
 
نظام جمهوری اسالمی همواره به دلیل پافشاری بر آرمان ها و ارزشهای مکتبی در صحنه های 
مختلف مورد هجمه استکبار بوده و خواهد بود لیکن دیده بان بصیر انقالب هوشیارانه و مدبرانه 
 توطئه های ریز و درشت سردمداران جبهه ی کفر را با هشدارهای کارساز و به موقع نقش بر آب 
می کند. معظم له در دیدار با فرماندهان در هفته بسیج 94 با ارائه هشدار دوراندیشانه ، 
نفوذ موردی و شبکه ای  و جریانی دشمن  را دو روش عمده طراحان و برنامه ریزان این 
پدیده  برشمردند و در تبیین نفوذ موردی که نمونه های زیادی در گذشته و حال در نظام 

داشته است خاطر نشان کردند » در این شیوه که دستگاه های سیاسی...

به گزارش خبرنگار قضایی کیمیای وطن، سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که 
دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که 
دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتی برای هیچ فرد، گروه، 

جریان، مسئول و جناحی حریم قائل نیست. 
دومین  و  در هشتاد  اژه ای  المسلمین غالمحسین محسنی  و   حجت االسالم 
نشست خبری خود به موضوع انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: حدود 80 روز یا کمتر به انتخابات مجلس 
مانند  نیز  امسال  ان شاءاهلل  و  مانده  باقی  رهبری  خبرگان  و  اسالمی  شورای 
انقالب  معظم  رهبر  درخواست  به  بنا  و  پرشور  انتخابات  گذشته  دوره های 
اسالمی، انتخاباتی با مشارکت حداکثری و در کمال امنیت و آرامش داشته 
باشیم. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: الزمه این انتخابات در طراز نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران این است که همه در چارچوب قانون حرکت 

کنیم و همگان در مقابل قانون انقیاد کامل داشته باشیم.
 محسنی اژه ای ادامه داد: هیئت های اجرایی بر اساس وظیفه قانونی، ان شاءاهلل 
به وظیفه خود در چارچوب قانون عمل و دولت و وزارت کشور و همچنین 
نیروهای نظامی و انتظامی در اجرا و برگزاری انتخابات به نحو احسن به وظیفه 
خود عمل کنند. وی افزود: شورای نگهبان که وظیفه نظارت در تمامی مراحل 

برگزاری انتخابات را دارد در راستای...

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت : بررسی ها حاکی از آن است که 
هم اکنون منابع آب تجدید شونده در کشور حدود 130 میلیارد مترمکعب 
است که از این مقدار فقط 90 میلیارد مترمکعب آن قابل استحصال است 
این درحالیست که در 53 سال گذشته سهم سرانه آب برای هر نفر 6 هزار 
و 860 مترمکعب بوده و درحال حاضر این رقم به حدود هزار و 780 رسیده 
است بر این اساس باتوجه به محدودیت منابع آبی ، حفظ و بهسازی منابع 
های  ظرفیت  ایجاد  و  مصرف  الگوی  تغییر  آب،  هدررفت  کاهش  موجود، 

تأمین مجازی آب از راهکارهای برون رفت از بحران کم آبی است.
 : کرد  بیان  کشور  هوایی  و  آب  اقلیم  به  اشاره  با  امینی  هاشم  مهندس 
84/7درصد از کشور در منطقه نیمه خشک، خشک و بیابانی و فراخشک 
قرار دارند و باتوجه به آب و هوای خشک کشور که محدودیت شدید منابع 
آبی را رقم زده است . تدابیری که مصرف بهینه آب را به همراه دارد باید با 
جدیت دنبال شود چرا که از 130 میلیارد مترمکعب آب تجدید شونده در 

کشور تنها 90 میلیارد مترمکعب آن قابل استحصال است .
و  نظارتی  قانونی،  اداری،   ، تشویقی  و  ترویجی  اقدامات   : افزود  وی 

دربر  را  بهینه  مصرف  تواند  می  که  است  راهکارهایی  جمله  از  کنترلی 
آموزشی  و  فرهنگی  فعالیتهای  میان  این  در  که  هرچند  باشد  داشته 
این مهم در  بهینه آب در جامعه دارد که  ترویج مصرف  تأثیر بسزایی در 
 سالهای اخیر به صورت گسترده ای در دستور کار آبفا استان اصفهان قرار

 گرفته است .
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان بر استفاده از تجهیزات کاهنده تأکید 
کرد و خاطرنشان ساخت : استفاده از ادوات کاهنده در واحدهای مسکونی 
می  زمینه  این  در  که  شود  می  آب  مصرف  درصدی   38 کاهش  موجب 
توان به استفاده از شیرآالت اهرمی، الکترونیکی، فشاری، زمانی، پرالتورها، 
سردوش ها و فالش تانک های کم مصرف و قطعات کاهنده حجم فالش 

تانک اشاره کرد .
مهندس امینی عنوان کرد : بررسی ها بیانگر آن است که اگر مصرف بهینه 
آب اعمال نشود طی سالهای آینده با توجه به افزایش روزافزون مصارف و 
رشد جمعیت و محدودیت منابع آبی سهم سرانه آن پیوسته کاهش می یابد 

و شرایط را سخت تر می کند .

اصفهان نخستین شهر خالق در کشور شد
اصفهان از سوی یونسکو عنوان شهر خالق را کسب نمود
یونسکو اصفهان را نخستین شهر خالق کشور معرفی کرد

این  شهردار  وعده  اساس  بر  و  اصفهان  شهرداری  مجدانه  پیگیری  دنبال  به 
شهر،سرانجام کالن شهر اصفهان به شبکه شهرهای خالق جهان پیوست.

در  اصفهان  شهردار  اصفهان،  شهرداری  ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
آستانه ورود به ماه مبارک ربیع االول و در ادامه تبیین رخدادهای نوین مدیریت 
شهری اعالم کرد: با پیگیری مجدانه شهرداری، کالن شهر اصفهان به شبکه 

جهانی شهرهای خالق یونسکو پیوست.
مهدی جمالی نژاد افزود: شبکه جهانی شهرهای خالق، معتبرترین شبکه جهانی 
است که از سوی یونسکو تشکیل شده است و اصفهان به عنوان نخستین عضو 
این شبکه در کشور در عرصه »صنایع دستی و هنرهای مردمی« است که دیروز 

به طور رسمی به عضویت این شبکه درآمد.
وی تصریح کرد: یونسکو از میان شهرهای جهان، به سراغ شهرهایی می رود که 
دارای پتانسیل باالیی در عرصه فرهنگی است و می توانند از این پتانسیل در 
راه توسعه پایدار شهر استفاده کنند به همین جهت، اصفهان به عضویت رسمی 

این شبکه درآمد.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه اصفهان در دوره جدید مدیریت شهری، به دنبال 
کرد:  اضافه  است،  نگاهی خالق  به  کالبدی  رویکردی  از  شهر  به  نگاه  تغییر 
به عنوان موتور محرک  بیانه یونسکو آمده است، خالقیت  همان گونه که در 
توسعه پایدار شهری به همراه مشارکت اجتماعی و چاالکی فرهنگی، آینده ای 
متعالی برای شهر را می تواند به ارمغان آورد. از این رو مدیریت شهری با پیگیری 
ثبت اصفهان در شبکه جهانی شهرهای خالق و همچنین ایجاد مرکز خالقیت 
و نوآوری در شهرداری اصفهان، نخستین گام های موثر را در این عرصه برداشته 

است.
عزیزانی  و  همکاران  تمامی  از  تشکر  ضمن  پایان  در  اصفهان  شهردار 
به  داشت  اعالم  داشتند،  تالش  اصفهان  جهانی  ثبت  مسیر  در  که 
اعالم  جهانی  مهم  رخداد  این  برای  شهری  مدیریت  برنامه های   زودی 

می شود.

قلعه نویی 
گرانترین 
بازیکن 
لیگ برتر

طراحان و عامالن نفوذ موردی  و نفوذ شبکه ای 

 استاندار اصفهان:

هیئت های اجرایی 
انتخابات باید مورد وثوق 

مردم باشند

2 8

2

کانادا استاد پیشین دانشگاه اتاوا 

ایران با داشتن 
رهبری چون شما 

سعادتمند است

حضور فعال شرکت فوالد مبارکه 
در  یازدهمین نمایشگاه پژوهش 

و فناوري استان اصفهان

رییس دفتر تحقیقات کاربردي 
پلیس استان اصفهان خبر داد:

کسر خدمت 6ماهه با ارایه 
یک کار تحقیقاتی

خبرخوش شهردار اصفهان به اصفهانی ها؛
نصف جهان به جمع شهرهای خالق جهان پیوست

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد :
38 درصد مصرف آب با استفاده از تجهیزات کاهنده کاهش می یابد

محسنی اژه ای:  
قاطعیت در برخورد با جرایم 

انتخاباتی 
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برخی به شورای سیاستگذاری امئه جمعه 

گفته اند در مناز جمعه مرگ بر آمریکا 

گفته نشود 

غذاهایی که هوش کودک را 

تقویت می کند

آیت الله خامتی :

سالمت با تغذیه 
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سرمقاهل

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 



آتش بس در یمن   نقض مفاد برجام در آمریکا!

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با هماهنگی کاخ سفید طرحی 
را تصویب کردند که نتیجه آن تحریم تجاری ایران خواهد بود 

و عماًل نقض مفاد برجام است.
بهانه  به  آمریکا  نمایندگان  کیمیای وطن، مجلس  گزارش  به 
مقابله با تهدید تروریسم، طرحی را تصویب کرد که در صورت 
تبدیل به قانون، سفر افرادی را که اخیرا در یکی از چهار کشور 
ایران، عراق، سوریه و سودان حضور داشته اند به آمریکا محدود 
می کند. این طرح با 407 رأی مثبت در برابر تنها 19 رأی منفی 

به تصویب رسید.
 بر اساس این طرح، شهروندان 38 کشور »دوست آمریکا« که 
تا  این کشور در حال حاضر بدون اخذ روادید  قوانین  مطابق 
سقف 90 روز می توانستند وارد خاک آمریکا  شوند، در صورتی 
که در 5 سال گذشته به ایران، سوریه، عراق یا سودان سفر کرده 

باشند، بایستی مورد بررسی قرار گیرند.
 قوانین جدید آمریکا در زمینه ویزا، همچنین از تمامی این 38 
کشور می خواهد اطالعات مربوط به مسافران به خاک آمریکا را 
در اختیار کاخ سفید قرار دهد. کشورهایی که در همکاری در 
این زمینه قصور به خرج دهند، از برنامه سفر بدون روادید به 

آمریکا اخراج خواهند شد.
خود  سخنرانی  در  آمریکا  جمهوری  رئیس  اوباما«،  »باراک   
خواستار بررسی دقیق تر کسانی شده بود که از طریق برنامه 
مذکور به این کشور سفر می کنند.  واشنگتن تغییرات جدید در 
برنامه معافیت از روادید را به بهانه حمالت تروریستی پاریس 
کالیفرنیا  ایالت  تیراندازی های »سن برناردینو« در  و همچنین 

اعمال کرده است.

سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن از آغاز آتش بس در 
این کشور از روز ۲3 آذر خبر داد. 

به گزارش کیمیای وطن، محمد عبدالسالم سخنگوی 
آن  سر  بر  آنچه  اساس  بر  که  گفت  انصاراهلل  جنبش 
توافق شده است، آتش بس در یمن از روز 14 دسامبر 

)۲3 آذر( اجرا می شود.
 نماینده جنبش انصاراهلل یمن در جریان یک کنفرانس 
در  مشارکت  برای  ژنو  به  عزیمت  از  پیش  خبری 
مذاکرات حل بحران این کشور، تاکید کرد پیش نویس 
نهایی طرح سازمان ملل برای گفت وگو، مالحظات ما 
را درباره مبارزه با تروریسم و تدابیر آتش بس رعایت 

نکرده است.
 عبدالسالم با اشاره به چهار خواسته مهم انصاراهلل شامل: 
توقف جنگ  افروزی عربستان و متحدان و مزدورانش، 
شکسته شدن حلقه محاصره یمن، ازسرگیری مذاکرات 
سیاسی و مقابله با تروریسم بر پایبندی انصاراهلل به این 

خواسته ها تاکید کرد.
 مذاکرات حل بحران یمن  روز 15 دسامبر )۲4 آذر(، 
با حضور سه هیئت، شامل نمایندگان دولت مستعفی 
»عبد ربه منصور هادی«، »جنبش انصاراهلل« و »کنگره 
رئیس جمهور  صالح  عبداهلل  علی  به  نزدیک  عمومی« 
برگزار سوئیس  ژنو  شهر  حومه  در  یمن،   سابق 

 می شود.

یک استاد پیشین دانشگاه اتاوا کانادا در پاسخ به نامه مقام 
معظم رهبری به جوانان غربی نوشت: این نامه هم قلب و هم 

خرد مرا به هیجان آورد.
اتاوا  دانشگاه  پیشین  استاد  یک  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
کانادا در پاسخ به نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی 

نوشت: این نامه هم قلب و هم خرد مرا به 
هیجان آورد.

 دنیس رنکورت استاد سابق فیزیک دانشگاه 
اتاوا کانادا در وبالگ خود در پاسخ به نامه 
غربی  جوانان  به  رهبری  معظم  مقام  اخیر 
جوان  سنی  لحاظ  به  من  گرچه  نوشت: 
به  نوامبر ۲015 شما  نامه ۲9  اما  نیستم، 
جوانان غربی را با عالقه و شیفتگی بسیاری 
خواندم. این نامه هم قلب و هم خرد مرا به 

هیجان آورد.
در  مقاله  از یک صد  بیش  تاکنون  که  دانشگاه  استاد  این   
نامه  ادامه  در  است  کرده  منتشر  جهان  علمی  ژورنال های 
خود آورده است: حقیقتا ایران با داشتن رهبری چون شما 

سعادتمند است.
فکر،  فقط سیاستمداران کوته  ما  کانادا،  در   وی می افزاید: 
خودشیفته و پرفریبی را داریم که برای منافع گروهی و ایاالت 
برای رسانه های ملی شعارهای  و  رقابت هستند  متحده در 

پیش پا افتاده می دهند.
 دنیس رنکورت در نامه خود همچنین نوشته است: من واقعا 

از تحلیل عمیق شما از ریشه های ژئوپولتیکی و روان شناختی 
تروریسم جهانی قدردانی می کنم. من معتقدم که توضیحات 
شما به طور بنیادی صحیح است و از راه رساندن و انتقال این 

حقیقت از سوی شما در حیرت هستم.
امید دارم که جوانان غربی  آمده است:  نامه  این  پایان   در 
به مطالعه و نقد نامه شما خواهند 
شما  مانند  نیز  من  و  پرداخت 
تسریع  به  نامه  این  که  امیدوارم 
بیداری قلب و ذهن غرب که امری 

ضروری است، کمک خواهد کرد.
 روز یکشنبه ۲9 نوامبر )8آذر ماه (

مقام معظم رهبری به عموم جوانان 
در کشورهای غربی نامه ای نوشتند. 
آیت اهلل  حضرت  نامه  این  در 
خامنه ای خطاب به جوانان غربی تصریح کردند: خواست من 
این است درباره انگیزه های سیاه نمایی گسترده علیه اسالم 
پرسش و کاوش کنید. در واکنش به پیش داوری ها و تبلیغات 
منفی سعی کنید شناخت مستقیم و بی واسطه از اسالم به 

دست آورید.
 انتشار این نامه بالفاصله در رسانه های بین المللی و شبکه های 
خبرگزاری های  و  کرد  پیدا  گسترده ای  بازتاب  اجتماعی 
آسوشیتدپرس، یونایتد پرس و نشریاتی چون تایمز، نیویورک 
تایمز و حتی نشریات صهیونیستی مثل  هاآرتص و اورشلیم 

پست نیز به انتشار آن پرداختند. 

دکتر رسول زرگرپور گفت: هیئت هاي اجرایي انتخابات بایستي 
کامال معتدل و از همه ي جناح ها انتخاب شده و مورد وثوق 

و اعتماد مردم باشند.
عمومي  روابط  کل  ازاداره  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
استانداري اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در هفتمین جلسه ي 
سران احزاب و تشکل هاي سیاسي استان با اشاره به برگزاري 
دهمین  و  رهبري  خبرگان  مجلس  انتخابات  دوره  پنجمین 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: استاندار  دوره 
اصفهان با بیان اینکه در هیئت هاي اجرایي تاکید شده است 
که استعالمات چارچوب دار باشد، گفت: اصل و پایه ي هیآت 
نظارت تعامل است و همه تالش مي کنند وظایف قانوني خود 

را انجام دهند.
وي با اشاره به اینکه احزاب باید افراد تراز اول را براي حضور 
در انتخابات تشویق نمایند، افزود: افراد آگاه و متدین که در 

چارچوب قانون حرکت مي کنند باید انتخاب شوند.
زرگرپور اضافه کرد: هیات هاي نظارت در همه شهرستان ها 
تشکیل شده است و امیدواریم که فعالیت ها به خوبي پیش 

رود. 
استاندار اصفهان در ادامه به الزامات و شرایط تحقق شعار سال 
اشاره کرد و گفت: همدلي و همزباني دولت و ملت در سالي که 
دو انتخابات مهم را در پیش رو داریم بسیار مهم است و همه 
ي احزاب و تشکل ها باید تالش کنند که با تعامل و همکاري 

بتوانیم این شعار را محقق کنیم.
رسول زرگرپور به مسائل استان اشاره کرد و گفت: طي دو سال 

گذشته هیچگونه کنسرت و حتي جلسات سیاسي در استان لغو 
نشده است و این به دلیل بلوغ باالي مردم و جربانات سیاسي 

استان است.
مدیر ارشد استان اضافه کرد: تجمعات غیرقانوني که به ندرت 
در برخي از مناسبت ها دیده مي شود توسط جمعي ۶0-50 
نفره صورت مي گیرد که هیچ جریان سیاسي آن ها را حمایت 
نمي کند و تمامي این افراد شناسایي شده اند که در صورت 

مشاهده ي تخلف به مراجع ذیربط معرفي خواهند شد.
گفتني است در این جلسه الزامات تحقق شعار سال و مباحث 
مربوط به تشکیل خانه ي احزاب مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت.

 اقتصاد مقاومتي »سياستي شاخص«
 در دوران پساتحریم

معاون اول رئیس جمهور در دوازدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشمی 
ایران گفت: دولت مصمم است بعد از لغو تحریم 
ها، سرعت پیشرفت کشور سرعت بگیرد و اقتصاد 

سیاستی   quotation mark هم  مقاومتی 
شاخص quotation mark در دوران پساتحریم 
است.به گزارش کیمیای وطن، دکتر جهانگیری در 
این همایش با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه بر 
اساس اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در شرایط جدید 
بازار ایران نباید بازاری برای مصرف کاالهای خارجی 
تا  از طرف های خارجی هم خواسته شده  و  گذاری باشد  سرمایه  حوزه  در 

مشترک با طرف های ایرانی وارد شوند.در این همایش وزیر نفت ،وزیر امور خارجه 
و 97 شرکت برتر فعال پتروشیمی جهان از ۲5 کشور جهان در تهران حضور دارند. 
این همایش که جزو مهمترین همایشهای جهان در عرصه پتروشیمی است امروز و 

فردا در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

 ایران ۹۵ و نفت ۲۰ دالری
برای  را  تولیدکنندگان خود  اعالم می کند که،  ای  مقاله  روزنامه گاردین طی 
که  پذیرفت  باید  شرایط  این  با  کنند.  می  آماده  دالری   ۲0 نفت  با  رویارویی 
حتی اگر برجام به سرانجام برسد، باز هم با نفت 
ایران به اوپک نمی توان از  ۲0دالری و بازگشت 
از آن گریخت. ریزش  ناشی  تورم  و  بودجه  کسری 
شاخص  نفت  سه  هر  برای  نفت  بازار  در  قیمت ها 
وست تگزاس، برنت و اوپک اتفاق افتاد به گونه ای 
که از کانال40دالر نیز پایین تر رفت تا به کمترین 

حد خود ظرف هفت سال گذشته برسد.
 در این بین نفت ایران به حدود 30 دالر رسید 
تا میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت در 
هاله ای از ابهام قرار گیرد. سقوط قیمت نفت از آنجا شروع شد که آخرین 
نشست اوپک بدون بیانیه به کار خود پایان داد تا همچنان همه کشورهای 
عضو، ساز خود را بزنند. از سوی دیگر در حال حاضر روسیه و اعضای اوپک 
برای کسب بازار آسیا و اروپا با یکدیگر به رقابت پرداخته و برای کسب سهم 

بیشتری از بازار قیمت های خود را کاهش داده اند.

تغيير لحن وزیرخارجه عربستان 
در قبال ایران 

 پایگاه خبری »اخبارالساعه« امارات از تغییر لحن آشکار »عادل الجبیر« 
وزیر امور خارجه عربستان سعودی در قبال ایران خبر داد و به 
بهترین  برقراری  دنبال  به  عربستان سعودی  نوشت:  از وی  نقل 
رابطه با ایران است. این پایگاه خبری اماراتی نوشت: عادل الجبیر 
وزیر خارجه سعودی برای اولین بار -پس از عهده دار شدن پست 
وزارت امور خارجه عربستان- لحن خود را در قبال ایران تغییر داد.

بر اساس این خبر، الجبیر در صفحه توییتر خود که وزارت امور 
خارجه عربستان آن را منتشر کرده، نوشته است: به دنبال برقراری 
بهترین رابطه با ایران هستیم.وی در صفحه توییتر خود، ایران را 
کشوری اسالمی، همسایه و دارای تاریخ و تمدن خوانده و خواستار 

روابط بهتر با ایران شده است.این درحالی است که الجیبر تا کنون چند بار 
حرف هایی خارج از عرف دیپلماتیک زده بود. به گفته کارشناسان منطقه ، 
روابط ایران با عربستان به دلیل برافروختن آتش جنگ توسط ریاض علیه 
مردم یمن و حمایت سعودی ها از گروه های تروریستی از جمله داعش در 

منطقه و بخصوص پس از واقعه منا رو به تیرگی گذاشته است.

طراحان و عامالن نفوذ موردی  
و نفوذ شبکه ای 
                                                                     

آرمان  بر  پافشاری  دلیل  به  همواره  اسالمی  جمهوری  نظام   
هجمه  مورد  مختلف  های  صحنه  در  مکتبی  ارزشهای  و  ها 
انقالب  بصیر  بان  دیده  لیکن  بود  خواهد  و  بوده  استکبار 
سردمداران  درشت  و  ریز  های  توطئه  مدبرانه  و  هوشیارانه 
 جبهه ی کفر را با هشدارهای کارساز و به موقع نقش بر آب 

می کند. 
معظم له در دیدار با فرماندهان در هفته بسیج 94 با ارائه هشدار 
دوراندیشانه ، نفوذ موردی و شبکه ای  و جریانی دشمن  را دو 
روش عمده طراحان و برنامه ریزان این پدیده  برشمردند و در 
تبیین نفوذ موردی که نمونه های زیادی در گذشته و حال در 
نظام داشته است خاطر نشان کردند » در این شیوه که دستگاه 
های سیاسی -حکومتی و حتی دینی سابقه طوالنی دارد عناصر 
نفوذی با زدن ماسک رفتاری یا گفتاری و در جهت دوست در 
خانه افراد مورد نظر با دستگاه و تشکیالت فرد مسئول ورود 
می کنند و جمع آوری اطالعات و جاسوسی از جمله اهداف 
نفوذ موردی تعقیب  بهتری که در  آنها و هدف  نفوذ موردی 
می شود  تصمیم سازی است تالش می کنند.  نگاه مسئول 
یا شخص مؤثر در حرکت جامعه و کشور را در قبال مسائل 
مختلف تغییر دهند نگاهش شبیه نگاه دشمن شود تا او همان 
تصمیمی را بگیرد و حرکتی را انجام دهد که آنها می خواهند 
» و نفوذ جریانی را خطرناک تر از روشهای دیگر خواندند و 
افزودند :در این روش دشمن با  دو وسیله پول و جاذبه های  
می  سازی  شبکه  کشور  داخل  در  و  ملت  درون  در  جنسی 
 کند تا آرمان ها و مامورها و در نتیجه سبک زندگی را تغییر 

دهد.
قراردادن  هدف  ها  شیوه  این  و  نگاه  این  با  است  بدیهی 
مورد  سازان  تصمیم  و  گیران  تصمیم   ، مؤثر  افراد  نخبگان 
نگاه  بر  و  اصالتها  بر  که  کسانی  تخطئه  طرفی  از  و  نظر 
قرار  پافشاری دارند مدنظر  ارزشها  بر حاکم نمودن   درست و 

می گیرد. 
یعنی کاری کنند که نهاد مسئول یا  جماعتی همان چیزی 
با  خودشان  و  خواهند  می  آنها  که  بخواهند  و  بگویند  را 
خطر  به  را  خود  مأمور  باشد  الزم  اینکه  بدون  آسوده  خیال 
بیاندازد در داخل عده ای در میدان برای آنها کار می کنند. 
مبارزه  آسیب  و  اند  منافقین  دست  ابزار  که  جاهالنی  یعنی 
نفوذ  دادن  جلوه  اهمیت  کم  و  رنگ  کم  میدان  این   در 

است .
نیز  اکنون  بوده و هم  آنها که در گذشته  از شیوه های  یکی 
نشریات  از  تکلیفی  و  معنوی  و  مادی  پشتیبانی  دارد  ادامه 
زنجیره ای ، تضعیف و زیر سئوال بردن نهادهای قانونی مانند 
سپاه پاسداران ، شورای نگهبان ، قانون اساسی ، قوه قضائیه 
از  ، حوزه ها است که در صیانت  ، روحانیت  و صدا و سیما 
خطیر مسئولیت  دارای  آن  دستاوردهای  و  انقالب   اصل 

 هستند.
 ، دانشگاهی   ، حوزوی   ، انقالبی  نخبگان  اصلی  وظیفه 
که  است  کشور   ... سخن  و  قلم  صاحبان  و   ، فرهنگیان 
با شناخت دشمن و دشمنی دشمن  هوشیارانه و محققانه 
و طراحان و برنامه ریزان نفوذ ، ابزارها و راه های نفوذ آنان، 
افکار  در  و  معرفی  را  آنها  پایگاه های  و  و سوابق  ها  شیوه 
و رسالت  نمایند  روشنگری  و  تبیین  برای همگان  عمومی 
خود را انجام دهند پیام این سبک و سیاق دشمنان نفوذ 
های  توطئه  از  قطعاً  که  است  وسیاسی  فرهنگی  و  فکری 
آن  خسارات  و  تأثیر  و  تر  خطرناک  امنیتی  و  اقتصادی 
که  است  آن  دشمن  هم  تمام  چون  است.  سوزتر  خانمان 
قدرت  که  شود  کاری   یعنی  نشود  دنبال  انقالبی  روحیه 
مستکبر  کشور  چند  نقشه  در  کشور  و  شود  پوک  جامعه 
 زورگو حل شود یعنی انقالب و انقالبی گری به حاشیه رانده 

شود.
لذا ضروری است که نفوذ دشمن جدی گرفته شود و بیدار و 
هوشیار در صحنه گامها را همراه با نظرات بلند رهبری برداریم 
قطعاً امید دشمن نا امید خواهد شد و پیروزی در صحنه های 
مختلف از آن ماست و آنگاه فتنه های 78 و 88 تکرار نمی 
شود و مجلس ششم با رفتارهای ناصحیح و تحصن ها و نگارش 
نامه های موهن و بازی در میدان دشمنان تکرار نخواهد شد 
که آن هم حاصل نفوذ ناجوانمردانه کسانی بود که نان نظام را 
 خوردند و از نظام عزت یافتند و بر علیه نظام شورش و فتنه 

آفریدند.

محمد جواد ظریف گفت: هیاتی که به دستور رهبر 
معظم انقالب تشکیل شده و وزارت خارجه، ادعاهای 
احتمالی در آینده و امکان نفوذ را به دقت رصد می 
کند و نیازی نیست که برخی افراد دائم الشک به همه 

چیز شک کنند.
در  خارجه  امور  وزیر  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
ایرنا  با خبرنگار  گو  و  در گفت  پاکستان  از  بازگشت 
و درپاسخ به سوالی درباره قطعنامه پیشنهادی 5+1 
پی.ام.دی گفت: کشورهای 5+1  پرونده  بستن  برای 
بعد از مشورت با سایر اعضای شورای حکام و مشورت 
با ما، پیش نویس را تدوین کردند. این پیش نویس 
هم بر اساس گزارش ارزیابی نهایی آژانس تدوین شده 

است.آن گزارش هم کامال روشن است.
که  هایی  کاستی  همه  رغم  به  داشت:  اظهار  وی   
گزارش دارد و به نظر ما نکات ابهامی در برخی موارد 
نکات خاکستری گزارش است، ولی  به  آن است که 

ای  هسته  ماده  هیچ  شده  تاکید  آن  در  واضح  کامال 
در ایران به سمت فعالیت های نظامی منحرف نشده 

است.
این  است  آژانس  کار  مبنای  آنچه  داد:  ادامه  ظریف   
است که آیا چنین اتفاقی افتاده یا نه؟ یعنی کار آژانس 
 npt فقط پیگیری و نظارت بر این امر است و نقض
در زمانی است که ماده هسته ای منحرف شده باشد.

 وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: لذا گزارش در این 
زمینه مشخص است و در سایر موارد ادعایی حداکثر 
در حد مطالعه و امکان سنجی بوده که از نظر ما این 

هم صرفا تحلیل خود آژانس است ؛ البته خود 
آژانس هم گفته این تحلیل من است، نه این که 

هیچ داده محکمی برای این ادعا داشته باشد.
 وی گفت: بنابراین هیچ دلیلی ندارد که پیش 
نویس قطعنامه ای که اتحادیه اروپا و سه کشور 
چین  و  روسیه  و  آمریکا  یعنی  دائم  عضو  دیگر 
تدوین کرده اند و به شورای حکام ارائه دادند در 

شورای حکام با مشکل روبرو شود.
اقداماتی که  این حال ما  با  تاکید کرد:   ظریف 
به  باید  انقالب،  معظم  رهبر  دستور  اساس  بر 
تصویب قطعنامه موکول شود را انجام نخواهیم 
از  بعد  شود.  تصویب  قطعنامه  که  زمانی  تا  داد 
خواهیم  آن  اجرای  سمت  به  قطعنامه  تصویب 

رفت.
 وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا 
امکان سوء استفاده ، نفوذ و بهانه گیری در آینده 
از سوی غرب وجود دارد، گفت ما همیشه امکان 
نفوذ و بهانه گیری را در نظر داریم به همین دلیل 
برای نظارت بر برجام یک هیاتی به دستور رهبر 
معظم انقالب تشکیل شده و این هیات به صورت 

جدی و مستمر نظارت می کند.
دستور  به  که  هیاتی  گفت:  جواد ظریف  محمد   
رهبر معظم انقالب تشکیل شده و وزارت خارجه، 
به  را  نفوذ  امکان  و  آینده  در  احتمالی  ادعاهای 
دقت رصد می کند و نیازی نیست که برخی افراد 

دائم الشک به همه چیز شک کنند.

دوره  در  دانشجو  سنجش  شرایط  ملت  خانه  در  مردم  نمایندگان 
تخصصی  دروس  از  متمرکز  آزمون  اساس  بر  را  ارشد  کارشناسی 
مقطع کارشناسی و تاثیر معدل داوطلب توسط وزارتین تعیین کردند. 
مجلس  آذرماه(   ۲۲ )یکشنبه  امروز  علنی  نشست  در  نمایندگان 
و  سنجش  فوریتی  یک  طرح  بررسی  جریان  در  اسالمی  شورای 
و  دانشگاه ها  در  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذیرش 
مراکز آموزش عالی کشور ماده 4 این طرح را با 11۶ رأی موافق، 
۲4 رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در 

صحن موافقت کردند.
ارشد  کارشناسی  مقطع  در  سنجش  طرح؛  این   4 ماده  براساس   
مقطع  تخصصی  دروس  از  متمرکز  آزمون  براساس  ناپیوسته 
توسط  مرتبط(  رشته های  در   ( داوطلب  معدل  تاثیر  و  کارشناسی 

وزارتین انجام می شود.
کمیسیون  به  مذکور  طرح  ماده 5  ارجاع  با  نمایندگان  همچنین   
موافق، ۲3  رأی  با 1۲4  بیشتر  بررسی  تحقیقات جهت  و  آموزش 
رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن 

موافقت کردند.
 براساس ماده 5 ارجاع شده به کمیسیون؛ سنجش و پذیرش دانشجو 
در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هر یک از شیوه های آموزشی 

پژوهشی و پژوهش محور به شرح زیر انجام می شود:
 الف- دکتری آموزشی پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به 
دوره دکتری ناپیوسته آموزشی و پژوهشی براساس معیارهای زیر 

صورت می گیرد:
 1- آزمون های متمرکز )50 درصد(

 ۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲0 درصد(
 3- مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(

 ب- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری 

ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
 1- آزمون های متمرکز )30 درصد(

 ۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲0 درصد(
 3- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(

 4- تهیه طرح واره )۲0 درصد(
 براساس تبصره 1 این ماده؛ برگزاری آزمون های متمرکز زیر نظر 
هر یک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز 
برگزار  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزش  سنجش 

می شود.
آزمون های  سهم  توزیع  است؛  آمده   ۲ تبصره  در  همچنین   
فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  سوابق  تخصصی،  و  عمومی 
انجام  شورا  توسط  عملی  سنجش  و  علمی  مصاحبه   و 

می شود.
 براساس تبصره 3؛ طرح واره موضوع بند 4 دکتری پژوهش محور باید 
در جهت رفع یکی از مشکالت ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی 

ذی ربط رسیده باشد.
 تبصره 4 اذعان می دارد؛ شورای سنجش و پذیرش دانشجو می تواند 
هر 5 سال یک بار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل 
اقدام نماید. زمان اعمال این  حداکثر 10 درصد معیارهای موجود 

تغییرات حداقل یک سال پس از اعالم عمومی امکان پذیر است.
مجلس  مصوب  سهمیه های  است؛  آمده  نیز   5 تبصره  در 
برای  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و  اسالمی  شورای 
باقی خود  قوت  به  کماکان  تکمیلی  تحصیالت   دوره های 

 است.
 براساس تبصره ۶ ؛ افرادی که براساس قوانین ومقررات جاری از 
شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیالت تکمیلی معاف شده اند، 

از شمول این قانون مستثنی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که دستگاه قضایی در برخورد 
فرد، گروه، جریان،  برای هیچ  انتخاباتی  تخلفات و جرائم  با 

مسئول و جناحی حریم قائل نیست. 
و  حجت االسالم  وطن،  کیمیای  قضایی  خبرنگار  گزارش  به 
دومین  و  هشتاد  در  اژه ای  محسنی  غالمحسین  المسلمین 
نشست خبری خود به موضوع انتخابات آتی مجلس شورای 
اسالمی و مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: حدود 
80 روز یا کمتر به انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان 
دوره های  مانند  نیز  امسال  ان شاءاهلل  و  مانده  باقی  رهبری 
گذشته انتخابات پرشور و بنا به درخواست رهبر معظم انقالب 
اسالمی، انتخاباتی با مشارکت حداکثری و در کمال امنیت و 
آرامش داشته باشیم. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: الزمه 
این انتخابات در طراز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران این 
است که همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و همگان در 

مقابل قانون انقیاد کامل داشته باشیم.
 محسنی اژه ای ادامه داد: هیئت های اجرایی بر اساس وظیفه 
قانونی، ان شاءاهلل به وظیفه خود در چارچوب قانون عمل و 
دولت و وزارت کشور و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی 
در اجرا و برگزاری انتخابات به نحو احسن به وظیفه خود عمل 
کنند. وی افزود: شورای نگهبان که وظیفه نظارت در تمامی 
مراحل برگزاری انتخابات را دارد در راستای احراز صالحیت 
نامزدها و تأیید کسانی که صالحیتشان احراز می شود، بتواند 

با موفقیت عمل کند.
 سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قانون کاماًل شفاف و روشن 

است و وظیفه هر دستگاهی را مشخص کرده و طبق قانون 
احراز صالحیت به عهده شورای نگهبان است و طبعاً هر کسی 
که شورای نگهبان صالحیتش را احراز و رسماً اعالم کند، در 
انتخابات شرکت می کند و هر کسی که مردم به او رأی دهند، 

او فرد منتخب مردم خواهد بود.
دارد  وظیفه  قانون  اساس  بر  قضائیه  قوه  کرد:  اضافه  اژه ای   
قانون کند  از  را که تخطی  و فردی  هر کس، جریان، گروه 
بدون هیچ  و  قانون  و  با خواست مردم  و مرتکب جرم شود 

اغماض و مالحظه ای برخورد کند.
 وی با ابراز امیدواری از اینکه در انتخابات پیش رو کمترین 
پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شود، تصریح کرد: اگر تخلف 
یا جرمی رخ دهد به طور قطع دستگاه قضایی هیچ حریمی 

برای مقام، مسئول و جناحی قائل نخواهد بود.

ظریف: 

امکان نفوذ 
دشمن به دقت 
رصد می شود  
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رس مقاله 

سیاست

در پاسخ به نامه رهبر انقالب به جوانان غربی؛

ایران با داشتن رهبری چون شما سعادتمند است

محسنی اژه ای:  قاطعيت در برخورد با جرایم انتخاباتی شرایط سنجش دانشجو در کارشناسی ارشد 

 استاندار اصفهان: 

هيئت های اجرایی انتخابات باید مورد وثوق مردم باشند
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مهندس افضلي معاون بهره برداري ذوب آهن اصفهان ، از آغاز فعاليت 
هاي اين شركت در قسمت هاي مختلف از جمله كوره بلند براي كاهش 
قيمت تمام شده از طريق افزايش بهره وري خبر داد و گفت :  تالش 
مي كنيم تا كوره بلند با حداكثر پارامترهاي خود كاركند تا هم توليد 
افزايش يافته و هم مصرف مواد كه تعيين كننده قيمت تمام شد است 

را كاهش دهد . 
وي افزود : هم اكنون ميزان توليد روزانه هر سه كوره بلند ذوب آهن 
6400 تن است در حاليكه اگر كوره هاي 2 و 3 با حداكثر پارامتر خود 
كاركنند هر كدام قادر به توليد روزانه  4300 تا 4600 تن هستند كه از 
توليد كنوني ذوب آهن بيشتر است . البته در گام اول تالش مي كنيم با 
افزايش پارامترها ، توليد روزانه كوره هاي 2 و 3 را به مجموعاً به 7000 

تن برسانيم كه اين رقم هم از توليد كنوني سه كوره بيشتر است . 
معاون بهره برداري ذوب آهن تصريح كرد : در شرايط فعلي كه قيمت 
محصوالت فوالدي در ايران و جهان كاهش چشمگيري يافته ، مهمتر از 

افزايش توليد ، كاهش قيمت تمام شده محصوالت است كه در اولويت 
اول قرار دارد . بدين منظور با توقف كوره بلند شماره يك ، از طريق 
كاهش مصرف كك كه 1500 تن در ماه است ، كاهش ضايعات و سرباره 
، ماهانه 15 ميلياردتومان صرفه  انرژي و ساير موارد  ، كاهش مصرف 
جويي صورت مي گيرد در حاليكه توليد نه تنها كاهش نمي يابد بلكه با 
افزايش پارامترهاي كوره دو وسه ،  بر ميزان توليد شركت افزوده مي شود 
.  از طرفي با به نرم رسيدن پارامترهاي كوره هاي دو و سه ، از مصرف 

كك آنها نيز كاسته مي شود . 
وي ، افزايش FE سنگ آهن ، استفاده از ضايعات از جمله كك ريزه ها 

و بهبود سيستم نسوز را از ديگر اقدامات بخش كوره بلند ذكر نمود . 
مهندس افضلي با اشاره به مشكالت كنوني كوره شماره يك گفت :  در 
اين شرايط بهترين فرصت براي توقف كوره يك مهياست تا تعميرات آن 

پيگيري شود و هم شاهد كاهش قيمت تمام شده محصوالت باشيم . 
وي ، كاهش قيمت تمام شده را منحصر به بخش كوره بلند ندانست و 
گفت : يكي از اقدامات اصلي كه در اين راستا در حال انجام است استفاده 

باشد  مي  جايگزين  هاي  متريال  از 
بر كيفيت  كه قيمت كمتري دارند و 
نامطلوب  اثر  توليد  ميزان  و  محصول 

نخواهند داشت . 
به  آهن  ذوب  برداري  بهره  معاون 
اقدامات در حال انجام در ديگر بخش 
هزينه  كاهش  براي  شركت  اين  هاي 
تمام شده نيز اشاره كرد و گفت : در 
بخش كك سازي ، كاهش كك هاي 
زير سرندي ، به حداقل رساندن حمل 
و نقل و ... ،  در بخش آگلومراسيون ، 

بهبود روش بارگيري ، كاهش آگلومره هاي ريزدانه ، استفاده از متريال ها 
، استفاده از ضايعات و .... ،  در بخش فوالدسازي ، كاهش طول غير نرم 
شمش ، بهبود وضعيت شار ژ ، استفاده بيشتر از قراضه با توجه به پايين 
بودن قيمت آن ، در بخش نورد ، كاهش محصوالت طول كوتاه ، كاهش 

مصرف غلطك و ... مدنظر هستند. 
مهندس افضلي در پايان ، دست يابي به اهداف شركت از جمله كاهش 
اتحاد كليه تالشگران  و  ، همت  را مستلزم همكاري  قيمت تمام شده 

شركت دانست .  
اقتصاد  روابط عمومی در توسعه  *در نخستین همایش جایگاه 

فرهنگ و هنرروبط عمومی ذوب آهن اصفهان برتر شد
       نخستين همايش جايگاه روابط عمومی در توسعه اقتصاد فرهنگ و 

هنر 15 آذر در اصفهان برگزار شد.
فرهنگ  اقتصاد  توسعه  در  عمومی  روابط  جايگاه  روزه  يك  همايش   
الگوسازی  نهضت  ملی  طرح  كل  دبير  عطايی  پرويز  حضور  با  هنر  و 
اقتصاد مقاومتی، مطهری نژاد دبير انجمن روابط عمومی ايران، مهدی 
محمدی مشاور وزير و دبير هيئت 
فرهنگی  مراكز  امور  به  رسيدگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
علی محمد بيدارمغز رئيس پيشين 
تشريفات نمايندگی دائم ايران در 
سازمان ملل و به همت ادارات كل 
روابط عمومی استانداری اصفهان، 
اصفهان،  استان  ارشاد  و  فرهنگ 
آهن  ذوب  اصفهان،  شهرداری 
اصفهان، شركت فوالد مباركه و با 
همكاری موسسه فرهنگی و هنری 

هنر برتر زنده رود پارتاک و مجموعه »ودينگ سنتر« در سالن همايش 
اصفهان سيتی سنتر برگزار شد.

در انتهای اين همايش از روابط عمومی های برتر استان اصفهان كه با 
با عنايت به حفظ  ارتقای فعاليت های فرهنگی هنری و  اعتال و  هدف 
تجليل  داشتند  فعاليت  كشور  توانمند  و  عظيم  سرمايه های  تقويت  و 
 ، اصفهان  آهن  ذوب  عمومی های  روابط  همايش  اين  آمد.در  عمل  به 
ارشاد،  و  ادارات كل فرهنگ  استانداری، شهرداری و دانشگاه اصفهان، 
فوالد  شركت  پايانه ها،  نقل  و  حمل  مالياتی،  امور  پرورش،  و  آموزش 
مباركه و اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان به عنوان 
روابط عمومی های برتر حامی فرهنگ و هنر معرفی گرديدند و با حضور 
حجت االسالم والمسلمين حبيب رضا ارزانی مديركل فرهنگ و ارشاد و 
جمعی از مسئوالن استانی با اهدا تنديس و لوح تجليل شدند.  مجيد 
مراديان به نيابت ازمهندس كجباف مدير روابط عمومی شركت تنديس 

و لوح ويژه دريافت نمود.

هشدار وزیر ارتباطات:
 کالهبرداری پیامکی

وزير ارتباطات در صفحه شخصی خود در اينستاگرام نسبت به سوء استفاده از 

نام وزارت ارتباطات هشدار داد.
در  ارتباطات  وزير  وطن،  كيميای  گزارش  به 
به  نسبت  اينستاگرام  در  خود  شخصی  صفحه 
هشدار  ارتباطات  وزارت  نام  از  استفاده   سوء 

داد.
متاسفانه  نوشت:  خود  پست  در  واعظی 
نام  از  استفاده  سوء  با  سودجو  افراد  برخی 
كاربران  به  پيامك  ارسال  و  ارتباطات  وزارت 

و  شدند  برنده  وزارت  اين  كشی  قرعه  يا  مسابقه  در  آنها  كه  نمايند  می  اعالم 
حساب  كردن  خالی  و  برداشت  به  اقدام  كاربران  بانكی  كارت  رمز  دريافت  با 
هيچ  پيامكها  گونه  اين  كنم؛  تاكيد  مجددا«  است  الزم  كنند.  می  مشترک 
كالهبرداری صرفا«  و  نداشته  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  به   ارتباطی 

 است.

 دپوی 40 هزار تن چای تاریخ مصرف
 گذشته در انبارها

از  اقتصادنيوز نوشت: رئيس هيات مديره سنديكای كارخانه جات چای شمال   
آخرين وضعيت چای دپو شده در انبارها خبر داد.

رحمت سميعی در خصوص ميزان چای های دپو 
شده در انبارها گفت: چای هايی كه تاريخ مصرف آنها 
گذشته در مجموع 40 هزار تن هستند كه مصرف 

انسانی ندارد و در انبارها بايگانی شدند.
شدند،  توليد  امسال  كه  چای هايی  اما  افزود:  او 
كيفيت بسيار عالی داشتند ولی نسبت به سال های 
قبل با رشد قيمتی مواجه شديم و در حال حاضر از 
توليد 20 هزار تن چای در امسال حدود پنج هزار 

تن در انبارها دپو شده داريم.
سميعی خاطر نشان كرد: البته بايد اين را مد نظر داشته باشيم كه معموال فروش 
بنده همزمان  به عقيده  پاييز و زمستان صورت می گيرد كه  محصول چای در 
با بهره برداری سال آينده تمام چای های دپو شده در پايان سال 94 به فروش 

می رسند.

رفع تصرف 90 هزار مترمربع اراضی 
دولتی دراستان اصفهان

المال  بيت  وبه  تصرف شده  رفع  كاشان  اراضی شهرستان  از  زمينها  اين 
راه  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  است  شده  بازگردانده 
وشهرسازی استان اصفهان، حسين ساالری مقدم مدير امالک 

وحقوقی اين اداره كل با اعالم اين خبر گفت : به منظور حفظ 
وحراست از حقوق بيت المال ، باتدابير ويژه واخذ احكام قضايی 
از  حفاظت  وستاد  انتظامی  نيروی  قضا،  دستگاه  هماهنگی  وبا 
اراضی ، اداره كل راه وشهرسازی استان اصفهان موفق به بازپس 
شده  متصرف  اراضی  از  مترمربع  هزار   90 تصرف  ورفع  گيری 
دولتی توسط سودجويان شد .مدير امالک وحقوقی اداره كل راه 
وشهرسازی استان اصفهان در اين باره اظهار داشت : اين زمينها 

بازگردانده  المال  بيت  وبه  شده  تصرف  رفع  كاشان  شهرستان  اراضی  از 
شده است . حسين ساالری مقدم درپايان از مردم خواست تا درصورت 
اطالع و مشاهده هرگونه تجاوز به اراضی دولتی در سطح استان مراتب را 
به ادارات راه وشهرسازی شهرستان مربوطه و يا اداره كل استان به شماره 

36688011 داخلی 206 اطالع دهند.

موج سرما، مصرف گاز در استان 
اصفهان را به بیش از 68 میلیون متر 

مکعب در روز رساند
موج سرما  با حاكميت  اصفهان گفت:  استان  گاز  مديرعامل شركت 
و ورود سامانه بارشی به كريدور مركزی كشور، مصرف گاز درسطح 
گزارش  رسيدبه  روز  در  مكعب  متر  68ميليون  از  بيش  به  استان  
روابط عمومی شركت گاز استان اصفهان، سعيد مومنی با اعالم اين 
خبر، با اشاره به كاهش محسوس دمای هوا  در سطح استان و بارش 
اولين برف پاييزی در شهر اصفهان گفت: كاركنان شركت گاز استان 
بصورت  شركت،  اين  عملياتی  و  امدادی  نيروهای  ويژه  به  اصفهان 
بكار  آماده  و  مطلوب  خدمات  ارائه  با  هستند  تالش  در  روز  شبانه 
نگهداشتن تاسيسات و شبكه های گازرسانی زمستان امسال را نيز با 
سربلندی و توزيع بهينه انرژی پاک به هموطنان سپری نمايند.وی با 
بيان اينكه تاكنون هيچ گونه قطعی يا افت فشار گاز در سطح استان ، 
حادث نشده مصرف گاز استان را  طی يك هفته اخير با روند افزايشی 
توصيف كرد و گفت: از 14 آذر ماه سالجاری تا شب گذشته ميزان 
مصرف گاز در بخش خانگی از 31 ميليون متر مكعب به  40 ميليون 
و 270 هزار متر مكعب رسيده است.مومنی گفت: اين ميزان مصرف 
گاز در بخش خانگی حاكی از افزايش 9 ميليون مترمكعبی نسبت به 
روز های گذشته است.مديرعامل شركت گاز استان اصفهان افزود : 
به علت سرمای شديد طی روزهای 15 و 16 آذرماه، مجبور به اعمال 
استان شديم. عمده  و صنايع  ها  نيروگاه  گاز  در مصرف  محدوديت 

از 65  بيش  را  مهندس مومنی، مصرف گاز طبيعی در روز گذشته 
ميليون متر مكعب عنوان كرد و گفت : از اين ميزان 40 ميليون متر 
مكعب در بخش خانگی و 24ميليون نيز در صنايع عمده و نيروگاه ها 
توزيع شده، اين در حالی است كه در 17  آذر ماه سال 93  مصرف 
مكعب   متر  ميليون  ؛ 31  مكعب شامل  متر  ميليون  استان 54  كل 
مربوط به  بخش خانگی - تجاری و 23 ميليون متر مكعب در صنايع 
عمده و نيروگاه ها بوده است.وی در رابطه با رويارويی با بحران های 
زمستانی افزود: قبل از شروع فصل سرما ،شركت گاز استان اصفهان 
استان با  تشكيل تيم های عملياتی، شناسايی نقاط ضعف و قوت، 
تعمير و اورهال ايستگاه  های تقليل فشار و حفاظت از زنگ، اعالم 
نيرو گاه ها و صنايع عمده جهت جايگزينی سوخت  به  باش  آماده 
دوم در صورت افت فشار گاز و رفع كمبودهای ابزاری و... تمهيدات 

الزم را اتخاذ نموده است.
داشت:   اظهار  ايمنی  نكات  از  ای  پاره  به  تاكيد  با  مومنی  مهندس 
جمله  از  گرمايشی  وسايل  اتصاالت   ، دودكش  بايستی  مشتركين 
و  بودم  سالم  از  و  بازديد  را  ترموكوپل   ، بست   ، شيلنگ   ، بخاری 

عملكرد درست آنها اطمينان حاصل نمايند.
مديرعامل شركت گاز استان اصفهان  با اشاره به اينكه اين روزها به 
علت بروز توده هوای سرد شاهد بيشترين آمار مصرف گاز طبيعی در 
بخش خانگی و تجاری هستيم، ابراز اميدواری كرد: با تداوم جديت 
الگوی مصرف و صرفه  با رعايت اصالح  و تالش مضاعف كاركنان و 
جويی مشتركين عزيز  بخصوص در بخش خانگی، بتوانيم زمستان 
افت فشار گاز در سراسر استان و  با سربلندی و عدم  نيز  را  امسال 
همچنين كمك به گازرسانی مستمر به هموطنان ساكن در مناطق  

سردسير و سرشاخه های مصرف به سالمت بگذرانيم.

حسین کشایی: 
 هزینه پایداری مدل های تعالی سازمانی 

به اندازه تعهد مدیریت است
اصفهان:  مخابرات  مديرعامل 
تعهد مديريت مهم ترين پارامتر 
جهت پياده سازی و اجرای مدل 
برای  تضمينی  و  تعالی  های 

اجرای آن در سازمان است.
عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
شركت مخابرات استان اصفهان، 
استان  مخابرات  ارزيابی  تيم 

در  گرفته  صورت  اقدامات  پياده سازي  و  كاوی  بهينه  جهت  بوشهر 
راستای مدل تعالی سازمانی از مخابرات اصفهان به عنوان يك شركت 

پيشرو بازديد نمودند.
حسين كشايی مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان در جلسه 
فرآيندي مستمر و  ماركينگ  بنچ  اظهار داشت:  اين خصوص  ای در 
سيستماتيك، براي شناسايي نقاط قوت و بهبود، تحليل و پياده سازي 

بهترين اقداماتي است كه موجب ارتقاي عملكرد سازمان ها مي شود.
وی افزود: بنچ ماركينگ به عنوان يكی از اصول پذيرفته شده ی رشد 
و تعالی سازمان مطرح است و انتخاب يك سازمان به عنوان الگو سعی 

و خطا را به حداقل می رساند.
كشايی تصريح كرد: مخابرات اصفهان از سال 78 مطالعات خود برای 
دريافت گواهينامه ISO  و همچنين پياده سازی مدل تعالی سازمانی 
را شروع نموده و در حال حاضر نيز اين مطالعات همچنان ادامه دارد.

وی هزينه پايداری مدل های تعالی سازمانی را به اندازه تعهد مديريت 
دانست و افزود: تعهد مديريت مهم ترين پارامتر جهت پياده سازی و 

اجرای مدل های تعالی است.
در  سازمان  تعالی  مدل  كرد:  تأكيد  اصفهان  مخابرات  مديرعامل 
صورتيكه خوب فهميده، پياده و بيان شود، نتايج سودمند و با ارزشی 

به دنبال خواهد داشت.
وی خاطر نشان كرد: حتی اگر ارزيابی هم وجود نداشته باشد، خود 
سازمان ها برای قرار گرفتن در مسير پيشرفت و تعالی بايد اين مدل 

ها را پياده كنند.
حسين كشايی به خرد نمودن استراتژی شركت در همه ی حوزه ها و 
بخش های مختلف شركت و تعريف استراتژی برای هر بخش اشاره 
نمود و افزود: سازمانی موفق خواهد بود كه متناسب با نياز مشتريان 

ساختار خود را تغيير دهد.
گفتني است كه بنچ ماركينگ را نمي توان به تنهايي به عنوان ابزاري 
از  اين شيوه فقط يكي  بلكه  به كاربرد  ارتقاي عملكرد سازمان  براي 

ده ابزار TQM است.
تحصيل،  و  مطالعه  براي  منظم  روشي  ماركينگ  بنچ  كلي  به طور 
آموختن،  براي  فرصتي  توسعه،  براي  روشي  براي خالقيت،  فرايندي 
ابزاري براي تعيين، تأسيس و به دست آوردن استاندارد بهترين ها و 

بهبود مستمر فرايندها است.
سازمان ها به دليل برآوردن نيازها و انتظارات مشتري، يافتن روش ها 
به  اهداف سازمان، دستيابي  به  براي دسترسي  نياز  مورد  اقدامات  و 
عملكرد بهتر، پياده سازي بهترين اقدامات، ترويج تفكر خالق، سنجش 

رقبا و تسريع در بهبود فرآيندها به بنچ ماركينگ رو مي آورند.
تغييرات،  به  مديريت  نياز  به خاطر  نيز  بوشهر  مخابرات  ارزيابی  تيم 
نياز سازمان به شناخت فرايندهای جديد و عملياتی نمودن آن برای 
تأمين نياز مشتري و بازار و ارتقاي عملكرد خود، مخابرات اصفهان را 

به عنوان بنچ ماركينگ خود انتخاب نمودند.

         معاون بهره برداري ذوب آهن اصفهان :
ذوب آهن اصفهان کاهش قیمت تمام شده از طریق افزایش بهره وري  کوره بلند را آغاز نمود

فناوري  و  پژوهش  نمایشگاه  یازدهمین  پژوهش،  هفته  آستانه  در 
دانشگاه  اصفهان،   استاندار  پور  زرگر  رسول  با حضور  اصفهان  استان 
هاي مطرح استان، نمایندگان بخش خصوصي، سازمانها، دستگاه هاي 
مبارکه  فوالد  شرکت  فعال  حضور  و  نهاد  مردم  هاي  سازمان  اجرایي، 
رویکرد  ملي،  عزم  با شعار  جاري  ماه  آذر   18 تا   15 تاریخ  در  اصفهان 
جهاني در محل نمایشگاه هاي بین المللي استان اصفهان برگزار شد و 
طي آن شرکت فوالد مبارکه  آخرین فعالیت خود در بحث پژوهش را در 

اختیار بازدیدکنندگان قرار داد.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه دکتررسول زرگرپور استاندار اصفهان 
توسعه  در  بیسابقه  تحوالت  و  فناوري  سریع  پیشرفت  اظهارداشت: 
رویارویي  که  شد  موجب  شدن  جهاني  جریان  در  بینالمللي  ارتباطات 
جوامع بشري به طریقي از شکل برخوردهاي نظامي به رقابتهاي فناوري 

تبدیل شود.
در توسعه علمي استان نقش صنایع، نقش پژوهشکده ها و مؤسسات 

آموزشي را نمیتوان نادیده گرفت
در  میتوانند  که صنایع  نقشي  نمیتوان  اینکه  بیان  با  اصفهان  استاندار 
توسعه علمي استان  ایفا کنند را نادیده گرفت، گفت: اصوالً اگر چرخه 
علم تا صنعت و توجه صنایع به امر پژوهش وفناوري و ارتباط تنگاتنگ 
مقولههاي  با  همراه  اقتصاد  جهش  بیتردید  یابد  افزایش  مقوله  این  با 
زیستمحیطي به عنوان یکي از ضرورتهاي استان و کشور مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.
زرگرپور فقدان باور در بخش صنعت و واحدهاي کسب و کار به اینکه 
توسعه و کسب تکنولوژي برتر جز از مسیر دانشگاه و پژوهش امکانپذیر 
نیست و همچنین فقدان باور دانشگاه در رسالت خویش در امر توسعه 

را از جمله مهمترین مشکالت دانست.
ایشان افزود: رشد تحقیقات توسعهاي در هر کشور با ایجاد فضاي ملي 
افزایش شاخصهاي سرمایه گذاري، نیروي انساني،  تحقیق و توسعه و 

اطالعات و اطالع رساني در تحقیق و توسعه امکان پذیر خواهد بود.
اولویتهاي  و  اهداف  به  توجه  با  یازدهم  دولت  اینکه  بیان  با  زرگرپور 
اولویت  و  اهداف  کشور،  شرایط  و  علمي  جامع  نقشه  سند  در  مندرج 
هاي راهبردي را در حوزهي علم و فناوري تعیین کرده است، تصریح 
کرد: این اهداف شامل اعتالي اخالق و معنویت در دانشگاهیان، دانش 
به  نیل  آموختگان،  دانش  اشتغال  دستیابي  دانشجویان،  و  آموختگان 
توسعه و پیشرفت پایدار، درون زا و متوازن از مسیر توسعهي علمي، 

پیشبرد بهرهوري و شکوفایي علمي است.
وي ظرفیت سازي براي توسعه فناوري، گسترش مرزهاي دانش همراه 
برابر  فرصتهاي  آموزشي،  عدالت  توسعه  کشور،  نیازهاي  به  پاسخ  با 
آموزشي، تربیت دانش آموختگان کارآفرین، توانمند و خالق و اخالقي، 
دستیابي به دانشگاه هاي جهانتراز، کارآفرین، دانش افزا و ثروت آفرین 

را از دیگر اهداف و اولویتها برشمرد.
یازدهم  دولت  راهبردي  اولویتهاي  این  اینکه  بیان  با  زرگرپور  رسول 
و  فناوري  و  علم  توسعه  افزود:  است،  شده  تنظیم  کلي  محور  دو  در 
بسترسازي براي تحقق اقتصاد دانشبنیان و همچنین بهبود زیرساختها، 

منابع و ارتباطات و پشتیباني از جمله آن محورها است.
وي با اشاره به اینکه براي تحقق این راهبردها 9 اولویت راهبردي ارائه 
شده است، تصریح کرد: اتصال حلقه علم و فناوري به حلقهي تجارت و 
ثروت ملي، ایجاد پیوند پویا میان دانشگاه، مراکز پژوهشي و جامعه و 
همگاني سازي علم، کارآفریني و شغل آفریني براي دانش آموختگان، 
روزآوري آموزش و پرورش و پیوند آنها با دانش روز و نیازهاي کشور از 

جمله ي اولویت راهبردي به شمار میرود. 

و  دانشگاهها  امور  اداره  در  تمرکز  کاهش   : افزود  اصفهان  استاندار    
رشد  و  تشکیل  در  تسهیل  غیردولتي،  بخش  آفریني  نقش  گسترش 
اندیشي،  آزاد  و  نوآوري  ترویج  اسالمي،  و  صنفي  سیاسي،  تشکلهاي 
و  علمي  ارتباطات  توسعه  منابع،  ي  عادالنه  تخصیص  و  مجدانه  تأمین 

جهان گستر از دیگر اولویت هاي راهبردي است.
در  فناوري  و  پژوهش  نمایشگاه  یازدهمین  اینکه  به  اشاره  با  زرگرپور 
در  فناوري  و  علم  زمره  در  اصفهان  که  میشود  آغاز  حالي  در  اصفهان 
کشور شناخته شده است، گفت: وجود دو دانشگاه بزرگ ملي همچون 
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان به عنوان دو مجموعه بزرگ 
با  متعدد  هاي  دانشگاه  وجود  نیز  و  عالمان  و  نخبگان  تربیت  با  علمي 
ضریب کیفي قابل قبول توانسته اند در توسعه علمي کشور نقش بزرگي 
را ایفا کنند.رسول زرگرپور با بیان اینکه نقش پژوهشکده ها و مؤسسات 
آموزشي را به عنوان تکمیل کننده توسعه علمي استان نمي توان نادیده 
گرفت، اظهارداشت: اصفهان به عنوان نخستین استاني مطرح است که 
مقولهي پارکهاي علم و فناوري را به طور جدي دنبال کرد و توانست با 

تأسیس اولین و تنها شهرك علمي و تحقیقاتي، با هدف ایجاد و حمایت 
از شرکت هاي دانش بنیان، چرخهي واسط علم تا صنعت را تکمیل کرده 

و راه را براي ایجاد اولین کریدور علم و فناوري کشور هموار کند.
عنوان  به  فناوري  و  علم  کریدور  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 
چشم  تحقق  در  کنندهاي  تعیین  نقش  میتواند  استان  توسعهي  محور 
انداز بیست سالهي کشور ایفا کند، اظهارداشت: در این سند به صراحت 
اشاره مي کند که جمهوري اسالمي ایران در سال 1404 باید برخوردار از 
دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع 

انساني و سرمایه اجتماعي در تولید ملي باشد.
وي خاطرنشان کرد: بدون تردید توسعه علمي، صنعتي و فرهنگي هر 
منطقه بدون پرداختن به امر پژوهش و فناوري با موفقیت چنداني همراه 
نخواهد بود و در واقع پژوهش و فناوري موتور محرك پیشرفت و توسعه 

محسوب مي شود.
وي اظهارداشت: پژوهشي در آینده یك جامعه مؤثر خواهد بود که به 
صورت کاربردي در اختیار بشر قرار گیرد به این معنا که با حمایت از 
برداشته  گام  پیشرفت  راه  در  پژوهش  کردن  کاربردي  براي  پژوهشگر 

شود تا اقتصادي پویا را به ارمغان آورد.
باید  اقتصادي  به چنین  براي دستیابي  نمود:  اصفهان تصریح  استاندار 
ابداع و نوآوري شامل نظام نوآوري، زیرساخت هاي  شرایط الزم براي 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  بنیان،  دانش  کارهاي  و  از کسب  حمایت 
و توسعه ي منابع انساني فراهم شود تا توانایي تبدیل ایده هاي نو به 
منجر  جدید  محصوالت  تولید  به  گذاري  سرمایه  طریق  از  محصوالت 
شود.وي در پایان اظهار امیدواري کرد که بتوان با استفاده مفید و موثر 
از ظرفیت هاي موجود پژوهش و فناوري کشور و استان به منظور انجام 
اقدامات مدبرانه در بهبود تولید ملي و توسعه ي استان گام هاي مناسب 

و مفیدي برداشته شود.
به  فناوري  و  پژوهش  نمایشگاه  یازدهمین  فوالد  خبرنگار  گزارش  به 
 500 و  هزار  پنج  در  غرفه   52( غرفهها  تعداد  و  وسعت  در  کمي  لحاظ 
مترمربع فضاي نمایشگاهي ( و چه از لحاظ کیفي و تأکید بر استانداردها 
نسبت به سالهاي قبل متفاوت بود، ضمن اینکه از دیگر ویژگیهاي این 
نمایشگاه توجه به محیط زیست و آب اساس توسعه پایدار، فرهنگ و 
هنر و توسعه با رویکرد هنرمندانه و توجه به معماري روستایي ، علوم 
انساني، فرهنگسازي و جشنواره دانشآموزي به عنوان زیر ساخت اصلي 

توسعه پژوهش محور اشاره کرد.

* روابط عمومي شرکت فوالد مبارکه روابط عمومي برتر استان
همایش جایگاه روابط عمومي در توسعه اقتصاد ، فرهنگ و هنر با حضور 
دبیر  نژاد  ، مطهري  ارتباطات  و  اجتماعي  دکتر ساروخاني،استاد علوم 
هیأت  دبیر  و  وزیر  ایران، مهدي محمدي مشاور  روابط عمومي  انجمن 
رسیدگي به امور مراکز فرهنگي وزارت ارشاد اسالمي ، دکتر بیدار مغز  
رضا  حبیب  االسالم  حجت  و  اسالمي  جمهوري  سفارت  اسبق  کاردار 
از مدیران  اصفهان  و جمعي  ارشاد اسالمي  و  ارزاني مدیرکل فرهنگ 
روبط عمومي دستگاه هاي دولتي و خصوصي استان اصفهان برگزار شد 
و در عرصه حمایت از فرهنگ و هنر با اهداي تندیس و لوح تقدیر از 
روابط عمومي شرکت فوالد مبارکه به عنوان روابط عمومي برتر تجلیل 
سالن  در  ماه  آذر   15 در  همایش  این  فوالد  خبرنگار  گزارش  به  شد. 
همایش سیتي سنتر اصفهان و با هدف بررسي تأثیر متقابل اقتصاد بر 
فرهنگ و هنر و تأثیر روابط عمومي هاي فعال در مقوله اقتصاد و امور 
فرهنگي تشکیل شد و اساتید این حوزه به تشریح موضوعاتي همچون 
نمادهاي  و  و هنر مظاهر  فرهنگ  اقتصاد،  توسعه  فرهنگ،  و  ارتباطات 

ارتباطي و راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات پرداختند.
ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  همایش  این  در  است  حاکي  گزارش  این 
اسالمي اصفهان گفت: سرمایه گذاري در عرصه فرهنگ و هنر، ضمن 
بازگشت چند برابري سرمایه موجب ارتقاي سطح فرهنگي جامعه نیز 
مي شود ضمن اینکه  در زمان حاضر زمینه براي سرمایه گذاري بخش 

خصوصي در بخش فرهنگ و هنر کاماًل، آماده است.
ایراني در جهان  ارائه فرهنگ و هنر  ارزاني  حجت االسالم حبیب رضا 
و  ارتباطي  هاي  مدل  ترسیم  و  تعریف  و  استانداردسازي  مستلزم  را 
فرهنگي مناسب و برنامه محور دانست و گفت:  در زمان حاضر زمینه 
براي سرمایه گذاري بخش خصوصي در بخش فرهنگ و هنر کاماًل آماده 
با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومي در ارتقاي سطح  است.ایشان 
تعامل سازنده  با  و فرهنگ سازي  فرهنگي جامعه گفت: اطالع رساني 
هاي  شبکه  گسترش  و  ایجاد  گیرد.وي  مي  شکل  ها  عمومي  روابط 
ارتباطي به منظور رصد اخبار را ضروري دانست و گفت: مدیران دستگاه 
ها باید ارتباط خود را با روابط عمومي ها افزایش دهند تا بسیاري از امور 

تسهیل شود.

حضور فعال شرکت فوالد مبارکه در  یازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوري استان اصفهان



استان  انتظامي  فرماندهي  كاربردي  تحقيقات  دفتر 
اصفهان به فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد و دانشجويان 
دهند  انجام  دفتر  اين  براي  تحقيقاتي  كار  يك  كه  دكترا 
مي كند.به  اعطا  ماه  شش  تا  دو  از  خدمت  كسر  امتياز 
گزارش كيميای وطن، سرهنگ »عليرضا سعيدي« اظهار 
كرد: يكي از فعاليت هاي دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي 
به  خدمت  كسر  امتياز  اعطای  اصفهان  استان  انتظامي 
دكترا  دانشجويان  و  ارشد  كارشناسي  التحصيالن  فارغ 
سربازي  خدمت  به جاي  تحقيق  جايگزين  طرح  اجراي  و 
پژوهشي  نيازهاي  ساله  همه  دفتر  اين  افزود:  وي  است. 
آوري  جمع  را  استان  انتظامي  نيروي  تخصصي  رده هاي 
كرده و پس از اولويت بندي آنها در شوراي پژوهش كه به 
رياست فرمانده انتظامي استان برگزار مي شود، موضوعات 
كارشناسي  التحصيالن  فارغ  به  تحقيقاتي  هاي  طرح 
رشته هاي  در  علمي  نخبگان  و  دكترا  دانشجويان  و  ارشد 
جامعه  حقوق،  روانشناسي،  انساني،  علوم  اجتماعي،  علوم 
شناسي، مترجمي، جغرافيا و برنامه ريزي شهري ارائه مي 
شود. رييس دفتر تحقيقات كاربردي پليس استان اصفهان 
موضوعات  از  يكي  مي توانند  عالقمندان  كرد:  تصريح 
و  انتخاب  را  استان  پليس  نياز  مورد  تحقيقاتي  طرح هاي 
در صورت تاييد پرپوزال آن، طرح خود را انجام دهند كه 
براساس ارزيابي هاي به عمل آمده از دو تا شش ماه كسر 

خدمت به مجريان طرح تعلق مي گيرد.
 سعيدي در خصوص طرح جايگزين تحقيق به جاي خدمت 

سربازي نيز گفت: اين طرح مربوط به كساني است كه از 
سوي بنياد نخبگان به عنوان نخبه معرفي شده باشند كه 
با ارائه معرفي نامه از اين بنياد مي توانند به دفتر تحقيقات 
موضوعات  از  يكي  و  مراجعه  استان  پليس  كاربردي 
طرح هاي تحقيقاتي را انتخاب و آن را به جاي كل خدمت 

خود انجام دهد.
 وي خاطرنشان كرد: الزم به ذكر است، نخبگان وظيفه در 
طول انجام كار تحقيقاتي خود از حقوق و مزايا برخوردار 
بوده و تمام هزينه هاي ناظران علمي و انتظامي طرح نيز 

توسط دفتر تحقيقات كاربردي پرداخت مي شود.
اصفهان  استان  پليس  كاربردي  تحقيقات  دفتر  رييس   
كاربردي  تحقيقات  دفتر  پژوهشي  اولويت هاي  بيشتر 
و  امنيت  و  نظم  دو حوزه گردشگري،  در  را  استان  پليس 
آسيب هاي اجتماعي استان عنوان كرد و افزود: از ابتداي 
انجام  تحقيقاتي  طرح   51 تاكنون  دفتر  اين  تاسيس 
قرار  حمايت  مورد  نيز  دكترا  رساله  و  نامه  پايان   50  و 

گرفتند.
 سعيدی به تاسيس سه دفتر در دانشگاه هاي مطرح استان 
در  پژوهي  امنيت  گروه  دفتر  داشت:  اظهار  و  كرد  اشاره 
دانشگاه اصفهان، دفتر دانش انتظامي اصفهان در دانشگاه 

و  اجتماعي  مطالعات  پژوهشي  گروه  دفتر  و  خوراسگان 
امنيت در دانشگاه آزاد خميني شهر به نوعي پل ارتباطي 
طريق  اين  از  دانشجويان  تا  هستند  دانشگاه  با  پليس 
به  و  شده  آشنا  انتظامي  نيروي  پژوهشي  هاي  فعاليت  با 
و  علمي  امنيت مشاركت  و  نظم  در عرصه  بتوانند  راحتي 

تحقيقاتي داشته باشند.
 وی همچنين به برپايي بيش از 100 نشست علمي و اتاق 
فكر در 9 ماهه امسال اشاره و خاطرنشان كرد: به منظور 
بهره گيري از دانش و تخصص اساتيد و صاحب نظران حوزه 
تحقيقات  دفتر  پليسي،  هاي  ماموريت  در  اجتماعي  علوم 
در  دانشگاه  اساتيد  به جذب  اقدام  استان  پليس  كاربردي 
فكر  اتاق هاي  در  آنان  از  و  كرده  پژوهشي  همكار  قالب 
در  آنها  نظرات  از  و  كرده  بهره گيري  تخصصي  پليس هاي 
نظر  تبادل  و  بحث  جرايم  از  پيشگيري  شيوه هاي  زمينه 

مي كند. 
رييس دفتر تحقيقات كاربردي پليس استان اصفهان گفت: 
)ره(  خميني  امام  ميدان  شدن  بسته  طرح  موفق  اجراي 
اصفهان به روي وسايل نقليه، كاهش فوتي ها با راه اندازي 
ايستگاه هاي امنيت و سالمت در جاده ها، كاهش تخلفات 
در  مخابراتي  نوين  فناوري هاي  از  استفاده  با  رانندگي 

طرح  موفق  اجراي  رانندگي،  تخلفات  از  پيشگيري 
شهر  مركزي  هسته  در  سواران  موتورسيكلت  ساماندهي 
آسيب شناسي  هاي  مولفه  احصای  اجراي طرح  و  اصفهان 
گونه هاي سرقت را مي توان نتايج برپايي اين اتاق هاي فكر 
برشمرد. وي افزود: اساتيد دانشگاه و صاحب نظران حوزه 
سوابق  ارائه  و  نامه  معرفي  با  مي توانند  اجتماعي  مسايل 
علمي خود به عنوان همكار پژوهشي در نشست هاي علمي 
و اتاق هاي فكر پليس استان شركت كرده و به پليس در 
گريد  دريافت  سعيدی  كنند.  كمك  جامعه  بهتر  امنيت 
علمي ترويجي براي »فصلنامه دانش انتظامي اصفهان« را 
يكي از موفقيت هاي اين دفتر عنوان كرد و گفت: در حال 
اين فصلنامه چاپ و در سطح مراكز  از  حاضر سه شماره 
علمي توزيع شده كه در اين زمينه نيز تمامي دانشجويان 
و صاحب نظران مي توانند مقاالت تخصصي خود در حوزه 
 مسايل آسيب هاي اجتماعي را به دبيرخانه فصلنامه ارسال

 كنند.
اصفهان  استان  پليس  كاربردي  تحقيقات  دفتر  رييس   
اقشار  همه  مشاركت  نيازمند  امنيت  تامين  اينكه  بيان  با 
جامعه است، اظهار كرد: يكي از قشرهايي كه مي توانند راه 
گشاي مشكالت و معضالت اجتماعي باشند و به پليس در 
حفظ و ارتقاي امنيت جامعه كمك كنند، محققان، صاحب 
نظران، اساتيد و دانشجويان هستند و در اين زمينه دفتر 
تحقيقات كاربردي از هرگونه همكاري علمي آنان استقبال 

مي كند.

مهندس  كه  بود  جاري  سال  ماه  آبان  نوزدهم 
صادقي به عنوان مدير عامل ذوب آهن اصفهان 
مدير  خدمات  و  زحمات  از  و  گرديد  منصوب 
تقدير  محمدي  سعد  دكتر   ، سابق   عامل 
شغلي  سوابق  و  كارنامه  در  صادقي  شد.مهندس 
نفت،  ملي  شركت  در  كاري  سوابق  از  غير  خود 
فلزات  و  معادن  وزارت  در  مشاورت  و  معاونت 
مدير  فلزات،  بورس  كلی  دبير  و  موسس  سابق، 
ايران  عاملي شركت مديريت طرح هاي صنعتي 
و قائم مقامي مدير عامل شركت فوالد مباركه ، 
سابقه كاري مرتبط و درخشاني هم در خود ذوب 
مختلف  جهات  از  كه  است  داشته  اصفهان  آهن 

قابل يادآوري و اميد بخش خواهد بود . 
تا 76  فعاليت مهندس صادقي طي سالهاي 69 
عاملي  مدير  و  مديره  هيئت  رئيس  عنوان  به 
مناسبي  تجربه  و  پشتوانه  اصفهان  آهن  ذوب 
اين  سكانداري  جديد  دوران  در  ايشان  براي 
مجتمع عظيم صنعتي ، تجديد خاطره شيرينی 
براي كاركنان  فعلي كارخانه كه بسياري از آنها 
مايه  و  بوده  شاهد  را  ايشان  قبلي  تصدي  دوران 
كشور،  فوالد  صنعتگران،  براي  افتخار  و  اميد 
 بازنشستگان ذوب آهن و مردم كشورمان خواهد

 بود . معموال در بين مسئوالن وجامعه مديريتي 
اتفاق  كشور ما به طور كلي هرگز و يا به ندرت 
آن  رياست  سازماني  در  شخصي  كه  افتد  مي 
و  كار  اتمام  از  بعد  و  باشد  داشته  برعهده  را 

خداحافظي با آن سازمان در سالهاي بعد دوباره 
دست  در  را  كار  رشته  و  برگردد  سازمان  آن  به 
مهندس  براي  مبارك  اتفاق  اين  اكنون  و  گيرد 
صادقي و مجموعه ذوب آهن اصفهان اتفاق افتاده 
و بدون شك انتصاب فوق با توجه به شرايط فعلي 
شركت و از طرفي اوضاع صنعت فوالد در جهان 
و ايران نشانه حسن انتخاب، دقت نظر و احساس 
همچنين  و  آهن  ذوب  مديره  هيئت  مسئوليت 
انگيزه و احساس مسئوليت مهندس صادقي براي 
اداره مناسب شركت و رونق بخشيدن به وضعيت 

توليدي و اقتصادي آن است . 
وضعيت  شركت  فعلي  كاركنان  خصوصا  همگان 
قبل خصوصا سال 69  سالهاي  در  قبلي شركت 
به بعدكه همزمان با دوران پس از جنگ تحميلي 
و  ديده  را  بود  صادقي  مهندس  كار  به  شروع  و 
شنيده اند و تحوالت آن زمان در زمينه بازسازي 
و بهسازي و تعميرات قسمت هاي مختلف شركت 
، اجراي طرح هاي جديد توليدي ، تقويت انگيزه 
هاي كاري صنعتگران و روند رو به رشد شركت را 
به ياد دارند و در حال حاضر عليرغم گذشت زمان 
شرايط فعلي اقتصادي كارخانه و ديگر مسائلي كه 
ا با دوران قبل متفاوت نشان مي  زمان حاضر ر 
دهند كاركنان شركت را متعهد سازد كه دست 
را  درخشاني  دوران  جديد  عامل  مدير  دست  در 

رقم بزنند.
براتعلي سليماني درچه

بحران  مديريت  ستاد  رئيس  جانشين 
در  كرمان  موفقيت  از  كرمان  استان 
و گفت:  داد  آنفلوانزا خبر  بيماری  كنترل 
قرار  عادی  وضعيت  در  كرمان  اكنون  هم 

گرفته است.
به  اشاره  ضمن  الهی  سيف  ابوالقاسم 
برای  گرفته  صورت  روزی  شبانه  زحمات 
اظهارداشت:   كرمان  در  اپيدمی  كنترل 
هفته  انتهايی  روزهای  از  خوشبختانه 
شدت  به  كرمان  در  ابتال  موارد  گذشته 
بستری  بيماران  تعداد  و  يافته  كاهش 
گذاشته  كاهش  به  رو  بيمارستانها   در 

است.
وی تصريح كرد: همكاری عمومی و تالش 
تدابيری كه  و  استان كرمان  بحران  ستاد 
بيماری  شد  موجب  شد  گرفته  نظر  در 
سفيد  با  زرد  از  شهر  وضعيت  و  كنترل 

تغيير كند.
بايد روند مراقبتهای  ادامه داد: مردم  وی 
زيرا  دهند  ادامه  همچنان  را  عمومی 
تشديد  سرما  فصل  در  آنفلوانزا  بيماری 

می شود.
بحران  مديريت  ستاد  رئيس  جانشين 
شدگان  فوت  آمار  افزود:  كرمان  استان 

كه  است  نفری   ۳۳ همان  آنفلوانزا 
وضعيت  و  شد  اعالم  پنجشنبه  روز 
كنترل تحت  كامال  شهر   بهداشتی 

 است.
آرامش  موجب  رو  مدارس  تعطيلی  وی 
دانست  بيماری  كنترل  و  جامعه  عمومی 
و گفت: اين موفقيت با تالش كادر درمانی 
استاندار  مطلوب  نظارت  و  كرمان  استان 
تقدير جای  و  گرفته  صورت   كرمان 

 دارد.
وی همچنين به توزيع داروی ويژه آنفلوانزا 
اكنون  هم  افزود:  و  كرد  اشاره  كرمان  در 
و  واكسن  تامين  زمينه  در  مشكلی  هيچ 
داروهای مربوط به اين بيماری در كرمان 

وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی یزد: 
گردشگری خط مقدم توسعه 

استان است
 

مديركل ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری يزد 
گفت: اولويت رشد و توسعه اين استان توجه جدی و علمی 
به صنعت گردشگری بوده از اين رو اين صنعت خط مقدم 

توسعه و رونق همه جانبه استان شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع 
بازديد  در  يزد، محمدمهدی شرافت  و گردشگری  دستی 
از طرح توسعه هتل داد افزود: در راستای توجه به مقوله 
گردشگری ، عالوه بر گردشگری تاريخی و فرهنگی بايد در 
اولويت های بعدی به گسترش هماهنگ و متوازن استان 
در اين صنعت و در بخشهای طبيعت گردی و همچنين 

گردشگری درمانی و سالمت توجه ويژه داشت.
وی اظهار كرد: اين امر مسئوليت اين اداره كل را برای تهيه 
طرح های جامع گردشگری، برنامه پنج ساله توسعه اين 
صنعت و توجه به تمام جوانب مثبت و همچنين كاهش 

اثرات منفی رونق اين صنعت را دوچندان كرده است.
مديركل ميراث فرهنگی استان درباره برنامه های حال 
به  باتوجه  كرد:  خاطرنشان  نيز  كل  اداره  اين  حاضر 
كمبود اماكن اقامتی عالوه بر تالش برای دعوت و زمينه 
و  چهار  های  هتل  برای  گذاران  سرمايه  حضور  سازی 
پنج ستاره در قالب گسترش هتل های سنتی به عنوان 
قالب  در  و همچنين  اقدام شده  يزد  برند شاخص  يك 
طرح اقامتگاه های بوم گردی عالوه بر تأمين بخشی از 
خدمات اقامتی، پذيرايی و گردشگری به عدالت درآمدی 

نيز التفات شده است.
شرافت تاكيد كرد: اهميت توسعه هتل های موجود چنان 
واضح است كه به عنوان يك اولويت اصلی مطرح شده و 
در حال حاضر عالوه بر طرح توسعه هتل داد كه در اين 
خصوص پيشتاز بوده و تا پايان سال، ۳0  اتاق به ظرفيت 

خود اضافه خواهد كرد.
وی يادآور شد: البته هتل باغ مشيرالممالك، ارگ جديد 
جهانگردی  و  ايرانگردی  و  يزد  صفائيه  پارسيان،  يزد، 
بيشتر  حمايت  با  كه  دارند  توسعه  مصوب  های  طرح 
توانند  می  بانكی  تسهيالت  تأمين  مخصوصاً  مسئوالن 
در مدت كوتاهی ظرفيت اقامتی خود را با حداقل هزينه 

ممكن افزايش دهند.
استان يزد 2270 هكتار بافت تاريخی دارد كه شهر يزد 
به عنوان نخستين شهر خشت خام و دومين شهر تاريخی 
جهان دارای بافت تاريخی به مساحت عرصه 74۳ هكتار و 
مساحت حريم پنج هزار هكتار در فهرست آثار ملی كشور 

به ثبت رسيده است.
در  را  ايرانی  تمدنی  و  فرهنگ  هنر،  از  ای  يزد گنجينه 
از آن جمله می توان به بناهای مذهبی،  خود دارد كه 
بقعه، مساجد، حسينيه ها، زيارتگاههای زرتشتيان، خانه 
های تاريخی، آب انبارها، باغ های تاريخی ، بادگيرها و 

بازارچه ها اشاره كرد.
شهر  بادگيرها،  شهر  همچون  عناوينی  با  همچنين  يزد 
نساجی ، شهر كار و كاريز و كاهگل، دارالعباده، دارالعلم 
شيرينی،  ها،  دوچرخه  شهر  ايران،  حسينيه  دارالعمل،  و 
شهر قنات و قنوت و قناعت و شهر آتش و آفتاب شناخته 

می شود.
اين استان هم اكنون در كنار اصفهان و فارس به عنوان 
سفرهای  از  بسياری  مقصد  ايران  گردشگری  مثلث 
 تفريحی و توريستی و علمی گردشگران داخلی و خارجی

 است.
به تازگی و به منظور افزايش ظرفيت اماكن اقامتی استان، 
استان  اين  در  اندازی  راه  برای  گردی  بوم  مجموعه   90
بهره  به  سال  پايان  تا  آن  مورد   ۳0 كه  بينی شده  پيش 

برداری می رسد.

برگزاری همایش آموزشی آشنایی با  
ایدز و رفتارهای پرخطر در لنجان

مدير كميته امداد شهرستان لنجان از برگزاری همايش آموزشی 
مددجوی  با حضور 200  پرخطر  های  رفتار  و  ايدز  موضوع  با 
تحت پوشش كميته امداد در اين شهرستان خبرداد.به گزارش 
كيميای كوير بنقل از روابط عمومی و اطالع رسانی كميته امداد 
امام خمينی)ره( استان اصفهان؛ عبدالرضا پيمان گفت: همزمان 
مددجويان  از  200نفر  حضور  با  همايشی  ايدز  جهانی  روز  با 
تحت حمايت امدادلنجان برگزار شد.وی افزود:در اين همايش 
كه با همكاری مركز بهداشت و درمان شهرستان و شهرداری 
شهرداری  اجتماعات  درسالن  انتظامی  نيروی  و  فوالدشهر 
فوالدشهر برگزار شد، پزشك مربوطه در خصوص بيماری ايدز و 
بيماری های پرخطر مطالب جامعی را بيان و به صورت پاورپوينت 

توضيحاتی ارائه كرد . 
مدير كميته امداد شهرستان لنجان با اشاره به نقش خانواده ها 
درپيشگيری ازابتالء به اينگونه بيماری ها، گفت: دراين همايش 
معاون اجتماعی نيروی انتظامی شهرستان درخصوص شبكه های 
مجازی،  اينترنت،ماهواره و خطرات آن جهت خانواده هابه صورت 

پاورپوينت مطالبی بيان كرد.
وی خاطر نشان كرد: به منظور ارتقاء سطح آگاهی های فرهنگی، 
براساس  و  حمايت  تحت  خانواده های  اجتماعی  و  مذهبی 
نيز كارگاه های  اين همايش ها و  انجام شده نظير  برنامه ريزی 
مختلف  درگروه های  تحت حمايت  افراد  تمامی  برای  آموزشی 

برگزار خواهد شد.
 اهداء 1۳ تخته فرش توسط يك فرد خير به مددجويان تحت 

حمايت كميته امداد جرقويه
مدير كميته امداد شهرستان اصفهان  از اهدای 1۳ تخته فرش 
به خانواده های دارای يتيم جهت جهيزيه نوعروسان اين منطقه 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی كميته امداد امام 
خمينی)ره( استان اصفهان، علی جعفری گفت: يك خير تهرانی  
در اقدامی خداپسندانه 1۳تخته فرش به خانواده های يتيم اين 
شهرستان اهدا نموده كه ارزش ريالی فرش های مذكور بيش از 
به گستردگی  اشاره  با  برآورد شده است.وی  ريال  ميليون   52
منطقه جرقويه افزود: هم اكنون بيش از 200 نفر يتيم تحت 
حمايت اين كميته هستند كه در طول سال از خدمات مختلفی 
در زمينه های اشتغال، فرهنگی، درمانی،حمايتی ، مسكن،ازدواج 
و غيره بهره مند می شوند.مدير كميته امداد شهرستان اصفهان 
تصريح كرد: با توجه به كمبود اعتبارات كميته امداد در تالش 
از ظرفيت خيرين در سرفصل های مشاركتی  استفاده  با  است 
بحث خدمات رسانی به محرومين را به طور كامل انجام دهد.وی 
ادامه داد: هم اكنون در طرح اكرام 657 حامی با كميته امداد 
مشاركت دارند كه اين خود نقطه قوت مهمی در كمك به ازدواج 
،معيشتی ،تحصيلی و درمانی ايتام است. 101 حامی نيكوكار به 
جمع حاميان در طرح محسنين چادگان پيوستندمدير كميته 
امداد شهرستان چادگان از جذب 101 حامی در سه ماهه اخير 

در اين مديريت خبر داد. 
امام  امداد  كميته  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
خمينی )ره( استان اصفهان؛  حميدرضا طاهری از افزايش جذب 

تعداد حاميان در اين مديريت خبر داد.
تعداد 101 حامی  انجام شده،  پيگيری های  توجه  با  افزود:  و 
جذب چادگان  شهرستان  امداد  توسط  محسنين  طرح   در 

 گرديد. 
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مدير عامل مجمع خيرين سالمت چهارمحال و بختياری گفت: 
هم اكنون به همت مجمع خيرين 20 پروژه در حوزه بهداشت 

و درمان در آستانه بهره برداری است
 به گزارش كيميای وطن، عباس قادري افزود: اين پروژه ها با 
مجموع زير بناي هفت هزارو 1۸5 متر مربع در شهرستانهاي 

اين استان آماده بهره برداري است.
وي، مركز بهداشتي و درماني امام حسن مجتبي )ع( 

البنين  ام  حضرت  ناباروري  درمان  كلينيك  و 
در  رئيسي  قربانعلي  حاج  مشاركت  با  )س( 
شهركرد با زيربناي يكهزار و 270 متر مربع 
و درمانگاه و اورژانس و فوريت هاي پزشكي 
115 شادروان نادري با مشاركت خانواده اين 

مرحوم در زير بناي 1۸0 متر مربع از جمله 
اين پروژه ها اعالم كرد.

تشخيص  آزمايگاه  و  درماني  بهداشتي  مركز  قادري، 
طبي با مشاركت سفارت ژاپن، كلينيك بيماران خاص و صعب 
العالج شاهزاده خسروي با مشاركت موسسه خيريه شجاعي را 
از جمله پروژه هاي اين مجمع در شهرستان لردگان عنوان كرد.

 10 مفيد  كاري  نيكو  بنياد  مشاركت  با  همچنين  گفت:  وي 
قربان عبدي  بهداشت هاي شادروان حاج  پروژه عمراني خانه 
در گردو  احمد طالچيان  ، شادروان حاج  آباد سراب  اميد  در 
ديمه، شادروان سيد  روستاي  در  روحي  منور  ، شادروان  عليا 
يعقوب حسيني در مصطفي آباد، شادروان حاج حسين سعيد 
الهدايي  شمس  اكبر  علي  شادروان  هندو،  حسن  در  طهراني 

در آزادگان، شادروان دكتر سيد امير مير باقري در ده صحرا، 
قلعه درويش،  امير ميرباقري روستاي در  شادروان دكتر سيد 
شادوران حاج حبيب اهلل مفيد روستاي دركرف و شادروان حاج 
زيربناي  با  كدام  هر  نجف  شاه  در  نجف  شاه  طالچيان  احمد 

1۳0 متر مربع زيربنا آماده بهره برداري است.
مدير عامل مجمع خيرين سالمت استان اظهار داشت: پايگاه 
با  احمديان  و  رئيسي  اورژانس 115 شادروانان 
بناي  زير  با  عزيزان  اين  وراث  مشاركت 
و  اورژانس  پايگاه  و  مربع  متر   200
شهداي   115 پزشكي  هاي  فوريت 
شهداي  خانواده  مشاركت  با  فتاحي 
از  مربع  متر   125 زيربناي  با  فتاحي 
پروژه هاي ديگر مجمع است كه آماده 

بهره برداري است.
خاص  بيماران  كلينيك  كرد:  تصريح  قادري 
گاه  قرار  مشاركت  با  )ع(  رضا  امام  حضرت  العالج  صعب  و 
سازندگي قرب كوثر با زيربناي ۸50 متر مربع و مركز بهداشتي 
و درماني شادروانان لطفي و ربيعي فردانبه با زيربناي 550 متر 
مربع با مشاركت خانواده هاي اين شادروانان و پايگاه اورژانس 
و فوريت هاي پزشكي 115 شادروان سلمان براتي با مشاركت 
حاج عبدالرضا توكلي با زيربناي 1۸0 متر مربع در چالشتر و 
خانه بهداشت شهدا با زيربناي 1۳0 متر مربع با مشاركت حاج 
منصور نوروزي در قلعه تك به زودي افتتاح و مورد بهره برداري 

مردم قرار مي گيرد.

دوره آموزشی معرفی رويكرد های لبنز هيلف با حضور مديرعامل موسسه 
لبنز هيلفه برلين و هيات همراه، امين رضايی مدير كل توانبخشی و 
مراقبتی بهزيستی كشور و هيات همراه، مديران كل توانبخشی استانهای 
قم، يزد، مركزی، كهكيلويه و بوير احمر، دكتر صادقی مدير كل، روسای 
ادارات بهزيستی شهرستانها  و بيش از 100 نفر از كارشناسان و مسئولين 
آسمان  هتل  در  اصفهان  استان  بهزيستی  كل  اداره  توانبخشی  حوزه 

اصفهان برگزار گرديد.
بهزيستی  كل  مدير  همايش  اين  ابتدای  در   

و  گويی  امد  خوش  ضمن  اصفهان  استان 
خير مقدم به ميهمانان حاضر در همايش و 
آرزوی داشتن روزهايی سرشار از موفقيت و 
تمامی  به  به منظور خدمت رسانی  كاميابی 

افراد جامعه بخصوص جامعه هدف بهزيستی ،از 
ميزبانی هيات موسسه لبنز هيلفه برلين كه يكی 

از بزرگترين موسسات مردمی فعال در كشور آلمان بوده 
و وظيقه حمايت از معلولين را بر عهده دارد ابراز خرسندی نمود.و ابراز 
اميدواری كرد با همدلی، ايجاد تعامل و بهره گيری از تجارب، دانش و 
تكنولوژی دو كشور ايران و المان  بتوان در راه توانمند سازی و بهتر 

زيستن معلولين و مددجويان بيش از پيش موفق باشيم.
سازمان  تشابه  نقطه  به  پايان  در  اصفهان  استان  بهزيستی  كل  مدير   
بهزيستی و موسسه لبنز هيلف برلين اشاره كرد و گفت اميدواريم اين 
همايش سرآغاز تبادل اطالعات در راستای افزايش و بهبود توانايی های 

كارشناسان امور توانبخشی بهزيستی در سراسر كشور باشد.
 در ادامه اين همايش مديرعامل موسسه لبنز هيلفه برلين ، ضمن ارزيابی 

خوب عملكرد سازمان بهزيستی كشور ايران در حوزه توانبخشی گفت: 
اميدواريم بتوانيم در ارتقاء سطح كيفی و كمی خدمات از تجارب ارزنده 
ايران در خصوص توانبخشی بهره مند شويم وی افزود: ايران و آلمان از 
حيث نرخ رشد جمعيتی نقطه مقابل يكديگرند؛ لذا می توانند در مشاوره 

كمك شايانی به يكديگر داشته باشند. 
مديرعامل موسسه لبنز هيلفه برلين ، ايجاد تبادل اطالعات در راستای 
افزايش و بهبود توانايی های امور توانبخشی و مراقبتی مرتبط 
با معلوالن را از اهداف برپايی دوره آموزشی در استان 

اصفهان عنوان كرد.  
وی در بخشی از سخنانش به مسأله معلوليت بعد 
از جنگ جهانی اول و دوم كه معلولين بسياری 
با  گفت:  و  كرد  اشاره  گذاشت  جای  به  خود  از 
پيشرفت های علمی و پزشكی اهميت توجه به اين 
مسأله افزايش يافته است به طوری كه از سال 1940 
بيمارستان ها و  و  فزاينده ای داشته  به معلولين رشد  توجه 

مدارس ويژه ای برای آنها در نظر گرفته شده است. 
 مديرعامل موسسه لبنز هيلفه برلين با بيان اينكه سيستم توانبخشی 
آلمان با توجه به قوانين شايع بر دوش بخش خصوصی است، گفت: لبنز 
هيلفه يكی از بزرگترين سازمان هايی برلين محسوب می شود كه بالغ بر 
نيم قرن در حوزه ارائه خدمات به معلوالن ذهنی فعاليت می كند و اكنون 
از همكاری مشترك ايران و آلمان بسيار خرسندم و اميدوارم اين روابط 
نوازی مردم گرم و صميمی  از مهمان  با تشكر  جدی گرفته شود.وی 
اصفهان ، بازديد از مراكز توانبخشی و بناهای تاريخی اصفهان را موجب 

خوشحالی و افتخار وی و همراهانش عنوان كرد.

همکاری های مشترک بهزیستی باموسسه لبنز هیلف برلین

برگزاری دوره آموزشی معرفی رویکرد های لبنز هیلف
 پروژه های مجمع خیرین سالمت چهارمحال و بختیاری

 در آستانه بهره برداری  

 حرکت ذوب آهن اصفهان با مدیریت جدید 
به سمت شکوفایي

رییس دفتر تحقیقات کاربردي پلیس استان اصفهان خبر داد:

کسر خدمت 6ماهه با ارایه یک کار تحقیقاتی

جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان کرمان:

کنترل آنفلوانزا در کرمان 

مدیرکل ارشاد استان اصفهان خبر داد :

برگزاری مسابقات ملی قرآنی »مدهامتان« در اصفهان
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یادداشت اقتصادی رئیس آموزش، پژوهش و برنامه ریزي اداره کل آموزش 
فني و حرفه اي استان اصفهان خبر داد:

 آموزش بیش از 6 میلیون نفر - ساعت
 در هشت ماهه سال جاري 

رئيس آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان اصفهان از آموزش 6 ميليون و 29۸ هزار و ۸۳6 نفر -ساعت در 

هشت ماهه سال جاري در بخش دولتي خبر داد.
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان  به گزارش روابط عمومي 
اداره  برنامه ريزي  اصفهان، فريده روشن رئيس آموزش، پژوهش و 
كل افزود: در هشت ماهه سال جاري 6 ميليون و 29۸ هزار و ۸۳6 
نفر - ساعت آموزش هاي مهارتي در بخش دولتي انجام شده كه با 
اداره كل،  اين  از 9 ميليون نفر- ساعت  در نظر گرفتن تعهد بيش 

تاكنون 70 درصد آن محقق گرديده است.
شهري،  ثابت  مراكز  هاي  حوزه  در  ها  آموزش  اين  داشت:  بيان  روشن 
زندان،  صنايع،  در  آموزش  روستايي،  آموزش  شهري،  سيار  واحدهاي 
به  مربوط  آموزش  بيشترين  كه  گرديده  اجرا  دانشگاهي  جوار  و  پادگان 

مراكز ثابت با 4 ميليون و ۳41 هزار و 942 نفر- ساعت بوده است .

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
دهمين دوره مسابقات ملی قرآن »مدهامتان« از 24 
آذرماه تا 27 آذرماه به ميزبانی استان اصفهان برگزار 
حجت االسالم  وطن،  كيميای  گزارش  به  می شود. 
رسانه  اصحاب  با  نشست خبری  در  ارزانی  حبيب رضا 
با اشاره به برگزاری دهمين دوره مسابقات ملی قرآنی 
مدهامتان اظهار داشت: اين دوره از مسابقات به ميزبانی 
استان اصفهان از 24 آذرماه تا 27 آذرماه برگزار می شود. 
بين  در  اصفهان  استان  قرآنی  ظرفيت  افزود:  وی   
نهادهای دولتی و مردمی به گونه ای كه در 2 دهه قبل 
هم اكنون  و  می شود  قرآنی  دانشگاه  دارای  استان  اين 
خيران قرآن برای فعاليت های قرآنی در اصفهان و ساير 

استان ها برنامه دارند.

اشاره  با  اصفهان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل   
ميزبانی  به  مسابقات  اين  از  دوره  نهمين  برگزاری  به 
برگزاری  اذعان مسئوالن كشوری  به  خوزستان گفت: 
اين مسابقات توسط اصفهان با ساير استان ها متفاوت 
برگزار  اين مسابقات  به صورت جامع و كامل  و  است 
 2 برگزاری  به  اشاره  با  ارزانی  حجت االسالم  می شود. 
بر  قرار  كرد:  خاطرنشان  اصفهان  كتاب  جايزه  ساالنه 
اين بود جشنواره جايزه كتاب سال اصفهان در دی ماه 
سال جاری برگزار شود كه پس از برگزاری جلساتی با 
حضور كارشناسان درباره اين موضوع تصميم بر اين شد 
اين جايزه سال كتاب اصفهان به 2 ساالنه جايزه  كه 
كتاب اصفهان تبديل شود و در دی ماه سال آينده شاهد 

برگزاری آن باشيم.

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با بيان اينكه 
كتاب هايی كه از ابتدای سال 9۳ تا پايان سال 94 به 
كتاب  ساالنه   2 در  می توانند  می رسند  چاپ  مرحله 
نظر  از  كتاب های  اين  گفت:  كنند،  شركت  اصفهان 
شكل، »فرمت« و محتوا بررسی می شوند و مالك هايی 
همچون ميزان تأثيرگذاری در رفع نياز مخاطب، تازگی 
و بداعت مطالب، وسعت تتّبع و تحليل و استنتاج نتايج، 
همسويی با شعار سال، پاسخگويی به نيازهای جامعه، 
سن  به  ويژه  پردازش  جامعه،  بحران های  و  چالش ها 
ملی،  و  انسانی  دينی،  ارزش های  با  همدلی  مخاطب، 
ساختار كتاب، ترتيب فصول، نتيجه گيری، اينفوگراف ها، 
در  دستورالعمل ها  و  قواعد  رعايت  و  شيوايی  جداول، 

ارزيابی هر كتاب مد نظر قرار می گيرد.



تحت تاثیر کاریزمای 
احمدی نژاد قرار گرفتم 

به گزارش کیمیای وطن، سحر 
قریشی بازیگر سینما و تلویزیون 
اینترنتی  برنامه  در  حضور  با 
رضا  اجرای  با  شب«  در  »دید 
مورد  در  را  خود  نظر  رشیدپور 
بیان  سیاسی  شخصیت  چند 
گفت وگوی  از  بخش هایی  کرد. 

او و رضا رشیدپور را در ادامه می خوانیم: 
* احمدی نژاد: من آقای احمدی نژاد را از نزدیک و بر سر 
سفره افطاری دیدم. خیلی جالب است! من هیچ احساسی 
به سیاست ندارم. بسیار خنثی هستم. چون سواد آن را 
ندارم و نمی فهمم، کوچک ترین صحبتی درباره سیاست 
نمی کنم. جالب این است که من فکر می کردم اگر ایشان 
را ببینم، ایشان برای من با بقیه افراد که سر صحنه ی فیلم 
احمدی  آقای  کرد.وقتی  نخواهد  فرقی  می آیند  برداری 
نژاد از یک متر و نیمی من رد شده و به همه ما خوش 
کاریزمای  تأثیر  تحت  یکدفعه  و  ناخودآگاه  گفتند،  آمد 
ایشان، در همین حال خنده ای بر لبان من آمد و با ایشان 
 احوال پرسی کردم. گویی که ایشان را ده سال است که

به سیاست  نسبت  هیچ حسی  که  حالی  می شناسم.در   
ندارم، در وجود ایشان یک کاریزمای عجیبی دیدم و از 
لبخند ایشان لبخند زدم و از وجود ایشان انرژی خوبی 

گرفتم.
* ظریف: نظر خاصی ندارم.

* روحانی: من یک کلیدی دست ایشان دارم که اگر آن 
را بدهند درب خیلی از گاوصندوق ها را باز می کنم و دیگر 
با کسی کار ندارم. اینستاگرامم هم می بندم که کسی را 
اینکه  از  خوشحالم  خیلی  البته  خنده(  )با  نکنم.  اذیت 
رییس جمهورمان وقتی جایی می روند مترجم ندارند و به 

زبان مسلط هستند...

واکنش بنیانگذار فیسبوک به 

سخنان ترامپ و حمایت از مسلمانان 
 به گزارش کیمیای وطن، 

مارک زاکربرگ بنیان گذار 
فیس  اجتماعی  شبکه 
بوک، که از قدرتمندترین 
به  امروزی  دنیای  افراد 
پیامی  در  می رود،  شمار 
رسمی  صفحه  در  که 
کرد  منتشر  فیسبوک اش 
جنجال برانگیز  به سخنان 
ترامپ،  دانالد  آمریکا،  جمهوری  ریاست  نامزد 

واکنش نشان داد و از مسلمانان، حمایت کرد. 
متن کامل این پست مارک زاکربرگ را بخوانید:

مسلمانان  از  حمایت  در  را  نظرم  »می خواهم 
جامعه مان و تمامی دنیا، ابراز کنم.

فقط  هفته،  این  نفرت  و  پاریس  حمالت  از  پس 
می توانم تصور کنم که مسلمانان از این که به خاطر 
کارهای دیگران مورد آزار و اذیت قرار بگیرند چه 

ترسی حس می کنند.
دادند  یاد  من  به  والدینم  یهودی،  یک  عنوان  به 
جوامع  تمامی  به  که  حمالتی  برابر  در  باید  که 
در  امروز  حمله  یک  اگر  حتی  بایستیم.  می شود 
هر  آزادی  برابر  در  حمالت  نباشد،  شما  برابر 
آزاردهنده آدم ها  همه  برای  زمانی  هر  در   کسی 

 است.
به  هستید،  جامعه  این  در  مسلمان  یک  شما  اگر 
عنوان رهبر فیسبوک می خواهم بدانید که همیشه 
ما  و  می شود  گفته  خیرمقدم  جا  این  در  شما  به 
برای دفاع از حقوق شما و ساختن محیطی امن و 

صلح آمیز برای شما می جنگیم.«
داد:  ادامه  شده،  فرزندی  صاحب  تازگی  با  که  او 
اما  می بخشد  امید  ما  به  همیشه  فرزند  »داشتن 
پذیرش  به  را  ما  راحتی  به  می تواند  بعضی ها  تنفر 
کند.  وادار  انسان ها[  ذاتی  بودن  ]بد  کلبی ها  نظر 
زمانی  تا  بدهیم.  دست  از  را  امیدمان  نباید  ما 
همدیگر  در  را  خوبی  و  بمانیم  هم  کنار  در  که 
بهتر جهانی  آدم ها  همه  برای  می توانیم   ببینیم، 

 بسازیم.«

از  برخی  گذشته  روز  چند  در  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
اهالی کاشان به طنز و حتی جدی نسبت به گویش بازیگران 
در  که  تیرانداز  کردند. سیما  اعتراض  گرم«  »نفس  سریال 
این سریال با گویش کاشانی به ایفای نقش پرداخته، با تایید 
این موضوع در گفتگو با آی سینما می گوید که در چند روز 
به  اینستاگرام اش نسبت  با هجوم به صفحه  گذشته برخی 

لهجه  او در این سریال واکنش منفی نشان داده اند.
سیما تیرانداز بازیگر نقش ناهید در مورد اعتراض کاشانی 
ها نسبت به گویش او در سریال »نفس گرم« به آی سینما 
اینستاگرام من، کامنت  گفت: »اتفاقا برخی از دوستان در 
هایی می گذارند که نشان می دهد گروهی از گویش ما در 
ما  لهجه  به  نسبتا  و عده ای هم  راضی هستند  این سریال 
من،  کاشانی  دوستان  از  خیلی  اما  گرفتند،  منفی  موضع 

گفتند که این لهجه را خوب ادا کرده ام.«
تاکید کرد: »اصال قرار  این شخصیت  تیرانداز درباره لهجه 
به شکل غلیظ کاشانی صحبت  این سریال  ناهید در  نبود 
او دختر جوانی است و قرار نیست مانند خانم  کند، چون 
درآمدند،  پیرزن  یک  نقش  به  سریال  این  در  که  بوبانی 

کاشانی غلیظ صحبت کنند.«بازیگر »نفس گرم« می گوید 
این سریال مشاور لهجه کاشانی وجود داشت که تمام  در 
دیالوگ ها با هماهنگی مشاور لهجه جلوی دوربین می رفت: 
کاشانی  گویش  مقدس  ساحت  به  سریال  این  در  که  »ما 
توهین نکرده ایم! اگر برخی از دوستان نسبت به این سریال 
اعتراض دارند واقعا با خود فکر کنند و ببینند که آیا اعتراض 
که  کاری  از  من  منطقی؟!  غیر  یا  است  منطقی  آنها  های 
مشاور  سریال  این  در  ما  چون  می کنم  دفاع  داده ام  انجام 
لهجه کاشانی داشتیم و تمام بازیگرانی که در این سریال به 
گویش کاشانی صحبت می کردند با نظر مشاور لهجه جلوی 
سریال  بازیگر  ایزدیار  پریناز  می رفتند.«همزمان  دوربین 
شهرزاد با هجوم شدید برخی کرمانی ها در اینستاگرام روبه 
رو شد که اورا به خاطر تصویرش از زن کرمانی مورد شماتت 
پاسخگویی  به  اینستاگرام خود  در  امروز  دادند.ایزدیار  قرار 
انتقادات پرداخت.به نظر می رسد مساله لهجه مشکالتش 
ادامه دارد اما در شهرزاد کاراکتر شیرین لهجه خاصی ندارد 
اما توصیفی که کاراکتر این بازیگر از شهر کرمان و اهالی 

اش می کند عصبانیت برخی کرمانی هارا برانگیخته است.

به گزارش کیمیای وطن، رئیس مرکز پژوهش و سنجش 
با خبرگزاری صدا و سیما  افکار صدا و سیما در مصاحبه 
به آخرین نظرسنجی درباره بخش های خبری رسانه ملی 
اشاره کرد و گفت: بخش خبری20:30 شبکه دو سیما با 
بیشترین مخاطب و پس از آن به ترتیب بخش های خبری 
ساعت 21 شبکه یک، اخبار 22 شبکه سه و بخش خبری 
و  دو  شبکه   22:30 ساعت  اخبار  یک،  شبکه   14 ساعت 

بخش خبری ساعت 19 شبکه یک پربیننده هستند.
صدا  خبری  بخش های  مخاطبان  افزود:  عبدالملکی  جعفر 
خبر  جمله  طول  هرچه  و  شده  اعالم  درصد   82 سیما  و 
جذب  خود  به  بیشتری  مخاطب  شده  کوتاه  خبر  زمان  و 
کرده است. روند مخاطبان از سال 88 به بعد سیر صعودی 
سیما  و  صدا  خبری  های  بخش   88 سال  است؛  داشته 
درصد؛   75  ،90 سال  درصد؛   74    ،89 سال  درصد؛   71
 سال91 ، 71 درصد  و امسال 78 و 8 دهم درصد مخاطب

 داشتند.
به  مردم  عالقه  پژوهش ها،  و  سنجی  نیاز  بنابر  گفت:  او 
سریال و مجموعه های نمایشی در حد باالیی است و طبق 
»کیمیا«  مجموعه  تهران،  سطح  در  آذر  اول  نظرسنجی 
فارغ از ایرادهای احتمالی و نقاط ضعف آن جزو برنامه های 
این مجموعه بیننده  تلویزیونی است و بیشتر مردم   موفق 

 هستند.
پیک  ساعت  با  متناسب  »کیمیا«  افزود:پخش  عبدالملکی 
مخاطب پیش بینی شده و توانسته است مخاطبان زیادی را 
به خود جلب کند؛ 60 درصد پاسخگویان این نظرسنجی 

بودند، 76 درصد در  بیننده سریال »کیمیا«  اعالم کردند 
زمان پخش اصلی سریال یعنی ساعت 21 و30 بیننده آن 
را  برنامه  خانواده  همراه  به  مخاطبان  درصد   89 هستند، 
تماشا می کنند و همچنین 11 درصد به شکل فردی این 

مجموعه را می بینند. 
موسیقی  نیز  نظرسنجی  این  مخاطبان  درصد   81
بازی  کلی  طور  به  و  پسندیده اند  را  »کیمیا«  مجموعه 
خاطرات  یادآوری  مناسب ،  شخصیت پردازی  بازیگران، 
جمله  از  انقالب  زمان  در  مردم  اتحاد  نمایش  گذشته ، 
شده اعالم  نظرسنجی  این  در  مجموعه  این  قوت   نقاط 

 است.
رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما همچنین 
مجموعه »نفس گرم« را پس از »کیمیا« پرمخاطب اعالم 

کرد.
و  شاه  معمای  سریال  به  انتقادات  هجوم  به  اشاره  با  او 
این  از  هایی  قسمت  بدهند  اجازه  منتقدان  گفت:  کیمیا 
علمی  و  کارشناسانه  نقد  بعد  و  شود  پخش  ها  سریال 
این  از پخش  کنند. مشاهده می شود هنوز چند قسمتی 
کم  های  سایت  از  برخی  در  که  است  نگذشته  ها  سریال 
مخاطب، نظرخواهی تعداد اندکی ارائه می شود و نه نظر 
می  داده  تعمیم  مردم  عموم  به  اندک  آمار  آن  و  سنجی 
شود . در این مرکز با توجه به اینکه اطالعات آماری است 
و ماهانه سنجش می شود باز هم ما به کل جامعه تعمیم 
 نمی دهیم و منتظر می مانیم کارشناسانه و علمی سنجش

شود.

در  جیرانی  فریدون  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
اقتصادي  بد  شرایط  متاسفانه  نوشت:  اقتصاد  دنیای 
شده  سینما  هاي  سالن  در  مردم  حضور  از  مانع 
بتواند  »برجام«  فرجام  امیدوارم  من  و  است 
وجود به  کشور  هفتم  هنر  در  را  خوبي   گشایش 

 آورد.
من همیشه و در تمامي امور به مسائل اقتصادي اهمیت 
از  امروز سینما  که وضعیت  معتقدم  و  زیادي مي دهم 
شرایط سیاسي و اقتصادي جامعه جدا نیست؛ مشکالتي 
اقتصادي  و  سیاسي  هاي  عرصه  در  است  ها  مدت  که 
سینما  روي  را  زیادي  منفي  اثرات  دارد  وجود  ایران 
استقبال  گذشته  مانند  دیگر  تا  شده  باعث  و  گذاشته 

چنداني از سینما نشود.
 زماني که مشکالت اقتصادي کشور مرتفع شود مي توان 
را  ایران  ایجاد سیاست گذاري هاي صحیح سینماي  با 
بازسازي کرد؛ ما هیچ گاه نباید این مساله مهم را فراموش 
کنیم که سینما یکي از ابزارهاي تفریح براي مخاطبان 
عام سینما است که مي تواند اوقات فراغت آنها را پر کند 
اما در زمانه اي که شرایط اجتماعي و اقتصادي باعث شده 
مرتب  و  باشند  نداشته  فراغتي  اوقات  کمترین  مردم  تا 
درآمدشان  و  باشند  کار  به  مجبور  زندگي  گذران  براي 
تکافوي زندگي شان را نداشته باشد تفریح از سبد خانوار 
تفریحات همان  از  یکي  هم  سینما  که  شود  مي   خارج 

کشورهاي  اغلب  در  که  ایران  در  تنها  نه  است.سینما   
اجتماع  میاني  طبقات  براي  تفریحي  اي  وسیله  دنیا 

است؛ ثروتمندان جامعه که اصوالکاري با سینما ندارند 
و در خانه هاي خود با هزار و یک وسیله سرگرم کننده 
مشغول زندگي هستند، طبقات پایین دست جامعه هم 
که اصال امکاني براي سینما رفتن پیدا نمي کنند پس 
سینما  با  زیادي  ارتباط  که  هستند  میاني  طبقات  این 
جامعه  در  ویژه  به  متوسط  طبقه  این  امروزه  اما  دارند 
که  است  گریبان  به  دست  زیادي  مشکالت  با  شهري 
داراي  آنها  براي  گذشته  هاي  سال  مانند  دیگر  سینما 
از  دولت  دوري  افراد  از  برخي  اینکه  نیست.  اهمیت 
بخش  تقویت  و  اندازي  راه  سینمایي،  هاي  فیلم  تولید 
خصوصي و امثال اینها را به عنوان راه هایي براي نجات 
این  حاشیه  در  همگي  کنند  مي  عنوان  ایران  سینماي 
مساله اقتصادي قرار مي گیرد؛ ما باید به این باور برسیم 
که در حال حاضر در کلیت جامعه و کشور هم بخش 
خصوصي قوي وجود ندارد و ما از نظر صنعتي در جامعه 
پایین  شدت  به  مان  صنعتي  تولید  و  ایم  نکرده  رشد 
سینما  که  باشیم  داشته  انتظار  توانیم  نمي  پس  است، 
 به یکباره صنعتي شود! من اصوالبا این گونه شعارهاي

 بي هویت به شدت مخالف هستم و تنها نجات اقتصاد 
کشور را عامل اصلي نجات سینما مي دانم؛ بنابراین معتقدم 
 مادام که مشکالت اقتصادي کشور برطرف نشود نمي توان 
چاره اي براي سینما اندیشید؛ در حال حاضر به معناي 
که  ندارد  وجود  ما  کشور  در  سینمایي  کلمه،  واقعي 
بخواهیم سر آن دعوا کنیم که آیا بخش خصوصي باید 

آن را اداره کند یا بخش دولتي!

تولید بیش از 70 عنوان محصوالت 
مکتوب و رسانه ای در حوزه سالمت

تهیه  به  جاری  سال  در  اصفهان  شهرداری  سالمت  فرهنگ  ستاد 
بیش از 70 عنوان محصول مکتوب، تجسمی و رسانه  ای در حوزه 
 سالمت پرداخته است که پیش بینی می شود تا پایان سال به 150 
مورد افزایش یابد.  به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، مسئول تولیدات ستاد فرهنگ سالمت با اعالم این 
 مطلب بیان کرد: طبق  صحبت های صورت گرفته از سوی معاونت 
فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان، پرداختن به موضوع  پیشگیری 
از بیماری های  جسمی و توجه به تغذیه سالم و همچنین رسیدن به 
زبانی ساده و روان در جهت شناساندن بحث سالمت  برای شهروندان 

از اولویت های موضوعی تولیدات در حوزه سالمت است. 
حسن کوشکیان در ادامه افزود: ستاد فرهنگ سالمت امسال در قالب 
تولیدات مکتوب، رسانه ای و تجسمی و... به تهیه  و تولید  بیش از 70 
عنوان محصول در حوزه سالمت با موضوعات متنوع اقدام کرده است. 

وی اظهار کرد: تهیه شش جلد کتاب در خصوص سالمتی، کتاب 
نوجوانان،  و  کودکان  برای  هایی  کتاب  اورژانس،  سریع  راهنمای 
مناسبتی،  های  برنامه  در  توزیع  و  محور  برنامه   بروشورهای 
های  خانه  و  ها  کانون  در  توزیع  ویژه  محور   بروشورهای مخاطب 
 سالمت و برنامه های پیشنهادی و محصوالتی همچون پوسترهای 
آموزشی، پازل های کمک آموزشی کودکان و ... از جمله  تولیدات 

مکتوب  ستاد فرهنگ سالمت در سال جاری بوده است. 
وی ادامه داد: ستاد فرهنگ سالمت در زمینه تولیدات رسانه ای به 
ساخت تیزرهای تبلیغاتی سالمت، مستند با موضوع سرطان،  تولید و 
دوبله  انیمیشن هایی با موضوع سالمت و ... پرداخته است که بنا دارد 
با انبوه شدن حجم رسانه های تولیدی در این زمینه  به رونمایی و 
توزیع این  تولیدات در فضای مجازی و رسانه ها به طور مداوم بپردازد. 

مسئول تولیدات ستاد فرهنگ سالمت با اشاره به گروه هدف تولیدات 
حوزه سالمت گفت: گستره مخاطبین این محصوالت طبق  چارتی که 
وزارت علوم و تحقیقات ارائه داده به دسته   کودکان، نوجوانان، جوانان، 
میانساالن و سالمندان به تفکیک جنسیت تقسیم  بندی می شود که 
گروه مادران به طور خاص به عنوان سکان داران تغذیه در خانواده 

مورد توجه بیشتری قرار می گیرند. 
های  برنامه  برای  محور  برنامه  محصوالت  کرد:  تصریح  کوشکیان 
قالب موضوعات  متنوع  در  در  تهیه می شوند که  ویژه  و  مناسبتی 
همان برنامه ها به عموم شهروندان ارائه می شود که از آن جمله می 
برنامه  چهار  دشمن دوست  به تهیه چهار عنوان بروشور ویژه  توان 

داشتنی اشاره کرد. 
وی با اشاره به بروشورهای مخاطب محور افزود: محصوالت مخاطب 
های  مختلف  در  برنامه  موضوعات  با  مادران  ویژه  بیشتر  نیز  محور 
متنوعی در خانه های سالمت و کانون مادران، به مادران ارائه می شود 
و لذا خانه های سالمت به  عنوان یکی از  توزیع کنندگان محصوالت و 
تولیدات حوزه سالمت در دل محالت زیر نظر ستاد فرهنگ سالمت 

در حال فعالیت  هستند. 
وی یادآور شد: مراکز آموزشی، فرهنگی و نهادهای مرتبط با حوزه 
سالمت و ... برای آشنایی بیشتر و دریافت محصوالت  ستاد  فرهنگ 
تماس  با شماره 34487754  توانند  در حوزه سالمت می  سالمت 

حاصل کنند. 

 برای سریال »معمای شاه« چقدر 
هزینه شده؟ 

تهیه کننده سریال »معمای شاه« گفت: مردم 100 سال دیگر 
تاریخی استفاده  به عنوان یک سند  این سریال  از  توانند  می 
کنند.به گزارش کیمیای وطن، علی لدنی گفت: تصویربرداری 
این سریال 15 دی 1391 آغاز شد و در حال حاضر 85 درصد 
تصویربرداری آن به اتمام رسیده است.وی گفت: ما ابتدا طرح 
را  قصه  بعد  و  دادیم  ارائه  سیما  و  صدا  به  را  شاه«  »معمای 
کامل  را  آن  کار  پیشرفت  حین  در  زمان  مرور  به  و  نوشتیم 
تحقیقات  به  نیاز  و  است  سیاسی  کار  تم  از  بخشی  کردیم. 
زیادی داشت، از سویی مردم بر روی اتفاقات آن دوران حساس 
به خرج  زیادی  باید وسواس  کار  پیاده کردن  برای  و  هستند 
می دادیم، تعداد زیاد بازیگران و مدت زمان طوالنی تولید نیز 
دغدغه ما را در ابتدای شروع کار بیشتر می کرد، اما خدارا شکر 
پس از شروع، کارها به خوبی پیش رفت و اکنون در مراحل 
 500 و  هزار  حدود  سریال  در  ما  افزود:  هستیم.لدنی  پایانی 
لوکیشن مختلف داریم، کار ما سه سال طول کشید و باید در 
فصل ها و شرایط مختلف کار را پیش می بردیم که سختیهای 
عنوان  به  ورزی  انتخاب  گفت:  داشت.وی  دنبال  به  را  زیادی 

کارگردان از سوی سازمان صدا و سیما صورت گرفت.
تهیه کننده سریال »معمای شاه« گفت این سریال 20 میلیارد 
تومان هزینه داشته که نسبت به 4 هزار دقیقه ای که در آن 

تولید شده است رقمی قابل قبول است.

 سری سوم »خندوانه« به پیش
 تولید رسید 

به گزارش کیمیای وطن،  شاید با نزدیک شدن به اواخر ماه 
صفر و فرارسیدن ماه ربیع االول سوالی به ذهن اکثر مخاطبانی 
که ماه ها چشم انتظار پخش مجدد خندوانه بودند، خطور کند 
این باشد که »خندوانه« و خندوانه ایها این روزها در چه حالی 
هستند و چه می کنند؟باید منتظر ماند و دید برنامه »خندوانه« 
حواشی های  همه  اتمام  و  ماه  دو  حدود  کردن  سپری  از  بعد 
از حضور  جدای  شگفتانه ای  چه  دیگر  حاال  کوچک،  و  بزرگ 
دهد.  ارائه  می خواهد،  مهمان های شگفت خود  و  جناب خان 
»خندوانه«  تلویزیونی  برنامه  مجری  و  کارگردان  جوان  رامبد 
گفت: سری سوم »خندوانه« در حال حاضر در مرحله پیش 
تولید قرار دارد. وی بیان کرد: این برنامه با پشت سر گذاشتن 
سری دوم قبل از فرارسیدن ماه محرم و صفر، در حال آماده 
سازی استودیو،  دکور و طراحی ایده برای بخش های مختلف 
آخرین  است  گفتنی  هستیم.  »خندوانه«  برنامه  سوم  سری 
برنامه خندوانه قبل از ماه محرم پخش شد و بعد از آن بود که 
رامبد جوان از ساخت فیلم سینمایی خود برای جشنواره فیلم 
فجر خبر داد اما این پایان کار نبود چراکه بعد از آن نیز اخباری 
مبنی بر حضور علی کریمی در سری سوم رسید که باز هم این 
خبر تکذیب شد.با توجه به اینکه عوامل »خندوانه« همچنان 
در مرحله پیش تولید به سر می برند و در حال آماده سازی 
پخش  که  رود  می  انتظار  هستند  نامه  فیلم  نگارش  و  دکور 
 سری سوم در مدت زمان طوالنی تری مهمان خانه های مردم

 شود.

بعد از کاشانی ها نوبت حمالت کرمانی ها شد! 

اعتماد مردم به اخبار صدا و سیما 62 درصد، محبوبیت 
81 درصدی »کیمیا«

 سینمایي در کشور ما وجود ندارد که بخواهیم 
سر آن دعوا کنیم 
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گشتی در اخبار

 «سودکو

 «سینام و تلویزیون

رفهنگ و هنر
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 «  باشگاه کارگران

 «  ورزش و سالمت

 به گزارش کیمیای وطن گزارشگران فوتبال جزو 
در  که حرف های شان  هستند  افرادی  از  دسته  آن 
و  می شود  شنیده  مردم  توسط  وسیع  بسیار  حجم 
ماهیت جذاب  خاطر  به  می گیرد.  قرار  توجه  مورد 
خود فوتبال، گزارشگران مسابقات این رشته ورزشی 
میلیونی  مخاطبان  از  که  دارند  را  شانس  این  هم 
بهره ببرند. شاید به همین خاطر هم هست که آنها 
فراوانی  انتقادات  باید  و  ذره بین هستند  زیر  هیشه 
را تحمل کنند. این مطلب هم اتفاقا انتقادی است، 
اما استثنائا ارتباطی به سوتی های این جماعت و یا 
جانبداری های شان از یک تیم خاص ندارد. این، یک 
اصطالحات  و  کلمات  مورد  در  است  کوتاه  گزارش 
به  ایرانی  گزارشگران  از  برخی  توسط  که  غلطی 

شکل گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
این »دیرک« از کجا پیدا شد؟

فوتبال  در  که  اصطالحاتی  عجیب ترین  از  یکی 
سوی  از  هم  گسترده  شکل  به  و  افتاده  جا  ایران 
گزارشگران تکرار می شود، عبارت »دیرک« دروازه 
شیر  کدام  دقیقا  بار  اولین  نمی داند  کسی  است. 
پاک خورده ای تیر دروازه را دیرک صدا زده و بعد 
این  تلفظ  و صحیح  ادبی  کرده اند شکل  فکر  همه 
واژه همین است؟ با این وجود حتی تا همین االن 
هم بعضی ها این اشتباه را انجام می دهند. این در 

حالی است که برخی از قدیمی تر ها به تیر دروازه 
می گفتند »میله« که به نظر می رسد حتی این کلمه 

هم به مراتب صحبح تر از دیرک باشد!
 واقعا »بدین ترتیب« عادل خان؟

این  حتی  اما  است،  بعید  فردوسی پور  عادل  از 
مواقع  بعضی  هم  سیما  سرشناس  گزارشگر 
به  می شود.  مرتکب  غریبی  و  عجیب  اشتباهات 
گزارش  هنگام  مواقع  اغلب  در  عادل  نمونه  عنوان 
صحنه های آهسته از عبارت عجیب »بدین ترتیب« 
استفاده می کند که به احتمال فراوان منظورش از 
است!  ترتیب«  این  »به  مفهوم  انتقال  ترکیب،  این 
به  زمانی  احتماال  هم  این«  »به  خواندن  »بدین« 
عادل  است.  می شده  تلقی  زدن  حرف  ادبی  منزله 
البته از یک فعل شگفت انگیز دیگر هم در جمالتش 
آسمون  به  رو  »توپ  کنید:  دقت  می کند.  استفاده 
فعلی  اصال  ما  که  است  حالی  در  این  می کوبونه.« 
شکل  و  نداریم  فارسی  ادبیات  در  کوبانیدن  مثل 
صحیح استفاده از این فعل، مصدر »کوبیدن« است. 

مثل »توپ رو به آسمون می کوبه.«
 مورد عجیب سرهنگ!

است،  وارداتی  ورزش  یک  فوتبال  که  آنجایی  از 
از  عمدتا  هم  آن  اصطالحات  و  مفاهیم  بنابراین 
ساختن  شرایط  این  در  می شوند.  وارد  بیگانه  زبان 

معادل های کارآمد و شیک که به سرعت بین مردم 
محبوب شوند، کار بسیار سختی است. مثال فرض 
یک  »کرنر«  واژه  برای  بخواهد  کسی  امروز  کنید 
دشواری  ماموریت  قطعا  کند؛  پیدا  جایگزین  کلمه 
دو  از  استفاده  قدیم  از  حال  این  با  داشت.  خواهد 
ایرانیان  کلمه بسیار زیبای فارسی در زبان فوتبال 
حیرت انگیز  حاال  رختکن.  و  میزبان  شد؛  رایج 

بخواهد  و  شود  پیدا  گزارشگری  که  است 
را  اصیل  و  رایج  کلمه  دو  همین  دقیقا 

ایران  تلویزیون  در  اما  بدهد،  تغییر 
سرهنگ  است.  داده  رخ  اتفاق  این 
به  دارد  عادت  دوست داشتنی  علیفر 
»صاحبخانه«  بگوید  میزبان  جای 

جای  به  و  است  عربی  صاحبش  که 
استفاده  »لباس کنی«  واژه  از  رختکن 

باز لباسش جزو کلمات عربی به  کند که 
حساب می آید. البته از این گزارشگر محترم 

تجربه  از  با »چمدانی« 
مسایل  جور  این 

اصال دور از انتظار 
نیست!

را  هت تریک   
کامل می کنند؟

سعی  او  است.  خوبی  گزارشگر  میرزایی  مزدک 
»فوق  ترکیب  از  سیو«  »سوپر  جای  به  می کند 
خالف  بر  که  حالی  در  کند،  استفاده  واکنش« 
واکنش که یک کلمه قشنگ فارسی است، »فوق« 
یک واژه سوپر عربی به شمار می آید و به این ترتیب 
معادل سازی مزدک ناکام باقی می ماند! یک چیزی 
توی مایه های موبایل که قرار شد فارسی اش »تلفن 
همراه« باشد، غافل از اینکه خود »تلفن« هم فرنگی 
انگلیسی  کلمات  از  استفاده  در  مزدک  البته  است. 
مهاجمی  وقتی  مثال  دارد.  عجیبی  عادت های  هم 
حریف  دروازه  وارد  را  خودش  سوم  گل 
می شود  مدعی  میرزایی  می کند، 
او هت ترکش را کامل کرده؛ در 
حالی که »هت تریک« به زدن 
اطالق  بازی  یک  در  گل  سه 
هت تریک  اصال  ما  و  می شود 
بخواهد  که  نداریم  ناقص 

کامل شود.

عباس آقایی:

تیم فوتبال »پرسپولیس« از هر نظر تیمی 
عالی است

عباس  وطن«،  »کیمیای  ورزشی  سرویس  گزارش  به 
دست  از  بابت  قطبی  افشین  به  تسلیت  با  ابتدا  آقایی 
دادن مادرش، اظهار داشت: من یکی از بهترین خاطرات 
قطبی  افشین  نظر  زیر  و  پرسپولیس  در  را  فوتبال خود 
گذراندم و خیلی متاسف هستم که او مادرش را از دست 

داده و برایش آرزوی صبر و شکیبایی دارم.
 وی با اشاره به دیدار فردای پرسپولیس و گسترش فوالد، 
که  این جهت  از  داریم  بازی خیلی سختی  کرد:  عنوان 
پرسپولیس از معدود تیم هایی است که فوتبال را خیلی 

خوب و هجومی بازی می کند. بدون توجه به جایگاه این تیم در جدول رقابت ها به نظر من 
پرسپولیس از هر نظر تیم عالی است. مربی گسترش فوالد با تاکید بر اینکه حضور هواداران 
در ورزشگاه آزادی بر جذابیت و کیفیت بازی خواهد افزود، گفت: اگرچه با تیم قدرتمندی 
بازی داریم اما این طور نیست که مقابل پرسپولیس دست وپا بسته باشیم و قطعا ما هم با 
برنامه در این دیدار حاضر شده و به فکر کسب 3 امتیاز خواهیم بود. آقایی در واکنش به 
این موضوع که به اعتقاد خیلی ها گسترش فوالد تیمی تدافعی است، تصریح کرد: من اصال 
این موضوع را قبول ندارم و بازی های ما نشان می دهد که مقابل حریفان همیشه در ایجاد 
موقعیت گل موفق بوده و هیچ وقت دنبال ضد فوتبال نبوده ایم. گسترش از جمله تیم هایی 
است که فوتبال شناور و تاکتیکی ارائه می دهد و حتما در بازی با پرسپولیس این موضوع 
را به وضوح خواهید دید. وی با ابراز رضایت از غیبت مهدی طارمی در این دیدار یادآور 
شد: پرسپولیس از لحاظ بازیکن کمبودی ندارد اما با این حال نمی توان غیبت طارمی را 
در این بازی نادیده گرفت از این جهت که او فوتبالیست خوبی است و غیبت او به سود 
ما خواهد بود. نقطه قوت پرسپولیس غیر از تماشاگرانش بازی خوب تیمی است که این 
مسئله کمک می کند آنها بازی زیبایی را ارائه داده و در ایجاد موقعیت موفق باشند. با توجه 
به این مسئله در این مسابقه با این تیم باید با تمرکز باال بازی کنیم و کمترین اشتباه را در 
میدان داشته باشیم. مربی گسترش فوالد درباره نتایج این تیم در فصل جاری گفت: اعتقاد 
من این است که تیم ما بهتر از این  هم می توانست نتیجه بگیرد چرا که پتانسیل تیمی ما 
خیلی باالست و بازیکنان خوبی در اختیار داریم. با این شرایط دنبال این هستیم که رتبه 

خود را در جدول رقابت ها ارتقا دهیم.

شریفی به استقالل آمد
به گزارش سرویس ورزشی »کیمیای وطن«، مکی 
تیم  بازی در  ای که سابقه  باتجربه  شریفی مدافع 
فوتبال فوالد خوزستان را در کارنامه دارد، به تیم 
خط  در  اهواز  های  آبی  پیوست.  اهواز  استقالل 
این  تا  بودند  تجربه  با  بازیکن  یک  نیازمند  دفاع 
تیم بحران زده را نجات دهند. همچنین مسئوالن 
ساله ها   23 زیر  سهمیه  در  اهواز  استقالل  باشگاه 
را  این کار  بازیکن جذب کنند که  توانند یک  می 
هم انجام دادند. میالد ربانی فر مانند مکی شریفی 

با قراردادی یک ساله به جمع آبی های اهواز پیوست. حضور این دو بازیکن شاید 
بتواند تیم انتهای جدولی را به ادامه رقابت های لیگ امیدوار کند.

؟؟؟؟؟
؟؟؟؟

تساوی 2-2  نتیجه  با  پیش  لحظاتی  دپورتیوو  و  بارسلونا  تیم های  دیدار 
خاتمه یافت و آبی و اناری ها دو امتیاز ارزشمند را از دست دادند.

تساوی غیرمنتظره بارسلونا مقابل دپورتیوو
به گزارش »کیمیای وطن«، بارسلونا به عنوان صدرنشین اللیگا، پس از دو 
تساوی متوالی برابر والنسیا و لورکوزن، به قصد کسب پیروزی و افزایش 
روحیه پیش از عزیمت به ژاپن برای حضور در جام جهانی باشگاه ها، با 
تمام قوا به مصاف دپورتیوو آمده بود. تنها غایب آبی اناری ها، نیمار بود که 

به دلیل مصدومیت، از روی سکوها بازی را تماشا می کرد. 
در  دپورتیوو  نیز  میدان  دیگر  سوی  در 
بهترین شرایط خود در 12 سال اخیر به 
نوکمپ آمده بود. تیمم ششم اللیگا که 
در آخرین بازی فصل گذشته در همین 

زمین بارسا را 2-2 متوقف کرده بود.
هجومی  را  بازی  انتظار  مطابق  بارسلونا 
دو  ابتدایی  دقیقه   10 در  و  کرد  آغاز 
ابتدا  یابد.  به گل دست  توانست  بار می 
ساندرو،  سر  با  زیبای  پاس  روی  سوارز 
محوطه  درون  از  و  دید  کج  را  دروازه 
بار  یک  و  زد  بیرون  به  را  توپ  جریمه 
به  راه  میانه  در  مسی  محکم  شوت  نیز 

مدافعان برخورد کرد. 
در  دپورتیوو  موقعیت،  دو  این  از  پس 

دقیقه 15 می توانست به گل دست یابد اما درخشش کلودیو براوو مانع 
از این امر شد. رودریگز روی یک ضد حمله سریع و روی یک پاس رو به 
جلوی زیبا از راست، درون محوطه جریمه بارسا صاحب توپ شد ولی براوو 

در مصاف تک به تک این توپ را به کرنر فرستاد.
بارسا تا دقیقه 39 که به گل رسید چند فرصت خوب دیگر نیز برای گلزنی 
به دست آورد تا اینکه در این لحظه مسی روی یک ضربه کاشته از 25 
متری با یک ضربه کات دار پای چپ زیبا موفق شد هرمان لوکس را مغلوب 
کرده و قفل دروازه دپور را بشکند. نیمه اول با همین یک گل به سود بارسا 

به اتمام رسید.
بارسا نیمه دوم را با هدف رسیدن به گل دوم آغاز کرد اما این دپورتیوو 
بود که دقیقه 48 روی یک ضد حمله سریع می توانست به گل تساوی 
دست یابد اما ضربه جاناتان رودریگز بازهم راهی به دروازه پیدا نکرد و به 

بیرون رفت.
آفساید  به دلیل  را  این گل  اما کمک داور  به گل رسید  بارسا دقیقه 54 
سوارز مردود اعالم کرد. در این صحنه سوارز روی پاس آلبا موفق به گلزنی 
شده بود. با این حال آبی اناری ها دقیقه 62 به گل دوم خود نیز دست 
بیرون  از  محکم  باشوتی  راکیتیچ  یافتند. 
دستان  از  دور  را  توپ  جریمه،  محوطه 
هرمان لوکس به قعر دروازه دپور فرستاد 

تا حساب کار 2-0 شود.
دپورتیوو که در نیمه دوم خطرناک تر از 
نیمه اول نشان می داد دقیقه 77 به گل 
آفساید  را  گل  این  داور  کمک  اما  رسید 
دپورتیوو  فشار  بعد،  دقیقه  دو  کرد.  اعالم 
پاس  یک  روی  پرز  لوکاس  و  داد  نتیجه 
براوو،  با  تک  به  تک  مصافی  در  و  عمقی 
با ضربه پای چپ کات دار خود موفق شد 

فاصله را به یک گل برساند.
داد  رخ   85 دقیقه  اما  بازی  مهم  حادثه 
حمالت  ادامه  در  توانست  دپور  زمانیکه 
خود به گل تساوی دست یابد تا اتفاق آخرین بازی دو تیم بار دیگر تکرار 
با پاس خود،  و  قرار داشت  لوکاس پرز در متن حرکت  بار هم  این  شود. 
برگانتینیوس را در موقعیت گلزنی قرار داد و شوت محکم این بازیکن، دور 
از دستان براوو به گل دوم دپور تبدیل شد تا همه چیز به تساوی کشیده 

شود.
در ادامه بازی حمالت بارسا نتیجه نداد تا بازی در عین ناباوری با تساوی 
2-2 به اتمام برسد. بدین ترتیب بارسا دو امتیاز خانگی را از دست داد که 

جایگاه این تیم در صدر جدول را به خطر انداخت.

رایج ترین غلط های گزارشگران فوتبال
مزدک و »عادل« چه چیزهایی را اشتباه می گویند؟

به گزارش کیمیای وطن یکی 
های  تصمیم  نخستین  از 
پس  نویی  قلعه  امیر  جدی 
گذاشتن  کنار  تراکتورسازی  به  ورود  از 
با  بازی  برای  تراکتورسازان  ترکیب  از  یونس  حمزه 
تصمیم  این  تراکتورسازان  سرمربی  بود.  استقالل 
تا  اعالم کرد  روز گذشته  یونس  زمانی گرفت که  را 
زمانی که پولش را از تراکتورسازان نگیرد در تمرینات 
تیم  مهاجم سابق  یونس،  کند.  نمی  تیم شرکت  این 
لودوگورتس رازگراد بلغارستان است که قبل از آمدن به 
تراکتور در 17 بازی 4 گل برای این تیم زده بود.این بازیکن 
سابقه بازی در تیم های  دیگری همچنین صفاقسی تونس 
و باشگاه فوتبال ستاره ساحلی تونس را در کارنامه خود را 
دارد که در 135 بازی برای صفاقشی 46 گل به ثمر 

رسانده بود. یونس که با تیم لودوگورتس تجربه بازی در لیگ قهرمانان 
اروپا را بدست آورده و در مقابل تیم هایی مثل رئال مادرید، لیورپول به 
میدان رفته بود در این فصل عملکرد درخشانی در تراکتورسازی نداشت 
و آن طور که باید نتوانست در تبریز بدرخشد. حمزه که در ابتدای فصل 
پیوست  تراکتورسازی  به  دالر  هزار  حدود 700  در  رقمی  با  شد  شایعه 
و عنوان گرانترین بازیکن لیگ را به خودش اختصاص داد احتمال دارد 
که از جمع قرمز پوشان تبریزی جدا شده و این تیم را ترک کند.حتی 
قلعه نویی  به  سایت ورزش سه گفته که او را در لیست فروش قرار 
بدهند وبا این بازیکن تسویه حساب کنند.امیر قلعه نویی در رابطه 
با کنار گذاشتن حمزه یونس از ترکیب تیم به ورزش سه گفته 
است:»روز جمعه چهار بازیکن خارجی تیم به تمرین آمدند اما 
عنوان کردند به دلیل مشکالت مالی که دارند تمرین نمی کنند، 
 به همین دلیل دور زمین دویدند و سپس محل تمرین را ترک

 کردند.«

 او ادامه داد:» اما زمانی که به هتل رفتیم سه نفر از بازیکنان خارجی تیم 
برگشتند و عنوان کردند که می خواهند حضور داشته باشند، اما در این 
بین حمزه یونس به تیم نیامد و همین موضوع و عدم تمایل وی به حضور 
در تیم، باعث شد تا ما او را در اختیار مدیریت بگذاریم تا در مورد وی 
تصمیم گیری شود.« با این حال و در صورتی که یونس حمزه از این تیم 
جدا شود این احتمال وجود دارد که تبریزی ها دوباره با لوسیانو ادینهو 
وارد مذاکره شوند و این بازیکن را از لیگ ستارگان قطر به ایران بیاورند.

بازیکنان  از  یکی  تراکتورسازی گذراند  در  را  روزهای خوبی  ادینهو که 
مورد عالقه قلعه نویی است که البته هیچ وقت با هم همکاری نداشته اند.

نه در مس کرمان،نه در تراکتورسازی، نه در استقالل و نه در هیچ تیم 
دیگری،این بازیکن و مربی فرصت همکاری با یکدیگر را پیدا نکردند. این 
بار اما شاید این فرصت دست بدهد تا ادینهو که روزهای بدی را در قطر 
سپری می کند دوباره به ایران برگردد و این بار در تراکتورسازی شاگرد 

امیر قلعه نویی شود

بازگشت باشکوه دپورتیوو

تساوی غیرمنتظره بارسلونا مقابل دپورتیوو

ورزش و جواانن 

قلعه نویی گرانترین بازیکن لیگ برتر



نگارش  اتمام  از  قدس  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
سردار  خودنوشت  و  رسمی  خاطرات  از  بخشی 
گفت: بنا به درخواست سردار  سلیمانی خبر داد و 
منتشر  ایشان  حیات  زمان  در  آثار  این  سلیمانی 

نمی شود.
حجت االسالم و المسلمین علی شیرازی، نماینده 
حوزه  کارشناسان  از  و  قدس  سپاه  در  فقیه  ولی 
خاطرات دفاع مقدس با اعالم اتمام بخش نخست 
گفت: این خاطرات به  از خاطرات سردار سلیمانی 
است.  شده  تدوین  و  نوشته  خودنوشت  صورت 
سردار سلیمانی در این بخش به خاطرات سال های 

ابتدایی دفاع مقدس پرداخته است. 
وی ادامه داد: این خاطرات در دو جلد نوشته شده 
خاطرات،  از  بخش  این  در  سلیمانی  سردار  است. 
کرده  روایت  را   5 و   4 کربالی  عملیات های  وقایع 
این  انتشار  زمان  فعال  شیرازی،  گفته  به  است. 
بر  بنا  این لحظه  به  تا  و  نیست  خاطرات مشخص 
درخواست  براساس  که  است  شده  گذاشته  این 
سردار، این اثر در زمان حیات ایشان منتشر نشود 

مگر اینکه تصمیم ایشان تغییر کند.
سردار  خاطرات  که  است  نخستین بار  برای  این 
سلیمانی به صورت خودنوشت نگارش یافته است. 
قالب  در  ایشان  از  کنده ای  پرا خاطرات  کنون  تا
که از این  کتاب شده است  کتاب منتشر و روانه بازار 
کتاب »حاج قاسم« اثر علی  دسته از آثار می توان به 
کتاب  در  که  کرد  اشاره  پیروز«  »نبردهای  و  کبری  ا
دوم، بخشی از خاطرات سردار سلیمانی به عنوان 
است.کتاب  شده  روایت  ثاراهلل   41 لشکر  فرمانده 

شهریور  وقایع  زمانی  به لحاظ  پیروز«  »نبردهای 
سال 1360 تا بهمن ماه همان سال را دربر می گیرد 
کرمان در  و از بخش های مختلفی همچون  استان 
کرمان  گردان شهید بهشتی از  نبرد ثامن االئمه، با 
کارون،  کرمان در نبرد بزرگ شرق  تا آبادان، استان 
به سوی نبرد طریق القدس و حماسه سابله تشکیل 

شده  است.
تحویل  از  پیش  نیز  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
کتاب »نبردهای پیروز« به انتشارات سوره مهر آن را 
مورد مطالعه قرار داده و مقدمه ای نیز بر آن نوشته  

است. وی در مقدمه این اثر می نویسد:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

سپاس خداوند که ما را قرن ها در اصالب متعدد و در 
کرد و در  اعصار بسیار طوالنی نسل به نسل منتقل 
زمانی رخصت توفیق و حضور عطا فرمود که لحظات 
و دقایق چنین حیاتی، از آن چنان ارزشی برخوردار 
که پس از بعثت نبی مکّرم اسالم)ص( و دوران  است 
کوتاه ائمه معصومین)ع( تا زمان ظهور منجی عالم، 
کوی حق در حسرت و  گذشتگان و عارفان سالک 
جست وجوی آن بوده و خواهند بود و توفیق درک 

چنین فرصتی بر آیندگان نیز مجهول است.
مشاهده  مقدس  دفاع  دوران  در  آنچه  مسّلم  قدر 
و  کم نظیر  قطعه های  باید  گذشت  ما  بر  و  کردیم 
وعده  موعود  و  گذشتگان  تاریخ  از  برجسته ای 

توفیق  اعجاز  واقع  در  دانست  آیندگان  شده  داده 
اراده  که  است  بوده  این  در  نسل  این  استثنایی 
کوتاه عمر آنان  که حیات  گرفته  خداوند بر این قرار 

گذشته و آینده باشد. تجسم قله انسانیت در 
کربال و آینده وعده داده  گذشته ُپر راز و رمز عاشورا و 
شده ظهور، در این قطعه بی نظیر تاریخ نمایشگاه 
عبودیت  جوهر  و  خلقت  حقیقت  از  را  عظیمی 
سال  هزاران  وسعت  به  آن  گران  تماشا که  کرد  برپا 
کرده و محو چهره های  متحیرانه زانوی سکوت بغل 

دلربا و سلوک سالکان آن خواهند بود.
که صورت گرفته، صورت ظاهری بخشی از  نگارشی 
که باطن آن را باید در »َیْومئٍذ َیصدُر  اتفاقاتی است 
الّناَس اشتاتا ِلیروا اعمالُهْم«  به نظاره نشست و فقط 
کشف آن حقیقت حقیقی و  معراج نشینان قادر به 
محمدحسینی  کبر  ا که  هستند  قدرتی  و  قوه  آن 
من  نداند  کسی  و  بکشانید  پل  زیر  به  »مرا  گفت: 
در  را  خود  رمق های  آخرین  آرام  و  هستم.«  زخمی 
مژه های چشم هایش فشرد و آخرین لحظه توفیق 

کرد و پرواز نمود. را بدرقه 
کرمانیان،  و  کرمان  عاشوراهای  شروع  ثامن االئمه 
سیستان و سیستانیان و هرمز و هرمزگانیان است. 
که ثاراهلل از آن  طریق القدس سرزمینی مقدس بود 
کعبه آمال  که تبدیل به  متولد شد. مولود مبارکی 
قامت  در  روزی  که  ثاقبی  نجم  شد،  مجاهدین 

مقدس  فرقه ای  قامت  در  روزی  و  حسین)ع( 
به  را  ثاراهلل  فرقه  آن  در  و  کرد  طلوع  ثاراهلل  نام  به 
کردند، لذا آن فرقه را فرقه  نسبت انسان ها تقسیم 

ثاراللهیان نامیدند.
که  می بالد  خود  به  هرمزگان  و  سیستان  کرمان، 
دهالویه  در  را  دشمن  سینه  طریق القدس  در 
درید و مهم ترین پل ارتباطی آن یعنی سابله را به 
کرمانیان در ثامن االئمه و  تصرف خود درآورد. رزم 
اعتبار و  ثاراهلل و موجب  طریق القدس سرآغاز تولد 
اعتمادی شد که پس از آن سپاه کرمانیان در تمامی 
و  شد  دشمن  خطوط  خط شکن  همواره  نبردها 
از چنان  کرمان در آسمان امام خمینی)ره(  ستاره 
درخشندگی خیره کننده و پرجاذبه ای برخوردار شد 
کرد  که هزاران مشتاق خمینی)ره( را به خود جذب 
که بعدها لشکر و طوفانی سهمگین را به نام ثاراهلل 

پدید آورد تا خرمن دشمن را بر باد دهند.
درود و رحمت خداوند

بر امام خمینی)ره( 
و شهیدان و
 مجاهدین

این فتح بزرگ.
قاسم سلیمانی«

|تسنیم|

بخیه  کشیدن  تلخ  حادثه  به  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت  حضرت 
فاصله  نشانه  را  ماجرا  این  و  داد  نشان  کنش  وا اصفهانی  کودک 

گرفتن بخشی از جامعه پزشکی از اخالقیات دانست.
در  تقلید،  مراجع  از  شیرازی  مکارم  ناصر  اهلل  آیت  حضرت 
با  طب«  در  نبوی  »سیره  همایش  اجرایی  اعضای  دیدار 
گونه همایش ها، اظهار  اشاره به اهمیت و مفید بودن این 

پزشکی  مسائل  و  نبوی  سیره  میان  دادن  پیوند  داشت: 
که ارتباط علم  آثار زیادی در جامعه دارد. وی با بیان این 
علوم  سایر  از  بیشتر  معنوی  و  اخالقی  مسائل  با  پزشکی 
ح می شود  که اخالق در پزشکی مطر گفت: همین  است، 
اخالقی  مسائل  میان  زیاد  همبستگی  بر  دلیل  بهترین 
به  زیادی  کمک  کاربردی  پیوند  این  که  است  پزشکی  و 
علمیه  حوزه  برجسته  استاد  می کند.  مردم  مشکالت  حل 
تلخی  حادثه  با  همایش  این  شدن  مقارن  به  اشاره  با  قم 
را به  کودکی  که چانه بخیه خورده  خ داد  که در اصفهان ر
کرد: این حوادث نشانه  کردند، خاطرنشان  خاطر پول باز 
اخالقیات است.  از  پزشکی  از جامعه  برخی  گرفتن  فاصله 
که  که پزشکانی هم هستند  با اشاره به این  وی در ادامه 
داشت:  ابراز  می گذرند،  بیمار  سالمتی  برای  خود  منافع  از 

باید مسائل اخالقی با پزشکی آمیخته شود و در دیگر علوم 
هم باید این پیوند برقرار شود زیرا جسم و جان از هم جدا 
این  بر  کید  تأ با  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت  حضرت  نیست. 
کرد  آشنا  با مسائل اخالقی  را  باید دانشجویان پزشکی  که 
و  خدا  که  کسانی  افزود:  نشود،  تکرار  رفتارها  گونه  این  تا 
را  اخالقیات  سری  یک  پزشکی  در  ندارند  قبول  را  پیغمبر 
الهی  انبیای  تعالیم  از  برگرفته  هم  آن  که  می کنند  رعایت 
است. وی اظهار داشت: پزشکان متعهد و متدین فراوانی 
برای  اربعین  راهپیمایی  همین  در  که  دارند  وجود  هم 
رها  را  زندگی خود  و  کار  امام حسین)ع(  زائران  به  خدمت 
کاری  نباید  و  بوده  کردند؛ جامعه پزشکی همیشه محترم 
کسب  فقط  طبابت  از  هدف  که  کنند  فکر  مردم  که  کنند 
درآمد است.                                                                                            |رسا|

هنرمند خردسال میبدی
به نخ های بی جان، روح می بخشد

کاربافی یکی از صنایع نساجی سنتی استان یزد محسوب 
که در خانواده های یزدی نسل به نسل منتقل  می شود 

می شود. 
اداره  اجتماعی  و  امورفرهنگی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
گردشگری استان یزد  کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
هنر  داشت:  اظهار  کل  اداره  این  دستی  صنایع  معاونت 
که در استان و به خصوص شهرستان  کاربافی چندی است 
گرفته  کارگاه های آموزشی جانی دوباره  میبد با راه اندازی 
نسل  به  صنعت  ـ  هنر  این  آموزش  با  است  امید  و  است 

جوان، روز به روز شاهد رونق آن باشیم.
به  یزدی  های  خانواده  در  افزود:  دهقان  محمدرضا 
نسل  به  نسل  هنر  این  میبد،  شهرستان  در  خصوص 
که در یکی از خانواده های این  منتقل می شود، تا جایی 
کنار مادر خود،  شهرستان، دختر خردسال این خانواده در 
کار می بافد و بافت این پارچه برای او جنبه سرگرمی دارد و 
کوچک خود به نخ های بی  با عالقه و عشق با دست های 

جان، روح می بخشد.
شاسناندن  با  است  امید  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
گردشگران و میهمانان استان، بتوانیم  این هنر ـ صنعت به 
رشته،  این  به  گرایش  با  تا  کنیم  ایجاد  عالقه  جوانان  در 

عالوه بر ایجاد شغل، از منسوخ شدن آن جلوگیری شود.
کاربافی، ایجاد  وی از اقدامات انجام شده برای احیای هنر 
دایرکردن  برای  فعاالن  از  حمایت  و  آموزشی  کارگاه های 
کارگاه های خانگی و اشتغال به ویژه برای بانوان خانه  دار 
دانست و افزود: باتوجه به اینکه می توان هنرهای صنایع 
دستی را در خانه انجام داد، این هنرها به خصوص برای 
کنار خانواده  در  که  اهمیت است، چرا  بسیار حائز  بانوان 
نیز  را  خود  دلخواه  هنر  توانند  می  روزمره  کارهای  انجام  و 

انجام دهند.
دستی  صنایع  طرحهای  و  ها  نقش  کرد:  عنوان  دهقان 
انسان  و  دارند  دلنشینی  و  بخش  آرامش  خطوط  همه 
کند و  صنعتی امروز به استفاده از آنها نیاز دارد تا راحت فکر 
بهتر بیاندیشد و وقتی بهتر بیاندیشد می تواند مشکالت را 
کند و استفاده از این ابزار یعنی آموزش همیشگی  بهتر حل 

کرد. که نباید آن را از نظر دور  کار  آرامش در خانه و 
اولیه  مواد  به  باتوجه  گفت:  استان  دستی  صنایع  معاون 
بومی استان و با خالقیت هنری آفرینندگان بومی تعداد و 

کاالی دستی در استان یزد به وضوح نمایان است. تنوع 
به  گذشته  در  بافی  کار  رونق  ساخت:  خاطرنشان  وی 
که در هر خانه ای حداقل یک یا دو چاله  حدی زیاد بود 
کاربافی وجود داشت و محصوالت این هنر دستی به سایر 
کشور ارسال می شد اما متاسفانه در طول دهه  شهرهای 
به  پارچه  بافت  های  ماشین  ورود  دلیل  به  اخیر  های 
بازار  رونق  کاربافی  آن،  تولیدات  و جایگزین شدن  منطقه 
ایجاد  و  نگرش  تغییر  با  است  امید  و  داد  دست  از  را  خود 
گردشگران  ورود  با  اخیرا  که  مناسب  کار  و  کسب  فضای 
خارجی به یزد بوجود آمده این هنر بار دیگر رونق خود را 

به دست آورد .
 

گردگوه  قلعه ای در حاشیه روستای 
گرفت جان تازه 

گردگوه شهرستان مهریز به  فاز یک مرمت اضطراری قلعه 
پایان رسید. 

اداره  اجتماعی  و  امورفرهنگی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
یزد سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان مهریز با بیان این خبر اظهار داشت: 
و  گردگوه  روستای  حاشیه  در  و  بوده  موقوفه  مذکور  قلعه 
به  قلعه  این  است.  شده  واقع  باغات  و  ع  مزار به  نزدیک 
ورودی  که  باشد  می  طبقه  دو  دارای  و  مسکونی  صورت 
به یک حیاط  که  باشد  قلعه یک هشتی چند ضلعی می 
فرا  را  حیاط  اطراف  که  اتاق  تعدادی  و  شکل  مستطیل 
گرفته و دارای فضاهای نسبتًا تو در تو می باشد متصل می 

گوشه بنا مشاهده می شود. ج نیز در چهار  شود. چهار بر
مرمت  یک  فاز  ساخت:  نشان  خاطر  فالحتی  محمدرضا 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  مشارکت  با  بنا  این  اضطراری 
بر  بالغ  اعتباری  با  گردگوه  دهیاری  و  مهریز  شهرستان 

گردید. چهارصد میلیون ریال انجام 
وی مهمترین اقدامات مرمتی را آواربرداری، اجرای سقف 
کاهگل پشت بام قلعه اشاره  فضاها با خشت خام و اندود 
که شامل مرمت حصار  گفت: فاز دوم عملیات مرمتی  کرد و 
در  اعتبار  تخصیص  صورت  در  شود  می  قلعه  های  ج  بر و 

سال جاری به انجام خواهد رسید.

حفظشان  خدا  که  ای  خامنه  اهلل  آیت 
مسئول  امام  حضرت  طرف  از  کند، 
کنند.  شده بودند بحث عراق را دنبال 
ایشان  جمهوری  ریاست  اوایل  گمانم 
از  همه  »جماعه العلما«  اعضای  بود. 
کربالیی ها هم مستقال  نجفی ها بودند. 
برای خود جماعت هایی را راه انداخته 
بودند و بیشتر با آقای منتظری و سید 
آقا  داشتند.  کار  و  سر  هاشمی  مهدی 
و  نیست  مناسبی  شیوه  این  دیدند 
کردند مجلسی به نام مجلس  پیشنهاد 
شروع  هم  جنگ  شود.  تشکیل  اعلی 
که  می کرد  ایجاب  ضرورت  و  بود  شده 
تشکیل  حسابی  و  درست  مجلس  یک 
جمع  خود  در  را  اینها  همه  که  شود 
را  اعلی  پیشنهاد مجلس  واقع  کند. در 
که بیشترمان  ایشان دادند و از همه ما 
بنده  به  کردند.  دعوت  بودیم  قم  در 
آن  از  قبل  تا  زدند.  زنگ  مستقیم  هم 
ولی  داشتیم،  علیک  و  سالم  ایشان  با 
کردند  نه زیاد. یکی یکی افراد را دعوت 
آقایان  ازبعضی  رفتیم.  خدمتشان  و 
شیخ  بودند.  کرده  دعوت  هم  کربالیی 
کرده است. او  که فوت  دیگری هم بود 
کربالیی ها را تحت عنوان  هم عده ای از 

بود.  کرده  جمع  االسالمی«  »العمل 
را در مجلس  رهبری همه  مقام معظم 
جلسه  اولین  در  و  کرد  جمع  اعلی 
بعضی ها  شد.  هم  مفصلی  بحث های 
ایشان  بودند.  مخالف  برخی  و  موافق 
مسئول  امام  طرف  از  من  که  گفت 
هستم. خالصه ایشان این تشکیالت را 
کرد و از  ایجاد و اساسنامه ای را تنظیم 
ما خواست بنشینیم و در باره آن بحث 
کنیم و خدمت  و آن را تنظیم و تکمیل  
کردیم.  کار را  ایشان بدهیم. ما هم این 
البته آقای حکیم محور بود. دو سه نفر 
شد  بنا  بودند.  نجفی  بقیه  و  کربالئی 
باشد  هم  سنت  اهل  عالمان  از  یکی 
خالصه  شد.  دعوت  کرد  اهالی  از  که 
تنظیم  اساسنامه  افتاد،  راه  تشکیالتی 
رئیس  و  گرفت  صورت  انتخابات  شد، 
دوره های  شدند.  انتخاب  سخنگو  و 
من  و  بود  ساله  یک  اعلی  مجلس  اول 
دو یا سه دوره به عنوان رئیس انتخاب 
شدم. بعد آقای حکیم انتخاب شدند. 
هم من و هم آقای حکیم با آقا جلسات 

خصوصی داشتیم.
|خط حزب الله|

کـرد که نتانیاهو را عصبــانی  کتـابی  دانـلــود رایـگــان 
صفحه کتاب رهبر معظم انقالب در تلگرام امکان دانلود رایگان کتاب »فلسطین از  منظر  آیت اهلل 
بنیامین  کرده است.  فراهم  برای عالقه مندان  را  العالی«   العظمی سیدعلی خامنه ای مدظله 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل در سال جاری با نشان دادن این کتاب به حاضران در سخنانی غیر مستند و غیر واقعی آن را 
آخرین کتاب رهبر معظم انقالب دانست که نقشه راه نابودی اسرائیل در آن گنجانده شده است!

روایت آیت اهلل شاهرودی از

تاسیس مجلس اعلی عراق توسط آیت اهلل خامنه ای

پایان بخش اول خاطرات خودنوشت و رسمی سردار سلیمانی
 از جنگ و عــدم انتـــشــار اثر به درخــواســت ســــردار

کنش آیت اهلل مکارم شیرازی وا
کودک اصفهانی کشیدن بخیه  به ماجرای 
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معارف و گردشگری 

سال 95 آغازی برای اجرای برنامه پنج 
گردشگری استان یزد ساله 

در قالب طرح 95+5
گردشگری  ح  طر ساله  پنج  برنامه  داخلی  هماهنگی  جلسه 
استان در دفتر مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد برگزار شد. 
کل  اداره  اجتماعی  و  امورفرهنگی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
یزد  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
محمدمهدی شرافت در این جلسه اظهار داشت: سال 95 به 
عنوان سال خوش آمد، آغازی برای اجرای برنامه پنج ساله 
پنج  براساس  ها  ح  طر این  که  5+95  است،  ح  طر قالب  در 

محور اصلی تا سال 1400  تکمیل و به بهره برداری می رسد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: شهر یزد به عنوان وسیع 
بی  است،  پویا  و  زنده  همچنان  که  دنیا  خشتی  بافت  ترین 
گردشگری تاریخی ـ  بدیل و بی مانند است و به همین دلیل 
ح می  فرهنگی به عنوان یک محور اصلی برنامه پنج ساله مطر
باشد. امید است باتوجه به برنامه ریزی انجام شده و با شعار 
یزد، پایتخت معماری ایران، طی این پنج سال، شهر یزد هم 

ح شود. رده و هم شأن این شعار مطر
وی ثبت جهانی یزد و همچنین راه اندازی مرکز ملی معماری 
کرد و افزود: در  کل عنوان  ک را دو برنامه اصلی این اداره  خا
کنار این برنامه ها ثبت جهانی بادگیرها، قنات ها، ثبت ملی 
این  جنبی  های  برنامه  عنوان  به  نیز   ... و  ابرکوه  شهرستان 

کل در حال پیگیری می باشد. اداره 
سالمت،  گردشگری  محور  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
به  یزد  معرفی  )کویرنوردی ( ،  طبیعی  گردشگری  محور 
برتر  خدمات  همچنین  و  کشور  سنتی  نساجی  قطب  عنوان 
ح پنج ساله می باشد. گردشگری از دیگر محورهای اصلی طر

برگزاری جشنواره ها، مسابقات  شرافت خاطرنشان ساخت: 
و صنایع  گردشگری  گذار در بخش  معماری، جذب سرمایه 
هتل  تجهیز  و  ستاره  پنج  و  چهار  های  هتل  احداث  دستی، 
که می تواند نقش موثری  های موجود از جمله مواردی است 
ح پنج ساله صورت  در راستای اجرایی شدن برنامه های طر

گیرد.
کرد: یکی از اتفاق های  مدیرکل میراث فرهنگی استان عنوان 
گردشگری درمانی است  مهم صدور مجوز برای منطقه ویژه 
گردشگر و رونق  گذاری و همچنین جذب  امکان سرمایه  که 

اقتصادی را فراهم می آورد.
بحث  همچنین  و  سالمت  گردشگری  در  کرد:  ح  مطر وی 
گذشته را به حال پیوند بزنیم  نساجی سنتی، ما قصد داریم 
گردشگری سالمت با مدیریت طب سنتی  که در  گونه  بدین 
گردشگری سالمت به عنوان  کمپ های  و همچنین احداث 
کردن  کار  به روزترین علم و تکنولوژی، طیف وسیعی را برای 
تا  ازگذشته  ای  دامنه  نیز  سنتی  نساجی  در  آوریم.  فراهم 
دستی  صنایع  از  هایی  قسمت  میان  این  در  و  داریم  کنون  ا
کرد و دیروز را با امروز  که باید آن را دوباره احیا  گم شده است 

پیوند داد.
گردشگری به عنوان یک محور عام را از  شرافت خدمات برتر 
جمله مباحث مهم و قابل تأمل در برنامه پنج ساله دانست 
احداث  جمله  از  استان  گردشگرپذیری  شرایط  باید  افزود:  و 
و  ستاره  پنج  های  هتل  مناسب،  بهداشتی  های  سرویس 
را  گردشگران  راهنمایی  برای  خاص  های  پکیج  همچنین 
ح  گردشگری مطر تا یزد به عنوان مرکز خدمات  آوریم  فراهم 
گردشگر به استان وارد می شود احساس آرامش  شود و وقتی 
کندو بداند در همه جای شهر خدمات یکسانی به او ارائه می 
با پروانه خود خدمات  اقامتی همسان  کز  شود و هتلها و مرا

ارائه می دهند.

کاریهای ضلع غربی  کاشی  اتمام مرمت 
مسجد امام اصفهان

از  کل میراث فرهنگی استان اصفهان  گروه امانی اداره  مدیر 
کاریهای  کاشی  بخشی  استحکام  و  کسازی  پا مرمت،  اتمام 

ضلع غربی حیاط مسجد امام اصفهان خبر داد.
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرمت  ح  طر افزود:  خبر  این  اعالم  با  زیرک  منصور  اصفهان 
کاشیکاریهای ضلع غربی صحن  کسازی و استحکام بخشی  پا
تا  و  گردیده  آغاز  قبل  سال   3 حدود  از  امام  مسجد  اصلی 
کنون تا ارتفاع 6 متری دیوارهای این بخش از مسجد بویژه 
همچنین  و  »سلیمانیه«  و  »ناصریه«  تاریخی  مدرسه  دو  در 
راهروهای ورودی ضلع شمالی و ضلع غربی مسجد استحکام 

بخشی شده است.
گروه امانی حوزه میراث  کاران  کارشناسان و استاد  وی افزود 
بخشها،  این  مرمت  ح  طر اتمام  از  پس  کل  اداره  فرهنگی 
کاشیکاری های ضلع شرقی صحن مسجد را در دستور  مرمت 

کار خود قرار داده اند.
تزئینات مسجد  زیاد  بسیار  به حجم  توجه  با  کرد  کید  تأ وی 
امام عملیات مرمت با دقت و حساسیت فراوان انجام خواهد 

شد.

بازدید نزدیک به یک هزار موردی
از آثار تاریخی و فرهنگی

در استان چهارمحال و بختیاری
میراث  کل  اداره  ارتباطات  و  فرهنگی  امور  دفتر  گزارش  به 
و  چهارمحال  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
و  بازدید  از  کل  اداره  این  حفاظت  یگان  فرمانده  بختیاری؛ 
سطح  در  تاریخی  های  ابنیه  و  آثار  از  موردی   955 سرکشی 
شامل  آثار  این  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  استحفاظی  حوزه 

قلعه ها، موزه ها، تپه ها و محوطه های تاریخی می باشد.
آثار  تخریب  مورد  هیچ  اینکه  بیان  با  چگنی  محمد  سرهنگ 
تاریخی در استان در آبان ماه سال جاری وجود نداشت افزود: 
حفظ آثار تاریخی و فرهنگی جزء وظایف عموم مردم به شمار 

که نشانگر هویت فرهنگ و تاریخ آنها می باشد. می رود زیرا 
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سالگرد  اولین  آیین  در  خاتمی  احمد  سید  اهلل  آیت 
گمنام در تکیه امیر چقماق یزد  کسپاری هشت شهید  خا
کرد و افزود: برای اینکه  به موضوع انتخابات پیش رو اشاره 
که در جامعه  انتخابات به خوبی برگزار شود باید از هرکاری 

کرد. کند بشدت پرهیز  تنش ایجاد 
کشور را در انتخابات  کرد: مسئوالن باید فضای  وی اظهار 
کسانی در دانشگاه ها  آرام نگاه دارند و نباید اجازه داد تا 
را  کنند و مقدسات  آرام  نا  را  کشور  و جاهای دیگر فضای 

زیر سوال ببرند.
جاده  کشور  در  نکنند  فکر  برخی  گفت:  خاتمی  آیت اهلل 
صاف و اتوبان صاف است و می توانند یکی یکی ارزش ها و 
کس  مقدسات را زیر سوال ببرند و این بدون شک از هیچ 

پذیرفته نیست.
را  ارزشی  و  مومن  نیروهای  افرادی  که  این  افزود:  وی 
انقالب  اهداف  خالف  ببرند  سوال  زیر  و  بدانند  افراطی 
اسالمی و منویات مقام معظم رهبری و والیت فقیه است.
که در  کرد: جریاناتی  امام جمعه موقت تهران خاطر نشان 
کره و ارتباط با آمریکا باشد بر خالف  کشور بدنبال اصل مذا
اهداف انقالب اسالمی و توصیه های مقام معظم رهبری 

کند و یک حرکت و جریان ضد ارزشی است. حرکت می 
بدانند  از سیاست جدا  را  که دین  کسانی  ادامه داد:  وی 
را  )ع(  علی  و  )ص(  کرم  ا پیامبر  و  شناسند  نمی  را  دین 
کرده اند و دین بدون سیاست شبه دین است و با  تکذیب 

آموزه های دینی مغایرت دارد.
حضور  و  ها  دانشگاه  برخی  وضعیت  از  خاتمی  آیت اهلل 
علیه  سخنرانی  برای  عالی  آموزش  کز  مرا در  افراد  برخی 

کرد: حجت شرعی ما  مقدسات و ارزش ها انتقاد و اظهار 
که در وجود مقام معظم رهبری  منویات والیت فقیه است 

متجلی شده است.
خاطرنشان  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
گروه های سیاسی در دانشگاه های  و  احزاب  برخی  کرد: 
کرده اند و می خواهند از جوانان به عنوان  کشور تور پهن 

کنند. سکو برای اهداف خود استفاده 
گروه های سیاسی  و  احزاب  برخی  گفت:  آیت اهلل خاتمی 
لذا  و  هستند  قدرت  به  رسیدن  بدنبال  ها  دانشگاه  در 
که احزاب سیاسی حجت شرعی  دانشگاهیان باید بدانند 

نیستند و حجت شرعی فقط والیت فقیه است.
کشور  در  کسانی  کرد:  اضافه  تهران  موقت  جمعه  امام 
را  از والیت فقیه شعار می دهند و در ظاهر خود  در دفاع 
مدافع رهبری می دانند زیاد هستند ولی در عمل بر خالف 

کنند. مسیر مقام معظم رهبری تالش می 
از  ظاهر  در  که  افراد  اینگونه  داد:  ادامه  خاتمی  آیت اهلل 
گویند اسم والیت را ببرید ولی  کنند می  رهبری دفاع می 

کار خودتان و امور را انجام دهید. بروید دنبال 
کرد:  نشان  خاطر  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
این طرز فکر نوعی والیت شعاری است چون دم از والیت 
کنند. می زنند ولی خط رهبری و والیت فقیه را دنبال نمی 
کشور خط امام راحل  آیت اهلل خاتمی ادامه داد: برخی در 
گویند هرکه با ما باشد طرفدار  کرده اند و می  )ره( را تحریف 
کند و یا با  گر بر خالف میل ما عمل  حق و وحدت است و ا

من نباشد وحدتی ایجاد نشده است.
سیاستگذاری  شورای  به  کشور  در  افراد  برخی  گفت:  وی 

که در نمازهای جمعه شعار مرگ بر  گفته اند  ائمه جمعه 
که این شعار مقدس ملت ما  گفته نشود در حالی  آمریکا 

است.
گوید  که در کشور می  آیت اهلل خاتمی اظهار داشت: جریانی 
همه باید نقد شوند ، بدنبال حریم شکنی و اهداف خود 

که برخی مسائل نباید تریبونی شود. هستند در حالی 
گفت: مقام معظم رهبری همواره  امام جمعه موقت تهران 
سخنان مختلف را می شنوند و روزانه نامه های زیادی به 
گیرد. که مورد بررسی قرار می  دفتر ایشان وصول می شود 

 9 طبق  که  است  ما  ملت  تایید  مورد  برجامی  افزود:  وی 
دنیا  با  ایران  ملت  و  باشد  رهبری  معظم  مقام  نامه  بند 
تا  آمریکا  رژیم صهیونیستی،  و  آمریکا  بجز  تعامل است  در 

دست از خباثت خود بر ندارد همین رویه وجود دارد.
از  همچنین  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
تاریخی  امکان  در  گمنام  شهدای  اند  گفته  برخی  اینکه 
کرد: دفن شهدای  دفن نشوند را دیدگاه غربی ذکر و اظهار 
گمنام در آثار تاریخی موجب ماندگاری و یک افتخار است.
گمنام در محوطه  گذشته هشت شهید  دوم دیماه سال 
با  که  شدند  سپرده  ک  خا به  یزد  چقماق  امیر  میدان 
حاشیه هایی همراه بود.                                                       |نسیم|

آیت اهلل خاتمی: 

گفته اند برخی  به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
گفته نـشــود در نمــاز جمعــــه مـــــرگ بـر آمـــــریـکــا 

 « گردشگری « گردشگری

اوحدی: تا این لحظه پیکر 5۷ نفر از جانباختگان

در عربستان دفن شده است
این  تا  فاجعه  این  تعداد مفقودین  گفت:  منا  فاجعه  تعداد مفقودین  با »نسیم« درباره  گفتگو  اوحدی در  سعید 
لحظه همان 13 نفر هستند، البته نتایج DNA تا سه شنبه این هفته مشخص خواهد شد. وی ادامه داد: تنها 2 
کشور می فرستیم. که آنها را نیز به زودی به این  خانواده هنوز برای انجام آزمایش های DNA به عربستان نرفته اند 

کرد: تا این لحظه 57 نفر از جانباختگان فاجعه منا در عربستان  رئیس سازمان حج و زیارت تصریح 
که پیکر 37 تن از آنها بنا به درخواست خانواده ها در عربستان خواهد ماند، از 20  دفن شده اند 
پیکر مابقی هم عده ای خواستار بازگشت پیکر عزیزانشان هستند و عده ای هم هنوز تصمیم 
نهایی شان را اعالم نکرده اند.                                                                                                                   |نسیم|

کد  QR راهنمای خواندن
برای خواندن لینک بارکد، احتیاج به نرم افزار بارکدخوان دارید. نرم افزار Barcode Scanner یکی از این 

گوگل می باشد. کمپانی  نرم افزارهاست. این برنامه مورد تایید و استفاده خود 
کرده و دوربین موبایل را  Barcode Scanner، آن را باز  پس از نصب برنامه 
کنید. پس از چند ثانیه برنامه به طور خودکار بارکد را  کمی به بارکد نزدیک 
گزینه  خوانده و لینک نهفته در آن را به شما نمایش می دهد. سپس روی 
گوشی شما ارجاع داده شود  کنید تا لینک به مرورگر  کلیک   Open Browser

و اجرا یا دانلود و یا ... آغاز شود.
کیمیای وطن با آدرس از طریق بارکد روبرو می توانید به سایت روزنامه 

eskimia.ir وارد شوید.

»َطعُم املاِء َطعُم الَحياِة«

مزه آب ، مزه زندگى است.

امام رضا 8 :



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 

اگر می خواهید كودك تان در زمینه تحصیلی عملكرد بهتری 
كنید.  بیشتری  توجه  او  تغذیه  به  است  بهتر  باشد،  داشته 
كودكان  ذهن  تقویت  و  رشد  به  خاص  غذاهای  از  برخی 
كمك می كنند. همچنین عملكرد مغز را بهبود می بخشند و 
به تقویت و تمركز حافظه نیز كمك می كنند. مغز، نخستین 

عضوی است كه مواد مغذی را جذب می كند.
 جسم های در حال رشد، نیاز به انواع مواد مغذی دارند؛ ولی 
ده ماده غذایی زیر بیشترین تأثیر را در رشد و تقویت ذهن 

خواهند داشت.
*ماهی آزاد

ماهی های پرچرب، مثل ماهی قزل آال، منبع اصلی اسیدهای 
چرب امگا DHA ،3 و EPA هستند كه هر دو برای رشد 
نشان  پژوهش ها  دارند.  زیادی  اهمیت  كودكان  ذهنی 
می دهند، كسانی كه در برنامه غذایی خود مقدار بیشتری از 
این اسیدهای چرب را گنجانده اند، تیزتر و باهوش تر از سایرین 
امتیاز  به مهارت های ذهنی،  هستند و در تست های مربوط 
بیشتری گرفته اند. ماهی تن، یكی دیگر از منابع خوب امگا 3 
است؛ همچنین سرشار از پروتئین می باشد؛ ولی به هر حال 

خوردن ماهی آزاد بیشتر توصیه می شود.
*تخم مرغ

تخم مرغ به خاطر پروتئین زیادش معروف است. سعی كنید 
در طول هفته یك بار به عنوان شام تخم مرغ به كودك خود 
بدهید و در بقیه موارد صبح ها از این ماده غذایی ارزشمند 

صبحانه ای برای كودك خود تهیه كنید.
* بادام زمینی

بادام زمینی و كره بادام زمینی، سرشار از ویتامین E و یك 
آنتی اكسیدان قوی برای محافظت از اعصاب می باشند. سعی 
كنید از كره بادام زمینی در ساندویچ هایی كه برای كودك تان 

تهیه می كنید، استفاده نمایید.
*حبوبات

مغز ما نیاز به منبع ثابت و دائمی گلوكز دارد و حبوبات این 

منبع قدرتی را فراهم می كنند. فیبرها در تنظیم ترشح گلوكز 
بدن نقش دارند. عالوه بر این، حبوبات حاوی مقدار زیادی 
ویتامین B هستند كه منبع تغذیه سیستم عصبی می باشند؛ 

بنابراین سعی كنید از تمام حبوبات استفاده كنید.
*جوی دو سر

جوی دو سر یكی از مهم ترین غالتی است كه باید در غذاهای 
مخصوص كودكان بسیار مورد مصرف قرار گیرد؛ چراكه به 
منبع  سر،  دو  جوی  می كند.  بسیاری  كمك  ذهنی  تقویت 
انرژی برای سوخت و ساز مغز است؛ به خصوص  فوق العاده 
اگر صبح ها مورد استفاده قرار گیرد. این ماده سرشار از فیبر، 
ویتامین E، ویتامین B، پتاسیم و آهن است كه باعث می شود 
ذهن و جسم با یك ظرفیت كامل شروع به انجام فعالیت های 

روزمره نماید.
*انواع توت ها

زیادی  مقدار  شاه توت  و  زغال اخته  گیالس،  فرنگی،  توت 
جلوگیری  سرطان  از  كه  دارند   C ویتامین  و  آنتی اكسیدان 
بسیار  ذهنی  رشد  در  اخته  زغال  و  فرنگی  توت  می كنند. 
مؤثرند. دانه های ریز این توت ها نیز سرشار از چربی های امگا 
3 هستند. شما می توانید از توت فرنگی در كنار ماست، غالت، 

ساالد و سبزیجات استفاده كنید.
*سبزیجات رنگی

گوجه فرنگی، سیب زمینی، كدو، هویج، اسفناج و سبزیجاتی 
آنتی اكسیدان ها  از  خوبی  منابع  دارند،  تیره  رنگ های  كه 
سالمت  و  مغزی  سلول های  تقویت  باعث  و  شده  محسوب 
آنها می شوند. سعی كنید در وعده های ناهار كودك خود از 

مقداری گوجه فرنگی  و هویج استفاده كنید.
*انواع لوبیا و باقال

كربوهیدرات ها هستند.  و  پروتئین  از  باقال سرشار  و  لوبیاها 
نیز  معدنی  امالح  و  ویتامین ها  فیبر،  دارای  آن،  بر  عالوه 
می باشند و یك غذای خوب برای مغز به شمار می آیند. لوبیا 
چیتی و لوبیا چشم بلبلی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 نیز 
هستند؛ بنابراین سعی كنید از آنها در ساالدها، غذاها و در 

كنار سبزیجات به اندازه كافی استفاده كنید.
*گوشت

كودكان  می شود  باعث  كه  است  اصلی  امالح  از  یكی  آهن 
پرانرژی باشند و تمركز فكری بیشتری داشته باشند. گوشت 
روی  حاوی  این،  بر  عالوه  است.  آهن  اصلی  منابع  از  یكی 
گیاهخوار  افراد  برای  است.  خوب  حافظه  برای  كه  می باشد 
كه از گوشت استفاده نمی كنند، مصرف سویا توصیه می شود. 
عالوه بر سویا، لوبیا و باقال نیز آهن دارند. گوجه فرنگی، فلفل 
 Cدلمه ای، آب پرتقال و توت فرنگی نیز مقدار زیادی ویتامین

دارند كه به جذب آهن كمك می كنند.
*شیر و ماست

برای  دارند،  زیاد   B ویتامین  و  پروتئین  كه  روزانه  غذاهای 
رشد بافت های مغز بسیار مفیدند. شیر و ماست منبع انرژی 
مغز محسوب می شوند. پژوهش ها نشان می دهند كودكان و 
نوجوانان 10 برابر بیشتر از دیگران نیاز به ویتامین D دارند و 
ویتامین D برای چرخه حیات سلول های بدن بسیار ضروری 
از شیرهای كم چرب كلسیم و  با استفاده  است. سعی كنید 

ویتامین D بیشتر به كودكان خود بدهید.

جشن یک سالگی کاوشگر ژاپنی 
فضایی  اكتشاف  آژانس   Hayabusa2 فضاپیمای 
ژاپن)JAXA(، روز پنجشنبه 3 دسامبر )12 آذر( در 
حین یك پرواز پرسرعت به گرفتن تصاویری از زمین 
فضاپیمای  كه  كردند  اعالم   JAXA مقامات  پرداخت. 
 05:08 ساعت  در  پنجشنبه  روز   ،  Hayabusa2
نزدیك  آرام  اقیانوس  كیلومتری   3,090 محدوده  در 

هاوایی، نزدیك ترین فاصله به زمین را داشته است.
كیلومتری  یك  سیارك  مسیر  در   Hayabusa2  
 1999  JU3 عنوان  به  قبال  )كه   Ryugu  162173
جوالی  ماه  در  است  قرار  و  دارد  قرار  شده(  شناخته 

این  برسد.  فضایی  صخره های  اطراف  مدار  به   2018
كاوشگر در حدود 18 ماه در محدوده سیارك خواهد 
استقرار خواهد  را  و چندین سطح نشین كوچك  ماند 
كه  پرداخت  خواهد  نمونه هایی  جمع آوری  به  و  داد 
می تواند به محققان كمك كند بیشتر در مورد تركیب 

سیارك و اوایل منظومه شمسی بیاموزند.
 اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود، فضاپیمای 
Hayabusa2 كه 590 كیلوگرم وزن دارد، 162173 
Ryugu را در دسامبر 2019 ترك خواهد كرد و یك 
فضاپیما  این  بازمی گردد.  زمین  نزدیكی  به  بعد  سال 
ارسال  سیاره  این  سطح  به  را  خود  بازگشت  كپسول 
در  باید  كردند  اعالم   JAXA مقامات  كه  كرد  خواهد 
 JAXA جایی دور افتاده در استرالیا فرود آید. مقامات
در بیانیه ای روز پنجشنبه هفته گذشته اظهار كردند: 
ما  زمین،  به  كاوشگر  این  پرواز  نزدیك ترین  از  پس 
سالمت ›Hayabusa2« را تایید كردیم. تایید ورود 
این كاوشگر به مدار مورد نظر حدود یك هفته طول 

می كشد.

 ژله نسكافه، مخصوص
 مهمانی های باکالس

خیلی ها عاشق طعم قهوه و نسكافه هستند، همیشه در سفارش های 
كیك و نوشیدنی شان حتما اثری از قهوه یا نسكافه دیده می شود. 
برای آنها دسری نسكافه ای داریم. ژله نسكافه كه برای مهمانی ها هم 

خیلی باكالس است.
 مواد الزم:

نسكافه 2 قاشق سوپخوري سر صاف
پودر ژالتین 12 گرم )1/5 قاشق سوپخوری(

شكر 6 قاشق سوپ خوری
آب جوش 1 لیوان
آب سرد 1/2 لیوان

 طرز تهیه:
1- پودر ژالتین را با 1/2 پیمانه آب سرد مخلوط كرده به صورت بن 
ماری حل مي كنیم. نسكافه و شكر را با 1 لیوان آب جوش مخلوط 

كرده هم مي زنیم تا شكر كامال حل شود.
 2- حاال ژالتین را به آن افزوده مخلوط كرده در قالب می ریزیم مي 
گذاریم در یخچال تا كامال بسته شود. بعد از بسته شدن از یخچال 
خارج كرده كف قالب را یك لحظه در آب جوش قرار داده و ژله را 

در ظرفي كه با آب سرد خیس كرده ایم برگردانده و سرو می كنیم.

احترام در حضور دیگران
پیامبر صلی اهلل علیه:آله  در 
كه  هنگامی  فرمایند  می  ادامه 
جمعی  در   ، هستی  مجلس  در 
نشسته  ای  جلسه  در   ، هستی 
شد  وارد  تو  بر  فرزندت  و  ای 
برای او جا بازكن ، او را در كنار 
اگر  راستی   ، ده  جای  خودت 
كودكی 7 یا 8 ساله ) بیشتر یا 
كمتر (  به جلسه ای كه پدر یا 
مادرش در آن هستند وارد شود 
خودشان  كنار  در  و  برخیزند   ی  جا  از  او  احترام  به  ایشان  و 
به  شخصیتی  و  بزرگواری  احساس  چه  كنند  باز  جای  او  برای 
و  بزرگی  احساس   این  آیا  و  داد  خواهد  دست  فرزند  این 
ادب  و  احترام  پس  ؟  كرد  خواهد  عوض  چیزی  با  را  بزرگواری 
نسبت به فرزند از اصول كلیدی امر تربیت است و چیزی است 
بیمه درستكاری  و  صداقت  و  پاكی  در  را  كودك  تواند  می   كه 

 كند.
» و اوسعوا له فی المجلس « 

    منبع : کتاب اصول تربیت تالیف مظفر حاجیان

»كانتی ننتال«؛ سازنده قطعات خودرو، اولین شیشه 
نیمه هوشمند را برای ایجاد سایه در برابر نور ساخت. 
شیشه هوشمند این خاصیت را دارد كه با فشار یك 
دكمه، سایه ای مالیم را روی شیشه ایجاد كند و بدین 

ترتیب مانع ورود نور شدید به داخل اتومبیل شود.
 شیشه هوشمند، حفظ حریم خصوصی، راحتی داخل 
برای  را  دیگر  مثبت  ویژگی های  بسیاری  و  اتومبیل 

راننده و سرنشینان هنگام نشستن، فراهم می كند.
 Hino Motors كمپانی   2007 سال  در  البته   
)سان  سقف  برای  فقط  را  مشابهی  تقریباً  شیشه 
روف( عرضه كرده بود اما این شیشه هوشمند برای 

شیشه های بغل و... بكار گرفته شده است.
 فناوری جدید با تزریق فیلم های مخصوص مجهز به 
ذرات در الیه های تعریف شده شیشه توسعه یافته است 
به طور سیستماتیك چینش  ذرات  دكمه،  زدن  با  و 
تاریك  موردنظر  یا شیشه  پنجره  و  می شوند  موازی 

یا روشن می شود.

ننتال/   آندریاس ولف مدیر ارشد در كمپانی كانتی 
منحصربه فرد  روش  این  می گوید   Continental
است  اتومبیل  در  افراد  حریم خصوصی  اعمال  برای 

كه می تواند مانع از تابش نور زیادی به داخل نیز شود 
و در مصرف انرژی نیز صرفه جویی شود بدین صورت 
كه استفاده از كولر در هوای گرم كمتر می شود . نیاز 

به سیستم تهویه مطبوع كمتر شده و مصرف انرژی 
بهینه می شود.

می توان جلوی  كیلومتر  هر  در  مقام،  این  گفته  به   
ماشین های  در  و  را گرفت   CO2 گاز تولید 4 گرم 
الكترونیكی مصرف برق نیز 5,5 درصد كاهش پیدا 

می كند.
شیشه  شدن  هوشمندتر  از  پروژه  مسئوالن   
شیشه   ، بیرونی  نور  میزان  اساس  بر  كه  گفته اند 
فعاًل  هرچند  می كند.  سایه  پر  و  سایه  كم  را  خود 
اما  دارد  آبی  تم  شیشه  روی  نصب شده  فیلم 
می شود  تعریف  آن  برای  دلخواه  رنگ های  به زودی 
خواهد مدیریت  لمسی  سیستم  طریق  از   كه 

 شد.
 CES/قرار است در نمایشگاه الكترونیك الس وگاس 
به  شیشه  این  از  ای  نمونه  ژانویه 2016  در   2016

نمایش گذاشته شود.

غذاهایی که هوش کودک را تقویت می کند

شیشه هوشمند اتومبیل که سایه تولید می کند

 این باتری یک دقیقه ای 
شارژ می شود

دانشمندان دانشگاه استندفورد موفق به اختراع یك باتری موبایل 
به  دقیقه  یك  طی  تنها  آن كه  بر  عالوه  كه  شده اند  آلومینیومی 
طور كامل شارژ می شود نسبت به باتری های لیتیومی معمول در 

موبایل ها عمر بیشتری نیز دارد.
امكان شارژ سریع یكی از ویژگی های این باتری آلومینیومی است. 
درواقع برخالف باتری های آلومینیومی مرسوم باتری آلومینیومی 
در صورت خم یا شكسته شدن آتش نمی گیرد و باتری امن تری 
به حساب می آید. مخترعان این باتری ادعا می كنند كه عمر آن از 
باتری های دیگر بیشتر خواهد بود و بنابراین تعداد دفعات بیشتری 

آن هم در عرض تنها یك دقیقه شارژ می شود.
 با اهمیت یافتن منابع انرژی قابل بازیافت، به نظر می رسد كه این 
تكنولوژی می تواند مهمترین دستاورد در حوزه ذخیره الكتریسیته 

باشد.
این  درباره  استندفورد  دانشگاه  شیمی  پرفوسور  هونگجی دای، 
اختراع جدید ادعا كرده است كه احتماال باتری های آلومینیومی 
جایگزین باتری های فعلی در دستگاه های مختلف خواهند شد چرا 
كه باتری های قلیایی برای محیط زیست مضر هستند و باتری های 
لیتیومی نیز معموال در صورت هرگونه صدمه ای آتش می گیرند. وی 
ادامه داد:  باتری های جدید حتی در صورتی كه سوراخ شوند، نیز 
آتش نخواهند گرفت و این درحالی  است كه باتری های لیتیومی 
داخل  یا  داخل جیب  باز  هوای  در  شرایطی  هر  در  است  ممكن 

ماشین آتش بگیرند.
از  بعد  لیتیومی  باتری های  نشان می دهد  آزمایش ها  در حالیكه   
100 باز شارژ شدن از بین خواهند رفت، باتری های آلومینیومی تا 
7500 بار قابلیت شارژ مجدد دارند. عالوه بر زمان كم برای شارژ 
مجدد این نوع باتری ها، با توجه به ارزان تر بودن آلومینیوم احتماال 

باتری های آلومینیومی ارزان تر خواهند بود.

7 دلیل برای خوردن کیوی !
كیوی، یكی از میوه  های فصل سرد است كه در میان میوه  های 
موجود، به  عنوان منبع غنی ویتامین ث به شمار می   آید. گفته می 
شود با توجه به اینكه این میوه منبع مهمی از ویتامین ث به شمار 
می  آید، برای پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی، چند عدد از آن 

را در رژیم غذایی روزانه  تان جای دهید.
EوCكیوی و ویتامین های آن: این میوه سرشار از ویتامین های 

است. میزان ویتامین ث موجود در دو عدد كیوی متوسط دو برابر 
پرتقال است. مطالعات نشان می دهد كه كیوی سیستم ایمنی بدن 
را تقویت می كند و با استرس و پیری مقابله می نماید. كیوی برای 
بهبود زخم و جذب آهن، سالمت استخوان ها، رگ های خونی 
و دندان ها بسیار مفید است. عالوه بر ویتامین ث، كیوی حاوی 
به كاهش  قوی  اكسیدان  آنتی  عنوان یك  به  ویتامینEاست كه 
كلسترول و تقویت سیستم ایمنی كمك می كند. هر دو ویتامین 
بدن را در برابر آسیب های سلولی سرطان زا محافظت می كنند. 

سروتونین؛  میزان  كیوی  خوردن  سروتونین:با  افزایش  و  كیوی   
یكی از ناقل های عصبِی )نروترنسمیترها( فعال در سیستم عصبی 
مركزی و دستگاه گوارش افزایش می یابد. نقش سروتونین در لوله  
گوارش این است كه هضم غذا را كنترل می  كند در حالی  كه در 
سیستم عصبی مركزی نقش كنترل خلق و خوی، خواب، اشتها، 
قدرت یادگیری و حافظه را بر عهده دارد. سروتونین همچنین در 

ساخت استخوان  ها نقش دارد. 
 كیوی، منبع بسیار خوب منیزیم و پتاسیم: مطالعات نشان می 
دهد كه دو كیوی متوسط 30 میلی گرم منیزیم دارد. این ماده 
را  انرژی  برای عملكرد عضالت بسیار مهم است و سطح  معدنی 
افزایش می دهد. پتاسیم موجود در كیوی 20 درصد از موز بیشتر 
است و یك ماده معدنی عالی برای كنترل فشار خون، كاهش خطر 
ابتال به سنگ كلیه، پوكی استخوان و سكته مغزی به شمار می رود. 
 كیوی و تنفس آسان تر: انجمن ریه آمریكا اعالم كرده كه یك فرد 
بالغ نزدیك به 20 هزار بار در روز تنفس می كند. كودكانی كه 5 
تا 7 عدد كیوی در هفته می خورند دچار خس خس سینه كمتری 
می شوند و تنگی نفس و سرفه شدید شبانه در آنها كاهش می یابد. 
 كیوی و كاهش خطر ابتال به نابینایی مرتبط با سن: كیوی حاوی 
لوتئین یعنی سلطان آنتی اكسیدان ها است كه از كوری مرتبط 
با سن جلوگیری می كند. همچنین سبب محافظت از چشم ها 

از انواع مختلف آسیب های ناشی از رادیكال های آزاد می شود. 
 كیوی و مدیریت قند خون: كیوی بدون چربی است. دو عدد كیوی 
به تنهایی حاوی فیبر بسیار باال است و گزینه خوبی است برای 
كسانی كه مدیریت قند خون باید داشته باشند. كیوی میوه خوبی 

برای سالمت قلب، تنظیم هضم غذا و مدیریت كلسترول است.

شش نكته کلیدی برای شارژ سریع 
باتری گوشی هوشمند 

همه ما با چنین وضعیتی روبرو شده ایم: در حال ترك منزل هستیم و 
تازه متوجه می شویم كه فراموش كرده ایم گوشی خود را شارژ كنیم. از 
باتری آن چند درصد بیشتر باقی نمانده ولی زمان كافی برای شارژ نداریم. 
به ناچار گوشی را به برق متصل می كنیم تا ظرفیت آن كمی پر شود. اما 
بعید است در چنین شرایطی بتوانیم آن را بیشتر از دو سه درصد شارژ 
كنیم. اما برای اینكه دیگر درگیر چنین وضعیتی نشویم چه كار باید كرد؟

كابل و پریز مناسب را انتخاب كنید با اینكه همه گوشی های اندرویدی 
نیست كه  معنا  آن  به  این  ولی  كابل های شارژ مشابهی هستند  دارای 
كارایی آنها نیز یكسان است. اگر می خواهید گوشی خود را به سرعت شارژ 
كنید، وصل كردن آن به كامپیوتر ایده خوبی نیست. ظرفیت انتقال برق 
از طریق كامپیوتر محدود است. پس اگر می خواهید در كوتاه ترین زمان 
ممكن گوشی خود را شارژ كنید، بهتر است از پریزهای دیواری استفاده 
اندرویدی دارای قابلیت شارژ سریع  كنید.بسیاری از گوشی های جدید 
هستند. كابل شارژ این گوشی ها در هر لحظه برق بیشتری را منتقل می 
كند. البته توجه داشته باشید كه اگر گوشی شما دارای این قابلیت است، 
به این معنا نیست كه كابل شارژی كه همراه آن خریده اید هم قطعأ از 
این قابلیت پشتیبانی می كند. این مثال در مورد گوشی ال جی G4 صدق 
با این قابلیت  می كند. در چنین شرایطی، بهتر است از شارژر مناسب 
استفاده كنید. همچنین، شارژ وایرلس نیز راه مناسبی برای شارژ سریع 
گوشی شما نیست. این فناوری هنوز نمی تواند با قدرتی معادل شارژرهای 

كابلی كار كند.
 گوشی را در حالت پرواز قرار دهید

در هنگام شارژ شدن گوشی هرچقدر كمتر با آن كار كنید سریع تر شارژ 
می شود. فعال كردن حالت پرواز باعث می شود هرگونه ارتباط وایرلس و 
رادیویی گوشی شما قطع شود، در نتیجه از كارایی و متعاقبأ مصرف برق 
دریافت  را  تماسی  این حالت هیچ  در  آن كاسته می شود. گوشی شما 

نخواهد كرد.
 گوشی را خاموش کنید

خاموش كردن گوشی سرعت شارژ را از حالت پرواز هم باالتر می برد. 
ممكن است طی مدتی كه گوشی خاموش است امكان تماس را از دست 

دهید ولی در عوض گوشی شما برای مدت بیشتری روشن خواهد ماند.
 از حالت ذخیره سازی باتری استفاده كنیدهمه دستگاه هایی كه از اندروید 
5 استفاده می كنند دارای نوعی از سرویس ذخیره سازی باتری هستند. 
در چنین شرایطی می توانید با فعال ساختن این گزینه مصرف برق را 

كاهش دهید.
 قابلیت های غیر ضروری را غیر فعال کنید

مطمئن شوید كه هیچ قابلیت غیر ضروری اعم از GPS، بلوتوث، WiFi و 
یا NFC روشن نباشد. فعال بودن این قابلیت ها مصرف برق را افزایش می 
دهد. همه اپلیكیشن ها را ببندید و از انجام تهیه اتوماتیك نسخه پشتیبان 

و یا بروزرسانی اپلیكیشن ها جلوگیری كنید.

متهمی با ۴۱ فقره سرقت لوازم 
خودرو در اصفهان دستگیر شد

 

گفت:  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رییس 
زنی در شهر متوجه  اصفهان حین گشت  آگاهی  پلیس  ماموران 
كه  است  پراید  دستگاه  یك  قفل  تخریب  حال  در  فردی  شدند 
بالفاصله او را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل كردند.سرهنگ 
ستار خسروی با اشاره به اینكه این فرد در بازجویی ها به 41 فقره 
سرقت لوازم داخل خودروی شهروندان اعتراف كرده است افزود: 
در مخفیگاه این سارق 130 حلقه الستیك كشف شد و متهم با 
تشكیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شد.وی در پایان به مردم 
تزیینات اضافی و گران قیمت روی خودرو  از نصب  توصیه كرد: 
خودداری كنند و وسایل غیر ضروری خود را داخل صندوق عقب 

خودرو قرار دهند .

آماده باش کامل نیرو های هالل 
احمر سمیرم

سید نور محمد موسوی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
جغرافیایی  وضعیت  به  اشاره  با  سمیرم،  از  سمنا  خبری 
بودن  گیر  برف  و  كوهستانی  گفت:  سمیرم  شهرستان 
گرفتار شدن  و  سمیرم  شهرستان  مواصالتی  های  محور 
برخی رانندگان در روز های برفی در این مسیر ها دلیل 

اعالم آماده باش به نیرو ها بوده است.
این  های  پایگاه  در  نفر   37 قبلی  بارندگی  دو  در  گفت  وی 
خرما،  مانند  غذایی  مواد  و  اند  شده  داده  اسكان  جمعیت 
بیسكوئیت، نان،كنسرو و بسته های غذایی در بین آنان توزیع 
رسانی  امداد  پادنا  بیژن  گردن  در  افزود:  است.موسوی  شده 
محور  در  دیگر  خودرو  دستگاه   10 و  خودرو  دستگاه   13 به 
سمیرم یاسوج و توزیع بسته های غذایی در بین مردم از دیگر 
فعالیتهای این جمعیت بوده است. وی از رانندگانی كه در این 
فصل قصد سفر دارند خواست حتما تمام تجهیزات مورد نیاز را 

برای مواقع خطر و بارندگی همراه خود داشته باشند.

اصول تربیتعلم نجوم  آشپزی   « دانستنی  «  اخرتاع

 «  سالمت «  حوادث

نمای هفته
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 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و اله::
کمترین کفر این است که انسان از برادرش سخنی بشنود و آن را نگه دارد تا او را 

با آن سخن رسوا کند.
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