
 عمل به فرمان
 رهبر معظم انقالب 

عامل جذب مردم

در حفظ آثار ملموس و ناملموس 
دفاع مقدس اهمال صورت گرفته است

قدرت وکارایی زنان درورزش 
بایدجدی گرفته شود

اصفهان در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفت

استاندار اصفهان:

کنرست دغدغه ی فرهنگی یا ...؟

   

ومعراج  برهنگان  پا  میقات  خدا،  لشکرمخلص  بسیج 
نام   ، یافتگان آن  اندیشه پاک اسالمی است وتربیت 
ونشان در گمنامی وبی نشانی گرفته اند،شجره طیبه 
و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن 
بوی بهار وصل و طروات یقین حدیث عشق می دهد،  
گمنامی  شهیدان  و  شاهدان  مکتب  و  عشق  مدرسه 
است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده 
اند، این جمالت و کلماتی است که حضرت امام خمینی)ره( در باره بسیج بکار 
برده اند. نزدیک به 9 ماه و حدودا 296 روز قبل ازحمله نظامی صدام، نوکر 
استکبارجهانی در منطقه به ایران اسالمی بنیانگذار جمهوری اسالمی که شرایط 
را از پیش می خواندند و به نقشه های دشمنان انقالب اسالمی واقف بودند و 
پیش بینی می فرمودند در 5 آذر 1358 فرمان تشکیل بسیج مستضعفان که 
یک امر قرآنی است)واعدوالهم مااستطعتم من قوه( را هوشمندانه صادر فرمودند 

و بعدها و امروز که برکات این فرمان بر همگان...

گسترش افراط گرایی ریشه در 
عدم توجه واقعی به منابع تغذیه 

مالی آن دارد
اونیاما  جفری  و  ظریف  جواد  محمد   
وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی 
گسترش  راههای  نیجریه  و  ایران 
دوجانبه  همکاریهای  و  مناسبات 
و منطقه ای را بحث و تبادل نظر 

کردند.
به گزارش کیمیای وطن، ظریف 
بـا اشاره به ظرفیتهای بالفعل 
گسترش  بـرای  کشور  دو 
در  فیمابین  مناسبات 
و  اقتصادی  های  زمینه 
تکنولوژیهای  و  علوم 
داشت:  اظهار  نوین 

ایران ...

 

مدرسه عشق                                                                                 

 آیت اهلل علوی گرگانی در دیدار 
با طالب بسیجی  :

بقلم دمری مسوولرسمقاهل

رسخط خبراه

سال اول شماره 41 / قیمت : 500 تومان                            سه شنبه 3 آذر ماه 1394/   12 صفر 1437 /  24 نوامبر 2015/        

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد : حوزه بهره 
برداری شرکت آبفا استان اصفهان در سال 39 موفق به کسب رتبه 

برتر در میان شرکتهای آب و فاضالب شهری کشور شد .
حسن غالمی با اشاره به کسب این موفقیت اعالم کرد : مهار تنش 
تابستان یکی از عمده دالیل این موفقیت می باشد و به رغم  آبی 
تنش آبی در تابستان مردم کمتر با افت فشار و قطعی آب مواجه 

شدند .
تأسیسات  در  کنترل  تله  و  متری  تله  زیرساختهای  توسعه  به  وی 
 : کرد  تصریح  و  پرداخت  اصفهان  استان  توزیع  شبکه  و  آبرسانی 
توسعه زیرساختهای تله متری و تله کنترل در تأسیسات آبرسانی 
و شبکه توزیع به منظور توزیع عادالنه آب صورت گرفت هم اکنون 
در 65 شهر و 003 روستایی که تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ قرار دارند خطوط انتقال تصفیه خانه های آب ، ایستگاههای 
تله کنترل قرار  تله متری و  پمپاژ و مخازن تحت پوشش سیستم 
دارند همچنین در حال حاضر در 21 شهر استان سیستم هوشمند 
مابقی  در  پروژه  این  اجرای  و  اجرایی شد  آب  توزیع  سازی شبکه 
شهرها در دستور کار قرار دارد که این عوامل بسیار مؤثر در کسب 

موفقیت حوزه بهره برداری بوده است .
اطالعات  بارگذاری   ، نجما  سامانه  تکمیل  و  توسعه   : افزود  وی 
مشترکین ، پایش فشار و کنترل شبکه در کلیه تأسیسات آبرسانی 
، پایش کیفی و کمی آنالین شبکه توزیع و انتقال آب ، استفاده از 
آبهای غیرمتعارف و آب چاههای متفرقه که مورد تأیید مراکز ذی 
صالح بوده ، بازسازی و ارتقای تأسیسات سازه ای ، الکترومکانیکال 
، الکترونیکال در تصفیه خانه آب و فاضالب و ایستگاه های پمپاژ 
تأسیسات  در  توسعه  و  تحقیق  های  طرح  از  استقرار  و  حمایت   ،
آب و فاضالب توسط محققین خارجی و داخلی ، استفاده از انرژی 
تجهیزات  استقرار  و  خرید   ، فاضالب  و  آب  تأسیسات  در  نو  های 

تکمیلی فرایند لجن از جمله خرید دکانترها و هوادهی عمقی ، تهیه 
و طراحی استقرار سیستم MP در بخش هایی از تأسیسات آب و 
فاضالب از دیگر عوامل مؤثر در کسب رتبه برتر شرکت آبفا اصفهان 
در میان دیگر شرکتهای آب و فاضالب شهری در کشور محسوب 

می شود . 
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از این شماره با عنوان جدید کیمیای وطن منتشر می شود

اقبل توهج مخاطبان محترم  ، روزانهم کیمیای کوری

برای اولین بار صورت گرفت :

کسب رتبه برتر حوزه بهره برداری آبفا اصفهان میان 

شرکت های آب و فاضالب شهری در کشور
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روزانهم

 آمریکا  به  دنبال تحقق اهداف ناکام خود در سوریه
 از راه سیاسی و مذاکره است



الشرق االوسط: اعراب مقابل ایران 
میان کوری و توهم مانده اند

امضای سند بازطراحی رآکتور اراک، 
مرحله مهمی در اجرای برجام است

آمریکا  گفت  »آتالنتیک«  مجله  با  گفتگو  در  آمریکا  دفاع  »وزیر 
حالی  در  کند  می  مشاهده  منطقه  مسائل  همه  در  را  ایران  حضور 
اصال منطقه  مسائل  در  را  }فارس{  خلیج  عربی  کشورهای  وجود   که 

 نمی بینیم.«
خود  امروز  سرمقاله  در  االوسط«  »الشرق  روزنامه  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
نوشت: »اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با مجله »آتالنتیک«  گفت 
را در همه مسائل منطقه مشاهده می کند در حالی که  ایران  آمریکا حضور 
وجود کشورهای عربی خلیج }فارس{ را در مسائل منطقه اصال نمی بینیم.« 

نیویورک  آمریکایی  »روزنامه  آورد:  خود  سرمقاله  ادامه  در  االوسط  الشرق 
و  زنند  می  توهم  سعودی  مقامات  که  نوشته  رابطه  این  در  هم  تایمز 
احساس را  افتد  می  اتفاق  که  مسائلی  و  منطقه  نقاط  همه  در  ایران   حضور 

 می کنند.«
نیست  طور  این  »البته  نوشت:  ادامه  در  لندن  چاپ  روزنامه  این 
اعراب  بلکه  هستند،  توهم  دچار  اینکه  یا  و  باشند  نابینا  اعراب  که 
توهم  و  کوری  میان  منطقه  مختلف  نقاط  در  ایران  حضور  به   نسبت 

مانده اند.«
الشرق االوسط افزود: »ایران عربستان را از شمال یمن و جنوب عراق با خطر 
مواجه کرده از سویی هم در عراق، لبنان و سوریه گروه ها و احزاب طرفدرار 
ایران حضور دارند و فلسطین به نمایندگی حماس و جهاد اسالمی ارتباط خود 

را با ایران حفظ کرده است.«
این روزنامه در پایان افزود: »از همن جاست که اعراب به حوثی ها در یمن 
حمله کردند و چهار سال تمام از معارضان سوریه حمایت می کنند. همه این 
ایران در منطقه صورت  برای کمرنگ کردن حضور  مسائل در راستای تالش 

می گیرد.«

مسئول  موگرینی،  فدریکا  داد:  گزارش  اروپا  اتحادیه  تارنمای 
بازطراحی  سند  درباره  ای  بیانیه  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست 
موگرینی  فدریکا  کرد.  منتشر   5+1 گروه  و  ایران  بین  اراک  رآکتور 
برجام کامل  اجرای  سوی  به  دیگری  مهم  مرحله  را  سند  این   امضای 

 خواند.
داد:  گزارش  اروپا  اتحادیه  تارنمای  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
ای  بیانیه  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا 
منتشر   5+1 گروه  و  ایران  بین  اراک  رآکتور  بازطراحی  سند   درباره 

کرد. 
 فدریکا موگرینی امضای این سند را مرحله مهم دیگری به سوی اجرای کامل برجام 

خواند.
تعهدات مهمی که در  از  ›یکی  است:  این شرح  به  بیانیه  این  کامل  متن 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( بین 1+5 و ایران به توافق رسیدیم، به 
روز رسانی رآکتور تحقیقاتی اراک ایران بود. سند رسمی ای که تعهدات 
نهایی شده سازد  می  مهم مشخص  این طرح  مورد  در  را  برجام   طرفین 

 است.
امضا  من  و  ایران   ،5+1 خارجه  امور  وزیران  که  را  سند  این 
برجام  کامل  اجرای  سوی  به  دیگری  مهم  مرحله  نمایانگر   کردیم، 

می باشد.
به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترکی که ذیل برجام تشکیل شده 

است، خوشوقتم که سند رسمی اراک را منتشر سازم.‹

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار آقای 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با استقبال از گسترش بیشتر 
تأثیرگذار  حضور  از  بین المللی«  و  منطقه ای  »دوجانبه،  همکاریهای 
مسکو در مسائل منطقه ای به ویژه سوریه تمجید کردند و افزودند: نقشه 
بلندمدت امریکا برای منطقه به زیان همه ملتها و کشورها به ویژه ایران 
و روسیه است و باید با هوشمندی و تعامل نزدیکتر، آن را خنثی کرد.

رهبر انقالب اسالمی در این دیدار که حدود دو ساعت طول کشید، 
آقای پوتین را شخصیت برجسته ای در دنیای امروز خواندند و با تشکر 
از تالشهای این کشور در موضوع هسته ای افزودند: این مسئله به یک 
سرانجامی رسیده است اما ما هیچ اعتمادی به امریکایی ها نداریم و با 
چشمان باز، رفتار و عملکرد دولت امریکا را در این قضیه تحت نظر 

داریم.
با اشاره به جدیت آقای پوتین و مسئوالن جمهوری اسالمی  ایشان 
ایران برای گسترش روابط دوجانبه خاطرنشان کردند: سطح همکاریها 
از جمله در مسائل اقتصادی می تواند بسیار بیشتر از سطح فعلی توسعه 

یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به همکاری مناسب تهران- مسکو 

به ویژه  روسیه  رئیس جمهور  مواضع  امنیتی،  سیاسی-  عرصه های  در 
در یکسال و نیم اخیر را در مسائل مختلف، خیلی خوب و مبتکرانه 
خواندند و افزودند: امریکایی ها همیشه تالش می کنند رقبای خود را در 

موضع انفعال قرار دهند اما شما این سیاست را خنثی کردید.
ایشان، تصمیمات و اقدامات مسکو در موضوع سوریه را موجب افزایش 
اعتبار منطقه ای و جهانی روسیه و شخص آقای پوتین برشمردند و 
افزودند: امریکایی ها در نقشه ای بلندمدت، درصددند با تسلط بر سوریه 
و سپس گسترش کنترل خود بر منطقه، خأل تاریخی تسلط نداشتن 
بر غرب آسیا را جبران کنند که این نقشه تهدیدی برای همه ملتها و 

کشورها به ویژه روسیه و ایران است.
مسئله  در  آنها  دنباله های  و  امریکایی ها  کردند:  تأکید  انقالب  رهبر 
سوریه درصددند اهداف تحقق نیافته خود از راه نظامی را در عرصه 
سیاسی و پای میز مذاکره محقق کنند که باید با هوشمندی و از موضع 

فعال، جلوی این کار را گرفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای اصرار امریکایی ها بر رفتن بشار اسد یعنی 
نقاط ضعف  از جمله  را  قانونی و منتخب مردم سوریه  رئیس جمهور 
سیاستهای اعالمی واشنگتن دانستند و افزودند: رئیس جمهور سوریه 
در انتخاباتی سراسری رأی اکثر مردم سوریه را با دیدگاههای »سیاسی، 
مذهبی و قومی مختلف« به دست آورده و امریکا حق ندارد این رأی و 

انتخاب مردم سوریه را نادیده بگیرد.
رهبر انقالب تأکید کردند: درباره سوریه هر راه حلی باید با اطالع و 

موافقت مردم و مسئوالن این کشور دنبال شود.
گروههای  به  امریکایی ها  بی واسطه  و  باواسطه  کمکهای  ایشان 
نقاط ضعف آشکار سیاستهای  از دیگر  را  از جمله داعش  تروریستی 
امریکا خواندند و افزودند: همکاری با کشورهایی که به خاطر حمایت 
ندارند نشان  افکار عمومی منطقه و جهان  اعتباری در  از تروریستها 

می دهد امریکایی ها از دیپلماسی شرافتمندانه برخوردار نیستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: به همین علت ما به جز مسئله 
هسته ای )که البته آن هم دالیل خاص خود را دارد( نه درباره سوریه 
و نه در هیچ موضوع دیگری مذاکره دوجانبه با امریکایی ها نداریم و 

نخواهیم داشت.
مهم  بسیار  را  سوریه  موضوع  صحیح  حل  اسالمی،  انقالب  رهبر 
اگر  کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند  تأثیرگذار  منطقه  آینده  در  و 
تروریستهایی که این جنایات را در سوریه مرتکب می شوند سرکوب 
به آسیای میانه و مناطق دیگر  آنها  فعالیتهای مخّرب  نشوند، دامنه 

گسترش خواهد یافت.
در این دیدار رئیس جمهور روسیه نیز با اشاره به تجربیات ارزشمند 
توسعه  ایشان گفت:  دیدار  از  ابراز خشنودی  و  اسالمی  انقالب  رهبر 
تکنولوژیهای  و  هوافضا  فناوری،  عرصه  در  جمله  از  کشور  دو  روابط 
پیشرفته شتاب بیشتری یافته و ما بسیار خرسندیم که با جمهوری 
و  منطقه ای  بحرانهای  و حل وفصل  امنیت  موضوع  در  ایران  اسالمی 

جهانی نیز همکاری بسیار فعالی داریم.
آقای پوتین جمهوری اسالمی را کشوری مستقل، استوار و با دورنمایی 
بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: شما را متحدی مطمئن و قابل تکیه 

در منطقه و جهان می دانیم.
به  برخی ها  خالف  بر  که  متعهدیم  ما  گفت:  روسیه  رئیس جمهور 
شرکایمان از پشت خنجر نزنیم و هیچ وقت در پشت پرده اقدامی بر 
ضد دوستانمان انجام ندهیم و اگر اختالفی هم داشته باشیم، با صحبت 

به تفاهم برسیم.
آقای پوتین مواضع دو کشور در موضوع سوریه را بسیار نزدیک خواند 
و با اشاره به اهمیت فراوان همکاریها در این زمینه گفت: ما نیز تأکید 
داریم که حل بحران سوریه فقط از طریق سیاسی و پذیرش رأی مردم 

این کشور و خواست همه اقوام و گروههای سوری امکان پذیر است و 
و  این کشور تحمیل کند  به مردم  را  نظر خود  ندارد  هیچکس حق 
به جای آنها درباره ساختار حکومت و سرنوشت رئیس جمهور سوریه 

تصمیم بگیرد. 
فرمودید  جنابعالی  که  همانطور  کرد:  تأکید  روسیه  رئیس جمهور 
میدان  در  را  خود  نشده  محقق  اهداف  می خواهند  امریکایی ها 
این  مراقب  ما  و  کنند  پیگیری  مذاکره  میز  پای  درگیریهای سوریه، 

مسئله هستیم.
گروههای  به  کشور  این  حمالت  ادامه  بر  تأکید  با  پوتین  والدیمیر 
درباره  را  مسکو  تهران-  همفکری  و  همکاری  سوریه،  در  تروریستی 
روند حل سیاسی مسئله سوریه کاماًل ضروری خواند و گفت: کسانی 
که در جهان ادعای دموکراسی دارند نمی توانند با انتخابات در سوریه 

مخالفت کنند.
قدیمی ترین  از  یکی  روسیه  رئیس جمهور  دیدار  این  پایان  در 
تقدیم  ارزشمند  بسیار  هدیه ای  به عنوان  را  کریم  قرآن  نسخ 
تشکر هدیه  این  از  انقالب  رهبر  کرد.  اسالمی  انقالب   رهبر 

 کردند.

فرضیه ربایش رکن آبادی قوی ترین فرضیه است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سفر رئیس جمهور روسیه به تهران 
گفت: به نظر من منحنی روابط دو جانبه جمهوری اسالمی ایران و روسیه همچنان سیر صعودی خود 
را ادامه خواهد داد چرا که روابط این دو کشور بسیاری از گره ها را باز کرده است.به گزارش خبرنگار 

کیمیای وطن عالالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به کمیته رصد و نظارت بر برجام اظهار داشت: در جلسه 
قبل کمیسیون امنیت ملی مصوب شد که هیئت رئیسه کمیسیون مسئولیت 
این کار را برعهده داشته باشد و ما نیز فردا صبح در جلسه هیئت رئیسه ساز 
و کار این موضوع را تعریف خواهیم کرد تا کار نظارتمان عمال شروع شود.

بروجردی خاطر نشان کرد: در حقیقت تدبیر در نظارت بر اجرای برجام از 
سوی کمیسیون امنیت ملی به هیئت رئیسه کمیسیون واگذار شد.وی در 

پاسخ به سوال دیگری پیرامون اینکه برخی خبرها حاکی از پیدا شدن رکن آبادی سفیر از مفقود شدگان 
منا دارد خاطر نشان کرد: این خبر آنقدر مهم است که اگر چنین چیزی باشد سازمان حج آن را رسما اعالم 
کند.رئیس کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: من هنوز خبر دقیقی مبنی براینکه چیزی درباره ایشان به 
اثبات رسیده باشد دریافت نکرده ام.بروجردی در ارتباط با تقویت یا تضعیف خبر ربایش رکن آبادی تاکید 
کرد: با توجه به اینکه تعداد افراد دفن شده معدود بوده و طرف مقابل مدعی است از همه این اجساد تست 
DNA گرفته و با توجه به این که خانواده رکن آبادی به عربستان رفته اند اگر آن ها )طرف مقابل( بتواند 

ثابت کند که تعیین تکلیف می شود و گرنه فرضیه ربایش همچنان قوی ترین فرضیه باقی می ماند.

نامه سازمان بازرسی کل کشور در مورد مدیر دو تابعیتی 
وزارت ورزش بایگانی شد!

با انتشار اخباری درخصوص دو تابعیتی بودن یکی از مدیران ارشد وزارت ورزش، سازمان 
که  موضوع شده  این  پیگیری  ورزش خواستار  وزارت  به  نامه ای  ارسال  با  بازرسی کشور 
تاکنون جوابی از وزارتخانه دریافت نکرده استبه گزارش کیمیای 
وطن به نقل ازخبرنگار »نسیم«، با انتشار اخبار زیادی در خصوص 
دو تابعیتی بودن یکی از مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان، 
و  وزارت ورزش  به  نامه ای  ارسال  با  بازرسی کل کشور  سازمان 
پیش  است. چندی  موضوع شده  این  پیگیری  جوانان خواستار 
مشخص شد که یکی از مدیران ارشد این وزارتخانه تابعیت کانادا 
را نیز دارد و همین مسئله باعث ورود سازمان بازرسی کل کشور 
این مسئله  به  بازرسی  این موضوع شده است. ورود سازمان  به 
خبر جدیدی نیست و یک امر کامال طبیعی و قانونی است اما نکته مهم بایگانی شدن نامه 
سازمان بازرسی در وزارت ورزش و جوانان و عدم پیگیری آن از سوی مسئوالن وزارت 
ورزش است. با این شرایط به نظر می رسد در آینده ای نزدیک سازمان بازرسی کل کشور 
نامه دومی را نیز به وزارت ورزش ارسال می کند و خواستار پیگری سریعتر این موضوع از 
سوی مسئوالن مربوطه است. باید دید که آیا این نامه نیز به بایگانی وزارت ورزش ارجاع 
داده خواهد شد یا وزیر ورزش این مسأله را به صورت جدی تری پیگیری خواهد کرد تا بیش 

از این موجب حساسیت سازمان بازرسی در خصوص این تخلف نشود؟

تصویب یک فوریت الیحه شفاف سازی 
انتخاباتی

مالی و هزینه های  منابع  نمایندگان مردم در خانه ملت، یک فوریت الیحه شفاف سازی   
نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا را به تصویب رساندند.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی 
امروز )دوشنبه ۲ آذرماه( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه شفاف 
سازی منابع مالی و هزینه های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس شورای 

اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا با یک فوریت آن موافقت کردند.
از  با 1۰۴ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع  براین اساس نمایندگان 
مجموع ۲۰5 نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت آن مخالفت کردند.گفتنی است 

حسین علی امیری به عنوان نماینده دولت در توضیح این الیحه گفت: الیحه شفاف سازی 
هزینه های انتخاباتی ریاست جمهوری مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در جلسه ای با دستور وزیر کشور و در راستای تذکری برای پیشگیری از ورود پول های ناپاک 
به انتخابات مطرح شد که البته در جلسه ای دیگر با دعوت نمایندگان مجلس توضیحاتی 
در این خصوص ارائه شده بود.وی افزود: الیحه شفاف سازی هزینه های انتخابات بر مبنای 
مطالعات تطبیقی در ۸ کشور جهان انجام گرفته است، این الیحه با توجه به سوابق در وزارت 

کشور و آسیب شناسی های انتخاباتی تهیه شده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری روسیه:

آمریکا به دنبال تحقق اهداف ناکام خود در سوریه از راه سیاسی و مذاکره است

مدرسه عشق                                                                                 
ادامه از صفحه یک :

آینده  و  اندیشی  ژرف  و  تیزبینی  هوشمندی،  آن  است  روشن شده 
نگری کامال ملموس و قابل درک است همان امام)ره(فرمودند: ) من 
دست یکایک پیشگامان رهائی را میبوسم و میدانم که اگر مسئولین 
نظام اسالمی از شما غافل شوند به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.( 
و  ایثار  از  کاملی  مصداق  بخواهیم  اگر  حقیقتا  فرمودند:  ادامه  در  و 
خلوص و فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و اسالم را ارائه دهیم 

چه کسی سزوارتر از بسیج و بسیجیان خواهند بود؟
اشاره اجمالی به ویژگی های فرهنگ بسیجی :

1- شناخت ضرورت ها و مقتضیات زمان
ابن  علی  مولی  این  الی  و  این  فی  و  این  من  علم  امرء  اهلل  رحم 
ابیطالب)ع( فرمودند:خدا رحمت کند کسی را که بداند درچه وضعیتی 
بوده و اکنون در چه شرایطی است و قرار است و باید به کجا و چه 
شرایطی دست یابد اگر اینگونه شد می شود انسان بصیر و بصیرت و 
شناخت ضرورت ها و مقتضیات زمان و مکان از ویژگی های منحصر 
به فرد بسیجی است و مگر نه اینکه هر مسلمان متقی در ایران اسالمی 
بسیجی است حتی اگررسما نیز پرونده ای در بسیج نداشته باشداما 
بصیر و مطیع والیت باشد و از طرفی بسیجی مورد هجوم شبهات واقع 

نمی شود چراکه سره را ناسره باز می شناسدامام خامنه ای فرمودند:
اینهایی که بصیرت ندارند - مثل این بیچاره هایی که در فتنه گرفتار 
غبار  در  غلیظ،  مه  تاریکی شب، در  در  - مثل کسانی اند که  شدند 
کجا  دشمن  نمیداند  خب  بزنند؛  را  دشمنی  را،  مخالفی  میخواهند 
بروید  است؛  اّطالعات  نظامی،  اّولین شرایط جنگهای  از  یکی  است؛ 
اّطالع کسب کنید و ببینید دشمن کجا است. اگر بدون اّطالع رفتید، 
شما ممکن است جایی را بزنید که دوست آنجا است؛ کسی را بزنید 
که با شما دشمن نیست و به دشمن کمک کنید؛ گاهی این جوری 
میشود. اگر بصیرت نبود، میشود این؛ که فرمود: العالُِم بَِزمانِِه ال تَهُجُم 
َعلَیِه اللَّوابِس؛شبهات و نادانی ها و نفهمی ها به کسی که عالم به زمان 
خود است، هجوم نمی آورند؛ میفهمد چه کار باید بکند. اگر این نبود، 
هم  مسئولّیت  احساس  آن  اگر  حّتی  آمد،  خواهد  به وجود  مشکل 

باشد.۰۶/۰۹/1۳۹۳
۲- اخالص 

من قال ال إله إال اهلل مخلصا دخل الجنة و إخالصه بها أن یحجزه ال 
إله إال اهلل عما حرم اهلل؛ محمدبن حمران از امام صادق )ع( نقل کرده 
است که فرمود: هر کس از روی اخالص »ال اله اال اهلل« بگوید وارد 
بهشت می شود، و اخالص او در این ذکر به این است که شهادت دادن 

به یگانگی خداوند او را از محرمات الهی باز دارد«.
اخالص وصداقت در گفتار و رابطه با خدا و ارتباط با مردم ودر انگیزه 

ها از ویژگی های مهم این فرهنگ غنی است.
فعال در همه  عافیت طلبی و سست عنصری وحضور  از  پرهیز   -۳
عرصه های خطیر و تهدید هاونهراسیدن از مشکالت )ال تهنوا و ال 
آفرینی  حماسه  (ونیز  ا  من  اشتری  اهلل  )ان  خدا  با  تحزنوا(ومعامله 

درتنگناهای حوادث باصبرو...)  فالصبر با لبا ساء و الضرا ء (
از  ۴- بصیرت و معرفت)دقت و سنجش در موضع گیری هاوپرهیز 

شتابزدگی(
5- بر محور قرآن و عترت)انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی(

)پیوند با والیت، ایمان و اخالص  ، حریت در عبودیت،یعنی بندگی 
و  آزادگی  از روی  بندگی اش  بلکه  از روی طمع و خوف نمی کند 
عشق به معبود است . یحبهم و یحبونه، اطاعت آگاهانه ” اطیعو اهلل 
و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم ، عدالتخواهی ” کونوا قوامین هلل 

شهداء بالقسط(
۶ ظلم ستیزی ” کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا “

۷ شهادت طلبی عاشقانه ” فزت و رب الکعبه   “
۸ ایثار گری کریمانه ” الموت احلی من العسل ”

۹ زهد و قناعت = در این تفکر رفاه طلبی، راحت طلبی، اسراف و د 
نیا دوستی راه ندارد

1۰ تواضع و صمیمیت = ” رحماء بینهم “
11 شجاعت و دالوری

ان اهلل اصطفه علیکم و زاده بسطه في العلم و الجسم. به درستي که 
خدا او را بر شما برگزید و در دانش و توانایي او را فزوني بخشید... 

(.همچنین می خوانیم:
بَِقْوٍم  اهلَلّ  ِمْنُکْم َعْن ِدیِنِه َفَسْوَف یَْأتِي  یَْرتََدّ  الَِّذیَن آَمُنوا َمْن  أَیَُّها  »یا 
ه َعلَی الْکافِِریَن یُجاِهُدوَن فِي  ُهْم َو یُِحُبّونَُه أَِذلَّه َعلَی الُْمْؤِمِنیَن أَِعَزّ یُِحُبّ

َسِبیِل اهلَلّ َو ال یَخاُفوَن لَْوَمَه الئٍِم...« .۲
اي گروهي که ایمان آورده اید، هر که از شما از دین خود مرتد شود به 
زودي خدا قومي را که دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست مي دارند 
و نسبت به مؤمنان سرافکنده و فروتن، و نسبت به کافران سرافراز و 
مقتدرند، به نصرت اسالم برمي انگیزد که در راه خدا جهاد کنند و در 

راه دین از نکوهش و مالمت احدي باک ندارند
1۲ صالبت و کوبندگی ” ان اهلل یحب الذین یقاتلون فی سبیله کانهم 

صفا “
1۳ ابتکار و خالقیت ” ان تتقوا اهلل یجعل لکم فرقانا ”

1۴ ایستادگی ومقابله با استکبار )در تهاجم نظامی و شبیخون و ناتو 
و…فرهنگی (و در مقابل انحرافات

خدایا مارا از بسیجیان واقعی مقرر فرما آمین

وزرای  اونیاما  جفری  و  ظریف  جواد  محمد   
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و نیجریه 
همکاریهای  و  مناسبات  گسترش  راههای 
نظر  تبادل  و  بحث  را  ای  منطقه  و  دوجانبه 

کردند.
بـا اشاره به  به گزارش کیمیای وطن، ظریف 
گسترش  بـرای  کشور  دو  بالفعل  ظرفیتهای 
اقتصادی و  فیمابین در زمینه های  مناسبات 
علوم و تکنولوژیهای نوین اظهار داشت: ایران 
دوجانبه  همکاریهای  در چهارچوب  نیجریه  و 
و منطقه ای می توانند ظرفیتهای اقتصادی و 
 علمی و فن آوریهای خود را روز به روز ارتقاء 

بخشند .
زمینه  تبیین  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر   
های جدید همکاریهای دو کشور اظهار داشت 
: تهران و ابوجا فرصتهای خوبی در زمینه های 

همکاریهای اقتصادی و دانش بنیان در ارتباط با 
تبادل تکنولوژیهای جدید و تأسیس شرکت های 
خصوصی دارند که از طریق تبادل رایزنی مستمر 
می توان پروژه های فن آوری بین دو کشور را در 
زمینه الکتریسته و انرژی های جدید و در قالب 
شامل  اسالم  و جهان  ای  منطقه  همکاری  های 

D8 تعمیق داد.
که  خوبی  بازارهای  به  اشاره  با   : افزود  ظریف   
فراروی دو کشور در سطوح چند جانبه و منطقه 
ای فراهم است ، ما با نیجریه می توانیم فرصت 
زیادی را برای بازرگانان و کارآفرینان دو کشور 

فراهم سازیم.
 وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آثار 
توافق برجام بر گشایش های جدید پس از 
خاطرنشان  سالجاری  دیماه  در  ها  تحریم 
درمرحله  خوبی  انداز  چشم  ما   : ساخت 
تجاری  و  بانکی  های  زمینه  در  پساتحریم 
تواند  می  نیجریه  و  کرد  خواهیم  مشاهده 
را  آفریقا  در  منطقه  همکاریهای  مرکزیت 

شکل دهد .
درخصوص  کشورمان  خارجه  امور  وزیر   
و  بوکوحرام  گروههای  از  ناشی  مخاطرات 
داعش و الشباب گفت : تهدیدات روزافزون 
افراط گرایی در جهان ریشه در افکار غلط 
واقعی  توجه  عدم  و  تکفیری  گروههای 
این گروهها  به منابع تغذیه مالی و فکری 

 دارد .
اعمال  منفی  آثار  به  اشاره  با  ظریف   
چهره  ساختن  مخدوش  در  گرایی  افراطی 
افراط  رویکرد   : ساخت  خاطرنشان  اسالم 
اهل  ارزشمند  تعالیم  با  ارتباطی  گرایی هیچ 
فرقه  و  گروهها  بلکه   ، ندارد  تشیع  و  تسنن 
با  بوکوحرام  و  های تکفیری همچون داعش 
رویکردهای افراط گرایی در سوریه و عراق ، 
مالی ، نیجریه وجهه واقعی مسلمانان را مورد 
آسیب قرار می دهند و برای مقابله با آنان ، 
همبستگی هر چه بیشتر و ارتقای همکاریهای 
کشورهای اسالمی و آفریقایی راه گشایی این 

مشکالت است .

به  سرگشاده،  نامه ای  طی  علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
برخی سخنان رئیس مجلس شورای اسالمی در این مجلس که 
در روز ۲۸ آبان و در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات بیان 

شده بود، واکنش نشان داد.
به گزارش کیمیای وطن،  در نامه حجت االسالم محمود مقدمی 
و  اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو   -
معاون فرهنگی حوزه های علمیه - که در اختیار »نسیم« قرار 

داده، آمده است:
 »جناب آقای دکتر الریجانی 

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی 
سالم علیکم 

ائمه  به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  آنجا  از  احترام  با 
مسلمین یکی از واجباتی است که اگر ترک شود ترس آن است 
که خدای تعالی عذاب را نازل کند بر خود وظیفه دیدم نکاتی 
را در رابطه با فرمایشات حضرت عالی در مراسم بزرگداشت روز 
ملی صادرات )پنجشنبه ۲۸ آبان( که در سایت خودتان هم درج 

شده عرض کنم.
 هرچند بسیاری از فرمایشات شما در آن جلسه ارزشمند و در 
خور تقدیر است اما در بخشی از کالمتان که در رابطه با آمریکا 
نسبت  سابق  در  که  حرف هایی  از  غربی ها  »امروز  فرموده اید: 
اشتباه  دچار  می رسد  نظر  به  کرده اند«  عبور  می زدند  ایران  به 
قطع  ملل  سازمان  در  ما  علیه  بر  هنوز  آمریکایی ها  شده اید، 
میزشان صحبت  روی  گزینه های  از  هنوز  نامه صادر می کنند، 

می کنند و هنوز از حمله نظامی سخن می گویند؛ کجای اینها 
عبور از سخنان سابق است؟

 گفته اید: »تعجب می کنم گاهی در داخل این مساله در رسانه ها 
براندازی  دنبال  آمریکایی ها  و  غربی ها  مثال  که  می شود  عمده 
هستند، زیرا آنها نمی توانند این کار را انجام دهند«؛ .... »البته 
در ذهنشان براندازی بود و ستیز کردند، اما امروز می دانند بدون 
ایران بسیاری از مشکالت منطقه ای حل نمی شود« این که آنها 
نمی توانند از قبل هم برای امام )ره( معلوم بود همان وقتی که 
فرمود: »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« اما این که غرب از 
این خواسته اش عبور کرده باشد دروغ محض است و نباید آن 
را باور کنید. آمریکا گرگ است حتی اگر دستان سیاهش را با 
آمریکا  است؛  مرگ  گرگ  توبه  و  دهد  جلوه  سفید  تزویر  رنگ 
شیطان بزرگ است و هرگز نمی توان تصور کرد که شیطان از 
شیطنت خود دست بردارد، بله ممکن است بعضی از حیله ها و 
روش هایش را ناکارآمد بیابد و آن را با روش های پیچیده تر و 
کارآمد تر و با ظاهری نرم تر عوض کند. ممکن است دست چدنی 
خود را با دستکش مخملین بپوشاند و لی آمریکا همان آمریکا 
است با همان دشمنی هایش. آقای الریجانی امام و رهبر امروز 
ما، حضرت آیت اهلل خامنه ای هم فرموده اند: »مذاکره آمریکا با 
تعامل  سازندگی،  برای  قطعا  آمریکا  نفوذ  نفوذ«،  یعنی  ایران 
را رعیت  ما  و  را »کدخدا« می داند  او خود  نیست.  و همکاری 
نافرمانی که منافعش را تحدید کرده در چنین مواردی حتی اگر 
کدخدا احساس کند حریف این رعیت نافرمان نمی شود او را در 

کدخدایی و منافع خود شریک نمی کند استکبار سعی خواهد 
کرد با فریب و نفوذ رقیب را خام کرده و از درون لطمه بزند و 
بهترین یاوران او در این حیله، کسانی هستند که ساده لوحانه 
الریجانی  آقای  کنند.  تصور  ماهیت  تغییر  را  او  تاکتیک  تغیر 
شیطان بزرگ هرگز عوض نشده و نمی شود؛ اگر خدای نخواسته 
احتمال  ندارید  را  آمریکا  با  سابق  دشمنی  احساس  آن  شما 
برخی  که  همچنان  باشید.  شده   عوض  شما  شاید  که  بدهید 
دیگر از پیشکسوتان انقالب عوض شدند ولی بدانید این مردم 
عوض نشده اند و همواره دستور امیرالمومنین در مورد شناخت 
دوستان و دشمنانشان )نهج البالغه، ص5۲۸( را مد نظر دارند و 
اگر احساس کنند کسی با آمریکا و استکبار روی خوش دارد و به 
نوعی جاده صاف کن نفوذ و حضور او می شود حساس می شوند 
تلقی خواهند  در گروه دشمنان  نیز  را  و »دوسِت دشمنشان« 
از  بسیاری  و  نزدیک است  انتخابات  آقای رئیس هرچند  نمود. 
مردم سخنان نزدیک به انتخابات مسئولین را عقیده آنان تلقی 
نکرده و مصرف آن را تبلیغاتی و با هدف جمع کردن رأی اقشار 
لَحافِِظینَ .  َعلَْیُکْم  »إِنَّ  که  باشد  یادتان  ولی  می دانند  مختلف 
ِکراماً کاتِِبیَن.« )االنفطار/ 1۲( ممکن است فرشتگان مامور ثبت 
اعمال و گفتار، بین سخنان تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی شما فرق 
نگذارند و همه را واقعا به پایتان بنویسند. آقای الریجانی ممکن 
است با اظهارنظرهای این چنینی رای گروهی را به دست آورید 
دست  از  را  دیگر  عده ای  رای  که  باشید  داشته  اطمینان  ولی 
می دهید؛ عالوه بر آن که ممکن است تصور شود شما از جبهه 

خودی خارج شده اید هنوز خاطره سکوت معنا دار شما در فتنه 
۸۸ و تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام از خاطره ها نرفته است.

 آقای الریجانی بترسید از خطوات شیطان )بقره/1۶۸ ( همان 
قدم های آهسته و بی صدا که حضور و نفوذش احساس نمی شود 
ولی هست. اعالم شما مبنی بر توهم بودن نفوذ و حضور دشمن 
را  عده ای  و  راحت  دشمن  جانب  از  را  مردم  از  گروهی  خیال 
خواب می کند در حالی که به فرموده علی )ع( »من نام لم ینام 
عنه والسالم«. امید آن که همیشه در کنف حمایت حضرت ولی 

عصر )عج( باشید. »و ما علی الرسول اال البالغ« واالمر الیک. 
محمود مقدمی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی، معاون فرهنگی حوزه های علمیه«

ظریف: 

گسترش افراط گرایی 
ریشه در عدم توجه 

واقعی به منابع تغذیه 
مالی آن دارد
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رس مقاله 

سیاست

هشدار معاون حوزه های علمیه به الریجانی 
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دكتر بهرام سبحاني مديرعامل و مسئولين مجتمع فوالد مباركه با حضور در ذوب 
آهن اصفهان با مهندس احمد صادقي مديرعامل اين شركت ديدار و گفتگو كردند 
. مهندس صادقي در اين ديدار گفت : هم اكنون صنعت فوالد با مشكالت بسياري 
مواجه است به طوري كه شركت هاي بزرگ مانند ذوب آهن و فوالد مباركه را نيز 
با چالش روبه رو ساخته است . وي افزود : براي حل مشكالت صنعت فوالد بايد 
اقدامات جمعي و هماهنگ صورت گيرد و از دولت بخواهيم كه براي افزايش تعرفه 

محصوالت فوالدي و حمايت از صنايع فوالدي  اقدام فوري انجام دهد . 
صنايع  مشكالت  از  اي  عمده  بخش   : كرد  تصريح  اصفهان  آهن  ذوب  مديرعامل 
فوالدي به عوامل بيروني همچون ركود اقتصادي ، كاهش قيمت جهاني محصوالت 
فوالدي ، واردات بي رويه محصوالت بي كيفيت فوالدي ، عدم تعيين تعرفه مناسب 
بر واردات اين محصوالت ، عدم اتخاذ تدابير حمايتي از صنعت فوالد در شرايط ركود 
فعلي و مواردي از اين دست مربوط است . وي افزود : خوشبختانه در ذوب آهن 
هشت پروژه مهم و تاثير گذار در حال انجام است كه پروژه هاي توليد ريل و تيرآهن 
بال پهن مهمترين آنها مي باشد لذا تالش ما اين است كه اين پروژه در زمان برنامه 
ريزي شده و حتي زودتر به پايان برسد . مهندس صادقي با تاكيد بر اين موضوع كه 
در ايران توليد فوالد با قيمت تمام شده كمتر از چين امكان پذير است ، گفت : يكي 
از اقدامات مهمي كه بايد با سرعت در ذوب آهن پي گيري شود ، كاهش قيمت تمام 
شده محصوالت است كه با بهره گيري از دانش فني روز دنيا امكان پذير است . وي 
افزود : كك سهم چشمگيري در قيمت تمام شده محصوالت ذوب آهن دارد در حالي 
كه با شارژ سنگ آهن با عيار باالتر و همچنين استفاده از تكنيك هايي همچون شارژ 
پودر زغال مي توان مصرف كك را كاهش داد . ضمن اينكه همانند كشور چين مي 
توان از گندله براي شارژ كوره بلند استفاده كرد كه تاثير زيادي بر كاهش مصرف 
كك دارد .دكتر سبحاني مديرعامل مجتمع فوالد مباركه نيز با اشاره به اينكه عمده 
توليدات اين شركت ، صادراتي است گفت : مشكالت ما مربوط به كاهش شديد 
قيمت هاي جهاني محصوالت فوالدي به دليل كاهش قيمت سنگ آهن و انرژي 
است در حالي كه هزينه هاي فوالدسازان ايراني نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش 
يافته است .  وي ضمن انتقاد از ناكافي بودن تعرفه محصوالت فوالدي و اختصاص ارز 
مبادله اي براي واردات برخي از اين محصوالت گفت : كشورهاي اروپايي و آمريكايي 
براي مقابله با دامپينگ چين ، قوانين ضد دامپينگ برقرار كرده اند و عالوه بر آن 

تعرفه هاي محصوالت فوالدي را افزايش دادند چرا كه محصوالت چيني با ضرر و 
حمايت دولت اين كشور صادر مي شود . در ايران نيز به شدت نياز به افزايش تعرفه 
ها داريم و در واقع دولت بايد مشابه آنچه در صنعت خودرو انجام داده در صنعت 
ساختمان نيز انجام دهدتا شاهد رونق در اين بخش نيز باشيم . دكتر سبحاني تصريح 
كرد : چنانچه صنايع فوالدي دچار مشكل شوند اين مشكالت به بخش معدن ، حمل 
و نقل و ساير صنايع وابسته نيز منتقل مي شود . مديرعامل مجتمع فوالد مباركه 
بر اقدامات مشترك صنايع فوالدي جهت رفع مشكالت موجود تاكيد كرد و گفت : 
هم اكنون در بازار داخل با كاهش تقاضا مواجه هستيم و از طرفي كاهش قيمت ارز 
،  مزيت هاي صادرات را نيز كاهش داده است . لذا دولت بايد تدابيري براي حمايت 

توليد كنندگان جهت صادرات نيز بيانديشد . 
دیدار مهندس صادقي با حضرت آیت ا...العظمی مظاهری رئیس حوزه علمیه 

اصفهان

مهندس احمد صادقي مديرعامل ذوب آهن اصفهان با حضور در دفتر حضرت آيت ا... 
العظمی مظاهری رئيس حوزه علميه اصفهان با ايشان ديدار و گفتگو كرد .

آيت ا... العظمی مظاهری در اين ديدار ضمن تبريك انتصاب  مهندس صادقي  به 
عنوان مدير عامل ذوب آهن اصفهان گفت : با توجه به عملكرد و سوابق ايشان ، از 
شنيدن خبر اين انتصاب بسيار خرسند شدم و براي مديرعامل ، ساير مسئولين و 
كاركنان ذوب آهن اصفهان آرزوي توفيق دارم . رئيس حوزه علميه اصفهان ، تالش 

براي رونق اقتصادي و خارج شدن از شرايط ركود فعلي را بسيار مهم دانست و گفت 
: اميدوارم به زودي شاهد شكوفايي صنعت كشور و همچنين ذوب آهن اصفهان 
باشيم .مهندس صادقي در اين ديدار ، حل مشكالت موجود در اقتصاد و صنعت 
كشور را مستلزم اتخاذ تدابير كارساز و موثر دانست و گفت : ميزان توليد فوالد ، 
شاخص مهمي در توسعه يافتگي كشورها محسوب مي شود و لذا بايد براي نجات 
صنعت فوالد كشور و شكوفايي آن تالش ويژه صورت گيرد .وي افزود : هم اكنون 
كشورهاي صنعتي هم ، براي واردات فوالد به كشور خود تعرفه هاي سنگين گذاشته 
اند و مسئولين ما نيز بايد با افزايش تعرفه محصوالت فوالدي ، مانع از واردات بي 
رويه شوند .مديرعامل ذوب آهن در بخشي از سخنان خود ، برنامه هاي آتي اين 
شركت براي كاهش قيمت تمام شده ، افزايش بهره وري و توليد محصوالت جديد 
را تشريح نمود .ديدار مهندس صادقي با آيت ا... طباطبايي نماينده ولی فقيه وامام 
جمعه اصفهانمهندس احمد صادقي مديرعامل ذوب آهن اصفهان با حضور در دفتر 
حضرت آيت ا... طباطبايی نماينده ولی فقيه وامام جمعه اصفهان با ايشان ديدار و 
گفتگو كرد .در اين ديدار آيت ا... طباطبايی ضمن تبريك انتصاب مهندس صادقي  
به عنوان مدير عامل ذوب آهن اصفهان گفت : با توجه به شناختي كه از ايشان دارم 
، اين انتصاب را منشأ خير و بركت براي ذوب آهن مي دانم  و اميدوارم هدايت مادر 
صنعت فوالد كشور بخوبی صورت بگيرد تا اهداف مدنظر حاصل گردد .امام جمعه 
اصفهان ضمن اشاره به حديثي با اين مضمون كه » يك لحظه تفكر از سال ها عبادت 
برتر است « گفت : مشورت و تفكر بسيار حائز اهميت است و در همه امور بايد از 
ديدگاههاي كارشناسي بهره گرفت .امام جمعه اصفهان به اهميت طرحهای توسعه 
ای ذوب آهن اشاره كرد و گفت : اميد است اين شركت بتواند طرح های توسعه خود 
را با سرعت بيشتری انجام دهد تا همچنان در صنعت كشور جايگاه مهم و وااليی 
به ركود  اشاره  با   ، اين ديدار مهندس صادقي مديرعامل شركت  .در  باشد  داشته 
كنوني صنعت فوالد در ايران و جهان گفت : هم اكنون با چالش عدم تقاضا و كاهش 
قيمت محصوالت فوالدي مواجه هستيم كه براي مقابله با آن ، جهت دست يابي به 
بازارهاي صادراتي و همچنين كاهش هزينه هاي توليد  برنامه ريزي مي كنيم .وي 
پروژه هاي توليد ريل ملي و تيرآهن بال پهن را نيز بسيار مهم دانست و گفت : با 
اتمام اين پروژه ها ، سبد محصوالت ذوب آهن متنوع تر خواهد شد و ارزش افزوده 

بيشتري نصيب اين شركت مي گردد.

آغازعملیات ساخت کلینیک ویژه 
تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر بافق 
عمليات ساخت كلينيك ويژه تخصصی بيمارستان حضرت وليعصر بافق با حضور مدير 

و  جمعه  امام   ، يزد  پزشكی  علوم  دانشگاه  درمان 
اين شهرستان  از مسئوالن  و جمعی  بافق  فرماندار 
ساخت  عمليات  وطن،  كيميای  گزارش  شدبه  آغاز 
كلينيك ويژه تخصصی بيمارستان حضرت وليعصر 
بافق با حضور مديردرمان دانشگاه علوم پزشكی يزد 
از مسئوالن  بافق و جمعی  امام جمعه و فرماندار   ،
اين شهرستان آغاز شد . مدير درمان دانشگاه علوم 
سيما  صداو  خبرنگار  با  گو  و  درگفت  يزد  پزشكی 
درمان  و  بهداشت  وزارت  هدف  اينكه  به  اشاره  با 
احداث  يافته  توسعه  كمتر  و  محروم  مناطق  در 
درمانگاه های تخصصی است اظهار كرد: اين درمانگاه 

تخصصی با اعتباری بيش از 17ميليارد ريال از محل اعتبارات وزارت بهداشت  و درمان 
احداث می شود. محمد حسين زارع افزود:اين درمانگاه شامل اتاق معاينه و ويزيت پزشك 
، سالن  انتظار است كه به مدت 10ماه در مساحت 750متر مربع در 2طبقه در اين 
شهرستان ساخته می شود. وی همچنين با اشاره به وضعيت مناسب  بيمارستان وليعصر 
بافق )ع( در رابطه با حضور متخصص بيان داشت : عالوه برمتخصصانی كه حضور دارند ، 

متخصصانی هم اخيرا در زمنيه راديولوژی و سونوگرافی و پوست هم اضافه می شوند.

حاج رسولیها عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
شهر  تفصیلی  بازنگری  طرح  تکلیف  تعیین  ضرورت 

اصفهان 

آذر سالروز تشكيل بسيج  به روز 5  اشاره  حاج رسوليها ضمن 
گفت:  نيروهای بسيجی بايد در راستای مردمی كردن اقتصاد 
مقاومتی و باال بردن فرهنگ كار و تالش، اصالح الگوی مصرف، 
پرهيز از اسراف و تبذير، حمايت از توليد ملی، استفاده از تمام 
فرهنگی  مباحث  و  خارجی  كاالی  مصرف  عدم   ، ظرفيت ها 
می  نيز  اصفهان  شهرداری  بدهند،  انجام  را  الزم  های  فعاليت 
تواند از ظرفيت های بسيجی در ابعاد مختلف شهر استفاده كند.

مباحث اقتصادی و موضوع پساتحريم يكی از معضالت كنونی 
نيروهای  از  توانيم  نيز می  اين موضوع  راستای  نظام است، در 
طور  به  پساتحريم  زمان  در  افزود:  بگيريم.وی  كمك  بسيجی 
حتم نيروهای مردمی و بسيجی می توانند پشتوانه خوبی برای 
اداره شهر باشند،: اجرايی شدن الزامات پدافند غيرعامل امری 
مهم و ضروری است.با توجه به اين موضوع بايد اقدامات الزم در 
بحث پدافند غيرعامل در شهر صورت بگيرد، به ويژه در تونل ها 
و ايستگاه های مترو بايد اين الزامات لحاظ شود و طرح بازنگری 
تفصيلی شهر اصفهان در سال های 85 و 86 بررسی شد و به 
تصويب شورای اسالمی شهر رسيد، و همچنين اين مصوبه به 
تغييراتی   5 ماده  كميسيون  شد.در  ارسال   5 ماده  كميسيون 
روی طرح بازنگری تفصيلی اعمال شد كه برای مردم مشكالتی 
را ايجاد كرده است كه براساس قانون شورای شهر بايد بررسی 

و تاييد اين نوع طرح ها را انجام بدهد.
تصويب نهايی اين نوع طرح ها به عهده كميسيون ماده 5 است، 
تكليف مصوبه شورای شهر در زمينه طرح جامع شهرداری بايد 

مشخص شود.
اين مهم بايد تحقق يابد تا در سال آينده بتوانيم با قانونمندی 

بهتر، شهر را در حوزه شهرسازی مديريت كنيم.
 سید کریم داودی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

ازدیاد خودرو و مشکالت روحی شهروندان

در حال تدوين برنامه 5ساله اصفهان موسوم به اصفهان 2000 
هستيم، در ارتباط با اين مهم ضمن توجه كامل به اهداف چشم 
انداز اصفهان و برنامه 20ساله ،بايد به مشكالت روزانه كه با آن 
های  خودرو  رويه  بی  ازدياد  كه  كرد  توجه  نيز  هستيم  مواجه 

سواری در شهر اصفهان از جمله اين مشكالت است.

راه  ارائه  فكر  به  كالن  ريزی  برنامه  و  بلند  های  گام  با  اگر  ما 
در  نباشيم،  ترافيك  كاهش  معضل  كردن  برطرف  برای  حلی 
به  تبديل  اصفهان  شهر  عرض  كم  های  خيابان  نزديك  آينده 
از  ايجاد مشكالتی  اين امر سبب  پاركينگ خودرو می شوند و 
برای  روانی  به دنبال آن مشكالت روحی،  و  آلودگی هوا  قبيل 
شهروندان می شود.داوودی اضافه كرد: ما بايد در سال های آتی 
از تعريف پروژه های جديد كوچك و غيرضروری به جز پروژه های 
اساسی مورد نياز محالت خودداری كنيم، جهت تحقق اين طرح 
نياز به برنامه ريزی برای توسعه اقتصادی و درآمد شهری دارد و 
اگر درآمد ساليانه حداقل 20درصد افزايش پيدا نكند، با توجه 
شهر  در  توسعه ای  اساسی  حركت  هيچ  نمی توان  تورم  نرخ  به 
و  درآمد  استراتژی  تدوين  گروه  يك  بايد  داد.ما  انجام  اصفهان 
اقتصاد را در دستور كار خود قرار بدهيم  و پالن اقتصادی شهر 
اصفهان را تنظيم كنيم، در اين پالن اقتصادی بايد معلوم باشد 
چه بايد انجام بدهيم  و بخش عمده وقت اعضای شورا و مديران 

شهرداری بايد به اين امر اختصاص يابد.
اندازه گيری باشد  ارقام قابل  با اعداد و  بايد  اين پالن اقتصادی 
و رشد اقتصادی و درآمد در اين برنامه بايد پايدار و بلند مدت 
باشد.ود افزود: جذب سرمايه از نوع فاينانس با نرخ بهره پايين 
می تواند تحول چشمگيری در توسعه حمل و نقل عمومی برای 
بازپرداخت  و  پايين  بهره  با  وام های خارجی  و  ايجاد كند  شهر 

درازمدت در پروژه سرمايه گذاری می تواند موثر باشد.
خريد اراضی بزرگ شهری و اقدام به تفكيك صدور پروانه روی 
آن می تواند منبع درآمدی برای شهر باشد، همچنين برنامه ريزی 
مشكل  می تواند  ملكی  صورت  به  بزرگ  اراضی  تفكيك  جهت 

تامين معوض طرح های آزاد سازی را هموار سازد؟؟
 نوراهلل صلواتی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

ازکمک های دولت نا امید شده ایم 

عضو شورای شهر اصفهان با اشاره نوسازی ناوگان حمل ونقل 
شهری عنوان كرد:

دولتي،  از  اعم  زيست  محيط  كننده  آلوده  خودروهاي  تردد  از 
طور  به  بايد  باشد  كه  نوعي  هر  از  و خصوصي  نظامي  شهري، 

جدي در محدوده هاي شهري جلوگيری شود.
ناوگان  نوسازي  برنامه  به  زودتر  چه  هر  بايد  شهري  مديريت 
آن  گزارش  و  كنند  كردند عمل  ارائه  كه  نقل عمومي  و  حمل 
در شهر  هنوز  متاسفانه  كنند،  ارائه  اسالمي شهر  به شوراي  را 
كمك  و  دولت  از  كه  كنند.ما  مي  تردد  فرسوده  هاي  تاكسي 
هايش براي نوسازي اتوبوس و تاكسي نااميد شده ايم، حداقل 
مديريت شهري فكري براي بازسازي تاكسي هاي فرسوده كند 
و ديگر تاكسي هاي پيكان شايسته شهر اصفهان نيست.بايد به 

محدوده مركزي شهر بيشتر دقت كنيم و اهميت دهيم هر چه 
باشد تردد خودروها در مركز شهرها بيشتر است و جلوگيري از 
ورود خودروهاي فاقد برگ معاينه فني و آلوده كننده به مركز 
شهر بايد وجهه عملي و جدي به خود گيرد.هنوز اقدام جدي و 
عملي در خصوص توسعه حمل و نقل پاك و دوچرخه در شهر 
نديده ايم، هر چند در اين زمينه اقدامات خوبي شده است اما 
هنوز به آن انتظاري كه هست نرسيده ايم و شهر اصفهان بايد 
ادامه  شود.وی  ها  دوچرخه  شهر  پيش  سال   30  ،20 همچون 
داد: سال گذشته درخواست كرديم براي جابه جايي بلندمدت 
اگر  و  ريزي كنند  برنامه  اصفهان  اطراف  در  بزرگ  كارخانجات 
جلوگيري شود  آنها  توسعه  از  ندارد حداقل  امكان  جايي  جابه 
كه بيش از اين به آيندگان خيانت نكرده باشيم و اگر نمي شود 
بگيرند. را جدي  فيلترهاي دود و خروجي دودكش ها  حداقل 

بعضاً اگر به خروجي صنايع بزرگ دقت كنيم، متاسفانه در اولين 
نگاه دودهای با رنگ هاي متنوع مشاهده مي كنيم كه به نظر 

بسيار خطرناك است.
صنايع  زمره  از  را  اصفهان  پااليشگاه  اخير  هاي  سال  در  چرا 
شهر  كالن  به  هوا  آلودگي  عوارض  چرا  كردند،  خارج  آالينده 
اصفهان تعلق نمي گيرد، متاسفانه اصفهان در تنها موضوعي كه 
نظرم مسئوالن سازمان  به  و  است  آلودهي هوا  است  برخوردار 
محيط زيست در استان و كشور به طور جدي به اين سواالت 
و  فوالد  و  آهن  ذوب  فيلترهاي  حداقل  دهند.بايد  پاسخ  بايد 
ديگر كارخانجات را جدي بگيرند، مناسب است كه در مناطق 
شرق و شمال شرق اصفهان از اردستان و نائين تا خورو بيابانك  

نيروگاههای ارزان خورشيدی را احداث كنند.
صلواتی افزود: اميدمان با ابالغ سياست های رهبری نسبت به 
شد،  برابر  چندين  هوا  آلودگی  كاهش  و  زيست  محيط  حفظ 
اميدوارم كه اصفهان همان گونه كه در بسياری از موارد الگوی 
كاهش  زيست،  محيط  حفظ  موضوع  در  است  كشور  شهرهای 
شايسته  شهری  و  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  هوا،  آلودگی 

شهروندان هم الگو و نمونه مثال زدنی برای همگان باشد.
 ندا واشیاني پور سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان

ضرورت توجه ویژه به حوزه بانوان 

ای  جزيره  اقدام  از  مندی  گله  ابراز  با  شهر  شورای  سخنگوی 
شهرداری در حوزه زنان گفت:  با عنايت به هدف گذاری شورای 
اسالمی شهردر دوره چهارم در خصوص افزايش نشاط اجتماعی 
در سطح جامعه با عنايت به نقش بانوان در ارتقا سطح فرهنگي 
ريزهای  برنامه  در  بانوان  حوزه  به  ويژه  توجه  ضرورت  جامعه 
ورزشي  و  اجتماعي  و  فرهنگي  هاي  در خصوص حوزه  شهری 

باعث افزايش بسيار زياد نشاط اجتماعي خواهد شد.

لذا از آنجايي كه در سالهاي گذشته شهرداري در حوزه بانوان 
بانوان  حوزه  در  هم  از  مجزا  هاي  جزيره  و  محدود  صورت  به 
فعاليت نموده است پيشنهاد مي گردد اوال هدف گذاري حوزه 
فرهنگي براي سال ٩5 توسعه امور فرهنگي اجتماعي بانوان قرار 
شوراي  بانوان،  امور  در  منسجم  ريزي  برنامه  جهت  ثانيا  گيرد 
محترم  شهردار  رياست  با  بانوان  اجتماعي  فرهنگي  راهبري 
اصفهان تشكيل و كليه بخشهاي مرتبط در اين شورا عضويت و 
برنامه ريزي الزم جهت امور بانوان و سند راهبردي بانوان شهر 
اصفهان تدوين گردد، ثالثا براي سال ٩5 شوراي راهبري به جاي 
براي  قبل  هاي  در سال  و محدود  مجزا  و  ايي  اقدامات جزيره 
ايي در حوزه هاي مختلف فرهنگي  برنامه  سال ٩5 يك بسته 
اجتماعي ورزشي و تفريحات سالم براي بانوان  تدوين و بودجه 
الزم نيز در بودجه سال ٩5 لحاظ گردد ضمنا با توجه به نگرش 
مثبت شهردار محترم و جلساتی كه در اين رابطه تشكيل شده 
مقرر شد كه سال ٩5 شاهد احداث و بهره برداری پروژه های 

بيشتری در خصوص بانوان باشيم.
 وحید فوالدگر عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان

روند مطالعات حمل و نقل کند است

اين عضو شورای شهر اصفهان باگراميداشت هفته بسيج گفت:  
همه  در  بسيجي  فرهنگ  ترويج  جهت  هفته  اين  بزرگداشت 
حركتها و فعاليتها است ضامن تداوم و بقاي اهداف انقالب است 
هاي  طرح  داد  قرار  كه  است  سال   4 به  نزديك  افزود:  .وی 
مطالعات جامع حمل و نقل بسته شده است و قرار بوده است كه 
طي دو سال نتايج آن تحويل داده شود تا بتوان در برنامه ريزي 
شهري و تعريف پروژه هاي مربوط اعمال گردد لكن علي رغم 
اينكه گاهي در سالهاي گذسته گزارش پيشرفت آن به كميسيون 
حمل و نقل و محيط زيست ارائه شده است اما متأسفانه روند 

آن بسيار كند  و دچار تأخير بسيار زياد گشته است.
و همچنين  ساله  ساله 1400   5 برنامه  تدوين  در حال  اكنون 
مطالعات  اين  نتايج  هستيم   13٩5 سال  بودجه  اليحه  تدوين 
بيش از پيش از ضروريات است و الزم است شهرداري محترم 
و  دهد  انجام  را  الزم  اقدام  پروژه  اين  گيري  تحويل  به  نسبت 

گزارش آن را به شورا ارائه دهند.
همچنين با توجه به اهميت موضوع آلودگي هوا در شهر اصفهان 
با حضور  اي  در جلسه  گردد  پيشنهاد مي  آن  معظالت شديد 
جامع  طرح  پيشرفت  زيست  محيط  استاني  محترم  مسئولين 
كاهش آلودگي هوا بررسي و نسبت به دفع موانع آن تصميمات 

الزم گرفته شود.
 علیرضا نصر اصفهاني عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان

مردم از پروژه های تکمیل شده بی بهره نمانند

نصراصفهانی گفت: بعضي از پروژه هاي شهري كه آماده بهره 
برداري مي باشد نبايد به دليل كمبود تجهيزات و يا اختالف با 
پيمانكاران به تأخير بيفتد و در اختيار شهروندان قرار نگيرد كه 
الزم است شهرداري محترم نسبت به اين مهم توجه نموده و 
مشكالت سر راه اينگونه پروژه ها را بر طرف نمايد كه از جمله 
ميتوان به بعضي از مراكز فرهنگي و سالن هاي مطالعه و پل 
برج  مكانيزه  هاي  پل  مشخص  نمود.بطور  اشاره  مكانيزه  هاي 
كاوه در منطقه 7 مفتح در منطقه 13، دانشگاه در منطقه 5 مي 
توان اشاره نمود كه متأسفانه علي رغم اينكه آماده بهره برداري 
بردار آن محقق نشده است  و توسط  بهره  است هنوز تكليف 
پيمانكار تحويل نشده است و عليرغم سرمايه گذاري قابل توجه 
هاي  پل  است.عرشه  نگرفته  قرار  شهروندان  اختيار  در  هنوز 
مكانيزه و معمولي بعضاً در امر نظافت با مشكل مواجه است.پل 
هاي  پل  عملكرد  يا  است  بكار  دائم  يا  موجود  مكانيزه  هاي 
يا چشم  نصب سنسور  با  بود  قرار  است  كرده  پيدا  را  معمولي 
الكترونيك اين مشكل حل گردد كه هنوز اقدامي صورت نگرفته 

است. 
محیط  نقل،  و  حمل  کمیسیون  عضو  شیران  غالمرضا   

زیست و فناوري اطالعات
مدیریت و اداره شهر یک کار علمی است 

عضو كميسيون محيط زيست شورای شهر با بيان سابقه مباحث 
زيست محيطی گفت: تعيين حد و حدودزيست محيطی برای 
اين است كه مردم يك زندگي راحت و بي دغدغه داشته باشند.

امروز موضوع در بيانات و سياست های رهبر معظم انقالب تحت عنوان 
اصالح محيط زيست و ظرفيت و توان اكولوژيك مطرح مي شود.ما در 
سال های گذشته عنوان هاي مختلفي مانند اكو شهر، شهر هاي سبز، 
شهر هاي خالق، شهر هاي قابل زيست ، شهرهاي پايدار و موارد ديگر 
درس  خود  هاي  خوانده  خواهر  از  افزود:   ايم،  گذاشته  سر  پشت  را 
ما  خوانده  خواهر  فرايبرك  شهر  آلمان  اكوليژيك  ايم.پايتخت  نگرفته 
است اما نياموختيم، بسياری از جنگ ها به علت توسعه هاي اضافي 
است كه به علت  اينكه رفاه مردم شان را ايجاد كنند به جان هم مي 
افتند و آدمكشي مي كنند.امروز شهرهای ما با اين جنگ ها در قالب 
های ديگر مانند جنگ الودگي هوا، جنگ با سالمتي، جنگ با ترافيك 
و جنگ با رفاه درگير هستند و بايد به خود بياييم و بيشتر از ساخت و 
ساز فكر كنيم.مديريت و اداره شهر يك كار علمی است و بايد 

قدری در اين زمينه فكر كنيم.

 ایثارگران شرکت گاز استان اصفهان موفق به کسب 

پنج مدال قهرمانی شدند
دوره  نوزدهمين  در  اصفهان،  استان  گاز  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
ازمسابقات سراسری فرهنگی ورزشی ايثارگران شركت ملی گازايران ،ايثارگران 
و  نقره  يك  طال،  سه  كسب  به  موفق  اصفهان 
در رشته  از مسابقات  دوره  برنز شدند.اين  يك 
تيراندازی،پرتاب  شنا،  فوتسال،شطرنج،  های 
ورزشكار  ايثارگر  حضور620  با  دارات  و  وزنه 
از تمامی شركت های زيرمجموعه شركت ملی 
مقدس  مشهد  در  هفته  يك  مدت  به  گازايران 
نفر   28 از  است،  ذكر  شايان  برگزارگرديد.  
اصفهان  استان  گاز  شركت  اعزامی  ورزشكار 
و  اول  مقام  حائز  ترتيب  به  اكبرتائبی  و  حميدرفعتی  رقابتها؛  از  دوره  اين  به 
دوم رشته ی تيراندازی، مظفرصالحی مقام اول پرتاب وزنه و محمدباقراكبری 
خود آن  از  را  شنا  ی  رشته  سوم  و  اول  رتبه  ترتيب  به  نيز  دارابی  سعيد   و 

 كردند.

مدیریت امور برق شهرستان برخوار:

تامین روشنایی معابرعمومی، احساس 

امنیت اجتماعی 
كه  است  نعماتی  از  روشنايی   نعمت 
 می تواند برای مردم آرامش و آسايش و 
رفاه راه را به همراه بياورد  خوشبختانه در 
توزيع  و شركت  نيرو  وزارت  اخير  سالهای 
نموده   را جلب  توانسته رضايت مردم  برق 
و با فعاليت و تالش شبانه روزی كاركنان 

از هرگونه خاموشی پيشگيری نمايد .
ارتباط  ضمن  وطن  كيميای  روزنامه 
برق  امور  مدير  نژاد،  بهروز  مهندش  با 
آن  تالشهای  و  شرايط  برخوار  شهرستان 
مديريت را جويا شده است كه در زير می 

خوانيد : 
جناب آقای مهندس بفرمائيد در 6 ماهه اول امسال در جهت اصالح و نوسازی شبكه های برق 
چه اقدامی انجام داديد؟ در شش ماهه اول سال 13٩4 بيش از 26 ميليارد ريال اعتبار جهت 
اصالح و نوسازی شبكه های برق در سطح شهرستان برخوار هزينه شد و در برنامه امسال نيز 

قرار است براساس اولويت ادامه يابد.
لطف کنید اهم فعالیت های انجام شده 6 ماهه را بیان بفرمائید؟
اهم فعاليت های 6 ماهه اول سال 13٩4 را در چند بند بيان می كنم .

1-احداث بيش از 25 كيلو متر شبكه فشار ضعيف و فشار متوسط 
2-بهينه سازی 15 كيلو متر شبكه های فشار ضعيف و فشار متوسط 

3-نصب و احداث 17 دستگاه پست هوايی جهت ظرفيت سازی و رفع افت ولتاژبه منظور رعايت 
از  ولتاژ شبكه برق شهرستان و پيشگيری  افت  از هرگونه  نياز شهروندان و پيشگری  تامين  و 

حوادث احتمالی
4-تعويض 282 اصله تير فرسوده جهت بهينه سازی شبكه های شهرستان 

5-نصب 1137 دستگاه انواع چراغ الك پشتی و LED بيست وات در سطح شهرستان به منظور 
تامين روشنايی معابرعمومی و احساس امنيت اجتماعی  

6-تعمير 85 كيلو متراز شبكه های فشار متوسط به روش خط گرم 
7-تعويض 1378 عدد المپ معيوب در سطح شهرستان در راستای حفظ و پايداری روشنايی 

معابر عمومی و در جهت ارتقای رضايتمندی مشتركين محترم
8-جذب 1388 مشترك عادی و ديماندی 

٩-تعويض 61٩ كنتور سه فاز و تكفاز عادی و 30 كنتور ديماندی 
10-نصب 10 دستگاه ريكلوزر و 4 دستگاه سكسيونر جهت افزايش قابليت اطمينان و كاهش 

انرژی توزيع نشده 
11-بهينه سازی 10 دستگاه تابلو توزيع و اندازه گيری 

12-نصب و اصالح 374 دستگاه اتصال زمين 
جناب آقای بهروزنژاد بفرمائید شهرستان برخوار هم اکنون چند مشترک برق دارد ؟

برای  كند  می  تالش  مديريت  اين  كه  دارد  مشترك  نه  و  و سيصد  56هزار  برخوار  شهرستان 
متقاضيان اشتراك جديد در اولين فرصت اقدام و برق رسانی را انجام دهد.

ايشان درادامه افزودند تعداد قطعی فيدرهای 20 كيلو ولت برق شهرستان برخوار در 6 ماهه اول 
سال 13٩4 نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد كاهش داشته است .

وام 60 میلیون تومانی مسکن منتظر تصویب 
شورای پول و اعتبار 

مديرعامل بانك مسكن گفت: در پرداخت وام مسكن مالحظات اجرايی 
قبلی  مبلغ  به  تومانی  ميليون  مبلغ 10  به طوری كه  دارد  وجود 

يعنی 60 ميليون تومانی برسد.
به گزارش كيميای وطن ، هاشم بت شكن مديرعامل بانك مسكن 
در  ايران  در  مسكن  توسعه  سياست های  همايش  پانزدهمين  در 
عتبار  وا  پول  شورای  جلسه  كه  گفت:درصورتی  خبرنگاران  جمع 
از  مسكن  خريد  وام  سقف  افزايش  شود  تشكيل  جاری  هفته  در 
محل اوراق به سقف 60 ميليون تومان  تصويب و ابالغ خواهد شد.

وی با اشاره  به اينكه بانك مركزی در خصوص وام 60 ميليونی 
يك سری مالحظات اجرايی دارد افزود: نرخ سود وام 60 ميليونی 

وام مسكن 15 درصد خواهد بود.
يكم  پس انداز  صندوق  وضعيت  آخرين  خصوص  در  بانك  مديرعامل 
يكم  خانه  مسكن  پس انداز  صندوق  در  نفر  هزار   23 تاكنون  گفت: 
 ثبت نام كرده اند تا بتوانند تا سقف 80 ميليون تومان وام خريد دريافت

 كند.

در دیدار مدیران عامل ذوب آهن اصفهان  و فوالد مبارکه مطرح شد :

ضرورت اقدام فوري دولت براي افزایش تعرفه محصوالت فوالدي و حمایت از صنایع فوالدي

در شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شد: 

تاکسی های پیکان شایسته اصفهان نیست



مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
نمایشگاه  برگزاری چهاردهمین  به  اشاره  با  اصفهان 
ماه  آذر   10 تا   7 از  کشاورزي  صنعت  المللي  بین 
اصفهان  استان  المللی  بین  نمایشگاه های  در محل 
اگروت  جامع  نمایشگاه  فزاینده  رشد  داشت:  اظهار 
به  نمایشگاه  این  شد  باعث  گذشته،  های  سال  در 
تبدیل شود.به گزارش واحد  نمایشگاهی  سه عنوان 
استان  المللی  بین  های  نمایشگاه  شرکت  رسانه 
برنامه  با  گو  و  گفت  در  محققیان  رسول  اصفهان، 
تأکید  اصفهان،  از مرکز  رادیویی خوشه های تالش 
کرد: خوشبختانه سابقه طوالنی و کارنامه موفق این 
نمایشگاه در استان و کشور موجب شده این نمایشگاه 
های  سال  و  گیرد  قرار  متبوع  وزارت  حمایت  مورد 
و  ارشد  مسووالن  گسترده  حضور  شاهد  گذشته 
مدیران و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی باشیم. 
وی با اشاره به این که این نمایشگاه هر ساله با حضور 
بیش از یکصد مشارکت کننده مطرح کشوری برگزار 
می شود، حضور نمایندگان تمامی استان های کشور 
از  را  خارجی  برندهای  مستقیم  حضور  همچنین  و 

جمله ویژگی های این نمایشگاه عنوان کرد. 
محصوالت  بازارهاي  توسعه  ارتقاء  محققیان 
کشاورزي، افزایش بهره وری، ارتقای سالمت محصول 
و در نتیجه سالمت مصرف کننده و جامعه، توسعه 
صادرات محصوالت کشاورزی، توسعه اقتصاد ملی و 

جلوگیری از هدر رفت منابع را از جمله دستاوردهای 
استفاده از روش های نوین و تکنولوژی های حوزه 
کشاورزی دانست و گفت: مهم ترین هدف و رویکرد 
این نمایشگاه نیز ترویج روش های نوین و تکنولوژی 
شرکت  است.مدیرعامل  کشاورزی  حوزه  های 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اعالم کرد: 
خارجی  مهمان   100 حدود  گذشته  دوره  سه  در 
کشاورزی،  صنعت  نمایشگاه  سه  از  کارشناس  و 
اصفهان  و طیور  دام  و صنعت  تکنولوژی کشاورزی 

بازدید داشته اند.
همزمانی  گذشته  سال  کرد:  بیان  همچنین  وی 
اختصاص خط اعتباری خرید مکانیزاسیون به استان 
ها با این نمایشگاه باعث شد، فضای نمایشگاه تحت 
بدین  و  باشد  اتفاقات خوبی  قضیه شاهد  این  تأثیر 
ترتیب حضور پر رنگ واردکنندگان و تولیدکنندگان 
مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی به منظور جذب این 
اعتبار به سمت خود و شور و شوق بهره برداران برای 
آشنایی با دستگاه های جدید و خرید آن ها را شاهد 
المللی  بین  نمایشگاه های  بودیم.مدیرعامل شرکت 
استان اصفهان اعالم کرد: کشاورزان و بهره برداران 
می توانند عالوه بر بازدید از نمایشگاه، در سمینارها 
و کارگاه های رایگان که برای آشنایی هر چه بهتر 
 آنان با ادوات، دستگاه ها و روش های جدید برگزار

 می شود، شرکت کنند.

به گزارش کیمیای وطن حسن کامران نماینده اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی گفت: تاکید ما بر مشاغل 
خانگی در استان اصفهان و به خصوص شرق اصفهان 
تومان در نظر  این خصوص 17 میلیارد  است که در 
گرفته شد. همچنین هدف ما ایجاد کارهای مشارکتی 
است که بتوان با ورود چند نفر، وامی با سود ۳ درصد 
با ضمانت کارت یارانه بدهیم تا کسانی که پول چندانی 
برای انجام کار بزرگ و یا درآمدی ایده ال ندارند، وارد 
در  تواند  اقدام می  این  اشتغال شوند  و  تولید  چرخه 
راستای اقتصاد مقاومتی باشد و مشاغل خانگی را باید 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  مناسب  راهکار  عنوان  به 
دانست. وی افزود: معافیت مالیاتی یکی از موارد مهمی 
است که ما تا کنون به سرمایه گذاران اعالم کرده ایم 
که در صورتی که در شرق اصفهان و خصوصا برخی 
مناطق مانند بن رود، حضور یابند به آنها تعلق گیرد و 
همینطور به دست اندرکاران سفارش کردیم که اجازه 
ندهند در اطراف اصفهان شهرک صنعتی و یا کارخانه 
ای شروع به کار کند زیرا بیش از این توانایی تحمل 
آلودگی هوا را نداریم. نکته مهم دیگر اینکه طبق قانون 
سرمایه گذار باید در خارج از شعاع ۵0 کیلومتری شهر 
اصفهان به کار بپردازد تا بتوان از حضور این افراد در 
شرق اصفهان بهره برد. ضمن اینکه در این شهرک ها) 

شرق اصفهان( دو مصوبه از سال های قبل داشتیم که 
زمین ارزان ارائه دادیم تا بتوانند از سرمایه در گردش 
مجلس  در  اظهارداشت:  کامران  کنند.  استفاده  نیز 
اصفهان  سهم  تومان  میلیارد   100 اسالمی  شورای 
در کمیته امداد و همچنین 100 میلیارد تومان سهم 
بهزیستی در نظر گرفته شده است و بسیاری از مدد 
مزیت  این  از  توانند  می  هم  اصفهان  شرق  جویان 
گفت:همچنین  درادامه  وی  کنند.  استفاده  همگانی 
در خصوص دفاع از حق بودجه ای مردم اصفهان باید 
گفت؛ به آقای وزیر توصیه کردیم که به جای اینکه از 
اصفهان پول برای برخی استان های محروم برداشت 
را در  اصفهان  کنید، محرومیت مناطق محروم شرق 
نظر بگیرید تا بتوان زیرساخت های اشتغال استان را 
حل کرد. در ضمن امیدواریم که احکام برنامه ششم در 
این هفته انجام شود و بتوانیم احکام خوبی برای همین 

مناطق محروم داشته باشیم.
ماه  آذر  متذکرشد:در  پایان  در  مجلس  نماینده  این   
که بودجه سال  ۹۵برای ما در نظر گرفته می شود و 
بخشی برای شهرک های صنعتی اختصاص می دهیم 
پوشش  در  بخصوص  ها،  زمینه  این  که  امیدواریم  و 
وارد  تر  فعال  بتوان  مناطق  این  طرح های مشارکتی 

عمل شد.

انقالب  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیرامون  ای  جلسه  اصفهان،  استان  اسالمي 
تفاهنمامه في ما بین اداره راه و شهرسازي، بنیاد 
درخصوص  بهزیستی  و  اسالمي  انقالب  مسکن 
تامین مسکن متقاضیان، ویژه شهرستانهاي غرب 
استان در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقالب 

اسالمي شهرستان فریدن تشکیل گردید.
انقالب  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیرامون  ای  جلسه  اصفهان،  استان  اسالمي 
و  راه  و  بهزیستی  و  مسکن  بنیاد  تفاهنمامه 
مسئول  کارشناس  و  معاون  با حضور  شهرسازی 
معاونت  اصفهان،  استان  بهزیستی  مسکن  ستاد 
بازسازی بهسازي مسکن روستایی بنیاد مسکن، 
و راه  ادارات  مسئولین  و  معاونت   کارشناس 

انقالب  مسکن  بنیاد  و  بهزیستی   ، سازی  شهر   
اسالمی شهرستانهای غرب استان در محل سالن 
شهرستان  اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد  جلسات 

فریدن تشکیل گردید.
 در ابتدا پس از تالوت آیاتی از قران کریم، شاه 
زیدی معاون بهزیستی استان اصفهان ضمن بیان 
مطالبی در خصوص اهمیت احداث مسکن برای 
از  رضایت  اعالم  و  طرح  این  هدف  مشمولین 
همکاری بین ادارات ذي ربط، درخواست تسریع 

در روند ادامه کار را داشتند.

مهندس قوی بیان-معاون حوزه بازسازي بهسازي 
اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد  روستایي  مسکن 
استان اصفهان نیز صحبتهایی در خصوص روند 

کار و اقدامات انجام شده بیان نمودند.
بنیاد  ادارات  کارشناسان  و  مسئولین  ادامه  در 
مسکن و بهزیستی و راه و شهر سازی شهرستان 
اقدامات  گزارش  ارائه  ضمن  اصفهان  غرب  هاي 
انجام شده، مشکالت موجود و پیشنهادات خود 

را اعالم داشتند .
در نهایت با پرسش و پاسخ و توضیحات و توصیه 
ها و ارائه راه کارها توسط کارشناسان بنیاد مسکن 

و بهزیستی استان به پایان رسید .

از  اصفهان  استان  رسانه  بسیج  سازمان  رییس 
افتتاح مرکز مطالعات راهبردی بسیج  برگزاری 

رسانه استان اصفهان خبر داد.
خبرنگار  به  مطلب  این  بیان  با  صفری  رضا 
راهبردی  مرکز مطالعات  کیمیای وطن  گفت: 
مطالعات  هدف  با  اصفهان  استان  رسانه  بسیج 
ساختاری و ارائه سند چشم انداز در حوزه رسانه 
ها با همکاری مرکز علمی کاربردی گروه انتخاب 

افتتاح خواهد شد.
نقش  امروز رسانه ها در هزاره سوم  افزود:  وی 
است  الزم  و  دارند  تاثیرگذاری  و  توجه  قابل 
های  زمینه  در  مطبوعات  و  رسانه  اصحاب 

مطالعات راهبردی نیز فعالیت نمایند.
با  اصفهان  استان  رسانه  بسیج  سازمان  رییس 
بیان اینکه امروز رسانه ها به عقل حقیقت ساز 
دنیای مدرن تبدیل شده اند و عقلی که در کنار 
ای،  رسانه  محیط  یک  زندگی  ضروریات  همه 
کند  می  مدیریت  هوشمندانه  را  عمومی  افکار 
بدون  که  بگیرد  دنیایی شکل  آن  واسطه  به  تا 

خبرنتوان درآن زندگی کرد.
از  به آگاهی و شناخت،  ادامه داد: میل  صفری 

شکل های  به  که  انسان هاست  ذاتی  نیازهای 
دنبال  به  فردی  هر  می کند  ظهور  گوناگون 
محیط  بخصوص  گوناگون  رویدادها  از  آگاهی 
پرسش های  با  همواره  و  است  خویش  زندگی 
نیازمند  را  او  که  می شود  رو  به   رو  گوناگونی 
طریق  از  تا  می کند  آگاهی  و  اطالعاتی  منابع 
آنها به درک محیط پیرامون خود برسد گذر از 
جوامع ابتدایی و پیچیده شدن روابط اجتماعی و 
سیاسی، منابع اطالعاتی جدیدی را می طلبد تا 
 افراد به وسیله آنها بتوانند به این نیاز خود پاسخ

 دهند.رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان 
تصریح کرد: این سازمان جهت انجام برنامه های 
اقدامات سطحی  از  وپرهیز  وکاربردی  راهبردی 
مبادرت به راه اندازی مرکز مطالعات راهبردی به 
ریاست دکتر محسن حاج کاظمیان نموده است 

که از اساتید و فعاالن حوزه رسانه است.
چهارشنبه  آیین  این  کرد:  تصریح  صفری 
کاربردی  علمی  محل  در   1۵ ساعت  آذر   4
پروین  خیابان  در  واقع  انتخاب  گروه 
برگزار  انتخاب  دانشگاه  عسکریه   ابتدای 

می شود.

استاندار اصفهان : 

در حفظ آثار ملموس و ناملموس 
دفاع مقدس اهمال صورت گرفته است

نشر  و  آثار  حفظ  راستای  در  گفت:  اصفهان  استاندار   
ارزش های دفاع مقدس حق مطلب به خوبی ادا نشده است 

و همه باید همت کنند تا کاستی ها را جبران کنیم.
به گزارش کیمیای وطن،  رسول زرگرپور در اولین جلسه 
شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان که با حضور نماینده و امام جمعه اصفهان 
که  کنند  قبول  باید  برگزار شد،اظهارکرد: همه مسئولین 
دفاع مقدس  ناملموس  و  ملموس  آثار  حفظ  خصوص  در 
در استان اهمال و سستی صورت گرفته و حق مطلب به 

خوبی ادا نشده است.
 وی با بیان اینکه مردم اصفهان جایگاه واالیی را در دفاع 
گلستان  خیمه  مقدس،  دفاع  گفت:موزه  داشتند،  مقدس 
این  رشادت های  شان  در  جانبازان  آسایشگاه  و  شهدا 

عزیزان نیست.
 استاندار اصفهان با تاکید بر حفظ آثار ملموس و ناملموس 
دفاع مقدس و نشر این آثار گفت:  برای پشبرد اهداف، این 
شورا هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و مدیران 

کل شخصاً ملزم به شرکت در این جلسات هستند.
با بیان اینکه الزم است اعضای کمیته های هفتگانه   وی 
زیر مجموعه این شورا مشخص شده و این اعضا هر 1۵ روز 
کمیته ها  این  عملکرد  افزود:  دهند،  جلسه  تشکیل  یکبار 
باید به شورا گزارش شود و مسئولین و اعضای کمیته ها 
جهت  را  خود  پیشنهادی  برنامه های  و  اهداف  موظفند 

تصویب به شورا ارائه دهند.

اگر دفاع مقدس کتابت نشودنفرین خواهیم شد
در  نیز  اصفهان  جمعه  امام  طباطبایی نژاد  یوسف  آیت اهلل 
این جلسه اظهارکرد: شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر 
را  شورا  این  آیین نامه  باید  استان  دفاع مقدس  ارزش های 

بومی سازی و سهمیه بندی کند.
 وی با بیان اینکه وقتی حادثه مهمی همانند واقعه کربال 
اتفاق می افتد، برای آیندگان به صورت تجسمی، کتاب و 
ببرند،افزود:در  بهره  آن  از  ماندگار می شود،تا  تاریخ  در   ...
حادثه بزرگ دفاع مقدس اگر ننویسیم، کتابت و داستان 
نویسی نکنیم آیندگان ما را مورد نفرین قرار خواهند داد 
ایثارگری ها و  این  آثار دفاع مقدس  با حفظ و نشر  باید  و 

رشادت ها برای آیندگان باقی بماند.
دوران  یک  ایران  برای  مقدس  دفاع  اینکه  بیان  با  وی   
کرد:  اظهار  شود،  داده  نشر  باید  که  است  ماندگار 
خوشبختانه فرهنگ دفاع مقدس در نسل های بعدی موثر 
بوده است و باید با روش های صحیح موجبات انتقال این 

فرهنگ به نسل های بعدی فراهم شود.
باید وصیتنامه های  پایان گفت:  آیت اهلل طباطبایی نژاد در 
داشته  نگه  زنده  ایران  کربالی  تاریخ  و  جمع آوری  شهدا 

شود.

بهره برداری ازطرح های 
بنیاد برکت در 

چهارمحال وبختیاری
مراسم افتتاح، اعالم عملیات ساخت و بازدید از طرح های 
با حضور  برکت  بنیاد  زیربنایی  و  اقتصادی  توانمندسازی 
امام)ره(،  اجرایی فرمان حضرت  دکتر مخبر رییس ستاد 
حجت االسالم  و  برکت،  بنیاد  مدیرعامل  نوروزی  دکتر 
المسلمین نکونام نماینده  ولی فقیه در استان و امام جمعه  
شهرکرد و قاسم سلیمانی استاندار در چهارمحال و بختیاری 
برگزار شد.به گزارش کیمیای وطن، مدیرعامل بنیاد برکت 
آئین  در  امام)ره(  فرمان حضرت  اجرایی  به ستاد  وابسته 
افتتاح و بهره برداری از این طرح ها گفت: این طرح ها شامل 
سه طرح توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی، چهار طرح 
زیربنایی و یک طرح حوزه ی علمیه با حجم سرمایه گذاری 
کل ۳10 میلیارد ریال است که به صورت ویدئوکنفرانس 
ها  آن  ساخت  عملیات  و  مشارکت  آغاز  یا  و  بهره برداری 
اعالم شد.عارف نوروزی در تشریح پنج پروژه زیربنایی و 
فرهنگی افزود: پنج پروژه ی زیربنایی و فرهنگی شامل دو 
اعتباری  با  و یک حوزه ی  علمیه  ایل راه عشایری  دو  پل، 
بالغ بر 4۵ میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری، 

افتتاح شده و یا آغاز عملیات آن ها اعالم شد.
»َسُررک«  منطقه ی  در  نیز  روستایی  پل  گفت:  وی 
بر  بالغ  اعتباری  تأمین  با  بختیاری،  و  چهارمحال  استان 
پیگیری های  با  و  برکت  بنیاد  سوی  از  ریال  میلیارد   20
مستمر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد 
راه و  راه روستایی وزارت  و مشارکت و همکاری معاونت 

شهرسازی  افتتاح و بهره برداری رسید.
عملیات  آغاز  مذکور،  پل  افتتاح  بر  عالوه  افزود:  نوروزی 
ساخت پل دیگری در مسیر تردد عشایر استان با نام »پل 
تختی« در منطقه ی پوزگان به کوه میلی، با اعتباری بالغ بر 
10 میلیارد ریال اعالم شد.وی ادامه داد: همچنین پروژه ی 
و  چهارمحال  استان  در  نیز  »تلورد«  علمیه ی  حوزه ی 
بنیاد  عامل  رسید.مدیر  بهره برداری  به  و  افتتاح  بختیاری 
برکت تصریح کرد: دو ایل راه عشایری »تلخدان به سه جو« 
و »ایل راه جیرون به لم لمی« با تخصیص اعتباری بالغ بر 
10 میلیارد ریال از سوی بنیاد برکت امروز به بهره برداری 
می رسند.وی درتبیین طرح های  توانمندسازی اقتصادی و 
کارآفرینی نیز گفت:  سه شرکت شهد زاگرس جهان بین، 
تولیدکننده ی انواع مالت واقع در شهرک صنعتی هفشجان 
سپاهان  پلیمر  کاسپین  شرکت  شهرکرد،  نزدیکی  در 
تولیدکننده ی پلیمرهای خاص و فوم های فشرده و شرکت 
نشاسته سپیدان زرین تولیدکننده ی انواع نشاسته از آرد 
با اعتباری  گندم و ذرت واقع در شهرک صنعتی بروجن 
حدود 26۵ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال زایی 1070 نفر، 

آماده ی بهره برداری و اعالم آغاز مشارکت هستند

پژویان: با بسته جدید دولت 
به هیچ وجه از رکود خارج 

نمی شویم
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه با انتقاد از سیاست های اقتصادی 
دولت،  نقدینگی فعلی و نقدینگی حاصل از بسته خروج از رکود به 

جیب مردم سرازیر شود، باید منتظر تورم باشیم
عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  اقتصاددان  پژویان  جمشید 
طباطبایی در خصوص بسته خروج از رکود دولت و تاثیرات آن بر 
اقتصاد ایران اظهار کرد: بسته خروج از رکود در درجه اول اقدامی در 
جهت فروش 110 هزار خودروی موجود در انبارهای خودروسازان بود 
و این که فکر کنیم چون تقاضایی در صنعت خودروسازی ایجاد می 
شود، این صنعت به سمت اصالح حرکت می کند، تفکر غلطی است.

آن  عنوان کرد:  بسته  این  اجرای  تورمی  تاثیرات   وی در خصوص 
چیزی که به عنوان وام به دست مردم رسیده، به سمت خودروسازان 
سرازیر شده و با توجه به این که قیمت قطعات خودروسازی افزایش 
این  از  افزایش تولید بخش عمده ای  پیدا کرده خودروسازان برای 

تسهیالت را در این جهت استفاده می کنند.
مردم  خرید  قدرت  وام،  این  وجود  با  کرد:  تصریح  اقتصاددان  این   
همچنان در سطح پایینی است، زیرا به سمت مردم سوق پیدا نکرده 
که آنها آن را در زمینه کاال و خدمات دیگر استفاده کنند و در نهایت 
تورم ایجاد شود. افزاش نقدینگی و پایه پولی که بابت بسته خروج از 

رکود ایجاد می شود، در آینده تورم زاست
 پژویان بیان کرد: افزایش نقدینگی و پایه پولی که بابت بسته خروج 
از رکود و افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی ایجاد شده، 

در آینده منجر به تورم خواهد شد.
 دولت با این سیاستها نشان داد که از هر دستاویزی برای غرق نشدن 

استفاده می کند
گفت:  نسیم  به  دولت  اخیر  سال  دو  سیاستهای  از  انتقاد  با  وی   
سیاستهایی که دولت در این دو سال اجرا کرده بی نظم و مبهم است. 
دولتمردان بیشتر شبیه غریقی عمل می کنند که در حال غرق شدن 
است و از هر دستاویزی برای غرق نشدن استفاده می کند. آنها بدون 
اینکه یک نقشه راه منظم و یک مجموعه سیاستهای صحیح و درست 

داشته باشند، عمل می کنند.
 کاهش ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نقدینگی را رشد 

می دهد
 این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه در خصوص تاثیر کاهش ذخبره 
قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بر افزایش تورم خاطرنشان کرد: کاهش 
ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی باعث خواهد شد که توانایی 
وام دهی بانکها افزایش یابد. این کار پول بانکی را زیاد خواهد کرد و 

جزئی از رشد نقدینگی در ماههای آتی را منجر خواهد شد.
 پژویان با انتقاد از برخی توجیهات دولتمردان درباره افزایش احتمالی 
تورم بعد از اجرای بسته خروج از رکود به نسیم گفت: این توجیهاتی 
که برخی از دولتمردان مطرح می کنند، مانند بچه هایی است که یک 
چیزی را حفظ می کنند و بعد تکرار می کنند. اینکه خروج از رکود 
حتما باید از مسیر افزایش تورم بگذرد بستگی به شرایط اقتصادی 

یک جامعه دارد.
 برخی از دولتمردان مانند بچه مدرسه ای ها، حفظیات خود را 

به خورد مردم می دهند
 وی عنوان کرد: در جامعه ای که در آن بسیاری از مشکالت در سمت 
عرضه و تولید است خیلی از اقدامات بی نتیجه و بی فایده خواهد 
بود. دولتمردان چون مشکالت ساختاری اقتصادی را حل نمی کنند، 
مانند بچه های مدرسه و یا بچه های دوره کارشناسی اقتصاد، از روی 
کتاب چیزهایی را حفظ کرده و بازگو می کنند و فکر می کنند اینها 
نقدینگی  نقدینگی فعلی و  فایده خواهد داشت.  ایران  اقتصاد  برای 
حاصل از بسته خروج از رکود به جیب مردم سرازیر شود، باید منتظر 
تورم باشیم این اقتصاددان به تاثیر گذاری رفع تحریمها در ایجاد تورم 
اشاره و  به نسیم بیان کرد: زمانی که تحریمها از بین برود و پولهای 
ذخیره شده ما آزاد شود، اگر خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد و 

اثرش در جیب مردم آشکار شود، تورم ایجاد خواهد شد.

در شهر و استانها

4

با حضور مدیر کل  پارسیما  ربات  اي کیان  و حرفه  فني  آزاد  آموزشگاه 
آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، 
آموزش،  معاون  اخوان  آرش  استان،  کل  مدیر  ابوطالب جاللي  با حضور 
پژوهش و برنامه ریزي، حسین مصلي نژاد رئیس اداره مؤسسات کارآموزي 
آزاد و مشارکت هاي مردمي، آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي کیان ربات 

پارسیما به مدیریت دکتر بهفر فرزانه افتتاح گردید.
از  قدرداني  ضمن  اصفهان  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  مدیر 
مهندسین و نخبگان آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي کیان ربات پارسیما 
به  مندي  عالقه  دولتي  بخش  همه  یابیم  اطمینان  که  زماني  تا   افزود: 
جنبه هاي نرم افزاري، نیروي انساني و قابلیت هایي که باید در خود ایجاد 
نمایند را دارند، بر ما تکلیف است که بخشي از داشته هاي خود را به بخش 

غیردولتي واگذار نمائیم.
جاللي بیان داشت: کلیه دوره هاي هم خانواده با قابلیت هاي سخت افزاري 

موجود در این آموزشگاه قابل اجرا مي باشند.
در ادامه مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان، در زمینه ارائه خدمات به 
کارجویان عالقه مند، تدوین و اجراي استانداردها و شایستگي هاي شغلي 
توسط آموزشگاه، اجراي آموزش هاي کپسولي و کوتاه مدت و همچنین 
جنبه هاي ارزشي آموزشگاه که برندي است براي آموزش فني و حرفه اي 

در بخش غیردولتي، مطالبي را بیان نمود.
آموزش  به  اقدام  پارسیما،  اي  و حرفه  فني  آزاد  آموزشگاه  است  گفتني 
انواع  و  جنگجو  ربات  مانند  ربات ها  انواع  شامل  رباتیک،  و  دقیق   ابزار 
پیشرفته  نیوماتیک  و  هیدرولیک  سیستم های  در  کاربردی  PLC-های 

می نماید، مربیان این آموزشگاه از اساتید دانشگاه و مقام آوران المپیادهای 
کشوری در رشته های فوق الذکر مي باشد.

دکتر فرزانه مدیر آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي کیان ربات پارسیما افزود: 
به مهارت آموختگان، مدرک  قبولي  از  پایان هر دوره آموزشي، پس  در 

بین المللی آموزش فنی و حرفه ای ارائه مي گردد.

شرکت مخابرات استان اصفهان با کسب رتبه اول در ارائه خدمات 
اینترنت پرسرعت حائز دریافت تندیس دیموند در بخش تولید و 

توزیع گروه فناوری اطالعات تک محصولی استانی شد.
اصفهان،  استان  مخابرات  شرکت  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
هشتمین جشنواره و کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور، 
های  به سازمان  دماوند(  قله  قدیم  )نام  دیموند  تندیس  اهدای  با 
برتر اول و دوم آذر۹4 در سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی 
برج میالد برگزار شد.مهدی آقاجانی دبیرکل جشنواره و کنفرانس 
توزیع و پخش کشور اظهار داشت: پس از بررسی بیش از ۳۵20 
محصول و با توجه به 18 شاخص پخش در ۳1 شهر مرکز استان 
در شش ماهه دوم سال 1۳۹۳ و مصوبه جلسه 12616-۹4 کمیته 
اجرایی تندیس دیموند اهدا گردید.شرکت مخابرات استان اصفهان 
به دلیل کسب رتبه اول استانی در تولید و پخش گروه محصوالت 
تک  دیموند  تندیس  محصولی  تک  -اینترنت-  اطالعات  فناوری 
مخابرات  مدیرعامل  کشایی  نمود.حسین  دریافت  را    ۹4 لوتوس 
استان  مخابرات  شرکت  داشت:  اظهار  خصوص  این  در  استان 
ارتقا کمی و کیفی سرویس ها و خدمات خود را مطابق  اصفهان 
با آخرین متدها و روش های علمی و اصولی و در قالب مدل های 
تعالی سازمان دهی نموده و به اجرا می گذارد.وی افزود: حضور در 
دیموند(  )تندیس  پخش  و  توزیع  نظام  مدیریت  ارزشمند  فرآیند 
است  راستاست.گفتنی  در همین  این شرکت  رویکردهای  از  یکی 
مدیریت  عملکرد  سنجش  برای  روشی  عنوان  به  دیموند  تندیس 
نبود  رفع خال  اهدافی همچون  و  بوده  ها  و پخش سازمان  توزیع 
ارزیابی در زمینه توزیع و پخش، به اشتراک گذاری دستاوردهای 

سازمانهای برتر و افزایش رضایتمندی جامعه را دنبال می کند.ارتقاء 
اهمیت توزیع و پخش و توجه به آن از سوی سازمانها، مسئولین و 
جامعه، تقویت رقابت پذیری بین سازمانها، تامین بخش کوچکی از 
هزینه ها، ایجاد شناخت از بازار، برنامه ریزی و مدیریت بهتر برای 
سازمانها و توجه بیشتر به شاخصهای توزیع متوازن از دیگر اهداف 
برگزاری این جشنواره و کنفرانس و اهدا تندیس دیموند می باشد.
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 « گشتی در اخبار
 تشکیل اتاق اقتصادی استان کرمان 

در نجف و کربال
معاون عمرانی استاندار کرمان از تشکیل مجموعه اقتصادی با محوریت اتاق و پشتیبانی استانداری کرمان 

و مجموعه مورد اعتماد استان در نجف و کربال در آینده ای نزدیک 
خبر داد و گفت: در این مجموعه زمینه ارایه خدمات توسط استان 
در حوزه های مختلف اقتصادی به عراق و همچنین زمینه استفاده 
از بازارهای این کشور بررسی می شود. به گزارش کیمیای وطن، 
بازسازي عتبات  با معاون ستاد  الهی در نشست  ابوالقاسم سیف 
عالیات کشور به مراودات خوب بین این استان و عتبات عالیات 
اشاره کرد و گفت: مردم استان کرمان کمک های ویژه ای در زمینه 
بازسازی نجف و کربال انجام می دهند که می توان از این رابطه 
همکاری برای توسعه روابط تجاری نیز استفاده کرد.  سیف الهی از 
تشکیل مجموعه اقتصادی با محوریت اتاق و پشتیبانی استانداری 

کرمان و مجموعه مورد اعتماد استان در نجف و کربال در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: در این مجموعه 
زمینه ارایه خدمات توسط استان در حوزه های مختلف اقتصادی به عراق و همچنین زمینه استفاده از 
بازارهای این کشور بررسی می شود. معاون عمرانی استاندار کرمان  در ادامه وجود خط پروازی کرمان 
به نجف و بالعکس برای حضور توریست های مذهبی کشور عراق به استان را یک ظرفیت مناسب عنوان 
کرد و گفت: توریست های مذهبی عراق که به مشهد مقدس سفر می کنند می توانند کرمان را به عنوان 
یک منطقه گردشگری انتخاب کنند و با حضور در استان و بازدید از جاذبه های گردشگری آن، کرمان 

را به مقصد نجف ترک کنند.

دیدار و گفتگوی رییس کل سازمان مالیاتي کشور و 
هیئت همراه با استاندار اصفهان 

به گزارش کیمیای وطن، رییس کل سازمان مالیاتی کشور و هیئت همراه با استاندار اصفهان دیدار 
مباحث  بررسی  منظور  به  که  دیدار  این  کردنددر  گفتگو  و 
سازمان  کل  رییس  عسکری  دکتر  گرفت  صورت  مالیاتی 
مالیاتی کشور ضمن اشاره به وضع قانون جدید مالیاتی اظهار 
داشتند: این سازمان به منظور تسهیل در قوانین مالیاتی و 
رضایتمندی بیشتر مودیان مالیاتی به اصالح و تجدید نظر در 
قوانین اقدام نموده است. ایشان افزودند: سازمان امور مالیاتی 
کشور همزمان با اجرای صحیح قانون مالیاتهای مستقیم سایر 
اقداماتی را که با توجه به شرایط اقتصادی کشور در جهت 
تسهیل امور مردم و حمایت از مودیان موثر باشد انجام خواهد 
داد.دکتر زرگرپور استاندار اصفهان نیز در این دیدار با تاکید بر تسهیل در قوانین بیان نمودند: باید 
چارچوبی برای اصالح قانون به نفع شهروندان و در جهت رضایتمندی آنها ایجاد شود.شایان ذکر 
است این جلسه با حضور  مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و 
هماهنگی امور عمرانی استانداری، روسای اتاق بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف 

استان اصفهان برگزارشد. 

 اختصاص 37 اصله درخت پسته به شجره 
طیبه در منطقه سجری

از اختصاص ۳7 اصل درخت  مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان 
خبر  کوهپایه  سجزی  منطقه  در  طیبه  شجره  به   بارور  داد. پسته 

امام  امداد  کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
خمینی)ره( استان اصفهان؛ علی جعفری گفت: خیر نیکوکار مزرعه 
شور سجزی یک ردیف درخت باغ پسته به تعداد ۳7 درخت پسته 
بارور را به شجره طیبه واستفاده ثمره آن را به فقرا و نیازمندان 
اختصاص داد. وی هدف از این کار را احیاء زکات مستحبی عنوان 
کرد و افزود: ثمره این درختان  به مدت دو سال وقف محرومین 
شده است.مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: 
این  به  شده  داده  اختصاص  پسته  درخت های  تعداد  حال  به  تا 

می باشد  بارور  از 60 درخت  بیش  مزرعه شور  در شهر سجزی  امر 
حمایت  تحت  خانواده    62 و  هزار  تعداد  اکنون  هم  است،  .گفتنی 
 منطقه کوهپایه بوده و شهر سجزی در فاصله 2۵کیلومتری آن قرار

 دارد.

 راه سالمت محصوالت و افزایش بهره وری
 از نمایشگاه می گذرد

افتتاح مرکز مطالعات راهبردی بسیج رسانه 
استان اصفهان

دکترکامران: 

مشاغل خانگی راهکارتحقق اقتصاد مقاومتی 

تشکیل جلسه تامین مسکن شهرستانهاي غرب 
استان اصفهان

                           موفقیتی دیگر برای مخابرات رقم خورد؛

    دریافت تندیس دیموند توسط شرکت مخابرات استان اصفهان

با حضور مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان صورت پذیرفت:

افتتاح آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي کیان ربات پارسیما 



فیلمسوزی در سینمای ما مد 
شده است

به گزارش کیمیای وطن، سیروس الوند کارگردان سینما در خصوص 
این  اکران  و  سینما  متأسفانه  گفت:  سینما  روز های  این  وضعیت 
روز های سینمای ما در وضعیت خوبی به سر نمی برد و آن هم به 
این دلیل است که تعدد فیلم ها باال و یک باره چندین فیلم را با هم 
اکران می کنند، طبیعی است که سینماها تقسیم می شود و فیلم ها 
فرصت و حق کافی برای اکران طوالنی مدت را ندارند و متأسفانه 
از  بودیم  و آن چیزی که سال های قبل شاهد آن  از موعود  زودتر 
اکران سوزی  نوع  یک  گفت  می توان  می شوند،  برداشته  پرده  روی 

مد شده است.
وی در ادامه در مورد پیدایش ایده اصلی فیلم »این سیب هم برای 
تو« و دل مشغولی هایی که باعث ساخت این اثر سینمایی شده بیان 
کرد. فیلمنامه اولیه متعلق به نازنین فراهانی بود و یک ایده مرکزی 
داشت که من خیلی دوست داشتم البته نظراتی در مورد بازنویسی 
مهمترین  اما  افتاد  اتفاق  فراهانی  همکاری  با  که  داشتم  نیز  آن 
مسئله این است که من همیشه خانواده را به عنوان سلول و واحد 
اصلی جامعه قبول و برای من ارزش واالیی دارد مواردی که امروزه 
سالمت، طراوت و اصالت خانواده را تهدید می کند، دغدغه من است 
و باعث آزار من می شود که فکر می کنم ایده اصلی فیلم همین بود.

الوند ادامه داد: حرف اصلی من در فیلم »این سیب هم برای تو« 
باید  این میان  اما در  با تکنولوژی جلو رفت  این است که می توان 
یک سری اصالت هایی که مختص زندگی ما ایرانی ها است را حفظ 
کرد، امیدوارم این فیلم در انتقال پیام موفق باشد و بتواند تلنگری 

به مخاطب، مردم و جامعه بزند.
الوند در خصوص جایگاه و نیاز فیلم های عاشقانه در سینمای ایران 
اظهار داشت: زندگی بدون عشق معنا ندارد، عشق به خدا، همسر، 
را  آدم  است عشق  ناقص  نیست  آدمی که عاشق  و...  میهن  فرزند، 
کامل می کند. در فیلم »این سیب هم برای تو« رگه هایی از عشق 
به اندازه ای که در جامعه وجود دارد را می بینیم متأسفانه عشق در 

جامعه ما کم شده که باید به آن بیشتر پرداخته شود.
کارگردان »پرتقال خونی« اظهار داشت: فیلم »این سیب هم برای 
تو« برای همه طیف از جامعه ساخته شده و امیدوارم جذاب باشد 
داده نمایش  فیلم  این  اکران  زمان  از  بدی  برهه  در  متأسفانه   اما 

 می شود.

پرده خوانی بخش 
مذهبی نقالی است

 
نقال و پرده خوان اصفهانی گفت: هنر پرده خوانی   
و  می شده  اجرا  گردانی  شمایل  به صورت  ابتدا  در 
سپس به حالت پرده خوانی درآمده است و در ادامه 
از  بعد  تعزیه خوانی هم هستیم که  ما شاهد ظهور 

پرده خوانی ابداع شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و تفریحی 
شهرداری اصفهان مرشد هاشمی نقال و پرده خوان 
نقالی و  تاریخی هنر  بیشینه  اصفهانی در خصوص 
شاخه  در  تنها  نقالی  به طورکلی  گفت:  پرده خوانی 
شاهنامه  نام  با  بیشتر  و  نشده  خالصه  مذهبی 
شناخته می شود و در روایت منظومه های حماسی 
کاربرد  است  شده  سروده  شاهنامه  اطراف  در  که 

دارد.
وی ادامه داد: بخش مذهبی نقالی، پرده خوانی است 
و ما در هنر پرده خوانی، پرده کربال، قیام مختار و ... 
را داریم که پرده خوانی کربال تقریبا نزدیک به 400 
سال قدمت دارد و هدف از نقالی در آن زمان ترویج 

فرهنگ تشیع دوازده امامی بوده است.
پرده خوانی  هنر  اینکه  بیان  با  هاشمی  مرشد 
کرد:  تصریح  دارد،  تغزیه  از  تاریخی تر  پیشینه ای 
از  باال  تاثیرگذاری  با  عاشورا  خوانی  پرده  و  نقالی 
است،  برخوردار  زیادی  بسیار  فرهنگی  رسالت 
مخصوصاً در زمان فعلی که مردم چندسالی است از 
هنر پرده خوانی به دور بوده اند، اشتیاق خاصی برای 

دنبال کردن این هنر وجود دارد. 
تفریحی  فرهنگی  سازمان  خوشبختانه  گفت:  وی 
اخیر حمایت های  شهرداری اصفهان در چند سال 
خوبی را از هنر پرده خوانی و نقالی داشت و در هفته 
جاری نیز این سازمان در قالب ویژه برنامه »آیین 
عاشورا  پرده خوانی  و  نقالی  برپایی  به  آیینه«  در 
اصفهانی  پرده خوان  و  نقال  است.این  کرده  اقدام 
تفریحی  و  فرهنگی  سازمان  برنامه  براساس  افزود: 
برنامه  آذرماه  پنجم  تا  اول  از  اصفهان  شهرداری 
پرده خوانی عاشورا در ضلع جنوبی پل خواجو برگزار 
می شود و عالقه مندان می توانند برای تماشای پرده 

خوانی از ساعت 16 در این مکان حاضر شوند.

سینمایی  فیلم  تدوین  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
»بادیگارد« تازه ترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا توسط 
هم  و  است  رسیده  اتمام  به  حسینی وند   مهدی 
اینک آماده سازی بخش های جلوه های ویژه بصری 
اخیر  فیلم  برای  حساسی  و  مهم  بسیار  بخش   که 

حاتمی کیا به شمار می آید در 
حال انجام است. با اتمام تدوین 
در  موثر  افراد  از  تعدادی  فیلم 
آن  تماشای  به  فیلم  ساخت 

نشستند.
برای  فیلم  ها  پیگیری  براساس 
مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران 
توافقات  و  درآمده  نمایش  به 
توسط  فیلم  پخش  برای  اولیه 
این دفتر پخش انجام شده است. 
گروه سازنده در تالش هستند با 
فیلم  فیلم در جشنواره  رونمایی 
فجر فیلم را برای اکران نوروز 95 

آماده نمایش سازند.
نقدی  حاتمی کیا  اخیر  فیلم  ها،  شنیده  براساس 
جدی بر عملکرد دولت دهم است و فعالیت برخی از 
نزدیکان احمدی نژاد را مورد توجه قرار داده است در 
این فیلم مسئله اختالس در این دولت، نظام بانکی 
تامین اجتماعی همچنین عملکرد معاون اجرایی  و 
دولت دهم و فرد مورد وثوق احمدی نژاد که هم اینک 
گرفته  قرار  توجه  مورد  می برد  سر  به  بازداشت  در 
به  سیاسی  نگاه  اجتماعی  نقد  بر  عالوه  فیلم  است. 

مسایل جامعه دارد.
سازی  آماده  حال  در  هادی اسالمی  سید  اینک  هم 
بخش های مربوط به جلوه های ویژه بصری است و 

موسیقی متن فیلم را کارن همایون فر می  سازد.
مضمونی  )بادیگارد(  حاتمی کیا  ساخته  تازه ترین 
آن مشخص  نام  از  که  و همان طور  دارد  اجتماعی 
محافظ  نقش  است.  شخصی  محافظی  درباره  است 
یکی  از  و  می کند  بازی  پرستویی  پرویز  را  شخصی 
مهم  شخصیت های  از 
می کند  محافظت  نظامی 
این  به  تأمل  کمی  با  اما 
این  که  می برد  پی  مهم 
فکر  به  بیشتر  شخصیت 
خود  شخصی  منافع 
شخصی  محافظ  است. 
و  می شود  تشکیک  دچار 
دلیل محافظت  به همین 
از شخصیت مهم نظام را 
یکی  از  و  می گذارد  کنار 
از شخصیت های هسته ای 

محافظت می کند.
 فیلمبرداری فیلم سینمایی »بادیگارد« در ایام ماه 
مبارک رمضان آغاز شد و با ضبط سکانس های شبانه 

در عید غدیر به پایان رسید.
در این فیلم طبق آخرین لیست ارائه شده بازیگرانی 
چون پرویز پرستویی، مریال زارعی، بابک حمیدیان، 
شیال خداداد، فرهاد قائمیان، امیر آقایی، دکتر محمود 
عزیزی ، محمد حاتمی، پدرام شریفی، دیبا زاهدی، 
افسانه ناصری، سید احسان امانی، کامران نجف زاده، 
نارویی،  چنگیز  سلیمانی،  حمیدرضا  میری،  امین 
سیامک ساالری و  با همراهی: پریوش نظریه هنرمند 

خردسال: کیمیا حسینی به ایفای نقش می پردازند.

دانشگاه  ریاضیات  استاد  النگ  جفری  دکتر  نماز  اولین  داستان  زیر  داستان 
کانزاس است.وی که در خانواده ای پروتستان در آمریکا به دنیا آمده در 1۸ 
سالگی بی خدا   می شود. وی از طریق یکی از دانشجوهای مسلمانش نسخه ای 
ترجمه شده از قرآن هدیه گرفت و ظرف سه سال همه ی آن را مطالعه کرد و 

در پایان تصمیم گرفت اسالم بیاورد.
برگرفته از کتاب »Even Angels Ask ” )حتی فرشتگان نیز می پرسند( 
اثر دکتر جفری النگ. برگردان از ترجمه ی عربی این قسمت از کتاب توسط 
دکتر عثمان قدری مکانسی :روزی که مسلمان شدم امام مسجد کتابچه ای 
درباره ی چگونگی ادای نماز به من داد.ولی چیزی که برایم عجیب بود، نگرانی 
دانشجوهای مسلمانی بود که همراه من بودند. همه به شدت اصرار می کردند 
که: راحت باش! به خودت فشار نیار! بهتره فعال آرام آرام پیش بری…پیش 
خودم گفتم: آیا نماز اینقدر سخت است؟ولی من نصیحت دانشجوها را فراموش 
کردم و تصمیم گرفتم نمازهای پنجگانه را به زودی شروع کنم.آن شب مدت 
زیادی را در اتاق خودم بر روی صندلی نشسته بودم و زیر نور کم اتاق حرکت 
های نماز را با خودم مرور می کردم و توی ذهنم تکرار می کردم. همینطور آیات 
قرآنی که باید می خواندم و همچنین دعاها و اذکار واجب نماز رااز آنجایی که 
چیزهایی که باید می خواندم به عربی بود، باید آنها را به عربی حفظ می کردم 
و معنی اش را هم به انگلیسی فرا می گرفتم.آن کتابچه را ساعت ها مطالعه 
کردم، تا آنکه احساس کردم آمادگی خواندن اولین نمازم را دارم.نزدیک نیمه 

ی شب بود. برای همین تصمیم گرفتم نماز عشاء را بخوانم در دستشویی 
و صفحه ی چگونگی وضو  روبروی خودم گذاشتم  را  کتابچه  آن 

را باز کردم.دستورات داخل آن را قدم به قدم و با دقت انجام 
دادم. مانند آشپزی که برای اولین بار دستور پخت یک غذا را 

انجام می دهد!وقتی وضو را انجام دادم شیر آب را بستم و 
به اتاق برگشتم در حالی که آب از سر و وصورت و دست 
بهتر  بود  پاهام می چکید. چون در آن کتابچه نوشته  و 
است آدم آب وضو را خشک نکند1وسط اتاق به سمتی 

که به گمانم قبله بود ایستادم. نگاهی به پشت سرم انداختم 
که مطمئن شوم در خانه را بسته ام! بعد دوباره به قبله رو 

کردم. درست ایستادم و نفس عمیقی کشیدم. بعد دستم را در 
حالی که باز بود به طرف گوش هایم باال بردم و با صدایی پایین 

»اهلل اکبر« گفتم.امیدوار بودم کسی صدایم را نشنیده باشد! چون هنوز 
کمی احساس انفعال می کردم، یعنی هنوز نتوانسته بودم بر این نگرانی که 
 ممکن است کسی من را زیر نظر دارد غلبه کنم.ناگهان یادم آمد که پرده ها را 
نکشیده ام و از خودم پرسیدم: اگر کسی از همسایه ها من را در این حالت 
ببیند چه فکر خواهد کرد!؟نماز را ترک کردم و به طرف پنجره رفتم و نگاهی 
به بیرون انداختم تا مطمئن شوم کسی آنجا نیست. وقتی دیدم کسی بیرون 
نیست احساس آرامش کردم. پرده ها را کشیدم و دوباره به وسط اتاق برگشتم 
یک بار دیگر رو به سوی قبله کردم و درست ایستادم و دستم را تا بناگوش 
باال بردم و به آرامی گفتم : اهلل اکبر.با صدای خیلی پایینی که شاید شنیده هم 
نمی شد به آرامی سوره ی فاتحه را به سختی و با لکنت خواندم و پس از آن 
سوره ی کوتاهی را به عربی خواندم ولی فکر نمی کنم هیچ شخص عربی اگر 
آن شب تالوت من را می شنوید متوجه می شد چه می گویم!!پس از آن باز با 
صدایی پایین تکبیر گفتم و به رکوع رفتم بطوری که پشتم عمود بر ساق پایم 
شد و دست هایم را بر روی زانویم گذاشتم  احساس خجالت کردم چون تا آن 
روز برای کسی خم نشده بودم. برای همین خوشحال بودم که تنها هستم.در 
همین حال که در رکوع بودم عبارت سبحان ربی العظیم را بارها تکرار کردم. 
پس از آن ایستادم و گفتم : سمع اهلل لمن حمده، ربنا ولک الحمد:حس کردم 
قلبم به شدت می تپد و وقتی بار دیگر با خضوع تکبیر گفتم دوباره احساس 
استرس بهم دست داد چون وقت سجده رسیده بود.در حالی که داشتم به محل 
سجده نگاه می کردم، سر جایم خشکم زد جایی که باید با دست و پیشانیم فرو 
می آمدم. ولی نتوانستم این کار را بکنم! نتوانستم به سوی زمین پایین بیایم. 
نتوانستم خودم را با گذاشتن بینی ام بر روی زمین کوچک کنم   به مانند بنده 
ای که در برابر سرورش کوچک می شوداحساس کردم پاهایم بسته شده اند و 
نمی توانند خم شوند. بسیار زیاد احساس خواری و ذلت بهم دست داد و خنده 

ها و قهقهه های دوستان و آشناهایم را تصور کردم که دارند من را در حالتی 
که در برابر آنها تبدیل به یک احمق شده ام، نگاه می کنند. تصور کردم تا چه 
اندازه باعث برانگیختن دلسوزی و تمسخر آنها خواهم شد.انگار صدای آنها را 
می شنیدم که می گویند: بیچاره جف! عرب ها در سانفرانسیسکو عقلش را 
ازش گرفته اند!شروع کردم به دعا: خواهش می کنم، خواهش می کنم کمکم 
کن نفس عمیقی کشیدم و خودم را مجبور کردم که پایین بروم. االن روی دو 
زانوی خود نشسته بودم سپس چند لحظه متردد ماندم و بعد پیشانیم را بر 
روی سجاده فشار دادم ذهنم را از همه ی افکار خالی کردم و گفتم  سبحان 
ربی األعلی اهلل اکبر این را گفتم و از سجده بلند شدم و نشستم. ذهن خود را 

همچنان خالی نگه داشتم و اجازه ندادم هیچ چیز حواسم را پرت کند.
 اهلل اکبر

 و دوباره پیشانی ام را بر زمین گذاشتم. در حالی که نفس هایم به زمین برخورد 
می کرد جمله ی سبحان ربی األعلی را خودبخود تکرار می کردم. مصمم بود که 
این کار را به هر قیمتی که شده انجام بدهم.اهلل اکبر برای رکعت دوم ایستادم. به 
خودم گفتم: هنوز سه مرحله مانده. برای آن قسمت نمازم که باقی مانده بود با 
عواطف و احساسات و غرورم جنگیدم. اما هر مرحله آسان تر از مرحله ی قبل به 
نظر می رسید تا اینکه در آخرین سجده در آرامش تقریبا کاملی به سر می بردم.

سپس در آخرین نشستنم، تشهد را خواندم و در پایان به سمت راست و چپ 
سالم دادم.در حالی که در اوج بی حسی قرار داشتم همچنان در حالت نشسته 
بر روی زمین باقی ماندم و به نبردی که طی کردم فکر کردم 
پایان آن  تا  نماز  انجام یک  برای  خجالت کشیدم که چرا 
اینقدر با خودم جنگیدم.در حالی که سرم را شرم آگین 
پایین انداخته بودم به خداوند گفتم: حماقت و تکبرم 
آمدم    دور  جایی  از  من  دانی  می  آخر  ببخش،  را 
هنوز راهی طوالنی مانده که باید طی کنم.و در آن 
نکرده  تجربه  قبال  که  کردم  پیدا  احساسی  لحظه 
بودم و برای همین وصف آن با کلمات غیر ممکن 
است.موجی من را در بر گرفت که هیچگونه نمی 
توانم وصفش کنم جز اینکه آن حس به » سرما « 
شبیه، بود و حس کردم که از نقطه ای داخل سینه ام 
بیرون می تابد.چونان موجی بود عظیم که در آغاز باعث 
شد جا بخورم. حتی یادم هست که داشتم می لرزیدم، جز اینکه 
این حس چیزی بیشتر از یک احساس بدنی بود چون به طرز عجیبی در 
عواطف و احساسات من تاثیر گذاشت.گو اینکه » رحمت « به شکلی تجسم 
یافت و مرا در بر گرفت و در درونم نفوذ کرد.سپس بدون اینکه سببش را بدانم 
گریه کردم. اشک ها بر صورتم جاری شد و صدای گریه ام به شدت بلند شد. 
هرچه گریه ام شدیدتر می شد حس می کردم که نیرویی خارق العاده از رحمت 
و لطف مرا در آغوش می گیرد.این گریه نه برای احساس گناه نبود گر چه این 
گریه نیز شایسته من بود و نه برای احساس خاری و ذلت و یا خوشحالی مثل 
این بود که سدی بزرگ در درونم شکسته و ذخیره ای عظیم از ترس و خشم 
را به بیرون می ریزد.در حالی که این ها را می نویسم از خودم می پرسم که 
آیا مغفرت الهی تنها به معنای عفو از گناهان است و یا بلکه به همراه آن به 
معنای شفا و آرامش نیز هست.مدتی همانگونه بر روی دو زانو و در حالی که 
بسوی زمین خم بودم وصورتم را بین دو دستم گرفته بودم، می گریستم.وقتی 
در پایان، گریه ام تمام شد به نهایت خستگی رسیده بودم. آن تجربه به حدی 
غیر عادی بود که آن هنگام هرگز نتوانستم برایش تفسیری عقالنی بیابم. آن 
لحظه فکر کردم این تجربه عجیب تر از آن است که بتوانم برای کسی بازگو 
کنم.اما مهمترین چیزی که آن لحظه فهمیدم این بود که من بیش از اندازه به 
خداوند و به نماز محتاجم.قبل از اینکه از جایم بلند شوم این دعای پایانی را 
گفتم:خدای من! اگر دوباره به خودم جرأت دادم که به تو کفر بورزم، قبل از آن 
مرا بکش! مرا از این زندگی راحت کن.. خیلی سخت است که با این همه عیب 
و نقص زندگی کنم، اما حتی یک روز هم نخواهم توانست با انکار تو زنده بمانم.
” Even Angels Ask«منبع : کتاب
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دبیری  که  گودرزی  فاطمه  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
ابراز  با   ، است  دار  عهده  را  مادر  وعکس  فیلم  جشنواره 
خرسندی ازبرگزاری جشنواره های مختلف در کشور گفت: 
هر جشن و جشنواره ای با خود موجی از شادی به همراه 
دارد بخصوص زمانی که جشنواره ای شکل تخصصی به خود 
بگیرد و در قالب جشنواره فیلم برگزار شود. از طریق زبان 
هنر می توان دردها و مسائل اجتماعی را مطرح کرد و در 
زبان مورد  این  بهتر که  داد و چه  قرار  معرض دید عموم 
استفاده دربیان دردها فیلم باشد؛ زیرا مردم با فیلم ارتباط 
بهتری برقرار می کنند، بر این اساس حس می کنم جشنواره 
که  کوتاه  فیلم  به خصوص  هستند  ازضروریات  فیلم  های 
خودم هم از عالقمندان به این حوزه هستم. وی در ادامه 
توضیح داد: معتقدم ساخت فیلم کوتاه به مراتب دشوارتر از 
فیلم بلند است به دلیل اینکه فیلمساز باید در زمان بسیار 
انتقال  کم حرفهای نهایی خود را بیان کند و به مخاطب 
دهد و دقت کند که دلنشین و تاثیر گذار هم باشد اما در 
یک کار سینمایی فیلمساز فرصت دارد که تمامی صحنه 
های مورد نیازش را کنار هم بچیند تا به نتیجه و مفهوم 
مختصر  همین  دلیل  به  دقیقا  و  برسد  دلخواهش  نهایی 
کوتاه  فیلم  احساس می کنم حضور جشنواره های  گویی 
ضروری است.بازیگر مجموعه تلویزیونی »مهر مادری« در 
خصوص جایگاه فیلم کوتاه در کشور گفت : در حال حاضر 
اما هنوز به آن چیزی که  از قبل شده  شرایط کمی بهتر 
باید نرسیده ایم و من به همین دلیل از جشنواره های فیلم 
کوتاه بسیار استقبال می کنم. و در این زمینه رویدادهایی 
فرهنگی،  های کالن  ریزی  برنامه  لحاظ  به  اما  ایم  داشته 
اتفاق جدی نیافتاده و هنوز این مقوله جای کار دارد. در 
حال حاضر با توجه به زمان اندکی که مردم در طول روز 
در اختیار دارند)به دلیل مشغله های بسیار( می باید پیام 
که  همانطور  مثاًل   . شود  منتقل  آنها  به  مفید  و  کوتاه  ها 
فیلم های سینمای هنر و تجربه مورد استقبال قرار گرفت 
؛ ضمن آنکه این باعث می شود تا  مردم با زاویه نگاه های 

 دیگری آشنا بشوند. نگاهی هنرمندانه به مقوالت و دردهای
 جامعه.

انسانی  و  اخالقی  موضوعات  یادآوری  داد:   ادامه  وی 
که طریقی  هر  از  دارد؛  اهمیت  بسیار  مردم   به 

 باشد.
 وقتی مباحث انسانی مطرح باشد باید از هر طریقی برای 
بخصوص   . گرفت  کمک  موضوعات  این  با  مردم  آشنایی 
زمانی که این موضوعات از زبان هنرمندان در قالب فیلم، 
خواهد  دوچندان  تاثیرش  شود  بیان  و...  نقاشی   عکس، 
به  که  حسنات  کوتاه  فیلم  جشنواره  درباره  بود.گودرزی 
زودی برگزار خواهد شد گفت: این جشنواره هم به لحاظ 
تخصصی توانسته ازبهترین راه استفاده کند برای بیان پیام 
های انسانی که همان قالب فیلم کوتاه است و هم به لحاظ 
موضوعی حضورش ضرورت داشته به این دلیل که نیازاست 
تا این موضوعات مدام به مردم گوشزد شود. اینکه ما در این 
جهان به اتکای یکدیگر خلق شده ایم و می باید در کنار 
هم و دوشادوش هم موفق و خوشبخت باشیم،  و تا جایی 

که می توانیم به همنوعانمان کمک کنیم.
در  »غزال«  و  بمانم«  زنده  خواهم  »می  فیلم های  بازیگر 
مجازی  دنیای  که  رسد  می  نظر  به   : داشت  اظهار  پایان 
برای مطرح  و در دسترسی شده  العاده خوب  فوق  دنیای 
کردن بسیاری از مسائل و دغدغه های روز جامعه و یکی از 
عالقمندی های جوانان و نوجوانان گذراندن ساعتها از وقت 
خود در دنیای مجازی است که می شود ازاین فضا در جهت 
انتقال مفاهیم به خوبی بهره برد؛ همان طوری که بسیاری 
از دوستان برخی مسائل اجتماعی را به صورت کلیپ های 
کوتاهی آماده و در دنیای مجازی پخش می کنند تا همگان 
نسبت به آن موضوع ذهنیت و آگاهی درستی پیدا کنند 
و  مفید  پیامهای  برای گفتن  مناسب  راهی  این خودش  و 
آموزنده است.گودرزی در پایان همکاری و همراهی خود را 
 با پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اعالم 

کرد.

کنسرت، دغدغه ی فرهنگی یا...؟        
درخبرها آمده بود سخنگوی شورای شهر اصفهان گفته است کنسرت 
دیگر  و کنسرت های  عوارض  از 100در صد  های موسیقی سنتی 
تا 60 درصد معاف هستند صرف نظر از این که این خبرو تصمیم 
ای  اشاره  ابتدا  کوتاه  نوشته  دراین  ودارد  داشته  ومبنایی  دلیل  چه 
کوتاه داریم به نظریات مقام معظم رهبری وهر گونه اظهار نظر را 
به مخاطبین محترم می سپاریم واضح و روشن است که موسیقی 
و کنسرت دارای مسایل و مشکالت خاص خودش است و همواره با 
حواشی مختلف رو برو بوده است که در این مقال از آن می گذریم 
اما خوبست به فرمایشات رهبر عزیزمان بیشتر توجه کنیم معظم له 
در همین روز های اخیر به شدت از کنسرت ها و اردوهای آنچنانی 
اظهار نگرانی فرمودند و در گذشته نیز به همین شیوه وروش اقدام 

داشته اند توجه کنید:
هر  که  اسالم.درسته  مذاق  بر خالف  کاریست  یک  موسیقی  ترویج 
نوع موسیقی حرام نیست. اما ترویج موسیقی به این معنی نیست که 
میروند یک نوع موسیقی که حرام نیست را می گردند با دقت پیدا 
می کنند اون را تعلیم می دهند و ترویج می کنند. این نیست، بلکه 

درست عکس این است. در موارد بسیاری عکس اینه...
)بیانات رهبر معظم انقالب دردیدار با رئیس و اعضای شورای انقالب 

فرهنگی  22/4/1373(
این نکته اول که بالخره موسیقی بر خالف مذاق اسالم است و طبعا 
در کنسرت هم جز موسیقی و آواز خبری نسیت ولذا هرگونه اقدام 

تأییدکننده به خطا رفته و از مذاق اسالم فاصله گرفته است؟
ونیز فرمودند: آن موسیقی که منادیان دین و شرع همیشه در دوره 
های گذشته با آن مقابله می کردند و می گفتند حرام است، همان 
موسیقی سنتی ایرانی خودمان است که به شکل حرامی در دربارهای 
به شهوات  افرادی که  نزد  بار، در  و  بند  بی  افراد  نزد  سالطین، در 
این  اجرا می شده؛  تمایل داشتند و خوض در شهوات می کردند، 

همان موسیقی حرام است.
  )بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای جامعه ی مدرسین در 

کتابخانه مدرسه فیضیه - ۸/9/1374(
در  مذکور  بحث  و  تصمیم  حال  است  سنتی  موسیقی  اینهم حکم 
نتیجه ای  کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شورای شهر چه 

دارد؟ شما بفرمایید وآنچه گفته شده چنین است: 
در  فقیه  ولی  محترم  ونماینده  جمعه  امام  مصاحبه  این  به  باتوجه 
اصفهان  با بیان اینکه “همیشه با کنسرت مخالف بودم” در کنایه 
ی سنگینی خطاب به اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در 
سایت شورای اسالمی شهر اصفهان که افراد مسلمان و مومنی هستند 
خواندم سخنگوی شورا خبر داده بود مصوب شده است اگر کنسرتی 
موسیقی محلی و سنتی داشته باشد 100 درصد از عوارض معاف و 

اگر غیر سنتی باشد 60 درصد از عوارض معاف است!
 نماینده ی ولی فقیه در اصفهان افزود: خوب حتما این افراد بیچاره 
ای هستند که شورای شهر این گونه به فکر آن هاست اما اگر کسی 

بخواهد خانه ای بسازد چه قدر از او عوارض می گیرند!
 آیت اهلل طباطبایی نژاد در ادامه ی این سخنان گفت: گویا گاهی 
اوقات عقل ما غلغل می زند! کجای این کارها با حرف رهبر معظم 
نیست  جایز  موسیقی  ی  توسعه  و  تشویق  فرمایند  می  که  انقالب 

همخوانی دارد؟
 وی تصریح کرد: واقعا باید به عقلمان نگاه کنیم، کمک به این جور 

کارها کدام بی لباسی را لباس دار و کدام مشکلی را حل می کند؟
اما اگر بخواهیم واقعیت را ببینیم باید دقت بیشتری در تصمیم و 
اظهار نظر داشته باشیم چراکه اوال تشخیص اینکه کدام کنسرت می 
تواند بدون دغدعه حرام بودن اجرا شود کاری است بس مشکل ثانیا 
برفرض که بشود حواشی و عوارض آن را چه کسی می تواند بعهده 
بگیرد؟ آیا جوانان پر شور و حرارت پس از شرکت در کنسرت قابل 
کنترلند؟ آیا می توان از اقسام گناه در این رابطه پیشگیری کرد؟ و آیا 
کسی مجاز است از پول مردم در زمینه سازی گناه و ... اتخاذ تصمیم 
کند؟ وآیا این یک کار فرهنگی است ؟ همان کار فرهنگی که دین 
و والیت برآن تآکید می کنند؟ و آیا این دغدغه فرهنگی دوستان و 
آینده  یا...؟ قطعا خیرو مطمئن، در  پارلمان شهری است  نماینگان 
که مصوبه کمیسیون به صحن شورا خواهد رفت این پاسخ را شاهد 
خواهیم بود حال این الیحه چگونه و توسط کدام قسمت به کمیسیون 

داده شده نیز بماند؟

 جای هنر در سبد خانواده ها 
خالی است

به گزارش کیمیای وطن، چنگیز جلیلوند دوبلور و بازیگر مجموعه های 
تلویزیونی در خصوص جای خالی دوبله در سینما گفت: آنچه که در 
حال حاضر جای خالی اش در سبد فرهنگی خانواده ها حس می شود، 
سینما،  به  رفتن  نمایش،  دیدن  دوبله،  است،  سینما  خالی  جای 
مسابقات اتومبیل رانی و سفر رفتن پتانسیل هایی است که حال مردم 
را خوب می کند و در کنار خود سطح فرهنگ و ورزش همگانی را 
ارتقا می دهد.وی در ادامه درباره دوبله فیلم های سینمایی بیان کرد: 
اکثر سوژه هایی که در سینما شاهد آن هستیم، سوژه هایی یکنواخت 
سینما  البته  می کند.  بیان  را  چیز  یک  آن  اصلی  ساختار  که  است 
تنها فیلم نیست، سینما باید از لحاظ دکوراسیون، چینش سالن و 
فضای اصلی آن به روز باشد. مردم نباید از سینما روی گردان باشند و 
این آشتی دوباره را باید ایجاد کنیم.بازیگر مجموعه تلویزیونی »یلدا« 
ایران در حال حاضر تشنه فیلم های خارجی خوب  افزود: سینمای 
به همراه یک دوبله خوب است، حال اگر ما فیلم های خارجی قوی 
وارد بدنه سینما کنیم، این حس تازگی و تفاوت را برای مردم ایجاد 
کرده ایم و به طور حتم مردم دوباره به صف طویل گیشه سینماها بر 
می گردند و در آن زمان است که دیگر برای مخاطبان فرقی ندارد فیلم 
ایرانی است یا خارجی. همین برایشان یک تفریح فرهنگی می شود.

جلیلوند افزود: اگر مردم خاصه مردم عام با سینما قهر کردند، دالیلی 
دارد که باید به آن رسیدگی شود و امیدوارم روزی مسئولین هم یاد 
صف های طویل سینما را زنده کنند.بازیگر مجموعه تلویزیونی »یلدا« 
در خصوص ایفای نقش خود در سریال »معمای شاه« گفت: من نقش 
ژنرال هایزر را بازی می کنم که در 25 قسمت انتهایی این مجموعه 
در خدمت محمدرضا ورزی کارگردان »معمای شاه« هستم.وی ادامه 
داد: خوشبختانه تا به امروز استقبال خوبی از سریال »معمای شاه« 
شده است و به حق که گروه کارگردانی توانسته مجموعه ای خوش 
رنگ و لعاب و ساختاری تمیز را در اختیار مردم قرار بدهد. خالصه 
باید بگویم که من مجموعه »معمای شاه« را دوست دارم و می دانم 
از جمله کار هایی است که به خوبی می درخشد.جلیلوند در پایان به 
آخرین کار خود در حرفه دوبله اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
درگیر دوبله فیلم سینمایی »تند و سریع« هستیم که من در آنجا به 
جای دیوید جانسون ایفای نقش می کنم و مجموعه  دیگری از سری 
دوم »هابیت« در دست داریم که آن هم همزمان در حال دوبله است.

فیلم اخیر حاتمی کیا،نقدی جدی بر عملکرد دولت دهم

اولین نماز دکتر جفری النگ استاد ریاضیات دانشگاه کانزاس

ساخت فیلم کوتاه دشوارتر از فیلم بلند است
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یادداشت رس دبیر

 «سودکو

 «سینام و تلویزیون

ب
جوا

ب
جوا

رفهنگ و هنر
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 «  باشگاه کارگران

 «  ورزش و سالمت

به یقین اکثریت قریب به اتفاق جامعه ورزش اصفهان به 
ویژه بانوان ورزشکار،بخصوص والیبالیست های دیارزاینده 
رود با چهره ونام شهال شمسی پور،والیبالیست بلندقامت 
خوب  های  وبازی  دارند  آشنایی  وپنجاه  چهل  دهه  دو 
بخاطر را  اصفهان  والیبال  اخالق  وبا  شایسته   این چهره 

می آورند.
1329ودریک  سال  پوردراسفندماه  شهالشمسی 
راازسال  والیبال  بای  والف  یافت  تولد  ورزشی  خانواده 
بلندی  قامت  از  وچون  کرد  آغاز  1342ازمدرسه 
برخورداربود خیلی زود به عنوان آبشارزن) اسپکر( درتیم 
ومورد  شد  چهره  اصفهان  منتخب  و  آموزشگاهی  های 
توجه جلیل وردمربی وقت آموزشگاه هاوباشگاه شهنازکه 
گرفت  میشد،قرار  اداره  احمدی  ملک  خانم  مدیریت  به 
تیم  1347درمقابل  درسال  رسمی  بازی  اولین  وبرای 
وقابل  پسند  تماشاگر  شدوبازی   برگزیده  تهران  بانوان 

قبول مربی خود را ارایه کرد.
خانم شمسی پورازآن سال جایگاه ویژه ای در تیم منتخب) 
کلنی( اصفهان پیداکرد وزیرنظر مرحوم حیدرعلی دهقانی 
پیشرفت کرد ودر فراگیری والیبال نوین قهرمانی تکامل 
یافت ودربازی دوستانه مقابل تیم مدرسه عالی بازرگانی 
تهران از جمله بازیکنانی بود که خوش درخشیدند،ازآن 
والیبال  کلنی  تیم  به  دبیرستانی  تحصیلی  دردوره  پس 
اصفهان دعوت شد وزیرنظردکترعلیجانیان تمرینات خود 
بابدشانسی  بودکه  آخردبیرستان  درسال  کرداما  رادنبال 
درمسابقات  پانتوانست  شکستگی  وبخاطر  شد  مواجه 
همراهی  را  اصفهان  تیم  درشیرازبود  کشورکه  قهرمانی 
کند اما به صورت افتخاری درکنار تیم نظارگربازیها شد 

تا تجربه اندوزی کند اصفهان.
فراخوانده  ملی  تیم  به  سال  درهمان  پور  شمسی  شهال 
بامخالفت  نهایی  امتحانات  با  همزمانی  بخاطر  لکن  شد 
خانواده خود روبرو شدوشانس عضویت درتیم ملی را هم 

از دست داد!
کویرکه  کیمیای  خبرنگارویژه  سئوال  به  درپاسخ  وی 
چه باگذشته  روزها  این  بانوان  والیبال  بود،   پرسیده 

 تفاوت هایی پیداکرده است؟ اظهارداشت: والیبال گذشته 
وحال ازتفاوت های زیادی برخوردارشده است، درگذشته 
جان  از  ورزشکاران  نبود،  مطرح  درورزش  مادیات  بحث 
مایه می گذاشتند وتهیه کلیه وسایل ازقبیل لباس، کفش 
وسایر ملزومات ورزشی باخود ورزشکاران بود، ضمن اینکه 
حمیت وتعصب حرف اول را میزد وقدرت بدنی هم مکمل 
این خصیصه ها بود،  درحالیکه امروزه پول ومادیات حرف 
وازخودگذشتگی  تعصب  آن  واز  میزند!  درورزش  را  اول 
درگذشته  بگویم  وباید  نیست!  دورخبری  های  سال 
افتخارهر  ملی  وتیم  استانی  باشگاهی،  پیراهن  پوشیدن 
ی  دروجودهمه  مهم  واین  میشد  ورزشکارمحسوب 
اینک اکثرورزشکاران  اما متاسفانه  بازیکنان نهادینه بود، 
صراحت  به  که  دهند!  می  اهمیت  مساله  این  به  کمتر 
اعتراف می کنم چاره ای جزقبول این حقیقت تلخ نیست 

وباید وضعیت  فعلی درورزش حرفه ای را پذیرا باشیم!
خانم شمسی پوردرادامه گفت: البته نباید فراموش کنیم 
که علم ورزش  دراین سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری 
پیش  روز  علم  با  کشورمان  ورزش  ومحققان   داشته 
به  که  ای  گسترده  های  وتحقیق  مطالعات  روندوبا  می 
رشد  به  رو  درروند  شایانی  های  کمک  آورند  می  عمل 
ایران به عمل می آدرند، به همین دلیل تکنیک  ورزش 
است  پیداکرده  محسوسی  رشد  هم  درورزش  تاکتیک  و 
رشته  ورزشکاران  نرخ  آن  موازات  به  که  است  وطبیعی 
است!  شده  فزون  روزا  هم  فوتبال  ویژه  به  مختلف  های 
ولی ازآنجایی که ورزش وبرگزاری مسابقات مهم ورزشی 
نظیربازیهای بین المللی، آسیایی، جهانی والمپیک بهترین 
ومؤثرترین وسیله برای تبلیغات اجناس و وسایل تجاری 
است، سرمایه گذاری روی ورزش ازسوی اسپانسرها هم 

عواملی  هستند تامادیات در ورزش حرف اول رابزند!
که  بود  معتقد  اصفهان  بانوان  والیبال  با  ارتباط  در  وی 
والیبال اصفهان درطول سالهای گذشته فرازونشیب های 
وبارها درتوفان مدیریت های  فراوانی راپشت سرگذاشته 
اوصاف  این  تمام  با  اما  است!  پازده  و  دست  ای  سلیقه 
اذعان کنیم درسایه تالش وکوشش بی حدو حصر  باید 

ورطه  از  بارها  اصفهان  والیبال  دلسوزوکاردان،  مربیان 
نابودی رهایی پیداکرده وبا امکانات وداشته های ناچیزی 
درنظرگرفتن  بدون  بودند  قرارداده  دراختیارشان  که 
منشاء  پایه  وکار  سازندگی  بحث  در  مادی  های  جنبه 
قهرمانی  دربحث  اما  گردیدند،  ارزشمندی  خدمات 
به  اند!  بوده  اسپانسرمواجه  مشکل  با  همواره  متاسفانه 
پتانسیل  داشتن  باوجود  اصفهان  بگویم  باید  که  طوری 
باال وبازیکنان شاخص وملی پوش وهمچنین باشگاههای 
معتبر و صاحب نام فراوان میتوانسته است دربحث ورزش 
بانوان، سرآمد  آقایان وچه دربخش  والیبال چه دربخش 
دیگراستان های کشورمان باشد! ولی اعمال سلیقه های 
های  سال  دراین  خصوص  به  ها  باشگاه  مدیران  فردی 
اخیرباعث شده تا والیبال اصفهان بیش از هرزمان دیگر 

مورد بی مهری قراربگیرد وآسیب ببیند!
مثل خواهیم  اگرمی  گفت:  پوردرادامه   شهالشمسی 

درهر  که  باشیم  والیبالی  صاحب  گذشته  های  سال   

 ، درکشوربزنیم  را  اول  حرف  وآقایان  ها  خانم  دوبخش 
باید اول ایجاد انگیزه دربین جوانان کنیم، امکانات الزم 
بازیکنان صاحب  را دراختیارشان قراردهیم واز مهاجرت 
تیم  عضویت  به  که  بازیکنانی  از  دسته  آن  ویژه  به  نام 
این  البته  بیاوریم،  عمل  به  جلوگیری  اند  درآمده  ملی 
حمایت  با  مگر  شود  مقدورنمی  سادگی  به  کارصورت  
مجاب  برای  اینکه  ضمن  خصوصی،  وبخش  ها  باشگاه 
باید  خصوصی  های  وبخش  ها  باشگاه  مدیران  کردن 
 مسئوالن ورزش استان آستین همت باال بزنند وبا درایت و

سیاستگذاری های اساسی ومعقول اقداماتی  رابه عمل بیا 
ورندکه نتیجه بخش باشد.

دسته  درلیگ  مردان  دوتیم  یا  یک  حضور  پور  شمسی 
یک را شایسته نام اصفهان که یکی از قطب های بزرگ 
والیبال و ازجمله کالن شهرهای صنعتی وسرمایه دارایران 
بشمارمی آید نمی داندواظهار می دارد: درشان اصفهان 
نصف جهان وپایتخت فرهنگ وتمدن ایران اسالمی که به 
تیمی  نیست که  یافته  ایران هم شهرت  پایتخت ورزش 
درلیگ برتر نداشته باشد! و بهترین بازیکنان این دیار که 
درترکیب تیم ملی از جایگاه ویژه ای برخوردارند، شهر و 
دیارشان را رها کنند وبه تیم های سایراستان ها بپیوندند!

مسئولین  جانبهء  همه  حمایت  به  امیدواری  ابراز  با  وی 
امر ومدیرعامالن باشگاه ها به این رشته مفرح وپرتحرک 
اصفهان  والیبال  احیاء  برای  والیبال،اظهارداشت:  وزیبای 
جایگاهی  به  دستیابی  و  گذشته  افتخارات  به  رسیدن  و 
برکارآموزش  عالوه  باشد،  اصفهان  درخورشان  که 
دست  ی  همه  است  الزم  وسازندگی،  کارپایه  به  وتوجه 
اندرکاران والیبال اصفهان زیرچترهمدلی ویکرنگی دست 
که  هایی  وپتانسیل  ها  ازداشته  تا  بکوشند  هم  دردست 
دراختیاردارند به نحو شایسته ای درراستای ارتقاء والیبال 
دارد  والیبال  در  ساله  یکصد  قدمت  که  کهن  دیار  این 
وبا  برومند  جوانان  ونزدیک  دور  های  سال  درتمامی  و 

نشاطی را به تیم های ملی عرضه داشته گام بردارند .

اصغرقلندری

لحظات فراموش نشدنی درفوتبال کارگری!

قهرمانی فوالد مبارکه به لطف
 ضربات پنالتی!

گروه ورزش :
فوتبال  های  رقابت  دوره  وهفتمین  بیست 
قهرمانی کارگران استان اصفهان، که از روزچهارم 
مهرماه سال جاری آغازشده بود عصرروزیکشنبه 
اول آذرماه با دیدار تیم های فوالد مبارکه وقند 
اصفهان و قهرمانی تیم فوالدمبارکه به کار خود 
پایان داد.دراین دوره مسابقات فوتبال کارگران 
استان 12 تیم ازشرکت هاوکارخانجات صنعتی  
پلی اکریل، پاالیشگاه، فوالد مبارکه، آبفا، هسا، 
دادند،  تشکیل  را  الف  گروه  که  اصفهان  قند 
نیروگاه  وتیم های ذوب آهن، سیمان اصفهان، 
برق اصفهان، اتوبوسرانی،باما وتوکا فوالد، 6تیم 
خوب  سرپرستی  به  که  حضورداشتند  گروب 
ابراهیم عابدی دیدارهای خودرا  در زمین چمن 
)ورزشگاه  اصفهان  2کارگران  شماره  ورزشگاه 

قدس( به صورت دوره ای برگزارکردند که درنهایت از هرگروه 4تیم برتر به مرحله بعد صعود کرد، 
دراین مرحله 8 تیم به صورت حذ فی به مصاف هم شتافتند که در خاتمه 4 تیم توکافوالد، قند 
اصفهان ،فوالد مبارکه و پلی اکریل در نیمه نهای بازیهای ضربدری را برگزارکردند که دو تیم قند 
اصفهان و فوالد مبارکه باغلبه برحریفان به فینال را یافتند و تیم های توکافوالد وپلی اکریل برای 
کسب مقام سومی باهم روبروشدند که این بازی با برتری 3بر صفربه سود تیم پلی اکریل تمام شد 
تا جایگاه سومی را به خود اختصاص دهد، تیم توکا تیم چهارم این دوره رقابت ها به عنوان بااخالق 
ترین تیم به دریافت کاپ اخالق نائل شد،اما دیدار پایانی که با حضورغالمعلی قادری مدیرکل اداره 
کارگران  امورورزش  اداره  ورئیس  ، جواد شیرانی سرپرست هیات  استان  اجتماعی  کارورفاه  تعاون، 
استان وجمعی از پیش کسوتان ورزش به ویژه فوتبال برگزارشد، از فراز ونشیب فراوانی برخورداربود 
وبا چند اشتباه داوری همراه بود که خطای پنالتی دقایق پایانی عمده ترین محسوب می شد که با 
دخالت به موقع ابراهیم عابدی سرپرست مسابقات و پیردیر وزحمتکش فوتبال که ازتجربه ودرایت 
بازی جذاب  واین  به خیرشد  اصفهان ختم  قند  تیم  کادرفنی  اعتراض  قائله  است  مند  بهره  خوبی 
دوره  این  قهرمان  کننده  تعیین  پنالتی  ضربات  تا  رسید  پایان  به  1ــ1  قانونی  دروقت  وتماشائی 
مسابقات باشد.در ضربات پنالتی شانس با تیم فوالدیها یارشد تا ضربه اول شاگردان حسن رحیمی 
بلند  بان  دروازه  هم  را  دوم  و ضربه  خارج شود  راهی  فوالدمبارکه  دروازه  کنار  از  اختالف  کمی  با 
قامت و توانمند فوالد دفع کند تا درنهایت درضربات پنالتی 4ــ2 فوالدمبارکه برنده شود ودرکل 
باحضورمدیرکل  ابتدا  اختتامیه  شود.درمراسم  قهرمانی  جام  وفاتح  برسد  پیروزی  5بر3به  نتیجه  با 
تعاون، کارورفاه اجتماعی ورئیس اداره امور ورزش کارگران استان ازپیشکسوتان ورزش و رسانه مانند 
عباس بهروان، حسین چرخابی، اصغر قلندری ، کریم قنبری، اصغر نوحی، حسن علیخانی وحمید 
وزیر زاده تجلیل به عمل آمد وسپس طی مراسم با شکوهی به تیم های برتر کاپ، مدال واحکام 

قهرمانی اهداء شد.
شده  استفاده  جوان  داور  20داوروکمک  از  ها  رقابت  دوره  این  بازیهای  قضاوت  برای  درحاشیه: 
بیست  قهرمان  مبارکه  فوالد  تیم  بود.اسامی  قبول  وقابل  عادالنه  ها  قضاوت  رفته  رویهم  بودکه 
مهدی  رجبی،  رضا  از:  عبارتند  اصفهان  استان  کارگران  فوتبال  قهرمانی  مسابقات  دوره  وهفتمین 
زاده،علی  ملک  احمدزمانی،عبدا...نجفی،مهدی  رمضانی،  محمد  نجاتی،  مصطفی  ابراهیمی، 
باقری،مهردادسلحشور،ستاردهنوی، اسماعیل موسوی، محمد اسماعیل زاده، احمد احمدپور، مهدی 
رضوی  ابراهیم  مربی  محمدمهدیخوانی،سجادخواجوی،  عطایی،  مصطفی  قاسمی،  کریمی،سعید 
وسرپرست تیم اکبر صادقی.تعدادگل های زده شده 108 گل بود که مهرداد سلحشوراز تیم فوالد 

مبارکه  به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شد وبه دریافت کاپ نایل گردید.
ایمان باقری با زدن 17گل به عنوان آقای گل شناخته شد.

غالمرضا نظری مربی تیم پلی اکریل به عنوان با اخالق ترین مربی واصغر حسومی ازتیم توکا فوالد و 
محسن کمالی از تیم قند اصفهان نیز به عنوان با اخالق ترین سرپرست شناخته شدندواز آنها تقدیر 
وتجلیل به عمل آمد.مهدی ناظمی مدیرروابط عمومی اداره امور ورزش کارگران نه تنها درکار خبر 
رسانی که درگرفتن عکس از صحنه های بدیع وجذاب بازیها و تیم های برترکه دراختیارخبرنگاران 
ورزشی نویس رسانه ها قرارداده شد سنگ تمام گذاشت که با یک خسته نباشید وخداقوت زحمات 
این خادم ورزش را ارج می نهیم.واما آچار فرانسه مسابقات ومرد زحمتکش وبا تدبیری که حضورش 
سرپرست  عابدی  جزابراهیم  نیست  کسی  آید  بشمارمی  بزرگ  بس  نعمتی  کارگری  مسابقات  در 
را  وزحماتش  کنیم  یاد  ازوی  مریزاد  دست  یک  با  دارد  جا  که  مسابقات  دوره  این  وفعال  پرتالش 
ارج نهیم. خداقوت به تمامی کسانی که درامر برگزاری این مسابقات دخیل بودندبه ویژه : برادران 
دلسوزی نظیرخراطی، شاطری وسروری که الحق در امر هرچه بهتر برگزار شدن این رقابت ها زحمات 

قابل تقدیری را متحمل شدند.

 هنگام پیاده روی چه اتفاقاتی
 در بدن می افتد؟

فکر می کنید پیاده روی فقط قرار گرفتن یک پا در مقابل پای دیگر است؟ 
اما باید بگویم هر بار که به پیاده روی می روید کلی اتفاق خوب در بدن 
شکل می گیرد که از آن بی خبرید.وب سایت دکتر کرمانی: فکر می کنید 
پیاده روی فقط قرار گرفتن یک پا در مقابل پای دیگر است؟ اما باید بگویم 
هر بار که به پیاده روی می روید کلی اتفاق خوب در بدن شکل می گیرد 

که از آن بی خبرید.
هنگام پیاده روی چه اتفاقاتی در بدن می افتد؟

یک تا 5 دقیقه
همان چند قدم ابتدایی باعث تحریک آزاد شدن مواد تولید کننده ی انرژی 
شیمیایی در سلول ها می شود تا برای راه رفتن به پاها سوخت رسانی کند. 
ضربان قلبتان به 70 تا 100 مرتبه در دقیقه افزایش پیدا می کند،جریان 
خون تقویت و عضالت گرم می شوند. با آزاد کردن مایع روان کننده توسط 
مفاصل بدن از حالت سفتی خارج می شود و کمکتان می کند راحت تر 
حرکت کنید. همینطور که حرکت می کنید بدنتان 5 کالری در دقیقه می 
سوزاند. بدنتان به انرژی بیشتری احتیاج پیدا می کند و برای جبرانش از 

کربوهیدرات ها و چربی ها استفاده می کند.
6 تا 10 دقیقه

ضربان قلب از 100 به 140 مرتبه در دقیقه افزایش پیدا می کند، و مقدار 
کالری سوزی تان به 6 کالری در دقیقه افزایش پیدا می کند. 

بدن با آزاد کردن مواد شیمیایی که رگ ها را باز می کند با باال رفتن فشار 
خون مقابله می کند. حاال خون و اکسیژن بیشتری به عضالت فعال می 

رسد.
11 تا 20 دقیقه

دمای بدنتان به باال رفتن ادامه می دهد، رگ های خونی نزدیک به پوست 
باز می شوند تا گرما آزاد کنند به همین دلیل شروع به عرق ریختن می 

کنید.
 همینطور که پیاده روی تان سریعتر می شود، بیش از 7 کالری در دقیقه 
اپی  تر نفس می کشید. سطح هورمون هایی نظیر  می سوزانید و سخت 
نفرین و گلوکاگون باال می رود و انرژی بیشتری به عضالت منتقل می شود.

هنگام پیاده روی چه اتفاقاتی در بدن می افتد؟
21 تا 45 دقیقه

احساسات تقویت می شود، با آزاد شدن تنش از بدن احساس راحتی می 
کنید، دلیل این احساس خوب آزاد شدن هورمون های احساس خوب نظیر 

ایندورفین در مغز است.
 همینطور که چربی بیشتری می سوزانید، سطح انسولین ) که به ذخیره 
چربی ها کمک می کند ( کاهش می یابد، این خبر خوبی برای کسانی است 

که با وزن اضافه یا دیابت مبارزه می کنند.
46 تا 60 دقیقه

با کاهش ذخایر کربوهیدرات ممکن است عضالت احساس خستگی کنند. 
همینطور که خود را سرد می کنید ضربان قلبتان پایین می آید و آرام تر 

نفس می کشید.

ملی  تیم  سرمربی  میان  شده  برگزار  ساعته   7 جلسه  از  پس 
نایب  اسالمیان  و  فوتبال  فدراسیون  ریاست  با  ایران  فوتبال 

ورزشی  مدیر  پیروانی  افشین  و  فدراسیون  اول  رییس 
با  کفاشیان  شفاهی  و  ضمنی  موافقت  ملی،  تیم 

این  تا  شد  اعالم  کی روش  کارلوس  مرخصی 
مرد پرتغالی در نخستین فرصت و پس از 

ترک را  ایران  نهایی اش  کارهای   انجام 
اخبار  اساس  بر  منظور  همین  به  کند.   
مجوز  نیازمند  کی روش  دریافتی، 
به مرخصی  رفتن  برای  کفاشیان  کتبی 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  و  نبود 

به  تا  کرد  ترک  را  تهران  گذشته  روز 
به  کی روش  بازگشت  زمان  برود.  مرخصی 

تیم  نیست.  مشخص  قطعی  صورت  به  ایران 
تیم های  مقابل  جاری  سال  ماه  فروردین  در  ملی 

رفت.  خواهد  میدان  به  آزادی  ورزشگاه  در  عمان  و  هند 
احتمال  به  نشود،  برپا  ابوظبی  در  نظر کی روش  مد  اردوی  اگر 
فراوان این سرمربی پرتغالی تا اردوی قبل از دو دیدار تیم ملی 

به  روسیه   2018 جهانی  جام  انتخابی  مرحله  در  ایران  فوتبال 
یا  ابوظبی  اردوی  برپایی  اما در صورت  نگشت  بازنخواهد  ایران 
اردوی  تا  برمی گردد  ایران  به  جایگزین، کی روش  اردوی 
دلیل  به  ملی  تیم  اردوی  شود.  برپا  ملی  تیم 
که  مشکالتی  است.  شده  لغو  مالی  مشکالت 
دامنه آن به مسئله لباس های بازیکنان تیم 
ملی نیز بسط پیدا کرده است. فدراسیون 
که عنوان می کند با مشکل مالی مواجه 
است منابع الزم برای برپایی اردوی تیم 
حالی  در  این  ندارد.  اختیار  در  را  ملی 
است که تیم ملی از تاریخ 12 مرداد نیز 
اسپانسر لباس ندارد و می تواند هر برندی 
اینکه  به  توجه  با  بنابراین  کند.  تن  بر  را 
برگزاری اردوی ناقص در شان تیم ملی نیست، 
آمده  پیش  شرایط  از  فوتبال  ملی  تیم  مسئوالن 
بتوانند  که  هستند  آن  دنبال  به  و  ندارند  چندانی  رضایت 
فراهم کی روش  نظر  مد  اردوی  برپایی  منظور  به  را   شرایط 

 کنند.

مشکل،  بس  کاریست  نوظهور،  های  وپدیده  ورزش  درباب  نوشتن 
واگرنوشته ات ازسردل نباشد کارگل است! به یقین اگر بخواهی ازسر 
اجبار وتنها برحسب وظیفه ورسالتی که بر عهده داری به طورباری 
به هرجهت بنویسی، می شود خبرکلیشه ای ومسلما به دل خواننده 
نمی نشیند،اما اگرتمام گرفتاریهای دنیا را داشته باشی یا حتی عزیزی 
وغمی  باشد،  ابری  هم  ات  حوصله  وهوای  باشی  داده  دست  از  را 
سنگین بردلت سایه افکنده باشد، بازهم باید با واژه ها وکلمات  د 
لخواه مخاطبان نشریه، عاشقانه بنویسی! پس به عنوان یک نویسنده 
وخبرنگار با وجود تمامی مشکالت  می بایستی برای نوشتن زمینه 
نوشتن  به  ورغبت  میل  شوروبا  تاازسرشوق  کنی  فراهم  را  مناسبی 
بپردازی.با این مقدمه کوتاه ودر شرایطی که من نگارنده به تازگی 
یکی ازعزیزانم را ازدست داده وداغدارو عزادارم، برخود الزم وواجب 
والیبال  مسابقات  وفینال  بندی  رده  بازیهای  تماشای  برای  دانستم 
قهرمانی نوجوانان استان اصفهان سری به سالن هفده شهریورورزشگاه 
های  پدیده  هنرنمایی  شاهد  نزدیک  واز  بزنم  تختی  پهلوان  جهان 
نوظهوروگمنامی باشم که نشان دادند آینده درخشانی پیش رو دارند!

در  70یعنی  دهه  سالهای  دراواسط  که  آورم  می  خاطر  به  خوب 
روزگارانی که علی یزدانی فرمانداروقت اصفهان رئیس هیات والیبال 
استان بود ومهدی ورد دبیرهیات وجمعی از اساتید ودلسوزان والیبال 
اصفهان ازجمله مرحوم حیدرعلی دهقانی، جلیل ورد، شهباز صدری 
وبنده  در کمیته های  مختلف با هیات همکاری داشتیم وبا تدوین 
تیم   از30  حضوربیش  با  هرهفته  جمعه  روزهای  منظم   ای  برنامه 
نونهال و نوجوان شهرستان های تابعه استان نظیرکاشان، گلپایگان، 
خوانسار، فریدن، فریدونشهر،تیران، نجف آباد، مبارکه، شهرضا،شاهین 
های  عنوان  تحت  مسابقاتی  و...  وبیدگل  آران  شهر،  خمینی  شهر، 
اصفهان  پیروزی  درتاالر  را  استانی  و  تشویقی  قبیل  از  مختلف 
برگزارمی کردیم که با اقبال فراوانی نیزهمراه میشد وخانواده ها دراین 

تاالر حضور پیدامی کردند واز نزدیک عزیزان خود را مورد تشویق 
تحولی  ورزشی،  رشته  این  پیشکسوتان  شهادت  به  ند،  داد  قرارمی 
دروالیبال اصفهان به وجود آمده بود که به یقین درسایه همین برنامه 
ریزی ها و توجه به کارهای زیربنایی هیات آن زمان میسورگردید 
وجوانانی ازاین خطه بارورشدند وبه تیم های ملی دعوت  گردیدند 
که فرهاد کاوه آهنگران، مهردادسلطانی، محسن عندلیب، مهران زارع، 
تیم های  به عضویت  که  بودند،  آن جمله  از  پاسور(  باقری)  محمد 
ملی نیزدرآمدند ضمن اینکه همراه با تیم ذوب آهن دررقابت های 
این طرح و تداوم  با  بودند.  برخوردار  برترکشورازجایگاه خوبی   لیگ 

اندرکارانی که درزمان تصدی  برنامه ها و به کوشش وتالش دست 
آقای منصورمالوردی فرمانداربعدی اصفهان)که جایگزین آقای علی 
عمومی  ودرمجمع  پیداکرد(  انتقال  تهران  به  که  بود  شده  یزدانی 
انتخاب رئیس هیات با اکثریت آراء برای 4سال سکان رهبری هیات 
والیبال استان را به دست گرفتند، همچنان با هیات همکاری داشتند 
به اضافه مرحوم فرهاد سیستانی که به سمت دبیر هیات برگزیده شده 
بود این روند ادامه پیداکردودرتقویم ورزشی هیات نیز منظور گردید.

زیر  کارهای  به  هیات   خاص  توجه  ودرپرتو  روند  این  درادامه 
های  ودرکانون  ظهورکردند  اصفهان  دروالیبال  هایی  چهره   ،  بنایی 
والیبال اصفهان، نجف آباد وکاشان زیرنظرمربیان تحصیلکرده وبین 
به  ازآنجمله  که  یافتند،  راه  ملی  های  تیم  وبه  نمودند  رشد  المللی 
علیرضانصراصفهانی،  معصومی،  سروش  امیرغفور،  مباشری،  علی 
علی جاللی، فرهاد و فرزاد مالبهرامی )دوپاسورچیره دست( مسعود 
غالمی، مسعود رمضانی، پیمان کریمی، محمد جواد معنوی نژاد، جواد 
میرآفتاب، رحیمی )لیبرو( و... باید اشاره کنیم که درسال های آخر 
دهه 80 قربانی بی مهری مسئولین استانی به ویژه مدیر عامالن باشگاه 
های متمول و معتبری شدند که متاسفانه برخی ازرشته های جمعی 
نظیر والیبال ، بسکتبال وهندبال را فدای فوتبال نمودند! تا این جوانان 

مستعدوبا انگیزه ومتعصب  به ناچاروعلیرغم میل باطنی زادگاهشان 
راترک گویند وبه سایر استان های کشورمان بپیوندند!ناگفته نماندکه 
دروالیبال کشوررادارابوده  ودرخشانی  دیرینه  سابقه  اصفهان  والیبال 
وریشه دربیش از70 سال قدمت داردودرلیگ برترومسابقات قهرمانی 

کشورازاعتباروارزش های باالیی بهره مند بوده است.
واقعاحیف نیست استان پهناوری مثل اصفهان که بااین همه جوانان 
فاقد  باشند،  برخوردارمی  باالیی  پتانسیل  از  که  پوش  مستعدوملی 
وفرهنگ  ورزش  پایتخت  مسلم  حق  که  برترباشد؟!  درلیگ  تیمی 
وتمدن ایران اسالمی است؟.! بدون اغراق باید بپذیریم اگراسپانسری 
باشید  مطمئن  رود شود،  زاینده  دیار  والیبال  که حامی  یافت شود 
که باهمین بازیکنانی که نامشان برده شد می توانیم در رقابت های 
لیگ برترجزو چهارتیم برترباشیم. مضافا به اینکه استان اصفهان دارای 
بیش از14مربی بین المللی است که بعضی از آنها سابقه مربیگری 
داستان  پیرامون  مختصر  همین  هستند.به  دارا  هم  را  برتر  درلیگ 
تکراری وکهنه والیبال پرفراز ونشیب  اصفهان که بارها در نشریات 
والیبال  دفترغمنامه  به  تا  ومیرود  رسیده  چاپ  به  ورزشی  مختلف 
نگاهی می  وبه طوراجمالی  کنیم  بسنده می  دیار سپرده شود  این 
افکنیم به مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان استان اصفهان وخالقیت 
و کارایی پدیده های نوظهوروبا انگیزه ای که گمنامند اما پرانگیزه، 
نام هستند، نوجوانانی که اگردرآینده وپس  خوش تکنیک وجویای 
ازاتمام این مسابقات به دست فراموشی سپرده نشوند وزیرنظرمعلمان 
ومربیان کارآزموده ومجرب با والیبال پیشرفته ومدرن امروزی آشنایی 
پیدابکنند، بدون شک وتردیدباید امیدوار باشیم پشتوانه های خوبی 
برای تیم های مختلف استان وتیم های ملی کشورمان بشمارمی آیند.

به هر تقدیررقابت های والیبال قهرمانی نوجوانان استان اصفهان با 
شرکت 32 تیم زیر نظر هیات والیبال استان به سرپرستی رضا ایرانزاد، 
درسالن هفده شهریور ورزشگاه تختی اصفهان برگزارشد وچهارتیم 
آموزش  آبادوآکادمی  نجف  شهرداری،  وبیدگل،  آران  بیگانه  شهید 
وپرورش نجف آباد، با شایستگی پس ازغلبه برحریفان به مرحله پایانی 
راه یافتند.دربازی رده بندی که بین دوتیم شهرداری)اپک( ونجف آباد 
برگزارشد تیم شهرداری با غلبه برحریف مقام سوم را بخود اختصاص 

داد.بازی فینال را تیم های قدرتمند شهید بیگانه آران وبیدگل و 
آکادمی آموزش وپرورش نجف آبادبرگزارکردند که بسیار زیبا ودیدنی 
بود وچهره هایی دراین دوتیم ظاهر شدند که با مهارت خاصی در 
گرفتن توپ های اول وبرگشتی از دفاع، زدن اسپک ودفاع روی تور 
قرارگرفتند،  نیز  درسالن  حاضران  تحسین  ومورد  کردند  هنرنمایی 
ضمن اینکه توجه محمد رضا یاوری رئیس کمیته استعداد یابی راهم 
به خود جلب کردند.اگرچه دربازی پایانی شاگردان محمدرضاامینیان 
مربی تیم شهید بیگانه آران وبیدگل به رغم شایستگی مغلوب تیم 
بسنده  قهرمانی  نایب  آباد شدندوبه  وپرورش نجف  آموزش  آکادمی 
امیر  تیم  دراین  نداشتند،  حریف  از  کم  که  دادند  نشان  اما  کردند 
حسین رسول زاده که بهترین بازیکن مسابقات قهرمانی آموزشگاه 
های ایران شناخته شده بود اگر قدری بر اعصاب خود تسلط میداشت 
وبارها ازکوره درنمی رفت، شاید تیم آران و بیدگل به نتیجه بهتری 
بهترین  زاده   رسول  بگوئیم  باید  حال  این  با  فت   یا  می  دست 
بازیکن  ازاین  نزدیک  ای  درآینده  یقین  به  که  بود  تیم  این  اسپکر 
بیشترخواهیم نوشت.عالوه بررسول زاده ، سید علی یوسف زاده هم 
با تکنیک خوب وقد و قامت بلندی که دارد جزو بهترین ها انتخاب 
شد.واما درتیم آکادمی آموزش وپرورش نجف آباد قهرمان این دوره 
مسابقات قهرمانی نوجوانان استان اصفهان،محمد قاسمی) کاپیتان( 
براتی  این مسابقات شناخته شد،  رضا  بازیکنان  بهترین  واز جمله 
الخانی، مهدی فخاری،  با شادابی وانگیزه ای باال در کنارمحمدباب 
تیم(  ابراهیمی)لیبروی  ومحمد  حسینی  امین  محمد  احمدایزدی، 
با  تیم  این  مربیگری  گذاشتند،  نمایش  به  را  زیبایی  بسیار  والیبال 
حجت ا...امینی بود و امیر امینی هم دستیار اول اوبود .در پایان با 
حضور تیمور باجول رئیس، غالمحسین هژبرپوردبیرهیات وتنی چند 
ازرؤسای کمیته های مختلف، کاپ ، مدال و حکم قهرمانی اعضای 
تیم های اول تاسوم اهداء شد.الزم به ذکر است که با دیدن بازی های 
تماشای این نوجوانان بلند قامت وخوش استیل که با تکنیک های 
روزوالیبال آشنایی خوبی داشتند، بایدخاطر نشان کنیم که مسئولیت 
مربیان و  مسئوالن بیش از پیش شده وباید توجه ویژه ای به والیبال 

احیاء شده این استان وجوانان مستعد این دیارداشته باشند. 

 پس از رویارویی ذوب آهن و سپاهان در هفته های ابتدایی لیگ 
این دو تیم فردا برای دومین مرتبه در این فصل به مصاف هم 
می روند البته نه در قالب دیدار برگشت لیگ که در نیمه نهایی 
برتری  با  جاری  فصل  در  اصفهان  شهرآورد  حذفی.اولین  جام 
برد پیاپی سپاهان در لیگ  تا دومین  پایان رسید  به  طالیی ها 
پانزدهم مترادف با دومین باخت متوالی ذوب آهن باشد. با اینکه 
در آن مسابقه این طالیی پوشان بودند که با دشت هر سه امتیاز 
بازی لبخندزنان زمینه مسابقه را ترک کردند اما در فاصله این 
دو شهرآورد زندگی بیشتر باب میل شاگردان یحیی گل محمدی 
بوده است.ذوب آهن پس از آن هرگز دیگر رنگ باخت را ندید تا 
شکست برابر همشهری به نوعی برای این تیم خوش یمن بوده 
باشد. اوضاع البته تا مدتی پس از برد در شهرآورد بر وفق مراد 
طالیی ها هم بود اما پس از آن سپاهان وارد بحرانی شد که تا 
همین اواخر هم ادامه داشت و حتی منجر به تغییرات در کادر 

فنی شد.
مالقات  هم  با  نیمه نهایی  در  حالی  در  سپاهان  و  ذوب آهن 
مرحله  این  به  جنجالی  مسیر  یک  از  تیم  دو  هر  که  می کنند 
رسیده اند. ذوب آهن پس از شکست در شهرآورد در هفته دوم 
لیگ برتر طی دو دیدار متوالی هر دو تیم پرطرفدار پایتخت را در 
ورزشگاه آزادی شکست داد. برخالف برد مقابل استقالل که بدون 
کوچکترین حرف و حدیثی به دست آمد، پیروزی برابر پرسپولیس 
با چاشنی اشتباهات داوری رقم خورد. دو ماه و نیم پس از آن 

بازی جنجالی، ذوب آهن و پرسپولیس در یک چهارم نهایی جام 
حذفی و این بار در ورزشگاه فوالدشهر به هم رسیدند و از بخت 
بد اشتباهات داوری در این مسابقه هم به نفع تیم اصفهانی بود 
تا صعود ذوب آهن به نیمه نهایی تحت تاثیر جنجال های پس از 
مسابقه قرار گرفته و شیرینی برد اندکی به کام سبزپوشان تلخ 
شود.یک روز پس از آنکه شاگردان گل محمدی جواز حضور در 
برای مشخص  را گرفتند طالیی های همشهری هم  نیمه نهایی 
شدن یک پای دیگر آن بازی به مصاف راه آهن رفتند. این مسابقه 
هرچند برخالف بازی یک روز قبل از آن با حرف و حدیث خاصی 
حساب  به  ویژه  کامال  مسابقه  یک  نظر  این  از  اما  نبود  همراه 
می آمد که در آن کاپیتان سپاهان با حفظ سمت ماموریت داشت 
تا تیم اصفهانی را تنها چهار روز پس از کناره گیری حسین فرکی 
به نیمه نهایی جام حذفی برساند. محرم نویدکیا که البته در این 
راه از مجید بصیرت و قاسم زاغی نژاد نیز کمک گرفت در کسوت 
سرمربی موقت سپاهان موفق شد تا این ماموریت را با موفقیت 
به پایان رساند و به این ترتیب شهرآورد اصفهان در این مرحله از 
جام حذفی شکل بگیرد.از آنجا که ذوب آهن قهرمان دوره قبلی 
جام حذفی و سپاهان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر است این 
مسابقه حکم سوپرجام را دارد. سوپرجامی که قرار بود طلسم آن 
باالخره امسال شکسته شده و پیش از آغاز فصل بین دو تیم 
اصفهانی برگزار شود اما به بهانه عجیب و غریب رویارویی دو تیم 

در هفته دوم منتفی شد.

قدرت وکارایی زنان درورزش بایدجدی گرفته شود

تیم بسکتبال با ویلچر شرکت مخابرات اصفهان بعنوان تیم اول گروه B به مرحله دوم مسابقات لیگ برتر صعود کرد.
مخابرات  شرکت  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
با  بسکتبال  برتر  لیگ  مسابقات  اصفهان،  استان 
ویلچر باشگاه های کشور گروه B در سال 94  از 
تاریخ 14 آبان ماه در تبریز آغاز و پس از انجام 12 
بازی سرانجام با برتری تیم شرکت مخابرات استان 

اصفهان پایان یافت.
تیم مخابرات اصفهان که در این گروه با تیم های 
ملی حفاری خوزستان، شهرداری آمل و شهرداری 
تبریز هم گروه بود، پس از پشت سر گذاشتن 6 
تنها یک شکست همراه  با 5 پیروزی و  بازی که 

خود  به  را  گروه  این  اول  عنوان  امتیاز   11 با  بود، 
اختصاص داد.

شایان ذکر است، تیم مخابرات اصفهان در ادامه مسابقات باید با تیم 
زنجان  هیئت  و  هرمزگان  آلومینیوم  حفاری خوزستان،  ملی  های 

دیدار نماید.
را  اصفهان  مخابرات  ویلچر  با  بسکتبال  تیم  است،  ذکر  به  الزم 
خان  مهدی  کاوه،  مهدی  رفیعی،  محمد  حسینی،  سیدجالل 
قاسم  حاتمی،  وحید  کریمی،  علی  ذاکری،  دانیال  محمدی، 
مهر،  عزیزی  میالد  حسینی،  مهران  زاده،  اسداله  رضا  خلیلی، 
محمدرضا  دانشمند،  عبدالصالح  بیگدلی،  محسن  بزرگزاده،  ایمان 
طوقانی پور و مسعود شیروانی به عنوان بازیکن، مازیار میرعظیمی 
مربی،  طهمورث پور  امیرخسرو  و  رحمانی  ساسان  سرمربی، 
حمید  سرپرست،  نیا  سعادت  رضا  آنالیزور،  اسماعیلی  فرهاد 
تشکیل  تدارکات  عنوان  به  امیریان  علی  و  پزشک   مختاری 

می دهند.

کفاشیان فقط شفاهی موافقت کرد؛

کی روش بدون موافقتنامه کتبی با مرخصی اش از ایران رفت
سوپرجام قبل از جام سه ماه و نیم

امیدهای آینده وظهورنوجوانان گمنام شهرستانی:

پدیده های نوظهوررا به دست فراموشی نسپاریم!

ورزش و جواانن 

صعود تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات اصفهان به مرحله دوم لیگ برتر

 



خانه قاجاری ابریشمی در استان 
یزد در فهرست آثار ملی کشور به 

ثبت رسید
خانه سید مجید ابریشمی واقع در خیابان مسجدجامع، محله 
در  به شماره 31352  ماه سال جاری  آبان  در  الساعت  وقت 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. 
اداره کل  اجتماعی  و  امورفرهنگی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
سرپرست  یزد  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
خانه  این  در خصوص  اداره کل  این  فرهنگی  میراث  معاونت 
تاریخی گفت: باتوجه به نوع معماری، قدمت آن مربوط به دوره 
قاجار- پهلوی می باشد و وجه تسمیه آن متاثر از نام خانوادگی 

مالک فعلی )آقای سیدمجید ابریشمی( می باشد.
محسن ذاکری نیا افزود: این بنا از خانه های ارزشمند داخل 
در جهت  ورودی  یک  دارای  که  باشد  می  یزد  تاریخی  بافت 
جنوب است و به صورت حیاط مرکزی با چهار جبهه، ساخت 
بنا قرار دارد  از ورودی، هشتی  و طراحی گردیده است. پس 
که دیوارهای آن تا نیمه کاشیکاری شده و مابقی پوشش گچ 
دارد. ورودی پشت بام نیز از داخل هشتی می باشد و پس از 
هشتی یک راهرو است که از یک طرف به اتاقهای ضلع جنوبی 
و از طرف دیگر به حیاط می رسد. داخل راهرو فضای دیگری 
مشاهده می شود که حوضخانه بوده ولی در حال حاضر حوض 
آن تخریب شده است و یک نورگیر باالی سقف آن مشاهده 
می شود. پس از عبور از حوضخانه به حیاط می رسیم که ضلع 
شمالی حیاط یک اتاق سه دری مشاهده می شود و داخل آن 
طاقنماهایی با قوس هاللی قرار دارند. ضلع جنوب یک ایوان 
بزرگ است که داخل آن سه تا طاقچه تعبیه شده و پوشش 
سقف ایوان و طاقچه ها نیز به صورت هاللی می باشد. دو طرف 
ایوان راهروهایی است که یکی از آنها با درب آهنی مسدود شده 
و راهرو دیگر ورودی زیرزمین است. بنا دارای دوزیرزمین است 
که یکی از زیرزمین ها انبارآذوقه نیز بوده است و سقف آن به 

صورت خنچه پوش تخت می باشد.
آنها در  با درهای آهنی دارد که ورودی  اتاق  ضلع شرقی دو 
مجاورت اتاقهاست. ضلع غربی نیز یک ایوان بزرگ است که یک 
اتاق سه دری داخل آن قرار دارد. پوشش سقف ایوان هاللی و 
سمت راست آن راهروئی قرار دارد که فضای زیر بادگیر در آن 
قسمت است. یک بادگیر بزرگ چهارطرفه که باالی پشت بام 

در ضلع غربی بنا قرار دارد.
وی اظهار داشت: به طور کلی مصالح به کار رفته خشت و آجر 
با پوشش گچ، کاشی و کاهگل می باشد و تزئین خاصی در بنا 
مشاهده نمی شود. این مقام مسئول تصریح کرد: قرارگرفتن 
خانه ابریشمی در حریم مجموعه ثبتی مسجد جامع  که به 
شماره 206 مورخ 31/4/1313 و مسجد شیخیها که به شماره 
2401 مورخ 4/5/1378 به ثبت رسیده اند، از ویژگی های بنا 

محسوب می شود.
ذاکری نیا عنوان کرد: این بنا جهت  استفاده مسکونی طراحی و 
احداث شده است و به گفته مالک بعد از ثبت کاربری فرهنگی 
خواهد گرفت. گفتنی است: چون بنا از جمله عناصر تشکیل 
دهنده بافت تاریخی یزد می باشد حریم آن از ضوابط عرصه 

بافت ثبتی تبعیت می کند.

کیفیت خدمات توجه هر گردشگری 
را به خود جلب می کند

امروزه صنعت گردشگری جز صنایع برتر است که در این راستا 
کیفیت خدمات یکی از مباحثی است که توجه هر گردشگری 

را به خود جلب می کند و از اهمیت باالیی برخوردار است. 
اداره کل  اجتماعی  و  امورفرهنگی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
یزد  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
محمدمهدی شرافت عنوان کرد: صنعت گردشگری به دالیل 
متعدد از جمله ماهیت ویژگی های خدمات گردشگری، افزایش 
سطح انتظارات گردشگران، رقابت در توسعه صنعت گردشگری 

و ... نیاز به نیروهای انسانی آموزش دیده و حرفه ای دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد با بیان اینکه صنعت گردشگری 
به آموزش  نیاز  این صنعت  بسیار پیچیده است تصریح کرد: 
دقیق و برنامه ریزی بیشتری دارد و با توجه به اینکه مفاهیم 
نهادینه شود، آشنایی  باید در میان مردم  صنعت گردشگری 
مردم با تاریخ ، تمدن و هنر در احیاء مواریث فرهنگی نقش 
موثری دارد. وی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری به جهت 
ویژگی های منحصر به فردی که دارد می تواند به عنوان ابزاری 
برای کاهش فقر به کار گرفته شود افزود: گردشگری در توزیع 

عادالنه درآمد نقش موثری دارد.
این مقام مسئول تصریح کرد: گردشگری صنعتی پویا در نظام 
شمرده می شود و بسترسازی، سیاستگذاری و حمایت دولت و 
مردم در توسعه صنعت گردشگری از اهمیت باالیی برخوردار 

است.
سنتی  هنرهای  احیای  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  شرافت 
فراموش شده موجب جذب گردشگر به مناطق گردشگری و 
روستایی می شود و در این زمینه استادان و هنرآموزان با ارائه 
کارهای خالقانه همراه با رعایت اصول و ضوابط هنرهای سنتی، 

می توانند کارگاههای سنتی صنایع دستی را احیا نمایند.
های  زمینه  در  ها  پژوهش  تقویت  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
هنرهای سنتی، برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های تخصصی 
صنایع دستی، حمایت از هنرمندان این عرصه، آموزش و تقویت 
نیروی انسانی متخصص، ارائه محصوالت صنایع دستی با حفظ 
اصالت و کیفیت مطلوب و راه اندازی کارگاههای سنتی از جمله 
عواملی است که موجب احیاء هنرهای سنتی و رونق صنعت 

گردشگری می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد خاطر نشان کرد: هنرهای سنتی 
باید در بطن زندگی مردم باشد و شیوه تولید و عرضه آن نباید 
صرفاً برای تزئین باشد بلکه باید مطابق با شرایط زندگی مردم 

باشد.
زمینه  در  سنتی  هنرهای  تولید  ساخت:  خاطرنشان  شرافت 
های مختلف در واقع هنر دمیدن روح در کالبد بی جان دست 
ساخته های بشری است و از این طریق هنرمندان شاهکارهایی 

را خلق می کنند که بی بدیل و بی همتاست.
بهینه  تجهیز،  توسعه،  دستی،  صنایع  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
سازی و به روز بودن موزه ها نیز نتایج ارزشمندی را در پی 
خواهد داشت و گردشگران بیشتری از موزه ها بازدید می کنند.

انسانی  مسئولیت  بار  زیر  از  پسرم! 
که خدمت به حق در صورت خدمت 
که  مکن  خالی  شانه  است  خلق  به 
میدان،  این  در  شیطان  تاز  و  تاخت 
بین  در  تاز  و  تاخت  میدان  از  کمتر 
و  نیست  و دست اندرکاران  مسئولین 
دست و پا برای به دست آوردن مقام 
و  معنـوی  مقام  چه   - باشد  چه  هر 
چه مـادی - مزن، به عذر آنکه می 
شوم  نزدیک  الهی  معارف  به  خواهم 
یا خدمت به عباداهلل نمایم: که توجه 
که  رسد  است چه  از شیطان  آن  به 

کوشش برای به دست آوردن آن.

جان  و  دل  با  را  خدا  موعظه  یکتا 
بشنو، با تمام توان بپذیر و در آن خط 
سیر نما: »قل انما اعظکم بواحده ان 

تقوموا هلل مثنی و فرادی.«
میزان در اول سیر، قیام اهلل است هم 
در کارهای شخصی و انفرادی و هم 
در فعالیت های اجتماعی. سعی کن 
در  که  موفق شوی  اول  قدم  این  در 
موفقیت  و  تر  آسان  جوانی  روزگار 

آمیزتر است.
1363/4/26
نامه اخالقی-عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
 به حجت االسالم والمسلمین
حاج سید احمد خمینی

پایتخت  لندن،  در  اسالم ستیزان  سوی  از  کریم  قرآن 
انگلیس مورد اهانت قرار گرفت.

و  اسالم ستیزان   furkan Haber گزارش  به 
قرآن  جلد  ده ها  جدید  هتاکی  در  اروپایی  هنجارشکنان 

کریم را در یک کانال آب انداختند.
این قرآن ها که توسط گروهی از اسالم ستیزان به کانال آبی 
نزدیکی دانشگاه »کوئن مری« لندن انداخته شده بود، در 

این کانال یافت شد.
این هتاکی اسالم ستیزان نسبت به قرآن کریم واکنش ها و 
اعتراضات زیادی را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته 

است.
شواهد حاکی از آن است که شهروندان انگلیسی از افزایش 

موج اسالم هراسی در این کشور نگران هستند.
گفتنی است، چند روز پیش نیزگروهی از جوانان فرانسه 
در پی حمالت تروریستی پاریس در اقدامی اسالم ستیزانه 
آتش کشیده  به  این کشور  در خیابان های  را  کریم  قرآن 

بودند. |ایکنا|

»جاذبه  حسینی« گزیده بیانات رهبر انقالب منتشر می شود
انتشارات انقالب اسالمی بعد از انتشار چهار کتاب آفتاب در مصاف، چهار گفتار، هفتاد و دو 
سخن عاشورایی و درس های عاشورا در باب علل و ابعاد حادثه  عاشورا و فلسفه  قیام حسینی، 
این بار در آستانه  اربعین حسینی کتاب جاذبه  حسینی را منتشر خواهد کرد. مجموعه  حاضر، 
رهنمودهای ارزشمند رهبر معّظم انقالب از سال 1357 تا 1390 در دو موضوع »زینب 
کبری)سالم اهلل علیها(« و »اربعین« است که از کتاب »آفتاب در مصاف« استخراج شده است.

شعری که سفر رهبر معظم انقالب را 
طـوالنـی تـر کـرد

آقا خطاب به مادر شهید )مادر شهیدان عبدالجلیل، خلیل 
و منصور کارکوب زاده( می گویند: »این رو به شما بگم. من 
البته  به خاطر شما موندم.  بمونم. فقط  نبود قم  بنا  امشب 
خونه 2 شهید دیگه هم رفتیم. اما من به خاطر شما موندم. 
ببینم.« 2 بیت شعر روی یک  بتونم شما رو  این که  برای 
بود  فرستاده  و  بود  نوشته  با مدادرنگی  و  کاغذ چندسانتی 
دفتر رهبری؛ و حاال همان تکه کاغذ، سفر رهبر انقالب را 

یک روز طوالنی تر کرده بود.
ششم آبان ماه سال 1389

برای مقام مـادی و معنوی دست و پا مـزن!

هتـاکی به قـرآن کـریم
 در لـنـدن
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معارف و گردشگری 

حضور فعال اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان در نمایشگاه 

دستاوردهای پژوهشی استان
مدیر کل میراث فرهنگی استان از حضور بخشهای مختلف اداره 
پژوهشی  دستاودهای  نمایشگاه  در  استان  فرهنگی  میراث  کل 
استان که همزمان با هفته پژوهش در اصفهان برگزار خواهد شد 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان، فریدون 
به تأکیدات استاندار  با عنایت  افزود  این خبر  با اعالم  اله یاری 
اداره کل  استانداری،  مدیریت  توسعه  محترم  معاونت  و  محترم 
دستی،  صنایع  فرهنگ،  های  حوزه  در  استان  فرهنگی  میراث 
میراث فرهنگی و گردشگری در این نمایشگاه حضور فعال خواهد 

داشت.
وی افزود: طرحهای پژوهشی و مستند سازی در حوزه های مرمت 
ابنیه تاریخی، طرحهای پژوهشی در حوزه های میراث ناملموس، 
استان،  دستی  صنایع  و  سنتی  هنرهای  ملی  ثبت  و  شناسایی 
طرحهای پژوهشی و علمی در حوزه توسعه گردشگری اصفهان 
و شهرستان های استان و همچنین طرح های توسعه گردشگری 
در حوزه سرمایه گزاری بخش خصوصی از جمله مواردی است 
و  نخبگان  جهت  اصفهان  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  که 

دوستداران میراث فرهنگی در این نمایشگاه ارائه خواهد کرد.
شایان ذکر است نمایشگاه دستاورد های پژوهشی استان اصفهان 
دائمی  محل  در  ماه  آذر  ششم  و  بیست  تا  هجدهم  تاریخ  از 
نمایشگاههای بین المللی اصفهان با حضور نهادها و ارگان های 

دولتی و غیر دولتی برگزار می گردد.

قائم مقام وزیر بازرسی و نظارت 
چین: اصفهان زیبا بزرگترین مرکز 

تمدنی ایران است

قائم مقام وزیر بازرسی و نظارت کشور چین و هیئت همراه 
در سفری یکروزه از آثار تاریخی اصفهان بازدید کردند.

استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازرسی و نظارت  قائم مقام وزیر  "لیو جیان شائو"  اصفهان، 
کشور چین و هیئت همراه در سفری یکروزه به اصفهان از 

بناهای تاریخی اصفهان دیدار نمودند.
وی در این دیدار ضمن ابراز شگفتی از عظمت بناهای تاریخی 
اصفهان عنوان کرد: بناهای اصفهان بسیار زیبا و با شکوه است 
به گونه ای که من و همکارانم به شدت تحت تأثیرعظمت این 
شهر تاریخی قرار گرفته ایم. وی در ادامه بازدیدش از بناهای 
تاریخی اصفهان عنوان کرد، اصفهان بزرگترین مرکز تمدنی 
ایران است، با این وصف ایران و چین در طول تاریخ به ویژه 
ارتباطات فرهنگی گسترده ای  ابریشم دارای  از طرف جاده 
بوده اند که بخشی از آن بویژه در اصفهان قابل روئیت است.

ویژه  به  ایران  فرهنگی  روابط  گستردگی  به  همچنین  وی 
اصفهان، اشاره کرد و افزود خواهر خواندگی اصفهان با شهر 
مراودات  توسعه  در  مهمی  نقش  چین  در  »شیان«  تاریخی 

فرهنگی این دو کشور بزرگ و باستانی خواهد داشت.
قائم  ادامه حضور هیئت چینی در اصفهان  گفتنی است در 
زرگرپور  رسول  با  همراه  هیئت  و  چین  بازرگانی  وزیر  مقام 

استاندار اصفهان دیدار نمودند.

متالشی شدن یک باند حفاری 
غیرمجاز در استان اصفهان

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان از متالشی شدن یک باند حفار غیر مجاز در محدوده 

پناهگاههای حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
سرهنگ عطاء اهلل شریفی با اعالم این مطلب افزود: با توجه به 
تعامالت صورت گرفته با یگان حفاظت محیط زیست، یک باند 
حفار غیر مجاز در یکی از مناطق   صعب العبور تحت پوشش 
محیط زیست در شهرستان کاشان توسط یگان حفاظت میراث 

فرهنگی استان اصفهان متالشی شدند .
وی افزود: پس از مطلع شدن از حضور حفاران ، مامورین یگان 
حفاظت میراث فرهنگی با همکاری مامورین یگان حفاظت محیط 
را  تمهیدات الزم حفاران  انجام  و  منطقه  پوشش  زیست ضمن 
محاصره کرده و سپس در طی عملیات تعقیب و گریز گروه حفاران 
قانونی تحویل مقامات  غیر مجاز دستگیر و جهت سیر مراحل 

قضایی شدند .
وی تصریح کرد : گروه مذکور از وسایل پیشرفته حفاری از قبیل 
با حضور  فلزیاب در حال حفاری منطقه بودند که خوشبختانه 

بموقع مامورین یگانهای حفاظت دستگیر و متالشی گردیدند .
سرهنگ شریفی تأکید کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان بصورت جدی پیگیر برخورد 

قاطع و قانونی با متخلفین جرائم علیه میراث فرهنگی است.   
وی همچنین از تالش شبانه روزی پرسنل یگان حفاظت میراث 
فرهنگی و یگان حفاظت محیط زیست و همچنین همکاری واحد 
های عملیاتی هر دو رده تقدیر کرده و افزود با پوشش شبانه روزی 
و انجام گشتهای مشترک، با متخلفین همچون گذشته برخورد 

قاطع صورت خواهد پذیرفت .
شایان ذکر است در دو ماه گذشته تفاهم نامه همکاری مشترک 
استان  یگانهای حفاظت میراث فرهنگی و محیط زیست  میان 
اصفهان منعقد گردید. بر اساس آن پرسنل یگان حفاظت میراث 
استان می توانند در مواقع لزوم در مناطق تحت حفاظت محیط 
زیست استان که دارای آثار تاریخی می باشد مبادرت به انجام 

عملیات نمایند.

سه شنبه 3 آذر ماه 1394                 12 صفر 1437             24 نوامبر 2015                   سال اول شماره 41                    قیمت : 500 تومان                                

این که بسیجی  بیان  با  حضرت آیت اهلل علوی گرگانی 
بر  افراد بسیجی  اگر  نام و گفتار نیست، گفت:  به  بودن 
طبق فرمان رهبر معظم انقالب و بزرگان دین عمل کنند 

خود این عمل مردم را جذب خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل علوی گرگانی از اساتید برجسته حوزه 
به  قم  استان  بسیجیان  از  جمعی  دیدار  در  قم  علمیه 
مناسبت هقته بسیج با اشاره به آیه 8 سوره مائده بیان 
داشت: هرگونه حرکتی که با تبعیت از امام خمینی)ره( 
و رهبر معظم انقالب در انقالب اسالمی صورت می گیرد 

به دلیل این آیه است.
تمامی  که  بیان می کند  آیه شریفه  این  داد:  ادامه  وی 
حرکات باید برای خداوند باشد و قوام در این آیه کنایه 
از آمادگی جهت انجام دادن تمام حرکات برای خداوند 
است و جمع آمدن قوام داللت بر این دارد که اجتماع نیز 

مانند بسیج باید بر پایه خداوند باشد.
عبارت  به  اشاره  با  قم  علمیه  حوزه  برجسته  استاد  این 
»ُشَهَداء بِالِْقْسِط« در این آیه تأکید کرد: جمعی که به نام 

خداوند برخاسته است باید مراقبت کند از قسط و عدالت 
خارج نشود و دچار غرور نگردد؛ در جامعه دیده می شود 
کارهایی  گروهی  هم  و  فامیلی  دوستی،  دلیل  به  گاهی 

خالف عدالت صورت می گیرد.
وی با بیان این که در صدر اسالم مسلمانان با عمل نیک 
دیگران را به اسالم دعوت می کرده اند، خاطرنشان کرد: 
و  انقالب  معظم  رهبر  فرمان  بر طبق  بسیجی  افراد  اگر 
جذب  را  مردم  عمل  این  خود  کنند  عمل  دین  بزرگان 
خواهد کرد؛ بسیجی به نام و گفتار نیست بلکه عمل و 
رفتار نیز باید بر اساس بسیج و رهبر معظم انقالب باشد. 
هزار   124 کرد:  عنوان  گرگانی  علوی  اهلل  آیت  حضرت 
پیامبر آمده اند تا انسان را با تقوا آشنا سازند، در قرآن 
کریم نیز بیش از هشتار مرتبه دعوت به تقوا آمده است 
و تقوا به معنای در مسیر حق بودن و از مسیر حق جدا 
نشدن است؛ بدانید که تمام رفتارهای شما زیر نظر ذره 
ثبت  دهید  انجام  خالفی  کار  اگر  و  است  خداوند  بین 

خواهد شد. |رسا|

عمـل به فرمـان رهبـر معظـم انقـالب

عامـل جـذب مـردم  « گردشگری « گردشگری

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار ارث ویژه اساتید فقه
در این جلسه که جمعی از اساتید فقه پایه های 4 تا 6 حوزه اصفهان حضور داشتند، دکتر 
مرتضی طبیبی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان و وکیل دادگستری طراح 
نرم افزار ارث توضیحات دقیق و کاربردی پیرامون پاورپوینت کتاب االرث لمعه و نرم افزار 
ارث ارائه نمودند و به پرسشهای اساتید محترم پاسخ داده و موارد مختلفی از تقسیم ارث 

را که در کتاب االرث لمعه موجود می باشد را با نرم افزار ارث تطبیق دادند.

برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان
»مبانی دینی استکبار ستیزی«

سومین دوره مسابقه کتابخوانی از طرف واحد فرهنگی و امور کتابخانه ای مرکز مدیریت و به 
هّمت انجمن سیاسی حوزه علمیه اصفهان با عنوان »مبانی دینی استکبار ستیزی« بین طالب 
و روحانیون حوزه علمیه اصفهان برگزار می شود. الزم به ذکر است زمان تحویل پاسخنامه 

های این مسابقه تا پایان وقت اداری22آذرماه94برنامه ریزی شده است.

پخش مستند »ضریح« از شبکه قرآن سیما
اباعبداهلل  جدید حضرت  ضریح  ساخت  مراحل  به  که  است  مستندی  عنوان  »ضریح« 
الحسین)ع( در قم می پردازد و از سه شنبه 3 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن سیما 
می رود. این مستند در 7 قسمت 30 دقیقه ای مراحل ساخت ضریح امام حسین)ع( 
به دست هنرمندان برجسته ایرانی را به تصویر می کشد که از فردا همه روزه در ساعت 

16:30 پخش خواهد شد. |نسیم| 

»الغارضية من تربة بيت املقدس«

كربال از خاك بيت املقدس است.

امام صادق علیه السالم: )كامل الزيارات، ص 269، باب 88 ح7(

محمد ضرغام، مدیر آموزش سازمان دارالقرآن الکریم اظهار کرد: 
طی برنامه ریزی های صورت گرفته، ثبت نام در یازدهمین دوره 
طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن از اوایل 
بهمن ماه آغاز می شود و تا پایان اسفندماه نیز به پایان می رسد 
ثبت  برای  کافی  فرصت  این طرح  در  به شرکت  عالقه مندان  تا 
نوروزی  تعطیالت  با  طرح  این  در  نام  ثبت  و  باشند  داشته  نام 

همزمان نشود.
وی در ادامه گفت: امسال نیز فراخوان ثبت نام را از طریق سایت 
تالوت اعالم می کنیم و بخشنامه ها نیز به استان ها ارسال می شود؛ 

ثبت نام در این طرح نیز از طریق سایت تالوت انجام می شود.
دوره،  یازدهمین  آزمون های  زمان بندی  اینکه  بیان  با  ضرغام 
همانند سالهای گذشته خواهد بود، گفت: آزمون مرحله اول این 
طرح اردیبهشت ماه 95، آزمون مرحله دوم شهریورماه 95، آزمون 
مرحله سوم دی ماه 95 و آزمون مرحله چهارم نیز مردادماه 96 

برگزار می شود.
آزمون های  برگزاری  قطعی  زمان بندی  گفت:  پایان  در  وی 
به  تخصصی  مدرک  اعطای  و  ارزیابی  طرح  دوره  یازدهمین 
اطالع رسانی  و  شده  مشخص  آذرماه  اواسط  تا  قرآن  حافظان 

می شود. |ایکنا|

زمان ثبت نام یازدهمین دوره طرح 
اعطای مدرک به حافظان اعالم شد

شهیدان کارکوب زاده

گسترانیده شدن طـوالنی ترین سفـره اهدای قـرآن از سـوی پوتین به رهبـر معظم انقـالب
در مسیر زائران حضرت سیدالشهداء)ع(

طوالنی ترین سفره اربعین به طول 80 کیلومتر در سر راه زائران پیاده سید و ساالر شهیدان حضرت 
امام حسین)ع( در استان ذی قار گسترده شده و 1000 موکب در تدارک آن مشارکت نموده اند. 
این سفره در طول مسیر عبور زائران حسینی از شهر ها و شهرستان های العکیکه، گرمة بنی سعد، 
سوق الشیخ، الفضیلة و مرکز استاد ذی قار تا خروجی شهر البطحاء در جنوب غربی استان ناصریه 
گسترده شده و طوالنی ترین سفره دنیا را تشکیل داده است. این سفره بنام »السبطین« نام نهاده 

شده و درخواست ها برای ثبت این رکورد جدید در کتاب رکوردهای گینس مطرح شده است. |ابنا|

دعای عاقبت بخیری کنید
شاعر اهل بیت، آخر عمر

مـداح معـاویه شـد

حجت االسالم محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری 
گفت:  آیینی  اشعار  و  نواها  سوگواره  دهمین  اختتامیه  مراسم  در 
با  ما  منقلب کرد.  را  ما  و هوای همه  این محفل، حال  برنامه های 
امام حسین)علیه السالم( و اهل بیت)علیهم السالم( پیمان بستیم 
و تا اخرین نفس بر سر آن هستیم. از خدا  می خواهیم نعمت والیت 

امیرالمومنین و اوالدش را دم مرگ برایمان حفظ کند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری اظهار کرد: به این جلسات مذهبی 
و هیئات باید خیلی اهمیت داد چراکه مایه برکت در زندگی انسان 
است. همین جلسات دستگیر ما در روزی خواهد بود که هیچ کس 

به فریادمان نمی رسد و کارد به استخوانمان می رسد.
با یک غزل و  افزود: به شعرای آئینی تبریک می گویم چراکه  وی 
قصیده آتشی در دل شیعیان از محبت حضرت حسین)علیه السالم( 

و آل اهلل می آفرینند.
کنیم.  بخیری  عاقبت  دعای  گفت:  پایان  در  گلپایگانی  محمدی 
خطر جدی است. حسان ابن ثابت شاعری است که بسیار در مدح 
شعر  السالم(  بیت)علیهم  اهل  و  السالم(  علی)علیه  امیرالمومنین 
سروده اما در پایان کار مداح معاویه می شود. این بی بصیرتی است. 
|تسنیم|



نگاه شهرداري اصفهان در توسعه كالن شهر اصفهان اين است كه مردم در گوشه 
و كنار اصفهان شيريني اجراي پروژه هاي عمراني را بچشند موضوعي كه در 
گذشته كمتر شاهد آن بوديم و اكنون با سفر به دل مردم، آنها اين موضوع را 

شاهد هستند.
موضوعي كه توسعه شهر را به همراه دارد و پويايي فعاليت هاي اجرايي شهرداري 
را نشان مي دهد، نمود اين موضوع اجراي برنامه »هر هفته، چند افتتاح« است كه 
با حضور پرشور مردم در محالت مختلف شهر در حال اجراست محالتي كه در 
گذشته آنگونه كه بايد و شايد شاهد حضور مسئوالن شهري در دل خود نبوده اند 

و از نزديك مشكالت خود را با مديران شهري مطرح نكرده اند.
اما اكنون برنامه »هر هفته چند افتتاح«، شهردار و اعضاي شوراي شهر را در دل 
مردم مي برد تا اهالي محل ضمن اينكه شاهد به بار نشستن تالش هاي شهرداري 
در محالت خود هستند از نزديك و بي پرده از چالش هاي محالت خود براي 

مسئوالن بگويند.
طرح »هر هفته چند افتتاح« در آغاز كار خود افتتاح هايي در محالت محروم 
شهر نيز داشته تا به نوعي توجه شهرداري اصفهان به اين محالت را نيز نشان 
دهد و يكي از ويژگي هاي بارز اين افتتاح ها توجه به خانواده شهداست و در واقع 
بسياري از آنها به دست پدران و مادراني به بهره برداري رسيده كه فرزندان خود 

را در راه آرمان هاي ميهن اسالمي خويش فدا كرده اند.
نگاه  بعد  يك  به  تنها  و  بوده  بخشي  فرا  نگاهي  پروژه  اين  در  شهرداري  نگاه 
نكرده است و ما شاهد به بهره برداري رسيدن طرح هاي مختلفي چون فرهنگي، 
اجتماعي، تفريحي و عمراني در سطح شهر اصفهان هستيم كه هر يك از آنها نيز 

در يكي از مناطق شهرداري به بهره برداري رسيده است.

پروژه های زیادی به ویژه در مناطق محروم در صف افتتاح است
مي گويد:  افتتاح«  چند  هفته  »هر  طرح  اجراي  خصوص  در  اصفهان  شهردار 

پروژه های زيادی به ويژه در مناطق محروم در صف افتتاح است.
دكتر مهدي جمالي نژاد تصريح كرد: شهرداری با شعار »توزيع عادالنه خدمات و 
امكانات« در حال خدمت به مردم است و هدف اصلی نيز مناطق محروم هستند، 
البته اين بدين معنی نيست كه مناطق برخوردار اصفهان فراموش شده اند بلكه 

مقصود ما، تمركز بر روی مناطق محروم است.
وي در اين باره می گويد: پروژه های عمراني استان متفاوت بوده و سعي شده در 
حوزه های مختلف همچون فرهنگي، اجتماعي، تفريحي و خدماتي به بهره برداری 
برسد. جمالی نژاد ضمن بيان تنوع سبد پروژه های عمرانی شهر اصفهان معتقد 
است با ساخت فرهنگسرا در محالت محروم می توان در جهت ارتقای شاخص 
كيفيت زندگی و فرهنگ شهروندی و پايه گذاری مولفه های شهر ايرانی، اسالمی 

در اين محله ها اقدام كرد.
وی با بيان اينكه سعی شهرداری بر اين است تا در حوزه های عمرانی، پروژه های 
فرهنگی، اجتماعی و خدماتی را در كنار هم داشته باشد، گفت:  در شهرداری 
اصفهان هر هفته به صورت متنوع پروژه های مختلفی به بهره برداری می رسد، 
برای مثال يك هفته پروژه های فرهنگی مانند فرهنگسرا و هفته بعد پروژه های 

ترافيكی و خدمات شهری افتتاح خواهد شد.
پايدار  متعادل سرانه های  توزيع  و  تعادل بخشی  اينكه  بيان  با  اصفهان  شهردار 
درمناطق محروم از جمله راهكارهای بسيار مناسب در حوزه مديريت شهری 
اينكه  برای  و  ندارند  را  امكانات  از  بسياری  مناطق محروم  است، تصريح كرد: 
بايد اين  بتوانيم اين امكانات را به صورت متوازن در سطح شهر داشته باشيم 

سرانه ها را احصا كنيم.

افتتاح سه پروژه فرهنگی و ورزشی در منطقه 8
شهرداری   8 منطقه  پروژه های  افتتاح  به  آذرماه   30 شنبه  روز  هفته  اين  در 
اختصاص يافت و سه پروژه شهری شامل فرهنگسرای بانوان فروغی، فرهنگسرای 
ملك الشعرای بهار و زورخانه شهدای رضايی در اين منطقه محروم شهر اصفهان 

به بهره برداری رسيد.

فرهنگسرای بانوان واقع در خيابان فروغی - خيابان شهيد عالقه مندان به وسعت 
يك هزار و 375 مترمربع و در مجموع با هزينه بالغ بر 14ميليارد و 850 ميليون 

ريال تكميل شده است.
متراژ 900  با  كساره  محل  در  واقع  بهار  ملك الشعرای  فرهنگسرای  همچنين 
مترمربع و با اعتباری بالغ بر 16ميليارد و 350 ميليون ريال به بهره برداری رسيد.

زورخانه شهدای رضايی نيز واقع در خيابان شهيدان كاظمی - محله كوجان با 
وسعت 350 مترمربع و صرف هزينه ای بالغ بر هشت ميليارد و 100 ميليون ريال 

نيز به بهره برداری رسيد.

رونمایی از نردبان 56 متری آتش نشانی اصفهان
اما طرح هر هفته چند افتتاح كه تقريبا از نيمه دوم سال جاری آغاز به كار كرده 
در يكی از نخستين پروژه های خود در اوايل مهرماه سال جاری بهره برداری از 
ايستگاه آتش نشاني شماره 23 اصفهان با زيربناي 2هزار و 600 متر و رونمايی از 

نرده بان 56 متري آتش نشانی را در دستور كار خود قرار داد.

افتتاح بازار روز کوثر با دو طبقه پارکینگ اختصاصی 
پروژه بعدی كه در قالب طرح هرهفته چند افتتاح در اصفهان مورد بهره برداری 
قرار گرفت، بازار روز كوثر 7 بود، بازار روز كوثر 7 در زمينی به مساحت 3هزار 
مترمربع و با هزينه بالغ بر 17 ميليارد ريال با دو طبقه پاركينگ اختصاصی به 

مساحت پنج هزار متر احداث شده است.

بهره برداری از بوستان های منطقه 14 با 18هزار متر مربع وسعت
پروژه بعدی طرح هر هفته چند افتتاح مربوط به منطقه محروم 14 می شد كه در 

آن دو بوستان با نام های عماد مغنيه و سلمان به بهره برداری رسيد.
بنا بر اين گزارش، بوستان های محلی »سلمان« واقع در بلوار الله شمالی با 10 
هزار متر مربع و بوستان »عماد مغنيه« در بلوار آيت اهلل غفاری با مساحت 8 هزار 
و 500 متر مربع با حضور شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان به بهره برداری 

رسيد و در اختيار مردم قرار گرفت.
شهردار اصفهان در حاشيه اين مراسم اظهار كرد: بوستان های محلی با هدف 
برطرف كردن مشكالت اكولوژيك در شهر ايجاد می شود و انسجام اجتماعی و 

همبستگی را در محالت ايجاد می كند.
جمالی نژاد با اشاره به اينكه فضای سبز عمودی می تواند نقش موثری در شهر 
داشته باشد، تصريح كرد: ايجاد فضای سبز عمودی در شهر می تواند در بهبود 
و ارتقا اكولوژيك شهر موثر باشد چرا كه در عين اينكه اين فضاها سرزندگی و 
پويايی را در شهر باز می گرداند، شهر اصفهان را به همان باغ شهر گذشته تبديل 

می كند.

بهره برداری از 40 پروژه در منطقه 12 تا پایان سال
اما روز شنبه 23 آبان ماه نيز در منطقه 12 اصفهان دو خيابان كه مدت ها بود 

مردم منطقه چشم انتظار راه اندازی آنها بودند، به بهره برداری رسيد.
بر  بالغ  هزينه ای  با صرف  متر  به طول 950  عاشق آباد  گلزار شهدای  خيابان 
يك ميليارد و 100 ميليون تومان هزينه اجرايی و 400 ميليون تومان هزينه 

آزادسازی مورد بهره برداری قرار گرفت.
مركزي  ميدان  تا  )ره(  خميني  امام  خيابان  حدفاصل  مينو  خيابان  همچنين 
ريال  ميليارد  بر 12  بالغ  و هزينه اي  به طول 800 متر  نيز  خيابان عاشق آباد 

احداث و در اختيار شهروندان منطقه 12 قرار گرفت.
شهرداري  منطقه 12  در  پروژه  گفت: 40  افتتاح  حاشيه  در  اصفهان  شهردار 

اصفهان تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.
اعضای  و همياری  مديران شهری  عزم جزم  با  افتتاح«  هفته چند  هر  »طرح 
با  روزهای شنبه  اصفهان  و محالت مختلف  دارد  ادامه  شورای شهر همچنان 
مديريت جهادی، هر هفته شاهد پيشرفت های چشمگيری در حوزه های مختلف 

شهری خواهند بود تا گرد محروميت از شهر برچيده شود.

 هوای درون خانه تان 
را سالم کنید

دارد.  بستگی  بسياری  عوامل  به  خانه  درون  هوای  كيفيت 
عوامل بسياری هستند كه می توانند بر كيفيت هوای درون 
خانه تان اثر بگذارند و آن را سالم و يا ناسالم كنند.با خواندن 
اين مقاله با عوامل تاثيرگذار بر هوای درون خانه تان آشنا 
يا  ايجاد  باعث  می تواند  خانه  درون  هوای  بد  شويد.كيفيت 
تشديد بيماری هايی مانند عفونت های ريوی، سرطان ريه و 
قبل  از  كه  افراد  شود.  آسم  مانند  ريوی  مزمن  بيماری های 
بيشتری  خطر  معرض  در  هستند،  ريوی  بيماری های  دچار 
قرار دارند.از جمله عوامل آالينده هوای درون خانه می توان 

به اين موارد اشاره كرد :
- دود سيگار

- كپك ها و قارچ ها
- وسايل خانگی دودزای ماند اجاق گاز يا شومينه كه تهويه 

مناسبی ندارند
كه  چمن زن ها  يا  موتورسيكلت ها  ماشين ها،  اگزوز  دود   -

ممكن است به درون خانه راه يابند
- مواد شيميايی خانگی
- رنگ كردن تازه خانه

- استفاده اخير از مواد حشره كش
- زباله های باقيمانده درون خانه يا گاراژ پيوسته

برای اينكه رفع اين منابع آالينده هوای درون خانه به اين 
توصيه ها عمل كنيد

دود  از  عاری  منطقه  عنوان  به   را  خانه  از  بخش هايی   -
سيگار  خانه  درون  كسی  نگذاريد  هرگز  كنيد.  اعالم  سيگار 
بيرون كشيدن  سيگار  برای  بخواهيد  سيگاری ها  از   بكشد. 

 بروند.
- غذاهای مانده را دور بريزيد، درب سطل آشغال را بگذاريد 
و از طعمه های سمی برای كنترل حشراتی مانند سوسك ها 

استفاده كنيد.
- از سوزاندن چوب درون خانه خودداری كنيد، زيرا اين كار 

به آلودگی هوای درون خانه می افزايد.
برای  خوشبوكننده ها  يا  بودار  شمع های  از  استفاده  -از 
پوشاندن بوی بد درون خانه خودداری كنيد. به جای به دنبال 
منشأ اين بو باشد و آن را پاک كنيد و با هوای تازه خانه را 

تهويه كنيد.
سمی  كمتر  كه  كنيد  استفاده  كننده ای  پاک   مواد  -از 
انبار خانه  درون  را  خطرناک  شيميايی  مواد   باشند. 

 نكنيد.
خانه  رطوبت  ميزان  كپك ها  رشد  از  جلوگيری  برای   -
باالست  خانه  درون  رطوبت  اگر  باشد.  درصد   50 زير  بايد 
استفاده مطبوع  تهويه  يا  رطوبت زدا  دستگاه های  از   بايد 

 كرد.

شورولت ولت، خودروی سبز سال 
2016 شناخته شد

مراسم اهدای جايزه ی خودروی سبز سال 2016 در نمايشگاه خودروی 
اين  لنو آغاز شد.  از هيئت منصفه جی  با يك ويديوی طنز  لس آنجلس 
مرمت شده ی  و  بازسازی  صدساله ی   EV الكتريكی  خودروی  ويديو 
باوجود  كه  داشت  اظهار  مراسم  اين  در  لنو  می داد.  نشان  را  ديترويت 
پيشرانه های متفاوتی كه امسال عرضه شدند انتظار نداشت كه موتورهای 
ديزلی آلمانی برنده ی اين رقابت باشند. بدون شك حاال پس از اعالم نتايج 
می بينيم كه حق با لنو بود و موتورهای ديزلی جايگاه خود را در ليست 
خودروی  يك  رقابت  اين  امسال  برنده ی  داده اند.  از دست  فيناليست ها 
جديد است، نسل دوم شورولت ولت، خودروی پالگين هيبريدی كه در 
حالت الكتريكی 85.3 كيلومتر مسافت را طی می كند و مصرف سوخت 
2.22 ليتری را در صد كيلومتر ثبت می كند. نسل اول شورولت ولت هم 
در سال 2010 اين عنوان را تصاحب كرده بود حاال با انتخاب دوباره ی 
اين سری خودرو، ولت تنها خودرويی است كه دو بار عنوان خودروی سبز 
 A3 سال را از آن خود كرده است. فيناليست های ديگر اين رقابت آئودی
ای-ترون، تويوتا پريوس جديد، هيوندای سوناتا و هوندا سيويك بودند. ران 
كوگان، سردبير مجله ی خودروهای سبز هنگام اعالم برنده نهايی اعالم 
كرد كه يكی از مهم ترين فاكتورهايی كه برنده ی اين رقابت را مشخص 
كرد دسترسی به خودرو در مناطق مختلف جهان بوده است. وی همچنين 
بيان داشت كه خودروهايی شرايط حضور در اين رقابت را داشتند كه تا 1 

ژانويه 2016 به فروش می رسيدند. 

برخورد مودبانه و احترام آمیز
اصل دوازدهم: 

عن النبی صلی اهلل عليه و آله : اكرامو اوالدكم و احسنوا ادابكم 
رسول گرامی اسالم صلی اهلل عليه و آله فرمودند : فرزندان خود را احترام كنيد و 

با آنان مودب برخورد نماييد.
از اموری  كه ضرورت دارد در امر تربيت مورد توجه قرار گيرد اين است كه پدرو 
مادر بايد فرزند خود را احترام كنند واين هم در امور شخصه مطرح است و هم 
امور جمعيه ، يعنی هم زمانی كه با فرزند تنها و در خانواده ايم بايد احترام صورت 
گيرد و هم در حضور جمع و در جلسات وميهمانی ها و ... اين نكته بسيار مهم 
است ، احترام و اكرام فرزند عزت و احساس كرامت اومی شود و احساس عزت 
و كرامت نفس ، احساس لياقت و شايستگی را به دنبال دارد و اين احساس ، 
با  با كودک  وقتی  آورد  فراهم می  را هم  فرد  استعداد های  موجبات شكوفايی 

برخورد  ومودبانه  نماييد درس احترام و ادب را به او اموخته احترام 
والدين ومربيان است و از جهتی نيز او ايم كه از وظايف 

ارزش  و  شخصيت  بودن  دارا  به  را 
وآبرو و اهميت رسانده ايم و اين هر 
نيازهای  از  دو 
فرزند ماست . 
  منبع : 
کتاب اصول 
تربیت تالیف 
مظفر حاجیان

اصفهان در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفت 

 موارد جالب راجع به اندروید
 که کمتر کسی می داند!

 اندروید را گوگل نساخته است !
اندرويد در سال 2003 توسط شركتی به همين نام ارائه شد و در ابتدا قرار 
بود اين سيستم عامل تنها برای دوربين های ديجيتالی كاربرد داشته باشد. 
تا اينكه در نهايت در سال 2005 اين شركت توسط گوگل خريداری شد و 
با كمك گوگل اين سيستم عامل توانست رقبايی همانند iOS، سيمبيان 

و Windows Phone را پشت سر بگذارد.
2 . اندرويد از سال 2010 بر روی ساعت های هوشمند نصب است.

اولين  را  اپل خودش و محصولش   Apple Watch در حين رو نمايی
اما اگر بخواهيم دقيقتر  بازار معرفی كرد،  ساعت هوشمند وارد شده به 
با  اولين ساعت هوشمند توسط Sony Ericsson آن هم  نگاه كنيم، 
سيستم عامل اندرويد با عنوان LiveView وارد بازار شد. اما بايد منصف 
 Apple بسيار عقب تر از LiveView باشيم و اعتراف كنيم كه از هر نظر
Watch بود، اما اكنون ساعت های هوشمند ارائه شده به خوبی توانايی 

رقابت با iOS را دارا می باشند.
3 . تنوع بيش از 4000 دستگاه اندرويدی

توليد  و  تهيه  از 400 شركت مجزا  بيش  توسط  ها  اين دستگاه  تمامی 
دليل باال  تنوع  همين  ولی  است  عالی  بسيار  تنوع  ميزان  اين   ميشود. 
  بروز رسانی های بسيار كند و دير برای دستگاه های اندرويدی به حساب

 می آيد.
4 . بيش از 1 ميليارد نفر در دنيا از دستگاه های اندرويد استفاده می كنند.

در سال 2014 سهم كاربران گوگل برای دانلود اپ از iOS پيشی گرفت 
و رقمی بسيار باالتر را به خود اختصاص داد.

5 . درآمد Play Store در حال پيشی گرفتن از App Store است.
پلی  گوگل  از  گوگل  درآمد  اوايل سال 2015  تا  ابتدای سال 2014  از 
چيزی حدود 7 ميليارد دالر بود و اپ استور چيزی حدود 10 ميليارد 
دالر. با توجه به سوعت پيشرفتی كه در گوگل پلی با خود به همراه داشته 
بزودی شاهد پيشی گرفتن درآمد گوگل از اپل در فروش اپ به كاربران 

خواهيم بود.    

 این مواد غذایی را دوبار
 گرم نکنیید

با گرم كردن مجدد بعضی مواد غذايی مواد سمی و خطرناكی توليد می شود
برخی از غذاها بعد از گرم كردن دوباره يك سری مواد سمی و خطرناک 

توليد می كنند كه برای بدن خطرناک است.
اغلب ديده می شود كه افراد باقی مانده غذای خود را فريز كرده و بعد مجدد 
آن را مصرف می كنند. اگر چه در برخی موارد، اين كار اشكالی ندارد اما 
گاهی سالمت افراد را تهديد می كند. به گفته متخصصان نگه داری باقی 
مانده غذاها و گرم كردن مجدد آنها خطرات جدی را برای بدن به همراه 
دارد. واقعيت اين است كه برخی غذاهای خاص پس از دوبار گرم كردن هيچ 

گونه ارزش غذايی ندارد.
1- گرم کردن مجدد سیب زمینی

اين ماده غذايی ارزش غذايی بااليی دارد و برای بدن مفيد است. اما اگر 
سيب زمينی برای بار دوم گرم شود، ارزش غذايی خود را از دست می دهد 

و دربدن ايجاد سم می كند.
2 - گرم کردن مجدد اسفناج

گرم كردن مجدد اسفناج می تواند بسيار خطرناک باشد؛ اين سبزی حاوی 
درصد بااليی نيترات است كه پس از گرم كردن مجدد به نيتريت تبديل 
مصرف پختن  از  پس  بالفاصله  را  اسفناج  زاست.  سرطان  كه  شود   می 

 كنيد.
3 - گرم کردن مجدد مرغ

خوردن گوشت مرغ پس از يك روز می تواند بسيار خطرناک باشد چرا كه 
تركيب پروتئين تغيير می كند و باعث بروز مشكالت گوارشی می شود. از 
بهتر  بيشتری برخوردار است،  از پروتئين  به گوشت  آنجا كه مرغ نسبت 
است به طور سرد مصرف شود.اگر الزم باشد بهتر است در دمای كم و در 

طوالنی مدت گرم شود.
4 - گرم کردن مجدد کرفس

اين سبزی كاربرد زيادی در پخت سوپ دارد. كرفس حاوی نيترات است 
و در صورت گرم شدن مجدد به ماده خطرناک تبديل می شود لذا اگر در 
پخت سوپ از آن استفاده می كنيد، به هنگام مصرف دوباره كرفس آن را 
جدا كنيد.در پايان بايد گفت كه حتی نوع گرم كردن غذا نيز بسيار حائز 
اهميت است چرا كه امروزه افراد به طور چشمگيری از مايكروويو برای گرم 

كردن و پخت غذای خود استفاده می كنند و غافل از عوارض آن هستند.
5 - گرم کردن مجدد قارچ

هيچ  تحت  كه  است  مواد  ترين  شده  شناخته  از  يكی  غذايی  ماده  اين 
پروتئين  تركيب  كه  چرا  شود،  گرم  بار  دومين  برای  نبايد  شرايطی 
گوارشی  مشكالت  و  كرد  خواهد  تغيير  دوباره  شدن  گرم  از  پس  آن 
مصرف سرد  لزوم  صورت  در  داشت.  خواهد  همراه  به  فرد   برای 

 كنيد.
6 - گرم کردن مجدد تخم مرغ

اين ماده غذايی زمانی كه در معرض دمای باال قرار می گيرد، در بدن سم 
ايجاد می كند. گفتنی است كه اين اتفاق شامل غذاهايی كه در پختشان 
از تخم مرغ استفاده شده است، نمی شود. از گرم كردن مجدد تخم مرغ 

بپرهيزيد.
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