
شركت آب و فاضالب روستائى استان اصفهان

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان

  آگهى مناقصه شماره 854-853-852-851-849-848-847-846-845-844-843-842-841-839-838-837 - 94» يك مرحله اى«
دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب روستايى استان اصفهان )ارقام برآورد و تضمين به ريال (

*- محل دريافت اسناد مناقصه : اداره حقوقي و قراردادهاي شركت آب وفاضالب روستايي استان اصفهان واقع درميدان جهاد * - محل تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : دبيرخانه شركت آبفار تلفن  32363066 
   * - تاريخ فروش اسناد : از تاريخ   24/ 94/09  لغايت 01 /94/10              

    *- مبلغ خريد اسناد : 300.000 ريال  بصورت واريز نقدی به حساب شماره 2175210320001 – سيبا بانک ملی ايران می باشد .
   *-  آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  14:00 روز دوشنبه مورخ  14 /94/10   می باشد .

   * -جلسه  تشريح اسناد  در مورخ 94/10/07 ساعت 9 صبح  در محل سالن جلسات شركت برگزار می گردد .                            
   * -  تاريخ جلسه مناقصه :   سه شنبه  مورخ   15 /94/10 ساعت 9 صبح درمحل سالن جلسات شركت می باشد .

   *- در روز جلسه مناقصه، پاكتهای شركت كنندگان بر اساس اولويت بندی و شماره گذاری رديف مناقصه ) ترتيب درج شده در آگهی مناقصه ( 
     گشوده خواهد شد و ساعت 9 صبح اعالم شده جهت بازگشايی مربوط به اولين مناقصه) 837-94( خواهد بود و ساير مناقصات به ترتيب گشوده خواهند شد .

 www.Abfar-isfahan.ir ضمنًا آگهي درسايت شركت به نشاني
 وپايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IR  درج گرديده است.

رديف 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

برآورد دستگاه رشته و رتبه مورد نظر عنوان مناقصه 
1/972/737/822

2/354/813/610

3/437/601/228

1/523/162/261

4/789/241/428

2/840/778/579

4/318/879/850

3/564/833/904

1/758/773/310

1/626/403/564

2/642/023/159

4/904/572/436

4/112/667/168

3/865/213/380

3/700/452/138

4/766/703/492

12/500/000

13/600/000

17/000/000

11/500/000

21/000/000

15/500/000

20/000/000

17/500/000

11/500/000

11/500/000

14/500/000

21/500/000

19/000/000

18/500/000

18/000/000

21/000/000

مبلغ تضمين 

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در بخش جرقويه شهرستان اصفهان 94-837

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در بخش كوهپايه شهرستان اصفهان 94-838

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در بخش مركزی شهرستان اصفهان 94-839

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان بويين و مياندشت 94-841

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان های چادگان و تيران 94-842

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان های خوانسار و گلپايگان 94-843

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان های سميرم و دهاقان 94-844

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان های شهرضا و مباركه 94-845

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان فريدون شهر 94-846

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان فريدن 94-847

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان فالورجان 94-848

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان های كاشان و آران و بيدگل 94-849

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان لنجان 94-851

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان های نايين و خور و بيابانک 94-852

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان های نجف آباد و شاهين شهر و ميمه 94-853

اصالح ، تعميرات ، رفع شكستگی ، حفظ و نگهداری از كليه تاسيسات ، شبكه و خطوط انتقال آب در شهرستان های اردستان و نطنز 94-854
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رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان:

زمینه سازی دشمن برای نفوذ در مسایل 
زنان و خانواده                            

خرید و فروش کاالهای 
آمریکایی علی رغم 
ممنوعیت واردات  

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه ثبت اعتراض یارانه ای 
دوباره فعال شد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

تشکیل مجلس خبرگان به دور از مواضع 
سیاسی و تسامح و تساهل   

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان :

گویش و زبان کاشانی یک 
گویش اصیل ایرانی است
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درشهر و استانها

اقتصاد

در شهر و استانها

فرهنگ و هرن 

با کودکان 
زورگو و 
ناسازگار 
چگونه 

رفتار کنیم؟

 »نظارت خبرگان بر رهبری«

 غیرقانونی است 

2

دولت قدردان اعتماد و 
حمایت های مقام معظم 

رهبری است 

دکتر جهانگیری در جلسه ستاد راهبری 
و مدیریت اقتصاد مقاومتی 

ریاست  به  مقاومتی  اقتصاد  مدیریت  و  راهبری  ستاد  جلسه 
معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش کیمیای وطن، به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دولت، 
دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به دیدار اخیر اعضای ستاد با 
رهبر معظم انقالب و حمایت ها و رهنمودهای ایشان، گفت: 
و  مختلف  مسایل  در  دولت  از  رهبری  معظم  مقام  حمایت 
بخصوص در اجرا و پیشبرد برنامه های اقتصادی، مایه برکت و 
سرمایه ای بزرگ برای دولت محسوب می شود و دولت قدردان 

این حمایت است.
معاون اول رییس جمهور از چالش های اقتصادی به عنوان یکی 

از مهمترین مسایل پیش روی...



بررسی كاركرد و عملكرد 
راكت نازعات

مرکز اسناد انقالب اسالمی در پنجمین قسمت از پرونده 
قیام موشکی به بررسی کارکرد و عملکرد موشک نازعات، 

پرداخته است.
 راکت نازعات، یک راکت کارآمد و قدرتمند است که اگر 
چه از تولید آن سال ها می گذرد، اما همچنان در میدان 
بوده و مکررا مورد به روز رسانی و ارتقا قرار گرفته است. 
 ۲۰( کیلومتر   ۱۵۰ حدود  بردی  نازعات،  جدید  راکت 
کیلومتر بیش از نازعات ۱۰( داشته و می تواند توان راکتی 

نزاجا را افزایش دهد.
دارند،  از النچرها متحرکی که  استفاده  با  راکت ها  این   
از قابلیت استقرار و شلیک سریع برخوردار هستند و این 
خود می تواند وجه تمایز این راکت ها نسبت به نمونه های 

مشابه باشند.
ایران  که  اسکادی  موشک های  ذخایر  پایان  از  پس   
تولید  پروژه  اتمام  و  کند  خریداری  لیبی  از  بود  توانسته 
راکتی و موشکی ایرانی توسط حسن طهرانی مقدم و تیم 
موشکی اش، نخستین راکت ایرانی با نام نازعات در همان 

دوران جنگ، تولید شد.
 اگرچه ایران و عراق در روز ۲۹ مرداد ماه سال ۱۳۶۷ پس 
از ۸ سال جنگ تحمیلی ارتش رژیم بعثی به ایران اسالمی، 
با موافقت طرفین و پذیریش قطعنامه، آتش بس اعالمی 
توسط سازمان ملل را پذیرفتند، اما این پذیرش آتش بس 
در  آمده  دست  به  قابلیت های  کردن  فراموش  معنای  به 
حوزه موشکی و نظامی نبود؛ چرا که ایران که در مقطع 
آغاز جنگ، وارد کننده موشک و راکت بود، حاال دیگر به 

عنوان یک تولید کننده موشک از جنگ خارج می شد.
 آتش بس به منزله پایان کار یگان های نظامی ایران برای 
پیشرفت و دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا نبود. یگان 
تمام  با  را  فعالیتهای خود  از سال ۶۳  ایران که  موشکی 
مشکالت موجود آغاز کرده بود، حاال به یک یگان مؤثر در 

معادالت نظامی تبدیل شده بود.
همت  به  که  بود  کوتاه  برد  و  ایرانی  راکت  یک  نازعات   
متخصصان کشورمان تولید و در جنگ نیز مورد استفاده 

قرار گرفته بود.
کار  و  یافت  ادامه  جنگ  از  بعد  نازعات  راکت  تولید   
به روزرسانی آن با قوت پیگیری شد. نازعات ۶ و نازعات ۱۰ 
و همچنین نازعات جدید، مشهورترین نمونه های خانواده 

راکت های نازعات هستند که بعد از جنگ تولید شدند.
 نازعات ۶ جزو اولین نمونه های سری راکت های نازعات 
 ۷۰ دهه  اوایل  در  راکت ها  این  از  نمونه  اولین  هستند. 

شمسی تولید شدند، اما مکررا به روز رسانی شدند.
 در حال حاضر، راکت نازعات ۶ اچ جزو جدیدترین نمونه 

های این کالس از راکت های ایرانی است.
 راکت نازعات ۶ اچ با حداکثر برد ۱۰۰ کیلومتر و حداقل 
سر  متر،  سانتی   ۲۹ و  متر   ۶ طول  کیلومتر،   ۸۰ برد 
جنگی ۱۳۰ کیلوگرمی، خطای زیر ۵ درصد، وزن کامل 
به شمار ایران  راکت های  دقیق ترین  کیلوگرم جزو   ۹۶۰ 

 می رود.

دست اندرکاران  قانونی  وظایف  انجام  خواستار  قضاییه  قوه  رییس   
اذهان  تشویش  از  پرهیز  مختلف،  حیطه های  در  انتخابات  برگزاری 
عمومی از سوی افراد مختلف و رسانه ها و طرح سخنان و ادعاهای ناروا، 

غیرمنطقی و خالف قانون در خصوص انتخابات شد.
به گزارش خبرنگار کیمیای وطن، به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه امروز مسئوالن عالی قضایی با 
تبریک حلول ماه ربیع االول و میالد پیامبر اسالم)ص( و امام جعفر 
صادق)ع(، ۲۷ آذر سالروز شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و 
دانشگاه را گرامی داشت و بر لزوم وحدت و همدلی حوزه و دانشگاه در 

حیطه های نظری و عملی تأکید کرد.
نهاد مؤثر و بسیار مهم در  رییس قوه قضاییه حوزه و دانشگاه را دو 
جامعه اسالمی توصیف کرد و با تأکید بر اشتراکات فراوان این دو نهاد 
گفت: حوزه و دانشگاه به لحاظ مباحث علمی و تحقیقاتی، دغدغه ها 
که  هستند  مشترکاتی  دارای  کند،  می  تهدید  را  آنها  که  و خطراتی 
منظور  به  را  مشترک  زمینه های  می توانند  بیشتر  تفاهم  و  تعامل  با 

اثربخشی بیشتر افزایش دهند.
علمی  مباحث  که  است  روشن  اکنون  کرد:  اضافه  الریجانی  آملی 
دارای  تجربی  علوم  حتی  و  انسانی  علوم  مختلف  رشته های  در 
پیش فرض هایی است که از بیرون این رشته های علمی اخذ می شوند. 
تالقی این پیش فرضها با معارف دینی، برای مؤمنان و خصوصاً محققان 
مؤمن، یک دغدغه  اساسی است. حوزه های علمیه می توانند در اکتشاف 

معارف دینی به محققان رشته های مختلف کمک کنند.
با  آشنایی  و  اسالمی  جمهوری  نظام  شناخت  قضاییه،  قوه  رییس 
ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن را که برآمده از ارزش های دینی 
است از سوی دانشگاه ها، ضرورتی دیگر برای افزایش تعامل دانشگاه ها 
و حوزه ها برشمرد و تأکید کرد: شناخت ساختارهای نظام اسالمی برای 
علم  با  که  کسانی  برای  اولی  طریق  به  اما  است؛  ضروری  افراد  همه 
قوت،  نقاط  شناخت  با  تا  است  ضروری تر  دارند  کار  و  سر  معرفت  و 
پیش فرض ها و نقاط آسیب پذیر جامعه و نظام اسالمی بتوانند راه ها و 

بسترهای نفوذ را ببندند.
 

رییس دستگاه قضا، تعامل و تفاهم میان حوزه و دانشگاه را سد محکمی 
در مقابل نفوذ دشمنان در ارکان نظام اسالمی توصیف کرد و گفت: به 
تعبیر حضرت امام)ره( در پیام به اولین دوره مجلس خبرگان رهبری، 

دشمنان از طریق ایادی خود در داخل همواره درصدد ایجاد لغزش و 
نفوذ در میان ارکان کشور هستند و این تعابیر و تذکر حضرت امام)ره( 
در آن زمان، بسیار مهم است و نشان می دهد که مخالفان جمهوری 

اسالمی ایران، همواره چشم طمع به این نظام دوخته اند.
آملی الریجانی تاکید کرد: افزایش همکاری علمی، نظری و عملی میان 

حوزه و دانشگاه، موجب بصیرت افزایی خواهد شد.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به موضع گیری 
بهانه سالروز  ایران به  اخیر مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسالمی 
اعالمیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و افزود: ادعاهای حقوق بشری از 

کشوری مانند آمریکا، مضحک است.
آملی الریجانی گفت: جمهوری اسالمی ایران در طول چند دهه گذشته 
مردم ساالری را به تمام معنا حتی در اوج تحریم ها و جنگ تحمیلی 
اجرا کرده است و در مقابل درکشوری مانند عربستان هیچگاه حکومت 
بر مردم ساالری استوار نبوده است؛ اما حقوق بشر آمریکایی، ایران را 
معنا  تمام  به  عربستان  مثل  کشوری  از  و  می داند  بشر  حقوق  ناقض 
مرتکب  یمن  خود  همسایه  به  نسبت  که  کشوری  می کند.  حمایت 

جنایات جنگی شده است.
اقلیت ها،  به حقوق  احترامی  بی  و  نژادی  تبعیض  قضاییه  قوه  رییس 
سیاه پوستها و مسلمانان در آمریکا را کامال واضح و آشکار دانست و 
گفت: آنچه از سوی آمریکا به عنوان حقوق بشر مطرح می شود، توحش 

و بربریتی است که به آن رنگ و لعاب حقوق بشری زده اند.
آملی الریجانی اتکای جمهوری اسالمی ایران به حضور همیشگی مردم 
را رمز بقا و اقتدار کشور دانست و تاکید کرد: بحمداهلل جمهوری اسالمی 
ایران امن ترین و مقتدرترین کشور منطقه است؛ غربی ها از همین اقتدار 
می ترسند و مسایلی را مطرح می کنند که با واقعیت سنخیتی ندارد و 
قصد دارند حقوق بشری با پیش فرض های خود را به ما تحمیل کنند 

که البته به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.

ایران را  رییس قوه قضاییه حقوق بشر مورد قبول جمهوری اسالمی 
برگرفته از مبانی دین اسالم اعالم کرد و گفت: ما حقوق بشری را قبول 
داریم که در آن حقیقت انسانی میان زن و مرد یکسان است و فرقی 

میان سفید و سیاه و عرب و عجم قائل نیست.
آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت و 
اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان 
رهبری و تأکید بر لزوم عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و 
قانونی افزود: هر کسی باید در خصوص انتخابات در چارچوب قانون به 
وظایف خود عمل کند و باید از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب 

قانون، استقبال کنیم.
را  انتخابات  در خصوص  رسانه ای  اقدامات  برخی  قضا  رییس دستگاه 
دامن  حرف هایی  به  رسانه ها  گاهی  کرد:  تصریح  و  دانست  ناصحیح 
پایه ای است که  بی  از آن جمله سخنان  نیست؛  می زنند که صحیح 
درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان 

مطرح می شود.
آملی الریجانی با اشاره به اینکه »برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی 
خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد، مطرح می کنند«، »نظارت 
مجلس خبرگان بر رهبری« را سخنی نادرست و غیرقانونی اعالم کرد و 
گفت: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم. رییس قوه 
قضاییه به مواد ۱۰۷، ۱۰۸،۱۰۹،۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی و اصل ۵ آن 
درباره شرایط، صفات و ویژگی های رهبری در نظام جمهوری اسالمی 
ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط 
رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی 
است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تالزمی با هم ندارد.

رییس قوه قضاییه با اعالم اینکه »متأسفانه گاهی از قول برخی افراد 
و شخصیت ها چنین حرف ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح 
قانون  نص  به  باید  علی القاعده  چون  نمی رود؛  انتظارش  که  می کنند 

اساسی واقف باشند« افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این 
است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی 
همچون )اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن( یا عدالت را در مرجع تقلید 
احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطالن آن روشن است. 
چون وظیفه مقلد، تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خالصه 
یا  اساسی آمده است »تشخیص« صفاتی خاص  قانون  آنچه در  آنکه 

فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تالزمی با نظارت ندارد.
از  خالی  مباحث  کردن  مطرح  از  خواست  رسانه ها  از  الریجانی  آملی 
استناد و فضا سازی های ناسالم در آستانه برگزاری انتخابات پرهیز کنند 
فضایی  در  و  مردم  مختلف  قشرهای  مشارکت  با  پرشور  انتخاباتی  تا 
گزارش  قضایی،  عالی  مسئوالن  امروز  جلسه  در  شود.  برگزار  سالم 
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در خصوص 
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها ارایه 

شد.

صدور كیفر خواست متهمان پزشكی اصفهان  
به گفته احمدخسروی وفا، کیفرخواست برای سه نفر از متهمان این جریان اعم از 
پزشک، پرستار و سوپروایزر، صادر شده و قرار است هفته آینده با حضور متهمان 

دستگاه  میز  روی  پرونده  این  دادگاه،  در  شاکی  و 
از  قضا بررسی شود. به گزارش کیمیای وطن، بعد 
 « پرونده  رسانه ای شدن،  از  روز  ده  گذشت حدود 
صدرا زاهدپور« کودک پنج ساله ای که بر اثر کشیدن 
وی  خبر  پرستار،  و  پزشک  توسط  چانه  بخیه های 
در صدر اخبار رسانه های مختلف قرار گرفت، حاال 
رییس دادگستری استان اصفهان از برگزاری جلسه 
دادگاه متهمان این حادثه در هفته آینده خبر می 
دهد. به گفته احمدخسروی وفا، کیفرخواست برای 
سوپروایزر، صادر شده و قرار سه نفر از متهمان این جریان اعم از پزشک، پرستار و 

است هفته آینده با حضور متهمان و شاکی در دادگاه این پرونده روی میز دستگاه 
قضا بررسی شود.

وی اتهام وارده به این سه نفر را کمک نکردن به مصدوم به استناد بند ۲ از ماده واحده 
قانون )خودداری از کمک به مصدومان( دانست و گفت: آخرین دفاعیات متهمان 

اعزام كماندوهای سعودی به مرز یمن با 
اختیاربازرسی، بازداشت و قتل

کرده اند،  موافقت  امشب  از  آتش بس  برای  یمن  در  درگیر  در حالی که طرفین 
عربستان اعالم کرد که واحدهای کماندویی خود 
و  بازرسی، دستگیری  برای  کامل  اختیارات  با  را 

شلیک به مرز یمن اعزام کرده است.
به گزارش کیمیای وطن، گروه های درگیر در یمن 
توافق کرده اند که از امشب، آتش بس اعالم کنند 
ولی سعودی ها از آن سو اعالم کرده اند که کماندو 

به مرز این کشور اعزام می کنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور 
»نیروهای متخصص  عربستان تصمیم گرفته که 
اعزام کند و اعالم کرده که »اگر شرایط  به مرز یمن  پارتیزانی«  در جنگ های 
اقتضا کند، این واحدها از نیروهای زمینی درگیر در نبرد پشتیبانی خواهند کرد.«

که  کرده اند  اعالم  و  گفته اند  هم  نیروها  این  عجیب  اختیارات  از  سعودی ها 
کماندوهای مستقر در مرز یمن، حق تعقیب، بازرسی، دستگیری و شل به سمت 

شهروندان را خواهند داشت.

استقبال نتانیاهو از اقدام ضد ایرانی آرژانتین  
توافق  لغو  برای  آرژانتین  جدید  جمهوری  رییس  تصمیم  از  نتانیاهو   

همکاری با ایران در مورد پرونده آمیا، استقبال کرد.
به گزارش کیمیای وطن، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

توافق  لغو  برای  آرژانتین  جدید  جمهوری  رییس  تصمیم  از 
یهودیان  مرکز  بمب گذاری  پرونده  مورد  در  ایران  با  همکاری 

آرژانتین، موسوم به آمیا استقبال کرد.
رژیم  کابینه  جلسه  در  یکشنبه  روز  اسرائیل  وزیر  نخست 
صهیونیستی گفت: با این اقدام رییس جمهوری آرژانتین “شاهد 

بهبود قابل توجه روابط اسرائیل با آرژانتین خواهیم بود.”
به گزارش صدای آمریکا، او همچنین گفت: روابط اسرائیل با دیگر 

کشورهای آمریکای جنوبی نیز در سال های بعد بهبود می یابد.
پیمان میان ایران و آرژانتین برای تحقیق مشترک روی پرونده 

در سال ۲۰۱۳ میالدی بین دولت ایران و دولت پیشین آرژانتین به امضا 
رسید؛ اما سال ۲۰۱۴ دادگاه فدرال آرژانتین این تصمیم را لغو و اعالم 
کرد که چنین تصمیمی می تواند تالش های دادستان رسیدگی کننده به 

پرونده را بی اثر کند.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان:
زمینه سازی دشمن برای نفوذ در 
مسایل زنان و خانواده                                                                         
اولویت  امروز  اینکه  بیان  با  زنان  اجتماعی  فرهنگی  شورای  رییس 
مسایل زنان افزایش تعداد نمایندگان زن نیست، بلکه مسایل فرهنگی 
است، گفت: دشمن پس از نفوذ در مسایل هسته ای و برجام در حال 

زمینه سازی برای نفوذ در مسایل زنان و خانواده است.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از طنین یاس، کبری خزعلی، رییس 
شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه در هر پست و مقامی باید 
افراد شایسته و متخصص سرکار بیایند، اظهار داشت: پس از پیروزی 
این  و  برگزار شد  آزادانه  به صورت  زیادی  انتخابات  اسالمی  انقالب 
خود مردم هستند که صالح می دانند چه کسی را به عنوان نماینده 
خود انتخاب کنند. وی افزود: متأسفانه این روزها برخی از افراد سخن 
از سهمیه بندی در انتخابات مجلس می گویند و بحث افزایش حضور 
زنان در مجلس را به پیش کشیده اند؛ این افراد بدانند که این سخن 
این  ادامه  قانون اساسی است. خزعلی در  پراکنی ها خالف منطق و 
خصوصا  کشورهایی  در  انتخابات  سهمیه بندی  کرد:  تصریح  مطلب، 
آمریکا شکل گرفت؛ نتیجه ای جز این نداشت که تعدای زن بی سواد 
و ناآگاه ورود پیدا کردند و تنها صندلی اشغال کردند؛ جامعه ما زنان 
فرهیخته و با سواد زیادی دارد، اما باید به اولویت ها توجه کرد. امروز 
اولویت مسایل زنان، افزایش تعداد نمایندگان زن نیست؛ بلکه مسایل 

فرهنگی است که باید به آنها رسیدگی شود.
 رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: اینکه هنوز انتخابات 
شروع نشده است و عده ای در روزنامه ها،  مجله ها و فضای مجازی دم 
از افزایش حضور زنان در مجلس می زنند و کمپین راه اندازی می کنند، 
نه تنها کمکی به حوزه زنان نمی کنند، بلکه برای سلطه و نفوذ دشمن 
در مسایل کشور زمینه سازی می کنند؛ چرا که دشمن پس از نفوذ در 
مسایل هسته ای و برجام، در حال زمینه سازی برای نفوذ در مسایل 
زنان و خانواده است. خزعلی با بیان اینکه باید بر اساس ضرورت و 
متون دینی آن هم با هدایت گری و راهنمایی رهبری مسیر را پیش 
بگیریم، خاطرنشان کرد: جنسیت ایجاد عقل و منطق نمی کند، در 
مجلس انواع و اقسام مسایل وجود دارد. به نظر می رسد امروز زنان 
ما باید دغدغه مسایل فرهنگی را داشته باشند نه اینکه به دنبال رأی 
آوردن و تعداد باشیم. بهتر است قبل از اینکه بر سر تعداد زن نماینده 

بحث و جدل کنیم، از قبل توانایی های آنها را ارتقا دهیم.

سردار نقدی در نشست خبری:
مجمع عالی بسیج بزرگترین اتاق 

فكر كشور    
رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مجمع عالی بسیج، بزرگترین 
برای  برنامه ریزی  و  انقالب  برآورد وضعیت  فکر کشور درجهت  اتاق 
پیشرفت کشور است.به گزارش کیمیای وطن،  سردار محمدرضا نقدی 
رییس بسیج مستضعفان در نشست خبری که صبح امروز پیرامون 
همایش سراسری دومین مجمع عالی بسیج در النه جاسوسی سابق 
آمریکا برگزار شد، گفت: بسیج ذخیره ملی برآمده از مردم و در خدمت 

مردم است و جا دارد از این ظرفیت و ذخیره استفاده کنیم.
 وی افزود: از ۴ سال پیش برنامه ای را پیش بینی کردیم تا بتوانیم همه 
ظرفیت های تخصصی اقشار مختلف بسیج را کنار هم جمع کنیم تا 
با استفاده از آن بتوانیم مسایل مختلف را آسیب شناسی و راهکارهای 
مناسبی را برای رفع مشکالت پیدا کنیم و موانع پیش روی انقالب 
بسیج،  عالی  اضافه کرد: مجمع  نقدی  فارس،  به گزارش  برداریم.  را 
بزرگترین اتاق فکر کشور است که متخصصین بسیج را کنار هم قرار 
برنامه های  مناسب  راهکارهای  ارایه  و  آنها  از  استفاده  با  تا  می دهد 
از ۳ سال  افزود:  بسیج مستضعفان،  رییس  باشیم.  داشته  را  بهتری 
از شورای  راه اندازی شد که متشکل  بسیج شهرستان  پیش مجامع 
انقالب در  بسیج آن شهرستان است که مأموریت آن، رصد شرایط 
شهرستان خودشان و آسیب شناسی وضعیت انقالب در آن شهرستان 

و کشف راهکارها برای مشکالت است.
 نقدی تأکید کرد: این مجامع، آثار بسیار خوبی داشته اند و همگرایی 
ایجاد کردند. اکنون ۴۵۰ مجمع بین شهرستان داریم که  خوبی را 
با  را  استان  بسیج  مجمع  گفت:  وی  می دهند.  تشکیل  را  جلساتی 
همین ترکیب در سطح استان تشکیل دادیم که رییس این مجمع 
انتخاب می شوند. این مجامع، به  با آرای بسیجیان در سطح استان 
مسئوالن برای پیشبرد بهتر امور کمک می کنند. نقدی اظهار داشت: 
اولین  و سال گذشته  کرد  را طی  تکاملی خودش  این حرکت سیر 
جلسه مجمع عالی بسیج مستضعفین متشکل از رؤسای مجامع بسیج 
رؤسای  و  استان  بسیج  مجمع  رؤسای  آنها،  جانشینان  و  شهرستان 
کمیسیون های مجمع بسیج استان و اعضای کمیسیون های هفده گانه 
شد.  تشکیل  رهبری  معظم  مقام  محضر  در  عالی  مجمع  در  بسیج 
رییس بسیج مستضعفان در طول یک سال گذشته کمیسیون های 
هفده گانه مجمع عالی کمیسیون های مربوطه را دایر کردند و مسایل 
مختلف مانند آموزش و پرورش، رسانه ها، فضای مجازی، علم و فناوری 
این  ارایه کردند که مجموعه  نیز  را بررسی کردند. راهکارهایی  و… 
دستاوردها در مجمع عالی بسیج مطرح خواهد شد. نقدی گفت: اسناد 
و  اصالحیه ها  فرستاده شد،  و شهرستان ها  استان ها  به  کمیسیون ها 
نظرات کمیسیون ها اخذ شد و در اسنادی که هر کدام از کمیسیون ها 
تولید می کنند، تجدید نظر شد. وی با بیان اینکه مجمع عالی بسیج 
چهارشنبه و پنجشنبه در مشهد برگزار می شود، گفت: در این مجمع 
اسناد به رأی اعضای مجمع قرار خواهد گرفت و این رویدادی خواهد 

بود که ساالنه برگزار می شود.
 رییس بسیج مستضعفان با بیان اینکه اسناد در ۳ قالب منتشر خواهد 
شد، گفت: ۳ سند از مجمع خواهیم داشت؛ اول سند قطعنامه که 
یک سند کوتاه از مهمترین مسایل کشور است؛ دوم یک بیانیه صد 

صفحه ای و سوم یک سند درون سازمانی است.
 نقدی خاطرنشان کرد: تالش ما بر این بود که از موضع انقالب بدون 

هیچ گونه گرایش خاص به مسایل نگاه شود.
گیرند،  قرار  اجرایی  کارهای  و  مدیریت  در  کسانی  اگر  گفت:  وی   
همیشه یک دید مثبت به وضعیت دارند و خیلی از اشکاالت را نادیده 
از مسئولیت قرار می گیرند، ممکن  می گیرند. کسانی هم که بیرون 
اینکه  جای  خاطر  همین  به  کنند.  نگاه  مسایل  به  جانبدارانه  است 

مرجعی بی طرف به مسایل نگاه کند، خالی بود.
 رییس بسیج مستضعفان افزود: مجمع عالی استان، یک اتاق فکر ملی 
است که با هزار متخصص فعالیت می کند و ظرفیت خوبی است که 
باید از آن استفاده شود. نقدی گفت: ما یک کشور مستقل هستیم و 
از  امروز  ثابت کرده ایم.  را در چالش های بزرگ  همواره ما می توانیم 
برخی از حرف های تحقیرآمیز احساس خوبی ندارم که باید از مردم 
به خاطر آن عذرخواهی شود. حرف هایی که توانایی های علمی، دفاعی 
و توانایی های دیگر ما را زیر سؤال می برد. مانند وارد کردن مدیر از 
خارج از کشور و این درست نیست که ما آب و برق و همه مسائل 
را وابسته به خارج بدانیم. وی تاکید کرد: ملت ما در مشکالت بزرگ 
توانسته سربلند بیرون آید. این مجمع می تواند به کسانی که احساس 
می کنند به بن بست رسیده اند راه خروج را نشان دهند و در مسائل 
مختلف راهکار ارائه کند. در بیانیه ای هم که صادر خواهد شد می بینید 

که راهکارها به صورت علمی و تخصصی ارائه شده است.

اندونزی  و  ایران  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
مؤثری  نقش  و  هستند  اسالم  کانون  در  مهم  کشور  دو 
جهان در  مسلمانان  مشکالت  رفع  و  پیشرفت   در 

 دارند.
خبرگزاری  از  نقل  به  وطن،  خبرنگارکیمیای  گزارش  به 
»مصطفی  با  دیدار  در  الریجانی  دکترعلی  ملت،  خانه 
علی اسقاف »رییس گروه همکاری های دو جانبه مجلس 
نمایندگان اندونزی و هیئت همراه، گفت: روابط دوجانبه 
سیاسی میان دو کشور در سطح خوبی قرار دارد و از نظر 
اقتصادی هم باید تالش شود تا ظرفیت های هر دو کشور 

بیشتر شناخته شود. 
وی اظهارداشت: گسترش روابط تجاری باید پروژه مهم هر 
دو کشور باشد و در زمینه این روابط تسهیل امور بانکی 

اولویت دارد. 
به هم ریختگی اوضاع  باعث  «« گسترش تروریسم 

منطقه شده است
موجود  بحران های  به  اشاره  با  ادامه  در  مجلس  رییس   
تروریسم  گسترش  کرد:  تصریح  اسالمی،  کشورهای  در 
باعث به هم ریختگی اوضاع منطقه شده است و دشمنان 
خود  نفع  به  اختالف ها  این  از  که  هستند  آماده  اسالم 
دارد  سعی  باالخص  صهیونیستی  رژیم  و  کنند  استفاده 
تهدید  همچنین  و  باختری  کرانه  مردم  بر  فشار  با  که 
مسلمانان تحریک  به  االقصی،  مسجد  آینده  خصوص   در 

 بپردازد.
داشت:  اظهار  )ره(  امام خمینی  به سخنان  اشاره  با   وی 
بود  اسالمی  وحدت  انقالب،  پیروزی  بدو  در  ایشان  شعار 
جمهوری  پایدار  استراتژی  عنوان  به  همیشه  شعار  این  و 

اسالمی ایران باقی خواهند ماند.

ساخت  زمینه  در  شما  تجارب  به  اندونزی   »»
پاالیشگاه،سکوهای گازی و سد، احتیاج دارد

رییس  اسقاف«  علی  »مصطفی  گزارش،  این  براساس   
اندونزی،  نمایندگان  گروه همکاری های دو جانبه مجلس 
ایران  اسالمی  جمهوری  اندونزی،  کشور  نظر  از  گفت: 
برای  و  است  منطقه  در  تأثیرگذار  و  مهم  کشور  یک 
زیادی اهمیت  خیلی  شما  با  روابط  سطح  ارتقای   ما 

 دارد.
روابط  داریم که سطح  این سفر تالش  در  ما  افزود:   وی 
گسترش  مسئولین  با  مذاکره  با  را  ایران  کشور  با  تجاری 
می کنم  فکر  گرفته  انجام  که  گفت وگوهایی  با  و  دهیم 
پیدا  دست  نتایجی  به  انرژی  تبادل  زمینه  در   که 

کرده ایم.
 مصطفی علی اسقاف در ادامه تأکید کرد: کشور اندونزی 
به تجارب شما در زمینه ساخت پاالیشگاه، سکوهای گازی 
و سد احتیاج دارد و امیدواریم که بتوانیم در این زمینه ها 

به توافقاتی برسیم.
اندونزی  و  ایران  کشور  دو  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی   
از  که  هستند  مسلمان  کشورهای  بزرگترین  از 
زیادی  اشتراک  وجوه  و  می کنند  حمایت  دموکراسی 
دارند و امیدواریم که ما بتوانیم با تکیه بر این اشتراکات 
افزایش ایران  با  را  خود  تجاری  و  سیاسی  روابط   سطح 

 دهیم.
نمایندگان  مجلس  دوجانبه  همکاری های  گروه  رییس   
انتخابات  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  اندونزی 
برگزار خوبی  به  ایران  در  همیشه  مانند   پارلمانی 

 شود.

جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون 
اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش کیمیای وطن، به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دولت، 
ستاد  اعضای  اخیر  دیدار  به  اشاره  با  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
با رهبر معظم انقالب و حمایت ها و رهنمودهای ایشان، گفت: 
و  مختلف  مسایل  در  دولت  از  رهبری  معظم  مقام  حمایت 
بخصوص در اجرا و پیشبرد برنامه های اقتصادی، مایه برکت و 
سرمایه ای بزرگ برای دولت محسوب می شود و دولت قدردان 

این حمایت است.
معاون اول رییس جمهور از چالش های اقتصادی به عنوان یکی 
از مهمترین مسایل پیش روی کشور یاد کرد و افزود: بدهی های 
دولت، اتکا بودجه به نفت، بیکاری و کاهش رفاه و افت قدرت 
خرید مردم از مهمترین مشکالت اقتصادی کشور است که برای 

حل این مسایل، به اتخاذ تدابیر جدی نیازمندیم.
وی افزود: یکی از سیاست ها و برنامه هایی که همه ارکان نظام 
نسبت به آن اجماع نظر دارند و می تواند به برون رفت از شرایط 
اگر  که  است  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  کند،  کمک  فعلی 
مطلوب  نقطه ای  به  کشور  اقتصاد  شوند،  عملیاتی  درستی  به 

رهنمون خواهد شد.
توسعه کشور  برنامه ششم  اینکه  بر  تأکید  با  دکتر جهانگیری 

حتماً باید منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، 
و  انقالب  معظم  رهبر  تأکید  مورد  موضوع  این  کرد:  تصریح 
و  و سازمان مدیریت  است  ریاست محترم جمهوری  همچنین 
تا  به کار گیرد  را  باید حداکثر تالش خود  برنامه ریزی کشور 
برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
تدوین شود. معاون اول رییس جمهور ضرورت بازنگری و بررسی 
مجدد پیش نویس برنامه ششم توسعه را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید جلساتی تشکیل 
و مجدداً پیش نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت 
نیاز اصالحات الزم اعمال شود و برنامه ششم حتماً باید حداکثر 

تطابق را با سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت اولویت بندی برنامه های عملیاتی تهیه 
شده برای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به 
محدودیت منابع، الزم است برنامه های تهیه شده را اولویت بندی 
کنیم تا آن دسته از برنامه هایی که در کوتاه ترین زمان ممکن 
به  توانند  می  و  دارند  اقتصاد  سازی  مقاوم  در  بیشتری  تأثیر 
برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور کمک بیشتری کنند، 
در اولویت نخست قرار گیرند و سایر برنامه ها نیز باستی در یک 

زمان بندی مناسب عملیاتی شوند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: الزم است عالوه بر برنامه ریزی ها، 

ساز و کاری برای نظارت و پایش دقیق مراحل اجرایی برنامه ها 
تعیین شود تا بتوانیم از روند اجرای دقیق برنامه ها مطابق با 
زمان بندی تعیین شده مطلع شویم و پیشرفت امور را رصد کنیم.

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دفاع 
رییس  تجارت،  و  صنعت،معدن  مسلح،  نیروهای  پشتیبانی  و 
میراث  سازمان  رییس  کشور،  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
فرهنگی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونین رییس 
جمهور در امور اجرایی و امور مجلس، رییس کل بانک مرکزی، 
عامل  هیات  رییس  و  اقتصادی  امور  در  جمهور  رییس  مشاور 
صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند، ضمن ارایه گزارشی از 
مالقات اعضای ستاد با مقام معظم رهبری، در خصوص چگونگی 

دكتر الریجانی در دیدار با رییس 
گروه همكاری های اندونزی: 

گسترش تروریسم باعث به 
هم ریختگی اوضاع منطقه 

شده است 

دكتر جهانگیری در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی 

دولت قدردان اعتماد و حمایت های مقام معظم رهبری است 

رییس قوه قضاییه:

 »نظارت خبرگان بر رهبری« غیرقانونی است 
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«« خرب 

سیاست
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اینجا  بگویی  كه  است  این  اربعین  از  تعریف  كمترین    
فوق  چیز  همه  بهتر  تعبیر  به  است  عادی  غیر  چیز  همه 
العاده است اینجا همان آدم های معمولی فوق العادگی پیدا 
صفای  می كنند،  پیدا  نورانیت  می شوند،  لطیف  می كنند، 
باطن آدم ها رو می شود، همه به طرز عجیبی اهل محبت 

می شوند، خالصه فضای عجیبی است
.نورانیت این سفر موجب تحول آدمها می شود. اینها كسانی 
هستند كه گناهانشان بخشیده شده است. برای هر قدمشان 

ثواب یك حج و یك عمره مقبول می نویسند.
 این موجب تزكیۀ روح، رقت قلب و تقویت عاطفه است.

یافتن  شجاعت  موجب  كه  است  سفر  این  نورانیت  همان 

و  به خود  و خستگی ناپذیرشدنشان می شود.وببالیم  آدم ها 
شركت خودكه همكاراني داریم دلسوخته ي اباعبداهلل كه 
ركورد كل ادارات هم تراز استان را در حضور سیل عاشقان 
با  همكارانمان  از  نفر  و 102  اربعین شكستند  روي  پیاده 
نداي یابن االیات والبینات متي ترانا و نراك، نائب الزیاره ي 
همه ي جاماندگان از قافله ي عشق شدند و وقتي پرسیدیم 
از  گفتند  بود  چه  دیدید  راه  در  كه  اي  صحنه  زیباترین 
پرچم  روي  بر  بربسته شده  نقش  و جمله ي  خاطراتشان 

نصب شده روي عمود 1138 )حب الحسین عاقبتم را بخیر 
كرد؛خیرش تویي اگر كه بیایي امام من( وجاي شهید آویني 
در این مسیر خالي كه میگفت: زمانه عجیبي است؛برخي 
را...میداني  حاضر  امام  نه  عاشقند  را  گذشته  امام  مردمان 
امام گذشته را هرگونه بخواهند تفسیر میكنند  چرا؟چون 
اما امام حاضر را باید فرمان برند و كوفیان عاشورا را اینگونه 

رقم زدند...

 پیام معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور
 به شهردار اصفهان

نژاد  جمالی  دكتر  به  كه  ای  نامه  در  كشور  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون 
شهردار اصفهان ارسال كرد، گفت: كشور ایران یكی 
از مهمترین مراكز تمدنی در اعصار مختلف دنیا بوده 
و همواره به مثابه الگویی درخشان در عرصه فرهنگ 
و تمدن بشری به شمار رفته است، در این میان شهر 
اصفهان به عنوان پایگاه گرانقدر فرهنگ و هنر اصیل 

ایران جایگاهی ممتاز و قابل ستایش دارد.
وی ادامه داد: بی تردید معرفی هر چه بیشتر این 
كوششی  و  ستایش  قابل  تالشی  ناب،  های  جلوه 
زحمات  از  بنابراین  شود؛  می  محسوب  متعهدانه 

دلسوزانه و بی وقفه هنرمندان این دیار و شهردار فرهیخته و پرتالش اصفهان برای 
پیوستن شهر اصفهان به شبكه شهرهای خالق جهان تشكر و انتخاب این شهر را از 

سوی سازمان یونسكو به عنوان شهر خالق صنایع دستی تبریك می گویم.
بنابراین گزارش جمعه گذشته اصفهان در حوزه صنایع دستی و هنرهای مردمی از 

سوی سازمان یونسكو به شبكه جهانی شهرهای خالق پیوست.

اصفهان  شهری  مدیریت  گفت:  اصفهان  شهردار 
میراث  حوزه  در  اصفهان  جایگاه  تثبیت  دنبال  به 
ناملموس،  فرهنگی  میراث  ویژه  به  و  فرهنگی 
شهر  این  پیوستن  راستای  در  را  الزم  پیگیری های 
به شبكه شهرهای خالق جهان در دستور كار قرار 

داده است.
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
زنده  برنامه  در  جمالی نژاد  مهدی  دكتر  اصفهان، 
فرا  تبریك  ضمن  ایران  رادیو  از  ایران شهر  رادیویی 
)ص(  اكرم  پیامبر  هجرت  و  ربیع االول  ماه  رسیدن 
با اشاره به معرفی شهر اصفهان به عنوان نخستین 
در  كرد:  اظهار  یونسكو  سوی  از  كشور  خالق  شهر 
این زمینه می توان در كنار میراث فرهنگی ملموس 

و كالبدی از میراث فرهنگی ناملموس نیز نام برد.
فرهنگی  میراث  جایگاه  و  اهمیت  بر  تأكید  با  وی 
بیان  اصفهان  شهر  ویژه  به  و  كشور  در  ناملموس 
كرد: این مهم در بسیاری از شهرهای كشور به لحاظ 

اقتصادی و كسب و كار نقش به سزایی را دارد.
فرهنگی  میراث  سبد  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
و در  بوده  متنوع  بسیار  نیز  اصفهان  ناملموس شهر 
این راستا می توان از صنایع دستی، جشن ها و اعیاد، 
 آئین ها و عزاداری ها، مقتل خوانی،  یتیم نوازی،  فتوت 

و ... نام برد.
وی با بیان اینكه مدیریت شهری اصفهان نیز به دنبال 
تثبیت جایگاه اصفهان در حوزه میراث فرهنگی و به 
را  پیگیری های الزم  ناملموس  فرهنگی  میراث  ویژه 
شهرهای  شبكه  به  شهر  این  پیوستن  راستای  در 
خالق جهان در دستور كار قرار داد،  اضافه كرد: این 
شبكه جهانی از معتبرترین شبكه های جهانی بوده و 
در این زمینه در حال حاضر اصفهان توانسته است 
به عنوان نخستین شهر كشور به این شبكه بپیوندد.

جمالی نژاد با بیان اینكه جایگاه هنر و به ویژه صنایع 
دستی آن طور كه باید در جامعه حفظ نشده است، 
اضافه كرد: در حال حاضر این صنایع دستی از سبد 
و  یادگیری  به  كمتر  و  شده  خانوارها حذف  كاالیی 
آموزش این هنرها در خانواده ها پرداخته شده است.

صنایع  نوع   300 از  بیش  وجود  به  اشاره  با  وی 
دستی شهر اصفهان عنوان كرد: در این راستا شهر 
اصفهان در دو ماه گذشته به عنوان پایتخت صنایع 
دستی جهان معرفی شد و جوایز و هدایایی را نیز از 

سازمان های جهانی ذی ربط دریافت كرد.
شهردار اصفهان با بیان اینكه با پیوستن شهر اصفهان 
به شهرهای خالق جهان می توان از ظرفیت های دیگر 
افزود:  كرد،  استفاده  نیز  جهانی  شبكه های  به  ورود 

اصفهان  به ظرفیت های شهر  توجه  با  راستا  این  در 
نسبت  و  داشت  توجه  به گردشگری خالق  می توان 
به توسعه شهر اصفهان در بعد بین المللی اقدام كرد.

برنامه  این  مجری  سؤال  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
در خصوص وضعیت ترافیك در سطح شهر اصفهان 
نیز همچون سایر كالن شهرهای  اصفهان  داد:  ادامه 
كشور از این مسئله رنج می برد و این در حالی است 
كه با راه اندازی مركز خالقیت و نوآوری در شهرداری 
اصفهان نوآوری در این بخش نیز در دستور كار است.

مترو  راه اندازی  به  اشاره  با  همچنین  جمالی نژاد 
شهر  سطح  در  ترافیك  كاهش  برای  اصفهان 
اصفهان تأكید كرد: همچنین راه اندازی ایستگاه های 
است  دیگری  اقدام  اصفهان  شهر  در  نیز  دوچرخه 
به  اصفهان  شهر  ترافیك  كاهش  در  می تواند  كه 
البته  كه  باشد  تأثیرگذار  مركزی  محدوده  در  ویژه 
غافل راستا  این  در  نیز  فرهنگ سازی  از   نباید 

 باشیم.
كردن  جایگزین  طرح  اجرای  همچنین  وی 
موتورسیكلت های  جای  به  برقی  موتورسیكلت های 
برای  اصفهان  شهر  برنامه های  دیگر  از  نیز  را  دودزا 
كالن شهر  این  در  ترافیك  كاهش  و  آالینده ها  مهار 

اعالم كرد.

با  اصفهان  استان  گاز  شركت  مدیرعامل  مشاور 
اشاره به تشكیل كمیته انرژی از اواخر سال 1391 
بیان داشت: این كمیته با هدف شناسایی و بهبود 
اعم  انرژی در  بخش های مختلف  شدت مصرف  
از  عملیات و ساختمان در سطح شركت گاز استان 
 ISO اصفهان شكل گرفت تا نسبت به پیاده سازی

50001 اقدام كند.
وی با اشاره به اینكه شركت گاز استان اصفهان، در 
نامه سیستم  اخذ گواهی  به  موفق  اواخر سال 92 
گذشته  سال  ماه  دی  در  و  گردید  انرژی  مدیریت 
گواهی  این    INQA مدل  اساس  بر  توانست  نیز 
نامه را تمدید نماید افزود:  با توجه به استقرار این 
سیستم، شركت موظف شد  اقدامات اساسی را در 
رابطه با  شناسایی جنبه های بارز مصرف انرژی در 
حوزه عملیات گازرسانی و ساختمانی و همچنین در 
جهت تعریف شاخص های مربوط به نصب و بكار 
گیری  تجهیزات موثر بر عملكرد انرژی در سراسر 

مناطق عملیاتی اقدام كند.
گرفته،  صورت  اقدامات  با  گفت:  مدیرعامل  مشاور 
انرژی  بارز مصرف  كنون 28 حوزه  تا  خوشبختانه 
بهبود آن  پروژه های  و  بندی  اولویت   ، شناسایی  

طراحی و تصویب شده است.

طریق  از  حاضر  حال  در  اینكه  بیان  با  هیبتیان، 
سامانه

در  گاز  و  برق   ، آب  مصارف  میزان    ،   TMMS
 تمامی مناطق گازرسانی در حال تجمیع و محاسبه

 ، انرژی  بهبود  مصرف  باشد گفت: در جهت   می 
ادارات  در  ها  اتاق  های  المپ  تمامی  گردید  الزام 
گازرسانی و ساختمان های مرتبط  به صورت رشته 

ای و از نوع كم مصرف استفاده شود.  
اصفهان، یكی  استان  گاز  مشاور مدیرعامل شركت 
از اقدامات موثر در مدیریت انرژی را ارتقای كارایی 
در  بررسی مصارف مختلف  از طریق  ها  موتورخانه 
در جهت  تجهیزات  كارایی  بررسی  ها،   موتورخانه 
اتصاالت،  انواع  طریق  از  گاز  رفت  هدر  كاهش 
نصب  گفت:  و  كرد  عنوان  ها  علمك  و  كنتورها 
نقش  ها  خانه  موتور  در  هوشمند  های  سیستم 
بسزایی در افزایش راندمان موتورخانه ها و مدیریت 

انرژی داشته است.
 وی همچنین، با تاكید بر اینكه نصب توربین های 
تقلیل  بزرگ  ایستگاه های  برق در  تولید  انبساطی 
در  بزرگ  تحول  استان یك  در سطح   CGS فشار 
جهت بهینه سازی انرژی و تولید برق بوجود خواهد 
آورد تصریح كرد: این طرح برای اولین بار در كشور 

درشركت گاز استان اصفهان اجرایی شد و در حال 
حاضر از هر توربین ۷تا 8 مگا وات برق تولید می 

شود.
هیبتیان اضافه كرد: در حال حاضر بطور میانگین 
روزانه 64تا 68 میلیون  متر مكعب گاز در سطح 
 PSIاستان مصرف می شود كه این گاز ابتدا با فشار
1000)پوند بر اینچ مربع( وارد خطوط لوله می شود 

كه برای  بهره برداری از آن می بایست به حدود
PSI 250 تقلیل فشار  یابد و با استفاده از توربین 
های انبساطی در ایستگاه های تقلیل فشار می توان 
انرژی كه در فرایند تقلیل، بال استفاده هدر می رود 
را به میزان قابل توجهی بهره برداری و به جریان 
توزیع  با  افزود:  مدیرعامل  نمود.مشاور  تبدیل  برق 
ساالنه 19 تا 20میلیارد متر مكعب گاز طبیعی در 
بخش  به  مربوط  آن  46درصد  استان،حدود  سطح 
صنایع بویژه در نیرو گاه ها، كارخانجات فوالدسازی، 
سیمان و … است كه با راه اندازی این توربین ها 
می توان از هدر رفت حداقل 25 میلیون متر مكعب 
نشان ساخت:  داشت.وی خاطر  بهینه  استفاده  گاز 
در  بتوانیم  تا  دهیم  هم  دست  به  دست  باید  همه 
موثر  آن  سازی  بهینه  و  مصرف  مدیریت   بحث 

باشیم.

سامانه ثبت اعتراض یارانه ای دوباره فعال شد
سامانه ثبت اعتراضات حذف شدگان از دریافت یارانه های نقدی كه در چند روز 

گذشته به دالیل فنی مسدود شده بود، دوباره فعال شد.
نشانی   به  این سامانه  از مهر، در حال حاضر  نقل  به  به گزارش كیمیای وطن 
اعتراضات  ثبت  برای   www.yaraneh10.ir
فعال  نقدی  های  یارانه  شدگان  حذف  احتمالی 
است و افراد می توانند اعتراضات خود را در این 

سامانه ثبت كنند.
علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
در روزهای اخیر از حذف 2 میلیون و 943 
هزار نفر از دریافت یارانه نقدی خبر داده و 
گفته است: كمتر از 80 درصد حذف شده 
ها اعتراضی نكرده اند و ما یارانه 66 درصد 
اگر خالف  كه  گرفتیم  تضمین  آنها  از  ولی  برگردانیم  را  معترضان 
گفته هایشان ثابت شود به روشی كه قانون معین می كند باید یارانه 
گرفته شده را پس بدهند ولی اگر اشتباه دولت باشد، جبران خواهد 
شد. در این بخش به دنبال كار حساب شده هستیم اما می گویند 

وقتی چیزی را می دهید، گرفتنش سخت است.

وام ۱۰ میلیونی ازدواج، هفته آینده 
با ابالغ دستورالعمل های اجرای طرح كارت اعتباری طی هفته جاری به بانك ها، 
به  می توانند  نیز  جوان  زوج های  و  می شود  آغاز  آینده  هفته  از  طرح  این  اجرای 
جای وام ازدواج 6میلیون تومانی، در مجموع از 20میلیون تومان تسهیالت كارت 

اعتباری خرید كاال استفاده كنند. مدیركل فناوري اطالعات بانك مركزي 
با اشاره به این مطلب در برنامه پایش اعالم كرد: نمي توانیم بگوییم كه 
هفته آینده براي چند میلیون نفر متقاضي كارت صادر مي شود چرا كه 
بیان  با  حكیمي  ناصر  برود.  پیش  به تدریج  باید  كه  است  برنامه اي  این 
اینكه در كمتر از 5ماهي كه از فرصت 6ماهه اجراي این طرح باقي مانده، 
سقف اعتبارات درنظر گرفته شده براي طرح پُر خواهد شد، افزود: بین4تا     
5میلیارد تومان اعتبار براي اجراي این طرح درنظر گرفته شده اما پولي 
كه در بانك هاست از محل سپرده هاي مردم است و نمي توانیم زماني كه 
را محدود كنیم و  آنها  آنها وام مي دهیم، خرید  به  از سپرده هاي مردم 

باید به آنها حق انتخاب بدهیم. همچنین بانك مركزي با تبیین 6مرحله دریافت 
بانك ها  كه  اقساطي  فروش  تسهیالت  سقف  كرد:  اعالم  ازدواج  كاالیي  تسهیالت 
مكلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394براي هر یك از زوجین 

10میلیون است و این تسهیالت جایگزین وام ازدواج 6میلیون توماني مي شود.

 ذوب آهن اصفهان ، صنعت فوالد و
 گام هاي ضروري

علي حسين غريبي
ادامه دارد  با ركودي مواجه شد كه همچنان  صنعت فوالد در سال 93 
اقتصاد  شرایط  از  متاثر  بخشي  و  جهاني  عوامل  حاصل  آن  از  بخشي  و 
كشور است . افزایش ارزش دالر ، كاهش رشد اقتصادي چین ، تحریم 
فوالد موجب  به صادارت  اكراین  اضافه  به  این دوكشور  تمایل  و  روسیه 
كاهش قیمت محصوالت فوالدي و برهم خوردن توازن در بازار فوالد در 
منطقه خاورمیانه شد . در داخل كشور نیز ، كاهش بودجه هاي عمراني و 
اختصاص این بودجه هاي به پروژه هاي با پیشرفت بیش از 80 درصد كه 
نیازي به محصوالت فوالدي ندارند و كاهش تقاضاي محصوالت فوالدي 
به دلیل ركود در بخش صنعت و ساخت و ساز  بیش از پیش ،  بازار فوالد 

كشور را با ركود مواجه ساخت . 
و  فوالد  بخش  در  انبار  موجودی  افزایش  باعث  طرف  یك  از  ركود  این 
و  آورده  پایین  را  بورس  های  شاخص  طرفی،  از  و  شده  آن  محصوالت 
با  را  بازار سرمایه  از  مالی خود  منابع  تامین  در  تولیدكنندگان  وضعیت 

دشواری روبه رو كرده است.
این افت در بازار سرمایه به اضافه كاهش فروش و نزول قیمت ها ، كمبود 
نقدینگي را براي فوالد سازان به همراه داشته كه  برخي از تحلیل گران 
آن را یكي از بزرگ ترین مشكالت این صنعت مي دانند . ضمن اینكه به 
دلیل عدم جاذبه بازار فوالد و كاهش تقاضا ، سرمایه از چرخه فوالد خارج 
و به فعالیت هاي كوتاه مدت وارد شده و باال بودن نرخ بهره هاي بانكي 
نیز بر توان رقابت فوالدسازان داخلي با رقباي خارجي اثر گذاشته است . 
مجموعه این عوامل نشان مي دهد كه در شرایط كنوني بزرگترین حمایت 
از صنعت فوالد كشور ، اتخاذ سیاست هایي است كه مانع از واردات به 

رویه این محصول شود . 
این سیاست هاي حمایتي به لحاظ زماني نیز فوریت بسیار دارد همچنان 
از  حمایت  براي  را  خود  اقدامات   ، نیز  صنعتي  پیشرفته  كشورهاي  كه 
صنعت بحران زده فوالد آغاز كرده اند . این كشورها خطر سیاست گذاري 
كشور چین مبني بر صادرات 100 میلیون تن فوالد  در سال را احساس 
كرده و نه تنها تعرفه واردات محصوالت فوالدي را افزایش داده اند بلكه 
قوانین ضددامپینگ وضع نموده اند. اما متاسفانه تعرفه واردات محصوالت 

فوالدي به ایران ، همچنان قادر به مقابله با واردات نیست . 
سود  حاشیه  كاهش  در  نیز  اولیه  مواد  مبحث    ، واردات  تعرفه  بر  عالوه 
شركت هاي فوالدي كشور و حتي زیان دهي آنها نقش موثري ایفا كرده 
است كه نیازمند تدابیر فوري و اثر بخش است . یكي از این مسائل مهم 
به قیمت مواد اولیه از جمله سنگ آهن و زغال سنگ باز مي گردد كه در 
سطح بین المللي با افت شدید مواجه شده و مي تواند براي فوالدسازان 
خارجي ، كاهش قیمت محصوالت فوالدي راتوجیه كند . این در حالي 
است كه قیمت مواد اولیه ، انرژي و سایر خدمات مورد نیاز فوالدسازان 
كشور همراه با تورم رشد كرده و بزودي فعالیت فوالدسازان كشور را غیر 
اقتصادي مي سازد . در این شرایط متاسفانه نه تنها شاهد سیاست هاي 
حمایتي از سوي نیستیم بلكه با وضع تعرفه براي واردات زغال سنگ ، 
آهن  ویژه ذوب  به  فوالدي  تمام شده محصوالت  قیمت  افزایش  موجب 
اصفهان هستیم كه از ر وش كوره بلند براي تولید فوالد استفاده مي كند 
و در باتري هاي كك سازي خود نیاز به زغال سنگ دارد . این درحالي 
است كه تمام تولید زغال سنگ كشور نمي تواند جوابگوي دو باتري كك 
سازي این شركت باشد . عالوه بر آن چند واحد كك سازي نیز در كشور 
تاسیس شده اند كه همگي به زغال سنگ نیاز دارند. بنابراین وضع تعرفه 
براي واردات زغال سنگ ، در حكم ارائه سوبسید به محصوالت فوالدي 

خارجي به ویژه محصوالت چیني است .  
از  كشور  فوالد  صنعت  رفت  برون  براي  وموثر  فوري  تدابیر  اتخاذ  عدم 
بحران كنوني ، مي تواند به سرعت این بحران را به صنایع فرادستي و 
. به عنوان  پایین دستي منتقل سازد كه كنترل آن بسیار سخت است 
مثال ، خلل در فعالیت ذوب آهن نه تنها 20 هزار پرسنل بلكه بیش از 
500 هزار نفر كه به طرق مختلف با این شركت در ارتباط هستند دچار 
، سایر  زغال سنگ  معادن  ویژه  به  ، بخش معدن  مشكالت جدي شده 
امید   . با بحران حاد مواجه مي شوند  نیز  نفعان  تامین كنندگان و ذي 
است شاهد تصمیمات سریع دولت و بخش هاي سیاستگذار كشور براي 
حمایت از این صنعت استراتژیك باشیم كه از شاخص هاي اصلي توسعه 

یافتگي است .  

توزیع بسته حمایتي غذایي با دستور 
رئیس جمهور  

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از توزیع دوباره بسته حمایت عذایی به 
دستور رئیس جمهور خبر داد و گفت: این بسته ها در میان افرادی كه 

دچار فقر كالری هستند، توزیع خواهد شد.
 به گزارش كیمیای وطن، علی ربیعی ضمن اشاره به دستور رئیس جمهور 
جهت توزیع بسته حمایت غذایی، اظهار داشت:بسته حمایت غذایی در 

میان افرادی كه دچار فقر كالری دریافتی هستند، توزیع خواهد شد.
حمایت  بسته  توزیع  داشت:  بیان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر   
غذایی، باهدف حمایت غذایی از گروه های هدف و مبارزه با سوء تغذیه و 

پیشگیری از كمبود پروتئین انجام می پذیرد.
 وی با اشاره به توزیع بسته غذایی در این دوره ،ادامه داد: در این مرحله 
عالوه بر كاالهای قبلی، پروتئین گوشتی در بسته حمایت غذایی لحاظ 

شده است.
بسته  دریافت  روال  كرد:  خاطرنشان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر   
قدرت  دریافت كنندگان  و  است  قبلی  دوره های  همانند  غذایی  حمایت 

انتخاب كاال را دارند.
 ربیعی همچنین به توزیع كاالها در فروشگاه های طرف قرارداد اشاره كرد 
و گفت: خانواده ها می توانند با مراجعه به فروشگاه  های قبلی كاالهای خود 

را دریافت كنند.
 وی با اشاره به شارژ كارت های بسته حمایت غذایی خاطر نشان كرد:طی 
شارژ  غذایی  بسته  دریافت  جهت  مدنظر  كارت های  شده  ریزی  برنامه 

می شود.

اربعین پاي پیاده حرم ثاراهلل 

شهردار اصفهان:
شهرداری به دنبال تثبیت جایگاه اصفهان در حوزه میراث فرهنگی است

مدیریت انرژی در شرکت توزیع کننده انرژی

<< یادداشت اقتصادی 

 همایش مدیریت مصرف 
ویژه بانوان فالورجان 

    
دفتر مدیریت مصرف شركت توزیع برق استان 
اصالح  بزرگ  همایش  آذرماه  پانزدهم  اصفهان 
الگوي مصرف را این بار درشهرستان فالورجان 

برگزار نمود .
در این همایش كه ویژه بانوان شاغل وخانه دار 
این شهرستان بود بیش از 400نفر از بانوان شاغل 
شركت داشتند كه عالوه برسخنرانی  جناب آقای 
مدیریت  محترم  معاونت  احمدیزدی  مهندس 
مصرف شركت توانیر و آقای مهندس عالقمندان، 
كنندگان  شركت  به  نیز  آموزشی  های  بسته 

تحویل داده شد.

 ساخت بیش از 255 نوع قطعه
 در پاالیشگاه نفت اصفهان 

متخصصان داخلی شركت پاالیشگاه نفت اصفهان در 9ماه ابتدایی 
سال جاری اقدام به تولید بیش از 28 هزار و 500 قطعه كرد.

به گزارش كیمیای وطن، به نقل از رییس تداركات و امور كاالي 
این شركت ،در9ماهه ابتدای سال 255 نوع قطعه در تیراژ 28500، 

توسط متخصصان داخلی این شركت ساخته شده است.
مسعود متولی با بیان اینكه براي ساخت این تعداد قطعه 14میلیارد 
ریال هزینه شده است، افزود: سود و صرفه اقتصادي ناشی از آن 

4۷میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت این واحد از سال 1380، خاطرنشان 
كرد:تاكنون در زمینه تامین قطعات دستگاه هاي پاالیشي به ویژه 
چرخ دنده  كمپرسورو  پمپ،  توربین،  قبیل  از  دوار  ماشین آالت 
اقدامات اساسی اجرایی شده است واین در حالی است كه بومي 

سازي كاالهاي مورد نیاز پاالیشگاه از اهداف این واحد است.
اصفهان  نفت  پاالیشگاه  شركت  كاالي  امور  و  تداركات  رییس 
قطعه  نوع   2945 كنون  تا   80 سال  از  اینكه  به  بااشاره  درادامه 
شده  انجام  هزینه  كرد:  تصریح   ، شده  تولید  تیراژ۷50ر2۷3  در 
واین  بوده  ریال  و 4۷5میلیون  معادل 184میلیارد  قطعات  تولید 
در حالی است كه اگر مي خواستیم این قطعات را وارد كنیم باید 
هزینه اي بالغ بر 545 میلیارد و 262میلیون ریال مي پرداختیم، كه 
با تالش توانمندان داخلي موفق به صرفه جویي معادل 360میلیارد 

و ۷8۷میلیون ریالی شدیم.
 وی همچنین با اشاره به اینكه نحوه عملكرد واحد بررسي منابع 
طریق  از  و  پاالیشگاه  اصلي  قطعات  بر  تكیه  با  داخل  ساخت  و 
از  استفاده  با  واحد  این  گفت:  مي شود،  انجام  معكوس  مهندسي 
رزومه كاري شركت ها و سازندگان، بازدید از شركت ها، دعوت از 
سایت  به  مراجعه  و  صنعتي  نمایشگاه هاي  در  حضور  سازندگان، 
تحت  كاالي  امكان سنجي ساخت  برآورد  امر  بدو  در  سازندگان، 

سفارش را بررسي مي كند.
 رییس تداركات و امور كاالي شركت پاالیش نفت اصفهان ادامه 
داد: پس از انجام نقشه كشي قطعات و تجهیزات با استفاده از نرم 
افزارهاي مهندسي،كتیا، اینونتور، مكانیكال یا اتوكد نقشه ساخت 
بازرسان  از لحاظ جنس و میزان سختی،نظر  را تهیه مي كند كه 

فني نیز در نقشه ها منظور می شود . 

 شهرستان خوانسار
    

نماینده مردم خوانسار در مجلس شوراي اسالمي جناب آقاي مهندس میرمحمدي روز دوشنبه نهم آذر 
ماه به همراه دو تن از همكارانش از برق شهرستان خوانسار بازدید كردند

ایشان ضمن گفتگو با كاركنان این امور از نزدیك با مسائل و مشكالت آنها آشنا شده و از بخش هاي 
مختلف اداره دیدار كردند.در ادامه همزمان با نماز ظهرو عصر و اقامه نماز جماعت ، نمازخانه جدید این 

امور با حضور ایشان مورد بهره برداري قرار گرفت.
شهرستان فریدن

مشاور مدیریت مصرف امور برق شهرستان فریدن، با حضور در چهار مهدكودك و پیش دبستاني و همچنین 
كانون فرهنگي شهید مومني دامنه ضمن توزیع بروشورهاي ویژه كودكان به بیان راهكارهاي مصرف صحیح برق 

براي نونهاالن پرداخت.

شهرستان چادگان
    

امور برق شهرستان چادگان روز دوشنبه نهم آذرماه 
اقدام به برگزاري جلسه توجیهي در خصوص ارت 
از  اهم  چادگان  شهرستان  ادارات  با  ساختماني 
 ، شهرستان  ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان 
شهرداري ها، دهیاریها، فرمانداري و بخشداریهاي 
ضمن  پورشبان  مهندس  نمود.آقاي  شهرستان 
عرض خیر مقدم به مدعوین و میهمانان،هدف از 
برگزاري این نشست را هم اندیشي و هم فكري در 
خصوص نحوۀ پاسخگویي و توجیه هر چه بیشتر 
مرتبط  از همه مسئولین  و  نمود  بیان  مشتركین 

براي این امر مهم دعوت به همكاري نمودند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: رسانه ها برای ترغیب مردم به انجام سنت 
راستا  این  در  و  بیایند  میدان  به  وقف  حسنه 

فرهنگ سازی کنند.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از روابط عمومی 
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  دفتر 

طباطبایی  یوسف  سید  اهلل  آیت  اصفهان، 
تخلفات  اینکه  به  اشاره  با  نژاد 

موقوفات  در  پهلوی  حکومت 
مردم  رغبت  کاهش  موجب 
ایران به عمل وقف شد، افزود: 
فواید موقوفات باید تبیین شود 
برای  بیشتری  رغبت  مردم  تا 

وقف داشته باشند.
وقف  هفته  مناسبت  به  که  وی 

سخن می گفت، به نقش و جایگاه وقف 
از  اسالم  در  وقف  گفت:  و  کرد  اشاره  جامعه  در 
جایگاه باالیی برخوردار است و از اوایل اسالم مورد 
روایات  طبق  و  گرفت  قرار  الهی  اولیای  تشویق 
امیرالمومنین علی)ع( چاه های آبی را حفر و آن را 

برای فقرا وقف می کردند.
امام جمعه اصفهان در ادامه با بیان اینکه حضرت 
فقرا  وقف  را  خود  نخلستان  محصوالت  )ع(  علی 
کردند، اظهار کرد: وقف چیزی است که با پیدایش 
اسالم مورد تشویق بوده و به آن عمل شده است.

وی از وقف به عنوان صدقه جاریه نام برد و افزود: 

صدقه جاریه به این معناست که تا همیشه ایام، 
یعنی پس از مرگ نیز پرونده آن بسته نخواهد شد 

و برای انسان ثواب منظور خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
با اشاره به اینکه وقف برای مردم استان اصفهان 
عملی بسیار پسندیده و مورد عنایت است، گفت: 
بسیار  موقوفات  اصفهان  در  زمنیه  این  در 
توان  می  آن  از جمله  که  داریم  خوبی 
در  پرندگان  برای  گندم  وقف  به 
که  کرد  اشاره  زمستان  فصل 
یک  باالی  انسانیت  از  نشان  این 
چنین  این  که  است  شخص 
 وقفی برای تغذیه حیوانات داشته

 باشد.
را  وقف  عمل  نژاد  طباطبایی  اهلل  آیت 
کرد:  تصریح  و  دانست  نیازمندان  به  ترحم 
وقتی ما به بندگان خدا رحم می کنیم، در قبال آن 
خداوند نیز به ما رحم خواهد کرد و در روایات آمده 
است که اگر کسی رحم نداشته باشد از خداوند 

متعال نباید انتظار رحم داشته باشد.
وی به مدارس علمیه که به همت واقفان تأسیس 
و تعمیر شده اند، اشاره کرد و گفت: با عمل وقف 
عتبات  به  تشرف  توفیق  مستضعفین  از  بسیاری 
مراسم  از  بسیاری  و  اند  کرده  پیدا  را  عالیات 

روضه خوانی از طریق موقوفات برگزار شده است.
امام جمعه اصفهان به احیای بیشتر روحیه وقف 

مدیرکل راه وشهرسازی استان کرمان نیازمندی 
استان کرمان را به راه های روستایی 10 هزار و 
107 کیلومتر عنوان و تصریح کرد: از این مقدار 
شده  ساخته  کیلومتر   302 و  4هزار  تاکنون، 

است.
 به گزارش خبرنگار کیمیای وطن، خداداد مقبلی 

راه های  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در 
روستایی در توسعه نقش بسیار مهمی 

تولید  منبع  روستاها  افزود:  دارند، 
دامداری  و  کشاورزی  زمینه  در 
هستند؛ همان گونه که به توسعه 
در  باید  می شود،  توجه  استان 
زمینه توسعه راه های روستایی که 

به عنوان زیرساخت تلقی می شوند، 
تالش بیشتری انجام شود.

راه های  به  را  کرمان  استان  نیازمندی  وی    
و  عنوان  کیلومتر   107 و  هزار   10 روستایی 
و  4هزار  تاکنون  مقدار  این  از  کرد:  تصریح 
حاضر  حال  در  و  شده  ساخته  کیلومتر   302
539 کیلومتر پرو ژه راه روستایی در حال اجرا 
تا پایان سال جاری به  از آنها  است که بخشی 

بهره برداری می رسد.
 مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: 

راه  کیلومتر   266 و  هزار   5 کرمان  استان  در 
روستایی دیگر باقی می ماند که ساخت آنها جزو 

برنامه های کاری ششم است.
از  که  دارد  4944روستا  کرمان  افزود:  مقبلی   
به  مربوط  روستا   440 و  هزار  یک  تعداد  این 
روستاهای 20 تا 50 خانوار است که از این تعداد 
روستایی  راه   از  روستا   976 روستا 
 441 حدود  و  شدند  بهره مند 
باقی می ماند که جزو  روستا 
قرار  ششم  کاری  برنامه 

می گیرد.
 وی به  896 روستای باالی 
و  اشاره  خانوار   100 تا   50
 49 تعداد  این  از  کرد:   بیان 
بهره منده  روستایی  راه  از  روستا 

نیستند.
تعداد  کرمان  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل   
خانوار  را  513   خانوار  باالی 100  روستاهای 
روستایی  راه های  تعداد  این  از  گفت:  و  دانست 
457 روستا ار راه آسفالت بهره مند هستند و راه 
باقی  خانوار   100 باالی  روستای   38 روستایی 

مانده است.
راه های  در  تصادفات  عامل  بیشترین  مقبلی   

مدیرعامل بیمه ایران آخرین وضعیت پرونده 
کرد  اعالم  را  توسعه  بیمه  دیدگان  خسارت 
در  اساسی  تحول  سال،  پایان  تا  گفت:  و 

خصوص این پرونده رخ می دهد.
عباس  سید  وطن،   کیمیای  گزارش  به 
حسینی، در خصوص آخرین وضعیت پرونده 

به  خسارت  پرداخت  و  توسعه  بیمه 
زیان دیدگان گفت: بعد از به وجود 
آمدن مشکالتی برای بیمه توسعه، 
بیمه مرکزی 200 میلیارد تومان از 
محل منابع اتکایی خود در اختیار 
ایران  بیمه  و  داد  قرار  ایران  بیمه 
توانست تا حدودی به زیان دیدگان 

کمک کند.وی با بیان اینکه به دالیل 
این  در  خاصی  کار  مختلف  پیچدگی های 
زمینه انجام نشد، افزود: این در حالی است 
که در چند ماه اخیر توانستیم با هماهنگی 
و  قضایه  قوه  و  پرونده  بازپرس  با  کامل 
همچنین همکاری مدیران و سهامداران بیمه 
توسعه، مسیر خود را پیدا کنیم به طوری که 
در حال حاضر اعداد قابل توجهی از امالک 
بیمه توسعه به نام بیمه ایران زده شده است 

و مابقی اموال در حال شناسایی است.
حسینی اظهار کرد: بنابراین در حال حاضر 

شناسایی اموال بیمه توسعه زیر نظر بازپرس 
قیمت گذاری  کارشناسی،  هیئت  توسط  و 
شده و سند به نام بیمه ایران انتقال داده می 
در بخش  و  انجام شده  بخش  این  که  شود 
ایران  بیمه  توسط  منابع  تأمین  که  بعدی 
است خسارت زیان دیدگان پرداخت می شود.

به گفته مدیرعامل بیمه ایران، با 
روندی که در خصوص پرونده 
بیمه توسعه اتفاق افتاده است 
تحوالت  سال  پایان  تا  قطعا 
تعیین  خصوص  در  اساسی 
و  شرکت  این  پرونده  تکلیف 
و  دیدگان  خسارت  به  کمک 
آزاد سازی زندانیان و پرداخت 
خسارت به خانواده ها را شاهد خواهیم بود.

تومان  میلیارد   240 اینکه  بیان  با  حسینی 
و  شده  پرداخت  دیدگان  زیان  به  خسارت 
30 میلیار تومان دیگر در حال نهایی شدن 
است، اظهار کرد: مبالغ پرداختی به خسارت 
دیدگان متغیر است؛ اما برآورد اولیه پرداخت 
خسارتی معادل 800 تا 1000 میلیارد تومان 
است که با نظر بیمه مرکزی و بازپرس انجام 

می شود.

به گزارش کیمیای وطن، دبیرخانه بین المللی 
اقدامی خود جوش و  ایران« در  »یزد حسینیه 
به  انقالب  معظم  رهبر  پیام  دومین  مبتکرانه، 
محل  و  گردشگری  دراماکن  را  غرب  جوانان 

اقامت گردشگران خارجی نصب کرد.
اول  نامه  گفت:  دبیرخانه  این  مسئول  حسینی 

رهبر معظم انقالب که درقالب پوستر 
و بروشور چاپ شده است و در 

در  نسخه  هزار  دو  از  بیش 
خارجی  گردشگران  اختیار 
استقبال  با  گرفته  قرار 
چشمگیر گردشگران مواجه 

شده است.
استقبال  افزود:  حسینی 

اول  نامه  از  خارجی  گردشگران 
را  آن ها  بیشتر  که  انقالب  معظم  رهبر 

نشان  دهند،  می  تشکیل  اروپایی  گردشگران 
داده است در حوزه گردشگری، ظرفیت زیادی 
برای انتقال فرهنگ و پیام اسالم وتشیع وجود 
دارد؛ از این رو نامه دوم رهبرمعظم انقالب نیز، 
به صورت پوستر طراحی و در اماکن گردشگری 

نصب شده است.

حسینیه  »یزد  المللی  بین  دبیرخانه  مسئول 
زیاد  ظرفیت  ماندن  مغفول  به  اشاره  با  ایران« 
و  ناب  اسالم  گسترده  تبلیغ  در  گردشگری 
در  دبیرخانه  این  گفت:  ایرانی-اسالمی  فرهنگ 
تأسیس  طرح  ظرفیت،  این  از  استفاده  راستای 
خانه فرهنگ اسالم و ایران را ارایه کرده که نشر 
پیام رهبر معظم انقالب در میان گردشگران 

خارجی نیز دراین راستا بوده است.
وی ساماندهی حضور بیش از450 
در  جهان  کشور  از 25  گردشگر 
همچون  یزد  مذهبی  آیین های 
و  تاسوعا  مراسم  در  حضور 
جشن های  و  حسینی  عاشورای 
برنامه های  دیگر  از  را  شعبان  نیمه 
و  اسالم  فرهنگ  خانه  تأسیس  طرح 

ایران عنوان کرد.
دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران، تشکلی 
مردمی است که از سال 1391 در یزد آغاز به کار 
کرد و72 طرح پژوهشی، عمرانی و فرهنگی را با 
موضوع اصلی عزاداری مردم یزد در دستور کار 

خود دارد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

تشکیل مجلس خبرگان به دور از 
مواضع سیاسی و تسامح و تساهل   

چهارمحال  در  فقیه  ولی  نماینده 
امام جمعه شهرکرد  و بختیاری و 
گفت: اگر مجلس خبرگان رهبری 
آینده ما را انسان های صادق، سالم 
و متعهد و دور از افکار سیاسی و 
موضع گیری های سیاسی و تسامح 

و تساهل شکل بدهد، به یقین جای هیچ نگرانی و دغدغه 
نیست. 

به گزارش خبرنگارکیمیای وطن، حجت االسالم محمدعلی 
ائمه جمعه  از تالش های دلسوزانه  این نشست  نکونام در 
برای حل مشکالت و مسایل استان، قدردانی کرد و گفت: 
چه  و  دیگر  دستگاه های  و  اجرایی  دستگاه های  گاهی 
هواداران گروه ها و جناح ها، هر کدام به نوعی از ائمه جمعه 
انتظارات، مطالبات و توقعات مختلفی دارند که می طلبد 
با تدبیر و عقالنیت این امور را مدیریت کنیم و هیچ گونه 
که  وظیفه ای  همان  تنها  و  ندهیم  کسی  به  را  امتیازی 
دینی،  وظیفه  او  قبال  در  و  هستیم  متعهد  او  به  نسبت 

شرعی و اخالقی داریم، آن را به درستی انجام بدهیم.
باید  جمعه  ائمه  اینکه  بر  تاکید  با  شهرکرد،  جمعه  امام 
توجه  مورد  را  دینی  و  اسالمی  اصیل  نگاه های  و  اصول 
و  دل  بیمار  افراد  از  خیلی  کرد:  خاطرنشان  بدهند،  قرار 
وادی  در  را  جمعه  ائمه  که  نمی آید  بدشان  سیاست زده 
بازی های سیاسی قرار بدهند و آن ها را طرفدار یک حزب، 
جمعه  ائمه  بنابراین  کنند  معرفی  خاص  و شخص  جناح 
باید مراقب باشند در بسیاری از مسایل و کارها ورود پیدا 
نکنند و در قبال برخی از حرف ها و مطالبی که می شنوند، 

موضع گیری نکنند.
حق  سخن  مدافع  را  جمعه  ائمه  نکونام  االسالم  حجت 
اگر در جایی، جمعی حرف حقی دارند،  دانست و گفت: 
ائمه جمعه قطعا از حرف حق دفاع می کنند؛ زیرا دفاع از 
حرف حق را وظیفه خود می دانند و این معنایش دفاع از 
آن طایفه، جمع و شهر و قوم و قبیله خاص نیست، بلکه 

دفاع از حق است.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به در پیش 
خبرگان  و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دو  بودن 
رهبری، جهت دهی صحیح را وظیفه ائمه جمعه در قبال 
انتخابات دانست و گفت: امروز دیگر روز جهت دهی است 
و ما نیز نسبت به انتخابات از هم اکنون باید جهت دهی 
صحیح به جامعه را آغاز کنیم و به یقین جهت دهی های 
باید همان جهت دهی های اصیل نظام و توجه همگان  ما 

به اصالت ها باشد.
و  جهت دهی  اولین  کرد:  تصریح  نکونام  االسالم  حجت 
روشنگری ما این است که به صراحت به مردم بگوییم که 
نماینده مجلس کارش کار اجرایی نیست و هر قولی هم که 
بدهد ضمانت اجرایی ندارد؛ چرا که او هیچ گونه مسئولیت 

اجرایی برعهده ندارد.
رییس شورای فرهنگ عمومی استان افزود: مردم باید از 
قانون  با تصویب  باشند که  داشته  انتظار  نماینده مجلس 
صحیح مشکالت کشور و استان را رفع کند و قانون گذار 

خوب باشد و قانون هنرمندانه  وضع کنند.
حجت االسالم نکونام تعهد، کالن نگری و اشرافیت کامل بر 
امور را الزمه تصویب یک قانون خوب توسط یک نماینده 
مجلس دانست و گفت: ما به عنوان ائمه جمعه باید این 
مطالب و مواضع خودمان و آن چه را که احساس می شود 
به  کاری  که  آن  بدون  است  الزم  مجلس  انتخابات  برای 
افراد و کاندیدای خاص داشته باشیم، باید به خوبی برای 

مردم تبیین کنیم.
به  نسبت  حساسیت ها  ادامه  در  شهرکرد  جمعه  امام 
از  باالتر  مراتب  به  را  رهبری  خبرگان  مجلس  انتخابات 
مجلس شورای اسالمی دانست و خاطرنشان کرد: مجلس 
حقیقت  در  و  است  انقالب  خیمه  اصلی  ستون  خبرگان 
همه ی انقالب وابسته به والیت فقیه است. اگر والیت فقیه 
باشد  برخوردار  قوی  پشتوانه  یک  از  و  مستحکم  مقتدر، 
به طور قطع انقالب هم مقتدر است و از خطرات مصون 
باشد،  این ها  از  اگر خدایی نخواسته غیر  اما  خواهد ماند؛ 
انقالب و والیت فقیه دچار ضعف و بی ارادگی خواهد شد.

حجت االسالم نکونام تاکید کرد: تنها نهادی که به مدد 
پروردگار متعال و به حول و قوه الهی تا امروز مقتدر مانده 
و از آسیب ها و چالش ها مصون بوده است، جایگاه والیت 
فقیه است که این، یک قسمت عمده اش به خود حضرت 
به  که  است  بوده  مرتبط  رهبری  معظم  مقام  و  امام)ره( 
ویژگی هایی  و  توانمندی ها  و  درایت  تدبیر،  با  الهی  لطف 
چالش ها،  این  با  که  ندادند  اجازه  الحمدهلل  داشتند  که 
سالمت،  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  بکنند.  مواجهشان 
نگاه  سیاسی،  نگاه  از  پرهیز  واقعیت ها،  از  صحیح  درک 
اعتقادی و متعهدانه داشتن، گرفتار بازیگری های سیاسی 
و  مالک ها  را  نبودن  تسامح  و  تساهل  اهل  و  نشدن 
معیارهای مجلس خبرگان آینده عنوان کرد. حجت االسالم 
نکونام تأکید کرد: اگر مجلس خبرگان رهبری آینده ما را 
افکار سیاسی  از  دور  و  متعهد  و  سالم  انسان های صادق، 
شکل  تساهل  و  تسامح  و  سیاسی  موضع گیری های  و 
امام  نیست.  دغدغه  و  نگرانی  هیچ  جای  به یقین  بدهد، 
انقالب  امروز  و  از مشکالت گذشته  یکی  جمعه شهرکرد 
گذشته  در  گفت:  و  برشمرد  جامعه  خواص  مسامحه  را 
بودند  )ره(  امام  حضرت  منصوبین  و  نزدیکان  از  افرادی 
که با اصول حضرت امام مسامحه کردند؛ افرادی با سوابق 
آن چنانی بودند که داعیه پرچم داری حضرت امام )ره( و 
علمداری نهضت و انقالب را بر عهده داشتند، ولی گرفتار 
بهانه های  به  و  مسامحه  کردند  و  شدند  بازیگری ها  این 
و  کردند  درست  خودشان  برای  توجیه  سیاسی  مسائل 
و  نکردند  دفاع  آن ها  از  و  نگفتند  را  امام  حضرت  اصول 

کوتاه آمدند و درنهایت در چالش  افتادند.
حجت االسالم نکونام تأکیدکرد: اگر بنا باشد ما بخواهیم 
کسانی را برای مجلس خبرگان انتخاب کنیم که خدایی 
نخواسته کوتاه بیایند و مسامحه گر باشند، قطعا بدانیم که 

انعقاد نخستین قرارداد 
دوجانبه فروش مستقیم برق 

ایران در اصفهان 

ایران  در  برق  مستقیم  فروش  دوجانبه  قرارداد  نخستین 
بین شرکت پرشیان فوالد اصفهان و فوالد مبارکه، منعقد 

شد.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از روابط عمومی پرشیان 
این  اظهارکرد:  این شرکت روز دوشنبه  فوالد، مدیرعامل 
قرارداد، امروز در مراسمی با حضور آرش کردی مدیرعامل 
توانیر، رضا ریاحی سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق 
اصفهان  مبارکه  فوالد  و  فوالد  پرشیان  بین شرکت  ایران 

منعقد شد. 
فروش  قرارداد  اولین  این،  کرد:  تصریح  فالحتیان  محمد 

مستقیم بازار برق ایران بصورت رسمی است.
قرارداد،  این  با  افزود:  فوالد  پرشیان  شرکت  مدیرعامل 
امکان فروش مستقیم برق نیروگاه شهید منتظری اصفهان 
به فوالد مبارکه اصفهان تا 200 مگاوات برای یکسال آینده 
امکان پذیر شده است و پس از این مدت نیز، امکان تمدید 

قرارداد وجود دارد.
بسترهای  نیرو  وزارت  پیگیری های  با  کرد:  تصریح  وی 
نیروگاه های  برای عقد قراردادهای دو جانبه بین  مناسب 
است  شده  فراهم  صنعتی  مشترکین  و  برق  تولیدکننده 
می توانند  برق  تولیدکننده  نیروگاه های  پس  این  از  و 
تأمین را  صنعتی  مشترکین  برق  مستقیم   بطور 

 کنند.
مدیر عامل شرکت پرشیان فوالد با اشاره به اهمیت فراهم 
نیروگاه های  توسط  برق  فروش  زیرساخت های  ساختن 
راستا شرکت پرشیان فوالد  این  اظهارکرد: در  خصوصی، 
مذاکراتی را با مسئوالن شرکت فوالد مبارکه انجام داد که 
پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی منجر به عقد 

اولین قرارداد دو جانبه شد.
وی ابراز امیدواری کرد که این قرارداد زمینه رشد و توسعه 
تعامل سازنده  ایجاد  و موجب  کند  فراهم  را  برق  صنعت 
بین تولید کننده و مصرف کننده همچنین بهبود فضای 

کسب و کار شود.
برق  تولید  حوزه  در  فعال  شرکتی  بعنوان  فوالد  پرشیان 
و  اصفهان  منتظری  محمد  شهید  نیروگاه  مالک  ایران 
نیروگاه سیکل ترکیبی زواره است که به صورت خصوصی 

در تولید برق فعالیت دارد.
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و  2میلیارد  ساالنه  ورود  از  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
تلفن  دالر  2میلیارد  و  قاچاق  پوشاک  دالر  200میلیون 
همراه قاچاق به کشور خبر داد و گفت: با وجود ممنوعیت 
هستیم  این  شاهد  کشور  به  آمریکایی  کاالهای  واردات 
به راحتی در حال حاضر خرید و فروش  این اجناس  که 

می شود. 
و  صنایع  کمیسیون  جلسه  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
معادن مجلس شورای اسالمی در اتاق اصناف ایران برگزار 
و درباره مسائل و مشکالت حوزه اصناف کشور صحبت 

شد. 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس  نایب  خان محمدی 
مجلس در این جلسه گفت: رکود در کشورهای مختلف 
آمریکا  کشور  که  به طوری  شده  مشاهده  به دفعات  دنیا 
شده  چالش  دچار  خود  اقتصاد  در  می بیند  که  زمانی 
است بودجه دانشگاه ها را 4برابر می کند اما در کشور ما 

بخشی نگری به اقتصاد موج می زند. 
تشکل های  در  موازی کاری  به  اشاره  با  همچنین  وی 
بخش خصوصی افزود: به 3 اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی 
پیشنهاد می شود تا جلسات مشترک بیشتری با یکدیگر 
داشته باشند تا با جمع بندی مشکالت و خواسته های خود 

بتوانند آن را به دولت و مجلس ارائه دهند. 
طاهری نماینده مردم اقلید در این نشست گفت: تفکیک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به اصناف کشور نیز مربوط 
تحوالت  و  تغییر  این  درگیر  کامل  به طور  آنها  و  است 

هستند به همین منظور الزم است که دولت در تغییراتی 
که مدنظر دارد اصناف را نیز ببیند. 

شورای  مجلس  در  شهربابک  مردم  نماینده  فالحتی 
بیشتر کشاورزان  کرد:  اظهار  این جلسه  در  نیز  اسالمی 
ما محصوالتشان را با قیمت ناچیز از دست می دهند که 
برای رفع این مشکل صنفی باید شرایطی را فراهم آورد تا 
کشاورزان بتوانند عرضه مستقیم محصوالت تولیدی خود 

را داشته باشند.
اصناف  روی  پیش  مشکالت  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
کشور که نیاز به پیگیری بیشتری دارد عدم یکسان بودن 
با  بازاری ها  از  بخشی  همچنین  است.  بازار  در  قیمت ها 
وجود اینکه مجوز کسب و کار دارند از صالحیت و سالمت 

الزم برخوردار نیستند. نماینده مردم شهربابک در مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد: از سایر مسائل اصناف فروش 
جنس تاریخ گذشته در برخی از اصناف است که این امر 
افزایش بیماری در کشور شده  منجر به تبعات بعدی و 
است. وی با اشاره به اینکه رکود حاکم بر بازار از جمله 
دیگر دغدغه های صنوف کشور است اظهار کرد: اجناس 
قاچاق در واحدهای صنفی به فروش می رود که برای رفع 

این مسائل باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
 در ادامه این مراسم محمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در 
مجلس با گالیه از توسعه جمعه بازارها گفت: جمعه بازارها 
آنها  به  که  می شود  تشکیل  مختلف  شهرهای  در  که 
شیطان بازار نیز می توان گفت منجر به تعطیلی و کسادی 

همین  به  می شود  تعطیل  روزهای  در  صنفی  واحدهای 
منظور چندین جلسه برای رفع این مشکل تشکیل شده 

است اما هنوز به نتیجه الزم نرسیده است.
روی  کافی  نظارت  اینکه  به دلیل  گفت:  همچنین  وی   
جمعه بازارها وجود ندارد از بابت حفظ سالمت مردم نیز 

باید توجه و اقدام به جمع آوری آنها کرد.
 در ادامه این مراسم علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران 
در پاسخ به اظهارات نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: دولت در حال حاضر برای ایجاد هر شغل 
در صنایع کوچک و متوسط به طور میانگین 210 میلیون 
تومان هزینه می کند اما بخش اصناف کشور بدون حتی 
اعمال حتی یک ریال بار اضافی بر دوش دولت در حال 
فعالیت است. وی افزود: اصناف کشور 10هزار شهید را به 
کشور هدیه دادند و کمتر بخشی در نظام داریم که به این 
شکل از رهبر معظم انقالب و دین در کشور حمایت کرده 
باشد. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اصناف با وجود 
است  که الزم  به شکلی  همواره  اما  در کشور  مؤثر  نقش 
دیده نشده اند. وی تصریح کرد: بازار ما در بدترین شرایط 
خود را حفظ کرد و دشمن نتوانست در آن نفوذ کند، اما 
برای مبارزه با قاچاق نیازمند عزم ملی هستیم به طوری 
که در حال حاضر 22٫5 میلیارد دالر کاالی قاچاق به 
کشور وارد می شود. مقام مسئول اصناف کشور گفت: برای 
برخورد با قاچاق باید اقدامات جدی تری صورت گیرد اما 
در حال حاضر مشاهده می شود که صنوف و فروشندگان 

به خاطر فروش 4 تا زیرپیراهن جریمه می شوند.
 فاضلی گفت: ساالنه 2میلیارد و 200میلیون دالر کاالی 
قاچاق در بخش پوشاک و 2میلیارد دالر کاالی قاچاق در 

بخش تلفن همراه به کشور وارد می شود.
 وی افزود: با وجود ممنوعیت واردات کاالهای آمریکایی به 
کشور شاهد این هستیم که این اجناس به راحتی در حال 
حاضر خرید و فروش می شود. فاضلی اظهار کرد: بازرسی 
اما برای آن اعتباری در  اصناف به ما سپرده شده است 
است  شده  دیده  جاری  سال  در  تومان  3میلیارد  حدود 
که این رقم برای ساماندهی 1650 نیروی رسمی کافی 
نیست، اما کنار این تعداد دولت نیز 2هزار نیرو به صورت 

کمکی در اختیار ما قرار داده است.
نقدینگی خود  به دلیل مشکالت  دولت  یادآور شد:  وی   
مبالغی که بابت بازرسی ها باید به اصناف کشور پرداخت 
در  شهربابک  مردم  نماینده  فالحتی  است.  نداده  کند، 
فاضلی  اظهارات  به  واکنش  در  اسالمی  شورای  مجلس 
درباره قاچاق کاال گفت: قاچاق کاال طبق فرمایشات رهبر 
معظم انقالب باید در تمام سطوح پیگیری شود و از ابتدای 

ورود تا فروش در مغازه نیازمند پیگیری است.
 وی افزود: برای جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به کشور 
اقدامات گسترده ای انجام می شود، از فروش کاالی قاچاق 
در مغازه ها باید جلوگیری شود زیرا با عمل به این مهم 
برطرف  قاچاق  کاالی  به  مربوط  مشکالت  از  بسیاری 

می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران

خرید و فروش کاالهای آمریکایی علی رغم ممنوعیت واردات   

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان: 
رسانه ها برای ترغیب مردم به سنت حسنه وقف، به میدان بیایند

مدیرعامل بیمه ایران

زیان  دیدگان بیمه توسعه بخوانند

مدیرکل راه وشهرسازی استان کرمان

کرمان به 10 هزار کیلومتر راه روستایی نیازمند است
نصب پیام رهبرمعظم انقالب اسالمی به جوانان غرب در 

اماکن گردشگری  
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<< چهارمحال و بختیاری معاون عمرانی شهرداری اصفهان:

ساماندهی پیاده روها متناسب با استانداردها
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان، اظهار کرد: اصالح و احداث پیاده روها در سال 

جاری، متناسب با استانداردها برای استفاده تمامی اقشار جامعه انجام شده است. 
ایرج مظفر گفت:  اصفهان از موقعیت تاریخی خاصی 
برخوردار است و پیاده روهای آن، باید متناسب با بافت هر 
منطقه و محله باشد. وی با اشاره به اینکه در ساماندهی 
نیز، مثل سایر پروژه های عمرانی  و احداث پیاده روها 
باید از مصالح ساختمانی استاندارد استفاده شود، افزود: 
استانداردسازی پیاده روها به صورت سراسری ابالغ شده 
است و شهرداری، موظف به رعایت این ضوابط است. 
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان، تصریح کرد: 

امسال، با تمام توان سعی کردیم که پیاده روها را متناسب با استانداردهای پیش بینی 
شده برای استفاده تمامی اقشار جامعه از جمله معلوالن و نابینایان، اصالح و احداث کنیم. 
مظفر، تأکید کرد: با توجه به اولویت بندی های انجام شده در مناطق 15 گانه و اختصاص 
بودجه بیشتری برای اجرایی شدن این پروژه ها، شهرداری در سال جاری با جدیت ایمن 

سازی، اصالح و مناسب سازی پیاده روها را دنبال کرده است.

هوای اصفهان در وضعیت قرمزقرار گرفت  
رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: میانگین شاخص کیفی 
هوای کالن شهر اصفهان تا صبح روز دوشنبه 23 آذرماه جاری برابر با 162 و در وضعیت قرمز قرار 
گرفت. به گزارش کیمیای وطن، بابک صادقیان اظهار کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه های 
سنجش کیفی، هوای شهر اصفهان از ساعت 7 روز یکشنبه 
تا ساعت 7 روز دوشنبه 23 آذرماه جاری میانگین شاخص 
آلودگی هوا 162 و در وضعیت ناسالم برای عموم اعالم شد؛ 

روز گذشته نیز، این شاخص برای شهر اصفهان 158 بود.
احمدآباد  منطقه  برای  هوا  کیفی  امروز، شاخص  افزود:  وی   
164، بلوار دانشگاه 162، خیابان رودکی 161، چهارباغ خواجو 
159، بزرگراه خرازی 164 و میدان امام حسین )ع( 163 به 

ثبت رسید.
زیست  محیط  حفاظت  آزمایشگاه های  امور  اداره  رییس   
برای  هوا  کیفی  شاخص  امروز  کرد:  تصریح  اصفهان  استان 
شهرستان های خمینی شهر 158، شاهین شهر 152، مبارکه 154، سجزی 165 و نجف آباد 151 

اعالم شد که همه این اعداد بیانگر وضعیت قرمز برای تمام شهرستان های مذکور است.
 صادقیان با بیان اینکه شهروندان باید از هرگونه تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند، 
تاکید کرد: کودکان، افراد مسن، خانم های باردار و کسانی که دارای مشکالت تنفسی هستند تا حد 

امکان به طور کلی از تردد در سطح شهر پرهیز کنند.

امکانات درآمدی شهرداري خمیني شهر 
بسیار ضعیف است

علي اصغر حاج حیدري شهردار خمیني شهر با بیان اینکه خمینی شهر 
از نظر توان و سرمایه های مالی موجود در شهر نسبتاً غنی است، 
اما واقعیتی که وجود دارد و بنده نیز زوایای مختلف آن را بررسی 

و  است  شده  ظلم  شهر  خمینی  شهر  به  که  است  این  نموده ام 
امکانات درآمدی آن بسیار ضعیف است. متأسفانه باتوجه به محدود 
شدن شهر با شهرستان های همجوار و مبحث شعاع 50 کیلومتری 
و  باشند  داشته  استقرار  شهرستان  این  در  نمی توانند  صنایع  که 
هم چنین باتوجه به محدودیت اراضی، خمینی شهری های توانمند، 
خارج از شهرستان سرمایه گذاری می کنند. از جمله صنعت سنگ 
که به شهرستان خمینی شهر تعلق دارد، حدود 1000 کارگاه و 

کارخانه سنگبری توسط خمینی شهری ها در منطقه محمودآباد اصفهان 
ایجاد شده است اما حق و حقوق آن را شهرستان های اصفهان و شاهین 
شهر و میمه دریافت می کنند. در رابطه با صنایع بزرگ نیز هیچ صنعتی 
در شهرستان خمینی شهر وجودندارد؛ این دالیل سبب شده است ارقامی 
که در قالب ارزش افزوده و آالیندگی به شهرداري تعلق می گیرد بسیار 



ویژه برنامه »یلدای انتظار« 
 در باغ بانوان صدف برگزار

 می شود
باغ بانوان صدف به مناسبت آغاز امامت امام زمان )عج( 
ای  برنامه  ویژه  برگزاری  به  یلدا  شب  با  آن  تقارن  و 
است. به گزارش  اقدام کرده  »یلدای  انتظار«  عنوان  با 
شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط 
شب  بلندی  کرد:  بیان  صدف  باغ  رییس  اصفهان، 
شب  شدن  طوالنی  ولی  داشتنی  است  دوست  یلدا 
هجران امام عصرمان ما را به ستوه آورده است و لذا 
این شب های یلدا یکی پس از دیگری می گذرند  و 
نبودن حضرت مهدی)عج( تنها چند دقیقه بیشتر طول 
گفت:  یلدا  شب  به  اشاره  با  هادیان  کشد. نرگس  می 
شب یلدا در کشورما به »شب چله« معروف و دارای 
پیشنیه دیرینه ای است و مردم دراین  شب با شرکت 
گذراندن  بهتر  در  سعی  طوالنی  نشینی های  در شب 
طوالنی ترین شب سال دارند که  در این شب افراد با 
خواندن شعر و داستان، خوردن شیرینی، آجیل و انواع 
تنقالت، بلندترین  شب سال را تا پاسی از شب بیدار 
به  نیز  بانوان صدف  باغ  افزود:  ادامه  در  می مانند. وی 
مناسبت آغاز والیت امام زمان)عج( و تقارن آن با شب 
یلدا ویژه برنامه ای با عنوان   «یلدای انتظار« را برگزار 
می کند. وی اظهار کرد: برگزاری مسابقه »تزیینات شب 
مخصوص  ژله  و  آرایی  میوه  آموزشی  کارگاه  و  یلدا« 
شب چله به  صورت رایگان، مداحی به مناسبت آغاز 
امام زمان)عج( و برنامه حافظ خوانی از سوی  والیت 
خانم دکتر گنجی از جمله برنامه  های این ویژه برنامه 
است. هادیان ادامه داد: این ویژه برنامه روز پنجشنبه 
باغ  محل  در  ظهر  تا 12  ساعت 9:30  از  آذرماه   26
بانوان صدف جنب ترمینال  صفه برگزار می شود که 
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با 

شماره 36732829 تماس حاصل کنند. 

حمایت خیرین و نیکوکاران 
اصفهانی در زمینه ازدواج 

جوانان
 

کیمیای  گزارش  به 
از  نقل  به  وطن 
روابط عمومی کمیته 
خمینی  امام  امداد 
اصفهان،  استان 
ضمن  جعفری  علی 
اشاره به اجرای طرح 
مفتاح الجنه، دیدار با خانواده های  دارای بیمار 
منطقه  امداد  کمیته  پوشش  تحت  سالمند  و 
پنج اصفهان، گفت: این طرح با حضور تعدادی 
در  الجنه،  مفتاح  طرح  مسئوالن  و  خیرین  از 
این کمیته اجرا شد که در اقدامی خداپسندانه 
300 نفر از مددجویان تحت حمایت این اداره 
مراسم  در  صفر ضمن حضور  ایام  ماه  در  نیز 
سوگواری میهمان یکی از حامیان طرح اکرام 

ایتام قرار گرفتند. 
وی در ادامه به حمایت های خیرین و نیکوکاران 
در  زمینه ازدواج فرزندان تحت حمایت اشاره 
کرد و افزود: یکی از نیکوکاران شهرستان  تعداد 
20 تخته فرش به ارزش 200 میلیون ریال و 
برای  ریال  میلیون   60 مبلغ  دیگر  نیکوکاری 
 جهیزیه نوعروسان تحت حمایت، اهدا کردند. 

مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان، از برنده 
در  کوهپایه  حمایت  تحت  مددجوی  شدن 
تحت  مددجوی  کرد:  و  اظهار  داد  خبر  بانک 
خانواده های  از  که  کوهپایه  شهر  حمایت 
بود  حمایت  ایتام  تحت  دارای  و  بی سرپرست 
برنده 300 میلیون ریال از بانک قرض الحسنه 

این شهرستان شد . 

همایش   در  بنیانیان  حسن  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
وحدت حوزه و دانشگاه که در سالن اندیشه  اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گلپایگان برگزار شد، اظهار داشت: فلسفه 
از  برگرفته  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  شکل گیری 

خطبه های حضرت علی )ع( است.
نقش  زندگی  امور  همه  در  باید  اینکه  بیان  با  وی 
افراد  همه  کرد:  خاطرنشان  شود،  ایفا  اسالمی  فرهنگ 
چرا  دارند؛  اساسی  نقش  جامعه  فرهنگی  تغییرات  در 
حساسیت  با  و  متنوع تر  افراد  نقش  قدر  هرچه  که 
پیدا ارتقا  فرهنگی  تأثیرات  شود،  انجام   گسترده تری 

 می کند.
انقالب  عالی  شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
دانشگاهی  نخبگان  و  دانشجویان  اینکه  بیان  با  فرهنگی 
کنند،  مداخله  جامعه  بر  حاکم  ارزش های  اساس  بر  باید 
به  نیز  رفتارها  کند  تغییر  باورها  که   زمانی  کرد:  تصریح 
با  مسئولیتی  هر  در  کسی  هر  کرد.  خواهد  تغییر  تناسب 
آگاهی بخشی می تواند باورهای ارزشی را در جامعه نهادینه 
ارزش ها سوق به سمت وسوی  نیز  رفتارها  نتیجه  در   کند؛ 

 داده می شود.
بنیانیان کار مسئوالن فرهنگی را مداخله در امور فرهنگی 
بر اساس اعتقادات دینی اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 
ایران دانست و گفت: تغییر در رفتار نباید موجب فراموشی 

ارزش های مبتنی در جامعه شود.
وی با بیان اینکه در کشور ما دولت نقش اصلی در ایفای 
فرهنگ دارد، تصریح کرد: دولت متشکل از وزرای مختلف 
است و فرهنگ فقط از طریق دستگاه های دولتی می تواند 

اصالح شود.

انقالب  عالی  شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
و  آموزش  وزارت  طریق  از  دولت  داشت:  اظهار  فرهنگی، 
پرورش برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه باید تالش کند؛ 
کودکان  نقش  شکل گیری  در  پرورش  و  آموزش  که  چرا 

تأثیرگذار است.
وی تأکید کرد: تفهیم نقش فرهنگ و مداخله نخبگان در 
و  حوزه  وحدت  همایش  اصلی  هدف  اجتماعی،  تحوالت 

دانشگاه است.
و  است  جامعه  یک  برآیند  فرهنگ  اینکه  بیان  با  بنیانیان 
برای احیای فضیلت های اخالقی یک جامعه باید نمایندگان 
اسالمی  دانشگاه،  محیط  زمانی  کرد:  تأکید  کنند،  تالش 
حاکم  ارزش های  و  باورها  قرآنی،  فریضه های  که   می شود 

بر جامعه  احیا شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان گفت: »نفس 
مردم  و  داشت  پی  در  را  کاشان  مردم  سرد  آه  گرم« 
با فرهنگ واالی  را  این بی فرهنگی و بی حرمتی  کاشان 

خود پاسخ می دهند.
در  مقدم  جوادی  مصطفی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
خصوص سریال »نفس گرم« اظهار کرد: گویش و زبان 
با  که  کسی  و  است  ایرانی  اصیل  گویش  یک  کاشانی 
آشنایی  کاشانی  زبان  اصطالحات  و  پیشینه  و  فرهنگ 

ندا شته باشد نباید با آن زبان صحبت کند.
ساله  هزار  فرهنگ هفت  با  که  اینکه کسی  بیان  با  وی 
کاشان آشنا نیست نباید اقدام به ساخت چنین سریالی 
سریال  این  در  که  صحنه هایی  کرد:  تصریح  می کرد، 
و  شده  فیلمبرداری  کاشان  از  خارج  می کنیم  مشاهده 
کارگردان این سریال حتی به خود زحمت نداده تا فضای 

بهتری از کاشان را در این سریال ارائه دهد.
والیت مدار  مردم  چهره  سریال  این  در  وی،  گفته  به 
با  و  است  نشده  کشیده  تصویر  به  کاشان  دارالمؤمنین 
خود بزرگ بینی که از افراد پایتخت نشین سراغ داریم در 
این سریال نیز مانند همیشه شهرستان ها و سایر اقوام به 

تحقیر و تمسخر گرفته شده اند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان با تأکید بر 
اینکه کاشان نه سفید است و نه سیاه خاطرنشان کرد: 
دارد  مسائل  گونه  این  بر  انتظامی  نیروی  که  نظارتی  با 
به دوستان پیشنهاد داده ایم که فیلمسازانی که تصمیم 

محتوای  و  مطالب  باید  بسازند،  سریال  یا  و  فیلم  دارند 
سریال خود را ابتدا به تأیید ارشاد برسانند چون مجوز 
این  در  و  می شود  صادر  ارشاد  در  برنامه هایی  چنین 
صورت است که این دستگاه اجرایی می تواند پاسخگوی 

افکار عمومی باشد.
رئیس  شهر،  شورای  اعضای  فرماندار،  داد:  ادامه  وی 
این  به  نیز  شهرستانی  مسئوالن  سایر  و  دادگستری 
گویش این سریال اعتراض دارند و به جا است که اصحاب 
رسانه و مطبوعات با حساسیت بیشتری زبان و فرهنگ و 

گویش کاشانی را به جامعه معرفی کنند.
با اشاره به  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان 
اینکه کاشان پیشینه تاریخی هفت هزار ساله دارد، گفت: 
در این سریال ویرانه ای که چند خالفکار در آن زندگی 
می کنند به عنوان شهر کاشان به بیننده معرفی می کنند 

در حالی که این امر با واقعیت هم خوانی ندا رد.
وی با بیان اینکه سریال »نفس گرم« آه سرد مردم کاشان 
را به همراه داشت، بیان کرد: تلویزیونی که سریال هایی 
مانند هزاردستان، مختار نامه و سربداران را ساخته امروز 
کارش به جایی رسیده که چنین سریال های بی محتوایی 
را تولید می کند و با احساسات مردم یک شهر با فرهنگ 

بازی می کند.
از  انتقاد  با  ارشاد اسالمی کاشان  اداره فرهنگ و  رئیس 
و  کند  دقت  باید  سیما  و  صدا  کرد:  عنوان  ملی  رسانه 
که  سریال هایی  ساخت  به  کمبودها  جبران  برای  صرفا 

شهر هم خوانی  و  قوم  یک  تاریخی  پیشینه  و  فرهنگ  با 
ندا رد، اقدام نکند و یا اگر هم می خواهد اقدام به چنین 
ارشاد  یا  و  فرهنگی  میراث  با  حداقل  کند  سریال هایی 

مشورت کند.
جوادی مقدم ادامه داد: فرهنگ غنی مردم کاشان اجازه 
نمی دهد که یک کار بی فرهنگی را با واکنش بی فرهنگی 
و  انعکاس  با  می توانند  شهر  این  مردم  بلکه  دهد  پاسخ 
فضای  در  کاشان  شهر  زیبایی های  و  جلوه ها  معرفی 
مجازی و یا سایر رسانه ها این کار غیر فرهنگی را جواب 

دهند.
ایرانی  ساله  هزار  هفت  تاریخ  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
شده  بیان  روشنی  به  کاشان  مردم  اصالت  و  نجابت 
است، گفت: نباید از نجابت مردم این خطه چنین سوء 

استفاده هایی شود.
مجموعه تلویزیونی نفس گرم که این روزها از قاب شبکه 
یک سیما به مخاطبان رسانه ملی عرضه می شود به دلیل 
دیار مؤمنان  از مردم  مناسب  و  واقعی  ارائه تصویر  عدم 
با واکنش های منتقدانه مردم و مسئوالن این شهرستان 

مواجه شده است.
پیش از این یکی از اعضای شورای شهر کاشان با ارسال 
نامه ای به مسئوالن صدا و سیما، نسبت به رویکرد این 
اجتماعی  روابط  و  فرهنگ  قبال  در  تلویزیونی  سریال 

مردم خطه آب و آیینه اعتراض کرده بود
»به نقل از فارس«

تصویربرداری »دایو« با موضوع 
شهدای غواص در ایستگاه آخر

شهدای  موضوع  با  »دایو«  داستانی  فیلم  تصویربرداری 
غواص، به مراحل پایانی خود رسید.

داستانی  فیلم  تصویربرداری  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
تازه ترین محصوالت  از  با موضوع شهدای غواص  »دایو« 
قرار  پایانی  مراحل  در  هنری  حوزه  سوره  فیلم  باشگاه 
»تلظی« شناخته  نام  به  این  از  پیش  تا  که  دارد.»دایو« 
پشت  را  خود  تصویربرداری  درصد   90 تاکنون  می شد، 
سر گذاشته است و 10 درصد باقی مانده در هفته جاری 
شامل  کار  این  مانده  باقی  پالن های  شد.  خواهد  انجام 
به  که  است  آب  زیر  نمای  چند  و  شهدا  تشییع  پالن 
تدوین  مراحل  همچنین  می شوند.  تصویربرداری  زودی 
انجام است و در  اثر در حال  این  و صداگذاری همزمان 
این  می شود.  استفاده  بصری  ویژه  جلوه های  از  بخشی، 
بخش ها نیز زیر نظر حسین دارابی، کارگردان کار در حال 

پیگیری است.
عوامل فیلم در تالش هستند که اولین نسخه فیلم »دایو« 
را تا اوایل دی ماه آماده کنند. امیر کربالیی  زاده، علیرضا 
مظفری و آفرین عبیسی بازیگران این اثر کوتاه داستانی 
شهرک  فیلم  این  اصلی  لوکیشن  می روند.  شمار  به 
در  نیز  آن  از  بخش هایی  و  است  مقدس  دفاع  سینمایی 
می شود. تصویربرداری  )س(  زهرا  بهشت  شهدای  گلزار 

حضور متعدد هنروران در سکانس های مختلف این اثر و 
استفاده از انفجارهای واقعی بر حجم تولید آن به عنوان 

یک اثر کوتاه افزوده است.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 
»هوای تازه« در نگارخانه 

مرکزی
روز  از  تازه«  »هوای  عنوان  با  دستی  صنایع  نمایشگاه 
مرکزی  کتابخانه  نگارخانه  در  آذرماه   22 یکشنبه 

شهرداری اصفهان  میزبان  عموم شهروندان است. 
تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرداری اصفهان، مسئول برگزاری نمایشگاه گفت: 70 
این  در  متفاوت  تکنیک   20 قالب  در  صنایع  دستی  اثر 

نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. 
قاب  به صورت  اکثراً  ارایه شده  آثار  افزود:  بدری  سهیال 
در قالب چوب، سفال، شیشه و ... با تکنیک هایی شامل 
 ... نماکاشی، نقاشی سرامیک،  پیناب، کارهای حجمی و 

مورد بازدید عالقه مندان قرار می گیرد. 
از  تازه«  نمایشگاه صنایع دستی »هوای  اظهار کرد:  وی 
22 آذرماه به مدت پنج روز در گالری شماره یک نگارخانه 
مرکزی واقع  در خیابان باغ گلدسته از ساعات 8 تا 12 و 

13 تا 20 پذیرای عموم هنردوستان است. 

»دختر شینا« ۱۵۰ هزار تایی شد
سری سوم ۵0 هزار جلدی کتاب »دختر شینا« چاپ شده است و 

به زودی راهی بازار نشر می شود.
به گزارش کیمیای وطن، به دنبال استقبال مخاطبان از کتاب »دختر 
بازار  روانۀ  زودی  به  کتاب  این  هزار جلدی  شینا«، سری سوم ۵0 
بزرگ  مسابقۀ  سوم  دورۀ  کتاب  عنوان  به  کتاب  این  می شود.  نشر 
کتاب خوانی »کتاب و زندگی« انتخاب شده بود و تاکنون یک صد هزار 
جلد از آن در بازار به فروش رسیده است. به دلیل استقبال مردمی، 
پس از نمایش تیزر سینمایی این کتاب و به اتمام رسیدن چاپ های 
سابق، سرِی سوم ۵0 هزار جلدِی این کتاب، توسط انتشارات سوره 

مهر، راهی بازار نشر شده است.
که  است  جنگ  از  زنانه  روایت های  جمله  از  شینا«  »دختر  کتاب 
خاطرات زنده یاد قدم خیر کنعان محمدی، همسر سردار شهید ستار 

ابراهیمی هژیر را به قلم بهناز ضرابی زاده، خواندنی کرده است.
در روزهای پایانی شرکت در این مسابقه کتاب خوانی، یک نظرسنجی 
نیز برای سنجش کیفیت برگزاری این دوره مسابقات طراحی شده 
است. با شرکت در این نظرسنجی، ضمن بیان نظرات و دیدگاه هایتان، 

هدیه اعتبار خرید کتاب نیز دریافت می کنید.
را  بازار«  »نظر  اپلیکیشن  باید  نظرسنجی،  این  در  شرکت  برای 
این  در  معرف8723  با کد  و  دانلود   )http://yon.ir/shiraze(
نظرسنجی شرکت کنید. اطالعات بیشتر در مورد این نظرسنجی را 
https://telegram.me/( می توانید در کانال تلگرامی شیرازه

shirazebook( مطالعه کنید.
جوایز این نظرسنجی، اعتبار پنج هزارتومانی خرید کتاب الکترونیک 
خرید  درصدی   1۵ تخفیف  و   )khatkhan.com( خط خوان  از 
کتاب چاپی از کتاب خون به نشانی ketabkhon.ir است که به 
اهدا  قرعه کشی  بدون  نظرسنجی،  در  اول شرکت کننده  نفر   1000
در  مهلت شرکت  آذرماه سال جاری  پایان  تا  می شود. عالقه مندان 

این مسابقه را دارند.

واکنش تند پرستو گلستانی به منتقدان 
بی اخالقی در سینما

به گزارش کیمیای وطن، پرستو گلستانی، بازیگر تئاتر و تلویزیون 
گفت: من چندی پیش، بر سر پروژه »دردسرهای عظیم 2« اشتغال 
داشتم که  از تلویزیون هم پخش شد و بعد از آن دیگر حضور نداشتم 
این را هم باید بگویم که من در هر کاری به ایفای نقش نمی پردازم 
و هر فیلمنامه ای را هم قبول نمی کنم، با هر گروهی هم حاضر به 
همکاری نیستم؛ من سعی می کنم همین کار تدریس و تئاترم را 

انجام دهم.
من  به  کار خاصی  هم، جدیدا  سینمایی  های  پروژه  در  افزود:  وی 
پیشنهاد شده که کارهای خوب  فیلم  تله  نشده؛ یکسری  پیشنهاد 

نبودند و در آنها هم حاضر به ایفای نقش نشدم.
گلستانی با اشاره به باند بازی های موجود در سینما، عنوان کرد: باید 
بررسی کرد که چرا یک تعداد از افراد همواره در پروژه های سینمایی 
حضور دارند و به طور کلی عوامل فیلم ها را مشخص می کنند، اما 

یکسری دیگر در خانه می نشینند.
این بازیگر با اشاره به موضع گیری های اخیر برخی از بازیگران زن در 
خصوص بی اخالقی در سینما و تلویزیون، تصریح کرد: از نظر من این 
حرفها بی اساس است؛ زیرا حضور سالم و موفق در سینما به خود فرد 
بستگی دارد. در هر حرفه ای ممکن است این اتفاق بیفتد. رفتار هر 

آدمی نشان دهنده کار اوست، نه جوی که در آن کار می کند.
وی خاطر نشان کرد: اخیراً عده ای از بازیگران زن بنا به دالیلی چنین 
جوی را راه انداخته اند که من نمی پسندم. از نظر من، خود هر فردی 
با رفتارهایش بیان می کند که چه کاره است. بیوگرافی افراد مشخص 
می کند که تا حاال چه کار کرده اند. در همه جوامع بشری و در دنیا 
چنین مسایلی وجود دارد، اما این  جوی که اخیراَ بعضی از آنها به 
راه انداخته اند به خاطر مسایل شخصی خود آنهاست. باز هم تأکید 

می کنم که رفتار هر آدمی نشان می دهد که آن ها چه کاره اند.

ثبت نام کالس های آموزشی تاالر هنر 
اصفهان ویژه زمستان، آغاز شد

از  زمستان  فصل  ویژه  آموزشی  های  کالس  در  اصفهان  هنر  تاالر 
عالقه مندان به رشته های هنری، ثبت نام به عمل  می آورد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 
تاالر هنر اصفهان در رشته های بازیگری،  کارگردانی،  سبک شناسی، 
 نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی با حضور اساتید مجرب، ثبت نام 

می کند. 
عالقه مندان از رده سنی 1۵ سال به باال برای ثبت نام، می توانند تا 
پایان آذرماه جاری، همه روزه از ساعت 8 صبح تا 18  بعدازظهر به 
 واحد آموزش  تاالر هنر واقع در میدان الله، مراجعه و یا به منظور 
حاصل   شماره   3۵660881،  تماس  با  بیشتر  اطالعات   کسب 

کنند. 
دو  در  تاکنون،   82 سال  از  اصفهان  هنر  تاالر  است  گفتنی 
و  هنرجویان  آموزش  محور  دو  با  و  سینما  و  تئاتر  موضوع 
به  مشغول  حرفه ای  هنرمندان  فعالیت   زمینه  سازی  برای 

کار است.  

پیام معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی کشور به شهردار اصفهان

به  که  نامه ای  در  کشور،  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون 
ایران  کشور  گفت:  کرد،  ارسال  اصفهان  شهردار  جمالی نژاد  دکتر 
و  بوده  دنیا  مختلف  اعصار  در  تمدنی  مراکز  مهمترین  از  یکی 
همواره به مثابه الگویی درخشان در عرصه فرهنگ و تمدن بشری 
پایگاه  عنوان  به  اصفهان  شهر  میان،  این  در  است.  رفته  شمار  به 
ستودنی و  ممتاز  جایگاهی  ایران،  اصیل  هنر  و  فرهنگ   گرانقدر 

دارد.
های  جلوه  این  بیشتر  چه  هر  معرفی  تردید  بی  داد:  ادامه  وی 
می شود؛  محسوب  متعهدانه  کوششی  و  ستایش  قابل  تالشی  ناب، 
و  دیار  این  هنرمندان  بی وقفه  و  دلسوزانه  زحمات  از  بنابراین 
اصفهان  شهر  پیوستن  برای  اصفهان  پرتالش  و  فرهیخته  شهردار 
از  را  شهر  این  انتخاب  و  تشکر  جهان،  خالق  شهرهای  شبکه  به 
تبریک  به عنوان شهر خالق صنایع دستی،  یونسکو   سوی سازمان 

می گویم.
و  دستی  صنایع  حوزه  در  اصفهان  گذشته  جمعه  گزارش  بنابراین 
هنرهای مردمی از سوی سازمان یونسکو به شبکه جهانی شهرهای 

خالق پیوست.

محیط دانشگاه ها با احیای فرهنگ قرآنی و 
ارزش های حاکم، اسالمی خواهد شد

گویش و زبان کاشانی یک گویش اصیل ایرانی است
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گشتی در اخبار

 «دانشگاه

رفهنگ و هنر

مراحل ساخت مستند داستانی»یک سالگی« به پایان رسید
مستند »یک سالگی« تولید مدیریت امور اجتماعی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، از اوایل دی ماه  امسال در 

شبکه ملی پخش و در قالب لوح فشرده به شکل رایگان در میان شهروندان اصفهانی توزیع می شود. 
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی و مدیر امور اجتماعی  سازمان فرهنگی تفریحی  شهرداری اصفهان از پایان یافتن مراحل 
ساخت مستند داستانی »یک سالگی«  خبر داد.  محمدحسن مردانی بیان کرد: »یک سالگی« داستان عکاس جوانی 
به نام حامد است که در اثر اعتیاد به دخانیات به مشکالت جسمانی  فراوانی مبتال و در ادامه با اتفاقاتی روبرو می شود. 

وی در ادامه افزود: این  مستند 20 دقیقه ای از اوایل دی ماه سال جاری، عالوه بر پخش در شبکه ملی و استانی، در 
قالب  لوح  فشرده بین شهروندان اصفهانی به صورت رایگان توزیع خواهد شد. 

شهروندان  آگاهی  هدف  با  سالگی  یک  مستند  کرد:  اظهار  تفریحی  فرهنگی  سازمان  اجتماعی  امور  مدیر 
این  دیدن  با  شهروندان  امیدواریم  است.  شده  تهیه  سیگار،  دخانیات  به  ویژه  استعمال  خطرات  از 
آشنا  همراه  دارد،  به  آنان  سالمتی  دخانیات  برای  که  خطراتی  با  کارشناسی  و  علمی  به  صورت   مستند 

شوند. 
وی یادآور شد: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر از تولیدات فرهنگی و برنامه های کمیته  فرهنگ شهروندی 

می توانند با  شماره 34467360 تماس  گرفته و یا به وب سایت shahrvandi.net  مراجعه کنند. 

طوالنی ترین شب سال ریشه در علم نجوم دارد
 کافه نجوم مرکز ادیب در نظر دارد در قالب هفت مقاله، به  موضوع »شب یلدا« بپردازد.  به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان، مسئول کافه نجوم مرکز آموزش نجوم ادیب بیان کرد:  کوتاه و بلند شدن شب های سال، یکی از اتفاقاتی 
است که انسان هر روز با آن مواجه می شود؛ لذا به دلیل اینکه نحوه فعالیت و  برنامه ریزی هر شخص در زمان هایی که طول روز بسیار 

بلند است نسبت به وقتی که طول روز بسیار کوتاه است، تفاوت  آشکاری دارد، از اهمیت باالیی برخوردار است. 
ریحانه کبیری ادامه داد: تغییر طول روز و شب، امر مهمی است تا جایی که سبب شده نحوه زندگی در کشورهایی که طول شب و 

 روز آنها تنها چندساعت است با کشورهایی که تقریباً طول و شب روز آنها با هم برابر است، تفاوت آشکاری داشته باشد. 
وی با اشاره به اهمیت بلندترین شب سال گفت: بلندترین شب سال در میان ایرانیان، از جایگاه ویژه ای برخوردار است که ضمن  دور 
هم جمع شدن و احیای سنت دید و بازدید، یادی از مفاخر و اندیشمندان می کنند و با استفاده از تنقالت سالم و میوه های مختلف 

 این شب یلدا را جشن می گیرند. 
وی اظهار کرد: کوتاه و بلندی شب و روز، از دیرباز برای مردم یک سؤال بوده و هست؛ لذا در همین راستا سعی داریم تا در قالب ارایه 

مفاهیمی، شهروندان را با مقوله شب یلدا بیشتر آشنا کنیم. 
کبیری افزود: برای هر شخصی الزم است تا با مفاهیم مربوط به شب یلدا در حوزه نجوم آشنا شود تا بتواند درک درستی از بلند و 

 کوتاه شدن شب و روز برای هر مکان جغرافیایی به دست آورد و سپس، دریابد چگونه یلدا بلندترین شب سال می شود. 
گفتنی است؛ با توجه به اینکه موضوع »بلندترین شب سال« در حوزه علم نجوم می گنجد، کافه نجوم مرکز نجوم ادیب در نظر  دارد 

تا 30 آذرماه هر روز با ارایظه مفاهیمی در خصوص شب یلدا به این مقوله بپردازد. 
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 «  سالمت با ورزش

کشورکه  یک  دسته  لیگ  والیبال  بازی  نزدهمین  شا 
هفده  ودرسالن  ها  رقابت  این  سوم  درهفته 
رعد  تیم  شد،  برگزار  اصفهان  تختی  شهریورورزشگاه 
2ست  واگذاری  از  پس  تاریخی،  شهرزیباو  این  پدافند 
اول ودوم درسه ست بعدی رعد آسا تیم خوش ترکیب 
سه  از  امتیاز  ودو  کوبید  رادرهم  کرمان  بارز  الستیک 

امتیاز این بازی را بخود اختصاص داد.
وپسوندی  وپیشوند  باهرالقاب  است  اصفهان  اصفهان، 
اصفهان است ولقب نصف جهان،  بازم  باشد  که داشته 
ایران  پایتخت فرهنگ وتمدن  پایتخت تمدن اسالمی، 
اسالمی و باالخره پایتخت ورزش ایران، وشهرگنبدهای 
امامش  میدان  کشد  می  یدک  ووو..را  ای  فیروزه 
یک  تا  ! 20سال طول کشیده  اما  است  زبانزدجهانیان 
باتام  استادیوم 75هزارنفری  ببخشیدیک  نه   ، ورزشگاه 
به  افسوس  ولی  شود!  جهان،ساخته  نقش  پرطمطراق 
عطارگشت  را  عشق  خوان  هفت  نیشابوری،  عطار  قول 

ــ ماهنوز اندر خم یک کوچه ایم!
جز  ای  چاره  وظیفه،  برحسب  که  کند  چه  نگارنده 
ندارد که همین اصفهان نصف جهان  تکراری  یادآوری 
با تمام کبکبه ودبدبه اش، درسایه کم لطفی ، بی مهری 
گذشته  کل  مدیران  ویژه  امربه  مسئوالن  توجهی  وبی 
متمول   های  باشگاه  ومدیرعامالن  ومردم  ورزش  وحال 
وپول دار فوتبالدوست ! همچنان از نعمت حضور تیمی 
بهره  باالبی  بازی  وکیفیت  قهرمانی  مقتدروبا شخصیت 
پدافند  ورزشدوست  مقامات  همت  به  است!؟هرچند 
دست  تیم  دو  کاشان  اسانس  باریج  وباشگاه  اصفهان 
وپاشکسته وفاقد بازیکنان شاخص ونامداراصفهانی که از 
دیر باز به مهد والیبال ایران لقب داشته، در لیگ دسته 

یک کشور درحال آبروداری هستند!
مسئولین وسرمربی تیم رعد پدافند حداقل اگرسروش 
معصومی،علی جاللی یا علیرضا نصر اصفهانی رابه تیم 
فعلی می افزودند، به یقین درمقابل تیم سیرجان تن به 
شکست نمی دادند و دربازی خانگی به سختی ازسد تیم 
الستیک بارزکرمان نمی گذشتند! البته قبول کنید که 

همین پیروزی 3بر2راهم درسایه غیرت وتعصب بروبچه 
های اصفهانی بخصوص بابک گیویان، فرهاد مالبهرامی 

وشاهین حاج رسولیها به دست آوردند.
دراولین  پدافند  رعد  ادعای  بی  های  جوان  هرحال  به 
لیگ  والیبال  مسابقات  درهفته سوم  خانگی خود  بازی 
دسته یک کشورباردیگرشیپوربیدارباش رابرای مسئولین 
که  مسئولینی  درآوردند!  صدا  به  وجوانان  ورزش 
چشمانشان را به روی جوانان مستعد وغیرتمندوالیبال 
زاینده رود که ریشه درسال های بسیار دور دارد  دیار 
بسته اند! هرچند می دانیم گوش شنوایی نیست واگرهم 
هست به صحبت های مربوط به والیبال بدهکار نیست! 
واز قرارمعلوم صدای گوشخراش وپرطنین فوتبال قدرت 
شنوایی مسئولین ومدیرعامالن باشگاه ها را برای شنیدن 
فریاد استمداد ومظلومانه جوانان معصوم وبیگناه ورزش 
والیبال، تضعیف کرده است! لیکن بازهم برحسب وظیفه 
ورسالتمان، فریاد برمی آوریم و خطاب به مسئوالن می 

گوئیم، آقایان زمان را ازدست ندهید وبخود آئید، وقت 
وضدیت  بزنید  باال  همت  آستین  که  است  رسیده  آن 
بدانید  کنیدویقین  بدل  تعامل  به  را  والیبال  با  وتقابل 
باالیی برخوردار می  از پتانسیل  با همین نیروهایی که 
باشند به اضافه ودیگرچهره های صاحب نام وملی پوشی 
که به سایرتیم ها پیوسته اند، والیبال این دیار کهن می 
تواند در ردیف بهترین ها باشد وروی سکوی قهرمانی از 

جایگاه درخورشان و واقعی اصفهان قراربگیرد.
به  هم  قدری  فوتبال،  اگردرکنار  نکنید  فکر  ختم کالم 
های  ارزش  ار  چیزی  کنید  توجه  وبسکتبال  والیبال 

باشگاهتان کم شود!
با این اوصاف تیم رعد پدافند در دیدار با تیم الستیک 
بسیار  ابتدا  شد،  ظاهر  متفاوت  دوچهره  با  بارزکرمان 
ناتوان درگرفتن توپ های اول ودفاع روی تورکه باعث 
گردید ست اول را  25ــ 19و ست دوم را 25به 21به 
نیا  بهرامی  علی  که  تدابیری  با  اما  واگذارکند،  حریف 

سرمربی سردوگرم چشیده وفکورتیم اندیشید وبا تغییر 
تاکتیک و تعویض های اصولی، به ویژه قراردادن بابک 
گیویان درترکیب اصلی که دردریافت های اول وبرگشتی 
رابا  بعدی  ست  سه  شد  موفق  کرد،  کار  خوب  ازدفاع 
برتری پشت  نتایج 25به 21ــ 29به 27و 15به 12با 
 سربگذارد وفاتح سه بر دو این بازی جذاب ولی سخت

 باشد.
مال  فرهاد  همچون،  بازیکنانی  را  پدافند  رعد  تیم 
بهرامی پاسور چیره دست و کاپیتان تیم، بابک گیویان، 
رفیعی،  منصور  عزیزی،  محمد  رسولیها،  حاج  شاهین 
سلیمانی،محمد  مهدی  ایزدی،  میرزایی،عبداله  مهدی 
بزمونه  ابراهیم  زبردست،  کاظمی،آرین  مشیری،بهزاد 
ومحمد  فرد  مهربان  احسان  های  نام  به  ودولیبرو 
فروغی تشکیل می دهند، سرپرست تیم محمد نصیری 
سرمربی تیم علی بهرامی نیا، مربیان حمید خراسانی و 

وحیدموسوی بودند.
نماینده فدراسیون، احمد رضا محضری از شیرازبود و 
قضاوت بازی را امید فوالدی داور بین المللی از شیراز 
داور اول و سید مصطفی رضایی داور ملی داور دوم از 
اراک برعهده داشتند، نماینده هیئت والیبال استان 
رضا ایرانزاد ونماینده کمیته داوران اکبرتوکلی بودند. 
تیم والیبال رعد پدافند نماینده شایسته شهراصفهان 
کشوربا  یک  دسته  لیگ  مسابقات  فصل  دراین  که 
ترکیب متفاوتی نسبت به فصل گذشته ظاهر شده 
هم  خوبی  نسبتا  نتایج  به  جدیدخود  فنی  کادر  وبا 
دست پیداکرده تا از حیثیت والیبال اصفهان که از 
دیرباز به قطب والیبال ایران شناخته شده واز جایگاه 
رفیعی در رقابت های لیگ برتر برخوردار بوده، عصر 
روز دوشنبه عازم شیراز شده تا درشهر زیبای گل و 
شیرازی  دربرابرکاکوهای  خودرا  بازی  سومین  بلبل 
همت  به  که  نوپا  تیم  این  امیدواریم   . کند  برگزار 
تشکیل  توکلی  وسرکارسرهنگ  پدافند  رعد  باشگاه 
با  حائزاهمیت  و  مسابقه حساس  این  از  است  یافته 

دست پر بازگردد.
اصغر قلندری

ورزش وسالمت
  مقدمه         

دستیابی به دستاوردهای علمی ورزشی واستفاده ازیافته های طرح های 
پژوهشی ومطالعات علمی در ورزش که نقش ارزنده ای درجهت انطباق 
زمینه  و  داشت  خواهد  جامعه  واقعی  نیازهای  با  علمی  دستاوردهای 
مناسبی را برای انتقال مؤثر تجارب و یافته های نوین علمی درنزد اساتید، 
علمی  معتبر  منابع  به  مندان  وعالقه  کارشناسان  مربیان،  دانشجویان، 
ورزشی فراهم خواه کرد، مارا برآن داشت تا با استفاده از منابع تحقیقاتی 
نظیردفترتحقیقات وامور فرهنگی وزارت ورزش وجوانان ، ضمن دعوت 
در  منظورهمکاری  گرانقدروبه  ومترجمان  متخصص،مؤلفان  اساتید  از 
نشراطالعات سودمند ومورد نیاز جامعه ، بتوانیم نقش مؤثرومفیدی در 
افزایش سطح آگاهی علمی وتخصصی مربیان، ورزشکاران ودوستداران 

ورزش ودانشجویان رشته علوم ورزشی داشته باشیم.
« اهمیت ارزیابی آمادگی جسمانی

عملکرد جسمانی  وتفکیک  عینی  ارزیابی  ورزشی،  مسابقه  درانجام یک 
ترین  مهم  است،ارزیابی  استفاده،کاربسیارسختی  مورد  های  ومهارت 
عوامل جسمانی که برعملکردیک ورزشکار در یک مسابقه مؤثر است، با 
استفاده از اندازه گیری عوامل ویژه هر رشته ورزشی ودر موقعیت خارج 
ازآزمون های  امکان پذیراست.هدف نهایی استفاده  از مسابقه ومسابقه، 
آزمایشگاهی،  تروقابل کاربرد  آزمون های پیشرفته  با  عملکرد جسمانی 
بهبود عملکرد ورزشکار  برای  توان  ازآنها می  اطالعاتی است که  کسب 
در مسابقه استفاده کرد، برای مثال اطالعات به دست آمده ازیک اندازه 
گیری مناسب رامی توان برای برنامه ریزی تمرین فردی ویا نشان دادن 
برنامه منظم تمرینی مورد استفاده قرارداد.عوامل زیادی وجود  آثاریک 
داردکه باید دربرنامه های منظم تمرینی، همزمان با انجام جلسه های 
سنجش واندازه گیری درنظر گرفته شود، مدت زمان اختصاص دادهشده 
ومهیاکردن  آزمون  وتجهیزات  وسایل  بودن  دسترس  قابل  تمرین،  به 
  testing( باشد،  موردتوجه  باید  آزمون  اجرای  برای  الزم  تسهیالت 
programs( برنامه های آزمون گیری اغلب بخشی ازیک جلسه تمرین 
بایداززمان  که  است  ذکر  به  دهد.الزم  می  اختصاص  حود  به  را  عادی 
انجام آزمون گیری به طورمؤثراستفاده شود وانجام آزمون دلیل توجیه 
پذیری داشته باشد، یک آزمون نباید بدون هدف ویژه ای مورد استفاده 
چیزی  شامل  باید  باشد،  سودمند  ارزیابی  برنامه  اینکه  قرارگیردبرای 
بیش ازاجرای خودآزمون باشد.دراین گونه موارداهداف آزمون احتیاج به 
تعریف روشن و واضح دارد، باید آزمونی معتبر وپایا انتخاب شود، زمانی 
که اجرای آزمون بسیارحساس باشد، برنامه ریزی برای اجرا ضروری است 
ونتایج آزمون ها باید پس از اجرای آن دراسرع وقت تجزیه وتحلیل شده 

و باز خوردمستقیم دراختیارورزشکاران قرارگیرد.
بیشتردرمباحث  باجزئیات  ها  وآزمون  آزمایش  کلی  واصول  عوامل  این 

بعدی ارائه خواهدشد.

بزرگ  های  تیم  از  هابعضی  وقت  گاهی  اینکه 
ای دچاربحران  دربرهه  است  وسرشناس، ممکن 

شوند، امری است طبیعی واجتناب ناپذیر!
هایی  شاخصه  تمام  وجود  با  هم  سپاهان  تیم 
وازمحبوبیت  دورداشته  نچندان  درگذشته  که 
پرشور  هواداران  ی  جانبه  همه  وحمایت  خاص 
مهم  وازهمه  برخورداربوده،  فراوانی  ومتعصب 
های  وپشتوانه  کاربلد  افراد  خوب  تربامدیریت 
امر مستثنی  این  از  داشت  که  بسیارخوبی  مالی 
نبوده، اینک درمقطعی نسبتا طوالنی دچاربحران 
شده وبا تغییروتحوالتی که درامرمدیریت باشگاه 
بحران   است!از  شده  آورده  عمل  به  وکادرفنی 
پیش  که  نامطلوبی  وازوضعیت  پیدانکرده  رهایی 
یک  انتخاب  با  حتی  است!  نیامده  بیرون  آمده 
به  نتوانست  هم  استیماچ  نام  به  نامداری  مربی 
وضعیت نابسامان این تیم ریشه داردیار صفاهان 
خونگرم،  تماشاگران  جانبه  همه  ازحمایت  که 
برخوردار  وپرشوری  متعصب  شناس،  فوتبال 
رهایی  بحران  واز  ببخشد  سروسامان  باشد،  می 

پیداکند!!
سالئقی  اختالفات  برخی  ازاینکه  بگذیریم 
تا  گردید  باعث  وکادرفنی  باشگاه  درمدیریت 
واعضای  پایه  بلند  برهه مدیران  ترین  درحساس 
پرونده حسین فرکی مربی  باشگاه  هیئت مدیره 
بااخالق، صبور،بامتانت وتوانای فوتبال را ببندند 
که  کنند  وی  جایگزین  را  استیماچ  وایگور 
نداشت!  تیم  این  بازیکنان  از  شناختی  کمترین 
خیلی  جدیدسپاهان  مربی  درباره  قضاوت  البته 
زوداست و باید باشکیبائی وصبروحوصله بیشتری 
مانده  باقی  های  دربازی  وببینیم  بمانیم  منتظر 
لیگ حرفه ای کشور و بازیهای باشگاه های برتر 
البته   آورد،  به دست خواهد  را  نتایجی  آسیا چه 
نباید فراموش کنیم که سپاهان که به توفان زرد 
ازبازیکنان طرازاول  و   آسیا شهرت داشته است 
فوتبال ایران ودیگرکشورها سودمی برده، درحال 
که  دارد  اختیار  در  را  بزرگی  بازیکنان  حاضرهم 
خیلی از تیم های حاضر درلیگ حسرت داشتن 
که  هرچند  دارند،  دل  در  را  بازیکنانی  چنین 
های  هفته  در  وباتجربه،  نامی  بازیکنان  همین 
برتربی  لیگ  دهم(  هفته  تا  ازهفته ششم  اخیر) 
انگیزه وکم رمق ظاهر شدندوقادربه گلزنی نبوده 
داوران  قضاوت  خود  ضعف  پوشاندن  وبرای  اند! 
با اعتراض  رامالک باخت تیمشان دانسته وبارها 
روحی  دچاربحران  را  تیم  خود  غیرمنطقی  های 
تیم  این  وقرمزبه  زرد  دریافت کارت  با  ویا  کرده 

آسیب رسانده اندکه جبران ناپذیرمی نماید!
حال وقت آن رسیده اعضای هیئت مدیره بررسی 
کنند تا معلوم شود عیب کارکجاست! عدم ثبات 
تصمیم گیری قاطع درعزل ونصب های زود به زود 
مدیرعامل باشگاه وتغییرات پیاپی درامررهبری  و 
انتخاب  شخصی،  های  سلیقه  فنی؟اعمال  کادر 
مدیران ناکارآمد؟ کمبود اعتباربرای هزینه های 

بادانش  مربی  نداشتن  امکانات؟  کمبود  جاری؟ 
پابه سن گذاشته؟  بازیکنان  والیق؟ عدم کارآیی 
های  درحدواندازه  که  تیمی  دربستن  اشتباه 
یادشده  ازموارد  کدامیک  سپاهان؟  پرآوازه  نام 
است  شده  سپاهانی  تیم  ونزول  پسرفت  باعث 
درآسیا  ایران  برترفوتبال  چهره  درگذشته  که 
بار  ازپنج  بیش  وپرونده درخشانی درکسب  بوده 
قهرمانی در مسابقات لیگ برتر وجام حذفی رادر 

اختیار دارد؟!
بانگاهی گذرابه عزل ونصب های مدیریتی باشگاه، 
الحق  که  ساکت  رضا  محمد  گیری  ازکناره  پس 
عملکرد  با  که  بود  ای  وشایسته  الیق  مدیری 
خوب وافزایش خالقیت های روزافزون خود باعث 
رشد وشکوفایی ورزشکاران رشته های گوناگون 
ورزشی، به ویژه فوتبال دررده های سنی مختلف  
باشگاه  این  بزرگساالن  تیم  الخصوص  علی  و 
نتایج  کسب  که   ، است  بوده  ای  حرفه  درلیگ 
خوب وعناوین قهرمانی مؤیداین واقعیت اجتناب 

ناپذیروغیرقابل انکارمی باشد!
رحیمی  علیرضا  شایسته  انتصاب  بعدازساکت، 
امید به آینده ای پرفروغ ودرخشان برای باشگاه 
شیفتگان  ویژه  به  عمومی  دراذهان  را  سپاهان 
سپاهان  وپرشورزردپوشان  متعصب  وهواداران 
ازجمله  تنها  نه  رحیمی  چراکه  بارورکرد، 
سابقه  که  بوده  سپاهان  خوب  های  فوتبالیست 

وخالق  یادماندنی  به  وکارهای  خوب  بسیار 
استان  بدنی  تربیت  کل  دراداره  وی  مدیریتی 
که  هستند  چیزهایی  و70   60 دهه  در  اصفهان 
هرگزاز ذهن مردم ورزشدوست اصفهان بخصوص 
جامعه ورزش دیار صفاهان پاک نخواهد شد، اما 
همانند  هم  رحیمی  علیرضا  گیری  کناره  علت 
ساکت همچنان درپرده ابهام باقی ماند تا عالقه 
ازپرسش  دریایی  در  سپاهان   وهواداران  مندان 
بی جواب غرق شوندودربهت وحیرت به سربرند !

لقب  ورزش  دکتر  به  که  مهرزادخلیلیان  حضور 
گرفته بود، امیدواری دوباره را در دل دوستداران 
کرد،زیرا  ومعتبرزنده  قدیمی  باشگاه  این  ورزش 
باری  کوله  رحیمی،  نظیرعلیرضا  هم  خلیلیان 
وجوانان،  ورزش  کل  دراداره  مدیریتی  تجربه  از 
مختلف  وادارات  ورزشی  پزشکی  فدراسیون 
اصفهان ازجمله بهداشت ودرمان واداره بازرگانی 
ورزشی  و  مدیریتی  ودرخشان  موفق  رادرکارنامه 
داشت، ناگفته نماند که مهرزاد خلیلیان ازچهره 
های خوب ورزش شنا محسوب می شد، اما دیری 
نپائید که بار دیگرشاهد تغییروتحول زود هنگام 
فوالد  باشگاه  مدیریتی  امر  در  انتظار  از  ودور 
سپاهان شدیم ومعلوم نشد به چه علت خلیلیان 
با وجود عشق وعالقه خاصی که به سپاهان داشت 
علیرغم میل باطنی ناچار به کناره کیری از این 
پست شد وبه عبارتی لقایش را به بقایش بخشید 

وسکان رهبری باشگاه سپاهان را به اصغرباقریان 
سپردکه ایشان هم ازمدیران نام آشنا وبادریایت 
ورزش می باشند که سابقه  خوبی درحوزه های 
مختلف مدیریتی دارد که دراین سال های اخیربه 
منشاء  خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل  عنوان 
منتظر  باید  ولی  است،  بوده  ارزشمندی  خدمات 
بمانیم وببینیم باوجود سیاستگذاری های اعضای 
هیئت مدیره باشگاه سپاهان، کی نوبت  باقریان 
الزم  فرصت  گذشته  برخالف  امیدواریم  میشود! 
و  باشگاه  واحوال  بیشترازاوضاع  شناخت  برای 
اجرای برنامه هایی که برای پیشرفت ورزش این 
داده  ایشان  دارند،به  نظر  مد  پرطرفدار  باشگاه 
این  فوتبال  تیم  فراروی  بتواند مشکالت  تا  شود 
باشگاه را یک به یک از پیش رو برداردو با اختیار 
ورزشی اش خدشه  اعتبار  تا هم  کند  کار  کامل 
این لطمه  از  اینکه سپاهان بیش  دار نشود وهم 
نخوردواوقاتی را که باید برای سازندگی وکارهای 
زیر بنایی صرف شود را به بطالت نگذرانندو صرف 
رقابت  حاضردرکوران  فوتبال  تیم  مشکالت  رفع 
های لیگ حرفه ای نکنند! قدرمسلم اینکه هیئت 
اصغر  به  کنونی  شرایط  در  باید  سپاهان  مدیره 
به  را  امورباشگاه  ودراداره  کنند  اعتماد  باقریان 

ایشان بسپارند!
زدگی  بحران  داستان  که  بپذیریم  باید  متاسفانه 
سپاهان فعال درشرایط کنونی دنباله داراست که 

امیدواریم ادامه نداشته باشد.
داروپرطرفداراصفهانی  ریشه  تیم  هرتقدیراین  به 
دربازی هفته چهاردهم خود مقابل تیم قعرجدولی 

اما  باانگیزه  راه آهن متوقف ماند!
جوان  شریفی،  مهدی  درغیاب  سپاهان  تیم 
پرانگیزه وگلزن خود، دربازی خانگی ودرشرایطی 
بودبه  مهیا  پیروزی  کسب  برای  چیز  همه  که 
بسنده  آهن  راه  تیم  مقابل  گل  بدون  تساوی 
کردواین درحالی بود که ایگور استیماچ سرمربی 
واز  نبود  راضی  حاصله  ازنتیجه  جدیدسپاهان 
توپ  وحفظ  درپاسکاری  که  شاگردانش  عملکرد 
مشهد  در  اما  مندبود!  وگله  متعجب  درمیدان 
گل  یحیی  ومنسجم  تیزهوش  شاگردان  مقدس 
محمدی در دیداربا سیاه جامگان مشهدودرسایه 
پیش  از  بیش  وهمدلی  جانبه  همه  همکاری 
چهره برتر میدان بودند وبا دوندگی عالی وارایه 
از جذابیت خاصی  تهاجمی که  روبه جلوو  بازی 
هم برخورداربود موفق شد با گل دقیقه 42 که 
کرنروضربه  ازنقطه  زاده  رجب  زیبای  ازارسال 
سراول علی حمام و ضربه سر تمام کننده مسعود 
حسن زاده حاصل شد به یک پیروزی ارزشمند 
بازی  این  ساز  وسرنوشت  بهاء  گران  امتیاز  و3 
خارج از خانه دست پیداکند تا فاصله خود را با 

صدرنشینان جدول کمترکند.
های  درهفته  سپاهان  مانند  هم  آهن  ذوب  تیم 
آغازین مسابقات با بحران تیمی روبه رو بود اما 
صبرو حوصله وشکیبایی سعید آذری مدیرعامل 
خوشفکر وآینده نگرباشگاه ذوب آهن و مدیریت 
اخالق  با  سرمربی  محمدی  گل  یحیی  مدبرانه 
دست  به  دست  آهن  ذوب  فوتبال  تیم  وفهیم 
هم دادند تا به ناکامی های این تیم خاتمه داده 
شودوبا تاکتیک های تیمی که گل محمدی طراح 
آن بود روزبه روز وضعیت این تیم بهبود یافت وبا 
ارائه بازی های روبه جلو وکامال تهاجمی به نتایج 
رده سوم جدول  پیداکردوتا  یادماندنی دست  به 
مسابقات نیز صعود کرده واینک یکی از مدعیان 
قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ برترفوتبال 

کشورمان است.
درنیمه  خود  برتری  مزد  درحقیقت  آهن  ذوب 
گل  شاگردان  هجومی  وبازی  راگرفت  نخست 
نتیجه داد، گرچه در نیمه  نیمه  محمدی دراین 
جامگان  سیه  مهاجمان  امان  بی  فشار  زیر  دوم 
چند باردروازه ذوب آهن به خطر افتادویکبارهم 
رضا  رشیدمظاهری،  محمد  نابهنگام  روی خروج 
بدون دروازه  ودروازه  عنایتی شتابزده عمل کرد 
باید  که  بازکند!  نتوانست  را  آهن  ذوب  بان 
درمجموع  اما  یاربود.  ها  ذوبی  با  شانس  گفت 
پوشان  وسبز  دراختیارسفید  ومیدان  توپ 
تیمشان  نداشتن  دوست  که  بود  آهن  ذوب 
باشکست  )ع(  رضا  مطهرامام  مرقد  جوار  در 
اصفهان به  وغمناک  افسرده  و  شود   مواجه 

 بازگردند.

    پدافند رعدآسا بارز را درهم کوبید!
درهفته سوم لیگ دسته یک والیبال کشور:

اینکه فقط نام سپاهان رایدک بکشیدکافی نیست!
سپاهان، ازسپاهان فاصله گرفته!؟

توقف سپاهان درخانه ! برد ذوب آهن درمشهد!

ورزش و جواانن 



امام رضا )ع( همواره بر این امر تاکید داشتند که 
مهم ترین شاخصه در پذیرش اعمال نزد خداوند، 
اعتقاد و ایمنا به والیت می باشد و مکررا به مردم 
می فرمودند اگر والیت خاندان پیامبر اکرم )ع(  را 
قبول نداشته باشید هیچ یک از اعمال شما پذیرفته 
بود.به گزارش روزنامه کیمیای وطن درل  نخواهد 
اصفهان، حجت االسالم محمدرضا خوشنویس زاده، 
با  الحجج)ع(،  ثامن  سالروز شهادت  تسلیت  ضمن 
اشاره حدیث سلسلة الذهب، گفت: هنگامی حضرت 
مردم  از  گرمی  استقبال  با  رسیدند،  نیشابور  به 
این  از  السالم  علیه  رضا  امام  فلذا  شدند،  رو  روبه 
فرصت استفاده نمودند و به روایت حدیث سلسلة 
الذهب پرداختند؛ در این حدیث ابتدا حضرت یک 
بزرگوارشان  پدر  از  را  حدیث  نقل  مراتب  یک  به 

متعال  خداوند  به  نهایت  در  و  )ص(  اهلل  رسول  تا 
برمی شمارند تا به قدسی بودن این حدیث تاکید 
نمایند و سپس می فرمایند: » کلمه ال اله اال اهلل 
حصنی فمن دخل حصنی و من دخل حصنی امن 
من عذابی« این استاد حوزه ادامه داد: پس از نقل 
حدیث سلسلة الذهب، کاروان امام علیه السالم به 
حرکت افتاد و در همین حال امام رضا علیه السالم 
دستور دادند که کاروان توقف نماید، سپس به بیان 
ادامه حدیث می پردازند و می فرمایند » بشرطها 

و انا من شروطها.« وی پیرامون جمله »بشرطها و 
انا من شروطها«، اظهار داشت: هنگامی که حضرت 
به بیان این جمله می پردازند می خواهند به این 
نکته اشاره کنند که تنها پذیرفتن توحید صرف نزد 
خداوند مقبول نیست و می بایست نسبت به ائمه 
اطهار علیه السالم نیز اعتقاد کامل داشت تا دینمان 
زاده  خوشنویس  االسالم  حجت  شود.  پذیرفته 
این  بر  السالم همواره  علیه  امام رضا  تصریح کرد: 
امر تاکید داشتند که مهمترین شاخصه در پذیرفتن 

اعمال نزد خداوند، اعتقاد و ایمان به والیت و امامت 
امیرالمومنین علیه السالم می باشد و مکررا به مردم 
پیامبر  خاندان  والیت  اگر  فرمودند  می  زمان  آن 
باشید  نداشته  قبول  را  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اکرم 
هیچ یک از اعمال شما پذیرفته نخواهد بود. وی در 
پایان گفت: نکته دیگر در حدیث سلسلة الذهب، رد 
عقاید شیعیان زیدیه، اسماعیلیه و واقفیه می باشد 
که عده ای از آنان امامت امام سجاد علیه السالم را 
قبول ندارند،عده ای امامت امام صادق علیه السالم 
را نپذیرفته اند و عده ای فقط تا امامت امام کاظم 
علیه السالم را می پذیرند، فلذا این حدیث بیان می 
کند والیت خاندان آل اهلل تا ۱۲ امام ادامه داشته و 
باب پذیرفتن اعمال، پذیرفتن والیت امام رضا علیه 

السالم می باشد.

جاذبه های گردشگری یزد
که  است  جهان  خشتی  شهرهای  بهترین  از  یکی  یزد 
میراث  ترین  درخشان  از  یکی  صاحب  عنوان  به  همواره 
ایران مطرح بوده  تاریخی  ادوار مختلف  های فرهنگی در 
است. در سفر به یزد دیدنی های زیادی هستند که انتظار 

شما را می کشند.
 «آتشکده )آتش ورهرام(

بنای فعلی آتشکده در سال ۱3۱3 خورشیدی با همت و 
احداث  هندوستان  پارسیان  و  یزد  زرتشتیان  مالی  کمک 
زیبایی  معماری  با  آتشکده  ساختمان  است.  گردیده 
حیاطی  مرکز  در  هخامنشیان  معماری  هنر  از  برگرفته 
بزرگ و سرسبز و بر بلندی قرار گرفته و برپیشانی عمارت 

نقش »فروهر« جلوه گر است.
  اهمیت آتشکده به قدمت آتش درون آن است که گفته 
و  مانده  فروزان  تاکنون  پیش  ۱5۲0سال  حدود  از  شده 

حفاظت گردیده است.
»آتش ورهرام« درون مجری برنجی و در اتاقی مخصوص، 
از سطح  باالتر  در سطحی  و  آتشکده  میان ساختمان  در 
زمین به دوراز باد و باران و تابش خورشید نگهداری می 

شود.
مجموعه امیر چقماق

امیر جالل الدین چقماق شامی در دوره تیموریان، از طرف 
شاهرخ به حکومت یزد منصوب گردید و با کمک همسرش 
اطراف آن  این مکان میدان گاهی و در  فاطمه خاتون در 
آب انبار، خانقاه، مدرسه، کاروانسرا، چاه آب، بازار و از همه 

مهم تر مسجد امیر چقماق را بنا نهاد.
  این مسجد دارای گنبدی عظیم و صفه ای عالی و دو 
شبستان زمستانی و تابستانی است. محراب مسجد دارای 
گردیده  نقش  آن  اطراف  که  است  زیبایی  مرمرین  سنگ 

است.
 باغ دولت آباد

محمد تقی خان مشهور به خان بزرگ که سر سلسله خان 
های یزد در زمان زندیه بود ابتدا قناتی با نام دولت آباد 
در  را  آباد«  دولت  »باغ  عمارت  آن،  از  پس  آورد  بوجود 
این  اقامت  محل  ساختمان،  این  کرد.  احداث  آن  امتداد 

حاکم مقتدر نیز بوده است.
هشتی  شامل:  عمارت  چندین  از  ای  مجموعه  بنا  این   
سردر  و  اصلی  سردر  آیینه،  تاالر  آیین،  بهشت  بادگیر،  و 
جنوبی است. فضای سبز این باغ شامل درختان کاج، سرو، 
گل سرخ محمدی، درختان میوه به خصوص انگور و انار 
است. چشمگیر ترین ویژگی این بنا بادگیر 33.8 متری آن 

است که بلندترین بادگیر جهان محسوب می شود.
 مدرسه ضیائیه )زندان اسکندر(

»موالنا  آثار  از  اسکندر  زندان  به  معروف  ضیائیه  مدرسه 
ضیاء الدین حسین رضی« است که در سال 63۱ قمری 
بنای آن در سال 705 قمری توسط  و  نهاد  بنیان  را  آن 
محراب  دارای  مدرسه  شبستان  رسید.  اتمام  به  پسرانش 
است و در اطراف مدرسه، رواق هایی ساخته شده است. 
گنبد خشتی این بنا با تزئینات گچبری و نقاشی آبرنگ بر 
بلندای این ساختمان خود نمایی می کند که نمونه ای از 

معماری دوره مغول در ایران است.
 آب انبار شش بادگیری

انباری است قدیمی با شش بادگیر که در محله تپه  آب 
یزد قرار گرفته است. این بنا دارای دو ورودی در شمال و 
جنوب و مخزن است و مخزن آب انبار گنبد تخم مرغی 
شکلی دارد.  این آب انبار 55 پله دارد که بین پله های ۲5 
و ۲6 آن از باال، یک هشتی با سنگ فرش آجری قرار دارد 
و طاق آب انبار بعد از هشتی شروع می شود. طاق ضربی 
خشتی با نمای آجری و سقف بزرگ مخزن آب از ویژگی 
در سال ۱379 هجری  که  است  انبار  آب  این  مهم  های 

قمری به سعی حاجی حسین میراهلل ساخته شده است .

علمیه  حوزه  اسالمی  عقاید  و  کالم  گروه  دبیر 
تربیت مدرس در حوزه  برگزاری دوره  از  اصفهان 

علمیه اصفهان خبر داد.
کیمیای وطن خبر می دهد: حجت االسالم رسول 
ملکیان اصفهاني، پیرامون دوره تربیت مدرس عقاید 
و کالم، اظهار داشت:  این دوره توسط گروه عقاید 
اساتید معاونت آموزش و  و کالم اسالمي و واحد 

پژوهش حوزه علمیه اصفهان برگزار مي گردد.
علمیه  حوزه  اسالمي  عقاید  و  کالم  گروه  دبیر   
اصفهان در خصوص نحوه برگزاري این دوره گفت: 
شیوه برگزاري این دوره ها به این صورت است که 
حال  در  که  است  اساتیدي  ویژه  طرح،  نخستین 
آموزش  خدمت،   ضمن  در  و  باشند  مي  تدریس 

هایي به آنان ارائه می شود.
 وي افزود:  دومین طرح از این دوره جهت جذب 
اساتید جدید الورود مي باشد که در مراحل ثبت 
و  کتبی  مقدماتي،  امتحان  گزینش،  مصاحبه  نام،  
مصاحبه نهایي شرکت داده مي شوند و در نهایت 
کالم  استاد  عنوان  به  مراحل،  این  اتمام  از  پس 
و  ظرفیت طالب  از  تا  شوند  می  پذیرفته  وعقاید 
عقاید  و  کالم  تدریس  شایستگي  که  روحانیوني 
دارند، استفاده مختلف  هاي  پایه  در  را   اسالمي 

 شود.
 گفتني است، دوره هاي جذب و گزینش استاد،  
هر 3 الي 5 سال یک بار برگزار مي گردد وشرایط 
اتمام سطح  بودن دائم،   نام آن شامل معمم  ثبت 

دو)کتبي و شفاهي( و اشتغال به تحصیل در پایه 
۱0 و همچنین داشتن حداقل معدل تحصیلی ۱6 
مي باشد و متقاضیان واجد شرایط مي توانند جهت 
ثبت نام اولیه تا ۱7 دیماه به پایگاه گروه عقاید و 
کالم اسالمي به نشانيkalamhozehesf.ir و یا 
اصفهان  علمیه  مدیریت حوزه  مرکز  اساتید  واحد 

مراجعه نمایند.
کنندگان  نام  ثبت  از  اولیه  ارزیابي  آزمون   
از  برگزار  ماه  بهمن   ۱5 تاریخ  در  شرایط  واجد 
اهلل  آیت  عقاید  المنطق،  آموزش  های  کتاب 
الحکمه  بدایة  و  االلهیات  في   مصباح،  محاضرات 

مي باشد.

و  اصول  فلسفه،  و  منطق  علمی  المپیاد 
و  آموزش  معاونت  سوی  از  عربی،  ادبیات 
پرورش مدیریت حوزه علمیه اصفهان برگزار 

می گردد.
از اصفهان، مواد آزمون این المپیاد در رشته 
اصول ویژه پایه هاي ،6 7 و 8  شامل الموجز،  
اصول فقه و حلقات شهید صدر)حلقه اول( 
اصول  و  فرائداالصول    ،۱0 و   9 هاي  پایه  و 
ادبیات  رشته  در  همچنین  باشد.  مي  فقه 
سیوطي،   و6   5،4،3 هاي  پایه  ویژه  عربي 
بود  خواهد  صرف  و  جواهرالبالغه  مغني،  
پایه  ویژه  فلسفه  و  منطق  رشته  در  و 
الحکمه،  بدایه  کتب  از  باال،  به   9 هاي 
آزمون  تعلیمي  منطق  و  الحکمه    نهایة 

برگزار مي گردد.
المپیاد  از  دوره  این  در  شرکت  شرایط 
حوزه  در  آموزشي  پرونده  بودن  علمي، فعال 
علمیه اصفهان،  دارا بودن معدل حداقل ۱6 
رشته  یک  در  شرکت  و  مربوطه  رشته  در 

تخصصي مي باشد
و  استادي  پرونده  تشکیل  جهت  معرفي 
اعطاي جوایز نفیس شامل کمک هزینه سفر 
عمره، کمک هزینه سفر به کربالي معلي و 

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس از مزایاي 
وفلسفه،  منطق  علمي  المپیاد  در  شرکت 

اصول و ادبیات عربي می باشد. 
ثبت  جهت  توانند  مي  شرایط  واجد  طالب 
نام تا 30 آذر ماه به سایت معاونت آموزش و 
پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان 
 www.esf-hozeh.com نشاني  به 

مراجعه نمایند.
 ۲9 نیز  المپیاد  آزمون  گزارش،  این  برپایه 

بهمن ماه 94 برگزار خواهد شد. 

تربیت مربیان جدید الورود در حوزه علمیه اصفهان المپیاد علمی منطق و فلسفه

استاد حوزه علمیه اصفهان:
پذیرش والیت شرط قبولی اعمال است.

معارف و رگدشگری 

گردشگری ورزنه 
مدیریت مناسبی ندارد

مشکالتی که گردشگری 
ورزنه را متزلزل کرده است

اصفهان- کیمیای وطن: 
ورزنه شهری که مدت ها است در تالش برای تامین زیرساخت 
های گردشگری می باشد، مدتی است دچار مشکالتی در این 
امنیتی  های  ارگان  سوی  از  که  اقداماتی  است.  شده  حوزه 
صورت گرفته به نفع امنیت این شهر است. این در حالی است 
که گردشگری در این شهر هنوز متولی ندارد و هیچیک از 

ارگان ها مسئولیت این کار را بر عهده نگرفته اند. 
موازی کاری با سایت واحه

رییس شورای اسالمی شهر ورزنه درباره گردشگری این شهر 
گفت: در جلسه ای  که هفته گذشته در استانداری اصفهان 
 ، فرهنگی  میراث  مدیرکل  و  اصفهان  استاندار  حضور  با  و 
مشکالت  شد،  تشکیل  اصفهان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
زیرا  نمودیم.  اصفهان مطرح  استاندار  با  را  ورزنه  گردشگری 
با توجه به این که اکنون فصل گردشگری در این شهر می 
با  ندارد  اصولی  مدیریت  شهر  این  گردشگری   چون  باشد، 

مشکالتی رو به رو هستیم. 
وطن  کیمیای  روزنامه  خبرنگار  به  ادامه  در  ماشاهلل شفیعی 
ورزنه،  در شهر  گردشگری  متولی  ترین  بزرگ  اکنون  گفت: 
سایت واحه می باشد که بخش های دیگری شروع به موازی 
خدماتی  ارایه  با  افراد  این  اند.  کرده  مجموعه  این  با  کاری 
همچون  سافاری و شتربانی در کویر، اقدام به رقابت با واحه 

می کنند. 

با  شفیعی درباره رویکرد شهردار جدید این شهر می گوید: 
آمدن شهردار جدید شهر ورزنه، تحوالتی در بحث گردشگری 
به طرز صحیحی  باید  امر  این  البته  این شهر رخ می دهد. 

انجام گیرد و به بدنه گردشگری ضربه وارد نشود. 
وی افزود: متاسفانه بعضی برای بدنام کردن این منطقه شروع 
به کار هایی کرده اند که در شان شهر ورزنه نیست این در 
حالی است که ما به دنبال گردشگری سالم برای ورود خانواده 

ها و گردشگران خارجی در این منطقه هستیم. 
ورزنه  درباره چادر سفید  ورزنه  اسالمی شهر  رییس شورای 
به عنوان میراث معنوی به جای مانده از پیشینیان این شهر 
به عنوان ویژگی جذاب برای گردشگری گفت: اکنون حدود 
50 درصد از زنان ورزنه، چادر سفید را به عنوان پوشش خود 
انتخاب کرده اند. این در حالی است که تا مدتی پیش بخش 
عمده جمعیت زنان ورزنه چادر مشکی را انتخاب کرده بودند 

و این فرهنگ غنی در حال از بین رفتن بود. 
نارضایتی مردم ورزنه از اوضاع موجود

مدیرعامل انجمن دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی ورزنه 
با گله مندی از اوضاع کنونی گردشگری در ورزنه می گوید: 
باعث  این موضوع  و  ندارد  متولی  ورزنه  گردشگری در شهر 
شده است تا این حوزه دچار تزلزل شود. رضا خلیلی ورزنه 
در ادامه بیان کرد: استقبال خانواده های بومی از گردشگران 
به سه مرحله محدود می شود. مرحله اول، خوش آمد گویی 
به ورود  تفاوتی نسبت  به گردشگران است. مرحله دوم، بی 
گردشگران و مرحله سوم، به عنوان “ورود توریست ممنوع” 
اطالق می شود. خلیلی افزود: اکنون با توجه به رعایت نکردن 
موازین شرعی و شئونات اسالمی از سوی برخی از گردشگران، 
خانواده های ورزنه گالیه هایی دارند زیرا شهروندان این شهر 
خواستار تفریحات سالم در این شهر هستند و در صورتی که 
تبدیل  نامناسب  الگوی  به  ها  آن  فرزندان  برای  گردشگران 

شوند، از ورود گردشگران جلوگیری می کنند. 
این فعال فرهنگی درباره اتفاق ناخوشایند هفته گذشته که 
منجر به خروج تور گردشگری در این شهر شده بود گفت: 
شهر  سمت  به  تهران  از  گردشگری  تور  یک  گذشته  هفته 
ورزنه در حرکت بود که توسط پلیس راه نایین متوقف شد. 
با  تور،  در  بانوان  بودن حجاب  نامناسب  دلیل  به  راه  پلیس 
پلیس امنیت اخالقی نایین تماس گرفته است و در پایان نیز 

اجازه ورود به ورزنه به گردشگران داده نمی شود.  
آذین عطریان
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امور  و  حقوقی  اوقافی،  معاونت  ثبتی  و  اسناد  مدیرکل 
اطالعاتی  بانک  اینکه  به  اشاره  با  اوقاف  سازمان  مجلس 
برای  راه  بهترین  وقف  گفت:  شد،  ایجاد  کشور  موقوفات 

تحقق اقتصاد مقاومتی است.
یزد،  از  وطن  کیمیای  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین حسین اژدری شامگاه دوشنبه 
امام زاده  مقدس  آستان  در  که  وقف  یاوران  همایش  در 
جعفر)ع( یزد برگزار شد، اظهار داشت: قدیمی ترین وقف 
نامه ای که در کشور وجود دارد، مربوط به یک هزار و ۱۱6 

سال پیش است.
وجود  هم  اسالم  از  پیش  وقف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داشته، اظهار داشت: یک زمانی ما هیچ یک از موقوفات را 
نمی شناختیم و نه بانک اطالعاتی کامل داشتیم که نیات 

واقفان را در آن بشناسیم.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با بیان این مطلب که 
جدیدترین وقف نامه استان یزد مربوط به 700 سال پیش 
است، گفت: االن بانک جامع موقوفات کشور ایجاد شده و 
تمام نیات واقفان در این بانک اطالعاتی ایجاد شده است.

در  می شود،  وقف  امروز  که  چیزی  آن  کرد:  بیان  اژدری 
چنین  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  واقف  نیت  راستای 

وی با تاکید بر اینکه همه اقداماتی که اوقاف انجام می شود کاری، کار بسیار عظیمی به حساب می آید.

تاکنون به صورت کامل رسانه ای نشده، خاطرنشان کرد: 
اقدامات گسترده  ای صورت  موقوفات،  بحث شناسایی  در 
می گیرد که بتوان برای موقوفه ای که اطالعات کاملی در 
رابطه با آن وجود ندارد، انجام می شود تا سند آن صادر 

شود.
را  اوقاف  در  کار  اوقاف  سازمان  ثبتی  و  اسناد  مدیرکل 
جهادی دانست و گفت: امام حسین)ع( به محض ورود به 
کربال، این زمین را خریداری و اقدام به وقف آن کردند و 
فرمودند کسانی که در این زمین زندگی می کنند، سه روز 

در سال از زائران من پذیرایی کنند.
دوران  در  و  انقالب  از  پیش  در  اینکه  به  اشاره  با  اژدری 
طاغوت زمین های با بهترین موقعیت ها را مسئوالن رژیم 
به  یا  می بردند  تاراج  به  خود  سود  به  شاهنشاهی  ظالم 
اطرافیان خود هدیه می دادند، گفت: ما هر آنچه در این 
کشور داریم را مدیون امام خمینی)ره( و شهدای انقالب 
هستیم که زمینه پیروزی این نظام اسالمی را فراهم کنند.

وی با بیان این مطلب که اگر همه عمل به وقف می کردند 
وجود  کشور  در  اقتصادی  معضل  و  مشکل  هیچ  امروز 
نداشت، گفت: در صورتی که حقوق وقف به درستی ارائه 
ایجاد  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  زمینه  بهترین  شود، 

شده است.

خانواده دو نفر از جان باختگان یزدی فاجعه منا با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
یزد دیدار کردند. به گزارش روزنامه کیمیای وطن از یزد، آیت اهلل محمدرضا ناصری صبح 
امروز در دیدار با خانواده مهدی درستکار و محمدرضا کارگر دو تن از جان باختگان فاجعه 
منا، با اشاره به اینکه این دنیا سرای فانی است، اظهار داشت: پایان کار همه انسان ها در 
این دنیا با مرگ است اما چه بهتر که نحوه رفتن انسان خوب باشد.وی خاطرنشان کرد: 
یک زمانی خدای ناکرده انسان خودش این نوع رفتن را انتخاب می کند و یک زمانی هم 
ارزش  انتخاب کند،  را  انسان  رفتن  نوع  اگر خداوند  انتخاب می کند که  انسان  برای  خدا 
بسیاری دارد. نماینده ولی فقیه در استان یزد بیان کرد: در فاجعه منا، عزیزان ما مصداق 
بارز آیه ۱00 سوره نساء هستند که »َوَمن یَْخُرْج ِمن بَْیِتِه ُمَهاِجًرا إِلَی اهلّل َوَرُسولِِه ثَُمّ یُْدِرْکُه 
الَْمْوُت َفَقْد َوَقَع أَْجُرُه َعلی اهلل«  و اجر و پاداش آنها به دست هیچ کسی به جز خداوند 
متعال نیست.ناصری خاطرنشان کرد: یک زمانی می بینیم که خداوند اجر و پاداش انسان ها 
را بهشت بیان می کند ولی در این زمینه می فرماید که اجر و پاداش آنها به دست خودم 
است و این موضوع نشان دهنده جایگاه واالی آنها است. امام جمعه یزد با تاکید بر لزوم 
تشخیص علت اصلی این فاجعه، افزود: افرادی که در این فاجعه به سوی خداوند شتافتند 
هم ثواب شهید را دارند و هم در نزد خداوند از درجات بسیار باالیی برخوردار هستند. وی 
گفت: ممکن است به آنها شهید بگویند و ممکن است نگویند یا ممکن است کاری برای 
بزرگداشت انجام شود و ممکن است انجام نشود، ولی باید بدانیم که اینها مهم نیست و 

خداوند آن جایگاه و پاداشی که در شان آنها است را به آنها می  دهد.

فرم  دریافت  مهلت  پایان  تا  گفت:  فجر  فیلم  چهارمین جشنواره  و  دبیرخانه سی  مدیر 
درخواست حضور در جشنواره فیلم فجر)۱5 آذر(، برای حضور ۲80 اثر از سوی سینماگران 

در جشنواره فیلم فجر در بخش های مختلف فرم پر شده است.
به گزارش کیمیای وطن، سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره فیلم 
فجر  در این باره اظهار داشت: پس از بررسی های به عمل آمده و بر اساس تقاضاهای ارائه 
شده، ۲65 اثر که مطابق آیین نامه جشنواره فیلم فجر و ضوابط سازمان سینمایی بودند 

توسط هیات های انتخاب درحال بازبینی هستند.
 وی تاکید کرد: بدیهی است چنانچه نسخه کامل این آثار در موعد مقرر به دبیرخانه ارائه 
شود توسط هیات انتخاب مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. در مرحله بازبینی، نسخه راف 
کات بدون میکس و موسیقی نیز پذیرفته می شود. مدیر دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره 
فیلم فجر یادآور شد: در بخش سودای سیمرغ 77 فیلم، نگاه نو 30 فیلم، هنر و تجربه 68 
فیلم و در بخش مستند 90 فیلم مطابق آیین نامه جشنواره هستند و بازبینی خواهند شد. 
سیمونیان تصریح کرد: فیلم هایی که در سال های گذشته توسط هیات انتخاب بازبینی شده 
و پذیرفته نشده اند و یا فاقد پروانه ساخت و نمایش یا هرگونه منافات با مقررات و ضوابط 

سازمان سینمایی هستند از سوی دبیرخانه به هیات انتخاب ارائه نخواهند شد.
 سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن به دبیری محمد حیدری برگزار 

می شود.

بختیاری  و  چهارمحال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
در  را  وقف  هنر  غالب  در  توانند  رسانه می   اصحاب  گفت: 
از  وطن  کیمیای  رزوناهم  گزارش   دهند.به  رواج  جامعه 
همایش  هفتمین  در  امروز  ظهر  کارگران  جواد  شهرکرد، 
وقف و رسانه در استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
و  رسانه  اصحاب  بین  تعامل  برای  رسانه  و  وقف  همایش 
وقف  فرهنگ  به  ارزش بخشی  هدف  با  و  اوقاف  کل  اداره  

برگزار شده است.  
جامعه  در  اوقاف  و  رسانه  نهاد  دو  کرد:  خاطرنشان  وی 

همکاری  باید  دلیل  همین  به  هستند  تاثیرگذار  بسیار 
سازنده بین این دو نهاد در جهت اشاعه فرهنگ وقف در 
جامعه صورت گیرد.  کارگران با بیان اینکه وقف یک سنت 
نبوی و علوی است افزود: در اسالم به وقف توصیه تاکید 
 شده است و می تواند حالل بسیاری از مشکالت در جامعه

 باشد.
این مسئول هدف دیگر از این همایش را تبلیغ و اطالع رسانی 
دانست و عنوان داشت: اصحاب رسانه می توانند در غالب 

هنر وقف را در جامعه رواج دهند.

و  چهارمحال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جامعه  امورات  همه  در  وقف  کرد:  تصریح  بختیاری 
و  اوقاف  اداره کل  مسئوالن  پس  است  کرده  پیدا  ورود 
قرار  اداره کل  این  کار  سرلوحه  را  وقف  باید  خیریه   امور 
دهند.این مسئول ادامه داد: در این استان 55 نشریه، ۱6 
خبرگزاری و چهار سایت خبرنگاری فعال هستند و با توجه 
می توان  مجازی  فضای  و  ماهواره ها  گسترده  هجمه  به 
رسانه های حمالت  این  با  مقابله  تاثیرگذارترین   گفت 

 داخلی است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف:

بانک اطالعاتی موقوفات کشور ایجاد شد
 « گردشگری « گردشگری
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خانواده جان باختگان »منا« با نماینده ولی فقیه در 
یزد دیدار کردند

 280 اثر متقاضی حضور در جشنواره 
فیلم فجر

مدیرکل ارشاد چهارمحال و بختیاری:

اصحاب رسانه وقف را در جامعه رواج دهند



 چگونه می توان با اطفالی که ناسازگار و پرخاشجو هستند کنار 
آمد و آنان را به نحوه صحیح تربیت کرد.

 گاهی والدین بسیار آرام و خونسرد از قلدری و برخی رفتارهای 
فرزند خود بسیار تعجب می کنند. 

چنین والدینی اغلب تصور می کنند که فرزندشان نمی تواند با 
با  ارتباط صحیح  برقراری  بیاید و راه های  همساالن خود کنار 

بچه های دیگر را بلد نیست. 
یک  شدن  نزدیک  به  واکنش  در  ها  آن  فرزند  مثال  عنوان  به 
کودک دیگر جیغ می کشد، موهایش را می کشد، او را هل می 
نحوه صحیح  که  والدینی  برای  رفتارها  این  زند.  می  یا  و  دهد 

برخورد با وی را نمی دانند، بسیار نگران کننده است.
 همه کودکان تا حدی در دوران رشد و تکامل خود نسبت به 

دیگران رفتارهای تهاجمی بروز می دهند.
 کودکان نو پا به طور مداوم علت و معلول پدیده ها را امتحان 
می کنند. با خود می گویند اگر من این کار را انجام دهم، چه اتفاقی 
درمی  را  اش  عروسکی  که چشم خرس  کودکی  افتاد؟  خواهد 
آورد، می خواهد همین کار را با کودک دیگری بکند! کودکان 
 نمی دانند قدرت خود را چگونه باید کنترل کنند و حتی با آن چه 
توان درک »درد«  توان درک »علت و معلول« و  کنند. آن ها 

دیگران را ندارند.
 به همین دلیل یک کودک قلدر ممکن است ناگهان به سمت 
کودک دیگری حمله ور شود و به بهانه گرفتن اسباب بازی اش 
نمی  پایین  سنین  در  کودکان  بزند،  یا  بدهد  هلش  او،  توسط 
دانند که چگونه عصبانیت خود را نشان دهند و چون نمی توانند 
حرف بزنند، از توانایی فیزیکی برای نشان دادن عصبانیت خود 

استفاده می کنند.
هر کودکی سرشت خاصی  که  داشت  به خاطر  باید  به عالوه   
دارد. بعضی کودکان آرام و ساکت می نشینند و برخی پرتحرک 
به  تهاجم  به  بیشتر  بچه ها هم  تر هستند و همین  فعال  و  تر 
سایر کودکان گرایش دارند. در طول زمان کودک یاد می گیرد 
 که خودش را کنترل کند و همبازی خوبی برای سایر بچه ها 

باشد.
که  کار  هر  کودکان تان  و  بنشینید  که  نیست  بنابراین درست   

می خواهند انجام بدهند. 
اگر حاال دخالت نکنید و وارد عمل نشوید وقتی بزرگ تر می شوند 
به فردی کامال زورگو تبدیل می شوند چون راه دیگری برای رفع 

احتیاجات خود پیدا نمی کنند.
 والدین می توانند کودک فعال خود را مدیریت کنند و مهارت 
های مورد نیازش را به وی آموزش دهند. این نکته ها شاید به 

بسیاری از والدین کمک کند که بتوانند کودک خود را در مواقع 
قلدری بهتر مدیریت و کنترل کنند.

 پیشگیری از قلدری کودکان باید از خانه شروع شود، بنابراین 
فرزندانش  برای  خوبی  سرمشق های  لحاظ  این  از  باید  والدین 

باشند و آنها را انجام قلدری برحذر دارند.
رعایت  را  نکات  این  قلدری  درباره  کودک  با  بحث کردن  برای   

کنید:
 * به او توضیح دهید که قلدری و زورگویی کردن هرگز قابل 

قبول نیست.
 * قواعدی را در باره رفتار پرخاشگرانه تعیین کنید، و این قواعد 

را به طور محکم و مداوم اعمال کنید.
 * به کودک تان سرمشق دهید؛ به کودک نشان دهید که برای 

به دست آوردن چیزی که می خواهند نیاز به تهدید کردن یا آزار 
دادن آنها نیست.

ایجاد کند، مانند محروم  تنبیهات غیرجسمی  با  را  انضباط   * 
کردن کودک از امتیازات

 * وقتی تهاجمی رفتار می کند و به سمت کودکان دیگر حمله 
می برد، او را تنها نگذارید، کنارش بنشینید و حرکاتش را اصالح 
کنید. وقتی با دست کودکی را هل می دهد، دستش را بگیرید 
که  دهید  یاد  او  به  و  بکشید  مقابل  کودک  دست  روی  آرام  و 
با دوستش رفتار کند. وقتی کودک دیگری را نیشگون  چگونه 
بازی هم  با  است  بهتر  گیرد،  می  »دردش  بگویید  گیرد   می 

 کنید«.
از سایر بچه ها به  او را   اگر نمی تواند خودش را کنترل کند 
طور موقت جدا کنید و پس از مدتی دوباره برگردانید و آموزش 

ها را تکرار کنید.
 کودک را تشویق کنید که احساساتش را به صورت کلمه بیان 
کند و نه با حرکت خشن. به عنوان مثال بگویید: وقتی عصبانی 
متوجه  دیگران  تا  بگویی عصبانی هستم  است  بهتر  می شوی، 

شوند.
حتی کودکان کم سن و سال هم می دانند عصبانیت یعنی چه

 *به او نوازش و نازکردن را بیاموزید و بارها و بارها با او این کار 
را تمرین کنید.

دور  او  دسترس  از  را  های خشن  بازی  اسباب  کنید   * سعی 
او  بازی خشن در دسترس  اسباب  اگر  است که  کنید. طبیعی 

باشد، به بازی های خشن گرایش پیدا می کند.
 * رفتارهای او را توضیح دهید. مثال وقتی کودک دیگری را هل 
اسباب  عصبانی هستی چون  دوستت  از  تو  »بگویید  دهد:  می 

بازی ات را گرفت«.
 * او را تشویق کنید که احساساتش را به صورت کلمه بیان کند 
و نه با حرکت خشن. به عنوان مثال بگویید: وقتی عصبانی می 
شوی، بهتر است بگویی عصبانی هستم تا دیگران متوجه شوند. 
حتی کودکان کم سن و سال هم می دانند عصبانیت یعنی چه

 * به دیگران بگویید که کودکتان تهاجمی رفتار می کند چون هنوز 
یاد نگرفته است احساساتش را به درستی بیان کند. تاکید کنید 
 که بچه ها را دوست دارد و به تدریج یاد می گیرد که با بقیه مهربان 

باشد.
اجتماعی  های  مهارت  فراگیری  که  باشید  داشته  خاطر  به   
به  شما،  هدایت  و  درک  صبوری،  و  برد  می  زیادی  زمان 
طی تر  سریع  و  بهتر  را  مسیر  این  تا  کند  می  کمک   کودک 

 کند.

راه حلهای طب سنتی برای مبارزه 
با آنفوالنزای خوکی

الودکتر - رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
از فوت ۵۷ بیمار مبتال  به آنفوالنزا خبر داد.

دکتر محمد مهدی گویا با بیان اینکه در دو هفته گذشته تاکنون 
بیش از ۲۷۰۰ نمونه مشکوک به ابتال به آنفوالنزا در کشور در 
۱۲ آزمایشگاه قطب و آزمایشگاه مرجع سالمت مورد بررسی قرار 
گرفته است، گفت: از این موارد ۸۹۶ مورد آنفوالنزای نوع خوکی 
در سراسر کشور تشخیص داده شده است.موارد بیماری از اکثر 
استان های کشور گزارش شده است و این نشان دهنده آن است که 
بیماری در دو هفته گذشته فعال بوده است ولی هم اکنون موارد 
آن در بعضی از استان ها از جمله کرمان و سیستان و بلوچستان 
رو به کاهش گذاشته است.رئیس مرکز مدیریت بیماری ها با بیان 
اینکه موارد جدید مرگ از هفته گذشته تاکنون ۱۱ مورد و به 
صورت تک گیر در استان های مختلف بوده است گفت: موارد فوت 
در لرستان ۲ مورد، مازندران ۲ مورد، البرز ۲ مورد، خوزستان ۱ 
مورد، دزفول ۱ مورد، گلستان ۱ مورد و تبریز ۲ مورد گزارش شده 
است.درخبرها و گزارشهای قبلی الو دکتردرباره راههای پیشگیری 
این بیماری با پزشکان متخصص صحبت کرده ایم. اما اگر می 
این  از  را درباره پیشگیری  خواهید نظر متخصصان طب سنتی 
بیماری بدانید،دکترمحمد فصیحی متخصص بیماریهای عفونی و 

محقق طب سنتی درباره این بیماری توضیح می دهد.
طب سنتی چه راه حلی دارد؟

دکتر فصیحی محقق طب سنتی می گوید: تحقیقی که سال ها 
پیش در زمان شیوع آنفوالنزای خوکی انجام دادیم به این نتیجه 
رسیدیم که آویشن و زنجبیل می توانند از انتقال عفونت آنفوالنزا 
پیشگیری کند. هرشب یک قاشق آویشن را با تکه ای زنجبیل دم 
این دم کرده حتی  از  با استفاده  با عسل مصرف کنید.  کرده و 
این  بود.  بسیار خفیف خواهد  آنفوالنزا مبتال شود  به  اگر کسی 
یا خردساالن  باردار  برای خانم های  منع مصرفی  دمکرده هیچ 
ندارد. زنجبیل و آویشن خاصیت ضدالتهابی، چرک خشک کنی 
و میکروب کشی دارد. آویشن هم به عنوان یک ضدعفونی کننده 
قوی بدن شناخته می شود. به اضافه اینکه در مزاج شناسی طب 
سنتی برای فصول سرد و جلوگیری از غلبه سرما بر بدن، توصیه 
می شود از غذاهای با طبع گرم استفاده شود. غذاهای با طبع گرم 
در فصل سرما باعث خروج عفونت از بدن می شود. از این منظر 
هم دم کرده آویشن و زنجبیل همراه عسل یک غذای با طبع گرم 
است که می تواند نقش پیشگیری و درمان آنفوالنزا داشته باشد. 
بدن درد ناشی از آنفوالنزا بر اثر مصرف زنجبیل کاهش می یابد. 
بیماران مبتال به آنفوالنزا باید روزی سه بار این دم کرده را مصرف 

کنند تا اثر آن، باعث بهبود بیمار شود.

عینک آفتابی ضد گلوله
این عینک آفتابی یک عینک معمولی نیست، بلکه یک عینک 

ضد گلوله واقعی است.
این عینک ژاپنی جزو JSDF به حساب می آید. با وجود اینکه 
شیشه این عینک تنها ۲ میلی متر ضخامت دارد، به راحتی 
می تواند فشار وارده یک جسم ۵۰۰ گرمی را که از ارتفاع یک 

متری افتاده، تحمل کند.
همچنین ضربه جسمی تا قطر ۶.۵۵ میلی متر، که با سرعتی 
حدود ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت به آن برخورد کند، حتی نمی 

تواند شیشه آن را ترک بیاندازد.
 قیمت این عینک سبک )۲۷-3۵ گرم( و مقاوم در برابر ضربه، 

3۱۷ دالر است که فکر می کنم ارزشش را داشته باشد.

فراری در سال ۲۰۴۰
همین امروز به فکر فردا باش” این شعاری است که شرکت خودروسازی 
فراری بر اساس آن طراحان جوان را واداشته تا تصورات خود از فراری در 

سال ۲۰۴۰ را روی کاغذ بیاورند.
مدرسه طراحی فراری مسابقه یاد شده را چالش سال ۲۰۱۵ خود دانسته 
است. بهترین طرح ها جوایزی را به خود اختصاص خواهند داد. در میان 
هیات داوران این مسابقه نام “سباستین فتل”، راننده آلمانی رقابت های 

فرمول یک نیز دیده می شود.
۵۰ مدرسه طراحی از سراسر جهان به دور مقدماتی این رقابت راه یافتند 
که در نهایت هم ۴ کالج از آمریکا، کره جنوبی، فرانسه و آلمان توانستند 
به دور نهایی راه پیدا کنند. هر مدرسه باید چهار طرح را ارائه می داد تا 
در نهایت دوازده فینالیست بر سر دو جایزه بزرگ نهایی وارد رقابت شوند.

برنده جایزه نخست از سوی مخاطبان فیس بوکی فراری انتخاب می شود 
و برنده جایزه دیگر هم با رای نهایی هیات داوران که اعضایش طراحان 
سرشناس، مهندسان و رانندگان برجسته از جمله سباستین فتل هستند، 

تعیین می شود.
فراری سال  از  رویای خود  زمان داشتند  تمام  طراحان جوان یک سال 
۲۰۴۰ را ترسیم کنند. برنده این طرح ها نیمه ژانویه ۲۰۱۶ معرفی خواهد 

شد.

با کودکان زورگو و ناسازگار چگونه رفتار کنیم؟

عالمت هایی که به شما می گوید 
سالمتیتان در خطر است

گاهی پیش می آید که دچار مشکلی در سالمتی تان می شوید 
که دلیل آن را نمی دانید. گاهی هم این مشکل ادامه دار است و 

شما را آزار می دهد.
 در این مطلب ۱۲ مشکلی را که در سالمتی تان ایجاد می شود، 
بیان می کنیم. اینها را نادیده نگیرید و در صورت مشاهده آنها به 

پزشک مراجعه کنید.
«سرگیجه های ناگهانی و شدید

اطرافتان در  وقتی که بی هیچ دلیلی احساس می کنید محیط 
حال چرخیدن است و برای راه رفتن نیاز به گرفتن دسته صندلی 
یا دیوار دارید، باید حتما آن را جدی بگیرید. این نشانه می تواند 
عالمتی مربوط به یک بیماری زمینه ای عروق کرونر و آریتمی 

قلبی باشد.
مشکلی به نام تاکی کاردی بطنی که در آن ضربان قلب بیش از حد 
شدید می شود نیز می تواند دلیل آن سرگیجه های ناگهانی باشد. 
از طرفی تپش بسیار آهسته ی قلب نیز می تواند سبب سبکی سر 

شود. یادتان باشد هرگز این عالئم را نادیده نگیرید.
« استرس و اضطراب بیش از حد

گاهی بروز اضطراب در مواجهه با برخی مسائل طبیعی است، اما 
اگر این اضطراب ادامه پیدا کند ممکن سبب تنگی قفسه ی سینه 
بیماری  بیماری عروق کرونر قلب،  بیماری هایی نظیر  به  ابتال  و 
آئورت و سایر مشکالت اینچنینی شود. اگر با کوچک ترین مسئله 
ای دچار اضطراب می شوید و به همراه آن تنگی قفسه ی سینه 
شما را می آزارد، حتما آن را جدی بگیرید. به خصوص اگر سابقه 
ابتال به بیماری های قلبی در خویشاوندانتان وجود دارد و کلسترول 

و فشار خونتان باالست.
« درد در قسمت پایین و یا سمت راست ناف

این درد در اثر فشار عضالنی ایجاد می شود و نشانگر یک مشکل 
جدی تر است. پس از گذشت ۱۲ ساعت از شروع درد، در قسمت 
پایینی و یا سمت راست ناف مشکل آپاندیسیت پدیدار می شود که 

ممکن است با یک تب خفیف نیز همراه باشد.
اگر این دردها ۲۴ تا ۴۸ ساعت نادیده گرفته شوند و مشکل ادامه 
پیدا کند، ممکن است تعداد زیادی از باکتری ها به قسمت داخلی 
شکم و روده بریزند و عفونت را به نواحی مختلف بدن منتشر کنند. 
اگر این درد پشت سر هم ادامه پیدا کرد، حتما به پزشک مراجعه 

نمایید.
« سوزش و درد ساق پا

درد ساق پا اغلب ناشی از کشش پاست. اگر این مشکل در زمان 
هایی پیش می آید که شما بدون انجام هیچ حرکت خاصی، یک 
جا نشسته اید، به احتمال زیاد نشانه ی ترومبوز ورید عمقی است. 
این بیماری به خاطر وجود لخته ی خون در پاها ایجاد می شود 
و اگر درمان نگردد، ممکن است لخته به سمت نواحی دیگر بدن 

مانند ریه ها برود و آمبولی ریوی را سبب شود.
نشستن های طوالنی و عدم نوشیدن آب کافی، چاقی، سابقه ی 
بیماری  این  ایجاد  علل  از  دخانیات  استعمال  و  سرطان  به  ابتال 

هستند. به هیچ وجه نسبت به این مشکل بی تفاوت نباشید.
« سوء هاضمه ی تقریبا همیشگی

شاید گاهی مصرف بیش از حد نوشیدنی ها و برخی غذاها سبب 
سوءهاضمه شود. اما اگر این مشکل برای مدت طوالنی ادامه پیدا 
کند، ممکن است نشان از مشکالت جدی تری مانند وجود هلیکو 
باکتر پیلوری )باکتری عامل زخم معده( و یا حتی سرطان معده 
باشد. اگر این مشکل در زمانی غیر از غذاخوردن نیز برایتان پیش 
می آید، احتماال ناشی از مشکالت دیگری مانند مشکل قلبی است.

« احساس جابه جا شدن زانو
اگر در هنگام راه رفتن و یا باال و پایین رفتن از پله ها احساس 
می کنید زانویتان از جایش تکان می خورد، نشان دهنده پارگی 
رباط صلیبی قدامی است. این مشکل اغلب در ورزشکاران مخصوصا 
فوتبالیست ها پیش می آید. اما گاهی راه رفتن نامناسب، سوانح 
رباط صلیبی  پارگی  نیز مسبب   ... و  زانو  رانندگی، ضعیف شدن 

قدامی می شود.
« دندان درد

درد دندان ها می تواند ناشی از مشکالت بهداشتی دندان مانند 
پوسیدگی، عفونت لثه، بیرون زدن دندان عقل و بیماری پریودنتال 
پیشرفته باشد که طی آن دندان ها دردناک می شوند. به گفته 
را  این مشکل  است.  زنگ خطر  یک  درد  دندان  پزشکان،  دندان 
سریع تر درمان کنید تا ناچار به تحمل غم ناشی از دست دادن 
درمان  دهانی  های  عفونت  اگر  همچنین  نباشید.  هایتان  دندان 
نشوند، ممکن است مشکالت سیستمیک گسترده تری را به وجود 

بیاورند.
« دیدن جرقه های ناگهانی نور

این عالمت از وجود یک مشکل جدی چشمی خبر می دهد که 
گاهی در صورت عدم درمان، منجر به از دست رفتن بینایی می 
شود. این جرقه ها می تواند یکی از نشانه های اولیه پاره شدن 
شبکیه ی چشم باشد. عواملی که جدا شدن یا پارگی شبکیه ی 
چشم را به دنبال دارند شامل نزدیک بینی، سابقه ی جراحی آب 
مروارید، ضربه به چشم و نازک شدن شبکیه و تغییرات مربوط به 

سن و میگرن می باشد.
« تب مزمن بیش از چند روز

تب، نشان دهنده مبارزه بدن با بیماری هایی مانند سرماخوردگی 
و  بکشد  طول  روز  چند  از  بیش  تب  اگر  اما  است.  وآنفلوآنزا 
همراه با گلودرد نباشد، نشان از یک عفونت زمینه ای است. اگر 
به  کردن،  عرق  و  لرز  با  همراه  و  سرماخوردگی  عالئم  بدون  تب 
خصوص لرز شبانه باشد، احتماال ناشی از یک عفونت باکتریایی 
سبب را  قلب  های  دریچه  عفونت  که  بود  خواهد   اندوکاردیت 

 می شود.
جریان  وارد  میکروب  که  دهد  می  رخ  زمانی  اندوکاردیت 
بدون  اگر  که  شود  می  قلب  وارد  سپس  و  شده  خون 
درمان رها شود، مرگ را به دنبال دارد. اغلب این باکتری 
از طریق دندان ها به خاطر جراحی های غیر بهداشتی و 
یا از طریق خونریزی لثه، خود را به جریان خون وارد می 
کند و در بدن انتشار می یابد. به گفته برخی پزشکان تب 
مزمن می تواند در اثر وجود بیماری بدخیم زمینه ای مانند 
قرار  ابتال  اخر  های  هفته  در  که  باشد  لنفوم  یا  و   لوسمی 

دارند.

نوشیدنی های شب یلدا 
 یکی دیگر از نوشیدنی های شب یلدا عالوه بر چای ، شربتهای مختلفی 
است که به زیبایی سفره یلدای شما هم کمک بسیاری می کند. شب یلدای 

تان را با این نوشیدنی های خوشمزه کنید.
 شربت های سنتی برای شب یلدا ) شب چله (

شربت عرق نعنا و یا بید و کاسنی درست کرده و در لیوانهای بلند بریزید 
،چند عدد از میوه های خشک مثل آلو و یا انجیر و برگه زردآلو درون 
لیوانهای شربت انداخته و با برشی کوچک بر روی یک تکه لیمو و یا میوه 
های دیگر به شکلهای مختلف، آن را در لبه ی لیوان قرار دهید و با نی از 

مهمانان خود پذیرایی کنید.

تزیین شربت برای شب یلدا ) شب چله (
در لیوانهای بلند و یا جامی شکل و یا هر لیوان دیگری به سلیقه ی خودتان 
شربت آلبالو را به گونه ای درست کنید که ابتدا شربت غلیظ شده ی آلبالو 
را در کف لیوان ریخته و سپس چند قطعه یخ روی آنها بیندازید و پس از 
آن به آرامی بر روی یخها از گوشه ی لیوان، آب سرد و خنک اضافه کنید و 
مراقب باشید که شربت و آب با هم مخلوط نشوند ،سپس چند تکه آناناس 
و هندوانه ی توپی شکل کوچک یا برشهای لیمو درون لیوان بیاندازید و با 
انواع نی های رنگی میل نمایید.این شربت را در فصل تابستان که آلبالو و 

توت فرنگی فراوان است با توت فرنگی و آلبالو تزیین کنید.
 شربت هندوانه برای شب یلدا ) شب چله (

یلدا  شب  مخصوص  های  میوه  و  طبیعی  های  میوه  آب  از  توانید  می 
 استفاده کنید مثل همین آب هندوانه که در اینجا تصویرش را مالحظه 

می کنید.

قتل تازه داماد فالورجانی به دست 
همسرش 

با شلیک دو گلوله در  اصفهان گفت: زن جوان  استان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان فالورجان همسرش را که به تازگی با وی ازدواج کرده بود، به 
قتل رساند. سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به جزئیات قتل این تازه داماد 
33 ساله اظهار داشت: یک مرد 33 ساله که حدود ۲ ماه پیش با زنی ۲۰ 

ساله ازدواج کرده بود، روز گذشته با تیراندازی زن جوان به قتل رسید.
 وی افزود: همسر این مرد جوان توسط نیروهای انتظامی استان اصفهان 
دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد و در حال حاضر بررسی های بیشتر 

روی پرونده ادامه دارد.
 فرمانده انتظامی استان اصفهان درباره انگیزه قتل و دلیل این اتفاق تصریح 
کرد: مسائل عاطفی و عشقی و بحث های دیگر از دالیل این قتل عنوان 
شده اما درباره جزئیات بیشتر این قتل تحقیقات الزم در روزهای آینده 
صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد: این شخص با دو ضرب گلوله توسط 
همسرش کشته شده و بررسی های الزم برای مشخص شدن اینکه اسلحه 

از چه محلی به این زن رسیده، ادامه دارد.

۲۰ روستای فریدونشهر در محاصره 
برف سنگین

بارش برف سنگین در شهرستان فریدونشهر منجر به مسدود شدن راه 
۲۰ روستا و تعطیلی مدارس شد.به گزارش صاحب نیوز به نقل از  پونه 
زار، سامانه بارشی قوی که از صبح امروز وارد شهرستان فریدونشهر شده، 
موجب بارش برف ۴۰ سانتی در مناطق مسکونی شهرستان شده است. 
باعث  بارشی  به ۸۰ سانت هم می رسد.این سامانه  ارتفاعات  بارش ها در 
پیشکوه،  دهستان های  روستای   ۲۰ به  دسترسی  راه های  شدن  مسدود 
روبی  برف  آالت  ماشین  هم اکنون  و  است  شده  دوم  پشتکوه  و  پشکوه 
راهداری مشغول باز کردن مسیرهای دسترسی به این روستاها هستند.

پیش  مدارس  است  کرده  اعالم  هم  فریدونشهر  پرورش  و  آموزش  اداره 
دبستانی و ابتدایی این شهرستان فردا سه شنبه تعطیل است.به گزارش 
اداره پیش بینی سازمان هواشناسی، این سامانه تا صبح فردا فریدونشهر 
را از نزوالت خود بهره مند نموده و در اوایل روز این شهرستان را ترک 

خواهد کرد.

اختراعات  دنیای خودروطب سنتی  «  شب یدا با نوشیدنی ها «  سالمت

 «  حوادث
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امام رضا علیه السالم:
به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به 

هم خشم نگیرید.

چهارمحال و بختیاری  کرمان یزد اصفهان 
۱۰-۴3-۴ ۱۸۱۷۱۰ ۴


