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نفس نصف جهان تنگ شد 

ایران اولین نماینده مسابقات 
جهانی بازی های رایانه ای !

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

امامزادگان نباید پایگاه سیاسی 
احزاب و گروه ها شوند

را  شهر  فضای  سیاه  ابری  می نگری،  دور  از  وطن:  کیمیای   
در  را  کوه صفه  توان  به سختی می  است. حتی  دربرگرفته 
زیر نور آفتاب دید. این حال و روز این روزهای دیار نصف 
جهان است. دیاری که دیگر خشکی و کم آبی زاینده رود، 
تنها مشکلش نیست و آلودگی شدید هوا نیز باری بر دوش 
مشکالت این شهر تاریخی نهاده است. وضعیت بد هوا در...
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اطالعیه
 نظر به انجام عمليات راهداري)احداث پل زیرگذر( در محور 

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

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

ایمنی و توجه به عالئم منصوبه اقدام به تردد نمایند .

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پيمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه : تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/10/12 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 8 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1394/10/13

دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
www.ab faesfahan.ir : شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir: پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا : 031-36680030-5

)داخلی 388(

نوبت اول

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان)  سهامی خاص (

شماره
 مناقصه

27/107/124/01988/000/000عمرانی94-4-312

487/000/000 13/895/199/467 جاری

عملیات اجرایی کارهای باقیامنده مدول های دوم و سوم تصفیه خانه فاضالب 

ایران ) ارزیابی کیفی (

اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب خیابان فردوسی ، نوبهار ، فرعیهای مربوطه در 

نجف آباد )1( ) ارزیابی کیفی ( 
94-4-313

محل
 تامین اعتبار

مبلغ تضمینبرآورد ) ریال ( 
) ریال ( موضوع مناقصه

رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانش نامه انقالب اسالمی : 

بهترین راه مبارزه با نفوذ دشمن، تحلیل 
2اندیشه امام)ره( است
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اصالح نظام 
اقتصادی

 با اجرای اقتصاد 
مقاومتی

ابراهیمیان :
طبق »هیچ مصلحتی« 

افراد فاقد شرایط احراز 
صالحیت نمی شوند

اصفهان دو 
هزار هکتار 

بافت فرسوده 
دارد
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اگر بخواهیم در کمتر از هفت روز 
روسیه را اشغال می کنیم!

اینترنتی  پایگاه های  از  در روزهای اخیر گزارشی در بسیاری 
تند و تهدید آمیز مقامات  اظهارات  از  منتشر شده که حاکی 

دولت ترکیه خطاب به روسیه است.
در این گزارش به نقل از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
 24 سوخو  جنگنده  سرنگونی  زمان  »از  است:  آمده  ترکیه 
روسیه، این کشور از هر فرصت قابل تصور برای تضعیف ترکیه 
استفاده کرده است. قطعا دولت ترکیه در مقابل این تحرکات 
بسیار حساب شده و دقیق عمل کرده و خود را دولتی با تجربه 
نشان داده است. اما صبر ما نیز حدی دارد. ما هراسی نسبت به 

رویارویی با اقدامات روسیه نداریم.«
در ادامه این گزارش به نقل از رئیس جمهور ترکیه آمده است: 
»ما تا کنون برای بازگرداندن روابط به حالت عادی، برخوردی 
بسیار معتدل داشته ایم؛ اما در صورت نیاز، به شما اطمینان 
می دهم که می توانیم با کمک ناتو و متحدان منطقه ای مان در 

کمتر از هفت روز، روسیه را اشغال کنیم.«
این  انعکاس  ضمن  زبان،  انگلیسی  خبری  برنامه  یک  مجری 
گزارش و نسبت دادن این اظهارت به وزیر امور خارجه ترکیه، 
عنوان می کند: »تصویر چنین ادعایی هم بسیار بعید به نظر 
نیروها و تجهیزات  با مقایسه وسعت و گستره  تنها  می رسد؛ 
نظامی روسیه در مقابل ترکیه، چنین مسئله ای غیر ممکن به 

نظر می آید.«

به گزارش کیمیای وطن،  رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانش نامه انقالب اسالمی در هفتمین نشست 
بررسی اندیشه های امام خمینی)ره( در اصفهان، با موضوع »پدیده نفوذ و نحوه  مواجهه امام)ره( با 
نفوذگران« که به هّمت مجموعه فرهنگی اندیشه امام اصفهان و در جوار مقبره عالمه مجلسی)ره( 
برگزار شد، با بیان اینکه مسأله نفوذ، مربوط به امروز و دیروز نیست، گفت: نفوذ همواره وجود داشته 
است و حتی اخراج حضرت آدم از بهشت هم به دلیل نفوذ شیطان بود. حجت االسالم دکتر سید 
حمید روحانی افزود: نفوذ موجب شکست امام علی)ع( در صفین، شهادت امام حسین)ع( و حضرت 
مسلم در کوفه و اجبار امام حسن به صلح شد. نفوذ زمینه های متفاوتی دارد؛ ساده لوحی یکی از 
زمینه های نفوذ است. دشمن افراد را بررسی و مطالعه و ارزیابی می کند و پس از آن به سراغ آنها 

می آید.
 وی با اشاره به کشف اسنادی در النه جاسوسی پیرامون ارتباط و مالقات چند نفر از سفارت آمریکا 
توصیف  را ساده  آقای منتظری  آنها در گزارش خود  انقالب گفت:  ابتدای  در  آیت اهلل منتظری  با 
می کنند. دشمن در ارتباط با منتظری ابتدا وی را ارزیابی می کند و پس از آن نقاط ضعف وی را 
مورد سنجش قرار می دهد و در نهایت از او برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. رییس بنیاد 
تاریخ پژوهی و دانش نامه انقالب اسالمی با اشاره به وحشت رژیم طاغوت از حضور امام خمینی)ره( 
در ایران تصریح کرد: کسانی که دشمن در آنها نفوذ می کند نقاط ضعفی دارند که دشمن آن را 
شناسایی می کند، گاهی افراد جاه طلب هستند، گاهی ترسو و برخی ساده لوح هستند و این ها راه 

نفوذ دشمن خواهد بود.
آمریکا به دنبال حل مسأله هسته ای ایران نیست

برای حل مشکالت  مذاکره  نه  کرد:  ابراز  اسالمی  انقالب  دانش نامه  و  پژوهی  تاریخ  بنیاد  رییس   
هسته ای بود و نه آمریکا به دنبال حل مسایل هسته ای بود؛ هدف آمریکا نابودی انقالب اسالمی است 
و همه چیز در این راستا است. زمانی که شهدای غواص به ایران آمدند و با استقبال بی نظیر مردم 
روبرو شدند، دشمنان از نفوذ در مردم ناامید شدند. برخی برای پهن کردن فرش قرمز برای آمریکا 

به دنبال مذاکره هستند.
حجت االسالم روحانی، جاه طلبی و قدرت طلبی و میل به زندگی شاهنشاهی را نقطه ضعف بعضی 
از سران و مسئوالن کشور دانست و تصریح کرد: برخی که خون شهدا را پایمال کرده اند، در منزل 
شهدا حاضر می شوند و از آنها دلجویی می کنند و دم از والیت و رهبری می زنند، در حالی که به هیچ 

کدام از اینها اعتقاد ندارند. 
آشنایی با اندیشه امام بهترین راه مبارزه با پروژه نفوذ دشمن است

 رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانش نامه انقالب اسالمی، توجه به ویژگی های امام خمینی را بهترین 
راه مبارزه با پروژه نفوذ دشمن و نفوذی های دشمن ذکر و خاطرنشان کرد: نخستین ویژگی امام 
خمینی)ره(، بصیرت و آگاهی باالی ایشان بود؛ امام اهل تفکر بود و هرچه را می شنید، روی آن فکر 
می کرد و آنچه که می شنید را به دست عقل می داد و تامل می کرد؛ اینگونه بصیرت در کمتر فقیهی 

دیده می شد.
 حجت االسالم روحانی تصریح کرد: امام، به شخص بنده فرمودند که مطلبی را حّتی اگر از مقدس 
اردبیلی هم شنیدید، چون ایشان معصوم نیستند، احتمال خطا در آن بدهید. رمز موفقیت امام همین 
بود که هیچکس در نزد ایشان مطلق نبود؛ اگر اینطور بود در مواجهه با سازمان مجاهدین خلق ایشان 
سقوط می کردند؛ بسیاری از بزرگان و علمای بالد و آقای هاشمی مجاهدین را تایید کرده بودند، 
اما امام خمینی)ره( تا تامل و تحقیق نمی کردند، کسی را مورد تایید قرار نمی دادند. رییس بنیاد 
و زمان شناس توصیف  را جریان شناس  امام خمینی)ره(  انقالب اسالمی،  و دانش نامه  تاریخ پژوهی 
کرد و افزود: زمانی که امام خمینی نهضت را آغاز کردند، طی جلسه ای با علمای حوزه علمیه قم به 
آنها گفتند که اگر می خواهیم اسالم و ایران را از اضمحالل نجات دهیم باید خاندان پهلوی را به زیر 
بکشیم؛ امام از ابتدا انگیزه براندازی نظام شاه را داشتند، ولی این موضوع را با دقت و تامل و سیاست 

پیش بردند و این بیانگر زمان شناسی امام خمینی است.
 بین اندیشه امام خمینی و سیاسیون زمان ایشان فاصله بسیاری بود

 حجت االسالم روحانی با اشاره به اعتقاد بازرگان مبنی بر لزوم حضور خاندان پهلوی در کشور و عدم 
لزوم اخراج شاه از کشور، عنوان کرد: حتی بعد از پیروزی انقالب اسالمی که امام خمینی)ره( اعالم 
کرد آمریکا شیطان بزرگ است، بازرگان می گفت شوروی شیطان اکبر است؛ این نشان دهنده فاصله 

امام با سیاسیون و مدعیان سیاسی زمان است.
امام  دارد؛  زمانی  هرچیزی  کرد:  تصریح  اسالمی  انقالب  دانش نامه  و  تاریخ پژوهی  بنیاد  رییس   
راحل خطر  امام  شود.  بیان  زمانی  چه  در  باید  مطلبی  که چه  می دانستند  خوبی  به  خمینی)ره( 
صهیونیزم را در همان سال 4۱ مطرح کردند؛ ایشان در آن سال در پیامی مسأله نفوذ صهیونیزم را 
اعالم کردند و هشدار دادند که اگر در برابر این جریان ایستادگی نشود، می توانند اسالم را از بین ببرند 

و این درحالی بود که سیاسیون آن دوران صهیونیزم را ستایش می کردند.
 وی، امام خمینی)ره( را جامعه شناسی بزرگ توصیف کرد و گفت: زمانی که امام معتقد بودند که ما 
باید آمریکا و انگلیس را از کشور بیرون برانیم، برخی به ایشان می گفتند با کدام سالح این کار را انجام 
دهیم و امام می فرمودند، قدرت ما ملت است؛ اما این ملتی که امام خمینی)ره( آن را قدرت می دانند، 

ملتی نیست که کورکورانه به دنبال هرکسی به راه بیفتد و از هرکس و هر چیزی تبعیت کند.
 حجت االسالم روحانی با اشاره به شیوه های نوین و خالق امام خمینی)ره( برای بصیرت بخشی و باال 
بردن آگاهی مردم، اظهار کرد: این روش های امام ملتی را ساخت که مانند کوه مستحکم و شکست 
ناپذیر بودند. امام خمینی)ره( طی مذاکره ای با آیت اهلل حکیم، رژیم شاه را درصدد نابودی اسالم 
معرفی می کند و به ایشان می گوید که صهیونیست ها در تالش هستند تا با ایجاد بهائیت بر ایران 

مسلط شوند و اسالم را از میان بردارند.
 رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانش نامه انقالب اسالمی ادامه داد: جامعه شناسی امام از ویژگی هایی 
اهلل خامنه ای، همین  آیت  نیز حضرت  ایشان  از  بعد  نبودند؛  برخوردار  آن  از  مراجع  دیگر  بود که 
ویژگی های را داشته و دارند؛ ایشان واقعا، برای ما ذخیره الهی هستند که کشور را از گزند دشمن 

محفوظ می دارند.
 وی در پاسخ به سؤالی پیرامون این که آیا انقالب در مسیر خود قرار دارد و یا از مسیر اصلی منحرف 
شده است، تصریح کرد: انقالب اسالمی ریشه در اسالم دارد و از اسالم جدا نیست، تا وقتی که اسالم 
در این کشور است، این انقالب هم هست؛ همانطور که گاهی اسالم تضعیف می شود، ممکن است 
انقالب اسالمی هم ضربه ببیند و دچار آسیب شود؛ ولی اینها نمی تواند انقالب اسالمی را ریشه کن 
کند و از بین ببرد. حضور برخی در عرصه های مختلف برای امتحان پس دادن اشخاص و جریان ها 
است تا خائنین و خادمین شناخته شوند. حجت االسالم روحانی ادامه داد: امروزه ما در رتبه علمی 
علی رغم اینکه در دولت آقای روحانی دچار رکود و افت شده ایم، اما در کشور کارهایی انجام شده 
است که دنیا را دچار شگفتی کرده. وظیفه ما این است که در راه امام خمینی)ره(، رهبری و انقالب 

اسالمی قدم برداریم و از این مسایل دچار دلسردی و سرخوردگی نشویم. 
رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانش نامه انقالب اسالمی با اشاره به این که خوارج، مبارزه با امام علی)ع(

امام  ابراز کرد: خوارج روی بی بصیرتی و حماقت در مقابل  را عقیده و وظیفه دینی می دانستند، 
علی)ع( قرار گرفتند.

دشمن  نفوذ  راه  بهترین  را  مذاکرات  اسالمی،  انقالب  دانش نامه  و  تاریخ پژوهی  بنیاد  رییس   
دانست و خاطر نشان کرد: آمریکایی ها حاضر نیستند یک آب خوش از گلوی ما پایین برود، چه 
برسد به اینکه انرژی هسته ای را برای ما به رسمیت بشناسند. چیزی که از ابتدا با پنهان کاری 
اگر  و  است  نفوذ دشمن  راستای  در  و  داد  نخواهد  نتیجه  قطعا  باشد،  کشور  دلسوزان  و  مردم  از 
فریاد تمام دنیا  را در  این موضوع  بود، قطعا دولتمردان  برای ملت و کشور  این موضوع   نفعی در 

 می زدند.

شعار »مرگ بر آمریکا« در صحن علنی مجلس

از مقامات دیپلماسی کشور می خواهیم 
در برابر رفتار خصمانه آمریکا اقدام 

مناسب انجام دهند
مردم  نماینده  سلیمی  علیرضا  حجت االسالم  یکشنبه،  روز 
محالت در مجلس شورای اسالمی در صحن علنی در اخطار 
در  را  سلطه پذیری  گونه  هر  که  اصلی  درباره  اساسی،  قانون 
سیاست خارجی ایران نفی می کند، گفت: مجلس نمایندگان  
نشان دهنده  که  است  داده  انجام  غیرمنطقی  اقدامی  آمریکا، 
آمریکا  رییس جمهور  و  است  اسالمی  نظام  علیه  کینه جویی 

امروز این مصوبه را تایید کرده است.
بود  خوب  دولت،  و  مجلس  عنوان  به  ما  داشت:  اظهار  وی 
شما            امروز  نطق  در  متاسفانه  می دادیم؛  انجام  متقابلی  اقدام 

-نایب رییس مجلس شورای اسالمی- هم اشاره ای به آن نشد.
در  بایسته  و  شایسته  اقدام  یک  به ضرورت  اشاره  با  سلیمی 
قبال این مصوبه کنگره آمریکا و تایید آن از سوی اوباما، گفت: 
این اقدام، نشانگر آن است که آمریکایی ها دست از کینه جویی 

و دشمنی نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران برنداشتند.
محمدرضا باهنر، نایب  رییس دوم مجلس شورای اسالمی که 
اداره جلسه علنی را برعهده داشت، اخطار را وارد دانست و با 
اشاره به جدی بودن این بحث خاطر نشان کرد: این نوع رفتار، 

دیوار بی اعتمادی میان ایران و آمریکا را بلندتر می کند.
نایب  رییس مجلس شورای اسالمی، این مصوبه را اثبات کننده 
مقامات  از  گفت:  و  خواند  آمریکایی ها  بودن  اعتماد  غیرقابل 
آمریکا  خصمانه  رفتار  برابر  در  می خواهیم  کشور  دیپلماسی 

اقدام مناسب انجام دهند.
پس از توضیحات باهنر نمایندگان مجلس با فریادهای مرگ بر 

آمریکا، اخطار سلیمی و اظهارات باهنر را تایید کردند.

ظریف در گفت وگو با المانیتور:

قانون محدودیت سفر به ایران 
خالف برجام است

پاسخ  در  المانیتور  با  گفتگو  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
برای رفع  ایاالت متحده  از سوی  به سؤالی در مورد تعهدات 
تحریم ها ذیل برجام، و کاهش جمود در روابط ایاالت متحده و 
ایران گفت: »خوب، باید منتظر ماند و دید. متأسفانه پیام های 
متناقضی از سوی واشنگتن می بینیم که اغلب آن ها هم منفی 
هستند؛ نمونه آن نیز همین محدودیت برنامه لغو روادید که 
توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و سنا هم امروز آن را 
تایید کرد، که از نظر ما با تعهدات ایاالت متحده، ذیل برجام 
همراستا نیست. اکنون منتظر تصمیم دولت )آمریکا( هستیم 
تا ببینیم که چطور می خواهد خود را با تعهداتش در برجام، 

همخوان کند.
من در روزهای گذشته، از وقتی که مشخص شد این تصمیم را 
دارند، با وزیر )خارجه آمریکا، جان( کری صحبت کردم و اکنون 

منتظر اقدام آن ها هستم.
باید این  خوب، آنچه مهم است، این است که ایاالت متحده 
و  رفتار  اصالح  آماده  که  کند  ارسال  ایران  مردم  به  را  پیام 
سیاست خود در قبال ایران است. این مصوبه، کامال بی معنی 
است؛ چراکه هیچ ایرانی  یا کسی که به ایران سفر کرده باشد، 
ارتباطی با تراژدی هایی که در پاریس یا سن برناردینو یا جاهای 
اما حاال آ ن ها هستند که هدف )مصوبه  دیگر رخ داد، ندارد. 
کنگره( قرار گرفته اند. تصور می کنم که این مصوبه کسانی که 
آن را تصویب کردند، کسانی که آن را تایید کردند و کسانی 
این  بی اعتبار می کند.  از هر چیز  بیش  اجرا کنند،  را  آن  که 
پیامی بسیار بد به ایرانی ها می فرستد، مبنی بر اینکه ایاالت 
متحده به سیاست های خصمانه به هر شکل ممکن علیه ایران، 
عادت کرده است.« وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اقدام 
ایران در قبال این مصوبه که آن را نقض تعهدات ایاالت متحده 
می داند، ابراز داشت: »برای ما مهم نیست که در نظام قانونی 
ایاالت متحده چه اتفاقی می افتد. آنچه مهم است، این است 
که دولت ایاالت متحده، به عنوان مرجع قوانین ملی در روابط 
بین دولتی، باید مسیر خود را در پیش بگیرد. تصور می کنم 
دارد که می تواند  آمریکا وجود  دولت  برای  راه چاره هایی  که 
برای کاهش تبعات منفی این مصوبه و منطبق کردن ایاالت 
آن ها  اقدام  منتظر  قرار دهد.  کار  در دستور  برجام  با   متحده 

هستیم.«

نجات اهلل ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق 
هیچ مصلحتی، اجازه نمی دهیم افراد فاقد شرایط وارد عرصه 

رقابت انتخاباتی شوند.
گفت  در  نگهبان  شورای  سخنگوی  ابراهیمیان  نجات اهلل 
صالحیت  بررسی  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در   وگویی 
داوطلبان مجلس خبرگان رهبری و احتمال مستثنی شدن 
برخی داوطلبان از آزمون کتبی، افزود:  چاره ای نیست در 
داوطلبان  بین  در  که  علمی  توانایی های  برای طیف  عمل 
شاهد خواهیم بود، روش های ارزیابی علمی درباره هرکدام 
از آنها تعیین شود که این تعیین بر عهده فقهای شورای 

نگهبان است.
وی افزود: کسانی که صالحیتشان محرز باشد آزمون کتبی 
نمی دهند. کسانی که درباره توانایی علمی آنها تردید باشد، 
در چنین حالتی اصل بر گرفتن آزمون خواهد بود که این 
شیوه را فقهای شورا، طی روزهای آینده اعالم خواهند کرد.

از  آنچه  کرد:  نشان  خاطر  نگهبان  شورای  سخنگوی 
شورای  فقهای  عضو  عنوان  به  مؤمن  آیت اهلل  صحبت های 
نگهبان برمی آید این است که امکان دارد کسانی ثبت نام 
کنند که درجه فقاهت و اجتهاد علمی آنها مسلم یا مرجع 

تقلید باشند، که نیاز به آزمون کتبی نیست. 
خبرهایی  انتشار  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  ابراهیمیان 
نگهبان  شورای  موضع  و  رهبری  شدن  شورایی  بر  مبنی 
در این باره، گفت: مباحث نظری آن هم از جانب کسانی 
که در داخل حکومت خود مجری قوانین هستند، باید در 
زمان مناسبی صورت گیرد و اکنون نیز در مرحله برگزاری 
انتخابات خبرگان هستیم که اگر دوباره برگردیم و مبانی 

قانون اساسی را بررسی کنیم، زمان درستی نیست.
وی تصریح کرد: براساس قانون اساسی، رهبری به صورت 

فردی است و نه شورایی و جایی برای رهبری شورایی در 
قانون اساسی وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری، اظهار 
شورای  ایرادهای  که  است  جریان  در  تالش هایی  داشت: 
را اعالم کردیم که  نگهبان حل شود و ما هم نظرهایمان 
امیدواریم نمایندگان مجلس مصوبه را با رفع ایراد به شورا 
نهایی آن شوند. به تصویب  امیدواریم موفق  و  ارایه کنند 

ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش، ادامه داد:  ما در 
مقام مجری به معنای عام و هم ناظر باید قواعدی را در رفتار 
خودمان رعایت کنیم؛ به عنوان نمونه اجرای قانون خوب و 
الزم است، اما وقتی قانون را اجرا و فکر می کنیم رفتارمان 
عادالنه است، باید این احساس را در مردم ایجاد کنیم. وی 
خاطر نشان کرد:  این حق شورای نگهبان است که هر ناظری 
را انتخاب کند و وزارت کشور و دولت نیز این حق را دارند 
که هر استانداری را تعدیل کنند، اما استفاده از این حقوق 
هم هنر می خواهد؛ زیرا ما باید به گونه ای رفتارهای اجرایی و 
نظارتی را تنظیم کنیم که در مردم این اطمینان القا شود که 
در مقام داوری، بی طرفانه رفتار می کنیم. سخنگوی شورای 
نگهبان افزود: ما به خودمان نیز توصیه می کنیم با توجه به 
احساسی که در مردم وجود دارد، قانون را اجرا کنیم؛ یعنی 

مردم نیز این اطمینان و احساس را داشته باشند.
نگهبان،  به عنوان سخنگوی شورای  ادامه داد:  ابراهیمیان 
حاصل  اطمینان  القای  ما  رفتار  از  که  است  این  حرفمان 
شود و مردم بدانند که داورشان بی طرف است و در دعوای 
قانون و  به چیزی جز  و  وارد نمی شود  جناح های سیاسی 
مصالح عالی کشور فکر نمی کند و از مردم هم می خواهیم 

که به همین عنوان به ما اعتماد کنند.
مردم  همه  نماینده  منتخب،  نماینده  اینکه  بیان  با  وی 

اعتبارنامه اش  انتخاب،  از  ایران خواهد بود، چرا که پس 
بر  گفت:  می رسد،  شهرها  دیگر  نمایندگان  تصویب  به 
همین اساس، باید رفته  رفته رنگ مسایل قومی، قبیله ای 
و منطقه ای کم شود و انتخابات ما رنگ ملی بگیرد؛ چرا که 

نمایندگان برای ملت ایران کار می کنند.
از وعده های بومی و  افزود:  باید  سخنگوی شورای نگهبان 
محلی و همچنین نگاه های قبیله ای فاصله و یاد بگیریم که 
برای ایران بزرگ و سربلند نماینده انتخاب کنیم؛ بنابراین 

همه سطح رفتارهای انتخاباتی را باال ببریم.
ابراهیمیان گفت: ما نیز در مقام اجرا و نظارت ممکن است 
ناخواسته کوتاهی و اشتباه کنیم، اما قانون شیوه برخورد با 

این اشتباهات را تعیین کرده است. 
وی همچنین بر اجرای قانون در بررسی صالحیت داوطلبان 
انتخابات تاکید کرد و گفت: ما بدون هیچ مسامحه ای قانون 
را اجرا خواهیم کرد و اگر احراز کنیم که شرایط وجود ندارد، 
قطعا هیچ مصلحتی سبب نمی شود اجازه دهیم افرادی که 

حائز شرایط نیستند، وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند.
سخنگوی شورای نگهبان، نظارت قانونی شورای نگهبان را 
برای احراز صالحیت مبتنی بر نظارت استصوابی دانست و 
گفت:  شورا بر همین اساس ارزیابی می کند که روند بررسی 
صالحیت ها مطابق قوانین صورت گرفته است یا نه و پس از 

آن اظهار نظر می کند.
ابراهیمیان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت اعالم 
مالحظات  و  داوطلبان  نشدن  صالحیت  رد  علل  نشدن 
رد  عمومی  اعالم  کرد:   تاکید  باره  این  در  شورا  قانونی 
صالحیت به علت محدودیت قانونی و شرعی ممکن نیست 
رسانی اطالع  عمومی  صورت  به  را  آن  علل  نمی توانیم   و 

 کنیم.

ابراهیمیان:
طبق »هیچ 

مصلحتی« افراد 
فاقد شرایط احراز 
صالحیت نمی شوند
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رس مقاله 

سیاست

غیبت های رییس جمهور و گالیه های رییس مجمع
حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان که برای چندمین بار پیاپی در جلسه مجمع تشخیص به ریاست اکبر هاشمی 

رفسنجانی شرکت نکرده است، صدای اعتراض رییس مجمع را هم درآورد.
مجمع  سوی  از  توسعه  ششم  برنامه  سیاست های  تدوین  به  که  روحانی  حسن 
از  توسعه  برنامه ششم  سیاست های  تدوین  که  کرد  تاکید  بود،  معترض  تشخیص 
وظایف دولت است؛ اما وقتی اعضای مجمع به پیشنهاد رییس جمهور رأی موافق 

ندادند، وی دیگر در جلسات مجمع شرکت نکرده است.
این مساله باعث شد که هاشمی رفسنجانی رییس مجمع نیز از غیبت های روحانی 
تاکید  آرمان  روزنامه  با  این جلسه ها گالیه کند. رییس مجمع در گفت و گویی  در 
کرده است: »توقع داریم روحانی به جلسات مجمع بیاید، البته توقع جامعه این است 
که روسای قوا در جلسه های مجمع که بزرگان کشور جمع می شوند، منظم شرکت 
کنند.«  رییس جمهور که یکی از اعضای حقوقی مجمع است باید در جلسه ها حضور 
داشته باشد؛ اما روحانی نیز همچون محمود احمدی نژاد رییس جمهوری سابق،  غیبت های زیادی در این زمینه  دارد و 

به بهانه  مشغله کاری در جلسه های مجمع، شرکت نمی کند.

رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانش نامه انقالب اسالمی : 

بهترین راه مبارزه با نفوذ دشمن، تحلیل اندیشه امام)ره( است

 شرایط ورود نمایندگان به مجلس بدون برگزاری
 انتخابات در مرحله دوم، مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، در نشست علنی روز یکشنبه پارلمان، طرح اعاده شده اصالح موادی از قانون انتخابات 
مجلس از شورای نگهبان را، مورد بحث و بررسی قرار دادند و چند ماده از این طرح 

را برای تامین نظر آن شورا، با اصالحاتی به تصویب رساندند.
از  کمتر  یا  مساوی  باقی مانده  نامزدهای  تعداد  اگر  مجلس،  مصوبه  موجب  به 
یا  نامزد  و  شد  نخواهد  انجام  دوم  مرحله  انتخابات  باشد،  نیاز  مورد  نمایندگان 

نامزدهای مذکور با همان تعداد آرای مکتسبه مرحله اول، به مجلس راه می یابند.
تایید شورای  با  الکترونیکی  انتخابات  در  مقرر کردند که  ملتی ها،  همچنین خانه 
نگهبان، از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران، استفاده می شود. همچنین، در 
صورت برگزاری هم زمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رای از یک دستگاه به طور 
 مشترک برای تمامی انتخابات، در اخذ رای و شمارش آرا به تایید شورای نگهبان

 استفاده می شود.

سپری  از  بعد  که  لبنانی  معروف  آزاده  قنطار«  »سمیر 
اسرای  تبادل  جریان  در  اسارت  دهه  سه  حدود  کردن 
لبنانی با رژیم صهیونیستی در سال 2۰۰۸ آزاد شده بود، 
در حمله جنگنده های صهیونیستی به شهر »جرمانا« در 
قنطار«  رسید.»بسام  شهادت  به  دمشق  جنوبی  حومه 
خبر  توئیتر  روی  خود  صفحه  در  قنطار  سمیر  برادر 
خبر  افتخار  با  گفت:  و  کرد  تأیید  را  برادرش  شهادت 
اعالم  را  فرمانده مجاهد  و  برادرم  قنطار  شهادت سمیر 
می کنم. ما به پیوستن به خانواده های شهدا بعد از 3۰ 
قدیمی ترین  قنطار«  می کنیم.سمیر  افتخار  صبر  سال 
اسیر لبنانی دربند رژیم صهیونیستی بود که 2۰ جوالی 
روستای  در  شمسی(  هجری   ۱34۱ تیر   29(  ۱962
به  لبنان  استان »جبل«  توابع  از  »عیبه«  دروزی نشین 
دنیا آمد.وی در سال ۱97۸ میالدی طی یک عملیات 
ضدصهیونیستی در شهر صهیونیست نشین »نهاریا« به 
اسارت در آمد و در لبنان »سردار اسرا« لقب گرفت. سمیر 
قنطار در سال 2۰۰۸ میالدی بعد از سپری کردن بیش 
از 2۰ سال اسارت در جریان تبادل اسرای لبنانی با رژیم 
مورد  در  تهدیداتی  که  زمانی  شد.  در  آزاد  صهیونیستی 
حمله نظامی رژیم صهیونیستی بر ضد ایران مطرح می 
شد، سمیر قنطار با حضور در شبکه خبری الجزیره گفت 
ایران  آویو متوجه  از سوی تل  در صورتی که تهدیدی 

شود، حزب اهلل به حمایت از این کشور وارد میدان خواهد 
شد. وی با اشاره به احتمال حمله نظامی صهیونیستها به 
ایران گفت : ما ایران را تنها نخواهیم گذاشت، زیرا این 
از اعتقادات دینی ما است که برادرانمان را در مواقع لزوم 
یاری کنیم.سمیر قنطار در گفت وگویی دیگر گفت که 
صهیونیست ها به خوبی می دانند که هر گونه ماجراجویی 
علیه ایران برای رژیم صهیونیستی نابودکننده خواهد بود.

سمیر قنطار پس از آزادی در کنفرانس هایی در ایران نیز 
مشارکت داشت، وی چند بار به دیدار رهبر معظم انقالب 
رفت و در یکی از این دیدارها انگشتر و چفیه ای را نیز 

از ایشان هدیه گرفت.  

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن  به گزارش 
روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران در صورت پایبندی 
طرف مقابل به تعهداتش، به تمامی تعهدات خود در برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( پایبند بوده و به آن عمل خواهد کرد گفت: برجام 
ثابت کرد که مسائل مهم بین المللی با منطق و مذاکره قابل حل و فصل 
است و این می تواند به عنوان الگویی برای حل و فصل سایر مسائل 

بین المللی از طریق گفتگو باشد.
روحانی ضمن تسلیت حادثه اخیر تروریستی در فرانسه به دولت و ملت 
این کشور و با اشاره به اینکه »این حادثه و سایر حوادث تروریستی 
اخیر نشان داد که تروریسم تهدید و خطری بزرگ برای  همه کشورها 

و ملت هاست« گفت:  ایران امیدوار است عامالن این جنایت ها هر چه 
زودتر به دست عدالت سپرده شوند.

رئیس جمهور حضور گروه های تروریستی و ایجاد ناامنی و رعب توسط 
به  اشاره  با  و  امروز منطقه و جهان دانست  از مشکالت  را یکی  آنها 
لزوم رایزنی بیشتر ایران و فرانسه در جهت حل مسائل مهم منطقه ای 
و بین المللی، افزود: امروز گروه های تروریستی نظیر القاعده و داعش 
به  را  منطقه  این  می خواهند  و  دارند  را  منطقه  بر  تسلط  سودای 
جوالنگاه خود تبدیل کنند که این خطری برای جهان است و همه 
و مشارکت  تروریستی تالش  گروه های  این  قدرت  برای کاهش   باید 

کنند.
درآمد  اصلی  منبع  دو  عنوان  به  موادمخدر  و  نفت  از  روحانی 
گروه های تروریستی یاد کرد و با تأکید بر اینکه همه باید دست به 
و  محدود  را  تروریستی  گروه های  این  مالی  توان  و  داده  هم  دست 
برخی کشورها  امروز  متأسفانه  گفت:  ببرند،  بین  از  را  آن  نهایت  در 
می کنند  حمایت  تروریستی  گروه های  از  سالح  و  امکانات  ارائه  با 
دشواری کار  تروریستی  گروه های  حامیان  شناسایی  البته   که 

 نیست.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر همه در برابر گروه های تروریستی متحد 
شوند، پیروزی و موفقیت قطعی است،  افزود: نباید اجازه دهیم برخی 
تروریستی  گروه های  ابزار  از  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  کشورها 

استفاده کنند.

رئیس  جمهور در دیدار رئیس مجلس سنای فرانسه:

ایران در صورت پایبندی طرف مقابل به تعهداتش برجام را اجرا می کند
»سردار اسرا« به خیل شهدا پیوست
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وزیرنفت ونزوئال نگران است که اگر ذخایر نفتی جهان 
به پر شدن ادامه دهند و به سطح بی سابقه ای برسد 
فاجعه ای رخ دهد؛ اما در عین حال از حق اعضایی 
همچون ایران در اوپک برای افزایش تولید پس از لغو 

تحریم های بین المللی حمایت می کند.
الوجیو  از رویترز،  نقل  به  به گزارش کیمیای وطن، 
دلپینو، وزیر نفت ونزوئال و دلسی رودریگز، وزیر امور 
خارجه این کشور در روزهای گذشته با نمایندگانی 
درخصوص  مذاکره  برای  کاراکاس  در  ایران  از 

استراتژی های تقویت قیمت نفت دیدار کردند.
از دل پینو  نقل  به  بیانیه ای  در  ونزوئال  نفت  وزارت   
اعالم کرد که خرید بیش از حد، باعث پر شدن ذخایر 
نفتی کشورها و رسیدن آن به 90 درصد ظرفیت شده 
است و پیش بینی می شود که این ذخایر در سه ماهه 

اول 2016 به صددرصد ظرفیت خود برسند.
دولتی  نفت  شرکت  ریاست  همچنین  که  دلپینو   
ونزوئال را برعهده دارد، افزود: اگر این اتفاق رخ دهد 

ما احتماال در آستانه یک فاجعه خواهیم بود.
 وی و رودریگز بر درخواست ونزوئال برای نشست ویژه 
سران اوپک و تولیدکنندگان خارج از این سازمان و 
همچنین پشتیبانی از افزایش قریب الوقوع تولید نفت 

ایران تاکید کردند.
 در این بیانیه آمده است، ونزوئال بر موضع خود مبنی 
بر حق ایران برای بازگشت به بازار نفت با توجه به 
دلیل  به  را  نفت  صادرات  خود  کشور  این  اینکه 

تحریم ها کاهش داده، تاکید دارد.
 تهران قصد دارد پس از لغو تحریم ها، در اوایل سال 
میلیون  یک  دست کم  را  خود  نفت  تولید   2016 
بشکه در روز)یک درصد عرضه جهانی نفت( افزایش 

دهد.
 ونزوئال، یکی از کشورهای تولیدکننده نفت است که 
بیشترین آسیب را از نصف شدن قیمت نفت طی 18 
در  ونزوئال  نفتی  درآمدهای  است.  دیده  ماه گذشته 
کاهش  قبل، 68 درصد  به سال  نسبت  سال جاری 

یافته است و قیمت نفت این کشور به 29 دالر در هر 
بشکه رسیده است.

 این کشور 29 میلیون نفری در آمریکای جنوبی در 
رکود شدید به سر می برد و باالترین نرخ تورم را در 

جهان دارد.

ارتقای سیستم تصفیه خانه 

فاضالب شاهین شهر با نصب 

دکانتر)آبگیرلجن(

و  ساختمان  افتتاحیه  مراسم  در  اصفهان،  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
باحضور  که  شاهین شهر  فاضالب  تصفیه خانه  دکانتر  دستگاه  تجهیزات 
فرماندار  و  جمعه  امام  ملکیان  آقا  حاج  المسلمین  و  االسالم  حجت 
شاهین شهر برگزار شد، گفت : حدود 20 سال مردم منطقه شاهین شهر ، 
گز، گرگاب و برخوار از بوی نامطبوع ناشی از فعالیت تصفیه خانه فاضالب، 
ابراز نگرانی و ناراحتی کردند که خوشبختانه با راه اندازی دستگاه دکانتر 

بوی نامطبوع تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر برطرف می شود .
وضع  کشور  علیه  که  تحریم هایی  دلیل  به  افزود:  امینی  هاشم  مهندس 
شده بودند، بیش از یکسال این دستگاه خریداری شده در گمرک ترکیه 
ماند و اجازه ورود به کشور را نمی دادند، درحالی که پس از وارد کردن این 

دستگاه در کمترین زمان تجهیزات آن نصب شد .
استان اصفهان پرداخت و  آبفا  تاسیسات  بازسازی  ارتقا و  به اهمیت  وی 
خاطر نشان ساخت: شرکت آبفا استان اصفهان، بازسازی تاسیسات فرسوده 
و ارتقای تجهیزات را در دستور کار قرار داده، بطوری که از تکنولوژی روز 

دنیا در ارتقای تجهیزات استفاده می شود .
دستگاه  به کارگیری  مزیت های  به  اصفهان  استان  آبفا  مدیرعامل شرکت 
دکانتر اشاره و اعالم کرد: تا قبل از راه اندازی این دستگاه، لجن موجود 
که  می شد  خشک  تصفیه خانه  محوطه  در  بستر   50 در  تصفیه خانه  در 
مدت ماند لجن بستگی به دمای هوا داشت. به عنوان مثال، در فصل سرد 
ماه   3 حدود  گرم  فصل  در  و  ماه   6 حدود  است،  پایین  هوا  دمای  که 
زمان می برد تا لجن خشک شود که مطمئنا زمان ماند لجن در محوطه 

تصفیه خانه آلودگی های زیست محیطی بسیاری را دربرداشت .
فاضالب  تصفیه خانه  به  فاضالب  ورودی  حجم  گفت:  امینی  مهندس 
با  که  است  روز  شبانه  طول  در  مترمکعب  هزار   55 حدود  شاهین شهر 
ساعت،  در  مترمکعب   25 اسمی  ظرفیت  با  دکانتر  دستگاه  راه اندازی 

عملیات خشک شدن لجن در کمتر از چند دقیقه صورت می گیرد .
به  ورودی  فاضالب  مترمکعب  هزار   55 ورودی  از حجم  کرد:  اعالم  وی 
که  می شود  تبدیل  پساب  به  آن  درصد   97 حدود  فاضالب  تصفیه خانه 
حدود 150 لیتر پساب در ثانیه در اختیار شهرداری شاهین شهر، 100 لیتر 
لیتر در اختیار پاالیشگاه  در اختیار شهرداری منطقه 12 اصفهان، 210 
اصفهان ، 180 لیتر به نیروگاه شهید منتظری و 10 لیتر در ثانیه در اختیار 
استفاده  راستای  در  اقدامات  این  که  می گیرد  قرار  اشتر  مالک  دانشگاه 

مجدد از آب )بازچرخانی( در صنعت و فضای سبز است.

معاون عمران شهري شهرداری اصفهان 
مطرح کرد

تاثیر ساخت میدان استقالل در 
ساماندهی ترافیکی شمال اصفهان  

معاون عمران شهري شهرداری اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایی 
پروژه تقاطع غیرهمسطح استقالل تاکنون 30 درصد پیشرفت داشته 
ورودی شمال  ترافیکی  پروژه در ساماندهی  این  احداث  است، گفت: 

اصفهان و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا، بسیار تأثیرگذار است.
مظفر  ایرج  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اظهار کرد: میدان استقالل یکي از مبادي مهم ورودي شهر از سمت 
شمال است و نقطه تبادل حمل و نقلي نیز محسوب مي شود که به 
دلیل وجود دانشگاه صنعتي، ترافیک سنگیني از این میدان به سمت 
نجف آباد و خمیني شهر ایجاد مي شد؛ از این رو ساماندهي این محور 

در دستور کار شهرداري قرار گرفت.
درصد   30 تاکنون  طرح  این  اجرایی  عملیات  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
پیشرفت داشته است، افزود: میدان استقالل، یک طرح مشترک بین 
پل  سه  روگذر،  پل  سه  دارای  که  است  شهرداری   12 و   2 مناطق 
زیرگذر و مسیر حرکت قطار شهری بین دو پل از سمت خیابان امام 
خمینی )ره( به شاهین شهر در این محور است که همزمان با اجراي 

این پروژه جهت صرفه جویي و مدیریت بهینه هزینه انجام مي پذیرد.
تقاطع  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری  شهري  عمران  معاون 
غیرهمسطح استقالل در چهار سطح انجام مي شود، بیان کرد: مسیر 
خیابان امام خمیني )ره( به اتوبان آزادگان، به صورت روگذر در ارتفاع 
7+ متر، مسیر بلوار دانشگاه صنعتي به بلوار آزادگان به صورت روگذر 
در ارتفاع 14+ متر و مسیر بلوار دانشگاه صنعتي ادامه رینگ چهارم 
به صورت زیرگذر در ارتفاع 7- متر بوده و سایر گردش ها به صورت 

همسطح است.
دست  در  کاری  شیفت  سه  در  پروژه  این  احداث  اینکه  بیان  با  وی 
اجراست، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده، پروژه تقاطع 
در  و  می شود  تکمیل   95 سال  نخست  نیمه  استقالل،  غیرهمسطح 

اختیار شهروندان قرار مي گیرد.
رینگ  عبور  مسیر  در  استقالل  میدان  همچنین  کرد:  تاکید  مظفر 
حفاظتي قرار دارد و از سویي خط شمالي مترو شاهین شهر به اصفهان 
در این محور است؛ بنابراین ایجاد طرح ویژه در این میدان، ضروري 
بود. وی اضافه کرد: احداث این پروژه در ساماندهی ترافیکی ورودی 
تأثیرگذار بسیار  هوا،  آلودگی  کاهش  آن  دنبال  به  و  اصفهان   شمال 

 است.

ونزوئال، نگران فاجعه ای از جنس نفت !

دکتر فرهادي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري که به همراه 
در  علوم  وزیر  فناوري  و  پژوهش  معاون  احمدي،  دکتر 
و  فناوري  و  پژوهش  دستاوردهاي  نمایشگاه  شانزدهمین 
فن بازار ملي کشور از غرفه فوالد مبارکه و سایر غرفه هاي 
این نمایشگاه بازدید مي نمود، در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در نظر دارد تا مسیر 
پژوهشي دانشگاه ها را به سمت صنعت و برآوردن نیازهاي 
کشور سوق دهد، افزود: ما معتقدیم که تمام فعالیت ها در 
به  مي باید  غیره  و  ورزشي  اجتماعي،  صنعتي،  هاي  حوزه 
صورت پژوهش محور و بر پایه تحقیقات علمي صورت گیرد.

اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  وي 
آسیا  در  دانشي  برتر  شرکت   25 جزء  است  توانسته 
تقدیر  شرکت  این  در  علمي  مدیریت  از  گیرد   قرار 

نمود.
به گزارش خبرنگار فوالد، در مراسم افتتاح این نمایشگاه که 
از روز دوشنبه 23 تا 26 آذر ماه همزمان با هفته پژوهش در 
محل نمایشگاه بین المللي تهران برگزار شد، دکتر احمدي 
در  داشت:  اظهار  نیز  علوم  وزیر  فناوري  و  پژوهش  معاون 
دنیاي کنوني، با رقابت هایي که در تمام عرصه ها به خصوص 
در کشورهاي پیشرفته وجود دارد، علم و پژوهش از ارکان 
در  نیز  ما  کشور  جهت گیري  و  است  تصمیم گیري  نظام 

همین مسیر است.
وي افزود: هفته پژوهش و فناوري در آغاز دولت تدبیر و 
امید  با شعار “پژوهش و فناوري؛ کلید توسعه پایدار” برگزار  
شد  که در سال جاري با شعار”پژوهش و فناوري  عزم ملي 

و رویکرد جهاني” تدوام مي یابد.

اینکه توسعه پایدار و اقتصاد شکوفا تنها از  با بیان  ایشان 
مسیر پژوهش و نوآوري میسر است و الزمه رشد اقتصادي 
در دنیاي امروز، فناوري و نوآوري است، گفت: مراکز علم و 
فناوري به عنوان رکن توسعه در هر کشور باید مورد حمایت 
قرار گیرند که از جمله این مراکز دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالي هستند .
رسالت هاي  جمله  از  دانشگاهي  کارآفریني  گفت:  وي 
دانشگاه ها پس از آموزش و پژوهش است و امروز نسل جدید 
تربیت  براي  به محیطي  آموزشي  از محیط صرفاً  دانشگاه 

افراد توانمند با قابلیت تولید فناوري تبدیل شده اند.
معاون پژوهش و فناوري وزیر علوم اظهار داشت: سازمان 
دانشگاه هایي   را    21 قرن  نوین  دانشگاه هاي  یونسکو 
بهبود  براي  مهارت  دانشگاه ها،  این  در  که  کرده  توصیف 
 توانمندي ها و تبدیل دانش آموختگان به کارآفرینان آموخته

 مي شود.
در حوزه  سیاست گذاریها  انسجام  به ضرورت  اشاره  با  وي 
نهادها،  تمام  فناوري بدون همکاري  فناوري گفت: توسعه 

میسر نیست.
دبیر  متقي طلب،  مجید  دکتر  مراسم  این  در  همچنین 
شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش، فن آوري و فن 
بازار، اظهار داشت: در نمایشگاه امسال، براي اولین بار شاهد 
همکاري و مشارکت جدي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و 
وزارت  و  ارتباطات هستیم  فن آوري  و  ارتباطات  و  تجارت 
جهاد کشاورزي نیز همچون سال گذشته در این نمایشگاه 

حضور پررنگ دارد.
بین المللي  علمي  مراجع  گزارش هاي  به  متقي طلب  مجید 

مبني بر صعود ایران به رتبه پانزدهم تولید علم جهان، اشاره 
کرد و افزود: این موضوع، بخشي از واقعیت است و مدارک و 
مستندات منابع و مراجع بین المللي نیز، آن را تایید مي کند؛ 
اما باید بررسي کرد که بعد از حضور در این جایگاه باید چه 

اقداماتي انجام دهیم.
وي با بیان اینکه وضعیت ایران به لحاظ تولید علم و تبدیل 
دانش به ثروت، تناسب چنداني ندارد، اظهار داشت: براي 
رفع این نقیصه، باید تجاري سازي علم را جدي تر بگیریم که 
خوشبختانه در نمایشگاه هفته پژوهش امسال این موضوع 
دانشگاه ها خواسته  تمامي  از  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 
 Technology Readiness( شد، سطح آمادگي فناوري
Levels (TRL خود را در یک سامانه ویژه به ثبت برسانند.

به گفته متقي طلب حدود سه هزار طرح و دستاورد حاضر 
شناسنامه  داراي  پژوهشي94  دستاوردهاي  نمایشگاه  در 

)TRL( هستند .
همچنین  و  صنعتي  آمادگي  سطح  داد:  ادامه  وي 
محصوالت  و  طرح ها  سرمایه گذاري  آمادگي  سطح 
ارزیابي حال  در  نیز  کشور  فناورانه  و   پژوهشي 

 است.
دانشجویان  و همچنین  اروپایي  از حضور شرکت هاي  وي 
دکتري  دوره هاي  در  تحصیل  به  مشغول  ایراني 
یکي  به عنوان  امسال،  نمایشگاه  در  اروپایي  دانشگاه هاي 
را  آن  از  هدف  و  کرد  یاد  نمایشگاه  این  قوت  نقاط  از 
کشورها  دیگر  با  مشترک  سرمایه گذاري  و  فناوري   انتقال 

برشمرد.
شایان ذکر است: این نمایشگاه با  دارا بودن 300 غرفه از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه آزاد، پارک هاي علم 
و فناوري، مراکز رشد، پژوهشگاه ها، شرکت ها و مؤسسه های 
بخش خصوصي، صندوق ها و مؤسسه های تامین مالي و ده 
شرکت خارجي از کشورهاي آلمان، ایتالیا، پرتغال، فرانسه 
و دانمارک فرصت مناسبي براي ارایه آخرین دستاوردهاي 
فناوري هاي  جدیدترین  و  توانمندي ها  با  فناوري  و  علمي 
داخلي، زمینه ارتقاي دانش فني داخلي و همچنین فرصت 
را  سرمایه گذار  جلب  و  تولیدي  محصوالت  براي  بازاریابي 

فراهم نمود.
فوالد  کارشناسان  نمایشگاه،  این  در  است:  گفتني 
به  پاسخگویي  ضمن   ، غرفه اي  برپایي  با  مبارکه 
فناوري  و  پژوهشي  دستاوردهاي  آخرین  مراجعین، 
بازدیدکنندگان نظر  و  سمع  به  را  شرکت   این 

 رساندند.

نمایش جدیدترین مبلمان خانگی در
سیزدهمین نمایشگاه صنایع مبل و دکوراسیون اصفهان

 سیزدهمین نمایشگاه صنایع مبل و دکوراسیون خانگی از یکم تا چهارم دی ماه در ساعات بازدید 15 
تا 22:30 در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در 
جوار پل شهرستان، میزبان عالقه مندان به ذوق و هنر ایرانی و 

به ویژه اصفهانی هاست.
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
قالب  در  مشارکت کننده   200 امسال  نمایشگاه  در  اصفهان، 
101 غرفه، از استان های اصفهان، تهران، یزد و خراسان رضوی 
فعال در زمینه های مبلمان خانگی )راحتی، کالسیک و مدرن(، 
و  مبل  کاور  و  پارچه  خوری،  نهار  سرویس  و  خواب  سرویس 

خدمات وابسته، برای ارایه بهترین های خود حاضر می شوند.
مشارکت کننده  واحدهای  و  تولیدکنندگان  کیفی  گزینش 

رنگ  پر  حضور  اصفهان،  تولیدی  شاخص  واحدهای  حضور  اصفهان،  مبل  اتحادیه  توسط 
بحث  بودن  آزاد  مشارکت کنندگان،  درصد   90 از  بیش  قالب  در  مبل  فروشندگان  و  تولیدکنندگان 
غرفه داران  از  اتحادیه  نظرسنجی  نمایشگاه،  حاشیه  در  اتحادیه  هم اندیشی  جلسه  برگزاری  فروش، 
به شمار نمایشگاه  دوره  این  ویژگی های  و  تفاوت ها  از  نوآور  و  مشتری مدار  واحدهای  از  تجلیل   و 

 می رود.

 صدورمجوز گرانی شیر 
ماست و پنیر 

لبنی  فرآورده  سه  گرانی  دستور  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر تا سقف 6 درصد 

را صادر کرد.
محمدیان  مصیب  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
و  مصرفی  کاالهای  بر  نظارت  معاون  شمالی 
حمایت  سازمان  اقتصادی  و  توزیعی  شبکه های 
جدید  ابالغیه  تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان 
به  را  لبنیات  و  خام  شیر  قیمت  درباره  سازمان  این 
اتحادیه  مدیرعامل  و  ایران  لبنی  انجمن صنایع  دبیر 
کرده ابالغ  ایران  لبنی  فرآورده های   تولیدکنندگان 

 است.
تاریخ اول دی ماه 94  از  ابالغیه آمده است: »کلیه کارخانجات لبنی موظفند  این  در 
نسبت به افزایش یک هزار ریال )1000 ریال( به قیمت خرید فعلی هرکیلوگرم شیرخام 
از دامداران اقدام و متقابال قیمت فراورده های لبنی پرمصرف )شیر، ماست و پنیر( را با 

افزایش حداکثر شش درصد نسبت به قیمت مصوب سال 1393 اعمال نمایند.«

با قطع پیامك هاي تبلیغاتي، 
همچنان امکان دریافت پیامك از 

بانك وجود دارد
به گزارش اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان، 
ارسالي  پیامک هاي  به  اشاره  با  متقاضیان  و  مشترکین  مدیر 
که شامل تبلیغاتي و ارزش افزوده می  باشد، چگونگی قطع این 
اظهار  متقاضیان  و  مدیر مشترکین  نمود.  تشریح  را  پیامک ها 
توسط  که  ارزش افزوده اي  پیامک هاي  قطع  جهت  داشت: 
متن  در  که  را  سازي  غیرفعال  کد  باید  شده،  فعال  مشترک 
سرویس به آن اشاره شده است به همان سرشماره و درخصوص 
سرشماره  به  را   1 عدد  مشترک،  تبلیغاتي  پیامک هاي  قطع 
8999  ارسال کند. وی متذکر شد: با قطع پیامک هاي تبلیغاتي، 
مشترک، همچنان مي تواند از بانک دریافت پیامک داشته باشد و 
شماره تلفن9990 و مراکز امور مشترکین تلفن همراه پاسخگوي 

سواالت احتمالي مشترکین است.

آموزش رکن اساسی پویایی 
یك سیستم است

مدیرعامل  اصفهان،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
این شرکت در مراسم اختتامیه دوره آموزشی رؤسا و کارشناسان 
این  بیان  با   ، شد  برگزار  اصفهان  در  که  ایران  گاز  ملی  شرکت 
تولید است  انساني، مهم ترین عامل  نیروي  امروزه  مطلب گفت:  
و می تواند روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین کند. 
مهندس مؤمنی بیان داشت:  منابع انسانی کارآمد، پیشبرد جامعه 
گروی  در  امر  این  و  می کند  تضمین  را  ملی  توسعه  راستای  در 

آموزش نیروی انسانی آن است.
اینکه رؤسای واحدهای مختلف، مسئولین اصلی  بر  با تاکید  وی 
ارتقای موقعیت سازمان هستند و یکی از راه های اساسی این امر 
آموزشي  دوره هاي  افزود:  است،  کارکنان  دانش  سطح  رفتن  باال 
نگرش  و  مهارتي  دانشي،  قابلیت هاي  مي تواند  خدمت  ضمن 

مناسبي را در کارکنان، پرورش دهد. 
و  هماهنگي  بر  تاکید  با  اصفهان،  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
نیاز  مورد  کمبودهاي  و  اولویت ها  تعیین  براي  دقیق  نیازسنجي 
جدید  کارکنان  ورود  کرد:  تصریح  محور،  دانش  سازمان  یک  در 
در سمت های سازمانی، رشد  کارکنان  به سازمان، گردش شغلی 
همه  بهره وري  و  کارها  شدن  ماشینی  تکنولوژی،  و  علوم  سریع 
ناپذیر اجتناب  را   کارکنان  آموزش  سازمان،  ضرورت  در   جانبه 

 می سازد.
استان  گاز  شرکت  کارکنان  مطلوب  عملکرد  به  اشاره  با  مؤمنی، 
اخیر،توسعه  دهه  گفت:  طی سه  گازرسانی  در خصوص خدمات 
بوده،  مواجه  درصدی   ۱۲ تا   ۱۰ رشد  با  ما  کشور  در  گازرسانی 
درصد   ۲ دنیا  در  رشد،  نرخ  این  میانگین   که  صورتی   در 

است. 
وی اظهار داشت: درحال حاضر به ۱۰3 شهر از کل ۱۰7 شهر استان 
و ۱۲57 روستا از ۱448 روستای مشمول، خدمات گازرسانی انجام 
شده به گونه ای که خوشبختانه هم اینک99.4 درصد از خانوارهاي 
شهري و 95 درصد از خانوارهاي روستایي سطح  استان،  از نعمت 

گاز طبیعی بهره مند هستند.
 ۲4 از  بیش  کرد:  اشاره  اصفهان،  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
هزار و3۰۰ کیلومتر شبکه گذاری،97۰ عدد انشعاب، بیش از یک 
میلیون و 6۰۰ هزار مشترک خانگی و صنعتی، از سرمایه های مهم 
این شرکت به شمار می روند که نگهداری و مدیریت صحیح آنها 

نیازمندآموزش علوم و دانش های نوین است.
شایان ذکر است، این دوره آموزشی با عنوان نیاز سنجی آموزشی، 
طی ۲ روز و در روزهای ۲4و۲5 آذر ماه برای رؤسا و کارشناسان 
برگزار اصفهان  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  تابعه   شرکت های 

 گردید.

تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مدیریت علمی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

<<رشکت گاز 

<<آبفا

داشت:  اظهار  جمهوری  رییس  اول  معاون 
دستگاه های نظارتی باید در پیشبرد برنامه های 
کمک  دولت  به  کشور،  توسعه ای  و  اقتصادی 

کنند.
جهانگیری  اسحاق  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه  در  شنبه  عصر 
مبنی  رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  مقاومتی 
اجرای  برای  دولت  های  برنامه  از  حمایت  بر 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد . 
این یک فرصت طالیی است که در  افزود:  وی 
عملیاتی  با  بتوانیم  تا  گرفته  قرار  دولت  اختیار 
کردن برنامه های اقتصاد مقاومتی ساختار و نظام 

اقتصادی کشور را اصالح و متحول کنیم. 
معاون اول رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: 
فرماندهی اصلی ستاد، بر عهده ریاست جمهوری 
اقتصادی  برنامه های  پیشبرد  روند  بر  که  است 
شدن  اجرایی  نحوه  بر  و  طورکلی  به  کشور 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور خاص 

و جدی نظارت دارد. 
نظارتی  دستگاه های  از  همچنین  جهانگیری 
کشور خواست در شرایط دشوار کنونی اقتصادی 
پیشبرد  برای  جدی  طور  به  دولت  که  کشور 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ساماندهی 
و اصالح ساختار اقتصادی کشور تالش می کند، 
به  و  انجام دهند  با دولت  را  همکاری های الزم 
رفع  برای  دولت  مدیران  و  اجرایی  دستگاه های 

موانع پیش رو کمک کنند. 
ششم  برنامه  تطبیق  لزوم  بر  همچنین  وی 

مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  با  توسعه 
تاکید کرد و گفت: باید سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و به خصوص 5 رویکرد اصلی حاکم بر 
این سیاست ها که شامل عدالت بنیانی، مردمی 
برونگرایی  و  درونزایی  بنیانی،  دانش  بودن، 
توسعه  ششم  برنامه  در  می شود،  کشور  اقتصاد 

مدنظر قرار گیرد. 
لزوم  بر  همچنین  جمهور،  رییس  اول  معاون 
نشدن  اجرایی  علل  بررسی  و  آسیب شناسی 
برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور تاکید 

کرد. 
نشدن  عملیاتی  علل  باید  افزود:  جهانگیری 
در  کشور  توسعه ای  برنامه های  احکام  از  برخی 
گذشته بررسی شود تا نواقص و کاستی ها را در 

برنامه های آینده رفع کنیم. 

معدن  وزرای کشور، صنعت،  که  این جلسه  در 
و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی 
دفاع  نفت،  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  دارایی،  و 
شهرسازی،  و  راه  مسلح،  نیروهای  پشتیبانی  و 
کشور،  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
رییس سازمان میراث فرهنگی، معاونین رییس 
جمهور در امور اجرایی، مجلس، علمی و فناوری، 
عامل  هیئت  رییس  و  مرکزی  بانک  رییس کل 
صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند گزارشی 
از اهداف نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد 
و  نظارتی  کارهای  و  ساز  بر  ناظر  که  مقاومتی 
مقاومتی  اقتصاد  اجرایی  برنامه های  کنترلی 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  سوی  از  است، 
این  در  مقتضی  تصمیمات  و  شد  ارایه  کشور 

خصوص اتخاذ شد.

اصالح نظام اقتصادی با اجرای اقتصاد مقاومتی



چهار  توليد  به  موفق  نورد  مديريت  تالشگران 
 140 پهن  بال  آهن  تير  شامل  جديد  محضول 
شماره  به  ايران  ملی  استاندارد  مطابق    )H(
I    ( 14484-5    (   ، آرماتورهای آج 500 در 
سايزهای متنوع و مطابق استاندارد ملی ايران به 
شماره 3132 ، نبشی 10 بال مساوی  با طراحی 
  B500B  کاليبراسيون جديد و آرماتور با مارک
شدند .مهندس ساالري ضمن بيان خبر فوق در 
خصوص توليد تير آهن بال پهن H( 140(  مطابق 
    5-I    ( 14484 استاندارد ملی ايران به شماره
(   گفت : با توسعه صنعت ساختمان و طراحي 
تيرآهن  به  بازار داخل  نياز   ايجاد  و  هاي جديد 
هاي بال پهن به عنوان بخش مهمي از ساختمان 
شاسي  و  صنعتي  هاي  سوله  مرتبه،  بلند  هاي 
ساالنه  اينکه  به  توجه  وبا  سنگين  آالت  ماشين 
مبالغ زيادي ارز به منظور واردات تيرآهن هاي بال 
پهن از کشور خارج مي گرديد  سياست گذاری 
قسمت  دو  در  پهن  بال  تکميل سبد محصوالت 
برنامه  در حال  نورد  مهندسی  مديريت  در  مجزا 
ريزی و اجرا می باشد  . وي افزود :  اولين بخش 
آن توسعه اين نوع محصوالت  بر اساس  امکانات با 
لقوه موجود و دومين بخش  آن توسعه محصوالت 
تير آهن بال پهن تا سايز 300 در مراحل بعدی 
و پس از توسعه کارگاه نورد 650 می باشد . لذا 
بال پهن 140 در راستای بخش  توليدتير آهن  
اول سياست گذاری توسعه محصول در يک بازه 
سه ماهه در بخش  طراحی کاليبر اين مديريت 
برنامه ريزی و طراحی آن انجام شده است و پس 
توليد  نورد،  خط  سازی  آماده  و  غلتک  تراش  از 
آزمايشی آن در تاريخ 94/9/25 با موفقيت انجام 
و  به جمع محصوالت  ذوب آهن اضافه گرديد . 

الزم به ذکر است اکنون سبد محصوالت بال پهن 
ذوب آهن بعنوان تنها توليد کننده اين پروفيل از 
سايز 140 -160 -180-200  و در انواع سبک 
و متوسط و سنگين بر اساس استاندارد ملی ايران 
DIN-  2/1025  و استاندارد DIN  واستاندارد

نورد  مهندسي  .مدير  باشد  می   10034  EN
ذوب آهن اصفهان در خصوص توليد آرماتورهای 
آج 500 در سايزهای متنوع و مطابق استاندارد 
برداشتن  : گام  به شماره 3132 گفت  ايران  ملی 
تعالي و توسعه و پيشرفت و دستيابي  در مسير 
است  اي دو طرفه  عالي همانند جاده  اهداف  به 
که مديريت نورد در راستای اهداف تاثير گذار بر 
بهبود کيفيت محصوالت و خدمات خود همواره 
در آن مسير  حرکت نموده است . وي افزود :  بر 
همين اساس و مطابق تجربيات موفق اين مديريت 
در ايجاد تغييرات مثبت بر بازارهای  مصرف ، در 
بتن آرمه از آرماتورهای آج 340 به آج 400  بر 
اساس درخواست معاونت محترم فروش و صادرات 
و پس از تشکيل جلسات مستمر کارشناسی ) با 
امور فنی و   ، ،کيفيت  حضور کارشناسان فروش 
فوالد سازی،آزمايشگاه (  توليد اين نوع آرماتورها 
) آ ج 500 (  در سايزهای متنوع در دو کارگاه 
الزامات  نورد 300 و 350 برنامه ريزی و مطابق 
روش  با  شماره 3132   به  ايران  ملی  استاندارد 
عمليات حرارتی ترمو مکانيکی ) ترمکس (   با 
موفقيت توليد   و با لوگو     ESCO   ST     به 
بازار  قابل عرضه می باشد  .مهندس ساالري افزود 
: بر اين اساس ذوب آهن اصفهان آمادگی توليد  
محصوالت آرماتورآج 520 را در سايزهای متنوع 
و شکل آج مرکب و مطابق استاندارد ملی ايران به 

شماره 3132 خواهد داشت .

شهردار شهر شاهين شهر گفت: حرکت بر اساس 
برنامه پنج ساله دوم توسعه شاهين شهر، مبنای 
اميری  حسين  است.  شهرداری  بودجه  برنامه 
شهر  شهرداری  آينده  سال  بودجه  مورد  در 
شهرداری  قانون،  برابر  کرد:  اظهار  شاهين شهر 
تا  را  شهرداری  بعد  سال  بودجه  است  موظف 
ارايه  شهر  شورای  به  قبل  سال  دی ماه  پايان 
کند. وی با بيان اينکه جلسات کارشناسی شده 
خوبی جهت تدوين بودجه سال آينده شهرداری 
مبنای  افزود:  است،  گرفته  صورت  شاهين شهر 
بودجه ريزی شهرداری حرکت بر اساس برنامه 5 
ساله دوم توسعه شهر شاهين شهر است. شهردار 
شده  پيش بينی   بودجه  داد:  ادامه  شاهين شهر 
 160 شاهين شهر  شهر  شهرداری  آينده  سال 
از  بيش  که  شده  گرفته   نظر  در  تومان  ميليارد 
و  عمرانی  حوزه  به  آن  تومان  ميليارد   100
هزينه های  به  آن  تومان  ميليارد  به 60  نزديک 
ادامه گفت:  تعلق خواهد گرفت. وی در  جاری، 
نيازمندی های  پاسخگوی  بتوانيم  اينکه  برای 
شهرداری  پيش بينی  شده  بودجه  باشيم  شهر 
شاهين شهر در سال 95 نسبت به مشابه امسال 
10 درصد از خود رشد نشان می دهد. اميری از 
جمله مهم ترين پروژه های عمرانی صورت گرفته 
اسالمی  شورای  همکاری  با  و  شهرداری  توسط 
امسال سالن بهشت معصومه  را در  شاهين شهر 
پارک خليج فارس، مجموعه  پارک فدک،  )س(، 

باشگاه بزرگ ميالد، کالنتری گلديس و مدرسه 
نشان  خاطر  وی  برشمرد.  ميالد  محله  ابتدايی 
پروژه عمرانی  از 40  بيش  کرد: در حال حاضر 
قرار  کار شهرداری شهر شاهين شهر  در دستور 
بر  حاکم  رکورد  يا  نقدينگی  علت  به  که  دارد 
بازار، فعال امکان بهره برداری يا فعال شدن آن ها 
تصويب  از  شاهين شهر  شهردار  ندارد.  وجود 
شاهين شهر  خالقيت  و  دانش  فرهنگ،  خانه 
اين  اسالمی  شورای  در  هنر  و  فرهنگ  خانه  و 
شهر جهت شناسايی و جذب افراد خالق، خبر 
نکوداشت شاهين شهر  و تصريح کرد: هفته  داد 
اوايل بهمن ماه با برنامه های بسيار متنوع برگزار 
خواهد شد. شهرداری شاهين شهر در ادامه اين 
گفت وگو به پنجمين انتخابات پيش روی مجلس 
خبرگان رهبری و دهمين دوره مجلس شورای 
اسالمی در هفتم اسفندماه امسال اشاره ای کرد و 
به تشريح برنامه های شهرداری شاهين شهر برای 

اين انتخابات پرداخت.

صنعتی  شهرک های  شرکت  مديرعامل 
شناسايی  پروژه  گفت:  بختياری  و  چهارمحال 
استان در سال  اين  خوشه های کسب و کار در 
اين  در  خوشه  پنج  شناسايی  به  منجر  گذشته 
اينکه خروجی  بيان  با  گنجی،  رضا  شد.  استان 
بازنگری پروژه شناسايی خوشه های کسب و کار 
گذشته  سال  در  بختياری  و  چهارمحال  استان 
استان  اين  در  خوشه  پنج  شناسايی  به  منجر 
يکی  کار  و  کسب  خوشه های  کرد:  اظهار  شد، 
و  سازماندهی صنايع کوچک  موفق  الگوهای  از 
متوسط هستند که کاستی های صنايع کوچک 
صنايع  مختلف  مزيت های  و  رفع  را  متوسط  و 
تقويت  را  تنوع  و  انعطاف پذيری  چون  کوچک، 
می کنند؛ اين امر در استان ما در خصوص خوشه 
گز بلداجی، خوشه خاتم شيخ شبان، خوشه فرش، 
خوشه ماهيان سردآبی و خوشه قارچ محقق شده 
است. گنجی با اشاره به خوشه گز بلداجی افزود: 
گز بلداجی به عنوان اولين پروژه توسعه خوشه ای 
استان چهارمحال و بختياری از سال 87 آغاز و 
در سال 91 و با هزينه ای بالغ  بر 2 هزار و 500 
ميليون ريال موفق به اخذ پروانه توسعه از سازمان 
صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران شد. 
گنجی همچنين درباره خوشه خاتم شيخ شبان 
در  خوشه  اين  شناخت  مطالعات  کرد:  عنوان 
صنعتی  شهرک های  شرکت  توسط   91 سال 
انجام شد، در حال حاضر در روستای شيخ شبان 
180 نفر به حرفه توليد انواع محصوالت خاتم و 

گل بندی خاتم مشغول هستند و با توجه به اينکه 
اين خوشه در مرحله جنينی بوده و بسياری از 
حلقه های مکمل زنجيره ارزش و زير ساخت های 
مناسب وجود ندارد، چنانچه توسعه اين خوشه 
صورت پذيرد، می توان به توسعه فروش و صادرات 
مديرعامل  بود.  اميدوار  خوشه  اين  محصوالت 
شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و 
بختياری با بيان اينکه سابقه مناسب اين صنعت 
نيروی متخصص  در روستای شيخ شبان، وجود 
و ارزش افزوده ای که اين صنعت دارد، می تواند 
از لحاظ مالی کمک شايانی به اين منطقه انجام 
ميراث  سازمان  تفاهم نامه  مطابق  گفت:  دهد، 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کل کشور 
با سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی 
ايران، مسئوليت توسعه کليه خوشه های صنايع 
دستی بايستی با عامليت سازمان ميراث فرهنگی 
برای  را  خود  آمادگی  شرکت  اين  و  گردد  آغاز 
همکاری در توسعه اين خوشه و نظارت بر توسعه 

آن اعالم نموده است. 

جهاد  دارويی  گياهان  تحقيقات  مرکز  کارشناس 
دانشگاهی استان يزد با اشاره به آغاز کشت آزمايشی 
گونه های گياهان دارويی در بافق گفت: کشت اين 
گياهان مورد استقبال خوب مردم بافق به ويژه زنان 
در  مفتاحی زاده،  است. حيدر  گرفته  قرار  روستايی 
جلسه بررسی راهکارهای کشت گياهان دارويی در 
و  يزد  استان گرم و خشک  در  داشت:  اظهار  بافق 
شهرستان کويری بافق امکان توسعه کشت گياهان 
اقليمی  شرايط  با  سازگار  و  آب خواه  کم  دارويی 
منطقه وجود دارد. وی، شهرستان بافق را نخستين 
تجربه در توسعه کشت گياهان دارويی عنوان کرد 
و افزود: کشت آزمايشی گونه هايی از قبيل به  ليمو 
در  کيلوگرم   300 از  بيش  توليد  با  فلفلی  نعنا  و 
روستاهای  اراضی  از  مترمربع  هزار  سطح حدود 2 
با  شهرستان  اين  سبزدشت  و  کوشک  مبارکه، 
انجام  روستايی  زنان  به ويژه  مردم  خوب  استقبال 
استان  دانشگاهی  کارشناس جهاد  اين  است.  شده 
گياه  است 10 گونه  قرار  امسال  اينکه  بيان  با  يزد 
دارويی در بافق کشت شود، خاطر نشان کرد: گرچه 
اين محصول  برای عرضه و فروش  زمينه های الزم 
فرهنگ سازی  نيازمند  همچنان  اما  شده،  فراهم 
از  مفتاحی زاده  هستيم.  زمينه  اين  در  بيشتر 
بخشدار مرکزی، دهياران و اصحاب رسانه خواست 
به  کشاورزان  و  مردم  خود،  مداوم  اطالع رسانی  با 
گياهی  داروهای  با خواص  را  روستايی  بانوان  ويژه 
و اشتغالزايی آن آشنا کنند. وی همچنين خواستار 

معرفی و دانش بنيان شدن گونه های مختلف گياهان 
دارويی در مراکز رشد و فناوری شد. مفتاحی زاده، 
هدف از برگزاری اين جلسه را همکاری شهرداری 
در توسعه و رونق کشت گياهان دارويی عنوان کرد 
و افزود: نهاد شهرداری می تواند از گونه های مختلف 
و تنوع رنگ ها و برگ های اين گياه در فضای سبز 
شهری استفاده کند و بازدهی و سودآوری نيز داشته 
به طبيعت  اين نشست  نيز در  بافق  باشد. شهردار 
بکر مجموعه پارک آبشار اشاره کرد و گفت: مصالح 
ساختمانی به کار رفته در اين مجموعه اغلب سنگ، 
خاک و چوب های طبيعی است. سيدعلی نوروززاده 
با بيان اينکه يکی از اهداف ساخت مجموعه پارک 
بومی  گياهان  گسترش  و  توسعه  تحقيق،  آبشار 
افزود:  بوده است،  از طبيعت  الهام پذيری  و  دارويی 
آبشار  مجموعه  دارويی  گياهان  باغ  زيرساخت های 
آماده شده و در پايان امسال در بخش هايی از آن، 

گياهان دارويی کشت می شود. 

 اعزام بانوان فعال اقتصادی
 به نمایشگاه های جهانی

بانوان  و  جوانان  گفت:  اصفهان  استان  بازرگانی  اتاق  رييس 
اقتصادی  رويدادهای  در  حضور  منظور  به  اقتصادی   فعال 
سيد  می شوند.  اعزام  تجاری  هيئت های  و  نمايشگاه ها  به ويژه 
زنان،  کارآفرينی  رويداد  نخستين  در  سهل آبادی  عبدالوهاب 
توانمند  به  اقتصادی روز جهان  با شرايط  اظهار داشت: آشنايی 
می کند.  کمک  بانوان  و  جوانان  به ويژه  اقتصادی  فعاالن  شدن 
از  خارج  به  اقتصادی  فعال  بانوان  و  جوانان  اعزام  خواستار  وی 
اقتصادی به ويژه نمايشگاه ها  کشور برای حضور در رويدادهای 
کرسی  درصد  اختصاص30  گفت:  و  شد  تجاری  هيئت های  و 
عملی  اقدام  جوانان  و  بانوان  به  اتاق  تخصصی  کميسيون های 
اتاق  رييس  است.  آنها  توانمندسازی  راستای  در  بازرگانی   اتاق 
هيئت  جديد  دوره  در  داشت:  اظهار  اصفهان  استان  بازرگانی 
بانوان و جوانان در پارلمان  نمايندگان زمينه برای حضور فعال 
و  جوانان  معاونت  دو  که  طوری  به  شد  فراهم  بخش خصوصی 
بانوان با مديريت دو عضو هيئت نمايندگان در ساختار اجرايی 
بازرگانی در  اتاق  اتاق، راه اندازی شد. وی گفت: کميسيون های 
فعاليت  فعال تر  و  پرشورتر  بانوان  و  جوانان  حضور  با  دوره  اين 
افزايش 50 درصدی تحصيالت  با اشاره به  می کند. سهل آبادی 
دانشگاهی بانوان گفت: بانوان ايرانی همواره نقش مؤثری در نهاد 
خانواده و اجتماع ايفا می کنند. رييس کميسيون امور اجتماعی 
اتاق اصفهان نيز در اين جلسه اعتماد به نفس و پيشتکار را دو 
گفت:  و  دانست  اقتصادی  فعاليت های  در  بانوان  موفقيت  شرط 
اشتباه کردن يک تجربه است که برای پيروزی های بعدی الزم 
بوده و نبايد بانوان از اشتباه کردن هراس داشته باشند. زهرا اخوان 
نسب، جسارت در پرسش گری و تالش مداوم را عامل موفقيت 
زنان در عرصه اقتصادی دانست و گفت: رمز موفقيت پرسش گری 
با  بايد  امروز  زنان  و  نفس است  به  اعتماد  با  استقامت همراه   و 
اين ويژگی به جنگ مشکالت و مسايل بروند. وی تاکيد کرد: زنان 
 کارآفرين موفق امروز می توانند نسل پويا و فعال در آينده تربيت کنند؛ 
زيرا زنان در فرهنگ سازی نسل بعد نقش حياتی دارند. اخوان 
نسب اظهار کرد: معرفی زنان موفق به عنوان الگو به جوانان امروز 

يکی از رويکردهای معاونت بانوان اتاق اصفهان است.

انهدام باند سارقان داخل خودرو 
دراصفهان

حرفه ای  سارق  سه  دستگيری  از  اصفهان  آگاهی  پليس  رييس 
داخل خودرو و کشف 70 فقره سرقت، خبر داد. سرهنگ ستار 
باند، گفت: در پی وقوع  اين  اعضای  خسروی درباره دستگيری 
اصفهان،  شهر  جنوب  در  خودرو  داخل  سرقت  فقره  چندين 
رسيدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پايگاه جنوب اين 
راه اندازی  با  کارآگاهان  سرانجام  افزود:  وی  گرفت.  قرار  پليس 
گشت های آشکار و پنهان موفق شدند يکی از سارقان را در حين 
پرايد دستگير کنند. سرهنگ خسروی  از يک خودروی  سرقت 
ادامه داد: اين سارق در بازجويی های به عمل آمده به 70 فقره 
فرد  دو  همدستی  با  اصفهان  شهر  جنوب  محدوده  در  سرقت 
سارق  همدستان  دستگيری  به  اشاره  با  وی  کرد.  اعتراف  ديگر 
بيان داشت: در اين زمينه، پرونده تشکيل و متهمان جهت سير 
مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل داده شدند. رييس پليس 
آگاهی اصفهان در پايان با اشاره به اينکه اين افراد خودروهای 
مورد سرقت را که اکثرا فاقد تجهيزات ايمنی و دزدگير بودند، 
خودرو،  شيشه  تخريب  با  و  شناسايی  تردد  کم  محل های  در 
خودرو  داخل  وسايل  و  صوت  ضبط  باتری،  سرقت  به  اقدام 
می کردند، به همشهريان توصيه کرد: از نصب تزيينات اضافی و 
 گران قيمت بر روی خودرو خودداری و حتی االمکان اثاثيه خود را 
داخل صندوق عقب خودرو قرار دهيد و از رها نمودن وسايل خود 

در روی صندلی ها و داشبورد خودرو خودداری کنيد.

تصویب ۴۰ مصوبه در كارگروه 
زیربنایي استان اصفهان

دکتر  رياست  به  اصفهان،  استان  توسعه  و  برنامه ريزي  شوراي 
کارگروه  تصويب مصوبات  و ضمن  زرگرپور، تشکيل شد  رسول 
و   95 سال  درآمدي  پيشنهادهاي  خصوص  در  زيربنايي 
نظر  تبادل  و  با کشور بحث  استان و مقايسه  توليد  حساب هاي 
استانداري  عمومي  روابط  کل  اداره  گزارش  به  گرفت.  صورت 
و  برنامه ريزي  شوراي  جلسه  در  زرگرپور  رسول  دکتر  اصفهان، 
اظهارداشت:  شد،  تشکيل  ايشان  رياست  به  که  استان  توسعه 
با  وي  شد.  تصويب  استان  زيربنايي  کارگروه  در  مصوبه   40
بيان پيشنهادهاي درآمدي در سال 95 که به سازمان مديريت 
با توجه  افزود:   ارايه گرديده است پرداخت و  برنامه ريزي کشور 
به شرايط رکودي اقتصادي در استان اين درآمدهاي پيشنهادي 
گرديده  ارايه  و  بيني  پيش  کاهش  با  گذشته  سال  به  نسبت 
با  رابطه  در  که  پيشنهادهايي  ارايه  به  اشاره  با  زرگرپور  است. 
ارايه  اجرايي  دستگاه هاي  توسط  برنامه  دايمي  تبصره هاي 
مي شود، گفت: دستگاه هاي اجرايي بايد به سايت مجلس شوراي 
اسالمي مراجعه کنند و در صورت داشتن پيشنهاد يا انتقاد آن 
نمايند.  پيگيري  اسالمي  نمايندگان مجلس شوراي  از طريق  را 
رسول زرگرپور به گزارش حساب هاي توليد استان و مقايسه آن 
ارايه  استان  برنامه ريزي  و  مديريت  سازمان  توسط  که  کشور  با 
اجرايي،  دستگاه هاي  بيشتر  همکاري  بر  و  کرد  اشاره  بود  شده 
شرکت هاي دولتي و عمومي و بخش خصوصي جهت تسريع در 
با  اصفهان  استاندار  کرد.  تاکيد  اين خصوص  در  ثبتي  آمارهاي 
توجه به حجم باالي طرح هاي مختلف که مرتبط با حساب هاي 
توليد است به بخش خصوصي، تاکيد کرد که اين اطالعات را به 
 صورت صحيح در اختيار آمارگيران قرار دهد و بخش خصوصي و

 ساير دستگاه ها با طرح هاي آماري همکاري داشته باشند.

حمام خورشید نطنز در حال 
ویرانی است

نطنز  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  اداره  معاون 
قديمی مجموعه مسجد جامع  بناهای  از  گفت: حمام خورشيد 
شهرستان نطنز، بر اثر گذشت زمان، در حال ويرانی است. داوود 
اظهار  بنا،  اين  برای  ايجاد شده  تاييد مشکالت  با  عامری  عرب 
اعتبارات  کمبود  اثر،  اين  مرمت  افتادن  تاخير  به  دليل  کرد: 
تامين  صورت  در  افزود:  وی  است.  آن  بازسازی  برای  کافی 
اما  کرد؛  خواهيم  بنا  اين  بازسازی  به  اقدام  حتما  الزم  بودجه 
در حال حاضر متاسفانه اين امکان برای ما وجود ندارد. معاون 
اضافه  نطنز،  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  اداره 
موقعيت  دليل  به  بنا  اين  که  هستيم  موضوع  اين  متوجه  کرد: 
مکانی  و واقع شدن در بين مجموعه مسجد جامع، اهميت دارد 
ايسنا، حمام خورشيد گزارش  به  است.  آن ضروری  بازسازی   و 

  از بناهای عهد قاجاريه، در محله قصبه )مرکز شهر( نطنز و در مجاورت 
مسجد جامع واقع است و به شماره 14197 به تاريخ  9 .11. 

1384در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسيده است.

هوای اصفهان در وضعیت هشدار 

نفس نصف جهان تنگ شد 
را  شهر  فضای  سياه  ابری  می نگری،  دور  از  وطن:  کیمیای 
دربرگرفته است. حتی به سختی می توان کوه صفه را در زير نور 
آفتاب ديد. اين حال و روز اين روزهای ديار نصف جهان است. 
مشکلش  تنها  رود،  زاينده  آبی  کم  و  خشکی  ديگر  که  دياری 
نيست و آلودگی شديد هوا نيز باری بر دوش مشکالت اين شهر 
تاريخی نهاده است. وضعيت بد هوا در روزهای اخير سبب شد 
مدارس ابتدايی و پيش دبستانی دو روزی تعطيل شود و مکررا 
از افراد سالمند و ديگر گروه های در خطر خواسته شد تا آنجا که 
می توانند از منزل خارج نشوند. در همين رابطه مديرکل حفاظت 
محيط زيست استان اصفهان گفت: تعطيلی اداره ها و دانشگاه ها 
نيز  و پيش دبستانی ها  تعطيلی مهدهای کودک  ندارد؛  ضرورتی 
حساسيت  با  و  اخير  روز   2 در  هشدار  وضعيت  تداوم  دليل  به 
بيشتر اتخاذ شده است. حميد ظهرابی با اشاره به کيفيت هوای 
اصفهان اظهار داشت: طبق آخرين اطالعات تا ساعت 18 امروز 
شاخص کيفيت هوای اصفهان، ناسالم برای گروه های حساس و 
در وضعيت هشدار قرار داشت. مديرکل حفاظت محيط زيست 
استان اصفهان با اشاره به استمرار وضعيت هشدار در چند روز 
روز  دو  در  هشدار  وضعيت  استمرار  دليل  به  افزود:  گذشته، 
گذشته تصميم بر اين شد که مدارس گروه های حساس شامل 
مهدکودک ها، پيش دبستانی ها و دوره ابتدايی فردا )يکشنبه 28 
آذر( در شهرستان های اصفهان، شاهين شهر، خمينی شهر، نجف 
تعطيل شوند.  و کاشان  برخوار  مبارکه،  لنجان،  آباد، فالورجان، 
پيرامون وضعيت  به پيش بينی سازمان هواشناسی  اشاره  با  وی 
هواشناسی  پيش بينی سازمان  کرد:  بيان  آينده  روزهای  در  هوا 
را  هوا  کيفيت  که  است  بارشی  سامانه  يک  ورود  از   حاکی 
تعطيلی  امکان  پيرامون  ظهرابی  داد.  خواهد  قرار  تاثير  تحت 
دانشگاه ها  و  اداره ها  تعطيلی  داشت:  اظهار  دانشگاه ها  و  اداره ها 
نيز،  پيش دبستانی ها  و  مهدکودک ها  تعطيلی  ندارد؛  ضرورتی 
حساسيت  با  و  اخير  روز   2 در  هشدار  وضعيت  تداوم  دليل  به 
بيشتر اتخاذ شده و ضرورت زيادی هم نداشت. مديرکل حفاظت 
انجام شده  اقدامات  ساير  پيرامون  اصفهان  استان  محيط زيست 
در  دستورالعمل ها  طبق  کرد:  تصريح  آاليندگی،  کاهش  برای 
و  کنترل  جمله  از  خاص  اقدامات  سری  يک  هشدار  وضعيت 
آالينده  تعطيلی صنايع  و  مردم  به  اعالم هشدار  بيشتر،  نظارت 
بايد انجام گيرد که اين موارد هم اکنون، اجرايی شده است. وی با 
توصيه به شهروندان در جهت کاهش سهم فردی در آلودگی هوا 
بيان داشت: عدم آتش زدن بقايای درختان در باغ ها، استفاده از 
وسايل حمل و نقل عمومی، عدم تردد غير ضروری به ويژه برای 
گروه های حساس و خودداری از فعاليت بدنی از جمله اقدامات 
آن  به  بايد  شهروندان  که  است  شرايط  اين  در  و ضروری  مهم 
توجه کنند. با توجه به همه اين نکات، به نظر می رسد وضعيت 
آلودگی هوای اصفهان نه تنها همت مردم را طلب می کند، بلکه 
مترويی  است.  مترو  همچون  اساسی  های  زيرساخت  نيازمند 
پروژه های  از  يکی  به  می رود  نقش جهان  ورزشگاه  کنار  در  که 
تاريخی اصفهان تبديل شود و گويا به اين زودی ها قرار نيست 
اصفهانی ها رنگ مترو را به خود ببينند. درحالی که مترو در شهر 
بخش  کند،  می  نرم  پنجه  و  کور دست  گره  هزاران  با  اصفهان 
خارج شهری مترو اصفهان هم همچنان خاک می خورد. به نظر 
می رسد اگر مترو به شهرهای شاهين شهر و بهارستان وصل شود 

بخش زيادی از ترافيک شهری کاسته خواهد شد. 

رد شهر و استانها ۴

مديرکل راه و شهرسازی اصفهان با بيان اينکه در دهه فجر امسال آخرين 
بهره برداری می رسد،  گفت: واحدهای  به  اصفهان  پروژه های مسکن مهر 
باقی مانده از اين طرح تا خرداد 95 به بهره برداری خواهد رسيد. حجت اهلل 
غالمی در يکصد و چهاردهمين جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشاره به وجود 11 هزار و  ضمن تبريک فرارسيدن روز حمل و نقل، 
500 کيلومتر آزاد راه و بزرگراه در استان اصفهان اظهار داشت: با توجه 
به اين ظرفيت، در حال حاضر استان اصفهان رتبه اول حمل بار و رتبه 
سوم جابجايی مسافر کشور را به خود اختصاص داده است. وی در خصوص 
آخرين وضعيت راه اندازی آزاد راه های باقی مانده در استان، ابراز داشت: 
از اين رو، در حال حاضر آزاد راه غرب اصفهان، بيش از 90 درصد اجرايی 
شده و در انتهای مسير قرار دارد و چنانچه به بزرگراه شيراز اتصال يابد، 10 
کيلومتر اين پروژه باقی مانده و در صورتی که به آزادراه متصل شود بايد 

48 کيلومتر راه ديگر ايجاد شود.
تاخیر شش ساله در بهره برداری از بزرگراه شرق اصفهان

تاخير  به  اشاره  با  ادامه  در  اصفهان  استان  شهرسازی  و  راه  مديرکل 
شش ساله در بهره برداری از بزرگراه شرق اصفهان به دليل اختالف پيمانکار 
با وزارت راه و شهرسازی، ابراز داشت: بر اين اساس، طی چند ماه گذشته 
با رايزنی های صورت گرفته با صندوق بازنشستگی کشور بهره برداری از 
اين پروژه به اين صندوق واگذار شده و تفاهمات به امضا رسيده و طی 
ماه های آينده شاهد بهره برداری از آزادراه شرق اصفهان خواهيم بود. وی در 
خصوص قطار سريع السير اصفهان-تهران نيز افزود: تمام تفاهمات و تامين 
اعتبار اين پروژه در تهران انجام می شود و از اين رو در حال حاضر با رايزنی 
با سرمايه گذار خارجی اين پروژه نيز مجددا در دستور کار قرار می گيرد. 
غالمی در ادامه با اشاره به رينگ چهارم ترافيکی شهر اصفهان نيز گفت: 

در اين راستا، از شهرداری خواسته شده تا از هرگونه ساخت و ساز در اين 
محدوده جلوگيری شود؛ چرا که راه و شهرسازی چنانچه ساخت و سازی 
در حريم اين پروژه باشد، آن را اجرايی نخواهد کرد. وی افزود: در خصوص 
از محدوده  آنچه در خارج  ترافيکی هر  آزادسازی محوطه رينگ چهارم 
شهر اصفهان قرار می گيرد، اداره کل راه و شهرسازی با واگذاری زمين به 
شهروندان مشکل آن را برطرف خواهد کرد و زمين های جايگزين را در 
اختيار شهرداری قرار می دهد. مديرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، 
با تاکيد بر اينکه راه اندازی رينگ چهارم ترافيکی منجر به اتصال آزادراه 
غرب به شرق اصفهان می شود، افزود: همچنين اين پروژه، تردد خودروهای 

سنگين در شهر اصفهان را حذف می کند.
ابالغ طرح های جامع تفضیلی 

وی در ادامه با اشاره به اينکه طرح های جامع تفضيلی بيش از 95 درصد 
شهرهای استان اصفهان آماده و ابالغ شده است، گفت: در حال حاضر در 
استان 107 شهر وجود دارد که طرح های جامع تفضيلی آنها تدوين و ابالغ 
شده است. غالمی در ادامه با اشاره به مشکالت موجود در سازمان نظام 
اين  ايجاد تحول در ساختار فعلی  ابراز داشت:  مهندسی استان اصفهان 
نظام امری اساسی است؛ چراکه سازمان فعلی مطلوب شهر،  شهرداری و 
شهروندان نيست. وی همچنين با اشاره به اعمال تغييراتی در آيين نامه 
سازمان نظام مهندسی ابراز داشت: بر اساس تغييرات اعمال شده مالک 
فردی غير کارشناس معرفی می شود که تنها قادر به تعيين مدير ساخت 
مديرکل  می کند.  تعيين  را  طراح  و  ناظر  مهندس  مدير ساخت  و  است 
 راه و شهرسازی استان اصفهان با بيان اينکه با تغييرات اعمال شده در 
آيين نامه سازمان نظام مهندسی شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی 
از نقش تصدی خارج می شوند، ادامه داد: در اين طرح، اين دو نهاد نقش 

با حضور  جلساتی  امر  اين  تحقق  برای  بايد  رو  اين  از  و  داشته  نظارتی 
نمايندگانی از راه و شهرسازی،  شهرداری  و نظام مهندسی برگزار شود.

اصفهان دو هزار هکتار بافت فرسوده دارد
در  فرسوده  بافت های  پرونده  مهر،  از مسکن  اينکه پس  به  اشاره  با  وی 
دستور کار وي ژه قرار می گيرد، اضافه کرد: در استان اصفهان هفت هزار بافت 
فرسوده مصوب وجود دارد که بيش از 50 درصد اين بافت ها در پنج شهر 
اصفهان، کاشان، خمينی شهر، نجف آباد و شهرضا وجود دارد. مديرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با اشاره به وجود دو هزار هکتار بافت فرسوده در 
شهر اصفهان نيز، گفت: در اين راستا، به موازات ستاد کشوری احيای بافت 
فرسوده در استان اصفهان نيز تشکيل شده است و روند فعاليت های انجام 

شده در اين زمينه را رصد و فعاليت های مورد نياز را در دستور کار قرار 
می دهد. به گفته وی، تخصيص وام برای احيای بافت فرسوده و همچنين 
25 ميليون تومان وام وديعه به مدت دو سال برای سکونت در محلی ديگر 
تا اتمام احيای منازل فرسوده نيز، از ديگر اقدامات در دستور کار است. 
غالمی در ادامه با اشاره به فعاليت های راه و شهرسازی استان اصفهان در 
خصوص تحويل کارخانه ريسباف و جلوگيری از تبديل اين کارخانه به 
ساختمان های بلند قد، افزود: بر اين اساس برای اين پروژه 215 ميليارد 
تومان بايد به بانک مرکزی پرداخت می کرديم که 150 ميليارد تومان آن 
را به صورت واگذاری امالک و 60 ميليارد تومان آن را نيز به صورت نقدی 

به اين نهاد واگذار کرديم تا اين کارخانه عاقبت به خير شود.

 مدیركل راه و شهرسازی استان اصفهان:

اصفهان دو هزار هکتار بافت فرسوده دارد

چهار پروفیل جدید در سبد محصوالت ذوب آهن اصفهان
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 « گشتی در اخبار
 رشد اعتبارات اقتصاد مقاومتی 

در چهارمحال و بختیاری
مديرکل بانک مهر اقتصاد چهارمحال و بختياری از رشد 21 درصدی اعتبارات اقتصاد 
مقاومتی در اين استان در سال جاری خبر داد. شهاب زارعی در ديدار با مديرکل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ارایه خدمت به نهادهای ارزشی و بسيجيان را ارزشمند 
دانست و اظهار کرد: در زمينه پرداخت تسهيالت تکليفی و اعتبارات اقتصاد مقاومتی، 
اعتبارات بانک در سال گذشته 170 ميليارد ريال بود که با تالش های انجام گرفته 99 
درصد اين ميزان محقق شد. وی با بيان اينکه اعتبارات اقتصاد مقاومتی در سال جاری با 
رشد 21 درصدی به 210 ميليارد و 100 ميليون ريال رسيده، افزود: در سال جاری 70 
درصد از اين ميزان اعتبارات ابالغ شد و ابالغ 30 درصد باقی مانده منوط به جذب اين 
70 درصد بود که با توجه به برنامه ريزی های صورت گرفته اعتبارات ابالغی جذب و 30 
درصد باقی مانده نيز ابالغ شد. زارعی از پرداخت 60 درصدی اعتبارات اقتصاد مقاومتی 
به متقاضيان واجدالشرايط خبر داد و بيان داشت: در سال جاری تا امروز 120 ميليون 
ريال تسهيالت اقتصاد مقاومتی به يک  هزار نفر در استان چهارمحال و بختياری پرداخت 
شده و مابقی نيز تا پايان سال، پرداخت می شود. مديرکل بانک مهر اقتصاد چهارمحال و 
بختياری از تالش شبانه روزی مسئوالن اين بانک برای جذب 100 درصد اعتبارات اقتصاد 
مقاومتی خبر داد و گفت: در اين راستا با تمام رده های بسيج نشست مشترکی برگزار و 

موانع همکاری برطرف شده است.

حمایت گمرک یزد از صادرات
مديرکل گمرک استان يزد با اشاره به برنامه های حمايتی از صادرات استان يزد گفت: 
استان  از صادرکنندگان  صادرات،  و  توليد  از  بسته های حمايت  ارايه  با  می کنيم  تالش 

حمايت کنيم. 
استان  گمرک  داشت:  اظهار  يزد  استان  گمرک  از  استاندار  بازديد  در  ياسری،  حسن 
به کار می گيرد و در مسير  استان  توليد و صادرات  از  برای حمايت  را  يزد تالش خود 
از  حمايت  بسته های  ارايه  کرد:  عنوان  وی  برمی دارد.  قدم  غيرنفتی  صادرات  توسعه 
توليد و صادرات، می تواند گامی مؤثر در توسعه صادرات  غيرنفتی و کاهش هزينه های 
 بخش توليد باشد و اين امر می تواند به توسعه صادرات استان يزد کمک کند. ياسری 
افزايش دهيم،  اينکه بتوانيم صادرات غيرنفتی در استان يزد را  خاطر  نشان کرد: برای 
برنامه ريزی  اين هدف در حال  به  برای رسيدن  داريم که  پويا و مدرن  به گمرکی  نياز 
نيز  يزد  استان  مسئوالن  کرد:  اميدواری  اظهار  يزد  استان  گمرک  مديرکل  هستيم. 
گمرک استان را در رفع مشکالت و کمبودها و رسيدن به استانداردهای گمرک ياری 
نقل  و  حمل  مشکالت  دليل  به  يزد  استان  کاالهای  برخی  کرد:  تصريح  ياسری  دهند. 
اين مشکل،  رفع  با  اميدواريم  استان ها صادر می شود که  از گمرک های ساير  و گمرک 
ارايه  مردم  به  را  کشاورزی  بخش  در  به ويژه  يزد  استان  صادرات  واقعی  آمار   بتوانيم 

دهيم.

6 هزار وقف نامه در كرمان به ثبت رسید
هزار   6 گفت:  کرمان،  استان  جمعه  ائمه  سياست گذاری  شورای  دفتر  مسئول 
بازخوانی شده اند و نيت های واقفان مطالعه  وقف نامه در استان کرمان داريم که 
قاسمی زاده  محمد  حجت االسالم  فارس،  گزارش  به  است.  شده  سامانه  وارد  و 
با  وقف  هفته  رسيدن  فرا  مناسبت  به  استان،  سراسر  جمعه  ائمه  گردهمايی  در 
تسليت سالروز شهادت امام حسن عسگری)ع( اظهار داشت: حاج احمد يزدان پناه 
است که کشته  دوران خود  پولدار  و  عنوان  با  افراد  از  يکی  ديلمقانی  به  مشهور 
نگهداری  برای  را  فرد  اين  اموال  از  زيادی  بخش  وی،  همسر  و  ورثه  و  می شود 
ايتام وقف کرده اند. وی بيان داشت: مجموعه ديلمقانی جزو نخستين پرورشگاه ها 
اين  در  زيادی  ايتام  و  است  کرده  کار  به  آغاز  قبل  سال   70 از حدود  که  است 
پرورشگاه تربيت شده اند و از اين وقف بزرگ بهره برده اند. مسئول دفتر شورای 
سياست گذاری ائمه جمعه استان کرمان، عنوان کرد: 80 پسر و دختر از مقطع 
ابتدايی تا دبيرستان در پرورشگاه ديلمقانی نگهداری می شوند. قاسمی زاده ادامه 
تمام  نيروی   25 و  هستند  کار  به  مشغول  ديلمقانی  باغ های  در  کارگر   25 داد: 
وقت نيز در پرورشگاه ديلمقانی فعاليت می کنند که اين از آثار و برکات يک وقف 
است. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بخشی از جهت گيری های اوقات ابراز 
 داشت: اوقاف يکی از دستگاه های مهم است که در گذشته هم منشأ خدمات بوده

 است.

مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری خبر داد

شناسایی 5 خوشه كسب و كار در چهارمحال و بختیاری

كارشناس مركز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان یزد خبر داد

كشت آزمایشی گونه های گیاهان دارویی در بافق
شهردار شاهین شهر :

رشد 1۰ درصدی شاهین شهر در سال 95

             



عوامل »پریا« به 
دادسرا می روند

سه  شبکه  برای  که  »پریا«  سریال  سازنده  گروه 
و  می روند  دادسرا  به  به زودی  می شود،  ساخته 
قصه را در آنجا پیش می برند. تصویربرداری سریال 
تلویزیونی »پریا« به کارگردانی حسین سهیلی زاده 
نقش  ایفاگر  مستوفی،  الدن  دارد.  ادامه  تهران  در 
در  مستوفی  است.  پریا  یعنی  سریال  این  محوری 
با  که  می کند  ایفا  را  زنی جوان  نقش  این سریال، 
و  شده  جدا  همسرش  از  فرزند،  دو  داشتن  وجود 
برای ادامه تحصیل عازم خارج از کشور می شود. او 
پس از گذشت پنج سال دوباره به ایران بازمی گردد 
و در شرایطی که عالقمند به دیدار مجدد فرزندانش 
است، با ماجرایی عاطفی درگیر می شود. این سریال 
۴۰ قسمت دارد و تاکنون حدود ۲۰ درصد از آن به 
تصویربرداری شده  عفیفه  اسماعیل  کنندگی  تهیه 
است. گروه سازنده به زودی به لوکیشن های بهشت 
زهرا و دادسرا می روند و کار در آنجا تصویربرداری 
می شود. در بهشت زهرا، چهار بازیگر سریال شامل 
و  مستوفی  الدن  آرمان،  امیرحسین  دالوری،  امیر 
هم  دادسرا  در  دارند.  بازی  سلیمانی  امیر  کمند 
دارند.  حضور  بایگان،  افسانه  جز  به  بازیگران  همه 
امیرحسین آرمان، افسانه بایگان، محمود پاک نیت، 
امیرسلیمانی،  کمند  عمارتفتی،  دالوری،  امیررضا 
بهروز  سودا  قمیشی،  هادی  خداپناهی،  رامتین 
و  شیرخانلو  محمدرضا  زاده،  تقی  روژان  رشید، 
هستند.  سریال  این  بازیگران  نکته سنج،  شادی 
این سریال بر اساس فیلمنامه ای از سعید فرهادی 
می شود.  تولید  عفیفه،  اسماعیل  کنندگی  تهیه  به 
سریال محصول مشترک مرکز امور نمایشی سیما، 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موسسه 

آوای سالمت است.

 آغاز »درحاشیه« 
از هفته آینده

روزهای  که   »۲ حاشیه  »در  طنز  مجموعه  پخش 
هفته  از  می گذراند،  را  خود  تصویربرداری  پایانی 
تا  آینده، آغاز می شود. تصویربرداری »در حاشیه« 
مجموعه  این  و  می رسد  پایان  به  دیگر  هفته   یک 
از هفته  آینده شنبه )پنجم دی ماه( به روی آنتن 
از  بیش  حاشیه«  »در  مجموعه  زندانیان  می رود. 
از  اعم  متفاوت  نقش های  در  که  هستند  نفر   ۴۰
این  می کنند.  نقش  ایفای  زندان  نگهبان  و  زندانی 
و  سینما  تلویزیون،  هنرمندان  میان  از  بازیگران 
تئاتر انتخاب شده اند. بازی شخصیت های اصلی این 
رضویان  جواد  غفوریان،  مهران  جمله  از  مجموعه 
حال  در  و  است  رسیده  پایان  به  رادش  نصراهلل  و 
نیما فالح جلوی دوربین  و  انصاری  حاضر سیامک 
هستند. لوکیشن سریال »در حاشیه ۲« که همان 
لوکیشن قبلی بیمارستان »در حاشیه« است، پس 
تبدیل  واقعی  اردوگاه  یک  به  اساسی  تغییرات  از 
شد. این اردوگاه شامل بخش های مختلف از جمله 
اردوگاه،  اتاق رییس  زندانیان،  فعالیت  برای  کارگاه 
اتاق مالقات زندانیان با خانواده هایشان، تلفن خانه، 
اتاق های  انفرادی،  سلول های  ورزشی،  باشگاه 
زندانیان )شامل اتاق های چهار نفره، هشت نفره و 
بازجویی، سالن غذاخوری، بهداری  اتاق  16 نفره(، 
و همچنین حیاط هواخوری اردوگاه است. فاز دوم 
مهران  کارگردانی  به  حاشیه«  »در  طنز  مجموعه 

مدیری اوایل مهر 9۴ کلید خورد.

دارابونت،  فرانک  ساخته  شائوشنگ«  در  »رستگاری 
لس آنجلس«  »محرمانه  و  اسکات  تونی  ساخته  »تاپ گان« 
ساخته کورتیس هنسن، به فهرست ملی ثبت فیلم آمریکا 
اضافه شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، هر سال در آستانه 
اعالم  آمریکا  کنگره  سوی  از  فیلم    ۲۵ اسامی  کریسمس 
می شود که به فهرست ملی ثبت فیلم آمریکا راه می یابند تا به 
عنوان آثار ارزشمند کالسیک به عنوان میراث فرهنگی برای 
نسل های آینده، باقی بمانند. این فیلم ها باید از نظر فرهنگی، 
تاریخی، یا معنای هنری به غنای میراث سینمای کشور کمک 
کنند. در عین حال باید حداقل 1۰ سال از زمان ساخت فیلم 
گذشته باشد تا بتواند وارد این فهرست شود. در کنار فیلم های 
و  گان«  »تاپ  شائوشنگ«،  در  »رستگاری  چون   مشهوری 
»زندگی  »حضور«،  درام  کمدی  آنجلس«،  لس  محصول »محرمانه  زورو«  »نشان  و   196۸ محصول  آفاسیا«  درونی 

19۲۰ از دیگر آثاری هستند که امسال برگزیده شدند تا وارد 
این فهرست شوند. فیلم »ضبط عطسه توسط کینه توسکوپ 
به متعلق  و  سینما  آغاز  از  فیلم  قدیمی ترین  که   ادیسون« 

 سال 1۸9۴ است نیز، به فهرست ثبت ملی فیلم اضافه شده 
است. نسخه اسپانیایی  زبان »دراکوال« ساخته شده در سال 
 19۳1، کمدی کوتاه  »رویای اهریمن خرگوش« که سال 19۰6 
تولید شده و فیلم صامت »زمانی یک احمق وجود داشت« 
محصول 191۵ از دیگر فیلم هایی هستند که امسال به این منظور 
انتخاب شده اند. »ثانیه ها« ساخته جان فرانکن هایمر محصول 
 1966، »شکارچیان روح« با بازی بیل موری محصول 19۸۴ و

متعلق  استوارت  جیمز  بازی  با   »۷۳ »وینچستر  فیلم    
امسال  منتخب  فیلم های  دیگر  از  نیز   19۵۰ سال   به 

هستند.

تئاتری های اصفهان معتقدند که با وضعیت کنونی کمبود 
سالن تئاتر شاید تا پایان سال، اثری از این هنر دیرین در 
پایتخت فرهنگی کشور باقی نماند. تئاتر اصفهان در سراب 
این هنر دیرین،  برای احیای  قول های پوشالی مسئوالن 
دردهای  انعکاس  روشن  آیینه  و  می شود  بیمارتر  هرروز 
شود،  اجتماع  دردهای  بر  مرهمی  اینکه  از  پیش  جامعه 
خود کم کم رو به احتضار می رود؛ به گفته کارشناسان با 
پایان سال مجبور به تشییع  تا  ادامه شرایط فعلی شاید 
هنر نمایش اصفهان بر دستان قول های پوشالی مسئوالن، 
با مشکالت  ارتباط  تئاتر در  اگر روزی هنرمندان  باشیم. 
تمامی  امروز  از معضالت می نگاشتند،  هنر طوماری  این 
مشکالت این هنر در یک کلمه خالصه شده است: »کمبود 
سالن تئاتر«؛ در شهری که نام پایتخت فرهنگی کشور را 
زیرساخت  که  در شرایطی  است  می کشد. طبیعی  یدک 
فراهم  نمایش  اجرای  و  تمرین  برای  سالن  یعنی  اصلی 
نیست، دیگر چه جای صحبت درباره دیگر مشکالت تئاتر 

باقی می ماند.
««کمبود سالن در اصفهان 

مهر،  با خبرنگار  گفتگو  در  این  ارتباط  در  عطایی  پویان 
در  سالن  کمبود  که  رسیده ایم  به جایی  داشت:  اظهار 
اصفهان همانند یک بمب خاموش برای به کما بردن تئاتر 
اصفهان، عمل می کند و از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، 
تئاتر اصفهان با این وضعیت تا آخر سال تعطیل می شود. 
تعطیلی  معنای  به  تئاتر  سالن  کمبود  اینکه  بابیان  وی 
از کشمکش  دیگر  نیز  تئاتر  اهالی  افزود:  است،  این هنر 

درباره این موضوع و تالش های بی فایده در کنار قول های 
دروغین مسئوالن، خسته شده اند. این کارگردان تئاتر با 
بیان اینکه سالن های خوبی در اصفهان بدون استفاده رها 
در خیابان  واقع  فرهنگیان،  تاالر  کرد:  تاکید  است،  شده 
حافظ با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، با تجهیز نور 
می تواند به بهترین سالن اصفهان برای تئاتر تبدیل شود؛ 
اما اکنون به جز یکی دو فیلم سینمایی و گاه ُجنگ خنده، 
فعالیت شاخصی در طول سال ندارد. وی ادامه داد: این 
سالن متعلق به آموزش  و پرورش است و چند روز پیش با 
مسئوالن این ارگان برای اجری تئاتر در این سالن صحبت 
اضافه  عطایی،  است.  نداشته  نتیجه ای  تاکنون  اما  شده، 
کرد: با ادامه شرایط کمبود سالن در اصفهان با یقین باید 
تا پایان سال، دیگر نیازی به قول های پوشالی  گفت که 
مراسم   در  و  زحمت کشیده  باید  تنها  و  نیست  مسئوالن 
دوش  بر  را  اصفهان  تئاتر  تابوت  و  کنند  شرکت  تشییع 
مشکل  درواقع  کرد:  تصریح  تئاتر  کارگردان  این  کشند. 
این مشکل  تا  تئاتر اصفهان، کمبود سالن است و  اصلی 
رفع نشد، اندیشیدن درباره دیگر مسایل و معضالت این 
هنر به فکاهی شباهت دارد. هنوز چند روزی از قول های 
در  سالن  به ساخت  با کمک  ارتباط  در  ارشاد  مسئوالن 
بی تدبیری  تبرزین  بازهم  بود که  نگذشته  این کالن شهر 
اصفهان  تئاتر  سالن های  آمار  از  و  گرفت  نشانه  را  تئاتر 
کاسته شد. در شرایطی که سه سالن تئاتر اصفهان خود 
با مشکالت بسیاری روبرو است، تنها سالن نمایش تئاتر 
ارشاد یعنی تاالر فرشچیان نیز بر امواج قول های بی فایده 

سوار است و بیش از آنکه سالن آمفی تئاتر آن محلی برای 
اجرای نمایش باشد، سالن اجرای همایش و مراسم است. 
برخالف قول های مدیرکل ارشاد در ارتباط با سنگینی کفه 
اجرای تئاتر نسبت به دیگر برنامه ها در این سالن، می توان 
تئاتر  از رده سالن های اصلی اجرای  نیز  این سالن  گفت 
خارج شده و اجرای نمایش در آن مقطعی است؛ چرا که 
به گفته مسئوالن، هنرمندان تنها در هفت روز ابتدای ماه 
می توانند از سهمیه ارشاد برای این سالن، استفاده کنند 
و برای هرروز و سانس اضافه تر باید هزینه هایی بپردازند 
کارگردانان  از  بسیاری  اعالم شده،  هزینه  به  توجه  با  که 
کنند.  چشم پوشی  نیز،  سالن  این  از  می دهند  ترجیح 
استاد  هنری  فرهنگی  مجتمع  مدیر  قلمکاریان  محمد 
فرشچیان، در این  ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار 
داشت: مطابق قرارداد این مجتمع با اداره ارشاد اصفهان، 
تئاتر در هفت روز نخست ماه سهمیه اجرای  هنرمندان 
رایگان دارند و در زمان های دیگر نیز کارگردانان می توانند 
با پرداخت  هزینه ای به عنوان درصدی از فروش بلیت، از 
خدمات این سالن بهره مند شوند. وی افزود: در بسیاری 
مواقع این مدیریت مجتمع با کارگردان همراهی و با توجه 

به نوع تئاتر هزینه کمتری از آن ها دریافت می شود.
مجتمع فرشچیان همراهی کاملی با هنرمندان تئاتر 

دارد
بیان  با  فرشچیان،  استاد  هنری  فرهنگی  مجتمع  مدیر 
اینکه این مجتمع همراهی کاملی با هنرمندان تئاتر دارد، 
صحبت  شهرداری  با  تئاتر،  تبلیغات  برای  داشت:  ابراز 

توحید  چهارراه  در  تاالر  روبروی  تک پایه  تا  کرده ایم 
برای تبلیغ استفاده شود؛ چرا که تبلیغ می تواند درروی 
آوردن مردم به این هنر بسیار مؤثر باشد. وی در ارتباط 
پالتوی  داشت:  بیان  نیز،  سالن  این  پالتوی  مشکالت  با 
فرشچیان نیازمند تعمیرات بوده است و تعمیر آن ممکن 
است زمان بر باشد و در اسرع وقت در اختیار هنرمندان 
تئاتر قرار می گیرد. وی در ارتباط بل گالیه هنرمندان از 
سهمیه هفت روزه ارشاد، گفت: برخی توقعات هنرمندان 
بیشتر از توان ماست؛ چرا که هنرمندان باید به این نکته 
دقت کنند که این مجتمع باید هزینه های خود را تامین 
کند؛ ضمن اینکه ما باید به اداره ارشاد نیز اجاره پرداخت 
کنیم. از سویی با توجه شرایط بیان شده چند روز پیش، 
تئاتر یکی از کارگردانان قدیمی و به نام اصفهان که قرار 
بود ۵۰ روزه اجرا شود، به شکل ناگهانی به 1۵ روز اجرا 
تئاتر  هنرمندان  واکنش شدید  امر  این  کرد؛  پیدا  تقلیل 
را در رسانه ها در پی داشت. اما قلمکاریان مدیر مجتمع 
فرهنگی هنری فرشچیان در ارتباط با دلیل کاهش تعداد 
روزهای اجرای تئاتر ۵۰ روزه کارگردان تئاتر به 1۵ روز، 
به خبرنگار مهر می گوید: این تئاتر از همان اول برای 1۰ 
شب در این سالن برنامه ریزی شده بود که برای همیاری با 
کارگردان چهار شب اضافه تر نیز برای آن، در نظر گرفته 
شد. وی در ارتباط با تبلیغات ۵۰ روزه این تئاتر که پوستر 
آن در تاالر فرشچیان نیز نصب شده بود اعالم داشت که 
اگر چنین تبلیغی انجام شده ارتباطی با مدیریت تاالر ندارد 

و توسط عوامل خود تئاتر انجام شده است.

تیتراژ خوانی هنر جدید موسیقی
انقالب  آغازین  سال های  در  وطن:  کیمیای 
اسالمی، تلویزیون تنها رسانه فراگیر در کشور 
عدم  و  رسانه ای  انحصار  به  توجه  با  که  بود 
پیدایش رسانه هایی چون اینترنت و شبکه های 
ماهواره ای در آن روزگار، در میان عموم جامعه 
ایرانی، حرف اول و آخر را می زد. موسیقی در 

آن سال ها در محدودیت به سر می برد و تنها موسیقی کالسیک و 
سنتی ایرانی، مجال عرضه داشت. به تدریج و با ورود به دهه هفتاد، 
پای سرودهایی که رد پایی کم رنگ از موسیقی پاپ در خود داشتند، 
به تلویزیون باز شد و گهگدار در مناسبت هایی چون عیدها و جشن ها، 
چهره هایی چون مهرداد کاظمی، عباس بهادری، بیژن خاوری، مهدی 
سپهر، حمید غالمعلی، پرویز طاهری، حسن همایون فال و... حضور 
 یافتند و توجه جامعه ایران را به خود جلب کرده بودند؛ خواننده هایی 
که زیر نظر مرکز موسیقی صدا وسیما فعالیت می کردند و به مرور 
پس از شناخته شدن در تلویزیون، اقدام به انتشار آلبوم های گروهی 
فروش  و  شهرت  که  بود  طبیعی  پس  می کردند.  مستقل  بعضا  و 

آلبوم هایشان را مدیون تلویزیون باشند. 
در سال های ابتدایی دهه هشتاد صدا و سیما به ویژه در سریال های 
مناسبتی از جمله ماه رمضان و ماه محرم، توجه ویژه ای به موسیقی و 
ترانه تیتراژهایشان نشان دادند و آثار پرمخاطبی در آن روزگار شکل 
گرفت. استقبال مردمی از این ترانه ها، در زمانه ای که هنوز شبکه های 
ماهواره ای و اینترنت به بستر پخش موسیقی تبدیل نشده بودند، موج 
تیتراژخوانی را به راه انداخت و خواننده های مختلف )که بخت فعالیت 
در آن دوره را داشتند( یکی پس از دیگری توانستند خود را به مخاطب 
مشتاق موسیقی، معرفی کنند. پیش از آن و در سال های انتهایی دهه 
هفتاد، ترانه تیتراژ سریالی چون »پهلوانان نمی میرند« )محصول 1۳۷6 
به کارگردانی حسن فتحی( با صدای محمد اصفهانی، سر و صدای 
زیادی کرده بود. ترانه ای با مطلع »ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ 
است از جهان«. پس از آن سریال »روزگار جوانی« )محصول 1۳۷۷ 
به کارگردانی شاپور قریب و اصغر توسلی با فیلم نامه اصغر فرهادی( 
رنگین کمون  یک  »مثل  می شود.  فراگیر  تیتراژش  ترانه  که  است 
هفت رنگ...« با موسیقی ساسان جمالیان و صدای محمدرضا عیوضی. 
اینها و چند ترانه تیتراژ دیگر اگرچه به شدت فراگیر شدند، اما موج 
توجه به ترانه های تیتراژ، با سریال »گمگشته« )محصول 1۳۸۰ به 
کارگردانی رامبد جوان( و با ترانه علی معلم و موسیقی و صدای مجید 
اخشابی شکل گرفت. »میگن فرشته روزه شو با گریه افطار می کنه«. 
اخشابی با پخش این سریال و موفقیت ترانه اش، به پای ثابت ترانه های 
به  را  این مسأله  اگرچه بسیاری،  و  تبدیل می شود  تلویزیون  تیتراژ 
می دانند،  مرتبط  سیما  و  صدا  موسیقی  شورای  در  او   رانت حضور 
اما کسی نمی تواند منکر استقبال از ترانه های تیتراژی که او خوانده، 

بشود.

 ستاره ها در تلویزیون 
 

سر  پشت  را  هشتاد  دهه  ابتدایی  سال های 
مهم ترین  به  تیتراژ  ترانه های  و  می گذاریم 
معرفی  برای  داخلی  خواننده های  ویترین 
است.  شده  تبدیل  شدن  شنیده  و  مردم  به 
دیده  مردم  توسط  همچنان  تلویزیون 
ترانه های  با  مختلف  خوانندگان  و  می شود 
و  می رسند  راه  از  رنگارنگ  تیتراژهای 

»برای با  خواجه امیری  احسان  روز  یک  می برند.  را  مردم   دل 
 آخرین بار«، »میوه ممنوعه« و »سالم آخر«، روز دیگر علی لهراسبی 
و  صادقی  رضا  »دلنوازان«،  و  پرواز«  »پیله های  غریب«،  »حس  با 
محمد علیزاده با »کوله پشتی« و محسن یگانه با »ماه عسل« همه را 
درگیر خود می کند و این ماجرا ادامه دارد. حتی علیرضا قربانی هم با 
خواندن تصنیف هایی برای »شب دهم«، »مدار صفر درجه«، »کیف 
 انگلیسی« و... است که در میان عامه مردم شناخته شده و به شهرت 
می رسد. ستاره ها یکی پس از دیگری، به محض معرفی در تلویزیون 
و کسب نام و شهرت، آلبوم شان را به بازار می فرستند تا پاپ، بعد از 
انقالب، به شکل محسوس و غیرقابل کتمانی در ابتدای حیات خود، 
مدیون تلویزیون باشد. نکته مهم در این میان این است که نباید این 
که  بوده اند  بسیارانی  که  کرد  فراموش  و  دانست  را صددرصد   ِدین 
برنامه ها، مهم ترین  تیتراژ  ترانه  خواندن  امکان  از  استفاده   علی رغم 

موفق  تیتراژها  این  خواندن  با  که  کسانی  و  نرسیده اند  هیچ جا  به 
شده اند، حتما حرفی برای گفتن داشته اند و تلویزیون بستر مناسبی 

برای عرضه در اختیارشان گذاشته است.

 منتقدان ورایتی، برترین های سال
 را برگزیدند 
مثل  ورایتی  سینمایی  نشریه  منتقدان 
برتر  فیلم   1۰ انتخاب  به  پیش  سال های 
ورایتی،  منتقدان  پرداختند.   ۲۰1۵ سال 
1۰ فیلم برتر سال را با نظرسنجی از 1۴ 
سینمایي  معتبر  نشریه  این  فیلم  منتقد 
سراسر  از  منتقدان  این  کردند.  انتخاب 

دنیا شامل لس آنجلس ۴ نفر، سان فرانسیسکو، شیکاگو ۲ نفر، 
هوستن، پاریس، لندن ۲ نفر، رم، استنفورد و هنگ کنگ در این 

نظرسنجي شرکت کردند.
ساخته  »کارول«  فیلم  ورایتي  منتقدان  فهرست  در   
مکس:  »مد  و  گرفت  جاي  فهرست  راس  در  هینس  تاد 
این  شد.  سوم  فیلم  میلر  جرج  کارگردانی  به  خشم«  جاده 
»کارول« منتقدان  این  از  یک  هیچ  که  است  حالي   در 
  را به عنوان فیلم نخست خود انتخاب نکردند، اما مجموع امتیازهاي

 این فیلم که تقریبا در ۷ لیست جاي داشت، آن را در مکان 
نخست قرار داد. براي انتخاب فیلم ها، امتیازهاي از 1۰ به پایین، 
بر حسب انتخاب اول تا بعدی به هر فیلم داده شد. فهرست 
1۰ فیلم برتر سال منتقدان ورایتی چنین است: 1. »کارول« 
به کارگرداني تاد هینس، با کسب ۵۷ امتیاز ۲. »آدمکش« به 
امتیاز ۳. »مدمکس:  با کسب ۴9  کارگرداني هو سیائو-سین، 
جاده خشم« به کارگرداني جرج میلر، با کسب ۴۴ امتیاز ۴. 
 ۴۳.۵ کسب  با  مک کارتی،  تام  کارگرداني  به  توجه«  »کانون 
امتیاز ۵. »ققنوس« به کارگرداني کریستیان پتزولد، با کسب 
۳۵ امتیاز 6. »نگاه سکوت« به کارگرداني جاشوآ اوپنهایمر، با 
کسب ۳۲ امتیاز ۷. »بیرون دورن« به کارگرداني پیت داکتر، 
با کسب ۲۷ امتیاز ۸. »بروکلین« به کارگرداني جان کراولی، 
با کسب ۲6 امتیاز 9. »۴۵  سال« به کارگرداني اندرو های، با 
کسب ۲۰ امتیاز 1۰. »پسر شائول« به کارگرداني السلو لمس، 

با کسب 19 امتیاز

»رستگاری در شائوشنگ« کالسیک ماندگار شد

تئاتر اصفهان در جاده قول های 
پوشالی

اینجا نمایش تعطیل 
است
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گشتی در اخبار

 «سینامی جهان

رفهنگ و هنر

لوگوی شبکه سه اینجا نمی ماند
لوگوی جدید شبکه سه، عالوه بر اینکه با حاشیه هایی به لحاظ فرم انتخابی و حتی الگوبرداری از 
نمونه های خارجی مواجه بوده است، محل قرار گرفتن آن روی صفحه ی تلویزیون نیز واکنش هایی 

بینندگان  از  برخی  است.  داشته  همراه  به  لوگوی را  گرفتن  قرار  محل  تلویزیون 
برنامه های این شبکه می دانند. اما شبکه سه را عاملی تداخلی برای تماشای 

با خبرنگار  در گفت وگو  رادیو معاون سیما  و  تلویزیون  سرویس 
این ایسنا، اعالم کرده است که با عریض   سه  شبکه  کادر  شدن 
علت مشکل برطرف خواهد شد. علی اصغر  درباره   پورمحمدی 
از قرار گرفتن لوگوی جدید شبکه سه  وسط تر  و  پایین   در  سیما 

ایجاد نخواهد شد، اعالم کرد: حد معمول و اینکه آیا تغییری در آن 
است  آزمایشی  حاضر  حال  در  لوگو  تصویر این  اندازه   تغییر  با  آینده  در  و 

می شود.  برطرف  مشکل  این   ،16:9 صورت  زنده به  پخش  با  همزمان  آذرماه  چهاردهم 
مسابقه فوتبال والنسیا و بارسلونا، شبکه سه سیما با تغییر لوگو و گرافیک، ظاهری جدید به خود گرفت. 
پس از آن بود که لوگوی نارنجی رنگ شبکه سه، جای خود را به لوگوی سفید رنگ با کمی تغییرات 
در ظاهر داد. این لوگو همچنین در خالل پخش برنامه رنگ های مختلفی چون آبی و قرمز به خود 
می گیرد. پس از رونمایی از نشان شبکه سه، برخی رسانه ها با قرار دادن تصویری از این لوگو در کنار 

لوگوی یکی از شرکت ها، به شباهت این دو طرح اشاره کرده اند.

ترجمه های تازه از آثار مارکز
کاوه میرعباسی از ترجمه رمان های »صد سال تنهایی« و »عشق در روزگار وبا« اثر گابریل گارسیا مارکز، 
خبر داد. این مترجم گفت: ترجمه »صد سال تنهایی« به پایان رسیده و همین روزها ممکن است مجوز 
انتشار بگیرد. در صورت گرفتن مجوز، این اثر احتماال تا آخر امسال منتشر می شود. او همچنین گفت:  از 
دیگر آثاری که از مارکز ترجمه کرده ام، کتاب »عشق در روزگار وبا« است که ترجمه این اثر نیز در شرف 

به پایان است. هر دو این کتاب ها قرار است  نیک  کتاب سرای  انتشارات  سوی  از 
مجدد آثار مارکز به فارسی، گفت: به چاپ برسد. این مترجم درباره ترجمه 

فارسی گمانم از رمان »صد سال تنهایی«  به  ترجمه   1۸ حال  به  تا 
وقتی  من  که  است  شده  بهترین آن ها را نگاه کردم، متوجه منتشر 
رابطه شدم که با اصل کتاب تفاوت های  در  میرعباسی  دارد.  زیادی 

تنها درباره این کتاب ها بلکه درباره با ترجمه هایش توضیح داد: من نه 
چندمتنی بودن اعتقاد دارم و به همین تمام کتاب هایی که ترجمه می کنم به 

این آثار آن ها را با ترجمه های انگلیسی و خاطر عالوه بر استفاده از نسخه اسپانیولی 
فرانسه هم مقایسه کرده ام. او درباره انتشار دومین رمان خود، با نام »پایان خوش ناتمام« نیز با بیان این که 
این کتاب یک رمانس مدرن است، در تعریف رمانس گفت: رمانس، ژانری بود که قبل از این که رمان خلق 
شود مورد توجه نویسندگان قرار داشت. در این ژانر داستان ها عاشقانه هستند و عالوه بر عناصر ماورا ء 
طبیعی، داستان ها از شخصیت هایی مثل پهلوان و جادوگر بهره می برد. در واقع »دن کیشوت« سروانتس 

پایان ژانر رمانس ها و آغاز ژانر رمان بود.

کپسول فیلمنامه نویسی نداریم
نغمه ثمینی که با همراهی رخشان بنی اعتماد کارگاه فشرده فیلمنامه نویسی را در قالب سفری به هند برگزار 
می کند، تاکید کرد که این کارگاه به منزله کپسول فیلمنامه نویسی نیست. این نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس 
و پژوهشگر گفت: کارگاه فیلمنامه نویسی در دهلی در ادامه کارگاه های تجربه های نوشتن در محیط است که تا 

اجرا رسیده است. ثمینی اضافه کرد:  قرار است در به حال، چند دوره اش برگزار شده و دو دوره آن به 
خانم بنی اعتماد نیز همراه گروه است. این این دوره روی فیلمنامه نویسی کار شود و 

برگزاری  درباره شکل  دانشگاه،  این کارگاه مشارکتی توضیح داد: من استاد 
اساطیر  شناخت  بخش  روی  کار می کنم و خانم بنی اعتماد روی بیشتر 
و با این شیوه تقسیم کار کرده ایم. بخش فیلمنامه نویسی متمرکز است 
قبلی  تجربه های  ارزیابی  در  کارگاه های ثمینی  برگزاری  در  خود 

برگزار نمایشنامه نویسی در هند و ترکیه که  »ژیوار«  موسسه  کوشش  به 
سفرها  گونه  این  داد:  ادامه  است،  همیشه با تجربه های خوبی همراه است شده 

جزییات و هر بار این تجربه ها به لحاظ شرکت کنندگان  و  سفر  برنامه  و  می شود  کامل تر 
در  »خواب  نمایشنامه های  نویسنده  دارد.  بسیار  کار  جای  همچنان  اما  می کند؛  پیدا  بهتری  روند  کارگاه ها، 
اینکه این کارگاه ها کامال به صورت خصوصی برگزار می شود، افزود:  با اشاره به  فنجان خالی« و »شکلک«، 
 آرزو داشتم نهاد یا ارگانی از برگزاری این کارگاه ها حمایت می کرد تا کمترین بار مالی بر دوش هنرجویان قرار

 بگیرد. 

آنها که مجوز گرفتند و آنها که نگرفتند
کیمیای وطن : واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت ارشاد در آخرین روز کاری این 
هفته، ساعاتی شلوغی را سپری کرد و در این بین مجوز کنسرت گروه سون، سینا حجازی، علیرضا 

تا  شد  صادر  جهان  امید  و  تعداد انگشت شماری از خواننده ها باشند قرایی منش 
دریافت که هنوز نتوانسته اند مجوز اجرای  را  خود  زمستانه  و  پاییزه 

و کنند. بر اساس تاریخ های اعالم  نظارت  واحد  سوی  از  شده، 
ارشاد، گروه »سون« در تاریخ ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت 
سالن  در  ماه  دی   1۸ و  بین المللی، 1۷  نمایشگاه  میالد 
سینا  رود.  می  صحنه  کنسرت روی  دومین  حجازی 
ماه در همین سالن روی صحنه رسمی خود را در تاریخ 16 دی 

در نخستین کنسرت رسمی خود می برد و علیرضا قرایی منش نیز، 
اریکه ایرانیان به روی صحنه می رود و در تاریخ 16 دی ماه، برای اولین بار در 

به اجرای برنامه می پردازد. چهره هایی هم که هنوز بنا به دالیل نامعلوم، همچنان موفق به اخذ 
مجوزهای الزم برای برگزاری کنسرت هایشان در تهران نشده اند، چهره هایی چون فرزاد فرزین و 
شهرام شکوهی  هستند که هنوز هم دلیل واضحی از سوی مسئولین فرهنگی و حتی خود این 
خوانند ه ها درباره صادر نشدن مجوز کنسرت هایشان، عنوان نشده است. چهره های دیگری از جمله 
مانی رهنما، حجت اشرف زاده، کاکوبند و... ازدیگر هنرمندانی هستند که برگزاری کنسرت هایشان 
در تهران قطعی شده است. و به زودی اطالعات بلیت فروشی و تاریخ و مکان این کنسرت ها نیز 

منتشر خواهند شد.
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اصغر قلندری:
نماینده ایران در مسابقات جهانی  بازی های رایانه ای، در نشست خبری مسابقات 
کشوری بازی های رایانه ای انتخابی مسابقات جهانی جایزه بزرگ امارات، پس از 
سخنان رسول رضوانی که پیرامون جام دیجیتال با هدف شناسایی، حمایت، 
ساماندهی و جذب بازیکنان و مراکز بازی ایرادکرد، اظهار داشت: مسابقات جهانی 
بازی های رایانه ای امارات، یکی ازبزرگترین مسابقات جهانی است و خوشبختانه 
ایران موفق شد پس از دو سال متوالی که این مسابقات برگزار می شد، نمایندگی 

این رقابت ها رابه دست آورد.
مسابقات  این  در  ایران  که  دوره ای  اولین  در  افزود:  تبریزی  عموزاده  معین 
اما  شدم،  میلیارد  یک  مبلغ  به  اول  جایزه  برنده  بنده  داشت،  حضور 
یافته افزایش  تومان  میلیارد   5 مبلغ  به  مسابقات  اول  جایزه   امسال 

 است.
با  و  روز  به مدت دو  رایانه ای  بازی های  ادامه گفت: مسابقات کشوری  وی در 
همکاری معاونت امور جوانان اداره  کل ورزش و جوانان استان اصفهان و سازمان 
مردم  نهاد جام دیجیتال اصفهان، برگزار می شود که 3 نفر برتر این مسابقات به 
مسابقات جهانی امارات، اعزام می شوند و به نفرات اول تا یکصد و بیست و هشتم 
مسابقات کشوری نیز، جوایزی اهدا می شود؛ ضمن اینکه نفر دهم 50 میلیون 

تومان جایزه می گیرد.
معین عموزاده تبریزی اضافه کرد: مسابقات جهانی بازی های رایانه ای هر ساله 
دردو رشته pes  و fifa  برگزار می شود و امیدواریم پرچم ایران  درکشور امارات 

به اهتزاز دربیاید.
شروع   2007 ازسال  گفت:  جهانی  مسابقات  در  حضورش  با  ارتباط  در  وی 

کسی  اولین  و  شدم  آور  2015مقام  تا   2009 سال  کردم.  حرفه ای  بازی  به 
جایزه  برنده  تومان  میلیارد  یک  توانستم   ایران  نماینده  به عنوان  که   هستم 

بزرگ شوم.
اینکه  دلیل  به  افزود: در سال های گذشته،  ایران در مسابقات جهانی  نماینده 
کشور ما نمایندگی مسابقات جهانی نداشت، برخی شرکت کنندگان ایرانی دو باراز 
مسابقات برگشت داده شدند، اما همان طور که در ابتدا اشاره کردم، امسال موفق 
شدیم اولین نمایندگی این مسابقات را برای ایران کسب کنیم و سال آینده نیز 
کشورهای قطر،کویت، عربستان سعودی و عراق به جمع نمایندگان این رقابت ها 

خواهند پیوست.
عموزاده با این اشاره که رسول رضوانی، از مجریان مسابقاتی هستند که طی دو 
روز در اصفهان برگزار می شود، گفت: پنج سال است که با آقای رسول رضوانی 

همکاری دارم.
وی در ادامه افزود:  از رده سنی 5 تا 45 سال می توانند در این مسابقات شرکت 

کنند.
وی اشاره ای نیز به داورانی داشت که در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی در 
اصفهان قضاوت خواهند کرد و تصریح کرد: این داوران 8 سال تجربه برگزاری 
مسابقات داخلی را دارند و از کشور امارات قول گرفته ایم یکی از داوران ایرانی جزو 

سرداوران مسابقات جهانی باشد.
داوود رفیعی مربی اصفهانی تیم ملی گیم، سخنران بعدی بود که طی سخنانی اظهار 
داشت: در دنیا  دو کمپانی مختلف و بزرگ تورنمنت بازی های رایانه ای وجود دارد که 
شرکت در این تورنمنت های جهانی آرزوی ده ساله گیمرهای ایرانی بود؛ اما اکنون 
ایران تنها کشوری است که دو قهرمان به نام های کیوان جوادی و نوید برهانی در 

 این دو بازی های جهانی داردکه هر دو از اصفهان هستند و فوق العاده ایجاد رقابت
 کرده اند.                                                                           

  وی درخاتمه به مربی در بازی های رایانه ای اشاره کرد وگفت: شاید گفته شود 
بازی رایانه ای  چه نیازی به مربی دارد؛ ولی باید بگویم که مسابقات جهانی امارات، 
جو بسیار سنگینی دارد و آنقدر باشکوه برگزار می شود که شاید جو حاکم در 
مسابقات آن از المپیک هم سنگین تر باشد و به بازیکنان بسیار حرفه ای نیاز دارد 

که مربی به همراه دارند.

 گروه ورزش:
تیم والیبال بانوان ذوب آهن، پس از غلبه بر تیم 
گذشته،  فصل  قهرمان  تهران  اسالمی  دانشگاه 
آذر   26 گذشته  پنجشنبه  روز  اول،  درهفته 
ماه، در هفته دوم رقابت های والیبال لیگ برتر 
کشور،پیروزی دیگری را رقم زد تا گام به گام با 
گذشتن از سد حریفان، خود را به جام قهرمانی 

نزدیک کند.
خانه  در  بلند  خیزی  با  صادقی  فریبا  شاگردان 
و  شده  تعریف  بازی  یک  در  تهران،  والیبال 
نتایج  با  و  صفر  بر   3 شدند  موفق  هماهنگ 
18/25، 15/25و17/25 سایپای تهران را درهم 

بشکنند تا همچنان روند پیروزی هایشان تداوم داشته باشد.
مینا  افشان،  گل  صفورا  زارع،  پوران  نخست،  هفته  بازی  همانند  پیروزی،  این  در 
دریس محمودی، فرانک بابلیان، سمانه سیاوشی، زهرا شیری، فاطمه حسنی، فرزانه 
زارعی، فرزانه مرادیان، هاله متقیان، مائده اسکندری، زهرا قنواتی، فاطمه صفری و 
زاده، سرمربی،  مهناز شریف  تیم، خانم  ندا چمالنیان خوش درخشیدند. سرپرست 
خانم فریبا صادقی و مربی، عفت نصر بود که سهم به سزایی در این پیروزی 3 بر صفر 

داشتند.

اصولآزمونگیری:

بخشچهارمانتخابآزمون
روشنی  به  باید  آزمون  انجام  دالیل  شد  اشاره  پیشتر  که  همانگونه 

تبیین گردد.
شود،  گرفته  درنظر  باید  آزمون  یک  انتخاب  زمان  در  که  عواملی 

عبارتنداز:
1ــ اختصاصی بودن آزمون برای رشته ورزشی مورد نظر: اطالعات 
ورزشکار  و  مربی  برای  فایده ای  آزمون، هیچ  از یک  آمده  به دست 
رادر  شده  اندازه گیری  رکوردهای  بتوان  اینکه  مگر  داشت،  نخواهد 

رشته مورد نظر به کارگرفت.
2ــ پایایی: پایایی با استفاده از آزمایش مجدد )test-retest( به 
چگونگی ثبات یا قابلیت تعمیم نتایج یک آزمون از یک کوشش تا 

کوشش بعدی و از یک روز به روز دیگر اطالق می شود.
درتکرار آزمون، تعیین این مسئله بسیارضروری است که آیا تفاوت 
به  می توان  را  مشخص  ورزشکار  یک  در  مکرر  آزمون  دو  نتایج  در 
تغییر در وضعیت جسمانی او نسبت داد یا این که اختالف درتفاوت 

اندازه گیری، مورد انتظار برای آزمون است.
پایایی به روش بازآزمایی معموال به شکل میزان ضریب همبستگی 
گزارش می شود، هرقدر میزان ضریب همبستگی به عدد یک نزدیکتر 

باشد، پایایی آزمون بیشتر خواهد بود.
3ــ عملی بودن) feasibility (: به هنگام انتخاب یک آزمون ، باید 
اقدامات و پیش بینی های الزم برای هر یک از عوامل مؤثر در اجرای 
آن مانند وضعیت مسابقه، قابل دسترس بودن وسایل و تجهیزات، 
تحلیل نتایج و همین طور زمان مورد نیاز برای انجام آزمون به عمل 

آید.
 برای مثال درباره تیمی که دو روز در هفته تمرین می کند، امکان 

عملی استفاده از آزمون ها وجود ندارد.
هنگامی که مربی تیم ملی در یک کشور برای گردآوردن بازیکنان 
انتخاب  عالوه  به  است؛  بزرگی  مشکل  زمان  دارد،  کوتاهی  فرصت 
گروهی از ورزشکاران معموال برای انجام یک مسابقه انجام می گیرد، 

لذا اجرای آزمون های خسته کننده دراین مورد توصیه نمی شود.
4ــ شناسایی اجزای ورزشی: اولین گام برای طراحی و برنامه ریزی 
آمادگی  اجزای  شناسایی  جسمانی،  آمادگی  آزمون های  اجرای 

جسمانی است که مورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد.
قرار  آن  در  آزمون گیری  برنامه  که  یا فصلی  مرحله  به  این موضوع 
خاص  صفات  و  ویژگی ها  رشته ای  هر  می کند،  پیدا  بستگی  دارد، 
خود را می طلبد و برای دستیابی به اجرایی موفق و بهینه به عوامل 
را  ماراتون  نمونه، نمی توان یک دونده  به طور  ویژه ای متکی است. 
قرارداد.  اندازه گیری  و  سنجش  مورد  سرعت  دوهای  از  استفاده  با 
آزمون هایی  مجموعه  بین  در  آزمون  اجرای  هدف  به  باتوجه 
وجود  آزمونی  است  ممکن  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد  که 
سنجش مورد  را  جسمانی  آمادگی  جزء  یک  تنها  باشدکه   داشته 

 قرار دهد.
آزمون ها  به  مربوط  پروتکل های  آزمون ها:  استانداردکردن  5ــ 
در  بتوان  که  طوری  به  دربیایند،  استاندارد  شکل  به  باید 
را  آزمون ها  اجرای  از  حاصل  امتیازهای  مختلف  زمان های 
که  را  مختلف  ورزشکاران  بتوان   همچنین  و  کرد  مقایسه 
مقایسه یکدیگر  با  می کنند،  زندگی  گوناگون  مناطق   در 

 کرد. 
نتایج  روی  می تواند  که  عواملی  از  باید  مربیان  و  ورزشکاران   
آزمون ها اثرگذار باشند، آگاهی و اطالع کافی داشته باشند. عوامل 
از: گرم کردن،  عبارتند  درآیند  کنترل  تحت  باید  که  متغیرهایی  و 
ترتیب آزمون ها، دوره های بازیافت)Recovery Periods ( شرایط 
که  صورتی  در  غذایی.  مواد  و  مایعات  مصرف  وضعیت  و  محیطی 
مقایسه نتایج آزمون با استفاده از جداول هنجارصورت گیرد، شرایط 
و عوامل اجرایی آزمون ها، باید به دقت کنترل شده و باید وضعیتی 
برای اجرای آزمون ها مهیا شود که به هنگام اجرای آزمون اصلی) 
به هنگام  هنجارسازی( مهیا بوده است. دراین صورت مقایسه نتایج 

معتبر خواهد بود.
6ــ تسهیالت و سایر امکانات مورد نیاز: زمان، هزینه ها، تجهیزات و 
پرسنل مورد نیاز به هنگام انتخاب یک آزمون از اهمیت بسیار زیادی 
برخورداراست. در اغلب موارد اجرای عملی آزمون ها منوط به وجود 
امکانات مورد  امکانات می باشد، وجود تسهیالت و  این تسهیالت و 
از  زیادی  تعداد  که  است  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  زمانی  نیاز، 

ورزشکاران مورد سنجش و اندازه گیری قرارگیرند.
اطمینان  باید  جسمانی،  آمادگی  آزمون های  اجرای  و  طراحی  در   
سنجش  واقعی  طور  رابه  نظر  مورد  متغیرهای  آزمون،  که  داشت 
می کند، در این صورت همه آزمون ها معتبر)می سنجد، آنچه را که 
می خواهد بسنجد(، پایا )قابلیت تکرار نتایج در اجرای مکرر آزمون(، 
آزمون کننده( خواهند  ثابت بدون در نظر گرفتن فرد  )نتایج  عین 
بود. به طور کلی در اجرای آزمون های آمادگی جسمانی، نکته های 
زیر باید مورد توجه قرارگیرد.· هر آزمونی باید تنها یک عامل را مورد 
سنجش قرار دهد.· اجرای آزمون نباید به تکنیک باالیی نیاز داشته 

باشد )مگر اینکه برای سنجش تکنیک مورد استفاده قرارگیرد(.
نیازمندی های  از  ورزشکار  که  شود  ایجاد  خاطر  اطمینان  باید   ·
آزمون به طور کامل اطالع دارد و می داند چه چیزی مورد سنجش و 

اندازه گیری قرارمی گیرد و چرا.

باآغازجنبوجوشجواناندرمسابقاتوالیبالقهرمانیاستان:

والیبالدراستاناصفهانپر
انگیزهترشدهاست!

گروه ورزش:
حرکت های زیربنایی وکارپایه، یکی از اهداف مهم و با ارزشی است که هیئت والیبال استان اصفهان 
سعی کرده، این مهم را در اولویت امور خود قراردهد؛ به همین خاطر براساس برنامه ریزی و اجرای 

تقویم ورزشی تدوین یافته خود برگزاری مسابقات قهرمانی لیگ جوانان استان را به اجرا درآورد.
حضور 11تیم از شهر اصفهان، مبارکه با 4 تیم، شهرضا و نجف آباد با دو تیم، فالورجان، و دیگر 
شهرستان های تابعه استان مثل گلپایگان، خوانسار، کاشان، آران و بید گل، درچه و بخش های بوئین 
و میاندشت و طالخونچه، حکایت از این داردکه جوانان در اقصی نقاط استان پهناور وکهن اصفهان 

تشنه رقابت های سالم ورزشی، به ویژه والیبال هستندکه هواداران بیشماری دارد!
گرچه این استان بزرگ با وجود کارخانه های صنعتی عظیم ومایه دار، از داشتن یک تیم درخور 
نام وشأن اصفهان در لیگ برتر، محروم مانده است وتالش مسئوالن هیئت والیبال استان هم برای 
اکثر شهرستان ها در سایه  باقیست که  اما جای شکرش  یافتن حامی خوب بی فایده مانده است، 
باز نمانده اند که شرکت در رقابت های لیگ قهرمانی  از کار سازندگی  مسئوالن و مربیان دلسوز، 

جوانان نمونه بارز این حقیقت است.
به هرحال بیست و هفتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی لیگ جوانان استان اصفهان، در غیاب 
داشتند،  والیبال  در  گفتن  برای  دیرزمان حرف هایی  از  که  والیبال  در  نام  شهرستان های صاحب 
از بیستم آذرماه با حضور 27تیم آغاز شد و تیم های شرکت کننده براساس برنامه ریزی اصولی و 
منطقی کمیته برگزاری مسابقات که بعد مسافت شهرستان ها را مد نظرداشته، در 8 گروه 3 و 4 

تیمی به رقابت پرداختند.
این مسابقات در نظم خاصی زیر نظرکمیته مسابقات و به سرپرستی رضا ایرانزاد، مسئول این کمیته 
در روزهای جمعه هر هفته به طور دوره ای برگزار می شود که در دو هفته گذشته در پنج شهرستان 

مبارکه، شهرضا، نجف آباد، کاشان و اصفهان تیم ها به مصاف هم شتافتند.
فریدون شهر،شاهین شهر،  فریدن،  نائین،  زرین شهر،  به ویژه،  شهرستان ها،  برخی  نداشتن  حضور 
مطرح  والیبال  در  پیش  سال ها  از  که  تیم هایی  غیبت  و  بهارستان  بیابانک،  و  خور  سمیرم، 
می دانستند،  اصفهان  استان  والیبال  مهد  را  خود  خمینی شهرکه  تیران،  دولت آباد،  نظیر  بوده اند، 
مانده  باقی  ابهام  پرده  در  همچنان  ها  تیم  این  غیبت  علت  متاسفانه  که  نیست!  باورکردنی 
رقابت ها  دوره  این  در   تیران  و  شهر  آباد، خمینی  دولت  مانند  واقعا جای شهرستان هایی  است! 
خود  درکنار  را  جعفری ها  و  سلطانی ها  پیمانی ها،  یعقوبی ها،  مثل  دلسوزانی  که  است!؟   خالی 

داشتند! 



گروه ورزش:
پایانی دور رفت مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال کشور  در هفته 
در گروه جنوب، تیم بسکتبال رعد پدافند اصفهان در یک بازی پر 
را  دزفول  قدرتمند شهرداری  تیم  امتیاز  یک  اختالف  با  وخیز،  افت 

شکست داد.
درگروه جنوب 8 تیم نفت امیدیه، شهرداری کاشان، شهرداری دزفول، 
پتروشیمی بندر امام، شاهین اهواز، صنعت مس کرمان، آدمیس میناب 
و رعد پدافند اصفهان از روز جمعه هشتم آبان ماه سال 94، دیدارهای 
خود را با نظم خاصی برگزار کردند که روزجمعه 27 آذرماه جاری، با 
قهرمانی تیم خوب رعد پدافند اصفهان در مرحله نیم فصل، به کارخود 
پایان داد. دور برگشت این مسابقات از روز جمعه 94/10/11 دنبال 
می شود. دیدار جذاب و پرافت وخیز دو تیم شهرداری دزفول و رعد 
پدافند اصفهان، با قضاوت ناصرافشار، عباس عثمانی و رسول کاربخشی 
در تاالر هفده شهریور ورزشگاه تختی اصفهان برگزارشدکه درنهایت 
رعد پدافند با نتیجه 85 بر84 تنها با اختالف یک امتیاز به برتری رسید 

تا قهرمانی نیم فصل را به خود اختصاص دهد.
در این بازی پرفراز و نشیب شاگردان شمس با آغازی خوب، موفق 
شدند در نیمه نخست با اختالف 22 امتیاز به رختکن بروند، اما نیمه 
متفاوت و افت ناگهانی جسمی و روحی تیم رعد پدافند، سبب گردید تا 
تیم شهرداری دزفول درکوارتر سوم و چهارم عالوه بر جبران امتیازات 
از دست داده، 16 امتیاز هم از میزبان پیش بیفتد! شگفتی آفرینی 
پدافندی ها در یک دقیقه و چهل ثانیه پایانی همه حاضران در سالن 
را در بهت و حیرت فرو برد! و اتفاق نادر در 2دقیقه حساس آخر بازی 
روی دفاع پرس و پرتاب های 3 امتیازی رخ داد و بازیکنان دزفولی را 

غرق در شگفتی کرد؛ به ویژه وقتی در ثانیه پایانی، پرتاب سه امتیازی 
قاسم ساکی در سبد جای گرفت تا با اختالف یک امتیاز بازی برده را 

با باخت عوض کنند.
در تیم رعد پدافند اصفهان، قهرمان نیم فصل مسابقات لیگ دسته 
یک کشور، علی احمدزاده، علیرضا نداف، سجادمحمدی، قاسم ساکی، 
آرسام شجاعی، صادق جانداری، جمال کارساز، حسین محمد زاده، 
مهدی افخمی، فرشادفیض، امیر اکبری، رسول سلطانیان، محمدامین 

امیرآقاجان و کیوان کمایی بازی می کردند.
جالب اینکه تمامی بازیکنان این تیم، از جمله بازیکنان صاحب نام 
لیگ کشور و جوانان با اخالق و منضبط این تیم، درحال گذراندن دوره 
مقدس سربازی هستند که با هم متحد شده اند تیم شگفتی ساز این 
دوره ازمسابقات باشند. البته به این مهم هم باید توجه داشت که تیم 
پدافند با وجود مشکالت مالی وکمبود امکانات در سایه همدلی و رفاقت 
تنگاتنگ و داشتن کادر فنی قوی در7 بازی دور رفت، با ارایه بازی های 
بسیار خوب، به ویژه در مقابل تیم های شهرداری کاشان، پتروشیمی 
به  اعتماد  پرتو   در  داده اند که  نشان  دزفول،  و شهرداری  امام  بندر 
نفس و اراده و عزمی راسخ می توان فعل خواستن توانستن است را 
به زیبایی صرف کرد و به نتیجه دلخواه دست یافت. مدیرفنی این 
تیم، مهدی امیرآقاجان، ازجمله 3 مربی بین المللی بسکتبال اصفهان 
است )شایان ذکر اینکه ایران 9 مربی بین المللی دارد که 3نفر از آن ها 
اصفهانی هستند! محسن صادق زاده، فرزادکوهیان و مهدی امیرآقاجان( 
سرپرست تیم: جمال صیفی، سرمربی حمید رضا شمس)یکی از مربیان 
جوان و با اخالق( مربی سلمان دهقان، مربی بدنساز مسعود رحمانی، 
رعد  اول  بازی  مجیدحسینی،  تدارکات  و  اسفندیارپور  سینا  آنالیزور 
هفده  سالن  در  بندرامام  پتروشیمی  تیم  با  برگشت  دور  در  پدافند 

شهریور ورزشگاه تختی اصفهان، انجام خواهد شد. 

مجموعه  در  روز  سه  مدت  به  آذرماه،   24 تاریخ  از  مذکور  دوره 
شهید آقابابایی با حضور مدرسان مجرب دفاع شخصی کشور و با 

حضور 62 نفر از مربیان استان، برگزار شد.
باز آموزی دفاع  نیوز، دوره سه روزه  به گزارش خبرنگار صاحب 
الزمان)عج(، برگزار  شخصی ویژه مربیان طرح فتح سپاه صاحب 

شد.
دوره باز آموزی دفاع شخصی ویژه مربیان پایور و بسیجی نواحی 
بسیج استان، از صبح روز سه شنبه به مدت سه روز در مجموعه 
نظر  برگزار شد که تحت  با حضور 62 مربی  و  آقابابایی  ورزشی 

استادان مجرب دفاع شخصی آموزش دیدند.
مسئول برگزاری دوره، گفت: با توجه به اهمیت آمادگی جسمانی 
و توان آحاد کارکنان نیروهای مسلح و براساس ابالغ فرماندهی 
کل سپاه، مبنی بر فراگیری و ارتقای آمادگی جسمانی و توان رزم 
عموم پایوران و بسیجیان تحت عنوان برنامه شاخص و غالب طرح 
از  اصفهان،  استان  )عج(  الزمان  صاحب  سپاه  بدنی  تربیت  فتح، 
اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به برگزاری کالس های آمادگی 
جسمانی و دفاع شخصی اقدام کرد که در این خصوص برگزاری 
دوره آموزشی بازآموزی مربیان دفاع شخصی به مدت سه روز در 

استان ابالغ گردید.

سرهنگ دوم پاسدار علی پیمان صفت اظهار کرد: دوره مذکور از 
تاریخ 24 آذرماه به مدت سه روز در مجموعه شهید آقابابایی با 
حضور مدرسین مجرب دفاع شخصی کشور و با حضور 62 نفر از 

مربیان استان برگزار شد.
گفت:  دوره  سرفصل های  به  اشاره  ضمن  دوره  برگزاری  مسئول 
ساعت   39 قالب  در  آموزشی  سرفصل  شامل شش  مذکور  دوره 
درسی به صورت فشرده به حول و قوه الهی با موفقیت برگزار شد.

نکته حائز اهمیت و شایان ذکر در این دوره استقبال چشمگیر و 

مشارکت متعهدانه کلیه مربیان پایور و بسیجی و نیز بهره مندی 
از مدرسان و استادان مجرب علوم و فنون دفاع شخصی بود که 
به لحاظ کمی و کیفی و نیز ارزشیابی صورت گرفته، کل دوره در 
شرایط مطلوب و بر حسب نظر و سطح بندی مدرسان مذکور در 

سطح عالی برگزار گردید.
سردار فدا، جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( نیز در روز پایانی 
برگزاری  مسئوالن  از  و  بازدید  دوره  برگزاری  روند  از  دوره  این 

کالس تقدیر و تشکر کرد.
بازآموزی فنون دفاع شخصی، همسان سازی  این دوره به منظور 
و یکسان سازی با مباحث و سرفصل های طرح فتح و ارتقا سطح 

علمی مربیان دفاع شخصی برگزار می شود.
در اختتامیه هفته پایانی برترین های المپیاد ورزش برادران بسیج 
که با حضور میرجلیلی، جانشین سازمان ورزش بسیج و قلی پور 
مدیرعامل باشگاه مقاومت برگزار شد، از نفرات برتر این رقابت ها 

با اهدای لوح تقدیر و مدال، تقدیر شد.
 3 در  ورزشکاران  امتیازات  جمع بندی  و  مسابقات  این  پایان  در 
هفته برگزار شده، نفرات اول تا ششم برترین ها برای شرکت در 
رقابت های جایزه بزرگ که با همکاری فدراسیون ها بهمن ماه و 

اسفندماه برگزار می شود، فراخوانده می شوند.

درهفتهپایانیدوررفتلیگدستهیکبسکتبالکشور:
پیروزیبزرگشاگردانشمسبااختالفیکامتیاز!

ورزش و جواانن 

درتداومروندپیروزی:آموزشدورهبازآموزیدفاعشخصیدراصفهان
خیزبلندبانوانوالیبالیستذوبآهن!

نمایندهایراندرمسابقاتجهانی:

ایراناولیننمایندهمسابقاتجهانیبازیهایرایانهای!
جایزهبزرگبازیهایرایانهای،ازیکمیلیونبهپنجمیلیونافزایشیافت



اصفهان - کیمیای وطن: مدیر کل اوقاف و امور 
دهیم  اجازه  نباید  گفت:  اصفهان،  استان  خیریه 
امامزادگان پایگاه سیاسی احزاب و گروه ها شوند و 

این بقاع متبرکه متعلق به عموم مردم است.
از  نقل  به  و  وطن  کیمیای  روزنامه  گزارش  به 
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
رضا صادقی  المسلمین  و  االسالم  اصفهان، حجت 
در همایش یاوران وقف سمیرم، اظهار داشت: وقف 
در تمام ادیان وجود داشته، ولی در اسالم به دلیل 
سوی  از  موقوفات  مشاهده  و  فراوان  سفارش های 

پیامبر و ائمه، رواج بیشتری دارد.
و  جاریه  صدقه  وقف،  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
احسان ماندگاری است که تا قیامت همراه واقف و 
متولی بوده و همواره برای آنان موجب خیر و برکت 
خواهد شد و از بهترین باقیات صالحات ذکر شده 
است.مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، 
احیاء  متاسفانه  سمیرم،  در  کرد:  بیان  ادامه  در 
موقوفات به خوبی انجام نشده و با توجه به نکات 
راستای  در  باید  می  الزم  تذکرات  بر  عالوه  وقف، 

احیای آن گام برداریم.

حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی، در ادامه 
افزود: موکب حضرت علی اکبر )ع( در مرز مهران 
موکب  این  که  بود  پا  بر  زائران  از  پذیرایی  برای 

حاصل موقوفه های مربوطه بودند.
رهبری  معظم  مقام  که  همان گونه  داد:  ادامه  وی 
فرمودند، باید امامزادگان قطب های فرهنگی کشور 
نباید اجازه دهیم این بقاع متبرکه پایگاه  شوند و 
سیاسی گروه ها و احزاب شود؛ زیرا که امامزادگان 

متعلق به عموم مردم است.
در  اصفهان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 

نباید  گفت:  مذهبی  گردشگری  به  اشاره  با  ادامه 
تپه های  در  گردشگری  عنوان  با  که  باشیم  شاهد 
با  بگیرد.  صورت  گناهی  دیگر  مکان های  و  شنی 
گردشگری مذهبی می توانیم شاهد گردشگری سالم 
باشیم. حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی در 
ادامه عنوان کرد:  وقف، سنت حسنه و ماندگاری 
بوده است و مردم اگر اثرات آن را ببینند و لمس 

کنند، بدون شک همه واقف خواهند شد.
در پایان این مراسم نیز با اهداء لوح تقدیر و هدیه از 
واقفان، خیران، متولیان و همیاران وقف تقدیر شد.

عضو  محمودی،  والمسلمین  حجت االسالم 
هیئت علمی  دانشگاه اصفهان با بیان اینکه 
فهم و درک غیر از خواندن است و ممکن 
و  نفهمد  ولی  بخواند  را  قرآن  کسی  است 
درک نکند، گفت: تدبر در قرآن همان تفقه 
آموزه های  در  کردن  اندیشه  و  فهمیدن  و 

قرآن است.
اهمیت  قرآن  آیات  در  تدبر  افزود:  وی 
علی)ع(  امام  که  به گونه ای  دارد،  بسیاری 
می فرمایند »خواندن قرآنی که تدبر در آن 
لقلقه  صرفاً  و  نیست  آن  در  خیری  نباشد 
زبان است«؛ هدف اصلی از نزول قرآن هم 

فهم و درک آن است. 

و  ابزارها  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
زمینه ها و الزامات الزم برای تدبر در قرآن 
چیست؟ گفت: در درجه اول اعتقاد و ایمان 
به قرآن و سپس، خواندن با خشوع، درک 
به  آن  تفسیر  و  الفاظ  و  معانی  از  درست 

همراه تفکر و اندیشه  است.
بیان  با  اصفهان  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
برای  نیز  پاک  و  سلیم  قلب  داشتن  اینکه 
به  کرد:  بیان  است،  نیاز  قرآن  در  تدبر 
به  مرتبه   300 حدود  در  قرآن  طورکلی 
اندیشه کردن و تدبر و تفکر کردن  تعقل، 
است  داده  اهمیت  آن  به  و  کرده  سفارش 
اندیشه کردن در  با تدبر و  ارتباط  ولی در 

آیات قرآن نیز آیات متعددی دارد از جمله 
قلوبهم  علی  ام  القرآن  یتدبرون  »افال  آیه 

اقفالها«.
تدبر  علمی  کلید  داد:  ادامه  محمودی 
بیان  قرآن  خود  که  است  همان  واقع  در 
قرآن  در  که  کسانی  اینکه  آن  و  می کند 
که  است  آن  جهت  به  نمی کنند  تدبر 
آنان  نیستند و قلب های  دارای قلب سلیم 
قلب  قفل های  بازکردن  و  است  شده  قفل 
 مهمترین کلید باز کردن فهم و درک قرآن

 است.
وی در ادامه در مورد تفاوت تدبر و تفسیر، 
گفت: تفسیر همان تبیین و پرده برداشتن 

از مفاهیم قرآن است که به معنای روشن 
معنای  به  تدبر  ولی  است،  حقیقت  کردن 
آنچه  در  کردن  تعقل  و  کردن  اندیشه 

فهمیده شده، است.
وی تصریح کرد: تدبر در آیات قرآن ما را 
دارای  جهان  که  می رساند  نتیجه  این  به 
آغاز و سرانجامی است که همه موجودات 
در  حقیقی  کمال  سمت  به  هدفمند 
به یک  را  ما  نگرش  این  و  حرکت هستند 
رهنمود  نظامند  و  توحیدی  جهان بینی 
در  تدبر  بین  تنگاتنگی  ارتباط  و  می کند 
 آیات الهی و نوع جهان بینی توحیدی وجود

 دارد.

استاد معماری دانشگاه سلطان فاتح محمد ترکیه:

ایران را با مسجد جامع اصفهان 
می توان شناخت

اصفهان- کیمیای وطن: استاد معماری دانشگاه سلطان فاتح 
فرهنگی  ارتباطات  نقش  تخصصی  نشست  در  ترکیه،  محمد 
ایران و ترکیه در حوزه معماری در سده هفدهم میالدی در 
جمع دوستداران میراث فرهنگی اصفهان با بیان این مطلب، 
عنوان کرد : به نظر من هر کسی طالب شناخت ایران است، 

ابتدا از اصفهان، به ویژه  از مسجد جامع اصفهان بازدید کند.
اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  کویر  کیمیای  گزارش  به 
نقش  تخصصی  نشست  اصفهان،  استان  فرهنگی  میراث  کل 
در سده  معماری  حوزه  در  ترکیه  و  ایران  فرهنگی  ارتباطات 
هفدهم میالدی با حضور پروفسور )) سوفی ساعتچی(( استاد 
معماری دانشگاه سلطان محمد فاتح محمد کشور ترکیه و با 
شرکت مدیر کل میراث فرهنگی استان، استادان، کارشناسان 
و دوستداران میراث فرهنگی استان، در خانه میراث فرهنگی 
اصفهان برگزار شد. در این نشست پروفسور ساعتچی با ایراد 
سخنانی، اظهار داشت: خوشحال هستم که به ایران و به ویژه 
اصفهان سفر کرده ام و برای اولین بار به عنوان یک معمار با 

عظمت و شکوه معماری ایران زمین در اصفهان آشنا شدم.
و  اصفهان  به ویژه  و  کاشان  از  بازدید  از  پس  کرد:  تاکید  وی 
مسجد جامع عتیق، مفهوم واقعی اصالت ایرانی را توانستم درک 
کنم، لذا معتقدم اصفهان، نقش مهمی در توسعه مدنیت ایران 
ایفا کرده است؛ بنابراین امیدوارم ایرانیان بیش از گذشته قدر 

آثار گرانقدر تاریخی خود را بدانند.
استاد معماری دانشگاه سلطان محمد فاتح ترکیه، ضمن ابراز 
رضایت از روند مرمت آثار تاریخی اصفهان، تصریح کرد: به نظر 
من ایرانیان، در حفظ آثار تاریخی خود خیلی بهتر از ترکیه 
عمل کرده اند؛ لذا امیدوارم توسعه ارتباطات فرهنگی دوستانه 
منجر به تبادل تجربه های میان دو کشور ایران و ترکیه که هر 
دو نقش مهمی در توسعه فرهنگی و تمدن جهان شرق ایفا 

کرده اند، شود.
میراث  سازمان  تدبیر  از  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
و  کرد  خرسندی  ابراز  تاریخی  خانه های  مرمت  در  فرهنگی، 
افزود: حفظ و نگهداری خانه های تاریخی بهترین راه شناخت 
روش های زندگی پیشینیان است. متأسفانه در کشور ترکیه با 
وجود آثار فراوان تاریخی مدتی است، کسی توجهی به بافت 
تاریخی ندارد و هر روز شاهد از بین رفتن بافت های تاریخی در 
شهرهای تاریخی همچون استانبول و ادرنه هستیم؛ لیکن در 
ایران به خصوص در اصفهان شاهدم که اقدامات خوبی در حفظ 

بافت و آثار تاریخی صورت گرفته است.
وی در ادامه سخنانش به بازدید از مسجد جامع اصفهان اشاره 
و خاطر نشان کرد: عظمت و شکوه این مسجد تاریخی انسان را 
در عین آشنایی با عظمت خداوند، به عمق تاریخ فرو می برد؛ 
لذا معتقدم غنای فرهنگ و تمدن ایران را می توان از طریق 

مسجد جامع اصفهان دریافت کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به آشنایی خود با فرهنگ و 
تمدن ایران زمین، اشاره کرد و افزود: بسیار افسوس می خورم 
با  هم  آن  است،  بار  اولین  معماری  استاد  یک  عنوان  به  که 
کهولت سن به کشور همسایه ام ایران سفر می کنم؛ لذا تمامی 
اطالعاتی را که در این چند روز سفر از فرهنگ و تمدن ایرانی 
دریافت کرده ام، برای استادان، دانشجویان و عموم عالقه مندان 

به حوزه فرهنگ و علم، در ترکیه ارایه خواهم کرد.
میراث  فعاالن  و  استادان  از  جمعی  نشست  این  ادامه  در 
فرهنگی استان به بیان دیدگاه های خود پرداختند. از جمله این 
دیدگاه ها می توان به ویژگی های تزیینات و نقش و نگارهای 
ایرانی و مشابهت آنها با معماری کشور ترکیه، نقش معماران 
همچون  میالدی  هفدهم   سده  در  ایران  و  ترکیه  برجسته 
معمار))سنان(( و ))استاد علی اکبر بنای اصفهانی(( در تعامالت 
فرهنگی دو کشور، اسطوره های ایرانی و ترکیه و نقش آنها در 
معماری و همچنین چگونگی حفاظت از بافت های تاریخی دو 

کشور، اشاره کرد.
استان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر  همچنین،  نشست  این  در 
اصفهان، با ایراد سخنانی ضمن خوشامدگویی به هیئت  علمی 
پروفسور ساعتچی حدود 30 کتاب در  عنوان کرد:  ترکیه ای 
مختلف  زمینه های  در  مقاله  ده ها  از  بیش  و  معماری   حوزه 

علمی و فرهنگی، تدوین کرده است.
درباره  کتاب   5 تنهایی  به  ایشان  اینکه  به  اشاره  با  اهلل یاری 
شخصیت تاریخی معمار))سنان((، معمار مشهور کشور ترکیه 
در سده هفدهم میالدی نگاشته، خاطر نشان کرد: این نکته 
نشان دهنده احترامی است که سایر کشورها به شخصیت های 
تاریخی خود دارند. لکن متاسفانه در ایران با دارا بودن هزاران 
این  ناملموس  میراث  آن ها  از  بسیاری  تاریخی)که  شخصیت 
سرزمین به شمار می روند(، هنوز آنگونه که شایسته است به 

آنها نپرداخته ایم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ادامه اینگونه نشست ها به 
افزایش تعامالت فرهنگی و تبادالت تجربه های فرهنگی میان 

ملت ها منجر شود.
معماری  استاد  ساعتچی،  سوفی  پروفسور  است  ذکر  شایان 
دانشگاه های کشور ترکیه، به دعوت پژوهشگاه میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری و نمایندگی ایکوم در ایران جهت 
معماری  آثار  بررسی  عنوان  با  تخصصی  نشست  در  شرکت 
))سنان((، معمار دوره عثمانی هم عصر با دوران صفوی به ایران 
و تهران سفر کرد. وی در ادامه حضورش در ایران به دعوت 
اداره کل میراث فرهنگی استان در سفری به اصفهان، ضمن 
تاریخی استان، در جمع استادان و دوستداران  آثار  از  بازدید 
میراث فرهنگی استان اصفهان حضور یافت و به ایراد سخنرانی 

پرداخت.

دانش  از  نفر  شهرکرد: 270  وطن-  کیمیای 
آموزان مقطع متوسطه چهار محال و بختیاری 

به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.
معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت 
بختیاری  و  چهارمحال  )ع(  هاشم  قمربنی 
از  آموز  دانش   190 ها  کاروان  دراین  گفت: 
شهرستان بن و 80 دانش آموز بخش الران با 
هفت دستگاه اتوبوس راهی این مناطق شدند.

آموزان  دانش  این  افزود:  اللهی  عبد  آقای 

عملیاتی  مناطق  مناطق  از  روز  مدت سه  به 
شلمچه ، اروند کنار، آبادان ، خرمشهر ویادمان 

شهدای فتح المبین دیدن خواهند کردند.
وی افزود: امسال 8 هزار دانش آموز دختر و 
پسر چهارمحال و بختیاری از مناطق عملیاتی 

دیدن می کنند.
به گفته وی این کاروان ها با هدف زنده نگه 
راهی  مقدس  دفاع  سال   8 خاطرات  داشتن 

مناطق جنوب کشور شدند. 

دیدار با مسئولین شهرستان اردستان همزمان با هفته وقف
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان، گفت: هم زمان با هفته وقف، دیدار با مسئولین 

شهرستان اردستان صورت گرفت.
به گزارش روزنامه کیمیای وطن و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
به مناسبت هفته وقف  اظهار داشت:  المسلمین سید علی طباطبایی،  و  اصفهان، حجت االسالم 
تعدادی از اصحاب وقف، هیئت امناء بقاع متبرکه و پرسنل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان با 

فرماندار شهرستان اردستان علیرضا غیور، دیدار کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: در این دیدار، گزارش عملکرد یک ساله اداره اوقاف و امور خیریه ارایه 

شد و چالش های حوزه وقف و بقاع متبرکه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

روند طوالنی اخذ موسسات قرآنی مربوط به بروکراسی 
دولتی است

 کیمیای وطن- کرمان: علیرضا رزم  حسینی، در جلسه پرسش و پاسخ با ائمه جمعه استان، اظهار 
داشت: مجوزهای سخنرانی  ها دارای قانون است و در حوزه دانشگاه ارایه مجوز با هیئت نظارت است 
که در داخل دانشگاه تشکیل می  شود. وی با تاکید بر این که لغو جلسات سخنرانی در دانشگاه  ها 
ربطی به استانداری و فرمانداری  ها ندارد، بیان داشت: امنیت داخل دانشگاه، بر عهده مسئوالن 

دانشگاه است و لغو مراسم به ما ربطی ندارد و از مسئوالن دانشگاه باید بخواهید، توضیح دهند.
استاندار کرمان همچنین درباره روند طوالنی اخذ مجوزها برای موسسات فرهنگی و قرآنی، ابراز 
داشت: این امر مربوط به بروکراسی دولتی است و ربطی به این دولت یا دولت  های قبل ندارد و 

پیگیری  های الزم در این زمینه را انجام می دهیم.
سؤال  کنسرت ها  مجوز  درباره  ایران  اسالمی  جمهوری  ارشاد  وزارت  از  داد:  ادامه  حسینی  رزم  
پرسیدم و گفتند، مجوزهای کنسرت ها، در تهران ارایه می  شود و تمام موسیقی هایی که در کرمان 
برگزار شده است، ابتدا در صدا و سیمای جمهوری اسالمی پخش می  شود و بعد به صورت کنسرت 
اجرا شده است. وی تصریح کرد: با محدود کردن برنامه  های موسیقی، در نتیجه موسیقی زیرزمینی 

رواج می یابد و به  دنبال آن فساد ها و آسیب  هایی چون اعتیاد ایجاد می شود.

 اعزام 270 دانش آموز چهارمحال و بختیاری
 به جنوب

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

امامزادگان نباید پایگاه سیاسی احزاب و گروه ها شوند

تدبر در قرآن به معنای تفقه آموزه های قرآن است

معارف و رگدشگری 

میدان امیرچخماق یزد مجموعه ای 
تاریخی با مشکالت فراوان

کیمیای وطن- یزد: هر کشور، استان و شهری در جهان با نمادی  
شناخته می شود و به عنوانی مشهور است؛ برخی از آنها به واسطه 
حضور افراد مشهور و یا عالمان و هنرمندان و برخی دیگر نیز ممکن 
است به واسطه تاریخی بودن و استفاده از تاریخچه آن در بخش های 
مختلف از زندگی بشری شناخته می شوند. کشور ایران نیز با توجه 
به قدمت بسیار زیادی که در جهان دارد و از این طریق نیز شهره 
جهانیان است، بسیاری از مناطق تاریخی و باستانی را در خود جای 
داده است و عالوه بر افراد عالم و مشاهیر مختلف به تمدن و تاریخی 
بودن خود، می بالد و مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. استان 
گلی  و  خشت  شهرهای  زیباترین  و  تاریخی ترین  از  یکی  نیز،  یزد 
جهان  گلی  و  شهر خشت  دومین  ونیز،  از  پس  که  است  جهان  و 
شناخته می شود و هم اکنون نیز گردشگران بسیار زیادی را به خود 

جذب کرده است.
از این بناهای تاریخی در یزد، میدان و مسجد امیر چخماق  یکی 
این  کند.  خود جذب  به  را  متعددی  افراد  است  توانسته  که  است 
نیز  تاریخ  از میدان های اصلی استان یزد است که در  میدان یکی 

نقش آفرینی و دوره های حکومتی مختلفی را تجربه کرده است.
تاریخچه بنای تاریخی امیرچخماق

تکیه،  بازار،  شامل  دارد،  مختلفی  بخش های  تاریخی  مجموعه  این 
مسجد و آب انبار که قدمتشان به دوره تیموریان )قرن 9 هجری( 
برمی گردد؛ در آن دوره امیرجالل الدین چخماق از سرداران شاهرخ 
تیموری و حاکم یزد بود، با همکاری همسر خود فاطمه خاتون برای 
کاروانسراها،  حمام،  میدان،  تکیه،  شامل  مجموعه ای  یزد  آبادانی 

خانقاه، قنادخانه، چاه آب سرد و مسجد امیرچخماق را ساخت.
اکنون  هم  که  کردند  ایجاد  میدانی  مسجد،  شمال  در  بانیان 
پابرجاست و مرکز شهر یزد است. این میدان در عصر صفوی هم به 
همین نام شهرت داشت. در زمان شاه عباس برخی از این آثار احیاء 
شده است، از جمله چهار سوقی بر روی کاروانسرا ساخته شده است.

تکیه امیر چخماق در سال 1330 هجری شمسی و با شماره 383 
در  با شماره مستقل 2۴7  در سال 13۴1  امیر چخماق  و مسجد 
دیگر  و  بناها  این  همچنین  رسیدند.  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست 
الحاقات به عنوان مجموعه امیرچخماق نیز با شماره 2۴1۶ به ثبت 

ملی رسیده است.
تاریخی  مجموعه ای  عنوان  به   93 سال  از  قبل  تاریخی  بنای  این 
بود که تنها به این منظور مردم و گردشگران را جذب می کرد؛ اما 
پس از کش و قوص های فراوانی که بین مسئوالن میراث فرهنگی 
و استانداری و مردم و برخی از مسئوالن اتفاق افتاد، تعداد هشت 

شهید گمنام در این میدان به خاک سپرده شدند.
اتفاق های  و   تاریخی  بنای  این  اهمیت  به  توجه  با  راستا،  این  در 
مشکالت  خصوص  در  یزد  شهر  ساکنان  از  یکی  با  آن،  به  مربوط 

مربوط به این بنای تاریخی به گفت و گو پرداختیم.

مشکالت امیرچخماق از زبان متولی موقوفات امیرچخماق
محمد امیرچخماقی، متولی موقوفات امیرچخماق یزد در گفت و گو 
با خبرنگار خبرگزاری شبستان در یزد، با اشاره به فعالیت های انجام 
شده در میدان امیر چخماق یزد، گفت: متأسفانه فعالیت هایی که 
در این بنای تاریخی انجام می شود، بدون هیچ هماهنگی با متولی 
انجام است و االن که در حال انجام تعمیرات در این میدان هستند، 

هیچ هماهنگی ای با ما نشده است.
داده ایم،  انجام  ما  که  پیگیری هایی  به  توجه  با  افزود:  وی 
تعمیرات،  انجام  متولی  که  است  کرده  بیان  فرهنگی  میراث 
فرهنگی  میراث  را  آن  مسئول  نیز  شهرداری  ولی  است  شهرداری 
می کنند. طفره  پاسخ  دادن  از  نحوی  به  االن  و  است   دانسته 

هرچند  کرد:  خاطرنشان  یزد  امیرچخماق  میدان  موقوفات  متولی 
با  هماهنگی  و  همکاری  هیچ  اما  هستیم،  بنا  این  در  ذی نفع  ما 
یزد  استانداری  عمرانی  معاون  به  که  مراجعه ای  با  و  نمی شود  ما 
داشتیم، وی نیز بیان کرده است که شما خیالتان راحت باشد؛ اما 

دستگاه هایی که فعالیت می کنند، هیچ هماهنگی ای با ما ندارند.
وی ادامه داد: ما در رابطه با موضوعات مختلف از جمله متکدیان 
و افراد معتاد، بارها به مسئوالن امر تذکر داده ایم؛ متاسفانه در این 
و  پلیس  به  اطالع  از  پس  و  ندیده ایم  همکاری ای  هیچ  نیز  زمینه 
جمع آوری معتادان، باز پس از یک یا دو هفته این امر تکرار می شود.

امیرچخماقی تصریح کرد: این میدان و بنای تاریخی دارای اصالت 
و قدمت بسیار زیادی است و گردشگران بسیار زیادی به این مکان 
سفر می کنند؛ اما برخی از اقدامات چهره آن را زشت و ناپسند کرده 

است و هیچ دستگاهی نیز با ما همکاری ندارد.
توالت  تنها  اما  داشته ایم؛  متعددی  پیگیری های  ما  داد:  ادامه  وی 

عمومی را تخریب کرده اند و هنوز این روند ادامه دارد .

پیشنهاد بودجه بیشتر برای طرح امیرچخماق به شهرداری 
یزد دادیم

با  گو  و  گفت  در  یزد،  شهر  شورای  رییس  زارع،  عباس  شیخ 
خبرنگار  خبرگزاری شبستان  در یزد، نیز با اشاره به طرح اجرایی 
بنا  این  اوضاع  ساماندهی  برای  برنامه هایی  ما  گفت:  امیرچخماق 
داریم؛ اما پیشنهاد به شهرداری دادیم تا بودجه های خاص  بیشتری 

برای اماکن تاریخی مانند امیرچخماق داشته باشند.
وی افزود: برای اجرای طرح ها،نیازمند به رأی تمامی اعضای شورای 
شهر داریم که من تنها یک رأی دارم و امیدواریم که برای این طرح 

اعضای دیگر نیز، رأی موافق به اجرای ساماندهی آن دهند.

مشکالت معماری میدان امیر چخماق
یکی از مباحث مطرح شده در خصوص معماری و طراحی این بنا و 
توسعه آن بوده است که بخشی از این فضا، ساخته و بخشی از آن 
نیز مرمت شود؛ اما متاسفانه این طرح مقداری طول کشیده است 
و با وجود برخی از مخالفت هایی که رییس دانشکده معماری یزد 
تعمیر  این  داشتند، همچنان  دانشکده  این  علمی  هیئت  اعضای  و 

ادامه دارد.
و  هنر  دانشکده  رییس  آیت اللهی،  محمدحسین  نیز  این  از  پیش 
بنای  این  مرمت  این در خصوص  از  پیش  نیز  یزد  استان  معماری 
بازوهایی که  بیان کرد که   و  بود  را مطرح کرده  تاریخی مسایلی 
است،  ساخت  دست  در  امیرچخماق  سمت  دو  در  حاضر  حال  در 
مشاور  از  که  است  ساماندهی  طرح  از  مستقل  و  جداگانه  طرحی 
تاریخی،  اساس مستندات  بر  نیز  و مشاور طرح  طرح خواسته شد 

نظر خود را اعالم کرد.
محمدحسین آیت اللهی بیان کرد: مشاور طرح بر اساس مستندات 
تاریخی که به  دست آورده بود، ثابت کرد که هم قسمت اولیه  این 
بازوها که از قبل اجرا شده و هم ادامه آن ها که قرار است اکنون به 
مرحله اجرا درآید، مستندات تاریخی ندارد؛ بنابراین بررسی و کار 

کارشناسی بیشتر آغاز شد.
وی افزود: به دلیل اینکه میراث فرهنگی بر اساس طرحی که دستی 
تهیه شده بود، در نظر داشت این بازوها را در دو سمت امیرچخماق 
ادامه دهد، تصمیم بر آن شد که عامل چهارم طرح یعنی پژوهشکده 
از  متاسفانه  اما  کند؛  نظر  اعالم  زمینه  این  در  نیز  بومی  معماری 

اظهارنظر این مرجع استفاده نشد.
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اصفهان- کیمیای وطن: رییس اداره اوقاف و امورخیریه 
شهرستان کاشان گفت: همایش یاوران وقف و تجلیل از 
بن  هارون  مقدس  آستان  در  کاشان  شهرستان  واقفین 
موسي)ع( با حضور اصحاب وقف و هیئت هاي امنا برگزار 

شد.
روابط  از  نقل  به  و  وطن  کیمیای  روزنامه  گزارش  به 
اصفهان،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی 
حجت االسالم و المسلمین جعفر جنتي اظهار داشت: این 
به پنجه  همایش در زیارت هارون بن موسي)ع( معروف 
شاه کاشان برگزار و در این همایش بر اهمیت و ضرورت 
و پیامد هاي وقف تاکید شد؛ چرا که وقف و عمل به وقف 
یک کار الهي پسندیده است که قرآن دستور آن را داده 

است و ائمه معصومین و مردم نیز  به آن عمل کرده اند.

زجاجي  دکتر  مراسم،  این  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
در  داشت:  بیان  جلسه،  سخنران  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
را  آنچه  و  هستند  خودشان  اعمال  گرفتار  همه  قیامت 
افرادي که وقت و  انجام داده اند، مکتوب است و  در دنیا 
سرمایه خود را وقف کرده اند، فرداي قیامت کارنامه اعمال 

آن ها را به دستشان خواهند داد.
زجاجي از افراد واقف به عنوان افراد باهوش و زیرک نام 
افراد  فعالیت دارند،  افرادي که در کار وقف  افزود:  و  برد 
زرنگ و با هوشي هستند که با کار خیر وقف، اعمال نیک 
خود را جلوتر از خودشان مي فرستند و آن را براي آخرت 

خود ذخیره مي کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه، در ادامه بر ضرورت حفظ وقف 
که  چرا  نمي خواهیم؛  وقف  حفظ  ما  افزود:  و  کرد  تاکید 

بر عهده  بلکه  نفر نیست،  بر عهده یک  حفظ وقف، فقط 
وقف  خود  از  وقف  حفظ  ضرورت  اما  است؛  مردم  آحاد 
حفظ  ضرورت  جامعه  در  امروز  افزود:  وي  است.  مهم تر 
واقفي  یک  تا  است  نیاز  که سال ها  است؛ چرا  مهم  وقف 
به ضرورت  ما مسئول  انجام دهد و همه  را  چنین وقفي 

حفظ وقف هستیم.
اما  مي دهند،  انجام  همه  را  وقف  حفظ  وي،  گفته  به 
با دیگران  ضرورت حفط وقف امروز با من و شما و فردا 
به  وقف  اموال  از  نباید گذاشت حتي یک سوزن  و  است 
پاسخگو باید  قیامت  فرداي  که  شود  برده  دیگر   جاي 

 باشید.
ظلم ستیزي،  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  این    
 روحیه والیت و والیت مداري، حفظ شعایر الهي و مبارزه 
با تفکرات وهابي تکفیري را چهار دستاورد وقف اعالم کرد.

حجت االسالم و المسلمین جعفر جنتي نیز در ادامه این 
همایش، خدمت به امامزادگان و خدمات رساني به زائرین 
امامزادگان را  ویژه افراد خاص خدا و خدمت به فرزندان 
هرکسي  نصیب  که  دانست  بزرگي  سعادت  بیت)ع(  اهل 

نمي شود.
 وي با اشاره به این که اهل بیت )ع( و ائمه معصومین)س( 
امروز  براي ترویج اسالم زحمت زیادی کشیده اند، گفت: 
وظیفه ما پذیرایي و تکریم از زائرین فرزندان اهل بیت )ع( 

در بقاع متبرکه است.  
فرماندار  مؤمنیان  مراسم دکتر  این  در  است،  شایان ذکر 
ایشان  دست  به  و  داشتند  حضور  نیز  کاشان  شهرستان 
خادمان،  از  بود،  عصر  و  ظهر  نماز  اقامه  با  همراه  که 
هیئت امناي بقاع متبرکه و واقفان خیراندیش شهرستان 
ارتزاق طعام  با  همگي  و  شد  تجلیل  و  تقدیر   کاشان 

 نمودند.

کیمیای وطن- اصفهان: آیت اهلل حسین مظاهری 
با  در حاشیه دیداری که به مناسبت هفت پژوهش 
حجت االسالم عماد، معاون پژوهشی حوزه های علمیه 
برگزار  از مسئوالن پژوهشی حوزه  به همراه جمعی 
گردید، با اشاره به اهمیت و جایگاه برجسته تحقیق و 
پژوهش در حوزه های علمیه، فعالیت های انجام شده 
در این خصوص، طی سال های پس از انقالب اسالمی 
را ارزشمند خواند و افزود: اگرچه پیشرفت حوزه های 
این  اما  بوده است،  امر پژوهش چشمگیر  علمیه در 
ترقی و پیشرفت در مقایسه با انتظارات اسالم عزیز و 
قرآن کریم و مطالبات دنیای معاصر و نسل جوان از 
حوزه و روحانیت، هنوز کم است و همچنان باید مورد 

توجه و اهمیت بیشتری قرار گیرد. مظاهری در ادامه، 
ثابت در مسائل  اصل  و  پایه  را  فقه سنتی  به  توجه 
آموزشی و پژوهشی حوزه های علمیه دانست و خاطر 
نشان کرد: فعالیت های چشمگیر پژوهشی که نمود آن 
را در تعدد کتب، نشریات و مقاالت تخصصی مالحظه 
می کنیم، عالمت رشد و حیات حوزه های علمیه است، 
امور  متصدیان  خصوص  به  و  حوزوی  نهادهای  اما 
آموزش و پژوهش در حوزه ها باید مراقب باشند که 
توجه به مسائل گوناگون، آنان را از اهتمام به محوریت 
 آموزش و پژوهش حوزه ها که همان فقه سنتی است،

 باز ندارد.
وی با اشاره به موضوع افت علمی حوزه ها، در تبیین 

معنای افت علمی تصریح کردند: افت علمی حوزه ها 
که اکنون موجب نگرانی است، به این معنا نیست که 
حوزه ها و روحانیون فعالیت علمی ندارند یا پیشرفت 
و ترّقی آنان در زمینه تولید علم بی فایده بوده است، 
بلکه منظور ما از افت علمی این است که متأسفانه 
به پایه و ریشه دروس حوزوی که همان فقه سنتی 
است کمتر توجه شده است و جهت گیری برنامه های 
به  انتظار است  آنطور که مورد  آموزشی و پژوهشی 
رشد و ارتقاء و تقویت فقه سّنتی منجر نشده است و 
این مسأله ای است که در دراز مّدت برای بنیۀ علمی 
و حیات حوزه های علمیه خطرناک است.رئیس حوزه 
علمیه اصفهان ضمن تاکید بر اهتمام الزم به مقدمات 

فقه سنتی، عنوان کرد: تقویت بنیه ادبی طالب در 
سطح مقدمات و نیز جدیت در فهم و درک مناسب 
و عالمانه از دروس سطح عالی از مصادیق اهتمام به 
اقدام در  و  برنامه ریزی  فقه سنتی هستند.مظاهری، 
جهت احیای سنت های حسنه و فراموش شد تعلیم 
بنیه  تقویت  برای  را  علمیه  حوزه های  در  تعلم  و 
اجتناب ناپذیر  و  پژوهشی طالب و حوزه ها، ضروری 
پیش مطالعه،  نظیر  سنت هایی  کرد:  تأکید  و  خواند 
بیان  و  اظهارنظر  و  تقریرنویسی  مباحثه،  مطالعه، 
است،  متأسفانه متروک شده  اشکال در دروس، که 
باید به طور جدی در حوزه های علمیه احیاء گردد و 
بدون احیای این سنت های سلف صالح، فعالیت های 
و  عمق  از  دارد،  که  قداستی  همه  با  پژوهشی 
مثمرثمر  لذا  و  شد  نخواهد  برخوردار  الزم   کیفیت 

نخواهد بود.
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آیت اهلل مظاهری:
توجه کم به فقه سنتی نمودی از افت علمی است



روزهای ابتدایی زندگی مشترک زمانی است که زن و شوهر، نهال 
رابطه زناشویی را کاشته اند و باید برای نگهداری از این نهال کوچک 

تمام تالش خود را بکنند.
تا یکدیگر را دوست  امام رضا علیه السالم: به دیدن یکدیگر روید 

داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.
به گزارش کیمیای وطن، ازدواج هر قدر هم که به هندوانه در بسته و 
شانس و اقبال نسبت داده شود، اما باز اصولی دارد که پیروی از آنها 
می تواند شما را خوشبخت کند. اصولی که می توان آن ها را فارغ 
از جغرافیایی که افراد در آن زندگی می کنند به تمامی جوان های 

آماده ازدواج و زوج های جوان تعمیم داد.
شاید بارها و بارها این اصول را شنیده باشید ولی اهمیت آن ها آن 
تا  شود  می  احساس  تکرارشان  به  نیاز  همچنان  که  زیاداست  قدر 
یادمان نرود انتخاب همسر و ازدواج اگر مهم ترین اتفاق زندگی نباشد 

بی شک یکی از مهم ترین آن هاست.
 زندگی مشترک اگر سالم باشد موجب رشد، پیشرفت و شادابی زن 
و شوهر می شود در غیر این صورت، موجب بروز آسیب های مخرب 
روانی، اقتصادی و عاطفی برای آن ها می شود. زندگی مشترک سالم 
دارای 3 اصل مهم »انتخاب سالم«، »ایجاد پی و شالوده مستحکم« 
و »حفاظت و تالش برای حفظ زندگی مشترک« و 10 شرط مربوط 

به این اصول است.
سالم و آگاهانه انتخاب کنید

انتخاب باید آگاهانه، آزادانه و خودخواسته باشد. انتخاب آگاهانه بدین 
معنی است که از روی آگاهی و سالمت روانی باشد. ممکن است ما 
به دلیل اختالالت روان شناختی نتوانیم انتخابی بکنیم که نیازهای 
واقعی ما را برآورده کند. اختالالت روان شناختی می تواند آگاهی 
ما را مختل کند و مانع از انتخاب های سالم شود. از طرفی فقدان 
آگاهی می تواند زمینه ساز آسیب های روانی و انتخاب های نادرست 
برای ما باشد. در نتیجه، آگاهی به معنای داشتن شناخت و دانش و 

اطالعات صحیح است.
 انتخاب آزادانه و خودخواسته یعنی این که ما کامال آزادانه خودمان 
برای خود انتخاب کنیم و در این انتخاب کامال آزاد باشیم. آزادی در 

دو بعد است: »آزادی درونی« و »آزادی بیرونی«.
»آزادی بیرونی« به معنی آزاد بودن از تحمیل افکار و عقاید و انتخاب 
دیگران برای ما و »آزادی درونی« به معنی آزادی از افکاری است که 
ما را به اسارت خویش در آورده است. ممکن است پس از چندین 
جلسه مشاوره به این نتیجه برسید که در زندگی افکاری داشته اید 
که این افکار آزادی شما را برای انتخاب های سالم گرفته بوده است. 
های  خواسته  و  نیازها  و  شناخت خویش  از  پس  ازدواج  در سنت 

طبیعی و به حق خود به خصوص با کمک گرفتن از روان شناس 
انتخاب همسر خویش  برای  تر  آزادانه  توانید  ازدواج، می  و مشاور 

تصمیم بگیرید.
دو قدم تا انتخاب مناسب

اولین گام برای یافتن همسر مناسب، توجه به فرد یا افرادی است 
که بتوانید به آن ها به عنوان همسر آینده خود آگاهانه و آزادانه فکر 
کنید. شما این افراد را با توجه به معیارهای ذهنی خود انتخاب کرده 
اید و با فردی ازدواج خواهید کرد که بیشتر از دیگران به مالک ها 
و خواسته های شما نزدیک باشد. البته باید بدانید که همسر خوب 
کسی نیست که تمام شرایط ایده آل را داشته باشد، ولی دارا بودن 
اکثر شرایط چیزی است که باید به دنبالش باشید. در مقابل خودتان 
هم به عنوان یک همسر خوب باید بیشتر این شرایط را دارا باشید. 
هرکس در بررسی و انتخاب همسر، موارد خاصی را که به نظرش مهم 
تر است برمی گزیند. این شرایط برای همه یکسان نیست و بر اساس 
خواسته های فردی تنظیم و بر آن ها تأکید می شود. مثاًل دختری 
بیشتر به صداقت فرد مقابل توجه می کند و دختر دیگری به خانواده 
او یا فردی به ظاهر توجه ویژه می کند و دیگری به دست و دل بازی.

 پس معیارهای سالم خود را حفظ و با کمک مشاور پیش از ازدواج، 
معیارهای ناسالم را شناسایی و آن ها را حذف کنید.

 دومین گام، شناخت است و برای به دست آوردن این شناخت به 
با تحقیقات  نیاز دارید. در گذشته شناخت خواستگار بیشتر  زمان 
محلی و پرس و جو کردن از همسایگان و همکاران فرد مورد نظر 
بود. هرچند معموال این تحقیقات الزم هستند؛ اما 100درصد قطعی 
نیست زیرا همسایگان و آشنایان ممکن است ایرادات فرد را نادیده 

بگیرند یا ممکن است در ایراد گرفتن زیاده روی کنند.
بهترین شناخت و بهترین تحقیق و پژوهش درباره فرد مطرح شده، 
مشخص کردن زمان و گرفتن مهلت و مدتی از او و خانواده اش برای 
آشنایی بیشتر در جلسات خواستگاری است تا بتوانید درباره بسیاری 
از نیازها و خواسته ها و افکار و ایده های خود سخن بگویید و وی 
را بسنجید و بررسی کنید. باید اعالم کنید که ممکن است پس از 
این زمان مشخص شده و صحبت در جلسات خواستگاری، یکدیگر را 
مناسب نیابید و از این بابت از شما دچار کدورت یا ناراحتی نشوند. 
در این مدت تالش کنید تا هیجانات و احساسات خود را کنترل کنید 
و با دید باز به بررسی و تفکر درباره شناخت او بپردازید. همچنین 
با  نیز صادقانه به طرف مقابل معرفی کنید و  تالش کنید خود را 

حذف واقعیت های زندگی تان وی را گمراه نکنید.
خشت ها را درست بچینید

ساختمان  شود.  می  شروع  ریزی  پی  با  ابتدا  ساختمانی  هر  بنای 

زندگی  ساختمان  دارد.  مقاومی  و  مستحکم  بتن  و  پی  مستحکم، 
مشترک نیز نیاز شدید به پی ریزی و فنداسیون دارد و در صورتی 
که این فنداسیون مناسب نباشد، احتمال ریزش آن بنا فراوان است. 
پی ریزی زندگی مشترک پیش از ازدواج انجام می شود. فرصتی که 
زن و مرد برای شناخت احساسات و درک خود و یکدیگر دارند و در 
این زمان به توافق هایی می رسند و متوجه می شوند از خودشان 
و  ها  خواسته  دارند،  انتظارهایی  چه  ازدواج  از  و  مقابل  از طرف  و 
تمایالت خود و دیگری را درک می کنند و خود را برای یک رابطه 
جدی و بزرگ ترین واقعه زندگی شان آماده می کنند که این نوعی 

فنداسیون و بتن ریزی در یک رابطه زناشویی است.
تالش، پایان ندارد

این تصور که با یک انتخاب مناسب همه مراحل داشتن یک زندگی 
ازدواج  از  پس  چراکه  است  باطل  اید،  پیموده  را  موفق  مشترک 
تغییرات فراوانی در رابطه زن و شوهرها اتفاق می افتد. ممکن است 
توقعات از یکدیگر افزایش یابد و اگر رابطه آنان فنداسیون مناسبی 
با  اند  دیده  همسرشان  از  چه  آن  شوند  می  متوجه  باشد،  نداشته 
واقعیت متفاوت است. بسیاری از زوج ها پس از ازدواج به کنترل 
کردن های شدید می پردازند که خود آسیب بسیار زیادی به رابطه 

آنان می زند و از عشق آنان می کاهد.
 رابطه مانند یک گیاه است. روز اول سرحال و سبز است ولی اگر از 
آن مراقبت نکنید، آسیب می بیند، قیافه گیاه تغییر می کند و هرگز 
قیافه مثل روز اول را ندارد. روزهای ابتدایی زندگی مشترک زمانی 
است که زن و شوهر، نهال رابطه زناشویی را کاشته اند و باید برای 

نگهداری از این نهال کوچک تمام تالش خود را بکنند.
 بعد از ازدواج، باید دقت کنید، سر مسائل کوچک با هم نزاع نکنید تا 
حریم ها شکسته و پرده ها دریده نشود زیرا در صورت به وجود آمدن 
این مشکل، دیگر احساسات مثل روز اول نیست. باید مراقب باشد و 
توجه داشته باشد، درست مانند اولین مالقاتتان، تمامی سعی و تالش 
خود را به بهترین وضعیت ممکن در جهت برقراری روابط صحیح و 
مناسب به کار برید. اما وقتی روابط بد شد، باید به طرف مقابل مان 
فرصت بدهیم، در غیر این صورت وی فرصت اصالح کردن را پیدا 
نمی کند، در صورتی که رفتار گذشته وی را مانند تابلویی مقابل وی 
قرار دهیم، در واقع انگیزه تغییر رفتار را از وی گرفته ایم. پس توصیه 
می کنم، کیلومترشمار را صفر کنیم و صراحتا به همسرمان بگوییم، 
به تو فرصت جدیدی می دهم و منتظرم تا تو را به بهترین شکل 
ممکن ببینم. همسر مغرور و خودخواهی دارم، دهن بین است و به 
حرف مادرش توجه می کند، با او چگونه برخورد  کنم؟ این مشکل 

مستلزم یک پروسه زمانی است. 

چرا برخی از عکس ها به یاد 
ماندنی هستند؟

 Memnet نام  به  عصبی  شبکه  یک   MIT محققان 
طراحی کرده اند که می تواند به صورت دقیق میزان به 
یاد ماندنی بودن عکس ها را برای انسان تخمین بزند.

از  برخی  که  آید  می  پیش  هم  شما  برای  حتما   
اما  می شوند  ثبت  حافظه تان  در  خوبی  به  عکس ها 
برخی دیگر از عکس ها را به ندرت به یاد می آورید. 
محققان دانشگاه MIT در تالشند تا با استفاده از یک 
انسان ها  مانند  می گیرد  یاد  که  جدید  عصبی  شبکه 
یاد  به  موجب  چیزی  چه  دهند  تشخیص  کند،  فکر 
این  نتایج  می شود.  تصاویر  از  برخی  شدن  ماندنی 
می کند  کمک  اینستاگرام  شبکه   کاربران  به  تحقیق 
طراحان  و  باشند  داشته  تری  محبوب  تصاویر  تا 
سازی  پیاده  در  دانش  این  از  می توانند  نیز  گرافیکی 
 طرح های خود استفاده کرده و آنها را به یاد ماندنی تر 

کنند.
 شبکه های عصبی )Neural Network( سیستم ها 
و روش های محاسباتی نوینی هستند که برای یادگیری 
به  دانش  اعمال  انتها  در  و  دانش،  نمایش  ماشینی، 
دست آمده در جهت بیش بینی پاسخ های خروجی از 
سامانه های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرند. شبکه 
Memnet نیز مانند سایر شبکه های عصبی یادگیری 
داده ای  پایگاه  از  را  خود  اطالعات  تا  دارد  نیاز  عمیق 
بیاموزد که انسان ها از قبل آن را تحلیل کرده اند. شبکه 
MemNet از پایگاه داده LaMem استفاده می کند، 
کتابخانه ای شامل بیش از 60 هزار تصویر که به منظور 
توسط  تصاویر  این  بودن  نشدنی  فراموش  میزان 
نشدنی  فراموش  از  منظور  می شوند.  تست  انسان ها، 
بودن و به یاد ماندنی بودن این است که کاربران پس 
از مشاهده عکس، تا چه مدت آن را به یاد می آورند. 
از  این تست پس  نتایج  و  استفاده  مورد  اولیه  تصاویر 
ارایه   Memnet به شبکه عصبی  بندی شدن  دسته 
شدند. در مرحله بعد Memnet الگوی شخصی خود 
را درباره شکل ظاهری تصاویر به یادماندنی ارایه کرد. 
محققان می توانند از این الگوی ارایه شده برای ارزیابی 
استفاده  نیز  تصاویر  سایر  بودن  ماندنی  یاد  به  میزان 

کنند.

چگونه عمر و ثروتمان زیاد شود؟
بنا به روایاِت رسیده امام حسن عسکري )ع( از طریق تشریح و توضیح آثار گناه، 

جلوه هایي از هدایتگري خود را به نمایش گذاشته است.در این باره حضیني به 
سند خود از عبدالحمید بن محمد و محمد بن یحیي خرقي روایت کرده که نزد 
ابوالحسن علي بن بشر که مریض بود رفتیم. وي از ما خواست برایش دعا کنیم 
و نامه  اش را توسط شخص مطمئني نزد موالیمان ابومحمد حسن بن علي )ع( 
بفرستیم. گفتیم نامه  ات کجاست؟ گفت: کنار بسترم. ما دستمان را زیر سجاده 
نامه  آغاز  همان  در  بخوانیم.  تا  گشودیم  و  برداشتیم  را  نامه  اش  و  بردیم   اش 
چشممان به دست خط امام افتاد که مرقوم فرموده بود: ما نامه ات را خواندیم و 

از خدا بهبودي تو را خواستیم. خداي متعال از حاال چهل و نه سال به عمرت افزود. خدا را شکر و سپاس گوي، در این مدت کارهاي نیک و 
آنچه دوست داري انجام بده و اگر به گناه آلوده شدي از کوتاه شدن عمر خود ایمن نباش؛ زیرا خداوند آنچه بخواهد انجام خواهد داد. گفتیم: 
اي علي! سرور و موالیمان نامه  ات را خوانده و جواب هم داده است. این هم دست خط ایشان است. وي همان لحظه از جاي برخاست و 
رضایت کنیزش را جلب و او را به عنوان صدقه آزاد کرد و پس از سه روز حواله اي از ابوعمر عثمان بن سعد عمري سّمان از سامرا به یکي 
از بزرگان کرخ رسید که اموالي را براي علي بن بشر ببرد. وي آن اموال را شمرد و دید سه برابر اموالي است که صدقه داده است و این از 
معجزات حضرت بود.بر این اساس مشهود است که انجام عمِل نیک این فرد )بواسطه جلب رضایت کنیز و آزادسازی آن( و ترک معاصی نه 

تنها ثمرات اخروی مختص به خود را برای او همراه داشت، بلکه آثار دنیوی فراوانی همچون برکت در مال و افزایش عمر را سبب گردید.

اصولی که دم بخت ها باید جدی بگیرند

پیکر مطهر دو شهید گمنام در 
دولت آباد اصفهان تشییع شد

پیکر مطهر دو شهید گمنام پیش از ظهر امروز در دولت آباد اصفهان 
تشییع و در دانشگاه آزاد این شهرستان به خاک سپرده می شود.

امروز  ظهر  از  پیش  دولت آباد  دانشگاه  وطن  کیمیای  گزارش  به 
میزبان پیکر مطهر دو شهید گمنام تفحص شده هشت سال دفاع 
مقدس بود.مراسم تشییع پیکر مطهر این شهدا با حضور باشکوه و 
پرشور مردم و جمعی از مسئوالن از میدان انقالب دولت آباد به 
سمت دانشگاه آزاد این شهرستان برگزار شد.مراسم شب وداع با 
این دو شهید گمنام نیز شب گذشته با حضور مردم و دانشجویان، 

در مسجد دانشگاه آزاد دولت آباد برگزار شد.
ساله   19 شده،  تفحص  گمنام  شهید  دو  هر  تسنیم،  گزارش  به 
هستند که یکی از آنها در عملیات محرم، منطقه شرهانی و دیگری 
در عملیات کربالی 4 و در منطقه عملیاتی ام الرصاص به شهادت 

رسیده اند.

سر درد می تواند نشانه تومور 
مغزی باشد

تومور  نشانه  تواند  می  گفت: سردرد  ایران  انجمن سردرد  رئیس 
داخل  فشار  افزایش  عروقی،  اختالل  مغزی،  خونریزی  مغزی، 
به  منجر  تواند  می  آنها  شناسایی  در  تاخیر  و  باشد  و...  جمجمه 

عوارض غیرقابل برگشت شود.
به گزارش کیمیای وطن، منصوره تقا در پاسخ به این سئوال که 
چرا باید سردرد را جدی بگیریم، اظهارداشت: سردردها اگرچه در 
اما  تلقی می شوند  نوع خوش خیم  از  موارد  از 90 درصد  بیش 
همین سردردهای خوش خیم مثل سردرد میگرنی و تنشی هم اگر 
مکرر یا شدید باشد می توانند کیفیت زندگی فرد مبتال و خانواده 
او را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر اگرچه درصد سردردهای 
پرعارضه بسیار کمتر هستند ولی می توانند حتی تهدید کننده 

حیات باشند.
خونریزی  مغزی،  تومور  نشانه  تواند  می  سردرد  دیگر  عبارت  به 
و  باشد  و...  داخل جمجمه  فشار  افزایش  عروقی،  اختالل  مغزی، 
تاخیر در شناسایی آنها می تواند منجر به عوارض غیرقابل برگشت 

شود.
این نورولوژیست در واکنش به این سئوال که آیا سردرد هم می 
تواند خطرناک باشد، گفت: بله. چنانچه عرض شد گاهی سردردها 
می توانند خطرناک باشند. به عنوان مثال سردرد طول کشیده و 
پیشرونده در یک خانم با زمینه اختالل انعقادی و مصرف داروهای 
هورمونی ممکن است به دلیل وجود لخته در سیاهرگ های مغزی 

باشد.
 مثال دیگر التهاب عروقی جمجمه ای است که در صورت تاخیر 
در تشخیص و درمان ممکن است باعث نابینایی و یا عوارض دیگر 
شود. این نوع بیماری در افراد باالی ۵0 سال با شروع سردرد جدید 

و پیشرونده باید مد نظر باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که چطور می توان سردرد را کنترل 
کرد، افزود: سردرد های شایع، سردردهای تنشی و میگرنی هستند 
که با کنترل عوامل محرک آن ها می توان دفعات بروز و نیز شدت 
آنها را کاهش داد. بهترین روش یادداشت روزانه زمان سردردها و 
ثبت علل احتمالی است که هر فرد می تواند با پیشگیری از آن 
اگر سردردها  ولی  به خود کمک کند  در کنترل سردردها  علل، 
مکرر یا شدید و یا ناگهانی باشند حتما مراجعه به متخصصین مغز 

و اعصاب ضروری است.
به اختصار جهت کنترل سردردهای میگرنی به افراد توصیه می 
شود نظم خواب و غذا را بسیار جدی بگیرند، آب کافی بنوشند و 
از مصرف مواد غذایی محرک مثل غذاهای آماده و کنسرو شده، 
غذاهای چرب و پر نمک و حجیم و نفاخ، کاکائو و قهوه زیاد پرهیز 
بالش مناسب، حفظ وضعیت صحیح  از  کنند. همچنین استفاده 
و ورزش  نرمش  و  و خوابیدن  ایستادن  یا  زمان نشستن  در  بدن 

مناسب توصیه می شود.
گفت:  آن،  های  درمان  و  میگرن  به  ابتال  دالیل  درباره  تقا 
دارد.  ارثی  و  ژنتیکی  زمینه  موارد  از  بسیاری  در  میگرن 
گیرنده  یا  درد  شیمیای  های  میانچی  از  بعضی  در  تغییراتی 
بروز  عامل  آنها  به  دهی  پاسخ  میزان  در  تغییرات  یا  و  آنها  های 
تقسیم نوع  دو  به  سردرد  نوع  این  درمان  است.  میگرنی   سردرد 

 می شود.
وی ادامه داد: اگر سردردها دفعات کمی داشته باشند و حداکثر 
۲ تا 3 مرتبه در ماه اتفاق بیافتند می توان با استفاده از داروهای 
ضد درد معمولی مثل ژلوفن یا استامینوفن یا داروهای ضد میگرن 
مثل سوماتریپتان آنها را کنترل کرد. در صورتی که دفعات سردرد 
زیاد باشند و یا شدید و غیر قابل کنترل باشند الزم است روش 
یا دو داروی پیشگیری کننده  دوم درمان هم اضافه شود و یک 
با مصرف روزانه برای چند ماه از طرف پزشک بر حسب شرایط 

فرد تجویز شود.
رئیس انجمن سردرد ایران، گفت: این داروها معموال پس از چند 
اثر مثبت دارو  تا شروع  باید  اثر خود را نشان می دهند و  هفته 
یا  دارویپروپرانولول  به  توان  می  داروها  گروه  این  از  کرد.  صبر 

نورتریپتیلین اشاره کرد.
 3 برای  حداقل  و  باشند  ماه  در  روز  از 1۵  بیش  سردردها  اگر   
جواب  دیگر  داروهای  به  و  یابند  ادامه  میزان  همین  به  ماه 
مشهور  بوتاکس  بنام  به  که  تزریقی  داروی  از  استفاده  از  ندهند 
برای  دارو  این  تزریق  روش  البته  ببرند.  سود  است  ممکن  است 
متفاوت  کامال  زیبایی  در  تزریق  روش  با  مزمن  میگرنی  سردرد 
انجام  تزریق  نوع  این  به  آشنا  پزشک  توسط  است  الزم  و   است 

شود.

خوراکی های مفید زمستانی
هشت  مصرف  تغذیه؛  پزشک  یک  زمستانی  مفید  خوراکی   
مسن،  افراد  به  زمستان  در  سالمت  حفظ  برای  را  غذایی  مواد 
توصیه هستند  جسمانی  ضعف  دارای  که  کسانی  و   کودکان 

 می کند. 
روغن  خود  ساالد  روی  بر  گفت:  قبادی  پور  عرفان  دکتر   
کنید  سرخ  زیتون  روغن  با  را  خود  غذاهای  یا  و  بریزید  زیتون 
باال  را  بدن  سلولهای  تحرک  و  فعالیت  زیتون  روغن   زیرا 

می برد. 
به سلول های شما  بسیار  این عمل در زمستان  اظهار کرد:  وی 
کمک می کند و باعث می شود شما احساس سرما نداشته باشید. 
برای  مفید  خوراکی  مواد  از  یکی  عنوان  به  ماهی  از  پزشک  این 
مواد  تمام  بلکه  ماهی  تنها  نه  داشت:  اظهار  و  کرد  یاد  زمستان 
مفید  بدن  برای  بسیار  آید  می  دست  به  دریا  از  که  خوراکی 
غذایی  مواد  این  خوردن  به  زمستان  فصل  در  بخصوص  است 
 توصیه می شود زیرا ماهی دارای امگا 3 است و پروتئین زیادی

 دارد.
 پورقبادی مصرف تخم مرغ را نیز در فصل سرما به مردم توصیه 
کرد و گفت: تخم مرغ همیشه به عنوان یک منبع خوب و سرشار از 
پروتئین محسوب می شود؛ توصیه می شود تخم مرغ را به هنگام 

صبح میل کنید. 
وی افزود: سیب زمینی سرشار از فیبر است و در فصل سرما می 

تواند مقاومت بدن را باال ببرد. 
این پزشک عنوان کرد: مردم می توانند از عصاره سویا نیز استفاده 
کنند که کالری بسیار پایین و هیچ گونه کلسترولی ندارد؛ شما می 
توانید در ساالد یا غذاهای سرد و گرم خود از این ماده خوراکی 

استفاده کنید. 
و  دانست  مفید  غذایی  مواد  جز  نیز  را  دارچین  پورقبادی 
شما  گرسنگی  احساس  شود  می  باعث  دارچین  داد:   ادامه 

کاهش یابد. 
وی اظهار کرد: دارچین را بر روی ساالد میوه یا ساالد فصل بریزید 

و میل کنید. 
وی از سیب به عنوان دیگر ماده مفید برای فصل سرما نام برد و 
اظهار داشت: سیب بسیار مفید برای باال بردن قند خون است و 
از سیب  بهینه  استفاده  برای  دارد؛  قند خون  بر  تاثیر مستقیمی 
با پوست بخورید زیرا پوست سیب  این میوه را  توصیه می شود 

دارای آنتی اکسیدان است. 
این پزشک ادامه داد: کاکائو بخصوص برای کودکان در فصل سرما 
مفید است و توصیه می شود کاکائوهای تیره تر و با کالری کمتر 

گستردگی و بُعد مسافت یکی از 
مشکالت کالنتری ها در برخورد با 

جرائم است 
سرهنگ حسن یار دوستی یکی از معضالت پیش روی ناجا را گستردگی و 
بُعد مسافت حیطه کالنتری ها عنوان کرد و راه حل این معضل را همیاری و 

اطالع رسانی به موقع وقوع جرائم توسط مردم به پلیس مطرح کرد.
فرمانده  گذشته  شب  شرق،  اصفهان  از  نقل  به  نیوز  صاحب  گزارش  به 
انتظامی شهرستان اصفهان جلسه توجیهی و پیشگیری از سرقت احشام و 
سیم برق را با حضور دهیاران، اهالی، شورای اسالمی روستاها و فرماندهان 

و بسیجیان پایگاه های برخی از این روستاها برگزار کرد.
فرماندهان  تمام  دستورالعمل  طبق  گفت:  یاردوستی  حسن  سرهنگ 
انتظامی بایستی جلسات آگاه سازی را برای عموم مردم تشکیل دهند و 
مردم را در مسائل مختلف توجیه نمایند.وی بابیان اینکه نیروی انتظامی 
برای موفقیت خود باید در کنار مردم باشد و نه در مقابل آن ها، افزود: 
تعامل دوستانه مردم و نیروی انتظامی به کشف و خنثی سازی جرائم منجر 
تأمین  اصلی  را عامل  انتظامی شهرستان اصفهان شهدا  می شود.فرمانده 
امنیت کشور عنوان کرد و گفت: سالمتی و امنیت دو نعمت خفیه الهی 
هستند که تا از مردم گرفته نشود، متوجه آن نیستند و خون پاک شهدا 
به  منوط  را  آرامش جامعه  است.یاردوستی  امنیت جامعه  تضمین کننده 
داشتن امنیت دانست و اظهار کرد: آرامش باعث ترقی و پیشرفت در سطح 
جامعه می گردد و خادمین مردم در نیروی انتظامی که لباس خدمت به 
مردم را به تن کرده اند، درصدد برآورده کردن این خواسته عمومی هستند.

را  است  منطقه  امنیت  و  نظم  تأمین کننده  که  وی کالنتری خوراسگان 
جزء موفق ترین نمونه های کالنتری اصفهان مطرح ولی موفقیت بیشتر این 

خادمین را درگرو یاری و تعامل دوسویه با مردم عنوان کرد.
این مقام انتظامی یکی از معضالت پیش روی ناجا را گستردگی و بُعد 
و  همیاری  را  معضل  این  راه حل  و  خواند  کالنتری ها  حیطه  مسافت 

اطالع رسانی به موقع وقوع جرائم توسط مردم به پلیس دانست.
یاردوستی عدم آگاهی و غفلت صاحبان و نگهبانان احشام را یکی از رازهای 
رسیدن سارقان به نیت شوم خودشان عنوان کرد و گزارش صحیح و اشراف 
اطالعاتی عامه مردم به جلوگیری و عدم موفقیت باندهای خالف منجر 
می شود.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: انتقال نکات آموزشی 
به تأمین امنیت تمام جامعه کمک می کند، فلذا آگاهی بخشی در موارد 

امنیتی و انتظامی به بهبود شرایط زندگی می انجامد.
در پایان تعدادی از مسئولین روستایی مشکالت و معضالت مناطق خود 
را با سرهنگ یاردوستی در میان گذاشتند و وی از فرماندهان پایگاه های 

بسیج منطقه که در تأمین منطقه یاور ناجا هستند تقدیر و تشکر کرد.

 مرگ ناگهانی مرد 53 ساله
 در مغازه ابزار فروشی

 1۵ در  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  نشانی   آتش  سازمان  عملیات  معاون 
ویژه  بازپرس  توسط  گرفتگی  گاز  حادثه  مورد  یک  بامداد   دقیقه 
حادثه  این  اعالم  با  گفت:  شد،  گزارش  سازمان  این  فرماندهی  به  قتل 
 امدادگران ایستگاه 9 شهدا خود را به محل حادثه واقع در منطقه سیدی 

رساندند. 
 آتش پاد سوم  مهدی رضایی افزود: طبق  بررسی اولیه کار شناسان آتش 
نشانی، این حادثه بر اثر استفاده از گرمای شعله روباز در محیط محصور 
مغازه ابزار فروشی رخ داده است ودر محل گاز منواکسید کربن موجود بود.

 وی ضمن اشاره به مساحت تقریباً 1۵ متری محل حادثه، اظهار کرد: در 
این حادثه صاحب مغازه که مردی ۵3 ساله بود، در هنگام استراحت در 

نیم طبقه مغازه اش جان خود را از دست داد. 
 آتش پاد سوم رضایی با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه کسی در مغازه 
نبود، اظهار کرد: ساعات پایانی شب فرزند متوفی به  مغازه مراجعه می 
عوامل  آن  دنبال  به  که  می شود  رو  روبه  وی  پاسخگویی  عدم  با  و  کند 
انتظامی، قضایی و نیروهای امدادی اورژانس و آتش نشانی به محل حادثه 

فراخوانده شدند.

یادگاری دانستنی «شهدا 

 «  حوادث

از لنز دوربین  «  سالمت
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