
انحصار خرید برق دولتی برای اولین بار در تاریخ صنعت برق کشور با انعقاد 
اصفهان  فوالدمبارکه  شرکت  توسط  خصوصی  بخش  از  برق  خرید  قرارداد 

شکسته شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، طی مراسمی در محل شرکت مادرتخصصی توانیر و 
با حضور دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان، مهندس 
آرش کردی مدیرعامل توانیر، مهندس رضا ریاحی سرپرست شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران، محمد فالحتیان مدیرعامل هلدینگ پرشیان فوالد ، مدیران 
شرکت فوالد مبارکه و مسئولین برق منطقه ای اصفهان ، قرارداد خرید برق 
از بخش خصوصی امضا شد تا نخستین قرارداد فروش مستقیم برق از نیروگاه 

مولد در تاریخ صنعت برق کشور به صورت رسمی به اجرا در آید.
دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان با اشاره به میزان مصرف 
برق در شرکت فوالدمبارکه اظهار کرد: فوالدمبارکه با مصرف 1400 مگا وات 
اساس  بر  که  است  کشور  در  برق  کننده  مصرف  ترین  بزرگ  سال،  در  برق 
و در  تأمین شود  باید  برق  میزان  این  داریم  ای  برق منطقه  با  قراردادی که 
همین راستا با توجه به سیاست های دولت محترم مبنی بر تأمین برق مصرف 
کنندگان بزرگ توسط بخش خصوصی ، شرکت فوالدمبارکه بر آن شد تا با 
مذاکره با شرکتهای نیروگاهی که توسط بخش خصوصی اداره میشوند این مهم 

را به اجرا درآورد و در این راه نیز موفق شدیم با شرکت پرشیان فوالد برای 
تأمین 200 مگا وات برق از مجموعه نیروگاه های در اختیار این شرکت و به 
مدت یکسال ، در  فاز اول و در قالب یک قرارداد سه جانبه به توافق برسیم. 
در این قرارداد شرکت فوالدمبارکه به عنوان مصرف کننده و خریدار ، شرکت 
پرشیان فوالد به عنوان فروشنده و شبکه توزیع و انتقال برق که زیر مجموعه 
وزارت نیرو نیز میباشد و انتقال برق از نیروگاه به فوالدمبارکه را بر عهده دارد 

، منعقد شده است.
دکتر سبحانی، انعقاد این قرارداد را شکست انحصار دولت در عرضه برق دانست 
و افزود: با انعقاد این قرارداد، برای نخستین بار خرید و فروش برق بین مصرف 
کننده و تولید کننده در بخش خصوصی به صورت مستقیم انجام میپذیرد که 
این اقدام باید به فال نیک گرفته شود، چراکه با انعقاد این قرارداد شکستن 

انحصار بخش دولتی را شاهد بودیم.
دارای  را  دست  این  از  قراردادهایی  عقد  اصفهان،  فوالدمبارکه  مدیرعامل 
توسط  برق  روند عرضه  توسعه  تصریح کرد:  و  توجه خواند  قابل  مزیت های 

مصرف  به  خصوصی  بخش  تولیدکنندگان 
رقابتی  فضای  ایجاد  باعث  بزرگ،  کنندگان 
میشود که هم مصرف کننده میتواند با قیمت 
و  کند  تأمین  را  خود  نیاز  مورد  برق  رقابتی 
هم سرمایه گذارهای بخش خصوصی به دلیل 
تضمین  کننده  مصرف  هستند  مطمئن  اینکه 
توسعه  و  گذاری  سرمایه  به  دارد،  وجود  شده 
با خیال  واقع  در  و  تشویق میشوند  ها  نیروگاه 
برنامه  برق  فروش  و  تولید  توسعه  برای  آسوده 
 ، است  مهم  هم  نکته  این  ذکر  میکنند.  ریزی 
در واقع سرمایه گذاری در تولید برق و در کنار 
مصرف در صنعت ، به عنوان مصرف کنندگان 
بزرگ توجیه پذیر میشود یعنی اگر فوالدمبارکه 
1400 مگاوات مصرف دارد به اندازه تولید برق 
در 3 تا 4 نیروگاه 500 مگاواتی است و سرمایه 

گذاری برای نیروگاه هایی با این ظرفیت، اگر صنعت در کنار آنها باشد توجیه 
پذیر میشود وگرنه با نگاه به مصرف محدود در بخش خانگی ، سرمایه گذاری 
این صنعت است که سرمایه گذاری  نیروگاه ها توجیه پذیر نیست. پس  در 
در برق را توجیه پذیر میکند و این انتظار متقابل وجود دارد که بین مصرف 
کننده بزرگ و مصرف کننده جزء تفاوت وجود داشته باشد، در حال حاضر 
برق صنعتی از برق خانگی ارزان تر نیست ولی این انتظار هست که این تفاوت 

وجود داشته باشد.
دکتر سبحانی با اشاره به اهمیت انتقال در شبکه های برق گفت: نیروگاه ها 
به عنوان بنگاه های مولد برق در سطح کشور پراکنده هستند و در بسیاری 
از موارد تا مصرف کننده نهایی فاصله زیادی هم دارند. شرکت توانیر در امر 

انتقال برق به کمک دوطرف قرارداد آمده و برق 
کننده  مصرف  به  و  کرده  دریافت  نیروگاه  از  را 
تحویل می نماید. استمرار تأمین برق برای یک 
بنگاه صنعتی بزرگ همانند فوالدمبارکه اهمیت 
ویژه ای دارد و ممکن است این استمرار از سوی 
که  نیابد.اینجاست  تحقق  دلیلی  هر  به  نیروگاه 
شبکه انتقال برق این تعهد را دارد که استمرار 
این  که  دهد  انجام  را  فوالدمبارکه  برق  تأمین 
نقش بر عهده توانیر است. البته عقد این قرارداد 
تمرین به جا و مناسبی است تا دیگر  نیروگاه 
حضور  عرصه  این  در  بتوانند  هم  کشور  های 
پیدا کنند. عالوه بر اینکه مصرف برق هلدینگ 
فوالدمبارکه در سطح کشور قابل توجه است و 
گروه های زیرمجموعه فوالدمبارکه در دیگر نقاط 
کشور میتوانند طرف قراردادهای مطمئنی برای 

نیروگاه ها باشند و در واقع فوالدمبارکه برای نیروگاه های مولد بنگاهی قابل 
اتکا میباشد و همانطور که گفته شد فروش برق در یک فضای رقابتی باعث 

میشود همه نیروگاه ها فعال شده، به رقابت بپردازند و انحصار شکسته شود.
بنا بر این گزارش در ادامه این مراسم ، مهندس آرش کردی مدیرعامل توانیر، 
با بیان اینکه حضور بخش خصوصی بایستی در تولید برق پررنگ تر شود، گفت: 
سیاستهای فعلی دولت به گونه ای است که دولت به عنوان سیاست گذار و ناظر 
در این بخش حضور یابد، در انعقاد قرارداد دو جانبه بین تولیدکننده و مصرف 
کننده بخش خصوصی، این دو بخش در مباحث قیمتی به تفاهم رسیدند و 
عرضه برق به صورت مستقیم از تولیدکننده به مصرف کننده ارائه خواهد شد 
و شرکت توانیر نیز به نمایندگی از وزارت نیرو، ترانزیت برق مذکور را به عهده 

خواهد گرفت. خوشبختانه شرکت فوالدمبارکه اصفهان نماد صنعت است و با 
سابقه درخشانی که در عرصه صنعت فوالد کشور دارد گزینه مناسبی برای 
تحقق این اقدام میباشد و شرکت پرشیان فوالد نیز با سابقه مناسبی که در 
صنعت برق دارد میتواند به شرکت فوالدمبارکه خدمات مناسبی ارائه دهد و 
هم شرکت فوالدمبارکه و هم شرکت پرشیان فلز در بحث توسعه میتوانند این 

قرارداد را قوت بیشتری ببخشند.
در ادامه این مراسم رضا ریاحی، سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
نیز گفت: بر اساس تکالیفی که اصل 44 قانون اساسی در اختیار وزارت نیرو 
برق  در صنعت  را  بخش خصوصی  باید حضور  وزارتخانه  این  است،  گذاشته 
فراهم نماید و شرایط و بسترها باید به گونه ای فراهم شود تا بخش تولیدکننده 
و مصرف کننده بتوانند نسبت به خرید و فروش برق با هم تعامل داشته باشند.

سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه وزارت نیرو برق تولید 
کننده  به مصرف  از شبکه سراسری  استفاده  با  را  نیروگاه خصوصی  از  شده 
میرساند، گفت: مصرف کننده مجاز است تمام یا بخشی از برق مورد نیاز خود 
را از نیروگاه بخش خصوصی تامین کند و مابقی برق مورد نیاز خود را می تواند 

بر اساس تعرفه های موجود از وزارت نیرو خریداری کند.
این  با  گفت:  نیز  فوالد  پرشیان  شرکت  عامل  مدیر  فالحتیان  محمد 

منتظري  شهید  نیروگاه  برق  مستقیم  فروش  امکان  قرارداد،  عقد 
آینده  یکسال  براي  مگاوات   200 تا  اصفهان  مبارکه  فوالد  به  اصفهان 
وجود  قرارداد  تمدید  امکان  نیز  مدت  این  از  پس  و  است  شده   امکانپذیر 

دارد.
برق  فروش  هاي  زیرساخت  ساختن  فراهم  اهمیت  به  اشاره  با  فالحتیان 
پرشیان  شرکت  راستا  این  در  اظهارکرد:  خصوصي  هاي  نیروگاه  توسط 
از  پس  که  داد  انجام  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیران  با  را  مذاکراتي  فوالد 
جانبه  دو  قرارداد  اولین  عقد  به  منجر  کارشناسي  متعدد  جلسات   برگزاري 

شد.
وي ابراز امیدواري کرد که این قرارداد زمینه رشد و توسعه صنعت برق را فراهم 
کند و موجب ایجاد تعامل سازنده بین تولید کننده و مصرف کننده، همچنین 

بهبود فضاي کسب و کار شود.
این گزارش حاکی است در پایان این مراسم قرارداد به امضائ طرفین حاضر در 

جلسه رسید و مبادله گردید.
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 زمین گلف اصفهان نیاز 
به ترمیم دارد!

هوای اصفهان در وضعیت اضطرار  

آقایان حتما بخوانند؟!

شورای شهر اصفهان موضوع سالمت زیست 

محیطی را با جدیت پیگیری  می کند

شکست انحصار خرید برق دولتی توسط فوالدمبارکه اصفهان
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 امنیت امروز ما
 بی نظیر است 

17 نفر برای مجلس شورای اسالمی 

در شهرستان اصفهان ثبت نام کردند

رئیس کل دادگسرتی اصفهان:

سیاست 
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یک حرکت اجتماعی با روش غیرخشونت 
در  عرفی   ، حقوقی  های  روش  با  آمیز 
نرم  تهدید  یک  قانونی  ی  چارچوبه 
بنحوی  ها  فعالیت  و  شود  می  محسوب 
می  جلوه  معمولی  و  طبیعی  کاماًل 
ممکن  هدف  ی  جامعه  بطوریکه  کند. 

عاجز فرآیند  این  در  عاملین  اهداف  درک  از   است 
 بماند.

 در حقیقت یک کلمات حقی را با اراده باطل به میدان 
اولیه  قدمهای  در  شاید  آن  درک صحیح  که  آورند  می 
بسیار سخت و جلوگیری از عوارض فساد آلود آنها بعضاً 
نرم  رفتار  در  گر  تهدید  است  است.آنچه مسلم  ناممکن 
حتی از ظرفیتهای قانونی و حقوقی در سطح ملی و بین 
پردازد.  می  خود  رفتار  توجیه  به  و  گیری  بهره  المللی 
مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند » جنگ 
ملموس  و  فهم  قابل  آشکار  سخت  جنگ  برخالف  نرم 
نیست«ابزار تهدید گر نرم بهره گیری از اقناع و فریب ، 
اختالل ، ایجاد شبهه و جذابیت، طرف مقابل را به انجام 

کاری وادار می نماید...
2

فرآیند براندازی نرم استکبار   

زیدانپناهی 

ادامه در صفحه

رسمقاهل

علنی  جلسه  دیروز  صبح  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  وطن:  کیمیای   
خود را با صحبت از شهر خالق صنایع دستی آغاز کرد و در ادامه معضالت 

زیست محیطی آن را پیگیری نمود. 
««خالقیت، موتور محرکه توسعه پایدار شهری

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان صبح دیروز در جلسه علنی این شورا 
با تبریک میالد حضرت عیسی و پیامبر اعظم سخنان خود را آغاز کرد. 

رضا امینی گفت: کالنشهر اصفهان از سوی یونسکو به عنوان شهر خالق 
انتخاب شد و به جمع شهرهای خالق جهان پیوست. اصفهان نخستین شهر 
ایرانی است که به شبکه شهر های خالق جهان زیر نظر یونسکو پیوسته 
است. شبکه جهانی شهر های خالق، معتبرترین شبکه جهانی است که از 
سوی یونسکو تشکیل شده و اصفهان به لحاظ برخورداری از صنایع دستی 

و هنر های مردمی به عنوان عضو رسمی این شبکه انتخاب شده است.
برخورداری از قابلیت های باال در عرصه....

  بازار داغ گران فروشی 
در شب یلدا 



رئیس کل دادگستری اصفهان:
امنیت امروز ما بی نظیر است 

باید بازدیداز مراکز هسته ای 
در قالب متعارف انجام گیرد 

 خسروی وفا گفت: اجرای عدالت مهم ترین هدف دستگاه قضایی 
است و آنچه که در دستگاه قضایي به دنبال آن هستيم رسيدن به یک 
هدف متعالي است.به گزارش کيميای وطن به نقل از روابط عمومی 
دادگستری استان اصفهان، احمد خسروي وفا در مراسم تجليل از 
بازنشستگان دادگستري استان بيان کرد: عدالتي که مردم به دنبال 
آن هستند را تنها مي شود از کرسي قضاوت حضرت امير)ع( و تنها از 
عدالتخانه خواست.رئيس کل دادگستری اصفهان در ادامه عنوان کرد: 
کار دستگاه قضایي کار بي نظيري است و مثل و همتایي ندارد؛ چه از 
جهت ظاهر و چه از جهت باطن،  و چه از نظر عقاب و چه از نظر ثواب.

خسروي وفا افزود: اگر تالش ها و زحمات و سختي هاي همکاران 
دستگاه قضایي در طول این سي سال خدمت نبود معلوم نبود چه 
اتفاقي مي افتاد.رئيس کل دادگستري استان تصریح کرد: امروز اگر 
امنيت در جاي جاي این دیار وجود دارد بخش عمده اي از آن به 
خاطر برخوردهاي دستگاه قضایي است و امروز امنيتي که ما داریم، 
بي نظير است.احمد خسروي وفا در ادامه گفت: براي ایجاد این امنيت 
و بسترسازي این موضوع، ثوابي باالتر از خدمت در دستگاه قضایي 
وجود ندارد و پاداش این همه زحمت امنيتي است که مي بينيم.وي 
خاطرنشان کرد: نقطه مقابل آن نيز امکان دارد؛ یعني اگر همکاري 
اشتباه بکند چون عدالت که مهمترین گوهر است ذبح خواهد شد، 
مراسم  است  بود.گفتني  خواهد  سخت  و  دردناک  نيز  آن  عقاب 
کارمند  و  قاضي  از  اعم  دادگستري  بازنشسته  از 61 همکار  تجليل 
 با حضور خانواده هاي آنها در تاالر شهيد بهشتي دادگستري استان

 برگزار شد 

امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای  رئيس کميسيون 
موقت  و  داوطلبانه  اجرای  از  عبور  برای  که  کرد  تاکيد  اسالمی 
دهد.  ارائه  مجلس  به  را  ای  الیحه  دولت  باید  الحاقی  پروتکل 
عالءالدین بروجردی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت 
با اشاره به بسته شدن پرونده هسته ای ایران در شورای حکام در 
خصوص اجرای پروتکل الحاقی توضيح داد: بر اساس برجام در حال 
حاضر در مرحله اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی هستيم. از 
آنجایی که این اقدام خالف قوانين گذشته بود مجلس در مصوبه ای 
اجرای موقت را قانونی کرد. نماینده مردم بروجرد در مجلس نهم 
شورای اسالمی ادامه داد: با این حال برای اجرای دائمی پروتکل 
الحاقی باید این توافق به تصویب دستگاه قانون گذاری کشور برسد. 
اما مرحله داوطلبانه در واقع آزمایشی اجرا خواهد شد. وی با بيان 
اینکه در مرحله آزمایشی نيز بازدیدهای آژانس بين المللی انرژی 
اتمی محدودیت دارد، اظهار داشت: ایران هميشه اعالم کرده است 
که باید بازید های از مراکز هسته ای کشور در قالب متعارف انجام 
گيرد در غير اینصورت باید مجوز شورای عالی امنيت ملی  گرفته 
رهروان والیت  اصولگرایان  فراکسيون  مرکزی  شود. عضو شورای 
با تاکيد بر اینکه نباید نگران بازدید ها در زمان اجرای داوطلبانه  
پروتکل الحاقی بود، گفت: بنابراین مرحله داوطلبانه نيز محدودیت 
و شرایط خاص خود را دارد که این موضوع به اطالع آژانس نيز 
خارجی  سياست  و  ملی  امنيت  کميسيون  رئيس  است.  رسيده 
باید  موقت  اجرای  زمانی  بازه  تعيين  برای  اینکه  بيان  با  مجلس 
بررسی ها صورت گيرد، تاکيد کرد: اما برای دائمی شدن  پروتکل 
الحاقی باید دولت الیحه ای به مجلس بدهد تا تصميم گيری شود.

زمان  در  استصوابی  نظارت  گفت:  نگهبان  شورای  فقهای  عضو 
را،  نگهبان  شورای  نظارت  نوع  اول  از  ما  است.  بوده  هم  امام)ره( 
استصوابی نظارت  داشتيم،  اساسی  قانون  از  که  تفسيری   براساس 

 فهميدیم. 
آیت اهلل محمد مومن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری که در جلسه تاریخی 
خبرگان رهبری در سال 68 برای انتخاب جانشين امام خمينی )ره( به عنوان 
منشی هيات رئيسه حضور داشته در بخشی از گفتگوی تفصيلی با خبرگزاری 
مهر در پاسخ به این سوال که آیا ما می توانيم در موضوع رهبری نظام، تصميم 
شورایی یا همان رهبری شورایی داشته باشيم، اظهار کرد: »مطابق اصل 170 
قانون اساسی خبرگان رهبری تنها یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را 
ندارد که دو نفر را برگزیند. این موضوع در متن اصالحيه قانون اساسی در سال 

68 آماده است«. 
وی افزود: »اگر 15 نفر یا 20 نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند 
اهميتی ندارد، زیرا کالم ایشان مثمرثمر نيست. شورای رهبری خالف قانون 

اساسی است«. 
عضو خبرگان رهبری به جلسه تاریخی روز 14 خرداد سال 68 اشاره کرد و 
گفت: »بعدازظهر همان روز هنوز قانون اساسی جدید )که باید یک نفر را برای 
رهبری انتخاب کرد( به تصویب عمومی مردم نرسيده بود. شاید در کميسيون 
اصالح قانون اساسی تصویب شده بود اما در همه پرسی به تصویب نرسيده بود. 
در آن جلسه هم برای شورایی و هم برای غيرشورایی می توانستيم رای بگيریم، 
منتهی در قانون اساسی قبلی شورای فقها بود. سپس رای گيری شد که یک 

نفر برای رهبری انتخاب شود«. 
آیت اهلل مومن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدل شورایی می تواند مدلی 
یا  است  راهگشا  »اینکه  کرد:  تصریح  باشد؟،  راهگشا  و  کاربردی  تحقق،  قابل 
خير، یا اینکه رهبر یک نفر باشد تابع دليلی است که اجازه رهبری را به غير 
امام معصوم بدهد. من در کتاب »الوالیه الهيه« از نظر ادله شرعی اثبات کردم 

رهبری تنها باید یک نفر باشد«. 
شورای  نظارت  نوع  به  سياسيون  برخی  انتقادات  به  مصاحبه  این  ادامه  در 
نگهبان  شورای  فقهای  قدیمی  عضو  از  و  کردیم  اشاره  انتخابات  بر  نگهبان 
براساس  نامزدها  بررسی صالحيت   نگهبان،  اول شورای  آیا در دوره  پرسيدیم 
نظارت استصوابی بوده است یا خير؟؛ وی گفت: »من دو سه سالی در شورای 
هم  سال ها  همان  بودم؛  گلپایگانی  صافی  آیت اهلل  در خدمت حضرت  نگهبان 
این حرف ها در مورد نوع نظارت شورای نگهبان گفته می شد اما به بی ربطی 
سخنان امروز نبود. وقتی من عضو فقهای شورای نگهبان شدم ایشان فرمود 
نظارت  استصوابی  بصورت  نگهبان  شورای  در  هم  اول  سال  همان  در   »ما 

می کردیم«.« 
نظارت  مورد  در  بی ربط  انقدر  برخی  چرا  نمی دانم  »من  کرد:  تصریح  وی 
در  نظارت  نوع  این  کنيد.  توجه  مقدار  یک  می زنند؛  حرف  نگهبان  شورای 
زمان امام)ره( هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس 
اصال مگر  فهميدیم.  استصوابی  نظارت  داشتيم،  اساسی  قانون  از  تفسيری که 
 معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غير استصوابی

 باشد؟«

 
 
 

فرآیند براندازی نرم استکبار
                                                                              

و یا او را از انجام کاری نهی می کند و به سرمایه 
ها و دارایی ها و آرمان های او لطمه وارد می کند. 
در جنگ و تهدیدات سخت حوزه فعاليت سرزمين و 
فضاهای جغرافيایی است ولی در جنگ نرم ماهيت 
و جنس عمل تهدیدات اجتماعی است و به تدریج 
می  پيدا  تکوین  و  تدوین  اجتماعی  های  بستر  در 
کند . تدوین ، طراحی و پردازش توسط نخبگان و 
جامعه  متغيرهای  تأثيرات  تحت  خبره  کارشناسان 
شناختی و روانشناسی انجام می شود که درک آن 
در بدنه اجتماع بعضاً ناممکن است چون روش ها با 
بهره گيری از مدل های روانشناسی در تغيير رفتار 
به اقناع سازی و توليد جاذبه طراحی و تدوین شده 

است و ماهيت آن نامرئی و پنهان است. 
و  ها  انتخاب  بر  گذاری  تأثير  نرم  جنگ  در  هدف 
فرآیند تصميم گيری های جامعه و القای الگوهای 
لذا  است  زندگی  و سبک  فرهنگ  تغيير  و  رفتاری 
روش ها بسيار آرام و عرفی ، خزنده و مسالمت آميز 
می باشد و در برخوردهای اوليه هيچگونه حساسيتی 
رهبر  لذا  انگيزد.  نمی  بر  حکومت  و  جامعه  در  را 
معظم انقالب توصيه می فرمایند : » افراد صاحب 
بررسی  و  مطالعه  با  انگيزه  دارای  و  دلسوز  نظریه 
چون  اند.  مردم  بيداری  به  مکلف  نرم  جنگ  ابعاد 
اهداف جنگ سخت است  نرم همان  اهداف جنگ 
اما به صورتی فراگير عميق تر« ایشان در بيانات خود 
فرمودند : هدف جنگ نرم فکر شده ، حساب شده 
برای استحاله جمهوری اسالمی ایران، تغيير باطن و 
سيرت با حفظ صورت و ظاهر آن است. لذا باید دقت 
داشته باشيم با بهره گيری از روشهای نرم افزارانه 
تغيير و جابجائی نظام سياسی را دنبال می کنند و 
با شيوه و شکلی مدرن و نوین براندازی سياسی را 

پی می گيرند.
و  بزرگ  خاورميانه  طرح  چهارچوب  در  آمریکا 
اعالم  علناً  جهان  در  دمکراسی  و  آزادی  گسترش 
کرد که از جریانهای اجتماعی که منجر به براندازی 
حمایت  شود  می  کشورها  این  سياسی  های  نظام 
اندازی  راه  جهت  حتی  و  کرد  خواهد  جانبه  همه 
چنين                 جنبش هایی مداخله خواهد 
کرد که نمونه آن حمایت از جنبش سبز به عنوان 
و  بود  سال 1388  در  ایران  در  برانداز  جریان  یک 
از درون مبنی  تغييرات   ، بيرون  از  استراتژی فشار 
بر روش های بدون خشونت را در دستور کار خود 
قرارداده یک فرآیند براندازی نرم یا به تعبيری انقالب 
مخملی بود. در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و 
مجلس شورای اسالمی که طراحان و نخبگان تهدید 
نرم برای تأثير گذاری پروژه های ویژه تعریف کرده 
اند هوشياری نخبگان دلسوز و هوشياری مردم وفادار 
را می طلبد تا بار دیگر با توکل بر پروردگار و بهره 
بان بصير و رهبر فرزانه  از هشدارهای دیده  گيری 
ودور اندیش باز هم اميد سياه دالن و ليبرال مسلکان 
خارج نشسته و فرمانبران داخلی آنان به یأس تبدیل 

نمایند.انشاءا...

خارجه  وزارت  آفریقای  و  عربی  معاون 
قطعنامه جدید سازمان  به  واکنش  در  ایران 
این  می رود  انتظار  گفت:  سوریه  درباره  ملل 
فرآیند  و  تروریسم  با  مبارزه  روند  قطعنامه 
رای  و  کشورها  تعهد  مبنای  بر  را  سياسی 

شفاف مردم سوریه تقویت کند.
واکنش تهران به قطعنامه جدید سازمان ملل

وطن،حسين  کيميای  گزارش  به 
آفریقای  و  عربی  معاون  اميرعبداللهيان 
پایان  در  کشورمان  خارجه  امور  وزارت 
محل  در  سوریه  بين المللی  نشست  سومين 
هتل پالس نيویورک عنوان کرد: در سومين 
نشست بين المللی سوریه اختالف اساسی بر 
سر تعيين مصادیق گروه های تروریستی بود. 
آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان که ریاست 
هيات ایرانی را برعهده داشت با استدالل های 
منطقی مانع آن شد که فهرستی جهت دار در 
موضوع گروه های تروریستی به تصویب برسد 
و در نهایت توافق شد که کارگروهی متشکل 

و  اردن  ترکيه،  مصر،  عمان،  روسيه،  ایران،  از 
فرانسه برای تنظيم این فهرست و ارائه آن به 

سازمان ملل اقدام کنند. 
مصوب  قطعنامه  به  اشاره  با  اميرعبداللهيان 
شورای امنيت افزود: تهران از توقف درگيری ها، 
با تروریسم، آغاز روند سياسی و  مبارزه جدی 
کمک به بازگشت آوارگان سوریه به کشورشان 

حمایت می کند.
از  تعدادی  و  مسکو  تهران،  کرد:  اضافه  وی 

کشورهای شرکت کننده در اجالس معتقدند 
هيچ کس نمی تواند به جای مردم سوریه تصميم 

بگيرد.
اميرعبداللهيان افزود: ما به حمایت های خود از 
سوریه ادامه می دهيم و در پایان روند سياسی 

فقط مردم سوریه تصميم خواهند گرفت.
بيان  با  خارجه  وزارت  آفریقای  و  عربی  معاون 
سوری   - سوری  گفت وگوهای  از  ما  اینکه 
حمایت می کنيم، اظهار داشت: در گفت وگوی 
ملی سوریه جایی برای تروریست ها وجود ندارد، 
به راهکار سياسی،  اما معارضه واقعی و معتقد 

نقش خود را ایفا خواهد کرد.
اميرعبداللهيان ادامه داد: انتظار می رود قطعنامه 
و  تروریسم  با  مبارزه  روند  ملل  سازمان  جدید 
فرآیند سياسی را بر مبنای تعهد کشورها و رای 

شفاف مردم سوریه تقویت کند.
آن  زمان  اکنون  گفت:  خارجه  وزیر  معاون 
استفاده  با  بخواهند  برخی  که  است  گذشته 
ابزاری از تروریسم به مداخالت خود در سوریه 

ادامه دهند.
روند  پایان  در  اسد  بشار  اینکه  کرد:  تصریح  وی 
سياسی مجددا کاندیدا شود به خود ایشان مربوط 
است و در نهایت مردم سوریه انتخاب خواهند کرد 
و موضوع رهبری سوریه در صالحيت مردم سوریه 

است.
اميرعبداللهيان گفت: استقالل، حاکميت، وحدت 
ملی و حفظ تماميت ارضی از اصول اساسی راه حل 

سياسی سوریه به شمار می رود.

کيميای وطن : ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
از  روز  اولين  نيز  دیروز  و  است  اغاز شده  اخير  های  روز  در 
ثبت نام نمایندگان مجلس شورای اسالمی بوده است. جزئيات 
بيشتر را از فضل اهلل کفيل، فرماندار اصفهان جویا شدیم که 

در ادامه می خوانيد:
با توجه به این که شنبه اولين روز ثبت نام مجلس شورای 
اسالمی بود چند نفر در شهرستان اصفهان ثبت نام کرده اند؟

اداری  وقت  پایان  تا  اسالمی  شورای  مجلس  برای 
برای  و  اند  کرده  نام  ثبت  نفر   17 نام،  ثبت  از  روز  اولين 
از  که  روز   3 این  در  رهبری  خبرگان  مجلس  انتخابات 
نام  ثبت  اصفهان  استان  در  نفر   10 گذرد،  می  نام   ثبت 

کرده اند.
ثبت نام هر روز تا چه ساعتی انجام می شود و مهلت ثبت نام 

تا چه تاریخی ادامه دارد؟
مهلت ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا دوم 
دی ماه و برای مجلس شورای اسالمی از امروز تا چهارم دی 
ماه ادامه دارد. ثبت نام در این روز ها در ساعات اداری انجام 

می شود.
چند نفر برای رای دادن واجد شرایط برای رای دادن انتخاب 

شده اند؟
در شهرستان اصفهان یک ميليون و هفتصد و چهل هزار و صد 

و شصت و سه نفر هستند.

انتخابات به صورت الکترونيکی انجام می شود یا همانند سال 
های گذشته به صورت دستی صورت می گيرد؟

تا کنون بر اساس نظر هيات نظارت شورای نگهبان  و  وزارت 

کشور اعالم شده است که انتخابات به صورت الکترونيکی انجام 
شود.

ثبت نام برای چه کسانی آزاد است و این که آیا کسانی که 

تاکنون هيچ فعاليت اجرایی نداشته اند می توانند در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی ثبت نام کنند؟

ثبت نام برای همه افرادی که شرایط ماده 28 قانون انتخابات  
را داشته باشند هيچ منعی ندارد. 

اعتقاد و التزام عملی به دین اسالم و نظام جمهوری اسالمی
ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل والیت فقيه

تابعيت کشور جمهوری السالمی
نداشتن سوء شهرت درر حوزه انتخابيه

حداقل سن 30 و حداکثر 70 سال تمام
داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد

 سالمت جسمی اعم از برخورداری از نعمت بينایی، شنوایی، 
بویایی 

است در دست  رتبه چندم  در  اصفهان  این که  از  آماری  آیا 
دارید؟ 

نه چون هنوز انتخابات ادامه دارد هنوز رتبه سنجی انجام نشده 
است.

آیا با مشکلی از نظر آگاهی ثبت نام کنندگان نسبت به شرایط 
ثبت نام مواجه بوده اید؟

نه تاکنون مشکلی نبوده چون اطالع رسانی به اندازه کافی صورت 
 گرفته بوده است با این وجود نقش رسانه ها در این موضوع بسيار مهم

 است.

واکنش تهران به قطعنامه 
 جدید 

سازمان ملل
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رس مقاله 

سیاست

آغاز صادرات اورانیوم غنی شده ی ایران 
ریيس سازمان انرژی اتمی گفت: حدود 9 تن اورانيوم غنی شده ایران در چند روز 

آینده به روسيه صادر می شود.
دومين  حاشيه  در  شنبه  روز  صالحی  اکبر  علی  وطن،  خبرنگارکيميای  گزارش  به 

بنيان  دانش  های  شرکت  دستاوردهای  از  رونمایی 
در سالن اجالس سران درمورد تبادل سوخت ایران 
افزود: تبادل سوخت به خوبی پيش رفته همچنان 
که پيش از این هم اعالم شد ما 137 تن کيک زرد 
از کشور روسيه وارد کرده ایم و در چند روز آینده 
نيز حدود 9 تن اورانيوم غنی شده ایران به روسيه 

صادر می شود. 
روند  و   PMD پرونده  شدن  بسته  درمورد  وی 
شده  گرفته  نظر  در  های  اولویت  و  برجام  کرد: اجرای  خاطرنشان  است، 

کارها خوب پيش می رود و یک سری اقدامات موازی وجود دارد که ما باید انجام 
دهيم مانند برچيدن سانتریفيوژها که این کار طبق روالی که اندیشيده شده به جلو 
 پيش می رود و ما باید به گونه ای سانتریفيوژها را برداریم که حداقل صدمات را

 ببيند.

آیت اهلل مومن:
شورای رهبری خالف قانون اساسی است

17 نفر برای مجلس شورای اسالمی در شهرستان اصفهان ثبت نام کردند

تمدید مهلت ثبت نام ازدواج 
دانشجویی تا ۸ دی    

ازدواج  مراسم  نوزدهمين  نام  ثبت  مهلت 
دانشجویی تا 8 دی ماه تمدید شد.

خبرنگاران  از   نقل  به  وطن  کيميای  گزارش  به 
ازدواج  مراسم  نوزدهمين  نام  ثبت  مهلت  جوان، 
دانشجویی تا 8 دی ماه تمدید شد و سایت ازدواج 
دانشجویی به آدرس ezdevajnahad.ir  برای 

تعيين کاروان ها از امروز باز می شود.
در  زوج   35000 که  شود  می  بينی  یش 

در  کاروان  شرکت 33  دانشجویی  ازدواج  مراسم   نوزدهمين 
کنند.

نوزدهمين مراسم ازدواج دانشجویی از 22 دی ماه با ورود اولين کاروان زوجين 
جوان اساتيد و هيات علمی در مشهد آغاز به کار می کند و تا اول خرداد سال 

95 ادامه خواهد داشت.

هوای اصفهان در وضعیت اضطرار  
کارشناس پيش بينی هواشناسی استان اصفهان گفت: طبق پيش بينی ها 
قرار خواهد  استان اصفهان در حالت سکون  امروز و فردا وضعيت هوای 

داشت و همين امر موجب افزایش انباشت آالینده ها خواهد شد.
حسن خدابخش اظهار کرد: شرایط آلودگی هوای اصفهان تا پایان 
روز یک شنبه ادامه خواهد داشت و از اواخر وقت یکشنبه با ورود 
یک سامانه ناپایدار ضعيف به استان از سمت غرب با بارش برف 
این سامانه  افزود:  بود.وی  به سمت مرکز همراه خواهد  باران  و 
ناپایدار موجب کاهش انباشت آالینده ها و بهبود کيفيت هوای 
اصفهان می شود. طبق اعالم پورتال اداره کل محيط زیست استان 

برای عموم مردم قرار  ناسالم  اصفهان کيفيت هوای اصفهان در وضعيت 
داد. این در شرایطی است که شب گذشته اصفهان شاهد بارش باران بوده 
است، اما بر اساس گزارش این پورتال AQI هوای اصفهان در حال حاضر 
عدد 151 را نشان می دهد که نشان از وضعيت نامناسب هوا برای همه 
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شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر شهر اصفهان به استانداردهاي الزم تصويري 
ترافيكي جهاني نزديك شده است و در سال هاي آينده به صورت كامل اين اقدام 

انجام خواهد شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، دكتر مهدي جمالي نژاد در 
جمع خبرنگاران در حاشيه آئين بهره برداري از 120 دوربين ترافيكي در سطح 
شهر در راستاي طرح »هر هفته با چند افتتاح« با اشاره به اينكه شهر اصفهان به 
عنوان شهر پايلوت هوشمند در تمام عرصه ها انتخاب شده است،  اظهار كرد: از اين 
پس ما كار سختي را در پيش رو داريم چرا كه بايد اصفهان را در تمام عرصه ها 

هوشمند كنيم.
خصوص  در  مناسبي  اقدامات  اصفهان  شهر  در  تاكنون  اينكه  بيان  با  وي 
هوشمندسازي انجام شده است، بيان كرد: در اين راستا در بخش ITS در شهر 

اصفهان اقدامات خوبي انجام شده است.
شهردار اصفهان در ادامه در خصوص راه اندازي و نصب دوربين هاي كنترل ترافيك 
در سطح شهر اصفهان گفت: در حال حاضر نصب اين دوربين ها در خيابان هاي 
اين طرح نصب دوربين ها در  از تكميل  اصلي شهر در دستور كار است و پس 

خيابان هاي فرعي نيز انجام خواهد شد.
با بيان اينكه نصب 120 دوربين ترافيكي بيش از 10 ميليارد اعتبار را به  وي 
خود اختصاص داده است،  اضافه كرد: تخصيص اعتبار براي اجراي اين طرح در 

سال هاي آينده نيز در دستور كار خواهد بود.
جمالي نژاد در ادامه با اشاره به اينكه ترافيك در شهر اصفهان مثلث مهندسي،  
پليس و آموزش را تشكيل مي دهد، افزود: بر اين اساس شهرداري در حال حاضر 

بر روي مباحث آموزشي اقدامات ويژه اي را در دستور كار قرار داده است.
وي اضافه كرد: در حال حاضر شهر اصفهان به استانداردهاي الزم پايش تصويري 
ترافيكي جهاني نزديك شده است و در سال هاي آينده به صورت كامل اين اقدام 

انجام خواهد شد.
شهردار اصفهان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص اقدامات 
گفت:  جهان  خالق  شهرهاي  شبكه  به  اصفهان  پيوستن  براي  گرفته  صورت 
با يونسكو است كه  از شبكه هاي بسيار معتبر جهان و مرتبط  اين شبكه يكي 
براي پيوستن اصفهان به اين شبكه به مدت سه سال پيگيري هاي الزم توسط 

متخصصان انجام شده است.
وي با اشاره به همكاري سازنده ميراث فرهنگي و جهاد دانشگاهي در خصوص 
ثبت اصفهان در شبكه شهرهاي خالق جهان، اضافه كرد: از اين رو از اين پس بايد 
ساالنه گزارش فعاليت هاي خالقانه صورت گرفته در اصفهان به اين شبكه گزارش 
داده شود و يونسكو نيز هر چهار سال يك بار نسبت به شهرهاي ورود پيدا كرده 

به اين شبكه، بازنگري هاي الزم را انجام مي دهد.
و  به خوبي در بخش صنايع دستي  اصفهان  اينكه شهر  بر  تاكيد  با  جمالي نژاد 
ميراث معنوي ورود پيدا كرده است،  گفت: البته بايد توجه داشته باشيم كه سطح 
شهر اصفهان از بسياري از شهرهايي كه قبال به اين شبكه پيوسته اند باالتر است و 

مسئوالن يونسكو به اين امر اذعان داشتند.
وي با تاكيد بر اينكه استفاده از تجربيات و فعاليت  هاي صورت گرفته در ديگر 
شهرهاي خالق جهان از مزيت هاي پيوستن به اين شبكه جهاني است، ادامه داد: 
بايد توجه داشت كه براي دست  يافتن به برخي از اين تجربيات ميليارد ها دالر 

هزينه شده و نبايد از كنار آن به راحتي عبور كنيم.
شهردار اصفهان با بيان اينكه براي جلوگيري از حذف اصفهان از شبكه شهرهاي 
خالق جهان بايد تمام دستگاه ها همكاري الزم را داشته باشند،  افزود: از اين رو 
بايد ارتباط دانشگاه ها با بدنه اجرايي نيز گسترده تر شود تا خوشه هاي خالق شهري 

در اصفهان رشد كند.
استاندار اصفهان:

شهرداری اصفهان پيشرو، مبتكر و خالق است

استاندار اصفهان  گفت: شهرداري اصفهان در بسياري از كارها پيشرو، مبتكر و 
خالق بوده و ظرفيت اجراي طرح جامع پايش تصويري را دارد.

آيين  در  زرگرپور  اصفهان، رسول  ارتباطات رسانه ای شهرداری  اداره  به گزارش 
بهره برداي از  120 دوربين ترافيكي سطح شهر اصفهان در قالب طرح هر »هفته 
با چند افتتاح« اظهار كرد: اين بهره برداري با توجه به موقعيت ترافيكي شهرهاي 
كشور امري حياتي است و همه شهرهاي كشور موظف به اجراي اين طرح هستند.

وي با بيان اينكه اجراي اين طرح عالوه بر پايش تصويري به لحاظ ترافيكي و حمل 
و نقل در زمينه مبارزه با قاچاق كاال و ارز و بسياري از اقدامات امنيتي نيز تاثيرگذار 
خواهد بود، افزود: بهره برداران اين طرح شهرداري ها، نيروهاي انتظامي و امنيتي 

هستند و تشخيص آنها با رئيس شوراي تامين استان است.
استاندار اصفهان با اشاره به اينكه تجهيز جاده ها و خيابان هاي استان اصفهان در 
حال حاضر در مرحله فاز نخست قرار دارد،  تاكيد كرد: براي اجراي اين طرح 600 
ميليارد تومان هزينه تعيين شده كه بايد در 107 شهر استان اصفهان اجرايي شود.

وي با اشاره به هزينه 450 ميليارد ريالي براي اجراي طرح پايش تصويري در 
استان اصفهان گفت: بر اين اساس تاكنون حدود 60 دوربين در جاده هاي استان 
ايجاد شده است و حدود 2۸ دوربين ديگر نيز در حال نصب است كه هم مسائل 

كنترل سرعت و هم مسائل تصادفات را تحت پوشش قرار مي دهد.
زرگرپور افزود: همچنين اين دوربين ها كاالهايي كه در بندر بارگيري مي شوند را تا 

مقصد رصد مي كنند كه اين بهترين راه براي مبارزه با كاالي قاچاق است.
وي در ادامه با اشاره به طراحي طرح جامع پايش تصويري استان اصفهان اضافه 
كرد: بودجه اين طرح نيز تعيين شده و قرار است از طريق فيبر نوري اجرايي شود.

اقدامات پيشرو،  از  استاندار اصفهان تصريح كرد: شهرداري اصفهان در بسياري 
مبتكر و خالق بوده و ظرفيت اجراي طرح جامع پايش تصويري را دارد.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان:
اصفهان راه صعود به قله شهر هوشمند و ایمن را پيدا کرده است

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان گفت: خوشبختانه شهر اصفهان 
راه صعود به قله شهر هوشمند و ايمن را پيدا كرده است و به همت شورای شهر 

اصفهان اين الگو و هدف برای ديگر شهرها در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، عليرضا صلواتی در مراسم 
بهره برداری از 120 دوربين ترافيكی در سطح شهر در قالب طرح »هر هفته با چند 
افتتاح« با اشاره به اينكه مهندسی، اعمال قانون و آموزش سه ضلع مسئله ترافيك 
است، اظهار كرد: در كشور ما مهندسی بر عهده مديريت شهری، اعمال قانون بر 

عهده نيروی انتظامی و ضلع سوم يعنی آموزش متاسفانه بدون متولی است.
وی با بيان اينكه تصادفات جاده ای در دنيا نهمين عامل مرگ و مير به حساب 
می آيد، افزود: اما در ايران ساليانه حدود 1۸ هزار نفر به علت تصادفات جان خود 

را از دست می هند و در واقع سومين عامل مرگ و مير در ايران تصادقات است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان ادامه داد: تلفات جاده ای در استان 
اصفهان ساليانه حدود 1200 نفر است، همچنين 226 نفر نيز سال گذشته در شهر 

اصفهان به علت تصادف جان خود را از دست داده اند.
وی در ادامه با اشاره به اينكه بايد به سمت ابزارهای نوين ترافيكی و حمل و نقل 
هوشمند پيش برويم، گفت: نصب دوربين های ترافيكی در معابر شهر تنها يكی از 

اركان حمل و نقل هوشمند به حساب می آيد.
صلواتی با برشمردن مزيت های نصب دوربين های ترافيكی در معابر تصريح كرد: 
گستردگی پهنه نظارت، كاهش مراجعات عمومی، اطالع رسانی لحظه ای و مستند 
و ايجاد بانك اطالعاتی متمركز از فوايد اين دوربين ها است كه كمك می كند تا 

شرايط ايمن تری در تصادفات داشته باشيم.
وی همچنين با بيان اينكه عامل اصلی ۸5 درصد تصادفات مرگبار و يك سوم كل 
تصادفات رانندگی در جاده ها سرعت است، ادامه داد: كشور پيشرفته ای همچون 
فرانسه نيز برای كاهش اين سرعت در پنج سال گذشته يك هزار دوربين در معابر 

خود نصب كرده و موفق شده 30 درصد از تخلفات رانندگی را كاهش دهد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان در بخش ديگری از صحبت های 
خود بيان كرد: برنامه ريزی شهری ترافيك در شهر اصفهان به اين گونه است كه 
سالی 10 درصد از تصادفات كاسته شود البته مديريت شهری به  تنهايی نمی تواند 
اين اقدام را انجام دهد و استانداری، شهرداری و سازمان ها بايد به ميدان بيايند تا 
اين اتفاق رخ دهد.وی تصريح كرد: بحث حمل  و نقل هوشمند يكی از اولويت های 

مديريت شهری بوده و نگاه اصفهان به اين موضوع بسيار مثبت است.
صلواتی افزود: تاكنون 120 دوربين نظارت تصويری و 20 دوربين سطح تخلفات 
در اصفهان نصب  شده و همه افراد از اختصاص بودجه تا نصب دوربين ها در اين 
بخش ها تالش كرده اند.وی با اشاره به اينكه همكاری و هماهنگی هوشمند در 
اصفهان مثال زدنی است، تاكيد كرد: مركز كنترل ترافيك به  عنوان مغز متفكر 

شهر اگر ثانيه ای از حركت بايستد كنترل شهر مختل می شود.
وی ادامه داد: طی يك ارزيابی 36۸ هزار خودرو در شهر اصفهان بين 100 تا 120 
كيلومتر سرعت دارند و برخی از خودروها باالی 200 كيلومتر حركت می كنند و 

شايد اين موضوع برای شهری مانند اصفهان غير قابل  تصور باشد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان تاكيد كرد: خوشبختانه شهر 
اصفهان راه صعود به قله شهر هوشمند و ايمن را پيدا كرده است و به همت 
شورای شهر اصفهان اين الگو و هدف برای ديگر شهرها در نظر گرفته خواهد 

شد.
فرهنگ  مباحث  از  اصفهان  ديگر شهر  از 5 سال  تا كمتر  كرد:  اضافه  وی 

ترافيكی به الگوی مثال زدنی و سرمشق برای ديگران تبديل می شود.
رئيس کميسيون حمل و نقل شورای شهر اصفهان:

نصب 120 دوربين ترافيكی در معابر شهر اقدام هوشمندانه ترافيكی است 

رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: نصب 
جالب،  اقدامی  شهر  معابر  در  اصفهان  شهرداری  توسط  ترافيكی  دوربين   120

هوشمندانه و خداپسندانه است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، غالمرضا شيران در آيين 
بهره برداری از  120 دوربين ترافيكی سطح شهر اصفهان در قالب طرح »هر هفته 
با چند افتتاح« با اشاره به اينكه افتتاح اين دوربين ها باعث شد پس از 9 سال 
عضويت در شورای شهر نخستين بار در مراسم افتتاحيه فيزيكی شهرداری شركت 
كنم، اظهار كرد: با افتخار در اين جلسه حضور پيدا كردم چرا كه كنترل هوشمند 

ترافيك را يك تغيير نگرش می دانم.
وی ادامه داد: سال ها منتظر چنين روزی بوديم كه فكر و برنامه بيش از بيل و 
كلنگ و آرماتور كار كند و در واقع اين جنس كار است كه می تواند رفتارها و 

روش ها را تغيير دهد و فرهنگ را به وجود آورد.
رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
اينكه افتتاح اين طرح پاسخگوی سه بُعد در شهر پايدار است، تصريح كرد: كاهش 
تصادفات، كاهش آالينده های هوا و كاهش شكايات ناشی از آلودگی صوتی با ايجاد 

حمل و نقل پايدار در يك شهر پايدار به وجود می آيد.
وی در ادامه به اهميت كاهش سرعت خودروها در شهر و اثرات مثبت آن اشاره 
و  دارد  به همراه  را  انواع سكته ها  تا  از زخم معده  آلودگی صوتی  افزود:  و  كرد 
اگر بتوانيم سرعت خودروها را در سطح شهر كاهش دهيم توانسته ايم گامی در 

راستای سالمتی شهروندان برداريم.
شيران با اشاره به اينكه سرعت خودروها در تصادفات نقش بسزايی دارد، گفت: 

می توان با رعايت سرعت از شدت تصادفات جلوگيری كرد.
وی عنوان كرد: كاهش سرعت در سطح شهر بايد به فرهنگ تبديل شود و اين 
فرهنگ بايد استمرار پيدا كند.رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورای 
اسالمی شهر اصفهان بيان كرد: شهرواندن همان طور كه در خيابان های شهر نفس 
می كشند بين 100 تا 500 هزار ذرات نانويی و ذرات معلق در هوا وارد ريه هايشان 

می شود كه اين امر سبب آسيب جدی به بدن آنها خواهد شد.
وی در ادامه به بحث فرهنگ عدالت اشاره كرد و ادامه داد: موضوعی به نام فرهنگ 
عدالت وجود دارد كه بيان می كند اگر عملی خوب باشد بايد به آن توجه كرد 
و اگر خوب نباشد آن عمل بايد از دستور كار خارج شود، بنابراين عدالت حكم 
می كند كه خودروها در شهر نبايد از يك سرعت مشخص عبور كنند و در صورت 

تخلف با آنها برخورد شود.

صبح  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  وطن:  کيميای   
ديروز جلسه علنی خود را با صحبت از شهر خالق صنايع 
دستی آغاز كرد و در ادامه معضالت زيست محيطی آن 

را پيگيری نمود. 
««خالقيت، موتور محرکه توسعه پایدار شهری

در  ديروز  صبح  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رييس 
جلسه علنی اين شورا با تبريك ميالد حضرت عيسی و 

پيامبر اعظم سخنان خود را آغاز كرد. 
رضا امينی گفت: كالنشهر اصفهان از سوی يونسكو به 
عنوان شهر خالق انتخاب شد و به جمع شهرهای خالق 
جهان پيوست. اصفهان نخستين شهر ايرانی است كه به 
شبكه شهر های خالق جهان زير نظر يونسكو پيوسته 
است. شبكه جهانی شهر های خالق، معتبرترين شبكه 
جهانی است كه از سوی يونسكو تشكيل شده و اصفهان 
به لحاظ برخورداری از صنايع دستی و هنر های مردمی 

به عنوان عضو رسمی اين شبكه انتخاب شده است.
برخورداری از قابليت های باال در عرصه فرهنگ و هنر از 
شاخصه های شهرهای خالق است و اين بدان معنا است 
كه بستر مناسب و قابليت توسعه پايدار از ويژگی های 

شهر اصفهان است.
است،  آمده  يونسكو  بيانيه  در  افزود:  ادامه  در  امينی 
شهری  پايدار  توسعه  محرک  موتور  عنوان  به  خالقيت 
می  فرهنگی  چاالكی  و  اجتماعی  مشاركت  همراه  به 
آورد،  ارمغان  به  را  شهر  برای  متعالی  ای  آينده  تواند 
شبكه  در  اصفهان  ثبت  پيگيری  با  مديريت شهری  لذا 
جهانی شهرهای خالق و همچنين ايجاد مركز خالقيت 
و نوآوری در شهرداری اصفهان، نخستين گام های موثر 

را در اين عرصه برداشته است.
شهر  گفت:   يونسكو،  های  استاندارد  به  اشاره  با  وی 
های  توانمندی  و  نوآوری  از  كه  است  شهری  خالق، 
كند.  می  استفاده  شهری  پايدار  توسعه  در  شهروندان 
يونسكو  توسط   2004 سال  در  خالق  شهرهای  شبكه 
پايه گذاری شد و خالقيت مردم در كنار صنايع دستی، 
معماری و طراحی، رسانه، و غذا به عنوان شاخصه های 

شهر خالق است.

شهر  تعريف  در  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رييس 
تنوع  و  هنر  كه  است  جايی  خالق  شهر  گفت:  خالق 
فرهنگی بدليل اهميت و توانايی خاص آن مورد تشويق 
قرار می گيرد و افراد می توانند در زندگی روزمره خود از 

فعاليت های خالق بهره ببرند.
رضا امينی در زمينه ايده شهر خالق تصريح كرد: ايده 
شهر خالق مبحثی جديد و مورد توجه در حوزه مطالعات 
شهری و به ويژه مديريت شهری است و بر بهتر شدن 
محيط زندگی و ارتقای كيفيت زندگی به واسطه تفكرات 
نو شهروندان تأكيد دارد. اين ايده گسترده ديد و انديشه 
به  و  داده  را وسعت  و شهرسازان  ريزان  برنامه  مديران، 

تنوع عاليق و عقايد در پهنه شهر احترام می گذارد.
در  خالق   های  شهر  ايجاد  اهميت  به  اشاره  با  امينی 
ايجاد شهر های  اين شهر ها گفت: همچنين  شكوفايی 
خالق باعث رونق و شكوفايی حيات شهری می گردد كه 
با ساير  اين خود سطح مناسبات يك شهر را در پيوند 

شهر ها در مقياس ملی و فراملی گسترش می دهد. 
شهر  اركان  افزود:  خالق  های  شهر  اركان  درباره  وی 
خالق شامل مردم   -   بنگاه های اقتصادی -   فضاها 
-  پيوندها  -   چشم اندازها  است كه توجه به اين اركان 
حياتی  آينده  در  خالق  شهرهای  توسعه  و  ايجاد  برای 

است. 
با  را  خالق  شهرهای  شبكه  يونسكو  گفت:  امينی  رضا 
هدف كمك به بازيابی پتانسيل های اقتصادی، اجتماعی 
و خالق صنايع فرهنگی كه بوسيله هنرمندان محلی برپا 
تنوع  در هدف  را  يونسكو  بتوانند  تا  كرد  داير  می شد، 

فرهنگی اش به نتيجه برساند.
خطر  به  را  شهروندان  سالمت  هوا،  ««آلودگی 

انداخته است

رييس كميسيون حمل و نقل ، محيط زيست و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با گاليه از اوضاع 
و  شهر  سالمت  گفت:  اصفهان  شهر  هوای  نامناسب 
باشد.  زنی  چانه  قابل  كه  نيست  موضوعی  شهروندان 
رودربايستی و سستی و چانه زنی و رعايت هيچ موضوع 
ديگری برای كسانی كه خواسته يا ناخواسته، محسوس 

انديشه خود سالمت شهر و  يا  و  رفتار  با  نامحسوس  يا 
يا  و  مسوولين  به  خدا  از  بعد  اميد  چشم  كه  شهرندان 

نمايندگان خود دوخته اند، جايز نيست. 
انگاری  از اين سهل  ادامه دو نمونه  غالمرضا شيران در 
هايی كه سالمت شهر  را مخدوش می كند را بيان كرد: 
از صد  تنفس بيش  با هر  اين مورد كه مردم شهر  اول 
هزار عنصر خطرناک سمی را استنشاق می كنند و انواع 
امراض و گرفتاری های تنفسی و غير تنفسی را با هزينه 
در  اين  شوند.  می  متحمل  درمانی  شيمی  گزاف  های 
حالی است كه خودرو ها و سوخت های غير استاندارد و 
رفتار های ترافيكی نامناسب همواره در حال انجام است 

و با آن ها برخوردی مناسبی صورت نگرفته است. 
ساختمان  احداث  را  كننده  آلوده  مورد  دومين  شيران 
های نامناسب دانست و گفت: چرا ساختمانی كه محيط 
زيست شهر را علی رغم تمامی تذكرات زيست محيطی 
باالترين مقام مملكتی تا دستور العمل های پايين دستی 
زاينده  اطراف  دار كردن محيط  را در خدشه  وجود آن 

گوشزد می كنند همچنان ادامه پيدا می كند. 
خواست  در  مناطق  های  شهرداری  از  پايان  در  وی 

رسيدگی به چنين تخلفاتی را داد.
نسل  سالمت  برای  دما  وارونگی  از  ««جلوگيری 

آینده 

شهری  خدمات  و  سالمت  بهداشت،  كميسيون  عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان نيز درباره مشكالت آلودگی 
هوای اصفهان گفت: اين روز ها يكی از معضالتی كه به 
صورت مكرر با آن مواجه هستيم پديده وارانگی دما در 

شهر اصفهان است 
وحيد فوالدگر ادامه داد: متأسفانه در شهر های صنعتی 
كشور، اصفهان سبقت را ربوده و صدر شهر های آلورده 
قرار  جهان  سطح  در  واال  های  رتبه  در  حتی  و  كشور 
برايمان  تا  هستيم  باران  يا  باد  منتظر  و  است  گرفته 
مشكل را حل كنند و متأسفانه سرعت آاليندگی آنقدر 
پاک  باد هوای  يا وزش  باران  بارش  از  باالست كه پس 
يك روز بيشتر دوام پيدا نمي كند و مجدداً چشم اميد 
به سامانه ناپايدار بعدی داريم و اين معضل چندين سال 

است كه تكرار مي شود و بيماري ها و مشكالت جسمی 
و روحی رو به افزايش است به و آثار آن در نسل های 

آينده قابل مشاهده خواهد بود.
فوالدگر خاطر نشان كرد: دو ماه قبل در يكی از تذكرات 
مسئولين  با  را  ای  جلسه  كه  نموديم  درخواست  خود 
استان و شهر جهت پيگيری برنامه جامع كاهش آلودگی 
اقدامات  نمايندگان مردم  به عنوان  و  باشيم  داشته  هوا 
انجام شده در اين موضوع را پيگيری نمايم ولي متأسفانه 
اقدامی صورت نگرفت اين روزها كه بحرانی ترين شرايط 
دما  وارانگي  كنيم  مي  طي  سال  طول  در  را  آلودگی 
موجب برانگيخته شدن حساسيت ها مي شود و حداقل 
از  خواست  باز  و  پيگيري  گرفت  مي  صورت  كه  كاری 

مسئولين مربوط بود.
««لزوم ایجاد زیرساخت های شهری

شهری  خدمات  و  سالمت  بداشتف  كميسيون  رييس 
در  گفت:  مديريتی  الزم  های  زيرساخت  نبود  درباره 
كشور ما بدون ايجاد زيرساخت های مورد نياز مديريت 
واحد شهری و بدون تاسيس منابع مورد نياز بسياری از 
وظايف مديريت واحد شهری در سبد مطالبات مردم از 

شهرداری ها قرار گرفته است. 
رغم  علی  متاسفانه  كرد:  تاكيد  صادقيان  غالمحسين 
افزايش جمعيت شهری  و  ها  فعاليت شهرداری  توسعه 
ها،  شهرداری  مالی  تامين  های  روش  ترين  مهم  هنوز 
استفاده از روش های سنتی كه در بيشتر موارد مبتنی 
بر دريافت عوارض ساخت و ساز می باشد است. حال اگر 
 95 اصفهان  بودجه  تدوين  حال  در  شهرداری  مديريت 
ساختار  در  تحول  بايستی  باشد،  می   1400 اصفهان  و 
اساسی  رويكرد  يك  عنوان  با  شهرداری  مالی  تامين 

پيگيری نمايد.
صادقيان افزود: پيشنهاد می كنم كميته ای ويژه برای 
سياستگذاری و تامين مالی شهرداری اصفهان متشكل از 
مديران ارشد مالی شهرداری و نمايندگی ها از شورای 
اين حوزه جهت  اسالمی شهر و مشاوران متخصص در 
بررسی روش های مختلف تامين منابع مالی شهرداری و 
تدبير برای ايجاد زيرساخت ها و تسهيل در دسترسی به 

اين منابع تشكيل گردد.
آذین عطریان 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان :

الزام دستگاههای اجرایی استان به نصب 
مخازن استراتژیک آب

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان با اشاره به ضرب االجل 3 ماهه 
استاندار به تمامی دستگاهها در جلسه بررسی ميزان تحقق طرح جامع 
مصرف بهينه آب گفت : از اواخر دی ماه سال گذشته كه اجرای طرح 
جامع مصرف بهينه آب در دستور كار قرار گرفت آبفا استان اصفهان از 
تاريخ 12/12 سال گذشته نظارت بر چگونگی اجرای اين طرح اعمال 

نموده است .
مهندس هاشم امينی اعالم كرد : ناظرين شركت آبفا استان اصفهان 
مخازن  نصب  لحاظ  از  را  دستگاهها  و  ادارات  بررسی  و  پيمايش 
استراتژيك و نصب تجهيزات كاهنده از سال گذشته تاكنون به طور 
جدی دنبال كردند به طوريكه از ابتدای سال جاری تاكنون از پيمايش 
290 اداره در شهر اصفهان به لحاظ نصب مخازن و تجهيزات كاهنده 
: بدنبال نظارت بر چگونگی  مورد بررسی قرار گرفت .وی اعالم كرد 
به  اقدام  اداره   150 تنها  اصفهان  در  اداره   290 از  طرح  اين  اجرای 
نصب لوازم كاهنده نمودند اين درحاليست كه نصب مخازن استراتژيك 
آنچنان از سوی ادارات و دستگاهها مورد استقبال قرار نگرفت . در اين 
بيمارستانها همكاری بسيار مطلوبی  زمينه می توان گفت هتل ها و 

داشته اند .
تمامی   : گفت  اصفهان  استان  آبفا  مديره شركت  هيأت  و  مديرعامل 
ادارات ، ارگان ها ، دانشگاهها ، بيمارستانها، مدارس بزرگ ، پادگان 
ها و ساير نهادهای عمومی طبق نظر استاندار مكلف هستند نهايت تا 
3 ماه آينده نسبت به نصب منابع ذخيره استراتژيك آب و همچنين 
تجهيزات كاهنده مصرف آب اقدام نمايند .مهندس امينی به تدوين 
سند جامع مديريت تأمين ، توزيع و مصرف آب شرب استان اصفهان 
و  عرضه  مديريت  راستای  در  سند  اين   : داشت  اظهار  و  كرد  اشاره 
 4 افزايش  با  ساالنه  كه  چرا  است  گرفته  قرار  كار  دستور  در  تقاضا 
مصرف  مديريت  و  كنترل  های  سياست  اعمال  آب  انشعاب  درصد 
ضروری است .وی پيرامون وضعيت منابع آب شرب تصريح كرد : در 
شرايط پيك مصرف است كه آبفا استان اصفهان برای تأمين آب شرب 
باشد ولی  ثانيه مواجه می  با كاهش 2 مترمكعبی آب در  مشتركين 
در زمان غير پيك مصرف مشكلی جهت تأمين آب شرب مشتركين 
وجود ندارد با اين همه اگر دستگاهها و ادارات نصب مخازن و نصب 
تجهيزات كاهنده را در دستور كار قرار دهند می توان از اين ظرفيت 

جهت كمبود آب شرب در زمان پيك مصرف بهره گيری نمود .

شهردار اصفهان در حاشیه برنامه هر هفته با چند افتتاح

اصفهان به استانداردهاي الزم تصویري ترافیكي جهاني نزدیک شد

شورای اسالمی پیگیر سالمت شهروندان است
شورای شهر اصفهان موضوع سالمت زیست محیطی را با جدیت پیگیری می کند



سالن  در  مدیریت  جامع  نظام  جلسه  اولین 
با حضور دکتر  اصفهان  بهزیستی  مدیریت ستاد 
علوی کارشناس مسئول تحول اداری و بهره وری 
اصفهان،  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
و  تخصصی  معاونین  کل،  مدیر  صادقی  دکتر 
اداره  های  شهرستان  روسای  و  ستادی  روسای 

اصفهان  استان  بهزیستی  کل 
ستاد  اجتماعات  سالن  در 
این  است  گفتنی  شد.  برگزار 
هدف  با  که  آموزشی  دوره 
مدیریت  با  حاضرین  آشنایی 
جامع  نظام   ، انسانی  منابع 
و  سازمانی  عملکرد  مدیریت 
و  مقررات  و  قوانین   ، فردی 
با  مرتبط  های  دستورالعمل 
عملکرد  مدیریت  جامع  نظام 
برگزار  فردی  و  سازمانی 
مدیر  صادقی  دکتر  گردید. 
اصفهان  استان  بهزیستی  کل 
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 

در  که  هایی  تالش  پاس  به  همکاران  شایسته 
که  امیدواریم  گفت:  گرفته  صورت  جاری  سال 
همچنان به عنوان یک دستگاه برتر و تاثیر گذار 
در سطح استان باقی بمانیم.دکتر صادقی به نقش 
تاثیر گذار بهزیستی در سطح جامعه اشاره کرد و 
گفت: باید تالش کنیم با مشارکت فعال در جامعه 
تهدید ها را به فرصت تبدیل نماییم  و با برنامه 
ریزی و مدیریت جامع ، فعال و مفید در راستای 
پیشبرد اهداف بهزیستی تالش نماییم.مدیر کل 
بهزیستی استان اصفهان در بخشی از سخنانش 

افزود: امیدواریم با همدلی و همکاری شما بتوانیم 
سبب  که  فعالیتهایی  شدن  نهادینه  راستای  در 
خدمات،  موقع  به  و  موثر  ارائه  کارایي،  افزایش 
تسهیل و تسریع در انجام کار، کاهش هزینه ها، 
افزایش رضایت ارباب رجوع و خدمت گیرندگان، 
امکان ایجاد هماهنگي بین دستگاه ها و توانایي 
شود  می  خصوصي  بخش 
برداریم.  موثری  های  گام 
در ادامه دکتر علوی مسئول 
برنامه  و  مدیریت  دفتر 
اصفهان،  استانداری  ریزی 
خیر  ضمن  جلسه  مدرس 
مقدم  گفت: از اینکه برای 
خدمت  در  بار  چندمین 
خدمتگزاران جامعه هستیم 
ابراز  وی  خرسندم  بسیار 
امیدواری کرد نتایج حاصل 
از این جلسه منجر به بهبود 
سازمان  در  خدمات  ارائه 
نمره  کسب  و  بهزیستی 
عملکرد  مدیریت  جامع  نظام  ارزیابی  در  قبولی 
مدیریت منابع انسانی گردد.گفتنی است در این 
جلسه مسئولین حاضر با مباحثی همچون مفهوم 
مدل  عملکرد،  مدیریت  و  انسانی  منابع  مدیریت 
نظام جامع مدیریت عملکرد،  ها و مبانی نظری 
مردم،  از حقوق  و صیانت  اداری   قانون سالمت 
شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد 
، روشهای ارتقای سطح پاسخگویی به عملکرد و 
قانون سنجش و تحلیل عملکرد توسط دکتر علوی 

آشنا شدند.  

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: باید با اتخاذ 
این  در  صادرات  توسعه  مسیر  نوین  راهکارهای 
استان تسریع و ارتقاء پیدا کند. به گزارش روابط 
قاسم  بختیاری  و  چهارمحال  استانداری  عمومی 
سلیمان دشتکی در کارگروه توسعه صادرات استان 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: باید تالش شود 

زمینه گسترش و تقویت راه های 
توسعه صادرات کاال و خدمات در 
پیدا  افزایش  مختلف  کشورهای 
کند. وی با اشاره به حمایت های 
دولت یازدهم از بخش خصوصی 
اتاق  افزود:  صادرات  توسعه  و 
مشکالت  باید  استان  بازرگانی 
بخش صادرات را شناسایی کند تا 
راهکارهای ممکن در سطح کالن 
مورد بررسی قرار گیرد. استاندار 
گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 

توسعه صادرات کاال و  باید سعی کنیم که  همه 
اطالعات  و  آمار  و  برنامه ریزی  اساس  بر  خدمات 
اقتصادی  دقیق و بر طبق مبانی اصولی و دقیق 
در مسیر ارتباط اقتصادی منطقه ای و بین المللی 
سوق داده شود. سلیمانی دشتکی بیان داشت: این 
کارگروه باید به صورت مستمر به بررسی وضعیت 
کشورهای  اقلیم  در  جمله  از  هدف  بازارهای 
هرچه  ورود  گسترش  راه های  و  بپردازد  همجوار 
بیشتر کاالهای استان را در این بازارهای مختلف 

ارائه دهد. این مسئول خاطرنشان کرد: با فراهم 
کشورهای  به  محصوالت  صادرات  امکان  شدن 
فعالیت  به  بیشتر  انگیزه  با  تولیدکنندگان  دیگر 
تولیدی می پردازند که این امر در نهایت رونق بازار 
و ایجاد فرصت های شغلی جدیدی را برای جوانان 
جویای کار در استان به همراه خواهد داشت. وی 
فضای  رونق  ضرورت  بر 
تولید  و  کار  و  کسب 
چهارمحال  استان  در 
کرد  تاکید  بختیاری  و 
با  باید  داشت:  اظهار  و 
کارشناسی  بررسی های 
راه  سر  موانع  شده 
خوبی  به  موضوع  این 
زمینه  و  شناسایی 
موانع  این  برطرف شدن 
تعامل  و  همکاری  با  را 
تمامی دستگاه های اجرایی فراهم کنیم. استاندار 
چهارمحال و بختیاری مهم ترین خواسته جوانان 
این استان را اشتغال عنوان کرد و گفت: در این 
ایجاد  زمینه  تولید  به  بخشیدن  رونق  با  راستا 
فرصت های شغلی و در نتیجه شاغل شدن جوانان 
جویای کار در استان فراهم می شود که این امر 
در زمینه های مختلف از جمله پایین آمدن سن 
ازدواج و باال رفتن سطح رفاه و زندگی مردم تاثیر 

بسزایی دارد.

استاندار اصفهان تاکید کرد: ائمه جمعه هم به 
لحاظ شان و جایگاه و هم با توجه به تصریح 
قانون، مجاز به تبلیغ له یا علیه کاندیداها و 
جریانات سیاسي نیستند اما بهترین تریبون 
براي تبلیغ و حمایت از مشارکت حداکثري 

مردم در انتخابات، تریبون 
به  است.  جمعه  نماز 
عمومی  روابط  گزارش 
استانداری اصفهان، رسول 
گردهمایي  در  زرگرپور 
به  استان،  جمعه   ائمه 
عملکرد  از  گزارشي  بیان 
پرداخت  استان  مدیریت 
از  یکي  امسال  گفت:  و 
باشکوه ترین و با ابهت ترین 
ماه های  امنیت ترین  با  و 
محرم و صفر را در کشور و 
استان داشتیم و حتي یک 

مورد بحث امنیتي نیز در استان صورت نگرفت 
در حالي که شرکت در مراسم ها نسبت به قبل 
افزایش یافته بود. زرگرپور یادآور شد: علیرغم 
تهدیدهاي دشمنان براي تخریب مراسم های 
مذهبي این دو ماه، با پیگیری های مجدانه ی 
نیروهاي امنیتي و انتظامي و با کمک و عنایت 
خداوند بدون کمترین مسئله اي این دو ماه 
برگزاري  افزود:  استاندار اصفهان  سپري شد. 
بدون حادثه  راهپیمایي با شکوه و با عظمت 

و  اسالم  ابهت  اربعین،  میلیوني   ۲۷ حدود 
قابلیت شیعه را به نمایش گذاشت. وي برنامه 
ریزی های استان براي مراسم اربعین را خوب 
که  گرفته شد  تصمیم  گفت:  و  کرد  ارزیابي 
توسط  مرزها  از  یکي  در  دائمي  موکب  یک 
در  که  شود  ایجاد  استان 
طول سال به زائرین خدمت 
در  زرگرپور  نماید.  رساني 
ادامه به شرایط فعلي کشور 
بعد  از  گفت:  و  کرد  اشاره 
شرایط  در  کشور  سیاسي 
و  داد  قرار  اي  ویژه  بسیار 
مهم  انتخابات  تا  روزهای 
مجلس  ساز  سرنوشت  و 
مجلس  و  رهبري  خبرگان 
شوراي اسالمي مانده است 
مانده  باقي  مدت  این  در  و 
باید حفظ وحدت و همدلي 
به  و همکاري در دستور کار قرار گیرد. وي 
مسائل امنیتي اشاره کرد و گفت: محرم و صفر 
تمام شده ولي دشمني دشمنان اسالم تمامي 
ندارد و باید هوشیار و در آمادگي کامل بود. 
استاندار اصفهان با بیان اینکه از نظر اقتصادي 
قرار  اي  ویژه  و  خاص  شرایط  در  کشور  نیز 
دارد، اظهارکرد: تورم بسیار کاهش یافته ولي 
رکود ادامه دارد و تولید در برخي از واحدهاي 

صنعتي متوقف و یا کاهش یافته است.

کرمان  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
مساعی  تشریک  هم افزایی،  ایجاد  برای  گفت: 
اقتصاد  وزارت  تابعه  واحدهای  نقش  تقویت  و 
و  دستگاه ها  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای 
در  اقتصاد  وزارتخانه  زیرمجموعه  واحدهای 
شیخ اسدی  حمید  شد.  تشکیل  کرمان  استان 

انتظام  و  هماهنگی  گفت: 
برنامه ها  اجرای  در  بخشی 
وزارت  سیاست های  و 
استانی  سطح  در  اقتصاد 
امور  کل  اداره  عهده  بر 
کرمان  دارایی  و  اقتصادی 
تاکید  شیخ اسدی  است. 
ایجاد هم افزایی،  برای  کرد: 
تقویت  و  مساعی  تشریک 
نقش واحدهای تابعه وزارت 

استانی  سطح  در  تصمیم گیری های  در  اقتصاد 
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  وزارتخانه ای،  و 
وزارتخانه  زیرمجموعه  واحدهای  و  دستگاه ها 
اقتصاد در استان کرمان تشکیل شده است. وی 
با بیان اینکه این شورا به استناد اصل 138 قانون 
راستای  در  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
اهداف  و  اداری  نظام  کلی  سیاست های  تحقق 
سیاست های اقتصادی و مالی کشور تشکیل شده 
استان کرمان مسئولیت حسن  افزود: در  است، 
از  ابالغی  دستورالعمل  و  شورا  وظایف  اجرای 

سوی وزارتخانه بر عهده مدیرکل امور اقتصادی 
و دارایی استان به استناد تبصره ذیل ماده 1۷8 
قانون برنامه پنجم توسعه و عضویت مدیرکل در 
این  و  بوده  استان  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای 
مأموریت های  در  وزارتخانه  نماینده  کل  اداره 
اینکه  به  اشاره  با  شیخ اسدی  است.  محوله 
مؤسسات،  سازمان ها،  تمام 
شرکت ها، بانک ها و بیمه های 
تابعه وزارت امور اقتصادی و 
استانی  واحدهای  و  دارایی 
عضو این شورا بوده و مکلف 
همکاری  و  هماهنگی  به 
کرد:  خاطرنشان  هستند، 
تجربیات  و  افکار  تبادل 
راه کارهای  اتخاذ  هدف  با 
و  تسریع  برای  مناسب 
از   و  جامعه  آحاد  به  خدمات رسانی  در  تسهیل 
همه مهم تر ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین، 
از سوی مراجع  ابالغی  مقررات و بخشنامه های 
ذیصالح قانونی از اهداف تشکیل شورا است. وی 
با بیان اینکه کشور در شرایط اقتصادی حساسی 
اخذ  شورا  این  در  کرد:  تصریح  می برد   سر  به 
گزارش های آماری و عملکردی واحدهای تابعه و 
جمع بندی آنها به منظور ارائه به مراجع صورت 
ارائه گزارش های موازی، متناقض و  از  گرفته و 

ناهماهنگ جلوگیری می شود.

رشد 43 درصدی کمک 
نیکوکاران به ایتام در شهرضا

ایتام  به  حامیان   کمک  شهرضا  شهرستان  امداد  کمیته  مدیر 
زاده  کاظم  محمد  علی  کرد.   تشریح  را  نهاد  این  حمایت  تحت 
ایتام  به  نیکوکار شهرستان نسبت  گفت: بحمداهلل عنایت مردم 
تحت  حمایت باعث به حداقل رسیدن مشکالت مادی این عزیزان 

گردیده است.
حامی   1۲60 از  بیش  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی   
شهرستان  حمایت  این  در  یتیم   ۲48 از  بیش  از   خیراندیش 
می کنند تصریح کرد: در مقایسه با زمان مشابه سال قبل نزدیک 

به ۲00حامی به  جمع حامیان شهرستان افزوده شده است.  
مدیر کمیته امداد شهرستان شهرضا سرانه دریافتی هر یتیم در 
اضافه  اعالم کرد.  وی  میلیون  و ۲00 هزارریال  را 1  شهرستان 
کرد: حامیان نیکوکار در 9 ماهه سپری شده از سال 94 بیش از 
۲ میلیارد و   600 میلیون ریال به ایتام کمک کرده اند که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل رشد 43 درصدی  را نشان می دهد. 

 اهدای بیش از 1400 کیلوگرم 
گوشت به نیازمندان کاشان

از 1400 کیلوگرم گوشت  تا کنون بیش  ابتدای سال جاری  از 
تحت  نیازمندان  بین  شهرستان  کاشان  خیرین  توسط  نذری 
عمومی  روابط  گزارش  به  است.  شده  توزیع  نهاد  این  حمایت 
کمیته امداد امام )ره( استان اصفهان ؛ حسن اسماعیلی با اعالم 
این خبر گفت : ارزش ریالی گوشت های اهدایی بیش از 400 

میلیون ریال برآورد شده است  . 
اسماعیلی ، با اعالم رشد 30 درصدی اهداء گوشت نذری نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته افزود : حفظ عزت نفس و کرامت 
انسانی نیازمندان در طی مراحل مختلف خدمت رسانی مهم بوده 

و دقت نظر در این خصوص حائز اهمیت می باشد . 
 وی خاطر نشان کرد : گوشت های قربانی بالفاصله در اختیار 
امداد  کمیته  مدیر  است .   گرفته  قرار  نیازمندان   و  ایتام  افراد 
نیکوکاري  و  انفاق  فرهنگ  اشاعه   الزمه   شد:  یادآور  کاشان 
همکاري همه جانبه  مردم و مسئولین است که امیدواریم همه 
امور  به  رسیدگي  یکدیگر  کنار  در  ایام  تمامي  در  جامعه  آحاد 
نیازمندان را جزء وظایف انساني خود دانسته و در غم و شادي 

نیازمندان سهیم باشند . 

 احتکار، هندوانه را 
گران کرده است

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید 
هندوانه برای شب یلدا بیش از نیاز است و هیچ کمبودی وجود 
ندارد اما عده ای در این ایام اقدام به احتکار این محصول می کنند 
که دستگاه های نظارتی باید با آن ها برخورد کنند. حسن خدنگی 
برای  و  ندارد  تولید هندوانه هیچ مشکلی وجود  اظهار کرد:  در 
شب یلدا بیش از 150 هزار تن از این محصول تولید شده است 

که بیش از نیاز کشور است.
هندوانه  به  چندانی  خسارت  میناب  منطقه  تگرگ  افزود:  وی   
ارزیابی  و  آمار  آخرین  براساس  اکنون  هم  و  نزد  شده  تولید 
و  منطقه  این  در  هندوانه  تولید  وضعیت  است،  گرفته  صورت 
وجود  مشکلی  و  می شود  ارزیابی  مناسب  کشور  دیگر  مناطق 
کیلوگرم  هر  برای  منطقی  قیمت  اینکه  بیان  با  خدنگی  ندارد. 
هندوانه در بازار مصرف با توجه به هزینه های تولیدی، در بازار 
که  قیمتی  آخرین  گفت:  است،  تومان   ۲500 تا   ۲000 حدود 
استخراج  زنجیره ای  فروشگاه های  در  هندوانه  کیلوگرم  هر  از 
قیمت  این  می رسد  نظر  به  که  بود  تومان   ۲300 حدود  شد 
این محصول  برخی  اما  باشد  ایام منطقی  این  برای هندوانه در 
و  کنند  پیدا  دست  بیشتری  سود  به  تا  می کنند  احتکار  را 
 دستگاه های نظارتی باید با این مسئله و احتکارکنندگان برخورد

 کنند.

دوربین های ثبت مکانیزه سرعت 
فعال شدند

گفت:  اصفهان  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
دوربین های ثبت سرعت نصب شده در اتوبان ها و بزرگراه ها ۲8 

آذر فعال شدند.
از نیمه   علیرضا صلواتی اظهار کرد: طرح زوج و فرد خودروها 
شهریور ماه سال جاری همراه با نصب سیستم مکانیزه و هوشمند 
خودروهای  ورود  آمار  تاکنون  که  شد  فعال  ترافیک  بر  نظارت 
بوده  متغیر  فرد  و  زوج  شده  مشخص  مسیرهای  به   غیرمجاز 

است. 
وی در ادامه افزود: به طور میانگین روزانه حدود 15 هزار خودروی 
متخلف وارد مسیرهای ممنوعه زوج و فرد می شوند که پالک این 
خودروها به صورت گسترده در سیستم های مکانیزه ثبت و اعمال 
قانون خواهند شد و بسته به نوع جریمه هر خودرو، بخشی از اعمال 
 جرایم به صورت پستی و برخی دیگر به صورت پیامکی ارسال 

خواهد شد.
تصریح کرد:  اصفهان  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاون حمل   
و  فرهنگ سازی  هدف  با  عمدتا  اصفهان  در  فرد  و  زوج  طرح 
اطالع رسانی اجرا شد تا مردم مطلع شوند که تخلف هایشان به 
طور دقیق ثبت می شود؛ سیستم کنترل و نظارت ترافیکی صرفا 
شامل دوربین های زوج و فرد نیست و دوربین های خط عابر پیاده 
و سرعت در اتوبان را نیز دربرمی گیرد. وی با اشاره به ثبت تخلف 
عبور از چراغ قرمز توسط دوربین های چهارراه ها عنوان داشت: 
پیاده  عابر  خطوط  نقض  و  قرمز  چراغ  از  عبور  تخلفات  تمامی 
از طریق این دوربین ها ثبت می شود که شهروندان می توانند با 
 مراجعه به سایت راهور از تخلفات و جرایم رانندگی خود مطلع

 شوند.

انتقاد معاون شهردار اصفهان از 
برخی ساختمان ها

تیره  معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: رنگ 
برخی ساختمان های سطح شهر نشان می دهد که معمار دارای 
افسردگی بوده و این حالت روحی خود را نیز به شهر منتقل و زخمی 
بر تن شهر زده است. این کار درست نیست و نباید شخصیت شهر 
را تحت تأثیر احساسات فردی قرار داد. علی قاسم زاده در نشست 
پرسید،  اصفهان سؤال  از کیستی  باید  اینکه  بیان  با  رنگ شهر 
فرهنگی  و  ارزشی  نظام  و  دارای شخصیت  اصفهان  کرد:  اظهار 
تصمیم گیری  موارد  این  به  توجه  بدون  اگر  و  است  خاص خود 
را در  اگر شخصیت شهر  افزود:  کنیم دچار خطا می شویم. وی 
 نظر نگیریم با آن درگیر می شویم و طرح های شهرداری پس زده

بوده ایم.  مختلف  حوزه های  در  امر  این  شاهد  بارها  می شود.   
داد:  ادامه  اصفهان  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کرد  کشف  مردم  توسط  را  اصفهان  فرهنگ  و  ارزش ها  باید 
شهر  ویژگی های  معرفی  برای  منبع  بهترین  مردم   چراکه 

هستند. 

امام جمعه کرمان:
کشتار شیعیان در جهان توسط یک مثلث 

فتنه رخ می دهد
امام جمعه موقت کرمان گفت: کشتار شیعیان در جهان 
رژیم  و  جهانی  استکبار  شامل  فتنه  مثلث  یک  توسط 
کشورهای  خائنان  و  تروریستی  گروه های  صهیونیستی، 
حجت االسالم   ، ایسنا  گزارش  به  می دهد.  رخ  اسالمی 
با  کرمان  جمعه  نماز  خطبه های  در  عرب پور  مهدی 
گرامیداشت ۲4 آذر ماه سالروز حادثه مسجد امام کرمان 
اظهار داشت: این دومین حادثه ای است که در شهرستان 
جامع  مسجد  آتش سوزی  از  بعد  انقالب  بحث  در  کرمان 
رخ داد. امام جمعه کرمان عنوان کرد: بعد از عاشورا مردم 
برای هفتمین روز شهید توکلی تجمع و به سوی مسجد 
صاحب الزمان )عج( حرکت کردند که ماموران شاه به مردم 
رساندند.  شهادت  به  را  نفر  چهار  واقعه  این  در  و  حمله 
عرب پور با گرامیداشت ۲۷ آذر ماه سالروز شهادت دکتر 
از بزرگان حوزه و دانشگاه بود که  مفتح عنوان کرد: وی 
به  فرقان  منافقان  توسط گروه  دانشگاه  به  ورود  زمان  در 
شهادت رسید. وی با بیان اینکه روز شهادت دکتر مفتح 
شده  نامگذاری  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  روز  عنوان  به 
ارتباط عمیقی  اسالمی  انقالب  از  بعد  داشت:  بیان  است، 
بین حوزه و دانشگاه برقرار شده است. امام جمعه موقت 
امام حسن عسکری  فرارسیدن شهادت  با تسلیت  کرمان 
شهادت  به  سالگی   ۲9 سن  در  ایشان  کرد:  بیان  )ع( 
شرایط  سخت ترین  در  خود  حیات  زمان  در  و  رسیدند 
در  داد:  ادامه  عرب پور  داشتند.  قرار  اجتماعی  و  سیاسی 
حکومت  عباسی  خلفای  دوره  سه  )ع(  حسن  امام  زمان 
کردند و ایشان توسط معتمد عباسی به شهادت رسیدند. 
وی با اشاره به سالروز تأسیس ثبت احوال اظهار کرد: این 
سازمان خدمات زیادی به مردم ارائه می کند و مردم نیز 
همکاری الزم  سازمان  این  با  هویتی  اسناد  تهیه  در  باید 
محکومیت  با  کرمان  موقت  جمعه  امام  باشند.  داشته  را 
ماه  آخر  روزهای  در  پاکستان  و  نیجریه  شیعیان  کشتار 
مثلث  یک  سوی  از  وحشتناک  اقدامات  این  گفت:  صفر 
گروه های  صهیونیستی،  رژیم  و  جهانی  استکبار  که  فتنه 
تروریستی و خائنان کشورهای اسالمی از جمله عربستان 

و قطر اضالع آن هستند، رخ می دهد. 
نیجریه  مردم  درصد   ۷0 تا   60 اینکه  بیان  با  عرب پور 
مسلمان و هفت درصد آنها شیعه هستند، گفت: روحانی 
بود  راحل  امام  شاگردان  از  که  نیجریه  شیعیان  برجسته 
زیادی  زحمات  وی  که  شده  زخمی  نیجریه  حوادث  در 
برای این کشور کشیده است. وی بیان داشت: گروه های 
رسانه ای و مسئوالن کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق 
اتفاقات نیجریه و پاکستان سکوت  بشر می کنند در برابر 
کرده و هیچ عکس العملی نشان ندادند. امام جمعه موقت 
کرمان با اشاره به آغاز حفاری تونل انتقال آب در کرمان 
که  است  بااهمیت  و  بزرگ  بسیار  پروژه  یک  این  افزود: 
تا پنج سال  به طول 38 کیلومتر و در مدت زمان چهار 
اجرا  خاتم االنبیاء  قرارگاه  و  ایرانی  مهندسان   توسط 

می شود.

رد شهر و استانها 4

کیمیای وطن : گویا قرار است طوالنی ترین شب سال تبدیل به کابوس 
بسیاری از خانواده های کم بضاعت کشور بشود. هر ساله با نزدیک شدن 
به اعیاد و جشن ها یا ماه هایی مانند رمضان شاهد رشد بی سابقه اقالم 
ضروری خوراکی هستیم که البته در برخی موارد دولت توانسته جلوی 
احتکارگران را بگیرد اما در بیشتر مواقع این احتکارگران هستند که به 

سودهای کالن دست پیدا می کنند. 
««  جای خالی هندوانه

راهی میوه فروشی ها که می شوم یک مسئله بیش از همه چیز توجهم را 
جلب می کند. هندوانه سرخ ترین میوه شب یلدا جایش در میان میو های 
از  خبری  طوالنی  یلدای  برای  امسال  گویا  است.  خالی  مغازه ها  یلدایی 
سرخی هندوانه شیرین با صدای طبل نیست. به اولین مغازه میوه فروشی 
که می روم از فروشنده درمورد خرید میوه شب یلدا می پرسم که در جوابم 
می گوید: سال گذشته به علت همزمانی رحلت پیامبر)ص( با شب یلدا، 

خرید میوه در این شب کم شده بود.
««  افزایش 40 درصدی قیمت میوه های یلدایی

داریم،  قیمت  افزایش  درصد   40 تا  یلدا  در  معموال  اینکه  بیان  با  وی 
اصال  هندوانه  درحال حاضر  می کند:  عنوان  هندوانه،  کمبود  درخصوص 
کاذبی  قیمت  افزایش  با  نیز  بازار  در  موجود  ناچیز  مقدار  و  ندارد  وجود 
روبه رو است. وی تصریح می کند: سال گذشته در همین زمان حدود 1۲ 
تن هندوانه داشتیم که اکنون همانطور که مشاهده می کنید، هندوانه ای 
نداریم. این فروشنده ادامه می دهد: انار به وفور وجود دارد و قیمت آن طی 
چند روز مانده تا یلدا تفاوت چندانی نمی کند، زیرا انار بیشتر برای همین 
شب به طور شگرف مصرف می شود و اگر به فروش نرسد، در مغازه می ماند. 
این میوه فروش وضعیت خراب بازار میوه را ناشی از خرابی اقتصاد کشور 

می داند و عنوان می کند: تفاوت قیمت میوه ها در مغازه های مختلف ناشی 
از کیفیت و نوع جنس است. وی در خصوص قیمت انار خاطرنشان می کند: 
قیمت اناربین 4۲00 تومان تا 4500 تومان پیش می رود و فروشندگان 
نیز سود 35 درصدی تعیین شده توسط اتحادیه را رعایت می کنند که 
به صورت متوسط برای فروشنده حداکثر ۲0 درصد سود پس از حذف 

خرابی ها و دور ریزها به همراه دارد.
«« افزایش 60 درصدی فروش میوه شب یلدا

ایام  و  یلدا  شب  در  فروش  مورد  در  و  رفته  دیگری  فروشنده  سراغ  به 
از آن می پرسم که می گوید: میزان فروش در شب یلدا 60 درصد  قبل 

بیشتر می شود. وی با بیان اینکه امسال مردم به غیر از 10 درصد اقشار 
خاص، قدرت خرید ندارند، تصریح می کند: ممکن است میوه ها برای شب 
افزایش 15 درصدی، این  با وجود اعالم  یلدا تا 30 درصد گران شود و 
افزایش صورت می گیرد. وی درخصوص کمبود هندوانه نیز عنوان می کند: 
هندوانه برای شب یلدا بسیار کم است و هندوانه های ذخیره شده نیز اکثرا 
خراب هستند و در میادین هندوانه بین ۲500 تا 3000 تومان به فروش 
می رسد. این فروشنده میوه به قیمت باالی انارهای موجود در مغازه اش 

اشاره می کند و می گوید: انار به وفور وجود دارد، اما قیمت آن باالست.
««فروشنده با هر قیمتی که بتواند می فروشد

باالست،  آن  قیمت  اما  بیاید،  هندوانه  دارد  احتمال  اینکه  بیان  با  وی 
تصادفی  و  سرزده  صورت  به  نظارت  برای  بازرسین  می کند:  اظهار 
قوی  دلیل  به  اما  می کنیم،  عمل  اتحادیه  نرخ نامه  طبق  ما  و  می آیند 
دلخواهی  قیمت گذاری  فروشنده  چنینی  این  ایام  در  بازرسی ها  نبودن 
این  می رساند.  فروش  به  را  میوه اش  بتواند  که  قیمتی  هر  با  و  دارد 
فروشنده تاکید می کند: طی هفته گذشته میوه هایی مانند پرتقال و انار 
یلدا  تا شب  قیمت  افزایش  و همین  است  گران شده  درصد  حدود ۲5 
در حالیکه سال گذشته  ادامه می دهد:  فروشنده  این  ماند.  باقی خواهد 
افزایش قیمت را شاهدیم و  قیمت هندوانه 500 تومان بوده است، این 
نیز  این موضوع در صورتی دیده می شود که حتی هندوانه های موجود 
که کیفیت مناسبی ندارند و دپو شده محسوب می شوند، با قیمت 3 تا 
5000 تومانی به فروش می رسند. وی با بیان اینکه فروش میوه نسبت 
به سال های گذشته صفر است، اظهار می کند: برخی اقالم تا100 درصد 
 گرانی به همراه دارند و انار طی هفته گذشته حدود 1500 تومان گران تر 

شده است.
««جای خالی نظارت مسئولین

با نگاهی گذرا به بازار میوه و آجیل و قیمت های نجمومی مانند هندوانه 
کیلویی 4500 تومان یا انار کیلویی 3000 تومان و آجیل کیلویی حداقل 
دالل  ای  عده  چگونه  که  آید  می  پیش  سوال  این  تومان  هزار  پنجاه 
اقتصاد کشور را علیرغم همه شعارهایی که درباره  از  می توانند بخشی 
تنوع بی  و  این وسعت  با  ما  آیا کشور  فلج کنند.  نظارت داده می شود 
نظیر جغرافیایی و آب و هوایی باید تنها به دلیل تقاضا برای یک محصول 
 در یک شب خاص با چنین بحرانی روبرو شود؟ پاسخ را به شما واگذار

 می کنیم.

          جای خالی نظارت مسئولین 

  بازار داغ گران فروشی در شب یلدا 

 برگزاری جلسه نظام جامع مدیریت عملکرد 
با رویکرد مدیریت منابع انسانی
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 « گشتی در اخبار
باطل شدن موافقت نامه تاسیس مناطق 

گردشگری در یزد
مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد گفت: بر اساس بررسی به عمل آمده به ویژه در نظر 
منطقه  تأسیس 10  موافقت  استان،  گردشگری  نمونه  مناطق  فیزیکی  پیشرفت  گرفتن 
نمونه گردشگری یزد باطل و تنها مجوز چهار منطقه تایید شد. به گزارش خبرگزاری 
 45 بعد،  به   86 سال  از  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  شرافت  محمدمهدی  فارس 
آنها  از  تعدادی  برای  استان تصویب شده و در عمل حتی  نمونه گردشگری در  منطقه 
مورد  در  بازنگری  و  ارزیابی  موضوع  گذشته  سال  از  بود،  انتخاب شده  سرمایه گذار  نیز 
طی  شد  مقرر  گردشگری  کارگروه  در  کرد:  بیان  وی  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  آنها 
شود.  اتخاذ  زمینه  این  در  نهایی  تصمیم  کارگروه،  تخصصی  کمیته  نظر  با  ای  جلسه 
زمینه  این  در  نیز  شهرسازی  و  معماری  عالی  شورای  خوشبختانه  شد:  یادآور  شرافت 
اساس  بر  کل  اداره  گذاری  سرمایه  معاونت  سوی  از  و  ابالغ  را  شیوه نامه ای  و  مصوبه 
آن  و گزارش  اقدام  ارزیابی  به  نسبت  ابالغی  نامه  و شیوه  کارگروه گردشگری  مصوبات 
به کمیته تخصصی کارگروه گردشگری ارائه و در نهایت تنها مجوز چهار منطقه نمونه 
موارد  و در سایر  بودند  فاقد سرمایه گذار  افزود: 30 منطقه  تمدید شد. وی  گردشگری 
نیز مشکالت تأمین آب و مجوزهای مربوطه یا عدم اهلیت سرمایه گذار و مواردی از این 
 قبیل که موجب عدم پیشرفت کار بوده، وجود داشته که این عوامل منجر به لغو مجوزها

 شد.

 انتخابات در ایران نماد مردم ساالری
 دینی است

امام جمعه شهرستان برخوار گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران پدیده مبارک 
انتخابات  با  و نماد مردم ساالری دینی است. حجت االسالم مسعود سرافراز تصریح کرد: 
است که مردم سرنوشت سیاسی خود را رقم می زنند؛ باید این پدیده مبارک را به گونه ای 
برگزار کرد که در شأن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشد. سرافراز خاطر نشان 
کرد: قطعاً مردم انقالبی ایران همانند انتخابات گذشته در صحنه حضور پرشوری خواهند 
یافت و افراد شایسته، والیی و در خط والیت و رهبری را برای مجلس شورای اسالمی و 
خبرگان رهبری انتخاب خواهند کرد. امام جمعه برخوار در خصوص مصوبه اخیر مجلس 
نمایندگان آمریکا، گفت: این یک اقدام کامال سیاسی است که البته دولت و وزارت امور 
خارجه در این ارتباط باید پاسخ محکمی به آمریکایی ها بدهند. وی ادامه داد: مجلس 
نمایندگان آمریکا در صدد است تا فضای مثبت ایجاد شده پس از برجام را با دست انداز 
مواجه کند در حالی  که پروژه ایران هراسی در دنیا شکست خورده است بنابراین با توجه 
به این  گونه اقدامات از سوی طرف مقابل الزم است که ایران پاسخ محکم تری نسبت به 
این قبیل رفتارها بدهد. سرافراز با اشاره به بسته شدن پرونده PMD گفت: این توفیق 
بزرگی برای دستگاه دیپلماسی و یکی از دستاوردهای بزرگ کشور ما در مسئله هسته ای 

است که این پرونده بسته شد.

پرداخت بدهی بازنشستگان فوالد 
وظیفه دولت است

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: پرداخت بدهی بازنشستگان 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنجان  مردم  نماینده  است.  دولت  وظیفه  فوالد 
به  مطلوبی  وضعیت  در  فوالد  صنعت  بازنشستگان  گفت:  فوالدشهر  مردم  جمع 
بازنشستگان  همه  بدهی  تا  است  دولت  وظیفه  منظور  همین  به  نمی برند،  سر 
صنعت فوالد را پرداخت کند. مجید منصوری با اشاره به بدهی های معوقه دولت 
بازنشستگان  حقوق  پرداخت  در  تسریع  در خصوص  بنده  افزود:  بازنشستگان  به 
شرکت سهامی ذوب آهن که چند ماهی است حقوق دریافت نکرده اند، تذکراتی 
را در مجلس به وزیران مربوطه داده ام. وی با اشاره به فرمایشات امام علی)ع( در 
نهج البالغه تأکید کرد: خدمتگزاری با داد و ستد فرق دارد و امام علی)ع( همواره 
بر نزدیکان خود متذکر می شدند که من مقام و منصب را برای مسائل سیاسی، 
لنجان در مجلس شورای  نماینده مردم  نمی خواهم.  و مقاصد شخصی  اقتصادی 
و  خارج شده  خدمتگزاری  دایره  از  کشور  در  که  نمایندگانی  شد:  یادآور  اسالمی 
اهداف دیگری را دنبال می کنند در واقع خائنین به مملکت به  حساب می آیند. 
منصوری متذکر شد: ردایی را که مردم به ما هدیه کرده اند، ردای خدمتگزاری به 
مردم است نه اینکه بخواهیم از اعتماد مردم جهت به دست آوردن مقاصد شخصی 
بهره ببریم و درگیر مسائلی نظیر رانت، رشوه و دیگر موضوعات این چنینی بشویم.

استاندار اصفهان : 

تبلیغ له یا علیه کاندیداها از تریبون نماز جمعه مجاز نیست

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان

راه اندازی شورای برنامه ریزی اقتصادی در کرمان
استاندار چهارمحال و بختیاری:

ارتقا مسیر توسعه صادرات در چهارمحال و بختیاری



پرویز پرستویی با »بوفالو« می آید 
پخش کننده فیلم »بوفالو« با اعالم اینکه این فیلم از 
10 دی ماه اکران می شود، ابراز امیدواری کرد: بازی 
پرویز پرستویی در این فیلم باعث جذب مخاطبان 
»بوفالو«  فیلم  است  قرار  افزود:  خانی  سعید  شود. 
از  اکران بشود، پیش  آزاد  ماه در گروه  از 10 دی 
این قرار بود این فیلم از 25 آذر نمایش داده شود 
از 10 دی ماه  افتاد و حاال  اما اکران آن به تاخیر 
قطعا فیلم اکران خواهد شد. خانی با اشاره به بازی 
با توجه به  ادامه داد:  پرویز پرستویی در این فیلم 
اینکه حدود یکسال است، فیلمی از آقای پرستویی 
استقبال  با  »بوفالو«  فیلم  امیدوارم  نشده ،  اکران 
کننده  پخش  این  شود.  روبرو  تماشاگران  و  مردم 
سینما درباره اکران فیلم »بوفالو« در گروه آزاد و در 
این مقطع که فرصت اندکی تا جشنواره فیلم فجر 
باقی مانده است ، گفت: با توجه به شرایط سینمای 
ایران و تعداد فیلم هایی که در انتظار اکران هستند ، 
طی توافقی که با عوامل فیلم صورت گرفت،  تصمیم 
ازاد  گروه  در  و  فصل  این  در  را  »بوفالو«  گرفتیم 
سجادی  کاوه  کارگردانی  به  »بوفالو«  کنیم.  اکران 
حسینی و تهیه کنندگی همایون اسعدیان با بازی 
پرویز پرستویی ، سهیال گلستانی ، پانته آ پناهی ها و 
که  است  جوانی  و شوهر  زن  درباره  هومن سیدی 
برای دستیابی به رویاهایشان به شهر انزلی می روند 

اما در آنجا حوادثی سر راهشان قرار می گیرد.

پخش »چک برگشتی« از شبکه یک
ساخته   - برگشتی«  »چک  تلویزیونی  مجموعه 
سیروس مقدم - از یکشنبه، 29 آذر از شبکه یک 
تلویزیونی  سریال  پایان  با  شود.  می  پخش  سیما 
»نفس گرم«، مجموعه تلویزیونی »چک برگشتی« 
به  شب  فردا  از  غفوری  الهام  تهیه کنندگی  به 
امیرجعفری،  سریال  این  در  رود.  می  آنتن  روی 
نورد،  برق  هومن  هاشمی،  هدایت  فر،  رامین  ریما 
یوسف صیادی، علی صالحی، امیر حمیدزاده، احمد 
کردند.  بازی  نادری  فریبا  رهنما،  بهاره  مهرانفر، 
نام  به  جوانی  نقش  سریال  این  در  امیرجعفری 
و  شده  آزاد  زندان  از  تازگی  به  که  دارد  را  لطیف 
برای  خود  سوءسابقه  کردن  فراموش  با  دارد  قصد 
به  پا کند، ولی  و  تازهای دست  امرار معاش شغل 
هر جا که می رود، به خاطر سابقه منفی و خالفش 
کسی حاضر نمی شود به او کار دهد. او به هرجا که 
می رود، با در بسته روبه رو می شود. مشکالت او اما با 

ماجرای یک چک برگشتی دو برابر می شود.

وعده »شب بارونی« برای شب یلدا
ترین  تازه  در  پاپ  موسیقی  خواننده  صادقی  رضا 
کنسرتش که در سالن میالد نمایشگاه بین المللی 
تهران برگزار شد، از انتشار تازه ترین اثر خبر داد. 
وی در این کنسرت موسیقایی با اعالم انتشار قریب 
الوقوع تازه ترین اثر موسیقایی خود که قرار است 
منتشر  مجازی  فضای  در  بارونی«  »شب  عنوان  با 
شود، توضیح داد: خوشبختانه با تالشی که توسط 
گرفته  انجام  پوشان  مشکی  گروه  در  همکارانم 
اگر  و  شده  آماده  بارونی«  »شب  اینترنتی  آلبوم 
هفت  با  یلدا  شب  با  همزمان  نیاید  پیش  مشکلی 
شود.  می  تقدیم  عزیزان  شما  به  مختلف  قطعه 
البته در این آلبوم یک برنامه ویژه هم برای عالقه 
اساس  بر  که  ایم  گرفته  نظر  در  خوانندگی  مندان 
و  توانند روی قطعه بی کالم »ماه  آن عزیزان می 
موهات« خوانندگی کنند و بعد اثر خود را به آدرس 
ایمیلی که برایشان در نظر گرفتیم ارسال کنند. این 
در حالی است که بعد از بررسی این کارها بنده در 
کار منتخب همراه با خواننده اثر قطعه مشترکی را 

می خوانیم.

آکادمی اسکار در حالی نام 9 فیلم را برای حضور در مرحله بعد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان 
اعالم کرد که نامی از فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« نماینده ایران دیده نمی شود. براساس این 
گزارش،از مجموع 9 فیلم اعالم شده برای دور بعد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان 7 فیلم از 

اروپا هستند و حضور نمایندگان اردن و کلمبیا قابل تامل است. 
در فهرست منتشر شده: »برند عهد جدید« ساخته ژاکو ون دورمل 
از بلژیک؛ »یک جنگ« به کارگردانی توبیاس لیندهولم از دانمارک؛ 
»موستانگ« ساخته دنیس گامز ارگوون از فرانسه؛ »شمشیرباز« به 
کارگردانی کالوس هارو از فنالند؛ »هزارتوی دروغ ها« ساخته یولیو 
از مجارستان؛  نمس  آلمان؛ »پسر سائول« ساخته الزلو  از  ریچارلی 
»زنده باد« ساخته پدی بریتناچ از ایرلند؛ »در آغوش گرفتن ابلیس« 
ساخته سیرو گوئراو از کلمبیا و »ذیب« ساخته نجل ابونوار از اردن 9 
فیلمی هستند که از میان انها در نهایت 5 نامزد نهایی بهترین فیلم 
و  معرفی می شوند  آینده  ژانویه سال  روز 14  اسکار 2016  خارجی 
مراسم اعطای جوایز نیز روز 28 فوریه درلس آنجلس برگزار خواهد شد. 
سال گذشته فیلم سینمایی »امروز« به کارگردانی سیدرضا میرکریمی 
نماینده سینمای ایران بود که آن فیلم نتوانست به مرحله نهایی راه یابد 

بهترین  اسکار  برنده جایزه  لهستان  از  پاولیکوفسکی  پاول  به کارگردانی  نهایت »آیدا«  و در 
فیلم خارجی زبان شد. سینمای ایران پیش از این یک بار با فیلم »جدایی نادر از سیمین« 

فیلم  و  است  کرده  را کسب  زبان  خارجی  فیلم  بهترین  اسکار  فرهادی  اصغر  کارگردانی  به 
»بچه های آسمان« به کارگردانی مجید مجیدی نیز به مرحله نهایی راه یافت. هشتاد و هشتمین 
 دوره جوایز اسکار 28 فوریه 2016 )دوشنبه 10 اسفند( در دالبی تیه تر در هالیوود برگزار 
می شود. فیلم سینمایی »محمد رسول اهلل)ص(« ساخته مجید مجیدی، یکی از بزرگترین و 
پرهزینه ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران به حساب می آید که از 
5 شهریور ماه به سرگروهی سینما ماندانا و سینما آزادی اکران شد. 
این فیلم، پیش از تولد پیامبر اسالم)ص( تا 12سالگی ایشان را در بر 
می گیرد و البته بخش های پیش از 50 سالگی پیامبر را نیز به صورت 

فالش بک نشان می دهد.
 فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« که اولین قدم جدی سینمای ایران 
در زمینه معرفی پیامبر اعظم )ص( به شمار می آید و قرار است هم 
در ایران و هم در خارج از کشور به سه زبان عربی، انگلیسی و اردو 
اکران شود. زمان فیلم »محمد رسول اهلل« 2 ساعت و 58 دقیقه است. 
به گفته ی مجید مجیدی یک غافلگیری بسیار بزرگ برای این فیلم 
وجود دارد و آن هم بازیگران فیلم است. ساخت فیلم »محمد رسول 
اهلل )ص(« از سال 86 آغاز و پس از 7 سال تالش آماده پخش و اکران 
شده است. اولین فیلم ساخته شده درباره پیامبر عظیم الشأن اسالم، حدود 35 سال پیش توسط 

فیلمساز فقید سوری، مصطفی عقاد ساخته شده است.

چهارمین  »شیفت شب«  سینمایی  فیلم   : کیمیای وطن 
ساخته نیکی کریمی از 27 آبان ماه به سرگروهی سینما 
کریمی،  نیکی  قبلی   فیلم های  برخالف  شد.  اکران  آزادی 
در شصت  فیلم  این  ندارد.  تم مستندگونه  »شیفت شب« 
سی ویکمین  و  اسکاتلند  ادینبرو  فیلم  جشنواره  نهمین  و 
محمدرضا  داشت.  حضور  لهستان  ورشو  فیلم  جشنواره 
زوج  یک  عنوان  به  را  اصلی  نقش های  زارع  لیال  و  فروتن 
در »شیفت شب« بازی می کنند. پخش این فیلم برعهده 
ی رسانه فیلمسازان مولود است. نیکی کریمی پیش از این 
و  بعد«  روز  »چند  شب«،  »یک  های  فیلم  ساخت  فیلم، 
»سوت پایان« را در کارنامه خود ثبت کرده است. به گفته 
ی علی اصغری )نویسنده(،  فیلم »شیفت شب« کار تلخی 
نیست بلکه کاری اجتماعی و خانوادگی است و قصه زنی 
است که زندگی خوب و آرامی دارد اما با شنیدن یک خبر 
در می یابد طوفانی در راه است و می کوشد جلوی طوفان 
سیمرغ  سودای  بخش  در  شب«  »شیفت  فیلم  بگیرد.  را 
سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و موفق به 
دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن )لیال زارع( و جایزه 
نویسنده،  عنوان  به  کریمی  نیکی  برای  داوان  هیات  ویژه 

کارگردان و تهیه کننده شده است.
««خالصه فیلم 

روایت زنی به نام ناهید است که در خیابان های تهران به 
دنبال شوهرش می گردد تا راز زندگی شان را کشف کند.

««داستانی بدون گره
با توجه به تبلیغات خوب  فیلم شیفت شب نیکی کریمی 
با  چندان   ، کند  کسب  توانست  که  جوایزی  و  گسترده  و 
ترین  تند  و  شاید سختگیرانه  نشد.  مواجه  منتقدان  اقبال 
انتقاد را مسعود فراستی نثار این فیلم کرد . آقای بداخالق 
: چقدر استیصال؟ مجبورید  این فیلم گفت  سینما درباره 
مگر فیلم بسازید. این همه کار در عالم هست. مثال بازیگری 
شاید یکی از بزرگترین ضعف های فیلم اخیر نیکی کریمی 
نبود گره افکنی در داستان است که سبب شده با قصه ای 
بی روح و خسته کننده مواجه شویم که کمتر بیننده ای 
را می تواند راضی کند. پایان فیلم باز است و زمان نقش 
که  نیست  مهم  اصال  و  ندارد  حادثه  پیشبرد  در  چنداني 
زمان وقوع حوادث شب است روز است یا هر زمان دیگري 
اما باید توجه داشت که در این ساختار هم داستان درست 
به اندازه سینماي کالسیک مهم است با این تفاوت مهم که 
نوع روایت و قصه گویي فرق دارد وگرنه نوشتن یک قصه 
با این مشخصات بدون ایجاد گره افکني یا وارد کردن یک 
حادثه در سیر داستان که کاري ندارد و از عهده هر کسي 
بر مي آید. یکی دیگر از ضعف های مهم فیلم شاید حرکات 

بیش از اندازه دوربین است که گاه گیج کننده و سردرد آور 
هم هست. به شخصه به فیلم برداری دوربین روی دست 
عالقه زیادی دارم و همواره شجاعت کارگردان ها در این 
سبک فیلم برداری را تحسین کرده ام اما متاسفانه استفاده 
افراطی و غیر ضروری در این سبک فیلم برداری نه تنها 
جذاب نیست بلکه سبب می شود مخاطب گیج و سردرگم 
انتخاب  در  کریمی  نیکی  خانم  آینده  در  امیدوارم  شود. 

داستان و سبک فیلم برداری فیلم خود تجدید نظر کنند.
««حواشی :

- فیلمبرداری فیلم »شیفت شب« در مهر 1393 در تهران 
شروع شد و در 45 روز، انجام گرفت.

- محمدرضا فروتن در فیلم »دو زن«، »زن دوم« ،»شبانه 
روز« و »برباد رفته« با نیکی کریمی هم بازی بوده است.

- لیال زارع درباره ی بازی با یاس نوروزی، بازیگر خردسال 
فیلم »شیفت شب« گفت: »دختر بچه فیلم ما آنقدر باهوش 
و حرفه ای بود که هیچ مشکلی در همکاری با او نداشتیم.«

- فیلم نامه ی فیلم »شیفت شب« با طرحی از محمود آیدن 
توسط نیکی کریمی و علی اصغری به نگارش درآمده است.

سازمان  ارزشیابی  و  نظارت  معاون  احسانی،  محمد   -
سینمایی از پشت صحنه فیلم  »شیفت شب« بازدید کرده 
است. اودر این بازدید گفت: “آسیب شناسی و پرداختن به 

موضوع زوج های جوان که ازموضوعات مبتال به روز است. 
هم میتواند باعث تحکیم بنیان های خانواده شود و هم به 
از منظر  جذب مخاطب سینما کمک کند. هر کارگردانی 
خود به این موضوع نگاه و به آن می پردازد. از ویژگی فیلم 
»شیفت شب« نگاه یک کارگردان زن به این مقوله است 
که توقع می رود توأم با نوعی شاعرانگی، دیدن لطافت ها و 
زیبای های زندگی مشترک خانوادگی و دغدغه مندی برای 

حفظ و تحکیم نهاد خانواده باشد.«
««عوامل فیلم »شیفت شب«:

محمود  نویسنده:  کریمی/  نیکی  تهیه کننده:  کارگردان، 
یدااهلل  صدابردار:  کریمی/  نیکی  اصغری،  علی  آیدن، 
پردازی:  چهره  طراح  نریمی زاده/  رضا  صداگذار:  نجفی/ 
هایده  تدوین:  صدقی/  صحنه:سولماز  طراح  بوجاریا/  افروز 
صفی یاری/ منشی صحنه: شهره مفیدی/ مدیر تولید پیمان 
جعفری/ مدیر صحنه: جواد داودی/ دستیار صحنه: پدرام 
کریمی/ موسیقی: کارن همایون فر/ مشاور رسانه ای: شیما 
بازیگران:   / ایرایی  پیام  عکاس:  نجفی/  مسعود  غفاری، 
امیرحسین  قریشی،  سحر  زارع،  لیال  فروتن،  محمدرضا 
آرمان، ترالن پروانه، امیر آقایی، گوهر خیراندیش، حسین 
پاکدل، اکبر رحمتی، روح اهلل محرابی، سعیده عرب، شایان 

خلیلی، یاس نوروزی، نیکی کریمی

باغ فدک میزبان »شب بلند سال« 
سال«  بلند  »شب  عنوان  با  ای  برنامه  ویژه 
ویژه شب یلدا از سوی مرکز نجوم ادیب روز 
فدک  باغ  مجموعه  در  آذرماه   29 یکشنبه 
عمومی  روابط  گزارش  به  شود.   می   برگزار 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 
برنامه  با  همراه  یلدا  ویژه شب  برپایی جشن 

های شاد و  متنوع و همچنین رصد ماه از جمله بخش های این ویژه 
برنامه است.  ویژه برنامه »شب بلند سال« از سوی مرکز نجوم ادیب 
روز یکشنبه 29 آذرماه از ساعت 18 تا 21 شب در محل باغ فدک 
واقع در  خیابان غرضی، خیابان کاج برگزار می شود.  این برنامه در 
بازارچه سرپوشیده باغ فدک به همراه برپایی غرفه کودک و صنایع 

دستی برگزار می شود که میزبان عموم  شهروندان گرامی می باشد. 

بررسی »یکصد ساله شدن نسبیت عام« 
باشگاه  نشست  یکمین  و  پنجاه  و  یکصد 
نجوم  آموزش  مرکز  سوی  از  اصفهان  نجوم 
 16 ساعت  از  آذرماه   30 دوشنبه  روز  ادیب، 
تا   19 در سالن همایش های کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان برگزار می شود.  به گزارش 
تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط 
شهرداری اصفهان، میهمان ویژه این نشست 

دکتر »مسلم زارعی« استاد فیزیک  دانشگاه صنعتی اصفهان است که 
پیرامون »یکصد ساله شدن نسبیت عام« به سخنرانی می پردازد.  صد 
سال از فرمول بندی نظریه نسبیت عام می گذرد، این نظریه باعث 
پیشرفت های زیادی در فیزیک گرانش و کیهان شناسی  شده است 
لذا موضوع نشست این ماه مرکز نجوم ادیب از بین تمام کاربردهای 
شناسی«  در  کیهان  عام  نسبیت  »اثرات  موضوع  به  عام،  نسبیت 
اختصاص یافته که چگونگی تشکیل ساختارها و فیزیک تابش زمینه 
کیهانی در آن مرور خواهد شد و توضیحاتی  در خصوص نسبیت عام 

و چگونگی اثرات آن ارائه می شود. 
آلبرت انیشتین در سال 1917، مقاله نسبیت عام را که مطالعه ای 
بر کل کیهان بود ارائه کرد که در یک جمله کوتاه می توان گفت 
 در نسبیت عام، جرم می گوید که فضا-زمان چطور خم بر دارد و 
انحنای فضا-زمان مسیرحرکت جسم را تعیین می کند و در  نسبیت 
خاص درباره رفتار اجسامی که دارای سرعتی نسبت بهم هستند بحث 
می شود ولی در نسبیت عام از شتاب گیری اجسام با  وجود گرانش 

صحبت می شود.   

برگزاری ویژه برنامه »شب عاشقان بی دل«
همزمان با آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( 
مراسم ویژه شب یلدا با عنوان »شب عاشقان 
از  سوی  آذرماه   29 یکشنبه  روز  دل«  بی 
فرهنگسرای باران برگزار می شود.   به گزارش 
تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط 
باران  فرهنگسرای  رییس  اصفهان،  شهرداری 

بیان کرد: حافظ خوانی، اجرای  نمایش زورخانه ای، اجرای تئاتر طنز، 
برگزاری مسابقه برترین اثر شب یلدا)میوه، آجیل، ژله و ...( و ... از 
جمله برنامه های  این مراسم است.  مرتضی قرنفلی گفت: برنامه »شب 
عاشقان بی دل« به مناسبت آغاز امامت حضرت ولیعصر)عج( و شب 
یلدا ویژه عموم  شهروندان منطقه هشت شهرداری برگزار می شود.  
وی در ادامه افزود: عالقه مندان برای شرکت در این ویژه برنامه می 
به  محل  و عشاء  مغرب  نماز  از  بعد  آذرماه  یکشنبه 29  روز  توانند 

فرهنگسرای باران واقع در خیابان شمس آباد مراجعه کنند. 
  

کتابخانه شهرداری اصفهان حامی هنرمندان 
بخش نگارخانه در کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان به منظور ارتقای سطح فرهنگ جامعه 
با  افزایش  آشنایی  مردم  جهت  در  تالش  و 
در  هنرمندان  آثار  از  حمایت  و  هنری  آثار 
روابط  به گزارش  حال خدمت رسانی است.  
شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی 
اصفهان، رییس کتابخانه مرکزی ضمن اعالم 

این مطلب بیان کرد:  حمایت از  هنرمندان ملی و استانی در حوزه 
برپایی نمایشگاه های متنوع در حوزه های مختلف هنری و اشاعه 
مفاهیم و ارزش های فرهنگی هنری از دیگر اهداف فعالیت بخش 

 نگارخانه مرکزی است. 
سید حمیدرضا میرپویا افزود: این بخش با فضایی بالغ بر 1000 متر 
آثارشان  به  تأیید  که  هنرمندانی  به  گالری  سه  از  استفاده  با  مربع 
کارشناسان رسیده و مراحل اداری و مالی مربوط به آن انجام پذیرفته 
است، به اجاره  سالن به صورت هفتگی اقدام می کند.  وی ادامه داد: 
نمایشگاه،  از  فیلم  و  تهیه عکس  ها،  نمایشگاه  برگزاری  و  چیدمان 
اطالع  رسانی در مورد نمایشگاه های برگزار شده  از طرق مختلف، 
تهیه کارت مدعوین و ارسال به  هنرمندان و تهیه بانک اطالعاتی از 

هنرمندان استان از دیگر فعالیت های این  بخش است.  
وی تصریح کرد: به طور متوسط در هر ماه بسته به کیفیت، محتوا 
و مخاطبین آثار، بین چهار تا شش هزار نفر  به طور رایگان  از این 

نمایشگاه ها بازدید می کنند. 

رونمایی از آلبوم جدید علیرضا قربانی 
»من عاشق چشمت شدم« که شامل بخشی 
است،  قربانی  علیرضا  تیتراژ های  موسیقی  از 
خلعتبری،  فردین  شد.  رونمایی  آذرماه   27
آهنگساز اثر نیز در این مراسم حضور داشت و 
با اظهار خوشحالی از استقبال مردم در مراسم 
از  استقبالی  چنین  امیدوارم  گفت:  رونمایی، 

کتاب هم صورت بگیرد و خرید و فروش آن زیاد و زیادتر شود. من 
اطمینان دارم در جامعه ای که کتاب بیشتر خوانده شود، هنر هم راه 
خوب و بهتری برای عرضه خود پیدا می کند. متأسفانه برای ارائه ی 
یک اثر صوتی که فضای پاپ ندارد، باید زمینه ای مثل سینما و سریال 
وجود داشته باشد. من این را قبال هم گفته ام که ما عقب افتاده ترین 
نیز  قربانی  علیرضا  هستیم.  زنده  موسیقی  اعتالی  در  دنیا  کشور 
درباره ی این اثر توضیح داد: بدون اغراق باید بگویم که عالقه ی زیاد 
من برای انتشار این آلبوم از شور و اشتیاقی ایجاد شد که مردم به من 
منتقل می کردند و می خواستند این آهنگ ها را داشته باشند. البته 
وقتی بیشتر مجاب به انجام این کار شدم که فهمیدم به جز وجود 
نسخه هایی از این اثر روی اینترنت، به صورت سی دی هم به فروش 
این  باالخره  که  و خرسندم  خیلی خوشحال  امروز  حاال  و  می رسد 

فرصت فراهم شد و حاال در کنار شما هستم.

حذف فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« از رقابت های اسکار

نگاهی به فیلم شیفت شب ساخته نیکی کریمی

داستانی بدون گره
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گشتی در اخبار

 «سینامی جهان

رفهنگ و هنر

»هیچ« بزرگ رونمایی شد
ایران  رونمایی  اولین بار در  برگترین مجسمه پرویز تناولی از مجموعه »هیچ« این هنرمند، برای 
هنرمندان  آثار  نمایشگاه  افتتاح  و  تناولی  پرویز  مجسمه  بزرگترین  از  رونمایی  مراسم  شد. 

با  آذرماه  تجسمی شامگاه 27  در پیشکسوت  عالقه مندان  و  هنرمندان  حضور 
ارشاد(، آرت سنتر 2 برگزار شد. علی مرادخانی  وزارت  هنری  )معاون 

و فرهنگی شهرداری تهران(، محمدهادی ایازی )معاونت اجتماعی 
مانند گری لوئیس )رئیس سازمان ملل در  هنرمندانی  و  ایران( 
مسعود نصراهلل افجه ای، علی اکبر صادقی،  طهرانی،  امیرصادق 
از فروتن، علی زند وکیلی، علی اتحاد،  جمعی  و  ملک  وحید 

تجسمی  هنرهای  عرصه  و سینما در این مراسم حضور هنرمندان 
دی ماه   17 تا  نمایشگاه  این  ادامه خواهد داشت و عالقه مندان داشتند. 

می توانند برای دیدن آثار هر روز از ساعت 12 تا 21 به نشانی بلوار اندرزگو شمالی، شماره 145، باغ 
انجمن خوشنویسان مراجعه کنند.

تدارک سجاد افشاریان برای »بهترین نمایشنامه «اش
سجاد افشاریان گفت: »او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود« بهترین نمایشنامه ای است 

»او که تاکنون نوشته ام و قرار است به کارگردانی  شود.  اجرا  زودی  به  ولی زادگان  محمد 
از شمال من، جنوب من، شرق و غرب  که  است  نمایشی  نام  بود«  من 

با  باران و  مهدی 6دی ماه در تماشاخانه  مسافرآستانه،  عامر  بازی 
و  معیریان  بیتا  سوگل خلیق به صحنه می رود. حسینی نیا، 
نویسندگی  که  افشاریان  را سجاد  نمایش  این  تهیه کنندگی  و 
این برعهده دارد، دراین باره گفت: از  نگارش  تا 92  سال 1390 

و ساختار دراماتیکی که دارد فکر نمایشنامه زمان برد و به لحاظ تم 
که تا به حال نوشته ام. افشاریان در می کنم بهترین نمایشنامه ای است 

نمایش  دی ماه   18 و   17  ،16 برج روزهای  در  نیز  را  دهه ی60«  »اسکارلت 
آزادی اجرا می کند . این نمایش یک مونولوگ با داستانی عاشقانه و تراژیک است که به صورت 

موزیکال اجرا خواهد شد.

پاسخ مهران غفوریان به حاشیه ها
مهران غفوریان که بعد از بازی در فیلم سینمایی »ناردون« اجرای »سه شو« را از سر می 
گیرد، می گوید از سریال »در حاشیه« قهر نکرده است. مهران غفوریان درباره تازه ترین 

مهر  خبرنگار  به  خود  های  »در فعالیت  دوم  سری  در  اخیرا  گفت: 
چون  اما  کردم  بازی  »ناردون« حاشیه«  سینمایی  فیلم  با 

تا قسمت 21  دوستان قرارداد داشتم  کنار  مجموعه  این 
شرایط  اقتضای  به  و  به بودم  حاشیه«  »در  گروه  از 
مدیری  مهران  خداحافظی کردم. وی افزود: کارگردانی 
شنیده شایعاتی که درباره قهر من از  حاشیه«  »در  پروژه 

این  در  ندارد.  صحت  شود  سریال 24 قسمتی من و جواد می 
به خاطر فعالیت های دیگر و قولی که رضویان در 21 قسمت بازی کردیم اما 

داده بودم باید از این مجموعه خارج می شدم.

بازگشت »فوتبال 120« با مجری جدید
به گزارش کیمیای وطن سری جدید برنامه »فوتبال 120« به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور 
با شکل و شمایل جدید به روی آنتن می رود. شبکه ورزش  با اجرای محمدحسین میثاقی،  و 

فوتبالی«، سیما طی روزهای گذشته و در حین  »شب های  برنامه  پخش 
»فوتبال  جدید  سری  پخش  120« پس از وقفه ای چند ماهه از 

به زودی و همراه با تغییراتی به خبر داد و اعالم کرد، این برنامه 
رفت. سری  خواهد  آنتن  120« روی  »فوتبال  برنامه  قبلی 
سابق اخبار ورزشی شبکه سه توسط حمید محمدی )گوینده 
که و رادیو( اجرا می شد. این برنامه  ماهه  چند  وقفه ای  از  پس 

اتفاق افتاد، دوباره به شبکه ورزش همزمان با پایان فصل فوتبال اروپا 
تصاویری از حاشیه های فوتبال اروپا و برمی گردد. »فوتبال 120« پیش از این 

همچنین منتخبی از بهترین برنامه های ورزشی دنیا را در شبکه ورزش به تصویر می کشید. این 
برنامه جمعه ها ساعت 22 و 10 دقیقه از شبکه ورزش پخش می شد.
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 «  ورزش و سالمت)2(

 اصغرقلندری:
استان  ورزشی  اکثر هیات های  به چه دالیلی  نیست  اخیرمشخص  درسال های 
اصفهان به ویژه هیات های کم درآمد و فاقد درآمد با بحران مالی وکمبود و نبود 
بودجه و امکانات ورزشی مواجه شده اند و بالطبع برنامه های اجرایی خود را به 
صورت مقطعی و با کمک های مالی مردمی و خود ورزشکاران و دست اندرکاران 
اداره امور مربوط به هیات خود، به مرحله اجرا درآورده اند و با مشقت درمسابقات 
قهرمانی کشور شرکت کرده اند! که بدون تردید همین عوامل باعث گردیده تا از 
برنامه های زیربنایی و پشتوانه سازی دراز مدت دور بمانند! ضمن اینکه این دالیل 
عامل رکود وگاها نزول فاحشی درهیات ها گردیده تا نتایج مطلوبی را به دست 
بر علت  اینکه عدم ثبات مدیریتی دربرخی هیات ها هم مزید  به  نیاورند مضافا 
شده تا برنامه های راهبردی نداشته باشند و به ناچار با بضاعت ناچیز خود فقط 
به شرکت در مسابقات قهرمانی کشور دل خوش کنند! در چنین شرایطی است 
که تغییر مدیریت هم سودی در بر نداشته و تاثیر چندانی نخواهد داشت و مدیر 
بعدی هم قادر نخواهد بود با وجود مشکالت یاد شده تحول ایجاد کند و باعث شود 
شعارها جامه عمل بپوشند! طبیعی است زمانی که اسباب بزرگی فراهم نباشد، به 
موازات آن برنامه و دیدگاه راهبردی هم درکار نباشد هرگز نمی توان شعارها را 
عملیاتی و اجرایی کرد، ضمن اینکه عمر دوران تصدی رؤسای هیات های ورزشی 
انتخاباتی برای 4 سال برگزیده می شوند و  با رای اعضای مجمع  اندک است و 
احتماال با تغییر درمدیریت اداره کل از پست خود عزل می شوند و فرد دیگری 
جایگزین آنها خواهد شد که به جز اجرای برنامه ها، آن هم به صورت نمایشی و 
مقطعی ثمر دیگری در بر نخواهد داشت! هیات گلف نیز از جمله هیات هایی است 
که کوچکترین درآمدی ندارد و سخت در مضیقه مالی به سر می برد و مثل »خرما 
بر نخیل و دست ما کوتاه« درمورد این هیات کامال صدق می کند! و می شود گفت 
هیات گلف به مانند بعضی هیات های ورزشی، مجبور شده باری به هرجهت کارها 
را دنبال کند و با صرف هزینه های شخصی در مسابقات کشوری آبروداری نماید!

کسب مقام سوم بانوان گلف باز اصفهان در مسابقات قهرمانی کشور بهانه ای شد 
تا خبرنگار کیمیای وطن در یک تماس تلفنی با محسن شیران رییس هیات گلف 
استان اصفهان جویای وضعیت مالی هیات گلف و صحت و سقم مطالبی باشد که 

در سایت های خبری استان مطرح شده است.
صحبت های رییس هیات گلف در ارتباط با مطالبی که بدان اشاره شد را نگارنده 
بی کم وکاست تنظیم کرده است که به شرح ذیل تقدیم شما خوانندگان عزیز 

روزنامه کیمیای وطن می شود.
رییس هیات گلف استان اصفهان دراین گفتگوی تلفنی، با اشاره به کسب مقام 
سوم دختران گلف باز اصفهان درمسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: همان طور 
که اطالع دارید هیات های ورزشی این استان در این سال های اخیر با مشکالت 
این مشکل   با  دیرباز  از  که  گلف  هیات  ویژه  به  گریبانند!  به  مالی دست  فراوان 

مواجه بوده و کسی هم پاسخگوی درد دلمان نیست و به آن اهمیت نمی دهد!
دانشگاهی  تحصیالت  و  دانش  از  که  استان  گلف  هیات  رییس  شیران  محسن 
دو  در  ورزشی  های  هیات  به  بودجه  تخصیص  در خصوص  باشد،  می  برخوردار 
سال 93 و 94 به ویژه به هیات گلف سخنانی ایراد کرد وگفت: متاسفانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان حاضر نیست به وضعیت هیات گلف توجه کند و مشکل 
اذعان  به صراحت  اینکه مدیرکل محترم  و جالب  نماید!  را حل  این هیات  مالی 
می دارد، این اداره کل اعتباری که قادر باشد بابت هزینه های جاری هیات گلف 

بپردازد دراختیار ندارد!
آقایان در مسابقات کشوری،  و  بانوان  تیم های  برای حضور  شیران تصریح کرد: 
ناچار شدیم با هزینه شخصی شرکت کنیم و همان طور که در ابتدا اشاره کردم با 
کسب مقام سوم بانوان، برای ورزش دیار کهن صفاهان افتخار آفریدیم، البته اگر 

در نظر آقای مدیرکل کسب این مقام افتخار محسوب شود!
رییس هیات گلف در ادامه از بی تفاوتی اداره کل ورزش و جوانان استان نسبت به 
مشکالت مالی هیات گلف ابراز نارضایتی کرد و افزود: هیات های ورزشی بازوهای 
واقع  به  که  مدیرکل  با  مالقات  برای  که  بار  هر  اما  شوند  می  محسوب  کل  اداره 
دیدارشان  کردیم، حسرت  مراجعه  دفترکارایشان  به  استان هستند  ورزش  متولی 
به دلمان ماند! و توفیق نیافتیم مشکالت هیات را با مدیرکل ورزش و جوانان در 
مدیرکل  آقای  ها  هیات  رؤسای  گردهمایی  درجلسه  اینکه  ضمن  بگذاریم!  میان 
اعالم داشتند درب اتاق من به روی شما باز است، هرگاه مشکلی داشتید می توانید 
با مراجعه به دفتر کارم با من در میان بگذارید! لیکن هر بار مراجعه کردیم و از 
رئیس دفتر ایشان وقت مالقات گرفتیم، بعدا در تماس تلفنی به بهانه های مختلف 
استانداری  دارند!  جلسه  مدیرکل  آقای  که  ها  عنوان  این  با  و  شدند  می  متوسل 
هستند، کاری پیش آمده و نمی توانند شما را بپذیرند ما را از فیض دیدار با مدیرکل 

محروم کرده است!
به  مدیرکل  توجهی  بی  و  لطفی  کم  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شیران  محسن 
هیات گلف چه علتی دارد؟ گفت: حدود دو ماه از تصدی آقای سلطان حسینی 
های  هیات  رؤسای  همایش  همان جلسه  در  که  بود  مدیرکلی گذشته  پست  در 
دارند  ای  ها، خواسته  رؤسای هیات  از  اعالم کرد هر یک  ورزشی مجری جلسه 
می توانند با گرفتن نوبت مطرح کنند که بنده اولین نفری بودم که با بلند کردن 
دست، درخواست صحبت کردم و گفتم آقای مدیر کل،  اکثر هیات های ورزشی با 
مشکالت عدیده مالی مواجه هستند، ازجمله هیات گلف که از جمله هیات هایی 

است که کوچک ترین درآمدی ندارد، نیاز به توجه ویژه شما دارد و اضافه کردم 
که اداره کل باید با سیاستگذاری و برنامه ریزی مدونی با درنظر گرفتن شرایط 
رهایی  نابسامان  این وضع  از  تا  بیاورد  به عمل  را  اقداماتی  ها،  هیات  در  موجود 
پیداکنیم، ضمن اینکه باید خاطرنشان کنم درسال های اخیر اداره کل هیچ کمک 
مالی و فکری به این هیات نداشته است! که در جواب فرمودند شما درست می 
گویید اما متاسفانه خود اداره کل هم با مشکالت مالی دست به گریبان است و به 
خاطر بدهی هایی که  در سال های قبل به بارآورده اند حساب های بانکی اش 
مسدود شده است، لذا نه تنها امسال)93( که در سال 94 هم هیچ کمک مالی 
نمی توانیم به هیات ها داشته باشیم! وقتی معترض شدیم که با این وضع چطور 
می شودکارکرد و درمسابقات کشوری حضور پیدا نمود!؟ اظهار داشتند تنها هیات 
گلف با این مشکالت روبه رو نیست، شامل اکثر هیاتها می شود، پس باید هیاتها 
به نوعی درآمد زایی کنند و با یافتن اسپانسر، مشکل مالیشان را خودشان حل 
کنند، اداره کل هیچ کمکی نمی تواند بکند، همین چند جمله اعتراض آمیز کفایت 

میکرد تا مورد بی مهری آقای مدیر کل قرار بگیریم!
شیران افزود: بیش از این نیاز نمی بینم به علت بپردازم زیرا کامال مشخص است 
با تغییر تحوالتی که در حوزه مدیریت صورت گرفته هیچ کار مثبتی درجهت حل 
معضالت پیش روی هیات های ورزشی صورت نگرفته است! و اکثریت قریب به 
اتفاق رؤسای هیات ها به همین خاطر از پست هایشان درهیات ها استعفا داده اند و 
علیرغم میل باطنی و عشق و عالقه خاصی که به رشته ورزشی خود داشتند مجبور 
شدند لقایش را به بقایش ببخشنده! اما از آنجایی که بنده متعهد شده ام تحت هر 
شرایطی به ورزش مورد عالقه ام)گلف( خدمت بکنم با پایداری و شکیبایی تا به 
امروز با کمک های خود ورزشکاران و شخص خودم سعی کرده ایم مشکالت مالی 

هیات راحل و فصل کنیم!
بدون  هم  آقایان  و  بانوان  مسابقات  دوره  این  در  برای حضور  کرد:  تصریح  شیران 
از هزینه را شخصا تقبل کردم و  اداره کل، مقداری  از سوی  کوچک ترین کمکی 
مابقی هزینه ها را هم ورزشکاران تامین نمودند تا توانستیم آبرومندانه در رقابت های 
قهرمانی کشور شرکت کنیم که خوشبختانه مقام سوم بانوان کشور را هم به دست 

آوردیم که حائز اهمیت و درخور تحسین است.
 زمین گلف ورزشگاه بزرگ درحال تخریب است!

محسن شیران رییس هیات گلف استان اصفهان، با ابراز تاسف از شرایط نامطلوب 
زمین در حال تخریب گلف ورزشگاه بزرگ خبر داد و گفت: متاسفانه باید بگویم 

درحالی که زمین گلف ورزشگاه بزرگ اصفهان در مرور زمان و عدم رسیدگی در 
حال تخریب می باشد و اداره کل ورزش و جوانان استان هم با بی تفاوتی حاضر 

نیست هیچگونه کمکی در رفع این معضل به عمل بیاورد!
وی تصریح کرد: من بارها در گفتگو با ارباب جراید گفته ام، باید خدا را شاکر و 
سپاسگزار باشیم در شرایطی که خیلی از استان ها فاقد زمینی با مشخصات زمین 
به نحو  این زمین رادراختیار داریم، پس الزم است  باشند، ما  گلف اصفهان می 
نگذاریم تخریب شود. ضمن  بیاوریم و  به عمل  ازاین زمین مراقبت  شایسته ای 
اینکه اگر درآینده زمین جدیدی به هیات گلف اختصاص داده شود، مشکل بانوان 
گلف باز اصفهان هم حل خواهد شد تا در زمین اختصاصی و محصور به تمرین 

بپردازند تا جای نگرانی باقی نماند.
شیران با بیان این مطلب که شاید امسال باکمک فدراسیون گلف کشور زمین فعلی 
را بازسازی و قابل بهره برداری بهینه کنیم گفت: اگر بتوانیم همین امکاناتی را که 
در اختیار داریم را خوب نگهداری کنیم، مطمئن باشید ادامه دهنده برنامه های 
سال گذشته خواهیم بود و آنها را به اجرا درمی آوریم، البته درصورتی که اداره کل 

هم دست یاری ما را بفشارد و از کمک به هیات دریغ نورزد!

گروه ورزش:
به گزارش روابط عمومی هیات والیبال شهرستان کاشان، سومین اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته 
کشورمان از شنبه 28 آذرماه جاری به مدت یک هفته درکاشان آغازگردید. برپایه همین گزارش تیم 
والیبال نشسته بانوان ایران برای برگزاری یک اردوی یک هفته ای روز جمعه وارد کاشان شد و از شنبه 28 
آذرماه تمرینات خود را در دو سالن بنیاد شهید و شهیدحسن شکرریزة زیرنظر مریم ایرانمنش)سرمربی(، 
بتول مهرانپور)مربی( و فرید صائبی)مدیرفنی( آغاز نمود. خانم ها: لیلی توکلی )سرپرست( و پوران سرلک 
برپایه همین گزارش زینب ملکی،  زهرا  این تیم را همراهی می کنند.  نماینده فرهنگی  به عنوان  نیز 
اکبرزاده ونرجس سخایی از اصفهان، ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند. دیگر دعوت شدگان 
به سومین اردوی تدارکاتی وآمادگی تیم ملی والیبال نشسته ایران عبارتند از خانم ها: نسرین فرهادی 
از استان  از استان زنجان، معصومه زارعی  از استان چهارمحال وبختیاری، زهرا عبدی  و طیبه جعفری 
خراسان رضوی، عشرت کردستانی، بتول جعفریان و بتول خلیل زاده از استان کرمان، زهرا دانای طوس 
غربی،  آذربایجان  استان  از  عباسی  الفت  غزل  همدان،  استان  از  عارف  نجاتی  زهرا  گلستان،  استان  از 
مهری فالحی دریاکناری از استان گیالن، معصومه جراتی از استان خوزستان، و فرزانه حیدری از استان 
هرمزگان. این اردو به منظور آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران برای حضور مقتدرانه در 
مسابقات بین قاره ای)چین( وبازی های پارالمپیک 2016 ریو تشکیل یافته است. میزبانی این اردو را 
هیات جانبازان و معلولین کاشان برعهده دارد که سعی می کند با همکاری اداره ورزش وجوانان و هیات 
والیبال این شهرستان میزبانی شایسته باشد و به نحو احسن اردوی یک هفته ای تیم ملی والیبال نشسته 

کشورمان را اداره نماید.

اهمیت ارزیابی آمادگی جسمانی 
)Principles of  Testing( :اصول آزمون گیری

چرا از آزمون استفاده می کنیم؟
باید به روشنی مشخص  از هر آزمونی، دالیل اجرای آن  از استفاده  پیش 

شود.
باشد،  هدف  بدون  نباید  آزمون  شد،  اشاره  قبلی  دربحث  که  گونه  همان 

خالصه ای از دالیل اصلی آزمون گیری ورزشکاران به قرار زیر می باشد.
1ــ توسعه نیمرخ جسمانی ورزشکار: توسعه نیمرخ بازیکن باکسب اطالعات 
در مورد عوامل مؤثر در آمادگی جسمانی و مهارتی صورت می گیرد، این 

کار با اجرای آزمون های زمان بندی شده کامل تر خواهد شد.
جسمانی  وضعف  قوت  نکات  شناسایی  ورزشکار،  نیمرخ  توسعه  از  هدف 
ومهارتی یک ورزشکار است. با اجرای مجموعه ای از آزمون های ویژه رشته 

ورزشی مورد نظر می توان به این هدف دست یافت.
اطالعات به دست آمده از این آزمون ها را بعدها می توان برای نوشتن و 
رتبه بندی اهداف بلندمدت وکوتاه مدت و بهینه سازی راهبردهای تمرین 

فردی مورد استفاده قرارداد.
درمواردی مانند آسیب دیدگی بلند مدت، بیماری مزمن و شدید و یا دوره 
تعیین شده  از پیش  بازیکن که  بدنی یک  نیمرخ  بیماری،  از  نقاهت پس 
در  او  فعلی  و  قبلی  وضعیت  مقایسه  رابرای  هایی  داده  و  اطالعات  است، 

اختیار قرارمی دهد.
تمرینی،  برنامهء  یک  از  هدف  ویژه:  تمرین  آثاربرنامه  عینی  ارزیابی  2ــ 

بهبود اجرا است.
برای تعیین تغییرات کمی وکیفی دراجرای ورزشکاران که براثر تمرین به 
وجودآمده است، اطالعات اولیه مورد نیازاست، اطالعات اولیه پیش ازشروع 
برنامهء تمرینی وبا استفاده از یک پیش آز مون )pre_test( جمع آوری 
می شود وبایدنسبت به نوع تمرین، اختصاصی ومناسب باشد، همان آزمون 
از  پس  یابیشتر،  هفته  شش  ومعموال   )post_ test( آزمون  پس  بعدها 
با اجرای این کار پیشرفت تدریجی  شروع تمرینات دوباره تکرارمی شود، 

ورزشکاران به طورمتناوب واز طریق آزمون های مکرر مشخص می شود.
برنامه  توانبخشی: درطول یک  3ــ مشخص کردن پیشرفت دریک دورهء 
درمان  دربرابر  ورزشکارمصدوم  یک  پاسخ  چگونگی  نمایش  توانبخشی، 
بسیاری  اهمیت  از  ها  رقابت  به  او  ورزشکاروبازگشت  ازآمادگی  وآگاهی 
برخورداراست، خطر آسیب دیدگی ورزشکارانی که پیش ازدرمان کامل و 

پیش ازموعد مقرربه مسابقات بازمی گردند بسیار باال است.
4ــ تعیین وضعیت سالمت ورزشکار: وضعیت سالمت عمومی یک ورزشکار 
رامی توان با آزمایش ضربان قلب وسایر پاسخ های فیزیولوژیکی به تمرین 

های زیربیشینه نمایش داد.
منظم  ثبت  با  توان  می  را   )overtraining(تمرینی پیش  اولیه  عالیم 
یک  به  قلب  ضربان  پاسخ  دریافت،  ورزشکار  جسمانی  عملکرد  ظرفیت 
تمرین معین را می توان برای ارزیابی چگونگی سازگاری بازیکن با محیط 
تازه و ناآشنا مانند رقابت تیم های حرفه ای و ملی دریک کشور بیگانه به 

کارگرفت.

  غرش رعدآسای پدافند، لرزه براندام 
پارس مهرافکند!

درهفته چهارم لیگ والیبال دسته یک کشور، تیم رعد پدافند اصفهان،درشیراز میهمان تیم پارس مهر فارس 
بود که در سه ست متوالی با نتایج 20/25ــ 21/25 و 18/25 میزبان راشکست داد.

دراین دیدار، شاگردان علی بهرامی نیا که بعداز پیروزی باارزش خود درمصاف باتیم قدرتمند الستیک بارز 
کرمان، روحیه گرفته وازآمادگی الزم برخوردارشده اند، با اقتدارحریف سختکوش خودراازپیش رو برداشتند 
وبا کسب 3 امتیاز این بازی خارج از خانه شادمانه به اصفهان بازگشتند .تیم رعد پدافند اصفهان دربازی 
وزدن سرویس  اول  های  توپ  گرفتن  آن  اهم  که  هایی  نقاط ضعف  به  دادن  پوشش  با  مهرفارس  باپارس 
بود، درکار دفاع روی تورواسپک با تسلط وپرفروغ ظاهرشد ودر روزی که  جوانان متعصب وپرتالش تیم 
درآمادگی الزم به سر می بردند، کاری کرد کارستانان ومقتدرانه درسه ست متوالی تیم پارس مهررا درهم 
کوبید تا درپایان این بازی جذاب وهیجان انگیزجشن پیروزی برپاکند.دراین بازی فرهادمالبهرامی که وظیفه 
بازیگردانی رابرعهده داشت با پاس های ناب وبی نقص خودبرای به حرکت درآوردن موتور تیم با تمام توان 
کوشید تا سهم بسزایی در بدست آوردن این پیروزی ارزشمند داشته باشد، اسپکرهای بلند پروازتیم که 
خستگی نا پذیرمی کوشیدنداز پاس های زیبای پاسور تیم حداکثر استفاده را بردند ودرسایه قدرت انفجاری 
ودقت الزم سد دفاعی روی تو شیرازی های بلند قامت را درهم کوبیدندوآنچنان درخشیدندو زیباترین بازی 
هفته چهارم را به نمایش درآوردند که تماشاگران خودی وغیر خودی را وا داشتند لب به تحسین بگشایند 
وانتخاب بهترین بازیکن را برای نگارنده مشکل کنند! با این حال عالوه بر مالبهرامی پاسور خوش دست 
وکاپپیتان باتجربه، شاهین حاج رسولی، منصور رفیعی، بابک گیویان، محمدعزیزی، مهدی میرزایی ولیبرو 
تیم احسان مهربان فرد روز پرفروغی را سپری کردند وخوش درخشیدند.سرپرست این تیم محمدنصیری، 
ازسوی  که  تیم  این  بودند.  موسوی  وحید  و  خراسانی   وی حمید  های  وکمک  نیا،  بهرامی  علی  سرمربی 
سرکارسرهنگ توکلی حمایت می شود که عالوه بار رعایت اخالق ورزشی پای بند اصول اخالقی و حفظ 
شئونات اسالمی است، درپایان مسابقه وبشکرانه این پیروزی ارزشمند راهی حرم مطهر حضرت شاهچراغ 

شیرازشدند و با زیارت مرقد آن حضرت دعای شکر بجای آوردند.

به یقین تیمی که برای قهرمانی بسته می شود بایدآمادگی رقابت با 
حریفان را داشته باشدوبا برنامه ریزی منطقی وبازی های حساب شده 

با رقبای خودمقابله کند.
البته برنامه ریزی حساب گرانه تنهاخاص تیم هایی می تواند باشد که 
ابتدا به نقاط ضعف خود واقف بوده و به آنها ایمان واعتقاد داشته باشد 
ودر صددرفع آن ها برآید وسیاست مدارانه زمینه ای برای دیدارهای 
خودفراهم کند ومسیر درستی را انتخاب نماید تا به نتایج مطلوب 

دست پیداکند.
شده  دچاربحران  آغازین  های  درهفته  که  آهن  ذوب  فوتبال  تیم 
می  ناباورانه  های  به شکست  تن  وعلیرغم شایستگی جوانانش  بود 
داد، درسایه مدیریت  خوب وانتخاب شایسته یحیی گل محمدی با 
صبروحوصله معایب ونواقص فنی تیم را شناسایی کرد ودرصد د رفع 
آن ها برآمد تا توانست مشکالتی را که دامنگیر این تیم خوب وریشه 
دارشده بود را یکی پس از دیگری ازپیش روبرداردوهمانگونه که همه 
عالقه مندان به فوتبال وهواداران پرشوراین تیم آگاهی دارند،موفق 
شد به بهترین وجه ممکن جبران مافات کند وبه نتایج دلخواه خود 

دست پیداکند، نتایجی که کمتر کسی باورداشت .
تیم  ذوب آهن با تلفیقی ازتجربه وجوان،پس از 12 هفته ای که روی 
شرایط  باوجود  کرد  نمی  تصور  وهیچ کس  قرارداشت  پیروزی  نوار 
بسیارخوبی که درجدول پیداکرده، درگذرگاه آخرنیم فصل، آن هم 
دربازی خانگی مقابل تیم رده دوم جدول با مشکلی مواجه شود واز 
دستیابی به 3 امتیاز ارزشمند آن محروم بماند! اما ضمن اینکه تیم 
استقالل خوزستان یکی از تیم های بسیارخوب این فصل مسابقات 
میباشد که با داشتن بهترین خط دفاعی تنها 4گل خورده درکارنامه 
پیش  اتفاقات  بروز هرگونه   احتمال  درفوتبال  دارد،  درخشان خود 
بینی نشده طبیعی است وذوب آهن هم ازاین امر مستثنی نبوده و 
باوجود تالش خستگی ناپذیر تک تک بازیکنانش دردقیقه 77 ازپاس 
(که  ویسی  عبداله  طالیی  )تعویض  زهیوی  رحیم  وغافلگبرانه  زیبا 
بود، وضربه سر  بازی گرفته شده  به  به جای عاشوری درنیمه دوم 

مهارنشدنی مهدی زبیدی شکستی رامتحمل شد که حقش نبود!
 

سفیدوسبزپوشان ذوب آهن پس از دریافت این گل  یکپارچه حمله 
شدند وازبازی محتاطانه دست برداشتند وبا دوتعویض خوب کادرفنی 
به بازی تهاجمی روی آوردند تا حداقل بازی را به تساوی بکشانند، 
ویژه  به  خوزستان  استقالل  پذیرتیم  نا  نفوذ  دفاع  طرف  یک  از  اما 
کولی بالی سیه چرده که فوق العاده خوب دفاع می کرد، وازطرف 
دروازه  )فرنادوخسوس(  میدان  ستاره  فوق  استثنایی  دیگردرخشش 
بان شجاع و بیباک این تیم که بارها ناجی فروریختن دروازه استقالل 
بپوشانند،به  عمل  جامه  شان  خواسته  به  نتوانستند  شد  خوزستان 
بازی،  دوم  نیمه  اضافی  وقت  دقیقه  و4  پایانی  دردقایق  خصوص 
درفرصت های طالیی وموقعیت های استثنایی ، این دروازه بان خوب 

مانع از رسیدن ذوب آهن به گل تساوی شد!
فرهافبک  درکنارقاسم حدادی  محمدی  یحیی گل  شاگردان جوان 
دونده وبا تجربه و مدیریت ورهبری خوب مهدی رجب زاده کاپیتان 
با اخالق وخوشفکر تیم که تا پایان این بازی پربرخورد، پا به پای 
جوان ترها دوید وزیباترین بازی خود رابه نمایش درآورد، نیمه اول 
را با برتری کامل اما بدون گل به پایان رساندند، وباوجودی که نیمه 
حریف  با  درمصاف  قدرت  وباتمام  بودند  آغازکرده  خوب  راهم  دوم 
جنگنده  فصل،  نیم  قهرمانی  مقام  به  رسیدن  برای  که  قدرتمندی 
آوردند  به عمل می  فیزیکی  های  برخورد  تکل  قصد  به  محابا  وبی 
تبریزی  خطامرتضی  با  جریمه  درمحوطه  هم  یکبار  متاسفانه  که 
زعم  به  اما  باشد  پنالتی  توانست خطای  می  که  کردند  را سرنگون 
داورمسابقه تمارض محسوب شد وباکارت زرد جریمه شد! تا درنهایت 
تیم شایسته ذوب آهن دردقیقه 77 و دریک موقعیت غافلگیرانه تک 
گل برتری حریف را پذیرا شود وتیم استقالل خوزستان، با 3 امتیاز 
فوتبال  مسابقات  فصل  نیم  امتیازقهرمان   32 وکسب  پیروزی  این 
به 500  شهربا حضورقریب  فوالد  درورزشگاه  و  برترایران شد  لیگ 
 هواداری که از اهواز به فوالد شهراصفهان آمده بودند،جشن قهرمانی

 گرفت. 

جدول لیگ برتر فوتبال در پایان هفته پانزدهم

 زمین گلف اصفهان نیاز به ترمیم دارد!
رییس هیات گلف استان درگفتگو با کیمیای وطن:

قلعه نویی 24 ساعت پس از این مسابقه در شرایطی که تیمش را آماده بازی 
حساس مقابل استقالل می کند، می گوید تیمش در بازی مقابل استقالل اهواز 
نتیجه خوبی گرفته و سعی دارد این روند را در جام حذفی ادامه دهد. قلعه نویی 
کرده  بینی  پیش  همکارانم  و  من  که  همانطور  اهواز  استقالل  تیم  می گوید: 
بودیم، حریف خیلی سختی بود و در زمین تختی ما را عذاب داد. به هر حال 
خوزستانی ها فوتبال را می فهمند و من مطمئنم این تیم اگر شرایط مدیریتی 
و مالی متفاوتی داشت، جایش در اینجای جدول نبود. پس قبل از هر چیز به 

بچه هایم تبریک می گویم که این 3 امتیاز حساس را از اهواز 
گرفتند تا ما با حاشیه امنیت نیم فصل را تمام کنیم.

وقتی از قلعه نویی درباره عصبانیتش از بازیکنان سرباز 
اینطور  او  می پرسیم  بازی  پایان  در  حرف هایش  و 
جواب می دهد که: چنین چیزی نیست. من از بازی 
تمام  را  دشواری  مسابقه  چون  نیستم  ناراضی  تیم 
کردیم واینطور نبود که چون استقالل اهواز در انتهای 

جدول است ما بازی راحتی را پشت سر بگذاریم. آنها 
به خاطر کیفیت خوب  ما  برد  و  ما دویدند  پای  به  پا 
هفته گذشته  دو  یکی  در  آنها  افتاد.  اتفاق  بازیکنانم 

شرایط سختی داشتند و طبعا از نظر تمرکز کمی عقب هستند و شاید این 
مساله روی نمایششان تاثیرگذاشته واال همه می دانند که تراکتور بازیکنان خیلی 
خوبی دارد و یک تیم بزرگ است با هوادارانی که در تمام ایران آنها را به تعصب 
و شورشان می شناسند. به نظر من ما هیچ بهانه ای برای ناکامی نداریم مگر آنکه 

خودمان کم بگذاریم.
سرمربی تراکتور در مورد بازیکنان سرباز تیمش می گوید: البد شما هم با من 
اتفاق نظر دارید که سربازهای تراکتور سرمایه های فوتبال ایران هستند. شکی 
نیست که این همه بازیکن جوان در این سن با تجربه خوبی که از حضور در 
لیگ برتر کسب کرده اند، می توانند سال ها به تیم ملی کمک کنند وشرایط 
خوبی برای فوتبال ایران بسازند اما متاسفانه با یک قانون سختگیرانه آنها 
از حضور در تیم ملی محروم شدند که این مساله باعث شده به شدت 
بگذارید جای  را  بشوند. شما خودتان  نظر روحی دچار مشکل  از 
آنها مگر می شود یک بازیکن در همه فصل خوب بازی کند. اما 
با وجودی که می داند می تواند در تیم ملی بازی کند، به 
تیم ملی دعوت نشود. به نظر من این بازیکن ها به اندازه 
کافی تنبیه شده اند و خوب نیست که آنها را بیشتر از 
این از خدمت رسانی به فوتبال ایران محروم کنیم. همه 

ما می دانیم که اصل بر عطوفت و حفظ سرمایه های ملی است و من به سهم 
خودم از مسووالن محترم نظام وظیفه درخواست می کنم، از تخلف این جوان ها 
بگذرند تا آنها دینشان را ادا کند. بدون شک آنها با این روش بهتر تخلفشان 
نداشتند، جبران خواهند  واقعا تقصیری در آن  از مواقع هم  را که در خیلی 
کرد. قلعه نویی با اشاره به این نکته که همچنان عقیده دارد فوتبالیست های 
ایرانی باید احسان حاج صفی را الگو قرار بدهند می گوید: احسان از 17 سالگی 
باالترین  ایران چهره شده و یکسره درخشیده است و همیشه در  در فوتبال 
سطح فوتبال ایران حضور داشته و حاال هم که در بوندسلیگاست. من دیروز 
هم گفتم او به عنوان سرباز به تراکتور آمد اما با تمام وجودش بازی کرد چراکه 
از این حرف ها بود. بختیار و سروش و دیگر سربازان ما نیز  هدفش بزرگتر 
درست مانند احسان هستند. آنها اگر فضای کامل را داشته باشند شایستگی 
فوتبالیست های  همه  باید  که  است  چیزی  این  دارند.  هم  را  اروپا  در  حضور 
پیش  و شرایط سخت  نشوند  موفقیت سیر  از  زود  کنند،  توجه  آن  به  ایران 
رویشان تاثیر نگذارد. من واقعا دلم می سوزد که این همه استعداد داریم که 
در سطح اول اروپا بازی نمی کنند. همین حاال در تراکتور چند جوان هستند 
 که بازیشان در سطح یک آسیاست که ان شاءاهلل سفیران آینده فوتبال ایران 

خواهند بود.

درهفته پانزدهم لیگ برترفوتبال ایران )جام خلیج فارس(:

استقالل خوزستان، با غلبه بر ذوب آهن قهرمان نیم فصل شد!

ورزش و جواانن 

اردوی آمادگی والیبال نشسته بانوان درکاشان:قلعه نویی: حق ملی سربازها را برگردانید

  کاشان میزبان تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران



اداره کل  از روابط عمومی  کیمیای وطن- به نقل 
مرتضی  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
برگزاری  کارگروه  تشکیل  به  اشاره  با  طاهری 
این  گفت:   ١٣٩٥ سال  در  مدهامتان  مسابقات 
کارگروه شامگاه پنجشنبه ٢٦ آبان با حضور اعضای 
مختلف برگزار شد و نمایندگان از استان های قم، 
تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، البرز و یزد 

در این جلسه حضور داشتند.
ضعف  و  قوت  نقاط  جلسه  این  در  افزود:  وی 

شده  مطرح  مدهامتان  مسابقات  دوره  دهمین 
سال  برای  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  و 
قرار کار  دستور  در  آن  شدن  برگزار  بهتر  و   ٩٥ 

 می گیرد.
مساجد  کانون های  عالی  ستاد  فرهنگی  معاون 
کشور بیان داشت: یکی از این پیشنهادات، برگزاری 
برنامه ها،  کیفیت  و  بود  خاص  زمان  در  مسابقات 
هزینه های برگزاری و مسائل مختلف از دیگر موارد 
مد نظر مطرح شده در این جلسه به شمار می رفت.

و ضعف  قوت  نقاط  شناخت  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسابقات کشوری، اعزام کارشناسان فرهنگی هنری 
جهت نظارت های مراحل استانی این مسابقات پیش 
از مرحله کشوری و جدیت در این موضوع، حضور 
دوره  های  برگزاری  استان ها،  تمام  از  کارشناسان 
برنامه  هنری  فرهنگی  کارشناسان  برای  آموزشی 
و شرکت کنندگان در مسابقات نیز در این جلسه 

پیشنهاد داده شد.
آئین نامه  مشکالت  رفع  همچنین  افزود:  طاهری 

شده  مطرح  مهم  مسائل  دیگر  از  نیز  مسابقات 
شرکت  حضور  و  می رفت  شمار  به  جلسه  این  در 
دیگر  از  سال  زیر ١٨  رده های سنی  در  کنندگان 
بخش  کنار  در  که  می رود  شمار  به  مهم  مسائل 
خواهد گرفته  جدی  مسابقات  این  در   خواهران، 

 شد. 
به  فعالیت ها  برون سپاری  کرد:  اضافه  وی 
برگزاری  و  مختلف  بحث های  برای  کانون ها 
شمار به  نظر  مد  مباحث  دیگر  از  نیز   مسابقات 

 می رفت.
گفتنی است اختتامیه دهمین دوره مسابقات قرآنی 
مدهامتان ویژه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
البیت)علیهم  اهل  سالن  در  ماه  آذر   ٢٦ کشور 

السالم( اصفهان برگزار شد.

کارنامه مجلس نهم و نمایندگان در عرصه 

میراث فرهنگی

 مجلسی که فقط 3 طرح برای 
میراث فرهنگی داشت 

قوت  نقطه  فرهنگی،  میراث  وطن-اصفهان:  کیمیای 
مقصد   ١۰ از  یکی  ایران  دنیاست.  در  ایران  گردشگری 
گردشگری پیشنهادی برای سال ٢۰١٥ و ٢۰١٦ است که 
موضوع  اما  دارد.  پربارش  فرهنگی  میراث  از  را  آن  همه 
مجلس  در  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 

چندان جدی گرفته نمی شود.
تنها ٣ طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس نهم در 
یک هزار و ٢٩٥ روزی که از عمر این دوره از قانونگذاری 
از کشور سپری شده به حوزه »میراث فرهنگی«، »صنایع 

دستی« و »گردشگری« اختصاص داشته است.
شورای  مجلس  نماینده   ٢٨٦ از  که  است  حالی  در  این 
اسالمی در این مدت تنها 4٩ نفر در حوزه فعالیت سازمان 
اظهارنظر  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 

کرده اند.
بررسی عملکرد خبری نمایندگان دوره نهم مجلس شورای 
اسالمی همچنین نشان می دهد موضوع عملکرد سازمان 
در  بیشتر  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
قالب »فراکسیون« های شکل گرفته مورد توجه برخی از 
نمایندگان بوده و در »کمیسیون« های تخصصی مجلس 

عمال توجهی به موضوع فعالیت این سازمان نشده است.
نیز  توجه  میزان  همین  بررسی  که  است  حالی  در  این 
مجلس  نهم  دوره  در  مردم  نمایندگان  دهد  می  نشان 
شورای اسالمی عموما به مسئله »میراث فرهنگی« توجهی 

نداشته اند و مقوله »گردشگری« و »صنایع دستی« نیز به 
جهت نقش آفرینی در اقتصاد و اشتغال مدنظر آن ها قرار 
نشان می دهد روسای  بررسی همچنین  است.این  گرفته 
دو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
به عنوان روسای کمیسیون های اصلی مربوط به فعالیت 
دیگر  عبارت  به  یا  عملکرد  و  اظهارنظر  این سازمان هیچ 
هیچ توجهی به موضوع »میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری« نداشته اند تا آنجا که هیچ طرحی را در این 

زمینه امضا نکرده اند.
کدام خبرها معیار اندازه گیری شد؟

شورای  مجلس  رسمی  ارگان  ملت  خانه  خبرگزاری 
 ١٣٩4 آذرماه   ٢٣ تا  خرداد١٣٩١   7 فاصله  در  اسالمی 
عنوان   ٨٦٨ و  ٨٣هزار  است  بوده  روز   ٢٩٥ و  ١هزار  که 
خبری منتشر کرده است.با جستجوی واژه »گردشگری« 
با ٥١٩ عنوان خبری مواجه می شوید و با جستجوی واژه 
رویتان  پیش  عنوان خبری  تنها ٢٦٣  فرهنگی«  »میراث 
قرارمی گیرد.بررسی این تعداد خبر نشان می دهد عموما 
گزارش  به  صرفا  برخی  که  منتشره  اخبار  و  اظهارنظرها 
تصویری حضور رییس مجلس در یک مراسم مرتبط بوده 
فراکسیون  قالب  در  نمایندگان  برخی  فعالیت  به  مربوط 

های شکل گرفته در مجلس نهم بوده است.
میراث  »فراکسیون  دهد  می  نشان  اخبار  این  بررسی 
برای  را  خبری  فعالیت  بیشترین  گردشگری«  و  فرهنگی 
نام  آن  از  پس  است.  شده  منجر  نمایندگان  از  تعدادی 
با  کارکردش  بیشتر  که  و گردشگری«  تاریخ  »فراکسیون 
اخبار مربوط به رییس آن ، »جواد هروی« دیده شده به 
اواخر دوره دولت دهم  بر آنکه در  گوش می خورد.عالوه 
بخشی از اخبار متوجه اعتراض نمایندگان مجلس نهم به 
فعالیت جریان انحرافی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
سمینارهایی  برگزاری  و  است  بوده  گردشگری  و  دستی 
انتخابات ریاست جمهوری در سال ١٣٩٢  به  که نزدیک 
تنها در  انتخاباتی داشته  بوی  و  این سازمان رنگ  توسط 
به در خطر  نمایندگان  اعتراض  توان  یا سه مورد می  دو 
بودن میراث فرهنگی را ملموس یافت. نمونه آن تقاضای 
جمهور  رییس  با  ویژه  جلسه  برگزاری  برای  نماینده   ٨٥
تخریب  و  اصفهان  در  فرهنگی  میراث  وضعیت  پیرامون 

خانه پورنواب از جمله آنهاست.
چه اتفاقاتی در حوزه میراث فرهنگی افتاد؟

اعضای  نشان می دهد  نهم  کاری مجلس  به عمر  نگاهی 
به  آنکه  از  بیشتر  بسیار  فرهنگی  و  اجتماعی  کمیسیون 
مسائل  به  کنند  توجه  فرهنگی  میرث  به  مربوط  مسائل 
وزیر  به  تذکر  اند.  داشته  توجه  زمینه  این  در  سیاسی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری درباره ملیت برخی گردشگران 
فرهنگی  میراث  وزارتخانه  تشکیل  آنهاست.طرح  از جمله 
تا  این حوزه دارد  و صنایع دستی عمدتا نگاه سیاسی به 
موضوع کاری و تخصصی سازمان میراث فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری.

شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
خمینی شهر گفت: موقوفه ملک التجار با مساحت 
٩ هزار هکتاری در خمینی شهر ثبت و سند آن به 
این شهرستان  امور خیریه  و  اوقاف  اداره  مالکیت 

درآمد.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، حجت االسالم مهدی 
قربانی در خمینی شهر از ثبت سند مالکیت بزرگ  
ترین موقوفه استان اصفهان در هفته وقف به نام 
امور خیریه شهرستان خمینی شهر  و  اوقاف  اداره 

خبر داد.
که  مذهبی  بافت  و  سابقه  به  توجه  با  گفت:  وی 
اداره در  این  باعث شده  دارد  این خطه وجود  در 
اصفهان  استان  موقوفه  پر  شهرستان های  لیست 
ثبت  به  موقوفه   ٦۰۰ از  بیش  که  بگیرد   قرار 

رسیده است.
شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
پر  و  بزرگ ترین  از  یکی  کرد:  بیان  خمینی شهر 
نام  به  خمینی شهر  در  استان  موقوفات  رقبه ترین 
موقوفه ملک التجار با مساحت ٩ هزار هکتار است 
 ١4١٥ حدود  در  موقوفه  این  حاضر  حال  در  که 
و کشاورزی  تجاری  کاربری مسکونی،  با  مستأجر 

دارد.

و  اوقاف  اداره  با تالش مجموعه  تصریح کرد:  وی 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان در هفته وقف 
امور خیریه  و  اوقاف  اداره  نام  به  و  ثبت  آن  سند 
کشور  در  اقدام  این  که  شد  صادر  خمینی شهر 

کم نظیر است.
این  واقف  کرد:  خاطرنشان  قربانی  حجت االسالم 
التجار  ملک  محمد  حاج  هکتاری  هزار  موقوفه ٩ 
است که در سال ١٣١٥ در منطقه جوی آباد جدید 
خمینی شهر آن را با نیت برگزاری مجالس عزاداری، 
کمک به ایتام و مستمندان، در راستای عتبات عالیات 
از این موقوفه توسط  وقف کرد که درآمد حاصل 
 اداره اوقاف شهرستان برای نیات بانی موقوفه صرف

 می شود.

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
اصفهان و دبیر جشنواره هنرهای سنتی رضوی 
به  اضافه شدن بخش صنایع دستی رضوی  از 
آثار  نامه  ویژه  گفت:  و  داد  خبر  این جشنواره 
منتشر  نفیس  ای  مجموعه  در  نیز  برگزیده 
اداره کل  روابط عمومی  خواهد شد.به گزارش 
به  و  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
بین  بنیاد  رسانی  اطالع  و  خبر  احد  از  نقل 
المللی امام رضا)ع(، حجت االسالم و المسلمین 
اینکه  به  اشاره  با  ارزانی،  رضا  حبیب  دکتر 
استان اصفهان برای یازدهمین سال متوالی در 
 ( رضا  امام  المللی  بین  جشنواره  چهاردهمین 
علیه السالم ( میزبان جشنواره هنرهای سنتی 
افزود: جشنواره  است،  و صنایع دستی رضوی 
است،  رضوی  دستی  صنایع  و  سنتی  هنرهای 
بصورت دو ساالنه برگزار می شود بدین معنا که 
در دوره چهاردهم جشنواره امام رضا)ع( بخش 
هنرهای سنتی رضوی و در دوره پانزدهم نیز 
بخش صنایع دستی رضوی برگزار خواهد شد 

تا زمینه خلق آثار فاخر فراهم شود.
نقوش  طراحی   ، نگارگری  کرد:  تصریح  وی 
طراحی  و  ومرغ،تشعیر،تذهیب  گل  سنتی، 
که  است  جشنواره  این  های  رشته  نگارگری 
در  الکترونیک  نام  ثبت  طریق  از  عالقمندان 

http://esfahan.shamstoos.ir/سایت
fa/home آثار خود را ارسال کنند.

دکتر ارزانی به خالقیت های پیش بینی شده 
برای این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: 
در دوره های گذشته آثار ارسالی به دبیرخانه به 
مدت یک ماه در موزه هنرهای سنتی اصفهان 
در معرض دید عالقمندان قرار می گرفت اما به 
دنیال آن هستیم  در این دوره در مکان های 
پر تردد و در چند سالن آثار را در معرض دید 
برگزیده  آثار  چنین  دهیم.هم  قرار  عالقمندان 

در یک مجموعه نفیس منتشر خواهد شد.
بدهد  اجازه  ما  اعتبارات  اگر  داد:  ادامه  وی 
نفر  داشت.جایزه  خواهیم  نیز  اثر  سفارش 
ریال  میلیون  سی  هم  جشنواره  این   اول 

خواهد بود.

 سند مالکیت بزرگ  ترین موقوفه استان
 اصفهان ثبت شد

اضافه شدن بخش صنایع دستی به جشنواره 
هنرهای سنتی رضوی

معاون فرهنگی ستاد عالی کانون های مساجد کشور:

کارگروه مسابقات مدهامتان ٩٥ تشکیل شد

معارف و رگدشگری 

اصفهان برای احیای آثار خود به اتاق 
فکر نیازمند است

احیای بناهای دوره سلجوقی 
 و آل بویه تا دو دهه اخیر

 به پایان می رسد
 کیمیای وطن: 

اصفهان، موزه شهر بزرگ ایران و شهری است که آثار تاریخی 
چند صد ساله آن هنوز زنده است و زنده نگهداشته می شود. 
آثار دیدنی این شهر آنقدر فراوانی دارد که هر گردشگر را تا 
این جا  اهمیت  نکته حایز  اما  کند.  به خود جذب  ها  مدت 
است که هنوز بخش های مهم دیگری از این آثار در دسترس 
قرار نگرفته است. بنا های دوره های سلجوقی و آل بویه از 
های  در سال  اصفهان  است. شهرداری  ها  بخش  این  جمله 
است.  داشته  هایی  آثار تالش  این  احیای  زمینه  در  گذشته 
احیای میدان امام علی )ع( از جمله این بنا ها بود. این میدان 
به عنوان محور آثار دوره سلجوقی در ابتدا مورد مرمت قرار 
در  فعالیت های شهرداری  زمینه  در  بیشتر  گرفت. جزئیات 
این زمینه را در نشستی از محمد ایزدخوستی، دبیر کمیته 
می  ادامه  در  که  جویا شدیم  اصفهان  شهرداری  گردشگری 

خوانید:
فعالیت های شهرداری اصفهان برای احیای بنا های قدیمی 
دوره های سلجوقی و آل بویه برابی در بازیدید گردشگران از 

این بنا ها تاکنون چه نتیجه ای داشته است؟
شهرداری برای دوره سلجوقی محور هایی مشخص کرد و در 
این راستا میدان عتیق را احیا نمود. با توجه به این که در 
دوران سلجوقی مرکزیت شهر در میدان عتیق بوده است و 
حاکمیت آن دوره مسجد جامع را به عنوان مهم ترین رکن 
معنوی در کنار این میدان قرار داده است، اکنون نیز این دو 
بنا از مهم ترین بخش های مرمت شده است و به همین دلیل 
در ابتدای طرح مورد توجه قرار گرفت. در دوره صفوی میدان 
نقش جهان بنا شد و با هدف این که حاکمیت در آن برقرار 
شود و با توجه به این که بنا های سلجوقی هنوز کارکرد خود 
را داشت، حاکمیت جدید صفوی به دنبال این بود که عرصه 
قدرت خود را با بنا کردن یک میدان جدید نشان داد. به طور 
کلی هر حاکمیتی به دنبال مشخص کردن عرصه عمل خود 
است و از آن زمان به بعد بود که واژه میدان کهنه به میدان 
سلجوقی نسبت داده شد. این میدان کهنه در تقابل با میدان 

نقش جهان بود. 
بود  امام علی )ع(  آثار سلجوقی میدان  از مرمت  اولین قدم 
آیا فعالیت های شهرداری به همین بخش محدود می شود؟

نظر  از دوران سلجوقی در  از گذشت ٨۰۰ سال  بعد  اکنون 
کنیم.  تاریخی  برداری  بهره  دوره  این  های  بنا  از  داریم 
عنوان  به  )ع(  علی  امام  میدان  احیای  با  اصفهان  شهرداری 
این  البته  بود.  بنا های دوران سلجوقی  احیای  از  اول  حلقه 
و  مرمت  حال  در  که  دارد  دیگری  های  بخش  هنوز  میدان 
احیا می باشد. اکنون از میان تمام بنا ها، فقط مسجد جامع 
در دسترس شهروندان و گردشگران است. احیای بخش های 
پیرامونی که حدود ٥۰ تا ٦۰ بنا است در دست احیا می باشد 
که هر کدام باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در 
پایان مرمت این بنا ها ما به اصفهان دوران سلجوقی دست 

پیدا می کنیم.  
به نظر شما احیای مجموعه بنا های دوره سلجوقی و آل بویه 

تا چه زمان به انجام می رسد؟
این کار نیز حداقل تا دو دهه آینده زمان می برد.بنا های آل 
بویه قدم بعدی برای مرمت آثار تاریخی است و با توجه به 
این که تعداد خیلی محدودی از بنا های این دوره را در دست 
داریم، احیای آن به زمان زیادی نیاز ندارد اگر پایه تحقیقاتی 
آینده  در دهه  توانیم  االن شروع شود می  از  ها  مرمت  این 

عملیات اجرایی آن را شروع کنیم. 
بویه  بنا های دوره سلجوقی و دوره آل  احیای  به نظر شما 

تاثیری در حوزه گردشگری اصفهان خواهد داشت؟
ایجاد  طبیعی است که زمانی که یک حوزه جدید در شهر 
حوزه  در  هایی  انقالب  صورت  به  ها  فعالیت  این  شود،  می 
گردشگری می باشند و در بیشتر  شهر های شاخص جهان 
محدود به یک دوره می شوند. اصفهان نیز سال های سال 
مدیران  را  سلجوقی  دوره  االن  بود.  محدود  صفوی  دوره  به 
ایجاد  با  و  با همت جمعی  باید  میراث  مدیران  و  شهرداری 
اتاق فکر مرمت کنند. اکنون فقط شهرداری وارد فعالیت ها 
شده است برای این که به سرعت خوبی برای احیای بنا ها 
برسیم، همگی باید در یک جهت تالش کنیم تا اصفهان فقط 
به اصفهان صفویه محدود نشود و بخش های سلجوقی نیز به 

جذابیت های گردشگری اضافه شود.
بنا  احیای  در  نقش شهرداری  که  توان گفت  نتیجه می  در 
این موضوع  است، شما  بوده  تر  پررنگ  های دوره سلجوقی 

را تایید می کنید؟
تاکنون بیشتر بخش ها بر عهده شهرداری بوده و الزم است 
از  شود.  تشکیل  امور  به  رسیدگی  برای  مشترکی  فکر  اتاق 
به صورت  اصفهان  دیگر در حوزه گردشگری جهانی،  سوی 
متمرکز و با بودجه و امکانات الزم گرداوری شوند تا به نتیجه 

کافی دست یابند.  
آذین عطریان
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زمانی که صحبت از پیوند حوزه و دانشگاه مطرح می  شود 
نخستین مسئله مورد توجه پیوند این دو نهاد تأثیرگذار 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  تعبیر  به  اما  است.  لغت  در 
یک  در  و  لغوی  پیوند  از  فراتر  دانشگاه  و  حوزه  وحدت 
نماز  ایشان در خطبه های  دنبال شود.  باید  آرمانی  هدف 
پیوند  واقعی  معنای  روشنی  به   7٨ سال  آذر   ٢٦ جمعه 
حوزه و دانشگاه را شرح دادند. رهبر معظم انقالب اسالمی 
دراین باره فرموده اند: وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت 
در هدف، و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک 
جامعه  امام،  جامعه  مستقل،  پیشرفته  اسالمی  جامعه 
انقالب  معظم  کنند.رهبر  حرکت  الگو  جامعه  پیشاهنگ، 
مبارزه  روز  در  در سخنرانی خود  باره  همین  در  اسالمی 
با استکبار جهانی در سال 7٣ کامل  تر به موضوع اشاره 
کرده  اند: ما دو نهاد اصیل دانشجویی داریم. یکی متوجه 
به کسب علوم مربوط به فهم و تبلیغ دین و نوآوری در 
مباحث دینی و نوآوری در فهم مسایل روز و حادث شونده 
در زندگی است که این حوزه است و کارش عبارت است 
از تحقیق در مسایل دینی و فراگرفتن احکام الهی در همه 
شؤون زندگی، آن هم نه فقط در آنچه که مربوط به ُکنج 
محراب یا خانه است بلکه در قلمرو وسیع زندگی بشر، این 
تحقیق  را  جدیدش  احکام  بگیرند،  یاد  باید  را  این  گروه 
با  را  آن  و  بزدایند  آن  از  را  ناسره ها  و  ناخالصی ها  کنند، 
زبان مناسب در هر جامعه ای و هر زمانی و هر مخاطبی به 
رساترین شکل ممکن به مخاطبین برساند. این وظیفه آن 

نهاد حوزه ای است و اسمش حوزه علمیه است.
است  ناظر  نهاد  این  داریم که  دیگر  دانشجویی  نهاد  یک 

به اداره امور زندگی مردم منهای مسایل مربوط به دین، 
مردم معاش دارند، کسب دارند، راه دارند، ساختمان دارند، 
جسم دارند، شناسایی های گوناگون الزم است. تحقیق در 
امور زندگی مردم الزم است علوم مختلف و انواع و اقسام 
مردم،  زندگی  انداختن  راه  و  کردن  بهتر  برای  دانش ها، 
وجود دارد. این نهاد هم مشغول فراگیری این دانش هاست 
که اینها را فرا بگیرد... و آنها را برای پیاده شدن در جامعه 

آماده کند.
حوزه های  معرفتی  حمایت  با  دانشگاه ها  سازی  اسالمی  

علمیه
مدیر  ابطحی  مهدی  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان بر مسئله وحدت 
میان حوزه و دانشگاه این گونه تأکید می کند: برای معنی 
وحدت میان حوزه و دانشگاه نخست باید وحدت در جامعه 
را تعریف کرد. وحدت در جامعه اسالمی دستور الهی است 
و پیرامون آن خداوند قرآن و اسالم را وسیله وحدت قرار 
به  آمده است که »همگی  نیز  الهی  داده است و در کالم 
تفسیر  نشوید«. در  پراکنده  و  زنید،  الهی چنگ  ریسمان 
و  است  اسالمی  جامعه  نیاز  وحدت  گفت  باید  آیه  این 
و  می خورد  ضربه  اسالم  باشد  نداشته  وجود  اگر  طبیعتا 
در مقابل کفار و دشمنان قدرت می گیرند و این واقعیتی 

غیرقابل انکار است.
وی در مورد وحدت حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: حوزه 
و دانشگاه به عنوان دو مرکز علمی اگر گام به گام پیش 
بروند می توانند به تلفیقی ارزشمند از علم و دین برسند 
که این موضوع برای دشمنان اسالم گران تمام می شود. 

دشمن به دنبال تفرقه میان حوزه و قشر دانشگاهی است 
اما می دیدیم که در زمان پیروزی انقالب اسالمی صحبت 
و  وحدت حوزه  در  اسالمی  معارف  و  علم  میان  پیوند  از 
ایران  برای  مهمی  علمی  و  معنوی  برکات  چه  دانشگاه 
اسالمی به دنبال داشته و دارد.»حوزه و دانشگاه، دو شعبه 
از یک مؤسسه علم و دین« این جمله ای کلیدی از رهبر 
انقالب اسالمی در مسئله وحدت حوزه و دانشگاه است که 
بر لزوم تجمیع علم و دین تأکید می کند. حجت االسالم 
سازی  اسالمی  حاصلش  که  پیوند  این  درباره  ابطحی 
دانشگاه ها  شدن  اسالمی  مسئله  گفت:  است  دانشگاه  ها 
بارها مورد تأکید رهبر انقالب اسالمی قرار گرفته و تأکید 
موضوع  این  به  توجه  لزوم  دهنده  نشان  آن  بر  چندباره 
که  است  این  هدف  این  به  رسیدن  راه  افزود:  است.وی 
و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  در  گیری  تصمیم  مراکز 
پژوهشی به عمق مسائل توجه کنند. محتواهای درسی و 
فکری که در دانشگاه ها تدریس می شود اگر ضوابط قرآنی 
و دینی را در دل خود داشته باشند و متون درسی حوزه 
نیز طبق همین ضوابط تبیین شود گامی در جهت یکسان 

سازی مسیر حرکت حوزه و دانشگاه برداشته می شود.
ظهور حقیقت ناب اسالمی با پیوند علم و عرفان

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه پیوند در مسائل 
اجتماعی، سیاسی و دینی میان حوزه و دانشگاه می تواند 
ظهور  به  را  اسالمی  جمهوری  در  اسالمی  ناب  حقیقت 
برساند اظهار داشت: حوزه و دانشگاه باید در مسیر رشد 
این  که  بردارند  مشترک  قدمی  جوانان  فکری  و  سیاسی 
نتیجه  می شود.  محقق  دروس  سازی  اسالمی  با  مسئله 
آگاه  و  بصیر  جوانانی  پرورش  نیز  دروس  سازی  اسالمی 
است که عالوه بر بعد علمی از معارف دینی نیز بهره مند 
می شوند و این هدف واالی انقالب فرهنگی است که مورد 
توجه رهبر انقالب قرار دارد.براساس تأکیدات رهبر انقالب 
اسالمی، »در نظام اسالمی، علم و دین باید پابه پا حرکت 
یک  از  شعبه  دو  این  یعنی  دانشگاه  حوزه  هدف  کنند. 
مؤسسه علم و دین. مؤسسه علم و دین یک مؤسسه است 
و علم و دین باهمند. این مؤسسه دو شعبه دارد، یک شعبه 
حوزه های علمیه و شعبه دیگر دانشگاه ها. باید این دو با 
هم مرتبط و خوشبین باشند، با هم کار کنند از همدیگر 
طرح  از  هدف  کنند.«  استفاده  یکدیگر  از  و  نشوند  جدا 
مسئله وحدت میان حوزه و دانشگاه در نخستین سال های 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی از سوی امام خمینی )ره( 
کشور  علمی  نهادهای  میان  مشترک  هدف  به  رسیدن 
در  الهی  معارف  عمیق  نشر  زمینه ساز  که  وحدتی  است. 
علوم مختلف است و حاصل آن تربیت دانشمندانی است 
که پیوند علم و عرفان را به خوبی درک کرده و در جهت 

بیداری امت اسالم گام برمی دارند.

فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
هادیان  علی  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و 
افزار  نرم  از  استفاده  و  طراحی  به  اشاره  با 
گفت:  مختلف  جشنواره  برای  قرآنی  جامع 
اطالعات  تمام  درج  قابلیت  افزاد  نرم  این 
مشارکت کنندگان در مسابقات قرآنی را دارد و 
از سال ٩٣ به صورت جدی به کار گرفته شده 
برای  افزار  نرم  این  در  اینکه  بیان  با  است.وی 
کنترل  یک  مسابقات  در  کننده  مشارکت  هر 
تابلو تخصیص یافته است، افزود: در این تابلو 
کنندگان  مشارکت  به  مربوط  اطالعات  تمام 
خود  تنها  و  می شود  درج  آنالین  صورت  به 

مشارکت کننده قابلیت دسترسی به آن را دارد.
ملی  جشنواره  دهمین  ناظر  کمیته  عضو 
مشارکت  اینکه  بیان  با  ادامه  در  »مدهامتان« 
کنندگان در این مسابقات قرآنی می توانند در 
داشته  ارتباط  نیز  داوران  یا هیات  این سامانه 
این  در  کننده  مشارکت  هر  داد:  ادامه  باشند، 
دسترسی  خود  نمرات  ریز  به  می تواند  سامانه 
داشته  توجه  باید  اینکه  ضمن  باشد  داشته 
دسترسی  توان  داوران  از  یک  هیچ  که  باشیم 
داوران  دیگر  سوی  از  شده  وارد  اطالعات  به 
سامانه  اینکه  بیان  با  داشت.وی  نخواهند  را 
جامع قرآنی استفاده شده در جشنواره قرآنی 

»مدهامتان« برای دومین بار در جشنواره های 
سامانه  این  در  گفت:  می شود،  استفاده  قرآنی 
ثبت نام  زمان  از  کنندگان  مشارکت  اطالعات 
به  می تواند  و  می شود  درج  مسابقات  پایان  تا 
مشارکت  کارنامه  عنوان  به  مادام العمر  صورت 

کنندگان کاربرد داشته باشد.
قابلیت  نرم افزار  این  اینکه  به  اشاره  با  هادیان 
در  استفاده  برای  پذیری  انعطاف  و  تغییر 
داد:  ادامه  دارد،  را  قرآنی  جشنواره های  تمام 
همچنین این سامانه قابلیت بازگشایی بر روی 
تمام مرورگرها را نیز دارد و نسخه نرم افزا تلفن 

همراه آن نیز در آینده رونمایی خواهد شد.

افزاد  نرم  این  از  استفاده  با  اینکه  بیان  با  وی 
»مدهامتان«  ملی  جشنواره  دهمین  داوری 
است،  شده  انجام  الکترونیکی  صورت  به  نیز 
پس  دقیقه  پنج  اساس  این  بر  کرد:  اضافه 
کننده  شرکت  هر  داوری  نتایج  مسابقه  از 
قابل وی  شخصی  کنترل  تابلوی  روی   بر 

 مشاهده است.
ملی  جشنواره  دهمین  ناظر  عضوهیات 
سامانه  از  استفاده  با  کرد:  اضافه  »مدهامتان« 
برگزاری  دبیرخانه  دغدغه  تمام  قرآنی  جامع 
جشنواره ها نسبت به صحت و دقت در داوری ها 

از بین رفته است.

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف

وحدت حوزه و دانشگاه فراتر از پیوند لغوی و در یک هدف آرمانی باید دنبال شود

 « گردشگری « گردشگری
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استفاده از سامانه جامع قرآنی برای داوری دهمین جشنواره ملی »مدهامتان«



با توجه به آمارهای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، 
سرطان پروستات دومین سرطان شایع در میان مردان است و خطر 

آن به تدریج با باال رفتن سن افزایش می یابد.
به گزارش آوای سالمت، از هر 100 مرد باالی 60 سال شش نفر قبل 
از سن 70 سالگی به سرطان پروستات مبتال می شوند و این آمار را 
نیز مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا اعالم کرده است. 
ندارد  پروستات وجود  از سرطان  پیشگیری  برای  قطعی  راه   هیچ 
با این حال شواهد نشان می دهد که یک رژیم غذایی سالم نقش 

کلیدی در این مورد ایفا می کند. 
 مواد غذایی قرمز رنگ: گوجه فرنگی، هندوانه، و دیگر مواد غذایی 
قرمز رنگ آنتی اکسیدان قوی به نام لیکوپن دارند و مطالعات نشان 
می دهد مردانی که این مواد غذایی را بیشتر مصرف می کنند کمتر 
در معرض خطر سرطان پروستات هستند. همچنین لیکوپن به ترمیم 

سلول های آسیب دیده کمک می کند. 
 میوه ها و سبزیجات: مواد مغذی و ویتامین های موجود در میوه 
ها و سبزیجات خطر ابتال به سرطان پروستات را کاهش می دهد. 
سبزیجات تیره رنگ حاوی ترکیباتی هستند که منجر به تجزیه مواد 
سرطان زا در بدن می شوند. شواهد همچنین نشان می دهد که ماده 
را کاه شدهد.  این سرطان  به  ابتال  تواند خطر  معدنی سلنیوم می 
سلنیوم در مواد خوراکی مانند کلم بروکلی، آجیل، مارچوبه، برنج 

قهوه ای و پیاز وجود دارد. 
امگا 3 موجود در ماهی رشد سلول های  اسیدهای چرب   ماهی: 
سرطان را در پروستات متوقف می کند. در میان مردانی که ماهی 

زیاد مصرف می  کنند موارد ابتال به سرطان پروستات یک به شش 
است و این نشانگر آن است که میزان موارد سرطان پروستات در 
میان مردانی که ماهی مصرف می  کنند 50درصد کاهش یافته است. 
 سویا و چای: با توجه به گزارش جامعه سرطان آمریکا، ماده غذایی به 
نام ایزوفالون موجود در سویا و چای با کاهش خطر ابتال به سرطان 
پروستات مرتبط است. ایزوفالون همچنین در نخود، عدس، جوانه 
گندم، بادام زمینی، و چای سبز نیز وجود دارد.  چربی های حیوانی و 
افزایش خطر سرطان پروستات: مطالعات نشان می دهد ارتباط قوی 
بین مصرف چربی های حیوانی و افزایش خطر ابتال به این سرطان 
وجود دارد. عالوه بر گوشت پر چرب، چربی های موجود در کره و 
پنیر پرچرب نیز همین خطر را دارند. جایگزینی روغن زیتون به جای 
کره، پنیر کم چرب و یا آجیل و دانه ها به جای پنیر پرچرب گزینه 
های مناسبی هستند.  خطر ابتال با کشیدن سیگار: احتمال انتشار 
سرطان پروستات در همه بدن و احتمال فوت در اثر این بیماری در 
البته این در مورد  کسانی که سیگار می کشند دو برابر می شود. 
آنها  در  پروستات  از تشخیص وجود سرطان  بعد  است که  کسانی 
همچنان به سیگار کشیدن ادامه می دهند و شامل مصرف کنندگان 

قبلی سیگار که اکنون استفاده از آن را کنار گذاشته اند نمی شود. 
 ««غذاهای بحث انگیز 

 فوالت: برخی مطالعات می گویند سطوح پایین فوالت در خون خطر 
ابتال به این سرطان را افزایش می دهد. فوالت در سبزیجات سبز 

تیره، حبوبات و آب پرتقال یافت می شود. 
 کلسیم باال: شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مصرف باالی 
کلسیم بیشتر از طریق مکمل ها و فرآورده های لبنی پرچرب خطر 

ابتال به سرطان پروستات را افزایش می دهد. 
«« اهمیت ورزش 

 چاقی بیش از حد بخصوص در اواسط زندگی خطر ابتال به سرطان 
پروستات را در مردان افزایش می دهد. 

 ورزش منظم به شما کمک می کند حفظ وزن سالم داشته باشید. 
فواید ورزش شامل افزایش توده عضالنی و سوخت و ساز بهتر است. 
ورزش حتی برای کسانی که سرطان پروستات دارند و در حال سپری 

کردن مراحل درمانی هستند مفید است. 
 دانشمندان دانشگاه بوستون نشان دادند که داشتن وزن مناسب و 
رژیم غذایی سالم به افراد مبتال به سرطان کمک می کند که زندگی 
طوالنی تری داشته باشند. این مطالعه بر روی بیش از 900 مرد در 
آمریکا انجام شد و نشان داد که میزان مرگ در افرادی که اضافه وزن 
داشته اند و به سرطان پروستات نیز مبتال شده اند تا دو برابر بیشتر 

از افراد با وزن متعادل بوده است. 
 ««مشاوره با پزشک 

 در مورد خطر ابتال به سرطان پروستات با پزشک مشورت کنید. 
اگر باالی 50 سال سن دارید، سابقه خانوادگی ابتال به این سرطان 
را دارید، اشکال در ادرار کردن دارید و یا در ادرار خود خون می 
مراجعه پزشک  به  پروستات  سرطان  غربالگری  برای  حتما   بینید، 

 کنید.

تکنولوژی به کمک انسان؛
دستگاهی که با آلودگی هوا فروشش سر به 

فلک کشید

 )Laser Egg( مرغی«  تخم  »لیزر  نام  به  ابزار  این 
اعالم  از  پس  چینی،  کوچک  شرکت  یک  ساخت 
وضعیت قرمز با فروش بی سابقه ای همراه شده است. 
دقیق  میزان  مرغی«  تخم  »لیزر  یورو،   50 بهای  با 
ریزترین آالینده های هوا در واحد یک متر مکعب را 
بطور لحظه به لحظه اندازه گیری می کند.موسس این 
شرکت می گوید: »آلودگی هوا کامال نامرئی است. شما 
موجود  های خطرناک  آالینده  میزان  از  وجه  هیچ  به 
درخانه تان اطالع ندارید. هدف ما ساختن ابزاری بود 
که کاربرد آن برای مصرف کننده بسیار ساده باشد و 
نحوه کار تصفیه کننده های هوا و کیفیت هوایی که 

تنفس می کنید را به شما بگوید.«
 این دستگاه شبیه یک ساعت رو میزی است که روی 

آن میزان آلودگی هوا نمایش داده می شود. 
فرانسوی  دو  توسط  چین  در  ویژوال«  »ایر  شرکت   
ساکن پکن تاسیس شده است. محصول »ایر ویژوال«، 
همچنین یک اپلیکیشن تلفن همراه است که با بهره 
بردن از داده های ایستگاه های کنترل کیفیت هوا در 
آلودگی در  سراسر پکن و وضعیت هواشناسی، میزان 

چند روز آینده را به کاربران اطالع می دهد.
که  بینیم  »می  گوید:  می  شرکت  موسسان  از  یکی   
مهمی  تاثیر  آلودگی  میزان  و  کیفیت  بر  هوا  وضعیت 
هوا  وضعیت  اما  دارند  وجود  ها همیشه  آالینده  دارد. 
و وزش باد برای پراکندن آنها اهمیت زیادی دارد. به 
نظر ما این عامل مهمی است. زیرا وضعیت هوا را نمی 

توانیم تغییر دهیم ولی آالیندگی را می توانیم.«

تحصیل راه پیشگیری ازآلزایمر
طبق مطالعه اخیر محققان، تحصیل در دوره سالمندی به دور 

ماندن افراد مسن از دمانس و زوال عقل کمک می کند.
تحریک کننده  فعالیت  معتقدند  محققان  وطن،  کیمیای  به 
محققان،  گفته  به  مغز می شود.  عملکرد  تقویت  باعث  ذهنی 
نظیر  ذهنی  عملکردهای  تقویت  موجب  دانشگاه  به  رفتن 

حافظه، تصمیم گیری و برنامه ریزی می شود.
یافته های پژوهشگران استرالیایی نشان می دهد داشتن سبک 
زندگی  و  فکری  بازی های  کردن،  ورزش  نظیر  سالم  زندگی 
اجتماعی فعال به روند زوال شناختی مغز ناشی از افزایش سن 
کمک می کند. مگان لنهان، سرپرست تیم مطالعه از دانشگاه 
تاسمانیا در استرالیا، در این باره می گوید: »یافته های مطالعه 
ما بسیار جالب است، چراکه اثبات می کند هیچ وقت برای به 

حداکثر رساندن قابلیت شناختی مغز دیر نیست.«
در این مطالعه بیش از 350 فرد بزرگسال سالم و بدون دمانس 
قبل  آنها  داشتند.  سال حضور  تا 79   50 بین  سنی  رده  در 
از گذراندن یک سال دانشگاهی در دانشگاه تاسمانیا، چندین 
تست مربوط به فکر و حافظه را انجام دادند. سپس محققان 
این دانشجویان مسن را به مدت 3 سال تحت نظر داشتند و هر 

ساله از آنها تست به عمل می آوردند.

زیان های مصرف نوشابه
به  خود  تحقیق  جدیدترین  یافته های  اساس  بر  هاروارد،  دانشگاه 
مصرف کنندگان درباره اثرات منفی نوشابه های گازدار در بلندمدت هشدار 

داد.
در این تحقیق گفته شده که مصرف تنها دو بطری کوچک نوشابه گازدار 
درصد(،   26( یک چهارم  تا   2 نوع  دیابت  به  ابتال  خطر  تا  ست  کافی 
بیماری های خطرناک قلبی و حمله قلبی تا یک سوم )35 درصد( و خطر 

سکته تا یک ششم )16 درصد( افزایش یابد. 
در ادامه دکتر فرانک هو، پروفسور تغذیه و بیماری های واگیردار می گوید: 
از دیگر عوارض مصرف مرتب نوشیدنی های شیرین )یک تا دو بار در روز( 
افزایش وزن و چاقی است. درواقع افراد به این دلیل چاق می شوند که 
کالری های مایع انسان را سیر نمی کنند بنابراین فرد باوجود مصرف مقدار 

زیادی کالری از حجم وعده های غذایی خود نمی کاهد. 
خاص  نقش  بررسی  تحقیق،  این  در  موردمطالعه  موضوعات  دیگر  از 
از  تولید نوشیدنی های مختلف  برای  ایاالت متحده  بود؛ زیرا در  فروکتوز 
شربت فروکتز ذرت به عنوان جایگزینی ارزان برای شکر استفاده می شود؛ 
اما فروکتوز برای بدن مضر است. این ماده در کبد به ترکیبات چربی بانام 
تری گلیسیرید تبدیل شده و مسبب بیماری کبد چرب و مقاومت بدن 
در برابر انسولین است که در ادامه زمینه اصلی را برای وخیم شدن انواع 

دیابت ها و بیماری های قلبی عروقی باوجود می آورد.

آقایان حتما بخوانند؟!

محققان موسسه MIT موفق شدند؛
رایانه ای با قدرت یادگیری انسان

در نسل جدید رایانه ها توانایی ابداع حروف و نوشتن آنها تنها از 
طریق مشاهده و یا پردازش درونی امکان پذیر شده است.

یادگیری سایر  به  قادر  آنها  رایانه ای  معتقدند که مدل   محققان 
مفاهیم ارتباطی مثل حرف  زدن و ژست گرفتن است.

 اگرچه در طول سال های گذشته دانشمندان مدل های متنوعی 
اما تاکنون هیچ مدلی  از رایانه های هوشمند را طراحی کرده اند، 

توانایی رقابت با انسان از نظر یادگیری را نداشته است.
 دکتر جوشا تنبوآم، متخصص علوم رایانه ای از موسسه تکنولوژی 
و  مفاهیم  یادگیری  در  انسان ها  توانایی  کرد:  اظهار  ماساچوست 
به سرعت  اسکیت  سواری  و  اسب  سواری  مثل  کارهای دشوارتر 
انجام پذیر است، اما در رایانه های امروزی با استفاده از الگوریتم های 
استاندارد، قدرت یادگیری نیازمند صدها بلکه هزاران نمونه دستور 
مجازی است. محققان موسسه MIT اکنون مدل رایانه ای جدیدی 
ارائه  انسان  تفکر  و  یادگیری  قدرت  بهتر  شبیه سازی  قابلیت  با 
رایانه های هوشمند  تنبوآم در مورد هدف ساخت  کرده اند. دکتر 
گفت: فعالیت های انجام شده با دو هدف یعنی درک بهتر فعالیت 
انسان و ساخت  برای مهندسی معکوس ذهن  انسان ها  یادگیری 

ماشینی برای یادگیری شبیه به انسان در حال انجام است.

چگونه کودکانی خالق تربیت کنیم؟
 دکتر حمید فرح الهی روانشناس کودک و نوجوان با بیان اینکه به طور 
کلی دو شیوه آموزشی همگرا و واگرا در دنیا وجود دارد، گفت: آموزش 
رسمی در اغلب مدارس و دانشگاه های جهان به شیوه ی همگرا و یکسان 
است و افراد در این شیوه ی آموزشی به یک شکل و با یک فرمول کلی 
آموزش می بینند که به خالقیت و تفکر های متفاوت افراد اهمیتی داده 
نمی شود. این روانشناس کودک تصریح کرد: به علت نیروی کار جوامع، 
پرسنل ادارات و مدیرانی که مورد نیاز شرکت ها و جوامع مختلف و در 
جهت ساختارهای مد نظر آنها هستند، تأکید بر آموزش همگرا و یکسان 
در سراسر دنیا است. وی با اشاره به این که آموزش های غیررسمی تفکر 
واگرا را آموزش می دهند، اظهار کرد: تفکر واگرا یعنی خالقیت، تخیل، 
حل مسئله، حل مشکل و نگاه متفاوت به مسائل و پدیده ها که خیلی از 
کشورهای پیشرفته ارزش تفکر و اگر را دریافته اند و شرکت های بزرگ در 
آنها به استفاده از پرسنل و نیروهای دارای تفکر واگرا تأکید دارند. فرج الهی 
افزود: به طور مثال یک کمپانی بزرگ در کره جنوبی ماشین لباسشویی ای 
را به بازار وارد کرده که عملکرد آن بدون نیاز به پودر ماشین لباسشویی 
است و تنها با تجزیه آب به اکسیژن و هیدروژن کار می کند که نشان از 
پرورش تفکر و اگر در افراد است. این روانشناس کودک و نوجوان با اظهار 
این که بچه ها قابلیت تغییر تفکر را دارند، بیان کرد: پرورش خالقیت و 
تخیل در کودکان اهمیت بسیاری دارد زیرا خالقیت و تخیل در سنین باال 
و جوانی قابل پرورش نیست و ساختار مغزی افراد تا حدود اواسط جوانی 
رشد خود را انجام داده و ساختارش شکل گرفته که بعد از پایان دوران 
کودکی و نوجوانی هوش افزایش پیدا نمی کند و تنها تجربیات افراد باال 
می رود. وی با تأکید بر اینکه کاربردی بودن شیوه ی آموزشی بسیار اهمیت 
دارد، اذعان داشت: اگر بخواهیم فرزند و یا دانش آموزانمان افراد خالقی 
باشند و در این زمینه رشد کنند، باید ذهن آنها را به کنجکاوی و جستجو 
کردن وادار نماییم. فرج الهی با بیان این که خالقیت در کودک و نوجوان 
به وسیله راه هایی که ذهن آنها را به سمتی سوق دهد تا کودکان مجبور 
شوند کمی فکر کنند پدید می آید، تصریح کرد: باید از کودکان بخواهیم تا 
داستان، پازل و سیار مجموعه های بازی را تکمیل کنند که این وادار کردن 
در تکمیل و کنجکاوی باعث تقویت خالقیت در کودکان می شود. وی با 
اعالم این که در کل دنیا در حوزه روانشناسی رشد و روانشناسی کودک 

و نوجوان مفاهیمی را به عنوان پرورش خالقیت استاندارد جا انداخته اند، 
افزود: به کارگیری بسیاری از پازل های مختلفی که در بازار موجود هست و 
استاندارد می باشند به جای استفاده ی مداوم از بازی های رایانه ای مناسب 
است که خود والدین نیز می توانند در کنار کودک و در تکمیل پازل به او 

کمک کنند تا ذوق و شوق را در بچه افزایش داد.
این روانشناس کودک و نوجوان با اظهار این که با تکمیل نمودن پازل 
قسمت هایی از مغز کودک که مسئولیت خالقیت را برعهده دارند، رشد 
والدین می توانند  فعالیت دیگری که  تقویت می شوند، گفت:  می کنند و 
داشته باشند این است که یک داستان ناقص و تکمیل نشده را برای کودک 
تعریف کنند و از او بخواهند ادامه ی داستان را با یک ذهن کاماًل آزاد و رها 
تعریف کندو به او اجازه دهد تا تخیل خود را به پرواز درآورد و با کودک 
مخالفتی در این زمینه نداشته باشند. وی با بیان این که با افزایش تخیل 
در کودک ساختار ذهنی وی که در این سنین به آنها می گوییم سنین 
حساس رشد، شروع به رشد کردن می کنند، اذعان کرد: راه دیگری که 
برای افزایش تخیل و خالقیت کودک به کار می رود، استفاده از کتابچه های 
نقاشی است که باید تصاویر آن را کامل و یا نقاشی های آن را رنگ کنند که 
برای لذت بخش شدن آنها برای کودک می توانند نقاشی های او را در اتاق 
وی نصب کنند و یا به در اتاق او نصب کنند و یا در هنگامی که کودک 
کار خالقی انجام می دهد می توانند عکس آن را برای اقوام ارسال کنند و 

به آنها نشان دهند.
برای  مناسبی  راهکار  را  فکری  اسباب بازی های  از  استفاده  فرج الهی   
افزایش خالقیت و تخیل کودک دانست و اظهار کرد: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوان با استفاده از تحقیقات گسترده خود و به طور علمی 
اسباب بازی هایی را برای کودکان تولید نموده که برای فرزندان ما مناسب 
است و با انتخاب خود کودک و راهنمایی پدر و مادر می توانند بهترین و 

مناسبترین اسباب بازی را برای وی خریداری کنند.

بخور و نخورهای شب یلدا
 خوش اخالقی در سه چیز است: دوری کردن از حرام، طلب حالل و فراهم 

آوردن آسایش و رفاه برای خانواده.
با  رابطه  در  برهانی  مهدی  نیـوز،  جام  خانواده  سرویس  گزارش  به   
یکی  داشت:  اظهار  یلدا  در شب  غذایی  مواد  مصرف  نبایدهای  و  بایدها 
از مناسبت های اصیل ایرانیان شب یلدا بوده که طبق عادت بسیاری از 
خانواده های ایرانی تغذیه مخصوص این شب هندوانه، آجیل، انار، خرمالو 
و غذاهایی همچون مرغ و ماهی است و باید به این مسئله توجه داشت 
که پرخوری و همه چیزخوری سبب ابتال به بیماری های مختلف می شود.

وی افزود: از دیدگاه طب سنتی خوردن انواع غذاها همچون آجیل، میوه و 
سبزیجات، نان و غالت و ... همزمان با هم سبب اختالل در هضم و فساد 

غذایی در معده می شود.
 متخصص طب سنتی با بیان اینکه مسمومیت، اسهال و استفراغ از عوارض 
پرخوری به شمار می روند، تأکید کرد: نباید فریب سفره های رنگین در شب 
چله را خورد و طی مدت زمان محدود انواع مواد غذایی را در فاصله کوتاه 

همزمان با هم مصرف کرد.
برهانی اظهار داشت: کسانی که در اثر پرخوری و همه چیز خوری دچار 
مشکل نشوند قطعاً تأثیر این مسئله در درازمدت در بدن آنها ایجاد شده و 

معده، کبد و روده ها را دچار عوارض فراوان می کند.
با همه  باشند  افرادی که معده ضعیف تری داشته  اینکه  به  با اشاره  وی 
زمان  در  ایرانی ها  ما  متأسفانه  گفت:  می شوند،  بیمار  زودتر  چیز خوری 
این سبب  و  به سمت همه چیزخوری و پرخوری پیش رفته ایم  کنونی 
بروز انواع بیماری ها در میان ما شده است.متخصص طب سنتی توصیه 
کرد: نیم ساعت قبل از مصرف غذا و یک ساعت و نیم پس از آن به هیچ 
عنوان نباید آب یا سایر مایعات را مصرف کرد چرا که این موضوع فرآیند 
هضم غذا در معده را با اختالل مواجه می سازد.برهانی با تأکید بر اینکه باید 
هر لقمه غذایی حدود 30 تا 40 بار جویده شوند، گفت: کسانی که لقمه 
را سریع می بلعند احساس کرده که غذا در گلوی آنها گیر کرده است و 
سعی می کنند این مسئله را با مصرف آب و نوشیدنی ها رفع کنند در حالی 
که اگر هضم دهانی از طریق جویدن به خوبی انجام شود هضم در معده 
نیز به خوبی پیش می رود.وی با اشاره به اینکه برخالف تصور عموم مواد 
غذایی بر اساس ترتیب بلعیدن در معده طبقه بندی شده و هضم می شوند، 
افزود: بنابراین اگر مواد غذایی مختلف را همزمان مصرف کنیم معده نیاز 
به حرارت های مختلف برای هضم آن دارد و پرخوری و همه  چیزخوری 

سبب اختالل در هضم می شود.

کاهش آمار متوفیات ناشی از  
سوختگی در هشت ماهه سال 1394 

در استان اصفهان   
هشت  طی   ، اصفهان  استان  قانونی   پزشکی  عمومی  روابط  گزارش  به 
ماهه سال 1394 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان 
باتشحیص علت مرگ سوختگی شامل  133 نفر،  )48 زن  و 85مرد( 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل )151 نفر شامل 76زن و 75مرد( 
معادل 11و نه دهم درصد کاهش داشته است. همچنین دراین مدت  آمار 
فوت شدگان  ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 9 مورد  )یک 
زن و هشت مرد (  بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل  که این تعداد 

18 نفر )شامل 14 مرد و 4زن( بوده کاهش  داشته است .

کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث  کار در 
هشت ماهه سال 1394 در استان اصفهان    
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان طی هشت ماهه 
سال 1394 تعداد 70 نفر )همگی مرد( بدلیل فوت ناشی از حوادث کار 
در مراکز  پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که 
با مدت مشابه سال قبل که 100 نفربوده معادل  این تعداد در مقایسه 
30 درصد کاهش داشته است.الزم به ذکر است بیشترین عامل فوت در 
حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی )حدود 37 درصد ( بوده است.در این 
مدت آمار مصدومین  ناشی از حوادث کار با 1900 مورد شامل 143 زن و  
1757 مرد نسبت به  مدت مشابه سال قبل که این تعداد 2030 مورد) 97 

زن و 1933 مرد( بوده معادل 6 وچهار دهم درصد کاهش داشته است .

کاهش آمار معاینات  سرپایی پزشکی قانونی 
استان اصفهان در هشت ماهه سال 1394

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی  استان اصفهان در  هشت ماهه 
سال 1394  تعداد 101هزار و 862نفر  درحوزه معاینات سرپائی در اداره 
کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که 
از این تعداد 32 هزار و 516 نفر زن  و 69 هزار و 346  نفر مرد بوده 
که این آمار  نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل یک درصد  کاهش 
داشته است.اجساد معاینه شده  دراداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان 
و مراکز تابعه دراین مدت  2337 مورد ) 465زن و 1870 مرد و 2 مورد 
نامعلوم( بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل که )2344 مورد شامل 
درصد  دهم   3 معادل  بوده(  نامعلوم  مورد   13 و  مرد  و 1845  486زن 

کاهش داشته است.

 آمار پرونده های رسیدگی
 به قصور پزشکی  در هشت ماهه 

سال 1394 کاهش  یافت  
هشت  در    اصفهان  استان  قانونی   پزشکی  عمومی  روابط  گزارش  به 
نتیجه رسیده در کمیسیونهای  به  پرونده های  تعداد  ماهه سال 1394 
پزشکی قانونی استان 821 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل   

)745مورد( 10 و دو دهم درصد افزایش داشته است.
گفتنی است  از کل پرونده های به نتیجه رسیده دراین مدت ، 473 مورد 
مرتبط با رسیدگی به پرونده های  پزشکی قانونی  ، 120 مورد مرتبط 
بارسیدگی به پرونده های قصور پزشکی  و 228 مورد  پرونده های مرتبط 
باموضوعات روانپزشکی  قانونی بوده ،که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 
پرونده های مرتبط بارسیدگی به قصور پزشکی  )191 مورد ( معادل سی 

و هفت  و 17 صدم درصد کاهش داشته است

خواندنینکات خانه داری سالمت دندان   «  شب یلدا  «علمی 

 «  حوادث

از لنز دوربین  «  دانستنی
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صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مظفر حاجیان حسین آبادی 
سر دبیر: صدیقه ایروانی / چاپ : رسانه برتر 

ویژه استان های : اصفهان ، کرمان ، یزد و چهار محال و بختیاری 
تلفکس:2-95013701-031  /  طراحی وصفحه آرائی : اطلس محمودیان فرد 

حدیث )4( پیامبر صلی اهلل علیه و آله :
ای علی! از ارجمندی مؤمن در نزد خدا این است که برایش وقت مرگ، معّین نفرموده است، تا 

زمانی که قصد شّری کند. آن گاه خداوند جانش را بستاند.

چهارمحال و بختیاری  کرمان یزد اصفهان 
11-42-3 14128 3

 

اگر به فکر سالمتی خود هستید حتما به 
موسسه خیریه دیابت اصفهان 

مرکز آموزش ، کنترل و پیشگیری از دیابت سری بزنید. 
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