
 نظرم درباره شورای نگهبان همان نظر 
قانون اساسی است

آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز     
   پای پر آبله و بادیه پیمای من است 
زیارت سید الشهداء )ع( با پای پیاده ثواب بسیار دارد و 
مورد تأکید پیشوایان دین است . امام صادق )ع( فرموده 

است: 
هر کس به قصد زیارت امام حسین )ع( ، پیاده از خانه 
اش خارج شود، خداوند در مقابل هر گام، برای او حسنه 

ای می نویسد و گناهی از او می زداید. 
)ع( می گوید:  امام صادق  اصحاب  از  بن وهب،  معاویه 
خدمت آن حضرت رسیدم. در مصالی خود در خانه اش 
نشسته بود و پس از نماز با خداوند راز و نیاز می کرد. از 
جمله )در دعا نسبت به زائران قبر حسین )ع( ( می گفت: 
این  در  که  اینان  بیامرز،  را  حسین  قبر  زائران  »خدایا 
راه  این  در  را  های خود  بدن  کنند،  می  پول خرج  راه 
بر چهره  کن  رحمت  دهند، خدایا  می  قرار  معرض  در 
تغییر داده، صورت هایی  را  آنها  آفتاب، رنگ  هایی که 
که  هایی  چشم  است،  )ع(  عبداهلل  ابا  قبر  متوجه  که 
و  ها  جان  این  خدایا  ریزد،  می  اشک  ما  محبت  در 
 بدن ها را به تو می سپارم، تا کنار حوض کوثر به هم

 برسیم.« 
استمرار  کنون  تا  )ع(  ائمه  زمان  از  پیاده  زیارت  سنت 
داشته و اجر بی شماری برای آن نقل شده است. فاضل 

دربندی می نویسد: 
نشان  که  است  زائر  فقر  جهت  به  یا  بودن  پیاده  این 
محبت  و  شوق  از  برخاسته  زیارت،  این  دهد  می 
برابر  در  را  خود  زائر،  که  است  آن  جهت  به  یا  است، 
عصمت  سپهر  خورشید  و  جوانمردی  اقلیم  سلطان 
سفر  رنج  او،  راه  در  و  شمارد  می  کوچک  شهادت،  و 
ارزشمند  دو  هر  و  کند  می  هموار  خود  بر  را   پیاده 

است.

در همایش جایگاه روابط عمومی در توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر از روابط عمومی شرکت 
آبفا استان اصفهان تجلیل به عمل آمد .

این همایش باحضور دکتر مطهری نژاد دبیر انجمن روابط عمومی ایران، مهدی محمدی 
 ، اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  به  رسیدگی  هیأت  دبیر  و  وزیر  مشاور 
دکتر پرویز عطایی دبیرکل طرح ملی نهضت الگوسازی اقتصاد مقاومتی ، دکتر حبیب 
ارزانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و دکتر علی محمد بیدارمغز رئیس 

تشریفات ایران در سازمان ملل برگزار شد .
در این همایش از شرکت آبفا استان اصفهان به لحاظ اجرای برنامه های فرهنگی که زمینه 
های فرهنگ سازی مصرف بهینه آب را در میان اقشار مختلف در دستور کار قرار داده 

است تقدیر گردید .
سیداکبر بنی طبا مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره 

به اجرای فعالیتهای فرهنگی که مصرف بهینه آب را در جامعه ترویج می دهد خاطرنشان 
ساخت : طی سالهای اخیر شرکت آبفا استان اصفهان با بهره گیری از ظرفیت های هنری 
در صدد ترغیب اقشار مختلف جامعه به مصرف بهینه برآمده است که در این زمینه می 

توان به برگزاری جشنواره های مختلف اشاره کرد .
وی فرهنگ سازی مصرف بهینه آب را بسیار حائز اهمیت خواند و تصریح کرد : با توجه به 
اقلیم آب و هوایی کشور که خشک و نیمه خشک است استفاده بهینه از منابع آبی ضرورت 

غیرقابل انکار است که این مهم تنها از طریق فرهنگ صحیح مصرف حاصل می شود .
بنی طبا با بیان اینکه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب مقوله ای است که با همکاری و 
هماهنگی بسیاری از دستگاهها میسر می شود بیان داشت : باتوجه به اینکه فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب باید میان همه اقشار در تمام سنین و مشاغل گوناگون اعمال شود . بدین 
ترتیب به نظر می رسد در این زمینه بسیاری از دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان باید 
تالش هایی در دستور کار قرار دهند تا فرهنگ صحیح مصرف آب در جامعه نهادینه شود .

وی به اهمیت مصرف صحیح آب در میان گروههای سنی خردساالن، کودکان و نوجوانان 
اشاره کرد و اظهار داشت : مطمئناً اگر آموزش در سنین پایین صورت گیرد بسیار مؤثر 
واقع خواهد شد بر این اساس شرکت آبفا اصفهان عالوه بر برگزاری جشنواره های متعدد 
مانند جشنواره روزنامه دیواری »بنویسیم آب ، بخوانیم زندگی« جشنواره تئاتر کودکان 
ویژه مهد کودک ها و جشنواره قاصدک های برکت در سال جاری، تولید و پخش 102 
برنامه تلویزیونی از شبکه دو سیما ، 30 برنامه 15 دقیقه ای از سیمای اصفهان، 105 برنامه 
رادیویی از مرکز صدای اصفهان بهمراه چهار عنوان کتاب با موضوع مدیریت مصرف بهینه 
آب در دستور کار قرار داد . این درحالیست که در سال گذشته بیش از 180 برنامه رادیویی 

و 90 برنامه تلویزیونی با محوریت مصرف بهینه آب از شبکه استانی تولید و پخش شد .
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان بر مؤثر بودن فعالیتهای 
فرهنگی در مصرف بهینه آب تأکید کرد و اعالم نمود: یکی از عواملی که منجر به کاهش 
مصرف سرانه آب در استان اصفهان گردیده ترویج مصرف صحیح آب در سطح جامعه می 
باشد چراکه در سال 89 سرانه مصرف آب در بخش خانگی 176 لیتر در شبانه روز بوده در 

حالیکه این رقم در سال 93 به کمتر از 160 لیتر در شبانه روز رسید.

نورد پیوسه سبا روز  ناحیه فوالدسازي و  انبوه ورق آجدار در  تولید  خط 
شنبه چهاردهم آذر ماه با حضور دکتر مهدي کرباسیان معاون وزیر صنعت 
معدن و تجارت و رییس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدني ایران، دکتر زرگر پور استاندار اصفهان، دکتر سبحاني مدیر 

عامل فوالد مبارکه،...

سراغ  به  هفته  هر  جدیدي  رویکرد  با  افتتاح«  چند  هفته   »هر 
طرح هایي مي رود که بهره برداري و افتتاح آن به نوعي پویایي و نشاط را 
براي شهر به همراه دارد موضوعي که مورد توجه بسیاري از مسئوالن شهري 
نیز قرار گرفته واز آن با عنوان یک ابتکار براي دمیدن روحیه در شهر یاد مي 

کنند.به گزارش اداره اطالع رساني شهرداري اصفهان...

رئیس فدراسیون والیبال ایران در نشست خبری که با اصحاب رسانه داشت، 
المپیک،  از  غیر  فدراسیون  های  درمجموع هدف  که  مطلب  این  بیان  با 
همه اش محقق شده است گفت« ماتالش  کردیم وعمر خودرا گذاشتیم 
تا والیبال ایران المپیکی شود.محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال 

ایران افزود: اگرسال پیش 10درصد شانس داشتیم...

تازه مسلمان آرژانتینی در گفتگو با 598:

ایشان )آیت اهلل خامنه ای(
تنهارهبری هستند که در حرف 

و عمل صداقت دارند
جوان آرژانتینی افزود: آنها قدرت و سرمایه دارند و تالش می کنند 
تا مردم واقعیت های را متوجه نشوند برای همین هم در گفتن 
حقایق و اخبار همه چیز را مخلوط و درهم ارائه می دهند طوری 
که کسی متوجه حقیقت نشود اخبار ضد و نقیض و خالف واقع در 
رسانه ها ی وابسته به آنها زیاد است.به گزارش سرویس سیاسی 
پایگاه 598، چند روزی از حادثه 13 نوامبر پاریس نگذشته بود 
که موج شدیدی علیه مسلمانان و اسالم به راه افتاد  کسی انتظار 

کنند  اقدامی  رهبری  معظم  مقام  نداشت 
پیرو  و  شدند  عرصه  وارد  مدبرانه  ایشان  اما 

جوانان  به  خطاب  که  اول  نامه 
شمالی   آمریکای  و  اروپایی 

هم   بار  این  بودند  نوشته 
و  سیاستمداران  برای  نه 
جوانان  باز  بلکه  نخبگان، 
تا  قرار دادند  را  مخاطب 

و  دقت  وقایع   به   نسبت 
توجه بیشتری داشته باشند 

تاثیرجوسازی  تحت  و 
رسانه ...

استاندار اصفهان :
 تصویب سند بازآفریني

   پایدار شهــري
 استان اصفهان

پس از یک ماه اکران،
پرفروش ترین  استان های 

اکران کننده 
 »شاهــزاده روم«
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بقلم دمری مسوولرسمقاهل

       المپیک هدف اصلی والیبال ایران!صرفه جویی 50 میلیون دالری در فوالد مبارکه

تجلیل از روابط عمومی آبفا استان اصفهان در همایش اقتصاد، فرهنگ و هنر

افتتاح نخستین بانو سرا در شهر اصفهان 

ادامه در صفحه 

اطالعیه
 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 



فارغ التحصیل »دانشکده نظامی نیویورک:

 ما آمریکاییها به کمک شما ایرانی ها نیازمندیم 

 در انتخابات منطقه ای فرانسه؛

زن قدرتمند به صحنه آمد
»نیکی زکزوک« فارغ التحصیل از دانشکده نظامی نیویورک 
ساکن شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا یکی از فعاالن 
در عرصه سیاست و فعال در زمینه های حقوق بشر است 
که نامه دوم رهبر ایران به جوانان غربی را مطالعه و به طور 

گسترده در حال بازنشر آن می باشد. 
به گزارش کیمیای وطن، خبرنگار بین الملل تیتر یک با 
این فعال رسانه ای 44 ساله مصاحبه ای کرده است که به 

شرح زیر می باشد:
های  شبکه  رصد  حال  در  که  زمانی  زکزوک،  آقای   -  
اجتماعی درباره نامه رهبر ایران بودم، شما رو در این عرصه 
رو مطمئنا مطالعه  نامه  این  فردی که  فعال دیدم.  بسیار 
کرده بود چرا که در پاسخ به کاربرانی که برای شما نظرات 
مختلفی درباره نامه ربر ایران گذاشته بودند، از جمالت این 

نامه به درستی استفاده کرده بودین.
 - بله. این کلمات و جمالت خردمندانه را خواندم. حتما 
میخواین بدونین که در مورد این نامه چی فکر می کنم؟ 
فکر می کنم هر انسانی از هر تمدن و فرهنگی که باشه 
در مورد حقیقت، راستی، صداقت و صلح سر تعظیم فرود 
میاره. اما نه عملکردها و دورویی هایی که پشت حقیقت و 
صداقت ظاهری پنهان شده باشند که عمدتا نیز این راهکار 
توسط دولت ها و دولتمردان غربی برای پیش برد پلیدانه و 

کثیف خود در هدایت مردم از آن استفاده می کنند.
مقامات و رهبرانی که از رسانه های وابسته به خود برای 
به  رسیدن  برای  منفعتی  هیچ  که  مقاصدی  به  رسیدن 

صلح در آن وجود ندارد، به طرز گسترده ای بهره می برند. 
آدمهایی که همیشه یک سری پیش مرگ احمق و گول 

خورده  برای اهداف شوم خود دارند.
 - آقای زکزوک مثل اینکه خیلی دلتون پره.

 - راستش االن به مردم خوب ایران می خوام بگم که تو 
آمریکا چه خبره. باور کنید ما آمریکایی ها به کمک شما 
ایرانی ها نیاز داریم. ما زندانی هستیم. زندانی همون آدم 
هایی که چندین دهه به فکر تجاوز به کشور شما و اشغال 

اون هستن.
اینها تنها به فکر از بین بردن نژادهای مختلف مثل سیاه 
پوستان به عناوین مختلف، از بین بردن مذاهب گوناگون 
اگر اخبار رو  این کشور هستن.  و حتی قتل عام فقرا در 
پیگیری کنین ظلمی که در دهه های گذشته مخصوصا 
سالها و ماه های اخیر به سیاه پوستان آمریکایی شده گواه 
این گفته منه. تبیض نژادی علیه سیاه پوستان در اینجا 

بیداد می کنه.
مساله بعدی هم که کامال مشخصه. اسالم هراسی. از بین 
بمب  و  ها  ترور  انداختن  راه  با  آن  پیروان  و  اسالم  بردن 
گذاری های جعلی . تا بتوانند از طریق همان رسانه هایی 
که تحت سیطره آنهاست، مسلمانان را وحشی و تروریست 
نشان دهند تا مردم آمریکا خودشان کم کم به فکر بیرون 

کردن آنها بیوفتن.
یکی از مصادیق تبعیض نژادی رو االن برات مثال می زنم. 
»قاچاق مواد«. بله. آمریکا از این طریق دست به قتل عام 

و  قاچاق  کار  االن  هست.  پیچیده  یکم  چجوری؟  میزنه. 
پخش مواد در آمریکا طوری در رسانه ها و جامعه تبلیغ 
شده که کار سیاه پوستان آمریکایی هست. سیاه پوستان در 
حال نابودی و فاسد کردن جامعه هستن. خب نتیجه چی 
میشه؟ دستگیری، بازداشت و کشتن صدها و هزاران سیاه 
پوستی ه ناخودآگاه وارد یک بازی سیاسی کثیف شده اند.

فکر می کنید زمانی که یک سری »ماسون« قدرت را در 
دست بگیرند از این بهتر خواهد شد؟

 اما در چنین شرایطی که دنیا درگیر فسادها، عملیات های 
از  نامه ای  بیزینسی شده است،  تروریستی و جنگ های 
سمت رهبر شما به جوانان ما ارسال می شود. نامه ای که 
در آن جوانان را به چالش های سیاسی، تفکری و اعتقادی 
می کشاند. حقیقت را برای آنها بازگو می کند و خواستار 

عدالت خواهی می شود.
مردم آمریکا خسته اند. خسته از دروغ و تذویر. خسته از 
مالیات هایی که صرف جنگ افروزی می شوند. خسته از 

تبعیض ها و ناعدالتی ها.
اما خوشبختانه به دنبال حقیقت.

شاید این نامه راهگشای بعضی باشد.
از دست  با توضیحاتی که دادین مردم آمریکا در حال   -
دادن اعتمادشون به دولت و چنگ زدن به ایدئولوژی ها یا 
رویکردی نو هستند. - بله. به همین دلیل بود که گفتم این 
نامه رهبر ایران می تواند راه گشا باشد و مطمئنا تغییرات 

مثبتی را به همراه داشته باشد.

منطقه   از ۱۳  منطقه  در ۶  افراطی  راست  پیروزی 
پیروزی  گسترده ترین  فرانسه،  منطقه ای  انتخابات 
انتخاباتی »جبهه ملی« به شمار می رود.به گزارش 
کیمیای وطن، حزب راست افراطی »جبهه ملی«، 
به رهبری مارین لوپن، پیشتاز انتخابات منطقه ای 
نهایی  است.اگرچه شمارش  فرانسه شده  )رژیونال( 
اما جبهه ملی در  نرسیده،  پایان  به  انتخابات  آرای 
نتایج  که  فرانسه  منطقه   ۱۳ از  منطقه   ۶ حداقل 
کشور  است.  پیشتاز  شده،  مشخص  آنها  تقریبی 
در  منطقه   ۲۲( منطقه   ۲۷ از  مجموعا  فرانسه، 
سرزمین اصلی فرانسه و ۵ منطقه در سرزمین های 

ماوراء بحار این کشور( تشکیل شده است.
در نظرسنجی انجام شده از کسانی که در انتخابات 
امروز رای داده اند، جبهه ملی با ۳۰.۸ درصد پیشتاز 
است. مطابق همین نظرسنجی، حزب راست میانه 
»اتحاد برای جنبش مردمی« )حزب رئیس جمهور 
حزب  و  درصد   ۲۷.۲ با  سارکوزی(  نیکوال  سابق 
جمهور  رئیس  اوالند  فرانسوا  )حزب  سوسیالیست 
قرار  بعدی  های  جایگاه  در  درصد   ۲۲.۷ با  فعلی( 

دارند.
رای گیری روز یکشنبه اولین انتخاباتی است که از 
زمان حمالت ماه گذشته در پاریس، که به کشته 
شدن ۱۳۰ نفر منجر شد، در فرانسه برگزار می شود.

نظرسنجی های انجام شده پیش از انتخابات نشان 
می دادند که محبوبیت جبهه ملی، از زمان حمالت 
پاریس افزایش یافته است. پس از حمالت پاریس، 

در فرانسه حالت فوق العاده اعالم شده است.
در  و  امنیتی  شدید  تدابیر  تحت  امروز  انتخابات 
شرایطی برگزار شد که در جریان تبلیغات انتخاباتی، 
مارین لوپن از مردم خواسته بود برای افزایش امنیت 
خود، به حزب او رای بدهند.جبهه ملی در سال های 
قبل موفق نشده بود در هیچ یک از انتخابات منطقه 

ای کشور فرانسه به پیروزی دست پیدا کند.
صحنه  است  »ممکن  پیروزی  این  شود  می  گفته 
کم سابقه  تغییراتی  دستخوش  را  فرانسه  سیاسی 
کند.«جبهه ملی به عنوان حزبی ضد اتحادیه اروپا و 
مخالف مهاجران شناخته می شود. پیروزی عمده این 
حزب در انتخابات منطقه ای عرض اندامی در برابر دو 
حزب عمده فرانسه، محافظه کاران و سوسیالیست ها، 
است که تا کنون قدرت را به طور متناوب در دست 
داشتند.مارین مارشل لوپن، دختر ۲۵ ساله  خاندان 
لوپن، که حزب جبهه ملی را بنیاد گذاشته و رهبری 
می کنند، به شبکه ت اف۱ فرانسه گفته است: »این 
قدیمی،  سیستم  است  فول العاده  و  تاریخی  نتایج، 

امشب ُمرد«.
این حزب امیدوار است که حضور قدرتمند در این 

در  شرکت  برای  را  لوپن  خانم  شانس  انتخابات، 
انتخابات ۲۰۱۷ ریاست جمهوری افزایش دهد.

شوراهای منطقه ای در فرانسه از قدرت نسبتا زیادی 
و  محلی  نقل  و  حمل  درباره  گیری  تصمیم  برای 

مسائل آموزشی و اقتصادی برخوردار هستند.
نامزدهای حزب  از  یکی  قول  از  فرانسه  خبرگزاری 
سوسیالیست که مجبور شد از انتخابات کناره گیری 
ملی  جبهه  که  »نتیجه ای  است:  کرده  نقل  کند، 
کسب کرده، تهدیدی برای ارزش های فرانسه است«.

کامبادلی،  ژان-کریسفت  سوسیالیست،  حزب  دبیر 
از  جلوگیری  برای  بزرگ  ائتالفی  تشکیل  خواستار 
نیز  است. همین  ملی« شده  گرفت »جبهه  قدرت 
سبب شد تا سوسیالیست ها دو تن از نامزدهای خود 

را از گردونه انتخابات خارج کنند.
اما نیکال سرکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه 
و رهبر محافظه کاران، گفته است حزب او حرکتی 
در جهت کمک به پیروزی سوسیالیست ها در برابر 
»جبهه ملی«، نخواهد کرد و نامزدی را از انتخابات 
بیرون نمی آورد.به نوشته رسانه های غربی، تحلیل ها 
نشان می دهد که نتیجه انتخابات منطقه ای به طور 
حمالت  داعش،  تهدید های  تاثیر  تحت  عمده ای 
پاریس، بحران پناهجویان و مسئله مهاجران و نیز 

وضعیت اقتصادی و بی کاری قرار گرفته است.

جوان آرژانتینی افزود: آنها قدرت و سرمایه دارند 
و تالش می کنند تا مردم واقعیت های را متوجه 
نشوند برای همین هم در گفتن حقایق و اخبار 
همه چیز را مخلوط و درهم ارائه می دهند طوری 
که کسی متوجه حقیقت نشود اخبار ضد و نقیض 
و خالف واقع در رسانه ها ی وابسته به آنها زیاد 

است.
چند   ،۵9۸ پایگاه  سیاسی  سرویس  گزارش  به 
بود  نگذشته  پاریس  نوامبر   ۱۳ حادثه  از  روزی 
راه  به  اسالم  و  علیه مسلمانان  که موج شدیدی 
رهبری  معظم  مقام  نداشت  انتظار  کسی  افتاد  
اقدامی کنند اما ایشان مدبرانه وارد عرصه شدند 
و  اروپایی  به جوانان  اول که خطاب  نامه  پیرو  و 
نه  هم   بار  این  بودند  نوشته  شمالی   آمریکای 
برای سیاستمداران و نخبگان، بلکه باز جوانان را  
و  وقایع  دقت  به   نسبت  تا  دادند  قرار  مخاطب 
توجه بیشتری داشته باشند و تحت تاثیرجوسازی 

رسانه ها  قرار نگیرند. 
با  گفت وگویی  در  خبرنگارما  رابطه  این  در 
آگوستین زوالیوس )خلیل( هنرمند تازه مسلمان 
آرژانتینی که اهل بوئنوس آیرس و از یک خانواده 
معظم  مقام  نامه  درباره  را  او  نظر  مسیحی  ای 
رهبری جویا شده است. برادر خلیل هرچند یک 
مسیحی است اما از فعاالن رسانه ای در آرژانتین 
محسوب می شود که  درجریان توزیع نامه اول 

رهبری در کشور خود نقش فعالی داشت.
دومی  نامه  رهبری  معظم  مقام  پیش  روز  چند 
که  نوشتند  آمریکایی  و  اروپایی  جوانان  برای  را 
انتشار یافت به عنوان یک جوان غیر ایرانی  آن  

نامه را  چطور دیدید؟
برای ما  خیلی جالب و هیجان انگیز بود که رهبر 
و   دقیق  امور  همه  به  طورنسبت  این  مسلمانان 
حساس هستند و به شکلی همه را با یک چشم 
می بینند من  متن نامه  را بالفاصله برای برادران 

و دوستانم در آرژانتین  ارسال کردم.
نظر آنها  چه بود؟

 با اینکه مسیحی هستند و مثل من نظری درباره 
را  نامه  متن  وقتی  ولی  ندارند،  رهبری  و  اسالم 
اسالمی  رهبر  که  کردند  تعجب  خیلی  خواندند 
جهان  واقعیات  به  اینطور  و  دارد  فراملی  نگاهی 
بدون هیچ  ایشان خیلی منطقی  اند  اشاره کرده 
جانبداری یا  موضعگیری خاصی، نامه  نوشته اند 
به مسایل  تا نسبت  بودند  از جوانان خواسته  و 

حساس باشند و فکر کنند این ارزش قائل شدن 
به جوانان  برایشان جالب بود.

بارتاب نامه  مقام معظم رهبری در بین رسانه 
های  آرژانتین چگونه بوده است؟

البته من که اینجا هستم ولی تا آنجا که از بعد 
از نامه اول شنیدم و متوجه شدم در آرژانتین و 
اروپایی رسانه ها   یا کشورهای دیگر آمریکایی و 
نمی خواهند مردم از حقیقت موضوع  مطلع شوند 
و صحبتهای ایشان را  درست انعکاس نمی دهند 
خیلی کوتاه  و گذرا  به آن اشاره می کنند که آن 
را هم تغییر می دهند. مثال اینکه رهبر مسلمانان 
این  که  درحالی  شود؛  نابود  یهود  است  خواسته 
نابودی  خواستار  ما  اسالمی  رهبر  است  اشتباه 
صهیونیست هستند نه یهودیان. مردم هم که اهل 
مطالعه و تحقیق نیستند با خواندن این موضوعات 
باور میکنند همین ها باعث انحراف افکار عمومی 
می شود. یا اینکه در البه الی صد اطالع و خبر 
درباره داعش یک جمله کوتاه ازایشان می آورند 
واقعی  اسالم  داعش  است  گفته  ایران  رهبر  که 
نیست. خوب تصور کنین بین این همه خبر، یک 

خبر کوتاه  چقدر تاثیر دارد.
تفاوت نامه دوم را با نامه اول در چه دیدید؟

شد  نوشته  ابدو  شارلی  حادثه  از  بعد  اول  نامه 
در  مسلمانان  علیه  عظیمی  موجی  که   زمانی 
اروپا راه انداختند و فضای بدی علیه آنها  ایجاد 
کرد که همه مسلمانان تروریست هستند دراین 
هوشیارانه  انقالب  رهبر  حساس  روانی  شرایط 
داشته  خشونتی  یا  تندی  بخواهند  اینکه  بدون 
تا  بخوانند  را  قرآن  خواستند  جوانان  از  باشند 
تحت  و  بدانند  بیشتر  ومسلمانان  اسالم  درباره 
حادثه   از  بعد  دوم  نامه  نباشند.  ها  رسانه  تاثیر 
باز هم  افتاد ایشان  پاریس و کشتاری که به راه 
اشاره کردند که این حادثه تلخ  تنها یک درصد 
اتفاقاتی است که دراین چند سال اخیر در سوریه 
و کشورهای منطقه می افتد و داعش محصول و 
نتیجه  فعالیت های خود آنهاست. ایشان به خوبی 
با توجه به شرایط حاکم در جهان  نامه ای نوشته 

اند که بسیار هوشمندانه و جالب توجه است.
خود شما نامه را چطور دیدید؟

خیلی مخلصانه و صادقانه بود رهبر انقالب پدرانه 
و دلسوزانه با جوانان  صحبت کردند هیچ تظاهر، 
نبود.  جمالت  تک  تک  در  تنفری  یا  خشونت 
تنها رهبری هستند که در حرف و عمل  ایشان 

صداقت دارند. در نوشتن نامه دستور نمی دهند 
به دل می  برای همین  بلکه نصحیت می کنند. 

نشیند. 
شما برای انتشار نامه چه کارهایی انجام داده 

اید؟
کم  و  تحریف  در  سعی  ها  رسانه  چون  البته 
در  ما  هستند  رهبری  نامه  دادن  جلوه  اهمیت 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تا آنجا که 
نامه را به زبان خودمان  تا  بتوانیم فعالیت داریم 

انعکاس بدهیم.
بازخورد  ایشان  نامه   چقدر  مجازی  فضای  در 

داشته است؟
ولی  داریم  محدودیت  کمی  نظر  از  هرچند  ما 
برای  کنیم  پیشرفت  کیفی  نظر  از  تا  درتالشیم 
همین هم در فضای مجازی نامه ایشان را منتشر 
کرده ایم و خدا را شکر خیلی ها  هم  کنجکاو 
چیزی  چه  مسلمانان  رهبر  بدانند  تا  اند  شده 
روز  چند  دراین  است  گفته  جوانان  به  خطاب 
خیلی ها بازدید کردند و نظرات مثبتی هم دادند.

مخالفان مشکلی ایجاد نکرده اند؟
و   شد  مشکل  دچار  بوک  فیس  هفته  دراین 
خیلی  زیرا  داد   عکس  نتیجه  ولی  بودند،  بسته 
بوک  فیس  دفعه  یک  چرا  که  کنجکاو شدند  ها 
را بستند و بیشتر تمایل داشتند بدانند محتوای 
نامه رهبر مسلمانان  چه بوده که حساسیت ایجاد 

کرده است.
بین دوستان شما در ایران نامه رهبری چقدر 

تاثیر داشت؟
اینجا مشغول تحصیل  برای همه دوستان ما که 
هستند قوت قلب بود؛ البته ما از وقتی مسلمان 
شده ایم  متوجه شده ایم  که رهبر اسالمی چه 
شخصیت بی نظیر و خوبی است اما وقتی دیدیم 
برای غیر ایرانی ها  نامه پدرانه نوشتند تا  بیشتر 
به اتفاقات اطراف خود در دنیا توجه کنند  خیلی 

برایمان جالب بود  و خوشحال شدیم.
رسالنه  فعال  و  ساز  مستند  یک  شما  برادر 
می  انجام  کاری  زمینه  دراین  آیا  است   ای 

دهند؟
اینکه هنرمند مسیحی است  با  اتفاقا ایشان  بله   
آرژانتین   در  انقالب  رهبر  اول  نامه  توزیع  در  که 
برایش  هم  دوم  نامه  این  داشت  فعالیت  خیلی 
جالب بود خیلی دوست دارد تا مستندی درباره 
از  تیتر  ها  رسانه  چون  بسازد  منطقه  واقعیات 

واقعیت ها نمی زنند تنها  پرس تی یا هیسپان 
تی وی هستند که مسلما کافی نیست ان شاهلل 
وبه  بدهد  انجام  کاری  زمینه  دراین  دارد  قصد 
خوبی  های  نشانه  رهبری  های  نامه  این  نظرم 
هستند تا بدانند دنیا  چه خبر است و حقیقت و 

پشت پرده ماجراها چیست.
در آرژانتین قدرتهای وابسته به صهیونیست 
فعال هستند آنها  دراین زمینه  چه کارهایی 

کرده اند؟
آنها  قدرت و سرمایه دارند و تالش می کنند تا 
مردم واقعیت های را متوجه نشوند برای همین 
هم در گفتن حقایق و اخبار همه چیز را مخلوط 
ارائه می دهند طوری که کسی متوجه  و درهم 
حقیقت نشود اخبار ضد و نقیض و خالف واقع در 

رسانه ها ی وابسته به آنها زیاد است.
با این حال وظیفه شما سنگین تر می  پس 

شود؟
حد  در  بتوانیم  تا  کند  کمک  خدا  شاهلل  ان  بله 
وسع وتوان تالش داشته باشیم و حقایق موجود 
امکانات مالی  برسانیم هرچند  به گوش مردم  را 
نظر  از  مطمئنا  ولی  نداریم  را  انها  موقعیتی  و 
کمک  هم  خدا  و  هستیم  تر  پیشتاز  ما   کیفی 

می کند.

جک استراو: برجام 
بهترین گزینه است

می  مخالفت  برجام  با  که  »افرادی 
موثق  جایگزین  گزینه  هیچ  کنند، 
ارائه  برجام  جای  به  قبولی  قابل  و 

نمی کنند.«
امور  وزیر  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
هیچ  گفت:  انگلیس  پیشین  خارجه 
برای  برجام  از  بهتر  دیگری  گزینه 
وجود  ایران  هسته ای  برنامه  مسئله 

ندارد.
اینتلیجنس  برنامه  در  استراو  جک 
بحث  این  رد  با  سی  بی  بی   دیبیت 
نخواهد  امن تر  را  جهان  برجام  که 
ماه  که  توافقنامه  این  افزود:  کرد، 
االن  همین  شد،  امضا  گذشته  ژوئیه 

هم جهان را امن تر کرده است.
برجام  با  که  افرادی  کرد:  تاکید  وی 
گزینه  هیچ  کنند،  می  مخالفت 
جایگزین موثق و قابل قبولی به جای 

برجام ارائه نمی کنند.
گفته  اینکه  کرد:  تصریح  استراو 
می شود اگر ایران بمباران می شد، سر 
میز مذاکرات برمی گشت و دنیا امن 

تر می شد، اشتباه است.
برای  توانم  نمی  اینکه  بیان  با  وی 
کشورهای  باید  چرا  که  سوال  این 
قبال  در  را  اسرائیل  تعهدات  دیگر، 
)ان  هسته ای  گسترش  منع  پیمان 
پاسخی  بگیرند،  دوش  به  تی(،  پی 
است  حالی  در  این  گفت:  کنم،  پیدا 
قدرت  یک  عنوان  به  اسرائیل  که 
هسته ای از پذیرش هرگونه تعهد بر 
اساس ان پی تی یا تعهدات دیگر در 
امتناع   قبال تسلیحات هسته ای خود 

می کند.

 »این تذهبون«؟                                                                
ادامه از صفحه اول .: آنچه در مقدمه گذشت برای رسیدن به این 
نکته بود که پیاده روی برای نائل شدن و توفیق زیارت مرقد مطهر 
حسین ابن علی علیه السالم از دیر باز و به سفارش و تاکید امامان 
معصوم علیهم السالم برمی گردد و ساخته و پرداخته امروز و دیروز 
و این حکومت و آن حکومت و مثال دوره ای خاص از تاریخ اعم از 
ایران و... نیست بلکه از دوران امامت امامان )ع( سابقه دارد حاال 
توجه کنید کسانی که به برکت همین اعتقادات توفیق یافته اند در 
کشوری و تحت بیرق حکومتی در آسایش و آرامش و رفاه زندگی 
کنند و به قولی نمک خورده نمکدان بشکنند این پیاده رفتن به 
زیارت را چگونه وقیحانه و از روی جهل و یا از روی غرضی که با این 
دین و راه محکم و استوارآن  دارند وبه دلیل اینکه این دین  اجازه 
نمیدهد بعضی ها به آرزوهایشان که همانا دین گریزی و تن دادن به 
اجنبی و ... است در مقابل این مانور دشمن شکن موضع می گیرند 
و ایجاد تردید می کنند؟ سخنی که وقتی انسان می بیند احساس 
می کند گوینده آن باید یا بهایی باشد یا وهابی ویا غیر مسلمانی که 
با اسالم دشمنی دارد اما متاسفانه این سخن را کسی گفته که استاد 
دانشگاه است و ادعایش هم تا ... و... است؟ و گاهی هم فریاد می 
زند آزادی نیست و ...  سخن او این است: »نمی دانم اصرار برایرانی 
نشان دادن و ایرانی کردن محرم و عاشورا و پیوند زدن آن با تشیع 
چقدر از نظر تاریخی درست است. جدای از آنکه چنین پیوندی از 
نظر تاریخی محل اشکال است و از منظرافزایش اختالف میان شیعه 
و سنی هم عمل درستی نیست مشکل »ایرانیزه« کردن محرم و 
عاشورا به کنار، چند سالی است که شاهد به راه افتادن سنت رفتن 
پیاده به کربال در اربعین شده ایم. سنتی که صداوسیمای ماهم اصرارو 
تبلیغات زیادی برای آن به راه انداخته اند وتالش می شود تا هرچه 

بیشتر بر تعداد زوار اربعین افزوده شود.«
آنچه در باال آمد و خواندید بخشی از اظهارنظر یک فرد غیرمسلمان 
و بهایی و یا بخشی از یادداشت یک رسانه ی ضد انقالبی با داعیه و 
پرچم مخالفت با اسالم نیست. بلکه بخشی از یادداشت یکی از روز 
نامه ها یی است که در این سرزمین منتشر می شود و نویسنده اش 
هم یک ایرانی است با دنیایی از ادعای آگاهی و...؟ اما چگونه اینهمه 
روایت و اخبار و احادیث از امامان راندیده یا نادیده گرفته و دست به 
قلم شده و این جمالت را نوشته است ؟سئوال این است که آیا صدا 
و سیما نباید شعائر اسالمی را تبلیغ کند؟ و اگر شما چند سالی است 
که از پیاده رفتن به زیارت امام حسین )ع( مطلع شده اید چه کسی 
گناه کار است که شما دیر با خبر شده اید و نمی دانید که این سنت 
از دوران امامان آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد و بسیاری در این 
راه جان باخته اند تا این سنت والیی باقی بماند!؟ به روایت رسانه 
های عالم این راهپیمایی و پیاده روی مانوری عظیم است که نه فقط 
شیعیان بلکه سنی و شیعه از دنیای اسالم و نه فقط ایران در آن 
حضور یافته و می یابند و حتی غیر مسلمانان نیز خود رااز این سفره 
عظیم محروم نمی کنند و آشکارا در این مراسم بزرگ شرکت می 
کنندآیا این مسئله نقطه اختالف می شود یا نقطه وحدت و محبت؟ 
اگر مایه اختالف بودآیا اهل تسنن عاشقانه در این پیاده روی شرکت 
می کردند ؟ آیا شما نمیدانید قاطبه اهل تسنن عالقمند به خاندان 
نبوت هستند؟ راستی،  چه کسی عاشورا و محرم را ایرانیزه کرده و 
می کند این چه ادعای باطلی است که شما دارید؟معلوم نیست به 
چه انگیزه ای،  شخصی اینچنین بر خالف مسیر معرفتی که ۳۰ 
میلیون نفر در آن حضور می یابند و صدها میلیون نفر آرزویش را 
یا به آنچه  دارند قلم می زند و حرکت می کند!؟ ماموریت است 
مرارت  تحمل  با  که  این حرکت عظیمی  وآیا  دارد؟  اعتقاد  گفته، 
وسختی ، اما از روی عشق انجام می شود نوعی ابراز تنفر از ظلم و 
ظالم نیست؟ و چه کسی از این اظهار تنفر بدش می آید؟ شیطان 
بزرگ یا ...؟وآیا این نشانه بصیرت مسلمانان و شیعیان واقعی حسین 
پیمایند که  را می  راهی  نیست که همراه و همدل  ابن علی )ع( 
دشمن را به لرزه در می آورد؟ لذا به آن روز نامه و به نویسنده آن 
یادداشت باید گفت »این تذهبون« ؟ چرا تردید ایجاد می کنید و 
می  سئوال  زیر  را  عاشق  انسان  اعتقادات صدهامیلیون  و  عواطف 
برید؟چه عاید شما می شود؟اکنون  راهپیایی اربعین در این شرایط 
خاص منطقه به عنوان تجلی قدرت اسالم مطرح است و این اجتماع 
بزرگ به کوری چشم دشمنان با حضور شیعه و سنی در برابر دشمن 
مشترک تشکیل می گردد ودر جایگاه بزرگترین رزمایش معنوی 
در برابر شرارت های آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می کند و 
اندام کفر و نفاق را به لرزه در می آورد هر چند که نابخردان نتوانند 
عظمت آنرا ببینند و از درکش عاجز باشند! آری،  امروز به برکت 
والیت اهل بیت عصمت و طهارت و تاکید آن بزرگواران، همایش 
تبدیل شده  مانور جهانی  به یک  اربعین حسینی  پرشور و عظیم 
است، این حضور پرشور شیعیان و محبان سیدالشهدا ناشی از عشق 
و ارادت خالصانه به ساحت مقدس آن امام همام است، حضور آحاد 
اقشار و فرقه های مختلف دینی از سراسر جهان در همایش اربعین 
حسینی گواه بر جهانی شدن عشق حسین است واین عشق خاموش 

شدنی نیست هر چند عده ای را خوش نیاید؟!.

 روحانی گفت: دانشگاه باید حضور فعال تر در انتخابات داشته باشد. 
خیلی مهم است مجلس آینده چگونه باشد. از نظر دولت این جناح و 
آن جناح ندارد. افرادی که به منافع ملی فکر می کنند و منافع حزبی و 
شخصی خود را به منافع ملی ترجیح نمی دهند و دلسوز مردم هستند 

باید وارد مجلس شوند.
به گزارش خبرنگارکیمیای وطن،  مراسم بزرگداشت روز دانشجو در 
دانشگاه صنعتی شریف با حضور حجت االسالم حسن روحانی، وزیر 

علوم و وزیر بهداشت برگزار شد. 
 رییس جمهوردر این مراسم،  شانزده آذر را روز دانشجو، دانشگاه، 
استقالل طلبی، آزادی خواهی و ایستادگی نخبگان ملت و دانشجویان 
در برابر استعمار و استبداد دانست و خاطرنشان کرد: ۱۶  آذر سال ۳۲ 
به هیچ مقطع زمانی محصور نخواهد شد و ۱۶ آذر روز تاریخی برای 

دانشگاه ها و دانشجویان ملت بزرگ ایران است. 
روحانی با تشکر از همه تشکل های دانشجویی که در مراسم ۱۶ آذر به 
سخن پرداخته اند، تصریح کرد: از همه تشکل های دانشجویی که در 
پشت این تریبون نقد کردند، انتقاد کردند و برخی نقاط ضعف و نقاط 
قوت دولت را برشمردند تشکر می کنم چرا که شاید بهترین جایی که 
باید قدرت نقد شود دانشگاه است و اگر قدرت در هر کشوری مورد 

انتقاد و سوال قرار نگیرد به انحراف و استبداد کشیده خواهد شد.
وی افزود: تمام مسئولین کشور این افتخار را دارند که مستقیم یا 
غیرمستقیم که منتخب ملت بزرگ و از طریق آرای مردم بر مسند 
قدرت تکیه زدند. هیچ مقامی در جمهوری اسالمی نداریم که مقام 

انتخابی نباشد. 
دو دسته  بر  مقامات  ایران  در  برخی می گویند  اینکه  رئیس جمهور 
مقامات  و گفت: همه  دانست  تهمت  را  انتصابی هستند  و  انتخابی 

در ایران یا مستقیم با آرای ملت و یا غیرمستقیم انتخاب می شوند. 
وی در ادامه تصریح کرد: دولت یازدهم اگر چیزی دارد و اگر پیشرفتی 
کرده در سایه حمایت مردم به ویژه جوانان و دانشجویان بوده است. 
تردیدی ندارم حمایت ها، هدایت ها و نقدهای شما در بهبود کار مؤثر 

است. البته برخی لحن ها اگر نرم تر شود قشنگ تر است. 
روحانی در ادامه تصریح کرد: ما هیچکدام معصوم و بی خطا نیستیم 
اما در عین حال تالش می کنیم گام هایی را به نفع مردم برداریم. ما 
در آنجایی موفق بودیم که مردم به صحنه آمدند. در موضوع هسته ای 

آن جایی موفق شدیم که مردم به صحنه آمدند. 
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود گفت: اینکه ما باید در برابر دیگران 
باید به توان ملی تکیه کنیم و  اینکه  بایستیم حرف درستی است، 
مشکالت کشور را با امکانات داخلی حل کنیم نیز درست است. حاال یا 
معنی این حرف این است که نباید با دنیا حرف بزنیم و یا اگر مشکلی 

داریم باید تا مرز جنگ برویم؟ 
روحانی اضافه کرد: اگر توطئه علیه کشور ما باشد ما می ایستیم و 
پیروز می شویم اما آیا جنگ نباید آخرین راه حل باشد؟ اختالف نظر 
در این موارد است. اینکه باید قدرت نظامی را افزایش دهیم بحثی 
منطق،  لبخند،  دولت  یازدهم  دولت  فکر می کنند  برخی  اما  نیست 
مذاکره و گفت وگوست اما در ساخت سالح و بنیه دفاعی کمتر است.

 وی افزود: من این موضوع را یکبار پاسخ دادم که این دولت در طول 
دو سال در بنیه دفاعی در سالح های راهبردی کاری که انجام داده به 
اندازه ۱۰ سال قبل بوده است. پس معنایش این نیست که ما داریم 
مذاکره می کنیم، بنیه دفاعی مان را قوی نکنیم و هیچ وقت به فکر 
جنگ نباشیم. رئیس جمهور با بیان اینکه جنگ وقتی رخ نمی دهد که 
ما صددرصد آماده باشیم و گرنه جنگ بر ما تحمیل می شود، گفت: ما 
همزمان با پیروزی در مذاکرات برجام مهم ترین موشک مان را آزمایش 

کردیم و شما این را مشاهده کردید. 
روحانی با اشاره به نقد یک دانشجو از وضعیت اقتصادی کشور، اظهار 
پیدا  توفیق  هسته ای  مذاکرات  در  توانستیم  ما  اینکه  علت  داشت: 
کنیم چه بود؟ اگر پنج دلیل داشته باشد یکی از آنان ثبات و آرامش 

اقتصادی در داخل کشور بود. 
وی با بیان اینکه شاخص ها معیار ماست گفت: در این رابطه نتیجه 
نهایی باید کمک کند تا در نهایت شاخص ها عوض شود. رقابت ها، 
شاخص های  که  است  این  برای  جناح  آن  و  جناح  این  انتخابات، 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عوض شود. 
می گیرد  صورت  امروز  که  نظرسنجی هایی  اگر  کرد:  تاکید  روحانی 
مانند گذشته باشد به این معنی است که ما پیشرفت نکرده ایم. اگر 
اعتماد مردم به دولت و به هم در حال افزایش نباشد چه فرقی می کند 

که کدام جناح یا دولت حاکم باشد. 
رئیس جمهور یادآور شد: من حس می کنم فضای دانشگاه 94 نسبت 
به 9۲ زمین تا به آسمان فرق کرده است. البته ممکن است هنوز هم 
فضا امنیتی باشد ولی من این را نمی پسندم ما فضای امن می خواهیم 

نه فضای امنیتی. 

وی افزود: اگر از لحاظ شاخص دانشگاه 94 با 9۱ فرق نکرده باشد 
حتما ما به عنوان دولت یازدهم محکوم هستیم. البته ممکن است با 
حد مطلوب فاصله داشته باشیم و برخی از نقدها که می شود درست 
است. ما به نقطه مطلوب چه در اقتصاد و چه در سالمت که آمارها 

نشان می دهد مردم راضی هستند به نقطه مطلوب نرسیده ایم. 
این هستیم که شاخص های ما شاخص های  ما خواستار  وی گفت: 
مطلوب باشند می گویند از لحاظ رکود دولت حرکت مطلوبی نداشته 

است. اما آیا واقعا آمار این را می گوید؟ 
روحانی اضافه کرد: در سال 9۱ ما در عمق رکود بودیم در سال 9۲ 
به منهای ۱/9 رساندیم. در سال 9۳ رشد اقتصاد مثبت ۳ شد.امسال 
سال سختی است و ممکن است آمار از لحاظ اقتصادی پایین باشد 

ولی مثبت خواهد بود.
 رئیس جمهور گفت: دولت را نقد کنید اشکالی ندارد. اما راهش این 
و  آزادی  استقالل،  این  است  دانشگاه ها  استقالل  ما  است؟ خواست 
جمهوری اسالمی که به آن رسیدیم از برکت تالش دانشجویان برای 

استقالل بود. بنابراین دانشگاه باید روی پای خودش بایستد. 
روحانی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در سال جاری 
افزود: دانشگاه باید حضور فعال تر در انتخابات داشته باشد. خیلی مهم 
است مجلس آینده چگونه باشد. از نظر دولت این جناح و آن جناح 
ندارد. افرادی که به منافع ملی فکر می کنند و منافع حزبی و شخصی 
خود را به منافع ملی ترجیح نمی دهند و دلسوز مردم هستند باید 

وارد مجلس شوند. 
رئیس جمهور ادامه داد: ما باید تالش کنیم حماسه 9۲ را در سال 94 
تکرار کنیم و بتوانیم با یک مجلسی که توانمندتر و قدرتمندتر است 

راه را ادامه دهیم و همه باید تالش کنیم. 
روحانی در ادامه اظهار داشت: یکی می گفت من نظر خاصی نسبت 
به شورای نگهبان دارم. نظر من نسبت به شورای نگهبان نظر قانون 
اساسی است. قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می داند ما هم این 

شورا را ناظر می دانیم.

تازه مسلمان آرژانتینی در گفتگو با 598:

ایشان )آیت اهلل خامنه ای(تنهارهبری هستند که در حرف و عمل صداقت دارند

 نظرم درباره شورای نگهبان همان نظر قانون اساسی است  
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اصفهان  آهن  ذوب  مدیره  هیئت  اعضای  حضور  با  که  ای  جلسه  در 
تشکیل گردید مهندس منصور یزدی زاده به عنوان عضو هیئت مدیره 
شرکت )نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال ( انتخاب گردید و 
از خدمات و زحمات دکتر اردشیر سعد محمدی در دوران عضویت در 

هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان قدرانی به عمل آمد.
 دکتر سعدمحمدی با حکم آقای دکتر آیت الهی به عنوان مشاور مدیر 
تأمین  گذاری  سرمایه  شرکت  معدنی  صنایع  و  معدن  امور  در  عامل 

اجتماعی )شستا( منصوب گردید.
مهندس صادقي :

ذوب آهن به تدريج با استفاده از انرژي گاز ، گام مهمي جهت 
حفظ محيط زيست بر مي دارد

مهندس صادقي مدیر عامل ذوب آهن اصفهان طي جلسه اي با مهندس 
حمید ظهرایي مدیر کل محیط زیست استان اصفهان دیدار و گفتگو 

نمود .
در این جلسه که مهندس یزدي زاده معاون برنامه ریزي  و توسعه شرکت 
نیز حضور داشت ، مهندس صادقي طي گزارشي به ارائه سیاست ها و 
برنامه هاي زیست محیطي شرکت پرداخت و یادآور شد که ذوب آهن 
اصفهان همواره دوستار محیط زیست بوده و هر چند آلودگي هاي زیست 
محیطي در صنعت و تولید اجتناب ناپذیر است ولي این شرکت همواره 
سعي در حذف و به حداقل رساندن این آلودگي ها داشته و متناسب با 

درآمد و میزان نقدینگي خود در این باره هزینه مي نماید .
وي با اشاره به برخي از اقدامات ذوب آهن در دوره تصدي قبلي خود 
و  سبز  فضاي  هکتار  هزار   18 حدود  ایجاد  جمله  از  شرکت  این  در 
و  مرور  به  که  یادآور شد  قائم  پروژه  در  احیاء مستقیم  ایجاد سیستم 
 در بلند مدت به سمت استفاده از انرژي گاز خواهیم رفت و در نتیجه

 آلودگي هاي زیست محیطي شرکت کمتر خواهد شد .

مهندس صادقي در ادامه از مدیر کل محیط زیست خواست که با دید 
بیان  با  و  نگاه کرده   به مسائل محیط زیستي  تعامل دوجانبه  و  فني 
مدون همکاري  اي  برنامه  قالب  در  هاي خود  و حساسیت  ها  اولویت 
به وظایف خود عمل  این شرکت  این حالت  در  و  را جلب  آهن  ذوب 

خواهد کرد .
با  نیز  استان  زیست  محیط  کل  مدیر  ظهرابي  مهندس  دیدار  این  در 
استقبال  از حضور مجدد  مهندس صادقي در ذوب آهن اصفهان گفت: از 

اینکه فردي با تجربه و معتقد به حفظ محیط زیست در رأس ذوب آهن 
قرار گرفته خوشحالم و امیدواریم که این شرکت قراردادهاي قبلي في 
مابین را همچنان رعایت کرده و در تنگناهاي اقتصادي نیز توجه به حفظ 
محیط زیست را فراموش نکند و اداره کل محیط زیست  نیز همکاري و 

تعامل الزم را با این شرکت خواهد داشت .
مهندس ظهرابي با اشاره به وضع محیط زیست استان و آلودگي هوا در 
شهر اصفهان و شهرهاي بزرگ اطراف و کمبود بارندگي در سالهاي اخیر 

یادآور شد که صنایع بزرگ و متنوعي در استان اصفهان وجود دارد و 
این صنایع با بکارگیري  تکنولوژي هاي مناسب و استفاده از انر ژي هاي 

پاك همانند گاز باید به بهتر شدن هواي استان کمك کنند .
در پایان این دیدار مهندس صادقي از مسئوالن محیط زیستي و دیگر 
مسئوالن استان و کشور درخواست نمود که با اختصاص اعتبارات الزم 
به تمام صنایع و خصوصا صنایع عالقمند به حفظ محیط زیست آنها را 

کمك نمایند .
استان  ملت  بانك  شعب  مديران  با  ديدار  در  صادقي  مهندص   

اصفهان :
كاهش هزينه ها ي توليد و استفاده از امكانات بالقوه ذوب آهن 

را سود آوري  مي رساند 
 دکتر کاویاني مقدم مدیر شعب بانك ملت استان اصفهان همراه با دیگر 
مسئولین این بانك ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان با مدیر عامل این 

شرکت دیدار و گفتگو نمودند . 
در این دیدار که معاونین و چند تن از دیگر مسئولین شرکت حضور 
داشتند مهندس صادقي گفت : تحریم کشور طي سالهاي گذشته موجب 
طوالني شدن پروژه هاي تولید ، تعویق بازگشت سرمایه به شرکت و 

افزایش قیمت تمام شده محصوالت شده است  . 
وي افزود : در حال حاضر تالش مي کنیم با در پیش گرفتن برنامه هاي 
جدید همچون کاهش مصرف مواد اولیه ، مدیریت بهینه خرید و استفاده 
از امکانات بالقوه شرکت را به سودآوري برسانیم که در این راستا به کمك 

و همکاري بانك ها به ویژه بانك ملت نیاز داریم .
 در این دیدار دکتر کاویاني مقدم مدیر شعب بانك ملت استان اصفهان 
ضمن تبریك انتصاب مهندس صادقي تصریح کرد : شعب مختلف بانك 

ملت استان آماده همراهي و کمك به  ذوب آهن هستند .
 وي افزود : بانك ملت استان در تمامي مشکالت و گلوگاه هاي پیش 
روي ذوب آهن ،  این شرکت را در حرکت هاي پویا و پیش رونده کمك 
مي کند و همواره با خط مشي برد برد در خدمت ذوب آهن خواهد بود 
. در این دیدار مجید طالیي معاون  مالي و اقتصادي ذوب آهن نیز با 
یادآوري تعامالت دیرپاي این دو مجموعه ، ازاین بانك تشکر نموده و 

خواستار افزایش و تداوم این همکاري هاشد.

مدیرعامل آبفا استان اصفهان اعالم کرد :

اجرای پروژه های آبفا در 43 
شهر استان اصفهان از طریق 

تبصره 3 ماده واحده
به  اشاره  با  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استفاده از منابع مالی تبصره 3 ماده واحده در اجرای پروژه ها 
گفت : از سال 76 تاکنون برای توسعه و ارتقای زیرساختهای 
توزیع آب و خدمات جمع آوری شبکه فاضالب در 43 شهر 
استان از منابع مالی تبصره 3 ماده واحده استفاده شده است.

مهندس هاشم امینی افزود : با همکاری شورای اسالمی شهرها 
اصفهان  استان  آبفا  خدمات  سازی  آماده  هزینه  اخذ  مصوبه 
از مشترکین دریافت می شود به طوریکه در سالهای اخیر با 
آبفا بسیار  پروژه های  از  اجرای برخی  مشارکت مردمی روند 
چشم گیر بوده درحالیکه اگر قرار بود این پروژه ها از طریق 
منابع مالی دولتی عملیاتی شود به دلیل تنگناها سیر پیشرفت 
اجرای  به  .وی  گرفت  با کندی صورت می  ها  پروژه  فیزیکی 
پروژه های آبفا در شهر اصفهان از سال 90 تا 93 پرداخت و 
خاطرنشان ساخت : در سال 90 ، 49 کیلومتر اجرای شبکه 
آب و 48 کیلومتر اجرای شبکه فاضالب با هزینه ای بالغ بر 60 
میلیارد ریال ، در سال 91 ، 40 کیلومتر اجرای شبکه آب و 28 
کیلومتر اجرای شبکه فاضالب با هزینه ای بالغ بر 45 میلیارد 
ریال ، در سال 92 ، 34 کیلومتر اجرای شبکه آب و 20 کیلومتر 
شبکه فاضالب با هزینه ای بالغ بر 45 میلیارد ریال و اجرای 
خط انتقال آب خیابان شهید فهمیده با هزینه ای بیش از 100 
میلیارد ریال از طریق منابع مالی تبصره 3 ماده واحده در شهر 

اصفهان عملیاتی گردید  .
مهندس امینی با بیان اینکه در سال 88 و 89 پروژه جابجایی 

خطوط آبفا در محدوده میدان امام علی با هزینه ای بالغ بر 
30 میلیارد ریال از طریق تبصره 3 ماده واحده عملیاتی شد 
اعالم کرد : طی سالهای 88 تا 89 اجرای خط انتقال فاضالب 
خیابان بالل ، اصالح قسمتی از خط انتقال فاضالب خیابان نظر  
اصالح شبکه فاضالب به صورت متفرقه در نقاط مختلف شهر 
و بازسازی تصفیه خانه های فاضالب )شمال ، جنوب و شرق( 
با هزینه ای بالغ بر 73 میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت 
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس  و  مدیرعامل 
از  حاصله  درآمد  از  استفاده  با  شاخص  های  پروژه  اجرای  به 
و  متعدد  های  پروژه  اجرای  بر  عالوه   : داشت  بیان  تبصره 3 
هایی  پروژه  اجرای  به  توان  می  اصفهان  شهر  در  توجه  قابل 
 ، تیران  شهر   ، آباد  نجف  شهرهای  فاضالب  شبکه  همچون 
، قهدریجان  ایمانشهر   ، ، رضوانشهر  ، عسگران  ، هرند  درچه 
و گلپایگان در سطح استان اصفهان اشاره کرد .مهندس هاشم 
امینی اعالم کرد : کل درآمد سرمایه ای حاصل از محل تبصره 
3 صرفاً در اجرای تأسیسات آب و فاضالب شهری هزینه شده 
و به هیچ وجه صرف هزینه های جاری شرکت نگردیده است 
.مهندس امینی افزود : در حال حاضر 43 شهر در استان اعم از 
اصفهان ، شاهین شهر ، دولت آباد ، داران ، دهاقان ، گلدشت  
علویجه ، خمینی شهر ، درچه ، برف انبار ، مبارکه ، نائین ، 
 ، افوس   ، لنجان  ، سده  باغبهادران   ، آباد  نجف   ، فریدونشهر 
شهرضا ، چرمهین ، سمیرم ، تیران ، کهریزسنگ ، زرین شهر ، 
چمگردان ، اردستان ، دستگرد ، گلپایگان ، بادرود، خالد آباد ، 
هرند ، خورزوق ، سین ، زاینده رود ، ورنامخواست، حبیب آباد 
، ایمانشهر ، قهدریجان ، گلشن ، دهق ، کوشك ، رضوانشهر ، 
عسگران و گز دارای مصوبه شورای اسالمی شهر پیرامون اجرای 

تبصره 3 ماده واحده هستند .

سبا  پیوسه  نورد  و  فوالدسازي  ناحیه  در  آجدار  ورق  انبوه  تولید  خط 
معاون  کرباسیان  مهدي  دکتر  حضور  با  ماه  آذر  چهاردهم  شنبه  روز 
و  توسعه  سازمان  عامل  هیئت  رییس  و  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت 
نوسازی معادن و صنایع معدني ایران، دکتر زرگر پور استاندار اصفهان، 
نماینده  منصوري  مهندس  مبارکه،  فوالد  عامل  مدیر  سبحاني  دکتر 
مردم محترم لنجان در مجلس شوراي اسالمي، فرمانداران شهرستانهاي 
لنجان و مبارکه و جمعي از مدیران و کارکنان این شرکت رسماً افتتاح 

شد.   
به گزارش کیمیای وطن بنقل از روابط عمومی  فوالد، در این مراسم 
انبوه ورقهاي آجدار در ناحیه فوالدسازي و نورد  دکتر سبحاني تولید 
پیوسته سبا را یك موفقیت ملي خواند و در خصوص استراتژي فوالد 
مبارکه تصریح کرد: درفوالدمبارکه یك استراتژي را مد نظر قرار داده ایم 
و آن هم این بوده و هست که تحت هرشرایطي از جمله تحریم باید 
تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم و تاکنون هم به خوبي توانسته ایم این 
کار را انجام دهیم .در همین راستا پروژه هاي متعددي تاکنون به نتیجه 
درست  فوالدمبارکه،  در   مدیریتي  راهبردهاي  برمبناي  است.  رسیده 
در لحظه اي که سایر فوالدسازان به گونه اي از حرکت باز ایستاده اند 
تولید  خطوط  ظرفیت  از  کمتر  بازار  تقاضاي  که  زماني  در  درست  و 
افزوده  ارزش  ایجاد  با هدف  ما  تا  داد  فرصتي دست  بود  فوالدمبارکه 

باالتر و بیشتر در خطوط تولید این ایده ها را عملیاتي کنیم.
وي در توضیح بیشتر پیرامون این اقدامات افزود: در همین رابطه سه کار 
نمونه و شاخص اتفاق افتاد که یکي از آنها راه اندازي سیستم گاززدایي 
درکوره RH-TOP بود و موفق شدیم، ورق هاي نورد سرد با کاربرد در 
صنایع خودرو سازي تولید کنیم که امروز مفتخر هستیم اعالم کنیم، 
تأمین  فوالدمبارکه  را  سایپا  و  ایران خودرو  نیاز خودروسازي هاي  کل 
مي کند این درحالیست که قباًل فوالد مبارکه فقط ورقهاي داخلي این 
خودروسازیها را تأمین مي کرد و ورقهاي رویي را از خارج کشور وارد 
مي کردیم ولي امروز تمامي این ورقها از محل فوالدمبارکه تأمین مي 
در  که  کاري  دومین  افزود:  فوالد  کنندگان  تولید  انجمن  گردد.رئیس 
این راستا صورت گرفت این بود که سیستم گوگردزدایي از فوالد مذاب 
نیاز  مورد  ورقهاي  تا  کرد  قادر  را  ما  کار  این  و  نمودیم  راه اندازي  را 
  70-65-X60    تولید لوله هاي صنعتی و گاز ترش با استاندارد گرید
این  البته  که  کنیم  تولید  فوالدمبارکه  در  در کشور  بار  اولین  براي  را 
محصوالت نیز وارداتي بود و در مرحله سوم هم تولید ورق آجدار را در 
 دستور کار قرار دادیم که ازسال 92 استارت این کار زده شد و امروز به

راهبردها  این  پیرامون  مبارکه  فوالد  عامل  رسید.مدیر  برداري  بهره   
خاطرنشان کرد: وقتي بازار خرید محصوالت فوالدي داغ بود ما امکان و 
فرصت آزمون و خطا براي انجام این 3 کاربزرگ را نداشتیم ولي اکنون 
در شرایط  فعلي این فرصت فراهم شده است و با انجام مطالعات اولیه 
و سرمایه گذاري مناسب برروي خطوط تولید و ماشین سنگ زني این 
کار بصورت آزمایشي و پس از تولید اولین کالف که آن هم مطابق با 

استانداردهاي جهاني بود آغاز شد.
تولید  سبا  ناحیه  در  فوالدمبارکه  اینکه  از  پیش  کرد:  خاطرنشان  وي 
انبوه ورقهاي  آجدار را آغازکند ما در کشورشاهد تولید اندکي از این 
محصول به صورت پانچ و البته غیراستاندارد بودیم ولي محصول تولیدي 
در ناحیه سبا مطابق با استاندارد  DIN    اروپا است و نه تنها قابل 
صادرات به همه بازارهاي جهاني است بلکه در داخل کشور هم می توان 

بدون نیاز به واردات از این محصول استفاده کرد. 

دکتر سبحانی در خصوص ظرفیت و میزان تولید این محصول در خط 
سبا و ظرفیت وکشش بازارهای داخلی و خارجی تصریح کرد: هر چقدر 
صنعت در کشور ما در بخش های مختلف پاالیشگاهي و پتروشیمي، 
کشتي سازي و ... توسعه یابد، امکان تولید این محصول هم وجود دارد 
به نحوی که بنابر نیاز سنجی صورت گرفته هم اکنون بین 100 تا 200 
هزار تن ورق آجدار در کشور مورد نیازاست که این میزان به راحتی در 
خط سبا قابل تولید است.ضمن اینکه ظرفیت خط سبا در فازی که در 
حال کار است 750 هزار تن در سال است اما با توسعه های مدنظر و 
درحال اجرا در این ناحیه، ظرفیت این خط تا سال آینده به 1/5 میلیون 
تن می رسد و چنانچه بازار کشش داشته باشد ما می توانیم با تخصیص 
50 درصد ظرفیت این خط به تولید ورق آجدار ، ساالنه 750 هزار تن 

از این نوع محصول را تولید کنیم.
وی در خصوص ارزآوري این محصول خاطر نشان کرد: به طورمیانگین 
اگر ساالنه مصرف داخل را در کمترین حد خود 100 هزار تن فرض 

نمائیم و تولیدات این خط را جایگزین واردات کنیم، ساالنه حدود 50 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور صورت می گیرد.

وی ضمن تبریك این دستاورد بزرگ از برنامه ریزی فوالد مبارکه برای 
تولید ورق های ویژه دیگر در این شرکت خبر داد وگفت: امیدواریم با 
برنامه ریزی های  آینده طبق  این مجموعه در  همت وتالش کارکنان 
صورت گرفته شاهد تولید سایر ورق های ویژه در خطوط تولید فوالد 
صنعت  وزیر  معاون  کرباسیان  دکتر  گزارش،  این  بر  باشیم.بنا  مبارکه 
معدن و تجارت و رییس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدني ایران در این مراسم در جمع کارکنان فوالد مبارکه در 
آغاز سخن کسب این موفقیت ارزنده را از سوی وزیر محترم صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو تبریك گفت و افزود: با این دستاورد 
زرین  برگ  مبارکه  فوالد  مختلف  خطوط  ومتخصص  مجرب  کارکنان 

دیگری بر کارنامه پرافتخار صنعت فوالد افزودند. 
فوالد جهان  و  اقتصاد  بر  اوضاع حاکم  و  کنونی  در شرایط  افزود:  وي 
باید به سه نکته توجه داشته باشیم و آن هم این است که در 10 تا 
20 سال آینده پیش بینی می شود که دیگر اقتصاد جهان شاهد تغییر 
چندانی نباشد و دیگر کشورهایی مانند چین و هند بروز نخواهد کرد 
و در نتیجه اقتصادهای بزرگ با این شدت بوجود نخواهند آمد لذا در 
بازه زمانی 10 تا 20 سال آتی این رقابت و قیمت تمام شده است که 

به شدت در اقتصاد جهانی تأثیرگذار است این مسئله بسیار جدی و از 
هم اکنون هم شروع شده است به نحوی که چین بعنوان بزرگ ترین 
تولید کننده فوالد دنیا با تولید حدود 820 میلیون تن فوالد، با کمبود 
مصرف داخلی مواجه است دکترکرباسیان با اشاره به مزیت های تولید 
و  معدنی  و  گازی  عظیم  منابع  به  ما  فوالد  حوزه  در  گفت:  کشور  در 
نیروی انسانی خالق و مبتکر و با تجربه دسترسی داریم. ضمن اینکه در 
حوزه معدن اکتشافات جدید را مد نظر قرار داده ایم و برای آن سرمایه 
گذاری کرده ایم و اگر بعضاً با کمبود سنگ آهن مواجه بوده ایم این به 

خاطر کمبود اکتشافات بود 
به  ایران  در کشور  انسانی خالق  نیروی  از وجود  رابطه  در همین  وی 
از  بسیاری  گفت:  و  کرد  یاد  مهم  های  ظرفیت  از  دیگر  یکی  عنوان 
کشورها برای سرمایه گذاری در ایران اظهار عالقه نموده اند و این مهم 
را متذکر شده اند که وجود نیروی انسانی خالق در ایران آنها را از آوردن 
نیروی انسانی از کشورهای خود و صرف هزینه های باال بی نیاز خواهد 
ساخت و آنها اذعان می دارند به خاطر همین ظرفیت ها، اولویت اول 

برای سرمایه گذاری آنها کشور ایران است.
وی ضمن قدردانی از تالش مجموعه فوالد مبارکه تصریح کرد: اکنون 
که شرایط فراهم است، مدیریت وکارکنان فوالد مبارکه باید تمام انرژی 
خود را بر روی تحقیق و پژوهش برای کاهش قیمت تمام شده تولید 
محصوالت رقابتی با ارزش افزوده باال بگذارند بدیهی است تکلیف دولت 

هم حمایت از این فعالیت هاست.
رییس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدني 
ایران افزود: دولت به خوبی واقف است که این میزان حمایت ها را باید 
افزایش دهد کما اینکه سایر کشورها به عناوین مختلف از جمله مالیات 
تولیدات  از  و  واردات جلوگیری  از  اند  نظرگرفته  در  که جدیداً  ایمنی 
داخلی خود حمایت می کنند تا جائیکه مثاًل کشورهند این تعرفه ها 
را به 32 درصد رسانده  است جالب تر اینکه کشورهای عضو سازمان 
تجارت جهانی) WTO ( نیز بر روی واردات تعرفه های خوبی ایجاد 
کرده اند تا از تولید داخل خود حمایت کنند در این حالت دیگر مسئله 
رقابت، مسئله جایزه صادراتی یا تفاوت قیمت حمل مطرح نیست بلکه 

مسأله مقابله با دامپینگ موضوع اصلي است. 
وی ادامه داد: پیش بینی ما از بازار مصرف، حدود 20 میلیون تن بود 
که با لحاظ کردن بازار واقعي در مصرف شاید به همان 16 میلیون تن 

در  باالتری  های  ظرفیت  گرنه  و  کنیم  حفظ  را  خود  تولید  و  برسیم 
فوالدسازی های کشور وجود دارد.

از  قدردانی  ضمن  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دکترکرباسیان 
فعالیت های فوالد مبارکه در حوزه کاهش ومصرف بهینه آب و اقدامات 
زیست محیطی این شرکت تصریح کرد: این جای خوشحالی است که 
ارزیابی می  را مثبت  اقدامات  این  نیز  استان  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
آغاز  از  مبارکه  فوالد  که  است  که  خوشحالی  بسی  جای  این   . کنند 
تاکنون رعایت این استانداردها را علیرغم افزایش تولید و توسعه هاي 
خود در برنامه داشته و در این خصوص سرمایه گذاری الزم را انجام 
داده است.وی افزود : فوالد مبارکه به بعنوان تولید کننده بیش از 50 
درصد فوالد کشور باید در همه زمینه ها اعم از تولید انواع محصوالت 
و صدور  آب  کاهش مصرف  تمام شده،  قیمت  کاهش  برای  الگو  ارائه 

دانش فنی به سایر صنایع کشور پیشتاز باشد.  
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ذکر این مطلب که متأسفانه در 
برخی مقاطع شاهد بوده ایم که بر اثر کج سلیقگی و بدسلیقگی برخی 
افراد شاهد جلوگیری از صادرات فوالد و سایر محصوالت بوده ایم ادامه 
داد: این سیاست  اشتباه در بسیاری از صنایع باعث شد تا ما در پی 
این افکار بازار را دست بدهیم و این بزرگترین ضربه از محل نداشتن 
اتفاق  این  تحریم  دوران  در  نفت  در صنعت  اینکه  کما  است  صادرات 
افتاد و ما نه تنها بسیاری از بازارها را از دست دادیم بلکه در این مدت 
بسیاری از کشورهای مصرف کننده نفت ایران، نسبت به عوض کردن 
ساختار پاالیشگاهی خود اقدام کردند تا بتوانند نفت غیر از کشور ایران 
از حوزه  تنها  نه  این چندساله  . ما ظرف  را خریداري و مصرف کنند 
صادرات نفت بلکه از حوزه فوالد هم خارج شده ایم ولي خوشبختانه 

توانستیم  از سال 93 دوباره در بازارهاي صادراتي حضوریابیم.
این گزارش حاکی است، دکتر رسول زرگر پور استاندار اصفهان نیز در 
مراسم افتتاح رسمي خط تولید انبوه ورقهاي آجدار در ناحیه فوالدسازي 
و نورد پیوسته سبا ضمن قدرداني از تالش مجموعه مدیریت و کارکنان 
فوالد مبارکه بویژه کارکنان ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته سبا گفت: 

این دستاورد افتخار دیگري براي استان اصفهان است.
عالي ترین مقام اجرایي استان سخنان خود را با تأکید بر اهمیت و آثار 
استان اصفهان  ادامه داد و گفت:  در  استان اصفهان  وجود صنعت در 
در مورد صنعت، دیدگاه هاي کاماًل متفاوت و متضادي مطرح است عده  
زیادي وجود صنعت را براي استان اصفهان نعمت بزرگي مي دانند چرا 
که اشتغال و توسعه وسیعي ایجادکرده که به معني واقعي صنعت را 
به نعمت مبدل کرده استوي ادامه داد: در همین رابطه عده محدودي 
این  هم  آنها  دلیل  است  نغمت  یك  استان  براي  معتقدند صنعت  نیز 
است که بعضي صنایع، مشکالتي از قبیل آلودگي هوا و زیان به آب را 
بوجود آورده اند که البته تعدادآنها خیلي زیاد نیست ولي به هرحال در 
مواردي هم حق دارند چرا که برخي صنایع موجود در استان اصفهان  
بعضاً استانداردهاي زیست محیطي را رعایت نمي کنند و آلودگیهایي 
را به محیط زیست وارد کرده  اندکه همانطور که اشاره شد تعداد آنها 
زیاد نیست.  دکتر زرگرپور تصریح نمود: به شهادت من که بویژه در 
حوزه آب تخصص کافي دارم، شرکت فوالدمبارکه در راستاي کاهش 
و مصرف بهینه آب و کنترل آالینده هاي هوا استوارتر و با قوت تر از 
سایرصنایع گام برداشته است و همانگونه که در همایش ملي مصرف 
بهینه آب در صنعت شاهد بودیم آمارها و عملکردها گواه بر اقدامات 

خوب فوالدمبارکه در این زمینه بود.

در جلسه اي به ریاست دکتر رسول زرگرپور، سند بازآفریني پایدار شهري استان 
روابط  اداره کل  از  نقل  به  به تصویب رسید.به گزارش کیمیای وطن  اصفهان 
عمومي استانداري اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در جلسه ي ستاد بازآفریني 
پایدار استان گفت: سند بازآفریني پایدار شهري استان اصفهان، سند جامع و 

کاملي است و راهبردها و راهکارهاي خوبي در این سند پیشنهاد شده است.
استاندرا اصفهان با تصویب سند بازآفریني پایدار شهري استان اصفهان، گفت:  
این سند در افق 10 ساله ي خود، مبناي تدوین 2 برنامه ي میان مدت 5 ساله 
بازآفریني شهري همزمان با برنامه ي ششم و هفتم توسعه و پیشرفت تا افق 

چشم انداز سال 1404 جمهوري اسالمي ایران قرار مي گیرد.
رسول زرگرپور اظهارداشت: از آنجاییکه اصفهان بعنوان پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمي و سرمشق مکتب اصفهان در شهرسازي و معماري بوده و سایر 
شهرهاي استان مانند کاشان، خمیني شهر، نجف آباد، نائین، اردستان و شهرضا 
و ... داراي بیشترین محدوده هاي تاریخي و ظرفیت هاي فرهنگي هستند، سند 
با چارچوب مفهومي مشخص تنظیم شده و  استان اصفهان  بازآفریني شهري 
هدف از آن ایجاد هماهنگي و همکاري حاکمیت)دولتي و عمومي( و با جلب 
با  ناکارآمدي شهري  دفع  و  رفع  منظور  به  بخش خصوصي  و  مردم  مشارکت 
رویکرد اقتصاد درونزا است.زرگرپور در ادامه به دیگر اهداف این سند اشاره کرد 

و گفت: جلوگیري از گسترش محدوده ها و محله هاي حاشیه اي، هدایت فرایند 
شهرگرایي، ارتقاي تعهد شهروندي ضمن مشارکت نهادهاي دولتي، عمومي و 
نهادهاي  هماهنگي  و  همکاري  بازآفریني شهري،  اقدامات  راستاي  در  مردمي 
دولتي، عمومي و مردمي به منظور ارتقاي وضعیت اجتماعي و اقتصادي ساکنین 
با ایجاد فرصت ها اشتغال و ارتقاي کیفیت زندگي و حمایت از معیشت پایدار 
و شیوه زندگي اسالمي ایراني است.وي به بیان راهبردهاي معرفي شده در این 
سند پرداخت و گفت: تقویت سیاست یکپارچه شبکه حمل و نقل درون و برون 
شهري و تامین شبکه ارتباطي میان مراکز فعالیت و سکونت در محدوده هاي 
هدف و شهر و حومه، رفع موانع حقوقي و ثبتي اراضي و امالك واقع در محدوده 
هاي هدف، اتخاذ تمهیدات مناسب در فرایند تهیه و اجراي برنامه هاي احیا، 

بهسازي و نوسازي از راهبردهاي در نظر گرفته شده در این سند مي باشد.
انگیزشي  نظام  ایجاد  و  گذاري  سرمایه  تسهیل  داد:  ادامه  اصفهان  استاندار 
اجتماعي  اقتصادي،  هاي  توانایي  ارتقاي  و  سازي  توانمند  مناسب، 
قابلیت  و  ها  ظرفیت  از  گیري  بهره  و  تقویت  حفظ،  شناسایي،  ساکنین، 
ها  بافت  نوسازي  و  بهسازي  احیا  و  اقتصادي  و  اجتماعي  کالبدي،  هاي 
سند  این  در  شده  گرفته  نظر  در  راهبردهاي  دیگر  از  هدف  هاي  محدوده   و 

مي باشد.

رفع تصرف 90 هزار مترمربع اراضی دولتی 
دراستان اصفهان

المال  بیت  وبه  تصرف شده  رفع  کاشان  اراضی شهرستان  از  زمینها  این 
وشهرسازی  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  استبه  شده  بازگردانده 
استان اصفهان، حسین ساالری مقدم مدیر امالك وحقوقی این اداره کل 
المال  بیت  از حقوق  به منظور حفظ وحراست   : این خبر گفت  اعالم  با 
نیروی  قضا،  دستگاه  هماهنگی  وبا  قضایی  احکام  واخذ  ویژه  باتدابیر   ،
انتظامی وستاد حفاظت از اراضی ، اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان 
موفق به بازپس گیری ورفع تصرف 90 هزار مترمربع از اراضی متصرف 

شده دولتی توسط سودجویان شد .
مدیر امالك وحقوقی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان در این باره 
اظهار داشت : این زمینها از اراضی شهرستان کاشان رفع تصرف شده وبه 

بیت المال بازگردانده شده است .
و  اطالع  درصورت  تا  خواست  مردم  از  درپایان  مقدم  ساالری  حسین 
به  را  مراتب  استان  سطح  در  دولتی  اراضی  به  تجاوز  هرگونه  مشاهده 
ادارات راه وشهرسازی شهرستان مربوطه و یا اداره کل استان به شماره 

36688011 داخلی 206 اطالع دهند.

عیدی امسال کارگران چقدر است؟ 
مشمول  کارگر  مزد  آخرین  روز  معادل شصت  کارگران  پاداش  و  عیدی  حداقل 
قانون کار در همان سال است که در ازای یکسال کار، توسط کارفرما پرداخت مي 
شود.به گزارش وطن وطن،  مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار تعاریف و 
مفاهیم جدید رابط کار و جبران خدمت را استانداردسازی و ارائه کرد. این تعاریف 
)کارفرماي  کار  دهنده  پیمان  کار،  قانون  مشمول  کارگر  کاري  اضافه  به  مربوط 
اصلي(، پیمانکاري )رابطه سه سویه کاري(، پیمانکار )کارفرماي فرعي(، حداقل 
مزد، حق عائله مندي کارگر مشمول قانون کار، حق مسکن کارگر مشمول قانون 
از ذخیره ساالنه مرخصي  تعاریفی  است.همچنین  کار  دادخواست دعاوي  و  کار 
قانون  مشمول  )کارگر  روزمزد  کار،  روابط  کار،  قانون  مشمول  کارگر  استحقاقي 
قراردادکار  پیمانکاري،  قرارداد  کار،  قانون  مشمول  کارگر  پاداش  و  عیدي  کار(، 
انجام کار معین، قراردادکار دائم، قراردادکار مدت موقت، کارمزد، کارمزد ساعتي، 
کارگر  استحقاقي  مرخصي  کار،  قانون  مشمول  کارگر  استحقاقي  مرخصي  مانده 
مشمول قانون کار، مزد ساعتي، میانگین مدت زمان رسیدگي هیئت تشخیص 
دعاوي کار و میانگین مدت زمان رسیدگي هیئت حل اختالف دعاوي کار ارائه 
شده است.در تعریف ارائه شده درباره حداقل مزد آمده است: میزان مزدي است 
که همه ساله توسط شوراي عالي کار براساس مفاد قانون کار، تعیین و ابالغ شده 
کار  ساعت  با حداکثر  کار  براي  آن  از  کمتر  میزان  پرداخت  به  مجاز  کارفرما  و 
ازای  در  که  است  مزدي  کارمزد می خوانیم:  تعریف  در  نیست.همچنین  قانوني 
انجام هر واحد کار تعیین شده که از نظر کمی قابل اندازه گیري یا شمارش باشد، 

پرداخت می شود.

             ضمن قدرداني از زحمات دکتر سعد محمدي ؛

مهندس منصور یزدی زاده عضو هیئت مدیره ذوب آهن شد

سند بازآفریني پایدار شهري استان اصفهان به تصویب رسید

مدیر عامل فوالد مبارکه:

با تولید ورق آجدار در فوالد مبارکه ساالنه حدود 50 میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور حاصل مي شود



نصب کنتورهای هوشمند آلتراسونیک در جهت 
ایستگاه های  اندازه گیري در  کاهش خطاهاي 

C.G.S  استان اصفهان  اجرایی شد.
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
گاز  گیری شرکت  اندازه  واحد  رییس  اصفهان، 
هوشمند  کنتورهای  نصب  از  اصفهان  استان 
و  فشار  تقلیل  ایستگاه   22 در  آلتراسونیک 
حفاظت از زنگ در سطح استان خبرداد و گفت: 
گاز باید با حداقل هدر رفت و خطاي اندازه گیري 

در شبكه هاي گازرسانی توزیع شود.
اینكه،  به  اشاره  با  یارطباطبایی،  همت  حسین 
ماباید با استفاده از آخرین تكنولوژي ها و بومي 
سازي دانش هاي نوین همواره به سویي حرکت 
کنیم که  خطاي اندازه گیري به حداقل ممكن 
در  گیري  اندازه  در  دقت  داشت:  اظهار  برسد 
واقع رعایت حقوق مصرف کنندگان  و حفاظت 

ازمنابع ملی است.
وي استفاده ازکنتورهای آلتراسونیک را یكي از 

دستاوردهاي نوین و شگفت آور در جهت کاهش 
بسیار زیاد خطاهاي اندازه گیري در ایستگاه های 
C.G.S  عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 22 
ایستگاه بزرگ و پرمصرف در سطح استان به این 

تجهیز اندازه گیری، مجهز شده اند . 
استان  گاز  شرکت  گیری  اندازه  واحد  رییس 
حداقل  شده  بینی  پیش  کرد:  تصریح  اصفهان 
در  آینده  سال  طی  آلتراسونیک  کنتور   15
و  نصب  استان  سطح  ظرفیت  پر  های  ایستگاه 
راه اندازی گرددکه با انجام آن، اصفهان بعنوان 
پیشروترین شرکت گاز استانی درخصوص نصب 
در  مدرن  کنتورهای  از  نوع  این  اندازی  راه  و 
سطح شرکت ملی گاز  ایران خواهد بود.حسین 
ایستگاه   22 از  افزود:   طباطبائی،  یار  همت 
دستگاه   8 آلتروسونیک  های  کنتور  به  مجهز 
شامل؛   استان  نیروگاهی  ایستگاه   8 به  مربوط 
ایستگاه های شهید محمد منتظری)4ایستگاه(، 
آباد،3  واسالم  زواره،چهلستون  کاشان، 
مبارکه،  فوالد  فاز4  به  مربوط  دستگاه 
به  متعلق  دستگاه  و11   آهن  ذوب  فوالدسبا، 
اصفهان  استان  شهری  بزرگ  های  ایستگاه 
شهر،سگزی،کمشچه،فاز1و2و3  شامل؛خمینی 
،آران  اصفهان  جنوب  جامع  طرح 
وبیدگل،فاز1و2جوزدان،اتوبان کاشان و هسا می 

باشد .

صدور  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان    
براساس  انتظامی  نیروی  استخدامی  احكام 
مدرک تحصیلی را به سپاه پاسداران و ارتش 
گزارش  دادند.به  تسری  اسالمی  جمهوری 
مجلس  نمایندگان  وطن،  کیمیای  خبرنگار 
دوشنبه  روز  علنی  در جلسه  اسالمی  شورای 
با الیحه تسری مواد 79 و 83 قانون استخدام 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی 
کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه 

پاسداران موافقت کردند.
براساس ماده واحده این الیحه از تاریخ الزم 
مواد  موضوع  احكام  قانون،  این  شدن  االجرا 
انتظامی  نیروی  استخدام  قانون   83 و   79
جمهوری اسالمی ایران مصوب 20 اسفندماه 
سال 82 به کارکنان ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تسری 

می یابد.
انتظامی  با کارکنان نیروی  براساس ماده 79 
ارائه  و  اخذ  به  موفق  خدمت  طول  در  که 
نیاز  مورد  باالتر  و  کاردانی  تحصیلی  مدارک 
انتظامی شوند به ترتیب  و قابل قبول نیروی 
زیر رفتار می شود: الف- چنانچه در زمان ارائه 
تر  پایین  آنان  درجه  جدید  تحصیلی  مدرک 
باشد،  شده  ارائه  مدرک  ورودی  درجات  از 

ازاء  و  نائل  به درجات وردودی مدرک جدید 
از  قبلی  درجات  در  خدمت  سابقه  سال  هر 
چهارماه ارشدیت نیز برخوردار شده و ترفیعات 
بعدی آنان براساس مدرک تحصیلی جدید و 
قانون خواهد  این  با رعایت مقررات ماده 78 
بود.ب- چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی 
درجات  از  باالتر  یا  برابر  آنان  درجه  جدید 
هر  ازای  به  باشد،  شده  ارائه  مدرک  ورودی 
ارشدیت  نیم  و  سال  یک  از  تحصیلی  مقطع 
آنان  بعدی  ترفیعات  و  گردند  می  برخوردار 
مقررات  تابع  براساس مدرک تحصیلی جدید 
مواد 75 و 76 این قانون خواهد بود. در ماده 
83 این قانون نیز آمده است، با کارمندانی که 
ارائه مدرک  در طول خدمت موفق به اخذ و 
قابل  و  نیاز  مورد  باالتر  و  کاردانی  تحصیلی 
قبول نیروی انتظامی شوند، به شرح زیر رفتار 
ارائه مدرک  می شود: الف- چنانچه در زمان 
تحصیلی جدید، رتبه خدمتی آنان پایین تر از 
رتبه های ورودی مدارک ارائه شده باشد، به 
رتبه های ورودی مدرک جدید نایل و به ازای 
هر سال سابقه خدمت در رتبه های قبلی از 
چهارماه ارشدیت نیز برخوردار شده و ترفیعات 
جدید  تحصیلی  مدرک  براساس  آنان  بعدی 

برابر بند ب ماده 82 این قانون خواهد بود.

استان  امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
تحت  خانوار  مسكن  هزار   95 گفت:  اصفهان 
که  هستند  حوادث  بیمه  امداد  کمیته  پوشش 
تامین خسارات وارده به ساختمان و اثاثیه منزل 
مسكونی را تحت پوشش قرار می دهد.به گزارش 
امام  امداد  کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط 
اشاره  با  زارع  کریم  اصفهان؛  استان  خمینی)ره( 
به اینكه تمامی مددجویان تحت حمایت این نهاد 
اظهار کرد:  بیمه هستند،  بیمه گر  توسط شرکت 

عالوه بر اینكه خود مددجویان بیمه هستند
منازل مسكونی مددجویان نیز در مقابل حوادث  
از  ناشی  طوفان،ضایعات   ، باران  بارش  از  ناشی 
زلزله،  برف،سیل،صاعقه،  سنگینی  برف،  ذوب 
حریق و انفجار بیمه شده  است.وی با بیان اینكه 
ساالنه 6 میلیارد تومان برای بیمه منازل مسكونی 
مددجویان کل کشور هزینه می شود، افزود: سهم 
ساالنه کمیته امداد اصفهان 310 میلیون تومان 
بابت حق بیمه مسكن خانوارهای تحت پوشش 

پرداخت می کند.معاون حمایت و سالمت کمیته 
امداد  کمیته  اینكه  بیان  با  اصفهان  استان  امداد 
تا سقف 58 میلیون تومان خسارت برای منازل 
شهری و 38 میلیون تومان برای منازل روستایی 
پرداخت می کند، ادامه داد: مبلغ 15 میلیون تومان 
خسارت اثاثیه منزل شهری و 35 میلیون تومان 
خسارت خود منزل شهری و 10 میلیون تومان 
خسارت اثاثیه منزل روستایی و 20 میلیون تومان 
اینكه  بیان  با  است.وی  روستایی  منزل  خسارت 
منزل  اثاثیه  و  تاسیسات  شامل  بیمه گر  تعهدات 
مسكونی اعم از ملكی،رهنی و استیجاری،غرامت 
فوت و نقص عضو و از کارافتادگی کلی و جزئی 
و هزینه اجاره و اسكان موقت مددجویان حادثه 
دیده است،گفت: خسارت اسكان موقت مددجویان 
تا سقف 3 میلیون تومان و نقص عضو تا 5 میلیون 
تومان قابل پرداخت است.زارع با اشاره به اینكه در 
مدت 6 ماه گذشته 276 مورد درخواست خسارت 
ارائه شده است، بیان  منزل مسكونی مددجویان 
کرد: تا کنون 60 مورد از این خسارت ها با مبلغی 

بالغ بر 130 میلیون تومان پرداخت شده است.
وی ضمن تاکید به اینكه مددجویان تحت حمایت 
باید در صورت بروز حادثه در اسرع وقت به یكی 
مراحل  تا  رسانی  اطالع  امداد  کمیته  مراکز  از 
مورد   206 شود،افزود:  پیگیری  خسارات  جبران 
به  ماه  آذر  پایان  تا  خسارت ها  درخواست  دیگر 

مددجویان خسارت دیده پرداخت می شود.

انقالب  مسكن  بنیاد  عمومي  روابط  گزارش  به 
اسالمي استان اصفهان، به همت واحد آموزش 
آموزشي  ي  دوره  کل،  اداره  این  حراست  و 
آشنایي با پدافند غیر عامل در حوزه ي سایبري 
در ساختمان آموزش برگزار گردید.این دوره ي 
آموزشي با حضور 30 نفر از کارشناسان مسئول 
و کارشناسان بنیاد مسكن انقالب اسالمي استان 
اصفهان در مدت یک روز در مرکز آموزش بنیاد 
صادقي  علیرضا  گردید.مهندس  برگزار  مسكن 
پدافند  اهمیت  خصوص  در  دوره  این  مدرس 
داشت:با  اظهار  عامل در حوزه ي سایبري  غیر 
توجه به حساسیت و شرایط منطقه خاورمیانه 
پدافند  همسایه،  کشورهاي  هاي  جنگ  و 
مقابل در  خطرات  کاهش  نقش  در  عامل   غیر 

 آسیب پذیري هاي طبیعي و غیر طبیعي)جنگ( 

و استمرار خدمات ضروري در مواقع لزوم ، در 
درجه ي اهمیت باالیي قرار دارد.علیرضا صادقي 
از طرفي نقش فضاي سایبري در  تصریح کرد: 
مصون  و  رایانه،مخابرات،الكترونیک  هاي  حوزه 
هاي  زیر ساخت  و  سازماني  هاي  سازي شبكه 
حیاتي در مقابله با دشمنان بسیار اهمیت دارد، 
لذا نقش آموزش و فرهنگ سازي در استفاده از 
نرم افزارهاي بیگانه به ویژه شبكه هاي اجتماعي 
تلفن همراه)تلگرام-واتساپ و...(و شناخت نسبت 
به تهدیدات این حوزه بسیار حایز اهمیت است و 
این امكان پذیر نخواهد بود مگر با آموزش،فرهنگ 
مقابله  در  بومي  تجهیزات  از  استفاده  و  سازي 
شاهد  امیدوارم  و  کشور  سایبري  تهاجم  با 
حوزه این  در  کاربران  ي  همه  آگاهي   افزایش 

 باشیم.

دفاع تمام قد استاندار اصفهان از 
فرماندارخمینی شهر

بررسی  برای  تهران  از  تیمی  گفت:اگر  اصفهان  استاندار 
اذعان خواهند  تنها  اعزام شود  اشرفی  بیمارستان  جریان 
کرد که فرماندار خمینی شهر با عملكرد بسیار مناسب تمام 

اقدامات الزم را قبالبه انجام رسانده است.
جمع  زرگرپوردر  رسول   ، وطن  کیمیای  گزارش  به 
خبرنگاران در ارتباط با حادثه پیش آمده در  بیمارستان 
بررسی  برای   تیمی  اعزام  خبر  انعكاس  و  خمینی شهر 
موضوع توسط وزیر بهداشت اظهار داشت: پیش از اینكه 
استانی مطرح شود در  این حادثه در سطح ملی و حتی 
قرار  جدی  پیگیری  مورد  شهر  خمینی  شهرستان  خود 

گرفته است.
وی افزود: فرماندار خمینی شهر پس از اطالع از این رخداد 
برخورد جدی با کادر پزشكی و عوامل مقصر در این قضیه 
انجام داده و از خانواده کودک نیز دلجویی به عمل آمده 

است.
استاندار اصفهان درباره برخورد با متخلفان این قضیه ابراز 
داشت: برخورد با متخلفان بر اساس ضوابط نظام پزشكی 
خواهد بود اما مهم این است که پیش از طرح این مسئله 
در  رسانه ها و مطرح شدن آن در سطح ملی، فرماندار پس 
از اطالع از مسئله در کمترین زمان ممكن بهترین عملكرد 
خانواده  از  دلجویی  متخلفان،  با  برخورد  زمینه  در  را هم 
برخوردهای  برای  گزارش  و همچنین  است  کرده  کودک 

الزم توسط نظام پزشكی نیز تهیه شده است.
وی با بیان اینكه این مسئله یک هفته پیش اتفاق افتاده 
برای  بهداشت  وزیر  سوی  از  تیمی  اعزام  درباره  است، 
نیز  تیمی  اگر  حال  هر  به  کرد:  تصریح  حادثه  بررسی 
کرد  خواهد  اذعان  امر  این  بر  تنها  شود  اعزام  تهران  از 
تمام  مناسب  بسیار  عملكرد  با  خمینی شهر  فرماندار  که 

اقدامات الزم را پیش از این، به انجام رسانده است.
ساله   5 کودکی  پیش  هفته  کویر،  کیمیای  گزارش  به 
زیر چانه  بریدگی  به علت  خوزستانی ساکن خمینی شهر 
به همراه مادر خود به بیمارستان اشرفی مراجعه کرد اما 
پس از درمان الزم، به علت همراه نداشتن هزینه درمان، 
پرستار  توسط  و  پزشک  دستور  به  کودک  این  بخیه های 

باز می شود.
درمان  خردسال  کودک  زخم  شده  انجام  پیگیری های  با 
پزشكی  نظام  دادسرای  دادستان  نیز  یكشنبه  ظهر  و 
شهرستان با حضور مادر و کودک 5 ساله به موضوع پرونده 
بیمارستان  پرستار  و  پزشک  کارکنان  از  تن  دو  تخلف 

اشرفی رسیدگی کرد.

تشکیل مجمع خیرین ازدواج در 
چهار محال و بختیاری

مدیرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری از 
تصویب اساسنامه ازدواج و تعالی خانواده در چهار محال و 
بختیاری خبر داد و گفت: ترویج به هنگام، آگاهانه، آسان و 

پایدار ازدواج ضروری است.
قاسمی در شصت  به گزارش کیمیای وطن، عبدالرحمن 
اظهار  استان،  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  یكمین  و 
با  اساسنامه ای  دارای  استان  ازدواج  خیرین  مجمع  کرد: 
موضوعات، اهداف و کلیات، ساختار، بودجه و مواد متفرقه 
است و همه فعالیت های مجمع خیرین ازدواج، غیرسیاسی 
موضوع  در  خیریه  سازمان  عنوان  با  و  بوده  غیردولتی  و 
ازدواج و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات و این 

اساسنامه فعالیت خواهد کرد.
تابعیت  دارای  استان  ازدواج  خیرین  مجمع  افزود:  وی 
جمهوری اسالمی ایران است و همه اعضای آن التزام خود 

را به قانون اساسی اعالم می دارند.
قاسمی با اشاره به ترویج ازدواج به هنگام، آگاهانه، آسان 
به  استان  ازدواج  خیرین  مجمع  کرد:  تصریح  پایدار  و 
فرهنگ سازی و روشنگری در امر ازدواج و تشكیل خانواده 

نقش بسزایی دارد.
ازدواج  امر  در  نیكوکاری  فرهنگ  گسترش  و  ارتقاء  وی 
در  تفاهم  و  همكاری  و  تعاون  روحیه  تقویت  و  جوانان 
برای  مناسب  بسترسازی  ازدواج،  حوزه  فعالیت های 
مشارکت خیرین در امر تأمین مسكن و جهیزیه و اشتغال 
زوجین، تشكیل صندوق سرمایه گذاری ازدواج در راستای 
نیازهای  با  اوراق وقفی متناسب  انتشار  اساسنامه،  اهداف 
با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط را  حوزه ازدواج 
از مهم ترین اهداف تشكیل مجمع خیرین ازدواج برشمرد.

بودجه  کرد:  خاطرنشان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مجمع از طریق هدیه، اعانه، وقف و حبس، وجوه حاصل 
فعالیت،  موضوع  چارچوب  در  شده  انجام  فعالیت  های  از 
اهداف و اساسنامه مجمع، تأمین شده و این مجمع مكلف 
است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت کرده و همه 
درآمدهای حاصله ساالنه را مطابق اساسنامه صرف اهداف 

و وظایف کند.

درآمد 20 میلیارد ریالی از تولید 

صنایع دستی در شهرستان لردگان 
ساکنان شهرک مسكونی فجر شهرستان لردگان، ساالنه با 
تولید انواع صنایع دستی بیش از 20 میلیارد ریال درآمد 
اداره  رئیس  وطن،  کیمیای  گزارش   کنند.به  می  کسب 
شهرک  ساکنان  گفت:  لردگان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مسكونی فجر این شهرستان، ساالنه با تولید انواع صنایع 

دستی بیش از 20 میلیارد ریال درآمد کسب می کنند.
این  نفری  هزار   5 جمعیت  به  اشاره  با  شجاعی  همایون 
انواع  منطقه  این  در  بافنده   500 از  بیش  افزود:  شهرک 
فرش و گبه با طرح های  نایینی و بختیاری را تولید می 
کنند که این امر موجب رونق فعالیت های اقتصادی در این 
منطقه شده است.شهرستان لردگان، با بیش از 190 هزار 
نفر جمعیت، از شهرستان های 9 گانه استان چهارمحال 
و بختیاری می باشد که مرکز آن )شهر لردگان( در فاصله 

160 کیلومتری شهرکرد )مرکز این استان( قرار دارد.

تقویت تجارت رم - اصفهان 
از طریق  اتاق بازرگانی ایتالیا و 

ایران
جمعی  و  رییس  سرپرستی   به  اصفهان  بازرگانی  اتاق  تجاری  هیات 
ایتالیا به  سفر  با  اصفهان  اتاق   SPX و   ها   کمیسیون  مسوولین   از 

 فرصت های تجاری و سرمایه گذاری دو طرف را مورد بررسی قرار دادند. 
عبدالوهاب  ،»سید  اصفهان  اتاق  عمومی  روابط  گزارش   به 
سهل آبادی«رییس اتاق اصفهان  در دیدار این هیات با دبیر کل اتاق 
بازرگانی ایتالیا و ایران  گفت:استان اصفهان  با توجه به توانمندی های  
صنعتی،بازرگانی، معادن، کشاورزی و توریسم  می تواند روابط نزدیک  

تجاری با ایتالیا بویژه شهر رم برقرار کند.
و  ایران  بین  ای  هسته  جامع  نامه  توافق  امضای  از  افزود:پی  وی 
و سرمایه  تجاری  روابط  برقراری  برای  فرصت طالیی  کشورهای 1+5 
امده  پدید  ایتالیا  جمله  از  اروپایی  کشورهای  با  ایران  بین  گذاری 
است . سهل آبادی خاطر نشان کرد:استان اصفهان از سرمایه گذاری 
به  و  خوش  ایی  خاطره  مبارکه  فوالد  شرکت  فنی  بخش  در  ایتالیا  
وی  احیا شوند.  دوباره  قدیمی  روابط  این  امیدواریم  و  دارد  یادماندنی 
تكنولوژی  و  اصفهان  استان  در  معادن غنی سنگ   به وجود  اشاره  با 
و فناوری  سنگبری  در ایتالیا گفت:اصفهان و رم می توانند در بخش 
سنگ تولیدات مشترکی به بازارهای جهانی  صادر کنند. رییس اتاق 
 اصفهان تاکید کرد:اتاق اصفهان به عنوان مرکز تجمع فعاالن اقتصادی 
 می تواند  زمینه برقراری روابط اقتصادی بین بخش های مختلف دو 

طرف را برقرار کند.
نمایشگاه های  برگزاری  و  اعزام هیات های تجاری  وی تصریح کرد:  
مشترک می تواند زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری باشد.سهل 
آبادی گردشگری را  محور مشترک اصفهان و رم برشمرد و گفت:اصفهان 
آماده پذیرش سرمایه گذاری فعاالن اقتصادی  ایتالیا در بخش زیرساخت 
ها و پروژه های صنعت گردشگری است.وی تاکید کرد:تبادل گردشگر 
بین دو کشور بویژه دو شهر تاریخی اصفهان و رم می تواند روابط تجاری 

دو کشور را پیش از گذشته عمق ببخشد.  
»پیر لویجی آگاتا«Pier Luigi d› Agata   دبیرکل اتاق بازرگانی  
تجاری  روابط  دارای  ایران  با  گفت:ایتالیا  دیدار  این  در  ایران  و  ایتالیا 
طوالنی است و خوشحال خواهیم شد که این روابط قدیمی دوباره احیا 
شود . وی تاکید کرد:تمام مراودات همكاری کشور های هدف ایتالیا از 
طریق اتاق های بازرگانی  بویژه اتاق های مشترک هماهنگ می شود.

آجاتا خاطر نشان کرد:پیشنهاد اتاق اصفهان در جهت همكاری مستقیم 
می تواند در جلسه هیات مدیره اتاق ایتالیا و ایران  مطرح و مورد مذاکره 
و بررسی قرار گیرد.وی از پیشنهاد رییس اتاق اصفهان در برقراری رابطه 

مستقیم بین اتاق های بازرگانی اصفهان و رم استقبال کرد.
نشست هیات اعزامی اتاق اصفهان با دو شرکت بزرگ صنعتی 

ایتالیا
در ادامه سفر هیات اعزامی  اتاق اصفهان به ایتالیا نشست هایی با دو 
شرکت بزرگ صنعتی و پیمانكاری ایتالیایی برگزار شد.  در نخستین 
بازرگانی  مدیر   Giacomo Rosa  » روزا  »جیاکوما  با  هیات  دیدار 
بین المللی شرکت Water and Soil Remediation Srl راههای 
همكاری شرکت های استان اصفهان با این شرکت بزرگ صنعتی بررسی 
این شرکت در زمینه های آب و خاک  این دیدار گفت:  شد. روزا در 
بازیافت آبهای صنعتی، تصفیه آب فاضالب، شیرین سازی آب  شامل 
شرب، رد یابی و استخراج آبهای زیر سطحی با بهره گیری از سیستم 
ماهواره ای  آمادگی  همكاری و مشارکت با شرکت های استان اصفهان 
مدیران  با  نشستی  اصفهان  استان  اعزامی  هیات  همچنین   . دارد  را 
شرکت Maire Tecnimont   در حوزه  نفت و گاز داشتند.در این 

 Annalisa Del Pia   »نشست»آنالیس دلپیا
 مدیر روابط عمومی این شرکت  فعالیت های گسترده بین المللی را به 
اطالع هیات اعزامی استان اصفهان رساندند.وی افزود:این شرکت با 7 
هزار  پرسنل و اجرای بیش از 250 پروژه  نفتی و گازی، پترو شیمی، 
تولید اوره و تولید برق در کشورهای مختلف  یكی از شرکتهای توانمندی 
است که آماده همكاری با استان اصفهان در زمینه فعالیت های مشترک 

نفتی و گاز است .
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ایمنی  بازآموزی  آموزشی  های  دوره  برگزاری  پروژه 
، ویژه نیروهای فنی برونسپاری و پیمانكاری از روز 
یكشنبه هشتم آذرماه در منطقه غرب و در شهرستان 

گلپایگان کلید خورد و آغاز گردید .
ریزی  برنامه  و  آموزش  دفتر  مدیر  امینی  مسعود 
نیروی انسانی ضمن اعالم این خبر افزود : با توجه به 
مصوبه کمیته عالی حفاظت فنی کل و تاکید معاونت 
های  دوره  برگزاری  لزوم  بر  توانیر  شرکت  توزیع 
از  اعم  فنی  های  رسته  کلیه  ایمنی جهت  آموزشی 
رسمی و برونسپاری و پیمانكاری ، برنامه ریزی های 
الزم در این زمینه با هماهنگی مجتمع عالی آموزشی 
به  مذکور  دوره  و  آمده  بعمل  اصفهان  پژوهشی  و 
در  ای  منطقه  بصورت  و  طراحی  ساعت   18 مدت 

شهرستانهای گلپایگان - فریدن - شهرضا - کاشان - 
مرکز و در برخی از شهرستانها بصورت مجزا ، مستمر 

و فراگیر برگزار خواهد گردید . 
ایشان همچنین اضافه کرد ، در انتهای این دوره سه 
نفر در آن شرکت  از 1700  بیش  روزه که مجموعاً 
با موفقیت طی دوره  افرادی که  خواهند نمود برای 
و  شد  خواهد  صادر  دوره  پایان  گواهینامه  نمایند 
شرکت  مذکور  دوره  در  که  نیروهایی  کار  ادامه  از 
دفتر  مدیر   . آمد  خواهد  بعمل  ممانعت  اند  ننموده 
برق  آموزش  و  ایمنی  از همكاری مسئولین  آموزش 
و  هماهنگی  وظیفه  که  غرب  منطقه  شهرستانهای 
 برنامه ریزی این دوره ها را بر عهده داشته اند تشكر 

کرد .

برگزاری دوره هاي آموزشی بازآموزی ایمنی در منطقه غرب
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 « گشتی در اخبار
سومین کارت زرد مجلس به نعمت زاده

نمایندگان مجلس شورای اسالمی پاسخ های محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت 
و معدن و تجارت به سوال حمید رسایی نماینده تهران را قانع کننده ندانستند.

دلیل  چه  به  پرسید  نعمت زاده  از  رسایی  حمید 
در  تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزارت  با  همزمان 
هیات مدیره 16 شرکت حضور دارد که نعمت زاده 
در پاسخ به وی گفت: بنده عضو 19 شرکت بودم نه 
16 شرکت. اما تا قبل از معرفی به مجلس و انتخاب 
به عنوان وزیر صنعت از هیات مدیره کلیه شرکت ها 
استعفا دادم.وی تاریخ استعفاهایش را 13 و 14 و 
15 مرداد سال 92 اعالم کرد. اما توضیحات وزیر 
صنعت و معدن و تجارت برای حمید رسایی قانع 

کننده نبود به همین دلیل از مجلس خواست تا سوالش به رای گذاشته شود که 
مجلس نیز توضیحات نعمت زاده را قانع کننده ندانست.

از 203 نماینده حاضر در جلسه 73 رای موافق، 106 رای مخالف و 10 رای 
ممتنع به توضیحات وزیر صنعت و معادن و تجارت داده شد. به این ترتیب وزیر 

صنعت سومین کارت زرد را از مجلس نهم دریافت کرد.

جانباختگان آنفلوانزا در کرمان به 28 نفر رسید
رئیس دانشگاه علوم پزشكی کرمان گفت: شمار فوت شدگان ناشی از ابتال به آنفلوانزا در 
استان کرمان به 28 نفر رسید. جانباختگان آنفلوانزا در کرمان به 28 نفر رسیدبه گزارش 
کیمیای وطن ، علی اکبر حقدوست در نشست فوق العاده ستاد مدیریت بحران استان با 
موضوع پیشگیری و مقابله با ویروس H1N1 به ریاست 
استاندار کرمان افزود: با شفاف سازی صحبت می کنیم 
و باید اعتماد عمومی را جلب کنیم.رئیس دانشگاه علوم 
رسانی  اطالع  با  خواست  ها  رسانه  از  کرمان  پزشكی 
تالش  عمومی  اعتماد  راستای جلب  در  دقیق  و  شفاف 

کنند. 
وی گفت: در سطوح مختلف توانمندی مجموعه درمانی 
استان را بسیج کرده ایم و اقدامات برای کنترل بیماری 
درباره  کرمان  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئیس  دارد.  ادامه 
تعطیلی مدارس هم اظهار کرد: تعطیلی مدارس از نظر علمی بی تاثیر نیست ولی راهكار 
موثری در پیشگیری از ابتال به آنفلوانزا هم نمی باشد.وی گفت: تعطیلی مدارس به دلیل 
آرام کردن جو روانی جامعه انجام می شود و البته تاثیرگذار است. موارد ابتال به آنفلوانزای 

H1N1 طی هفته های اخیر در برخی شهرستان های استان کرمان افزایش یافت.
آمار فوت شدگان در استان کرمان روز گذشته )یكشنبه( 22 نفر اعالم شده بود.

پزشک و پرستار متهم را روانه بازداشتگاه کرد
متخلف  کادر  از  شهری  خمینی  ساله   5 کودک  خانواده  شكایت  پی  در 
انجام  برای  متهم  پرستار  و  پزشک  شهرستان,  این  اشرفی  بیمارستان 

تحقیقات تكمیلی با دستور مرجع قضائی، بازداشت شدند.
دادستانی  به  شاکی  مراجعه  دنبال  به  وطن،   کیمیای  گزارش  به 

پرستار  یک  و  پزشک  یک  که  متهمان  شهرستان خمینی شهر، 
هستند پس از تفهیم اتهام بنا به دستور مقام قضائی برای انجام 

تحقیقات تكمیلی، راونه بازداشتگاه نیروی انتظامی شدند.
با تاکید  یوسف کریمی معاون دادستان شهرستان خمینی شهر 
پرونده  این  به  قاطعیت  با  شهرستان  این  قضائی  مراجع  براینكه 
رسیدگی خواهند کردگفت : در آینده نزدیک، اخبار تكمیلی از 
رسانه  اختیار  در  پرونده  این  درباره  تحقیقات  و  قضائی  اقدامات 
ها قرار می گیرد .جمعه ششم آذر ، پسر بچه ای به نام » صدرا 

زاهدپور « به دلیل جراحت چانه به بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی 
اما  با بخیه، محل جراحت درمان شد  و  شهر مراجعه و بصورت سرپایی 
به دلیل ناتوانی خانواده این کودک برای پرداخت هزینه درمانی، پزشک 
و پرستاردر یک اقدام عجیب تصمیم به باز کردن بخیه های کودک و از 

درمان وی خودداری می کنند.

رد شهر و استانها

 بیمه حوادث 95 هزار مسکن خانوار تحت حمایت کمیته
 امداد استان اصفهان

علیرضا صادقي مدرس این دوره گفت:امیدوارم شاهد افزایش 
آگاهي همه ي کاربران در این حوزه باشیم

باتصویب مجلس شورای اسالمی؛
  صدور احکام استخدامی نیروی انتظامی به سپاه و ارتش

 نیز تسری یافت

شرکت گاز استان اصفهان پیشتاز در نصب 
کنتورهای نسل جدید

در راستاي ارج نهادن به مقام واالي شهادت ، مدیریت 
خانواده  از  ازهمكارانشان  جمعي  همراه  به  دهاقان  برق 
شهید عشاق دیدار نمودند . در راستاي ارج نهادن به مقام 
واالي شهادت وبه منظور تجدید میثاق با آرمانهاي شهداء 
آبان  هفتم  شنبه  روز  آنان  خانواده  شامخ  مقام  تكریم  و 
ماه آقاي مهندس ترابي مدیر برق دهاقان به اتفاق جمعي 
عشاق  شهید  خانواده  جمع  در  شهرستان  این  ازپرسنل 
حضور یافته و از نزدیک با خانواده این شهید بزرگوار به 

گفتگو پرداختند .

********
سوم آذرماه ، پروژه روشنایي ورودي شهر افوس با اعتبار 
840 میلیون ریال احداث و مورد بهره برداري قرار گرفت. 
الزم بذکرست این پروژه با مشارکت شهرداري افوس  به 
میزان 75% معادل640 میلیون ریال  به سرانجام رسید. 
شهر افوس در جنوب شهرستان بوئین میاندشت و کنار 
باعث  آن  توریسیتي  هاي  جاذبه  و  داشته  قرار  قبله  کوه 

جذب صدها گردشگر در طول سال میگردد.
********

  از روز یكشنبه هشتم آذرماه )به مدت سه روز(دوره باز 
مهندس  آقاي  حضور  با  پیمانكاران  ویژه  ایمني   آموزي 
بهرامي وکلیه پیمانكاران ونیروهاي فني اداره بهره برداري 
در دونوبت صبح وبعد از ظهر جهت شهرستانهاي گلپایگان 
وخوانسار در سالن آموزش امور برق شهرستان گلپایگان 
آغاز شد.در پي برگزاري این دوره آموزشي در امور روز سه 
شنبه دهم آذرماه آزمون کتبي ایمني ویژه پیمانكاران و 
کلیه پرسنل برونسپاري شهرستانهاي گلپایگان وخوانسار 

در محل سالن آموزش امور برگزار گردید.

********
آقاي مهندس معمار مقدم مدیر برق شهرستان نایین از 
نایین  بهسازي و نوسازي شبكه هاي برق محله پنجاهه 
خبر داد. وي اهم فعالیت هاي انجام شده در این محله 
را نوسازي و جابجایي پایه هاي فرسوده و در معبر و رفع 
حریم و تبدیل سیم به کابل خودنگهدار با صرف اعتباري 
بالغ بر یكصدوپنجاه میلیون ریال و نصب چراغ LED در 
بافت توریستي این محله با صرف اعتباري بالغ بر پنجاه 

میلیون ریال اعالم کرد.



انتقاد از تالش های برخی کشورها 
برای جلوگیری از نمایش عمومی فیلم 

محمدرسول اهلل )ص(
استقبال  با  سوئد  کشور  در  )ص(  محمدرسول اهلل  فیلم  نمایش 
وطن،  کیمیای  گزارش  شد.به  مواجه  کشور  این  مردم  گسترده 
سینمایی  فیلم  نمایش  دوست  یاران  موسسه  هماهنگی  با 
نگاران  روزنامه  منتقدین،  برای  نوبت  دو  در  محمدرسول اهلل)ص( 
و دانشجویان و همچنین یک نوبت هم نمایش برای عموم مردم 
اثر  این  کارگردان  مجیدی  شد.مجید  برگزار  سوئد  استکهلم  در 
سینمایی تاریخی- دینی در پایان نمایش اول در سخنانی با اشاره 
به دغدغه هایش برای ساخت اثری متفاوت درباره زندگی پیامبر 
اسالم )ص( گفت: امیدوارم این اثر بتواند چهره ای متفاوت از اسالم 
صلح طلب پر از عاطفه و رحمانیت را در اروپا از خود به جا بگذارد.

وی همچنین با انتقاد از تالش های برخی کشورها برای جلوگیری 
از نمایش عمومی این فیلم افزود: متاسفانه آن هایی که افکار افراطی 
و خشونت طلب را ترویج می کنند بدون آن که این فیلم را دیده 
از  که  فیلم محمد)ص(  اند.تماشاگران  کرده  تحریم  را  آن  باشند 
مسلمانان و غیر مسلمانان سوئد بودند نظرات متفاوتی درباره این 
فیلم داشتند.بازی های خوب و همچنین استفاده از تکنیک های 
روز سینمای جهان در تولید این فیلم از نقاط برجسته ای بود که 
تماشاگران درباره آن اتفاق نظر داشتند.نمایش عمومی این فیلم به 
زودی در کشورهای ترکیه و عراق آغاز می شود. چند کشور دیگر 
نیز در صف کسب مجوز نمایش عمومی فیلم محمد رسول اهلل)ص( 
قرار دارند. در سوئد هم چند شرکت بزرگ پخش فیلم برای خرید 

مجوز پخش این فیلم ابراز تمایل کرده اند.

کار هایی که با علی حاتمی داشتم، برایم 
یادگاری و ماندنی است

و  سینما  بازیگر  کشاورز  محمد علی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
تلویزیون به بهانه سالگرد درگذشت »علی حاتمی«، در خصوص 
کارگردانی و منش رفتاری او گفت: سال های سال باید بگذرد تا 
عالی  بسیار  کارگردان  هم  که  پیدا شود  حاتمی  علی  مثل  یکی 
عوامل  با  همچنین  می نوشت.  خوب  که  نویسنده ای  هم  و  بود 
به  داشت،  خوبی  رفتار  می کردند،  کار  او  با  که  هنرمندانی  و 
ایران«  سینمای  عنوان »سعدی  به  را  او  که  است  همین  خاطر 

می شناسیم.
وی افزود: خدا رحمت کند دو نفر هستند که کار هایی در سینمای 
ایران انجام دادند و در رأس آن علی حاتمی است؛ همچنین آقای 
اکبر خواجویی که نجابت و سواد را در کار خود داشتند و از آن دو 
نفر هیچ نقطه ضعفی در نجابت، رفاقت، سواد و کار پیدا نمی شود.

بازیگر مجموعه تلویزیونی »هزار دستان« عنوان کرد: از دانشکده 
در  ما  همه  و  شدم  آشنا  حاتمی  علی  با  دراماتیک  هنر های 
و  نویسنده  حاتمی  علی  موقع  همان  شدیم.  فارغ التحصیل  آنجا 
نمایش نامه نویسی عالی بود و نمایش نامه های او را بازی می کردم.

مسئله  مهمترین  داشت:  اظهار  »مادر«  سینمایی  فیلم  بازیگر 
که  است  سواد  و  نجابت  اول  درجه  در  سینما،  و  تلویزیون  در 
علی حاتمی این دو را داشت و باید همه از او سرمشق بگیرند؛ 
همچنین اکبر خواجویی که خدا رحمت کند و جایگاه آن ها در 

بهشت است.
بازیگر فیلم »کمال الملک« تصریح کرد: علی حاتمی در کار خود 
و  نوشته  نمایش نامه هایی  فارسی  ادبیات  و  زبان  در  بود،  استاد 
نداده  انجام  را  سریال هایی کار کرده است که دیگر کسی آن ها 
است؛ همچنین در حال حاضر خیلی مسائل است که خوشبختانه 

نیستند که ببینند.
برایم  داشتم،  حاتمی  علی  با  که  کار هایی  داد:  ادامه  وی 
روزهای  این  حال  خصوص  در  است.کشاورز  ماندنی  و  یادگاری 
دلیل  به  است  سال  چهار  حاضر  حال  در  کرد :  خاطرنشان  خود 
شکستگی پایم در خانه هستم و هنوز نتوانستم فعالیتی داشته 

باشم و محتاج دعای مردم هستم.

به گزارش کیمیای وطن، »شاهزاده روم« جدید ترین 
فیلمی است که توانسته در اکران پاییزی خود به 
باشگاه میلیاردی های سینمای ایران بپیوندد. این 
انیمیشن سینمایی با فروش یک میلیارد و ششصد 

میلیون تومانی خود در یک ماه اکرانش توانسته 
ثبت  ایران  گیشه سینمای  در  را   رکورد خوبی 

کند.
در  خود  اکران  آغاز  برای  که  روم«  »شاهزاده 
فصل پاییز و استفاده از ظرفیت مدارس مجبور 
گروه  در  و  بگذارد  کنار  را  خود  سرگروه  شد 
تجربه  اولین  که  انیمیشنی  شود.  اکران  آزاد 
اثر  این  کارگردان  محمدیان،  هادی  سینمایی 
محسوب می شود و در کنار »قندون جهیزیه« 
اولی  آثار کارگردان های فیلم  و »گینس« جزو 
میلیاردی های 94  باشگاه  به  توانسته  است که 
»شاهزاده  مورد  در  توجه  قابل  بپیوندد.نکته 
فیلم این  شهرستان های  فروش   روم« 

 است.
در  توانسته  لحظه  این  تا  انیمیشن  این   
میلیون   900 حدود  در  فروشی  شهرستان  ها 

اصفهان،  رضوی،  باشد.خراسان  داشته  تومان 
استان هایی  ترتیب  به  مازندران  و  فارس  البرز، 
است که بعد از تهران دارای بیشترین آمار فروش 
لحظه  این  تا  هستند.  روم«  »شاهزاده  گیشه ای 
میلیون   150 از  بیش  فروش  با  رضوی  خراسان 
مدارس  اکران  از  که  اصفهان  با  رقابت  در  تومان 
محروم است و تاکنون بیش از 130 میلیون تومان 
مهم ترین  تا  است  گرفته  پیشی  داشته،  فروش 

از  پس  روم«  »شاهزاده  کننده  اکران  استان 
پایتخت باشد. انیمیشن سینمایی »شاهزاده روم« 
مشترک  کنسرسیوم  پویا«،  »هنر  گروه  محصول 
سنگ«  »هفت  و  افالکیان«  »سلوک  موسسات 

بین المللی  جشنواره  سومین  و  سی  در  که  است 
کسب  ویژه  تقدیر  لوح  دو  توانست  فجر  فیلم 
حامد  تهیه کنندگی  به  که  انیمیشن  این  کند. 
تولید شده است درباره زندگی پرنسسی  جعفری 
قیصر  نوه  »ملیکا«  نام  به  پاک دامن  و  مسیحی 
بالد  به  را  او  که دست سرنوشت  است  روم  کبیر 
 اسالمی می آورد و در   نهایت مادر امام عصر )عج(

 می شود.

شهادت امام حسن علیه السالم                                              
امام حسن مجتبی علیه السالم در شب نیمه رمضان سال سوم هجری 
در مدینه چشم به جهان گشود و حدود هفت سال از دوران زندگی 
آن  از  و پس  کرد  را درک  وسلم  آله  و  علیه  اهلل  اکرم صلی  پیامبر 
حضرت حدود سی سال با پدر بزرگوارشان علی بن ابی طالب علیه 
السالم مالزمت داشت. بعد از شهادت امیرالمؤمنان علیه السالم به 
مدت ده سال عهده دار مقام امامت بودند و در 28 صفر سال پنجاه 
به  و  سفیان  ابی  بن  معاویه  دستور  به  سالگی   47 سن  در  هجری 
دست جعده دختر اَْشَعِث بِن قِیس مسموم شد و بر اثر همان زهر به 

شهادت رسید.
نحوه ی شهادت امام حسن علیه السالم

حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السالم گرچه 
به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام حسن 
علیه السالم مانع از به اجرا درآوردن برخی از نّیات پلید آنان بود. از 
جمله اهدافی که معاویه دنبال می کرد تعیین جانشین برای خود بود. 
وی از اجرای این تصمیم که برخالف مفاد صلح نامه او با امام حسن 
علیه السالم بود وحشت داشت و می دانست که اگر در زمان حیات 
آن حضرت به چنین کاری دست بزند، بدون شک با مخالفت شدید 
حسن بن علی علیه السالم روبه رو خواهد شد. بر این اساس تصمیم 
گرفت از هر راه ممکن امام علیه السالم را به شهادت برساند. پس از 
بررسی های زیاد جعده همسر امام حسن علیه السالم را مناسب ترین 
فرد برای تحقق بخشیدن به این هدف پلید دید. آن گاه به صورت 
محرمانه و با ارسال صدهزار درهم به جعده، به او قول داد که اگر 
امام حسن علیه السالم را به شهادت برساند او را به همسری یزید 
درخواهد آورد. بدین وسیله جعده آن حضرت را با ریختن زهر در آب 
آشامیدنی مسموم کرد و طولی نکشید بر اثر آن، امام حسن علیه 

السالم به شهادت رسید.
رستگاری در گرو اطاعت از خدا

او دگرگون  را مسموم کردند و حال  السالم  علیه  امام حسن  چون 
بالین آن حضرت حاضر  به  السالم  امام حسین علیه  برادرشان  شد 
شدند. وقتی جویای احوال او گشتند امام حسن علیه السالم فرمودند: 
»خود را در اّولین روز از روزهای آخرت و آخرین روز از روزهای دنیا 
دهم  می  »گواهی  فرمودند:  وصیت  گونه  این  ادامه،  در  بینم«.  می 
به وحدانیت خدا و این که برای او شریکی نیست و تنها او سزاوار 
را در پیش گیرد رستگار می شود  او  اطاعت  پرستش است. هرکه 
و هرکه نافرمانی اش کند گم راه می گردد و کسی که از گناهان و 
تقصیراتش به نزد او توبه کند هدایت می شود. ای حسین،جنازه مرا 
در کنار جدم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم دفن کن به شرط 
آن که کسی مانع این کار نباشد. اگر تو را از این کار باز داشتند مبادا 
بر آن پافشاری کنی؛ چون راضی نیستم به خاطر این کار قطره ای 

خون به زمین ریخته شود«.
طالب عزت نا فرمانی خدا نمی کند

ُجناَدةِ بن اَبی اَُمیه پس از مسموم شدن امام حسن علیه السالم به 
حضور آن حضرت رسید. پس از احوال پرسی، به امام علیه السالم 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم مرا موعظه 
کن. امام حسن مجتبی علیه السالم مطالب بسیار مهّمی بیان کردند 
و از جمله فرمودند: »ای ُجناده خود را برای سفری که در پیش داری 
پیش از فرا رسیدن اجل مهیا کن. بدان تو همواره دنیا را طلب می 
کنی و مرگ هم تو را طلب می کند. اندوه روزی را که هنوز نرسیده 
است بر روزی که در آن هستی بار مکن... بدان در مال حالل دنیا 
عتاب  ناک  اموال شبهه  در  و  عقاب  و  کیفر  آن  در حرام  و  حساب 
هست... برای دنیای خود به گونه ای تالش کن که گویی همیشه 
در آن باقی خواهی ماند و برای آخرت به گونه ای کار کن که گویی 
همین فردا خواهی ُمرد. اگر طالب عّزت بی ِعّده وُعّده و هیبت بی 
ُملک و سلطنت هستی از خواری و ذلّت گناه و نافرمانی خدا پرهیز 

کن و به اطاعت از فرمان او خود را ملزم ساز«.

در بهمن ماه امسال
اولین دوره مسابقات »پینت بال« ویژه 

نوجوانان پسر برگزار می شود
مدیریت  سوی  از  پسران  ویژه  بال«  »پینت  مسابقات  دوره  اولین 
تفریحی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اوایل بهمن ماه امسال 

 برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 
این دوره از مسابقات مخصوص پسران نوجوان  است  که زمان برگزاری 
آن بعد از امتحانات ترم اول مدارس در روزهای پنجشنبه و جمعه 

خواهد بود . 
بازی پینت بال یا رنگ اندازی در ایران طرفداران بسیاری دارد و در 
سطح حرفه ای هم در ایران بسیار پیشرفت داشته به  طوری  که لیگ 
تیم  و  تأسیس شده  از سال 1388  ایران  در  ورزش  این  ای  حرفه 
داتیس از ایران به عنوان تیم ملی در 4 دوره  متوالی  قهرمان آسیا 
شده و در مسابقات بین قاره ای که در فرانسه برگزار شد نیز توانستند 

به مقام پنجم دست پیدا کنند. 
تاکنون تعداد 1050 نفر از سنین مقطع متوسطه اول در این مسابقات 
ثبت نام کرده اند که به دلیل استقبال بسیار شرکت کنندگان زمان 
 ثبت نام آن تمدید شده است که عالقه مندان برای شرکت در این 
دوره مسابقات می توانند با مراجعه به سایت                .http  در 
گروه های هفت نفره ثبت نام کنند که  در این گروه یک نفر به عنوان 

سرگروه مشخص می شود. 
برگزار فارسي  سلمان  خیابان  در  واقع  جوان  باغ  در  مسابقات   این 

 می شود.
همچنین با توجه به ثبت نام فوق العاده نوجوانان این مسابقات بعد 
از امتحانات دی ماه آغاز می شود و تا پایان فروردین ماه 95 به  طول 

می انجامد.  
آذرماه  مسابقات 27  از  دوره  این  افتتاحیه  مراسم  یادآور می شود؛ 
نوجوانان  حضور  با  ارتش  شهدای  کوثر  تاالر  در   12 تا   9 ساعت 
سایت  طریق  از  متعاقباً  آن  تکمیلی  اطالعات  که  شود  می  برگزار 

 esfahanfarhang.ir  اعالم خواهد شد. 

خراسان رضوی و اصفهان پرفروش ترین 
استان های اکران کننده »شاهزاده روم«
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یادداشت رس دبیر

رفهنگ و هنر

ir چرا »نقد تئاتر« روی آنتن نرفت؟ 55255 ://
به گزارش کیمیای وطن، روابط عمومی شبکه چهارم سیما اعالم کرد: به اطالع همکاران در رسانه ها می رساند، برنامه »نقد 
تئا تر« که قرار بود با حضور بهنام تشکر روی آنتن برود، پخش نخواهد شد و تکرار برنامه »نقد سینمای ایران« با حضور نیکی 

کریمی، علیرضا شجاع نوری و شهاب حسینی، جایگزین آن می شود.
این اطالع رسانی در شرایطی صورت گرفت که دست اندرکاران برنامه »نقد تئاتر« و روابط عمومی شبکه چهارم سیما یک روز 
قبل اعالم کرد: نمایش »سه گانه پاریسی« با هنرنمایی بهنام تشکر و فریدون محرابی، با حضور امیرحسن ندایی، همایون 

علی آبادی، ایوب آقاخانی و بهنام تشکر در شبکه چهار، نقد و بررسی می شود.
مجید گیاهچی، تهیه کننده برنامه »نقد تئاتر« در توضیحی کوتاه درباره دالیل این اتفاق گفت: با توجه به مشکالت موجود 
امکان پخش برنامه وجود نداشت.او در پاسخ به این پرسش که آیا نقد بررسی نمایش »سه گانه پاریسی« هفته آینده روی 
آنتن می رود یا نمایش دیگری جایگزین خواهد شد، اظهار کرد: تالش ما این است که نقد و بررسی »سه گانه پاریسی« طبق 
وعده انجام شود اما اگر موفق نشویم نمایش دیگری جایگزین خواهد شد.اگر حذف نام ایوب آقاخانی در خبر دوم روابط 
عمومی شبکه چهارم سیما در مقایسه با خبر نخست را سهوی در نظر بگیریم، قطعا مهمانان و مسئوالن برنامه »نقد تئاتر« از 
پیش موافقت های الزم برای برپایی این جلسه نقد و بررسی را دریافت کرده بودند؛ اما اینکه کدام مسئول و به چه دلیل مانع 

پخش برنامه شد، همچنان روشن نیست.

مسعود ده نمکی برای »رسوایي 2« فرم جشنواره فیلم فجر را پر کرد
به گزارش کیمیای وطن، فیلم سینمایي »رسوایي 2« به کارگرداني و تهیه کنندگی مسعود ده نمکي در حال حاضر مراحل 
پایانی تدوین خود را توسط امیرشیبان خاقانی پشت سر می گذراند و تا ماه آینده آماده نمایش خواهد شد. همچنین علی 
غفاری نیز صداگذاری فیلم را برعهده گرفته و همزمان مراحل تروکاژ نیز در حال انجام است. ساخت موسیقی نیز توسط امیر 
توسلی انجام می شود. ده نمکی به تازگی فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را پر کرده و به زودی نسخه نهایی فیلم را برای 

دبیرخانه این فستیوال ارسال خواهد کرد.
اکبر عبدي، محمدرضا شریفي نیا، سحر قریشي، مهران رجبي، فخرالدین صدیق شریف،  امیر نوري، امین ایماني، اسماعیل 
خلج، رامین راستاد، ابوالفضل همراه، ملیکا شعبان، فریبا ترکاشوند، مجید شهریاری و... بازیگران اصلي »رسوایي 2« هستند.

این فیلم که ادامه »رسوایي 1« است، داستانش چند سال بعد از اتفاقات سري اول را روایت مي کند و تمام اتفاقات در یک 
مکان فرضي رخ مي دهد. فیلمنامه توسط خود ده نمکي به نگارش درآمده و مضموني عرفاني - اجتماعي دارد.

سایر عوامل این فیلم سینمایي عبارتند از: مدیر فیلمبرداري: فرشاد گل سفیدي، طراح گریم: امیر اسکندري، مدیر صدابرداري: 
محمود خرسند، مدیر تولید: محمود محمدطائمه، طراح صحنه و لباس: علي  نصیري نیا، دستیار اول کارگردان: نورالدین 
گودرزي، دستیار برنامه ریز: آلما سعادتي فر، طراح صحنه: علی نصیری، عکاس حسن شجاعی، عکاس: حسن شجاعي، منشي 
صحنه: مرضیه آذري، مدیران تدارکات: پرویز کاظم لو، علي همت، مسوول بدلکاران: جعفر کیوان رضایي، جلوه های ویژه 

کامپیوتری: محمد امامی.

به گزارش کیمیای وطن، »داریوش فرهنگ« کارگردان و 
بازیگر سینما و تلویزیون گفت:برگزاری جشنواره »گزارش 
یک نگرانی« با رویکرد و اهدافی که دنبال میکند اتفاق 
حال  در  واقعیت  و  مجازی  که جهان  حاال  است،  خوبی 
هم  با  دورا  این  ،باید  هستند  یکدیگر  به  شدن  نزدیک 
ترکیب کرد واز طریق آن فرهنگ، استفاده صحیح از آب 

که نعمتی قابل ستایش و احترام است را ترویج دهیم.
وی افزود: فرد فرد ما باید مشکل قحطی و کمبود آب را 
جدی بگیریم و یادمان باشد سرتاسر این کشور درحال 
خشک شدن است و من، دولت، دکتر روحانی، مجلس و 
همه وهمه در برابر رفع این مشکل و نسل آینده متعهد 

و مسئول هستیم.
افزایش  به  اشاره  با  بلیت«  یک  با  فیلم  »دو  کارگردان 
جشنواره ها در سال های اخیر به خروجی نامناسب آن 
ها اشاره کرده و گفت:امیدوارم نتایج جشنواره »گزارش 
یک نگرانی« که اهداف مثبتی را دنبال می کند بر خالف 
جشنواره هایی که بعد از پایان، هیچ نتیجه ای ندارد و 
رویکرد آنها در حد آمار و ارقام است نباشد. متاسفانه در 
فیلم  و  سالن ها  تعداد  از  جشنواره ها  تعداد  حاضر  حال 
کلی  دستاورد  و  نتیجه  و  شده  بیشتر  سینمایی  های 
دستاورد  می کنم  آرزو  است؛  بی محتوا  و  نامعلوم  آنها 
باشد  این  گرفته،  را جدی  آب  بحران  که  این جشنواره 
آن  به  و  کنیم  تقسیم  دیگری  با  را  آب  قطره  یک  که 
احترام بگذاریم؛ یک جمله معروفی از قدیمی ها به جای 

آب  می گویند  که  مانده 
یعنی آبادانی.

فرهنگ ادامه داد: من یک ایرانیم و برای آبادانی کشورم 
ما  مردم  داد،  خواهم  انجام  بربیاید  دستم  از  هرکاری 
اول  کنند،  و جان خود  آویزه گوش  را  دو چیز  باید  نیز 
میراث فرهنگی که معنا و مفهومش هویت تاریخ ،ریشه 
میراث  دوم  و  بوده  وآینده  حال  و  گذشته  سرگذشت  و 
از  و  می شود  اضافه  فرهنگی  میراث  به  که  گردشگری، 
کشف  و  ناشنیده  نادیده،  چیزهای  می توانیم  آن  طریق 
بلکه  ایرانیان  برای  تنها  نه  که  کنیم  را کشف  ای  نشده 

برای جهانیان جذاب است.
ساخت  ماجرای  به  ادامه  در  باد«  بر  »تکیه  کارگردان 
ماه  یک  گفت:  و  کرد  اشاره  آب  بحران  درباره  فیلمش  
شبکه  «و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  »سازمان  پیش 
دعوت  من  از  بلوچستان  و  سیستان  تلویزیون  »هامون« 
خشکسالی  خصوص  در  آنجا  در  حضور  با  که  کردند 
منطقه  در  که  بود  این  من  تاکید  چون  کنم،  صحبت 
مقوله  بلکه  نیست  آبی  کم  و  آبی  بی  بحث  مذکور 
و  کویر  روز  به  روز  سویی  از  و  است  مطرح  خشکسالی 
شنزار و تاریخ نیاکان ما که همان »هامون«،»ارومیه «و 
خشکی  حال  در  کشور  سراسر  های  دریاچه  از  بسیاری 
مناطق  مردم  به  را  روح  و  نشاط  باید  و  است  نابودی  و 
 خشک و بی آب برگردانیم ادای دین کردم و دعوت آنها را

 پذیرفتم.
از  وخیلی  تصورات ذهنی من  برعکس  کرد:  تصریح  وی 

فکر می کنند در  ایرانیان که 
کل آن منطقه بازار قاچاق رواج دارد، با مردمی با کمال، با 
معرفت و راستگو روبرو شدم و جالب تر این است که طی 
چند روزی که آنجا بودم حتی با یک معتاد طرف نشدم، 
فقط تنها کسی که سیگار می کشید خودم بودم، این را 
با صدای بلند اعالم می کنم که از کارم خجالت کشیدم 
بلوچستان،  و  اقامت درسیستان  آخر  روز  تا  باعث شد  و 

سیگار نکشم.
بازیگر »شاید وقتی دیگر« افزود: طی صحبتهایی، طرحی 
تلویزیون،  مانند  باید  گفتم  و  دادم  پیشنهاد  آنها  به  را 
دارد  اساسی   تکانی  خانه  به  نیاز  که  وسینما  ارشاد  
 شما نیز خانه تکانی کنید وبا حرف و اندرز راه به جایی

 نمی برید؛ طرح من این بود که از راه اندازی و برگزاری 
برنامه ای پیش پا افتاده و طرح چند سوال ساده پرهیز 
کنیم و کاری اساسی که ساخت فیلمی ده دقیقه ای بود 
را انجام دهیم، خوشبختانه طرح من مورد استقبال قرار 
گرفت، لباس بلوچی را بر تن کردیم و خودی شدیم از 
 خودشان وآنها نیز خودی شدند از خود ما و استارت کار

 زده شد.
داریوش فرهنگ  به تجربه جالب خود از این فیلم کوتاه 
آن  دل  در  و  فیلم  ساخت  هنگام   گفت:  و  کرد  اشاره 
دکتر  نام  به  نظیری  بی  دانشمند  و  جواهر  با  خشکی، 
»گوهری« برخورد کردم ؛ او پست و مقامش را که مربوط 
به میراث فرهنگی می شد رها وبه نجات کویر آمده بود، 
با دکتر و »مهدی هاشمی« در فیلمی تحت عنوان  من 

»آب و خاک «بازی کردیم.
وی افزود: نکته جالب این بود که دکتر ما را در میان کویر 
خشک و بی آب و علف به جایی برد که آب،آبادانی،درخت 
باورکردنی  که  کرد،مکانی  می  خودنمایی  سرسبزی  و 
نیست و به گفته »گوهری« 90 درصد مردم سیستان و 
،بازیافت فاضالب همان  بلوچستان نمیدانند که این آب 
منطقه است که بعد از بازسازی. به این شکل در می آید، 
فقط به این جهت که روح و انگیزه زندگی کردن مردم در 
آن منطقه خشک، باال برود؛ باورکردنی نیست که پشت 
فیلم ما نه فکر بود و نه سناریو،بلکه خود محیط شما را به 
پی بردن به حقیقتی بسیار جالب و قابل تامل وا میداشت.

مردمم  ایران گفت:به  مردم  به  پایان خطاب  در  فرهنگ 
افسانه ها  و  کویر  که  همچنان  باشید  راستگو  گویم  می 
کنید،  بیان  اندیشید  می  آنچه  پس  هستند،  راستگو 
اجرا  میپندارید  آنچه  و  بپندارید  کنید  می  رفتار  آنچه 
وبا همه خشکسالیها، وجه  ایرانیم  افتخار می کنم  کنید، 
این  به  بخشیدن  انگیزه  به  ترویج  برای  را  زندگی  مثبت 
در  دکترگوهری  که  همچنان  کرد،  خواهم  دنبال  ملت 
قدیمی ها  کند؛  می  را  کار  این  بلوچستان  و  سیستان 
می گفتند با یک گل بهار نمی شود، اما من به هموطنان 
بهار  گل  یک  با  شخصی  تالش  با  گاهی  دارم   تاکید 
دبیر  رضویان«  جواد  »سید  است  می شود.گفتنی 
نگرانی« یک  »گزارش  عکس  و  فیلم  جشنواره   دومین 

 است.

تعداد جشنواره ها از

سینمایی بیشتر شده است!

تعداد سالن ها و 

فیلم های
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 «  اخبار کوتاه

ورزش و سالمت)1(

 چندروزی از پایان مسابقات هندبال قهرمانی 2015آسیا 
قطردرفینال  ملیتی  چند  تیم  که  درشرایطی  گذشت، 
از  ایران  وتیم  شد  قهرمان  کشورمان  ملی  برتیم  باغلبه 
اما  ماند!  باز  برزیل  المپیک 2016  به مسابقات  یابی  راه 
صادقانه باید بپذیریم که این پایان کاربرای تیم شایسته 
چندملیتی  حریف  درخانه  که  نیست  ایران  قهرمانی 
داد  شکست  به  تن  قبول  وقابل  خوب  بازی  علیرغم 
بود  ما  مسلم  حق  که  المپیک  بازیهای  به  راهیابی  واز 
بازماند!البته هنوز هم فرصت باقیست واگرمیزبانی مرحله 
واگذارکنند،شانس  ایران  اسالمی  جمهوری  به  را  نهایی 

زیادی برای کسب سهمیه المپیک خواهیم داشت.
به هرحال بازگشت سرفرازانه تیم ملی هندبال کشورمان 
از مسابقات قهرمانی آسیا به وطن، با کسب عنوان نایب 
قطررا  چندملیتی  تیم  اگرقهرمانی  درواقع  که  قهرمانی 
قهرمانی، عنوان  کسب  با  بگوئیم  باید  بگیریم   فاکتور 

بحث های گوناگونی رابه دنبال داردو برخی از کارشناسان، 
پرسند،  ورزشی می  رشته  این  به  مندان  وعالقه  مربیان 
چه  درجهان  کنونی،  ووضعیت  کیفیت  با  ایران  هندبال 
جایگاهی دارد؟ سئوال بجایی است، اگراشتباه نکنم تیم 
جهان  2015مردان  درمسابقات  کشورمان  هندبال  ملی 
)از26دی  برترجهان،به مدت  12روز  باحضور24تیم  که 
قطربرگزارشد،با  دردوحه   )1393 ماه  بهمن  هشتم  تا 
با حضورجهانی  دراولین  قبول  قابل  های  بازی   ارایه 

قابلیت های فردی وانسجام تیمی موفق شد باغلبه برتیم 
هایی نظیر شیلی وعربستان سعودی دررده بیست ویکم 
جهان قراربگیرد که ازدید خبرگان وکارشناسان هندبال 
ارزش  با  بسیار  تجربه جهانی  دراولین  عنوان  این  کسب 

وحائز اهمیت بود.
یادآوری  دوروبا  نچندان  روزگارانی  گذرابه  بانگاهی  پس 
به  که  آسیا  2008قهرمانی  مسابقات  تلخ  های  خاطره 
میزبانی  اصفهان در تاالر پیروزی این شهر تاریخی برگزار 
شد ودیدیم  که بر سرتیم ملی کشورمان چه آوردند !مثل 
سایر دیدارهایی که با تیم های عربی داشتیم وبارها وبارها 
خودخواهی  وقربانی  کردند  ضایع  را  حقمان  ناداوری  با 

آسیایی  مسابقات  برگزاری  تبار  عرب  اندرکاران  دست 
شدیم! و احساس حقارت کردیم !

با عربستان  ایران   فراموش نکنیم روزی را که تیم ملی 
بازی رده بندی را برگزارمی کرد که اگرداوران حق کشی 
نمی کردند با پیروزی شایسته ای که به واقع حق تیم ما 
بود عنوان سوم آسیا را به دست می آوردیم و جواز حضور 

درمسابقات جهانی را  کسب می کردیم !
از  بیش  امان  بی  تشویق  و  میزبانی  باوجود   ... اما 
4هزارتماشگر مشتاق ومتعصب پرشور، عرب های دست 
علنی  نمایی  باقدرت  آسیایی  مسابقات  برگزاری  اندرکار 
وزورگویی به کمیته داوران زرخرید) که ترس و وحشت 
فیزیکی  ودرگیری  بخت  نگون  داوران  خوردن  کتک 
با  بود(  دروجودشان  عرب  دوتیم  وبازیکنان  کادرفنی 
روان  بازی  عربستان،  تیم  سود  به  یکطرفه  های  قضاوت 
وبرترمارا از تیم ایران گرفتند ودو دستی پیشکش کردند 
به  ایران  هندبال  ملی  تیم  دیگر  تابار  عربستان  تیم  به 
خاطر نداشتن حامی در کنفدراسیون آسیا از راه یابی به 

مسابقات جهانی باز ماند!
 وبازباید به خاطربیاوریم که به خاطرنداشتن حد اقل یک 
کرسی درکنفدراسیون هندبال آسیا، همواره با اعمال نفوذ 
مردان صاحب قدرت کشورهایی مانند عربستان سعودی 
هندبال  شایسته  تیم   ، آسیا  درکنفدراسیون  کویت  و 
بود!  باخته  پیش  از  آسیایی  های  رقابت  تمام  در  ایران 
 و مدافعی در کنفدراسون آسیا نداشتیم که بتواند از حق 
بروبچه های ما در هندبال آسیا دفاع کند!ضمن اینکه تنگ 
نشین  فدراسیون  از  بعضی  های شخصی  وسلیقه  نظری 
های تحت سلطه ونفوذ مسئولین عرب زبان کنفدراسیون 
هم مزید برعلت بود و اعمال نفوذ غیر قانونی کشورهای 
عربی در امر داوری، مانع از آن می شد تا هندبال ایران و 
هندبالیست های مستعد وشایسته کشورمان از رسیدن به 

مسابقات جهانی باز بمانند!
فدراسیون  دور،  نچندان  درگذشته  که  خاطربیاوریم  به 
هندبال آسیا تحت سلطه کشورهای عربی به ویژه کویت 
این  از  حمایت  بر  وعالوه  قرارداشت  سعودی  وعربستان 

کردند!  می  همان  خواست  می  دلشان  دوکشورهرچه 
عربی  ازدیگرکشورهای  کردعلنا  می  ایجاب  واگرضرورت 
می  عمل  به  پشتیبانی  وقطرهم  بحرین  نظیرکشورهای 
بیاورد!  به عمل  بازخواستی  ازآنها  آنکه کسی  بی  آوردند 
آسیا  کنفدراسیون  جلسات  در  ویا  بخواهد  وتوضیحی  

مطرح کندودرمقابلشان قدعلم نماید!.   
 آری درآن سال ها برای تیم ملی ایران پیروزی در برابر

 تیم های کویت، بحرین، قطر وعربستان یک آرزومحسوب 
می شد! آرزوئی که تا چند سال بعدهم برآورده نشد!

 اما درپی برنامه ریزی های مدون ومستمرفدراسیون های 
گذشته )دوران تصدی علیرضا رحیمی وتداوم آن درزمان 
داوود  دکتر  وحضور  یکسو  از  گری(  کوزه  ریاست جالل 
توکلی ازایران به عنوان رئیس کمیته داوران کنفدراسیون 
وتحصیلکرده  برجسته  های  چهره  از  که  آسیا  هندبال 
وجایگاه  دارد  کامل  تسلط  خارجی  زبان  بهچند  که  ای 
هندبال  جهانی  فدراسیون  در  وخاصی  درخورتحسین 
تا هندبال  داد  به دست هم  از طرفی دست  داراست،  را 
ایران به جایگاه واقعی خود دست پیداکندو جوانان خوش 
تکنیک و مستعدهندبال ایران بتوانند چهره واقعی خود را 

دررقابت های آسیایی وجهانی به نمایش درآورند.
ومدبرانه  دریغ  بی  های  حمایت  سایه  در  ایران  هندبال 
داوود  های خردمندانه  وسیاستگذاری  توکلی  دکترداوود 
مهدوی رئیس جدیدفدراسیون وقت نتیجه این شده است 
که با قدرت وقاطعیت تیم های عربستان ، کویت وبحرین 
را به زانو درمی آوریم و پیشانی بالندگی به آسمان هندبال 

آسیا می سائیم! که درحقیقت شایسته آن هستیم.
بداریم که  قبول  و  بنشینیم  قضاوت  به  اگرصادقانه  حال 
چشمگیری  پیشرفت  ایران  اخیرهندبال  درچندساله 
نگری  آینده  تفکرات  مدیون  یقین  به  که  است  داشته 
این تحول  وبه عبارتی،  بوده   رؤسای پیشین فدراسیون 
ودگرگونی درورزش هندبال ایران یک شبه حاصل نشده 
است! وهمان طور که اشاره شد درپی برنامه ریزی چندین 
ساله فدراسیون های گذشته وزحمات مربیان وخالقیت 
اینکه  و  است،  میسرگردیده  جوان  بازیکنان  فردی  های 
نخورده  وناب صیقل  مستعد  وجوانان  موجود  شرایط  در 
ایران  پرچم  باالبردن  اقتداربا  با  که  کشورمان  هندبال 
دراندیشه  و  اند  کرده  را هموار  راه جهانی شدن  درآسیا 
آن  وقت  بگوئیم  بای  هستند،  المپیک  سهمیه  گرفتن 
ملی  وکمیته  ورزش  وزارت  مسئوالن  که  است  رسیده 
جانبه  همه  حمایت  اکنون  ازهم  باید  کشورمان  المپیک 
توسعه  را  هندبال  رشد  روبه  و  مفرح  ورزش  ازاین  خود 

ببخشد وفرصت را غنیمت بشمارند که فردا دیر است!
اصغرقلندری

 نظر روشن درباره تشویق نشدن 
نکونام روی سکوها

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت: »نکونام بازیکن بزرگی در 
غیرمعمول  رفتاری  او  به  نسبت  نباید  و  بوده  ایران  فوتبال 

صورت گیرد.«
 حسن روشن در ارتباط با تشویق نشدن نکونام در بازی سایپا 

برابر استقالل اظهار داشت: »این اتفاق عادی نیست. 
و  است  تیمش  پیشکسوت  قدردان  همیشه  استقالل  هوادار 
چه برسد به آنهایی که برای استقالل جام و مقام آورده اند 
را خطی می  این موضوع  آنهایی که  مانند  بنابراین من هم 
دانند فکر می کنم تعمدی در این کار بوده است. کما اینکه 
 قبال هم از این قبیل اتفاقات روی سکوهای ورزشگاه ها شاهد

 بوده ایم.«
 وی درباره جدایی کرار از استقالل، این اتفاق را به سود این تیم دانست و گفت: »شوک 
تا حاال  استقالل که  آینده خواهیم دید.  را در  اثرات آن  تیم داده شده و قطعا  به  مثبت 
ادامه خواهد را  رویه  این پس هم همین  از  و  برگزار می کرد  را  بازی هایش   بدون کرار 

 داد.«
 روشن در خصوص پیشنهاد ریاست آکادمی فوتبال استقالل عنوان کرد: »هنوز تصمیم 
قطعی در این باره گرفته نشده است. فعال با آقایان افشارزاده و توفیقی صحبت کرده ایم 
و یک زمین را هم برای برپایی تمرینات و مسابقات مان دیده ایم ولی هنوز چیزی قطعی 

نشده است.«
که  ام  کرده  شرط  بپذیرم  را  سمت  این  اینکه  برای  »من  افزود:  باشگاه  پیشکسوت   
دپارتمانی جداگانه برای آکادمی فوتبال پایه استقالل تعریف شود و همه ارکان آن جدا 
باید از باشگاه باشند اال یکی دو نفر از اعضای هیأت مدیره اش که با هیأت مدیره باشگاه 
 استقالل مشترک باشند. در اینصورت می توان گفت که آکادمی می تواند مستقل عمل

 کند.«
با  و  امنایی  به صورت هیأت  آکادمی  باید  این  از  پایان خاطرنشان کرد: »غیر   روشن در 
به  اکبر کارگرجم هم  و  اداره شود  امور آن  استقالل در رأس  باشگاه  حضور پیشکسوتان 
پیشکسوتان ما  همه  بزرگ  که  باشد  داشته  سمت  آکادمی  این  در  مقام  باالترین   عنوان 

 است.«

یک مدافع پرسپولیس در لیست مازاد 
پیدا  برای تیمش  ایوانکوویچ در نظر دارد یک مدافع میانی زیر 23 سال  برانکو 

کند تا برای نیم فصل دوم و فصل آینده از او در ترکیب 
تیمش بهره ببرد.

 با توجه به اینکه مدافعان میانی پرسپولیس میانگین 
سنی باالیی دارند احتمال اینکه حداقل یک نفر یا حتی 
شوند،  جدا  تیم  این  از  فصل  پایان  در  آنها  از  نفر  دو 

زیاد است.
 از این رو برانکو از حاال به دنبال پیدا کردن یک مدافع 
جوان است تا روی او برای فصل آینده سرمایه گذاری 

کند.
 سرمربی پرسپولیس قصد دارد بازی های لیگ یک را 

از نزدیک تماشا کند تا اگر مدافع جوانی را پسندید در تعطیالت نیم فصل او را به 
خدمت بگیرد. حتی برانکو برنامه ریزی کرده بود که دیدار امروز پیکان برابر مس 
کرمان را از نزدیک ببیند، اما با توجه به اینکه کاروان پرسپولیس ظهر امروز جزیره 
کیش را به مقصد تهران ترک می کند بعید است برانکو بتواند خود را به ورزشگاه 

پیکان شهر برساند.

با گرفتگی عضالت چه کنیم؟
به  طور  روزانه،  عادی  کارهای  انجام  است که حین  آمده  برایتان پیش  به  حال  تا 

ناگهانی دچار درد شدیدی در قسمتی از بدنتان  شوید؛
صبح که از خواب بیدار می شوید، اگر به علت درد و گرفتگی عضالت گردن نتوانید 

سرتان را بچرخانید چه می کنید؟
مثال وقتی خم شده اید تا شیئی را از روی زمین بردارید یا هنگامی که سرتان را 
بر گردانده اید؟ حتی  عقب  به  کردن  نگاه   و  احتیاط  برای  پارکینگ  از  موقع خروج 
ممکن است تنها بعد از کش  دادن بدنتان پس از یک سفر هوایی طوالنی، دچار این 

نوع دردهای ناگهانی شدید شوید.
این دردها معموال آن  قدر شدید هستند که شاید حتی به سختی بتوانید از جایتان 
تکان بخورید، زیرا ماهیچه های اطراف ستون فقرات ، از قوی ترین و در عین حال 
دردهای  بروز  به  منجر  می تواند  آنها  گرفتگی  و  هستند  بدن  نقاط  کاربردی ترین 

ناراحت  کننده در ناحیه پشت و گردن شود.
گرفتگی عضالت یکی از شایع ترین عوامل ایجاد درد شدید در پشت و گردن افراد 
است. این درد اگرچه گاهی با بعضی روش های سنتی معمول قابل کنترل است و 
بعضی  مشاهده  در صورت  اما  ندارد،  روش های جراحی  از طریق  درمان  به  نیازی 

عالئم باید سریعا به پزشک مراجعه کرد.
گرفتگی عضالت یکی از عکس العمل های حفاظتی و طبیعی بدن نسبت به مشکالتی 

است که در ماهیچه یا رشته های عصبی اطراف آن پیش آمده است. 
ناگهانی  معموال حرکات  کند.  بروز  مختلفی  دالیل  به  است  ممکن  پشت  گرفتگی 
نامناسب ممکن است باعث کشش های شدید در بافت ماهیچه ای و عصبی این قسمت 
شده و درد و ناراحتی برای ما ایجاد کند. گرفتگی عضالت پشت گاهی هم می تواند 
نشانه ای از وجود صدمات و مشکالت در قسمت های درونی خود ستون فقرات مثل 
 مهره ها یا دیسک ها و زردپی ها )رشته های پیوندی که مهره ها را به هم متصل می کنند(

 باشد.
این درد معنی  داراز اولین نشانه های گرفتگی عضالت، درد شدیدی است که بسته 

به موقعیت ناحیه صدمه  دیده، در پشت یا گردن ظاهر می شود.
 این درد که با انقباض دردناک ماهیچه همراه است، ممکن است بین چند ثانیه تا 
چند دقیقه طول بکشد.این درد و انقباض معموال دو هدف دارد: یکی این که شما 
را متوجه وجود مشکل در بدنتان کند و دیگر این که حرکاتشما را محدود سازد تا 
مانع صدمات بیشتر در آن ناحیه از بدنتان گردد. این عالئم معموال  بر اثر فعالیت 
 بدنی زیاد تشدید می شوند و عموما پس از یک دوره استراحت، کمتر شده یا از بین

 می روند.
چه باید کرد؟

بیشتر اوقات اگر گرفتگی عضله علت پزشکی جدی نداشته باشد، با یک دوره درمانی 
ساده در چند روز یا چند هفته بهبود پیدا می کند. اما اگر هر یک از عالئم زیر را در 

خود مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید:
* تغییر در نحوه عملکرد روده ها و مثانه، به طوری که در کنترل آنها دچار مشکل 

شوید.
راه  رفتن، و  تعادل هنگام  پاها و عدم  بازوها و ساق  ناحیه  * ضعف ماهیچه ها در 
احساس کاهش تــدریجــی توانایی در طی مسیری که معموال به راحتی پیاده روی 

می کرده اید.
* احساس گسترش درد و بی حسی در دست و پا به ویژه هنگام عطسه، سرفه یا 

موقع نشستن.
* بدتر شدن درد در حالت دراز کشیدن و بی خوابی در طول شب از شدت درد.

* درد همراه با تب، کاهش وزن و دیگر نشانه های بیماری.
اگر هیچ یک از عالئم ذکر شده در باال را نداشتید، شاید با انجام کارهایی بتوانید 
خودتان درد و گرفتگی ماهیچه هایتان را کاهش دهید، یا بعضی از عالئم آزاردهنده 

و مشکل ساز آن را از بین ببرید.
ادامه دارد ...

حمید استیلی در مورد شرایط تیم ملوان اظهار داشت: »یکی از مشکالت 
ما شرایط آب و هوایی است که مجبوریم زیر بارش باران تمرین کنیم 
و شرایط ما را سخت تر از قبل کرده است. بازیکنان ما با تمام وجود در 
تمرینات حاضر می شوند. ما در بازی با سایپا و تراکتورسازی فوق العاده 
در  اما  گذاشتیم  نمایش  به  را  خوبی  بسیار  بازی  و  شدیم  ظاهر  خوب 
نتیجه گیری خوب نبودیم. با این حال تیم ملوان نشان داده می تواند در 
نیم فصل دوم شرایط  بهتری پیدا کند و وضع ما از نظر فنی بسیار بهتر از 
گذشته خواهد شد.« وی ادامه داد: »ملوان موقعیت های گل زیادی در دو 
بازی اخیرش کسب کرده اما به دلیل مصدومیت مهاجمان مان عمال بدون 
مهاجم بازی کرده ایم. بازیکنان جوان هم بسیار خوب برای ملوان بازی 
کردند و از نظر فنی جواب خوبی دادند و در قالب سیستم و تاکتیک تیم 
نمایش خوبی داشتند.« سرمربی ملوان با انتقاد از برخی باشگاه ها برای 
مذاکره غیررسمی و زودهنگام با بازیکنان تیمش گفت: »متاسفانه برخی 
باشگاه ها به صورت غیرحرفه ای عمل می کنند و با مذاکره با بازیکنان ما 
تمرکز آنها را به هم می زنند. یکسری دالل و ایجنت قبل از آنکه فصل نقل 
و انتقاالت در نیم فصل فرا برسد شروع به مذاکره با بازیکنان ملوان کرده اند 
که این عمل به هیچ عنوان حرفه ای نیست.« استیلی تصریح کرد: »فصل 
گذشته نیز همین اتفاق برای من در راه آهن افتاد و در نیم فصل 7 بازیکن 
راه آهن از تیم جدا شدند. علیپور و خالقی فر به پرسپولیس رفتند. برزای 
و طالب لو راهی استقالل شدند. محمد آبشک به ملوان آمد. محمد غالمی 
در  که  راهی ذوب آهن شد. جوانانی  و مهدی پور هم  پیوست  پدیده  به 
راه آهن درست کرده بودم در نیم فصل راهی تیم های دیگر شدند. اکنون 
مورد  در  ملوان  ملوان هستیم.« سرمربی  در  وضعیت  هم شاهد همین 
اینکه باشگاه های پرسپولیس و استقالل هم با بازیکنان ملوان مذاکره 

کردند، گفت: »متاسفانه فقط اسم فوتبال ما حرفه ای است و خیلی مسائل 
غیرحرفه ای را در این فوتبال شاهد هستیم. باشگاه ها شرایط مالی ملوان 
را می دانند و با صحبت های غیررسمی با بازیکنان ما به آنها می گویند که 
طبق قانون اگر 30 درصد از مبلغ قراردادها پرداخت نشده باشد می توانند 
از تیم ملوان جدا شوند که من با مدیران باشگاه صحبت کردم تا از نظر 
مالی بتوانیم تا پیش از این شروع نیم فصل 30 درصد از مبلغ قراردادها را 
پرداخت کنیم.« وی در مورد اینکه ظاهرا پورقاز یکی از ملی پوشان ملوان 
مورد توجه پرسپولیس است، گفت: »ما به بازیکنان خوب خودمان نیاز 
داریم. این بازیکنان در ملوان ملی پوش شده اند و ما به آنها نیازمندیم. 
پرسپولیس، استقالل یا هر باشگاه دیگر بازیکنان خوبش را به ما نمی دهد. 
بنابراین اگر آنها خواهان بازیکنی از ملوان هستند بهتر است با باشگاه 
به طور رسمی مذاکره کنند و ما در قبال بازیکنی که آنها می خواهند 
بازیکنی از آن تیم ها بگیریم و معاوضه بازیکن داشته باشیم. نباید تمرکز 
بازیکنان ما را با مذاکرات غیررسمی به هم بزنند. بیشتر تیم ها از بودجه 
دولتی استفاده می کنند اما ملوان یک تیم خصوصی است.« استیلی در 
مورد اینکه لیستی برای جذب بازیکن به باشگاه خواهد داد، گفت: »من 
فهرستی از بازیکنان مدنظرم را در اولویت های یک، دو و سه به باشگاه 
می دهم تا حداقل بتوانیم دو بازیکن جذب کنیم. امیدوارم مشکالت مالی 
باشگاه هم سریع تر حل شود.« وی در مورد اینکه در ملوان شاهد حضور 
جوانانی نظیر سیاوش حق نظری هستیم، گفت: »در 20 دقیقه آخر بازی 
با تراکتورسازی 50 درصد تیم ما جوان بود. حق نظری، رضی پور، صادق 
محرمی، مهیار زحمتکش و ... از جمله جوانانی هستند که برای ملوان 
آینده  این جوانان  داریم.  مانند شنانی  دیگری  بازیکنان  بازی می کنند. 

ملوان هستند.«

رئیس فدراسیون والیبال ایران در نشست خبری که با اصحاب 
های  هدف  درمجموع  که  مطلب  این  بیان  با  داشت،  رسانه 
فدراسیون غیر از المپیک، همه اش محقق شده است گفت« 
ماتالش  کردیم وعمر خودرا گذاشتیم تا والیبال ایران المپیکی 
شود.محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران افزود: 
اگرسال پیش 10درصد شانس داشتیم ودرسال2012میالدی 
شانس  موفقیت  برای  از50درصد  بیش  والسکو  باهدایت 
داشتیم، دراین دوره اصال به شانس واحتماالت فکرنمی کنیم 

واعتقاد داریم حتما باید المپیکی شویم .
مسابقات  به  تجربه  کسب  رابرای  تیم  کرد:من  تصریح  وی 
نمی فرستم بلکه تنها برای کسب سهمیه المپیک می رویم 
وحتما باید درهمین دوره سهمیه کسب کنیم، مگر اینکه زمان 

برگزاری مسابقات المپیک به تعویق بیفتد!
داورزنی اضافه کرد: همانطور که در ابتدا گفتم، هدف اصلی 
ما کسب سهمیه وسپس ساختن تیمی آماده برای المپیک و 

کسب سکو در المپیک 2020میالدی است.
رئیس فدراسیون والیبال خاطر نشان کرد: من تا دوهفته قبل 
به این موضوع فکرنکرده بودم، اما به دنبال آرمان های والیبال 
بودم، یک زمانی دردفترکارم  تابلوهایی نصب بود که همه آنها 
آرزوبود، سال 2008می گفتیم می خواهیم تیمی داشته باشیم 
که صربستان راببریم! سفیرصربستان می گفت رویای بزرگی 
المپیک  در  اینک  اما  رابردیم،  دوبارتیم صربستان  اما   ! است 

باشیم و بودن در جمع تیم های برتر جزو اهداف ماست.
داورزنی تصریح کرد: من 10 تا هدف را درراس امور واهداف 
فدراسیون در نظرگرفته بودم که فقط المپیکی آن مانده است، 
البته هنوزدروالیبال ساحلی وبانوان کارزیاد داریم وبرنامه های 
زیادی هم در نظر داریم اما خواست اصلی و هدف ما در المپیک 
2020 روی سکورفتن است.وی با اشاره به برنامه های آینده 
فدراسیون گفت: نخستین اردوی تیم ملی نیمه اسفندماه آغاز 
می شود و ترکیب تیم ملی پنجم فروردین ماه سال 95کامل 
می شود، البته ما درحال رایزنی برای برگزاری اردو و مسابقه 
تدارکاتی هستیم وباید ببینیم کدام تیم ها آمادگی کامل دارند.
مجمع انتخاباتی کنفدراسیون والیبال آسیا واهمیت آن

رئیس فدراسیون والیبال ایران دربحث تشکیل مجمع انتخابات 
کنفدراسیون آسیا گفت:  در مجمع کنفدراسیون والیبال آسیا 
که اهمیت ویژه ای داشت شرکت کردیم، که ازهرکنفدراسیون 

شش نفر به عنوان بورد فدراسیون جهانی انتخاب می شوند.
آینده  افرادبرای مجمع جهانی سال  افزود: طبیعتاهمین  وی 
نیزبرنامه ریزی می کنند، زیرا فدراسیون والیبال ازچندین سال 
قبل درکنفدراسیون والیبال آسیاعضویت داشت اماچون والیبال 
ایران از این سطح باالتر رفته وجهانی شده است، مانیزبرنامه 
برای  باشیم،  داشته  المللی  بین  کرسی  یک  تا  کردیم  ریزی 
پست ریاست بن ناصر مطرح ترین کاندیدابود اما با مشورتی 
که با آری گراسا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این ظرفیت 

وجود داردتا ایران به عنوان یکی از اعضای بورد هیئت رئیسه 
معرفی شود، جالب اینکه نماینده استرالیا 9 رای آوردوما با 18 
رای موفق شدیم این پست را تصاحب کنیم.داورزنی تصریح 
نگاه  آسیایی  کشورهای  دهدکه  می  نشان  موفقیت  کرد:این 
البته درسایر کمیته ها  ایران دارند،  به  خوب ومثبتی نسبت 
مثل کمیته داوران، پزشکی، مسابقات، رسانه و همچنین کمیته 
مربیان نیز کاندیدایی رامطرح کردیم که بعد از انتخاب رؤسای 
این کمیته ها ازکاندیدای خودمان حمایت می کنیم تا کرسی 

بگیرند.
   نیمکت تیم ملی والیبال ایران درزمان کواچ

با  درارتباط  والیبال  فدراسیون  رئیس  داورزنی  رضا  محمد 
نیمکت کادرفنی اظهار داشت: ماازفروردین ماه امسال نشستی 
باکواچ انجام دادیم و نسبت به کادرفنی نگرانی داشتیم ،لذا در 
این جلسه ای که با کواچ داشتیم گفتیم که کمک های شما 
کار سرمربی هم  گفتیم  نیستند،  ما  تیم  چندان کمک حال 

فقط ارنج کردن تیم نیست، باید تیم را کنترل کند، تمرکز 
وانگیزه و.. ایجاد کند، همچنین اگر این کادرانسجام نداشته 
باشدوخودش با خودش مشکل داشته باشد، به مشکل برمی 
تعویض  خورد، مثال خیلی ها می گفتند چرا سعید معروف 
می کند؟ می گفتند چرا او شاداب نیست؟ که تمام این ها 
به نیمکت کادرفنی برمی گردد!رئیس فدراسیون والیبال ایران 
سر  برای  را  آناستازی  داشتیم  فرصت  سال  دو  اگر  ما  افزود: 
مربیگری تیم ملی انتخاب می کردیم ومی گفتیم آناستازی 
ارزیابی  مورد  را  بازیکنان  بیاورد،  عمل  به  وآزمون  بیاید 
قراربدهد، کاری که خولیو والسکو می کرد را بکند.وی تصریح 
کرد: کدام مربی ای می توانستیم بیاوریم که پنجم فروردین 
به ایران بیاید وهمه این کارها راانجام بدهد؟ تجربه گذشته به 
ما گفت که تمرینات تیم راسیچلو طراحی می کند. داورزنی 
با بیان این مطلب که میدان جهانی ویترین کارما است افزود: 
مختلف  درمسابقات  مادرچهاررده  بگویم،  ترباید  بطورکلی 
شرکت می کنیم ، کادرفنی ما در این رده ها ایرانی است، اما 
میدان جهانی ویترین کارما است،  آنجا میدانی نیست که هدف 
ما تربیت مربیان ایرانی باشد.داورزنی با خاطرنشان کردن زنده 
یاد حسین معدنی گفت: صد نفر مربی مثل معدنی خدا بیامرز 
درجهان  والیبال  های  قدرت  از  که خودش  لهستانی  نداریم: 
است از مربیان فرانسوی استفاده می کند، روسیه درمقاطعی 
ازمربیان ایتالیایی بهره مند می شد.رئیس فدراسیون والیبال 
ایران با قاطعیت اظهار داشت: هدف ما کسب سهمیه المپیک 
است، اینجا دیگر نمی شود میدان را برای پرورش مربی ایرانی 

خالی کرد!

به گزارش روابط عمومی اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان همزمان با گرامیداشت هفته بسیج به اتفاق پرسنل باشگاه کارگران 
دیدار با جانبازان عزیز در آسایشگاه شهیدمطهری اصفهان صورت گرفت.

  ایران، معدن استعدادهای ناب صیقل نخورده هندبال!     
هندبال ایران، المپیکی می شوداگرحمایت شود!

تیم وزنه برداری ذوب آهن اصفهان در هفته سوم لیگ برتر وزنه 
برداری باشگاه های کشور با 606 امتیاز در صدر جدول باقی ماند.

 به گزارش کیمیای وطن و به نقل از سایت روابط عمومی فدراسیون 
وزنه  برتر  لیگ  هفته سوم  رقابت های  اتمام  از  پس  برداری،  وزنه 
وزنه برداری  تیم  میزبانی  به  و  اهواز  در  باشگاه های کشور  برداری 
قهرمانان  حفاری،  ملی  شرکت 
شدند  مشخص  هفته  این 
مختلف  اوزان  در  که 
 56 دسته  در  و 
حسن  کیلوگرم، 
گل پرور وزنه بردار 
ملی  شرکت  تیم  
اهواز،  حفاری 
از  پشوتنی  یعقوب 
تیم مناطق نفت خیز 

جنوب خوزستان در دسته 62 کیلوگرم، رضا قاسمی از تیم ذوب 
آهن اصفهان در دسته 69 کیلوگرم، رسول تقیان از تیم ذوب آهن 
تیم  بردار  وزنه  رستمی  کیانوش  کیلوگرم،   77 دسته  در  اصفهان 
تیم  از  هاشمی  علی  کیلوگرم،  دسته 85  در  اصفهان   آهن  ذوب 
یاسین پیشروی قم در دسته 94 کیلوگرم، سهراب مرادی از تیم 
یاسین پیشروی قم در دسته 105 کیلوگرم و حامد مجیدی از تیم 
نیروی زمینی ارتش در دسته 105+ کیلوگرم به مقام های نخست 

دست یافتند.
همچنین مقام نخست تیمی  این هفته به تیم وزنه برداری ذوب 
آهن اصفهان رسید که با 606 امتیاز باالتر ازسایر تیم های دیگر 
در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و در پایان سه هفته از لیگ با 

کسب 1807 امتیاز در جایگاه اول ایستاد.
رده بندی تیم ها در هفته سوم لیگ برتر بزرگساالن:

1- ذوب آهن اصفهان با 606 امتیاز
2- یاسین پیشروی قم با 573 امتیاز

3- ملی حفاری با 535 امتیاز
4- مناطق نفت خیز جنوب با 530 امتیاز

5- رعد پدافند تهران با 519 امتیاز
6- عقاب نیروی هوایی با 502 امتیاز
7- نیروی زمینی ارتش با 485 امتیاز

تیم ذوب آهن اصفهان پس از گذشت سه هفته از لیگ برتر وزنه برداری با مجموع 
1807 امتیاز در صدر جدول ایستاده  و تیم یاسین پیشروی قم با 1721 امتیاز 
در جایگاه دوم قرار گرفته و تیم شرکت ملی حفاری اهواز با 1575 امتیاز در رده 

سوم جدول جای دارد.
جمع امتیازات پس از  سه هفته به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 1807 امتیاز
2- یاسین پیشرو قم 1721 امتیاز

3- شرکت ملی حفاری اهواز 1575 امتیاز
4- مناطق نفت خیز جنوب خوزستان 1552 امتیاز

5- رعد پدافند تهران 1548 امتیاز
6- عقاب نیروی هوایی همدان 1532 امتیاز

7- نیروی زمینی ارتش 1507 امتیاز

دالل ها تمرکز بازیکنانم را به هم زده اند؛ دیدار با جانبازان

رئیس فدراسیون والیبال ایران :

       المپیک هدف اصلی والیبال ایران!

ورزش و جواانن 

تیم وزنه برداری ذوب آهن در صدر باقی ماند



خانه صـادقیان یـزد
به جمع آثار ملـی کشور پیوست

بلوار بسیج،  تاریخی رضوانی یزد واقع در شهر یزد،  خانه 
در   31357 شماره  با  گیو  رستم  انبار  آب  پشت  کوچه 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. 
به گزارش روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل 
محسن  یزد  گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث 
به  باتوجه  تاریخی گفت:  بنای  این  توضیح  در  نیا  ذاکری 
 ( اسالمی  متاخر  دوره  به  مربوط  آن  قدمت  معماری  نوع 
قاجار( می باشد و وجه تسمیه آن متاثر از نام خانوادگی 

مالکین فعلی می باشد.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی این اداره کل عنوان کرد: 
این بنا یکی از خانه های ارزشمند واقع در بافت قدیم شهر 
یزد است، بنا دارای دو ورودی در ضلع شمالی می باشد که 
در دوم باتوجه به کاربری آن که به زیرزمین خانه متصل 
بوده برای ورود احشام استفاده می شده است. بنا دارای 
دو حیاط به صورت بیرونی و اندرونی است. پس ازورودی 
هشتی قرار دارد که دارای تزئینات کاربندی بسیار زیبایی 
می باشد. سپس با یک راهرو کوتاه از یک طرف به حیاط 
اندرونی و از طرفی دیگر به اتاقهای مجاور راه می یابد. این 
حیاط دارای چهار جبهه ساخت است که ضلع شمالی آن 
ورودی  است که  راهرویی  و مجاورآن  اتاق سه دری  یک 

اتاقهای ضلع شرقی درون آن قرار دارد.
افزود: فضای داخل به صورت حیاط مرکزی و چهار  وی 
باشد.  می  و همکف  زیرزمین  طبقه  دو  در  جبهه ساخت 
است  ایوان ضلع جنوبی  بنای  معماری  عناصر شاخص  از 
که برخالف اکثریت ابنیه هم عصر خود در شهر یزد فاقد 
به  بنا  ورودی  بخش  در  سقف  پوشش  باشد.  می  بادگیر 
فضاها  سایر  و  کلیل  ها  ایوانچه  و  ایوان  گنبدی،  صورت 
خنچه پوش اجرا گردیده است. این بنا با مصالح خشت و 
آجر و مالت گل و گچ ساخته شده و دارای عناصر تزئینی 

به صورت دم گیری و گچ بری در نمای حیاط می باشد.
عنوان  به  آباد  دولت  باغ  حریم  در  قرارگرفتن  نیا  ذاکری 
یکی از آثار ثبت شده در فهرست آثار جهانی از ویژگیهای 
جهت  صادقیان  خانه  افزود:  و  دانست  بنا  این  شاخص 
به  باتوجه  ولی  شده  احداث  و  طراحی  مسکونی  استفاده 
وضعیت و فضاهای موجود دربنا به جز کاربری مسکونی 
به شمار  آن  برای  مناسبی  گزینه  نیز  کاربری گردشگری 

می آید.
وی اظهار داشت: چون بنا از جمله عناصر تشکیل دهنده 
بافت تاریخی یزد می باشد حریم آن از ضوابط عرصه بافت 

ثبتی تبعیت می کند.

تشکیل اولین جلسه انجمن حامیان 
میراث فرهنگی در شهرستان خـاتم

شهرستان  فرهنگی  میراث  حامیان  انجمن  جلسه  اولین 
خاتم با حضور فرماندار خاتم و مدیر کل و مسئولین میراث 

فرهنگی استان و این شهرستان تشکیل گردید. 
اداره  امور فرهنگی و اجتماعی  به گزارش روابط عمومی، 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد 
در پی بازدید مدیر کل میراث فرهنگی استان از شهرستان 
فرهنگی  میراث  حامیان  انجمن  جلسه  اولین  خاتم 
و  استانی  مسئولین  از  تعدادی  حضور  با  شهرستان  این 
این  انجمن در محل فرمانداری  این  شهرستانی و اعضای 

شهرستان تشکیل گردید.
مهندس شرافت در ابتدای این جلسه به بیان توضیحاتی 
در خصوص شرح وظایف انجمن حامیان میراث فرهنگی 
پرداخت و اشاره نمود از جمله وظایف اصلی این انجمن، 
فرهنگ سازی عمومی در زمینه اهمیت حفظ و حراست از 
مواریث فرهنگی، جلوگیری از تخریب آثار و ابنیه تاریخی 
های  ظرفیت  از  استفاده  و  مردمی  ها  مشارکت  جذب  و 

موجود در منطقه است.
مهندس شرافت هدف از تشکیل این انجمن را کمک به 
سازمان و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان و شهرستان دانست و افزود: این انجمن باید منتقد، 
همچنین  و  باشد  مردم  زبان  نوعی  به  و  دهنده  پیشنهاد 

بیانگر ظرفیت های جدید آینده نیز باشد.
در حوزه  خاتم  کرد: شهرستان  تصریح  مسئول  مقام  این 
های میراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری در چند 
این  که  بوده  ای  بالقوه  های  ظرفیت  دارای  گذشته  سال 
ظرفیت ها در دو سال اخیر تا حد زیادی بالفعل شده و 

رشد زیادی را نشان داده است.
به استان  یادآور شد: سال 95 سال خوش آمدگویی  وی 
یزد می باشد و ما در این سال شروع یک برنامه پنج ساله 
بتوانیم در سال 1400 که  انشاا...  تا  داریم  را  ی سنگین 
پایان این افق و برنامه پنج ساله گردشگری است جایگاه 
کشور  در  گردشگری  بزرگ  قطب  بعنوان  را  یزد  استان 

تثبیت و پایدار کنیم.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
های  محور  و  اهداف  از  دیگر  یکی  نمود:  عنوان  استان 
گردشگری این اداره کل ارتقاء کیفیت صنعت گردشگری 
و فراهم نمودن زیر ساخت های الزم و استاندارد در استان 
در  یزد  استان  نزدیک  ای  آینده  در  داریم  امید  و  است. 
سنتی  نساجی  قطب  عنوان  به  نیز  دستی  صنایع  زمینه 

فاخر تبدیل شود.

بازدید مدیر کل میراث فرهنگی 
استان یـزد از شهرستان خـاتم

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  شرافت  مهدی  محمد 
گردشگری استان یزد با همراهی فرماندار شهرستان خاتم از پروژه 
های خدماتی، رفاهی و گردشگری در حال ساخت آن شهرستان 

بازدید نمود. 
معاونین  و  خاتم  شهرستان  مسئولین  از  جمعی  بازدید  این  در 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گذاری  سرمایه  و  گردشگری 
دستی و گردشگری استان یزد مهندس شرافت را همراهی نمودند.

است.  عزیزتر  چیز  همه  از  اسالم 
پیغمبر اسالم و تمام ذّریه او و تمام 
پیروان او، اینها همه دنبال این بودند 
اسالم  دارند.  نگهش  را  اسالم  که 
امانت خداست؛ امانتی است از جانب 
که  است  مکلف  اسالم  پیغمبر  خدا. 
روزی  از  و  کند  حفظ  را  امانت  این 
دادند  او  دست  به  را  امانت  این  که 
تا روزی که رحلت فرمودند، در تمام 
و  بودند  مقصد  همین  دنبال  اوقات، 
هیچ روزی و هیچ آنی یک سستی- 
نمی داد.  راه  خودش  به  با...-  نعوذ 

اولیای ما هم همه این طور بودند.

باشند.  این جور  باید  پیغمبر  پیروان 
ما  هستیم،  پیرو  داریم  ادعا  که  ما 
و  اولیا  رو  دنباله  که  داریم  ادعا  که 
طور  این  باید  هم  ما  هستیم،  انبیا 
با  باید  نمی شود،  که  لفظ  با  باشیم. 
قّوت پیش برویم و با قّوت با دشمن 
مقابله کنیم... از ایران این ندای الهی 
و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا 
خواهد رفت. و ما مصممیم و ما همه 
فدای اسالم باید بشویم. آنها تکلیف 
خودشان را عمل کردند و به شهادت 
تکلیفمان  هستیم،  که  ما  رسیدند.  
چی هست؟    |امام خمینی )ره(؛ 10 تیر 60|

آنها حضور در  اعزام شدند. هدف  به کربال  قالب کاروان »امت محمد)ص(«  از علما و نخبگان اهل سنت در  هفته گذشته جمعی 
راهپیمایی عظیم اربعین و زیارت مشاهد مشرفه اهل بیت رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( بود.

آدم آسوبار از علمای اهل سنت و امام جمعه مسجد امام رضا)علیه السالم( در روستای بمباسری چابهار یکی از اهالی این کاروان بود. 
او در گفت وگو با تسنیم از انگیزه ها و مشاهداتش در طول سفر سخن گفت.

آسوبار گفت: اولین بار بود که به کربال می رفتم. سفر خوبی بود و برادران شیعه بخوبی تکریم کردند. وی افزود: قبال شنیده بودم چنین 
جمعیتی برای اربعین راه می افتد اما اینبار آن را با چشمان خودم دیدم. جمعیت بسیار باالیی حضور داشت و حتی با جمعیتی که 

موسم حج در سرزمین وحی تجمع می کنند قابل مقایسه نیست.
80کیلومتر را به عشق زیارت اهل بیت رسول اهلل قدم برداشتم و خسته 

نشدم/ با محبت اهل بیت  کسی احساس خستگی نمی کند
اینگونه  را  اربعین  راهپیمایی  در  حضورش  علت  چابهار،  بمباسری  روستای  جمعه  امام 
توصیف کرد: انگیزه ما زیارت اوالد رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( بود تا در عتبات عالیات 
کنار بندگان صالح و نیک پروردگار دعا کنیم و حاجاتمان را بگیریم. حضور اهل سنت 
در راهپیمایی اربعین یک انگیزه و علت مشخص دارد که آن محبت اهل بیت رسول اهلل 
)صلی اهلل علیه و آله( است. 80 کیلومتر پیاده راه رفتیم که بی سابقه بود. مردم روستا و 
اطرافیان از من پرسیدند که چطور این راه را رفته ام؟ اما من این 80 کیلومتر را اصال حس 
 نکردم چون بعشق زیارت اهل بیت)علیهم السالم( قدم برداشتم. با محبت اهل بیت

دیگر کسی احساس خستگی نمی کند.
شیعیان عراق خوشحال شدند وقتی فهمیدند محبت اهل بیت  در دل 

ما نیز وجود دارد
آسوبار در پایان تصریح کرد: حضور کاروان امت محمد)صلی اهلل علیه و آله( در راهپیمایی 
که  بود  مسلمانان  وحدت  نمایش  برای  مناسب  ظرفیت های  و  فرصت ها  از  یکی  اربعین 
ما بسیار تعجب  از دیدن  استفاده شد. شیعیان عراق  به درستی  این فرصت  از  الحمدهلل 
محبت                    فهمیدند  که  شدند  خوشحال  بسیار  کردیم  صحبت  آنها  با  وقتی  اما  کردند 
اهل بیت  در دل اهل سنت نیز وجود دارد.                                        |تسنیم|

مشارکت بیش از 6 هزار حامی در طرح اکرام ایتام یزد
کرد: طرح  اظهار  یزد  امام خمینی)ره( شهرستان  امداد  کمیته  مدیر  کوکب،  محمدرضا 
اکرام ایتام به منظور اشاعه فرهنگ نوعدوستی و با پیروی از آموزه های سیره انبیا آغاز 
شده و با همت خیران ادامه یافته و اکنون این طرح با همت خیران و نیکوکاران به درختی 
و  مادی  حامی حمایت  و 270  هزار  اکنون شش  هم  افزود:  تبدیل شده.کوکب  تنومند 

معنوی 707 یتیم تحت پوشش کمیته امداد شهرستان یزد را بر عهده دارند. 

خاطره ای از شهید آیت اهلل دستغیب
پهلوی  منحوس  دوران  در  »ایشان  گوید:  می  ایشان  نزدیکان  از  یکی 
زندانی می شوند و با یکی از کمونیستهای تندروی محکوم به زندان ابد، 
هم سلول می گردند که مدتی هم با خود من، هم سلول بود و همیشه 
می گفت: من از میان شما اهل علم، تنها به یک نفر ارادت فوق العاده 
دارم و آن شخص آقای دستغیب شیرازی است. پرسیدم: تو را با ایشان 
چه کار و چگونه ارادت به ایشان پیدا کردی؟ گفت: در سلول انفرادی 
روی سکوی مخصوص استراحت خوابیده بودم. نیمه های شب، درب 
سلول باز شد. سید پیر کوتاه اندام و الغری را وارد کردند. من سرم را 
باال کردم، دیدم یک نفر عمامه به سر است. سرم را زیر لحاف کردم و 

خوابیدم.
آنها عمدا آقای دستغیب را در سلول این فرد زندانی کرده بودند تا ایشان 
آقای  با  فرد  این  برخورد  این نخستین  و  ببیند  بیشتر شکنجه روحی 

دستغیب بود.«
او می گوید: »نزدیکیهای طلوع آفتاب بود که حس کردم دستی به آرامی 
مرا نوازش می کند. چشم باز کردم، سید پیرمرد، سالم کرد و با زبانی 
خوش گفت: آقای عزیز! نمازتان ممکن است قضا بشود. من با تندی و 
پرخاش گفتم: من کمونیست هستم و نماز نمی خوانم. آن بزرگوار فرمود: 
خیلی ببخشید! من معذرت می خواهم که شما را بدخواب کردم، مرا عفو 
کنید. من دوباره خوابیدم. پس از اینکه بیدار شدم، دوباره آن بزرگوار 
بسیار از من معذرت خواهی کرد؛ به گونه ای که من از تندیهایم پشیمان 
شدم و به او گفتم: آقا! شما چون مسن هستید، مانعی ندارد که روی سکو 
بخوابید و من روی زمین می خوابم. ایشان نپذیرفت و فرمود: نه! شما 
خیلی پیش از من زندانی شده اید و مشقت بیشتری را تحمل کرده اید، 
حق شماست که آنجا بخوابید و با اصرار تمام روی زمین خوابید. مدتی 

من با او هم سلول بودم و سخت شیفته اخالق این مرد بزرگ شدم.«

همه باید فـدای اسـالم بشـویم

امـام جمعـه اهـل سنـت:

هشتـاد کیلومتر به عشق زیارت اهـل بیت  قـدم برداشتم و خستـه نـشدم
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معارف و گردشگری 

استانـدار اصفهـان:
با برنامه ریزی علـمی خانه های 
تاریخـی اصفهـان احیا می شود

میراث  و  گردشگری  کارگروه  نشست  در  اصفهان  استاندار 
کل  اداره  کارکنان  و  کل  مدیر  تالشهای  از  استان  فرهنگی 
میراث فرهنگی قدردانی و عنوان کرد : با برنامه ریزی علمی 

خانه های تاریخی اصفهان احیاء خواهد شد .
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  گردشگری  کارگروه  نشست  در  زرگرپور  رسول  اصفهان، 
میراث فرهنگی استان پس از ارائه گزارش کارشناسی وضعیت 
خانه های تاریخی استان توسط مدیر کل و کارشناسان اداره 
کل میراث فرهنگی، ضمن قدردانی از تالشهای مدیر کل و 
کارکنان اداره کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد : اطالع 
و  کاربری  تغییر   ، نگهداری   ، مرمت  جهت  مناسب  رسانی 
حفظ خانه های تاریخی استان از اولویت های اصلی مدیریت 

ارشد استان اصفهان است .
تشویق سرمایه گذاران جهت  بر  تاکید  وی همچنین ضمن 
بسته  تهیه  با  باید   : داشت  اظهار  تاریخی  های  خانه  تملک 
های مناسب سرمایه گذاری ، بخش خصوصی را تشویق کرد 
تا نسبت به تملک ، بازسازی و مرمت این خانه ها اقدام کنند.

در ادامه این نشست مدیر کل میراث فرهنگی استان گزارشی 
از وضعیت خانه های تاریخ استان ارائه کرد. وی در این رابطه 
اظهار داشت : برآورد اولیه ما نشان می دهد که در حال حاضر 
در حدود 3هزار خانه تاریخی در استان اصفهان وجود دارد 
که مطابق با طرحهای تفضیلی حدود 600 خانه واجد ارزش 

تاریخی در شهر اصفهان شناسائی شده است.
وی افزود : در حال حاضر بیش از 517 خانه تاریخی در سطح 
استان به ثبت ملی رسیده که از این تعداد 209 خانه تاریخی 

ثبت شده در شهر اصفهان وجود دارد.
در ادامه این نشست ، ندا احمدی مسئول دبیرخانه شورای 
پایگاه  ایجاد  از  نیز  استان،  فرهنگی  میراث  کل  اداره  فنی 
الکترونیکی معرفی خانه های تاریخی استان خبر داد و اظهار 
داشت: در حال حاضر در این پایگاه الکترونیکی پرونده بیش 

از 30 خانه تاریخی آماده و بارگذاری شده است.
وی افزود: تالش داریم تا پایان آذرماه پرونده 50 خانه تاریخی 
واجد شرایط واگذاری به بخش خصوصی را در این پایگاه قرار 
داده و پس از آن این پایگاه جهت اطالع عالقمندان و سرمایه 

گذاران بخش خصوصی به طور رسمی رونمائی خواهد شد.

افتتاح غرفه پژوهش اداره کل میراث 
فرهنگی اصفهـان با حضور استانـدار

همزمان با آغار به کار نمایشگاه هفته پژوهش استان اصفهان 
با  اصفهان  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  پژوهش  غرفه 

حضور استاندار اصفهان گشایش یافت.
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
افتتاح  آیین  در  اصفهان  استاندار  پور  زرگر  رسول  اصفهان 
استان  فرهنگی  میراث  غرفه  از  بازدید  در  پژوهش  نمایشگاه 
میراث  حوزه  در  علمی  فعالیت  هرگونه  کرد:  عنوان  اصفهان 
فرهنگی اقدامی ارزشمند در راستای حفاظت از هویت مردم 
از  و گردشگری  و گسترش صنایع دستی  توسعه  و  یکسو  از 

سوی دیگر است.
وی افزود با تمام قدرت از توسعه علمی گردشگری و حفاظت 

از میراث فرهنگی استان دفاع می کنیم.
بازدید بیژن خلیلی مقدم مدیر مرکز مطالعات  ادامه این  در 
و پژوهش اداره کل خطاب به استاندار اصفهان اظهار داشت: 
امسال برای اولین بار اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
حوزه   30 در  را  پژوهشی  های  فعالیت  جدید،  رویکردی  در 

مختلف در این نمایشگاه ارائه کرده است.
وی افزود بخشی از این فعالیتها شامل فعالیت های پژوهشی 
به  آنها  ارائه  و  کل  اداره  پژوهشی  های  اولویت  جهت  در 
و  مطالعات  دفتر  توسط  که  است  دانشجویان  و  پژوهشگران 

پژوهش صورت پذیرفته است.
اداره  پژوهشی  فعالیتهای  از  دیگری  بخش  کرد  تصریح  وی 
کل اختصاص به مطالعات مربوط به مستند سازی طرح های 
مرمتی، طرح های پژوهش محور و مجموعه های گردشگری 

در سراسر استان است.
اصفهان  استان  پژوهش  هفته  نمایشگاه  است  ذکر  شایان 
محل  در  جاری  سال  ماه  آذر   18 الی  آذرماه   15 تاریخ  از 
برگزاری  حال  در  اصفهان  استان  المللی  بین  نمایشگاههای 

است.

همزمان با هفته پژوهـش:
رونمـایی از 160 طـرح و موضوع 

پژوهش میراث فرهنگی استان اصفهان
ارائه 160 موضوع، طرح و  از  مدیر کل میراث فرهنگی استان 
میراث  کل  اداره  مختلف  های  حوزه  در  پژوهش  های  اولویت 
هفته  با  همزمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 

پژوهش خبر داد.
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصفهان؛ فریدون اله یاری با اعالم این مطلب افزود: با توجه به 
تشکیل دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهشی در اداره 
ها  اولویت  بار  اولین  برای  اصفهان،  استان  فرهنگی  میراث  کل 
و نیازهای پژوهشی این اداره کل در سه حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری دسته بندی شده و در راستای پیوند 
میان سازمان و نهاد های علمی و پژوهشی بیش از 160 موضوع 

پژوهشی همزمان با هفته پژوهش ارائه خواهد شد.
وی افزود: تالش داریم تا از ظرفیت های دانشگاهیان خصوصا 
در  عالقمند خصوصا  و  مستعد  دانشجویان  و  فرهیخته  اساتید 

حوزه های کارشناسی ارشد و دکتری بهره گیری کنیم.
برگزاری  برای  الزم  آمادگی  از  کل  اداره  این  کرد  تآکید  وی 
نشستهای علمی و فرهنگی به صورت مشترک با نهاد های علمی 

و پژوهشی برخوردار است.
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به مناسبت رحلت رسول اکرم)ص( ابتدا اشاره ای داریم 
ابی  ابن  علی  حضرت  متقیان  موالی  از  فرمایشاتی  به 
سینه  بر  چقدر  جانکاه  غم  این  داند  می  خدا  طالب)ع(، 
که حضرتش  کند  می  تنگی  السالم  علیه  المومنین  امیر 
به هنگام  تطهیر و غسل بدن پاکیزه پیامبر )ص( اینگونه 

دردمندانه ناله سر می دهد که: 
» پدر و مادرم بفدای تو باد ای رسول خدا همانا با مرگ تو 
- رشته ای - از نبوت و احکام الهی و اخبار آسمانی بریده 
شد که با مرگ دیگران ) سایر پیامبران ( بریده نگردید . . . 
اگر امر به شکیبائی و نهی از ناله و فریاد و فغان نفرموده 
بودی ، هر آینه ) در فراق تو ( سرچشمه های اشک چشم 
را ) با گریه بسیار ( خشک می کردیم ، و درد و غم پیوسته 
، و حزن و اندوه همیشه باقی بود ، و خشکی اشک چشم 
و دائمی بودن حزن و اندوه در مصیبت تو کم است ، ولی 
مرگ چیزی است که بر طرف نمودن آن ممکن نبوده و 

دفع آن غیر مقدور است .
پدر و مادرم به فدای تو باد ، مارا نزد پروردگارت بیاد آورده 
و در خاطر خویش نگهدار .)نهج البالغه، خطبه 235(          
پیامبر خدا )صلی اهلل علیه وآله( در تاریخ 28 صفر سال 
10 هجری در مدینه منوره چشم از جهان فرو بستند و 
به لقاء اهلل پیوستند، و این در حالی بود که سر در سینه 
داشتند:  السالم(  )علیه  طالب  ابی  بن  علی  خویش  برادر 
قبض  حالی  در  خدا  رسول  و  اهلل...(:  رسول  قبض  )ولقد 
روح شد که سر بر سینه من نهاده بود و جانش در میان 
دستانم گرفته شد و من دستم را بر چهره ایشان کشیدم 
و من متولی غسل آن حضرت شدم و مالئکه مرا کمک می 
کردند و در و دیوار خانه اش من از صدای آهسته آنان که 

بر او نماز میخواندند و گروهی باالی می رفتند و گوش 
من از صدای آهسته آنان که بر او نماز می خواندند خالی 
نمی شد تا آنکه او را در ضریحش به خاک سپردیم... )نهج 

البالغه، فیض االسالم: خطبه 88(
و در غم رحلت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( در حالی که 
فرمود:  را غسل می داد و کفن می کرد، چنین  حضرت 
)بأبی أنت و أمی یا رسول اهلل لقد انقطع بموتک...(: پدر 
از  تو  مرگ  با  همانا  خدا!  رسول  ای  تو  فدای  مادرم  و 
محروم  آن  از  دیگران  مرگ  با  که  شدیم  محروم  نعمتی 
نمیشدیم و آن، نعمت نبوت و اخبار آسمانی بود. مصیبت 

تمام مصیبتهای  به خاطر  را  ما  بزرگ است که  آنقدر  تو 
فرد  به  منحصر  تو  این جهت،  از  و  میدهد  تسلیت  دیگر 
هستی و همه مردم در سوگ تو ماتمزده هستند و از این 
جهت عمومیت داری و اگر نبود که تو ما را به صبر امر 
فرمودی و از جزع و ناله نهی نمودی، سرچشمه های اشک 
را خشک میکردیم و درد و غم ما همواره باقی می بود و 
اندوه ما زدوده نمی یشد و اینها نیز برای تو اندک است، 
ولی مرگ را نمیتوان برطرف کرد، پدر و مادرم فدای تو 
باد! ما را نزد پروردگارت یاد کن و در خاطر خود نگهدار!(

)نهج البالغه، فیض االسالم، خطبه 226(

          نزدیک شدن رحلت جانسـوز نبی اکرم 2 

پیشاپیش برمسلمین جهـان تسـلیت باد  « گردشگری « گردشگری

فعالیت ۳۵0 مبلغ دینی در چهـارمحال و بختیاری
اسالمی  تبلیغات  آموزشی  و  پژوهشی  فرهنگی،  معاون  بت شکن،  حجت االسالم حسن 
چهارمحال و بختیاری از اعزام 350 مبلغ دینی در دهه سوم صفر در شهرها و روستاهای 
استان خبر داد. بت شکن گفت: از این تعداد 90 مبلغ از دفتر تبلیغات اسالمی حوزه های 
بومی هم در دهه آخر صفر  مبلغه  و  مبلغ  و 260  اعزام شده اند  اصفهان  و  قم  علیمه 

مشغول تبلیغ هستند.  

کتابی که زائران عرب زبان اربعین را شگفت زده کرد
زائران  شگفتی  باعث  اربعین  زائران  پیاده روی  مسیر  در  آباد  معصومه  نوشته  زنده ام«  »من 

عرب زبان شد تا جایی که اشک های عراقی ها با خواندن چند صفحه از کتاب سرازیر شد.
این کتاب به زبان های مختلف ترجمه شده است اما کار زیبایی که در اربعین امسال انجام 

شد، ترجمه این کتاب به زبان عربی و توزیع ان بین زائران اربعین بود.
معصومه آباد نویسنده این کتاب درباره این اتفاق می گوید: بر اساس توصیه ای که مقام معظم رهبری به ترجمه 

»من زنده ام« داشتند، کار ترجمه این کتاب به زبان های انگلیسی، فرانسوی، اردو و عربی را به دست گرفتیم.

جوان و پیر ندارد همه با دیدن کتاب و اسمش به سمت آن جلب می شوند؛ مردی میان سال که در مسیر حرکت 
می کرد، کتاب را دست دارد و به جلدش خیره شده است؛ وقتی از او در مورد کتاب می پرسم؛ نگاهی دوباره به 
کتاب می کند و می گوید: هنوز نخوانده ام فقط چند صفحه اش را توانستم بخوانم اما می دانم بر این زن چه 

گذشته است؛ من هم این روزها را پشت سر گذاشتم چون نخواستم آن زمان با ایران بنجنگم.
مرد چشم های پر از اشکش را دوباره به کتاب می دوزد و راه می افتد.

این میزان استقبال از کتاب »من زنده ام« نشان می دهد که ترجمه این گونه آثار را باید جدی گرفت؛ آثاری 
که می تواند بر مردم کشورهای منطقه بسیار تاثیرگذار باشد.                                                  |نسیم|

»لو كان العقل رجال لكان الحسن«

اگر عقل، خود را به صورت مردی نشان دهد، آن مرد، حسن 8 است.

پیامرب اعظم 2 : )فرائد السمطین، ج 2، ص 68(

اهتزاز پرچم عزای حسینی مقابل کاخ سفید
صد ها نفر از شیعیان روز یکشنبه در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا به مدت چند ساعت برای امام حسین)ع( عزاداری و نیز آن را به تجمعی در مخالفت 
با اقدامات تروریستی تبدیل کردند. عزاداران سیاه پوش که عمدتا از منطقه واشنگتن دی سی بودند در حالی که پرچم هایی در دست داشتند که نام امام 

حسین)ع( روی آن ها نوشته شده بود و سینه زنی می کردند، به طرف کاخ سفید راهپیمایی کردند.
مسلمانان که زنان محجبه و کودکان خردسال نیز در میان آن ها دیده می شدند، پالکاردهایی در محکومیت تروریسم و گروه تروریستی داعش حمل می کردند.

افراد شرکت کننده در این راهپیمایی، بین عابران نسکافه و پیراشکی توزیع می کردند تا با آن ها ارتباط کالمی برقرار کنند.
از زمان کشتارهای تروریستی اخیر در سن برناردینوی کالیفرنیا، برخی گروههای اسالمی و مسلمانان سر شناس آمریکا تالش های علنی مضاعفی برای انتقاد 

از گروه تروریستی داعش به عمل می آورند.
»زهرا رضا« 27 ساله مهندس الکترونیک از الکساندریای ویرجینیا که همراه با شوهرش در این مراسم حضور داشت گفت: اتفاقی که اکنون روی می دهد این 
است که ما حتی بیشتر احساس تعهد می کنیم از خانه های خود بیرون بیاییم. زهرا و افراد دیگر گفتند تعداد جمعیت نسبت به سال گذشته کمتر است زیرا 
مسلمانان زیادی نگران بودند با اقدامات خشونت بار روبرو شوند. حوادثی از این دست، رو به افزایش بوده است. زهرا گفت: برخی مسلمانان می ترسیدند ولی 
من فکر می کنم اکنون زمان بسیار خوبی برای بیرون آمدن و ابراز همبستگی با مردمی است که مورد ستم قرار گرفته اند. داعش   همان چیزی است که امام 

حسین)ع( 1400 سال قبل با آن جنگید.
در ردیف جلوی راهپیمایان، تعدادی پسر بچه با پوسترهایی حضور داشتند که روی آن ها جمالتی مانند »آمریکایی ها، بر ضد تروریسم وهابی متحد شوید«، 

»مسلمانان با داعش مخالفند« و »شیعیان آمریکا در کنار قربانیان سن برناردینو هستند« نوشته شده بود.
بسیاری از پالکارد ها، دیدگاه های شرکت کنندگان در راهپیمایی را نشان می داد. اینکه شیعیان، قربانیان داعش و به ویژه وهابیون هستند که بیشتر در 
عربستان حضور دارند.                                                                                                                                                      |ابنا|



خودرویی که به مریخ می رود 
فراوان  احتمال  به  که  کند  می  آزمایش  را  خودرویی  ناسا 
سیاره  این  در  گذار  و  گشت  به  آن  بر  سوار  مریخ  مسافران 

خواهند پرداخت.
 آژانس فضانوردی آمریکا در نظر دارد تا در حد فاصل سالهای 
راهی   را  خود  فضانوردان  از  سری  نخستین   ۲۰۴۰ تا   ۲۰۳۰
مریخ کند، اتفاقی که از آن به عنوان رویدادی تاریخی یاد می 

شود و همواره در حد یک رؤیا بوده است.
 از این رو طراحی سیستمهای حرکتی ویژه این سیاره نیز از 
فضانوردی  آژانس  این  مهندسان  کار  دستور  در  پیش  مدتها 
قرار داشته است. اکنون آنها مدلی را آزمایش می کنند که به 

احتمال فراوان یکی از مسافران مریخ خواهد بود.
 آزمایش این خودروی ویژه در مرکز فضایی جانسون ناسا واقع 

در هیوستون انجام می شود.
 Space Exploration Vehicle نام  با  که  خودرو  این   
است  پیش ساخته  نمونه  یک  در حد  فعال  شناخته می شود 
را که  ارتقایافته آن  فکر آن است که نسخه های  ناسا در  اما 
به سلولهای خورشیدی مجهز است راهی مریخ کند. بر اساس 
در  این خودرو  ارسال  گرفته،  پیش صورت  از  ریزیهای  برنامه 
قالب یکی از اصلی ترین محموله های مربوط به برنامه اکتشاف 
خواهد  صورت  سیاره  این  به  فضانوردان  سفر  از  پیش  مریخ، 

گرفت.
 این خودرو مجهز به ۱۲ چرخ در دو دست شش تایی است 
قابلیت چرخش ۳۶۰  این چرخها  از  اینکه هر جفت  و جالب 

درجه را نیز دارند.
 در اطراف این خودرو دوربینهای مخصوصی تعبیه شده که به 

سرنشینان امکان مسیریابی دقیق را می دهد.
اند  به گونه ای طراحی شده  این سیستم حرکتی   چرخهای 
العبوری را  از روی هر سطح سخت و صعب  قابلیت عبور  که 

داشته باشند.
دارد،  بر ساعت حداکثر سرعت  کیلومتر  که ۱۶  این خودرو   
ظرفیت تا شش نفر را داشته و می تواند از سطوحی با شیب 

نهایتا ۵۵ درجه باال رود.

سراغ  به  هفته  هر  جدیدي  رویکرد  با  افتتاح«  چند  هفته   »هر 
و  پویایي  نوعي  به  آن  افتتاح  و  برداري  بهره  که  رود  مي  هایي  طرح 
نشاط را براي شهر به همراه دارد موضوعي که مورد توجه بسیاري از 
مسئوالن شهري نیز قرار گرفته واز آن با عنوان یک ابتکار براي دمیدن 
شهرداري  اطالع رساني  اداره  گزارش  کنند.به  مي  یاد  شهر  در  روحیه 
اصفهان،»هرهفته چند افتتاح« در هفته هاي گذشته به سراغ مناطق 
فرهنگي و طرح  مراکز  مناطق،  این  تا در  محروم در سطح شهر رفت 
هایي را به بهره برداري برساند تا به نوعي براي مردم افتتاح این طرح ها 
نشاط و پویایي را در بخش هاي مختلف شهري، اجتماعي و فرهنگي به 
همراه داشته باشد؛ اما در این هفته به سراغ طرح هایي رفت که در نوع 
خود جزء اولین ها به شمار مي روند و در گذشته اصفهان شاهد نمونه 
اي از این دست نبوده است.افتتاح نخستین بانوسرا با اعتباري بالغ 98 
میلیارد ریال در زمیني به مساحت  8۰۰ متر مربع و زیربنایي بیش از 
یک هزار و ۵۰۰ متر مربع  در دو طبقه یکي از این طرح ها بود؛ موضوعي 
که در گذشته مورد توجه واقع نشده بود و اکنون با بهره برداري از این 
مرکز شاهد اهمیت توجه شهردار اصفهان به معقوله فرهنگ خواهیم بود.

رئیس شوراي شهر اصفهان، در حاشیه بهره برداري از این مراکز با بیان 
این دست در شهر  از  به عنوان نخستین پروژه  آفتاب  بانوسراي  اینکه 
اصفهان به بهره برداري رسیده است، ادامه داد: این مرکز قرار است به 
صورت اختصاصي خدمات رفاهي و اوقات فراغت را به بانوان ارائه دهد.

رضا امیني در ادامه با اشاره به اینکه برنامه هاي مراکز فرهنگي تفریحي 
فرهنگي  سازمان  بیشتر  نظارت  با  پس  این  از  نیز  اصفهان  شهرداري 
تفریحي شهرداري پیش بیني و اجرایي خواهد شد، اضافه کرد: در این 
راستا قرار است با توجه به نیازسنجي صورت گرفته در صورت نیاز نسبت 
با اشاره  اقدام شود.وي  از پروژه هاي مختلف در مناطق  به بهره برداري 
به اینکه رعایت حقوق اقشار مختلف جامعه در بازه زماني پنج ساله و 
یک ساله در اولویت سیاست هاي برنامه ریزي شهرداري قرار گرفته است، 
اظهار داشت: در این راستا در حال حاضر تامین خدمات سرانه اي بانوان 

در دستور کار قرار گرفته است.
به  آفتاب  بانوسراي  اینکه  بیان  با  اصفهان  اسالمي شهر  رئیس شوراي 
عنوان نخستین پروژه از این دست در شهر اصفهان به بهره برداري رسیده 

است، ادامه داد: این مرکز قرار است به صورت اختصاصي خدمات رفاهي 
و اوقات فراغت را به بانوان ارائه دهد

جمع  در  سرا  بانو  نخستین  افتتاح  خصوص  در  نیز  اصفهان  شهردار 
خبرنگاران با اشاره به اینکه پیش از این قول به شهروندان قول داده بودیم 
افتتاح پروژه ها زیاد شود، اظهار کرد: ما توانستیم پروژه هاي  که شیب 
طیف  پروژه ها  این  که  کنیم  افتتاح  گذشته  هاي  هفته  طي  را  زیادي 
رنگارنگي از کاربرد هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، تفریحي و ترافیکي  

مراکز را در بر داشته است.

مهدي جمالي نژاد افزود: خوشبختانه یکي از مناطق مهم اصفهان، منطقه 
سه است که اصفهاني هاي اصیل در آن منطقه زندگي مي کنند که یکي 
از قدامات بسیار مفید آن ایجاد» بانوي سراي آفتاب« با رویکرد محله 
نگاه  این  با  پروژه هاي شهري  اولویت  به  این پس  از  که  است  محوري 
بهره برداري خواهد شد.شهردار اصفهان با اشاره به اینکه محالت پویا باید 
خانواده پویا داشته باشد و محور هر خانواده پویا، مادران خوب هستند  
بیان داشت: در همین راستا این مجموعه ها براي حفظ سالمتي و شادابي 
بانوان در محالت ایجاد مي شود که نخستین آن در منطقه سه صورت 

گرفت.
بانوسراها در  این  آیا نمونه دیگري چون  اینکه  جمالي نژاد در پاسخ به 
اصفهان ایجاد مي شود، بیان کرد: پیش از این مراکز تخصصي بانوان در 
اصفهان داشتیم، اما این نخستین بانوسراي اصفهان است که قصد داریم 
تمامي محالت  در  بانوان  براي  امن  و  آرام، شاداب  فضاي  ایجاد  جهت 
بانوسرا احداث کنیم چرا که بانوان نمي توانند مسافت زیادي را طي کنند 

و باید در محالت خود  از این ظرفیت استفاده کنند.
از اعضاي  با حضور شهردار و جمعي  امروز  از دیگر طرح هایي که  اما 
شوراي شهر اصفهان به بهره برداري رسید نخستین پارکینگ هوشمند 
این  داشت:  بیان  اصفهان  شهردار  نیز  خصوص  این  در  که  بود  شهر 

پارکینگ با ظرفیت حدود  ۴۰۰ خودرو مورد بهره برداري قرار گرفت.

سه   و  یک  منطقه  در  تردد  و  بارگذاري  اینکه  به  تاکید  با  جمالي ن ژاد 
اصفهان زیاد است، بیان کرد: در این محدوده کاربري هاي بهداشتي و 
خدماتي زیادي است که با احداث این پارکینگ حمل و نقل روان خواهد 
شد.وي با بیان اینکه  در آینده نزدیک ده ها پروژه در شهر اصفهان افتتاح 
خواهد شد، هزینه کل پارکینگ هشت بهشت را  ۱8۳ میلیارد و ۲۵۰ 
میلیون ریال دانست که ۱۰۰ میلیارد ریال آن هزینه احداث پارکینگ و 

8۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال آن هزینه تملک آن شده است.
سراي  بانو  نخستین  احداث  هزینه  اصفهان  همچنین  اصفهان  شهردار 

اصفهان را ۱۴ میلیارد ریال،هزینه تملک را 8۴ میلیارد ریال عنوان کرد 
و افزود: کل این مجموعه 98 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است که 
در زمیني بالغ بر 8۰۰ متر مربع و زیربنایي بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ متر 

مربع  در دو طبقه احداث شده است.
از  برداري  بهره  مراسم  در  نیز  اصفهان  شهر  اسالمي  شوراي  رئیس 
پارکینگ هوشمند هشت  بهشت در خیابان بزرگمهر گفت: این پروژه 
در یک هزار و ۲۰۰ متر زمین و ۱۲ هزار متر زیربنا به بهره برداري رسیده 
است و با توجه به تجهیر شدن به سیستم هوشمند شهروندان مي توانند 

به محض ورود جانمایي خودرو را داشته باشند.
ترافیکي در  پارکینگ هشت بهشت گره  راه اندازي  اینکه  بیان  با  امیني 
مي کند،   باز  را  شیخ صدوق  آیت اهلل  شهید  بیمارستان  اطراف  محدوده 
افزود: محدوده اطراف این بیمارستان محل پارك خوردوي پزشکان و 
مراجعه کنندگان بوده است که با راه اندازي این پروژه گره کور ترافیکي 
این نقطه باز شده است.وي با اشاره به لزوم توجه به تخصیص فضایي 
براي پارکینگ در هنگام صدور پروانه ساختمان را امري مهم خواند و 
ادامه داد: در حال حاضر بارگذاري جمعیتي به گونه اي استکه باید بخشي 
از هزینه هاي ساخت و ساز به ساخت پارکینگ اختصاص یابد و در این 
کار  باید در دستور  نیز  این فضاها  از  استفاده  براي  فرهنگسازي  راستا 
مسئوالن باشد.رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به اینکه از 
این پس با شناسایي نقاط کور ترافیکي پارکینگ هاي اصفهان جانمایي 
تاثیربسزایي  شهري  سفرهاي  ساماندهي  در  امر  این  گفت:  مي شوند، 
خواهد داشت.امیني هم چنین با اشاره به اینکه مناسب سازي شهر براي 
تردد معلوالن نیز از اولویت برنامه هاي مدیریت شهري اصفهان قرار گرفته 
استگفت: از این رو مناسب سازي در نقاط از قبل ایجاد شده در دستور 
کار است و براي نقاط جدید االحداث نیز این امر الزامي تعیین شده است.

ظهر شنبه در شهرداري منطقه سه اصفهان، دو پرو ژه فرهنگي و ترافیکي 
به بهره برداري رسید، که ابتدا پارکینگ هفت طبقه هشت بهشت توسط 
مادر شهید حسین نظر کرده که در عملیات بیت المقدس سال ۶۲ به 
شهادت رسید بهره برداري شد. و پس از آن نخستین بانوسراي اصفهان 
در دو طبقه توسط مادر  دو شهید سید رضا و سید رحیم حسام زاده  از 

شهداي عملیات کربالي چهار و خرمشهر افتتاح شد.

همزمان با افتتاح پارکينگ هفت طبقه هشت بهشت

نخستين بانو سراي شهر  اصفهان در منطقه سه افتتاح شد
مدیر شهرداري منطقه سه اصفهان از افتتاح دو پروژه احداث پارکینگ هفت طبقه هشت بهشت و نخستین بانوسراي شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، منصور نجفی در آستانه افتتاح پروژه های شهرداري منطقه سه اظهار کرد: در راستاي ارائه خدمات عالي به شهروندان و نیز اجراي طرح »هر هفته چند افتتاح« امروز 
دو پروژه در این منطقه به بهره برداري رسید.

وي افزود: پارکینگ هفت طبقه هشت بهشت با متراژي بالغ هزار و 7۵۰ متر مربع و ۱۲ هزار و ۲۵۰ زیربنا در محل خیابان بزرگمهر، کوچه شهید معیني افتتاح گردید.
مدیر شهرداري منطقه سه اصفهان با اشاره به اینکه این چندمین پارکینگ این منطقه از شهراصفهان است، تصریح کرد: کمبود فضاي پارك حاشیه اي یکي از نیازهاي شهر است و در چهارراه هشت بهشت به دلیل نبودن 

پارکینگ با حجم ترافیکي زیادي روبه رو بودیم که با احداث این پارکینگ گره کور ترافیکي این منطقه باز مي شود.
وي ادامه داد: هزینه کل این پارکینگ ۱8۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده که ۱۰۰ میلیارد ریال آن هزینه احداث پارکینگ و 8۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال آن هزینه تملک آن است.

نجفي اضافه کرد: این پارکینگ منطقه اي ظرفیت ۳8۰ خودرو را به طور همزمان دارد.
وي در بخش دیگري از صحبت هاي خود به افتتاح نخستین »بانوسراي آفتاب« اصفهان در منطقه سه اصفهان واقع در خیابان سروش اشاره کرد و گفت: این مجموعه نخستین مجموعه فرهنگي تخصصي با مدیریت بانوان 

در شهر اصفهان است که صرفاً به موضوعات مرتبط با بانوان با محوریت نقش مهم سبک صحیح زندگي مي پردازد.
مدیر شهرداري منطقه سه اصفهان هزینه احداث این مجموعه را ۱۴ میلیارد ریال و هزینه تملک را نیز 8۴ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: کل این مجموعه 98 میلیارد ریال هزینه در بر داشته که در زمیني بالغ بر 8۰۰ 

متر مربع و زیربنایي بیش از یک هزار و ۵۰۰ متر مربع  در دو طبقه احداث شده است.
وي در پایان پارکینگ کمرزرین با ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ خودرو را از پروژه هاي آتي این شهرداري عنوان کرد.

هر هفته چند افتتاح 

افتتاح نخستين بانو سرا در شهر اصفهان 

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:2-95013701-031  /  طراحی وصفحه آرائی : اطلس محمودیان فرد 

چهارمحال و بختیاری  کرمان یزد اصفهان 
۴-۲

امام حسن مجتبی علیه السالم فرمودند:
  تعجب می کنم از کسانی که در غذای جسم خود فکر می کنند ولی در امور معنوی 

و غذای روح خویش اندیشه نمی کنند!

۲-۱ ۶۵۳ ۳
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راه اندازی خطوط دوم و سوم قطار شهری تا 5 سال آینده

شهر  شورای  رئیس  امینی  رضا  وطن،   کیمیای  خبرنگار  گزارش  به 
اصفهان با اشاره به رزمایش معنوی و سیاسی جهان اسالم و تشیع در 
اجتماع میلیونی اربعین حسینی و بزرگداشت سالروز تأسیس شورای 
عالی انقالب فرهنگی، هفته معلملین و وقف، اظهارداشت: مواردی در 
اشاره  آنها  به  باید  که  رسید  تصویب  به  شهری  قطار  سازمان  شورای 

کوتاهی داشته باشیم.
تکمیل خطوط اول و دوم و سوم قطار شهری اصفهان در یک برنامه 
زمان بندی ۵ ساله در شورای سازمان قطار شهری تصویب شد.خط اول 
تا چهارراه تختی تا نیمه اول سال 9۵و باقیمانده خط یعنی کل خط 
از شهرك قدس در خیابان امام خمینی)ه( تا سپاهان شهر تا بهار سال 

۱۳9۶ راه اندازی می شود.
همچنین براساس برنامه زمان بندی مقرر شده که خطوط دوم و سوم 
های  کارگاه  نمای  شود،  اندازی  راه  آینده  سال  پنج  تا  شهری  قطار 

ساختمانی به ویژه قطار شهری باید ساماندهی شود.
وی تاکید کرد: با توجه به تعدد کارگاه های قطار شهری در شهر الزم 
قطار  کارگاهی  های  محیط  پوشش  برای  الزم  ریزی  برنامه  که  است 
و  تلطیف  سازی  زیبا  سازمان  همکاری  با  چهارباغ  در  ویژه  به  شهری 
ویژه  به  با محیط شهری  متناسب  دیوارنگاره های  و  ها  تهیه طرح  با 
برای ایام عید نوروز شکل و سیما و منظر شهری در این نقاط اصالح 

و زیباسازی شود.
طرح پوشش برای ساختمان های شهری نیز باید در برنامه ریزی ها 
توسط معاونت شهرسازی به نحوی مد نظر باشد که سازندگان متعهد 
شوند که ضمن رعایت پاکیزگی و زیبایی محیط های عمومی برای مدت 
دو سال یا بیشتر محیط زندگی مردم عاری از  زشتی ها و مناظر کریه 

و نا متناسب باشد.
های  پروانه  صدور  جریان  در  ها  دستگاه  تمام  برای  پارکینگ  تامین 
ساختمانی و احداث بنا امری مهم و ضروری است اما متاسفانه بعضا 
مشاهده می شود که دستگاه های مختلف حاکمیتی اقدام به ساخت بنا 

می کنند و بعد با کسری پارکینگ مواجه می شوند. 
ندا واشياني پور سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان

افتتاح پروژه های ویژه بانوان 

ندا واشیانی پور سخنگوی شورای شهر اصفهان ضمن بیان پروژه هایی 
که ویژه بانوان احداث و اجرا شده گفت: پروژه هایی  برای رفاه حال 
بانوان در شهر اصفهان افتتاح شده است از آن جمله، مرکز تخصصی 
بانوان فروغی است که دو هفته پیش افتتاح شد، سرای بانوان که امروز 
افتتاح می شود و مراکز آموزش و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که 
هفته گذشته سه مرکز آن در حصه، ازادان و رهنان افتتاح شد و به 

زودی شاهد افتتاح مرکز خوراسگان نیز خواهیم بود از جمله این پروژه 
ها است.

باید برنامه هایي دقیق  افزود:  ما خواهان جامعه اي سالم هستیم  وی 
برای  خصوص  به  باشیم  داشته  سالم  هایي  خانواده  پرورش   جهت 
خانواده هایي که زنان سرپرست آنها هستند، طرحي در شوراي اسالمي 
رواني  و  اقتصادي  اجتماعي،  فرهنگي،  حوزه  ۴چهار  در  اصفهان  شهر 

مصوب شد که هر کدام مستلزم برنامه ریزي هاي ویژه خود است.
واسیانی پور در ادامه گفت: توسعه نیروي انساني تاکسي هاي بي سیم 
بانوان و سرویس مدارس بانوان با اولویت زنان سرپرست خانوار و اولویت 
دهي به زنان سرپرست خانوار و شرکت هاي حقوقي با پرسنل مذکور در 

تامین نیازهاي شهرداري تاکید می گردد.
 کاهش ساخت و ساز 450هزار واحد مسکونی در اصفهان

رسول جهانگیری عضو شورای شهر اصفهاد با اشاره به رکود ساخت و ساز 
مسکن در اصفهان گفت:  بازار مسکن یکي از عوامل رونق یا رکود اقتصاد 
شهري یا حتي استان یا کشور است نوع ساختار جمعیتي کشور ها جدا 
از فاصله میان عرضه و تقاضاي موجود نیاز ساالنه حدود 9۰۰ هزار واحد 
مسکوني است که متأسفانه طي رکود بازار مسکن در دو سال گذشته 
عمال این ساخت و ساز صورت نگرفته و شکاف ویا فاصله اي بین عرضه 
و تقاضاي مسکن بیشتر شده و طي دو سال گذشته ساالنه تولید به نصف 
رسیده و سالي ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار واحد مسکوني در قسمت ساخت و ساز 
کاهش پیدا کرده است که این موضوع در آینده باعث ایجاد نوسانات غیر 
منطقي در بازار مسکن خواهد شد در دولت قبل طي 8 سال نزدیک به 
تقاضاي ساالنه حدود 9۰۰ هزار واحد مسکوني در سال مسکن تولید شد 
که چیزي نزدیک به ۵8۰۰ میلیون هزار واحد مسکوني ساخته شد که 
آنهم مشکالت خاص خود را داشت که عمال در بعضي از کالن شهر ها 
آن  را کاهش دهد عوامل مختلفي در  تقاضا  و  فاصله عرضه  نتوانست 
دخیل بود از جمله عدم جانماي صحیح و سایر موارد . بر این اساس در 
شهر ها و شهرستان ها کوچک بسیاري از متقاضیان بازار مسکن از این 
بازار خارج و فاصله عرضه و تقاضا را کاهش یافت در حال حاضر با توجه 
به رکود حدود سه سال بازار مسکن بهترین فرصت جهت خرید یا ورود 

به این بازار است.
عليرضا نصر اصفهاني عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با طرح 

آمار و ارقام معلولين، به مناسبت روز جهانی معلولين گفت: 

یکي از مشکالت بارز و مشخص این مجموعه اشتغال است که در رفع 
مشکالت اقتصادی این قشر بسیار تأثیرگذار است و هم به تقویت حس 

خود باوري و توانبخشي و بازگشت مجدد آنها به اجتماع و سپري نمودن 
بهتر زمان کمک مي نماید طبق قوانین موجود در دستگاههاي دولتي 
موظفند در استخدام هاي خود سهمیه اي معادل ۳ درصد را به جامعه 
معلولین اختصاص دهند که متأسفانه باید گفت هیچ زماني به مرحله 
عمل نزدیک نگردیده است که امیدواریم با اصالح قانون جامع حمایت از 
معلولین که الیحه آن به تصویب دولت رسیده و قرار است در مجلس 
طرح گردد با حمایت نمایندگان مردم به این حق مسلم پیش از گذشته 

توجه و شاهد تحولي عظیم در این بخش باشیم.
اصفهان  اعتراف کرد که در شهر  باید  تأسف  با کمال  اضافه کرد:  وی 
همچون سایر نقاط کشور مرکزي که بتواند پاسخگوي نیازهاي عزیزان 
معلول در این بخش باشد وجود ندارد و شاید خدمات محدود بخش 
خصوصي که آن هم با هزینه هاي باال امکان دسترسي نداشته و ندارد 
این وضعیت ناگوار منجر به فرسودگي تدریجي ، خانه نشیني و نهایتأ 
از کار افتادگي کامل مي گردد که امیدواریم با عنایت بیشتر مسئولین 
و اهتمام و مساعدت خیرین عزیز این خواسته بحق و ضروري هرچه 
توانبخشي  مرکز  احداث  آن  نتیجه  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  سریعتر 

اصفهان باشد.
نقد منصفانه 

مهدي باقربیگي عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به این که نق 
دلسوزانه سبب آبادانی شهر می شود گفت:

 لزوما هر تجربه اي که براي دیگران مفید است، براي ما مناسب نیست.از 
پوشش کامل نطق بنده در هفته گذشته از سوي رسانه هاي شهرداري 
نگاه حرفه اي در  بر روند سالم سازي و  بود  تأییدي  اصفهان که مهر 

رسانه تشکر می کنم.
عمومي  روابط  و  شهر  سیماي  زیبا،  اصفهان  ایمنا،  کارکنان  تمام  از 
نیز  نژاد  آقاي جمالي  اصفهان،  و همچنین شهردار  اصفهان  شهرداري 

تقدیر و تشکر می کنم.
بنده در جایگاه نماینده مردم در شوراي اسالمي شهر اصفهان وظیفه 
سؤال، نقد منصفانه و نظارت بر فعالیت هاي شهرداري را دارم و این به 

معناي مخالفت و دشمني با شخص یا گروه خاصي نیست.
نقدهای دلسوزانه اعضای شورای شهر سبب آبادانی شهر می شود، بنده 
از تمام دوستان خبرنگار درخواست مي کنم که در این راه به من و دیگر 
همکارانم کمک کنند تا نقد هاي دلسوزانه ما مورد سؤ استفاده برخي 

افراد سودجو قرار نگیرد و سبب کندي روند آباداني شهرمان نشود.
در  انسانی  نيروی  قراردادهای  شرایط  سازی  یکسان  ضرورت   

شهرداری

رسول جزیني عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار داشت:  سالیان 
و  وابسته  سازمان های  و  شرکت ها  بین  جایگاهی  نظر  از  است  زیادی 
شهرداری های مناطق و مرکزی قراردادهای مختلفی با کارکنان منعقد 
می شود که این موضوع بین حقوق و مزایا متاثر از این مقوله شکاف 
وابسته  سازمان های  و  ها  شرکت  کارکنان  و  است  کرده  ایجاد 
منتظرفرصتی برای پیوستن به جمعیت با قرارداد احسن هستند و با این 
بود.  متصور  بدنه شهرداری  برای  چابک  ای  آینده  توان  نمی  وضعیت 
طرح  برنامه ریزی،  با  شهرداری  انسانی  نیروی  حوزه  رود  می  انتظار 

یکسان سازی را جاری و اجرا کند.
مادر شهید  با  دیدار  علت  به  اصفهان  و شهردار  رئیس شورا  از  تشکر 
خرازی، طرح ساماندهی و مناسب سازی اطراف منزل شهید خرازی که 
ردیف بودجه نیز دارد چند سالی است فقط به بازدید و گفت و گو ختم 
شده و رویکرد اجرایی خاصی در آن مشاهده نمی شود، لذا امیدواریم 
قرار  اصفهان  شهرداری  کار  دستور  در  موضوع  این  سریعتر   هرچه 

گیرد.
جواب تذکرات اعضای شورا نباید بی پاسخ بماند، اما متاسفانه در مورد 
تذکر بنده بدون جواب و بی تاثیر بود، لذا برای بررسی تاثیر یا عدم 
تاثیر این تذکرات بهتر است این پاسخ ها به صورت مکتوب ارایه گردد 
تا تذکردهنده تکلیف خود و مساله مورد تذکر و پیگیری های قانونی 

را بداند .
روز به روز بر خيل بيکاران افزوده می شود؟! 

به  اشاره  با  اصفهان  شهر   اسالمي  شوراي  عضو  رسولیها  حاج  عباس 
مشکالت سرمایه گزاری و اشتغال در اصفهان ابراز نمود:

بنده مراجعات بسیاری از سوی مردم در بخش اشتغال داشته ام.یکی از 
مردم پیامکی به بنده داده است که تو را به به امام حسین )ع( کمک کن، 
پسرم لیسانس دارد و بیکار است و خودم نیز دستم خالی است و تو را 
به سر بریده امام حسین )ع( و به پریشانی زینب )س( قسم می دهم که 
که کاری برای پسرم انجام بدهید و اگر کوتاهی کنید، شکایت شما را به 
حضرت عباس )س( می کنم.این شخص با این پیامک از بنده درخواست 
کمک کرده است.روزانه اعضای شورای شهر مراجعه کنندگان بسیاری در 
ارتباط با اشتغال دارند اما شورای شهر در این حوزه مسئولیتی ندارد، 
شهر اصفهان شهری از نظر سرمایه گذاری اقتصادی در کشور اول است، 
اما وضعیت اشتغال در این شهر دچار مشکل است.اقتصاد مقاومتی از 
استان  در  مقاومتی  اقتصاد  اما  شده  مطرح  انقالب  معظم  رهبر  سوی 
اصفهان پیاده نشده است، استان اصفهان در راس مباحث اقتصادی است.

وی افزود: در بخش مسکن قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و 
اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در افزایش قیمت مسکن موثر بوده 

است، بخش مسکن سال آینده تیر خالص را می خورد.
بدهد  تشکیل  را  قرارگاهی  باید  استاندار  کرد:  پیشنهاد  رسولیها  حاج 
و مباحث تک تک موسسات اقتصادی را بررسی کنند، روز به روز بر 
باید در حوزه اشتغال و  خیل بیکاران اضافه می شود و ستاد ویژه ای 
به  رو  اصفهان  صنعت  حاضر  حال  در  که  شود.چرا  تشکیل  صنعت 
اشتغال،  به وضعیت  کند، رسیدگی  بیداد می  اشتغال  و  است  نابودی 
 مسکن و ازدواج باید سرلوحه فعالیت مسئوالن کشوری و استانی قرار 

بگیرد.


