
اطالعيه
 نظر به انجام عمليات راهداري)احداث پل زیرگذر( در محور 

نایين - اصفهان، به اطالع عموم می رساندکيلومتر 37 تا 38 این محور در 
تاریخ 94/9/15 لغایت 94/11/9 از ساعت 7 تا 19 تردد با محدودیت انجام 

خواهد شد، لذا با توجه به اینکه در محل انجام عمليات، مسير مسدود و 
تردد در این مقطع از محور اصفهان - نایين به صورت دوطرفه انجام می 
شود به آگاهي کليه رانندگان عزیز مي رساند،در زمان یاد شده با رعایت 

ایمنی و توجه به عالئم منصوبه اقدام به تردد نمایند .

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

  دریا عرصه ی رویارویی قدرتمندانه 
با دشمنان 

 اهل سنت ایران با پای پياده
 در راه کربال

حدادعادل به کمپين ملی 
»من کتاب می خوانم« پيوست

برداشت ۱۰ هزار تومانی بانک ها از حساب مردم    

 دکتر کامران: مالحظه کاری ها رو 
به رشد است

      باردیگرذوب آهن، درپنالتی 
به پيروزی رسيد!

انتظاربه پایان رسید ولحظه های پراضطراب بازی شهرآورداصفهان به سر رسید! 
دورقیب دیرینه وسرسخت ذوب آهن وفوالدسپاهان برای دستیابی به پیروزی 
درپنجاه وپنجمین بازی شهرآورد فوتبال اصفهان ، در ورزشگاه شهدای  فوالد 
 ( حذفی  جام  نهایی  نیمه  کردندودرمرحله  آرایی  صف  یکدیگر  شهرمقابل 

خرمشهر(  آزادسازی  برابردیدگان مشتاق 7هزارهوادار جام 
بسیار متعصب خود به مصاف  وبازی  شتافتند  هم 

گذاشتند.زیبایی را به نمایش 
که  سپاهان  دچاربرخی تیم  اخیرا 
سلیقه  مدیریتی اختالفات  درحوزه  ای 
شده  منجربه باکادرفنی  که  بود 
حسین  اخالق برکناری  با  مربی  فرکی 

دار  ریشه  تیم  تا  وپرطرفدارسپاهان درابتدا شد 
بازیکن  نویدکیا  محرم  هواداران با  ومحبوب  پرتعصب 

وی  بیادماندنی  بازیهای  سابقه  هاست، که  زبان  ورد  زیادی  سالیان  طی 
جایگزین حسین فرکی شد ودر دیدارباتیم راه آهن با تک گل مهدی شریفی 
خود)  کروات  مربی  برتربا  لیگ  بازیهای  درادامه  وسپس  برسد  پیروزی  به 
بازیکنان  وظرفیت  تیم  واحوال  ازاوضاع  چندانی  شناخت  که  ایگوراستیماچ( 

نداشت،به لطف حمایت یکپارچه هواداران موفق...

 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و مسئوالن نيروی دریایی ارتش:
سال اول شماره 42 / قیمت : 500 تومان                            دو شنبه 9 آذر ماه 1394/   18 صفر 1437 /  30 نوامبر 2015/        

ریيس  جمهوری در دیدار وزیر خارجه یونان: 
اجرای کامل برجام، سطح همکاریهای اقتصادی 

تهران و اتحادیه اروپا را به نقطه مطلوب می رساند
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استاندار اصفهان :

  ورودی های شهر اصفهان
 مناسب نيست
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با عنوان جدید کیمیای وطن منتشر می شود

اقبل توهج مخاطبان محترم  ، روزانهم کیمیای کوری

Eskimia.ir

روزانهم

اربعين بزرگترین مانور سياسی عبادی تشيع  
اربعین امام حسین علیه السالم روز 20 صفراست که در این روزحرم امام حسین )ع ( یعنی کاروان اسرا، از شام به مدینه مراجعت کردند. همچنین، روزی است که 
جابر بن عبداهلل انصاری ، صحابی رسول خدا )ص (، از مدینه به کربال رسید تا به زیارت  قبر امام حسین )ع ( بشتابد و او نخستین کسی است که توفیف یافت قبر 
آن حضرت را زیارت کند. بر اساس اعتباری که روز اربعین درطول تاریخ اسالم میان  شیعیان داشته است ، از همان آغاز که تاریخش معلوم نیست ، شیعیان به حرمت  
آن ، زیارت اربعین می خوانده اند و اگر می توانسته اند مانند جابر بر مزار امام  حسین )ع ( گرد آمده و آن امام را زیارت می کردند. این سنت تا به امروز درعراق با قوت 
برپاست  و شاهدیم که میلیونها شیعه عراقی و غیر عراقی در این روز بر مزار امام حسین )ع( جمع می شوندکه درسال های اخیر این جمعیت به 20 میلیون نفر و 

حتی باالتر نیز رسیده است...

رسخط خبراه



استاندار اصفهان : ورودی های 
شهر اصفهان مناسب نیست

  1+5 فقط دو راه دارد

دكتر رسول زرگرپور تاكيد كرد: طرح ساماندهي و زيباسازي ورودي هاي 
شهر اصفهان بايد توسط شهرداري و فرمانداري اصفهان تهيه و فاز اول اين 
پروژه تا پايان سال جاري و فاز دوم آن تا پايان خرداد ماه به بهره برداري 

برسد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري اصفهان، دكتر رسول زرگرپور 
با  و  ايشان  دعوت  به  كه  اصفهان  شهر  هاي  ورودي  بررسي  جلسه ي  در 
حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، شهردار و فرماندار اصفهان 
و معاون شهرسازي شهرداري اصفهان برگزار شد، ورودي هاي شهراصفهان 
فعلي  از حالت  بايد  اصفهان  و گفت: ورودي هاي شهر  نامناسب خواند  را 

خارج شود.
استاندار اصفهان با بيان اينكه ورودي هاي شمال- جنوب و شرق اصفهان 
اظهارداشت:  دارد،  نازيبايي  و  نامناسب  وضعيت  فرودگاه  ورودي  جمله  از 
طرح زيبا سازي، ساماندهي و بهسازي اين مناطق بايد توسط شهرداري و 

فرمانداري اصفهان تهيه و اجرايي شود.
رسول زرگرپور اضافه كرد: در زيبا سازي اين طرح ها بايد از ديوار سبز ، رنگ 
آميزي و نمادهاي معماري سنتي استفاده شود و المان هاي ورودي شهر 

اصفهان بايد برگرفته از معماري اسالمي - ايراني و در شأن اصفهان باشد.
استاندار اصفهان بر لزوم همكاري دستگاه هاي ذيربط در اين زمينه تاكيد 
كرد و اظهارداشت: همه ي دستگاه هاي ذيربط بايد با همكاري شهرداري 
اصفهان اقدامات الزم را در خصوص ساماندهي و بهسازي ورودي هاي شهر 
بكارگيرد چرا كه اين ورودي ها معرف شهرها هستند و بايد بهترين نماسازي 
و محوطه سازي براي معرفي شهر اصفهان كه در شان اين شهر باشد صورت 

گيرد.

»امروز دشمنان با نااميد شدن از مقابله سخت با جمهوری 
بويژه نرم  مقابله  روشهای  از  استفاده  به  ايران   اسالمی 

 بهره گيری از حربه نفوذ روی آورده اند.«
ملی  امنيت  عالی  شورای  دبير   ، وطن  كيميای  گزارش  به 
قطعنامه  صدور  گرو  در  را  گذشته  مسائل  شدن  مختومه 
شورای حكام آژانس و در رديف تعهدات 1+5 دانست و گفت: 
بدون مختومه شدن پرونده مربوط به مسايل گذشته امكان 
اجرای برجام وجود نداشته و 1+5 بايد بين برجام و يا باز 

ماندن پرونده موسوم به پی.ام.دی يكی را انتخاب كنند.
ضمن  بهشتی،  شهيد  دانشگاه  در  حضور  با  شمخانی  علی 
در  كه  و شهادت  مقام شهيد  پاسداشت  مراسم  در  شركت 
سالگرد شهادت دكتر مجيد شهرياری و 123 شهيد واالمقام 
اين دانشگاه برگزارشد در جمع دانشجويان و دانشگاهيان اين 
مطلب را بيان كرد.وی افزود: گزارش آژانس نيز نشان داد كه 
هيچ انحرافی در مسير فعاليت های صلح آميز كشور وجود 
ندارد و ادعای ناتوانی در اظهار نظر درباره فعاليت های اظهار 

نشده نيز اساسا ادعايی غير حقوقی و تكراری است.
نماينده رهبر معظم انقالب و دبير شورای عالی امنيت ملی 
و  علم  عرصه  شهدای  برجسته  نقش  به  اشاره  با  همچنين 
دانش در مسير تعالی و پيشرفت كشور، تالش دشمنان برای 
به شهادت رساندن نخبگان و دانشمندان را نشانه روشنی از 

عزم آنان برای مقابله با رشد انقالب اسالمی دانست.
شمخانی ترور دانشمندان و نخبگان را مصداق مقابله سخت 
كرد  عنوان  توسعه  مسير  كردن  سد  و  علمی  پيشرفت  با 
واظهار داشت: امروز دشمنان با نااميد شدن از مقابله سخت 
با جمهوری اسالمی ايران به استفاده از روشهای مقابله نرم 
اند.دبير شورای  آورده  نفوذ روی  از حربه  بهره گيری  بويژه 
عالی امنيت ملی با يادآوری مسئوليت دانشجويان و اساتيد 
دانشگاه ها به عنوان ديدبانان فرهنگی و علمی كشور تصريح 
با  بايد چون گذشته  كرد؛ دانشجويان و دانشگاهيان كشور 
شور و شعور، ابتكار، قدرت خالقيت و استعداد سرشار ايرانی 
در مسير شناسايی و رفع معضالت اصلی كشور گام برداشته 
و ياری دهنده كشور در مسير حل مشكالت اصلی باشند.

شمخانی با اشاره به چالش های اقتصادی پيش روی كشور 
نشان  خاطر  آن  با  هوشمندانه  و  علمی  مواجهه  ضرورت  و 
ساخت: ورود دانشجويان به نظريه پردازی در مورد چگونگی 
برای تبديل  اقتصاد مقاومتی و تالش  اجرای سياست های 
علم به ثروت و افزايش توان كشور مسئله ای ضروری است.

وی گفت؛ قطعنامه های اخير در مورد وضعيت حقوق بشر 
كشور و سوريه نشان داد ماهيت دشمن تغيير ناپذير است و 
اين تقابل ماهيتی به خاطر مواضع، ارزشها و ديدگاه مكتبی و 
انقالبی ماست.دبير شورای عالی امنيت ملی ادامه داد: تنها راه 
برای كاهش شدت تقابل دشمنان نااميد كردن آنان از امكان 
دست كشيدن از ارزش ها و تغيير اصول انقالب اسالمی به 
معنای ضد نفوذ بودن جامعه ايرانی است.شمخانی با تشريح 
آخرين تحوالت منطقه ای و بين المللی ، يكی از منابع قدرت 
نظام های سياسی را امكان ارائه راه حل های اصولی و منطقی 
برای حل و فصل بحران های منطقه ای و بين المللی عنوان 
كرد و افزود: راه حل ما برای فلسطين، سوريه، يمن و بحرين 
دارای يک منطق همه فهم و عرفی است.وی اظهار داشت: 
اين راه حل عبارت است از تعيين كننده بودن دموكراسی و 
رای مردم در همه جا به گونه ای كه مردم هر كشور امكان 

تصميم گيری در مورد سرنوشت خود را داشته باشند.

رییس  جمهوری در دیدار وزیر خارجه یونان: 
اجرای کامل برجام، سطح همکاریهای 
اقتصادی تهران و اتحادیه اروپا را به 

نقطه مطلوب می رساند 
رييس  جمهوری با اشاره به ظرفيت های ايران و يونان برای گسترش و تقويت همكاری های 
مشترک ، تصريح كرد: بايد با بهره گيری از اين توانمنديها، تحرک مناسبی در مناسبات و روابط 

تهران و آتن در همه عرصه های مورد عالقه ايجاد كرد. 
رييس  جمهوری با اشاره به ظرفيت های ايران و يونان برای گسترش و تقويت همكاری های 
مشترک ، تصريح كرد: بايد با بهره گيری از اين توانمنديها، تحرک مناسبی در مناسبات و روابط 

تهران و آتن در همه عرصه های مورد عالقه ايجاد كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم و المسلمين دكتر حسن روحانی در ديدار 
»نيكوس كوتزياس« وزير امورخارجه يونان گفت: نام يونان نزد افكار عمومی ايران، قرين فلسفه 

و تمدن كهنی در غرب است و يونان همواره از جايگاه و احترام ويژه ای برخوردار بوده است.
تمدن  دو  عنوان  به  يونان  و  ايران  تاريخی  و  فرهنگی  اشتراكات  به  اشاره  با  رييس جمهوری 
تاريخ ساز اظهارداشت: اين اشتراكات، بستر مناسبی را برای تقويت بيش از پيش همكاريهای 
دانشگاهی، تحقيقاتی، فناوری های پيشرفته، گردشگری و اقتصادی ميان ايران و يونان فراهم 

كرده است.
دكتر روحانی، روابط تهران - آتن را صميمی، دوستانه و توام با احترام متقابل دانست و گفت: 
بعد از اجرايی شدن برجام و رفع تحريم های ظالمانه عليه جمهوری اسالمی ايران روابط دو كشور 

بايد بيش از پيش گسترش يابد.
رييس جمهوری با اشاره به اثرات منفی تحريمهای ظالمانه روی سطح همكاريهای مشترک و 
بين المللی اظهارداشت: جمهوری اسالمی ايران چنانچه اعضای گروه 1+5 و آژانس بين المللی 
انرژی اتمی به اجرای كامل توافقات هسته ای در برجام متعهد باشند ، مصمم به اجرای برجام 
است و اين موضوع نيز می تواند به سرعت سطح همكاريهای اقتصادی تهران و اتحاديه اروپا را 

به نقطه مطلوب برساند.

با300 هزارنیروی نظامی و مردمی، امنیت 
زائران اربعین برقرارمی شود

وزارت كشور عراق روز شنبه اعالم كرد كه 300 هزار 
كشور،  اين  مردمی  و  پليس  امنيتی،  نيروهای  از  نفر 
امنيت زائران كربال در اربعين حسينی را تامين خواهند 
بغداد،  از  نيوز  السومريه  خبری  پايگاه  گزارش  كرد.به 
كشور  وزارت  عمومی  روابط  مدير  العبادی«  »ابراهيم 
عراق گفت: اين وزارتخانه تمام امكانات و توانايی هايی 
خود را برای تامين امنيت زائران امام حسين )ع( در 
راستا 300  همين  در  و  گرفت  خواهد  كار  به  اربعين 
ها،  فرودگاه  در  از جمله  امنيتی  نيروهای  از  نفر  هزار 

پيش  كرد.وی  را حفظ خواهند  اربعين حسينی  مراسم  امنيت  مردم،  و  پليس  ماموران 
اربعين  مراسم  در  مشاركت  برای  خارجی  زاير  هزار  و 800  ميليون  يک  كه  كرد  بينی 

حسينی وارد عراق شوند.
مدير روابط عمومی وزارت كشور عراق افزود: تاكنون بيش از يک ميليون و 500 هزار زائر 

از كشورهای مختلف وارد عراق شده اند.

حضرت آيت اهلل خامنه ای فرمانده معظم كل قوا در ديدار 
فرماندهان و مسئوالن نيروی دريايی ارتش با اشاره به 
اهميت دريا و پيشرفتهای بزرگ نيروی دريايی در بهره 
و  پيشرفتها  تداوم  بر  دريا،  فرصتهای  و  مزايا  از  بردن 
ساخت عمقی نيروی دريايی ارتش تأكيد و خاطرنشان 
كردند: »نيروی انسانی صالح، چابک و برخوردار از فكر و 
مديريت صحيح« در كنار »ايستادگی، عزم راسخ، توكل 
به خدا و اميد به آينده«، راهگشاترين عناصر در رساندن 
با  متناسب  و  تاريخی  بزرگ،  جايگاه  به  اسالمی  ايران 

شأن آن هستند.
در اين ديدار كه به مناسبت سالروز نيروی دريايی برگزار 
شد، فرمانده معظم كل قوا پيشرفتهای سالهای اخير اين 
پيش  افزودند:  و  خواندند  ملموس  و  محسوس  را  نيرو 
از انقالب اسالمی، »اهميت، عظمت و حساسيت دريا« 
ناديده گرفته می شد اما امروز نيروی دريايی پيشرفتهای 
زيادی كرده است كه البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله 

داريم.
رهبرمعظم انقالب، دريا را عرصه »رويارويی قدرتمندانه 
با دشمنان« و در عين حال، »فعاليت مؤثر و همكاری با 
دوستان« برشمردند و گفتند: دسترسی به آبهای آزاد، 
اتصال به چهار گوشه جهان از راه دريا و امكان دفاع از 
كشور در بستر دريا از جمله بركات درياست كه مردم و 

مسئوالن بايد به آن توجه كنند.
ايشان رسيدن به جايگاه متناسب با شأن تاريخی ملت 

بزرگ  مسئوليت  را  دريا  در  اسالمی  جمهوری  و  ايران 
اين  افزودند: ما هنوز در آغاز  نيروی دريايی خواندند و 
راهيم و شما مردان اين راه هستيد كه بايد مسير را باز 

كنيد و اين اميد و آينده مطلوب را رقم بزنيد.
فرمانده كل قوا به اهميت دريای عمان و سواحل َمكران 
در  اساسی  نقطه ای  منطقه،  اين  گفتند:  و  كردند  اشاره 
خصوص  در  و  است  دريايی  نيروی  مسئوليت  ايفای 
احيای اين منطقه به دولت نيز سفارشهای الزم را كرده 

و خواهيم كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای الزمه تحقق مسئوليت نيروی 
ساخت  به خصوص  نيرو  اين  عمقی  ساخت  را  دريايی 
و  خواندند  چابک  و  مدير  صالح،  اليق،  انسانی  نيروی 
خوب  انسانی  نيروی  و  مديريت  كردند:  خاطرنشان 
معجزه می كند، همچنانكه در چند سال اخير كه كشور 

نيز  هنوز  و  بود  مواجه  بودجه ای  و  مالی  مشكالت  با 
می توان  كه  داد  نشان  تجربه  دارد،  ادامه  مشكالت  اين 
داشتن  با  اما  خالی  با دست  موانع حتی  و  كمبودها  از 

مديريتهای خوب عبور كرد.
رهبری  به  اسالمی  انقالب  پيروزی  انقالب،  رهبرمعظم 
انسانی  نيروی  معجزات  از  جلوه ای  را  خمينی)ره(  امام 
برشمردند و گفتند: امام بزرگوار با اتكال به قدرت الهی 
و با توانايی و نفوذ منحصر به فرد خود، اقيانوس ملت را 
به تالطم درآورد و توانست يک نظام سياسی وابسته و 

دارای امكانات فراوان را از پای درآورد.
دفاع  در  ايران  ملت  شگفت انگيز  پيروزی  ايشان 
امكانات  از  برخوردار  دشمِن  گذاشتن  ناكام  و  مقدس 
از  ديگری  نمونه  را  سياسی  و  نظامی  پشتيبانی های  و 
معجزه نيروی انسانی خواندند و گفتند: امروز توانايی ها 
مراتب  به  مسلح  نيروهای  و  ايران  ملت  پيشرفتهای  و 
افزايش يافته و با ايستادگی، اراده، عزم راسخ، خوش بينی 
به آينده و توكل به خدا می توان به آينده درخشان تر و 

در شأن ملت ايران دست يافت.
دريادار  امير  قوا،  كل  معظم  فرمانده  سخنان  از  پيش 
گزارشی  بيان  با  ارتش  دريايی  نيروی  فرمانده  سياری 
و  نشاط  با  امروز سرزنده،  نيرو گفت:  اين  فعاليتهای  از 
با همتی بلند در حال برداشتن گامهای بلندی هستيم 
ايران  ملت  جايگاه  و  شأن  تراز  در  را  دريايی  نيروی  تا 

بسازيم.

امضای قانون تحریم ترکیه 
 والديمير پوتين رييس جمهوری روسيه قانون تحريم تركيه را امضا كرد.

به گزارش كيميای وطن ، دفتر مطبوعاتی كاخ كرملين اعالم كرد: رييس جمهوری روسيه قانون 
»تامين امنيت ملی روسيه و اعمال تدابير اقتصادی ويژه در 
موقت  بطور  قانون  اين  اساس  كرد.بر  امضا  را  تركيه«  مورد 
فقط  و  شود  می  منع  تركيه  از  كاالها  از  اقالمی  واردات 
كاالهايی كه برای استفاده شخصی وارد خواهد شد مشمول 
اين تحريم قرار نمی گيرد.شركت های گردشگری موظف شده 
اند براساس قانون جديد از اعزام گردشگران روس به تركيه 
خودداری كرده و كارفرمايان روس هم از اول ماه ژانويه سال 
آينده حق بكار گرفتن شهروندان تركيه را نخواهند داشت.

دولت روسيه هم موظف شده است كنترل بر وسايل حمل 
و نقل تركيه را به منظور تامين امنيت عمومی روسيه تشديد كند.اين قانون در رابطه با سرنگونی 
هواپيمای روسی سوخو 24 توسط تركيه وضع شده است.جنگنده روسی »سوخو-24« روز سه شنبه 
در منطقه ای مرزی در سوريه در نزديكی مرز با تركيه سرنگون شد و به گفته »والديمير پوتين« 
رييس جمهوری روسيه هواپيما با يک موشک هوا به هوا سرنگون شده است. اين حادثه روابط روسيه 

و تركيه را به تيرگی كشانده است.

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش:
 دریا عرصه ی رویارویی قدرتمندانه با دشمنان 

مفتی اعظم عربستان:اینترنت 
ناپسند و شر است

ارتباط اجتماعی و  مفتی اعظم عربستان سعودی استفاده از شبكه های 
اينترنت را امری ناپسند دانست.

العالم،  شبكه  خبری  ازپايگاه  نقل  به  وطن  كيميای  گزارش  به   
عربستان  اعظم  مفتی  الشيخ،  آل  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  شيخ 
پايتخت  رياض  مركز  در  عبداهلل  بن  تركی  مسجد  در  سعودی،  
اين كشور گفت: استفاده از شبكه های اجتماعی و اينترنت باعث 
بروز اختالف بين همسران، بدبينی مرد به زن، از هم گسيختگی 
بنيان خانواده و بی بند و باری می شود لذا استفاده كردن از اين 

شبكه های اينترنتی امری ناپسند است.
مفتی اعظم عربستان افزود: همگان بايد از شبكه های اجتماعی و 

اينترنت دوری كنند زيرا اين شبكه ها و اينترنت شّر و ضررهای زيادی را 
در درون خود پنهان كرده است.

آل الشيخ گفت: شوهر حقوقی بر عهده زن دارد كه از جمله اين حقوق 
اجازه گرفتن زن از شوهر پيش از خرج كردن حقوق مرد و اجازه گرفتن 

از شوهر پيش از خارج شدن از منزل است.

اربعین بزرگترین مانور سیاسی 
عبادی تشیع                                       

                                                  
بقلم مدير مسول: ادامه از صفحه يک...  كه جمعيتی در اين حد و آمار 

و با اين انگيزه معنوی در هيچ زمان و مكانی سابقه ندارد. 
اما خوب است ببينيم دليل برزگداشت اربعين چيست ؟ در پاسخ بايد 
امام  روايت  اربعين ،  درباره  نكته  مهمترين  يادآورشدكه  نكته  اين  به 
عسكری )ع ( است . حضرت در روايتی كه در منابع  مختلف از ايشان 
خواندن پنجاه  نقل شده فرموده اند: نشانه های مؤمن پنج چيز است : 1ـ 
و يک ركعت نماز )17 ركعت نماز واجب + 11 نماز شب + 23نوافل ( 
2 ـ زيارت اربعين 3 ـ انگشتری در دست راست 4 ـ وجود آثار سجده 

 بر پيشانی 5 ـ بلند خواندن بسم اهلل در نماز.
اين حديث تنها مدرک معتبری است كه جدای از خود زيارت اربعين 
كه درمنابع دعايی آمده ، به اربعين امام حسين )ع ( و بزرگداشت آن 

روز تصريح كرده  است . 
روز  اين  به  منابع  در  گفت ،  بايد  چيست ،  اربعين  منشأ  كه  اين  اما 

)اربعين(به دو اعتبارنگريسته شده است . 
مدينه  به  شام  از  كربال  اسرای  كه  روزی  كه  است  :اربعين  نخست 

مراجعت كردند. 
پيامبر  انصاری ، صحابی  دوم:اربعين روزی است كه جابر بن عبداهلل 
اباعبداهلل حضرت  قبر  تا  شد  وارد  به  كربال  مدينه  از  )ص (   خدا 

 الحسين )ع ( را زيارت كند.
اكنون شاهديم كه پس از قرن های متمادی شيعه اين روز را بزرگ 
می دارد و حداقلش اين است كه براساس روايات رسيده در اين روز 
زيارت اربعين را می خواند و يا اگر توفيق يابد و امكانش فراهم شود 
با پای پياده به زيارت امام حسين)ع( می  شيعيان به اين مناسبت 
شتابند و با اين تجمع بی نظير وحدت و همبستگی شيعيان را در 
راه حفظ اسالم و آرمان های معصومين )ع( به دنيا اعالم می كنند و 
بزرگترين مانور و همايش سياسی را به عنوان يک عبادت تأپير گذار 
در دنيا به نمايش می گذارند و شايد بر اين اساس است كه دشمنان 
اسالم از شيعه هراسان و نگرانند چرا كه درس امامی كه اربعين او را 
قرن ها گرامی داشته اند نرفتن زير ظلم مستكبران  و مبارزه بی امان 
با ظلم و شتم و چپاول است و تا بزرگداشت عاشورا و اربعين وجود 
موجب  امر  اين  و  بود  ممكن خواهد  نا  تشيع  دنيای  بر  دارد سلطه 
نگرانی شياطين و در رأس آن شيطان اكبر يعنی آمريكای جنايتكار 
است راستی چگونه است كه هم اكنون مردم عراق با تمام وجود از20 
اندک  و  مال  از  و حتی  كنند  می  پذيرايی  امام)ع(  زائرين  ميليون  
خود می گذرند و با اين جمعيت كه طی چند روز پای پياده دهها 
كيلومتر را می پيمايند نه اينكه كه هيچ كمبودی ديده نمی شود كه 
عليرغم تالش های دشمنان اسالم و حمايت شياطين از تروريست ها 
هيچ اتفاقی هم نمی افتد امام عربستان سعودی با آن ادعای زيادش 
و  كند  تامين  را  گذار  حج  جمعيت  امنيت 10در صدی  تواند  نمی 
 هر سال دنيا شاهد قائله ای جديد و مرگ عده ی زيادی از حجاج

 بيت اهلل است؟ آيا جز اين است كه او ناتوان در ايجاد امنيت نزديک 
به 2 ميليونی نيست اما ميلياردها دالر از مسلمانان می گيرد؟ و آيا او 
جز كاسبی كار ديگری می كند؟يا اينكه بهتر بگييم خائن به اسالم و 
مسلمين است گر چه لقب خادم الحرمين!!! را يدک می كشداميدواريم 
روزی مردم عربستان خود مديريت حج را به عهده بگيرند و مثل مردم 

عراق ميزبان خوبی برای مسلمين عالم باشند

»ايرانی ها بارها برجام را نقض كرده اند... چقدر طول می كشد 
تا اوباما درک كند كه هر روز در صحنه جهانی بيشتر و بيشتر 

مضحكه عام و خاص قرار می گيرد...«
با  آمريكا  نماينده سابق كنگره   ،)Allen West( »آلن وست«
انتشار يادداشتی در پايگاه شخصی خود به اظهارات اخير سيد 
عباس عراقچی مذاكره كننده ارشد هسته ای كشورمان پرداخته 
و سياست های اوباما رئيس جمهور آمريكا را به باد انتقاد گرفته 

است.
»آلن وست« در يادداشت خود آورده است: »بر اساس گزارش ها، 
يک مقام ارشد ايرانی روز پنجشنبه هشدار داده است در صورتی 
كه بازرسان بين المللی تحقيقات خود در رابطه با گذشته برنامه 
هسته ای ايران را متوقف نكنند، ايران اقدامات خود در راستای 

عمل به برجام را متوقف خواهد كرد.
نظامی«  محتمل  »ابعاد  موظفند  بازرسان  توافق،  اساس  بر   
بررسی  مورد  را   )PMD( همان  يا  ايران  ای  هسته  برنامه 
بين  آژانس  رئيس  آمانو«  »يوكيا  رود  می  انتظار  دهند.  قرار 
برنامه  از  گزارشی  دسامبر  اول  روز  ای،  هسته  انرژی  المللی 
معاون  عراقچی«  عباس  »سيد  نمايد.  منتشر  ايران  ای  هسته 
اين  كه  صورتی  در  است  داده  هشدار  ايران  خارجه  امور  وزير 
خواهد كنار  توافق  از  ايران  نبندد،  را   PMD پرونده   گزارش، 

 كشيد.«
نماينده پيشين كنگره آمريكا با اشاره به اينكه رفتار كنونی ايران 
به خاطر كوتاه آمدن غرب در مقابل اين كشور است، در ادامه می 
نويسد: »پيش از اين نيز مجلس ايران، برجام را به رای گذاشت 
اما اوباما و 42 سناتور دموكرات حتی اجازه رای گيری در رابطه با 
برجام را به سنای آمريكا ندادند. در اين مدت ايرانی ها بارها برجام 
را نقض كردند؛ مانند آزمايش اخير موشک های بالستيک اين كشور 
و انتشار ويدئويی كه حاكی از پايگاه های موشكی زيرزمينی اين 

كشور است.
اما هنوز دولت اوباما از برجام دست بر نمی دارد و حاضر 
نيست بپذيرد كه اين توافق برخالف منافع اياالت متحده 

است.
تروريستی  نهادهای  ليست  در  كه  ايران  قدس  سپاه   
اما  است  در سوريه  عمليات  اجرای  در حال  دارد،  قرار 
بهترين و محكمترين جوابی كه دولت ما می تواند به 
در  كه  است  اين  بدهد  داعش  های  تروريست  و   ايران 
و هوای جهانی  تغييرات آب  به  مربوط  كنفرانس های 

شركت كند. 
چقدر طول می كشد تا اوباما درک كند كه هر روز در 
صحنه جهانی بيشتر و بيشتر مضحكه عام و خاص قرار 

می گيرد.«
كند:  می  عنوان   PMD بحث  جديت  به  اشاره  با  وی 
حالی  در  دارد  تصميم  اوباما  كه  دانند  می  ها  »ايرانی 
كه  برساند  پايان  به  را  خود  جمهوری  رياست  دوره 
توافق با ايران را در كارنامه خود دارد؛ توافقی كه هيچ 
نبوده آن  به  دستيابی  به  قادر  ديگری  جمهور   رئيس 

 است.
  آن ها با اعمال اخير خود نشان داده اند كه چرا چنين 
در  آن ها می گويند  است.  احمقانه  ای، تالشی  خواسته 
صورت ادامه تحقيقات آژانس در مورد ابعاد احتمالی نظامی 
برنامه هسته ای كشورشان، بايد توافق را تمام شده دانست. 
بين  بازرسان  كه  كند  می  مخفی  را  چيزی  چه  ايران 
تهديد  هستند  حقيقت  يافتن  دنبال  به  كه  را  المللی 
ها حاضر  ايرانی  كه  باشيد  داشته  به خاطر  و  نمايد.  می 
تحقيقات اين  در  آمريكايی  بازرسان  پذيرفتن   به 

 نشده اند.

به گزارش كيميای وطن، به نقل ازپايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای، سرمقاله نهمين شماره 
نشريه خط حزب اهلل درباره گزارشی از تغيير و تبديل در نظم مستقر 

حاكم قبلی دنيا را با عنوان »تا انقالب مهدی« منتشر كرد.
رسانی  اطالع  پايگاه  در  كه  سرمقاله  اين  كامل   متن 

KHAMENEI.IR منتشر شده، به اين شرح است: 
هشت ديدار مهم با رهبر معظم انقالب اسالمی در سه روز، روزهای 
پُرخبری را در فضای رسانه ای رقم زده بود كه هفت ديدار آن با 
مسئوالن عالی رتبه ی خارجی از چهار قاره ی جهان بود. موضوعات 
از حواشی منتشرشده ی آن،  اين ديدارها و برخی  مطرح شده در 
نمايانگر اتفاقات مهمی بود: يک اجالس بين المللی در سطح عالی 
سران، به دليل طوالنی شدن ديدار پوتين و رهبر انقالب اسالمی -كه 
برخالف برنامه ريزی صورت گرفته و به درخواست مهمان جلسه دو 
ساعت به درازا كشيد- يک ساعت به تعويق می افتد و مالقاتی كه 
به درخواست رئيس جمهور روسيه، پيش از انجام تشريفات خاص و 
مرسوم استقبال، صورت می گيرد. در ديداری ديگر رئيس جمهور 
عراق به جايگاه و نفوذ كالم حضرت آيت ا... خامنه ای در ميان مردم 
و مسئوالن عراق به عنوان يک مجتهد و مرجع تقليد بزرگ، اشاره 
می كند. رئيس جمهور بوليوی می گويد كه در ابتدای مسئوليتم در 
پاسخ به هشدار آمريكايی ها درخصوص رابطه با ايران، تأكيد كردم 
 كه ما كشوری مستقل هستيم و برای ارتباط با ديگران از كسی اجازه

 نمی گيريم و مانند همتای ونزوئاليی اش می گويد كه ›ما جنابعالی 
را پدر و راهنمای همه ی انقالب های مستقل می دانيم و از سخنان 
ارزنده، الهام بخش و اميدآفرين شما درس های فراوانی آموخته ايم.‹ و 
... بيان اين جمالت از سوی عالی ترين مقامات اين كشورها و اتفاقات 
در حاشيه آن را نبايد به عنوان رويدادهايی تشريفاتی در جلساتی 
ديپلماتيک تحليل نمود؛ بلكه اين اتفاقات نمايشگر ›آرايش جديدی 
از قدرت‹ در عالم مبتنی بر تفكر بسيجی است؛ و اين همان نكته ای 
است كه 14 ماه پيش رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره كرده بودند كه 
»در نگاه كالن به كل جهان -و از جمله به منطقه- انسان به اين نكته 
ی اساسی برخورد ميكند كه نظم مستقر حاكم قبلی دنيا در حال 
تغيير و تبديل است.« )13/6/93( قدرت های استكباری كه توانسته 
بودند بعد از جنگ جهانی اول، با تقسيم غنايم كسب نموده از اعمال 
زور بر سلطه پذيران، نظم مطلوب خود را شكل بدهند؛ بعد از مدتی با 
نشانه های ازهم پاشيدگی اين نظم - به داليل مختلف از جمله شكل 
گيری جبهه ی مقاومت- مواجه شده و »شاهد شكست سياستهای 
دوران جنگ سرد و نيز يكجانبه گرائِی پس از آن« می شوند و »جهان 
با عبرت آموزی از اين تجربه ی تاريخی، در حال گذار به نظام بين 
در  درست  نقش  ايفای  برای   )9/6/91( شود.  می  جديدی«  المللی 
اين شرايط »پيچ تاريخی«، ملت ايران دو وظيفه و نقش تاريخی بر 
عهده دارد؛ وظيفه ی اول اين است كه »واقعيتهايی كه امروز مشاهده 
ميكنيم، واژگونه تحليل نشود.« )13/6/93( در اين باره محتوای هفت 
ديدار خارجی رهبر انقالب با مخاطبانی از چهار قاره، می تواند نقشه 

ای كالن و تحليلی واقعی تر از شرايط عالم پيش چشم ما بگذارد.  
* نقشه تحلیلی کالن 

رهبر انقالب اسالمی در اين ديدارها در توصيف شرايط موجود، آن را 

»جنگ اراده ها« می خوانند كه در آن »تنها راه پيشرفت و پيروزی 
كشورهای مستقل« در برابر نظام سلطه »ايستادگی و تكيه بر توده 
های مردم است.« در اين جنگ، عملكرد نظام سلطه مانند »دو لبه ی 
يک قيچی« است كه يک سر آن »دشمنان صريح اسالم« و تيغه ی 
ديگرش دشمنانی است »كه به نام اسالم با اسالم دشمنی می كنند«. 
آمريكايی ها كه در رأس نظام سلطه قرار دارند با طرح های بلندمدت 
می خواهند با تغيير هويت، فكر جوانان عالم را به »فكر آمريكايی« 
تبديل كنند و در »پشت پرده « با »ايجاد يا حمايت« از تروريست ها 

به دنبال »تجزيه« سرزمين های قدرتمند هستند. 
آمريكايی ها كه امروز در همسايگی خود، »حياط خلوت« شان را از 
دست رفته می بينند و شاهدند كه آن منطقه با »حركت بی بديل 
ونزوئال« به »نقطه ای مستقل« تبديل شده است، درصدند تا در قاره 
ای ديگر »با تسلط بر سوريه و سپس گسترش كنترل خود بر منطقه، 

خأل تاريخی تسلط نداشتن بر غرب آسيا را جبران كنند.« 
اما در سوی ديگر ميدان مبارزه، كشورهای مستقل بايد »با هوشمندی 
و از موضع فعال« در مقابل نقشه های آمريكا عمل كنند و با »تقويت 
هويت بومی و شناساندن ارزش ها به جوانان« مانع از آمريكايی شدن 
اذهان شوند. »راه پيروزی و استمرار موفقيت دولت های مستقل« در 
اين ميدان، بهره گيری از الگوی امام خمينی)ره( است. امام »با دست 
خالی اما با تكيه بر آحاد مردم و به صحنه آوردن آنها توانست حكومت 
مورد حمايت آمريكا و اروپا را ساقط كند.« و نبايد فراموش كرد كه 
»پيشرفت و موفقيت اين دولت ها، پيشرفت و موفقيت كشور« امام 

خمينی )ره( است. 
* دیدار هشتم 

بعد از آنكه تحليل درستی از وضعيت عالم به دست آمد آنگاه نوبت به 

كار دوم می رسد؛ »كار دومی كه مهم است، اين است كه خودمان 
ايفای نقش در پديد آوردن نظم جديد« )13/6/93( آماده  را برای 
كنيم. ديدار هشتم رهبر معظم انقالب در هفته ی جاری، ديداری 
بود به مناسبت روز بسيج كه از ديد رسانه ها جنبه ی داخلی داشت. 
را مكمل  توان آن  دارد كه می  اين ديدار جنبه ی ديگری هم  اما 
هفت ديدار قبلی دانست. ريشه ی هفت ديدار قبلی را بايد در اقتدار 
بسيج جستجو كرد. تشكيل بسيج، »هنر امام« بود كه ايشان از »متن 
مردم« آن را تشكيل داد. بعد از آنكه »مبارزه در دوران اختناق تمام 
شد« جريان »مقاومت مثل يک جريان ممتد، مثل يک شط جوشان 
در دوران پيروزی« ماند و »روزبه روز بالنده تر« شد و »در نبردهای 
نوتولّديافته« )4/9/94( نقش ايفا كرد؛ نقشه های نظام سلطه را نقش 
و  انقالب  بالنده اش »صادر شد« زيرا »مفاهيم  تفكر  بر آب كرد و 
نميتواند  است؛ هيچ كسی  بهاری  گلهای  اسالم، مثل عطر  مفاهيم 
جلوی آن را بگيرد؛ پخش ميشود... نسيم روح افزا و روانبخشی است 
كه همه جا را به خودی خود ميگيرد...« و االن »شما در كشورهای 

گوناگونی مالحظه كنيد.« )6/9/93( 
در چنين فضايی ضمن اينكه بايد مراقب »نقشه ی نفوذ دشمن« در 
ايران اسالمی باشيم، بايد »خودمان را آماده كنيم برای ايفای نقش 
در پديد آوردن نظم جديد و اين هم ممكن نخواهد شد مگر با قوی 

كردن كشور« )13/6/93( 
اين  امر مسلمين  ولّی  انقالب اسالمی و  سه سال پيش رهبرمعظم 
بشارت را به ملت بسيجی ايران داد كه: »اگر حرف شما ملت ايران 
پيش رفت و توانستيد پيروز شويد، آن وقت مسير تاريخ عوض خواهد 
آماده  الفداء(  له  )ارواحنا  ولّی عصر  و  امر  ولّی  زمينه ی ظهور  شد؛ 

خواهد شد.« 

نماینده سابق کنگره؛: 

ایران، اوباما
 را مضحکه خاص و عام 

کرد
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رس مقاله 

سیاست

 تا انقالب مهدی 
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ملی  بانک  در  که  سال   36 از  بعد    
افتتاح حساب و با آن حقوق دریافت 

می کردم برای یک خدمت جدید بانکی به یکی 
از شعب بانک مراجعه کردم این که چند دقیقه 
یا چه مدت زمان معطل شدم به جای خود،  اما 
موقع  همان  شد  نوبتم  شماره  براساس  بالخره 
 3 باجه  به  مراجعه  برای  را   303 شماره ی  که 
خواندند جلو رفتم، دیدم خانمی از راه رسید و 
قبل از سئوال من از کارمند محترم بانک ، پول 
و فیشی را روی پیشخوان و دریچه تعبیه شده 
برای ارتباط با کارمند گذاشت که کارش انجام 
شود، گفتم؟ شماره شما هم 303 هست؟ جواب 
نوبت  که  بفرمایید  اجازه  پس  گفتم   ، خیر  داد 
رعایت شود ، گفت ما مشتری خاص هستیم و 
بانک برای ما باجه ویژه در نظر گرفته و نیاز به 
شماره و نوبت و... نداریم. گفتم ، دخترم این حق 
الناس است و شما راضی به این حرکت نباش، 
نگاه کن ببین بندگان خدا چقدر وقت است در 
نوبت نشسته یا ایستاده اند؟ خالصه ارتباط من 
با کارمند محترم برقرار شد ، پس از سالم ، گفتم 
را  مدارکی   ، دارم  پیامک  ارسال  خواست  در   ،
را  فرمی  شد  ارائه  ایشان  خدمت  که  خواستند 
دادند که باید تکمیل و امضاء و تحویل گردد ، 
هم زمان آن کارمند محترم گفتند ارسال پیامک 
از حساب  که  دارد  هزینه  ساالنه 10000تومان 

کسر می گردد گفتم اگر قانون است شما عمل 
بفرمایید ؟  اما این سئوال در ذهنم ایجاد شد که 
یک حساب برای یک سال باید 10 هزار تومان 
هزینه پیامک بپردازد یعنی به ازاء هر پیامک چه 
آمد که شاید  در  واین  دریافت می شود  مبلغی 
چراکه  ؟  رود  می  کجا  به  است  برابر...  چندین 
بار پرداخت و  بیشتر حساب ها ماهی یک یا 2 
اکثر30  حد  و  مثال  سال  برای  و  دارند  برداشت 
پیامک که برای آن، این مبلغ دریافت می شود که 
هر پیامک 33تومان می شود حاال حساب کنید 
اینهمه مشتری بانک چه عددی را می پردازند؟ 
روی دیگر موضوع که بیشتر ذهن را در گیر می 
کند این است که تمامی حساب ها مبلغی را در 
حساب دارند که بانک از آن بهره مند می شود و 
هیچگونه سودی به مشتریان پرداخت نمی کند؟ 
یکطرفه  وچرا  بینند؟  نمی  را  آن  ها  بانک  چرا 
تصمیم می گیرند؟  مگر نه این است که معامله 
دو سر دارد؟ وباید هر دو دوطرف بهره ببرند؟ و 
به قول معروف برد برد باشد آیا این است رسم 
موجودی  سود  که  است  درست  این  آیا  امانت؟ 
بانک   ... به جیب  از حساب های جاری و  مردم 
برود و مردم برای پیامک هزینه بپردازند؟ آیا این 
حق و عدالت است؟ آری، خصوصی سازی و عدم 
این  از  موضوعاتی  آن  شرایط  و  اصول  به  توجه 

چون   عناوینی  با  ها  بانک  و  داد  رواج  را  قبیل 
»نظام خدمات همراه« یکی پس از دیگری برای 
حفظ و جذب مشتریان فعلی و جدید خود با آن 
به رقابت پرداختند و هر روز هم از یک موضوع 
تازه رونمایی کردند از شبا تا پیامکی که تا کارت 
تان را در دستگاه خود پرداز می کشید صدایش 
اول  روزهای  که  خدمتی  رسد  می  گوشتان  به 
ریال  هر  بابت  روزها  این  اما  شد  شروع  رایگان 

ازحسابتان هزینه می پردازید.
آنچه   ی  همه  که  کنیم  فراموش  نباید  البته 
یدک  ابالغیه  یک  را  است  بردار  هزینه  اتفاقات 
شورای  جلسه  به  مربوط  معموال  که  کشد  می 
هماهنگی بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و 
خصوصی، مدیران عامل و تصمیم گیران بانک ها 
است و از این  پس نیزهزینه ارسال پیامک بانکی 
از صاحبان حساب دریافت می شودکه تصمیمی 
ابتکاری؟! یا ...است.راستی اگر بانک ها تسهیالت 
قرض الحسنه به کارکنانشان می پردازند آن هم 
در ارقام بزرگ و چند سال یک بار، بارش را مردم 
باید بکشند؟ ویا هزینه های ...و... بانک ها را باید 
که  بپذیرند  ها  بپردازند؟!بانک  حساب  صاحبان 
را  پیامک  است که هزینه  به مردم  اجحاف  این 
از حساب مردم کسر کنند اما سود مانده حساب 
های مردم را که نجومی است به حساب نیاورند!!!

اصفهان  شهری دیدنی و لذت بخش
گاز  کاربری  کارگروه  اعضای   ، اصفهان  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  زیبا  شهر  از  کشورمان  به  خود  سفر  از  روز  پنجمین  در  گاز  جهانی  اتحادیه  طبیعی 
آذر   6 گذشته)جمعه  روز  که صبح  تفریحی  سفر  این  کردند.در  دیدار  اصفهان  تاریخی 

ماه( آغاز شد، نمایندگان کارگروه کاربری گاز طبیعی  
برزیل،  روسیه،  های  کشور  از  گاز  جهانی  اتحادیه 

 ، ،کلمبیا  جنوبی  کره  هلند،  دانمارک،  ژاپن،  پرتغال، 
تایلند و.... از اماکن تاریخی، پل خواجو، سی و سه پل، 
قاپو، مسجد  عالی  امارت  وانک، چهل ستون،  کلیسای 
مورد  )ره(   امام  میدان  بازار  و  اهلل، مسجد  لطف  شیخ 
طبیعی   گاز  کاربری  کارگروه  .اعضاء  کردند  بازدید 
وگذر  اصفهان  تاریخی  آثار  دیدن  با  گاز  هانی  اتحادیه 

و  آمده  وجد  به  )ره(  امام  میدان  تاریخی  اماکن  و  پل  و سه  ، سی  های خواجو  پل  از 
کارگروه  اعضای  است؛  گفتنی  کردند.   عنوان  و جذاب  نظیر  بی  را   ایران  هنرمعماری 
کاربری گاز طبیعی اتحادیه جهانی گاز) IGU(  سه شنبه، سوم آذرماه وارد کشور شدند 
تا در مورد ظرفیت های ویژه گاز ایران از جمله مدیریت سیستماتیک آن ، بازار های 
نظر تبادل  و  بحث  به  آسیایی  کشورهای  گاز  تامین  برای  آن  کنونی  پتانسیل  و   هدف 

 بپردازند.

به گزارش کیمیای وطن رضا امینی نصب تابلوهای حد ترخص 
شرعی در ورودی های شهر اصفهان ضرورت دارد، تابلوهای حد 
ترخص شرعی باید در ورودی های شهر اصفهان جانمایی شود 
و معاونت فرهنگی شهرداری باید در این زمینه اقدامات الزم را 

انجام بدهد.
مشکالت  و  معضالت  از  یکی  استقالل  میدان  ترافیک  موضوع 
موجود در شهر است، تراکم خودروهای سبک و سنگین در میدان 
استقالل بسیار زیاد است که این موضوع سبب نارضایتی مردم 

شده است.
ترافیکی  مشکالت  کردن  کمتر  راستای  در  باید  الزم  تمهیدات 
میدان استقالل پیش بینی شود و مسئوالن باید به این مهم توجه 

داشته باشند.
و  مناطق  و  شهرداری  مدیران  و  شهرداری  معاونین  شهردار،  از 
سازمان ها به جهت پیگیری ها و تالش های صورت گرفته در 
راستای فعالیت های شهرداری به ویژه در حوزه عمرانی تقدیر و 

تشکر می کنیم.
مهدي باقربيگي عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان

انتصاب معاون فرهنگی سياست غلط
اصفهان  شهر  شورای  عضو 
گفت: یک سیاست غلط که 
هزینه سنگیني را بر بودجه 
و  کند  مي  وارد  فرهنگي 
غیر  صورت  به  شهرداري 
قانوني در حال انجام آن است 
فرهنگي  معاونین  انتصاب 
چند  از  که  است  مناطق 
و  بررسي  قابل  جهت 

کارشناسي است.
بر  فرهنگ  مقوله  آنچه در  مقام معظم رهبری  فرمایشات  طبق 
عهده حکومت است،  عبارت است از نظارت هوشمندانه، متفکرانه، 
ها،  رویي علف هرز  و هرز  ها  نیرو  از هرز روي  مراقب  آگاهانه،  
هدایت جامعه به سمت درست ، کمک به رشد و ترقي فرهنگي 

افراد جامعه.
وی افزود: بهتر است سرمان را از زیر برف در آوریم چرا که با ایجاد 
معاونت فرهنگی مناطق یک ساختار پیچیده ای را ایجاد می کنیم 

که جز هرز نیروها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
دوستان این روزها الزمه مباحث فرهنگي بیشتر توسعه نرم افزاري 
است نه سخت افزاري ، دشمن در خانه هاي ما بدون هیچ نیرو 
اکنون  هم  ما  و  است  زده  شعبه  چند  و  چندین  ساختماني  و 

به فکر ایجاد معاونت فرهنگي در مناطق براي کار فرهنگي در 
محله ها افتاده ایم و سالم کردن را به آنها یاد مي دهیم.موضوع 
است  آن  قانوني  مبحث  فرهنگي  معاونین  انتصاب  مبحث  دیگر 
که شوراي چهارم از ابتدا تا کنون بسیار روي آن حساس بوده 
و عدم تمکین از قانون شهرداري پیشین و اصرار روي آن باعث 

استیضاح وي شد.
 محمد رضا فالح عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان

بافت فرسوده تهدیدی برای شهروندان
محمد رضا فالح عضو شورای 
شرایط  به  اشاره  شهربا 
فرسوده  بافت  نامطلوب 
از  یکي  گفت:  اصفهان 
شهر  معضالت  و  مشکالت 
بافتهاي  اصفهان،  تاریخي 
است  اي  فرسوده  و  ناکارآمد 
که گوشه و کنار شهر، به ویژه 
مي  دیده  قدیم  محالت  در 
بر  عالوه  بافتها  این  شود. 
اینکه مشکالتي را براي ساکنین پدید آورده، خدمت رساني را نیز 

براي مدیریت شهري، دشوار نموده است.
از عوامل مهم در تعریف بافت فرسوده مي توان به آسیب پذیري 
ساختمانها در برابر حوادثي مانند زلزله و خط پذیري آنها، عدم 
شبکه گذربندي و دسترسي مناسب، محرومیت از دسترسي به 
خدمات عمومي، جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگون و به 
طور کلي جایگزین شدن اقشار نازل اجتماعي در این محله ها که 
گسترش ناهنجاری هاي مختلفي از قبیل ناهنجاریهاي اجتماعي و 
فرهنگي به همراه دارد، همه این موارد که ذکر شد و ده ها موارد 
زندگي  کیفیت  که  هستند  موضوعاتي  بهداشت،  جمله  از  دیگر 
شهري را براي ساکنین این مناطق پایین آورده و ادامه حیات آنان 

را به مخاطره انداخته است.
بافت فرسوده یک ظرفیت عظیم و بالقوه اي که اگر به فکر احیاي 
براي شهر و شهروندان مطرح  تهدید  به عنوان یک  نباشیم  آن 

مي شود.
اسالمي  ایران  تمدن  و  فرهنگ  پایتخت  که  اصفهان  شهر  در 
نامگذاري شده است و مدیران آن به عنوان مدیران جهادي در 
سطح کشور مشهور مي باشند متاسفانه هنوز نتوانسته اند در برابر 
احیا و نوسازي بافتهاي فرسوده که یک بیماري خطرناک شهري 

است، توفیق قابل توجهي حاصل نمایند.
هر چند در سالهاي گذشته حرکتي از سوي مدیریت شهري در 
آباد،  هاي همت  محله  فرسوده  بافتهاي  نوسازي  و  احیاء  جهت 
و  تخریب  به  منجر  که  )ع(  علي  امام  عظیم  پروژه  و  شهشهان 
بازسازي بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي غیررسمي گردید ولي 
بافت فرسوده  براي کالن شهر اصفهان که حدود 2500 هکتار 
مصوب و 2500 هکتار نیز بافت فرسوده غیرمصوب دارد، حرکتي 

بسیار ناچیز تلقي مي گردد.
در  راسخ  و  جدي  عزمي  با  رود  مي  انتظار  شهري  مدیریت  از 
جهت احیاء و نوسازي بافت هاي فرسوده گام نهاده و امکانات و 
تسهیالتي را براي حضور سرمایه گذاران امر مسکن فراهم آورد 
بزرگي  و  تحولي عظیم  فرسوده  بافتهاي  در  ورود و حضور  با  تا 

را در زمینه احیا و نوسازي با مشارکت و حضور گسترده مردم 
داشته باشند.

احمد شریعتي نایب رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان
لزوم حل مشکل خبرنگاران روشندل 

نایب  و  عضو  شریعتی  احمد 
اصفهان  شهر  شورای  رئیس 
که  امیدواریم  کرد:  عنوان 
اجتماعی  فرهنگی،  معاونت 
شهرداری اقدامات الزم را  در 
مشکل  رفع  راستای 
خبرنگاران روشندل حاضر در 
تأمین  راستاي  در  جلسه 
هزینه اجاره بهاء مکان براي 

دفتر آنها صورت بگیرد.
وی با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسیني گفت:  ستاد اربعین 
منظور خدمت رسانی به زائران از شوراي اسالمي شهر، شهرداري 
و دفتر امام جمعه اصفهان، جامعه خیرین امام محمد باقر )ع( و 
شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي و سازمان حج و زیارت، بسیج 
و سپاه صاحب الزمان)عج(، اتوبوسراني و هالل احمر تشکیل شده 
است.در این راستا پایگاهی در چذابه برای سرویس دهی به زائران 
ایجاد شده که تاکنون 10 هزار غذا در اختیار آنها  قرار داده شده 
است، ایجاد پایگاه مقاومتی و زیارتی دائمی در این محور از سوی 
استانداری اصفهان و خوزستان در حال پیگیری است و امیدواریم 

این پایگاه هر چه سریع تر راه اندازی شود.
اعزام 10 کامیون حاوی مواد غذایی و دارو نیز برای خدمات رسانی 
به زائران و همچنین 60 اتوبوس درون شهری به مرز مهران اعزام 

شده است.
فتح اهلل معين رئيس کميسيون امور اقتصادی، حقوقی و 

گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان
برداشت های غير مجاز از زاینده رود

اعتبار  جاری  سال  در 
سد  برای  یافته  اختصاص 
ناچیز  کوهرنگ  سوم  تونل 
بود، اگر چه اعتبار تخصیص 
ناچیز  نیز  مهم  این  به  یافته 

بوده است.
این  به  باید  الزم  اعتبارات 
شهر  نجات  برای  پروژه 
شرقی  مناطق  و  اصفهان 
اصفهان اختصاص پیدا کند، 
مجلس  در  اصفهان  هاي  استان  هاي  شهرستان  نمایندگان  از 
شوراي اسالمي و مدیریت عالي استان انتظار داریم که در راستای 
برای  تونل سوم کوهرنگ  اعتبار و تسریع در اجراي سد  تأمین 
نجات استان اقدام کنند.در راستای مدیریت مصرف و جلوگیري 
از برداشت هاي غیر مجاز از زاینده رود اقدام الزم و کافي انجام 
نگرفته است.مسئوالن باید در راستای مدیریت مصرف و جلوگیری 
از برداشت های غیرمجاز از زاینده رود اقدامات الزم و کافی را 
انجام بدهند، انسان و سالمتی انسان در بحث کارهای شهرداری 

محور است.
طرح  در  سبز  فضاهای  های  کاربری  تغییر  از  جلوگیری  *لزوم 

تفصیلی
انتظار  مردم آن است که از تغییر کاربري فضاهاي سبز در طرح 
تفصیلي به صورت جدی جلوگیری شود.به منظور حفظ فضاي 
سبز و باغات داراي مالکیت خصوصي باید هزینه هاي مربوطه از 

طریق شهرداري پرداخت شود و در این خصوص برنامه ریزي الزم 
از سوي شهرداري صورت بگیرد، شهرداری باید به هر نحو ممکن 
از توسعه سازماني و بزرگ شدن بدنه شهرداري به صورت جدی 
خودداری کند.این موضوعي است که در آینده سبب جلوگیري از 

کارایي مجموعه شهردراي می شود.
 عليرضا نصر اصفهانی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

دو چرخه سواری درحال افول و خاموشی
اشاره  با  اصفهانی  نصر 
مطلوب  نا  کارکرد  به 
ایستگاههای دو چرخه گفت: 
اصفهان  دوچرخه سواری در 
مسیرهای  نداشتن  دلیل  به 
اختصاصی و امن روز به روز 
خاموشی  و  افول  حال  در 

است.
که  گفت  توان  می  حتی 
دوچرخه  های  ایستگاه 
وضعیت  به  توجه  با  ندارد،  دفاعی  قابل  کارکرد  اصفهان  در 
کارگروهی  دارد  ضرورت  هوا  آلودگی  و  تحرکی  کم  ترافیک، 
ترویج  و  سواری  دوچرخه  توسعه  کردن  عملیاتی  برای  ویژه 
نیز  باید تشکیل شود.این مهم  آن در سطح شهر در شهرداری 
در  باید  سواری  دوچرخه  و  شود  پیگیری  به صورت جدی  باید 
برای  اختصاصی  و  ایمن  پیدا کند.مسیرهای  توسعه  سطح شهر 
 توسعه دوچرخه سواری در سطح شهر اصفهان باید توسعه پیدا 

کند.
امور  پیگیری  برای  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  افزود:  وی 
سازمان  مسئوالن  با  ارتباط  برقراری  به  الزام  بعضا  مردم، 
مسئوالن  از  موضوع  این  به  توجه  با  دارند،  نهادها  و  ها 
همراه  تلفن  در  را  شورا  اعضای  تلفن  اصفهان  شهر  مردمی 
مردم نمایندگان  پاسخگوی  بهتر  بتوانند  تا  کنند  ثبت   خود 

 باشند.
کریم نصر اصفهانی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

بعضی کاالها غير استاندارد عرضه می شود
سردار نصر اصفهانی با انتقاد 
از غیر استاندارد بودن برخی 
یکی  استاندارد  گفت:  کاالها 
از موضوعات مهم و ویژه بوده 
و از اهمیت خاصی برخوردار 
از  کشورها  تمام  در  و  است 
جایگاه  جای  ایران  جمله 

مهمی دارد.
در  که  کاالهایی  و  اجناس 
می  گذاشته  مردم  اختیار 
شود باید دارای استانداردهای قانونی باشند.اما در برخی از موارد 
مشاهده می شود که رعایت استانداردهای الزم و قانونی در برخی 
از کاالها مغفول مانده است.باید در راستای رعایت استانداردهای 
قانونی برای تمام کاالها، اجناس و خدمات تدابیر الزم اندیشیده 
 شود، اگر این استانداردها رعایت شود، اعتماد مردم را از دست 
ها،  برنامه  تمام  در  باید  قانونی  استانداردهای  نمی دهیم.رعایت 
صنعت، خدمات و سایر موارد مورد توجه قرار بگیرد، استاندارد 
ارتقای  سبب  استانداردها  رعایت  و  است  زندگی  کیفیت  بحث 
کیفیت زندگی می شود.حتی اگر در این زمینه به تدوین قانون 
اقدام  الزم  قوانین  تدوین  به  نسبت  باید  مقننه  قوه  داریم،   نیاز 

کند.

عباس حاج رسوليها عضو شورای اسالمی شهر اصفهان
تراکم فروشی ممنوع 

حاج رسولیها گفت:  از وزارت 
اصفهان  برق  اداره  و  نیرو 
طی  که  کنیم  می  تشکر 
می  گذشته  سال  چهار  سه، 
خواستند کابل فشار قوی را 
شهید  نیروگاه  از  حفاری  به 
طالقانی  خیابان  تا  منتظری 
بیاورند که سپس این تبدیل 
بسیار  اتفاق  و  شد  تونل  به 
خوبی در این زمینه به وقوع 

پیوست.
هر گوشه شهر اصفهان همیشه به دلیل پوسیدگی فاضالب پایین 
می رفت و شبکه های اصلی فاضالب نیز پوسیده بود که وزارت 
نیرو دستگاه هایی را با مشارکت چینی ها آورده که قرار است 
زمین  زیر  از  فاضالب  های  لوله  بازسازی  کار  اخیر  روزهای  در 

آغاز شود.
ایم،  نداشته  تراکم فروشی  به هیچ عنوان  این چند سال  ما در 
عوارض ارزش افزوده تراکم فروشی نیست، بلکه عوارض ساخت 
از کالن شهرها  برخی  است،  ممنوع  فروشی  است.تراکم  ساز  و 
تراکم فروشی دارند اما در اصفهان به هیچ عنوان تراکم فروشی 
و  را تصویب کرد  بازنگری  صورت نمی گیرد.شورای سوم طرح 
سپس این طرح به کمیسیون ماده 5 رفت اما کمیسیون ماده 5 
به نظر شورا توجهی نکرد، در حال حاضر یک بی عدالتی شدیدی 
ساماندهی باید  موضوع  این  که  دارد  وجود  اصفهان  شهر   در 

مورد  باید  اصفهان  شهر  در  شهرسازی  بر  حاکم  شود.ضوابط   
بازنگری قرار بگیرد و تعدیل شود.باید جلسه ای برگزار شود که 
به این موضوع رسیدگی شود و بی عدالتی های موجود در مناطق 

نیز مورد رسیدگی قرار بگیرد.
  نوراهلل صلواتی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

تاکيد بر رعایت اصول مهندسی 
شهر  اسالمی  شورای  عضو 
حسرت  در  گفت:   اصفهان 
یک موتور ترمیم اصولي کانال 
هاي  دستگاه  حفاري  هاي 
خدماتي هستیم، از سال های 
گذشته تاکنون شاهد هستیم 
خدماتي  هاي  دستگاه  که 
فاضالب،   و  آب  هاي  شرکت 
از  پس  تلفن  و  گاز  و  برق 
انجام حفاري بدون توجه به 
اصول مهندسی کانال ها را مجددا پر از خاک کرده و آسفالت می 
کنند.این امر شامل نشست مجدد کانل ها و خورد شدن آسفالت و 
منظره زشتي مي شود که این موضوع سبب تأسف هر شهروندي 
مي شود، آیا با وجود چندین هزار مهندس عمران در دستگاه های 
خدماتی، آنها روش اصولی پرکردن مجدد یک کانال حفاری شده 
را نمی دانند که این گونه به اصطالح سرهم بندی می کنند.اصول 
مهندسی باید در پر کردن کانال های مورد حفاری دستگاه های 
خدماتی رعایت شود،  شهرداري اصفهان باید ضمن عقد توافقنامه 
اي با تمام دستگاه هاي مذکور امر پر کردن اصولي تمامي کانال 
هاي مورد حفاري دستگاه هاي خدماتي استان را به منظور حفظ 
 زیبایي شهر خود به عهده بگیرد و هزینه ها را نیز از آنها وصول 

کند.

بیش  از 60 درصد کارکنان شهرداری بسیجی 
هستند

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهرداری اصفهان اظهار کرد: در مجموع 26 پایگاه 
مقاومت بسیج در مجموعه شهرداری شامل شهرداری مرکزی، مناطق شهرداری 
و سازمان های وابسته به شهرداری، ایجاد شده 

است. 
اوایل سال جاری  احمدی گفت: در  محمدعلی 
ایجاد حوزه مقاومت بسیج در شهرداری اصفهان 
)عج(  الزمان  صاحب  سپاه  فرماندهی  طرف  از 
ابالغ شد که بر این اساس یک کار منسجمی را 
در شهرداری اصفهان در رابطه با ماموریت های 

بسیج دنبال خواهیم کرد.
با  از کسانی که  از 60 درصد  افزود: بیش   وی 

شهرداری ارتباط دارند عضو بسیج شهرداری اصفهان هستند.
 فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهرداری اصفهان در خصوص نیروهای عادی و 
نیروهای فعال بسیج مرتبط با سازمان بسیج شهرداری تصریح کرد: در مجموع 
26 پایگاه مقاومت بسیج در مجموعه شهرداری شامل شهرداری مرکزی، مناطق 

شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری، ایجاد شده است.   

جدید  رکورد  کسب  از  مبارکه  فوالد  نسوز  تعمیرات  مدیر  مختارپور  ایرج   
مصارف نسوز در شرکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت: در آبان ماه سال جاري 
با تالش کارکنان ناحیه فوالدسازي رکورد مصارف نسوز در این شرکت به 
6.48 کیلوگرم بر تن مذاب رسید که این نرخ مصرف مي تواند بعنوان الگویي 

براي سایر شرکتهاي فوالدسازي کشور مطرح باشد.
ایشان با اشاره به رکورد قبلي این واحد که به میزان 6.65 کیلوگرم برتن 
مذاب و در آبان ماه سال 93 محقق شده بود، گفت : با توجه به بازار رقابتي 
که در کشور وجود دارد، شرکتهایي موفق خواهند بود که عملکرد مناسب در 
مدیریت هزینه هاي خود داشته باشند ، لذا از آنجایي که مصارف مواد نسوز 
یکي از اقالم پرهزینه تولید فوالد محسوب مي شود ، کاهش ضریب مصرف 
آن در این شرایط سخت و پرچالش مي تواند کمکي براي مقابله و پشت سر 
گذاشتن بحران موجود باشد، بنابر این رکورد حاصل شده در شرکت فوالد 
هاي  هزینه  کاهش  زمینه  در  موفقیتهاي شرکت  از  یکي  عنوان  به  مبارکه 

تولید، مطرح است.
مدیر تعمیرات نسوز تصریح نمود: کسب این رکورد حاصل تعامل و ارتباط 
تنگاتنگ واحدهاي تعمیرات نسوز ، تولید و تعمیرات برق و مکانیک ناحیه 
فوالدسازي با اصالح روشها و دستورالعملهاي کاري و همچنین بازرسیهاي 
مداوم تجهیزات و نیز همکاري واحد خرید مواد اولیه در جهت تأمین مواد 

نسوز با کیفیت محقق شده است.
به مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه  را  این موفقیت  پایان کسب  ایشان در 
تبریک گفت و اظهار امیدواري کرد با رعایت کلیه اصول و موارد ایمني این 
امکان   ، محصول  تمام شده  هاي  هزینه  کاهش  با  تا  داشته  ادامه  رکوردها 

رقابت با سایر کارخانه هاي فوالدسازي همچنان فراهم گردد.

حضور موفق شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختياری در دوازدهمين 
نمایشگاه بين المللی ایران متافو 

موضوعیت  با  که  متافو  ایران  المللي  بین  نمایشگاه  دوازدهمین   
ماشین  سازي،  قالب  گري،  ریخته  آهني،  غیر  فلزات  معدني،  فوالد،صنایع 
المللي  بین  هاي  نمایشگاه  دائمي  محل  در  صنعتي  هاي  کوره  و  کاري 
انواع  نیز  بختیاري  محال  چهار  خودرو  ورق  شرکت  شد،  برگزار  تهران 
قرار خارجي  و  داخلي  بازدیدکنندگان  عموم  دید  معرض  در  را   محصوالت 

 داد.
در  بختیاري  و  محال  چهار  خودرو  ورق  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
کارشناسان  همراه  به  شرکت  این  عامل  مدیر  نمایشگاه  این  برگزاري  طول 
ورق  شرکت  معرفي  بر  کنندگان  بازدید  استقبال  ضمن  غرفه  در  حاضر 
براي  شرایط  نمودن  فراهم  وبازاریابي،  تجاري  روابط  توسعه   ، خودرو 
 صادرات و اختصاص سهم بیشتري از بازار محصوالت فوالدي به خود همت

 گماردند.

نعمتی:رکود اقتصادی در کشور بیداد می کند 
نعمتی گفت: رکود حاکم بر اقتصاد در کشور بیداد می کند و این وضعیت 

برای تولید مفید نیست و دولت باید در جهت رفع رکود فعال تر عمل کند.
به گزارش کیمیای وطن  ، بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس 
شورای اسالمی، با اشاره به وجود رکود در اقتصاد کشور گفت: رکود در 

کشور بیداد می کند و مردم را رنج می دهد و این وضعیت برای تولید 
و اقتصاد کشور مفید نیست.وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم 
رهبری با بهره گیری از مدیریت جهادی باید در راستای رفع رکود از 
اقتصاد کشور اقدام کنیم و تصمیمات در این راستا باید سریع، منطقی 
و عاقالنه باشد و از ظرفیت های کشور چه در بعد نیروی انسانی و چه 
در بحث معادن و... باید استفاده شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس، اظهار داشت: مجموعه دولت و به ویژه وزارتخانه های اقتصادی 

آن باید بیش از این در ارتباط با رفع رکود فعال باشند و از وزارتخانه های 
صنعت، کار و نفت توقع می رود تا در این راستا جدی تر قدم بردارند.نعمتی 
در پایان با اشاره به وجود رکود در بخش مسکن، خاطرنشان کرد: وزیر راه 
طرح مسکن اجتماعی را چه زمان می خواهد اجرایی کند و نیاز است که هر 

چه زودتر این طرح اجرایی شود.

راه اندازی درگاههای نوین خدمات 
غیرحضوری به مشترکین

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان اصفهان در همایش رؤسای ادارات خدمات 
مشترکین که در آبفای لنجان برگزارشد گفت : درحال حاضر همه مناطق آبفا استان 
اصفهان آمادگی کامل برای ارائه خدمات 22 گانه مشترکین به صورت غیرحضوری از 
طریق درگاه های پیشخوان دولت ، پرتال شرکت و سامانه 122 را به تمام مشترکین 
دارد .رضا رضایی به استفاده از ارتباط موبایلی با مشترکین پرداخت و اعالم نمود : یکی 
دیگر از خدمات نوین که در قالب غیرحضوری به مشترکین ارائه می شود استفاده از 
اپلیکیشن USSD )ارتباط موبایلی با مشترکین( است . بدین منظور تاکنون 94 درصد 
شماره های مشترکین در سطح استان جمع آوری شده است .وی به برگزاری اولین 
همایش ادارات خدمات مشترکین و درآمد استان اشاره کرد و بیان داشت : 34 نفر از 
رؤسای مشترکین مناطق در آبفای لنجان حضور یافتند تا تدابیری همچون چگونگی 
راه اندازی درگاههای نوین ارائه خدمات غیرحضوری به مشترکین عنوان شود که در 
این زمینه می توان به سامانه 122 اشاره کرد به طوریکه مشترکین می توانند با برقراری 
ارتباط با این سامانه از خدمات غیرحضوری آبفا استان اصفهان بهره مند شوند .رضایی 
اظهار داشت : مشترکین در آینده ای نزدیک می توانند با ارتباط با سامانه 122 شماره 
کنتور خود را اعالم نمایند تا قبوض آنها صادر شود این درحالیست که مشترکین هر 
دوره نمی توانند شماره کنتور خود را به صورت غیرحضوری اعالم کنند بلکه بعضاً بنا 
به دالیلی که مشترک قادر به پاسخگویی به مأمورین کنتورخوان نباشد می تواند در آن 

صورت اقدام به اعالم غیرحضوری شماره کنتور خود نمایند .

 برداشت ۱0 هزار تومانی بعضی بانک ها
کسب رکورد جدید مصارف نسوزدر فوالد مبارکه  از حساب مردم    

رضا امیني رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان
ضرورت نصب تابلوهای حد ترخص شرعی 

یاداشت اقتصادی



معضل  خاک،  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  خاک  و  آب  معاون 
10 سال آینده کشور خواهد بود.به گزارش واحد رسانه شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، علیمراد اکبری در آیین 
کشاورزی  صنعت  المللی  بین  نمایشگاه  چهاردهمین  افتتاحیه 
اصفهان، ماشین آالت و تجهیزات آبیاری با اشاره به این که پایین 
رفتن سطح آب های زیر زمینی در برخی از دشت های کشور تا 
20 متر، یک فاجعه زیست محیطی است، افزود: فرسایش خاک 
میلیارد   2 ساالنه  و  است  تن  هکتار، 17  هر  ازای  به  کشور  در 
ارزشی  که  افتد  می  اتفاق  کشور  در  خاک  فرسایش  مترمکعب 
حدود 56 میلیون دالر دارد. این در حالی است که طبق برنامه 
ششم توسعه ساالنه باید 2/5 میلیون هکتار از اراضی کشور بهبود 
یابد.وی آغاز خشکسالی کشور از سال 78 را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: سرانه آب در کشور از 4500 متر مکعب به کمتر از یک 
هزار متر مکعب نزدیک می شود و این ابتدای یک فاجعه است.  
وی با بیان اینکه استفاده از منابع تجدید پذیر آب در کشور ما به 
74 درصد رسیده و این در حالی است که در دنیا هنگام استفاده 
از 60 درصد منابع تجدید پذیر، اعالم بحران می شود، افزود: این 
برداشت ها مشکالت زیادی را در زمینه محیط زیست و تخریب 

زیرساخت  های اصلی کشور به همراه خواهد داشت.  
هزار  اکنون حدود 800  داد:  ادامه  وزیر جهاد کشاورزی  معاون 
حلقه چاه در کشور وجود دارد که نیمی از آنها غیر مجاز است و 

این یعنی غارت آب؛ در صورتی که اگر جلوی چاه های غیر مجاز 
گرفته شود، بسیاری از مشکالت آب کشور حل می شود.

از امروز حدود 50 میلیارد متر مکعب  اینکه  به  با اشاره   اکبری 
 آب های زیرزمینی خود را مصرف کرده ایم، تصریح کرد: امروز 
چاه های کشور وضعیت اسفناکی دارد و توان برداشت آنها از 180 
هزار متر مکعب در دهه پنجاه به 60 هزار متر مکعب رسیده است.

از  برخی  در  زمینی  زیر  های  آب  سطح  اینکه  یادآوری  با   وی 
دشت های کشور بسیار پایین رفته، اذعان داشت: به دلیل نشست 
نیست. همان  انتظار  از  فجایع زیست محیطی دور  وقوع  زمین، 
طور که 300 دشت از 609 دشت کشور در وضعیت فوق بحرانی 
قرار دارد که اکثر آنها در دو استان خراسان رضوی و همدان واقع 
شده است.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: 
شاید خاک امروز مغفول باشد، اما تا 5 سال آینده درباره معضالت 
آن زیاد خواهیم شنید. اکبری با اشاره به مصرف آب در بخش 
کشاورزی گفت: بر اساس آمار، مصرف آب در بخش کشاورزی 61 
میلیارد مترمکعب بوده و صحبت های مطرح شده مبنی بر 90 و 
92 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی صحت ندارد.  معاون 
آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به راهبردهای بخش مدیریت 
آب در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: دوران سد سازی به سر 
آمده و سد سازی باید در ایران متوقف شود، همان گونه که باید 

انتقال آب بین حوضه ای کنار گذاشته شود.

جناب آقای دکتر کامران: ازاینکه لطف فرمودید و در مصاحبه 
مجلس  روز  مناسبت  به  وطن  کیمیای  باروزنامه  اختصاصی 
کنم  نمودیدتشکر می  وسالروزشهادت شهید مدرس شرکت 

به عنوان اولین سئوال بفرمایید:
بفرمائید  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  عنوان  به   
مجلس امروز چه مقدار در راستای تفکر شهید مدرس 

حرکت کرده است ؟ 
شورای  مجلس  به   8 از  بیش  بدهم  نمره  بخواهم  اگر  بنده 
و  زیستی  ساده  در جهت  مجلس  داد چون  نخواهم  اسالمی 
مقابله با اشرافیگری جدیت الزم و کافی را ندارد. در صورتیکه 
در  بود  الشرایط  جامع  فقیه  یک  اینکه  مدرس ضمن  شهید 
سنگر مجلس هم به سبب اینکه دنیا را سه طالقه کرده بود 
در مقابل ظالمان ایستاد و با تقدیم خون خویش آنان را بی 
اعتبار نمود به همین سبب امام )ره( بیش از هر فردی از شهید 

مدرس یاد کرده است.
آیا در مجلس فعلی امکان حرکت بر مبانی و شاخصه 
های مدرس وجود دارد ؟ آیا می توان به راحتی مسائل 

را مطرح کرد ؟ 
شهید مدرس صریح اللهجه بود و با شجاعت مسائل داخلی و 
خارجی را مطرح می کرد اما این فرهنگ که یکی از شاخصه 
های مهم است جای آن در مجلس خالی است و موضع گیری 
می شود و یا اصال همراهی نمی گردد مثال بارها در رابطه با 
سفرهای خارج که مقام معظم رهبری هم در دیدار نمایندگان 
فرمودند سفرهای غیر ضرور نروید اما با نگاه معیشتی ادامه 
دارد و حتی طرحی که داده شد که به جای دالر ریال بگیرند 

مورد تصویب قرار نگرفت و لذا این دست مسائل را به سبب 
موضع گیری ها نمی توان مطرح کرد گرچه این قضیه ممکن 

است شامل همه هم نشود.
مجلس چه مقدار بر ساده زیستی و منویات مقام معظم 

رهبری حرکت می کند ؟ 
و  نظم  و  باشید  وقف  که  فرمودند  بارها  رهبری  معظم  مقام 
انضباط هم وجود داشته باشد که متاسفانه در جلسات علنی 
گاهی تعدادی در رای گیری شرکت نمی کنند و سیستم هم 
تعداد شرکت کنندگان را نشان می دهد یا کمیسیون ها گاهی 
قانون  امر نظارت و  به حد نصاب نمی رسد در صورتیکه در 
گذاری باید وقت بیشتری مصرف گردد اگرچه برخی تعطیالت 
مجلس را به عنوان سرکشی به حوزه و نوعی پرکاری می دانند 
نمی توان این ادعا را اثبات کرد چون جایی که کارت می زنند 
کمی عدد هست و در حوزه های انتخابیه که کسی نمی تواند 
مقام  بارها  از طرفی  ندارد  امکانی وجود  و چنین  بزند  کارت 
معظم رهبری و امام )ره( حشر و نشر با مردم محروم و پرهیز 
از ارتباط با صاحبان ثروت و قدرت را گوشزد کرده اند لیکن 
بده و بستانها و مالحظه کاری ها رو به به رشد است گرچه 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شده است لیکن نحوه 
انتخاب اشکال دارد چون باید 2 برابر معرفی کنند تا گزینش 

معنی دارتر شود.
یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجراست ، اما متاسفانه 
به نظر می آید مجلس  در این وظیفه موفقیت چندانی 
دارید علتش  قبول  را  این ضعف  اگر جنابعالی  ؟  ندارد 

چیست ؟ 

کمیسیون اصل 90 است در امر نظارت که آن هم در نحوه 
می  معرفی  نفر  یک  فقط  چون  دارد  اشکال  رئیس  انتخاب 
شود در صورتیکه باید صحنه رقابت حاصل شود و کمیسیون 
تخصصی هم چون مرجع باالدستی است در امر نظارت اسیر 
بده و بستان می گردند لذا اغلب سواالت، تفحص ها و استیضاح 

ها با پسغام و پیغام له می شود.
رابطه مدرس با ارباب قدرت و ثروت چگونه بود؟

شهرضا  اسفه  در  عمویش  پدر،  فوت  از  پس  مدرس  شهید 
هفته ای ده شاهی می داد پس از فوت عمو، برای ارتزاق خود 
کارگری می کرد و وقتی فقیه جامع الشرایط شد و نماینده در 
مجلس، با همان گاری به تهران رفت و وقتی کالسکه آوردند 
برای او، )ماکسیمای فعلی( پس زد و اجازه نداد صاحبان ثروت 
و قدرت در وی نفوذ کنند بطوریکه رضاخان سوال کرد از جان 
من چه می خواهی؟ پاسخ داد با همان لهجه شهرضایی، »می 

خوام ُک تو نباشی.«
باید  نمایندگان چه درسی   ، مجلس عصاره ملت است 

از مدرس بگیرند تا این جمله امام )ره( تحقق یابد ؟
- شهید مدرس فرمود: دیانت ما عین سیاست ماست و امروز 
اسالم آمریکایی این را منکر است و اسالم ناب محمدی )ص( 
با تقدیم خون این منش را ارتقاء داده است به گونه ای که 

بیداری اسالمی حاصل از این بصیرت شد.
بررسی دقت  با  طرحها  و  لوایح  بررسی  در  مدرس  شهید   - 

به  را  وابستگی  نفوذ دشمن سبب شود  مبادا  که  نمود  می   
وجود آورد.

- مقابله داشت با واردات و به تولیدات داخلی بسیار اهمیت 
کرباسی  کرد  شروع  خود  عمامه  از  طوریکه  به  داد  می 
رعایت  شیوه  این  که  داشت  اصرار  و  نمود  رنگ  و  گرفت   را 

گردد.
- اقتصاد مقاومتی را عمال جاری و ساری می ساخت که امروز 
درسی است بر همه حاکمان چون اگر حاکمان بر خود سخت 
اتفاق  نظر مقام معظم رهبری  اقتصاد مقاومتی مورد  نگیرند 

نمی افتد.
امیدوارم دیوان محاسبات مجلس بطور شفاف اعتبارات مجلس 
و شخص رئیس را به موقع بررسی و به مردم گزارش دهد و 
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس به گونه ای اقدام کند که 
متقاضی  نمایندگان  مربوط  گزارشات  قوانین  تصویب  از  قبل 
تحویل گیرند و در تدوین برنامه ششم مطالبات واقعی مردم 
را جاری و ساری سازند تا هزینه و درآمد ها یکی گردد و از 
وام  مثل  در کشور  کار کردن  مقطعی  واال  کاسته شود  تورم 
خودرو یا استراتژی واردات در مناطق آزاد به جای صادرات نه 
اینکه مشکل اقتصادی را حل نمی کند بلکه همه تورم زاست 
و این با فرهنگ شهید مدرس و امام )ره( و مقام معظم رهبری 

مغایرت دارد.

اظهار امیدواری می گردد :تا پایان آذرماه تفاهم نامه نهائی اداره 
کل راه و شهرسازی استان  با بانک ملی در خصوص تحویل و 

تحول کارخانه ریسباف صورت خواهد گرفت
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  غالمی  اله  حجت  اصفهان، 
مساحت این کارخانه را شامل 69 هزار مترمربع عرصه به همراه 
سالن های موجود و اعیانی برشمرد که براساس نرخ کارشناسی 
به  تعیین شده  بهای  واگذاری ملک و 15 درصد  قالب  روز در 
پرداخت  ملی  بانک  به  امالک،  مزایده  قالب  در  نقدی  صورت 

می شود.
اینکه در گذشته  به  اشاره  با  استان  راه و شهرسازی  مدیر کل 
تعدادی زیادی از کارخانه هائی که در محور چهارباغ باال، حاشیه 
زاینده رود و در سطح شهر پراکنده شده بودند تخریب شده و 
تنها دو کارخانه ریسباف و نخ تاب باقی مانده است گفت: با هدف 
ایجاد موزه بزرگ اصفهان و جلوگیری از تخریب کارخانه و اینکه 
بتوان فضاهای موجود را با معماری آن حفظ نماییم با دستور 
امضاء  بانک ملی و  با  تفاهم نامه  انعقاد  و  راه و شهرسازی  وزیر 

معاون وزیر زمین کارخانه خریداری شد.
غالمی افزود: پس از تحویل زمین کارخانه، شورایی تحت عنوان 

شهردار،  استاندار،  وزیر،  معاونین  از  متشکل  راهبردی  شورای 
مدیر میراث فرهنگی و اساتید دانشگاه  و به دبیری اداره کل 

تشکیل می شود.
و  تجهیز  کمیته  اجرائی،  ستاد  از  شورا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بهره برداری و کمیته مالی تشکیل می شود گفت: هر کدام از این 
کمیته ها فعالیتهایی را شامل طراحی موزه، تعمیر و نگهداری و 
مرمت ساختمانهای موجود و تجهیز و بهره برداری از آن برعهده 
دارند و در نظر است مسابقه بزرگی در سطح ملی برگزار گردد 
تا بهترین پیشنهادات برای استفاده از این فضای شهری تعیین 
شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه در کنار موزه 
بزرگ شهر اصفهان، بتوانیم نیازهای شهری مردم را تامین کنیم 
گفت: در نظر است فضاهای موجود باقیمانده از کارخانه ریسباف 
را  نیاز یک چنین فضای شهری  مورد  و فضای  کنیم  را حفظ 
طراحی کنیم و در کنار آن بناهای فاخری که هم ماندگار باشد 
و متناسب با معماری عصر صنعتی باشد در این مجموعه ایجاد 
کنیم. غالمی تصریح کرد: با بازآفرینی شهری که ناشی از قانون 
ناهمگون  و  ناکارآمد  بافت های  نوسازی  و  بهسازی  از  حمایت 
شهری است، محدوده هدفی را مشخص و احیاء نماییم تا برای 

نسل آینده این بناها را حفظ نماییم.

معاون استاندار یزد: 

ضرورت پرهیز از ایجاد سوء تفاهم 
در فضای عمومی

به  که  یزد  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   
عنوان جانشین استاندار در نهمین نشست شواری آموزش 
از  پرهیز  ضرورت  بر  بود  کرده  شرکت  استان  پرورش  و 

ایجاد سوء تفاهم در فضای عمومی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان 
تعمیق  برای  باید  اظهار کرد: همه  یزد محمدعلی طالبی 
از  برداری  بهره  هدف  با  ارزشمند  نگاه  و  روابط  تعامل، 
بیشتر  هرچه  توسعه  و  رشد  درراستای  مدیریتی  ظرفیت 

استان تالش کنیم.
این مسئول به مصداق های متعددی از هماهنگی، تعامل و 
ارتباط بسیارخوب و نزدیک استانداری و آموزش و پرورش 
در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: هیچ موقع ارتباط 
اندازه  به  را  یزد  استانداری  با  پرورش  و  آموزش  مجموعه 

امروز نزدیک ندیدم.
طالبی با اشاره به نحوه انعکاس اخبار شورای برنامه ریزی 
درباره  شده  مطرح  ای  رسانه  مباحث  و  استان  توسعه  و 
مدیرکل آموزش و پرورش ادامه داد: استاندار یزد، احمد 
توانمند  مدیران  از  را  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  شیرزاد 
استان می داند و همواره حمایت کرده و در موارد متعدد 

او را مورد تقدیر قرارداده است.
جانشین استاندار یزد در شورای آموزش و پرورش با بیان 
به  استاندار  نگاه  ارتباط و  از  او  اندازه  به  اینکه هیچ کس 
این  کرد:  تصریح  ندارد  خبر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
خدمات  و  تجربه  از  برگرفته  و  اعتماد  برپایه  ارتباط 
استان پرروش  و  آموزش  مجموعه  در  شیرزاد   ارزنده 

 است.
طالبی با اشاره به نقل قولهای با واسطه در برخی رسانه ها 
اظهار کرد: برداشت های خاصی که از سخنان استاندار در 
آن نشست شده بود برای همه افرادی که به عمق ارتباط 
و تعامل وی و مدیرکل آموزش و پروش واقف هشتند، غیر 
قابل باور بود، از این رو با تاکید استاندار توضیح الزم برای 
منتشر  یزد  استانداری  عمومی  روابط  توسط  اصالح خبر، 

می کند.
برنامه ریزی و توسعه  ،  نشست شورای  بنابراین گزارش 
استان یزد که به استفاده از ظرفیت های قانون بودجه 94 
آموزش و پرورش اختصاص داشت که مدیرکل آموزش و 
نهاد  این  بودجه  وضعیت  درباره  را  نکاتی  استان  پرورش 
از  های  بخش  درصدی   300 تا   10 رشد  از  و  کرد  ارائه 

آن خبر داد.
و  آموزش  نقدینگی  متاسفانه  کرد:  اظهار  شیرزاد  احمد 
اجتناب  بیشتر در بخش هزینه ها و بخش های  پرورش 

ناپذیر این مجموعه است.
گزارش  ارائه  خواستار  خصوص  همین  در  یزد  استاندار 
بودجه  از  استفاده  در  دقت  مدارس،  وضعیت  از  روشن 
از  مناسب  استفاده  طرحها،  در  ملی  و  استانی  های 
یک  عنوان  به  وظایف  و  ها  فعالیت  به  توجه  ها،  فرصت 
خدمت نه یک کار تشریفاتی و لزوم توجه ویژه به خیران 
پرورش و  آموزش  حوزه  گذاران  سرمایه  و  ساز   مدرسه 

 شد.

رییس پلیس راهور یزد: 

نگرانی از دوچرخه های موتوردار
دوچرخه ها  شهر  در  موتورسیکلت  هزار   400 وجود 

نگران کننده است
رییس پلیس راهنمایي و رانندگي استان یزد با ابراز نگرانی 
از آمار باالی استفاده از موتورسیکلت در این استان، اظهار 
هزار  با وجود 400  دیار دوچرخه ها  امروز  متاسفانه  کرد: 
شهر  به  دارند،  تردد  شهري  معابر  در  که  موتورسیکلتي 

دوچرخه های موتوردار تبدیل شده است.
»منصور  سرهنگ  وطن،  خبرنگارکیمیای  گزارش  به 
اشاره  با  اردکان  ترافیک  شورای  نشست  در  جمشیدی« 
به فعالیت بالغ 12 کارخانه تولید موتورسیکلت در استان 
یزد، اظهار کرد: بیشترین آسیب ها و جراحات بوجود آمده 
در حوادث رانندگي استان مربوط به راکبان موتورسیکلت 
و ناشی از استفاده نکردن از کاله ایمنی است و مطمئناً 
با  برخورد  استان  رانندگي  و  راهنمایي  پلیس  اولویت 
موتورسواران فاقد کاله ایمنی است و توصیه می کنیم که 
مردم استان در این امر کمک و مساعدت الزم را داشته 

باشند.
وی با بیان این  که یکی از اقدامات پلیس راهور در موضوع 
مشکالت ترافیکی و تصادفات ناشی از آن، کنترل و برخورد 
با متخلفین موتورسوار است، خاطرنشان کرد: البته قبل از 
آموزشی  و  فرهنگی  اقدامات  انجام  متخلفان،  با  برخورد 
پلیس  نیز  جاری  سال  در  خوشبختانه  که  دارد  ضرورت 
اقدامات موثري را در دستور کار قرار داده این رابطه   در 

 است.
جمشیدي افزود: برگزاری جلسات متعدد آموزش استفاده 
از کاله ایمنی، توزیع رایگان کاله ایمنی در بین مردم و 

غیره از جمله این اقدامات است.
در  بر  تاکید  با  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
اهمیت  به  اردکان،  معابر  اصالح  گرفتن  قرار  کار  دستور 
نصب دوربین هاي کنترل سرعت در شهرهای استان اشاره 
اردکان  و شهرداری  فرمانداری  با همکاری  کرد:  عنوان  و 
دوربین های  نصب  آغاز  ترافیکی،  معضالت  به  توجه  با  و 
رسیده تصویب  به  شهر  سطح  در  سرعت   کنترل 

 است. 
وی با اشاره به تعامالت مناسب پلیس راهور با مسئوالن، 
تصریح کرد: امیدواریم نتایج پیگیری ها و جلسات مسئوالن 
مربوطه با پلیس راهور به کاهش حوادث ترافیکی بینجامد.

جمشیدي در پایان نیز به برگزاري اولین همایش ترافیکی 
رانندگی  و  راهنمایی  و  یزد  دانشگاه  همکاری  با  استان 
خبر  جاری  سال  در  خارجی  مهمانان  حضور  با   استان، 

داد.

در شهر و استانها
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شهر  توسعه  محور  برخوردار  کم  محالت  گفت:  اصفهان  شهردار 
انجام  مناطق  این  در  عمرانی  ابرپروژه های  راستا  این  در  و  هستند 

می شود. 
در  جمالی نژاد  مهدی  وطن،  کیمیای  خبرنگارروزنامه  گزارش  به 
جمع  در   2 منطقه  فرهنگی  و  عمرانی  های  پروژه  افتتاح  حاشیه 
خبرنگاران اظهارکرد:تمام پروژه هایی که در مناطق شمال و غرب 

اصفهان انجام می شود می تواند به عنوان محور توسعه شهر 
اصفهان ثبت شود.

محور  برخوردار  کم  محالت  افزود:خوشبختانه  وی   
ابرپروژه های  راستا  این  در  و  هستند  شهر  توسعه 

عمرانی در این مناطق انجام می شود.
مناطق  توسعه  کرد:برای  تصریح  اصفهان  شهردار   

محروم ابتدا هسته مرکزی محالت را توسعه می دهیم 
و سپس در اطراف آن پروژه های مختلفی تعریف می 

کنیم.  جمالی نژاد خاطرنشان کرد:در ورودی محله دهنور 
ابرپروژه تقاطع غیرهمسطح استقالل در حال اجراست که به رینگ 

حفاظتی وصل می شود و بار ترافیکی غرب اصفهان را کاهش می 
دهد.

کرد:خیابان  اظهار   2 منطقه  در  دو خیابان  افتتاح  به  اشاره  با  وی   
ملت به طول 750 متر و عرض 16 متر با هزینه ای بالغ بر 7 میلیارد 

تومان احداث شده است.
 شهردار اصفهان ادامه داد:خیابان ولی عصر نیز به طول 800 متر و 
عرض 18 متر با اعتبار 5 میلیارد تومان امروز به بهره برداری رسید.

 جمالی نژاد با اشاره به اینکه اصفهان به عنوان شهر مسجد محور 
تعریف شده است، گفت: بر این اساس مراکز فرهنگی و کتابخانه ها در 
اطراف مساجد احداث می شود. وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای 

فرهنگی منطقه 2 نیز در دستور کار است، افزود:احداث فرهنگسرای 
تومان  میلیون   500 و  میلیارد  یک  اعتبار  با  دهنو  محله  در  سراج 

انجام شده است.
عنوان  به  اصفهان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  اصفهان  شهردار   
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و صنایع دستی مطرح است 
و در سال 2017 به عنوان پایتخت گردشگری شناخته 
می شود امیدواریم اجرای چنین پروژه هایی در 
توسعه شهر  و  پیشرفت  در  محروم  مناطق 

موثر باشد.
می  سعی  آینده  سال  در  افزود:  وی 
بهره  زیرساختی جهت  پروژه های  شود 
این  البته  یابد،  توسعه  بانوان  برداری 
موضوع از سال جاری آغاز شده و هفته 
برداری  بهره  به  بانوسرای منطقه 3  آینده 

می رسد. 
ساماندهی 4 ورودی شهر اصفهان در اولویت است

 جمالی نژاد از افتتاح تقاطع غیرهمسطح اشکاوند در آینده نزدیک 
خبرداد و افزود: اصفهان به رغم تاریخی بودن، ورودی زیبایی ندارد 

بنابراین قرار است ورودهای شهر در شان اصفهان ساماندهی شود.
تصریح  دارد،  ورودی   11 اصفهان  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار   
کرد: طبق جلسه ای که با استانداری برگزار شد قرار است 4 ورودی 
اصفهان در اولویت نوسازی و بهسازی شود. جمالی نژاد خاطرنشان 
کرد: تقاطع غیرهمسطح استقالل در ورودی شمال اصفهان، ورودی 
فرودگاه اصفهان تحت عنوان ورودی تشریفات، ورودی های کاوه و 
بهارستان در اولویت ساماندهی قرار دارد. وی اظهار کرد: ساماندهی 

7 ورودی دیگر نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد. 

مهندس صادقی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان  طی جلسه ای با دکتر 
جمالی نژاد شهردار اصفهان دیدار و گفتگو نمود . مهندس صادقي 
دراین دیدار ضمن اشاره به شرایط سخت وضعیت صنعت کشور بویژه 
صنعت فوالد به برنامه ها و راهکارهای ذوب آهن برای برون رفت از 
این شرایط و ایجاد سود آوری پرداخت .وي با اشاره به اقداماتی که 
اصفهان  شهر  و  استان  برای  مسئولیتشان  قبل  دوره  در  آهن  ذوب 
صورت داده است برای همکاری های متقابل با شهرداری ، با توجه 

به توانمندی ها و ظرفیت باالی موجود  اعالم آمادگي نمود  
انجام داد که  را  بزرگی  بایست کارهای  : می  افزود  و 

سایر بخش ها نمی توانند انجام دهند و این کارهاي 
شاخص ، ماندگار و مسبب خیر برای مردم می 
باشد . مدیر عامل شرکت خدمت به مردم و انجام 
کارهای ماندگار را وظیفه اصلی مسئولین دانسته 
و  ریزی  برنامه  با  آهن  ابراز داشتند که ذوب  و 
در  قطعا  خود  موجود  های  ظرفیت  از  استفاده 

جمالی  .دکتر  برداشت  خواهد  گام  زمینه  این 
نژاد شهردار اصفهان نیز انتصاب مهندس صادقي را 

بعنوان مدیر عامل ذوب آهن تبریک گفته و یادآور شد : 
نام وي همواره بعنوان یک مدیر سخت کوش در اصفهان مطرح 

بوده است . شهردار اصفهان ابراز امیدواری نمود که با حضور دوباره 
نیز  ارتقاء شرایط ذوب آهن ، شهر اصفهان  مهندس صادقي ضمن 
با این شرکت برخوردار شود  . وي ضمن اعالم  از برکات همکاری 
آمادگي شهرداری اصفهان براي همکاری متقابل با ذوب آهن گفت : 
سیاست شهرداری انجام کارها بگونه ای است که نتیجه برد-برد-برد 
حاصل شود به این معنا که ضمن برخورداری شهرداری و طرف هاي 
از نتایج این همکاری ها  همکاری ، شهروندان اصفهان و مردم نیز 
بهره مند شوند .در ادامه در جلسه شورای معاونین شهرداری اصفهان 
، برنامه ها و زمینه های همکاری بین دو مجموعه ، عنوان و مقررشد 

این موارد به سرعت برنامه ریزی و عملیاتی گردد .
* رضایت استانداراصفهان از اقدامات زیست محیطي  ذوب 

آهن اصفهان

مهندس صادقي مدیر عامل ذوب آهن طی جلسه ای با دکتر رسول 
زرگرپور استاندار اصفهان دیدار و گفتگو نمود .  

به  اشاره  با  وي  انتصاب  تبریک  دیدار ضمن  این  در  زرگرپور  دکتر 
اهمیت مجتمع ذوب آهن براي استان اصفهان گفت: این شرکت نقش 
استراتژیک در تولید محصوالت خام صنعتي و فوالد کشور دارد و از 
آماده  و  دارد  این مجموعه  به  اي  ویژه  نگاه  استان  مدیریت  رو  این 

همکاري براي رفع مشکالت این کارخانه بزرگ مي باشد.
دکتر زرگرپور با بیان اینکه صنایع براي استان اصفهان 
هم نعمت هستند و هم نقمت، گفت: صنایع بزرگ 
و  توسعه  و  اشتغال  ایجاد  در  را  اساسي  نقش 
آن  کنار  در  ولي  کنند  مي  ایفا  صادرات 
و مشکالت  هوا  آلودگي  قبیل  از  مشکالتي 
که  شود  مي  ایجاد  نیز  محیطي  زیست 
هاي  قدم  آنها  کاهش  جهت  در  بایستي 

اساسي برداشت.
کاهش  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  وي 
آلودگي هوا و صرفه جویي در مصرف آب اشاره 
کرد و گفت: اقدامات خوبي در این راستا از سوي 
ذوب آهن اصفهان انجام شده است.مدیر ارشد استان در 
ادامه اظهارداشت: موفقیت و یا عدم موفقیت صنایع بزرگ از جمله 
ذوب آهن در استان و حتي کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود . وي 
این  مشکالت  حل  جهت  در  جدید  مدیرعامل  کرد  اظهارامیدواري 
از  گزارشی  دیدار  این  در  نیز  صادقي  باشد.مهندس  موفق  مجتمع 
وضعیت ذوب آهن و صنعت فوالد کشور ارائه نمود و به بیان برنامه 
های کوتاه مدت و میان مدت خود جهت رفع مشکالت ذوب آهن تا 
سال آینده پرداخت . مهندس صادقی توانمندی های موجود در ذوب 
آهن را باال و مناسب دانست و گفت : این شرکت  قادر به  فعالیت و 
خدمات رسانی در سطح کشور و استان و حضور در پروژه ها و طرح 
های ملی و استانی را دارد . چنانچه در گذشته نیز منشاء اثر و خدمت 
از مشکالت و  با عبور  انشاا...  رسانی در سطح استان بوده است که 

گشایش در امور بیش از پیش در این زمینه فعالیت خواهد داشت . 

شهردار اصفهان:عدالت در خدمت رسانی  اعالم آمادگی ذوب آهن و شهرداری اصفهان براي همكاري

دکتر کامران: مالحظه کاری ها رو به رشد است

با هدف ایجاد موزه بزرگ اصفهان و جلوگیری از تخریب، 
کارخانه ریسباف اصفهان خریداری می شود

 نیمی از دشت های کشور در وضعیت فوق بحرانی 
قرار دارند

دو شنبه 9 آذر ماه 1394                 18 صفر 1437             30 نوامبر 2015                   سال اول شماره 42                    قیمت : 500 تومان                              

 « گشتی در اخبار

ادارات ثبت احوال سه بخش از توابع چهارمحال و 
بختیاري راه اندازي مي شود

قاسم سلیماني دشتکي در شوراي ثبت احوال چهارمحال و بختیاري اظهار داشت: ادارت 
و  باباحیدر  هاي  بخش  و  توابع شهرستان شهرکرد  از  فرخشهر  هاي  بخش  احوال  ثبت 

بهره  به  زودي  به  فارسان  شهرستان  توابع  از  جونقان 
برداري مي رسند.

هاي  شهرستان  در  احوال  ثبت  ادارات  کرد:  تأکید  وي 
سامان و بن نیز به بهره برداري رسیده و زمینه خدمات 

رساني سریع تر به مردم فراهم شده است.
مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاري نیز گفت: در 
هشت ماهه سال جاري 14 هزار و 830 واقعه ازدواج در 

استان ثبت شده است.
مدت  در  میزان  این  کرد:  تصریح  پور  رفیع  محمدعلي 

مشابه سال گذشته 13 هزار و 951 واقعه بوده است.وي بیان داشت: میزان والدت هاي 
چهارمحال و بختیاري در هشت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل شش 
و سه دهم درصد رشد دارد.رفیع پور اضافه کرد: در همین مدت هفت هزار و 620 واقعه 
ازدواج در چهارمحال و بختیاري ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک و شش 

دهم درصد رشد منفي نشان مي دهد.

آنفوالنزاي خوکي در کرمان 
تلفات آنفوالنزای خوکی در کرمان به 8 نفر رسید . به گزارش  کیمیای وطن  یک مسئول 
مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان که مایل است نامش برده نشود امروز در تماس 
خبرنگار ما با وی تائید کرد میزان تلفات آنفواالنزای نوع ای یا خوکی در استان به 8 نفر 
رسیده که هشتمین مورد فوت دیروز اتفاق افتاده است . 
وی افزود 4 مورد فوت در رفسنجان و 4 مورد در کرمان 

ثبت شده است . 
انفواالنزای نوع ای یا خوکی  به  ابتال  افزایش موارد  وی 
را نگران کننده دانست و گفت خواستار کمک رسانه ها 

هستیم اما نمیخواهیم مردم نگران شوند . 
دکتر شفیعی مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان هم هفته گذشته با اشاره به اینکه 
یک نوع بیماری تنفسی چند روزی است که در برخی 
شهرهای استان شایع شده است گفت این بیماری که به شکل سرماخوردگی حاد بروز 
میکند ناشی از ویروس آنفلوانزی نوع ای است که به آن انفواالنزای خوکی هم میگویند.

دکتر شفیعی افزود این آنفلونزا برای افراد عادی نگران کننده نیست اما برای کسانی که 
سابقه بیماریهای تنفسی ، دیابت و دیگر بیماریهای تضعیف کننده بدن را داشته باشند 

مرگبار است .

برای نخستین بار یک شرکت اصفهانی گواهی 
مدیریت صادرات دریافت کرد

شرکت مدیریت تجارت بین الملل دانا موفق به دریافت گواهینامه مدیریت صادرات از سازمان 
توسعه تجارت کشور شد. این برای نخستین بار است که یک شرکت اصفهانی گواهی مدیریت 
صادرات دریافت می کند. سازمان توسعه تجارت ایران با هدف توسعه فعالیت های شرکت 

های مدیریت صادرات، بهبود جایگاه آنها در حوزه تجارت بین الملل و شناسایی و معرفی 
تخصصی به فعاالن اقتصادی اقدام به رتبه بندی آنها کرده است. 

شرکت های مدیریت صادرات اهرم های مهم توسعه اقتصادی 
سال  از  شرکت  این  داشت:  اظهار  باره  این  در  دانا  عامل  مدیر  عسگر،  قاضی  یوسف 
83 تاکنون به صورت هدفمند در زمینه مدیریت صادرات فعالیت می کند و صادرات 
انحصاری بیش از پنج برند مطرح صنایع غذایی کشور را بر عهده دارد که بیشتر آنها جزو 
صادرکنندگان نمونه استانی و کشوری به شمار می روند. وی ادامه داد: این شرکت پس 
از بررسی های سازمان توسعه تجارت کشور موفق به دریافت گواهینامه مدیریت صادرات 
با رتبه C شد. مدیرعامل دانا افزود: این شرکت با توجه به ظرفیت های صادراتی، سوابق 

و استانداردهای اجرایی قادر به دریافت رتبه B کشوری است و از این رو درخواست ارتقا رتبه 
را به سازمان توسعه تجارت ارائه کرده ایم. این کارشناس بازرگانی خارجی در تشریح نقش 
شرکت های مدیریت صادرات در دنیا گفت: شرکت های مدیریت صادرات یکی از انواع واسطه 
های صادراتی در جهان )Export intermediaries(به شمار می روند که برای کمک به 
بنگاه های اقتصادی در جهت ورود به بازارهای جهانی ایفای نقش می کنند و در شرایط کنونی 
کشور که صادرات یکی از اهرم های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود این نوع شرکت ها 

می توانند تاثیر بسزایی در صادرات هدفمند و تخصصی داشته باشند. 



»جوایز ویژه« به 
برگزیدگان ششمین 

جشنواره عمار اهدا می شود
بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره مردمی عمار، با 
همکاری نهادهای فرهنگی کشور، جوایز ویژه ای به 
اهدا  جشنواره  این  مختلف  بخش های  برگزیدگان 
عمومی  روابط  وطن؛   کیمیای  گزارش  می شود.به 
ایجاد  هدف  با  کرد  اعالم  عمار  مردمی  جشنواره 
این  برگزیده  آثار  به  فیلمسازان  تشویق  و  انگیزه 
جشنواره در بخش های مختلف، جوایز ویژه ای اهدا 
هنری  و  فرهنگی  آفرینش های  مدیریت  می شود. 
رویکرد  با  آثار  تولید  به  جمکران  مقدس  مسجد 
»انتظار انقالبی« و مقابله با برداشت های نادرست از 
انتظار و نیز شورای سیاست گذاری نماز جمعه کشور 
و سوژه های  نماز جمعه  موضوع  با  تولیدی  آثار  به 
می کنند.همچنین  اهدا  ویژه  جایزه  آن،  پیرامون 
جایزه ویژه ای هم برای آثار برگزیده درباره موضوع 
»امر به معروف و نهی از منکر« و سوژه های مرتبط 
شده  گرفته  نظر  در  شده  فراموش  واجب  این  با 
است.بنابرین گزارش، ستاد احیای امر به معروف و 
نهی از منکر، پس از بررسی آثار برگزیده جشنواره 
از  ویژه ای  جایزه  اهدای  با  مختلف،  بخش های  در 
آثاری که در راستای ترویج فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر و توجه مردم به این امر باشد، تقدیر 
جهانی  شبکه  تفاهم نامه  براساس  می کند.همچنین 
و  معرفی  هدف  با  عمار  مردمی  جشنواره  و  سحر 
انتقال تولیدات رسانه ای داخلی بویژه آثار مربوط به 
سینمای انقالب، این شبکه پس از داوری فیلم های 
در  که  برگزیده  آثار  به  الملل،  بین  مسابقه  بخش 
راستای معرفی انقالب اسالمی، تحکیم همبستگی 
و ایجاد فضای اعتماد و تفاهم بین مسلمانان ایران 
ایرانی،  جامعه  واقعی  چهره  ترسیم  با  ملل  سایر  و 
مقابله با نفوذ فرهنگ غیراسالمی و افشاگری علیه 
اعطا  ویژه ای  است، جایزه  استـکباری  سیاست های 
جهانی  شبکه  تفاهم نامه،  این  اساس  می نماید.بر 
سحر، در ایام برگزاری جشنواره عمار، ویژه برنامه ای 
را به این موضوع اختصاص داده است و عالوه بر آن 
فیلم های منتخب جشنواره را در ایام برگزاری آن، 

نمایش می دهد.

 اکران فیلم »محمد 
رسول ا...)ص(« ویژه اعضای 
کانون های فرهنگسرای اسوه 

نُهم  دوشنبه  روز  ا...)ص(«  رسول  »محمد  فیلم   
آذرماه ویژه تمامی اعضای کانون های فرهنگسرای 

اسوه در سینما سپاهان اکران می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی 
بیان  اسوه  فرهنگسرای  رییس  اصفهان،  شهرداری 
سالمت،  همسران،  دریا،  به  رو  های  کانون  کرد: 
های  کانون  جمله  از  نشاط  با  بانوان  و  مادران 
دو  منطقه  شهروندان  ویژه  که  فرهنگسراست  این 
شهرداری هر یک به انجام فعالیت هایی می پردازند.

مریم کاویانی در ادامه گفت: برنامه های آموزشی و 
اجرایی هریک از این کانون ها به صورت سالیانه و 
فصلی برنامه ریزی شده اند که در طول ایام هفته 

میزبان مخاطبین خود هستند.
وی اظهار کرد: اکران فیلم »محمد رسول ا...)ص(« 
اسوه  فرهنگسرای  های  کانون  اعضای  تمامی  ویژه 
یکی از برنامه های اجرایی این مرکز است که روز 
در  بعدازظهر   14 ساعت  از  آذرماه  نُهم  دوشنبه 

سینما سپاهان انجام می شود.
با اشاره به زمان بندی کانون ها افزود: کانون  وی 
رو به دریا و کانون همسران روزهای چهارشنبه هر 
هفته به ترتیب از ساعت 15 تا 17 و 18:30 تا 20 
روزهای سه  نشاط  با  بانوان  و  کانون سالمت  شی، 
شنبه هر هفته به ترتیب از ساعت 9 تا 10:30 صبح 
و 14:30 تا 16 و همچنین کانون مادران روزهای 
یکشنبه از ساعت 9 تا 10:30 صبح برگزار می شود.

وی اظهار کرد: عالقه مندان با توجه به زمان بندی 
کانون ها می توانند با مراجعه به فرهنگسرای اسوه 
واقع در خیابان صمدیه لباف در هریک از کانون ها 
با  بیشتر  اطالعات  برای کسب  یا  و  کرده  نام  ثبت 

شماره 33271000 تماس حاصل کنند.
گفتنی است؛ فیلم »محمد رسول ا...)ص(« فیلمی 
است با ژانر تاریخی به کارگردانی »مجید مجیدی« 
روایت  را  محمد)ص(  کودکی  زندگی  داستان  که 
می کند و در سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر 

در سال 1393 برای اولین بار اکران شد.

غالمعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
و نماینده تهران و عضو شورای انقالب فرهنگی گفت: رادیو 

ایران می تواند خواندن متون قدیمی را رواج دهد.
عادل  حداد  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
جمهوری  صدای  معاون  که  جلسه ای  در 
در  رادیویی  شبکه های  مدیر  و  اسالمی 
و  رادیو  دوجانبه  همکاری های  جهت 
شده  تشکیل  فارسی  زبان  فرهنگستان 
بود پس از اطالع یافتن از برگزاری چنین 
پویشی گفت: کار رادیو ایران برای ترویج 
است.  خوبی  و  ارزشمند  کار  کتابخوانی، 
ایران  در  می توانید  شما  که  کاری  اتفاقا 
باب کنید خواندن متون به ویژه متن ادبی 
خواندن  درست  است.  قدیمی  کتابهای 
آسانی  کار  قدیمی  متون  ویژه  به  متن 
نیست واگر کسی بتواند فارسی را درست 

بخواند بخش زیادی از فرایند فهماندن اتفاق می افتد.
وی افزود: فارسی خواندن کار مهمی است. من بعضی افراد 
را دیده ام که با زبان های دیگر آشنا هستند وآن زبان ها را 
به درستی و با سرعت می خوانند اما در خواندن متن فارسی 

دچار لکنت می شوند که این باعث تاسف است.
است  ارزشمند  کاری  خوانی  متن  و  خوانی  فارسی  رواج 
برای شما  دهد. خود من حاضرم  انجام  می تواند  رادیو  که 
قسمتهایی از داستان حسنک وزیر نوشته بیهقی را بخوانم.

حداد عادل ادامه داد: در سفری که به سبزوار داشتم دریکی 
از سخنرانی هایم دوصفحه از تاریخ بیهقی را برای همشهریان 
وی، خواندم. مخاطبان از این امر به وجد می آمدند و اصال 

این  شد.  مضاعفی  هیجان  و  شوق  ایجاد  سبب  کار  این 
دوصفحه یک طرف و کل مراسم هم یک طرف دیگر، یعنی 
ارزش ایندو صفحه برابری می کرد. منظور این است که متنی 
درست خوانده شود حتی متن 
قدیمی، همه آن را در می یابند 

و معنایش را می فهمند.
رییس فرهنگستان زبان فارسی 
ادامه داد: من برای خانواده هم 
از متون قدیمی گاه تکه هایی را 
می خوانم و مورد استقبال قرار 
دارم  تعهد  همچنین  می گیرد. 
از  هم  کالس هایم  بین  در  که 
متون گذشته استفاده کنم واز 
رو برای آن ها بخوانم. نیتم هم 
این است که مردم متن خوانی 

و شعر خوانی را فرا بگیرند.
کسانی  رادیویی  برنامه های  در  کرد:  تصریح  حدادعادل 
به  بنده  بخوانند.  کتاب  و  متن  بتوانند  که  بیاورید  را 
کتابخوانی  حرکت  این  از  حمایت  ضمن  داوطلب  عنوان 
کتابخوانی برنامه هایتان  از  یکی  در  حاضرم  ایران،   رادیو 

 کنم.
می کنم  پیشنهاد  کار  این  برای  که  هم  کتابهایی  از  یکی 
کتاب »سیرت رسول اهلل« اثر رفیع الدین همدانی است که 

بخشهایی از آن را برای برنامه »کافه هنر« خواهم خواند.
غالمعلی حداد عادل سپس عضویت خودرا در پویش ملی 
)من کتاب می خوانم( اعالم کرد و با نشان این پویش عکس 

یادگاری انداخت.

 در ارتباط با روز اربعین امام حسین)ع( به طور طبیعی 
این سؤال به ذهن متبادر می شود که چرا فقط برای امام 
امامان  برای  و  است  تعیین شده  اربعین  روز  حسین)ع( 

دیگر حتی پیامبراعظم)ص( مراسم روز اربعین نداریم؟
کلیدی  نکات  به  است  شایسته  سؤال  این  به  درپاسخ   
تثبیت  حسین)ع(  امام  برای  فقط  را  اربعین  روز  که 
کرده است به شرح زیر اشاره نماییم: 1( در رقم اربعین 
را  ارقام آن خصوصیت  دارد که سایر  خصوصیتی وجود 
رسالت  مقام  به  سالگی  چهل  سن  در  انبیا  غالب  ندارد. 
رسیده اند. وقتی موسی)ع( تقاضای مالقات خصوصی با 
شب  چهل  را  مناجات  مدت  اهلل  اقدس  ذات  کرد.  خدا 
دعا  را  مؤمن  چهل  شب  نماز  در  اند  گفته  داد.  قرار 
بدارید. کسی  را گرامی  تا چهل خانه  کنید. همسایه ها 
خداوند کند  عمل  بدان  و  حفظ  را  حدیث  چهل   که 

می  جاری  زبانش  بر  دلش  از  را  حکمت  های  چشمه   
گرداند و... 2( فداکاری های امام حسین)ع( دین را زنده 
کرد و نقش او در زنده نگه داشتن دین اسالم کامال ویژه 
فداکاری  و  ها  حماسه  بنابراین  است.  فرد  به  منحصر  و 
باید زنده نگه داشت چون زنده  را  امام حسین)ع(  های 
نگه داشتن دین اسالم است و گرامی داشت روز عاشورا 
نگه  زنده  جهت  در  است  تالشی  درحقیقت  اربعین،  و 
داشتن دین اسالم و مبارزه با دشمنان دین و معنویت. 
پیامبری  و  امام  هیچ  برای  حسین)ع(  امام  مصائب   )3
پیش نیامده است. به بیان دیگر مصیبت امام حسین)ع( 
و حوادث کربال، از همه مصیبت ها بزرگتر و سخت تر بود 
اگر عامل دیگری هم درکار نبود، همین عامل کافی بود 

که نشان بدهد چرا برای امام حسین)ع( بیش از امامان 
دیگر و حتی بیش از پیامبر اسالم)ص( عزاداری و مراسم 
 )4 کنیم.  می  برپا  متعددی  سرایی  مدیحه  و  سوگواری 
فرزندان،  حسین)ع(  امام  )هـ.ق(   61 سال  محرم  درماه 
خویشان و یاران آن حضرت را کشتند و اسیران کربال را 
به کوفه و شام بردند و همین اسیران داغدیده روز اربعین 
شهادت امام حسین)ع( و یارانش به کربال رسیدند و همه 
مصایب روز عاشورا در آن روز تجدید شد و آن روز، روز 
سختی برای خاندان پیامبر)ص( بود. 5( دشمنان اسالم با 
به شهادت رساندن امام حسین)ع( قصد نابودکردن دین 
امام حسین)ع( تالش کردند  اسالم را داشتند. دشمنان 
را  فراموش شود و حتی کسانی  به کلی  تا حادثه کربال 
می  آمدند شکنجه  می  امام حسین)ع(  زیارت  برای  که 
عباسی،  خلیفه  متوکل  زمان  در  کشتند،  می  و  کردند 
همه قبرهای کربال را شخم زدند، مزرعه کردند و مردم 
را از آمدن برای زیارت قبر امام حسین)ع( منع کردند. 
شیعیان هم برای مقابله با اینها، از هر مناسبتی استفاده 
می کردند و حادثه کربال را احیا می کردند که یکی از 
این مناسبتها حادثه روز اربعین است. 6( یکی از نشانه 
های مومن، زیارت امام حسین)ع( در روز اربعین است. 
امام حسن عسگری)ع( روایت شده است که  از حضرت 
رکعت  یک  و  پنجاه  است،  چیز  پنج  مؤمن  »عالمتهای 
نماز فریضه و نافله در شبانه روز، زیارت اربعین، انگشتر 
به دست راست کردن، پیشانی برخاک نهادن درسجده و 
بسم اهلل را بلندگفتن«1 بنابراین یکی از وظایف شیعیان 

را اهتمام به زیارت اربعین برشمرده اند.

به گزارش کیمیای وطن، پس از حضور محمدحسین نیرومند 
در انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس تغییراتی در رویکرد 
انجمن به وجود آمد که در جهت پویایی و تداوم فعالیت این 
انجمن در عرصه انقالب و دفاع مقدس است. یکی از تغییرات 
در روند برنامه »سینما روایت« است که مدت هاست به صورت 
منسجم برگزار می شود. برنامه »سینما روایت« به طور هفتگی 
در روزهای یکشنبه در مجتمع فرهنگی اسوه برگزار می شود که 
تاکنون حدود شصت برنامه به بررسی فیلم های بلند سینمایی 

و مستند اختصاص یافته است.
و  برنامه  این  چگونگی  و  چرایی  درباره  سهرابی  اهلل  روح 
تغییرات آن گفت: سیاست انجمن در برگزاری برنامه »سینما 
و  هنرمندان  از  دسته  آن  برای  تریبونی  و  فضا  ایجاد  روایت«، 
 فیلمسازانی است که احتماالً کمتر فرصت بازگویی اندیشه ها و 
حرف هایشان را پیدا می کنند. این فضای صمیمی در کنار یک 
فرصت حرفه ای که برای تعداد دیگری از هنرمندان شاخص و 
صاحب نام ایجاد میشود می تواند فضا و فرصتی برای تعامل و 
همفکری جریان های حرفه ای و نیمه حرفه ای عرصه سینما و 
تلویزیون با یکدیگر باشد و به هر حال برنامه »سینما روایت« 
اگر بتواند رسالت خود را در همین خط و جریان حفظ کند تا 

حدودی به هدف اولیه ای که در نظر بوده، نزدیک شده است.
در  گفت:  مقدس  دفاع  و  انقالب  سینمای  انجمن  مقام  قائم 
مرحله جدید برنامه »سینما روایت« رویکرد این برنامه با اندکی 
تغییر به سمت و سوی نمایش و بررسی آثار شاخص تلویزیون 
سریال  از  ای  گزیده  مثال  عنوان  به  چنانکه  رفت.  خواهد  نیز 
تلویزیون »کیمیا« و رویکردهای آن به اضافه ساختار این اثر با 
حضور عوامل اصلی نقد و بررسی خواهد شد. در ادامه ممکن 
است همین رویه را در خصوص برخی دیگر از برنامه های موفق 
تلویزیون نیز داشته باشیم. البته کماکان اولویت برنامه پرداختن 
فرمت  با  آثاری  و  جهان  و  ایران  روز  موضوعات  و  مسائل  به 
سینمایی و مستند است اما تصمیم جدید با نگاه حمایت از آثار 
شاخص تلویزیونی که کمتر فرصت بررسی و نقد پیدا می کنند 
منتقدان  و  کارشناسان  از  گونه جلسات  این  در  و  گرفته شده 
مرتبط دعوت خواهد شد. چشم انداز ما، تأثیرگذاری بیشتر در 

جریان سینما و تلویزیون است و همچنان با نقطه مطلوب فاصله 
داریم که تمام تالشمان این است که با ایده های بکر و تازه و 
تنوع در روند برگزاری برنامه، به مرور به نقطه مطلوب که مد 

نظرمان است برسیم.
 سهرابی در پاسخ به این سوال که جایگاه فیلم های کوتاه در 
برنامه »سینما روایت« و دلیل کم توجهی برنامه-مذکور به این 
فرصت  قبل  های  ماه  در  البته  گفت:  است  مهم  بسیار  مقوله 
کوتاه  آثار  از  تعدادی  لذا  و  بود  بیشتر  کوتاه  آثار  به  پرداخت 
نقد و  اکران و مورد  نیاز مخاطب،  و  به فراخور درخواست  نیز 
بررسی قرار گرفته اند. اما عرصه فیلم کوتاه عرصه ای است که 
و  تهیه  مقدس  دفاع  و  ارزشی  موضوعات  با  آثار  آن  در  کمتر 
تولید می شود و جریان حاکم بر این فرمت از سینما، متأسفانه 
موجب  اینکه  تا  است  نگرانی  موجب  بیشتر  که  است  جریانی 
و  فیلمسازان جوان  بین هستند  این  در  البته  باشد.  امیدواری 
قابل  آثار  هم  فنی  لحاظ  به  اتفاقاً  که  متعهدی  و  ذوق  خوش 
و ارزشمندی تولید کرده یا می کنند اما ظرفیت یک برنامه با 
سبک و سیاق »سینما روایت« که هفته ای یک نوبت برگزار می 
شود، طبیعتاً ظرفیت و فرصت تعریف شده و محدودی است و 
در این قالب مشخص ناچاریم برای همه آثار نمایشی از سینما 
گرفته تا تلویزیون و کوتاه و مستند به طور عادالنه و مساوی 
افتاده است و شما  تاکنون هم  اتفاقی که  ایجاد فرصت کنیم. 
اگر برنامه  های ماهیانه »سینما روایت« را مالحظه کنید، شاهد 

همین تنوع در برنامه نیز خواهید بود.
از  جدید  دوره  در  که  سوال  این  به  ادامه  در  »سهرابی« 
بهره خواهید گرفت گفت:  منتقدان دیگری هم  و  کارشناسان 
در ادامه برنامه قطعاً از صاحب نظران، کارشناسان و منتقدین 
دیگری نیز استفاده خواهیم کرد، هر چند تاکنون هم سعی بر 
این بوده که از کارشناسان و منتقدین صاحب نام و شاخصی 
قدمت  وجود  با  که  کرد  فراموش  نباید  اما  شود.  گرفته  بهره 
بیش از یک ساله این برنامه، همچنان در مقایسه با برنامه های 
و  ایرادات  رفع  به مرور در جهت  و  نوپا محسوب شده  مشابه، 
اثرگذاری بهتر، اقدام خواهد  جذب مخاطبین بیشتر و وسعت 

 شد.

سخنان رهبر معظم انقالب درباره 
 »اربعین« و »حضرت زینب)س(« 

منتشر شد
همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی)ع( کتاب »جاذبه حسینی« از 

سوی انتشارات انقالب اسالمی روانه بازار کتاب شد.
با  همزمان  اسالمی  انقالب  انتشارات  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
فرارسیدن اربعین شهادت ساالر شهیدان حضرت امام حسین )علیه 

السالم(، کتاب »جاذبه  حسینی)ع(« را منتشر کرد.
این کتاب به همین مناسبت به مدت چهار روز با تخفیف 30 درصد 

عرضه می شود.
سال  از  انقالب  معّظم  رهبر  ارزشمند  رهنمودهای  حاضر،  مجموعه  
1357 تا 1390 در دو موضوع »زینب کبری )سالم اهلل علیها(« و 

»اربعین« است که از کتاب »آفتاب در مصاف« استخراج شده است.
با عنایت به اینکه ایّام پایانی ماه صفر در لسان مقام عظمای والیت 
به عنوان روزهای زینب کبری )سالم اهلل علیها( معرفی شده و از سوی 
الّسالم(  )علیه  اربعین سّیدالّشهدا  به مناسبت  ایّام، مزیّن  این  دیگر 
است که به تعبیر رهبر معّظم انقالب، آغاز دلربایی حسینی، احیای 
این مجموعه  در  است،  نهضت حسینی  یاد  پایه گذاری  و  کربال  یاد 
و در  تدوین  با هر دو موضوع،  مرتبط  است که مطالب  سعی شده 
آستانه این ایام به زینت طبع آراسته شود. ناگفته پیداست که بخش 
عظیمی از محتوای این دو موضوع ارتباط مفهومی صریح و کاملی 
با یکدیگر دارند، بنابراین تجمیع و ارائه آنها در یک مجموعه حائز 

اولویت بوده است.
کتاب حاضر در سه فصل »زینب کبری )سالم اهلل علیها(«، »اربعین« 
و »شرح فرازهایی از زیارت اربعین« و به شیوه  سیر تاریخی تدوین 
با  مرتبط  سخنرانی های  فصل،  هر  در  اینکه  توضیح  است.  شده 
موضوع به ترتیب تاریخ بیانات و با حذف مطالب غیرمرتبط احتمالی 
و همچنین با درج تیترهای مبّین شاکله  کلّی بیانات و چکیده های 
و چکیده های  تیترها  از  فهرستی  نیز  پایان  در  ارائه شده اند.  محتوا 

موجود در متن اثر کنار کتابنامه  مستندات درج شده است.

 فیلمبرداری »ایستاده در غبار« 
به پایان رسید

به گزارش کیمیای وطن، محمدحسین مهدویان درباره فیلم »ایستاده 
در غبار« گفت: فیلمبرداری این کار تمام شده و در حال مونتاژ کار 
و  فر  خزایی  توسط حبیب  موسیقی  در حال ساخت  االن  هستیم؛ 

تیتراژ فیلم هستیم.
وی با بیان اینکه تمام تالش مان را انجام می دهیم که »ایستاده در 
غبار« در جشنواره فیلم فجر اکران شود، ادامه داد: با این حال باید دید 

که کارهای مربوط به مونتاژ فیلم به موقع به اتمام می رسد یا خیر.
کارگردان »ایستاده در غبار« افزود: این فیلم روایتی از زندگی احمد 
آخرین  تا  کودکی  از  و  است  خاص  روایی  سبک  یک  با  متوسلیان 
به  غبار«  در  »ایستاده  در  را  بوده  همرزمانش  کنار  وی  که  زمانی 
 تصویر کشیدیم.مهدویان با بیان اینکه متوسلیان بنیانگذار لشکر 27

 محمد رسول اهلل بوده است، اظهار داشت: برای ساخت این اثر به 
سراغ خانواده متوسلیان رفتیم و از خاطرات آنها در این فیلم استفاده 

کرده ایم.
در  را  فیلم  این  به  مربوط  های  تمام صحنه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
سفر  دیگری  کشور  به  اصال  و  کرده  فیلمبرداری  خودمان   کشور 

نکردیم.

۱۷۳ فیلمنامه به جشنواره »محمد)ص( 
پیامبر صلح« رسید

به گزارش کیمیای وطن، مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره بین 
المللی فیلم »محمد)ص( پیامبر صلح« به دبیری مهدی حقیقی30 
آبان به پایان رسید و 173 فیلمنامه از 72 فیلمنامه نویس به دبیرخانه 

جشنواره ارسال شد.
بخش  در  فیلمنامه ها  این  است  قرار  انجام شده  ریزی  برنامه  طبق 
مسابقه فیلمنامه نویسی با عنوان »اولین دانشگاه و آخرین پیامبر)ص(« 

با یکدیگر رقابت کنند.
اقتباسی،  انیمیشن،  داستانی،  های  بخش  در  ارسالی  فیلمنامه های 
کلیپ و مستند مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و هیات انتخاب از 
میان این آثار 3 الی 5 فیلمنامه را به عنوان فیلمنامه های برگزیده 

انتخاب خواهند کرد.
به  صلح«  پیامبر  »محمد)ص(  فیلم  بین المللی  جشنواره  نخستین 
همت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد 
فرهنگی، هنری شهید مدنی و دبیری مهدی حقیقی دی ماه سال 

جاری در تهران برگزار می شود.

خداحافظی حمید گودرزی از »هفت«
حمید گودرزی از برنامه »هفت« و بهروز افخمی به دلیل آنچه که 

گرفتاری های شخصی عنوان کرد انصراف داد و خداحافظی کرد.
که  کشورمان  بازیگر  گودرزی  حمید  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
در  »هفت«  برنامه  جدید  سری  در  افخمی  بهروز  با  کوتاهی  مدت 
می کرد  همکاری  ایران  سینمای  کارگردانان  با  گفت وگو  بخش 
خبر افخمی  بهروز  و  »هفت«  برنامه  با  همکاری اش  پایان   از 

 داد.
حمید گودرزی با انتشار تصویری از خود و افخمی در صفحه شخصی 
دوستان  اطالع  به  »هفت«.  با  »خداحافظی  نوشت:  اینستاگرامش 
با  همکاری  ادامه  متاسفانه  شخصی  گرفتاری های  بدلیل  میرسانم 
برنامه »هفت« برایم میسر نمی باشد و از حضور در ادامه این برنامه با 
اجازه استاد افخمی عزیز انصراف دادم برای او و برنامه »هفت« آرزوی 

موفقیت دارم«.

مسابقه عکاسی سلفی »من و دوست 
اربعینی ام« در مسیر نجف-کربال

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همکاری پویش مردمی 
اربعینی ام«  دوست  و  »من  سلفی  عکاسی  مسابقه  اولین  تنهامسیر 
حسینی اربعین  راهپیمایان  ویژه  مسابقه  می کند.این  برگزار   را 

 است.
مسابقه  این  در  شرکت  به  مندان  عالقه  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
می توانند تصاویر و عکس های سلفی خود با زائران غیر ایرانی را به 
صفحه کاربری the_only_way @ در تلگرام ارسال کنند تا در 
 قرعه کشی پنج سفر زیارتی به کربال و پنج دستگاه آی پد شرکت

 کنند.

حدادعادل به کمپین ملی »من کتاب 
می خوانم« پیوست

فلسفه اربعین امام حسین)ع( چیست؟

فیلم کوتاه کمتر به موضوعات ارزشی پرداخته
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گشتی در اخبار

 «سودکو
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ب
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رفهنگ و هنر



دو شنبه 9 آذر ماه 1394                 18 صفر 1437             30 نوامبر 2015                   سال اول شماره 42                    قیمت : 500 تومان                              6

 «  باشگاه کارگران

 «  ورزش و سالمت

بازی  پراضطراب  های  ولحظه  رسید  پایان  انتظاربه 
شهرآورداصفهان به سر رسید! دورقیب دیرینه وسرسخت 
پیروزی  به  دستیابی  برای  وفوالدسپاهان  آهن  ذوب 
در   ، اصفهان  فوتبال  شهرآورد  بازی  وپنجمین  درپنجاه 
آرایی  صف  یکدیگر  شهرمقابل  فوالد  شهدای   ورزشگاه 
کردندودرمرحله نیمه نهایی جام حذفی ) جام آزادسازی 
خرمشهر( برابردیدگان مشتاق 7هزارهوادار متعصب خود 
به مصاف هم شتافتند وبازی بسیار زیبایی را به نمایش 

گذاشتند.
اختالفات  دچاربرخی  اخیرا  که  سپاهان   تیم 
که  بود  شده  باکادرفنی  مدیریتی  درحوزه  ای  سلیقه 
تا  شد  اخالق  با  مربی  فرکی  حسین  برکناری  منجربه 
تیم ریشه دار وپرطرفدارسپاهان درابتدا با محرم نویدکیا 
بازیهای  سابقه  که  هواداران  ومحبوب  پرتعصب  بازیکن 
هاست،  زبان  ورد  زیادی  سالیان  طی  وی  بیادماندنی 
با  آهن  راه  دیدارباتیم  ودر  شد  فرکی  حسین  جایگزین 
تک گل مهدی شریفی به پیروزی برسد وسپس درادامه 
بازیهای لیگ برتربا مربی کروات خود) ایگوراستیماچ( که 
بازیکنان  ازاوضاع واحوال تیم وظرفیت  شناخت چندانی 
شد  موفق  هواداران  یکپارچه  حمایت  لطف  نداشت،به 
2بر1تیم خوش ترکیب و جوان نفت تهران را با شکست 
بدرقه کند و در رده چهارم جدول رده بندی قراربگیرد 
خط  قلب  در  کارسازخود  مهره  دو  غیاب  در  سپاهان   ،
دفاعی باتمام وجود وبا بخدمت گرفتن مربی نامداری که 
سابقه درخشانی در تیم های اروپایی دارد برای پیروزی 
دراین بازی که از جهاتی جنبه حیثیتی داشت  به میدان 
خود  خوب  های  بازی  با  که  آهن  ذوب  اما  بود،  آمده 
روحیه  با  برترقراردارد  لیگ  بازیهای  جدول  دوم  دررده 
ای مضاعف و انگیزه ای باال میزبان تیم همشهری خود 
شده بودکهازحمایت بیش از3هزاروپانصدهوادارمتعصب و 

دوآتیشه  برخورداربود.
بدون اغراق باید اذعان کنیم که برخالف دربی تهران، می 
توان گفت زیباترین، حساس ترین وتماشاگرپسند ترین 

بازی جام حذفی )آزادسازی خرمشهر( را دوتیم همشهری 
ذوب آهن وفوالدسپاهان برگزارکردند ودرحالیکه از سوی 
یک  شدند  می  حمایت  پرشورخود  هوادار  هزار  حدود7 

بازی داغ وپرشوری را رقم زدند .
دیداردوتیم ذوب آهن وفوالدسپاهان دونماینده شایسته 
شهرزیبا وتاریخی اصفهان پس ازیک دقیقه سکوت بخاطر 
درگذشت پدریکی ازپرسنل زحمتکش باشگاه ذوب آهن 
وتجلیل از شهید سخندان برادرزاده رضا سخندان کمک 
داور اول این بازی، با سوت محسن ترکی در زمین چمن 

ورزشگاه شهدای فوالد شهرآغازشد.
وبا  توانمند  جوان،  نیروی  از  باتلفیقی  آهن  ذوب  تیم   
نظیرقاسم  ای  باتجربه  بازیکنان  با  و  وپرانرژی  انگیزه 
خوشفکروخوش  کاپیتان  زاده  رجب  مهدی  فرو  حدادی 
 تکنیک وباتمرینات مرتب ومنظم دروضعیت مطلوب وفرم 
جنگنده  ای  وروحیه  باال  ای  انگیزه  قراردارد،با  آل  ایده 
تیم  میزبان  برتر،  لیگ  نخستین  های  هفته  به  نسبت 
نهایی  نیمه  درمرحله  سپاهان  نام  وصاحب  همشهری 
مسابقات جام حذفی بودکه با داشتن 5 بارعنوان قهرمانی 
از تیم های  باردرجام حذفی به یکی  برتر و دو  در لیگ 
دفاع  درقلب  که  تیمی  است،  مطرح  قهرمانی  مدعی 
از  دارد که  را  یارملی پوش  نام هادی عقیلی  به  مدافعی 
سرشاربرخوردارمی  وهوشی  خوب  بسیار  بدنی  فیزیک 
باشدکه درعقیم گذاشتن حمالت مهاجمان درخط حمله 
نقشی اساسی دارد، به عنوان یک مهاجم سرزن ظاهر شده 
حریفان،  ترین  قدرتمند  مقابل  در  مثبت  عملکردی  وبا 
سپاهان را صاحب گل کرده است، سپاهان درخط حمله 
دارد  را  نام مهدی شریفی  به  ومتفکری  پا  تیز  غزال  هم 
 که عنوانداربهترین گلزن وتمام کننده ای مطمئن مطرح

 است.
بازی  از  دقیقه  یک  فقط  که  درحالی  تفاصیل  این  با 
تبریزی  مرتضی  غافلگیری  یک  در  بود،  شده  سپری 
مهاجم هوشمندوخوش تکنیک ذوب آهن با پاس بسیار 
زیبای قاسم حدادی فر صاحب توپ شدوبا فراراز کمند 

وعلی  عبدا...کرمی  درغیاب  که  سپاهان  دفاعی  خط 
تک  احمدی  رحمان  با  نمود،  می  پذیر  آسیب  احمدی 
فرو  بازی  دوم  دردقیقه  را  سپاهان  ودروازه  شد  تک  به 
برآید  استیماچ  ویژه  به  کادرفنی  نهاد  از  آه  تا  ریخت 
وحیرت  دربهت  سپاهان  پرشور  وهواداران  وتماشاگران 
زودهنگام  تعویض  اختیارکنند!  سکوت  زائدالوصفی 
فضیل موسایف مصدوم با محمد روشندل دردقیقه 14تا 
تانیمه  کاست  سپاهان  تیم  کارآیی  قدرت  از  حدودی 
تمام آهن  ذوب  سود  به  تبریزی  گل  تک  با  بازی   اول 

 شود.
اما نیمه دوم که به واقع نیمه مربیان خوانده می شود   
آبستن حوادث گوناگونی بود، دردقیقه   53 وریا غفوری 
با  بسته  زاویه  واز  رابرد  الزم  بهره  خلعتبری  پاس  از 
ثمر  به  را  تساوی  گل  ومهارنشدنی  سهمگین  ای  ضربه 
رساندتا این بارهواداران ذوب آهن سکوت اختیار کنند و 

هواداران سپاهان با شوروشوق زائدالوصفی به تشویق تیم 
محبوبشان بپردازند،اخراج میالد سرلک دردقیقه 85 کار 
رابرای تیم سپاهان سخت و دشوارکرد تا اجبارا 10 نفره 

بازی را دنبال کنند!
قانونی  دروقت  دوتیم  وتماشایی  زیبا  بازی  حال  هر  به 
اول  اضافی  وقت  در  رسید،  اتمام  به  1ــ1  تساوی  با 
رضا  سرمحمد  ضربه  با   110 دردقیقه  ها  ذوبی  باردیگر 
حسینی صاحب گل برتری شدند اما خوشحالی کادرفنی 
دقیقه  و3  نداشت  چندانی  دوام  آهن  ذوب  وهواداران 
سنگین  ضربه  تیم  این  دروازه  جلوی  درشلوغی  بعد 
برگشت  و  شدودررفت  دفع  مظاهری  توسط  عقیلی 
تا  قرارگرفت  اول  گل  زننده  وریاغفوری  اختیار  در  توپ 
رابازکند  آهن  ذوب  دروازه  باردوم  برای  دقیق  شوتی  با 
خوشحالی  در  غرق  لحظاتی  که  آهن  ذوب  تاهواداران 
لحظات  در  فروروند،  درسکوت  شناختند  نمی  سرازپا 
پایانی این مسابقه جذاب ودیدنی، بازی دوتیم به جنگ 
جدال  دقیقه  از 120  پس  اما  بود!  شده  بدل  ای  جانانه 
شد  تمام  مساوی  2ــ2  حساس  بازی  این  تماشایی 
وفینالیست برنده  تیم  کننده  تعیین  پنالتی  ضربات   تا 

سپاهان  پوشان  زرد  با  بخت  پنالتی  شود.درضربات   
یارنبود واولین ضربه را عقیلی که تبحر خاصی در زدن 
ها  سپاهانی  ازنهاد  آه  تا  زد  دروازه  تیر  به  دارد  پنالتی 
وریاغفوری  ضربه  استثنای  به  بعدی  درضربات  برآید، 
برای  دیگری  حاصل  انجامید،  سپاهان  گل  تنها  به  که 
سپاهانی ها دربه بار ننشست ورشیدمظاهری دروازه بان 
کریمی  مهدی  پنالتی  ضربه  آهن  ذوب  وجسور  چاالک 
هر4ضربه  ها  ذوبی  که  بود  درحالیکه  واین  مهارکرد!  را 
پنالتی خود را به وسیله رجب زاده، کاوه رضایی، مسعود 
تا 4ــ 1  ثمررساندند  پوربه  زاده و مهدی مهدی  حسن 
درضربات پنالتی به پیروزی برسند وفاتح این بازی بسیار 
زیبا باشندو باردیگربا غلبه بر تیم همشهری به فینال جام 

حذفی کشورراه یابد.
اصغرقلندری

وزنه برداری قهرمانی جهان 

رکورد حسین رضازاده شکسته شد
مجموع  و  دوضرب  رکورد  شکستن  با  لوچف  الکسی 
جهان قهرمان رقابت های دسته فوق سنگین مسابقات 

جهانی وزنه برداری شد.
 در آخرین روز مسابقات جهانی وزنه برداری در آمریکا، 
وزنه برداران دسته فوق سنگین در غیاب بهداد سلیمی 
این  طالی  مدال  به  رسیدن  برای  آلبگوف  روسالن  و 
وزن و عنوان قوی ترین مرد جهان با یکدیگر به رقابت 
 475 رکورد  ثبت  با  لوچف  پایان،  در  که  پرداختند 
مجموع  رکورد  کیلوگرم  سه  و  شد  قهرمان  کیلوگرم 

جهان که در اختیار رضازاده بود را ارتقا بخشید.
یک  که  کرد  ثبت  را  کیلوگرم   264 دوضرب  در  او 

کیلوگرم از رکورد دوضرب جهان که این رکورد هم در اختیار رضازاده بود، بیشتر است.
الشا تاالخادزی از گرجستان با رکورد 454 کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد و مدال برنز 

دوضرب را نیز کسب کرد.
مرت سییم از استونی با رکورد 438 کیلوگرم مدال برنز مجموع را به دست آورد و مدل 

نقره دوضرب نیز از آن او شد.
نتایج دسته 105+ کیلوگرم

و  با رکورد 211 کیلوگرم یک ضرب، 264 کیلوگرم دوضرب  از روسیه  لوچف  الکسی   -1
مجموع 475 کیلوگرم )3 مدال طالی یک ضرب، دوضرب و مجموع(

2- الشا تاالخادزی از گرجستان با رکورد 207 کیلوگرم یک ضرب، 247 کیلوگرم دوضرب 
و مجموع 454 کیلوگرم )2 مدل نقره یک ضرب و مجموع و برنز دوضرب(

و  دوضرب  کیلوگرم   248 یک ضرب،  کیلوگرم   190 رکورد  با  استونی  از  سییم  مرت   -3
مجموع 438 کیلوگرم )نقره دوضرب و برنز مجموع(

بهادر موالیی نیز با رکورد 176 کیلوگرم یک ضرب،230 کیلوگرم دوضرب و مجموع 406 
کیلوگرم در رده شانزدهم جهان قرار گرفت.

 یوسفی: پدیده خوب بازی می کند 
نتیجه نمی گیرد

پدیده خوب بازی می کند ولی در لحظاتی از بازی که 
عمل  ضعیف  است  گیری  امتیاز  برای  تمرکز  نیازمند 
می کند و متاسفانه ما با وجود بازی های خوبی که ارائه 
می دهیم نتوانسته ایم امتیازات الزم را جمع آوری کنیم. 
پدیده می بایست جایگاه بهترو باالتری در جدول لیگ 
بردی  از  بعد  شکر  را  خدا  داد:  ادامه  او  باشد.  داشته 
کسب  دوازدهم  هفته  دیدار  در  آهن  راه  مقابل  که 
قرار بهتری  شرایط  در  روحی  لحاظ  از  بچه ها   کردیم. 

 دارند. 
کنیم  بازی  آهن  ذوب  مقابل  باید  فردا  ما  افزود:  وی 
تیمی که از باشگاه، مربی و بازیکنان گرفته یک پکیج 

کامل است و همه از آنها به خوبی یاد می کنند.
 به نظر من ذوب می تواند برای هر تیمی مشکل درست کند. ولی به هر حال ما هم تمام تالشمان 
را می کنیم و تجربه هم ثابت کرده که پدیده مقابل تیم های بزرگ راحت تر بازی می کند. 
امیدوارم بتوانیم با امتیاز به مشهد برگردیم. یوسفی افزود: ما به اصفهان می رویم تا نتیجه 
 بگیریم. من امیدوارم که در درجه اول تیم نتیجه بگیرد و بعد از آن من هم بتوانم برای پدیده گل

 بزنم.

تأثیر ورزش بر سالمت و قدرت ذهن
همه ی ما در طول دوران مدرسه از تأثیر ورزش بر سالمت قلب، افزایش طول عمر 
چه  اما  شنیده ایم.  زیاد  اینها  مانند  و  گوارش  دستگاه  عملکرد  بهبود  استخوان ها، 
فکر می کنید اگر بدانید که ورزش به اندازه ی سالمت جسمی بر سالمت ذهنی نیز 

تأثیرگذار است؟
مطالعات دانشمندان نشان می دهد که صرف نظر از سن و یا سطح تناسب اندام، که 
از افراد عادی تا دوندگان ماراتن متفاوت است، ورزش به طور قطعی بر فعالیت های 

مغز و میانگین عملکرد آن تأثیر می گذارد.
در این مقاله ما نکاتی را برای تان فهرست کرده ایم تا بهتر بدانید که چطور ورزش 
برای شما، سالمت ذهنی، بهبود رابطه ها و یک زندگی شادتر و سالم تر را به ارمغان 

می رود.
اینها را نیز بخوانید

چهار راه افزایش قدرت مغز از راه ورزش
ورزش های آبی و فواید بی شمار آنها

10 وسیله ورزشی الزم برای هر خانه
راهنمای خرید ساک و کوله برای ورزش و گردش

استرس شما را کاهش می دهد
روز شلوغ و خسته کننده ای در دفتر داشتید؟ کمی راه بروید و سری به باشگاه تان 
بزنید تا از یکی از مهم ترین مزایای ورزش یعنی رهایی از استرس، بهره ببرید. تمرین 
کردن به ویژه وقتی که باعث عرق کردن شما می شود، می تواند استرس های ذهنی 
باال  را در بدن  نوراپینفرین  را کاهش دهد. ورزش در اصل غلظت  و جسمی شما 
می برد، هورمونی که از غدد فوق کلیوی ترشح می شود و می تواند پاسخ های مغز به 

استرس را متعادل کند.
این دقیقاً یک بازی برد- برد است؛ از یک سو، استرس را کاهش می دهد و از سوی 

دیگر توانایی بدن را برای مقابله با تنش روانی باال می برد.
بر شادی شما می افزاید

شاید تقال کردن برای دویدن بر روی تردمیل و یا انجام آساناهای یوگا بسیار سخت 
باشد اما ارزشش را دارد؛ این کار اندورفین بدن شما را به شدت افزایش می دهد، 
هورمون شادی بدن شما. طبق مطالعات ورزش حتی می تواند نشانه های افسردگی 
بالینی را کاهش دهد. به همین دلیل معموالً پزشکان به افراد مبتال به افسردگی 
و یا اضطراب و یا افرادی که صرفاً احساس غم می کنند، توصیه می کنند که زمان 
زیادی را در باشگاه بگذرانند. گزافه نیست اگر بگوییم که ورزش تأثیر قرص های ضد 

افسردگی را به مراتب بیشتر می کند و یا عملکردی مانند آنها دارد.
اعتماد به نفس تان را باال می برد

را  کاری  دقیقاً  چون  می ارزد  تومان  میلیون ها  شما  برای  تردمیل  روی  بر  دویدن 
بهبود شرایط  و  به نفس خود  اعتماد  افزایش  برای  دارید  می کند که شما دوست 
کردن  تمرین  سال،  و  سن  و  جنسیت  سایز،  وزن،  از  جدا  دهید.  انجام  ذهنی تان 
می تواند به سرعت درک افراد را از جذابیت خودشان افزایش دهد. در واقع کمک 

می کند که نسبت به خود بیشتر احساس عشق کنند.
زوال عقل را عقب می اندازد

این واقعیت تلخ است اما حقیقت دارد که پیری می تواند به مغز ما آسیب برساند. 
بیماری هایی مانند آلزایمر می تواند در این سن به سلول های مغز ما صدمه بزنند، 

آنها را از بین ببرند و یا کاری کنند که دیگر کارکردهای قبلی را نداشته باشند.
قرار نیست تمرین و رژیم غذایی سالم، آلزایمر را درمان کند، اما می تواند زوال عقل 
را که از سن 45 سال به بعد اتفاق می افتد به تعویق بیندازد. به ویژه بین سال های 
25 تا 45 سالگی افزایش برخی از مواد شیمیایی در مغز بر اثر ورزش، از انحطاط 
هیپوکامپ که بخش مهمی از مغز برای حافظه و یادگیری است، جلوگیری می کند.

اضطراب شما را کاهش می دهد

پنج ست جدال زیبا وتماشایی تیمهای قهرمان 
ونایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر والیبال 
مرحوم  برترکشوردرسالن  های  باشگاه  بانوان 
حسن رهنمای مجموعه ورزشی ملت اصفهان 

بیش از 2ساعت به طول انجامید.
انگیزهفته  خاطره  روز  یک  مسابقه  درسومین 
بانوان،  برتر  لیگ  والیبال  های  رقابت  نخست 
صادقی  فریبا  برانگیزشاگردان  تحسین  جدال 
درمقابله با تیم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
)قهرمان فصل گذشته( دیدنی اما پر فراز ونشیب 
میزبان  درزمین  را  اول  دانشگاه ست  بود!؟تیم 
25به  چشمگیری  وبابرتری  آغازکرد  خوب 
12برنده شد،اما در ست های دوم وسوم بسیار 
تیم  کادرفنی  اینکه  ضمن  شد،  ظاهر  ضعیف 
ذوب آهن باشناخت از نقاط ضعف وقوت حریف 
دست به تغییراتی در نحوه بازی وتاکتیک تیمی 
زد ، به ویژه با استحکام بخشیدن به خط دفاعی 
از  روی تور و گرفتن توپ های اول وبرگشتی 
دفاع ورساندن توپ به دست پاسورموفق شدند 

با نتایج درخشان 25به 13 و25به 20ست های 
دوم وسوم رابه سودخود کنند! تیم دانشگاه که 
را  نکردنی  وباور  سنگین  هرگزانتظارشکست 
نداشت در ست چهارم با تمام قوا، هرچه درتوان 
داشت رو کرد تا توانست این ست را 25به15 
بابرد پشت سر بگذارد وسرنوشت بازی را به ست 

پنجم بکشاند.
قابل  وکوشش  باسعی  دوتیم  ست  دراین 
امتیازکردند  به شانه هم کسب  تحسینی شانه 
وتا امتیاز 16 نیزبرابربودند، اما بازی هوشیارانه 
اثر بخش  شاگردان فریبا صادقی ورهنمودهای 
کادر فنی عاملی شد تا مدافعان روی تور ذوب 
آهن با شناسائی مهاجمان حقیقی ودفاع عالی 
را  نتیجه  زمین  درعقب  وهم  تور  روی  در  هم 
بردو  سه  وفاتح  کنند  خود  سود  18بر16به 
اولین بازی  سخت ونفسگیر دربرابرتیم پرقدرت 
ومدعی قهرمانی )دانشگاه آزاد( باشند وبه واقع 
باید  اغراق  بردارند.بدون  مستحکم  را  اول  قدم 
این  پیروزی  شانس  کسی  کمتر  کنیم،  اذعان 

دیدم  ولی  داد  می  آهن  ذوب  تیم  رابه  بازی 
قابل  ای  اراده  و  ایمان  با  آهن  بانوان ذوب  که 
تقدیر پوران زارع، صفورا گل افشان ، منا دریس 
محمودی، فرانک بابلیان، سمانه سیاوشی ، زهرا 
زارعی،  فرزانه  سعدی،  حسنی  فاطمه  شیری، 
اسکندری،  مائده  متقیان،  هاله  مرادیان،  فرزانه 
زهرا قنواتی، فاطمه صفری، وندا چمالنیان، به 
سرپرستی خانم مهناز شریف پور، سرمربیگری 
عفت  خانم  ایشان  اول  ودستار  صادقی  فریبا 
نصر که الحق بار زحمات تمرین ها را بردوش 
صرف  تمام  زیبائی  به  را  خواستن  دارد،فعل 
، توانستن است  تا ثابت کنند خواستن  کردند 
را  ساز  وسرنوشت  حساس  بازی  این  !قضاوت 
دوم  داور  فر  مطیعی  اول،  داور  مهاجر   : خانها 
برعهده داشتند و سرکار خانم زرنویس نماینده 

وناظر فدراسیون دراین دیدار بود.
 با تشکرازخانم زهره تاج مرادی تالشگرونماینده 
هیات والیبال استان درامر برگزاری مسابقات و 

خبر رسانی به موقع .

استخر و سونای کارگران
ورزشی  فرهنگی  شریعتی.باشگاه  بیمارستان  باال.روبروی  چهارباغ  خ 

کارگران.
دارای به روز ترین امکانات شامل جکوزی، سونای خشک، سونای بخار، 

اتاق مه سرد، استخر کودکان، سینکرونایز، کافی شاپ، اتاق ماساژ
آموزش شنای عمومی و تخصصی در رده های سنی مختلف.
باتخفیف ویژه برای دارندگان دفترچه بیمه تامین اجتماعی

تلفن.36640417

ورزشکاری که به خاطر ارمان های ارزشمند انقالب اسالمی 
از رقابت با ورزشکاران اسرائیل غاصب خودداری می کند این 
فرهنگ را در خودش تقویت کرده که اهداف و ارزوهایش را 

اولویت بندی کند.
به گزارش کیمیای وطن  به نقل از میدان نیوز، هرچند که 
در هیاهوی برگزاری مسابقات لیگ برتر و بازی مرحله نیمه 
دایی  تقدیر علی  قابل  و  اخالقی  پیشنهاد  نهایی جام حذفی 
به سازمان لیگ فوتبال ایران مبنی بر نامگذاری یک یا چند 
هفته از بازی های لیگ امسال به نام شهدای عزیز کشورمان 
آنطور که باید و شاید بازتاب نداشت اما به هر حال با موافقت 
نزدیک  ای  آینده  در  موضوع  این  که  قرار شد  لیگ  سازمان 

عملی شود.
در شرایطی که در هفته بسیج به سر می بردیم شاید بهانه 
مناسبی فراهم شده باشد تا به این موضوع بپردازیم که روحیه 
بسیجی و جهادی تا چه حد در بین ورزشکاران حرفه ای ما 
رسوخ کرده و چند درصد از آنها در مواجهه با ناهنجاری ها 

روحیه ای بسیجی از خودشان به نمایش می گذارند.
متاسفانه با اتفاقاتی که در چند سال گذشته رخ داده، مسائل 
فرهنگی و اخالقی در ورزش کمرنگ شده است و می توان 
گفت که جای فرهنگ بسیجی در ورزش خالی است و باید 

این فرهنگ بیشتر از همیشه  وارد عرصه ورزش شود.
رفتارهای دور از شان در استادیوم های ورزشی و آلوده کردن 
فقر  از  ای  گوشه  تنها  نامربوط  الفاظ  به  ها  ورزشگاه  فضای 
فرهنگی در ورزش ایران است که سالهاست مسئوالن مربوطه 
در حال تالش برای برطرف کردن آن هستند اما هنوز هیچ 

راه حلی برای تزریق اخالق و فرهنگ به  قله ورزش حرفه ای 
کشورمان پیدا نشده است.

طرف  آبروی  اختالفی  کوچکترین  سر  بر  که  ورزشکارانی 
مقابل خودشان را در رسانه ها می برند و در این راه از هیچ 
کوششی هم فروگذار نیستند. آن سرمربی سابق تیم ملی که 
در روزگاری نه چندان دور مرد اخالق فوتبال ایران بود امروز 

تیشه بر دست گرفته و بر ریشه همه مخالفانش می کوبد.
در  بسیجی  روحیه  و  بسیج  نقش  که  اینجاست  سوال  اما 
المللی  رشد و اعتالی ورزش حرفه ای حتی در سطوح بین 
های  آرمان  به خاطر  که  ورزشکاری  باشد؟  تواند  می  چگونه 
ارزشمند انقالب اسالمی از رقابت با ورزشکاران اسرائیل غاصب 
خودداری می کند این فرهنگ را در خودش تقویت کرده که 

اهداف و ارزوهایش را اولویت بندی کند.
ورود بسیج به فرهنگ سازی در ورزش باعث می شود فضای 
معنوی ورزش تقویت و پر رنگ شود. با توجه به توصیه های 
بنیانگذار انقالب اسالمی تکامل باید در تمام ابعاد وجود انسان 
کافی  تنها  ورزش  در  جسمانی  بعد  به  توجه  و  بیفتد  اتفاق 
از نظر روحی و روانی هم در ورزش، ورزشکار  باید  نیست و 
به دنبال تعالی باشد و به همین خاطر، حضور بسیج در بحث 
فرهنگی ورزش می تواند تاثیرگذار باشد. به هر حال با توجه 
به اینکه بسیج بیشتر روی سنین پایه و نوجوانان فعالیت می 
کند، در این سن اقدامات فرهنگی و ارزشی می تواند بچه ها 
تا  کند  تربیت  اخالقی  و  اسالمی  روحیه  با  ابتدا  همان  از  را 
امروز شاهد بی اخالقی های رایج در ورزش  در آینده مانند 

نباشیم.

به  و  ای  حرفه  ورزشکاران  هم  امروز  همین  دیگر  طرف  از 
یکسال  در طول  که  در  های کشورمان  فوتبالیست  خصوص 
مبالغ آنچنانی به جیب می زنند وامدار خون شهدایی هستند 
آرامش و  بتوان در  امروز  تا  از زندگی خودشان گذشتند  که 

بدون هیچ مشکلی به انجام فعالیتهای ورزشی پرداخت.
نیمکت  روی  بر  امروز  توانست  می  که  شهیدی  کاپیتان  آن 
ایران بنشیند  از بزرگترین تیم های شهرستانی فوتبال  یکی 
جان  از  داشت  که  موقعیتی  به  توجه  بدون  جنگ  زمان  در 
فرهنگی همان  نماد  به  تبدیل  نامش  امروز  و  گذشتگی کرد 
باشگاه شده است. از طرف دیگر روحیه بسیجی می تواند به 
از  گونه ای در فضای ورزشی کشور حاکم شود که بسیاری 
ورزشکاران بدون توجه به نامها فقط و فقط به فکر اعتالی نام 

ایران باشند و از حواشی موجود در این زمینه دوری کنند.
بسیج روحیه فداکاری، احترام و از خود گذشتگی را در قالب 
ای  حرفه  ورزشکار  یک  مطمئنا  و  کند  می  تقویت  تیم  یک 
تواند در طول دوران ورزش  تعالیم می  این  از  بردن  بهره  با 
این موارد عمر دوران موفقیت  به  با توجه  حرفه ای خودش 
خودش را بسیار باالتر ببرد. در هشت سال دفاع مقدس که 
همه نیروهای قدرتمند دنیا در آن روز با هم متحد شده بودند 
به  بزرگمان  کشور  تا  شد  باعث  ایران  مردم  بسیجی  روحیه 
سالمت از این نبرد نابرابر عبور کند و امروز همان کشورهایی 
که روزگاری نه چندان دور برای ضربه زدن به ایران و ایرانی 
تالش می کردند  در آرزوی در اختیار داشتن یکی از همین 
بوم عزیزمان به سر می  با استعداد و جهادگر مرز و  جوانان 

برند.

به گزارش کیمیا ی وطن به نقل از »ورزش سه«، بازیکنی 
که تا همین چهار سال قبل در تیم گمنام فلیت وود تاون 
مقابل  گلزنی  با  کرد،  می  بازی  نفر  تنها   768  مقابل  و 
منچستریونایتد، به رکورد گلزنی در 11 دیدار پیاپی در 
ای  دوران حرفه  در  را  و فصل جدیدی  برتر  رسید  لیگ 

اش رقم زد.  
به  است؛  بزرگ  بازیکنی دستاوردی  هر  برای  رکورد  این 
ویژه برای بازیکنی که تا سال 2012 در لیگ  های محلی 
بازی می کرد و اینکه این اتفاق مقابل منچستریونایتد رقم 
خورد، اهمیت آن را دو چندان می  کند. اولین گل واردی 
در لیگ برتر، چهار ماه قبل، در پپیروزی 5-3 لستر مقابل 
شیاطین سرخ رقم خورده  بود و او با گلی که شب گذشته 
زد، رکورد رود فن نیستلروی، مهاجم سابق یونایتدها که 
گلزنی  پیاپی  دیدار   10 در  بود  سال 2003  توانسته  در 

کند، بشکند.  
روند گلزنی های پیاپی واردی از دقیقه 86 دیدار مقابل 
بورنموث در هفته چهارم آغاز شد؛ زمانی که  رسیدن به 
این رکورد حتی به ذهن او هم خطور نمی کرد؛ اما سه 
ماه بعد، همه چهره های سرشناس ورزش  انگلیس، از ملی 
پوشان کریکت تا مدال آوران المپیک، این رکورد شکنی را 

به این کارگر سابق کارخانه  تبریک گفتند. 
فن نیستلروی یکی از کسانی بود که اولین پیام تبریک 

را در توئیترش گذاشت:« عالی بود  واردی. تو بهترینی و 
شایستگی اش را داشتی؛ گلزنی در 11 دیدار پیاپی.« 

خانگی  ورزشگاه  در  گذشته  شب  هم  هاجسون  روی 
لسترسیتی حضور داشت و وقتی ضربه واردی از  زاویه ای 
بسته وارد دروازه داوید دخیا شد، دوربین  های تلویزیونی 
چهره او را که لبخندی از سر  رضایت برچهره داشت، شکار 

کردند.  
حاال نه تنها بسیاری انتظار دارند که او یکی از بازیکنان 
انگلیس در یورو 2016 باشد )چیزی که تا همین  چند ماه 
قبل هم غیرقابل تصور به نظر می رسید(، بلکه گروهی نیز 
معتقدند او باید شماره 9 اصلی سه  شیرها در فرانسه باشد؛ 
شعاری که هواداران لسترسیتی شب گذشته روی سکوها 

فریاد می زدند.  
شاید این اتفاق برای خیلی ها هنوز غیرقابل باور باشد اما 
برای واردی که تا سال 2010 با هفته ای 30  پوند برای 
با  اتفاقی  بازی می کرد، هر  استاکس بریج پارک استیلز 
تالش زیاد ممکن است. او حاال در  باالترین سطح فوتبال 
آینده  هفته  دیدار  در  بتواند  اگر  و  کند  می  بازی  اروپا 
پیاپی  های  گلزنی  با  رکورد  کند،  گلزنی  سوانسی  مقابل 
در تاریخ فوتبال انگلیس که در فصل 32-1931 توسط 
 جیمی دان، مهاجم شفیلد  یونایتد، به ثبت رسید، برابری

 می کند.  

      باردیگرذوب آهن، درپنالتی به پیروزی رسید!
درزیباترین بازیهای  مسابقات جام حذفی:

بهترین بازیکن جهان با رای سرمربیان و کاپیتانان تیم های 
ملی جهان انتخاب می شود، کارلوس کی روش و آندرانیک 

برای  را  خود  رای  تیموریان 
ارسال  فیفا  به  بازیکن  بهترین 

کرده اند.
نکونام و کی روش  سال قبل که 
ایران بودند،  از طرف  رای دهنده 
کریستیانو رونالدو توانست بهترین 
انتهای  در  و  شود  جهان  بازیکن 
سال وقتی لیست رای دهندگان و 
رایشان منتشر شد، مشخص شد 
ملی  تیم  کاپیتان  و  سرمربی  که 
به کریستیانو رونالدو رای داده اند.

اما به نوشته خبر آنالین با توجه 
به موفقیت بیشتر مسی در سال 2015 احتمال این می رود 

که آندو و کی روش به این بازیکن رای بدهند.البته کی روش 
برای این رای از تمام سرمربیان لیگ برتری نظرخواهی کرده 
است و گفته می شود که رای نهایی 

او مسی بوده است.
آندرانیک نیز که یک بارسایی شش 
های  رئالی  برای  وبارها  است  آتشه 
تیم ملی کری خوانده، نیز به احتمال 

فراوان به مسی رای داده است.
رای  ملی  تیم  کاپیتان  و  سرمربی 
و  اند  کرده  ارسال  فیفا  به  را  خود 
جهان،  بازیکن  بهترین  اعالم  از  بعد 
اعالم  کاپیتانان  و  سرمربیان  رای 
مشخص  زمان  آن  و  خواهدشد 
دادن  وای  شایعات  که  خواهدشد 

آندرانیک و کی روش به مسی صحت داردبا خیر.

 نوید برهانی افتخاری برای
 بازی های رایانه ای ایران 

نوید برهانی  توانست  در تهران بر روی سکوی قهرمانی مسابقات کشوری 
بازی های رایانه ای بایستند و برای استان اصفهان افتخار آفرینی کند.

محمد مهدی کاظمی رئیس کمیته ورزش ها و بازی های الکترونیک استان 
با اعالم این خبر گفت: نوید برهانی جوان شایسته و نابغه بازیهای رایانه ای 
موفق شد در مسابقات کشوری بازیهای رایانه ای در رشته های فیفا کنسول 

و فیفا پی سی مقتدرانه مقام اول را کسب نماید.
کاظمی دبیر سازمان مردم نهاد خالقیت نوین زنده رود، این موفقیت بزرگ 
را به وی و جامعه بازی های رایانه ای استان اصفهان تبریک گفت  و افزود: 
نوید برهانی قهرمان سال گذشته مسابقات جهانی فیفا 2015 فرانسه بود، که 
خوشبختانه امسال هم توانست در مسابقات کشوری خوش بدرخشد و برای 

دومین بار کارنامه خود را پر افتخار کند.

دراولین هفته لیگ برتروالیبال بانوان:

    کار بزرگ بانوان ذوب آهن درجدال با قهرمان!
مهاجم 30 پوندی که بهترین گلزن لیگ برتر شد

توجه به اخالق برای رسیدن به موفقیت؛

سهم ورزش حرفه ای ایران از آرمان های بسیج چقدر است؟

ورزش و جواانن 

دو رای از ایران تقدیم به لیونل مسی



ميراث معـنوي، نشانـه
برقراري هويت اسالمي و ملی

پايداري جلوه هاي بروز يافته و عيني شده ميراث فرهنگي 
نشانه ي تداوم برقراري هويت اسالمي و ايراني است، چرا 
واالي  ارزشهاي  از  که  است  ژرفي  انديشه  آن  منشأ  که 

اسالمي و تمدن اصيل ايراني پيروي مي کند. 
به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره کل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد مديرکل 
توان  مي  را  گردشگري  کرد:  عنوان  يزد  فرهنگي  ميراث 
يکي از صنايع اشتغالزا در رونق و آبادي شهرها و روستا 
دانست و در اين راستا بايد در چارچوبي شفاف و هماهنگ 
سرمايه  اول  اولويت  در  ذيربط  هاي  دستگاه  تمام  بين 
گذاران محلي و در مراحل بعدي در بعد کشوري و جهاني 
، مخصوصا ايرانيان و يزدي هاي مقيم خارج را با جاذبه ها 

و موقعيت هاي مختلف در زمينه گردشگري آشنا نمود.
ايجاد  و  گذاري  سرمايه  امنيت  شرافت  محمدمهدي 
اطمينان درباره سود دهي را يکي از موارد مهم در جلب 
سرمايه گذاران ذکر کرد و تصريح نمود: تأمين امنيت براي 

سرمايه گذاران موجب رونق صنعت گردشگري مي شود.
در  گردشگري  صنعت  در  گذاري  سرمايه  افزود:  شرافت 
حقيقت گام عملي براي توسعه عادالنه تر استان با در نظر 
گرفتن محدوديت هاي اقليمي و ظرفيت هاي بسيار باالي 
تاريخي و طبيعي تمام نقاط استان و شهرستان ها مي باشد.

وي در ادامه به نقش مهم »اکوتوريسم« در توسعه صنعت 
گردشگري تاکيد کرد و اظهار داشت: توسعه اکوتوريسم در 
کشور نيازمند فرهنگ سازي مناسب است و از اين رو بايد 
آموزش را به موازات تبليغات اکوتوريستي انجام دهيم چرا 
که توانمندسازي جوامع محلي از راه تبليغات و آموزش در 
محيط  براي حفظ  اي  سازنده  و  مثبت  اثرات  اکوتوريسم 

زيست و معرفي آن به گردشگران را به دنبال دارد.
اکوتوريسم به عنوان يک قطب مهم  از  اين مقام مسئول 
براي  بخش  اين  اهميت  شد:  يادآور  و  برد  نام  اقتصادي 
به  است  شده  روشن  مسئوالن  و  ريزان  برنامه  دولت، 
به سوي  طوري که کشش سرمايه هاي بخش خصوصي 
گردشگري و اکوتوريسم به ويژه در حيطه کويرنوردي در 

حال افزايش است.
المللي و تبادل تجربيات در  شرافت به رابطه ملي و بين 
زمينه  داشتن  کرد:  اضافه  و  کرد  اشاره  گردشگري  حوزه 
هاي  جذابيت  و  گردشگري  و  طبيعي  همکاري  هاي 
تاريخي براي يک رابطه خوب کافي نيست بلکه در تعامل 
با کشورهاي هدف گردشگري و با رعايت تمام موارد جنبي 
تقويت  بايد  ما  ناپذير  اصول خدشه  نيز  آن  از  بخشي  که 
اين  و در  قرار گيرد  نيز مدنظر  و علمي  اقتصادي  توسعه 
مسير قراردادهايي چون خواهرخواندگي شهرها به عنوان 

يک ظرفيت مد نظر باشد.
مديرکل ميراث فرهنگي يزد تقويت سيستم هدايت و نظارت 
در بخش خصوصي و دولتي، دانش محوري و همکاري با 
دانشگاه به ويژه دانشکده هنر، معماري و جهانگردي را از 
جمله بسترهاي مناسب در توسعه گردشگري ذکر کرد و 
گفت: براي توريست تنها استفاده از هتل و ساير امکانات 
به زمينه هاي  بلکه گردشگر  انگيزه نيست  باال  با کيفيت 
مناسب براي بهره گيري از تکنولوژي نيز نياز دارد و مي 
خواهد اطالعات جامع و کامل را پس از ورود به هر منطقه 

اي دريافت کند.
وي به تبديل »گردشگري سنتي به مدرن« اشاره کرد و 
خاطر نشان کرد:  بايد سامانه  نويني با شناخت از ظرفيت 
هاي جديد در حوزه گردشگري اعم از فناوري هاي تازه 
و نيروهاي جوان و عالقمند براي فعاليت در اين حوزه  ، 
طراحي شود تا با چابکي بيشتري بتوان همه بخش هاي 

موجود را کنترل و هدايت کرد.

تشکيل سـومين نشست کمـيته
توسعه گردشگری استان اصفهان

سومين  تشکيل  از  اصفهان  استان  فرهنگی  ميراث  کل  مدير 
نشست کميته گردشگری استان ويژه بررسی مسائل  و مشکالت 

سرمايه گذاران حوزه گردشگری استان اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ميراث فرهنگی استان اصفهان؛ 
وجود  به  توجه  با  افزود،  خبر  اين  اعالم  با  ياری  اله  فريدون 
مشکالت و تنگناهای سرمايه گذاران و فعاالن عرصه گردشگری 
استان، کميته ای ويژه جهت بررسی مسائل و مشکالت سرمايه 
گذاران و فعاالن گردشگری و همچنين مسئولين ادارات ذی ربط 

به صورت منظم تشکيل می گردد.
وی افزود: با توجه به ماهيت فرابخشی بودن گردشگری می طلبد 
توسعه  زمينه  در  دولت  اهداف  پيشبرد  در  مختلف  نهادهای  تا 
اصلی  متولی  عنوان  به  را  فرهنگی  ميراث  سازمان  گردشگری، 
توسعه گردشگری ياری نمايند، لذا با توجه به اهميت موضوع اين 
کميته تخصصی در کنار کارگروه گردشگری و ميراث فرهنگی 

استان تشکيل شده است.
در  نيز  استان  طرحهای  و  گذاری  سرمايه  معاون  امينی  حميد 
استان  تأکيد کرد سومين نشست کميته گردشگری  رابطه  اين 
عمرانی  امور  معاون  طرفه  مهندس  رياست  به   1394 سال  در 
استانداری و باحضور مديران کل و نمايندگان ادارات کل ميراث 
فرهنگی، منابع طبيعی، آب منطقه ای، راه و شهر سازی، معاونين 
ميراث فرهنگی و سرمايه گذاری اداره کل ميراث فرهنگی استان 

با حضور فرماندار گلپايگان برگزار شد. 
های  زيرساخت  مشکالت  و  مسائل  نشست  اين  در  افزود:  وی 
مشکالت  شهرضا،  شهرستان  در  اسفرجان  گردشگری  کمپ 
سرمايه  کالن  و طرح  گاوخونی  تاالب  گردشگری  نمونه  منطقه 
گرديد.  بررسی  فريدونشهر  شهرستان  در  گردشگری  گذاری 
اوليه سرمايه گذاری  از طرح  اين نشست گزارشی  همچنين در 

گردشگری در محور سد گلپايگان نيز مطرح گرديد.
معاونت  در  کميته  اين  دبيرخانه  کرد  تأکيد  همچنين  امينی 
استان  فرهنگی  ميراث  کل  اداره  طرحهای  و  گذاری  سرمايه 
حوزه  فعاالن  تمامی  از  اساس  اين  بر  و  شده  مستقر  اصفهان 
می  دعوت  استان  دستی  صنايع  و  فرهنگی  ميراث  گردشگری، 
گردد تا مسائل و مشکالت کالن اين حوزه ها را درپهنه استان 
در  کارشناسی  بررسی  از  پس  تا  مطرح  کميته  اين  در  اصفهان 
عالی ترين سطح در استان مطرح و راهکار مشخصی برای مسائل 

ارائه گردد.

شروع  يک  کربال  حادثه ی  در  اربعين 
قضيه ی  از  ]بعد  بود.  آغاز  يک  بود؛ 
بايد  را  پيام  اسارتها  حادثه ی  کربال[... 
در  شام،  در  کوفه،  در  می کرد...  منتشر 
کبری  زينب  زبان  از  خيلی ها  راه،  بين 
وضع  ديدن  از  يا  سجاد)ع(  امام  يا  )س( 
را فهميدند، ولی کی  اسرا، خيلی چيزها 
را داشت  اين  توانائی  جرئت می کرد، کی 
که در مقابل آن دستگاه ظلم و استکبار 
و استبداد و اختناق، آنچه را که فهميده 
در  عقده ای  يک  مثل  دهد؟  بروز  است، 
روز  عقده  اين  بود.  باقی  مومنين  گلوی 
اربعين اولين نشتر را خورد؛ اولين جوشش 
در روز اربعين در کربال اتفاق افتاد. مرحوم 
سيد بن طاووس- و بزرگان- نوشته اند که 
وقتی کاروان اسرا، يعنی جناب زينب )س( 
و بقيه در اربعين وارد کربال شدند، در آنجا 
فقط جابر بن عبد اهلل انصاری و عطيه ی 

عوفی نبودند، »رجال من بنی هاشم«؛ 

بر  ياران  از  عده ای  هاشم،  بنی  از  عده ای 
گرد تربت سيدالشهدا جمع شده بودند و 
اين  به استقبال زينب کبری آمدند. شايد 
اصرار  زينب کبری  که  والئی هم  سياست 
از  مراجعت  در  کربال-  به  برويم  که  کرد 
شام- به خاطر همين بود که اين اجتماع 
کوچک اما پرمعنا، در آنجا حاصل شود... 
آنچه در کلمات بزرگان و قدما هست، اين 
است که وقتی زينب کبری و مجموعه ی 
اهل بيت وارد کربال شدند، عطيه ی عوفی 
از  رجالی  و  اهلل  عبد  بن  جابر  جناب  و 
اين  داشتند.  حضور  آنجا  در  بنی هاشم 
نشانه و نمونه ای از تحقق آن هدفی است 
می کرد؛  پيدا  تحقق  بايد  شهادتها  با  که 
دادن  جرئت  و  فکر  اين  گسترش  يعنی 
به مردم... در اربعين افشاگری هم هست، 
آن  هدفهای  تحقق  هست،  هم  عمل 

افشاگری هم در اربعين وجود دارد.
|مقام معظم رهربی-1387/11/28|

امام جمعه شهرستان جيرفت گفت: شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان 
براساس ارزيابی دبيرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان يکی از 

شوراهای فرهنگ عمومی برتر کشور انتخاب شد.
حجت االسالم والمسلمين رضا کرمی پور، امام جمعه شهرستان جيرفت در 
جمع خبرنگاران گفت: انتخاب شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان به 
عنوان يکی از شورا های فرهنگ عمومی برتر کشور بر اساس شاخص های 

مشخص  شده شورای فرهنگ عمومی کشور حائز اين عنوان شد.
وی با تقدير از همراهی و همفکری اعضای شورای فرهنگ عمومی در 
جنوب کرمان برای رفع مشکالت عرصه فرهنگ عمومی افزود: کسب 
اين عنوان با ارسال نامه ای توسط دبير شورای فرهنگ عمومی کشور به 

دبيرخانه شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان اعالم شد.
امام جمعه جيرفت بيان کرد: در اين نامه از تالش دلسوزانه، همکاری 
صميمانه و مطلوب شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان در راستای 

تحقق اهداف و اصول فرهنگی قدردانی شده است.
کرمی پور با بيان اينکه هم اکنون تعداد 12 شورای فرهنگ عمومی در 
شهر ها و بخش های شهرستان های جنوبی کرمان راه اندازی شده است، 
خاطرنشان کرد: اميد است، شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان بتواند 
در راستای تأکيدات مقام معظم رهبری مبنی بر انجام کار فرهنگی مؤثر 
در اين منطقه گام های مؤثری را بردارد.                           |ایکنا|

طرح ياوران نماز »مبين« در مدارس يزد اجرا می شود
احمد شيرزاد، مديرکل آموزش  و پرورش استان يزد، در نشست ستاد اقامه نماز و اعتالی 
فرهنگ دينی از اجرای طرح مبين در 76 مدرسه پرجمعيت خبر داد و اظهار کرد: مدارس 
باالی 250 نفر، مدارس شبانه روزی، مدارس استعدادهای درخشان، نمونه و...هدف اين 
طرح هستند. کسب مقام اول کشور در اعزام مبلغ به مدارس و پيشنهاد ايجاد يک مرکز 

تخصصی برای پاسخگويی به شبهات دانش آموزان از ديگر مباحث اين نشست بود.

در کردستان درگيری شديدی بين ما و ضد انقالب شامل کومله 
و دمکرات بوقوع پيوست و من از هوانيروز درخواست کمک کردم، 
دو خلبان که هميشه داوطلب دفاع بودند يعنی شهيدان کشوری 
به  بودند که  ما  باالی سر  بعد  لبيک گفته و لحظاتی  و شيرودی 
آنها گفتم کجا را زير آتش خود بگيرند، پس از آنکه مهمات هلی 
کوپتر ها تمام شد متوجه شدم که شهيد کشوری علی رغم کمبود 
سوخت منطقه را ترک نکرده است وقتی با او تماس گرفتم گفت 
من بايد کارم را به اتمام برسانم، لحظاتی بعد با دوربين ديدم که 
ماشين جيپ  که يک  رساند  ای  به جاده  را  شهيد کشوری خود 
سيمرغ پر از عناصر ضد انقالب از آنجا در حال فرار بودند ، هلی 
کوپتر را به آن خودرو نزديک کرد و آنقدر پايين رفت که با اسکيت 
سقوط  دره  به  جنايتکاران  اين  همه  و  کوبيد  آنها  به  کوپتر  هلی 
کردند ، پس از آن طی تماس به او گفتم با توجه به تاخيری که 
برسانی  قرارگاه  به  را  خود  آنکه  برای  کوپتر  هلی  سوخت  کردی 
هدف  را  کوپترم  هلی  گفت  او  بيا،  فرود  همينجا  و  نيست  کافی 
قرار می دهند و با اينکه چراغ هشدار دهنده سوخت هلی کوپتر 
روشن شده و به هيچ وجه خطا نمی کند، شهيد کشوری گفت با 
ذکر يا زهرا ) س ( خود را به قرارگاه می رسانم، ساعتی بعد در 
حاليکه نااميدانه با قرارگاه تماس گرفتم تا سراغ احمد کشوری را 
بگيرم گفتند او به سالمت و با ذکر يا زهرا ) س ( در حاليکه هلی 

کوپترش هيچ سوختی نداشته به قرارگاه رسيده است.
|به نقل از شهید علی صیاد شیرازی|

»اربعيـن« يک آغـاز بود ...

شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان 
رتبه بـرتر کشـوری را کسـب کرد

7

معارف و گردشگری 

بازديد بيش از 80 هـزار گردشـگر
از 60 کشور جهـان از استان اصفهان 

در نيـمه نخسـت سال جـاری
مدير کل ميراث فرهنگی استان در نشست علمی و فرهنگی 
و در جمع  استان  توسعه گردشگری  در  ميزبان  نقش جامعه 
فعاالن و دانشجويان گردشگری اصفهان عنوان کرد با تبليغات 
صحيح در شش ماه اول سال 1394 شاهد ورود بيش از 80 
هزار گردشگر از شصت کشور جهان به استان اصفهان هستيم.

استان  فرهنگی  ميراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
برگزار  دانشجويان  از  تشکر  ياری ضمن  اله  فريدون  اصفهان؛ 
کننده نشست علمی و فرهنگی نقش جامعه ميزبان در توسعه 
به  کشور  در  امروز  کرد:  عنوان  اصفهان  استان  گردشگری 
به ويژه در راستای سياست  واسطه تالشهای بی وقفه دولت 
با  گردشگری هستيم.  فزاينده  رشد  زدايی، شاهد  تنش  های 
اين وصف معتقديم هرگونه توسعه صنعت گردشگری مسلما 
بر اساس يک فرآيند کامل علمی و منطقی صورت می پذيرد 
که در اين ميان نقش بازاريابی و تبليغات در اين فرآيند غير 

قابل انکار است.
وی افزود: نماد بارز تبليغات و نقش آن در توسعه گردشگری، 
واسطه  به  ايران  به  خارجی  گردشگران  ورود  فزآينده  رشد 
اعمال سياستهای تنش زدايی دولت است به گونه ای که هم 
اکنون بيش از هشتاد هزار گردشگر از شصت کشور جهان به 
اصفهان درشش ماه نخست سال جاری سفرکرده اند که بر اين 
اساس ما شاهد رشدی در حد 70 درصد نسبت به زمان مشابه 

در سال قبل هستيم.
وی در ادامه سخنانش به رويدادهای فرهنگی اصفهان اشاره 
انتخاب اصفهان به عنوان شهر جهانی صنايع  با  افزود  کرد و 
در  ايران  حضور  سال   50 از  پس  جاری(  سال  در   ( دستی 
عنوان  به  شهر  اين  انتخاب  و  دستی  صنايع  جهانی  شورای 
پايتخت گردشگری اسالمی در سال 2017 ميالدی فرصتهای 
قرار  فرهنگی  ايران  ترسيم چهره  برای  ما  اختيار  مناسبی در 
جمله  از  صحيح  ريزی  برنامه  با  تا  داريم  تصميم  لذا  گرفته، 
را  اصفهان  گردشگری،  المللی  بين  نمايشگاههای  در  شرکت 

آنگونه که هست به جهان معرفی کنيم.
با  برای توسعه روابط  پايان سخنانش به تالش دولت  وی در 
هماهنگی  با  اينک  هم  افزود:  و  کرد  اشاره  جهان  کشورهای 
برای  فرهنگی،  ميراث  سازمان  و  خارجه  امور  وزارت  ميان 
جمهوری  فرودگاههای  در  جهان  کشور   190 از  گردشگران 
اسالمی ايران ويزا صادر می شود که خود گام مهمی در توسعه 

گردشگری ايران است.

آمـوزش، رکن اصلی گردشـگری
علمی  فرهنگی کشور در نشست  ميراث  آموزش سازمان  مدير کل 
اصفهان،  در  گردشگری  توسعه  در  ميزبان  جوامع  نقش  فرهنگی  و 
رونق  و  توسعه  ارکان  ترين  اصل  از  يکی  آموزش  کرد  نشان  خاطر 

گردشگری است.
اصفهان  استان  فرهنگی  ميراث  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
رنجبر در جمع فعاالن و دانشجويان عرصه گردشگری استان اصفهان 
فرهنگی  ميراث  مان  ساز  اصلی  های  سياست  از  يکی  کرد:  عنوان 
کشور در راستای توسعه زير بنايی گردشگری، گسترش همه جانبه 
آموزش است زيرا معتقديم آموزش رکن اصلی توسعه متوازن صنعت 

گردشگری است .
منطقی  نگاهی  گردشگری  صنعت  به  اگر  امروز  کرد،  تأکيد  وی 
داشته باشيم در می يابيم که نهادها و ارگانهای متعددی در توسعه 
گردشگری نقش دارند و اين در حالی است که همه آنها برای ارائه 

خدمات بهتر نياز به آموزش دارند.
وی به نقش آموزش گردشگران نيز اشاره کرد و افزود يک گردشگر از 
زمانی که تصميم به سفر گرفت و سپس اقدام به سفر کرد در تمامی 

اين زمان نياز به آموزش دارد.
رنجبر به برنامه های آموزشی اين سازمان در آينده اشاره و تأکيد 
کرد، آتی سازمان، افزايش آموزشهای کوتاه مدت مهارتی است زيرا 
گردشگری  رونق  باعث  تنهايی  به  دانشگاهی  آموزشهای  معتقديم 
نخواهد شد، لذا با توسعه آموزشهای مهارتی، به ويژه آموزش تمامی 
توسعه  به  توان  می  صنعت  اين  ساختهای  زير  در  شاغل  کارکنان 

گردشگری اميدوار بود.
مديرکل آموزش سازمان ميراث فرهنگی کشور به حمايت دولت از 
گردشگران اشاره کرد و افزود در تدوين برنامه ششم توسعه کشور و 
همچنين در بندهای 50 و 51 سياست های ابالغ شده از سوی رهبر 
فرزانه انقالب صراحتاً به توسعه گردشگری تصريح شده، همچنين در 
اين دستورات تأکيد شده که به مقوله سفر و به ويژه ايرانگردی بايد 
توجه ويژه ای مبزول گردد و ايرانگردی بايد به 5 برابر ميزان کنونی 
افزايش يابد، لذا برای توسعه علمی گردشگری، به آموزش نيازمنديم.

سيمـای شهـری بازارهای يـزد
همسان سـازی می شود

طرح همسان سازی سيمای شهری و بازارهای تاريخی در محدوده 
بافت تاريخی شهر يزد در حال اجرا می باشد. 

به گزارش روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل ميراث 
ميراث  معاون  يزد  استان  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی، 
فرهنگی اين اداره کل در اين خصوص گفت: اين طرح از آبان ماه 
سال گذشته با اطالع رسانی به کليه مالکين و کسبه بازار آغاز شد 
در دستور  اداره کل طراحی محدوده  فنی  دفتر  توسط  همزمان  و 

کار قرار گرفت.
با  کل  اداره  اين  گذشته  هفته  از  داشت:  اظهار  نيا  ذاکری  محسن 
و  تابلوها   آوری  جمع  به  اقدام  شهرداری  هماهنگی  و  همکاری 
همسان سازی نمای مغازه های واقع در خيابان امام خمينی )ره(، 

خيابان قيام و مسجدجامع نمود.
طالفروشی،  های  مغازه  ويترين  وضعيت  اصالح  مسئول  مقام  اين 
ساماندهی سيستم روشنايی و اصالح شبکه برق رسانی در بازار و 
همچنين بدنه سازی و بازسازی سيمای مغازه های بازار را اقدامات 

بعدی در راستای همسان سازی سيمای بازار يزد عنوان کرد.
از اجرای اين طرح زيباسازی، سالم  وی خاطرنشان ساخت: هدف 

سازی و همچنين ايجاد سيمای مناسب شهری می باشد.
ذاکری نيا در ادامه افزود: به عنوان پايلوت مسير بازارچه شاهزاده 
فاضل تا دروازه مهريز در دستور کار اين اداره کل قرار گرفته است 
و اميد است اين طرح با اعتباری بالغ بر پنج ميليارد ريال در مدت 

زمان برنامه ريزی شده هشت ماهه به پايان برسد.
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که  است  مانوری  اربعين  گفت:  شيعيان  تقليد  مرجع 
دارد که می تواند  قدرتی وجود  اسالم  در  نشان می دهد 
20ميليون نفر را در يک جا جمع کند، اين قدرت اسالم 

و سيدالشهدا)ع( بوده که چنين نمايشی داشته است.
و  طالب  امور  معاون  با  ديدار  در  نوری همدانی  آيت اهلل 
دانش آموختگان حوزه علميه اظهار داشت: اربعين جريان 
تاريخی موقت نيست، بلکه مکتب و مدرسه ای است که 
بايد هميشه مورد توجه قرار گرفته و از آن درس و الهام 

بگيريم.
مرجع تقليد شيعيان گفت: اربعين مانوری است که نشان 
 20 می تواند  که  دارد  وجود  قدرتی  اسالم  در  می دهد 
ميليون را در يک جا جمع کند، اين قدرت اسالم و سيد 

الشهدا)ع( است که چنين نمايشی داشته است.
وی با اشاره به اينکه عربستان از مديريت 2 تا 3ميليون 
نفر عاجز بود، بنابراين مديريت اين جمعيت ميليونی در 

عراق کار کوچکی نيست، تصريح کرد: بايد اين عظمت 
را همواره در نظر داشته باشيم، دشمنان اسالم همواره با 
اين جريان مخالف بودند. اين جريان قدرت زيادی داشته 

و همه مسلمانان را در برابر ظلم تقويت می کند.
خود  از سخنان  ديگری  بخش  در  نوری همدانی  آيت اهلل 
با اشاره به اينکه فعاليت در عرصه هنر کار بسيار مهم و 
مقدسی است، افزود: هنر اين ويژگی را دارد که می تواند 

همه توجه ها را به خود جلب کند.
وی با اشاره به اينکه خداوند انسان را به گونه ای آفريده 
از  يکی  هنر  کرد:  تصريح  دارد  توجه  زيبايی ها  به  که 

زيبايی هايی است که در آفرينش خداوند وجود دارد.
زمينه  در  »بايد  تذکر  با  علميه  حوزه  برجسته  استاد 
کرد:  عنوان  باشيم«  داشته  سنجش  هنرمندان  انتخاب 
قالب  اگر هنر در  بدانيم  بايد  و  هنر ميدان مهمی است 
مشروع عرضه شود جذابيت خود را دارد.             |تسنیم|

آيـت اهلل العظمـی نـوری  همـدانی:

تجمـع اربعيـن مانوری از قدرت اسـالم در جهـان است  « گردشگری « گردشگری

درخشش دانشگاه معارف قـرآن اصفهـان
در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجويان

علی عابدی، معاون دانشجويی فرهنگی دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان با بيان 
اينکه 1100 نفر در مسابقه های قرآنی سی امين جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجويان 
کشور به رقابت پرداختند، گفت: دانشجويان دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان در 

اين جشنواره امتيازهای برتر را کسب کردند.

سوگواره شعر آئينی »خورشيد بر نيزه«
در جنوب کـرمان برگزار شد

سوگواره شعر آئينی »خورشيد بر نيزه« با حضور مديرکل و معاونان اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی جنوب کرمان و جمعی از هنرمندان و شاعران در سالن شهيد مداحی پور جيرفت برگزار 
شد. در اين مراسم در بخش شعر آئينی ايرج انصاری فرد به عنوان نفر اول، حميده کريمی دوم و 

اسماعيل ماليی به عنوان نفر سوم معرفی و تنديس و لوح تقدير دريافت کردند.

تجمع ۵0 هيئـت  مذهـبی
در اربعين حسينی کهگيلويه و بويراحمد

مدير روابط عمومی تبليغات اسالمی کهگيلويه و بويراحمد از تجمع 50 هيئت  مذهبی روز اربعين 
حسينی در سطح استان چهارشنبه، 11 آذرماه خبر داد. وی در ادامه سخنان خويش اعزام 50 مبلغ 
اعزامی جهت تبيين قيام عاشورا و احکام شرعی، سخنرانی، مداحی و.. را از برنامه های اجرايی دهه 

آخر ماه صفر اعالم کرد.

ـُوق بَسَخِط الخـاِلق« »الأفَلَح قـَوٌم اشَتـروا َمـرضـاِت املَخل

رستگار منی شوند مـردمى که خشنودى مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند.

امام حسین علیه السالم: )بحاراالنوار،ج 44،ص383(

به گزارش ستاد خبری پنجمين جشنواره ملی فيلم کوتاه حسنات 
و  حسنات  جشنواره  اجرايی  مديران  حضور  با  نشستی  اصفهان، 

معاونت پرورشی آموزش و پرورش استان اصفهان صورت گرفت.
در اين ديدار مديران اجرايی جشنواره حسنات آمادگی استفاده از 
توان ظرفيتی خود را در حوزه تعليم و تربيت به معاونت پرورشی 

آموزش و پرورش اعالم داشتند.
در اين باره سعيد عشاقی دبير اجرايی جشنواره حسنات گفت: از 
آنجا که آموزش پايه رشد و تعالی در تمام جوامع انسانی است و ما 
در ارگانی به اسم آموزش و پرورش مخاطبمان جوانان و نوجوانانی 
است که نسل آينده کشور را تشکيل می دهند می بايست در آموزش 
به آنها کوتاهی نکنيم به همين دليل می خواهيم از ظرفيت موجود 
در جشنواره ملی فيلم کوتاه حسنات که موضوع اصلی آن احسان 
و نيکوکاری است در راستای نهادينه کردن اين موضوع بين دانش 

آموزان با آموزش و پرورش همکاری کنيم.
وی ادامه داد: قطعاً همکاری بين اين دو نهاد قادرند برای ارتقا سطح 
آگاهی و بينش دانش آموزان مفيد باشد. اين همکاری ها می تواند در 
غالب پخش همزمان فيلم های برگزيده از سوی داوران جشنواره در 
مدارس و سالن های آموزش و پرورش ،انتخاب داوران دانش آموز 
برای انتخاب آثار برگزيده از نگاه خودشان، تشکيل کانون های فيلم 

دانش آموزی با حضور عالقمندان به اين حوزه و... باشد.
استان  پرورش  و  آموزش  پرورشی  معاونت  تا  شد  مقرر  پايان  در 
جشنواره  اجرايی  عوامل  سوی  از  شده  ارائه  پيشنهادات  اصفهان 
حسنات را مورد بررسی  قرار دهد و در صورت تمايل به همکاری، 
اعالم آمادگی خود را با اين جشنواره اعالم کنند.                 |ایکنا|

همکاری آمـوزش و پرورش
با جشـنـواره »حسـنـات«

شهيد احمد کشوری

اهـل سنـت ايـران با پـای پيـاده در راه کربـال
نخستين کاروان اهل سنت ايران بعد از حضور در نجف اشرف، هم قدم با ميليون ها زائر حسينی از سراسر جهان، پياده روی به سمت کربال را آغاز کرد.

علما و فعاالن فرهنگی و اجتماعی اهل سنت نيز در مراسم آغاز پياده روی اربعين 94 در کنار هزاران زائر ايرانی شيعه شرکت کردند.
»صبا محمد باخانی« شاعر ترکمن در اين مراسم به مديحه سرايی حضرت علی)ع( پرداخت که با استقبال گسترده جمعيت مواجه شد و تحسين و 

اشک آنان را برانگيخت.
حجت االسالم و المسلمين پناهيان در سخنان امروز خود در اين مراسم با اشاره به حضور اهل سنت در پياده روی اربعين حسينی بيان کرد: اين 
سفر، سفر شيعيان نيست. حتی سفر مسلمانان هم نيست. ما اين قدر به اربعين می آييم که همه آزادگان جهان به اربعين بپيوندند. همچنان که امام 

حسين)ع(، وهب را فراخواند و زهير را با خود به کربال برد.
استاد رحيم پور ازغدی نيز طی سخنرانی در جمع زائران اربعين حسينی تأکيد کرد: مأموريت تاريخی اشک بر امام حسين)ع(، مبارزه با ظلم و دفاع 
از حق است... قدرت های عالم هنوز هم از امام حسين)ع( می ترسند چرا که او به ما آموخت در برابر ظالم از مرگ نترسيد. وی با اشاره به حضور 
کاروان اهل سنت و زائران از سراسر جهان و اديان مختلف ابراز اميدواری کرد: ان شاء اهلل در آينده نه چندان دور طاليه اين جمعيت وارد قدس شود.

کاروان اهل سنت ايران، بعد از ورود به نجف اشرف به زيارت مرقد مطهر امام علی)ع( مشرف شدند که  زوار شيعه حاضر در حرم با مشاهده برادران 
اهل سنت از آنان به گرمی پذيرايی کردند. امسال برای اولين بار شماری از علما، نخبگان، فعاالن فرهنگی و اجتماعی، شعرا، ورزشکاران و خيرين اهل 

سنت از استان های سيستان و بلوچستان و گلستان در قالب يک کاروان در مراسم پياده روی عظيم اربعين حسينی)ع( مشارکت کرده اند.
هدف از راه اندازی اين کاروان، نمايش عشق و ارادت اهل سنت به اهل بيت)عليهم السالم(، وحدت بين مسلمانان و جهانی بودن پيام امام حسين)ع( 
برای همه انسان ها و همه اديان و مذاهب عنوان شده است.گفتنی است کاروان اهل سنت زائر اربعين، بخشی از »کاروان بین المللی امت محمد)ص(« 
است که با مشارکت 313 تن از نخبگان، طالب و دانشجويان خارجی از صد کشور جهان در پياده روی اربعين حضور دارد.           |جبهه جهانی مستضعفین|

جلوگيـری از پخش فيلمی درباره 
بانکـداری ربـوی در ايـران

يک فيلم انتقادی با موضوع نظام بانکی، به رغم برخورداری از 
کيفيت الزم، از ورود به جشنواره دولتی سينما حقيقت بازماند!

هنری  گروه  محصول  درصد«  پنج  بعالوه  »زمين  انيميشن 
دوره  مقاومتی  اقتصاد  بخش  در  که  است  جماران  رسانه ای 
گرفت،  قرار  تقدير  مورد  عمار  فيلم  مردمی  جشنواره  گذشته 
فيلم  اين  پذيرش  از  حقيقت«  »سينما  مستند  جشنواره  اما 

خودداری کرده است. 
سيد نويد موسوی، تهيه کننده مستند-انيميشن »زمين بعالوه 
از  يکی  گفته  به  انيميشن  مستند-  اين  گفت:  درصد«  پنج 
مسئولين ستاد جشنواره با وجود سطح کيفی مقبول به دليل 
عدم تطابق با سياست های »سينما حقيقت« و ساليق داوران 

به جشنواره راه نيافت.
فرمايش  که  جشنواره ای  وقتی  افزود:  مطلب  اين  بيان  با  وی 
حضرت امير را شعار خود قرار می دهد به جای عرضه حقيقت 
دست به دروازه بانی حقيقت می زند، آدم احساس نگرانی می کند.

البته طبيعی است در سينمايی که چرخه نوين توليد و اکرانش 
را برخی بانک های خصوصی و کارتل های اقتصادی رقم می زنند، 
مستندی که پرسش اساسی اش چرايی بدهکاری همه مردم به 
بانک است، جايی نداشته باشد.                                     |مرشق|



»اِلیو موتورز« از نمونه اولیه مدل P5 در نمایشگاه لس آنجلس 
رونمایی کرده است. این پیش نمایش از مدل تولیدی آینده 
است که قرار است در سال ۲۰۱۶ با قیمت هدف ۶۸۰۰ دالر 
عرضه شود. مطابق گفته کمپانی سازنده، از هم اکنون ۴۷ هزار 

سفارش برای این مدل دریافت شده است. 
یک  از   P4 مدل  به  نسبت   P5 کوچک  سه چرخه  ماشین 
جلوبندی کشیده تر و با ویژگی های آئرودینامیک بهتر استفاده 
می کند؛ چیزی که الیو از آن به عنوان »آینده نگرانه و زیبا« 
یاد می کند. همچنین در این نمونه اولیه، اگزوز جانبی استفاده 
شده است که کمابیش شرایط این سیستم را در مدل تولیدی 

نهایی نشان می دهد. 
در کابین این خودرو تا اندازه ای بازنگری انجام شده و مطابق 
گفته الیو، یک طراحی جدید برای پنل ابزارها، یک تریم زیبا و 
شیک برای داشبورد، یک محفظه نگهدارنده بهتر برای آی پد، 
استفاده از طرح های قرمز رنگ به جای نارنجی های قبلی و 
یک اینچ ارتفاع پایین تر برای صندلی ها برای افزایش فضای 

سر سرنشین در این مدل درنظر گرفته شده است. 
در زیر کاپوت P5، از همان موتور ۹۰۰ سی سی 55 اسبی 
سه سیلندر استفاده شده که به این خودرو اجازه می دهد تا 
از حالت ایستاده در عرض ۶/۹ ثانیه به سرعت ۶/۹۶ کیلومتر 

بر ساعت برسد و حداکثر سرعتی بیش از ۱۶۰ کیلومتر بر 
ساعت داشته باشد. همه این موارد در شرایطی است که این 
خودرو در هر ۱۰۰ کیلومتر در جاده، حدود ۸/۲ لیتر سوخت 

مصرف می کند. 
نسخه تولیدی این خودرو در »شروپورت« لوئیزیانا در امریکا 
مونتاژ خواهد شد و برای این منظور، ۱5۰۰ نفر مشغول به کار 
می شوند. همچنین ۱5۰۰ نفر دیگر نیز در پایگاه تأمین کننده 
استخدام خواهند شد و الیو موتورز تخمین می زند که به این 
ترتیب، تقریباً ۱۸ هزار شغل در سراسر کشور امریکا ایجاد یا 

تقویت می  شوند. 

 سرعت الی فای 100 برابر
وای فای ؟

به  باالخره ممکن است روزی فرا برسد که وابستگی جهان 
وای فای کنار گذاشته شود چراکه تکنولوژی جدیدی به نام 
الی فای در راه است؛ جایگزینی که به زعم دانشمندان می 
ثانیه در دنیا واقعی دست  تواند به سرعت یک گیگابیت بر 
از سرعت متوسط  برابر سریع تر  این رقم ۱۰۰  پیدا کند و 

وای فای است.
در چنین سرعتی می توان یک فیلم اچ دی را ظرف تنها چند 
ثانیه دانلود کرد. برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد این 

تکنولوژی با دیجیاتو همراه باشید.
نشریه  به  پیش  چندی   Velmenni نام  به  شرکتی 
مذکور دست  تکنولوژی  به  که  کرد  اعالم   IBTimes UK
یافته است و موفق شده آن را در محیط های صنعتی استونی 

پیاده سازی کند.
تعدادی المپ  از  استفاده  با  را  ها  داده  است  قادر  فای  الی 
های LED که در کسری از ثانیه مرتبا خاموش و روشن می 
شوند، انتقال دهد و این اتفاق آنقدر سریع رخ می دهد که 
برای چشم انسان غیرقابل تشخیص است. تکنولوژی مذکور 
در سال ۲۰۱۱ میالدی اختراع شد و در آزمایشگاه توانست 

به سرعت ۲۲۴ گیگابیت بر ثانیه دست پیدا کند.
آنسوی  به  توانند  می  که  فای  وای  های  سیگنال  برخالف 
دیوارها نفوذ کنند، تکنولوژی الی فای براساس نور کار می 
کند و چنین قابلیتی ندارند، بنابراین برد آن به لحاظ نظری 
محدودتر است اما به خاطر همین محدودیت می توان گفت 

که امنیت بیشتری در قیاس با وای فای دارد.
الی فای همچنین فرصت های تازه ای را برای لوازم خانگی 
هوشمند به وجود می آورد. در آینده المپ های LED مورد 
استفاده در منازل قادر خواهند بود که دو کارکرد را از خود 
داخلی  ای  ایجاد شبکه  و  منازل  کردن  روشن  دهند:  نشان 

برای برقراری ارتباط دستگاه های الکترونیکی با یکدیگر.
مختلفی  های  شرکت   Velmenni کنار  در  است  گفتنی 
به  مشتریانشان  برای  را  فای  الی  تا  اند  کرده  تالش 
 Olecomm به  توان  می  جمله  آن  از  که  بیاورند  ارمغان 
توسط هرالد هس  آخر  مورد  نمود که  اشاره   PureLife و 
مخترع الی فای راه اندازی گردید.هر دوی این شرکت ها، 
تا  کیت هایی را در اختیار کاربران عالقمند قرار می دهند 
شبکه های الی فای را در دفتر و خانه خود راه اندازی نمایند 
و کیت ارائه شده توسط pureLiFi می تواند سرعتی معادل 
بیاورد. ارمغان  به  کاربرانش  برای  را  ثانیه  بر  مگابیت  با ۱۰ 

اکرام
اصل سیزدهم : 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله  در کالمی زیبا و دلنشین و 
الولد اکرموا له و  اند : » اذا سمیتم  گویا چنین فرموده 

اوسعوا له فی المجلس « 
یعنی راه  ایجاد کرامت و شخصیت در فرزند وراه احترام و 
ادب به  فرزند این است که هنگامی که اورا صدا می کنی، 
اسمش را می بری ، نامش را به زبان می آوری با اکرام و 
احترام از او یاد کن ، با پیشوند آقا و خانم اورا صدا کن 
،این به او شخصیت می دهد و انسان دارای  شخصیت ، 
به تن  کند  بزرگواری  و  کرامت  احساس  که   انسانی 

 آلودگی ها و ناپسندی ها نخواهد داد ، دون شان و منزلت 
خویش می داند که تن به کاری بدهد که شخصیت اورا 

بسازد.» اذا سمیتم الولد فاکرموا له «
    منبع : کتاب اصول تربیت تالیف مظفر حاجیان

امام حسین )ع( زائران 
 

 ای شما زائران کوی حسین                                                          
      سرخوشان می سبوی حسین 

جانتان  در  زیارت   موال                                                              
    روشن از آفتاب روی حسین

شوق دیدار و اشک روشنتان                                                            
 آبروئیست  ز آبروی  حسین

از گلستان  جان  عاشقتان                                                               
    میدمد لحظه لحظه بوی حسین

با اخالص                                                                 در مقام حضور 
گفتگوی حسین  همه سرگرم  

یافت    آیین  مهربانی  را                                                            
     دل عارف به خلق و خوی حسین

میچکد خون زدیده ی دل من                                                        
 چکه چکه  در آرزوی  حسین

با لب تشنه در کویر فراق                                                              
    باز  ماندم  ز جستجوی  حسین

با دلی روشن                                                            گر چه هر لحظه 
   دارم آیینه پیش روی حسین    

ببریدم به  شوق  دیدارش                                                               
     من دل  خسته رابه کوی حسین

که مرادی است، همچو کام شما                                                       
     تشنه ی باده  سبوی  حسین

به یاد سومین در گذشت شاد روان حسن کاظمی مرادی )مراد(

خودروی 3 چرخه ی ِالیو موتورز مورد استقبال قرار گرفت

نحوه تمیز کردن کف پارکت شده
 پارکت، امروزه یکی از متداول ترین کف پوش خانه هاست. پارکت 
ها به رنگ ها و طرح های مختلف وجود دارند. اما شاید شما هم در 
تمیز کردن پارکت خانه تان دچار مشکل شده باشید. این مطلب به 

شما در تمیز کردن و مراقبت از پارکت کمک می کند.
 مثل همیشه، اول گرد و خاک پارکت را بگیرید. این کار را می 
توانید با یک جاروبرقی یا تی شو که آب آن به خوبی گرفته شده 
باشد انجام دهید. از شوینده های قوی مثل محلول های حاوی کلر 

یا سرکه استفاده نکنید.
 هر مایع و رطوبت باقی مانده را به خوبی خشک کنید، چرا که 
جذب پارکت می شود. برای پاک کردن از مواد مرطوب استفاده 
نکنید. از محصوالت مناسب پارکت استفاده کرده و دستورالعمل 

آن ها را رعایت کنید.
لکه ها را می توانید با محلول الکلی پاک کنید. مراقب باشید، چرا 
لکه  به جای آن سرکه سفید روی  اینکه  یا  زا است.  اشتعال  که 
ریخته و بعد از 3-۴ دقیقه با یک دستمال نرم و خشک پاک کنید.

 از پولیش های مخصوص پارکت برای برق انداختن و برگرداندن 
جالی اولیه اش استفاده کنید.

جلوی هر ورودی در یک پادری بگذارید که از ورود گرد و خاک 
تا کف  جلوگیری کند. آن ها را مرتب جارو کرده و تکان دهید 

خانه تمیز بماند.

هدیه طبیعت برای سفید شدن 
پوستتان

روی  مدتی  که  دهید  اجازه  و  بمالید  صورت تان  روی  را  خالص  عسل 
پوست تان باشد تا زمانیکه خشک شود. تقریبا پانزده دقیقه برای خشک 
شدن عسل برروی پوستتان کافی است. وقتی که خشک شد صورتتان را 

با آب گرم بشویید.
  *پوستی روشن با حمام عسل:

 برای رطوبت، نرمی و داشتن پوستی روشن، در حمام بعدی تان از یک 
شیشه عسل استفاده کنید. عسل را به پوستتان بمالید و برای مطمئن 
شدن از خشک شدن عسل برروی پوست از دست تان کمک بگیرید، در 
این حالت با اینکه عسل پوست شما را چسبناک کرده است اما به نرمی 
و راحتی دست شما روی پوست تان حرکت می کند. سپس بدنتان را با 
آب بشویید. نتیجه این کار گردش خون عالی، زیبایی و روشنی پوست 

خواهد بود.
  * وان عسل:

 برای خوش بویی و نرمی پوست تان، یک چهارم تا یک دوم فنجان عسل 
به آب وان اضافه کنید.

  * ماساژعسل:
 یک قاشق چای خوری عسل به همراه کمی پودر بادام را در کف دستان 
مخلوط کنید و به آرامی روی صورت تان بمالید. سپس این معجون عسل 

و بادام را با آب گرم بشویید.
  * تمیز کننده روزانه صورت:

 مخلوطی از یک قاشق چای خوری عسل با پودر شیر تهیه کنید، از این 
محلول به عنوان تمیزکننده مواد آرایش و زدودن کثیفی پوست صورت 

می توانید استفاده کنید و بعد با آب گرم صورت تان را بشویید.
   *موهای درخشان:

 برای براق کردن موهایتان می توانید مخلوطی از یک قاشق چای خوری 
عسل به همراه آبلیموی تازه فشرده شده و یک لیتر آب گرم تهیه کنید. 
طبق معمول با شامپوی همیشگی موهایتان را بشوید و بعد از مخلوط 
نرمال  صورت  به  موهایتان  دهید  اجازه  بریزید.  موهایتان  برروی  عسل 

خشک شود، نیازی به شستن مخلوط عسل از روی موهایتان نیست.
  *نرم کننده مو:

دوم  یک  مخلوط  از  می توانید  سالم  پوست سری  و  موها  داشتن  برای   
فنجان عسل و دو قاشق سوپخوری روغن زیتون استفاده کنید. موهایتان را 
با مخلوط عسل آغشته کنید، سپس پوششی روی سرتان بگذارید و اجازه 
دهید برای سی دقیقه روی سرتان بماند. بعد از سی دقیقه شامپو بزنید و 

طبق معمول موهایتان را بشویید.
  *جوهرپوست:

 برای سفتی، نرمی و مرطوب بودن پوست تان می توانید مخلوطی از هسته 
پوست گرفته شده یک سیب و یک قاشق سوپخوری عسل که در ماشین 

مخلوط کن تهیه کرده اید استفاده کنید.
 آنقدر مخلوط عسل را هم بزنید تا نرم شود و به آرامی روی پوست صورت 
بمالید و اجازه دهید برای پانزده دقیقه باقی بماند. بعد پانزده دقیقه مخلوط 

عسل روی صورتتان را با آب گرم بشویید.
 با نکات زیبایی گفته شده در باال می توانید محصوالت زیبایی سودمندی را 
در منزل تهیه کنید. عسل یک محصول فوق العاده در زیبایی است چراکه 
شامل آنزیم ها، ویتامین ها، و موادمعدنی زیادی است. برای تهیه محصوالت 
زیبایی ابتدا مطمئن شوید عسل خریداری شده تان صددرصد خالص باشد.

فلفل دلمه ای بخورید تا جوان 
بمانید

کمک  سالم  و  مرطوب  سفت،  پوستی  داشتن  به  دلمه ای  فلفل  مصرف 
می کند.

یکی از بهترین سبزیجاتی که می تواند با چین و چروک پوست مبارزه کند، 
فلفل دلمه ای است. فلفل دلمه ای انواع مختلفی دارد و به رنگ های زرد، 

قرمز، سبز و نارنجی موجود می باشد.
دارد.  بر روی چین و چروک های پوست  بیشتری  اثر  آن  قرمز  اما رنگ 
انواع فلفل دلمه ای منبعی غنی از ویتامین A و C می باشد. ویتامین A از 
ویتامین های محلول در چربی بوده و می تواند به رادیکال های آزاد موجود 
در سلول های چربی که برای بدن مضر هستند حمله کرده و آنها را از 

بین ببرد.
ویتامین C نیز از ویتامین های محلول در آب است و به رادیکال های آزاد 
که در بخش مایع سلول ها وجود دارند حمله کرده و آنها را از بین می برد. 
بنابراین، فلفل دلمه ای با از بین بردن رادیکال های آزاد و مضر که به نوعی 
موجب تضعیف کالژن می گردند از پوست دفاع می کند و پوستی سالم با 

بافتی محکم و چین و چروک کمتر به شما هدیه می دهد.
پوستی سالم و شاداب و رگ هایی سالم

در  کلسترول  ایجاد  مهم  عوامل  از  یکی  آزاد  رادیکال های  می دانید  آیا 
رگ های خونی بدن هستند؟ کلسترول موجود در خون به عروق خونی 
و سلول های عصبی آسیب می رساند. از طرفی الزمه داشتن پوستی جوان، 
سالم، زیبا، عروق خونی و سلول های عصبی سالم است، زیرا در صورت 
عدم سالمت رگ های خونی مجاور پوست، پوست نمی تواند مواد مغذی و 
مبارزه کننده با چین و چروک را از رگ های خونی دریافت کرده و عالئم 
 A پیری پوست را به تأخیر بیندازد.انواع فلفل دلمه ای با رساندن ویتامین
و C الزم به بدن )دو ویتامین مبارزه کننده با رادیکال های آزاد( نه تنها با 
نابود کردن رادیکال های آزاد از پیری پوست جلوگیری می کند، بلکه سبب 
بهبود عملکرد عوامل غذا رساندن به پوست )رگ های خونی( نیز می گردد.

فلفل دلمه ای نیز مانند گوجه فرنگی حاوی لیکوپن )مناسب برای سالمت 
پوست( بوده و از آنجایی که محلول در چربی است، می تواند در بافت هایی 
مانند بافت پوست که حاوی چربی و لیپید باالیی می باشد، موثر و با از بین 
بردن رادیکال های آزاد از آسیب رسیدن به پوست و ایجاد چین و چروک 

جلوگیری نماید.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

حضرت زینب )س( در حادثه کربال 
مدیریت بحران کردند

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: یکی از شیر 
زینب  کردند، حضرت  بحران  مدیریت  کربال  حادثه  در  که  زنانی 
)س( بودند که در یک روز ۷۲ نفر از همراهان خود را از دست داد.

به گزارش کیمیای وطن ، محمدحسن قائدیها در مراسم هفدهمین 
در  نمادین همزمان  به صورت  ایمنی که  و  زلزله  مانور سراسری 
مدارس کشور برگزار شد، اظهار کرد: مانور زلزله امروز به صورت 

همزمان و توسط دستگاه های مختلف استان برگزار می شود.
با خسارات  راه های مبارزه  از کارآمدترین  اینکه یکی  بیان  با  وی 
مختلف از جمله زلزله، ارائه آموزش های الزم به افراد است، افزود: 
با انجام مانور زلزله می توان آمار تلفات را در استان و کشور کاهش 

داد.
مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: همه ساله 
طبق پیش بینی های انجام شده در واحدهای آموزشی، دانش آموزان 
الزم  آموزش های  و  گرفته  قرار  زلزله  شرایط  در  کردن  تمرین  با 
نه  بحرانی  شرایط  در  گرفتن  قرار  داد:  ادامه  می گیرند.وی  فرا  را 
تنها استرس و ترس را در دانش آموزان کاهش می دهد، بلکه این 

دانش آموزان با شیوه های مقابله با این بحران آشنا می شوند.
قائدیها تصریح کرد: در آیین و دستورات دینی و قرآن به آمادگی 
طبیعی  بحران های  با  مقابله  در  دیگران  و  خود  جان  حفظ  و 
به عنوان شهروندان  داد:  ادامه  بسیاری شده است.وی  سفارشات 
ایرانی- اسالمی موظف هستیم در تمامی حوادث آمادگی مقابله با 
بحران های طبیعی را داشته باشیم که یکی از این بحران ها، زلزله 
است.مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در پایان به اشاره به 
ایام سوگواری اربعین با گریزی به مصائب کربال عنوان کرد: مدیریت 
بحران، یعنی حضرت زینب )س( چراکه موفق شد همه حوادث 

عاشورا را مدیریت کند و پیام آن را به نسل های بعد انتقال دهد.

تب خرید گوشی گران قیمت، پای 
مرد جوان را به دادگاه کشاند

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواه درخواست طالق داد و 
در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم تمام پول هایش را 
صرف خرید گوشی های گرانقمیت می کند و هرچه با او صحبت می کنم 

دست از این کارهایش بردارد فایده ای ندارد.
وی افزود: او انگار تب خرید گوشی دارد و هرچه می خرد باز هم راضی 
نیست. تا االن کلی از پول هایش را صرف خرید گوشی کرده و باز هم 
دست بردار نیست. هربار می رود و کلی هزینه می کند و یک گوشی جدید 
می خرد، ولی تنها فقط یک یا دو ماه از آن گوشی استفاده می کند. بعد 
از آن باز هم می رود و گوشی جدید گرانقیمت می خرد. هرکس شوهرم 
را می بیند و گوشی های جورواجورش را می بیند، تعجب می کند. آبروی 
من پیش همه رفته است.زن جوان ادامه داد: شوهرم چند وقت پیش از 
دوستانش پول قرض گرفت تا باز هم برای خودش گوشی بخرد. وقتی این 
موضوع را شنیدم به شدت شوکه شدم. شوهرم زندگی اش را رها کرده و 
فقط به دنبال خریدن گوشی است. تب زیاد او برای گوشی مرا می ترساند. 
برای همین تصمیم گرفتم برای همیشه به زندگی مشترک با او پایان دهم.

بعد از صحبت های این زن قاضی برگه احضاریه ای برای شوهرش هم 
فرستاد تا پس از شنیدن صحبت های او تصمیم گیری کند.

ادبیاتفناوری    اصول تربیت

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

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

تلفکس:031-95013701-2  

طراحی وصفحه آرائی : اطلس محمودیان فرد 

چهارمحال و بختیاری  کرمان یزد اصفهان 
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 قال رسول اهلل )ص( :
داناترين مردم كسى است كه دانش ديگران را به دانش خود بيفزايد.
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حرارت 
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