگان 
خطه با عرض 22 متر در حال احداث است كه عمليات خاكی 
وابنيه فنی آن در حد 100 درصد انجام شده و تاكنون نزديک 
احتساب  با  اتمام  جهت  و  شده  هزينه  ريال  ميليارد   30 بر 
نياز مورد  اعتبار  ريال  ميليارد   80 كمربندی  های   ورودی 

 است .

معاون امور عمرانی استاندار كرمان گفت: طرح همياران آب كه با هدف 
مقابله موثر با بحران كم آبی در استان اجرا شده قرار است در هيات دولت 

مطرح و تبيين شود.
شورای  نشست  در  الهی  سيف  كويرابوالقاسم  كيميای  گزارش  به 
حفاظت از منابع آب استان كرمان افزود: طرح همياران آب با توجه به 
سفر معاون رئيس جمهوری و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 

به كرمان و پيشنهاد وی، در هيات دولت مطرح می شود.
وی بيان كرد: معاون اول رئيس جمهوری نيز از ارائه طرح همياران آب 

در هيات دولت استقبال كرده است.
معاون استاندار كرمان گفت: طرح همياران آب يكی از برگ های برنده استان 

برای حل بحران آب در اين استان است.
وی اضافه كرد: به منظور بررسی موارد مربوط به آب شيرين كن ها بايد كارگروهی با محوريت 
مديركل دفتر فنی استانداری تشكيل شود تا مواردی كه مجوز صادر شده را بررسی كنند و در 
صورتی كه به صدور مجوزهای جديد نياز باشد، بررسی های الزم در اين زمينه را انجام دهند.

سيف الهی همچنين گفت: بارندگی های اخير استان كرمان بسيار مفيد بوده كه موجب 

افزايش آب سفره های زير زمينی شده است.
خشكسالی های متوالی و برداشت بی رويه از سفره های آب زير زمينی 

موجب بروز بحران كم آبی در استان كرمان شده است. 
در پی بروز اين معضل و تشكيل نشست های متعدد شورای حفاظت 
منابع از منابع آب استان كرمان در دو سال گذشته با حضور مسئوالن 
كشوری و استانی، طرح همياران آب تصويب و با مشاركت مردم و 

بهره برداران اجرا شد. 
ايجاد هماهنگی های بين بخشی، نصب كنتورهای هوشمند، خاموشی 
با همكاری  موتور پمپ های كشاورزی و انسداد چاه های غيرمجاز آب 
مردم و بهره برداران از مصوبات 17 گانه طرح همياران آب است كه تاكنون با 

انجام آنها چندين ميليون متر مكعب آب در استان صرفه جويی شده است. 
حدود 95 درصد آب موجود در استان كرمان در بخش كشاورزی، چهار درصد در بخش 
آشاميدنی و يک درصد در بخش صنعت مصرف می شود. براساس آخرين آمار رسمی بيش از 
29 درصد از شهرهای كرمان معادل 71 شهر در شرايط كمبود آب و بحران قرار دارند و 70 

درصد روستاهای دارای 20 خانوار استان نيز شرايط بحرانی را سپری می كنند.

اصفهان:  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  امیني  رضا 
53درصدایرانیان کاربر اینترنت هستند

به گزارش كيميای كويرامينی عنوان كرد: گراميداشت به 
مناسبت 25 آبان روز حماسه و ايثار اصفهان در روز 25 
و  گرفت  اصفهان شكل  بزرگ  حماسه  سال 1361  آبان 
پيكر 370 الله گلگون اصفهانی در دستان مردم غيور اين 
شهر تشييع شد.وی افزود:  24آبان به عنوان روز كتاب، 
كتابخوانی و كتابدار را به تمام افراد فعال در حوزه كتاب، 
كتابداری و كتابخانه ها تبريک عرض می كنيم.رهبر معظم 
انقالب می فرمايند، هرچه ما پيش برويم، احتياج ما به 
با  كند  تصور  شخصی  اينكه  و  شد  خواهد  بيشتر  كتاب 
پديد آمدن وسائل ارتباط جمعِی جديد و نوظهور، كتاب 
در  روزبه روز  كتاب  بلكه  خطاست،  شد،  خواهد  منزوی 
ابزارهای  و  پيدا می كند  بيشتری  اهميت  بشری  جامعه  
نوظهور مهم ترين هنرشان اين است كه مضمون كتاب ها 
و محتوای كتاب ها و خود كتاب ها را راحت و آسان منتقل 

كنند و جای كتاب را هيچ چيزی نمی گيرد.
اين  ارزش كتاب، درخور  با  و  با عظمت كتاب  محصولی 
را  كتاب  توانند  می  كه  افرادی  و  شود  تبليغ  كه  است 
بخوانند بايد تشويق شوند و اين را ما بايد به صورت عادت 
ارائه  از سرانه مطالعه  متناقضي  آمار  ايران  بياوريم.در  در 
از دودقيقه  را  ، سرانه مطالعه  منابع مختلف  شده است، 
مطالعه به ازاي هر نفر در روز تا 75 دقيقه عنوان كرده اند 
اما متاسفانه براساس همين آمار  سرانه مطالعه در ايران 
نسبت به بسياری از كشورها بسيار پايين است ، چراكه 
ما هنوز ضرورت نياز به مطالعه را در زندگي درك نكرده 
ايم و نتوانسته ايم آن را به عنوان يكي از كارهاي روزمره 
در زندگي خود تبديل كنيم.ظهور نسل جديد ارتباطات 
اغلب جوانان و  پيدايش شبكه های مجازی و رويكرد  و 
نوجوانان به اين شبكه ها، رفته رفته سبب تغيير در سبک 
دارند،  كه  جذابيتی  دليل  به  و  است  شده  مردم  زندگی 
صرف نظر از فوايد و مخاطرات آن، سبب شده برخی از 
كاربران وقت بسيار زيادی را به اين شبكه ها اختصاص 
دهند.اگر كتاب ها، كتابخانه ها و فرهنگسازی ما در زمينه 
افراد  توان  بهتر می  بسيار  باشد،  و مطالعه جذاب  كتاب 
جامعه را به سمت كتاب و كتابخوانی سوق داد.وی ادامه 
داد: براساس آمار رسمی53 درصد از ايرانيان كاربر اينترنت 
هستند، از بين 100 درصد كاربران، 9 درصد آنها كمتر از 
يک ساعت در روز از اينترنت، 49 درصد بين يک تا سه 
ساعت و 42 درصد ديگر بيشتر از سه ساعت در روز از 

اينترنت استفاده می كنند.
تنها 30 درصد از زمينه های استفاده از اينترنت با موضوع 
جست و جوی اطالعات و مطالب علمی است، 70 درصد 
دانلود  زمينه  در   اينترنت  از  استفاده  های  زمينه  ديگر 
بانكی،  امور  و  مجازی، خريد  و عكس، شبكه های  فيلم 
خواندن خبر و بازی و سرگرمی است. اگر به همان اندازه 
مطالعه  سرانه  گذاشتيم،  می  وقت  كتاب  برای  اينترنت 
باالتری نسبت به وضع فعلی داشتيم، كمبود كتابخانه در 
سطح جامعه يكی از مشكالت موجود در اين حوزه است.

براساس آمار كنفرانس  بين المللي  كتابداري  و اطالع رساني  
در هر جامعه اي  براي  هر 3 تا 5 هزار نفر بايد يک  كتابخانه  
را  استاندارد  ما حداقل   اگر  و  باشد  داشته   عمومي  وجود 
كتابخانه   يک   نفر  5هزار  هر  براي   بايد  بگيريم   نظر  در 
اصفهان  استانداردها در  اين  براساس  باشد،  وجود داشته  
با جمعيت حدود 2 ميليون نفر بايد 400 كتابخانه  عمومي  
نه  جذاب  و  فعال  كتابخانه  هم  آن  باشد،  داشته  وجود 

كتابخانه با صندلی های خالی.

از دست اندركاران كتاب اطلس اصفهان ،از آقايان گلستان 
نژاد،  بابا صفری، فردانی ، موسوی و تمام همكاران آنها 
آوری  فن  و  پژوهش  ريزی،  برنامه  معاونت  آمار  اداره  در 

اطالعات شهرداری تقدير و تشكر می كنيم.
در  اشكاوند  زيرگذر  و  تقاطع  پروژه  يادآورشد:  امينی 
مجاورت سالن همايش های بين المللی با سرعت مناسبی 
در حال ساخت و انجام است و اگر در آزاد سازی های آن 
با تاخير  از اين طرح را  تسريع نشود، قطعا بهره برداری 
اين موضوع منطقه  به  توجه  جدی مواجه خواهد كرد.با 
6 بايد با همكاری اداره امالك و آزاد سازی هرچه سريع 

تر نسبت به آزاد سازی امالك واقع در طرح اقدام كنند. 
 ضرورت ساماندهی کارگاه ها

شوراي  عضو  اصفهاني  نصر  کریم  جلسه  ادامه  در 
اسالمي شهر اصفهان گفت:

و  شهر  اسالمي  شوراي  تصميمات  ترين  مهم  از  يكي 
شهرداري اصفهان توجه به سياست ها و اهداف و برنامه 
هاي آينده شهر است، اولويت اين برنامه ها، برنامه 5 ساله 

)برنامه 1400 ( كه بايد برنامه محور باشد.
  اولويت هاي كه بايد در دستور كار قرار گيرد شامل:

- مساجد و مراكز فرهنگي و سيما و منظر شهري كه با 
مزين  دفاع مقدس  انقالب  نمادهاي  و  تصاوير  و  ها  پيام 

شود.
- محله محوري، خود كفا كردن محالت در جهت ارتقاء 
محله ها و هويت بخشي به آن و احداث بازارهاي روز و 

مراكز فرهنگي و ورزشي و تفريحي
- احداث مترو تكميل فاز دوم خط اول و تسريع در شروع 

خطوط دوم و سوم
- تقويت خطوط اتوبوس راني و نوسازي ناوگان و افزايش 
خطوط تندرو،  تقويت و نوسازي تاكسي هاي شهري، - 
فرهنگ سازي جهت استفاده از دوچرخه و پياده روي و 

مناسب سازي معابر جهت معلولين و افراد مسن،
و  الكترونيكي  دولت  ايجاد  با  شهري  سفرهاي  كاهش   -
شهرداري الكترونيكي و مراكز خريد مانند بازار هاي كوثر 

و مكانهاي ديگر ايجاد شود.
- در راستاي پاك نگهداشتن آب و هوا و كاهش آلودگي 
بايد به ساماندهي كارگاه ها و استاندار بودن آنها ، افزايش 
فضاي سبز موجود و استفاده از گونه هاي كم آب و مقاوم 
گياهي ، توجه به معاينه فني خودرو ها و موتورسيكلت ها 

و نوع توليد اينها بايد بازنگري  و ساماندهي شود.
-توجه ويژه به مناطق محروم و كاهش فاصله بين مناطق 
محروم و برخوردار  و بايد كار كليدي شود جهت رفع اين 
محروميت ها و از ظرفيت هاي دولت و مديريت شهري و 

خود  مردم اين مناطق استفاده شود.
- توجه به مراكز مخصوص بانوان، باغ هاي بانوان و مراكز 

تفريحي و ورزشي كه از نياز هاي بانوان است.
-جدي گرفتن صنعت گردشگري و ايجاد زير ساخت ها 
شهر و راه اندازي سازمان گردشگري، تسريع در احداث 
هاي  سالن  تكميل  و  اصفهان  هاي  نمايشگاه  مجموعه 
همايش و ميدان عظيم امام علي )ع(ديابت جامعه را تهديد 
كميسيون  رئيس  صادقيان  غالمحسين  كندسپس  می 
بهداشت و سالمت و خدمات شهري شوراي اسالمي شهر 

اصفهان به نطق خود پرداخت و عنوان كرد :
است،  ديابت  جهاني  روز  نوامبر   14 ماه  آبان   23 امروز 
زماني كه موضوعي در تقويم مناسبت هاي بين الملل قرار 
مي گيرد  فراملي و فرامنطقه اي بودن موضوع است اگر 
مناسبت هاي جهاني روزي به نام ديابت نام گذاري شده 
است يعني همه مردم جهان  و همه دولتمردان آگاه باشند 

كه ديابت آنها را تهديد مي كند و همه در معرض ابتالي 
چهره  هزار  بيماري  يک  ديابت  .بيماري  باشند  مي  آن 
قابل كنترل  العالج ولي  پر عارضه، شايع و مزمن صعب 
است. شيوع آن حدود 10 در صد است.براي كنترل آن 
با رعايت و درمان و  ايجاد شود و  بايد يک رويكرد ملي 
آموزش پزشكي همه ارگان ها و نهاد ها با هماهنگي لذا 
پيشنهاد مي كنم كه در يكي از جلسات تلفيق از آقاي 
دكتر اصغري متولي سالمت استان دعوت بعمل آيد كه 
ضمن شنيدن برنامه ها و اقدامات در اين حوزه، دغدغه 
هاي اعضاء شوراي اسالمي شهر به  ايشان اعالم شود. و 
تقاضا دارم در صفحات مرتبط سالمت  از مطبوعات هم 
مستحضريد  كه  بپردازند.همانگونه  موضوع  اين  به  خود 
بند  قانوني ورود شهرداري در ساماندهي مشاغل  مبناي 
20 ماده 55 قانون شهرداري ها است كه شهررداري ها 
را موظف به جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه  اماكن كه 
يا  انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنان  از  به نحوي 
مخالف اصول بهداشت در شهرداري ها مي باشد.دو هفته 
بهداشت، سالمت و خدمات شهري  پيش در كميسيون 
مورد  ها  حوزه  اين  در  شهرداري  گرفته  صورت  اقدامات 
بررسي قرار گرفت ضروريست از اقدامات صورت گرفته در 
اين زمينه تشكر كنم آنچه در گزارش ارائه شده مشهود 
موضعي  و  گرفته  صورت  اقدامات  پيوستگي  عدم  بود 
با تغيير  . كه  اين حوزه است  و مقطعي عمل كردند در 
حوزه  اين  در  اقدامات  و  اولويت  سازمان  عامل  مديران 
اقدامات  اين  گرفت.در  قرار  محسوس  تغيير  دستخوش 
افق  اي كه  برنامه  راهبردي الزم است  برنامه  وجود يک 
و چشم انداز شهرداري را در ساماندهي مشاغل مشخص 
نمايد و اقدامات شهري از مدير محوري به برنامه محوري 
آينده  ماه  .پيشنهاد مي گردد ظرف مدت 3  تغيير كند 
اليحه سازمان دهي صنايع، صنوف، مشاغل شهر اصفهان 
ريزي  برنامه  نظام  چهارچوب  در  مرتبط  هاي  نهاد  با  را 
راهبردي با تدوين چشم انداز ، مأموريت، اهداف و شاخص 
هاي عملكردي و پيامد اثر با تقسيم بندي فعاليت هاي 
شهر در غالب فعاليتهاي ضروري قابل تحمل و غير قابل 

تحمل تهيه و تقديم شوراي اسالمي شهر شود.
 تاکید بر ایمن سازی کوه صفه

وی  بود  نصراصفهانی  ديگر سخنران شورای شهرعليرضا 
كوه  در مجموعه  كه  اقدامات سودمندی  از  تشكر  ضمن 
صفه طی سالهای گذشته صورت گرفته اما هنوز مباحث 
ايمنی آن مكان با مشكل مواجه است به گونه ای كه هر 
از گاهی خبر سقوط شهروندانی كه از آن محل استفاده 
محترم  مسئولين  از  لذا  رسد.  می  گوش  به  نمايند  می 
از گذشته در دستور  بيش  را  اين مهم  داريم  درخواست 
كار قرار دهند و نسبت به ايمن سازی آن محل و به ويژه 
در پرتگاهها با نرده گذاری، ايجاد محدوديت تردد، تقويت 

نيروهای امدادی اقدام الزم به عمل آورد.
هم  كه  ساز  و  ساخت  در  فعلی  ركود  شد:  يادآور  وی 
و  و هم درآمد مردم  مواجه ساخته  با مشكل  را  اشتغال 
شهر را نيازمند به اقداماتی مؤثر در حوزه ساخت و ساز با 
ايجاد تسهيالتی مؤثر دارد كه الزم است مديريت محترم 
نرفته  از دست  فرصت  تا  و  نموده  توجه  آن  به  شهراری 
نسبت به ارائه تسهيالتی جذاب از جمله تقسيط مطالبات 
برای انبوه سازان اقدام نمايد.زيرگذرهای شهر كه ديواره 
های آن آسيب ديده و نياز به ترميم و اصالح دارد مورد 

اقدام قرار گيرد.
 دولت تحملش را برای شنیدن انتقاد باال ببرد

شهر  اسالمي  شوراي  عضو  زادهوش  عدنان  نطق 

اصفهان اینگونه شروع شد: 
تهران  مطبوعات  نمايشگا  از  كه  بازديدي  گذشته  هفته 
تحسين  قابل  اصفهان  مطبوعات  فعال  حضور  داشتيم 
بود اما متأسفانه جاي مطبوعات منتقد در سطح كشوري 
خود  شعار  كه  دولت  رسد  مي  نظر  به  بود  خالي  بسيار 
براي  را  تحمل خود  داده  قرار  اعتدال  و  اميد  و  تدبير  را 
شنيدن نقد قدري باالتر ببرد و فشار به مطبوعات منتقد 
به تحريم حضور شوند. نكنند كه مجبور  زياد   آنقدر  را 

به سادگي  اين مسئله  از  تقاضا داريم  آزاده  از مطبوعات 
نگذرند و همانطور كه پيگيري حقوق حقه مردم هستند 
، پيگيري حقوق همكاران خود نيز باشند.وی متذكر شد: 
عدم توجه شركتهاي بزرگ دولتي به اقتصاد مقاومتي كه 
شايسته نيست در سميناري با موضوع بسيار خوب مثل 
مصرف بهينه آب در صنعت در مراكز همايشهاي دانشگاه 
علوم پزشكي به شكل اشرافي با گل آرايي بسيار سنگين 
اين عملكرد  غيره  و  ويژه  ،vip هاي  ، دكوراسيون خاص 
از جيب  افزايش هزينه  و  رقابت در مصرف گرايي  باعث 
بيت المال ميشود آيا واقعآ اگر قرار بود از جيب مبارك 
خود هزينه كنيد باز اينگونه هزينه مي كرديد.تذكر ديگر 
تفريحي  مراكز  اتخاذ تصميم در مورد  اينجانب در مورد 
اما  داريم  تفريحي  فرهنگي  سازمان  ما  است،  شهرداري 
مراكز تفريحي شهرداري بصورت جداگانه عمل مي كنند 
فرهنگي در  و مسائل  اداره مي شوند  و بصورت شركتي 
به  زدن  قدم  و  تفريح  براي  .ديروز  شود  نمي  لحاظ  آنها 
ناژوان رفته بودم وقت نماز مغرب به محل تله سيژ رسيدم 
 ، خواستم نماز بخوانم هيچ مكان مناسب وجود نداشت 
يک موكت كوچک ، كهنه ، بدون سرپناه بدون حصار يک 
واقعآ  اينجا  آيا  قبله  تعيين جهت  بدون  نامناسب  گوشه 
اصفهان است.يا بايد مراكز تفريحي زير مجموعه معاونت 
فرهنگي و يا زير مجموعه سازمان فرهنگي تفريحي شود يا 

بايد تصميمي اساسي در مورد آنها گرفته شود. 
 انتقاد از عدم اقدام مصوبات 

عبدالرسول جان نثاري رئيس كميسيون عمران و معماري 
اين نشت  و شهرسازي شوراي اسالمي شهر اصفهان در 
عنوان كرد:در سال گذشته در كميسيون عمران معماري 
در  بحران  مديريت  بحث  كه  شد  مصوب  شهرسازي  و 
اقدامي  هنوز  كه  يابد  ارتقاء  سازمان  به سطح  شهرداري 
نشده است.يكي از پروژه هاي كه چند سال پيش كلنگ 
آن بر زمين زده شده است ولي هيچ اقدامي نشده است 
پروژه    در مجاورت محل منارجنبان است و اگر شخص 
ايشان  كند  جمع  را  موضوع  تواند  نمي  كننده  مشاركت 
را بركنار كنيد و مشاركت كننده ديگري را بگذاريد اين 
پروژه را انجام دهد.بحث مشكل ساختمان شهرداري در 
خصوص حل مشكل ميراث ساختمان شهرداري، گزارشي 
به شوراي محترم برسد كه چه اقداماتي در اين راستا انجام 
شده است.با توجه به به اهميت ايمني براي جرثقيل هاي 
پروژه هاي ساختماني شهرداري اصفهان يک گروه ويژه را 
براي بررسي ايمني جرثقيل هاي پروژه هاي ساختماني در 
سطح شهر بكار گيرند و گزارشي از اين اقدامات ارائه شود.

توجه به رفاهیات کارکنان شهرداری
اسالمی  شورای  عضو  جهانگیری  رسول  نطق  در   

شهر اصفهان مطرح شد:
تقدير و تشكر می كنيم كه  از مديريت شهری اصفهان 
به  بوده، نسبت  ماه گذشته هر چند محدود  ظرف چند 

رفاهيات نيروهای شهرداری توجه داشته است.
شهرداری   نيروهای  رفاهی  مباحث  به  دائمی  توجه  لزوم 
اهميت دارد و اين موضوع مهم هزينه كردن در شهرداری 
نيست، بلكه سرمايه گذاری است، چرا كه عمال سبب ايجاد 

تعلق خاطر و تعصب سازمانی بين كارمندان و نيروهای 
خدوم شهرداری می شود.اين عمل نيز سبب حفظ منافع 
شهرداری و منافع شهر می شود و در نتيجه خدمت رسانی 
به  توجه  دارد.همچنين  دنبال  به  را  به شهروندان  بيشتر 
امور رفاهی نيروهای شهرداری سبب تكريم بيشتر مردم و 
ارباب رجوع می شود و در نتيجه سبب ايجاد فضای شور و 
نشاط بين نيروهای شهرداری می شود، تبعات اين موضوع 

نيز به مردم می رسد.
 متروتا25 سال دیگر آماده نخواهد شد

 عباس حاج رسوليها  عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
نيز با انتقاد از عدم پرداخت عوارض ناشی از سوخت گفت:

10 درصد عوارض ناشی از سوخت بايد از سوی دولت به 
حمل و نقل عمومی تخصيص داده شود.

در صورت تحقق اين موضوع شايد خطوط متروی اصفهان 
رئيس شورای  و  آماده شود، شهردار  تا هفت سال ديگر 
شهر بايد پيگيری های الزم را در راستای اختصاص 10 
درصد عوارض ناشی از سوخت را به بخش حمل و نقل 
عمومی پيگيری كنند. در صورتی كه 10 درصد عوارض 
سوخت تحقق پيدا نكند، مترو به عنوان يكی از مهم ترين 
نيازهای شهر تا 25 سال ديگر نيز آماده نخواهد شد.در 
بايد  آينده  سال  بودجه  در  و  كشور  توسعه  برنامه ششم 
به اين موضوع مهم و اساسی به صورت ويژه توجه شود، 
به  سوخت  عوارض  از  درصد   10 بندی  تقسيم  براساس 
كند  می  پيدا  اختصاص  تومان  ميليارد  شهری 300  هر 
كه اين موضوع بايد از سوی شهرداری ها به صورت ويژه 
پيگيری شود.شهرداری را نبايد بيش از حد گسترده كرد و 
در صورت تشكيل 15 معاونت فرهنگی در مناطق ساختار 
را نمی توان به درستی مديريت كرد و اين موضوع سبب 

ايجاد مشكالتی می شود.
انتقاد از روند واگذاری زمين به نهاد ها و...

احمد شريعتي نايب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان 
عنوان كرد:

- سال گذشته حدود 15 اتوبوس از خانواده شهدا و جانبازان 
عمليات محرم به تهران رفتيم.از شواري هماهنگي سازمان 
تبليغات اسالمي درخواست شد كه اين روز به عنوان روز 
ملي و برندي براي اصفهان نامگذاري شود و پيگيری های 
الزم بايد در اين زمينه انجام شود.340 هكتار از زمين هاي 
شهر اصفهان در گل نرگس در پشت سه راه حكيم نظامي 
به طرف صفه واقع است و از سوی ارشد نظامي استان هم 
در زمان مديريت آقای سقائيان نژاد كه شهردار اصفهان 
بودند، به صورت مرتب پيگيري می شد كه توافقات الزم 
با شهرداري  و ارائه به كميسيون ماده 5 صورت بگيرد.اما 
متأسفانه همكاري الزم صورت نگرفت و 68 هكتار از اين 
زمين ها به تعاونی مسكن ارتش جمهوری اسالمی واگذار 
شد و به دليل عدم اين توافقات از طريق استانداري و اداره 
كل مسكن و راه سازي با موافقت از شوراي عالي معماري 
داده شد كه در حين  ارتش  به  و شهرسازي مجوز الزم 
اين توافق 300 واحد به تعاوني مسكن استانداري، 500 
واحد به اداره كل مسكن و شهرسازي و 1000 واحد به 
شهرداري داده .با توجه به اين موضوع اين توافقات بايد با 
موافقت شهرداري و كميسيون ماده 5 باشد كه از طريق 
ديگر عمل شد.بايد اين روند و توافقات اخير به تأييد و 
استحضار اعضاي شورا برسد، حق شهر بايد پرداخت شود 
و عدم پيگيري و توافق يک شهردار در زمان خود سبب 
از دست رفتن منافع شهر نبايد شود و جناب آقاي دكتر 
جمالي نژاد هم بايد پيگيري الزم و اطالع رساني به اعضا را 
در اين خصوص انجام بدهد تا بتواند به عنوان يک سرمايه 

شهر در آزادسازي ها از آن بهرمند شود.

گزارش نطق و تذكرات صدو دهمین جلسه شورای شهر

تبیین طرح همیاران آب كرمان درهیات دولت 

 تحقق اقتصاد مقاومتي 
 درشهرک فجرلردگان

 در چهارمحال و بختیاري 
استان  در  لردگان  شهرستان  فجر  مسكونی  شهرك  ساكنان 
چهارمحال و بختياری ساليانه با توليد انواع صنايع دستی، بيش 

از 20 ميليارد ريال درآمد كسب می كنند.
 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لردگان گفت: اين 
شهرك با پنج هزار سكنه، بيش از 500 بافنده قالی و گبه دارد 
كه توليداتشان موجب رونق فعاليت های اقتصادی در اين منطقه 
اين  افزود: هنرمندان صنايع دستی  شده است.همايون شجاعی 
شهرك زير نظر استاد كارانی از شهرستان نائين از استان اصفهان 
انواع فرش های طرح نائين وگبه با طرح های بختياری توليد می 
كنند.وی گفت: اين استادكاران عالوه بر آموزش بافندگان، مواد 

اوليه توليد فرش و گبه را در اختيار آنان قرار می دهند.
شجاعی افزود: زنان هنرمند اين شهرك در كنار مردانشان كه به 
حرفه های كشاورزی و دامداری اشتغال دارند؛ در توليد صنايع 
ايفا می  دستی و محصوالت كشاورزی و دامداری نقش موثری 

كنند.

انتخاب رئیس شورای 
شهرستان اصفهان

انتخاب هيئت رئيسه چهارمين دوره شورای اسالمی  در جلسه 
شهر  اسالمی  شورای  نماينده  بهرامی  علی  اصفهان  شهرستان 
زاده  عرب  صفرعلی  از  را  شهرستان  شورای  رياست  بهارستان 

نماينده شورای اسالمی شهر زيار تحويل گرفت.
درجلسه ای كه در فرمانداری اصفهان به منظورانتخابات  تعيين 
هيات رئيسه اين شورا برگزارگرديد علی بهرامی از بهارستان با 
16 رای بر كرسی رياست اين شورا تكيه زد و عباس جاللی از 
مجتبی  آقايان  در ضمن،  رئيس شد.  نايب  رای   16 با  تودشک 
مركزی  بخش  و  ورزنه  شهر  نمايندگان  عسكری  مجيد  و  جابر 
به ترتيب با 17 و 16 رای به عنوان منشی انتخاب شدند. حاج 
رسولی ها يكی از دو نماينده شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن 
بزرگداشت 25 آبان روز ايثار اصفهان، با ارائه گزارشی از اقدامات 
بر ضرورت  تاكيد  و  گذشته  های  دور  در  خود  های  پيگيری  و 
ساختار  گفت:  اسالمی  شوراهای  به  بيشتر  اختيارات  سپردن 
شورای اسالمی قابل مقايسه با دولت و مجلس نيست و كارهايی 
كه برنامه ريزی، تصميم گيری و نظارت آن به شورا های اسالمی 
واگذار شود با سرعت بيشتر و هزينه كمتر انجام می شود. وی 
با اشاره به مشكالت حمل و نقل در شهر و شهرستان اصفهان 
درصد   10 مجلس  تصويب  و  دولت  پيشنهاد  با  داد:  پيشنهاد 
و  شهرها  عمومی  نقل  و  حمل  ساماندهی  برای  سوخت  قيمت 
روستا ها اختصاص داده شود و اين موضوع در بودجه سال 1395 
و برنامه ششم توسعه ديده شود.علی بهرامی كه توانسته بود با 
رای اعضا رياست شورا را بر عهده بگيرد، ضمن تشكر از حسن 
اعتماد دوستان و زحمات آقای عرب زاده رئيس سابق اين شورا، 
افزود: هدف همه اعضا خدمت دهی در راستای بررسی مشكالت 
منطقه است و اميدواريم با همكاری صميمانه همه اعضا بتوانيم 

به مردم شهر و شرق اصفهان خدمات ارزنده ای ارائه دهيم. 

در شهر و استانها
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به گزارش كيميای كوير، در راستاي برقرساني به روستاهاي فاقد 
برق، برقرساني به روستاي رودخانه اردستان با 13 خانوار سكنه و 
احداث 4 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي، 450 متر شبكه فشار 
ضعيف هوايي و نصب يک دستگاه پست هوايي 50 كيلوولت آمپر 
با اعتبار 2000 ميليون ريال انجام شد. همچنين روستاي گودرزن 
نطنز با 15 خانوار سكنه و احداث 4.9 كيلومتر شبكه فشار متوسط 
هوايي، 900 متر شبكه فشار ضعيف هوايي و نصب يک دستگاه 
پست هوايي 50 كيلوولت آمپر ا اعتبار 2500 ميليون ريال انجام 
شد. همچنين بهسازي شبكه برق روستاي تاريخي دماب نجف آباد 
با بهسازي 2 كيلومتر شبكه ف ض هوايي و اعتبار 1200 ميليون 
ريال انجام گرديد. الزم به ذكر است اعتبارات فوق توسط دفتر برق 

روستايي توانير انجام گرديده است.
نجف  شهرستان  مخابرات  اداره  رئيس  است  حاكی  گزارش  اين 
آباد با ارسال نامه اي از مدير و پرسنل امور برق شهرستان نجف 
آباد بخاطر تكميل عمليات برق رساني به سايتهاي مخابراتي )به 
تعداد24مورد(و به تبع آن گسترش شبكه هاي ارتباطي شهرستان 

نجف آباد تقدير و تشكر نمود.
 همچنين مدير موفق در سه ماهه دوم سال 1394 در شهرستان 

شاهين شهر و ميمه انتخاب گرديد .
سبب  به  شهر  شاهين  شهرستان  فرماندار  بصيري  عليرضا  آقاي 
حسن انجام وظيفه خصوصا در زمينه صيانت از حقوق شهروندي 
دستگاه  مجموعه  و  فرمانداري  آن  با  و جدي  مستمر  همكاري   ،
هاي اجرايي شهرستان در نيل به اهداف دولت تدبير واميد ، آقاي 
مهندس شكرالهي مدير برق شهرستان شاهين شهر وميمه را به 
عنوان مدير موفق شهرستان در سه ماهه دوم سال 1394 انتخاب 

نموده  و باارسال لوح تقدير از ايشان تشكر و قدرداني نمودند .
برق  المللي  بین  کنفرانس  امین  سي  در  مقاله  پذیرش 

)PSC(- آذرماه 94 
بهره وری واحدهای  ارزيابی  با عنوان: »  مقاله آقاي علي يوسفي 

مهندسی  نظارت  و  طراحی 
شهرستان  برق  امورهای  در 
با  اصفهان  استان  هاي 
استفاده از تكنيک DEA«  و 
يوسفي-  علي  مولفين: 
سيد  عباسي-  علي  محسن 
حسين هاشمي در سي امين 
برق  المللی  بين  كنفرانس 
)PSC( كه در تاريخ 2 الي 4 آذرماه سال جاري در محل پژوهشگاه 

وزارت نيرو برگزار خواهد شد، مورد پذيرش قرار گرفته است.
برگزاري برنامه هاي فرهنگي مدیریت مصرف در مدارس   

شهرستان سمیرم
روز سه شنبه دوازدهم آبان 
مديريت  كارشناسان  ماه 
برق  توزيع  شركت  مصرف 
گروه  با  همراه  اصفهان 
سبز  نگار  موسسه  نمايش 
با حضور در چهار  زنده رود 
سطح  ابتدايي  مدرسه 
ضمن   . سميرم  شهرستان 
اجراي مسابقه ، نمايش و سرود ، روشهاي صرفه جويي در برق را 
بروشورهاي  برنامه  اين  در  نمودند.  تشريح  آموزان  دانش  براي 
مديريت مصرف برق بين دانش آموزان توزيع گرديد و در پايان با 
جمع آوري قبوض برق دانش آموزان ، مسابقه كاهش مصرف برق 
به منظور اهداي جايزه نفيس به خانواده دانش آموزاني كه بيشترين 

كاهش مصرف برق را تا پايان سال داشته باشند اعالم گرديد.
همچنين كارشناسان اين دفتر در راستای ترويج فرهنگ اصالح 
الگوی مديريت مصرف انرژي ، درتاريخ پنجشنبه چهاردهم آبان ماه 
اقدام به برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت برای معلمان آموزش 

وپرورش شهرستان لنجان نمود. در اين دوره تعداد 220 معلم با 
راهكارهای اجرايي كاهش مصرف برق در خانه و اداره به مدت 4 

ساعت آشنا شدند.
اين دفتر در تاريخ شنبه شانزدهم آبان ماه در شهرستان دهاقان ، 
در 4 مدرسه مقطع دبستاني اقدام به برگزاری برنامه هاي فرهنگی 
موضوع  با  كودكان  ويژه  شاد  نمايش  و  مسابقه  اجراي  با  همراه 
آشنايی با مفاهيم و راهكارهاي مديريت مصرف برق نموده است 
كه با استقبال زياد دانش آموزان و كادر مربيان و مسئوالن آموزش 
و پرورش مواجه گرديد. در اين برنامه  تعداد 1200 دانش آموزش 
دبستانی پسر و دختر با اهميت موضوع و راهكارهای صرفه جويي 

در مصرف انرژي برق آشنا شدند.
وقوع سیل در شهرستان خوروبیابانك

باران  بارش شديد  و  طوفان 
در ساعات پاياني شنبه نهم 
آبان ماه و اولين ساعات روز 
در  ماه  آبان  دهم  يكشنبه 
كه  خوروبيابانک  شهرستان 
سابقه  بي  اخير  سالهاي  در 
بوده است . منجر به جاري 
سطح  در  سيل  شدن 
شهرستان بويژه شهر فرخي و روستاي چاهملک گرديد . به همين 
وارد  توجهي  قابل  مسكوني خسارت  واحد  از 25  بيش  به  سبب 
گرديد كه تعدادي از اين منازل بطور كامل تخريب شدند . تنها قطع 
پايه فشار ضعيف در  اصله  به دليل سقوط يک  برق حادث شده 
روستاي ابراهيم آباد از توابع شهر فرخي اتفاق افتاد كه با تالش 
پرسنل بهره برداري در اسرع وقت اصالح و مشتركين برقدار شدند 
.ستاد مديريت بحران شهرستان از اين اداره بدليل عدم قطع برق در 
زمان بروز حادثه و آمادگي كامل در رفع نواقص ايجاد شده تشكر و 

قدرداني نمود .

دفتر برنامه ريزي و بودجه شركت  توزيع برق خبر داد:

آموزش مديريت مصرف برق وتوسعه برق رسانی به روستاها 
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مربیان کانون پرورش فکری 
اصفهان در میان برگزیدگان 

کشوری گزارمان نویسی
کانون  عمومی  روابط  از  نقل  به  کویر،  کیمیای  گزارش  به 
اعالم  با  حموله  محسن  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش 
خبر برگزیده شدن 56 اثر مربیان کانون گفت: در سال های 
94-93 در مجموع 886 مربی کانون در سراسر کشور درباره  
60 عنوان کتاب منتخب از 47 نویسنده، تعداد 5  هزار و 847 
نخست  مرحله  در  استانی  داوران  که  نوشتند  گزارمان  برگه 
مربی   381 قلم  به  را  گزارمان  نسخه   667 و  هزار   2 تعداد 
در سطح »بسیار خوب« شناختند و در نهایت داوران مرحله 
نهایی از بین این تعداد، 56 اثر از 48 نفر را به عنوان برگزیده  
کشوری انتخاب کردند. مدیر کل آفرینش  های فرهنگی کانون 
و  بیست  آغاز  بهانه   به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
فعالیت  های  گفت:  کتاب  خوانی  و  کتاب  هفته   دوره  سومین 
این کانون برای گسترش فرهنگ کتاب خوانی در بین مربیان 
سطح  میزان  افزایش  در  درخشانی  بسیار  نتایج  مراکزش، 

مطالعه اعضای کودک و نوجوان به همراه داشته است.
وی در ادامه افزود: کتاب خوانی یکی از فعالیت  های بنیادین 
افزایش  اثربخش مراکز فرهنگی  هنری کانون است که به  و 
دانش و اندوخته  های علمی مربیان می  انجامد و در عین حال 
دیدگاه  های  انعکاس  برای  ابزار  مؤثرترین  نیز  گزارمان  نویسی 
مربیان به دست اندرکاران و فعاالن عرصه  فرهنگ، ادبیات و 

هنر کودک و نوجوان به شمار می  رود.
مدیر کل آفرینش  های فرهنگی کانون با اشاره به گرامیداشت 
هفته  کتاب و کتاب خوانی خاطرنشان کرد: نوشتن گزارمان، 
مشق مربی  گری است؛ این که کودکان، جان متن را چگونه 
دریابند و در جهان کتاب چگونه زندگی کنند، به هنر مربی 
بستگی دارد.حموله اظهارداشت: هدف ما در طول بیست دوره 
گذشته برنامه گزارمان نویسی این بوده که مربیان به عنوان 
با  بیشتر  نوجوانان،  و  کودکان  تربیتی  واسطه  های  مهم ترین 
کتاب مأنوس شوند و در این مسیر، تحلیل و نگاه انتقادی  شان 
را با نوشتار مرور کنند و دریافت خود را با نویسنده و ناشر 

در میان بگذارند.

فیلمساز ایرانی در جمع داوران 
جشنواره معتبر »کلکته«

به گزارش کیمیای کویر، جشنواره فیلم »کلکته« یکی از 
امسال  فیلم در هند است؛ که  معتبرترین جشنواره های 

بیست و یکمین دوره اش برگزار می شود.
مرضیه ریاحی مستندساز و سردبیر »پایگاه خبری فیلم 
»نتپک«  داوران  هیات  اعضای  از  یکی  عنوان  به  کوتاه« 
بنیاد توسعه سینمای آسیا؛ فیلم های منتخب این بخش 
ناهید  سینمایی  فیلم  اینکه  کرد.ضمن  خواهد  داوری  را 
جدید«  »افق های  بخش  در  پناهنده  آیدا  کارگردانی  به 
»سینمای  بخش  در  پناهی  جعفر  ساخته  تاکسی  و 
جهان« جشنواره حضور دارند.بیست و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم »کلکته« 14 تا 21 نوامبر در هند برگزار 

می شود.

 پیشنهاد بازی در نقش
 خودم را دارم

به گزارش کیمیای کویر، چنگیز جلیلوند از پیشنهاد بازی 
در اولین ساخته سینمایی  پیمان قاسم خانی خبر داد. این 
مدیر دوبالژ و بازیگر  گفت:  پیمان قاسم خانی برای فیلم 
مطرح  را  خودم  نقش  در  بازی  پیشنهاد  بازی«  »پلیس 

کرده که هنوز جواب ندادم.
اینکه  بیان  با  سینما  باسابقه  مدیردوبالژ  و  گوینده  این 
دلم  کرد:  اظهار  است،  دوبله  اصلی اش  اولویت  همچنان 
نمی خواست وارد بازیگری شوم اما فریدون جیرانی باعث 

شد در این مسیر هم حرکت کنم.
گرفته  جدی  خیلی  دوبله  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
نمایش  برای  سینماهایی  که  موقعی  تا  گفت:  نمی شود، 
حالت  باشیم،  نداشته  شده  دوبله  خارجی  فیلم های 

بیمارگونه دوبله ادامه خواهد داشت.
جلیلوند که سریال »معمای شاه« را در حال پخش دارد 
طی روزهای آینده فیلم »این سیب هم برای تو« را به 
کارگردانی سیروس الوند که در آن ایفای نقش کرده روی 

پرده سینماها خواهد داشت.

ایستادگی،  مقاومت،  والیتمداری،  آبان   25 در  اصفهان  مردم 
شهات طلبی و حسینی بودن خود را برای چندمین بار به اثبات 
رساندندواین روزهمچون ستاره ای درخشان بر تارک تاریخ حماسه 

ملت می درخشد. 
 روز 25 آبان سال 61 یادآور تشییع پیکر پاک 370 شهید گلگون 
کفن عملیات محرم در شهر اصفهان است،تشیع این تعداد شهید آن 

هم در یک روز در هیچ جا سابقه نداشت وبعد ها هم اتفاق نیفتاد.
 پیشتازی اصفهان در دفاع از اسالم و حریم اهل بیت )ع( را باید 
در 1400 سال گذشته جستجو کرد،در این دفتر درخشان صفحاتی 

وجود دارد که از درخشش ویژه ای برخوردار است.
 در این میان 25 آبان روزی است که درخشندگی ویژه آن در تاریخ 
بی نظیر است و سالروز این روز باشکوه انگیزه ای شد تا در فاصله ای 

سی و سه ساله به واکاوی عملیات محرم بپردازیم.
 عملیاتی که در منطقه زمانی خاصی به وقوع پیوست.یعنی هنگامی 
که ایران به ظاهر در عملیات رمضان به اهداف خود دست نیافت و 
دشمن به جهت سرپوش نهادن بر پیروزی های بزرگ فتح المبین 
)فروردین 1361( و بیت المقدس)خرداد 1361( به تبلیغات جهانی 
دهد  جلوه  ناتوان  نبرد  ی  ادامه  از  را  ایران  تا  زد  می  دامن  خود 
وعملیات محرم مهر باطلی بود بر تمام فرافکنی های عراق و اربابانش 
و ضرب شصت دیگری بود از سوی رزمندگان سخت کوش تا بار 

دیگر همه جهان سر در الک خود فرو ببرند .
 عملیات محرم از جمله عملیات هایی بود که عمده ی بار آن بر 
دوش فرزندان اصفهان بود و این خود برگ طالیی دیگری از مبارزات 

،مقاومت و ایثارگری  این استان است.
عملیات محرم با رمز یا زینب )س( و هدف آزاد سازی جبال مرزی 
حمرین در جنوب دهلران از دهم آبان 61 طی سه مرحله در مناطق 
شرهانی، زبیدان و بیات، جنوب شرقی دهلران در غرب عین خوش 

انجام شد.
 آزاد سازی سلسله جبال حمرین ، قله های 390 ، 398 ، 400 
پادگان  دهلران،  موسیان،  شهرهای  امنیت  تامین  و 298،   290 ،
عین خوش، دشت اژیه و دهکده های اطراف، تامین قسمتی از مرز 
به طول 50 کیلومتر، خارج شدن جاده عین خوش - دهلران به 

طول 100 کیلومتر از زیر دید و تیر دشمن، به خطر انداختن جاده 
ارتباطی طیب، غربی و جاده بغداد - عماره، آزادسازی منابع نفتی 
موسیان و حوضچه های نفتی زبیدات، تلمبه خانه و 70 حلقه چاه 

نفتی از نتایج این عملیات بوده است.
قمر  تیپ 44  اشرف،  نجف  لشکر 8  )ع(،  امام حسین  لشکر 14   
بنی هاشم )ع(، گروه توپخانه ای 15 خرداد، جهادسازندگی استان 
اصفهان، پایگاه هشتم شکاری ارتش و تعدادی از یگان های توپخانه 

ارتش از جمله یگان های استان اصفهان در این عملیات بوده اند.
امام  لشکر 14  پاسداران شامل  یگان های سپاه  این عملیات  در   
حسین )ع( 8 نجف اشرف و 17 علی بن ابیطالب )ع( از رودخانه 
فصلی دویرج و چیخواب و موانعی همچون میدان مین،بشکه های 
ناپالم با سیم های خاردار فرشی و کانال های مین گذاری شده عبور 

کرده و خطوط دشمن را شکستند.
اولین  برای  دشمن  نفربر  و  تانک  محرم حدود 260  عملیات  در   
سپاه  سوار  موتور  های  گردان  توسط  مقدس  دفاع  طول  در  بار 
خودرو  دستگاه   230 تعداد  و  زده  تانک  شکارچیان  به  معروف 
تازه  عراق  که  لیزری   -  57 تانک   160 حدود  و  شد  منهدم 
صدام  تانک  های  گردان  بنام  و  بود  کرده  خریداری  اتریش  از 
اسالم  رزمندگان  توانمند  دست  به  سالم  بودند  کرده   نامگذاری 

افتاد.
تیپ  از  زیادی  تعداد  عملیات  این  در  توانستند  اسالم  رزمندگان   
های پیاده زرهی ارتش عراق شامل تیپ 24 مکانیزه گردان های 
گردان های  و  الحریر  گردان   ، کماندویی  گردان  پنج  و  مخصوص 
تانک صدام بودند را کامال منهدم کردند و بیش از هفت هزار نفر از 

دشمنان بعثی به هالکت رسیدند.
نفر   750 حدود  محرم  عملیات  ایرانی  شهید   1250 میان  از   
مربوط به شهر اصفهان بودند که 370 تن از شهدای این عملیات 
و  تشییع  اصفهان  پرور  شهید  امت  دستان  روی  بر  آبان   25 روز 
روز  به همین مناسب  و  به خاک سپرده شدند  در گلستان شهدا 
شد  نامگذاری  اصفهان  شهر  ایثار  و  حماسه  روز  نام  به  آبان   25
را گرامی ماندنی  یاد  به  روز  این  اصفهان   و همه ساله مردم غیور 

 می دارند.

سینمای  مشهور  کارگردان  مجیدی،  مجید  کویر،  کیمیای  گزارش  به 
ایران، در حاشیه بازدید از دبیرستان نظام مافی تهران، جزئیات جدیدی 

از اکران های بین المللی فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« را اعالم کرد.
به گفته مجیدی، اولین اکران عمومی فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« در 
کشور ترکیه و از روز 17 ربیع االول، سالروز میالد پیامبر اعظم)ص( آغاز 
 ATV خواهد شد.این اکران در 430 سینمای ترکیه خواهد بود و شرکت

پخش کننده آن خواهد بود.
مجیدی افزود: بعد از ترکیه، کشورهای عربی چون عراق و سوریه و لبنان 
در لیست اکران فیلم هستندو  امیدواریم تا یک سال دیگر اکران های 

عمومی در کشورهای دیگر به جایگاه شایسته فیلم رسیده باشند.
آنچنانچه مجیدی می گوید: مراحل نهایی دوبله عربی فیلم نیز در حال 

انجام است.
بین المللی  افزود: پخش کننده  فیلم »محمد رسول اهلل)ص(«  کارگردان 
واحدی برای این فیلم وجود ندارد و هر کشور پخش کننده خاص خود 

را دارد.
مجیدی همچنین در مورد موانع و کارشکنی ها در مسیر اکران بین المللی 
فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« گفت: حضور جهانی فیلم محمدرسول اهلل 
علی رغم کارشکنی هایی که در مورد این فیلم می شود از جمله تالش های 
عربستان سعودی ولی در مسیر خوبی قرار دارد و اکران های محدودی را 
در برخی کشورها داشتیم. نمونه اش هفته پیش که این فیلم در دانمارک 
پیامبر)ص(  به  توهین آمیز  کاریکاتور  پیش  سال   10 که  جایی  یعنی 
کشیده شده بود به نمایش درآمد. نمایش هایی به شکل سمبولیک هم 
داشتیم یک نمونه نمایش در لبنان صورت گرفته که بسیاری از علمای 
اهل تسنن و شیعه از آن استقبال کردند و با همین کارها  آن فضایی 
که دانشگاه االزهر ایجاد کرده شکسته می شود. هفته آینده عازم لهستان 
هستم و در مراسم سینما ایمیج  امسال قرار است به من و آقای استرارو 
فیلمبردار محمد رسول اهلل)ص( جایزه ای اهدا شود. بعد از سفر لهستان 

به سوئد و نروژ می رویم و بعد هم در خانه سینمای ایتالیا فیلم به نمایش 
درمی آید.

وی در مورد پخش بین المللی در کشورهای اسالمی گفت: اکران فیلم 
در ترکیه را از این جهت شروع کردیم که خیرالدین کارما مفتی بزرگ 
انعکاس  را در مورد آن داشت که  با دیدن فیلم نظرات مثبتی  ترکیه 
وسیعی داشت. قرار بود کمپانی در هند فیلم را نمایش دهد که نظرات 

برخی از مفتی های تندرو باعث شد نمایش فیلم به تعویق بیفتد.
مجید مجیدی در بخش ابتدایی این نشست خبری که باحضور مدیران 
و معلمان مدرسه نظام مافی و اهالی رسانه در این دبیرستان برگزار شد، 
در ارتباط با تعامل سینما و آموزش و پرروش گفت: اگر واقعا تعامل بین 
به درستی صورت گیرد  آموزش جامعه و سینما  و  تربینی  بخش  های 
از ظرفیت بزرگ  باید  از دغدغه ها حل می شود متولیان سینما  خیلی 
و  دانش آموز  میلیون  دو  حدود  کنند.  استفاده  دانش آموزان  و  مدارس 
یک میلیون معلم و خانواده های آنها ظرفیت خوبی است که در بین آنها 
وجود دارد. اگر تعامل درستی باشد و در این زمینه فرهنگسازی شود. 
برای این کار زیرساخت های درست نظام آموزشی کشور باید تامین شود.

وی ادامه داد: سوژه ها و ایده های خوبی برگرفته ازدانش آموزان در محیط 
آموزشی وجود دارد که می تواند در فیلم ها بیاید. دغدغه های معلمین و 
نظام آموزشی باید به سینما بیاید و این ارتباط دو طرفه شکل بگیرد و 
وقتی هر کس مسائل خودش را نگاه می کند بخشنامه ها دیگر نمی توانند 
کاری بکنند.وی با اشاره به موضوع اکران فیلم محمدرسول اهلل در مدارس 
گفت: نمایش ویژه فیلم برای مدارس علی رغم اینکه آموزش و پرورش 
و عالقه مند به نمایش آن است و خود من جلسه ای با وزیر آموزش و 
پرورش داشتم به دلیل نبود زیرساخت های مناسب، به کندی صورت 
می گیرد. اگر تعامل بین نظام آموزشی کشور و سینما به درستی ایجاد 
شود یک تحول اقتصادی و تربیتی خواهیم داشت. که همه اینها بستگی 

به بهبود وضعیت زیرساخت دارد که اگر نخواهند نمی شود کاری کرد.

بزرگداشت زاون قوکاسیان در عصر آدینه مصادف با سومین 
تهران  کوتاه  فیلم  جشنواره  دومین  و  سی  برگزاری  روز 
اتفاقی قابل تقدیر و البته به یادماندنی بود. در این مراسم 
و  شاگردان  از  در جمعی  ایران  سینمای  مهربان  زاوِن  یاِد 
اساتید سینما گرامی داشته شد.به گزارش کیمیای کویر، 
در ابتدای این آیین پاسداشت؛ پس از پخش کلیپی ساخته 
فریبرز آهنین، کامران ملکی به عنوان مجری به روی سن 
آمد و پس از قرائت متنی عمیق و تاثیرگذار، دبیر جشنواره 
را برای بیان خاطراتی از زنده یاد قوکاسیان به روی صحنه 
شرایط  تاثیر  تحت  که  کیش  فرخنده  کرد.فرید  دعوت 
ما  دوستی  »سابقه  داشت:  اظهار  بود،  گرفته  قرار  مراسم  
ای  برنامه  که  زمانی  گردد.  برمی   80 دهه  های  نیمه  به 
را با محوریت تولیدات مناسبتی سینمای ایران دنبال می 
زاون  نام  به  کردیم  پیدا  اصفهان  در  را  منبع  یک  کردیم. 
)ع(  حسین  امام  زاون  و  من  شناخت  واسطه  قوکاسیان. 
امامی  طاهره  ساخته  دیگری  کوتاه  مستند  ادامه  بود.«در 
نمایش داده شد و سپس حضار به احترام زاون و یک عمر 
پرداختند.مهرداد  تشویقش  به  ایستاده  اش  هنری  فعالیت 
اسکویی، یکی از شاگردان زاون، در  ادامه به بیان سخنانی 
پرداخت و گفت: »در جشنواره فجر هنگام صحبت درباره 
زاون غمگین بودم اما امروز خوشحالم. زاون عاشقی بود که 
با عشقش هنرش را زندگی کرد. با رفتن زاون ما هرگز یتیم 
جهاِن  و  کرده  درک  را  زاون  که  باشیم  نشدیم. خوشحال 

خودزیسته اش را دیده ایم.« 
همایون ارشادی، محمدرضا دلپاک )صدابردار پیشکسوت( 

به روی سن فراخوانده شدند  ادامه  و مجید مصطفوی در 
همیشگی  همراه  معتمدی  حسن  به  را  یادبودی  لوح  تا 
با  گفتگو  محوریت  با  مستندی  پخش  کنند.  تقدیم  زاون 
سینماگرانی چون مسعود کیمیایی، مجتبی راعی، محسن 
امیریوسفی، مجید برزگر، روزبه رایگا، شمسی فضل الهی، 

مجید مصطفوی و ... قسمت بعدی این مراسم بود.
مراسم،  ادامه  در  قوکاسیان  دیگر شاگردان  از  نعمتی  نقی 
اظهار داشت: »چیزی درباره زنده یاد زاون ناگفته نمانده. 
خوشحالم که بعد از یک سال هنوز یادش فراموش نشده 
وقت  هیچ  خاطر  این  به  و  بود  مادرش  عاشق  زاون  است. 
اصفهان را ترک نکرد. امیدوارم فیلمسازان هیچ گاه اصالت 
شان را فراموش نکنند.« در این قسمت برنامه مستند کوتاه 
»نقش خیال« اثر مرحوم زاون قوکاسیان نمایش داده شد. 
یک  عنوان  به  جشنواره  بولتن  به  ادامه  در  ملکی  کامران 
منبع اطالعاتی مناسب اشاره کرد که در خصوص زاون نیز 

اطالعات خوبی به مخاطب ارائه می دهد.
محمدرضا  زاون،  درباره  دیگری  مستندی  پخش  از  پس 
شریف الدین، تهیه کننده سینمای ایران به بیان خاطراتی 
از زاون پرداخت.مراسم با حضور نماینده »بنیاد پژوهشی- 
سینمایی زاون« ادامه یافت. فرزان معظم درباره این بنیاد 
اندیشه  و  ها  کتاب  از  »استفاده  شد:  یادآور  آن  اهداف  و 
های زاون توسط فیلمسازان جوان از اهداف این بنیاد است 
که کسانی چون همایون اسعدیان، فاطمه معتمدآریا، دکتر 
به  آن  در   ... و  مستوفی  پیام  مهیمن،  خدایی،  قهمیری، 

فعالیت مشغولند.«

باکتاب زندگی گنیم
الذی علّم بالقلم                                                                   

نازل  اش  گرامی  رسول  بر  که  آیاتی  اولین  در  متعال  خدای 
که  پروردگاری  فرماید:  می  معرفی  چنین  را  خود  فرموده، 
علم  اهمیت  بر  روشنی  گواه  شریفه  آیه  این  آموخت.  قلم  با 
در  کتابخوانی  و  کتابت  و  کتاب  واالی  وارزش  نگارش  نیز  و 
را سبک  کتاب  نیست که  روا  است. پس هرگز  اسالمی  تفکر 
بشماریم وبرای ما به عنوان مسلمان جایز نیست که از کتاب و 
کتابخوانی کم بهره ببریم و یا خود را از آن بی نیاز بدانیم بلکه 

باید قدر کتاب را بشناسیم و آن را ارج نهیم.
و  سال  چند  آنچه  که  دارد  سرعت  آنچنان  دانش  پیشرفت 
یا روز قبل تهیه و تدوین شده، به همان  چه بسا چند هفته 
سرعت علم  رنگ و بوی کهنگی را به خود می گیرد و قواعد 
لطف  به  اما  ندارد،  را  سابق خود  استواری  دیگر  آن  قوانین  و 
خدای متعال کتابی در دست ما مسلمانان است که هرگز کهنه 
در آن راه ندارد ودرهمه دوره ها و هر زمان که آن را بگشایی 
عطر تازگی به مشام انسان می رسد. قوانینش جاودانه است و 
همان گونه که مخاطبان اولیه آن از زالل بی کرانش سیراب 
آرامش می  نیزبه  آن  در سایه سار  امروزی  انسان  می شدند، 
رسد. کتابی که کسی بعد از نزدیک به 15 قرن نتوانسته مانند 
که  است  ای  معجزه  کتاب  این  توانست   رابیاوردونخواهد  ش 
و  ترین  دلنشین  زیباترین،  و  گذارده  نمایش  به  را  بشر  عجز 
پرمحتواترین نوشته هستی در جریده خلقت است.در جهان رو 
به پیشرفت امروزی که دانش مالک برتری است، ما مسلمانان 
پرگهریم.  و  پایان  بی  عمیق،  ژرف،  کتابی  داشتن  به  مفتخر 
پس بر ماست که ماهرانه در این دریای با عظمت فرو رویم و 
گوهرهای ناب را هماره از آن استخراج کنیم و به سپاس ایزد 
متعال در اعطای چنین تحفه ای آسمانی، به آن انس گیریم 
و از آن بهره جوییم که انس با قرآن راه نجات و پیروزی است.

کتاب بوستان سبزی است که همیشه بهاری و هماره طراوت 
بخش است. البته هستند کسانی که شیطان صفتند و تالش 
می کنند تا این بوستان را آلوده و تخم علف های هرز بر آن 
ی  اندوخته  و  ازتجربه  که  نوجوان  و  جوان  قشر  لذا  بپاشند. 

اندک دراین دنیای بی پایان و پرپیچ وخم برخوردار است، باید 
سخت بهوش باشد تا در دام بدخواهان و تاریک دالن نیفتد و 
به بیراهه کشانده نشود که بسیارند آنها که القائاتی مسموم و 
مهلک را در قالب ارزشمند کتاب عرضه کرده، دل های پاک را 

به گرداب هالکت می کشانند.
بشر  به  تعالی  خداوند  استکه  ای  تحفه  ارزشمندترین  کتاب 
ارزانی داشته است. خالق مهربان عالم، وجود انسان را به قدرت 
دادن  نشان  در  و  کرد  ممتاز  موجودات  از سایر  دانایی  و  فکر 
اهمیت بسزای علم و دانایی در کتاب آسمانی اش قرآن مجید 
به قلم و آنچه می نویسند سوگند یاد فرمود که، »والقلم و ما 
یسطرون«. این سوگندبلندای مقام کتاب را نشان می دهد تا 

آنان که راه کمال می جویند کلید صعودو پیروزی را بیابند.
دیگر  تفریحات  از  بسیاری  باشدمثل  اگرمداوم  خواندن  کتاب 
عادت و دلبستگی ایجاد می کند.خواندن چند کتاب می تواند 
کتاب  به  و  کند  دلبسته  کتابخوانی  و  کتاب  دنیای  به  را  ما 
دنبال  به  هارا  دانستنی  از  باری  دهدوکوله  عادتمان  خواندن 
آورده و گنجینه ای گرانبها برای ما ایجاد کند که دارای ارزش 

بسیاری است.
کتاب همواره طراوت و رشد و شکوفایی به همراه می آورد.آینه 
ای است تمام نما از تجربه ها، آموخته ها، دانستنی ها و علوم 
مختلفی که دیگران به رنج فراوان بر صفحه ماندگار آن به جا 
گذاشته و چون هدیه ای گرانبها به دست ما رسانیده اندکه باید 

قدر دان آن باشیم.
ساعتی  ما  تا  است  مناسب  فرصتی  کتابخوانی  و  کتاب  روز 
بیندیشیم. چقدر از لحظات طالیی عمرمان را صرف خواندن 
کتاب می کنیم؟ چگونه و با چه مالکی کتابی را برای خواندن 
و  پردازیم؟  به مطالعه می  با چه روش هایی  بر می گزینیم؟ 
سرانجام آن که چقدر از خواندن هر کتابی بهره می گیریم یا 
اندازه در رشد و تعالی ما مؤثر می افتد؟ روز  هرکتاب تا چه 
کتاب و کتابخوانی فرصتی است تا کتاب های تازه ای بشناسیم 
و قدری از حقایق هستی بچشیم. این فرصت را از دست ندهیم.

چه زیباست انسان از هر فرصتی برای صیقل بخشیدن روح و 
فراگیری راه صحیح زندگی به خواندن کتاب بپردازد و لذتی 
فوق همه لذات را به خود اختصاص دهدآنچه از کتاب خوب 
به انسان می رسد از هیچ چیز دیگری نخواهد رسیداما مراقب 
باشیم که هرکتابی به یک بار خواندنش نمی ارزد زیرا غذا اگر 
یا حتی  بار خوردن آدم را مریض و  با همان یک  باشد  فاسد 
نابود می کند و همچنین است کتاب بد که می تواند انسان به 

پرتگاه سقوط بکشاند
فرصت را از دست ندهیم و از هم امروز کتاب خواندن را آغاز 
برای  البته  و  کنیم  پیدا  سالم  جسم  و  متعالی  روح  تا  کنیم 
اطمینان بهتر است کتاب خوب را از اهلش بخواهیم تا بتواند 
مارا به منزل مقصود برساندکه البته کتاب خواندن باید همراه 

با اندیشه و تفکرباشد تا ارزش الزم را بیابد.
مأنوس  کتاب  با  هرکه  فرمودند:  )ع(  علی  متقیان  موالی 
کتاب  شودآری،  می  دور  او  از  رنجی  و  اندوه  و  هرغم  شد، 
هایی  کسالت  و  افسردگی  حوصلگی،  بی  تنهایی،  مرهم 
کتاب  این  و  آید  می  انسان  سراغ  به  گاه  بی  و  گاه  که  است 
ها  نگرانی  از  را  فرد  داردو  را  آن  زدودن  قدرت  که   است 

می رهاندو شادابی و سرور را جایگزین آن می کند.

25آبان سالروز حماسه وایثارمردم اصفهان 

»محمد رسول اهلل)ص(« در 430 سینمای ترکیه
 اکران می شود

شِب زاون مرِد مهربان سینمای ایران

فرهنگ و هرن

5 دوشنبه 25 آبان ماه 1394                 4 صفر 1437             16 نوامبر 2015                   سال اول شماره 40                    قیمت : 500 تومان                               

یادداشت رس دبیر

 «شامره 22 «سودکو

حامسه اصفهان 

ب
جوا

ب
جوا



به گزارش کیمیا کویر به نقل از  افکارخبر، 
انضباطی  نشست کمیته  بود  قرار  اگرچه 
را  کرار  جاسم  تکلیف  استقالل  باشگاه 
جنجالی  مصاحبه  اما  کند،  مشخص 
را  معادالت  همه  تلویزیون  با  افشارزاده 
به هم ریخت. مدیرعامل استقالل در این 
دیگر  کرار  که  کرد  اعالم  رسما  مصاحبه 
این  از  و  ندارد  استقالل  در  جایی  هیچ 
است.مصاحبه  شده  گذاشته  کنار  باشگاه 
افشارزاده در سریع ترین زمان ممکن به 
گوش کرار رسید و او نه تنها از این بابت 
ناراحت نشد بلکه خوشحال نیز شد. هنوز 
مصاحبه او  را فراموش نکرده ایم که سه 
هفته پیش در واکنش به مصاحبه مسعود 
معینی عضو هیات مدیره استقالل گفته 
بود روزی که من را کنار بگذارند عید من 
است و از تمامی مسووالن استقالل تشکر 
به  پیش  ها  مدت  از  که  کرار  کنم.  می 
دنبال جدایی از استقالل و رفتن به یک 
راحت  تواند  می  حاال  است  دیگری  تیم 
از  که  آنطور  و  برسد  اش  خواسته  به  تر 
شواهد امر پیداست در این ماجرا باشگاه 
اگر  شاید  شد.  خواهد  متضرر  استقالل 
کرد  می  صبوری  بیشتر  کمی  افشارزاده 
این  انضباطی  نشست  داد  می  اجازه  و 

بازیکن که خودش وعده داده بود برگزار 
می  رقم  دیگر  ای  گونه  به  شرایط  شود 
و  حق  تمام  باید  استقالل  حاال  خورد. 
پرداخت  را  اش  اخراجی  بازیکن  حقوق 
و  وکیل  از  گام  اولی  در  کرار  کند. 

مدیربرنامه اش خواسته است مصاحبه 
و  تهیه  را  افشارزاده  تلویزیونی 

ترجمه  رسمی  صورت  به 
این  او می خواهد  کند. 
فیفا  برای  را  مدرک 
طبق  کند.  ارسال 
المللی  بین  قوانین 
یک  که  صورتی  در 
باشگاه  توسط  بازیکن 

شود  گذاشته  کنار 
وحقوق  حق  تواند  می 

فصل  پایان  تا  را  کاملش 
کرار  حساب  این  با  کند.  دریافت 

ریال  تا  و  نداشته  را  آمدن  کوتاه  قصد 
کند.  می  تیمش طلب  از مسووالن  آخر 
شاید بهتر باشد پرونده کرار را باز کنیم 
به  باید  چقدر  استقالل  باشگاه  بدانیم  تا 
از  او  دهد.  زیان  و  ضرر  فوتبالیست  این 

تومان  میلیون   ۱۰۸ مبلغ  گذشته  فصل 
میلیون   ۱۱۷ پول  این  به  است.  طلبکار 
دیگر را نیز باید اضافه کرد. در قراردادی 
که کرار فصل گذشته با باشگاه استقالل 
است  موظف  باشگاه  این  ساخت  منعقد 
مالیات وی را پرداخت کند و بنا 
سازمان  رسمی  اعالم  به 
کرار  مالیات  اداره 
تومان  میلیون   ۱۱۷
است.  بدهکار 
قرارداد  باید  تازه 
را  کرار  امسال 
نیز حساب کنیم. 
رسمی  سایت  در 
برتر  لیگ  سازمان 
جلوی نام کرار نوشته 
شده است شماره پیراهن 
 ،۱۱/۶/۱۳۶۶ تولد  تاریخ   ۱۳
قرارداد  مبلغ  و   ۹۵ و   ۹۴ قرارداد  اتمام 
میلیاردو  یک  معادل   ، ریال  ۱۲میلیارد 
۲۰۰ میلیون تومان. از این مبلغ کرار تا 
حاال ۱۷درصد گرفته است. اگر بخواهیم 
مبلغ دریافتی او را حساب کنیم متوجه 

سوی  از  تومان  ۲۵۰میلیون  شویم  می 
باشگاه استقالل به این بازیکن داده شده 
تومان  ۹۵۰میلیون  حدود  در  او  و  است 
با  ها  استقاللی  اگر  شاید  است.  طلبکار 
بخشی  از  او  رسیدند  می  توافق  به  کرار 
از این پول گذشت می کرد، اما با توجه 
توافق  به  رسیدن  آمده  پیش  اتفاقات  به 
میان طرفین بعید به نظر می رسد. کرار 
خواهد  ایران  به  آینده  روز  چند  ظرف 
نگیرد  را  پولش  که  صورتی  در  او  آمد. 
وی  که  آنطور  کند.  می  شکایت  فیفا  به 
به اطرافیانش اعالم کرده است حاضر به 
کوتاه آمدن نیست و تا ریال آخر از مبلغ 
قراردادش را می خواهد. به نظر می رسد 
با  نتواند  استقالل  باشگاه  که  صورتی  در 
پادرمیانی این معضل را حل کند عواقب 
سختی برای آبی پوشان پایتخت به وجود 
از  متعددی  های  شکایت  تاکنون  آید. 
بازیکنان خارجی این تیم به فیفا رسیده 
اجرای  به مرحله  آنها  از  است و بسیاری 
می  شکایت  این  است.  درآمده  حکم 
تواند احکام صادر شده را جلوتر بیندازد 
و  افشارزاده  دید  و  بود  منتظر  باید  حاال 
این معضل  برای  راهکاری  معاونانش چه 

بزرگ دارند.

درخشش ورزش کارگری استان اصفهان
کسب مقام اول قهرمانی کارگران کشور توسط تیم پهلوانی و باستانی کارگران 

استان اصفهان را به جامعه کاروتولید تبریک عرض مینماییم.
اعضاء تیم آقایان ولی اهلل یاری.مجید گل پیرا.حمید بهرامیان.عباس مانیان.

مربی:سید کمال سلطان ابراهیمی
به امید پیشرفت روز افزون ورزش کارگری استان اصفهان

در برخورد اول با علی حیدی، به راحتی می توان صبر، نشاط 
و سرزنده  بودن را در وجود او دید، که خود عامل همه این 
صفات را ورزش بیان می کند و می گوید: ورزش نعمت و 
فرصت بزرگی است که خداوند به بندگان می دهد تا با آن 
روح و جسمشان را آرام کند، زیرا ورزش دوای هر دردی به 

شمار می رود.
علی حیدری، در سال ۱۳۲۳ در مسجد سلیمان زاده شد اما 
سال های سال است که ساکن اصفهان شده، این پیشکسوت 
ورزشی از سن ۱۷ سالگی ورزش را با کشتی و بوکس آغاز 
می کند و چنان با جدیت و پشکار ادامه می دهد که موفق 
به  کسب قهرمانی در هر دو رشته می شود، جالب است که 
حیدری روزگاری را در حرفه خبرنگاری گذراند و در سال 
۱۳۴۷ به استخدام ذوب آهن درآمد و به مدت ۲۱ سال عمر 

خود را در این مجموعه سپری کرد.
وی بیان می کند: گرفتاری ها و مشغله کار و زندگی نتوانست 
جلوی ورزش و پیشرفتم را بگید و من را از عرصه ورزش دور 
کند زیرا نگاهم این بود که ورزش جزیی از زندگی به شمار 
می رود و هر انسانی باید به ورزش اهمیت بیشتری بدهد و 

بداند که عقل سالم در بدن سالم است.
جسم  و  روح  بر  ورزش  تاثیرات  از  خوبی  به  که  حیدری 
آگاهی داشت، اضافه کرد: پس از دوران بازنشستگی با اراده 
ای قوی تر پا به عرصه ی ورزش گذاشتم و توانستم مدال 
های بسیاری را برای ورزش ایران و اصفهان کسب کنم و 
این جای خوشنودی دارد که هنوز می توانم حس زیبای 

قهرمانی را تجربه کنم.
پیشکسوت ورزش اصفهان تا کنون که در سن ۷۲ سالگی 
بوکس،  کشتی،  ورزش  در  را  مدال   ۳۲ توانسته  است 
پاورلیفتینگ، پرس سینه، لیفت و پرورش اندام از آن خود 
کند که به تازگی در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور 
در دسته ۶۶ کیلو گرم رده سنی پیشکسوتان در سال ۹۴ با 

رکورد ۲۳۰ کیلو گرم به مقام نخست رسید.
وی اذعان نمود: از جوانان محترم خواهشمندم که عمر و 
توانایی خود را در قهوه خانه ها حرام نکنند، زیرا در آن مکان 

ها چیزی جز، ناتوانی، مشکالت روحی و جسمی از آنشان 
نمی شود، وقتی جوانان مملکت را در این مکان ها می بینم 
بسیار ناراحت می شوم که چرا قهوه خانه ها باید پر از جوان 

باشد و باشگاه ها خالی از این جوانان؟؟؟
حیدری بیان کرد: قهرمانی در هر سن و سالی امکان پذیر 
است، قهرمانی فقط نیازمند سعی و تالش و اعتماد به خود 
است که اگر هر فردی در هر زمینه آن را داشته باشد و دنبال 
کند، بدون شک به قهرمانی می رسد چه در درس، چه در 

کار و چه در ورزش.
امید  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  پاورلیفتینگ  پیشکسوت 
بیشتری  اهمیت  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  که  رود  می 
کنیم  فراموش  نباید  و  بدهد  ورزشی  پیشکسوتان  به  را 
تجربه  با  توانند  می  که  هستند  پیشکسوتان  این  که 
قهرمانی و  پیشرفت  سمت  به  را  ورزش  خود   های 

 ببرند.
ر. خاکسار

طارمی خودش مذاکره با هاماربی 
را رد کرد

اروپایی  مشتریان  ذره بین  زیر  که  پرسپولیس  ملی پوش  مهاجم 
سوئدی  تیم  پیشنهادی  مبلغ  بودن  پایین  دلیل  به  گرفته،  قرار 

خواهانش، مذاکره با این باشگاه را رد کرد.
با اینکه برخی رسانه ها از بی میلی سرمربی تیم هاماربی سوئد 
به جذب مهاجم ملی پوش پرسپولیس به عنوان بزرگترین مانع 
حضور مهدی طارمی در این تیم سوئدی یاد کرده اند اما ظاهرا 
پیشنهاد چند تیم اروپایی باعث شده طارمی برای حضور در لیگ 

سوئد دچار تردید شود.
تیم ملی  و  لیگ  به دنبال درخشش طارمی در   گفته می شود 
چند باشگاه اروپایی برای جذب او ابراز تمایل کرده اند و قرار است 
نمایندگان آنها در دیدارهای آینده باشگاهی و ملی بازی او را زیر 

نظر بگیرند و در صورت تایید باب مذاکره را با باشگاه او باز کنند.
مبلغ  البته  که  هاماربی  سوئدی  باشگاه  به  طارمی  رو  این  از   

پیشنهادی اش هم پایین بود پاسخ منفی داده است.
در همه جای دنیا مرسوم است کادر فنی تیم های ملی با البسه ای 
که اسپانسر تیم ها در اختیار فدراسیون های فوتبال قرار می دهد 
در اردوها و بازی های رسمی استفاده کنند اما این جا در ایران گویا 
همه چیز متفاوت است چون کارلوس کی روش در ادامه قهر خود 
با اسپانسر تیم ملی در اردوی گوام هم ترجیح داد برخالف جریان 
آب شنا کند و از البسه ای سود ببرد که هیچ نشانی از اسپانسرهای 

تیم ملی ندارد. 
البته قهر کی روش از مدت ها قبل و با اتمام قراردادش با شرکت 
آل اشپورت آغاز شد و این موضوع سرو صدای زیادی هم برپا کرد 
و باعث ایجاد درگیری های فراوانی میان او مقامات فدراسیون شد 
اما با این حال کارلوس همچنان روی خواسته هایش پافشاری کرد 
و در اردو و بازی های رسمی تیم ملی به جای گرمکن از لباس 
انجام ملی  تیم  البسه  برند  برای  تبلیغی  تا  کرد  استفاده   رسمی 

 ندهد.

چالش مربی پروازی والیبال
هفته  آرژانتینی  و  ایتالیالیی  گزینه   ۲ با  ایران  والیبال  توافق  خبر 
با  کار  والیبال  فدراسیون  نزدیکان  گفته  به  و  شد  اعالم  گذشته 
اما فدراسیون به چند دلیل عمده  آناستازی ۹۹ درصد تمام است 

هنوز اسم سرمربی تیم ملی والیبال ایران را اعالم نمی کنند.
اول، با اینکه گفته شده است شرایط لوزانو و آناستازی یکی است 
شاید این طور برداشت شود که دقیقا این دو تایم شبیه به یکدیگر 
دارند در صورتیکه اصال این طور نیست. لوزانو حدود ۲۰ روز زود تر 
می تواند خود را به تمرینات تیم ملی برساند و در صورت راهیابی 
ایران به المپیک او کار خود را در ایران ادامه می دهد اما آناستازی 
در دهه سوم فرودین به تهران می رسد و کمتر از ۱۰ روز می تواند 

با تیم در شرایط تمرینی باشد.
دوم، آناستازی تا سال ۲۰۱۷ با تیم لوتوس گدانسک قرارداد دارد و 
در صورت قبول سرمربیگری ایران به کار خود در لهستان هم ادامه 

خواهد داد و داستان مربی پروازی همچنان ادامه دار خواهد بود.
سوم، در صورت راهیابی تیم ملی والیبال ایران به المپیک، آناستازی 
او خواسته است که  لوتوس هم می ماند و  همچنان سرمربی تیم 
تمرینات تیم ملی برای حضور در المپیک به لهستان و شهر گدانسک 
انتقال پیدا کند تا او هم بر سر تیم باشگاهی اش باشد و هم ملی که 

لوزانو اصال این شرایط را ندارد و زمانش کامال آزاد است.
چهارم، شاید رزومه آناستازی از لوزانو چشم نوازتر باشد اما موضوعی 
بهترین  کرده  مردد  را  ایران  والیبال  فدراسیون  حاضر  حال  در  که 
گزینه کاربردی برای تیم ملی است، فارغ از پیش داوری و اتکا به 

پیشینه افراد.
شاید نام آناستازی در والیبال جهان زنگ بهتری داشته باشد اما شاید 
او در حال حاضر و با توجه به شرایط بهترین گزینه سرمربیگری تیم 
ملی نباشد، شاید هم باشد اما در حال حاضر دغدغه های فدراسیون 

والیبال برای اعالم نام سرمربی تیم ملی همین مسائل است.

 بازگشت عقیلی به تمرینات
 سپاهان

بعد  باتجربه و سرشناس سپاهان  هادی عقیلی مدافع 
از تعطیلی تمرینات این تیم راهی قطر شد تا عالوه بر 
استراحت مراحل اداری دریافت گرین کارت آمریکا را 
نیز پشت سر بگذارد. در شرایطی که تمرینات این تیم 
از اواخر هفته گذشته آغاز شد و حتی ایگور استیماچ 
نظارت  تمرینات  بر  روز جمعه  از  تیم  سرمربی جدید 
داشت خبری از حضور عقیلی در تمرینات نبود که با 
پیگیری های باشگاه و کادر فنی مشخص شد عقیلی 
تا روز سه شنبه از سرپرست تیم مرخصی گرفته است. 
اما استیماچ وقتی از این موضوع مطلع شد دستور لغو 
مرخصی عقیلی را داد تا این بازیکن بالفاصله از دوحه 
بازگردد که با این دستور کاپیتان دوم سپاهانی از روز 
شنبه در تمرینات تیمش آفتابی شد و زیر نظر سرمربی 

جدید کارش را آغاز کرد.

 خبری از برزیلی های 
سپاهان نیست

لئوناردو پادووانی و لوسیانو پریرا دو بزیکن برزیلی سپاهان 
با وجود این که نتوانستند مجوز بازی در نیم فصل اول لیگ 
آماده سازی  تمرینات  تمام  در  اما  بیاورند  به دست  را  برتر 
تیم حضور داشتند اما از روزی که ایگور استیماچ به عنوان 
سرمربی جدید منصوب و در تمرینات حاضر شد هیچ کدام 
معطوف  را  بزرگی ذهنش  تا سئوال  ندید  را  نفر  دو  این  از 

خود کند.
قرار  بازیکن  دو  این  مشکل  جریان  در  که  کروات  مربی   
نه  اما  ببیند  تمرینات  در  را  آنها  داشت  انتظار  بود  گرفته 
شود  می  گفته  پریرا.  از  خبری  نه  بود  پادووانی  از  خبری 
برزیل  به  تیم  تمرینات  تعطیلی  از  بعد  بازیکن  دو  این 
پایان  خود  استراحت  و  مرخصی  به  هنوز  و  اند  بازگشته 
 نداده اند به همین خاطر در تمرینات روزهای گذشته غیبت

 داشته اند. 
بازگشت  دقیق  زمان  از  اطالعی  هم  کسی  وضعیت  این  با 
آنها ندارد چون پادووانی و پریرا تا زمان آغاز نقل و انتقاالت 
زمستانی فیفا در ژانویه ۲۰۱۶ اجازه بازی برای سپاهان را 

ندارند.

راهیابی تیم بسکتبال با ویلچر 
مخابرات اصفهان به مرحله دوم لیگ 

برتر باشگاههای کشور
تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات اصفهان به مرحله دوم لیگ برتر 

باشگاههای کشور راه یافت.
 تیم بسکتبال با ویلچر شرکت مخابرات استان اصفهان با پیروزی 
مقابل حریفان به مرحله دوم لیگ برتر باشگاههای کشور راه یافت.

تیم  سرپرست  از  نقل  به  و  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
مسابقات  این   استان  مخابرات  شرکت  ویلچر  با  بسکتبال 
برگزار تبریز  شهرداری  میزبانی  به  و  ب   و  الف  گروه  دو   در 

 گردید.
در  اصفهان   مخابرات  شرکت  تیم  اینکه  بیان  با  سعادت   رضا 
،هیئت  آمل  شهرداری  تیمهای  با  مسابقات  این  ب   گروه 
خوزستان  هم گروه بود افزود : مخابرات اصفهان توانست با نتایج 
شهرداری  مقابل  ترتیب  به   ۸۸  –  ۹۳ و   ۵۶  -  ۶۷،   ۴۶  -۸۲
دست  پیروزی  به  آمل  شهرداری  و  خوزستان  ،هیئت  تبریز 
 یابد و با اقتدار  به عنوان سرگروه  به مرحله دوم مسابقات راه

 یابد.
میزبانی  به  که  را  مسابقات  دوم  مرحله  های  برنامه  وی جدول 
اعالم زیر   شرح  به  شد   خواهد  برگزار  آمل   شهرداری 

 کرد.

   

نجف آباد قهرمان مسابقات دو 
و میدانی و طرح استعدادیابی 

استان شد
استان  استعدادیابی  طرح  و  قهرمانی  دوومیدانی  مسابقات 
در دو رده ۱۳-۱۰ سال و زیر ۱۰ سال در شهر بهارستان 

برگزار شد.
مسابقات  در  بینا،  از  نقل  به  نیوز  صاحب  گزارش  به 
در  که  استان  استعدادیابی  طرح  و  قهرمانی  دوومیدانی 
بهارستان شهر  در  سال   ۱۰ زیر  و  سال   ۱۰-۱۳ رده   دو 

 برگزار شد .
تیم نجف آباد با شش بازیکن دراین رقابتها توانست مقام 
کسب کننده  شرکت  شهرستانهای  بین  در  را  تیمی   اول 

 کند.
نتایج انفرادی بازیکنان :

دوی ۱۰۰ متر : محمد جاللیان مقام دوم
قاسمی دو مقام  ابوالفضل   : وزنه  پرتاب  و  دوی ۱۰۰۰متر 

سومی
دوی ۸۰۰ متر و پرتاب توپ : سپهر معینی مقام سوم

مقام عسگری  علی  حاج  سهیل   : متر   ۶۰  دوی 
 سوم

درترکیب افضلی  سیدعلی  و  انتشاری   •متین 
 تیم

•مربی : سید بهنام طباطبائی
•سرپرست : محمد ژاله

کیلومتر   ۶ دوی  نیزدر  بانوان  بخش  •در 
ابراهیم محمدی کسب  صحرانوردی فاطمه 

جهت  استان  تیم  به  دعوت  و  اول  مقام 
حضور در رقابتهای کشوری .

زندگی  ای  درجامعه  که  است  تاسف  بسی   جای 
خبراختالس  وکنارش  ازگوشه  هرروز  که  کنیم  می 
رسد  می  گوش  به  مسووالن  میلیاردی  صد  چند  های 
باعث  متاسفانه  که  شود!!  می  عنوان  وسیما  درصدا  ویا 

گردیده تا دیواربی اعتمادی سختی ایجاد گردد.
بانک  ازاختالس های چند صدهزارمیلیاردی رئیس  بعد 
مرکزی و... چشممان به جمال زمین خواراراضی متعلق 

به ورزشگاه بزرگ اصفهان روشن شد!
پس ازمشاهده خبردستگیری سرکرده باند زمین خواران 
علیرضا  های  صحبت  و...ومطالعه  اوقافی  دولتی،  اراضی 
وجوانان(  ورزش   ( بدنی  تربیت  اسبق  مدیرکل  رحیمی 
اساسی  نقش  که   ۶۰ دهه  های  درسال  اصفهان  استان 
درتملک ۱۴۰۰هکتاراززمینهای یادشده به سود سازمان 
نگارنده  داشت،   ) جوانان  و  ورزش  )وزارت  بدنی  تربیت 
این  وضعیت  وبررسی  نقد  به  سال   ۲۰ به  قریب  که  را 
ورزشگاه و استادیوم ۷۵ هزارنفری نقش جهان پرداخته 
واتفاقات  گذشته  به  اجمالی  نگاهی  با  تا  داشت  برآن  
ورزشگاه  این  درراستای  سال   ۲۰ حدود  که  گوناگونی 
پرحاشیه شاهد بوده به نقد زخم دیرینه و التیام نیافته 

نقش جهان بنشیند.
علی الظاهرپس ازگذشت حدود۲۰سال وتغییروتحوالتی 
مدیریتی    های  حوزه  اصفهان،  دراستانداری   که 
 ) سازمان تربیت بدنی ( وزارت ورزش وجوانان کشور، اداره 
کل ورزش وجوانان استان، شرکت توسعه وتجهیزوزارت 
ورزش وجوانان وشرکت های پیمانکار)مجریان پروژه( به 
ای  نامه  تفاهم  امضای  با  سرانجام  است،  پیوسته  وقوع 
بین وزارت ورزش وجوانان کشور ومجتمع فوالد مبارکه 
وتوافق طرفین قرار شده، فوالد مبارکه درقبال پرداخت 
نقش  ورزشگاه  تکمیل  برای  تومان  ۳۰میلیارد  مبلغ 
باشگاه  دراختیار  ورزشگاه  این  ۲۰سال  مدت  جهان،به 

فوالد مبارکه سپاهان قراربگیرد.
پایه واساس مسئوالنی  بی  از وعده وعید های  صرفنظر 
پروژه  بر  وقوانین حاکم  بدون درنظر گرفتن شرایط  که 
اتمام  قول  غیرکارشناسی  صورت  به  ورزشگاه،  عظیم 
که  نمودند  اعالم  مختلفی  های  درتاریخ  را  نقش جهان 
هیچ کدام عملی نشد،بحثی که اینک مطرح شده وباعث 
آزارمی  را  اصفهان  گردیده که ذهن مردم صبوروشریف 
نام  با مخفف  فردی  است   آمده  درخبرها  که  این  دهد 
م.م تحت عنوان سرکرده باند زمین خواراراضی ورزشگاه 

و  ! است  شده  زندان  دستگیروروانه  اصفهان   بزرگ 
۴۰۰هکتار  از  بیش  وفروش  درتملک  تراینکه  مهم 
اززمین های به فروش رفته توسط فرد خاطی، چند تن 
اندو  نیزدست داشته  ادارات ذیربط  ازمسئوالن ومقامات 
با سرکرده این باند بزرگ زمین خوارهمکاری ومشارکت 
تکلیف  کنیم،  قضاوت  بیائیدازسرانصاف  اند؟!   نموده 
فشارهای عصبی که به مردم خوش بین وارد شده چه 
ناپسند  این عمل  پرسیم، کجای  از شما می  می شود؟ 
که  آنچه  است  سزا  آیا  دارد؟!  همخوانی  انصاف  دایره  با 
به سادگی  بندد،  می  نقش  مردم  درذهن  ارتباط  دراین 
پاک کنیم؟ اصالفکر کرده اید که اجحاف واعمال دور از 
انصافی که به این مردم روا داشته شده است چگونه از 

ذهن مردم زدوده وپاک خواهد شد؟
از لحظه  پاسخ مسئوالن به مردم خوشبین اصفهان که 
شنیدن این خبرهای آزاردهنده برای رسیدگی و صدور 
کنند  می  شماری  ثانیه  خواران  زمین  به  قطعی  حکم 
که  باشد  روانی  فشارهای  مسئول  باید  ؟ چه کسی  چه 
طول  در  که  مالکانی  وبیگناه  معصوم  های  خانواده  به 
برای  که  هایی  خانواده  باشند؟!  شده  وارد  ها  سال  این 
معوض  زمین  خودازقبیل  وحقوق  حق  حداقل  گرفتن 
مواجه  بسته  درهای  با  اکثرشان  اما  زدند  هردری  به 
بودند؟! یک لحظه خودمان را به جای آن خانواده های 
ومرارت  مشقت  هزاران  تحمل  با  که  بگذاریم  معصومی 
ای  پشتوانه  تا  بودند  کرده  خریداری  را  زمینی  قطعه 
این  پاسخگوی  باشد! چه کسی  فرزندانشان  آینده  برای 
ها  خانواده  براین  که  است  روحی  وفشارهای  نامالیمات 
وارد شده است ؟ کسی پیدا می شود بگوید مقصر اصلی 
کیست؟! مادرعصرپرتالطم وناآرامی قرارداریم که بابحران 
اقتصادی دست به گریبان است، درجامعه ای که درآن 
فقر وسایرمعضالت اجتماعی به گواه آماربحران خطرناکی 
را به وجودآورده است، لکن باتمام این معضالت همچنان 
پیوند دولت ومردم مستحکم تراز قبل درسطوح مختلف 
حاکم است وبا آرمان های مقدس امام راحل ومقام معظم 
رهبری تجدید عهد وپیمان می کنیم ؟ آیا روا وپذیرفتنی 
مایملک  خواربه  رانت  افراد  شرایطی  درچنین  است 
کنند  غارت  را  المال  بیت  واموال  بیاندازند  چنگ  مردم 
ومیلیاردها پول این ملت را به بانک های خارجی منتقل 
کنندوبه ریش این مردم شهید داده وایثارگربخندند؟!آیا 
واقعا سزا است مردمی که درجامعه وفاداربه رمزیا زهرا، 

مهدی  اباعبدا...ویا  یا  یاحسین،  یاعلی،  ا...،  رسول  یا 
پرکردن  برای  برج  برافراشتن  هرروزشاهد  هستند، 
از  باشدکه  داری  سرمایه  خوارو  رانت  فالن  نخوت  باد 
طریق کالهبرداری وشیادی ثروت اندوزی کرده است؟! 
می  شهیدان  با  ازپیوند  ماسخن  که  است  درحالی  واین 
گوئیم؟! ویامی توان باور کرد که نیروهای مخلص انقالب 
درعسرت ، تنگدستی، نداری وسختی معیشت بسرببرند 
وفساداجتماعی  بیعدالتی  همه  این  شاهد  وماهرروز 
نیست  باورکردنی  کالهبردارباشیم؟!  ای  عده  سوی  از 
خوش  روزهای  ازآن  رفتاروگفتاروعملکردها  چقدر   ،
اتحاد، همبستگی وگذشت وایثاراین امت انقالبی فاصله 
وصدیق  صفا  با  یاران  وآن  روزها  آن  است!وقتی  گرفته 
به انقالب را به یاد می آوریم که به شواهد فراوان دال 
واستمرارمساعی  انسجام  سازندگی،  برفرایندگسترده 
مختلف  درسطوح  وتعاون  همکاری  همدلی،  مشترک 
مردم  عامه  درسطح  ای  عادالنه  اقتصادی  نظم  برقراری 
بود،چنان  اجتماعی  بشروعدالت  حقوق  ترویج  ومبین 
عاجز از تطبیق با امروز و امروزیان می شویم که تصورش 

هم برایمان مشکل است!
ساده  نام  به  ای  شده  درتارتنیده  که  است  چنین  آری 
انگاری مشکالت ومعضالت اجتماعی گرفتار می آئیم و 
هیچگاه از چرا های بسیاری از مسایل پرسش نمی کنیم 

تا همچنان شرایط دچاراستخوان الی زخم باقی بماند!
داشته  ای  اشاره  باردیگر  باید  نمونه  آخرین  عنوان  به 
که  سرنوشتی  به  و  اختالس  شدن  برمال  به  باشیم 
ودرنهایت  شده  دچار  آن  به  اصفهان  بزرگ  ورزشگاه 
و  خواران  زمین  باند  سرگروه  دستگیری  یادآوری  با 
منتظر  افراد!   این  درقبال  ومسئوالن  مقامات  واکنش 
انتظارآنها  در  سرنوشتی  چه  ببینیم  تا  مانیم   می 

است!
صحیح  کاربردی  با  مسئولین  امیدواریم  هرحال  به 
اسالمی  ومنش  اخالق  واصول  تعهد  به  وآگاهانه  ودقیق 
درک  و  هاست،  آن  مقدس  رسالت  که  انقالبی  و 
خیر  به  خدمت  حقیقی  علووبرتری  که  ها  واقعیت 
نهفته  درآن  قرارگرفته  ظلم  مورد  های  انسان  وصالح 
ضایع  کسی  از  حقی  ندهند  کنندواجازه  عمل   است 

شود.
اصغر قلندری

اختالس های میلیاردی، دیواربی اعتمادی!
   پل صراط ازمو باریکتروازشمشیربرنده تراست:

اتفاق بد برای استقالل

علی حیدری نگینی در ورزش اصفهان

ورزش و جوانان 
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 «  اخبار 

 «  دنیای ورزش

ساعت ۹  مخابرات اصفهان    هیئت خوزستان 
شهرداری تبریز              ساعت ۱۱    شهرداری آمل 

ساعت ۱۷  هیئت خوزستان    شهرداری تبریز 
ساعت ۱۹  شهرداری آمل    مخابرات اصفهان 

ساعت ۹  مخابرات اصفهان   شهرداری تبریز 

 پنج شنبه 28 آبان

جمعه 29 آبان

روابط عمومی هیأت واداره امور ورزش کاررگان استان اصفهان



دعوت به همکاری مشاورین معماری و 
طراحی تاسیسات گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
در نظر دارد جهت اجرای پروژه های گردشگری در سطح 
طراحی  و  معماری  مشاوران  تخصص  و  تجربه  از  استان 

استفاده نماید. 
اداره  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  عمومی،  روابط  گزارش  به 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد 
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری این اداره کل گفت: اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد در نظر 
دارد جهت اجرای پروژه های گردشگری در سطح استان از 
تجربه و تخصص مشاوران معماری و طراحی استفاده نماید 

تا شاهد رونق صنعت گردشگری در این خطه باشیم.
محمدرضا نصیری عنوان کرد: با توجه به روند رو به رشد 
سرمایه گذاری در تاسیسات گردشگری و آغاز تحرکی جدید 
در این بخش در نظر دارد پروژه های موجود به مشاوران 
معماری و طرح دارای مجوز، رتبه و گواهینامه فعالیت جهت 

طراحی و مشاوره ارائه نماید.
وی خاطرنشان ساخت: شرکت هایی که تمایل به همکاری 
به  را  خود  کاری  رزومه  توانند  می  دارند  بخش  این  در 
آدرس خیابان امام خمینی )ره( ـ خیابان شهید ابراهیمی 
ـ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ 
معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری و یا پست الکترونیکی 

syazd@chmail.ir ارسال نمایند.

در راستای ثبت جهانی عملیات 
همسان سازی سیمای شهری بافت 

تاریخی آغاز شد
در راستای رفع تخلفات صورت گرفته در بافت تاریخی شهر 
یزد تعدادی از تابلو های مختلف و ناهمگون که تماماً جلو 

دید و منظر بافت را محصور کرده بود جمع آوری شد.  
اداره  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  عمومی،  روابط  گزارش  به 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد 
محسن ذاکری نیا عنوان کرد:این اداره کل از شش ماه پیش 
اقدام به اطالع رسانی و آگاهسازی کسبه در محور خیابان 
های امام،قیام، ایرانشهر، بلوار امامزاده و بازارها نمود و در 
راستای طرح همسان سازی و بهسازی سیمای شهری اقدام 

به اجرایی نمودن این طرح کرد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد 
زیباسازی  و  مرمت  است  اهمیت  آنچه حائز  اینکه  بیان  با 
اصیل  معماری  هویت  باید  افزود:  است  تاریخی  فضاهای 
اسالمی و ایرانی را حفظ کنیم و برای گردشگران و عالقه 
نه چندان دور  ویژه شهروندان همچون گذشته  به  مندان 

زمینه مساعدی برای بازدید فراهم کنیم.

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی یزد از 
پروژه های مشارکتی شهرستان میبد

اداره  اجتماعی  و  امورفرهنگی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
یزد، محمدمهدی شرافت ضمن بازدید از شهرستان میبد 
در دفتر فرماندار این شهرستان حضور یافت و در خصوص 
برنامه ریزی در راستای حضور شهرهای نمونه گردشگری 
کشور در شهر نمونه گردشگری میبد مواردی مطرح گردید 

و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
گفتنی است: در این بازدید مدیرکل میراث فرهنگی استان 
ضمن بازدید از بافت تاریخی شهر میبد، از پروژه های مرمتی 
که با مشارکت فرمانداری میبد به مرحله اجرا درآمده است، 

از جمله خانه گلشن و خانه آیت ا... حائری دیدن کرد.

یزد، میزبان همایش ملی نساجی سنتی
همایش ملی نساجی سنتی در دیماه سال جاری در استان 

یزد برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد محمدمهدی 
شرافت عنوان کرد: صنعت نساجی یکی از هنرهای اصیل و 
سنتی ایرانی است و یکی از نامدارترین شهر ها در زمینه 

صنعت نساجی در ایران، شهر یزد می باشد.
به  باتوجه  افزود:  یزد  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
نامگذاری سال 94 از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
به عنوان سال نساجی سنتی،  دستی و گردشگری کشور 
استان یزد که قطب نساجی سنتی ایران نامگذاری شده در 
دی ماه امسال میزبان همایش ملی نساجی سنتی می باشد.

وی تصریح کرد: این همایش با حضور معاونت صنایع دستی 
سازمان میراث فرهنگی کشور و کارشناسانی از سراسر کشور 
در راستای دستیابی به راهکارهای احیا و رونق بخشی به 

دست بافته های فاخر استان یزد برگزار می گردد.
صورت  به  یزد  در  سنتی  نساجی  ساخت:  خاطرنشان  وی 
عامیانه و در گویش محلی )شعربافی( گفته می شود و این 
بافتهای زیبا در یاد و خاطره مردمان این شهر و شاید تمامی 
مردم ایران زمین جایگاه ویژه ای دارد که کاربردهای جدید 
نساجی سنتی در زندگی امروز با اولویت استفاده از پارچه 
های فاخری نظیر زری، مخمل، ترمه و دارایی شکلی تازه 

به خود گرفته است.
گفتنی است: احرامی بافی، دارایی بافی و کاربافی شاخه هایی 
یزد محسوب می گردد که طی دو سال  نساجی سنتی  از 
اداره کل رونق  این  با تالش معاونت صنایع دستی  گذشته 
خاصی گرفته است و صنعتگران عالوه بر هنرنمایی، این هنر 

ـ صنعت را به عالقمندان و هنرمندان آموزش می دهند.

و  دارند  موذیانه  نقشه  ]عده ای[ 
جدا  و سیاست  از حکومت  را  اسالم 
می دانند. باید به این نادانان گفت که 
اهلل )ص(  رسول  و سنت  کریم  قرآن 
سیاست  و  حکومت  در  که  آنقدر 
احکام دارند در سایر چیزها ندارند؛ 
اسالم،  عبادی  احکام  از  بسیار  بلکه 
از  عبادی - سیاسی است که غفلت 
آورده.  بار  به  را  مصیبتها  این  آنها 
پیغمبر اسالم)ص(  تشکیل حکومت 
داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن 

با انگیزه بسط عدالت اجتماعی.

حکومتهای  اسالمی  اول  خلفای  و 
علی  حکومت  و  داشته اند  وسیع 
انگیزه،  همان  با  نیز  ابیطالب)ع(  بن 
از  گسترده تر  و  وسیعتر  به طور 
آن  از  پس  و  است.  تاریخ  واضحات 
بتدریج حکومت به اسم اسالم بوده؛ 
و اکنون نیز مدعیان حکومت اسالمی 
به پیروی از اسالم و رسول اکرم)ص( 

بسیارند.

وصیت نامه سیاسی - الهی
حضرت امام خمینی)ره(

به گزارش کیمیای کویر، آیت اهلل محمدرضا 
نمازجمعه  هفته  این  خطبه های  در  ناصری 
یزد با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی و 
انتقاد از عملکرد مسئوالن و متولیان فرهنگ 
به ویژه در استان یزد تصریح کرد: به دلیل 
بی توجهی ها، امروز گردش مالی و کاری لوازم آرایش چند برابر کتاب است 
و جای تاسف و نگرانی دارد که در یک جامعه، مردم به لوازم آرایش بیش 

از کتاب اهمیت دهند.
امام جمعه یزد در بخشی از سخنان خود با اشاره به پروژه نفوذ دشمن به 
کشور بیان کرد: یکی از مهم ترین توطئه های آمریکا و شرق، نفوذ فرهنگی، 
مقابل جامعه  در  این طریق می خواهند  از  و  است  اجتماعی  و  سیاسی 

اسالمی ایران بایستند که الزم است برای آن چاره اندیشی شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه عده ای نیز در داخل کشور همواره به دنبال تقلید 
از آمریکا هستند و هر آنچه آنها مطرح می کنند را خوش باورانه می پذیرند 
و عده ای نیز هنوز در نتیجه توافقات مشخص نشده، در حال باب کردن 

فرهنگ آمریکایی ها در کشور هستند.
امام جمعه یزد ادامه داد: دشمنان همچنین می خواهند بی دینی، بی غیرتی 
و فساد را در کشور ما رواج دهند، اما ما باید در چنین شرایطی به فکر نجات 
جوان ها و فرزندان خود از منجالب فسادی باشیم که غربی ها برای آنها در 

نظر گرفته اند، نه اینکه آنها را به حال خود رها کنیم.
وی ضمن تاکید بر ترویج فرهنگ دینی برای کودکان و نوجوانان، توجه 
به ارزش ها و آرمان های نظام اسالمی، امام و شهدا را برای مسئوالن بسیار 
حائز اهمیت دانست و افزود: اگر همه این موارد مورد توجه قرار بگیرد، آنگاه 
می توانیم نگرانی کمتری نسبت به نفوذ غربی ها و آمریکایی ها داشته باشیم.

تذکر رهبر معظم انقالب
برای عدم تبلیغ درباره شخص ایشان در اربعین

اربعین به عتبات عالیات  حجت االسالم پناهیان در هیئت دانشگاه هنر پیرامون سفر 
گفت: بدترین کاری که آنها]دشمنان[ می خواهند بکنند حمله داعشی ها و تروریست ها 
به اربعین نیست، بدترین کاری که می کنند این است که دعوای داخلی راه بیندازند، آقا 

فرمودند: عکس من را حق ندارید ببرید آنجا تبلیغ کنید.

مرتضی  و  روز می شد که حمید  پانزده 
یاغچیان شهید شده بودند. آقا مهدی 
شهادت  ی  واسه   « گفت  بهم  آمد، 
پارچه  یه  تونستی  نمی  ها  بچه  این 
بزنی؟« گفتم» خیلی وقته بچه های 
ولی   ، کردن  آماده  پالکارد  تبلیغات 
نباشه  با خودمون گفتیم شاید صالح 
روحیه   ، ببینند  اگه  ها  بچه  بزنیم. 
که  می شه.«یک جوری  شون خراب 
و  کرد  نگاهم  باشد  شده  ناراحت  انگار 
گفت » یعنی می گی این بچه ها از شهادت می ترسن ؟ مگه این 
راهی که دارن می رن غیر شهادت جایی دیگه هم می ره؟ وقتی 

شهادت اینا رو تذکر بدیم همه مون روحیه می گیریم.«

عملیات.  برویم  قایق می شدند. می خواستیم  داشتند سوار  همه 
یکی از بچه ها ، چند ماهی دست کوموله ها اسیر بود. هنوز جای 
شکنجه روی بدنش بود. وقتی سوار شد، داد زد » پدر شون رو در 
می آریم. انتقام می گیریم.« تا شنید گفت » تو نمی خواد بیای. ما 

واسه ی انتقام جایی نمی ریم.«

بیرون.«  رفتیم  وقتی  باشه   « گفت  بگوید.  تا  کردم  اصرار  خیلی 
گفتم » امکان نداره . باید همین جا توی حموم بهم بگی.« قسمم 
داد و گفت » تا من زنده ام نباید واسه ی کسی تعریف کنی ها!« 
زخم طناب بود . روی هر دو شانه اش. از بس جنازه ی شهدا را 

آورده بود عقب.

احکام سیاسی اسالم از احکام عبادی آن بیشتر است

مقایسه گردش مالی کتاب و لوازم 
آرایش در کشور تاسف برانگیز است

معارف و گردشگری 

برپایی 520 کارگاه 
حفاظت، مرمت بنا و بافت تاریخی
تا پایان شش ماه اول سال 1394

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان، از برپایی 250 کارگاه 
استان  در  تاریخی  بافت  و  بنا  مرمت  ساماندهی  حفاظت، 

اصفهان تا پایان شش ماه اول سال 1394 خبر داد.
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصفهان، ناصر طاهری با بیان این مطلب عنوان کرد: در سه 
صرف  با   94 سال  اول  ماه  1393و شش  سال  پایانی  ماهه 
 13 )معادل  ریال  میلیارد  سی  و  یکصد  معادل  ای  هزینه 
استان  در  مرمتی  کارگاه  پنجاه  و  دویست  تومان(  میلیارد 
 ( با مدت مشابه  آمار در مقایسه  این  دائر شده که  اصفهان 
در پایان سال 1392 و نیمه اول سال 93(، از افزایش بیست 

درصدی آمار مرمت در استان اصفهان حکایت دارد.
معاون میراث فرهنگی استان افزود، به لحاظ کاربری از بین 
آثار مرمت شده، خانه ها و مساجد تاریخی بیشترین تعداد را 
به خود اختصاص داده و پس از آن کاخ ها، بازارها، قلعه ها و 

حمام های تاریخی در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی همچنین به مهمترین طرح های مرمتی استان اشاره کرد 
و افزود از جمله مهمترین طرح های مرمتی می توان به آغاز 
مرحله دوم مرمت تزئینات کاشیکاری گنبد مسجد امام، ادامه 
ادامه  عالیقاپو،  کاخ  ایوان  و سقف  ها  مرمت ستون  عملیات 
سازه  مرمت  چهارباغ،  مدرسه  گنبد  های  کاشیکاری  مرمت 
کاخ  ایوان ستوندار مجموعه جهانی  تزئینات چوبی سقف  و 
مرمت  دهدشتی،  تاریخی  خانه  احیای  و  مرمت  چهلستون، 
بافت تاریخی روستای ابیانه، مرمت و ساماندهی قنات مون در 
اردستان و قنات های وزوان و مزد آباد در شهرستان شاهین 

شهر و میمه اشاره کرد.
تاریخی و همچنین کاوش  آثار  ادامه مرمت  تأکید کرد  وی 
در محوطه تاریخی در سطح استان از جمله کاوش محوطه 
اداره  برنامه های  از دیگر  تاریخی سد کوچری در گلپایگان 

کل میراث فرهنگی استان در نیمه دوم سال 1394 است.

توسعه گردشگری اولویت اول 
شهرستان شاهین شهر و میمه

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از 
توسعه همه جانبه گردشگری در شاهین شهر و میمه خبر 

داد

استان؛  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارگروه میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان شاهین 
و  فرماندار  استان،  معاون گردشگری  با حضور  میمه  و  شهر 
اعضاء کارگروه شهرستان برگزار گردید. محسن یار محمدیان 
در این رابطه عنوان کرد: یکی از مهمترین اولویت های اداره 
کل میراث فرهنگی استان اصفهان در سال 1394 ، توسعه 
میمه  و  شهر  شاهین  شهرستان  در  گردشگری  جانبه  همه 

است.

وی افزود در این راستا در نشست کارگروه میراث فرهنگی 
هدف  روستای  تفرجگاه  طرح  اصولی  موافقت  شهرستان 
به تصویب رسید. همچنین مقرر  رباط«  گردشگری »حسن 
توسعه  با هدف  روستا  این  انگور  دومین جشنواره  تا  گردید 

گردشگری روستائی در شهریور سال 1395 برگزار گردد.

تاریخی  قلعه  مرمت  تصویب طرح  از  یارمحمدیان همچنین 
مورچه خورت خبر داد و افزود با توجه به عظمت این قلعه 
تاریخی و مسکونی بودن آن، طرح مرمت اضطراری این قلعه 
با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی شهرستان و فرمانداری 

به زودی اجراء می گردد.

یار محمدیان همچنین به تهیه پرونده ثبت جهانی دوقنات 
تاریخی »وزوان« و »مزد آباد« در این شهرستان اشاره کرد 
و افزود، پرونده ثبت جهانی این قناتها برای طرح در شورای 
المللی  ثبت جهانی در سال 2016 میالدی به سازمان بین 
یونسکو ارسال گردیده، با این وصف برای توسعه گردشگری 
طرح  یکسو  از  تا  گردید  مقرر  منظر،  این  از  شهرستان 
ساماندهی مظهر قنات مزد آباد طبق طرح مصوب ادامه یافته 
تاریخی، روستاهای  از سوی دیگر طرح تبدیل خانه های  و 
پیرامون دو قنات وزوان و مزدآباد به اقامت های بوم گردی در 

کارگروه میراث فرهنگی شهرستان به تصویب رسید.

فرهنگی  میراث  کارگروه  اعضاء  نشست  این  پایان  در 
شهرستان از طرح مرمت »مظهر« قنات مزد آباد و همچنین 

قلعه تاریخی قلعه مورچه خورت بازدید به عمل آوردند.

شایان ذکر است شهرستان شاهین شهر شهر میمه از جمله 
دارای  و  رفته  شمار  به  اصفهان  استان  مرکز  شهرستانهای 
و  شمال  از  شهرستان  این  است.  مساحت  کیلومتر   6500
و  نطنز  کاشان،  شهرستان  و  مرکزی  استان  با  شرق  شمال 
از  و  فالورجان  و  اصفهان  با شهرستانهای  از جنوب  برخوار، 

غرب با شهرستانهای نجف آباد و گلپایگان هم مرز است.

از جمله جاذبه های تاریخی این شهرستان می توان به مسجد 
جامع شهر گز متعلق به سدهای پنجم و ششم هجری قمری، 
موزه مردمشناسی میمه قلعه تاریخی مورچه خورت و کاروان 
به  شمال  شاهراه  مسیر  در  شهرستان  این  تاریخی  سراهای 

جنوب کشور اشاره کرد.
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از  و  بلندآوازه  اسالمی  های  شخصیت   از  فارسی  سلمان 
صحابه معروف پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله است. وی با 
این که ایرانی  نژاد بود در میان عرب  ها و مسلمانان حجاز که 
غالباً عرب  نژاد بودند به مقامی رفیع و مرتبه  ای بلند دست 
یافت. در سال اول هجری هنگامی که پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله میان هر دو نفر از مسلمانان مهاجر و انصار پیمان 
برادری برقرار نمود، میان سلمان و ابودردا )عویمر بن زید( 
نیز عقد اخوت بست و در این ماجرا به سلمان فرمود: یا 
سلمان أنت من أهل البیت و ...؛ ای سلمان، تو از اهل بیت 
ما هستی و خدای سبحان به تو دانش نخستین و واپسین 
را عنایت کرده است و کتاب اول )نخستین کتابی که بر 
پیامبران الهی نازل شده بود( و کتاب آخر )قرآن مجید( را 

به تو آموخته است.]1[
علیه السالم  علی  امام  حضرت  از  کرد:  روایت  ابوالبختری 
حضرت  آن  شد،  پرسش  فارسی  سلمان  شخصیت  درباره 
فرمود:  سلمان، بدست آورنده و پیروی کننده دانش نخست 
و دانش واپسین )یعنی تمامی معارف( بود و آن چه در نزد 

اوست، بر دیگران پنهان مانده است.]2[
سلمان فارسی به حذیفة بن یمان چنین سفارش کرد: یا أخا 
بنی عبس، اّن العلم ...؛ ای برادر طایفه بنی  عبس، بدان که 
دانش بسیار است و عمر انسان کوتاه، پس به مقداری که در 
امر دین ات به آن نیاز داری، بدست آور و مابقی را رهاکن و 

خود را در تحصیل آن به خستگی نینداز.]3[
از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله روایت شد: روح األمین 
بر من نازل گردید و به من گفت که خدای متعال چهار تن 
از صحابه مرا دوست دارد. از آن حضرت پرسیدند: یا رسول 
اهلل صلی اهلل علیه و آله، آن چهار تن کیانند؟ پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله فرمود: آنان عبارتند از: علی، سلمان، ابوذر و 

مقداد.]4[
از  امیرمؤمنان علیه السالم و آن حضرت  از  همچنین قنبر 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله روایت کرد: آگاه باشید که بهشت 

برین، مشتاق چهار تن از یاران من است. خداوند سبحان به 
من دستور داده است که آنان را دوست داشته باشم. در این 
هنگام، تنی چند از صحابه مانند صهیب، بالل، طلحه، زبیر، 
سعد بن أبی  وقاص، حذیفه و عمار یاسر به پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله نزدیک شده و از آن حضرت پرسیدند: ای پیامبر 
نیز  به ما  آله! آن چهار تن کیانند؟  خدا صلی اهلل علیه و 

بشناسان تا ما هم آنان را دوست داشته باشیم.
پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود: ای عمار! تو همانی که 
خداوند سبحان، شناخت منافقان را به تو عنایت کرد. اما آن 
چهار نفر عبارتند از: اول: علی بن ابی  طالب علیه السالم، 
دوم: مقداد بن اسود، سوم: سلمان فارسی و چهارم: ابوذر 

غفاری.]5[
مؤلف شهیر »اُسد الغابة«، زندگی  نامه سلمان را از ابن  عباس 
به تفصیل نقل کرده است که خالصه آن چنین است: وی از 
اهالی روستای »جی« از توابع اصفهان بود و پدرش دهقان 
به  و  بود  روستا  این  در  زرتشت  دین  پیروان  از  و  تالشگر 
خاطر عالقه و محبت زیاد به فرزندش سلمان، او را از کار باز     
می  داشت و خدمتکار آتشکده زرتشتیان نمود. اما سلمان با 
مسیحیان منطقه خود آشنا شد و به کیش مسیحیت درآمد 

ولی با مخالفت شدید پدرش مواجه گردید.
مسیحیان،  به  پیوستن  از  سلمان  جلوگیری  برای  پدرش 
وی را دربند نمود و در خانه خویش زندانی کرد. سلمان 
از مسیحیان یاری جست و از بند و زندان پدر رها شد و 
به سوی شام هجرت کرد. در آن جا با مسیحیت آشنایی 
بیشتری پیدا کرد و در کنار اسقف شام به خدمتکاری این 
دین پرداخت. پس از درگذشت بزرگ مسیحیان در شام به 
موصل رفت و پس از مدتی به »عموریه« نقل مکان کرد و 
در این مدت نیز به مسیحیت و مسیحیان خدمت می  کرد 
و هم درباره این دین الهی، تحقیق و تفحص بیشتری به 

عمل می  آورد.
پس از درگذشت بزرگ مسیحیان عموریه به همراه گروهی 
عربستان  جزیره  شبه  به  کلب  بنی   طایفه  های  عرب   از 
هجرت کرد و عرب  ها ناجوانمردانه وی را در وادی القری 
به مردی از یهود فروختند. مدتی نگذشته بود که مردی از 
یهودیان بنی قریظه، او را از آن یهودی خرید و به همراه 
خود به مدینه برد. سلمان، مدتی در این شهر به خدمتکاری 
یهودیان پرداخت. تا این که با دعوت پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله آشنا گردید و گمشده خود را در وجود شیرین پیامبر 

صلی اهلل علیه و آله یافت.
وی، مسلمان شد و به فرمان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
با صاحب خود پیمان بست که قیمت خود را پرداخت کند و 
آزاد گردد. مرد یهودی با وی عقد مکاتبه بست که در قبال 
غرس سیصد نهال خرما و یک دیه کامل و چهل اوقیه طال، 

وی را آزاد نماید. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و برخی از 
صحابه آن حضرت وی را یاری کردند تا قیمت کامل خویش 
را به یهودی پرداخت کرد و طعم آزادی را بار دیگر چشید 
و در زمره مسلمانان آزاد و یاران نزدیک رسول خدا صلی 

اهلل علیه و آله درآمد.
سلمان در سالی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله میان هر دو 
مسلمانان عقد اخوت بست، به عقد اخوت ابودرداء درآمد و 
در جنگ خندق از طراحان اصلی جنگ بود و از آن بعد در 
تمامی جنگ  های مسلمانان شرکت نمود و حتی پس از 
رحلت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در برخی از فتوحات 

اسالمی حضور فعال داشت.
وی پس از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله به کوفه رفت و 
در آن جا مقیم گردید. سرانجام در سال 35 هجری قمری 
در آخر خالفت عثمان و به قولی در اول سال 36 هجری 

قمری، بدرود حیات گفت.]6[
برخی از مورخان روز وفات سلمان را، هشتم صفر دانسته 
اند. اگر منظورشان صفر سال 35 قمری باشد پس وفاتش 
در آخرین سال خالفت عثمان بن عفان روی داده است. ولی 
اگر مرادشان صفر سال 36 قمری باشد، دانسته می  شود 
که وی در اوائل خالفت حضرت علی علیه السالم زنده بود 
و حکومت مدائن را همچون گذشته بر عهده داشت و پس 
از قریب به پنجاه روز از خالفت آن حضرت، در مدائن وفات 
یافت. حضرت علی علیه السالم آن هنگام در مدینه ساکن 

بود و هنوز به کوفه مهاجرت نکرده بود. 
سلمان فارسی چه آن هنگامی که در مدینه ساکن بود و چه 
آن هنگامی که به کوفه هجرت کرد و چه آن هنگامی که از 
سوی عمر بن خطاب به حکومت مدائن منصوب شد، لحظه  
ای از محبت و دوستی حضرت علی علیه السالم و خاندان 
وي غافل نشد. او از یاران نزدیک رسول خدا صلی اهلل علیه 
و آله و امام علی علیه السالم و از شیعیان نخستین و راستین 

صدر اسالم است.
در  علیه السالم  علی  و حضرت  یافت  وفات  مدائن  در  وی 
عالم معنی و غیب، خود را به مدائن رسانید و او را غسل 
و کفن کرد و بر جنازه اش نماز خواند و در همان جا دفن 
نمود. هم اکنون مرقد او زیارتگاه شیفتگان حقیقت و معرفت 

است.]۷[
1-  الریاض النظرة )المحب الطبري(، ج 1، ص 19۷ 

2- حلیة االولیاء )ابونعیم اصفهاني(، ج 1، ص 18۷.
3- همان، ص 189.

4- حلیة االولیاء، ج 1، ص 190 
5- تاریخ دمشق، ج 60، ص 1۷۷.

6- اسد الغابة فی معرفة الصحابه )ابن اثیر(، ج 2، ص 328
۷- رجال حول الرسول، ص 61

منبع: پایگاه دانشنامه اسالمی

درگذشت سلمان فارسی رحمت اهلل علیه
8 صفر سال 35 هجری قمری

 « گردشگری « گردشگری

ترجمه کتاب خانواده توسط یک زوج در انگلستان
بیانات  فرهنگی کتاب خانواده)مجموعه  انگلیس در یک حرکت  در  زوج مسلمان  یک 
مقام معظم رهبری درباره خانواده( را از زبان فارسی به انگلیسی برگردانده و آن را برای 

مطالعه عرضه کردند.

برگزاری دومین همایش »شعر عاشورایی« در خمینی شهر
احمد قاسمی، دبیر اجرایی سوگواره استانی شعر عاشورایی خمینی شهرگفت: همایش شعر 

عاشورایی امسال قرار است به صورت استانی در 1۷ آذرماه در خمینی شهر برگزار شود.
تا  آثار خود را  این همایش استانی می توانند  ابراز داشت: عالقمندان به شرکت در  وی 
پایان آبان ماه به دبیرخانه این همایش ارسال کنند. قاسمی بیان کرد: »عبدالجبارکاکایی«، 

»علیرضاغزوه« و »سعید بیابانکی« از داوران همایش استانی شعر عاشورایی هستند.

همایش »منشور عزت« در بقاع متبرکه کاشان برگزار شد
حجت االسالم والمسلمین جعفر جنتی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان 23 آبان ماه 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این همایش همراه با خطبه خوانی حضرت سجاد)ع( و عقیله 
عاملین  و  قاتلین  بنی امیه،  زینب کبری)س( در مورد محکومیت خاندان  بنی هاشم حضرت 
شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( برگزار شد. وی افزود: همایش منشورعزت در جهت تبیین 

قیام امام سجاد)ع( و حضرت زینب)س( در کاخ استکبار، در بقاع متبرکه کاشان برگزار شد.

هیچ بی نیازی ای بزرگتر از عقل و هیچ فقری مانند جهل و هیچ وحشتی 
سخت تر از خودپسندی و هیچ عیشی لّذت بخشتر از خوش اخالقی نیست.

امام حسن مجتبی علیه السالم: )بحار االنوار)ط-بیروت( ج ۷5 ، ص 111 ، ح 6(

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: تاکنون بیش از هفتاد 
هزار نفر در سطح استان اصفهان برای سفر به کربالی معلی ثبت 

نام کرده اند.
اظهار  اصفهان  استان  زیارت  و  زاهدی، مدیرکل حج  محمدعلی 
به  سفر  برای  اصفهان  استان  در  نام کنندگان  ثبت  تعداد  کرد: 
کربالی معلی در مقایسه با سال گذشته سه برابر افزایش داشته 

است.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان افزود: مراحل قانونی و صدور 

ویزا برای زائران از سوی سازمان حج و زیارت پیگیری می شود.
به کربال در  برای سفر  از کشور  امکان خروج  بیان کرد:  زاهدی 
اربعین امسال برای کسانی که ویزای قانونی  ندارند، به هیچ نحو 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه زمان اعزام اولین کاروان های استان از اول ماه 
صفر آغاز شده است، افزود: زائران می توانند زمان بازگشت خود 

از کربالرا در ایام ماه صفر انتخاب کنند.
شهرستان  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  زیارت  و  حج  مدیرکل 
اصفهان بیشترین تعداد ثبت نام کننده را برای سفر به کربال دارد، 
گفت: تمامی دستگاه های دولتی استان نهایت همکاری و تعامل 

را برای رفاه حال زائران کربال دارند.

استقبال 70 هزار نفری اصفهانی ها
برای سفر به کربال

شهید مهدی باکری



در یک رابطه زناشویی روزهای بد و موقعیت های دشوار هم وجود 
دارند؛ شکست ها و درک نشدن های عاطفی، مشکالت مالی و حتی 
خیانت. اما باید بدانیم که صحبت از یک رابطه است و این مفهوم، دو 
طرف دارد و هر یک از طرفین اگر براساس الگوهای اسالمی و آموزه 
های اخالقی رفتار کنند و نسبت به رفع نیازهای طبیعی یکدیگر در 
یک محیط امن و سالمت کوشا باشند می توان تا حد زیادی از تداوم 

و سازنده بودن زندگی زناشویی مطمئن بود.
 برای مثال رعایت حجاب توصیه شده در دین مبین اسالم و حفظ 
عفاف و پاکدامنی توسط زنان متعهد و رعایت پاک چشمی توسط 
مردان جامعه به میزان زیادی در سالمت و پایداری کانون خانواده ها 
موثر است. در این مقاله 7 گزاره توصیه ای را برای جلوگیری از وقوع 

یک ناهنجاری به نام خیانت مرور می کنیم.
 1 - در رابطه با ضعف های تان با خود روراست باشید

با جنس مخالف خود معاشرت می  آیا  بروید،  به یک مهمانی  اگر 
کنید؟ اگر چنین است، با خود روراست باشید. در چنین شرایطی 
سعی کنید بیشتر در جمع دوستان هم جنس خود بمانید و کمتر 
به اطراف نگاه کنید. اگر به نقاط ضعف خود به عنوان موارد بی ضرر 
نگاه کنید که گاهی رخ می دهند، احتمال بهانه آوردن برای خطاهای 
بعدی را به خود می دهید. باید عادات منفی تان را به خود گوشزد 
کرده و مدام آنها را زیر نظر داشته باشید، در غیر این صورت این 
عادات منفی روزی موجب بروز اشتباهی می شوند که از آن پشیمان 

خواهید شد.
 2 - درباره خطوط قرمز با همسر خود بحث کنید

با همسر خود درباره آنچه شما آن را خیانت می دانید صحبت کنید. 
آیا  به منزل خیانت است؟  برای شما  با جنس مخالف  آیا صحبت 
همسر شما می تواند دوستانی از جنس مخالف داشته باشد؟ آیا اگر 
همسر شما تلفنی با این دوستان خود صحبت کند، شما اطمینان 
دارید که این تنها یک رابطه دوستانه و در چارچوب عرف جامعه 

همکاران  یا  دوستان  با  همسرتان  معاشرت  درباره  نظرتان  است؟ 
پیشین او چیست؟ اطمینان حاصل کنید که هر دوی شما به دنبال 
وفاداری  این  برای  رابطه خود هستید و دستورالعملی  وفاداری در 
تعیین کنید. اگر با هم توافق ندارید، باید درباره این رابطه تجدیدنظر 

کنید.
شرایط را برای هر دو طرف قرار دهید، اگر اعتقاد دارید که صحبت 
بیجا با جنس مخالف خیانت است، شما هم نباید آن را انجام دهید، 
غرض  و  قصد  هیچ  های شما  در صحبت  که  دانید  می  اگر  حتی 

خاصی وجود ندارد.
 3 - از موقعیت های وسوسه انگیز دوری کنید

هیچ گاه خود را در موقعیت تنها با یک فرد جذاب از جنس مخالف 
جنس  از  البته  همکاران-  از  یکی  با  مثال  عنوان  به  ندهید.  قرار 
مخالف- خود برای مسائل کاری در منزل قرار مالقات ترتیب ندهید. 
خروج از یک موقعیت وسوسه انگیز پس از تنها یک بار تجربه آن به 
مراتب سخت تر است؛ بنابراین بهتر است که از شکل گیری چنین 

موقعیت هایی اجتناب کنید.
 4 - با دوستانی صحبت کنید که 

مسئولیت  را  شما 
پذیرتر 

می کنند
را  از جنس مخالف  افرادی  با  وقت گذراندن  قبال مشکل  اگر شما 
داشته اید، اطراف خود را با دوستانی پر کنید که به شما در عبور 
از این مشکل کمک می کنند. اطمینان داشته باشید که کامال می 
توانید به آنها اعتماد کنید و اینکه آنها فقط ادعای کمک به شما را 
ندارند و شما را مجبور به فرو رفتن در یک موقعیت وسوسه انگیز 

نخواهندکرد.
 5 - انتخاب های بهتری داشته باشید

و  نقاط ضعف  با  رابطه  در  با خود  بودن  به صادق  کامال  نکته  این 
اجتناب از موقعیت های وسوسه انگیز بستگی دارد. انتخاب های بهتر 
داشتن به معنای تالش آگاهانه در بهتر کردن خود و حفظ رابطه 
خود است. هرگاه خود را در یک موقعیت مسئله دار یافتید یا افکار 
انحرافی در ذهن داشتید، باید تصمیم بگیرید که خود را در مدار آنچه 

برای رابطه شما بهترین است، حفظ کنید.
 6- مخفی کاری نکنید

با خود،  بودن  اندازه صادق  همان  به  دقیقا  با همسر،  بودن  صادق 
اهمیت دارد. الزم نیست چنانچه در اثر غفلت، فکر فرد دیگری به 
ذهن تان خطور می کند، این موضوع را به همسر خود بگویید، چون 
این کار به عواطف و احساسات او لطمه زده و رابطه را خراب میکند، 
اما به او بگویید که در کل چنین افکاری را در سر دارید. به او بگویید 
که نگران بیرون رفتن با اشخاص یا دوستانی خاص هستید و دلیل 
آن محیط و شرایط ذهنی و روحی است که هر یک از افراد در آن 

قرار خواهندگرفت.
درباره آنچه در طول روز در محل کارتان رخ داده است، مخفی کاری 
نکنید، حتی اگر این حوادث درباره مسائل پیش پاافتاده باشد. مخفی 
کاری درباره مسائل کوچک، کتمان مسائل بزرگ تر را آسان تر می 
کند. مخفی کاری از هر نوعی، اولین گام به سمت تخریب یک رابطه 

است که پیش تر، قوی بوده است.

ایده هایی برای مخفی کردن سیم ها 
در دکوراسیون منزل

همیشه  سیم های لوازم در گوش و کنار منزل آزار دهنده است، حتی 
اگر راه حل های بسیاری برای پنهان کردن آن ها ترتیب دهید، باز هم 
نگاه کردن به گوشه ی قلمبه شده ی فرش و سیم طویل سیاه رنگ 
کنار دیوار خسته کنده است و زیبایی بصری مطلوبی نخواهد داشت. 
این سیم های آزار دهنده در سراسر فضای ما می تواند مربوط به هر 
لوازی باشد، چه یک  آباژور و چه یک تلوزیون. اما آنچه که مهم است 
پنهان کردن آن هاست. آیا شما هم در مورد تبدیل سیم ها به یک 
هنر دیواری فکر کرده اید؟ امروز در چیدانه ایده هایی برای تبدیل 
چهره ی سرد و نه چندان زیبای سیم ها به یک ره حل عالی برای 
تزیین دیوار ها می پردازیم با ما همراه باشید.برای سیم های رنگ و 
وارنگی که کنج دیوار هستند و فرشی هم در آن فضا نیست که زیر 
آن این سیم ها را سر به نیست کنید  به سادگی می توانید یک قاب 
بسازید، این قاب ها از هر مواد و مصالحی می تواند باشد، چوب بالسا، 
و فوم برد از نظر من پیشنهاد مناسبی برای این کار است چه را که به 
راحتی هم برش می خورند و فرم می گیرند. و پشت آنها به خوبی می 
توانید سیم های رنگ و وارنگتان را جای دهید و ظاهر منزلتان نظم 
دهید.یک دیوار بزرگ سفید خسته کننده و یک آباژور سقفی و یک 
رشته سیم بلند! در نگاه اول اوضاع چندان خوب به نظر نمی رسد، 
اما با کمی خالقیت می توانید یک راه حل عالی برای تزیین دیوار 
خالی و خسته کننده ی خود بیابید. دور نمایی از یک شهر، منظر، 
دکوراسیون  برای  توانند  می  و همه  نظیر همه  بی  تایپوگرافی  یک 
شما  معجزه کنند، پس دست به کار شوید و خالقیت خود را دست 
کم نگیرید.این که یک سیم بزرگ از سقف تان آویزان است عالوه بر 
اینکه در دست و پای شماست، کسل کننده هم هست، همیشه پنهان 
کردن راه حل مناسبی برای سر و سامان دادن اوضاع نیست گاهی 
باید یک معضل را بلد و برجسته کرد، و به سادگی با تغییر رنگ سیم 
لوستر، به یک رنگ تند و شاد و کمی خالقیت ساده و بازی کردن با 
آن روی دیوار، آن سیم بی روح که نما را بر هم می زد تبدیل شد به 
یک جاذبه ی بصری زیبا و خوش آب و رنگ در فضای دکوراسیون 
برجسته کردن یک نقص  و  بلد کردن  داخلی، پس گاهی وقت ها 
بیشتر از پوشاندن آن به کار می آید فقط کافی است کمی جسارت به 
خرج دهید.سیم های آویزان و دست و پا گیر در فضا عالوه بر اینکه 
جلوه ی بصری خوبی ندارند و می توانند در دسر ساز هم باشند، بنابر 
این بهتر است تا جایی که امکان دارد آن ها را روی دیوار یا کف بست 
دهیم و جلو دست و پا هم نباشند و برای زیبایی بیشتر آن برای 
دیوارتان با سیم استیکر بسازید، این چیزی را خودتان بسازید همیشه 
لذت بخش تر از خریدن آماده ی آن است، طرح مورد نظر خود را 
روی کاغذ های رنگی در بیاورید و به سیم الحاق کنید و لذت ببرید.

 شارژ گوشی های هوشمند
 فقط در 30 ثانیه

محققان دانشگاه واندربیلت در ایالت تنسی آمریکا ادعا می کنند که با 
اصالح باتری ها از طریق اضافه کردن میلیون ها ›نقطه کوانتومی‹ تولید 
شده از پیریت آهن، می توان سرعت شارژ را به طور قابل توجهی باال برد. 
نقاط کوانتومی، ذرات ریزی از یک ماده نیمه هادی هستند که 10 هزار 
به  الکتریکی منحصر  بوده و خواص  انسان  تار موی  از یک  نازکتر  برابر 
فردی دارند. این نقاط را می توان تغییر داد تا ویژگی های خاصی بگیرند 
مانند توانایی تولید شارژ هنگامی که تحت فشار قرار می گیرند. اما تاثیر 
دوام  چند چرخه  برای  تنها  تاکنون  شارژ  کیفیت  افزایش  بر  نقاط  این 
داشته است. اکنون محققان متوجه شده اند که با ساخت نقاط کوانتومی 
از پیریت آهن می تواند به تولید باتری هایی دست یافت که به سرعت 
شارژ می شوند و برای ده ها چرخه کار می کنند. پیریت آهن یا طالی 
ابلهان که به وفور در سطح زمین وجود دارد، یک نوع کانی زرد رنگ با 
جالی فلزی و شبیه طال است. محققان نشان داده اند که مواد نانو مقیاس 
می توانند موجب تقویت قابل توجه باتری ها شوند، هر چند محدودیتی 
نیز در این زمینه وجود دارد. زمانی که این ذرات بسیار کوچک می شوند 
--عموما کمتر از 10 نانو متر )40تا 50 پهنای اتم( -- این نانوذرات شروع 
به واکنش شیمیایی با الکترولیت ها می کنند و بنابراین تنها برای چند بار 
قابلیت پر و خالی شدن شارژ را دارند.بنابراین استفاده از این سایز در باتری 
های تجاری لیتیوم -یونی ممنوع است. محققان واندربیلت این مشکل را 
با افزودن میلیون ها نقطه کوانتومی پیریت آهن با اندازه های مختلف به 

باتری های لیتیومی استاندارد برطرف کردند. 

جلوگیری از سرطان و کلسترول بد 
خون با این میوه ها

دانشمندان با بررسی تحقیقات انجام شده درباره راه های پیشگیری از سرطان، 
پرتقال را به عنوان یکی از میوه های ضدسرطان معرفی کرده اند. البته در نوشیدن 
آب پرتقال افراط نکنید، چراکه اگر این آبمیوه را زیاد مصرف کنید، ممکن است 
دچار مسمومیت  شوید. آب پرتقال سرشار از آنتی اکسیدان است و ایمنی بدن شما 
را دربرابر سرطان و بسیاری دیگر از بیماری ها باال می برد. گذشته از این محققان 
می گویند آب پرتقال حاوی ویتامین C و سایر مواد مغذی مهم است که خطر 

چاقی را در بزرگساالن کمترمی کند.

 کاهش کلسترول بد خون با گالبی
از رژیم غذایی نامناسب گرفته تا وراثت و چاقی، همه می توانند کلسترول بد 
با مصرف روزانه گالبی، می توانید  اما محققان معتقدند  ببرند.  باال  خون شما را 
میزان کلسترول بد را کاهش دهید. از نظر آنها یک عدد گالبی متوسط حاوی 
5 گرم فیبر است که حدود 20 درصد نیاز روزانه  ما به فیبر را تامین می کند. در 
بین این فیبرها فیبر پکتین می تواند میزان کلسترول بد خون یا LDL را کاهش 
دهد. برای همین اگر کلسترول تان باالست، می توانید به این میوه  آبدار اعتماد 
کنید. درست است که فصل گالبی رو به پایان است، اما اگر از همین امروز، یک 
قابل توجهی کلسترول تان کاهش به میزان  را میل کنید،   عدد گالبی روزانه تان 

 می یابد

عالی  بسیار  پروتئینی  منابع  جزو  ماهی  گوشت 
محسوب می شود. آهن موجود در گوشت ها و به ویژه 
گوشت ماهی که برای خونسازی بسیار ضروری است، 
10 برابر قابلیت جذب بیشتری نسبت به منابع گیاهی 
همراه  که   B12 ارزشمند  ویتامین  همین طور  دارد. 
در گوشت  آن  مقدار  بیشترین  فلوئور  و   A ویتامین 

ماهی ها وجود دارد.
بخش  ماهی  که  می کنیم  زندگی  کشوری  در  ما 
کوچکی از سبد غذایی خانواده ها را تشکیل می دهد. 
خیلی  مردم  کویری  شهرهای  در  هنوز  خصوص  به 
کم ماهی می خورند. هرچند در سال های اخیر سرانه 
مصرف ماهی ـ که امروزه مقدار آن جزو شاخص های 

توسعه یافتگی جوامع محسوب می شودـ 
 در کشور افزایش یافته است، با این حال تا رسیدن 
وجود  با  داریم.  طوالنی  فاصله ای  مطلوب  جایگاه  به 
بهبود  و  فرهنگسازی  برای  متعدد  تالش های 
نبودن  آشنا  خیلی ها  هنوز  ایرانیان،  غذایی  سبک 
ماهی  گوشت  در  تیغ  وجود  یا  خوب  طبخ  روش  با 
ماهی ناچیز  مصرف  بهانه  را  خود  غذایی  طبع   یا 

 می دانند.
 چرا باید ماهی بخوریم؟

چه  ماهی  گوشت  که  است  این  پرسش  حال 
ویژگی ای نسبت به سایر گوشت ها دارد که از آن به 

عنوان غذا ـ دارو یاد می شود؟
علوم  دانشگاه  دانشیار  درستی،  احمدرضا  دکتر 
این  به  پاسخ  در  تغذیه  متخصص  و  تهران  پزشکی 
و  گوشت ها  انواع  مصرف  اصوال  می گوید:  پرسش 

و  جدید  سلول های  ساخت  برای  پروتئینی  مواد 
 حفاظت از سالمت سلول های موجود در بدن ضروری

 است.
 گوشت ماهی جزو منابع پروتئینی بسیار عالی محسوب 
گوشت  به ویژه  و  گوشت ها  در  موجود  آهن  می شود. 
ماهی که برای خونسازی بسیار ضروری است، 10 برابر 
قابلیت جذب بیشتری نسبت به منابع گیاهی دارد. 
همین طور ویتامین ارزشمند B12 که همراه ویتامین 
 A و فلوئور بیشترین مقدار آن در گوشت ماهی ها وجود

 دارد.
وی با اشاره به وجود امگا 3 و چربی های بسیار سودمند 
موجود در گوشت ماهی می گوید: امروزه ماهی را به 
عنوان غذای مغز می شناسیم. به این صورت که اگر امگا 
3 از طریق غذا به اندازه کافی تأمین نشود، سلول های 
ثابت  مغزی در درازمدت آسیب می بینند. همچنین 
شده بروز افسردگی های خفیف تا مزمن و همین طور 
اسیدهای  دریافت  با  روحی  بیماری های  از  بسیاری 
چرب امگا 3 بهبود می یابند. به عالوه بروز بیماری های 
قلبی ـ عروقی و بسیاری از سرطان ها با کمبود اسید 
چرب امگا3 رابطه دارد و در واقع می بینیم کسانی که 
 کمتر ماهی می خورند بیشتر به این بیماری ها دچار 

می شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود 
این  از مزیت های ممتاز  را  سلنیوم در گوشت ماهی 
ماده  سلنیوم  می گوید:  و  برمی شمارد  غذایی  ماده 
غذاهای  در  که  است  آنتی اکسیدانی  و  ضدسرطان 

خشکی کمتر وجود دارد.

شود.  نمی  حاصل  شبه  یک  صاف  شکم  داشتن 
خوشبختانه می شود با تکیه بر برخی مواد غذایی و 
صدالبته داشتن تحرک بدنی مناسب به هدف تناسب 

اندام و داشتن شکمی صاف تر امیدوار بود.  
اندام داشته  تناسب  و  زیبایی  به  انسان همیشه میل 
و دارد. البته شاید در روزگارانی شکم و پایین تنه ی 
بزرگ و پهن مد روز بود. اما امروزه مشخص شده است 
که شکم بزرگ نه تنها زیبا نیست بلکه به سالمتی نیز 
آسیب می زند.  البته در برخی موارد نیز شکم بزرگ 
به دلیل مشکالت گوارشی و نفخ و تجمع گاز است که 
باید ابتدا این مشکالت رفع شوند.  در این نوشتارشما 
را با چند ماده ی غذایی مفید که مشکالت گوارشی را 
رفع کرده و شکم را صاف تر می کنند آشنا می کنیم. 

لطفاً با ما همراه باشید. 
 ریشه گیاه بابا آدم  

ریشه گیاه باباآدم باعث کاهش تولید سبوم شده و 
به این ترتیب جوش و آکنه را کاهش می دهد. زمانی 
ها  روده  و  معده  و  شوند  رفع  گوارشی  مشکالت  که 
خالی از نفخ و گاز شوند مطمئن باشید شکمتان به 
رفع  باعث  آرتیشو  شود.  می  تر  صاف  زیادی  میزان 
شدن  صاف  به  و  شده  یبوست  و  گوارشی  مشکالت 

شکم کمک می کند.  
 بادام  

روزانه 3 تا 4 عدد بادام )نه بیشتر( میل کنید تا 
از ریزه خواری دور باشید و قند خونتان بهتر کنترل 

شود. 
زنجبیل  

احتمالی  های  التهاب  با  مقابله  برای  توانید  می  شما 
شدن  صاف  و  گوارش  بهبود  همچنین  و  بدنتان 
به چایتان  زنجبیل  روز صبح چند گرم  شکمتان هر 
اضافه کرده و نوش جان کنید. یادتان باشد که زنجبیل 
سوخت و ساز بدن را باال می برد و شما را به هدف 

تناسب اندام نزدیک تر می کند.  
 سرکه سیب  

می  گوارش  دستگاه  سالمت  حفظ  باعث  سرکه 
شود. هر چه سالمت دستگاه گوارشتان باالتر باشد می 
توانید امید بیشتر به هضم چربی ها و شکمی صاف تر 
با  داشته باشید. توصیه می کنیم که ساالدهایتان را 

سرکه میل کنید.  
 رازیانه و تخم رازیانه  

رازیانه با نفخ مقابله می کند و ارزش این را دارد 
که وارد برنامه غذایی شود. می توانید تخم رازیانه را از 
عطاری ها خریداری کنید و خودتان را از نفخ و گاز 
حفظ کنید.  توجه داشته باشید که این گیاه کم کالری 
است و از 90 درصد آب تشکیل شده است. در نتیجه 
می تواند به راحتی شما را سیر کرده و از پرخوری دور 
کند. رازیانه همچنین باعث افزایش ادرار شده و آب 
زیاد تجمع یافته در بافت ها را از بدن دفع می کند. 
در نتیجه عالوه بر رفع نفخ و گاز و صاف کردن شکم 
به الغری و تناسب اندام کلی بدن نیز کمک می کند.  

برای جلوگیری از خیانت در زندگی زناشویی مان چه کنیم؟

چرا باید هفته ای دو بار ماهی بخوریم؟خوراکی های شکم صاف کن

کار بد در مقابل فرزند ممنوع
اصل یازدهم :

» در برابر او مرتکب اعمال احمقانه و ناپسند نشود.« »و ال یخرق 
به « پدرو مادر و مربی باید در انجام اعمالشان خیلی مراقب ورزند 
که در حضور کودک و متربی خود مرتکب اعمالی که گناه محسوب 
می شود و یا اعمالی که گویای نادانی و حمق است نشوند زیرا آنها 
الگویی برای فرزند هستند که اینگونه اعمال فرزند و متربی را نیز 
ترغیب و تشویق به انجام آن می کند حتی اگر پس از ارتکاب ، 
اعتراف به اشتباه و ناپسند بودن عمل نمایند راستی مگر می شود 
پزشکی دخانیات استعمال کند و درنهی دیگران به این عمل موفق 
احمقانه شوند  اگر مرتکب عملی  اند  اینگونه  نیز  والدین  ؟  گردد 
را گوشزد  ناپسندی آن  به فرزند خود  بارها  و  بارها  هر چند هم 
کنند اما فرزندنیز ار ارتکاب به آن عمل پرهیز نخواهد کرد چرا که 
 الگوی او چنین کرده است و اگر او نیز چنین کند مجوز دارد و 

مسئله ای نخواهد بود.
اصل دوازدهم : 

برخورد مودبانه و احترام آمیز
عن النبی صلی اهلل علیه و آله : اکرموا اوالکم و احسنوا ادابکم)5(

رسول گرامی سالم صلی اهلل علیه وآله  فرمودند  فرزندان خود را 
احترام کنید و با آنان مودب برخورد نمایید.

از اموری که ضرورت دارد در امر تربیت مورد توجه قرار گیرد این 
است که پدر و مادر باید با فرزند خود را احترام کنند و این هم 
در امور شخصیهمطرح است و هم امور جمعه ، یعنی هم زمانی 
که با فرزند تنها و خانواده ایم باید احترام صورت گیرد و هم در 
حضور جمع و در جلسات ومیهمانی ها و ... این نکته بسیار مهم 
است ، اجترام واکرام فرزند باید عزت واحساس کرامت او می شود 
و احساس عزت و کرامت نفس ، احساس لیاقت و شایستگی را به 
دنبال دارد و این احساس ، موجبات شکوفایی استعدادهای فرد را 
با احترام و مودبانه برخوردنمایم  با کودک  فراهم می آورد وقتی 
والدین و  از وظایف  ایم که  او آموخته  به  را  احترام و ادب  درس 
مربیان است و از جهتی نیز او را به دارا بودن شخصیت و ارزش 

و آبرو و اهمیت رسانده ایم واین هر دو از نیازهای فرزند ماست .
     منبع : کتاب اصول تربیت تالیف مظفر حاجیان

مدیریت نوآوری در دانشگاهها الزمه 
پیشرفت شتاب افزای کشور

رهبری معظم  مقام  اخیر  ومدبرانه  دلسوزانه،حکیمانه   سخنان 
)مدظله العالی( درباره شتاب بخشیدن به پیشرفت در دانشگاهها 
وپیمودن مسیرپژوهش وترقی با همتی بیشتر در راستای ارتقای 
وحیاتی  مهم  بسیار  نقش  بیانگر  خوبی  به  پژوهشی  خروجیهای 
دانشگاهها در افزایش کیفیت شاخصهای پیشرفت کشور است.در 
دنیاي سراسر تحول امروزه همراه با تغییر و تحوالت بسیار زیاد 
تاثیر مي گذارد مسلما  ها  انسان  زندگي  بر  روزه  فناورانه که هر 
کشور ها بدون تطبیق با محیط بیروني و حرکت در راستاي ایجاد 
ومدیریت ایده هاي نو و تجاري سازي آنها نمي توانند به حیات 
خود ادامه دهند. بنابراین الزمه حضور مداوم نتایج دانشگاهی در 
ایده  کارگیري  به  و  توسعه  امروز  جهاني  فناوریهای جدید  تولید 
هاي جدید و ایجاد بستري براي تولید دانش و به کارگیري عملي 
آن در عمل مي باشد. در واقع نوآوري به عنوان پاسخي است که 
سازمان ها در برابر تحوالت و دگرگوني بازار ارائه مي کنند تا در 
عرصه رقابت جهانی ضامن بقا و رشد گردد. اشاره به جای معظم له 
در میدان دادن به جوانان  از این زاویه نیز اهمیت شایان توجهی 
می یابد زیرا نوآوری به نوعیسطحی از  ریسک کردن را می طلبد 
که اینگونه شهامتها را بیشتر در افراد جوان می توان یافت زیرا در 
سنین باال عموما انسانها بیشتر محافظه کارانه عمل می کنند تا 
. از طرفی در زماني که همه چیز دردنیا در حال تغییر  نوآورانه 
و تحول است و رقبا همیشه به دنبال افزایش سهم بازار خود از 
طریق کسب مزیت رقابتي هستند توجه به ابعاد نوآوري  یکي از راه 
کارهاي افزایش مزیت رقابتي در محیط پویاي دنیای امروز است. 
در این عصر براي بقا و پیشرفت باید جریان نوآوري در سازمان 
بقا در  نابودي ممانعت شود. شرط  از رکود و  تا  را تداوم بخشید 
دنیاي متالطم کسب و کار توجه به تحوالت محیطي نوآوري و 
ایجاد نوآوري در کسب و کار است. نوآوري  ابعاد گوناگون  درک 
را مي توان تغییري بدیع دانست که بر اساس اندیشه هاي جدید 
و بدون سابقه ایجاد شده است. بنابراین نوآوري نوعي تغییر است 
اما هر تغییري نوآوري نیست. نوآوری زمانی رخ می داد که ایده به 
صورت محصول، فر آیند، خدمت و... توسعه و یا تغییر یابد. پیتر 
دراکر نوآوری را مانند هر فعالیت عینی درکنار نبوغ و استعداد، 
نیازمند دانش، توجه و سختکوشی همه دست اندرکاران می داند. 
او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافتم نه گونه 
خاصی از شخصیت بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است. 
بیشتر نوآوران به ویژه پیروزمندان آن ها، از راه جستجوی آگاهانه 
و هدفمند فرصتهای کمیاب به نتیجه رسیده اند. هالت اصطالح 
نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرایندی برای استفاده از 
دانش یا اطالعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه 
هر چیز  نوآوری  ادامه توضیح می داد که  به کاربرد. در  و مفید 
و  باشد  به حقیقت درآمده  و  است که طراحی  نظر شده  تجدید 
موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری 
رقابتی بلند مدت را میسر سازد. به عبارتی دیگر نوآوری خلق چیز 
جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند. اوریب، 
ایده جدید به صورت  نوآوری توسعه و کاربرد  بیان می کند  نیز 
محصول، فرایند یا خدمت جدیدی است که منجر به رشد پویای 
اقتصاد ملی و افزایش استخدام برای تولید سود در شرکت نوآور 
می باشد. نوآوری پدیده ای نیست که فقط یک بار رخ داد، بلکه 
فرایند تصمیم گیری سازمانی در  از  و متشکل  فرایندی مستمر 
تمام مراحل، از توسعه ایده جدید تا کاربردی شدن آن می باشد 
امروزه کلیه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، نوآوری 
در علم و تکنولوژی را برای ارتقای قدرت رقابت پذیری وتصاحب 
بازار فناوری به عنوان یک اصل پویا محورفعالیت های خود قرارداده 
اند.   تالشهایی که باید انجام گیرد بسیار بیش از آن است که تنها 
بتوان به نتایج کوتاه مدت و سریع الوصول قناعت کرد، ضمن اینکه 
هر موفقیت کوچک، نتیجه گامی است که باید در یک فرآیند بلند 
مدت و ادامه دار، برداشت. بنابراین این فرآیند نیازمند یک برنامه 
مدون و هدایت مطابق با نقشه راهی در راستای بالندگی نوآوری 
وخالقیت است که در واقع تحت عنوان مدیریت نوآوری مطرح می 
باشد . به عبارتی از دیدگاه اخیر نوآوری محصول یک فرآیند است 
که این فرآیند نیازمند یک مدیریت مناسب وهدفمند می باشد تا 
خالقیتهای افراد سازمان را به بهترین وجه ممکن برای ارتقای آن 
اندازه  به  در سازمانها  نوآوری  فرآیند  مدیریت  کارگیرد.همیت  به 
را  نوآوري  یا  خالقیت  استراتژي  ها  سازمان  امروزه  که  است  ای 
براي بهره گیري از ظرفیت کل نیروي کاري سازمان بجاي تکیه بر 
اقلیتي از متخصصین یا ترغیب ظهور مدیران قهرمان مورد توجه 
قرار داده اند و در این راستا سعي دارند فضاي خالقي را در سازمان 
به وجود آورند.هدف مهمتر در مدیریت نوآوری  پرورش انسان هایي 
می باشد که بتوانند با مغزي خالق با مشکالت روبرو شده و به 

حل آنها بپردازند. 
نوآوری)  و  خالقیت  مدیریت  یا  نوآوری  مدیریت  امروزه 
معتبر  دانشگاههای  در   )Innovation Management
جهان یک رشته چندنظمی مطرح می باشد و یکی از گرایش های 
 )Creanovatology( تخصصی علم خالقیت نوآوری شناسی
تحت عنوان خالقیت نوآوری شناسی سازمانی مدیریتی محسوب 
می شود. موضوع این رشته مدیریت فرایندها و پدیده های خالقیت 
و نوآوری در سازمان ها می باشد. مدیریت نوآوری به دلیل ماهیت 
بسیار  تخصصی  چند  و  رشته ای  میان  دانشی  حوزه  موضوعی 
رویکردهای  و  مفاهیم  دیگر  با  و  می گردد  شامل  را  گسترده ای 
سازمانی،  یادگیری  دانش،  مدیریت  مانند  مدیریتی  و  سازمانی 
مدیریت سرمایه های فکری، مدیریت فناوری، مدیریت تحقیق و 
توسعه، مدیریت ارزش، مهندسی محصول جدید، مهندسی نوآوری، 
مهندسی سیستم، مدیریت پروژه، کارآفرینی، مدیریت کیفیت و 
تعالی سازمانی ارتباط زیادی دارد . از طرفی سرمایه های فکری هر 
سازمانی اعم از دانشگاهها در صورت مدیریت مناسب نوآوری ها 
می تواند به مرحله شکوفایی وبالندگی رسیده و عالوه بر افزایش 
افزایش کیفیت بروندادهای دانشگاه نه  بهره وری سازمانی باعث 
تنها در حوزه دانش وپژوهش بلکه در سایر وجوه نظیر آموزشی 

وفرهنگی خواهد شد....
)ادامه دارد(
دکتر علیرضا حاجیان استاد و پژوهشگر دانشگاه

زاینده رود، جان جوان 3۸ساله 
اصفهانی را گرفت

چادگان  شهرستان  احمر  هالل  نجات جمعیت  و  امداد  تیم  مسوول 
گفت: دریاچه زاینده رود این بار در ساعت 4:30صبح بامداد امروز جان 

یکی از هموطنان عزیزمان را گرفت.
قاسم فخرایی در گفتگوی خبری با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری و 
اطالع رسانی چادگان اظهار کرد: جوان 3۸ ساله ای بامداد صبح امروز 
حوالی منطقه سد زاینده رود و پایین تر از ویالهای اداره برق به علت 
 بی احتیاطی و آشنا نبودن با فنون شنا در رودخانه زاینده رود غرق

 شد.
که  باشد  می  اصفهان  اهل  3۸ساله،  جوان  این  داد:  ادامه  وی 
در  رود  زاینده  آب  اینکه   و  هوا  سردی  به   توجه  با  حادثه  این  در 
غرق  است،فرد  باالیی  جریان  شدت  دارای  چادگان  شهرستان 
و  آب  از  ناشی  خطران  از  اطالع  عدم  و  آگاهی  نا  علت  به  شده 
ازدست را  خود  جان  ممنوع  شنا  هشدار  تابلوهای  به  توجه   عدم 

 داد.
فخرایی با بیان این که حادثه در ساعت4:30 صبح با مداد رخ داده 
است افزود: در طی تماس تلفنی با پلیس 110هماهنگی های الزم 
با تیم غواصی و امداد و نجات جمعیت هالل احمر صورت پذیرفت و 
با حضور در صحنه حادثه نسبت به بیرون کشیدن فرد غرق شده از 

آب اقدام گردید.
چادگان  شهرستان  احمر  هالل  نجات جمعیت  و  امداد  تیم  مسوول 
پذیر  گردشگر  به  توجه  با  کرد  درخواست  عزیر  هموطنان  عموم  از 
بودن شهرستان در تمام فصول سال نسبت به رعایت موارد ایمنی و 
هشدارهای الزم در مورد ناشی از آب توجه کانل نموده تا شاهد چنین 

حوادث ناگواری نباشیم

دختر 17 ساله قربانی توطئه 
خانوادگی شد

و  )ناپدری دختر(   جاسمین رود )مادر دختر( و شوهرش مارک رز 
لسلی آبرل )دوست خانوادگی شان( با همدستی یکدیگر دوز باالیی از 

موادمخدر به نام »فنتانیل« را به دختر نوجوان تزریق کرده اند.
 پلیس جسد این دختر به نام »ایو« را در اتاقی در یک متل واقع در 
منطقه روچستر پیدا کرده است. متهمان هنگامی که متوجه می شوند 
تماس  اورژانس  با  بالفاصله  است  وخیم  دختر  جسمانی  وضعیت 

گرفته اند تا دختر را راهی بیمارستان کنند.
 رز  )ناپدری( به پلیس گفته بود که دختر همسرش در حالی که خواب 
بوده دچار تشنج شده و آنها را نگران کرده بود تا اینکه جان سپرد. به 
گفته پزشکان مسمومیت فنتانیل بسیار کشنده است و اکثر افراد این 

ماده را با هروئین اشتباه می گیرند.
 مأموران پلیس می گویند این متهمان قصد داشتند صحنه مرگ دختر 
را طوری جلوه دهند که بر اثر تشنج در خواب جان سپرده است. قاضی 

پرونده می گوید: اعضای این خانواده معتاد با تزریق 

سالمت دکوراسیون منزل فناوری 
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