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آیت اهلل طباطبائی نژاد پس از اتمام مراحل ثبت نام جهت 
داوطلبی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: به نظر 
من شورای رهبری کار درستی نیست و همواره باید یک 
رهبر و یک راهنما داشته باشیم و تحت فرمان آن رهبر همه 
باید تابع باشند حتی اگر خودشان مجتهد جامع الشرایط 

باشند.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
دفتر امام جمعه اصفهان، آیت اهلل سید یوسف طباطبایی 
امام جمعه اصفهان-  و  استان  فقیه در  نژاد -نماینده ولی 
اظهارکرد: امروز به وسیله نماینده ای که بنده به فرمانداری 
اصفهان معرفی و اعزام نمودم، برای انتخابات پنجمین دوره 

مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردم.
وی ضمن مهم دانستن جایگاه  مجلس خبرگان در نظام 
جمهوری اسالمی، مسئله والیت فقیه و رهبری در جمهوری 
اسالمی را یکی از اصلی ترین رکن ها برشمرد و تصریح کرد: 
حکومت اسالمی حتماً نیاز به این دارد که زیر نظر یک ولی 
فقیه جامع الشرایط اداره شود و این جزو اصلی ترین مواردی 

است که رهبر کبیرمان ....

آیت اهلل طباطبایی نژاد: 

معتقد به شورای رهبری 
نیستم

شاعر بودن با فقاهت منافات ندارد

رییس جمهور در ستاد انتخابات مطرح کرد؛ 

عبور از مشکالت
زیر سایه والیت فقیه

2

2

8

 برندی از کنفرانس 
»برند گردشگری« 

به دست نمی آید

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

 افزایش ۷ تا ۱۱ درصدی قیمت منطقه بندی
 در اصفهان

وزیر بهداشت:
 سرطان در ایران رو 

به افزایش است 

 برگزاری اجالسیه 
 نماز در

 چهار محال و بختیاری
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 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 دوم

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

جناب آاقی مظفر حاجیان 

دمری مسوول محترم روزانهم کیمیا ی وطن 

آغاز به کار روزنامه وزین کیمیای وطن در آغازین روزهای ماه مبارک ربیع االول و نوید بخش آینده ای روشن در 
راستای شفاف سازی اخبار و اطالعات و انعکاس آرمان های مردم تبریک و تهنیت می گوئیم . امیدواریم با تکیه بر 
مبانی اصیل انقالب اسالمی ، پویا و بالنده در رسیدن به اهداف مقدس آن روزنامه گام برداشته ، موفق و موید باشید .

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

شما بنویسید ما منتشر می کنیم 
برای ما از مطالبات مردمی ، شرایط محل سکونت ، زیبایی های زیست محیطی و رفتاری 

 و اخالقی ، کمبودها و کاستی ها و ... بنویسید
 Esfahan.kimia@gmail.com : و به آدرس 

ارسال نمائید. 
روزنامه کیمیای وطن 

رهبرمعظم انقالب:
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تاریخ آزاد شدن دارایی های مسدود 

شده ایران تا اواخر دی ماه 



 جاسوسان مجاز به تاسیس حزب 
و عضویت در آن نیستند

اوباما قانون ضدایرانی را تایید کرد تا مانع نفوذ 
»حکومت اسالمی« به آمریکا شود!

علنی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   
و  احزاب  فعالیت  نحوه  طرح  پارلمان،  دیروز  صبح 
شده  اعاده  نگهبان  شورای  از  که  را  سیاسی  گروه های 

بود، مورد بحث و بررسی قرار دادند. 
نگهبان  شورای  نظر  تامین  برای  ملت  وکالی 
حذف  یا  اصالح  را  طرح  این  از  مختلفی   مواد 

کردند.
احزاب  از  سیاسی  ائتالفی  مجلس،  مصوبه  موجب  به   
مشخص  فعالیت  زمینه  در  فعالیت،  پروانه  دارای 
ماده  موضوع  احزاب  کمیسیون  اطالع  با  که  است 
نامیده »جبهه«  می گیرد،  شکل  قانون  این   10 

 می شود. 
اعضای  کردند  مقرر  همچنین  ملتی ها  خانه 
بازرسان  دبیرکل،   مرکزی،  شورای  موسس،  هیئت 
حزب« موثر  »عضو  استانی  شعب  مسئوالن   و 

 هستند.
عمومی،  مجمع  موسس،  هیئت  پارلمان  مصوبه  طبق   
شعب  مسئول  و  بازرسان  و  دبیرکل  مرکزی،  شورای 
محسوب  حزب«،  »ارکان  اساسنامه  طبق  استانی 
کمیسیون  مجلس  مصوبه  موجب  به  می شوند. 

احزاب« »کمیسیون  قانون  این   10 ماده   موضوع 
 است. 

که  کرده اند  مصوب  همچنین  ملت  وکالی 
یا  اطالعات  وزارت  تشخیص  حسب  جاسوسان 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان 
اشخاصی  جمله  از  کشور  قضایی  مراجع  حکم  با  و 
آن  در  عضویت  یا  حزب  تاسیس  حق  از  که   هستند 

محرومند.
 همچنین به موجب مصوبه مجلس، رسیدگی به تخلفات 
منجر به اعمال بند 7 این ماده و تقاضای انحالل حزب 

در دادگاه صالح صورت می گیرد.
سیاسی  جرم  عنوان  مربوطه  جرم  که  مواردی  در   
هیئت   حضور  با  رسیدگی  این  باشد،  داشته 
صورت اساسی  قانون   168 اصل  موضوع   منصفه 

 می پذیرد. 
حزب،  انحالل  صورت  در  کردند  مقرر  ملتی ها  خانه 
امور مربوط به تسویه اموال آن، با رعایت حقوق دولت 
حضور  با  و  حزب  دفتر  استقرار  محل  دادگاه  نظر  زیر 
نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل، بر اساس 

اساسنامه انجام می شود.

آینده  سال  بودجه  الیحه  امضای  با  اوباما  باراک 
برای  آمریکا  کنگره  طرح  بر  عمال  متحده،  ایاالت 
ویزایی  معافیت های  مورد  در  بیشتر  سختگیری های 
امضای الیحه  با  تایید زد.رییس جمهور آمریکا،  مهر 
بودجه سال آینده این کشور، محدودیت های تازه  برای 
از قانون  ورود به این کشور را هم، به عنوان بخشی 
بودجه تایید کرده است. این محدودیت ها که ده روز 
پیش در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود، 
شامل بعضی شهروندان ۳8 کشوری می شود که در 

حال حاضر بدون ویزا به آمریکا سفر می کنند.
بر اساس فصل ۲0۳ از متن بودجه سال آینده آمریکا 
قانون  به  اوباما  امضای  و  سنا  تصویب  از  بعد  که   -
تبدیل شده -، اگر شهروندان این ۳8 کشور در پنج 
حامی  کشورهای  یا  عراق  سوریه،  به  گذشته  سال 
تروریسم از نظر وزارت خارجه آمریکا )ایران، سودان 
و سوریه( سفر کرده باشند، نمی توانند مانند گذشته 

بدون ویزا وارد آمریکا شوند.
را  کشورها  این  دوگانه  تابعیت  که  کسانی  عالوه  به 
هم دارند، از جمله ایرانی هایی که شهروند کشورهای 
فرانسه  یا  استرالیا  بریتانیا،  مانند  ویزا  از  معاف 

هستند، باید با اجرای قانون تازه برای سفر به آمریکا 
درخواست ویزا کنند.

شدن  قانونی  به  غرب  زبان  فارسی  نگاه  سایت های 
قانون ضدایرانی:

بخش فارسی بی بی سی انگلیس: 
تعیین  تازه  قانون  اجرای  برای  مشخصی  زمان  هنوز 
مجلس  در  طرح  این  اولیه  تصویب  است.  نشده 
کاربران  انتقادهای  از  موجی  با  آمریکا،  نمایندگان 
ایرانی یا ایرانی تبار شبکه های اجتماعی روبرو شد که 

آن را »مجازاتی بدون دلیل و بی مورد« می دانستند.
تازه  سخت گیری های  از  هم  ایرانی  مقام های  بعضی 
وزیر  معاون  عراقچی،  عباس  کردند.  انتقاد  آمریکا 
مغایر  تازه  محدودیت های  اگر  گفت:  ایران  خارجه 
برجام یا توافق جامع هسته ای باشد، ایران درباره آن 

اقدام خواهد کرد.
سفرای  و  نبود  محدود  ایران  به  واکنش ها  این 
کشورهایشان  که  آمریکا-  در  اروپایی  کشورهای 
در  می شود-  آمریکا  ویزای  از  معافیت  برنامه  شامل 
 مطلبی مشترک از وضع سخت گیری های تازه انتقاد 

کردند.

آیت اهلل طباطبائی نژاد پس از اتمام مراحل ثبت نام جهت داوطلبی در 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: به نظر من شورای رهبری کار 
درستی نیست و همواره باید یک رهبر و یک راهنما داشته باشیم و تحت 
فرمان آن رهبر همه باید تابع باشند حتی اگر خودشان مجتهد جامع 

الشرایط باشند.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر امام جمعه 
اصفهان، آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد -نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه اصفهان- اظهارکرد: امروز به وسیله نماینده ای که بنده به 
فرمانداری اصفهان معرفی و اعزام نمودم، برای انتخابات پنجمین دوره 

مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردم.
جمهوری  نظام  در  خبرگان  مجلس  جایگاه   دانستن  مهم  ضمن  وی 

اسالمی، مسئله والیت فقیه و رهبری در جمهوری اسالمی را یکی از 
اصلی ترین رکن ها برشمرد و تصریح کرد:حکومت اسالمی حتماً نیاز به 
این دارد که زیر نظر یک ولی فقیه جامع الشرایط اداره شود و این جزو 
اصلی ترین مواردی است که رهبر کبیرمان حضرت امام )ره( به دنبال آن 

بودند و مستند به روایات و آیات فراوانی هم می باشد.
وی با اشاره به ویژگی های مشخص شده برای ولی فقیه ازجمله مجتهد 
جامع الشرایط، مدیر و مدبر و عادل بودن و آن شرایطی که در قانون 
و  دانست  امور  رأس  در  را  رهبری  جایگاه  است؛  شده  ذکر  اساسی 
اظهارکرد: مجلس خبرگان هم چون وظایفش در رابطه با تعیین رهبری 
و نظارت بر کارهای رهبری است می تواند از جمله ارکان اساسی در کشور 

ما و جمهوری اسالمی باشد.
 ««همه سالیق می توانند در انتخابات حضور یابند

 طباطبایی نژاد در رابطه با اعالم کاندیداتوری بعضی از افراد با تفکرات و 
عالیق خاص سیاسی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: 
حضور افراد در مجلس خبرگان رهبری با یک سلیقه خاص مشکلی ندارد 
ولی باید افرادی که معتقد به والیت فقیه و قانون اساسی هستند در این 
مجلس حضور یابند و اگر این اعتقاد را نداشته باشند شرط خبره بودن را 

از نظر قانون اساسی ندارند.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در پاسخ به سوالی در رابطه با وظایف 
خبرگان ملت در مجلس، دو کار اساسی را برای این مجلس معرفی نمود 
و افزود: اول تعیین رهبری می باشد که اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفتد 
رهبری را مشخص نمایند همانند زمانی که امام رضوان اهلل تعالی علیه 
العظمی  رحلت فرمودند در یک مدت بسیار کوتاهی حضرت آیت اهلل 

خامنه ای را به عنوان رهبری تعیین کردند.
برود  دنیا  از  امام  اگر  که  بود  امیدوار  دشمن  زمان  آن  در  افزود:  وی 
جمهوری اسالمی دچار از هم پاشیدگی شود ولی به لطف خدا، خبرگان 
رهبری در اولین زمان ممکن رهبر معظم انقالب را انتخاب کردند و اکنون 
هر چی هم از زمان می گذرد مشخص می شود که کار بسیار مدبرانه و 

درستی را انجام دادند.
به دست  رهبری  از  اشتباهی  نتوانستند کوچک ترین  و دشمن  دوست 

بیاورند
کارهای  بر  نظارت  را  رهبری  دوم مجلس خبرگان  کار  نژاد  طباطبایی 

رهبری دانست و گفت: باالخره رهبر معصوم نیست و ممکن است خطایی 
بکند و آن خطا را خبرگان رهبری باید به او بگویند متذکر شوند، اگر 
اشتباه جزئی باشد که طبیعتاً رفع می شود و اگر هم اشتباه کلی و بر 
خالف اسالم هم باشد و رهبری خدایی ناکرده بر حرف خالفش بایستد 
حتی می توانند عزلش کنند که البته خوشبختانه از زمان آغاز رهبری 
ایشان کوچک ترین اشتباهی با همه دقتی که دوست و دشمن کردند 
نتوانستند در مسیر کار رهبری از رهبر عزیزمان بگیرند ولی به هر حال 

قانون اساسی این را می گوید.
وی درباره نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری افزود: نهادهای زیر نظر 
رهبری به نظر من زیر نظر رهبری است و خبرگان دخالتی نباید بکنند 
و کمیسیون تحقیق هم برای این جهت است که اگر اشتباهی از رهبری 
رخ بدهد تذکر بدهند و همان طور که عرض کردم، در سال هایی که من 
البته قبلش هم همینطور، یک چنین چیزی هم  و  بوده ام  در مجلس 

پیش نیامده است.
انتخاب  نه  می گیرند  قرار  بررسی  مورد  رهبری  ««گزینه های 

جایگزین
و  جانشنین  انتخاب  پیرامون  بحث هایی  شدن  مطرح  با  رابطه  در  وی 
جایگزین رهبری در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد:جانشین رهبری 
یک بار در اوایل انقالب انجام شد و همان قائم مقامی بود و االن دیگر 
چنین چیزی مطرح نیست البته گزینه هایی را مورد بررسی قرار می دهند 
که اگر خدایی نکرده مسئله ای پیش آمد باالخره افرادی را از قبل مورد 
بررسی  را  افرادی  گاهی  افزود:  نژاد  باشند.طباطبایی  داده  قرار  بررسی 
می کنند و بعد می بینند که به طور مثال آن فرد اشتباهات زیادی داشته 
است و او را حذفش می کنند یعنی اینگونه نیست که در خبرگان رهبری 
معطل باشند و ناگهان غافلگیر شوند ولی این را باید در نظر گرفت که 
جایگزین تعیین کردنی نیست.وی افزود: امیدواریم که یک چنین وقتی 
پیش نیاد و همیشه خداوند متعال عنایت بکند که اوالً رهبر عزیزمان 
سالم باشند و پرچم را بدست امام زمان بدهند و دوم اگر هم خدایی 
نکرده اتفاقی پیش آمد خود خداوند عنایت دارد همان گونه که بعد از امام 
هم چنین عنایتی را خداوند کرد و بدون اینکه قباًل ما فکر کرده باشیم 
و با دلهره ای که داشتیم که بعد از امام چه خواهد شد فرد بسیار الیق 

و مقتدری الحمداهلل برای جمهوری اسالمی از طرف خداوند معین شد.

««همه تابع یک رهبر هستیم
امام جمعه اصفهان در رابطه با مطرح شدن شورای رهبری از سوی برخی 
افراد گفت: خودم معتقد به شورای رهبری نیستم برای اینکه در طول 
تاریخ هم اینگونه نبوده است چرا که در زمان انبیا یک پیامبر حکومت 
می کرده است و در زمان ائمه هم یک امام، حتی امام حسن مجتبی و امام 
حسین علیهم السالم که هر دو امام بودند، تا زمانی که امام مجتبی بودند 
حضرت امام حسین علیه السالم تحت نظارت امام مجتبی بود و هیچ کجا 
نداریم که دستوری امام حسین علیه السالم بر خالف امام مجتبی داده 

باشد و تحت فرمان بودند.
کار درستی  نظر من شورای رهبری  به  افزود:  نژاد  اهلل طباطبائی  آیت 
نیست و همواره باید یک رهبر و یک راهنما داشته باشیم و تحت فرمان 
آن رهبر همه باید تابع باشند حتی اگر خودشان مجتهد جامع الشرایط 

باشند.
«« افراد الیق را انتخاب نمایید

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات 
مجلس خطاب به ملت بزرگ ایران و مردم همیشه در صحنه اصفهان 
گفت: توصیه من به مردم این است که پای صندوق رأی بیایند و هم به 

خبرگان و هم به مجلس شورای اسالمی رأی دهند.
وی افزود: امروز دشمن به دنبال دیدن ضعف ما هست و به هر وسیله ای 
متوسل می شود که مردم را از حکومت و جمهوری اسالمی جدا کند و 
مسلماً کثرت حضور مردم در مقابل دشمن می تواند سیلی محکمی را به 
آنان بزند و این هوشیاری و بصیرت را مردم ما به دست آوردند و حتماً 
هم این کار را خواهند کرد.طباطبایی نژاد تصریح کرد:همان طور که مردم 
روی مجلس شورای اسالمی بیشتر حساس هستند  روی خبرگان هم 
حساس باشند و رأی بدهند و باالخره دستور مراجع، علما، رهبر معظم 
انقالب و امام )ره( این است که رأی دادن واجب است و انشا اهلل مردم 
به این واجب عمل می کنند.وی همچنین ضمن درخواست از مردم به 
منظور حفظ وحدت و همدلی درانتخابات پیش رو اظهارکرد: همه مردم 
طبق سلیقه خودشان و با مشورت با خبرگان جامعه آن فردی را که برای 

انقالب و حکومت مفید هست را انتخاب نمایند و رأی بدهند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد افزود: مردم در انتخاب های خود مصلحت جامعه 
را در نظر بگیرند و افراد الیق را  برای خبرگان و مجلس شورای اسالمی 
انتخاب کنند چرا که سرنوشت خود را به دست این دو گروه خواهند 

رییس جمهور در ستاد انتخابات مطرح کرد؛ 

عبور از مشکالت زیر سایه والیت فقیه
 رییس جمهور با حضور در وزارت کشور گفت: امروز اگر در 
کشور ما اتحاد، انسجام و هماهنگی وجود داشته باشد، می توانیم 

زیر سایه والیت فقیه به راحتی از مشکالت عبور کنیم. 
والمسلمین  به گزارش خبرنگار کیمیای وطن، حجت االسالم 
حسن روحانی دیروز ضمن ثبت نام در پنجمین دوره انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری و با حضور در جمع خبرنگاران ضمن 
گفت:  ایران،  ملت  به  زمان)عج(  امام  امامت  آغاز  روز  تبریک 
این روزها به دلیل حضور داوطلبان در مراکز ثبت نام انتخابات 
مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی شور و هیجان بسیار 
خوبی در میان مردم ایجاد شده، برای ما بسیار مهم است که به 
دنیا با زبان و عمل اعالم  کنیم که آرای مردم، تصمیم گیر اصلی 

برای مدیریت کشور و صندوق های انتخاباتی است.
که  است  منطقه  کشورهای  اولین  از  ایران  داد:  ادامه  وی 
به  و  پذیرفت  مشروطه  در  را  انتخاباتی  و  پارلمانی  نظام 
در  بعد  سال های  در  عمل  مقام  در  اینکه  با  کرد،  عمل  آن 
بودیم  کشوری  اولین  اما  شد،  ایجاد  انحراف  زمینه  این 
دنبال مردم  مدیریت  راه  از  را  کشور  مدیریت  مسیر   که 

 کردیم.
رییس جمهور در ادامه سخنان خود، خاطر نشان کرد: در نظام 
اسالمی و مردم ساالری دینی نیز، اولین کشور در منطقه بودیم 
که انقالب اسالمی را به ثمر رساندیم و از آن در رشد و توسعه 
کشور بهره بردیم. امروز برای حضور در سی و سومین انتخابات 
که  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  می شویم.  آماده  کشور 
بوده  قانون گذاری کشور  مرکز  زیرا مجلس  است؛  مهم  بسیار 
و در آن نمایندگان مردم به دستگاه های اجرایی کشور نظارت 

می کنند.
نمایندگان  رای  با  گفت:  روحانی  والمسلمین  االسالم  حجت 
مردم است که وزرای محترم مجوز فعالیت، کار و مسئولیت را 
آغاز می کنند. انتخابات دیگر، انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
است که مهم ترین ستون این نظام رهبری معظم نظام است و 
امروز اگر در کشور ما اتحاد، انسجام و هماهنگی وجود داشته 
از مشکالت  به راحتی  باشد، می توانیم زیر سایه والیت فقیه 

عبور کنیم.
جمهوری  نظام  ارکان  و  ستون  از  فقیه  والیت  افزود:  وی 
مجلس  و  باالترین سطوح  و  مهم ترین  و  است  ایران  اسالمی 
آماده  مبادا  روز  برای  که  است  مجلسی  رهبری،  خبرگان 
و  است  مهم  بسیار  کشور  سیاسی  ثبات  برای  این  و  است 
خأل  ما  کشور  در  شرایطی  هیچ  در  می کنند  احساس  مردم 
 به وجود نخواهد آمد؛ بنابراین این مجلس بسیار حائز اهمیت

 است.
حجت االسالم والمسلمین روحانی با اشاره به انتخابات مجلس 
اظهار کرد: مردم  خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی، 
ما در اسفند ماه حضور پرشوری در صندوق های رای خواهند 
داشت و در انتخابات مجلس شورای اسالمی و هم برای انتخاب 
حضور  پرشور  رهبری  خبرگان  مجلس  در  خود  نمایندگان 
ما مبارک  برای ملت  انتخابات  انشاءاهلل روز  و  خواهند داشت 

خواهد بود.
وی ادامه داد: از این فرصت استفاده می کنم و از همه آنهایی 
در  چه  می دانند،  صالح  مردم  به  خدمت  برای  را  خود  که 
رهبری،  خبرگان  مجلس  در  چه  و  اسالمی  شورای  مجلس 
از  بعضی  به  افراد  این  ثبت نام کنند.  و  بیایند  به صحنه  باید 
دغدغه هایی که از کنار و گوشه شنیده می شود، اعتنا نکنند. 
کشور ما کشور قانون است، شورای محترم نگهبان بی تردید 
کشور،  وزارت  دولت،  و  کرد  خواهد  عمل  قانون  مبنای  بر 
مبنای  بر  همگی  فرمانداران  استانداری،  اجرایی،  هیئت های 
گوشه ای  در  نکرده  خدایی  اگر  کرد،  خواهند  عمل  قانون 
برخورد آن  با  شدت  با  دولت  این  باشد،  تخلف  اجرا   از 

 می کند.
این دوره  ابراز کرد: در  ادامه سخنان خود  رییس جمهور در 
یک انتخابات صددرصد سالم شکوهمند که باعث شکوهمندی 
نظام خواهد بود، برگزار می شود و شاهد انتخاباتی رقابتی با 
مشارکت حداکثری مردم خواهیم بود و انشاءاهلل با هماهنگی 
مهم  این  نگهبان  شورای  با  اجرایی  دستگاه های  همکاری  و 
تامین خواهد شد. وی افزود: حضور و مشارکت زنان و بانوان 
در عرصه های مختلف کشور ما بسیار خوب است و کشور ما 
و جهان  منطقه  پیشرفته ترین کشورهای  زمینه جزو  این  در 
مراکز  بیمارستان ها،  دانشگاه ها،  مدرسه ها،  در  زنان  است. 
مختلف اجتماعی، خدماتی و در همه عرصه ها حضور پررنگی 
داشته اند و در مشارکت های مهم اجتماعی و سیاسی هر کجا 
بانوان اگر پررنگ تر  اجتماعات دینی و فرهنگی است، حضور 
انتخابات  در  زنان  نیست.  آنها  از  کمرنگ تر  نباشد  مردان  از 
به ویژه  رهبری  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای  مجلس 
مجلس شورای اسالمی، باید حضور پیدا کنند و همه آنهایی 
پیدا انتخابات حضور  این  در  ثبت نام  برای  هستند  صالح   که 

 کنند.
ایران و حضور زنان  ادامه داد: ترکیب مجلس  رییس جمهور 
در آن در دنیا بسیار اهمیت دارد؛ برای ما فرقی نمی کند که 
نماینده مجلس یک زن یا یک مرد باشد، اما حضور پرتعداد 
جهان  عمومی  افکار  برای  اسالمی  شورای  مجلس  در  زنان 
اهمیت دارد و اینکه آنها واقعیت ایران را درک کنند که هیچ 
بلکه همه چیز  نیست،  برمبنای جنسیت  این کشور  در  چیز 
برمبنای شایستگی است. انتظار داریم بانوان شایسته  ما آنهایی 
احساس  و  می بینند  مجلس  در  حضور  شایسته  را  خود  که 
مراکز  به  ثبت نام  برای  دارند،  آمادگی  پذیرش  برای  می کنند 

ثبت نامی مراجعه و ثبت نام کنند.
و  بیشتر  انسجام  وحدت،  نشان  انتخابات  این  داد:  ادامه  وی   
یکپارچگی نظام اسالمی در جهان است و در این مقطع زمانی 
کشور ما بیش از همه زمان ها به اتحاد، یکپارچگی در سراسر 
کشور نیاز دارد؛ مذاهب و گروه های مختلف در سایه قانون در 
را احساس  انسجام و وحدت  این  و  انسجام داشته  این کشور 
می کنند و این مساله باید در انتخابات نیز به خوبی دیده شود. 
انتخابات نیز با رقابت سالم اخالقی و با حضور افراد و جناح های 

مختلف و همه آنها، باید حضور پیدا کنند.
انتخابات  در  اگر  گفت:  روحانی،  والمسلمین  اسالم  حجت 
ندارد؛  را  الزم  نشاط  و  شور  گرمی،  انتخابات  نباشد،  رقابت 
که  سالمی  رقابت  هستیم؛  رقابت  سایه  در  نشاط  به  نیاز  ما 
کشور در  بیشتر  یکپارچگی  و  انسجام  وحدت،  به   منجر 

 شود.
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انتخابات 

سیاست

 وزیر آموزش و پرورش
 3 کارته شد 

نمایندگان مجلس شورای 
شنیدن  از  پس  اسالمی، 
در  فانی  علی  پاسخ های 
مقابل سوال نماینده  مردم 
وزیر  پاسخ های  دشستان 
قانع  را  پرورش  و  آموزش 

کننده ندانستند. 
نمایندگان  نوشت:  ایسنا 
اسالمی،  شورای  مجلس 
نماینده   سوال  مقابل  در  فانی  علی  پاسخ های  شنیدن  از  پس 
قانع کننده،  را  پرورش  و  آموزش  وزیر  پاسخ های  دشستان   مردم 

ندانستند.
که  سوال  سه  به  پاسخ  در  فانی  اصغر  علی  نمایندگان،  زعم  به 
پرورش  و  آموزش  در  بازنشسته  و  ناکارآمد  نیروهای  از  استفاده 
و عدم توجه به منابع انسانی و فرهنگیان از لحاظ بیمه سالمت، 
حقوق و سایر مزایا و تعطیلی مدرسه های راهنمایی در روستاها و 
بعضی از شهرها چیست، پاسخ هایی قانع کننده ارایه نداد. از 194 
نماینده حاضر در جلسه 78 رای موافق، 8۳ رای مخالف و 8 رای 

ممتنع صادر شد.
بدین ترتیب سومین کارت زرد وزیر آموزش و پرورش و همچنین 
مجلس توسط  دیروز  یازدهم،  دولت  زرد  کارت   هفدهمین 

 صادرشد.

تجمع طالب و بازاریان 
حوزه هاي علمیه اصفهان

حوزه های  استادان  و  طالب 
علمیه اصفهان، در محکومیت 
از  کشتار وحشیانه صدها تن 
شعیان نیجریه، پیش از ظهر 
روز دوشنبه در مدرسه صدر 

بازار، تجمع کردند.
بیش  گزارش،  این  براساس 
از  روحانی  و  طلبه  هزار  از 

این  در  خود  درس  های  کردن کالس  تعطیل  با  امروز  ۳5ملیت، 
ابراز  نیجریه  ارتش  جنایات  به  را  خود  اعتراض  و  شرکت  تجمع 
کردند.تجمع کنندگان در بیانیه ای با تاکید بر آزادی هر چه سریع تر 
شیخ ابراهیم زکزاکی از همه آزاد مردان جهان خواستند تا در برابر 
این جنایت بزرگ سکوت نکنند و برای یاری مظلومان در هر دین 
و آیین و نژادی، به پا خیزند.آنان همچنین به دولت و ارتش نیجریه 
برای  استکباری  دولت های  با  همکاری  جای  به  که  شدند  متذکر 
کشتار مسلمانان و شیعیان این کشور، توان خود را برای مبارزه با 

گروهک های تکفیری و تروریستی به کار گیرد .
شرکت کنندگان در این تجمع شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر 
اسراییل، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، جنایت آمریکا 
حمایت،  کند  شیطان  را  شیعیان  کشتار  است،  عیان  جا  همه  در 

سر دادند. 

آیت اهلل طباطبایی نژاد: 

معتقد به شورای رهبری نیستم

رهبرمعظم انقالب: شاعر بودن با فقاهت منافات ندارد
 به گزارش خبرنگارکیمیای وطن،سومین جشنواره بین المللی 
شعر اشراق )حوزه( ساعاتی پیش در تاالر ایوان شمس تهران با 
قرائت بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای ستاد جشنواره 

برگزار شد.
متن بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای ستاد مرکزی 
این جشنواره که در 1۳ مهرماه 94 انجام شده بود به شرح زیر 

آمده است: 
»حوزه ظرفیت های متعدد و همه جانبه ای دارد که مخصوص امروز 
هم نیست و در گذشته هم همین جور بوده. در بین فقهای بزرگ و 
علمای بزرگ شیعه آن کسانی که شاعر بودند و بعضی شان شاعران 
برجسته ای هم بودند، کم نیستند مثل محقق حلی، مثل پدر عالمه 
و دیگرانی از این قبیل. تا زمان های بعد مرحوم میرداماد، فیاض، 
حزین الهیجی و دیگران و دیگران. در نجف هم همین جور مرحوم 

بحرالعلوم.
را عرض کنیم که جالب است و نشان دهنده  خاطره بحرالعلوم 
دویست  یعنی  است،  بحرالعلوم  دوران  در  نجف  فضای  و  روحیه 
یعنی  شدند؛  مرجع  بهبهانی  مرحوم  از  بعد  ایشان  پیش.  سال 
مرحوم بحرالعلوم مثل کاشف الغطا مورد قبول بقیه علمای بزرگ و 
شاگردان بزرگ مرحوم بهبهانی قرار گرفتند و دیگران هم تسلیم 
شدند در مقابل ایشان و با رغبت ایشان را به عنوان رئیس انتخاب 
نجف  از  پیاده  سفر  یک  ریاستش  اول  بحرالعلوم  مرحوم  کردند. 
حرکت کردند به طرف کربال و در یکی از منازل اوایل راه خسته 
شدند و نشستند. مرحوم بحرالعلوم گفتند من رئیسم و امشب از 
ایشان گفت  برویم،  بعضیها گفتند  اینجا نمی توانم حرکت کنم، 

نه، من می مانم بعد این بیت را خواند »از ضعف به هر کجا که 
نشستیم وطن شد/ و از گریه به هر سو که گذشتیم چمن شد«؛ 
شعرای عرب نیز همراه ایشان بودند، به نظر من نکته خیلی جالب 
اینجاست که حاال بحرالعلوم یک بیت شعر طالب آملی را بخواند، 
این خیلی عجیب نیست، اما اینکه ایشان در سفر زیارتی کربال تا 
نجف، تعدادی شاعر با خودش همراه کرده و می برد به نظر من 
مهم است. شعرای عرب گفتند اینکه شما خواندید چه بود، ایشان 
برایشان شرح داد و معنا کرد برایشان که اینکه خواندم معنای آن 
است و گفت حاال شما بسازید و شعرای عرب شروع کردند نظیر 
مرحوم  کتاب  در  نظر  به  من  را  قضیه  این  ساختن.  را  بیت  این 
حرزالدین دیده باشم، آنجا نقل می کند فالن کس اینجوری گفت 
خود بحرالعلوم هم اینجوری گفت، یعنی عالمی مثل بحرالعلوم که 
از لحاظ فقهی سرآمد است. می دانید بحرالعلوم از لحاظ معنوی 
فوق العاده است و همان جنبه معنوی او هم شاید بود که موجب 
بودند در  بهبهانی  شد همه فقهای بزرگ که شاگردهای مرحوم 
مقابل ایشان تسلیم شدند با آن مقامات معنوی، با آن حالت عرفانی 
آن چیزهایی که نقل می کنند از مالقات ایشان با حضرت و از این 
به  پیاده  زیارتی  برای سفر  از نجف  چیزها وقتی حرکت می کند 
اهمیت حوزه   نشان دهنده  این  را می برد.  با خودش شعرا  کربال 

شعر است.
به هر حال حوزه های علمیه این جور بوده اند. در خود قم مرحوم 

آقای صدر یک شاعر برجسته ای بوده؛ این دوبیتی که ایشان برای 
مرحوم آشیخ عبدالکریم گفته که روی سنگ قبر مرحوم آشیخ 
نوشته شده خیلی برجسته و عالی است که تاریخ مرحوم آشیخ را 
هم ایشان در آن گنجانده. به هر حال شعر یکی از مقوالتی است 
که حوزه های علمیه به آن می پرداختند، به جا هم هست، یعنی 
هیچ منافاتی با علمیت و با فضل و مانند اینها ندارد. شاعر بودن و 
شاعر خوب بودن نه با فقاهت منافات دارد نه با فلسفه و فیلسوف 
بودن منافات دارد، با هیچ یک از مقوالت مهمی که ما در حوزه ها 

داریم منافاتی ندارد.
قصیده  می گوید،  غزل  اصفهانی  محمدحسین  آشیخ  مرحوم 
می گوید، عربی می گوید، فارسی می گوید. مرحوم سیدمحمدسعید 
خبویی که از مراجع عرب نجف و معاصر با مرحوم آخوند و مانند 
اینها بوده، ایشان یک دیوان قطور دارد و من دیوان ایشان را دارم. 
شعرهای عجیبی در آن است، شعرهای عاشقانه،غزلیات به شکل 
عربی چون عرب ها غزل را به شکل فارسی معلوم ما ندارند، اما انواع 
گوناگون دیگری از غزلیات دارند. وی هم فقیه بوده و هم مجاهد 
بود. جزء اولین کسانی است که با انگلیس ها جنگیده و در عین 

حال شاعر بوده.
امام بزرگوار خودمان هم آخرین نمونه ای است که جلوی چشم ما 
از ایشان هم غزلیات عاشقانه را که البته معنای عرفانی دارد، اما 
ظاهر غزلیات این جوری است دارند. بنابراین شعر مقوله مهمی 

است و خوب است که در حوزه دنبال شود. یک عنصر تنفسی 
است برای آن فضای علمی متراکمی که در حوزه وجود دارد چون 
فضای علمی در حوزه خیلی متراکم است و با دانشگاه ها فرق دارد. 
اتاق دربسته است و گاهی این  کامال فضا علمی است مثل یک 
رایحه عطر شعر بلند بشود در این فضا به نظر من چیز مطلوبی 
آقایانی که  استعدادهای خوبی هم هستند، حاال  الحمدهلل  است. 
آن خانمی که شعر خواندند خیلی خوب  و  دارند  تشریف  اینجا 
بود بعضی های دیگر هم من از حوزه می شناسم که شعرای خوبی 
و  منابع  از  منبعث  اسالمی  تفکر  تفکراتشان هم  و چون  هستند 
مبادی درست دینی است، لذا شعرشان هم می تواند بسیار مفید 
باشد. این کار بسیار خوبی است، منتها قانع نشوید به کم، یعنی 
بروید سراغ ستوه باالتر در نجف؛ شعرایی که از علما بودند و شاعر 
بودند که کم هم نیستند گاهی شعرهایشان در سطح جهانی مطرح 
می شد. آن شاعر معروف لبنانی ساکن آمریکا یک شاعر معروفی 
است که شعر معروفی دارد به اسم الطالسم و آن کلمه ترجیح 
است؛ لست ادری است.این را مرحوم سیدرضا هندی جواب داده 
»ان ادری« آن شعر پخش شد در دنیای عرب و همه شناختند و 
دانستند یعنی شعرای برجسته ای بودند علمای نجف؛ خود مرحوم 
شاه محمدرضا مظفر که کتاب علمی ایشان در حوزه کتاب درسی 
است و می خوانند شاعر است. یک شاعر حسابی است که با جمع 

شعرا در نجف مأنوس بوده است.
علی ایحال، شعر چیز خوبی است و حوزه الحمدهلل این استعداد 
را دارد و هر چقدر بیشتر بتوانید تربیت کنید، البته به شرطی که 
وقت درس و بحث را نگیرد؛ یعنی جوری نباشد که آقایان وقت شان 

بیشتر صرف شعر شود.«منبع:نسیم

 به گزارش کیمیای وطن، رییس ستاد پیگیری اجرای 
برجام از آزاد شدن دارایی های مسدود شده کشورمان 
 در بانک های خارجی از اواسط یا حداکثر اواخر دی، خبر

پیگیری  ستاد  رییس  عراقچی  داد.سیدعباس   
مسدود  دارایی های  شدن  آزاد  از  برجام،  اجرای 
اواسط  از  خارجی  بانک های  در  کشورمان  شده 
در  گفت:  داد.عراقچی  خبر  دی،  اواخر  حداکثر  یا 
تحریم هایی  چه  که  است  مشخص  کامال  برجام 
شده  مسدود  دارایی های  طبعا  شود؛  می  برداشته 
بانکی  تبادالت  و  آزاد  خارجی  بانک های  در  ایران 
خواهد رفع  ما  علیه  تحریم  مهم ترین  عنوان   به 

 شد.وی لغو تحریم های حمل و نقل، کشتیرانی، بیمه 
از  تحریم ها  رفع  از دیگر مصادیق  را  نفت  فروش  و 
روز اجرای برجام دانست و افزود: تحریم هایی که در 
میزان فروش نفت ما وجود دارد، بالفاصله برداشته 
خواهد شد و فروش نفت و انتقال پولش آزاد می شود. 
با  تیم مذاکره کننده هسته ای همچنین  ارشد  عضو 
و  تمهیدات  تبادل سوخت، گفت:  به موضوع  اشاره 
ترتیبات بسیار خوبی برای این موضوع در نظر گرفته 
شده است و طبق قرارداد بسیار محکمی که با دولت 
روسیه امضا کرده ایم، برای فروش اورانیوم غنی شده 
ایران و خرید کیک زرد، معامله کامال مناسبی انجام 
شده است. عراقچی افزود:  ما در مقابل بیش از 9 تن 

زرد  تن کیک  اورانیوم غنی شده حدود 140  مواد 
دریافت می کنیم که کیک زرد قبال به ایران وارد شده 
است و آن را دریافت کرده ایم و اکنون در انبارهای 

سازمان انرژی اتمی نگهداری می شود .
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام اضافه کرد: مواد 
غنی شده ما هنوز به روسیه انتقال داده نشده است 
انجام خواهد شد. وی  آینده  این کار در روزهای  و 
گفت:  معامله جانبی نیز در کنار این انتقال مواد در 
حال انجام است و سازمان انرژی اتمی وارد معامالت 
بین المللی مواد هسته ای شده است. عراقچی افزود: 
شده  غنی  مواد  ضایعات  از  مقداری  اساس  این  بر 
فروش می رود  ترتیبات دیگری  ۲0 درصدی، طبق 
بسیار  میزان  به  زرد  کیک  هم  آن  مقابل  در  که 
روند  گفت:  شد.وی  خواهد  وارد  کشور  به  متنابهی 
برجام در مسیر قرار دارد و طبق جدول زمان بندی 
که  شدن  می رسیم  اجرایی  روز  به  دی  اواسط  در 
وقتی  شود،  طی  کنونی  روال  طبق  چیز  همه  اگر 
خواهد برداشته  عمال  تحریم ها  برسیم،  روز  آن   به 

 شد.معاون وزیر امور خارجه افزود:  اکنون تحریم ها 
روی کاغذ برداشته شده و قوانین لغو تحریم ها صادر 
روز  است که  مانده  آن  اجرای  فقط  و  امضا شده  و 
صورت  دی،  اواخر  یا  اواسط  یعنی  شدن،  اجرایی 

خواهد گرفت.

عراقچی:  

تاریخ آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران تا اواخر دی  
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استان  پایانه های  و  نقل  و  اداره حمل  مدیر کل 
صورت  اقدامات  مهم ترین  بیان  به  اصفهان 
گرفته در راستای فرهنگ سازی در امر ترافیک، 
مهم ترین نقاط ضعف و قوت اداره کل و ارتقای 

سطح کیفی حمل و نقل جاده ای پرداخت.
امانی  نیوز، داریوش  به گزارش خبرنگار صاحب 
به  خود  خبری  نشست  در  دیروز  ظهر  از  پیش 
به  نقل  و  حمل  روز  ماه،  آذر   ۲۶ روز  مناسبت 
تشریح مهم ترین اقدامات صورت گرفته اداره کل 
افزود: همه  و  پرداخت  یکسال گذشته  در طول 
نقل  و  حمل  کل  اداره  در  مسئوالن  و  متولیان 
که  کرده اند  را  خود  تالش  استان،  پایانه های  و 
ایمنی  بر  مبنی  سازمان  بیشتر شعار  زمینه های 
تحقق  را  آسان  و  سریع  نقل  و  حمل  و  سفر 

بخشند.
با توجه  وی بیان کرد: رانندگان در حال حاضر 
 ۱۲ تا   ۱۰ کشور،  در  حاکم  اقتصادی  رکود  به 
که  دارند  خواب  آنها  به  بار  اختصاص  برای  روز 
این امر باعث بروز مشکالتی شده است. تالش ما 
برگرداندن دوران رونق به بخش حمل و نقل و به 

تبع رانندگان است.
استان  پایانه های  و  نقل  و  اداره حمل  مدیر کل 
اصفهان با بیان اینکه ارتقا شاخص های کیفی در 
مهم ترین  جمله  از  جاده  و  نقل  و  حمل  زمینه 

پایانه ها  کل  اداره  گفت:  ماست،  دغدغه های 
در  نقل  و  حمل  و  جاده ای  اقدامات  زمینه  در 
کشور  در  نخست  رتبه  حایز  مختلف  زمینه های 
نصب  به  می توان  جمله  آن  از  که  است  شده 
حرکت  حال  در  توزین  سیستم  راه اندازی  و 
از  استفاده  وزنی(،  های  جاده ها)باسکول  در 
پاسگاه های  احداث  و  داخلی  تولید  دستگاه های 

پیش ساخته برای اولین بار اشاره کرد.
سازمان  اصلی  دغدغه های  از  یکی  ادامه  در  وی 
حمل و نقل را جابجایی مسافران در سطح کشور 
 ۱۷ بر  بالغ  گذشته  سال  کرد:  عنوان  و  دانست 
شده اند.  جابجا  کشور  سطح  در  مسافر  میلیون 

براین اساس مطلع شدن از نظرات مسافران برای 
است.  اهمیت  حایز  بسیار  خدمت رسانی،  بهبود 
برای  پیامکی  نظرسنجی  سیستم  منظور  بدین 
قابل  نتایج  به  منجر  که  شد  طراحی  مسافران 
مشکل  مهم ترین  که  آن  جمله  از  شد؛  قبولی 
حمل و نقل از نگاه مردم، تاخیر در زمان حرکت 

است.
امانی به همایش بزرگ شیعیان اربعین حسینی 
اشاره و خاطرنشان کرد: جابجایی زائرین ایرانی 
برای ورود به عراق، یک کار بسیار بزرگی بود که 
سازمان حمل و نقل و پایانه ها به خوبی از عهده 
استان  جاده ای  نقل  و  حمل  ناوگان  برآمد.  آن 
نیز از این قائده مستثنی نبوده و به بهترین نحو 
گزارش  و  جاده ای  مشکل  بروز  بدون  و  ممکن 

تخلف از رانندگان رسالت خود را انجام داد.
اتوبوس  دستگاه   ۲۳۰۰ بر  بالغ  کرد:  ابراز  وی 
زمینه  در  کمبودی  هیچ  و  شدند  اعزام  امسال 
استان  نیامد؛  به وجود  زائران حسینی  جابجایی 
اصفهان همچنین حایز رتبه نخست کشوری در 
بیش  داشتن  اختیار  در  با  باری،  ناوگان  زمینه 
تعداد  بحث  در  دوم  رتبه  دستگاه،  هزار   ۴۱ از 
رتبه  و  نفر  و ۶۴۹  هزار  تعداد ۴۸  به  رانندگان 
اول در زمینه حمل بار به میزان ۴۲میلیون تن 

معادل ۱۱درصد کشوری است.

تفاهم نامه همكاري دانشگاه اصفهان 
و شركت گاز استان اصفهان 

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، در راستاي استفاده 
و  آموزشي  پژوهشي،  علمي،  توانمندي هاي  و  ظرفیت ها  از  مطلوب 
آزمایشگاهي موجود در شرکت گاز استان اصفهان و  دانشگاه اصفهان، 

بین این دو مرکز تفاهم نامه همکاري مشترك، منعقد شد. 
شایان ذکر است، از آنجا که  الزم است همواره بین دانشگاه و صنعت 
متقابلی  ارتباط  تحوالت،  مبدأ  و  خودکفایي  کسب  کانون  عنوان  به 
زمینه  تا  پذیرفت  صورت  همکاری  تفاهم  این  باشد  داشته  وجود 
با  دانشگاه  و  صنعت  مشکالت  رفع  کاربردی،  پژوهش های  توسعه 
استفاده از توانمندي هاي علمي، فني، اطالعاتي، تجربه، تخصص، امور 
مشکالت  و  معضالت  به  پاسخگویي  جهت  کارگاهي  و  آزمایشگاهي 

طرفین فراهم گردد.
به موجب این تفاهم نامه، دانشگاه اصفهان توافق کرد به مدت سه سال 
را  اصفهان  استان  گاز  نیاز شرکت  مورد  پژوهشی  شمسي طرح های 
اجرایی نماید، همچنین مشاوره یا نظارت بر طرح هاي در دست اقدام 
و پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلي در زمینه هاي مورد نیاز شرکت گاز، 
تاسیس یک واحد پژوهشي مشترك براي انجام پژوهش هاي کاربردي 
اعضاي  مشارکت  و  دانشگاه  در محل  پژوهشگران  توسط  گاز  شرکت 
از  پژوهشي  عناوین  دقیق  تعریف  منظور  به  دانشگاه  علمي  هیئت 
موضوعاتی بود که در این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید و دانشگاه 

اصفهان متعهد به انجام آنها شد.
 همچنین در اولویت قراردادن عناوین تحقیقاتي پیشنهادشده از سوی 
شرکت گاز، ارایه خدمات علمي و اطالعاتي در زمینه هاي تخصصی، 
همفکري و نظارت بر طرح هاي تحقیقاتي شرکت گاز نیز جزو تعهدات 

دانشگاه اصفهان در این تفاهم نامه قرار گرافت.
تهیه مستمر عناوین تحقیقاتي مورد نیاز شرکت گاز و ارسال آن به 
نظر  اعالم  و  دانشگاه  پیشنهادي  پژوهشی  بررسي طرح های  دانشگاه، 
سریع و به موقع در خصوص امکان تصویب آنها،  تامین حمایت مالي 
پایان نامه هاي  از  مالي  حمایت  و  مصوب  هاي  پروژه  برای  نیاز  مورد 
دانشجویان تحصیالت تکمیلي، فراهم نمودن ظرفیت کافي و شرایط 
مناسب براي انجام دوره هاي کار آموزي دانشجویان در شرکت گاز، از 
مواردی بود که شرکت گاز استان اصفهان متعهد به انجام آنها گردید.

گفتنی است، برگزاري همایش هاي علمي- تحقیقاتي مشترك، استفاده 
از  استفاده   ، متقابل  علمي  بازدیدهاي  انجام   ، کتابخانه ها  از  متقابل 
که  بود  مواردی  از  نیز  کارگاهي(   )آزمایشگاهي،  تحقیقاتي  امکانات 

در این تفاهم نامه به صورت مشترك مورد توافق طرفین قرار گرفت. 

مدیر كل اداره حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان:
تاخیر در حركت، مهم ترین مشكل حمل و نقل از نگاه مردم است 

بخش نامه جدید بانک مرکزی در مورد پولی شدن تراکنش 
از  خرید  و  الکترونیک  تجارت  وضعیت  کارت خوان ها، 

کارت خوان ها را به کما برده است.
تراکنش ها  این  گفت:  مرکزی  بانک  سخنگوی  کریمی 
با مشتری کاری ندارد و پولی بابت این عملیات بانکی از 

مشتری اخذ نمی شود.
دریافت  بر  مبنی  مرکزی  بانک  دستورالعمل  درباره  وی 
اول  از  پذیرنده  های  بانک  از  های خرید  تراکنش  کارمزد 
دی ماه بیان کرد: زمانی که مردم از دستگاه های کارتخوان 
POS برای خرید استفاده می کنند، مبلغ خرید در حساب 
در  ها  بانک  ماند.  می  باقی  و  کند  می  رسوب  ها  بانک 
 POS دستگاه  طریق  از  که  خریدی  یا  تراکنش  هر  ازای 
شرکت  به  تا ۲5۰۰ریال   5۰۰ حدود  باید  می گیرد  انجام 

عرضه کننده دستگاه POS، کارمزد پرداخت کنند.
وی افزود: این کارمزد، از حساب افراد به عنوان خریدار کم 

نمی شود، بلکه بانک ها باید آن را پرداخت کنند.
این  تاثیر  درباره  مرکزی  بانک  عمومی  روابط  مدیر   
خدمات  از  استفاده  برای  تقاضا  کاهش  بر  دستورالعمل 
بر  تاثیر  دستورالعمل  این  گفت:  الکترونیکی،  بانکداری 
تقاضای مردم از خدمات الکترونیکی بانک ها ندارد. در واقع، 
این یک مبادله داخلی بین بانک ها است و به حساب مردم و 

صاحبان فروشگاه ربطی ندارد.
دهم  مرکزی  بانک  که  دستورالعملی  بنابر  است،  گفتنی 
بانکی که  این پس  از  است،  ابالغ کرده  بانک ها  به  آذرماه 

حساب دستگاه کارتخوان به آن متصل است، باید در ازای 
هر تراکنش خرید بین 5۰۰ تا ۲5۰۰ ریال، کارمزد پرداخت 

کند.
برنامه بانک مرکزی/38 میلیون حساب بی نام و نشان 

تعیین تکلیف می شود
تهران- نظام بانکی کشور به تازگی با آماده باش بانک مرکزی 
برای تعیین تکلیف حساب های راکد و بی نام و نشان، برنامه 
یکی شدن حساب های بانکی را دنبال می کند؛ بنابراین این 

حساب ها تا زمان تعیین تکلیف مسدود شده اند.
کاهش  برای  مرکزی  بانک  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
دردسرهای ۳۸ میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها، 
از بانک ها خواسته است هرچه زودتر حساب های غیرفعال را 

مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند.
بر همین اساس ولی اهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی در 
مرداد ماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود 
میلیون  از ۳۰۰  گفت:  بانکی،  نظام  در  حساب های جعلی 
حساب در نظام بانکی کشور، ۳۸ میلیون حساب با کد ملی 

و شناسه، تطبیق داده نشده است.
وی افزود: از این تعداد هشت میلیون حساب فعال و ۳۰ 
میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حساب ها 

درج نشود، همچنان راکد خواهد ماند.
واحد  الزامات  بنابر  که  کرد  تاکید  حال  درهمین  سیف 
کامل  هویت  از  باید  حساب ها  دارنده  پولشویی،  با  مبارزه 
ابالغ بخش نامه هایی  با  قابل شناسایی برخوردار باشند که 

به بانک ها و موسسه های اعتباری، به تازگی فضای بانک ها 
نسبت به وجود حساب های این چنینی، حساس تر شده و 

حساب های بی هویت مسدود شده اند.
بنابراین براساس این آمار، ۳۸ میلیون حساب فاقد کد ملی 
حساب ها  این  دارد.  وجود  بانکی  نظام  در  ملی  شناسه  و 
بانکی  غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت 

برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان پذیر نیست.
قبل  سالیان  بانکی  حساب  میلیون   ۳۸ از  زیادی  تعداد 
افتتاح شده اند؛ اما بانک ها براساس قانون نمی توانند آنها را 
ببندند.  بانک مرکزی به بانک ها اعالم کرده که هیچگونه 
خدماتی را به دارندگان این حساب ها ارایه نکنند تا دارنده 
آن مجبور به مراجعه به بانک شود. بانک ها از این حساب 
ها به عنوان »مسدود برداشت« یاد می کنند و در نخستین 

مراجعه کننده حساب، قابل برداشت است.
در عین حال مقام های بانک مرکزی اعالم کرده اند: براساس 
برنامه ریزی های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب 
در  این  شوند.  کددار  همه حساب ها  و  باشد  داشته  بانکی 
حالی است که هم اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای 
میلیون  از 5۰۰  بیش  و  است  بانکی  پنج حساب  تا  چهار 

حساب بانکی در کشور وجود دارد.
میلیون  هشت  صاحبان  به  بانک ها  اولتیماتوم   **

حساب بی هویت
های  حساب  وجود  به  نسبت  هشدارها  شدن  جدی تر  با 
بی نام و نشان و ضرورت حذف این حساب ها از نظام بانکی، 

به تازگی بانک ها به روش های مختلف، حتی اعالم روی 
دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه سریع تر دارندگان 

آنها برای تعیین تکلیف، اولتیماتوم دادند.
دستگاه های  در  حتی  بانک ها  از  برخی  اساس،  براین 
که  هایی  که صاحبان حساب  کردند  اعالم  خودپردازشان 
اطالعات آنها کامل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند 

به شعب مراجعه و مدارك خود را تکمیل کنند.
هشت  حدود  مرکزی  بانک  کل  رییس  اعالم  طبق  گرچه 
میلیون   ۳۰۰ بین  در  نشده  شناسایی  حساب  میلیون 
کوتاهی  فاصله  به  اما  دارد،  وجود  موجود  بانکی  حساب 
مجوزهای  مقررات،  کل  مدیر  ارجمندنژاد  عبدالمهدی 
کرد،  اعالم  مرکزی  بانک  پولشویی  با  مبارزه  و  بانکی 
موسسه های  و  ها  بانک  از  شده  اخذ  آمار  آخرین  بنابر 
حساب های  مجموع  امسال،  تیرماه  پایان  در  اعتباری 
و ۲۱۶ حساب  هزار  و ۶۶۱  میلیون  از ۴۱۰  بیش  بانکی 
خارجی و  ایرانی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به   متعلق 

 است.
وی توضیح داد که از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار 
و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره 
حساب های  تعداد  بنابراین،  هستند.  خارجی  اتباع  فراگیر 
بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع 
خارجی ۳۸ میلیون و 55۹ هزار و ۱5۶حساب است که از 
این میان، فقط ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد 
شماره، فعالند و بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای 

مسدود کردن این حساب هاست.
در عین حال که ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸5 حساب فاقد 
شماره هم مسدود شده اند تا در نخستین مراجعه مشتریان 
به بانک ها و موسسه های اعتباری، شماره یا شناسه آن ها 

اخذ و در سوابق درج شود.

دبیر اتحادیه صنایع لبنی:

افزایش قیمت لبنیات در این زمان مناسب نیست
دبیر اتحادیه صنایع لبنی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: در شرایط کنونی، زمان 

مناسبی برای افزایش قیمت فرآورده های لبنی نیست.
ابالغیه  به  اشاره  با  لبنی  صنایع  اتحادیه  دبیر  باکری 
سازمان حمایت در رابطه با افزایش شش درصدی قیمت 
این  رسمی  طور  به  هنوز  ما  گفت:  لبنی،  فرآورده های 
از طریق سایت های خبری  و  نکردیم  را دریافت  ابالغیه 

از آن مطلع شدیم.
از  حمایت  منظور  به  قطعا  حمایت،  سازمان  افزود:  وی 
دامداران این ابالغیه را صادر کرده و ما نیز تا سه شنبه 
لبنی  فرآورده های  تولید  کارخانه های  نظر  بررسی  به 
می پردازیم و نظر خود را درباره افزایش قیمت، به سازمان 

حمایت اعالم خواهیم کرد.
دبیر اتحادیه صنایع لبنی، تصریح کرد: در شرایط کنونی با توجه به اینکه قدرت خرید مردم به 

کف رسیده، شرایط برای افزایش قیمت فرآورده های لبنی مناسب نیست .
وی به این نکته نیز اشاره کرد که با افزایش قیمت، ممکن است سرانه مصرف لبنیات کاهش 

یابد.

دریافت كارمزد تراكنش های خرید از اول دی
بانک مرکزی دستورالعمل دریافت کارمزد از تراکنش های خرید را به بانک ها ابالغ کرد.

به گزارش کیمیای وطن به نقل از مشرق، بنا بر دستورالعملی که بانک مرکزی، دهم آذرماه به بانک ها 
ابالغ کرده است از اول دی ماه، کارمزد تراکنش های خرید از بانک های پذیرنده دریافت خواهد شد.

حساب  که  بانکی  پس  این  از  دستورالعمل،  این  بر  بنا 
هر  ازای  در  باید  است،  متصل  آن  به  کارتخوان  دستگاه 
پرداخت  کارمزد  ریال   ۲5۰۰ تا   5۰۰ بین  خرید،   تراکنش 

کند.
به  عنایت  با   « است  آمده  مرکزی  بانک  دستورالعمل  در 
 ۱۳۹۴/۶/۱۱ مورخ  جلسه  صورت  چهاردهمین  از   ۳ بند 
سومین  و  سی  و  یکصد  از  ج  بند  و  بانک  عامل  هیئت 
نحوه  خصوص  در  بانکی  و  پولی  کمیته  جلسه  صورت 
تخصیص  و  خرید  تراکنش های  درصدی  یک  کارمزد  تامین 
توجه  با  و  پرداخت  خدمات  ارایه دهنده  شرکت های  به 
از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱مبلغ  انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر گردید  به 
دریافت  پذیرنده  بانک های  از  ریال(   ۲5۰۰ حداکثر  و  ریال   5۰۰ )حداقل  مزبور   کارمزد 

گردد«.
گفتنی است بنا بر این دستورالعمل پذیرندگان یا همان فروشگاه های دارای دستگاه کارتخوان و 

خریداران یا همان دارنده کارت نباید کارمزدی پرداخت کنند.

برگزاری مانور بزرگ امداد 
جاده ای در استان اصفهان

به مناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و روز راهدار 
در استان اصفهان، مانور بزرگ امداد جاده ای برگزار می شود.

استان  وشهرسازی  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصفهان، به مناسبت گرامیداشت هفته حمل ونقل، رانندگان 
کلیه  حضور  با  جاده ای  امداد  بزرگ  مانور  راهدار،  روز  و 
دستگاه های امداد رسان استان با کلیه تجهیزات امدادی، اول 

دی ماه برگزار می شود.
این مانوربه منظور ایجاد آمادگی دستگاه های مختلف در انجام 
زحمات  از  تجلیل  و  زمستان  فصل  در  امدادی  ماموریت های 

تالشگران عرصه حمل ونقل، برگزار خواهد شد .

بازنشستگان در اولویت دریافت وام 
خرید كاال

احتمال  و  کار  ابعاد  نبودن  روشن  کاال،  خرید  وام  سنگین  اقساط 
بی میلی  دالیل  حقوقی،  مختلف  گروه های  برای  متفاوت  ارقام  تعیین 
داشته  بازار  رونق  بر  تاثیری  نمی رود  انتظار  و  است  وام  این   دریافت 

باشد.
برنامه  اجرای  فاز  دومین  عنوان  به  اعتباری  خرید  طرح   ، مشرق  گزارش  به 
اول  طرح  تاب  و  تب  که  شده  آغاز  حالی  در  اقتصادی  رونق  تسریع  طرح 
نشان آن  اجرای  به  نسبت  واکنشی  بازار  و  ندارد  را  خودرو  اقساطی   فروش 

 نمی دهد.
مانند  کشور،  تولید  به  رونق  برای  دولت  گام  دومین  که  رسید  می  نظر  به 
برخوردار  بیشتری  رونق  از  بود،  خودرو  میلیونی   ۲5 وام  که  نخست  گام 
جزییات  و  ابعاد  زمانیکه  اما  شود؛  اجرا  هم  بیشتری  تاب  و  تب  با  و  باشد 
شد،  مشخص  خصوص  این  در  مرکزی  بانک  اقدام  نحوه  از  بیشتری 
تاب  و  تب  از  هم  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  بلکه  متقاضیان،  تنها   نه 

افتادند.
بازنشسته  نفر  میلیون   ۴ اول  فاز  در  است  قرار  که  مذکور  دولت  طرح  در 
یک  و  اجتماعی  تامین  بازنشسته  هزار   ۷۰۰ و  میلیون  دو  شامل  دولتی 
پیش  گیرد،  بر  در  را  کشوری  صندوق  بازنشسته  هزار   ۳۰۰ و  میلیون 
است  این  آنها  از  یکی  که  شده  مطرح  مرکزی  بانک  توسط  شرط هایی 
بازپرداخت درگیر  کارت ها،  این  مشموالن  درآمد  سوم  یک  از  بیش   که 

 نشود.
اینکه مبلغ طرح ۱۰ میلیون تومان است و به نظر مبلغ  اول  شاید در وهله 
مناسبی می رسد، قابل توجه و توجیه اقتصادی باشد، اما زمانیکه به این نکته 
دریافتیشان  مبالغ  دولتی  بازنشستگان  این  از  بزرگی  بخش  که  کنیم  توجه 
در پایان هر ماه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و نهایتا یک میلیون تومان 
ایجاد افراد  برای بیشتر   است، مشخص می شود که شاید توان خرید واقعی 

 نشود.
سوم  یک  که  باشد  قرار  اگر  که  دهد  می  نشان  سرانگشتی  محاسبه  یک 
نظر  در  قسط  عنوان  به  وام  مبلغ  بازپرداخت  برای  مشموالن  درآمد  از 
نخواهد  تومان  میلیون   ۳ از  بیش  افراد  این  دریافتی  وام  مبلغ  شود،  گرفته 
تومان  هزار   ۳۰۰ از  بیش  ماهیانه ای  بازپرداخت  قدرت  افراد  این  زیرا  بود؛ 
را  هست،  هم  مرکزی  بانک  مدنظر  البته  که  خود  دریافتی  حقوق  با   را 

ندارند.
حال اگر قرار باشد که با مبلغ نهایی ۳ میلیون تومان وامی که در طرح مذکور، 
و  گشتی  کرد،  تهیه  ایرانی  کاالی  شود،  می  گرفته  نظر  در  فرد  برای  اعتبار 
گذاری در میان بازار کاالها نشان می دهد که به عنوان نمونه فرد دارنده کارت 
تهیه با دوام،  قلم کاالی مصرفی  نهایت دو  یا  تنها یک  این رقم،  با   می تواند 

 کند.
در صورت مقایسه طرح اعتباری مرابحه )کام( با طرحی که در حال حاضر بانک 
ها برای خرید کاالهای اساسی به میزان ۸ میلیون تومان آن را اجرایی می 
کنند، مسایلی قابل توجه است. اولین نکته این است که در مراجعه متقاضیان به 
برخی از بانک های دولتی، در صورتی که فرد در این بانک ها حساب داشته باشد 

یا محل کار یا سکونت وی در نزدیکی شعبه بانک مورد نظر باشد، با دریافت 
ضمانت کسر از حقوق و معرفی نامه می تواند این میزان وام را دریافت کند.

نکته قابل توجه دیگر این است که این مبلغ به صورت نقدی به فرد متقاضی 
با ارایه تنها یک فاکتور صوری امکان پذیر است. مدت زمان بازپرداخت اقساط 
متوجه  ناحیه  این  از  فشاری  و عمال  به طول می انجامد  تا سه سال  وام  این 
اما در طرح کارت اعتباری مرابحه اقساط طی ۱۲  دریافت کننده وام نیست. 

قسط باید بازپرداخت شود، یعنی مدت بازپرداخت اقساط دو ساله است.
از سویی هنوز تکلیف برخی گروه های کم درآمدی که اتفاقا باید مدنظر تصمیم 
گیران طرح مذکور باشد روشن نشده و وزارت کار راهکار روشنی برای استفاده 
احتمالی میلیون ها کارگر ارائه نکرده است. آنها بیشتر بحث بازنشستگان را 

مطرح می کنند که آنها می توانند ضمانت الزم را ارائه کنند.
حال با اعالم بانک مرکزی اجرای این طرح آغاز شده است، اما از رونق مدنظر 
برخوردار نیست و به نظر نمی رسد که بتواند تحولی در بخش تولید لوازم خانگی 
و صنایع مرتبط و وابسته به آن ایجاد کند. به عبات دیگر اقساط سنگین وام 
خرید کاال، روشن نبودن ابعاد کار و احتمال تعیین ارقام متفاوت برای گروه های 
مختلف حقوقی؛ دالیلی است که باعث بی میلی به دریافت این وام شده و انتظار 

نمی رود تاثیری بر رونق بازار داشته باشد.
نیز  مرکزی  بانک  در  کاال  خرید  اعتباری  کارت  طرح  مسئول  حکیمی  ناصر 
ایرانی  کاالی  خرید  کارت  صدور  دستورالعمل  و  ابالغیه  گفت:  اظهاراتی  در 
چهارشنبه به شبکه بانکی کشور ابالغ شد که قبال هماهنگی برای ایجاد شبکه 

پرداخت و پذیرش صورت گرفته بود.
وی افزود: البته تغییراتی در آن صورت گرفت که از جمله آن زمانبندی تقسیط 
مشخص شد و اولویت برای صدور کارت ها نیز صورت گرفت و از هفته جاری 
بحث صدور کارت و پذیرش آن انجام خواهد شد و در واقع این طرح وارد فاز 
اجرایی می شود. بانک مرکزی برای حمایت از تولید در داخل این طرح را مطرح 
کرد و چالش اصلی این طرح نیز در مقایسه با طرح خودرو این است که تعداد 
افرادی که در این طرح برای آنها کارت صادر می شود بیشتر است و خود طرح 

نیز درازمدت است.
که  می شود  تومان صادر  میلیون  تا سقف ۱۰  ها  کارت  داد:  ادامه  حکیمی 
بستگی به توان بازپرداخت کننده دارد اما سعی شده که بیش از یک سوم درآمد 
مشموالن این کارت ها درگیر بازپرداخت نشود. قرار نیست به صورت نامحدود 
پول چاپ کنیم و این مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیاردی که بانک مرکزی تزریق می 

کند بر اساس محاسبات دقیق است.
میلیون   ۱۰ حداکثر  و  تومان  میلیون   ۱ حداقل  ایرانی  کاالی  خرید  وام 
صورت  به  طرح  این  حاضر  حال  در  است.  درصدی   ۱۲ سود  نرخ  با  تومان 
در  نیز  آزمایشی  مراحل  از  بعد  و  شده  اجرایی  شهرستان  چند  در  آزمایشی 
همجوار  های  استان  از  یکی  واقع  در  که  شود  می  اجرایی  ها  استان  بقیه 
قرار  آزمایشی  های  طرح  در  کشور  جنوب  های  استان  از  یکی  و   تهران 

دارند.
احمد میدری معاون وزیر کار هم پیش از این اعالم کرد که مذاکراتی انجام 
 شده تا بتوان یارانه ها را به عنوان ضمانت بازپرداخت وام اقشار کم درآمد قرار

 داد.

توضیح بانک مركزی در مورد بخش نامه جدید؛

مشتری ضرر می كند یا فروشنده؟

« وام 

برای  بخواهد  دولت  اگر  گفت:  اقتصادی  کارشناس 
نفت  قیمت  کاهش  بخاطر  بودجه  کسری  جبران 
اقدام به گرفتن مالیات نماید، قطعا بسیاری از صنایع 

در آستانه تعطیلی قرار خواهند گرفت.
درباره  اقتصادی،  کارشناس  نبی زاده  حمیدرضا 
نفت  قیمت  بودجه سال ۹5 گفت:  در  نفت  قیمت 
در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده؛ بنابراین دولت 
باید با تدوین سیاست های اصولی بتواند بودجه کشور 

را طوری تنظیم نماید که با مشکل مواجه نشود.
از  وی تصریح کرد: هرچند همواره بخش عمده ای 
توجه  با  اما  است،  نفت  به  متکی  درآمدهای کشور 
به کاهش قیمت این ماده سیاه در بازارهای جهانی 
دولت تالش کرد تا بخش عمده بودجه سال جاری 
و  مالی  سرمایه ای،  دارایی های  واگذاری  محل  از  را 
مالیات تامین کند؛ ضمن آنکه همانگونه که در برنامه 
انداز پیش بینی شده، هر سال باید  پنجم و چشم 
حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از وابستگی بودجه به نفت 

کاهش یابد.
نبی زاده ادامه داد: دولت هم اکنون برای جبران کسر 

این  و  است  آورده  روی  مالیات  گرفتن  به  بودجه 
موضوع از یکسو مثبت و از سوی دیگر جنبه منفی 
به دنبال دارد. به طور یقین قیمت نفت  با خود  را 
در بازارهای جهانی در این امر مهم  بی تاثیر نبوده و 
اقتصاد کشورها را تحت سیطره خود قرار داده است.

این کارشناس تصریح کرد: در چند سال اخیر، قیمت 
هر  و  بوده  بزرگ  قدرت های  دست  در  ابزاری  نفت 

موقع صالح دیدند با کاهش قیمت نفت به کشورهای 
مورد نظر خودشان فشار آوردند.

کاهش  برای  دولت  که  روشی  هم اکنون  افزود:  وی 
بوده؛  خوب  است،  گرفته  نفتی  درآمدهای  به  اتکا 
تولید  بخش  در  را  زیان باری  اثرات  مالیات  اخذ  اما 
به بار خواهد آورد بنابراین در حوزه پرداخت مالیات 
با سیاست خاص و روش صحیح حرکت کرد.  باید 
اگر به یک باره سیاست جهشی دراین بخش داشته 
باشند، قطعا بسیاری از صنایع نمی توانند خود را با 
این شیب ها و سیاست ها تطبیق دهند؛ چرا که اکثر 
در  مالیاتی  از سیاست های   برخی  دلیل  به  صنایع 
به  مالیات  گفت:  نبی زاده  هستند.  تعطیلی  آستانه 
به صورت کج  که سال ها  است  پای شکسته  مانند 
جوش خورده است؛ نمی شود یکباره آنرا دوباره ترمیم 
کرد؛ نیاز به زمان و دوره خاص خود دارد؛ باید برنامه 

منظمی برای پیشبرد اهداف مورد نظر تهیه شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال ۹5، قیمت 
منطقی  نظر  به  که  است  گرفته  نظر  در  را  ۳۰دالر 

است.

سیاست های اشتباه مالیاتی، صنایع كشور را به تعطیلی كشاند



یک  و  اصفهان  دانشگاه  میان  تفاهم نامه ای 
فناوری  و  علوم  موزه  ایجاد  منظور  به  خیر 
در این دانشگاه امضا شد. خیری که خواهان 
اینکه  به  اشاره  با  است،  موزه  این  ساخت 
به  هم  ادامه  در  موزه  این  اداره  هزینه های 
می خواهم  گفت:  بود،  خواهد  بنده  عهده 
رفت و آمد به موزه در اختیار هیئت  امنای 
تا حتی در روزهای تعطیل  بگیرد  قرار  آن 
نیز  گردشگران  و  باشد  آزاد  بازدید  هم 
را داشته استفاده الزم  موزه  این  از   بتوانند 

 باشند. همچنین رییس دانشگاه اصفهان با 
بیان اینکه این کار بزرگ خیر یادگاری برای 
و  افزود: موزه علوم  بود،  همه مردم خواهد 
فناوری می تواند برای دانشگاه اصفهان یک 
امیدوارم مکمل  و  بیاید  به حساب  سرمایه 
خوبی برای دانشکده فناوری های نوین باشد. 
هوشنگ طالبی با بیان اینکه چنین موزه ای 
شاید به این حجم در کشور وجود نداشته 
باشد، اضافه کرد: در دنیا موزه علم و فناوری 
مرسوم است، حتی در ایران نیز چند شهر 

شاید چنین موزه ای داشته باشند؛ اما در بقیه 
 شهرهای ایران به چنین حجمی دیده نشده

 است.
موزه  این  امیدوارم  اینکه  بیان  با  وی   
وسیله ای باشد تا شهرمان را بیش از پیش 
لحاظ  به  اصفهان  داد:  ادامه  دهیم،  نشان 
نگاه  و  داراست  را  اول  رتبه  بودن  صنعتی 
دیگری به آن می شود و می توان گفت یک 
اصفهان  در  همیشگی  جایگاه  دارای  و  فن 
بیان  با  بوده است. رییس دانشگاه اصفهان 
اینکه اصفهان اگر در زمینه ای شروع کننده 
است  بوده  علمی  دهنده  توسعه  اما  نبوده، 
اصفهانی ها  فنی  هوش  به  موضوع  این  که 
اینکه  و  راه  مسئله  کرد:  اضافه  برمی گردد، 
استفاده  موزه  از  بتوانند  راحتی  به  مردم 
کنند هم برای ما اهمیت دارد و خیر محترم 
مطمئن باشد راهی کوتاه و شدنی را برای 
از  به راحتی  تا  می دهیم  قرار  عموم  بازدید 
داد:  ادامه  طالبی  کنند.  استفاده  موزه  این 
بودن،   بومی  لحاظ  به  کشور  در  متأسفانه 
کاش  ای  و  دارد  دیوار  دانشگاه هایمان 
نبود،  دیواری هم  ایجاد می شد که  فضایی 
اما شرایط اقتضا می کند که این دیوار باشد 
ولی باید تدابیری صورت گیرد که به صورت 
البته  شود؛  برداشته  دیوارها  این  مرحله ای 
نیست،  دیوارها  به معنی خراب کردن  این 
 بلکه اعتقاد دارم که ورودها به دانشگاه باید

 راحت تر باشد.

کیمیای وطن : رییس پلیس راهنمایي و رانندگي 
الگو  والدین در  به نقش  اشاره  با  استان اصفهان 
گفت:  ترافیک،  عرصه  در  فرزندان  براي  بودن 
اعضاي جامعه باید به صورتي هدفمند و با آموزش 
مداوم نسبت به تغییر فرهنگ ترافیکي و جهت دار 
کردن این تغییر، جامعه را به سوي یک فرهنگ 
حسین  سرهنگ  کنند.  هدایت  ترافیکي  سالم 
غالمي اظهار کرد: نبود یا کمبود فرهنگ ترافیک 
تخلفات  بروز  به  مي تواند  همیشه  جامعه،  در 
رانندگی منجر شود و تکرار این تخلفات نیز امنیت 
عبور و مرور شهروندان را تهدید می کند. وی با 
بیان اینکه پلیس به تنهایي نمي تواند هم مجري 
قانون و هم به وجودآورنده فرهنگ باشد، افزود: 
در واقع نهادها و سازمان هاي دولتي و غیردولتي 
دخیل در امر آموزش و ترویج فرهنگ صحیح و 
با  و  به صورتي هدفمند  باید  اعضاي جامعه  نیز 
آموزش مداوم نسبت به تغییر فرهنگ ترافیکي و 
جهت دار کردن این تغییر، جامعه را به سوي یک 
فرهنگ سالم ترافیکي هدایت کنند. رییس پلیس 
راهنمایي و رانندگي استان اصفهان با بیان اینکه 
تغییر مذکور، همکاري، هماهنگي و اهتمام اولین 
و مهم ترین نهاد تربیتي، یعني خانواده را نیاز دارد، 
تصریح کرد: نقش والدین در آموزش کودکان در 
خصوص این تغییر و فرهنگ سازي، بسیار اساسي 
و مهم است؛ زیرا هر انساني با صفات و ویژگي هاي 
خاص و بالقوه به دنیا آمده و به مرور تحت تاثیر 
محیط اجتماعي، به جذب و پذیرش صفات دیگر 
مي پردازد. غالمی خاطرنشان کرد: کودکان تمام 

رفتارهاي کالمي و غیرکالمي بزرگساالن و والدین 
خود را مدنظر قرار مي دهند و در ذهن خود شروع 
به سرمشق سازي کرده و در رفتار، آموخته هاي 
خود را به نمایش مي گذارند، لذا پدران و مادران 
قانونمند می توانند با رعایت قوانین و مقررات و در 
عمل با رعایت آداب اجتماعي موجود، سرمشق 
براي  ترافیک  عرصه  در  به خصوص  مناسبي 
فرزندان خود باشند. وی اظهار کرد: والدین باید 
کاري کنند که قبح تخلف از مقررات راهنمایي 
ذهن  در  آن ها  رعایت  مزایاي  و  رانندگي  و 
فرزندان شان نقش بسته و ملکه رفتار آن ها شود. 
باید  افزود:  اصفهان  استان  راهور  پلیس  رییس 
متذکر شد، کودکان تا سن 8 سالگي، رفتارهاي 
را  والدین خود  بزرگساالن مخصوصا  بد و خوب 
کسب و آن ها را در ذهن خود ضبط می کنند و در 
 واکنش هاي مختلف اجتماعي، از خود به نمایش 

خواهند گذاشت.

روستای  و  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
گفت:  بختیاری،  و  چهارمحال  استان 
کشور  سطح  در  شورایی  بزرگ  جامعه 
تغییرات، تصمیم های  در همه تحوالت، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
جلسه  در  منصوری  اکبر  تاثیرگذارند. 
اینکه  به  اشاره  با  استان  اداری  شورای 
قانونی  دینی،  فرهنگی،  مبنای  شوراها 
کرد:  اظهار  دارند،  تاریخی  ریشه های  و 
در  به سزایی  نقش  می توانند  شوراها 
برنامه های  معرفی  محلی،  مدیریت 
زمینه ها، جهت  ساختن  فراهم  و  دولت 
اجرای هر چه بهتر پروژه های دولت ایفا 
کنند. وی با اشاره به اعتقاد و باور امام 
خمینی )ره( به نظام دموکراسی و مردم 
افزود:  انقالب،  بدو  در  دینی  ساالری 
فرمان تاریخی امام خمینی )ره( در روز 
اسقرار  جهت   58 سال  اردیبهشت  نهم 
دالیل  به  چند  هر  مردمی،  حکومت 
مختلفی به صورت رسمی و قانونی عملی 
نشد، اما با پیگیری دولت اصالحات, در 
سال 78 بصورت رسمی  و قانونی فعالیت 
خود را در کشور آغاز کرد. منصوری در 
ادامه گفت: در آن زمان احساس می شد 
نهادهای  و  اجتماعی  گروه های  وجود 
و  تعالی  سوی  به  را  جامعه  مردمی 
به  منجر  و  داد  خواهد  سوق  مدنیت 

بلوغ فکری, سیاسی و اجتماعی جامعه 
که  شد  باعث  تفکر  این  و  شد  خواهد 
ایران  حکومت  جای  جای  در  امروزه 
در  دینی  ساالری  مردم  خون  اسالمی، 
وی  آید.  در  جریان  به  جامعه  رگ های 
 754 یک هزار  استان  در  کرد:  اشاره  با 
روستا    480 و  شهر  در40  شورا  عضو 
فعال است و این رقم در کشور جمعیتی 
 بالغ بر 117 هزار  نفر را شامل می شود.

 منصوری تاکید کرد: مهم ترین وظیفه ای 
که شورای عالی استان ها بر عهده دارد، 
ارایه طرح به مجلس  و الیحه به دولت 
عالی  شورای  در  استان  نماینده  است. 
از  این طرح ها می توانند  استان ها گفت: 
کار  بطن  در  که  اجرایی  مدیران  طرف 
حضور دارند از طریق شناسایی خالهای 
ارایه  قانونی به شورای اسالمی استان،  

شود.

سازمان  مدیرعامل  وطن:  کیمیای 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
توانست  اصفهان  اصفهان گفت: آتش نشاني 
در رقابت با 10 کشور برتر جهان در اطفای 
گزارش  به  کند.  را کسب  رتبه سوم  حریق 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان،  اداره 
شرکت  به  اشاره  با  بزرگزاد،  بهزاد  آتشپاد 
سازمان آتش نشاني اصفهان در یک مسابقه 
حریق،  اطفای  مهار  زمینه  در  بین المللي 
آلماني  بین المللي  شرکت  یک  کرد:  اظهار 
برگزارکننده  این مسابقه بوده و بنابر اعالم این 
شرکت یک هزار گزارش حریق از سراسر دنیا 
به این مسابقه ارسال شده است. وي افزود: 
حادثه آتش سوزی شرکت »ارسا گاز«، یکی 
از بزرگ ترین و مهم ترین حوادث آتش سوزی 
در سطح ملی و بین المللی بود که می توانست 
فاجعه بزرگی را در شمال شهر اصفهان رقم 
بزند؛ اما توسط آتش نشانان اصفهان مهار شد. 
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
تُن   150 افزود:  اصفهان  شهرداری  ایمنی 
گاز مایع در شرایطی قرار گرفته بود که در 
صورت انفجار تنها یک مخزن، تمامی مواد 
منفجر و تا شعاع چندین کیلومتری تمامی 

شهروندان و بناها تحت تاثیر شعله های آتش 
قرار می گرفتند. وي ادامه داد: فیلم تمامي 
حادثه ها مورد داوري داوران قرار گرفت و از 
ایران عملکرد آتش نشاني اصفهان جزو 10 
مورد اطفا و کنترل برتر، انتخاب شد. بزرگزاد 
با اشاره به اینکه میزان خطر و هیجان این 
راي  به  جهان  برتر  حریق  اطفا  مورد   10
امر  این  کرد:  اضافه  شد،  گذاشته  مردمي 
ایمني  فرهنگ  راستای  در داخل کشور در 
بیشتر و مشارکت مردم از سوي رسانه های 
به  خوبی  بسیار  بازتاب  کشوری  و  استانی 
همراه داشت و در نهایت با مشارکت و راي 
خوب هموطنان، آتش نشاني اصفهان توانست 
با کسب امتیاز الزم به جمع سه آتش نشانی 

برتر جهان راه  پیدا کند.

شهردار اصفهان: 
 تمام پروژه هاي نيمه تمام

 در حال پيگيري است
نفره  پنج  ویژه  کارگروه  گفت:  اصفهان  شهردار  وطن:  کیمیای 
اصفهان  در  انبوه سازان  مشکالت  کردن  مرتفع  و  رصد  براي 
مشترک  نشست  در  جمالی نژاد  مهدی  مي شود.  تشکیل 
و  انبوه سازان  با  عمران  و  معماری  شهرسازی،  کمیسیون 
سازندگان مسکن اصفهان با اشاره به اینکه امروز دومین جلسه 
کرد:  اظهار  است،  انبوه سازان  با  اصفهان  شهرداري  در  مشترک 
هدف از برگزاري این نشست مرتفع کردن مشکالت موجود در 
زمینه سرمایه گذاري در بخش مسکن و ساخت و ساز در اصفهان 
است.  وي با بیان اینکه در حال حاضر کشور شرایط  اقتصادي 
خاصي را تجربه مي کند و شهرداري ها و دستگاه هاي دولتي نیز با 
این شرایط دست و پنجه نرم مي کنند، افزود: این در حالي است 
که با توجه به تمام مشکالت موجود، تمام پروژه هاي نیمه تمام 
شهر را به سرعت در حال پیگیري است و پروژه هاي جدیدي را 

نیز در دستور کار دارد. 
اینکه به منظور مرتفع کردن مشکالت  با بیان  شهردار اصفهان 
عمراني،  حوزه  در  ارزنده اي  اقدامات  اصفهان  شهر  انبوه سازان 
شفاف  کرد:  اضافه  است،   انجام شده  مالي-اداري  و  شهرسازي  
که  بوده  انبوه سازان  دغدغه هاي  اصلي ترین  از  محاسبات  نبودن 
پیگیري شده است و با راه اندازي سامانه  الکترونیکي در آینده اي 
وي  شد.  خواهد  برطرف  پروانه  صدور  در  معضل  این  نزدیک 
را  خود  تالش  تمام  اسالمي  شوراي  و  شهرداري  اینکه  بیان  با 
براي بسترسازي ورود سازندگان به شهر اصفهان به کار خواهند 
گرفت، گفت: ضروري است که کارگروه ویژه پنج نفره براي رصد 

و مرتفع کردن مشکالت انبوه سازان در اصفهان تشکیل شود.
با حضور  نفره،  پنج  کارگروه  این  کرد:  نشان   جمالي نژاد خاطر 
نظام مهندسي،   اسالمي شهر،   از شهرداري،  شوراي  نمایندگاني 
همچنین  شد.  خواهد  تشکیل  انبوه سازان  و  شهرسازي  و  راه 
شهرداري و شوراي اسالمي شهر اصفهان تمام تالش خود را براي 
حذف تشریفات زاید صدور پروانه در دستور کار قرار خواهد داد.

 پيشنهاد نامور مطلق برای 
رنگ  آميزی اصفهان

بافت  باید  گفت:  کشور  صنایع دستی  معاون   : وطن  کیمیای 
دهیم  اجازه  اما  کرد،  حفظ  خودشان  رنگ های  با  را  تاریخی 
نامور  بهمن  بگیرند.  خود  به  جدید  رنگ های  جدید  بافت های 
مطلق، با بیان اینکه باید در سطح عمومی به گسترش فرهنگ 
رنگ  دریافت  و  درک  مردم  به  باید  کرد:  اظهار  بپردازیم،  رنگ 
ارتباط برقرار کنند و درک  با رنگ ها  تا بتوانند   را آموزش داد 

ویژه ای از جهان پیدا کنند.
انتخاب رنگ  اقداماتی که در مورد  و  به جلسه ها  اشاره  با   وی 
برای اصفهان در حال انجام است، افزود: یک بازنگری به هویت 
رنگ اصفهان باید صورت بگیرد و از اینکه هویت رنگی را منجمد 
کنیم و فقط به گذشته ها برگردانیم، مخالفم. از اینکه گذشته را 
نیز  به پیشینیان  بنیادین بدون توجه  بگیریم و تحوالت  نادیده 
انجام دهیم، مخالف هستم. این اسطوره شناس با بیان اینکه باید 
ضمن پویایی و بازتعریف رنگ به اصالت ها نیز توجه کرد، ادامه 
داد: باید اجازه دهیم جوانان رنگ مورد نظر خود را در شهری که 
زندگی می کنند، انتخاب کنند. همچنین آگاه سازی صورت بگیرد 
تا بدانند رنگی که پدران ما انتخاب کرده اند تصادفی نبوده، بلکه 
از روی حکمت و نوع نگاه پدران ما به جهان انتخاب شده است. 
نامور مطلق اضافه کرد: باید بافت تاریخی را با رنگ های خودشان 
حفظ کرد، اما اجازه دهیم بافت های جدید رنگ های جدید نیز 
به خود بگیرند. چون نسبت ما با جهان و شهر تغییر کرده است 
و دیگر آن جهانی که گذشتگان در آن زندگی می کردند، نیست.

جشن های دهه فجر، تحت تاثير 
تبليغات انتخاباتی نباشد

را  انقالب اسالمی  فرماندار شهرضا، دهه فجر و سالروز پیروزی 
نقطه عطف تاریخ انقالب دانست و گفت: این ایام برای همه مردم 
ارزش های  و  آرمان ها  با  آن  پیوند  به  توجه  با  و  است  ارزشمند 
امکانات موجود  از تمامی ظرفیت ها و  متعالی دینی، الزم است 
در  گالبی  محسن  شود.  استفاده  آن  باشکوه  برگزاری  برای 
جلسه ستاد دهه فجر شهرستان، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم 
همانند  و  تکراری  به صورت  ایام،  این  مراسم های  و  تا جشن ها 
سال های قبل برگزار شود. نوآوری و ابتکار در اجرای مراسم ها و 
جشن های دهه فجر باعث افزایش اثربخشی آن خواهد شد. وی 
با تاکید بر لزوم برگزاری یادواره شهدای دوران پیروزی انقالب 
فرصت  ایام  این  در  و  هستند  انقالب  پایگاه های  مساجد  گفت: 
مناسبی است تا از مساجد پیشگام در عرصه های مختلف انقالب 

و هم چنین شهدای آن دوران تجلیل شود.
 فرماندار شهرضا اظهار کرد: شهدای دوران انقالب الگوی شهدای 
دوران جنگ تحمیلی بوده اند و شهیدان دوران دفاع مقدس نیز 
در  باید  بنابراین  هستند؛  حرم  مدافع  شهدای  سرمشق  و  الگو 
از  تجلیل  و  شده  یاد  بزرگی  به  افراد  این  از  برنامه ها،  تمامی 
مقام شامخ آنها بکوشیم.  فرماندار شهرضا همچنین با اشاره به 
برگزاری انتخابات در اسفندماه سال جاری، گفت: مهم ترین وجه 
تمایز ایام دهه فجر امسال با سال های دیگر، تقارن آن با مباحث 
راجع به انتخابات است و از این نظر الزم است مجریان جشن ها 
و برنامه ها، مراقب باشند از این برنامه ها بهره برداری تبلیغاتی به 

نفع فرد یا گروه خاصی نشود.

 فوالدمبارکه در ليست 

صنایع آالینده اصفهان
زیست  محیط  مدیرکل  ظهرابی  حمید   : وطن  کیمیای 
از  مبارکه  فوالد  خروج   با  ارتباط  در  اصفهان  استان 
لیست صنایع سبز در سال های گذشته و قرار گرفتن آن 
در لیست صنایع آالینده نیز، بیان داشت: با وجود اینکه 
در  دقیقا  اتفاق،  یک  اثر  در  که  است  مدعی  شرکت  این 
این  آالیندگی  میزان  زیست  محیط  مسئوالن  بازدید  روز 
ذکر  قابل  نکته  این  شده،  خارج  استاندار  حد  از  کارخانه 
این  وقوع  از  قبل  همیشه  باید  سبز  واحدهای  که  است 
اتفاق ها، پیش بینی های الزم را انجام داده باشند. وی ادامه 
داد: باید توجه داشته باشیم در واحدی که خطا رخ داده 
وجود  این  با  دارد؛  وجود  اشتباه  این  تکرار  امکان  است، 
کنم  اشاره  نکته  این  به  مبارکه  فوالد  درباره شرکت  باید 
واحدهای  دیگر  به  نسبت  شرکت  این  شرایط  گرچه  که 
فوالدسازی کشور از نظر میزان تولید آالیندگی مناسب تر 
را  زیست  محیط  استانداردهای  نتوانسته  هنوز  اما  است، 

کسب و از فهرست صنایع آالینده خارج شود.

نایب ریيس اتحادیه مبل اصفهان : 

اتحادیه مبل، مسئوليتي در قبال 
نمایشگاه هاي غيرمجاز ندارد

اظهار  اصفهان،  مبل  اتحادیه  رییس  نایب  کیمیای وطن: 
کرد: بیش از 90 درصد غرفه داران در سیزدهمین نمایشگاه 
صنعت مبل و دکوراسیون خانگی، هم در بخش تولید و هم 
فروش مبلمان فعال هستند. به گزارش واحد رسانه شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، محسن امانی فر با 
اشاره به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و 
مبل و دکوراسیون خانگی در تاریخ اول تا چهارم دی ماه 
سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
واقع در پل شهرستان، افزود: سال گذشته، به منظور هرچه 
تخصصی تر کردن نمایشگاه صنعت مبل و دکوراسیون خانگی 
اصفهان، بحث فروش محصوالت حذف شد؛ اما امسال بخش 
فروش به این نمایشگاه باز خواهد گشت. امانی فر خاطرنشان 
مبل  نمایشگاه  در  مشارکت کنندگان  انتخاب  در  کرد: 
امسال، با هماهنگی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، اولویت با افرادی بوده است که سال گذشته بحث 
در  و همچنین  کردند  رعایت  را  نمایشگاه  در  فروش  عدم 
زمینه تولید مبل حرفی برای گفتن دارند. وی اذعان داشت: 
برگزاری برخی نمایشگاه های بدون مجوز و بی کیفیت نیز، 
که  است  زده  ضربه  اصفهان  مبل  صنف  فروش  میزان  به 
به نمایشگاه امسال  با اضافه شدن بحث فروش  امیدواریم 
این ضرر و زیان نیز جبران شود. وی با بیان اینکه در سه 
سال اخیر تعداد نمایشگاه های مبل بدون مجوز با تولیدهای 
بی کیفیت در شهر اصفهان افزایش یافته بود، تصریح کرد: از 
سال گذشته، اقدامات اطالع رسانی و آگاهی بخش را افزایش 
داده و در یک سال اخیر 6 نمایشگاه مبل بدون مجوز را 
وسیع  اطالع رسانی  نیز  نمایشگاه   6 درباره  کردیم؛  پلمب 
درباره نامشخص بودن برگزارکنندگان این نمایشگاه ها وعدم 
شده  ارایه  بی کیفیت  تولیدهای  قبال  در  مسئولیت  قبول 
انجام داده ایم.  اتحادیه مبل،  از سوی  نمایشگاه ها  این  در 
وی با اشاره به اینکه عمده برگزارکنندگان این نمایشگاه ها 
به  اتحادیه  بازرسان  گفت:  هستند،  دوره گرد  فروشندگانی 
برخورد  نازل،  قیمت های  با  بی کیفیت  تولیدهای  با  شدت 
و به کلیه شکایات ارسالی در این زمینه رسیدگی می کنند. 
و  مبل  صنعتی  شهرک  احداث  کرد:  اعالم  همچنین  وی 
تکمیل  و  طراحی  مرحله  از  اصفهان،  استان  دکوراسیون 
نقشه گذشته و به دنبال جذب حامی مناسب برای ساخت 
و ساز هستیم؛ چرا که تولیدکنندگان مبل چنین سرمایه ای 
برای احداث شهرک صنعتی در اختیار ندارند و هم اکنون 
شرکت های انبوه ساز از جمله گزینه های حامی مالی شهرک 
صنعتی مبل اصفهان، هستند. امانی فر بیان داشت: در زمین 
40 هکتاری که در خیابان امام خمینی واقع شده و از سوی 
مبلمان  صنعتی  شهرک  احداث  برای  اصفهان  شهرداری 
کنار  در  فروشگاه   700 است،  یافته  اختصاص  اصفهان، 
پارکینگ، انبار، مجموعه اداری، مسجد و رستوران مستقر 
خواهند شد. وی درباره روند برند سازی در زمینه مبلمان در 
 اصفهان گفت: در این زمینه موفقیتی نداشته و به قطعیت

 نرسیده ایم.
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کیمیای وطن : رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، گفت: چنانچه قانون 
افزایش قیمت منطقه بندی در شهرها تصویب شود، قیمت دریافت پروانه 
ساختمان پنج تا هفت برابر قیمت فعلی، افزایش خواهد یافت. رضا امینی 
عمران  و  شهرسازی  معماری،   کمیسیون  اعضای  با  مشترک  نشست  در 
شورای اسالمی شهر و انبوه سازان و مسکن سازان استان اصفهان با اشاره 
به اینکه این نشست ها باعث تبادل نظر پیرامون وضع قوانین مربوطه و 
راهکارها، فرایندها و ساز و کارهای اداری می شود، اظهار داشت: از این رو 
می توان گوشه ای از مشکالت این قشر را رفع و زمینه را برای سرمایه گذاری 

در اصفهان فراهم کرد.
««فرآیند طوالنی صدور پروانه

ساختمان های  برای  پروانه  صدور  طوالنی  فرآیند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بزرگ، مدت زمان اعتبار پروانه و نحوه محاسبات برای پرداخت عوارض 
شهر  انبوه سازان  روی  پیش  چالش های  مهم ترین  از  ساختمان ها،  در 
اصفهان است، ابراز داشت: از این رو باید توجه داشت که برخی از مشکالت 
انبوه سازان در حوزه های دستگاه  های خدمات رسان است که شهرداری و 
شورای شهر پس از احصا، مشکالت آنها را با دستگاه های مربوطه در میان 

می گذارد.
««رکود مسكن

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه توجه به ساخت و 
ساز در دستور ویژه شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان قرار دارد، 
اضافه کرد: ساخت و ساز، بخش عظیمی از درآمد شهرداری را به خود 
اختصاص داده و نمی توان از این بخش غافل بود. وی با بیان اینکه باید 
بهترین قوانین و ضوابط برای برون رفت از رکود مسکن در کشور وضع 
شود، گفت: باید این قوانین به گونه ای وضع شود تا برای آیندگان شهر نیز 

عارضه آفرین نباشد.
««افزایش قیمت منطقه بندی

منطقه بندی  قیمت  افزایش  الیحه  اخیرا،  مجلس  اینکه  بیان  با  امینی 
عنوان  به  رو  این  از  افزود:  است،   رسانده  تصویب  به  را  در سطح شهرها 
نمایندگان مردم، حدود چهار ماه است که تمام توان خود را برای مقابله با 
این قانون در دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم در این زمینه موفق باشیم. 
وی با اشاره به اینکه چنانچه قانون افزایش قیمت منطقه بندی در شهرها 
قیمت  برابر  تا هفت  پنج  پروانه ساختمان  دریافت  قیمت  تصویب شود، 
فعلی افزایش خواهد یافت،  افزود: این افزایش برای انبوه سازان و شهرداری 

مشکالت زیادی را به وجود می آورد.
««فعالیت های عمرانی

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه 65 درصد از درآمد 
داشت:  ابراز  می آید،  دست  به  تراکم  فروش  محل  از  اصفهان  شهرداری 
تاثیر قرار گرفته است و  این درآمد تحت  بازار مسکن  به رکود  با توجه 
اعتبارات شهرداری در محل بودجه های جاری تامین و در محل بودجه های 
عمرانی با کمبود روبرو است و این در حالی است که فعالیت های عمرانی 

به ویژه در محالت، جزو مطالبات اصلی شهروندان است.
««افزایش قیمت منطقه بندی

اینکه به منظور اجرای تعیین قیمت بر اساس  به  با اشاره  ادامه  وی در 
اداره راه و شهرسازی، اداره ثبت احوال، سازمان  منطقه بندی در شهرها، 
تشکیل  با  و شورای شهر  کشاورزی  دارایی، جهاد  اداره  مهندسی،  نظام 
تیمی این افزایش قیمت را تصویب می کنند، افزود: در این راستا پیش بینی 
می شود افزایش قیمت منطقه بندی بین هفت تا 11 درصد افزایش یابد. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: در این راستا، در شهر 

اصفهان می توان طرح های تشویقی را برای تجمیع پالک ها نیز در دستور 
کار قرار داد.

««شورای شهر، متعلق به مردم است
همچنین رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی 
به  باید  ساز،  و  ساخت  حوزه  در  موجود  مشکالت  گفت:  اصفهان  شهر 
مسئوالن منتقل شود تا در راستای رسیدگی به این مشکالت راهکارهای 
الزم ارایه شود. عبدالرسول جان نثاری اظهار کرد:  شورای شهر متعلق به 
مردم است و درب شورای شهر باید به روی تمام مردم و افراد فعال در حوزه 
باشد. رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی  باز  ساخت و ساز 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر کمیسیون های 
به  رسیدگی  راستای  در  و  کنند  می  فعالیت  شهر  شورای  در  تخصصی 
مشکالت شهر تالش می کنند. وی با تاکید بر اینکه کمیسیون های شورای 
های  حوزه  در  مشکالت شهر  و  مسایل  تا  باشند  افکری  اتاق  باید  شهر 
مختلف مورد بررسی قرار بگیرد، ادامه داد: اتاق فکری باید در کمیسیون 
از  نفر  با حضور 30  اسالمی شهر  و شهرسازی شورای  معماری  عمران، 
افراد فعال در حوزه ساخت و ساز تشکیل شود. جان نثاری با بیان اینکه 
مشکالتی که در این حوزه وجود دارد، باید به مسئوالن منتقل شود، تاکید 
شهرداری  به  مربوط  سازها  و  ساخت  به  مربوط  مباحث  از  بخشی  کرد: 
با  وی  است.  کرده  منتقل  اداره ها  به  را  مشکالت  این  شهرداری  و  بوده 
اشاره به اینکه همیشه زمانی که در جلسه ها هستیم، تصور می کنیم که 
اصفهان خوب بوده، اول است و هیچ مشکلی در اصفهان وجود ندارد؛ اما 
به این صورت نیست، افزود: زمانی که مسایل و مشکالت تکرار می شود 
باید به دغدغه مسئوالن تبدیل شود. رییس کمیسیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بحث ساخت و ساز و امور 

شهرسازی،  مسایل جدی و اساسی است و طی دو سال گذشته تالش 
کرده ایم که این مسایل دغدغه مسئوالن شود.

ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

افزایش ۷ تا ۱۱ درصدی قيمت منطقه بندی در اصفهان

موزه علوم و فناوری در دانشگاه اصفهان احداث می شود
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 « گشتی در اخبار
خوش  خبري شهردار به شهروندان یزدي

بلوار خاتم شهر یزد، پس از سال  ها کش و قوس بر سر تملک  پالک هاي در مسیر، 
به خیابان اتصال  بر اعالم شهردار یزد، آماده  بنا   باالخره به همت شهرداري و 

یزد در نشست شوراي  آیت اهلل کاشاني شد. »محمدرضا عظیمی  زاده« شهردار 
شهر یزد، با اشاره به این نکته که بلوار خاتم یکی از بلوارهای مهم در مرکز شهر 
کاشانی  آیت اهلل  پرتردد  خیابان  ترافیک  کاهش  در  موثری  نقش  که  است  یزد 
خواهد داشت، اظهار کرد: با تملک یک پالک باقی مانده در مسیر بلوار خاتم، این 
بلوار آماده اتصال به خیابان کاشانی است. گفتني است، بلوار خاتم که در امتداد 
بلوار آیت اهلل  به  را  ایجاد شده است، مرکز شهر  امام جعفر صادق)ع( یزد  بلوار 
مدرس متصل می  کند و مي تواند ترافیک خیابان پرتردد آیت اهلل کاشانی شهر یزد 
را تا 50 درصد کاهش دهد. حجت االسالم »عباس زارع« رییس شورای اسالمی 
شهر یزد نیز در دویست و چهل و چهارمین نشست این شورا، در سخنانی به 
مظلومیت شیعیان نیجریه و محکوم کردن قتل عام این شیعیان به دست ارتش 
عناصر  مجازات  لزوم  و  بر ضرورت حفظ حقوق شیعیان  وي  پرداخت.   نیجریه 
خود سر ارتش نیجریه تاکید کرد و افزود: باید همه دنیا این جنایات زشت را 
از چنین فجایعی،  برای جلوگیری  اسالمی  محکوم کنند و خصوصا کشورهای 

اقدامات الزم و مناسب را انجام دهند.

 رشد ۱۷.5 درصدی صادرات 
صنعتی و معدنی کرمان

کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
گفت: امسال صادرات صنعتی و معدنی 17 و نیم درصد رشد داشته است. »مصطفی 
زریسفی« در حاشیه بازدید استاندار کرمان از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اظهار کرد: در حوزه بازرگانی 620 نفر فعال تجارت خارجی داریم که نسبت به سال 
92 و علی رغم همه مشکالت این تعداد 19 درصد رشد داشته است. وی با اشاره به 
اینکه سال 93 سال طالیی برای استان کرمان بود، افزود: در سال 93 اشتغال در 
تجارت خارجی 1675 نفر، میزان صادرات یک میلیارد و 166 میلیون دالر، واردات 
به استان کرمان 719 میلیون دالر و تراز تجارت استان 447 میلیون دالر بوده است. 
نفر،  استان 1145  اشتغال در تجارت خارجی  نیز  ادامه داد: در سال 92  زریسفی 
میزان صادرات 796 میلیون دالر، واردات به استان 432 میلیون دالر و تراز تجاری 
و  معدن  سازمان صنعت،  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون  بود.  دالر  میلیون   364
تجارت استان کرمان گفت: سال گذشته 90 درصد صادرات مربوط به پسته و مابقی 
صنعتی و معدنی بوده است که امسال صادرات صنعتی و معدنی 17 و نیم درصد 

رشد داشته است؛ ضمن اینکه ما از صادرات مجدد هیچ استفاده ای نمی کنیم.

 مدیریت واحد در ناوگان 
چهارمحال و بختياری وجود ندارد

مدیر حمل و نقل و پایانه ها استان چهار محال و بختیاري گفت: متاسفانه مدیریت 
آن کمک  مدیریت  در  نمی تواند  امر  و همین  نمی شود  ناوگان مشاهده  در  واحد 
کننده باشد. منوچهر سلمان زاده با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل استان، بخش 
مینی بوس ها است، اظهار کرد: سن این ناوگان باالست و با توجه به اینکه توجیه 
سواری  ناوگان  اینکه سن  بیان  با  وی  است.  آن سخت  نوسازي  ندارد،  اقتصادي 
شش سال، سن ناوگان اتوبوس 11 سال و سن ناوگان مینی بوس 26 سال برآورد 
شده است، تاکید کرد: ناوگان حمل و نقل مینی بوس باید به دولت اعتماد کند؛ 
انجام می شود و در  استان توسط مینی بوس  نقل در  و  چرا که 56 درصد حمل 
آینده این ناوگان با مشکل مواجه خواهد شد. سلمان زاده میزان مصرف سوخت 
ناوگان مینی بوس را 28 لیتر در 100 کیلومتر، عنوان کرد و گفت: با نوسازی این 
ناوگان در نظر گرفته شده است که این میزان سوخت به 15 لیتر در 100 کیلومتر 
با  با ایمني است که  اولویت  کاهش می یابد. وي افزود: در سیاست هاي سازماني 
همکاري راه و شهرسازي و پلیس راه به دنبال افزایش ایمني هستیم. سلمان زاده 
با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت انفرادي بر ناوگان ها حاکم است، تصریح کرد: 
در  نمی تواند  امر  همین  و  نمی شود  مشاهده  ناوگان  در  واحد  مدیریت  متاسفانه 

مدیریت آن کمک کننده باشد.

 شوراهای اسالمی، در تمامی تحوالت کشور تاثير گذارند

فرهنگ ترافيک باید به طور هدفمند تغيير کندآتش نشاني اصفهان در بين سه کشور برتر جهان



موسوی فیلمساز جوان 
نجف آبادی : 

اهل سنت و تشیع در کنار 
هم، فیلم های عمار را دیدند

سیدعلیرضا موسوی، فیلمساز جوان نجف آبادی)اصفهان( 
و یکی از اکران کنندگان مردمی جشنواره عمار است. وی 
مدتی پیش، تعدادی از فیلم های عمار را در مناطق سّنی 
و شیعه نشین استان سیستان و بلوچستان به نمایش در 
آورده که این اکران ها با واکنش های جالبی از طرف مردم 

منطقه روبرو شده است.
 این فیلمساز جوان نجف آبادی که به خاطر فعالیت  در 
از طریق دوستانش  و  زاهدان  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
با جشنواره مردمی عمار آشنا شده است، در گفت وگو با 
فارس درباره اکران در مناطق اهل تسنن سیستان، گفت: 
تاکنون در مناطق سنی و شیعه نشین سیستان، دو بار 
استقبال  با  اکران کردیم که  را  فیلم های جشنواره عمار 
که  این  از  مردم  و  است  مواجه شده  مردم  خیلی خوب 
می دیدند عده ای برای پخش فیلم در منظقه شان حضور 
درباره  فرهنگی  فعال  این  بودند.  خوشحال  کردند،  پیدا 
در  متاسفانه  کرد:  بیان  استان،  این  سینماهای  وضعیت 
کل سیستان و بلوچستان فقط یکی از سینماهای شهر 
زاهدان که آن هم در اصل سالن اجتماعات است، فعالیت 
تنها  از  البته  هستند.  تعطیل  سینماها  بقیه  و  می کند 

سینمای زاهدان هم چندان استقبالی نمی شود. 
فرهنگسرای  مدارس،  مساجد،  از  برخی  در  که  موسوی 
جوان و حوزه علمیه امام صادق)ع( زاهدان هم فیلم های 
مناطق  انتخاب  علت  درباره  است،  کرده  اکران  را  عمار 
به  کرد:  اظهار  فیلم،  اکران  برای  سیستان  سنی نشین 
دلیل حضورم در سیستان و بلوچستان و آشنایی با مردم 
منطقه، اعتقاد داشتم که اگر واقعا فیلمی حرف مردم را 
بزند و فیلمساز صادقانه کار کرده باشد، حتما مردم از آن 
خودم،  مستندهای  در  این  بر  عالوه  می کنند.  استقبال 

حمایت های مردم را دیده بودم.
و  پروژکتور  تهیه  برای  زهک،  شهر  در  داد:  ادامه  وی 
دستگاه پخش جهت اکران، به ادارات و مسئوالن مختلف 
ما  لفظا  که  این  علی رغم  هرکدام  ولی  کردیم،  مراجعه 
دادن  از  مختلف  بهانه های  به  ولی  می کردند،  تشویق  را 
امکانات خودداری می کردند. در این شرایط یکی از افراد 
گروه اکران پیشنهاد داد که بدون تهیه امکانات به منطقه 

برویم. 
روستای  سمت  به  حرکت  از  قبل  کرد:  تصریح  موسوی 
دادیم  اطالع  محل  مردم  به  نظرمان،  مورد  سنی نشین 
که ما بدون امکانات و تجهیزات می آییم، آنها هم گفتند 
بزرگ ترین  گفتیم  جواب  در  دارید.  نیاز  چیزی  چه 
این  کنید.   تهیه  فیلم ها  اکران  برای  را  روستا  تلویزیون 
فعال فرهنگی افزود: وقتی به روستا رسیدیم، مردم محل 
آورده  فیلم  اکران  برای  را  روستا  تلویزیون  بزرگ ترین 
بودند. با بلندگو هم برنامه اکران فیلم را اعالم کرده بودند 
و مردم یک ساعت قبل از رسیدن ما، جلوی در مسجد 
جشنواره  شروع  با  که  فرهنگی  فعال  این  بودند.  منتظر 
عمار در کشور به طور جدی وارد عرصه فیلمسازی شده 
با اشاره به استقبال مردم از پخش فیلم ها اظهار داشت: 
بعد از پخش مستند »اهل سنت ایران« که بدون دوبله و 
تنها با زیرنویس بود، فکر می کردیم که به خاطر ریتم تند 
فیلم و زیرنویس، شاید مردم چندان متوجه هدف فیلم 
جالبی  تحلیل های  ما  تصور  برخالف  ولی  باشند،  نشده 
داشتند؛ حتی برخی می گفتند که این کارگردان فیلم را 
در جهت اتحاد مسلمانان شیعه و سنی ساخته است؛ در 
بار فیلم را  حالی که حتی خود من هم اگر برای اولین 

می دیدم چنین برداشتی نمی کردم.

روزنامه گاردین در تحلیلی جالب درباره اعالم 
اسکار  به  یافته  راه  فیلم های  فهرست   پیش 
فیلم  سه  حذف  زبان،  خارجی  فیلم  بهترین 
محبوب از جمله فیلم »محمد رسول اهلل)ص(«  
به  زیادی  حد  تا  را  رقابت ها  مرحله  این  از 
دانست.  شائول«  »پسر  هولوکاستی  فیلم  نفع 
پنج شنبه گذشته 9 فیلم از میان 80 فیلم راه 
خارجی  فیلم های  اسکار  رقابت های  به  یافته 
زبان 2016، به عنوان پیش فهرست این بخش 
جای  میان  این  در  که  شد  اعالم  رقابت ها  از 
رسول اهلل)ص(«  »محمد  سینمایی  فیلم  خالی 
نقطه های  علی رغم  مجیدی«،  »مجید  ساخته 

فیلم  چند  کنار  در  داشت  که  بسیاری  قوت 
دیگر تعجب بسیاری را برانگیخت. در این میان 
اعالم  با  نیز  »گاردین«  زبان  انگلیسی  روزنامه 
به  یافته  راه  فیلم های  اسامی  نوشت:  این خبر 
پیش فهرست اسکار، بهترین فیلم خارجی زبان 
2016 در حالی اعالم شده که جای خالی سه 
فیلم بسیار محبوب و مورد توجه شامل:»محمد 
رسول اهلل)ص(«، فیلم برنده شیر طالی جشنواره 
ونیز، »کبوتری برای تامل در باب هستی روی 
شاخه نشست« و همچنین »آدمکش« از تایوان 
به چشم می خورد. این روزنامه در ادامه متذکر 
شد: چنین حذف هایی به این معناست که فیلم 

شائول«  »پسر  کن،  جشنواره  در  درخشیده 
ساخته »الزلو نمس« در صدر توجه منتقدان 
و کارشناسان )رای دهندگان اسکار( قرار گیرد. 
به  یهودی  مردی  داستان  شائول«  »پسر  فیلم 
نام شائول است که در آشویتس زندانی است. 
او با کار کردن در اتاق گاز از مرگ می گریزد. 
کار او تخلیه اجساد یهودیان از اتاق گاز است، 
آن  انجام  به  حاضر  ها  نازی  که  کثیفی  کار 
نبودند. در میان اجساد، شائول جسد پسرش را 
شناسایی می کند و در جدال برای بازگرداندن 
با  را  او  می گیرد  تصمیم  انسانیش،  وجدان 

احترام به خاک بسپارد.

بین المللی  کنفرانس  خروجی  کشور،  گردشگری  معاون 
برند گردشگری که قرار است دی ماه در اصفهان برگزار 
شود را، تعیین شاخص ها برای احصای یک لوگوی ملی 
دانست و گفت: از این کنفرانس برندی به دست نمی آید. 
قرار است کنفرانس برند گردشگری در روزهای 1۳ و 1۴ 
دی ماه در اصفهان برگزار شود و کارشناسان خارجی از 
چین، آمریکا، پرتغال، دانمارک و... حضور داشته باشند. 
بلند  فهرست  نیز  کنفرانس  این  علمی  کمیته  بخش  در 
باالیی از مدیران میراث فرهنگی در استان های اصفهان، 
خراسان رضوی، استادان حوزه گردشگری از دانشگاه های 
اصفهان،  آزاد،  دانشگاه  فرهنگ،  و  علم  مشهد،  شیراز، 

عالمه طباطبایی و... حضور دارند.
مدیران  از  نیز  کنفرانس  این  راهبری  شورای  اعضای   
حوزه  محققان  از  برخی  و  گردشگری  معاونت 
میان  این  در  البته  که  است  شده  تشکیل  گردشگری 
بخش  رییس  و  فرهنگی  میراث  سازمان  عمومی  روابط 
حضور  هم  برنامه  این  برگزاری  متولی  و   خصوصی 

دارند.

سیاستگذاری  شورای  در  بهشتی  و  حجت   »»
کنفرانس

کارشناسان  هم  کنفرانس  این  سیاستگذاری  شورای  در 
و مدیران معاونت گردشگری و معاونت صنایع دستی و 

میراث فرهنگی عضو هستند و در این میان مهدی حجت 
قایم مقام سابق سازمان میراث فرهنگی و محمد بهشتی 
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز حضور دارند. برای 
برگزاری این کنفرانس، معاونت گردشگری یک نشست 
خبری پیش از ظهر یکشنبه 29 آذر ماه در ساختمان 
با  نشست  این  در  خبرنگاران  کرد.  برگزار  معاونت  این 

موحد،  رحمانی  مرتضی 
بر  کشور  گردشگری  معاون 
این موضوع بحث کردند  سر 
اولین  کنفرانس  این  که 
نیست  حوزه  این  در  برنامه 
هم،  باز  که  است  قرار  آیا  و 
برای برند گردشگری تعریفی 
ارایه کنیم یا اینکه قرار است 
از  نتیجه ای  مدتها  از  بعد 
بگیریم؟ رحمانی موحد  برند 
بحث ها  این  به  پاسخ  در 
»برند  اینکه  بر  تاکید  با 
مطالبه  یک  گردشگری« 
بوده است،  از متولیان  جدی 
با  کنفرانس هایی  قبال  گفت: 
و  شده  برگزار  برند  موضوع 
ما هم جلسه های مشورتی را 

تشکیل داده بودیم، اما نیاز بود که در سطح قابل قبولی، 
یک بار این موضوع را در دولت تدبیر و امید مطرح کنیم.   
به ضوابط  این کنفرانس  این است که خروجی  هدفمان 
و فراخوانی برای تبیین برند گردشگری تبدیل شود. به 
همین دلیل پنل های تخصصی نیز برگزار خواهد شد و از 
نماینده یونسکو نیز برای سخنرانی دعوت شده است. وی 
گفت: خروجی کنفرانس بعدی برند گردشگری در کمیته 
ملی تصویب می شود. اکنون می خواهیم یک مسیری را 
برای دسترسی به یک شاخص و نشان در گردشگری طی 
کنیم. تا کنون نیز ۴2 مقاله به دبیرخانه ارسال شده است. 
برای آن طراحی  TBRAND.IR هم  همچنین سایت 
شد. رحمانی موحد ادامه داد: فرایند ساخت برند واقعی 
مراحل مختلفی دارد که شاید تنها 20 درصد آن تعیین 
نباشد،  دارای ضوابط  آن  تبیین  اگر  باشد.  لوگو  و  نشان 
هیچ وقت جامعیت الزم را برای پذیرش همه عوامل یک 
و  اولین  برنامه  این  امیدواریم  داشت.  نخواهد  محصول 
ما در دو  باشد.  برند گردشگری  برنامه در حوزه  آخرین 
سال اخیر با این موضوع زندگی کردیم؛ ما باید یک بار و 
 در یک جا نظرات را دور هم جمع  و یک چارچوب را احصا

 کنیم.
«« امیدوریم این کنفرانس ما را به سوی تعیین برند 

گردشگری پرتاب کند
گردشگری  برند  قبلی  سمینارهای  در  اینکه  درباره  وی 

در  برندی  کنفرانس  این  از  گفت:  است،  شده  تعریف 
نمی آید؛ من تعریفی مورد اجماع که در این مملکت به 
آن رسیده باشند، ندارم؛ اگر شما دارید، بگویید. در این 
است  ممکن  شود.  ارایه  شاخص ها  است  قرار  کنفرانس، 
فرمول این شاخص، بوم گردی باشد؛ ممکن است دریا و 
این سواالت جواب  به  تواند  باشد؛ چه کسی می  جنگل 
لوگوی  یک  به  را  ما  که  ضوابطی  می خواهیم  ما  بدهد. 
همه  را  برند  تعریف  وگرنه  کنیم؛  احصا  می رساند،  ملی 

بلد هستند. 
اگر  که  کرد  تاکید  نکته  این  بر  گردشگری  معاون 
ملی  وفاق  مورد  باید  شود،  تهیه  است  قرار  برندی 
باشد.  تایید شده  که  نداریم  برندی  هیچ  هنوز  ما   باشد. 
اگر کسی می گوید این ضوابط تدوین شده و این کنفرانس 

اضافه است، به من بگوید. 
فعالیت های  میان  از  که  گفت  نمی توان  راحتی  این  به 
بگوییم  کارشناسی  نظر  بر  تکیه  بدون  می توان  فعلی 
کنفرانس  این  ماست.  گردشگری  برند  موضوع،  فالن 
برند  تعیین  سوی  به  را  ما  اینکه  برای  است  راهی 
را  کسی  هر  حال  این  با  کند.  رهنمون  گردشگری 
به  است،  نظر  صاحب  حوزه  این  در  کنید  می  فکر  که 
ببریم.  بهره  پنل ها  در  حضورشان  از  تا  کنید  معرفی   ما 
ممکن است به این موضوع برسیم که دوره گذار از یک 

برند گذشته و به چند برند نیاز داریم.

پیشکسوت تعزیه اصفهان درگذشت
کیمیای وطن :  یکی از پیشکسوتان تعزیه خوانی 
غالم عباس  حاج  گفت.  وداع  را  فانی  دار  اصفهان 
وحید دستجردی، گنجینه ای از اشعار و نسخه های 
حاج  گفت.  لبیک  را  حق  دعوت  اصفهان،  تعزیه 
غالم عباس وحید دستجردی از پیشکشوتان تعزیه 
اصفهان، دعوت حق را لبیک گفت. حاج غالم عباس 
دستگرد  در  سال 1۳00  متولد  دستجردی  وحید 

خیار اصفهان و از کودکی با هنر تعزیه، آشنا شد. وی، پس از پیروزی انقالب 
حضرت  اسالمی،  جمهوری  بنیانگذار  محضر  از  نامه ای  طی  ایران  اسالمی 
امام خمینی)ره( سواالت خود مبنی بر اجرا یا عدم اجرای تعزیه را خواستار 
می شود که با پاسخ مثبت حضرت امام خمینی)ره( تعزیه که برای مدتی 
در اصفهان تعطیل شده بود، دوباره از سرگرفته می شود. گفتنی است، این 
پیرغالم حسینی در گلزار شهدای دستگرد خیار واقع در بلوار کشاورز آرمید 
و مراسم ختم آن مرحوم 29 آذر در مسجد امیرالمومنین)ع( دستگرد خیار 

برگزار شد.

 ثبت نام دوره »سبک شناسی«
 در تاالر هنر اصفهان

برگزاری  به  زمستان  ترم  ویژه  اصفهان  تاالر هنر    :  کیمیای وطن 
تدریس  با  شناسی«  »سبک  آموزشی  کالس 
به گزارش  اقدام کرده است.   سعید محسنی، 
تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط 
شهرداری اصفهان، بررسی ویژگی های زمانی 
و مکانی و علل پیدایش سبک  های مختلف 
هنری با عنایت به هنرهای نمایشی و پرداختن 

به خصایص هر مکتب با ارایه نمونه های تصویری از جمله سرفصل  های 
موضوعی این کالس است.  کالس های تاالر هنر شامل بازیگری تئاتر، 
فیلم نامه نویسی  نمایشنامه نویسی، سبک شناسی و  تئاتر،  کارگردانی 
است که عالقه مندان برای ثبت نام می توانند تا سوم دی ماه، همه 
الله  پارک  در  واقع  هنر  تاالر  آموزش  واحد  به  ظهرها  از  بعد  روزه 
مراجعه  کنند.  عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص 
ثبت نام و شرکت در کالس سبک شناسی با تدریس سعید محسنی، 

می توانند با شماره   ۳۵660881 تماس حاصل نمایند. 

 عیادت مدیرعامل فارابی 
از مرادی کرمانی

با  فارابی  بنیاد سینمایی  تابش مدیرعامل  : علیرضا  کیمیای وطن 
بنیاد  امنای  هیئت  عضو  کرمانی  مرادی  هوشنگ  خانه  در  حضور 

این نویسنده پیشکسوت  از  فارابی،  سینمایی 
عیادت کرد. علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد، با 
حضور در خانه این نویسنده معاصر از مرادی 
کرمانی عیادت کرد و در جریان حال عمومی 
ایشان قرار گرفت. تابش ضمن آرزوی سالمتی 
و بهبودی کامل برای این نویسنده نامدار، ابراز 

امیدواری کرد با سپری شدن دوران نقاهت، وی هرچه زودتر به عرصه 
ادبیات و هنر بازگردد. هوشنگ مرادی کرمانی دو هفته پیش مورد 
عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و هم اکنون دوران نقاهت را در منزل 
سپری می کند. هوشنگ مرادی کرمانی ۷1 ساله، نامزد ایرانی دریافت 

جایزه یادبود آسترید لیندگرن 2016، در بخش نویسندگان است.

 تغییر مدیران شبکه های 
دو و سه صحت ندارد

از سمت مدیر کلی  از استعفای »محمدرضا تخشید«  معاون سیما 
امور نمایش سیما خبر داد. »علی اصغر پورمحمدی« درباره رفتن 

از شبکه قرآن سیما، گفت: دوره  محمدی نیا 
کاری در تلویزیون 2۵ سال است و برخی بعد 
از پایان این مدت از تعویق استفاده می کنند؛ 
آقای محمدی نیا هم مدت ها بود که بازنشسته 
شده بودند و ما بیش از این نمی توانستیم در 
خدمتشان باشیم.  وی همچنین درباره شایعه 

تغییر مدیران شبکه دو و سه سیما نیز، اظهار داشت: این موضوع 
صحت ندارد و این مدیران کماکان در حال خدمت به مردم هستند. 
پورمحمدی در ادامه از رفتن محمودرضا تخشید از مرکز امور نمایشی 
سیما خبر داد و گفت: آقای تخشید طی ماه های اخیر، ۳ بار استعفا 
دادند که آخرین آنها مربوط به اوایل آذرماه بود. من ابتدا قصد نداشتم 
با توجه به  ایشان تاکید کردند که  ایشان را بپذیرم، ولی  استعفای 
شرایط موجود حاضر به ادامه همکاری در این سمت نیستند. وی 
در پایان، درباره جایگزین تخشید در مرکز امور نمایشی سیما، گفت: 
هنوز مشخص نشده که چه کسی جایگزین ایشان خواهد شد، ولی 

طی امروز و فردا قطعا مدیر جدید را معرفی خواهیم کرد.

رونمایی از لوگوی جدید آی فیلم

طرحی  از  فیلم  آی  تلویزیونی  شبکه های  مدیر 
به  بین المللی  شبکه های  این  برای  جدید  لوگوی 
محمد  داد.  خبر  اسالمی   - ایرانی  سیاق  و  سبک 
تغییرات کلی در  آینده  حاتمی گفت: در روزهای 
فیلم رخ خواهد داد و  بسته گرافیکی  شبکه آی 
همزمان با این اتفاق قاب تصویری از فرمت پخش 
۴ به ۳ در قاب قدیمی تلویزیون، به، 16 به 9 تبدیل 
می شود. مدیر شبکه آی فیلم عنوان داشت: باتوجه 

به تاکید ریاست محترم سازمان صداوسیما بر افزایش سطح کیفی جلوه های 
امکانات،  کمبود  و  مالی  مشکالت  علی رغم  شبکه ها،  بصری  و  گرافیکی 
تالش های الزم صورت گرفته و انشاءاهلل در روزهای آینده، بسته گرافیکی 

شبکه ای فیلم ارتقا خواهد یافت.

جلد دوازدهم »الحیاة« منتشر شد
کتاب  جلدی  دوازده  مجموعه  از  جلد  آخرین 
سوی  از  حکیمی  محمدرضا  قلم  به  »الحیاة« 
شد.  کتاب  بازار  راهی  ما«  »دلیل  انتشارات 
زندگی ساز  آموزه های  از  مجموعه ای  »الحیاة« 
به  انسان  رسیدن  برای  »ثقلین«،  عزت آفرین  و 
مجموعه  جلد   12 این  است.  طیبه«  »حیات 
گران قدری از آیات و روایات است که به صورت 

علمی و کاربردی، نگاه اسالم به مباحث اقتصادی، عدالت، انسان، خانواده، 
جامعه و ... را بر اساس تاکید رسول گرامی اسالم )ص( در حدیث ثقلین 
تفکیک موضوعی  است.  اسالمی معرفی کرده  و غیر  اسالمی  به جامعه 
مطالب و کاربردی کردن آنها با توجه به نیاز جامعه دینی و آشنا کردن 
همه جوامع خرد و کالن با اسالم، تجدید حیاتی در ناآشنایان با مکتب 
اهل بیت )ع( ایجاد می کند. دقت نظرهای مولفان، گویای نگاه ریزنگر آنها  
اسالم دستورات  جامعیت  همچنین  و  خانواده ها  و  جامعه  مشکالت   به 

 است.

تحلیل جالب روزنامه گاردین
حذف غیر منصفانه فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« از اسکار

معاون گردشگری کشور:

به دست نمی آید

برندی از کنفرانس 
»برند گردشگری«  
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گشتی در اخبار

 «سینامی جهان

رفهنگ و هنر

برگزیدگان  »راوی« مشخص شدند
کیمیای وطن : نخستین جشنواره هنرهای نمایشی راوی در اصفهان برگزیدگان خود را در دو 
بخش اصلی و تقدیری، شناخت. رقابت در بخش هنر نمایشنامه خوانی یکی از اصلی ترین اهداف 

شد. برپایی این جشنواره بود که میان گروه های حاضر  برگزار  جشنواره  در  شرکت کننده 
گروه   12 بازبینی  و  ابتدایی  مرحله  جشنواره در  در  شرکت  خواستار 

عملکرد بودند که در نهایت ۷ گروه به مرحله  و  یافتند  راه  نهایی 
و  صابری  نرگس  داوری  به  احمد رضایی مورد داوری و آنها 
هیئت  نظرات  گرفت.  قرار  اصلی قضاوت  بخش  در  داوران 
نقش داوری آثار در سه بخش کارگردانی،  و  زن  خوانان  نقش 
مریم خوانان مرد انجام شد که در بخش  لک،  نوراهلل  کارگردانی 

ترتیب  به  دریایی  فرخنده  و  ترانه های صادقی  نمایش های  برای 
رویا  اطاق  و  دروغ  و  خشکسالی  بخش قدیمی،  در  همچنین  شدند.  برگزیده 

نمایشنامه های  برای خوانش در  آرزو شیروانی و شهره آخوندی  نقش خوانان زن مریم صادقی، 
خشک سالی و دروغ و ترانه های قدیمی، اطاق رویا و نگین و نقش خوانان مرد، امین طاهری، 
و  قدیمی  های  ترانه  نگین،  نمایشنامه های  در  خوانش  برای  ایازی  علی  و  حیدری  حاج  ابراهیم 
خشکسالی و دروغ انتخاب شدند. در بخش موسیقی نیز از فردوس امیری و در بخش نوازندگی 

ساز و طراحی برتر موسیقی از شهاب روحانی تقدیر به عمل آمد.

ساخت یک سریال ایرانی در ژانر وحشت
نخستین سریال شبکه ویدیویی در ژانر وحشت به کارگردانی رامین عباسی زاده - تهیه کننده سریال هایی 
چون »او یک فرشته بود«، »کت جادویی« و »پلیس جوان« جلوی دوربین می رود. »احضار« عنوان نخستین 
مجموعه ویژه توزیع در شبکه نمایش خانگی است که رامین عباسی زاده به زودی در اولین تجربه کارگردانی 

استقبال از آثار عرضه شده در شبکه ویدیویی خود، آن را در تهران مقابل دوربین خواهد برد. 
ژانر وحشت، از انگیزه های اصلی حضور و یک قصه جذاب با تمی نوگرایانه در 

این  دوربین  پشت  در  تجربه عباسی زاده  نخستین  تا  است  سریال 
در کارگردانی او ثبت شود. عباسی زاده   «  : می گوید  پروژه  این  درباره 
دیالوگ ها  از  »احضار«  گریم فیلمنامه  لباس،  و  صحنه  طراحی  تا 
مناسبات  تولید،  اجزای  باقی  ساخت و  برای  الزم  ابزارهای  و 

قرار  نظر  مد  ژانر وحشت،  در  بیشتر اثری  برای  سویی  از  است.  گرفته 
و  جوان  چهره های  از  اصلی  مستعد بهره گرفتیم که پروسه انتخاب نقش های 

افرادی  تا  انجامید  به طول  ماه  متناسب با نقش ها، مورد استفاده قرار گیرند؛ آنان چندین 
ضمن اینکه پس از انتخاب این بازیگران که طی چند مرحله و با حضور و داوری بازیگران شناخته شده کشور 
صورت گرفت، در کارگاه های متعددی جلسه های فیلمنامه خوانی، آموزش فن بیان، زبان بدن و ... نیز داشتیم 
تا بازیگرانی صیقل خورده را با این سریال به سینما و تلویزیون معرفی کرده باشیم. هرچند یکی دو بازیگر نام 

آشنا نیز در این سریال بازی خواهند داشت که در آینده نام هایشان را رسانه ای خواهیم کرد«.

»خندوانه« هنوز با تلویزیون قرارداد نبسته است
تهیه کننده »خندوانه« درباره وضعیت این برنامه که پیش تولید خود را در شبکه نسیم پشت سر 
گذاشته، بیان کرد که این برنامه هنوز با تلویزیون قراردادی نبسته است. جواد فرحانی تهیه کننده 
»خندوانه« درباره این برنامه که تاکنون دو فصل از آن در شبکه نسیم روی آنتن رفته است و این 
روزها در مرحله پیش تولید به سر می برد، گفت: ما فعال در مرحله برآورد بودجه هستیم و هنوز 

در  وی  نبسته ایم.  تلویزیون  با  جواب به سوالی درباره زمان تولید برنامه قراردادی 
»خندوانه«  پیش تولید  کرد:  انجام شده است و ما در حال حاضر عنوان 

ببندیم  قرارداد  تا  نبندیم منتظر هستیم  قرارداد  زمانی که  تا  و 
سخنی قطعی گفت. تهیه کننده نمی توان درباره زمان تولید برنامه 
از برنامه و تغییرات آن توضیح »خندوانه« با اشاره به این فصل 
»خندوانه«  از  فصل  این  تغییرات بسیاری خواهد داشت داد: 

برنامه و برنامه به نوعی دگرگون خواهد  استودیوی  طراحی  شد. 
در استودیو چند برابر شده اند. ما هر تغییر کرده است و مخاطبان حاضر 

او در عین حال که تولید فیلم »نگار« را دارد هفته با رامبد جوان هم جلسه هایی داریم و 
درباره پیش بردن »خندوانه« با هم همفکری می کنیم. فرحانی در پایان درباره دیگر تغییرات برنامه 
عنوان کرد: ما فکرها و ایده های زیادی داریم که باید ابتدا قرارداد بسته شود و بعد درباره آنها صحبت 
 کنیم؛ از طرف دیگر مردم هم توقع دارند که برنامه زودتر روی آنتن برود و دایم در این باره از ما سوال 

می پرسند.

»626« با دکور جدید می آید
تهیه کننده برنامه تلویزیونی »626« گفت: به زودی با دکور جدید ادامه این برنامه به روی آنتن 
می رود. »سعید نبی« گفت: خوشبختانه تا به حال بازخوردهای »626« فراتر از انتظارمان بوده 

جوانان  ویژه  به  و  مخاطبان  و  اقتصادی است  برنامه  این  با  ارتباط خوبی 
من  افزود:  وی  کرده اند.  کلیشه ها برقرار  از  دارم  تمایل  همیشه 

و فرار کنم. اصال ذاتا کلیشه گریزم  صبر  با  توانم  تمام  از  و 
تا  کنم  می  استفاده  خلق جدید صورت بگیرد. قطعا شکیبایی 
است.  آنچه در هنر این مرزو بوم در این مسیر خیلی دشوار 
هم  هایش  شاخه  از  که بسیاری  است  این  شده  مد  اکنون 

فرایندی  یا  سبکی  چیزی،  موفق شده و مد شود، ماه ها و در اگر 
هنرمندان نیز از آن تفکر و تکنیک ها مقاطعی سال ها پرچمدار شده و سایر 

برای پیشبرد اهداف و ساخت و تولید برنامه های دیگر بهره بردای و حتی کپی برداری می کنند. 
چرا که بر این گمانند که ذهن ها باور کرده اند و چشم ها عادت کرده اند و حس ها درگیر شده 
اند؛ پس کم هزینه ترین راه برای جذب بیننده به صورت هم مادی و هم معنوی، همین کار و 
شیوه است. وی تصریح کرد: این گونه است که خلق، دیر به دیر در هنر اتفاق می افتد. چرا که 
خلق کردن فرایندی است که هم هزینه های بسیار مادی دارد و هم هزینه های بسیار آبرویی و 
معنوی خواهد داشت. اما من معتقدم با صبر و استقامت در مسیر درست این امر امکان پذیر است. 

 ما هنوز هیچ 
برندی را نداریم که 
تایید شده باشد. 

اگر کسی می گوید 
که این ضوابط 

تدوین شده و این 
کنفرانس اضافه 

است، به من بگوید.
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اصغرقلندری:
در روزگارانی که اختالط و امتزاج خبرهای حق و ناحق  به وسیله 
رایانه های دیجیتالی و  یا در  انعکاس پیدا می کند و  رسانه ها 
ماهواره های مستکبران غرب به جوالن درمی آید که کار را از 
ایما و اشاره گذرانده است، مسلح بودن به زیباترین و مقدس ترین 
سالح آدمیان قلم است؛ قلمی که انسان ها را به کناره ساحل 
مواج دریای معرفت می برد و به صید گوهر درونی کمال سوق 
می دهد. سعادتی که خالق بی همتا نصیبمان کرده است؛ چرا که 
در عصر بی بندوباری و جامعه ای که مفاسد اجتماعی در آن بیداد 
می کند، مژده رسان شهر روشنایی ها شویم تا گمشدگان وادی 

حرمان را به شهر جان رهنمون سازیم.
برای نگهداشتن شعایر فرهنگی و مذهبی در عرصه ورزش باید 
همت گماریم و زنگار از دل افسردگان بزداییم و نام و نشانی تازه 
از فرهنگ اصیل و غنی ایران اسالمی را به مردم بشناسانیم که 
به یقین عبادتی است خالصانه و خدمتی است گران بها به جامعه 

امروزی و جوانان این سرزمین کهن.
به  ورزش،  به  مندان  عالقه  و  کارشناسان  اتفاق  به  قریب  نگاه 
میدان های رقابت ها دوخته شده است تا ببینند بازیکنانی که 
الگوی آیندگانند  با کدام فرهنگ در میادین ظاهر می شوند و 
برابر رویدادهای خواسته و ناخواسته ای  در این جهان مجازی 
که در حین بازی ها رخ می دهد، چه عکس العملی را از خود 

نشان می دهند!
بدون تعارف بایدبگویم، ورزش ما کم دارد مردانی راکه به اصولی 
پایبند باشند و حاضر شوند برسراصولی ایستادگی کنند. به واقع 
برخی از اهالی ورزش یا اصال گرایشات اصولی ندارند و یا اگرهم به 
اصولی معتقد باشند، حاضر نیستند برای آن خطرکنند؛ به همین 
دلیل هم هر روزشاهد صحنه هایی غیراصولی از بازیکنانی هستیم 
برای نوجوانان  الگویی  برملی پوش بودن در حقیقت  که عالوه 

وجوانان محسوب می شوند!
داشتن  ثروت،  و  پول  ورزش،  در  که  بگویم  خواهم  می  درواقع 
ماشین لوکس و گران قیمت و...، نشانه انسان موفق و ورزشکار 
محبوب مردم نیست! مهم ادب و معرفت است، به عبارتی به گفته 

بزرگان واندیشمندان، بهترین اسب دنیا زمانی بهترین می شود که 
در دست سوارکار ماهری باشد که بداند چگونه از آن استفاده کند، 
به واقع مردانی هستندکه با کیمیاگری خاک را تبدیل به طال می 

کنند و هستند افراد ناقصی که طال را به مس بدل می کنند!

بارها در مقاله های مختلف خاطر نشان کرده ایم، همه دارایی 
و سرمایه های یک کشور فقط بناهای تاریخی و یا ذخایر نفتی 
و پولی نیست، بلکه سرمایه های معنوی و نیروهای انسانی، از 
مهم ترین سرمایه های یک کشور پیشرفته و مترقی است، قهرمانان 
ومتخصصان نیز جزو سرمایه های اصلی محسوب می شوند؛ ما اگر 
سرمایه بسیاری هزینه احداث ورزشگاه های بسیاری کنیم اما 
نیروهای کارآمد وکاردانی که بتوانند از این ورزشگاه ها وسرمایه 
ها استفاده بهینه به عمل بیاورند، نداشته باشیم، این ورزشگاه ها و 

هزینه های میلیاردی چه سودی  برای ما خواهد داشت؟!
تجربه کاری و نحوه نوشتن صاحب این قلم طی بیش از 40سال 
حد اقل این را به جامعه ورزش ثابت کرده است که به دنبال حفظ 
آبرو و حیثیت و حرمت افراد بوده  و با هر مطلبی که بخواهد 
داوران  و  مربیان  ورزشکاران،  اعتبار و شخصیت مدیران،  حریم 
و دیگر دست اندرکاران ورزش را زیر سوال ببرد، مخالفت کرده 
است و پس از گذشت این سال ها هنوز هم اعتقاد دارد که اسم 
از کسی بردن، کار درستی در رسالت خبرنگاری نیست! لذا با این 
امید که خطاکاران به خود آیند و مراقب رفتار، کردار و گفتارشان 
کسی  از  بردن  نام  بدون  باشند،  ورزشی  مجامع  و  میادین  در 
اسالمی  واخالق  نشان می کند،  حفظ شئونات ورزشی  خاطر 
باالتر ازاعمال نظرهای غیر معقول شخصی کسانی است که برای 
سرپوش گذاشتن روی اشتباهات وکم کاری خود، قضاوت داوران 
را بهانه قرار می دهند و با اعتراض های مکرر و پی در پی به 
رای داوران با حرکات ناشایست وایراد الفاظ غیر ورزشی به اعتبار 
ورزشی خود لطمه می زنند! و به طور قطع اثر بدی روی اخالق 

شاهدان جوان و نوجوانی می گذارند که او را الگوی خود قرار 
داده اند!

راه  است  بهتر  کنیم،  می  توصیه  ورزشکاران  از  دسته  این  به 
دیگری را بیازمایند و اجازه ندهند بدخواهان و بداندیشان فرصت 

سوء استفاده پیدا بکنند و اعتبار ورزشی آنها را زیر سوال ببرند!
اینکه  دهد،  می  آزار  را  نگارنده  ذهن  شدت  به  که  نکته ای 
بارها در جلساتی که به عناوین مختلف برگزارمی شود، اهالی 
قهرمانی  ازکسب  بگویم مسئوالن ورزش سخن  بهتر  یا  ورزش 
آورند،  می  میان  به  المپیک  و  جهانی  آسیایی،  مدال  وکسب 
ایران  اما به دالور مردان و زنانی که دل در گرو فرهنگ غنی 
باستانی و اسالمی دارند کمتر توصیه می کنندکه تالش نمایند 
تا به جای وارد کردن فرهنگ بیگانگان و اغیار به کشورمان ، 
روحیه  و  اسالمی  اخالق  دادن  نشان  با  را  خودمان  فرهنگ 
 واالی جوانمردی، خصایل و خصلت های پهلوانی را به جهانیان

 بشناسانند!
ما نباید ورزش را فقط ازدریچه تفننی وتفریحی نگاه کنیم، درواقع 
بایدفرهنگ سازی به عمل بیاوریم و میزان اهمیت این مقوله رابه 

ورزشیان بشناسانیم.
اماسوال اصلی این است، افرادی که قرار است به اخالق درورزش و 
امور فرهنگی این پدیده نظارت داشته باشند، چه کسانی هستند؟ 
و با کدام دیدگاه به سجایای اخالقی ورزشکاران نگاه می کنند. 
فرهنگ  به  سرانصاف  از  مسئوالن  است  الزم  اینکه  اخر  کالم 
در ورزش نگاهی جدی داشته باشند، و اجازه ندهند برخی از 
ببندند  کار  به  ناپسند  الفاظ  ورزشی،  میادین  در  ورزشکاران 
وحرکات غیر ورزشی ازخود نشان دهند! چرا که ورزشکاری که 
پیراهن تیم ملی را زیب تن می کند و برای یک فصل بازی مبلغی 
باالی یک میلیارد دریافت می کند باید الگوی اخالق برای جوانان 

و نوجوانان این مرزوبوم باشد.

گروه ورزش                                                                                                      
اصفهان  آهن  ذوب  نشسته  والیبال  تیم 
در پنجمین هفته از لیگ  برتر، در ارومیه 
موفق شد با نتیجه 3 بر یک تیم قدرتمند 

شهرداری ارومیه را از پیش رو بردارد!
در این هفته دوتیم گسترش فوالد تبریز 
در مصاف با تیم هیئت اصفهان به برتری 

سه بر صفر دست پیدا کرد.
الحجج  ثامن  تیم  سبزوار  در  همچنین 
پاالیش  تیم  خود  میهمان  شهر  این 
شکست  نتیجه  همین  با  را  آبادان  نفت 
گچساران  گاز  تیم  دو  بازی  در  و  داد 
گنبد  در  که  گلستان  کارهای  روان  و 
 برگزارشد، میزبان 3بر یک از سد میهمان
 گذشت.                                                                                                      
 بازی های هفته ششم لیگ برتر والیبال نشسته کشور در شهرهای ارومیه، تبریز و 

اصفهان انجام خواهد شد.

مؤثرترین و ساده ترین ورزش ها 
برای سالمتی بدن

فواید ورزش برای سالمتی را همه ما می شناسیم. فوایدی مانند تاثیر آن بر کاهش 
از دیابت، درمان فشار  وزن و مخصوصا کنترل وزن، تنظیم قند خون و پیشگیری 
برای سالمتی دارد.  فایده مهم دیگری که ورزش  باال و صدها  خون و چربی خون 
دانستن این حقایق و آگاهی از فواید ورزش باعث شده خیلی از ما همیشه به فکر 
شروع آن بیفتیم، اما خیلی وقت ها به دلیل مشکالت مختلف مجبور هستیم از ورزش 
دست بکشیم. نداشتن وقت کافی برای ورزش کردن، عدم توانایی در رفتن به کالس 
ورزشی، بیماری هایی مثل کمردرد و زانو درد و خیلی عوامل دیگر. ازطرفی نمی دانیم 
چه ورزشی را برای رسیدن به هدفمان انتخاب کنیم. ما در اینجا می خواهیم چند 
ورزش بسیار تاثیرگذار و ساده را به شما معرفی کنیم. این ورزش ها به شما نتیجه ای 
می دهد که می توانید آن را به خوبی ببینید و نیز احساس کنید. اجباری هم برای 
رفتن به کالس ورزشی نیست. شما می توانید این ورزش ها را چه در خانه و چه 
در باشگاه انجام دهید. فراموش نکنید اگر پزشک، شما را از انجام هر گونه فعالیت 
 بدنی منع کرده است، بد نیست قبل از انجام این ورزش ها با پزشک خود مشورت

 کنید.
 شنا

ورزش شنای روی زمین یکی از بهترین ورزش ها برای تقویت عضالت سینه، بازوها، 
عضالت سه سر ران و عضالت شکم است.برای این حرکت الزم است روی شکم دراز 
بکشید. دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و کف دست ها و پنجه پاها را روی 
زمین قرار دهید. توجه داشته باشید دست ها باید به گونه ای خم شده باشند که زاویه 
آرنج ۹0 درجه باشد و پاها نیز کامال کشیده باشند. اگر این حرکت برای شما سخت 
است، می توانید برای شروع، زانوهایتان را روی زمین بگذارید. فراموش نکنید در هر 
صورت الزم است در این حرکت بدن شما یعنی شانه، کمر و زانوها در یک خط صاف 
باشند و به صورت هماهنگ و همزمان باال و پایین بروند.سپس به مرور ارتفاع این 
میز را کم کنید، مثال با کمک صندلی و کم کم روی زمین این حرکت را انجام دهید.

ورزش شش ها
با  ورزش  مثل  هم  ها  ورزش شش  هاست؟  ورزش  بهترین  از  چرا  ها  ورزش شش 
صندلی، تعداد زیادی از عضالت پایین بدن را به کار می گیرد. این ورزش همچنین 
می تواند به تناسب اندام و کاهش وزن هم کمک کند.چگونه؟ یک پا را جلو بگذارید و 
یک پا عقب. پای عقب روی پنجه باشد، مثل زمانی که یک دونده آماده شروع مسابقه 
دو است. سپس هر دو زانو را به اندازه ۹0 درجه خم کنید. وزنتان را روی پای عقب 
بیندازید و زانوی پای عقب را به زمین نزدیک کنید، اما روی زمین نگذارید. سعی کنید 
کمرتان صاف باشد و برای چند ثانیه در این وضعیت بمانید و نفس عمیق بکشید. این 

حرکت را ۵ تا ۱0 مرتبه تکرار کنید.
ورزش با صندلی

این حرکت ورزشی، چند گروه از عضالت بدن را به کار می گیرد. عضالت چهار سر 
ران، عضالت عقب ران و رباط ها و زردپی ها و عضالت سرینی عضالتی هستند که 
در این حرکت ورزشی به کار گرفته می شوند.روش درست آن چگونه است؟ بهتر 
است برای شروع از یک صندلی استفاده کنید. پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. 
زانوهایتان را تا نیمه خم کنید و تا حدی روی آنها بنشینید. کمر و باسن را به عقب 
بدهید و سعی کنید ستون فقرات را کشیده نگه دارید. سعی کنید کف پاهایتان دقیقا 
صاف و روی زمین باشد. ۵ تا ۱0 ثانیه در این وضعیت بمانید و سپس آرام بنشینید. 

توجه داشته باشید که در زمان نشستن نیز این انقباض عضالت کامال حفظ شود.

 شرح قوانین جذب بازیکن
 در نیم فصل )لیگ برتر(

دوم دی ماه به عنوان آغاز فصل نقل و انتقاالت فوتبال ایران اعالم شد.
شرح قوانین جذب بازیکن در نیم فصل )لیگ برتر(

به گزارش کیمیای وطن به نقل از »ورزش سه«، مصطفی شهبازی رییس 
کمیته نقل و انتقاالت که با سایت سازمان لیگ صحبت می کرد، شرایط نقل 
و انتقاالت بازیکنان در لیگ برتر در تعطیالت نیم فصل را اعالم کرده است. 
نکته جالب اینکه مسابقات لیگ برتر باشگاه های ایران در هفته شانزدهم 
و هفدهم و در دوران نقل و انتقاالت نیم فصل ادامه خواهد داشت و این 

چیزی است که فقط در فوتبال ایران به آن برمی خوریم.
تیم ها با شرایط زیر در نیم فصل مجاز به گرفتن بازیکن خواهند بود. 

* پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل جاری از 2 دی تا ساعت بیست و چهار 
2۹ دی ۹4 باز خواهد بود. در این مورد، هر باشگاه لیگ حرفه ای شامل 
لیگ برتر و دسته اول، می تواند حداکثر با 6 بازیکن عقد قرارداد کرده و پس 

از ثبت در مسابقات از آنان استفاده کند.
*اگر باشگاهی تا سقف 27 نفر 6 بازیکن جای خالی داشته باشد، مستقیما 
عقد قرارداد کرده و ثبت می کند و اگر تا سقف 27 نفر جا نداشته باشد 

می تواند با 6 نفر فسخ قرارداد کرده و بازیکن جدید جایگزین کند.
فسخ  صورت  در  کرده اند،  استفاده  آزاد  سهمیه  سه  از  که  باشگاه هایی   *

قرارداد با این بازیکنان نمی توانند بازیکن دیگری جایگزین کنند.
اگر در  باشند  بازیکن سهمیه خارجی استفاده کرده  از 4  باشگاه ها  اگر   *
بازه زمانی نیم  فصل، حتی با 4 بازیکن هم فسخ قرارداد کنند، می توانند با 
شرایط و مقررات آیین نامه نقل و انتقاالت بازیکن خارجی جایگزین کنند.

* در صورتی که باشگاه های لیگ برتر از 8 بازیکن زیر 2۱ سال استفاده 
کرده باشند و در این بازه زمانی نیم  فصل با هر چند نفر از این 8 بازیکن 

فسخ قرارداد کنند می توانند به همان تعداد بازیکن جایگزین کنند.
* باشگاه ها به غیر از استخدام بازیکنان مجاز )6 نفر( می توانند بازیکنان 
مصدوم خود را با تایید کمیته محترم پزشکی از لیست خارج و جایگزین 
کنند، اما بازیکن مصدوم خارج شده تا پایان فصل مجاز به همراهی هیچ 

تیمی نخواهد بود.

اختالف ۱0 امتیازی سپاهان و قهرمان نیم فصل باعث شده آنها دومین فصل ضعیف 
خود را از زمان حمایت مالی فوالد مبارکه تجربه کنند.

دومین نیم فصل ضعیف تاریخ سپاهان
به گزارش خبرگزاری »ورزش سه«، سپاهان از تابستان سال 7۹ زیر نظر مجتمع 
فوالد مبارکه قرار گرفت و از آن زمان تا فصل پیش فقط یک بار آن هم در دوره 
ششم لیگ برتر اختالف امتیاز این تیم با قهرمان نیم فصل دو رقمی شده بود، اما 
در نیم فصل لیگ پانزدهم بار دیگر این اتفاق برای سپاهان رخ داده است و آنها با 
فاصله ای ۱0 امتیازی دومین عملکرد ضعیف خود را از زمان حمایت مالی فوالد 

مبارکه تجربه کردند.
حتی در دهمین دوره لیگ آزادگان یعنی زمانی که سپاهان هنوز به قدرت های 
اصلی فوتبال ایران نپیوسته بود، در نیم فصل اختالفش با صدر جدول دو رقمی 
نشده بود، اما حاال درست در دوران اوج این باشگاه، تیم فوتبال سپاهان به رکوردی 
منفی دست پیدا کرده است که در دوران حضور سپاهان زیر نظر فوالد مبارکه تنها 

یک بار تکرار شده بود.
هواداران سپاهان که از لیگ ششم تا کنون هیچگاه در پایان نیم فصل فاصله تیم 
خود را تا صدر جدول دو رقمی نمی دیدند بدون شک عجیب ترین فصل تیم شان را 
مشاهده می کنند. آن هم تیمی که مدافع عنوان قهرمانی است و باید چند ماه دیگر 

در مسابقات آسیایی برابر قدرت های فوتبال غرب آسیا صف آرایی کند.
شاید بتوان سرنخ همه حواشی، یارگیری ضعیف و نتایج دور از انتظار سپاهان را 
در این فصل در مدیریت این باشگاه جستجو کرد، جایی که در همان ابتدای فصل 
دست خوش تغییر و تحوالت شد. سپاهان سنگین ترین ضربه را از همان ابتدای 
فصل و عملکرد ضعیفش در نقل و انتقاالت متحمل شد که بدون شک کم شدن 
بودجه تیم نقش اساسی در این ضعف داشت، همچنین اشتباه عجیب اداری در 
ارسال مدارک »لوسیانو پریرا« و »لئوناردو پادووانی«، دو بازیکن برزیلی خود به فیفا 
و سپس محرومیت آنها باعث شد این تیم چه با فرکی چه با استیماچ در تمام طول 

نیم فصل دست به عصا و با کمبود بازیکن حرکت کند.
در هر صورت سپاهان با مدیرانی که با نحوه تزریق قطره چکانی بودجه به باشگاه 
امیدوار  سپاهان گام هایی درست برعکس مدیران قبلی فوالد مبارکه برداشته اند 
است در نیم فصل دوم همه این ناکامی های نیمه اول فصل جبران شود که البته 
خیلی از مسایل جبران شدنی نیست، مثل حذف از جام حذفی و سنگین ترین 
با  نیم فصل  اواسط  که  پایتخت  سرخابی  تیم های  برابر  سپاهان  خانگی  شکست 

شکست 3 بر صفر برابر استقالل اتفاق افتاد.
آمار امتیازگیری فوالد مبارکه سپاهان و قهرمانان نیم فصل ادوار گذشته لیگ برتر و 

لیگ آزادگان به شرح زیر است:
فصل 7۹-80 )دهمین دوره لیگ آزادگان(

استقالل )قهرمان نیم فصل(: 23 امتیاز
سپاهان: ۱۵ امتیاز

 فصل 80-8۱ )اولین دوره لیگ برتر(
استقالل )قهرمان نیم فصل(: 27 امتیاز

سپاهان: 2۱ امتیاز
 فصل 8۱-82 )دومین دوره لیگ برتر(
سپاهان )قهرمان نیم فصل(: 32 امتیاز

 فصل 82-83 )سومین دوره لیگ برتر(
پاس )قهرمان نیم فصل(: 24 امتیاز

سپاهان: ۱6 امتیاز
 فصل 83-84 )چهارمین دوره لیگ برتر(

فوالد )قهرمان نیم فصل(: 28 امتیاز
سپاهان: ۱۹ امتیاز

 فصل 84-8۵ )پنجمین دوره لیگ برتر(
استقالل )قهرمان نیم فصل(: 3۱ امتیاز

سپاهان: 23 امتیاز
 فصل 8۵-86 )ششمین دوره لیگ برتر(

سایپا )قهرمان نیم فصل(: 34 امتیاز
سپاهان: 23 امتیاز

 فصل 86-87 )هفتمین دوره لیگ برتر(
پرسپولیس )قهرمان نیم فصل(: 36 امتیاز

سپاهان: 34 امتیاز
 فصل 87-88 )هشتمین دوره لیگ برتر(
ذوب آهن )قهرمان نیم فصل(: 33 امتیاز

سپاهان: 27 امتیاز
 فصل 88-8۹ )نهمین دوره لیگ برتر(
سپاهان )قهرمان نیم فصل(: 34 امتیاز

 فصل 8۹-۹0 )دهمین دوره لیگ برتر(
ذوب آهن )قهرمان نیم فصل(: 33 امتیاز

سپاهان: 33 امتیاز
* ذوب آهن با تفاضل گل بهتر قهرمان نیم فصل شد.

 فصل ۹0-۹۱ )یازدهمین دوره لیگ برتر(
استقالل )قهرمان نیم فصل(: 36 امتیاز

سپاهان: 30 امتیاز
 فصل ۹۱-۹2 )دوازدهمین دوره لیگ برتر(

سپاهان )قهرمان نیم فصل(: 3۱ امتیاز
 فصل ۹2-۹3 )سیزدهمین دوره لیگ برتر(

پرسپولیس )قهرمان نیم فصل(: 27 امتیاز
سپاهان: 24 امتیاز

 فصل ۹3-۹4 )چهاردهمین دوره لیگ برتر(
تراکتورسازی )قهرمان نیم فصل(: 28 امتیاز

سپاهان: 27 امتیاز

گروه ورزش:
قهرمانی  با  اصفهان،  مبارکه  در  کشور  جودو  قهرمانی  مسابقات 

خراسان رضوی پایان یافت.
چهلمین دوره مسابقات قهرمانی جودوی بزرگساالن کشور )یادواره 
شهدای جودوکار مدافع حرم(، با حضور 33 تیم از سراسرکشور 
درسالن خلیج فارس شهرستان مبارکه برگزار گردید و با قهرمانی 

تیم خراسان رضوی به کار خود پایان داد.
درمراسم افتتاحیه این پیکارها، با حضور رشید خدابخش مدیر کل 
قبلی ورزش وجوانان استان اصفهان و سرپرست کنونی فدراسیون 
جودوی کشورکه خود از جمله قهرمانان ورزش کاراته اصفهان و 
)مصطفی  حرم  مدافع  جودوکار  شهدای  خانواده  از  بوده،  کشور 
شیخ االسالمی، عباس عبداللهی وسید محمد}میالد{ مصطفوی( 

تجلیل به عمل آمد.
دراین رقابت ها که به مدت سه روز در مبارکه جریان داشت، تیم 
خراسان رضوی با کسب یک مدال طال، سه مدال نقره و یک برنز 
به مقام قهرمانی دست پیداکرد؛ تیم تهران با کسب ۱مدال طال، 

2 نقره و2 برنز و تیم استان البرز با ۱مدال طال، ۱نقره و۱ برنز به 
ترتیب دوم و سوم شدند.

60-66-70-8۱-۹0-۱00و+۱00  وزن های  در   رقابت ها  این 
کیلوگرم انجام شد.

این  میزبانی  حقیقت  در  که  اصفهان  تیم  اینکه،  ذکر  شایان   
کمک  و  همکاری  با  و  بود  گرفته  برعهده  را  مسابقات  دوره 
مبارکه  شهرستان  جودو  هیئت  و  جوانان   و  ورزش  اداره  مالی 
در  که  بود  جودوکارانی  فاقد  کرد،  برگزار  را  مسابقات  این 
و  نداشت  اعراب  از  جایی  کنند!  کسب  مقامی  میدان  این 
نایل اخالق  کاپ  دریافت  به  خدابخش،   آقای   لطف   به 

شد.
گفتنی است که تا همین چند ساله اخیر جودوکارانی مثل مجید 
که  کشوری  رقابت های  در  تنها  نه  اصفهان  از  صالحی  و  باجالن 
در میدان های بین المللی و آسیا مطرح بودند و آخرین دستاورد 
باجالن دبیر پیشین هیئت جودو استان اصفهان از مسابقات برون 

مرزی مدال برنز بود.

دومین نیم فصل ضعیف تاریخ سپاهان

ورزش و جواانن 

درایستگاه چهلم قهرمانی جودوی کشور:
          خراسان رضوی در مبارکه اصفهان قهرمان شد

  کاپ اخالق هم به تیم اصفهان رسید!

در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته کشور:          
 ذوب آهن اصفهان با اقتدار، شهرداری ارومیه را 

شکست داد

درگستره جهان مجازی و هنگامه هزار رنگ ورزش:

 ورزشکاران گستاخ جایی در ورزش ندارند!

 ورزش و سالمت )1( 



کیمیای وطن- کرمان:  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان کرمان از آغاز مرمت مسجد تاریخی آیت اهلل 

با همکاری هیئت امنای این مسجد خبر داد.
به گزارش روزنامه کیمیای وطن و به نقل از روابط عمومی اداره 
کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
موسس  نام  به  که  آیت اهلل  تاریخی  مسجد  افزود:  وفایی  محمود 
نامگذاری شده، مورد  آن یعنی آیت اهلل میرزا محمدرضا کرمانی 

مرمت قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این مسجد قریب به 200 سال قدمت دارد 

و به دوره قاجاریه برمی گردد، بیان کرد: هم اکنون عملیات مرمت 
بنا که شامل سبک سازی، صندوقه سازی است و  بام این  پشت 

آجر فرش می شود، در حال انجام است.
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
قدیمی شهر کرمان  از محله های  یکی  در  آیت اهلل  گفت: مسجد 
در  رفته  بکار  مصالح  تمامی  و  گرفته  قرار  خضر  خواجه  نام  به 
آن از خشت و آجر است. وی با بیان اینکه هدف این اداره کل 
تعامل و همکاری با هیئت امنای مساجد تاریخی است، افزود: با 
همکاری هرچه بیشتر، می توان نظارت مناسب تری بر حفظ این 

بناهای ارزشمند تاریخی اعمال کرد. وفایی گفت: استان کرمان 
دارای اماکن تاریخی منحصر به فرد است که به مرمت و بازسازی 
نیاز دارند و می توان با همکاری مردم، مالکان خصوصی و دیگر 
دستگاه های مرتبط، در این خصوص گام های موثری برداشت. 
استان کرمان با 23 شهرستان بیش از پنج هزار اثر تاریخی دارد 
که از این تعداد 650 اثر ثبت ملی و سه اثر ارگ تاریخی بم، باغ 
شاهزاده ماهان و روستای صخره ای میمند، ثبت جهانی هستند.

و  باستانی  و  تاریخی  متعدد  محوطه های  دارای  استان  این 
محورهای گردشگری است.

مسئول امور بین الملل اتحادیه صنایع دستی اصفهان:

صنایع دستی اصفهان همانند بیمار درحال 
احتضار است که با خوددرمانی خود، 

پابرجا مانده است
کیمیای وطن- اصفهان: بی شک معنایی که در قاموس هنر 
برابر واژه هنر دستی نوشته می شود، تنها به یک شی خاموش 
و زیبا محدود نمی شود؛ بلکه صدای به غایت رسای پیشنیه یک 

ملت است.
««صنایع دستی درحال برخاستن از بستر 

محمد نکویی از مسئوالن دبیرخانه اصفهان شهر جهانی صنایع 
دستی، گفت: دولت تدبیر و امید، زمینه ایجاد تغییرات مثبت در 
حوزه گردشگری و صنایع دستی را در تمام نقاط ایران فراهم کرده 

که بهره وری از این فرصت، نیازمند کار علمی و پژوهشی است. 
وی با تاکید بر جهانگردی و بازارشناسی در تولید صنایع دستی، 
اضافه کرد: تمامی تالش ها در حوزه صنایع دستی تا موقعی که 
منجر به صادرات این محصوالت به خارج از کشور نشود، همانند 

گذاشتن پول از یک جیب به جیب دیگر است. 
دبیر دبیرخانه اصفهان شهر جهانی صنایع دستی گفت: صادرات، 
نیازمند تحقیق و پژوهش و پژوهش نیز، نیازمند افراد متخصص 

و سرمایه گذاری است. 
وی ادامه داد: برای در اختیار گرفتن صنایع دستی و حضور در 
بازارهای جهانی، نیازمند رصد نمایشگاه های داخلی و خارجی و 
شناخت کامل نسبت به بازارها و جوامع هدف هستیم؛ ولی ابزارها 

و نیروی انسانی الزم را برای انجام این امور نداریم. 
نکویی گفت: اغلب صنایع دستی از جمله فرش ایرانی از یک سو 
با چالش تحریم و از سوی دیگر با چالش عدم تحقیق و پژوهش 
مواجه است و طرح ها، نقشه، بافت و رنگ فرش ایرانی نیاز به 
تحول و روزآمدی دارد تا بار دیگر جای خود را در بازار جهانی 

باز کند. 
به  اشاره  با  دستی،  صنایع  جهانی  شهر  اصفهان  دبیرخانه  دبیر 
خواستار  دستی  صنایع  جهانی  شهر  عنوان  به  اصفهان  انتخاب 
بهره گیری از این فرصت و برداشتن گام های عملی برای توسعه 
از کسب  با گذشت دو ماه  افزود:  و تقویت صنایع دستی شد و 
عنوان شهر جهانی صنایع دستی، هنوز اتفاقی خاص در اصفهان 

نیفتاده است. 
وی تصریح کرد: باید برای این موضوع دبیرخانه دایمی تشکیل 

شود و برنامه ریزی های مناسب صورت گیرد. 
افزود:  اصفهان،  دستی  صنایع  اتحادیه  الملل  بین  امور  مسئول 
صنایع دستی اصفهان، همانند بیمار درحال احتضار است که به 
واسطه نبود پزشک و دارو سال هاست با خود درمانی و مقاومت 

غیرتمندانه خود را از مرگ نجات داده است. 
ایران  وی گفت: درمجموع مهم ترین چالش های صنایع دستی 
عبارت از بی توجهی به پژوهش، رصد نکردن بازارهای جهانی و 
نبودن ارتباط مناسب بین حوزه گردشگری و صنایع دستی است. 
وی با اشاره به ضرورت نقد رسانه ای، تصریح کرد: مخاطب رسانه ، 
نقد را می پسندد و لذا اگر وظیفه خود را به درستی انجام دهیم، 
نقدی متوجه ما نخواهد بود و اگر هم نقد شویم، این نقد موجب 

اصالح و رشد خواهد شد. 
نکویی با اشاره به نوسانات شدید در بازار ایران، گفت: بخشی از 
گرانی کاالهای ایرانی، به ویژه صنایع دستی، مربوط به نبود ثبات 
در بازار است و لذا عرضه کننده تالش می کند در زمان اقبال بازار، 

جبران مافات کند. 
وی همچنین با اشاره به نقش راهنماهای گردشگری در معرفی 
کاالهای ارزشمند و معرفی هویت اصیل ایرانی، افزود: نبض بازار 

صنایع دستی، در دست راهنماهای گردشگری است. 
دبیر اصفهان شهر جهانی صنایع دستی، همچنین به گران بودن 
هزینه اسکان در هتل های ایران اشاره کرد و تصریح کرد: برخی 
از هتل ها در بهترین نقاط گردشگری جهان مانند رم در مقایسه 
با اصفهان هزینه بسیار کمتر از گردشگر دریافت می کنند و گران 

بودن هتل ها موجب ریزش گردشگر می شود.
««بازار تجارت صنایع دستی کشور نیازمند تغییر و تحول 

است
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  دستی  صنایع  معاون 
به  اشاره  با  میزگرد  دراین  نیز  اصفهان  استان  گردشگری  و 
فعالیت های انجام شده در این بخش، گفت: پژوهش و تحقیق، از 
مهم ترین اهرم های سازنده برای برنامه های بلند مدت و اجرایی 

کردن اهداف است. 
محمد حسین دهقانی افزود: تعامل و مشارکت در دوره های قبل 
وجود نداشت و اکنون بین دولت و بخش خصوصی همدلی بسیار 

نزدیک وجود دارد. 
وی یادآوری کرد: در هیچ دوره ای مثل هم اکنون اتاق اصناف در 
کنار معاونت صنایع دستی قرار نداشت و هیچ وقت اتحادیه صنف 
همراه و همسو با این معاونت نبوده است و در این دوره با همدلی 
و مشارکت دو جانبه دولت و بخش خصوصی، اتفاق های خوبی در 

حوزه صنایع دستی رقم خورده است. 
دهقانی با اشاره به کسب عنوان شهر جهانی صنایع دستی برای 
شهر اصفهان، گفت: همزمان با سالروز بزرگداشت این رخداد در 
صنایع  جهانی  شورای  عمومی  مجمع   95 سال  مهرماه  یازدهم 
دستی با حضور حدود 200 مهمان داخلی و خارجی در مدت 5 

روز در اصفهان، برگزار خواهد شد. 
صنایع  در  مدیریت  تعدد  اصفهان،  استان  دستی  صنایع  معاون 
دستی را یکی از مشکالت این صنعت عنوان کرد و افزود: سازمان 
ادار ه های مختلف در زمینه متولی گری صنایع دستی قدم  ها و 

برمی دارند. 
دهقانی با بیان اینکه محصوالت صنایع دستی به عنوان محصوالت 
فرهنگی هنری در نظر گرفته می شود، افزود: در نگاه به هنر و 
فرهنگ، نباید تفاوت بین متولی گری درحوزه فرهنگ، ادب و هنر 

وجود داشته باشد. 
معاون صنایع دستی استان اصفهان گفت: دغدغه ها و خألهایی 
در اختیارات سازمانی ما به عنوان مسئول قرار دارد که مانع از 

برنامه ریزی های جامع و بلند مدت شده است. 
وی با بیان اینکه امروز جوانان ما با صنایع دستی غریبه و نا آشنا 
هستند، تصریح کرد: اصفهان، شهر جهانی صنایع دستی نام گرفته 
که این مهم به عنوان یک فرصت، تاثیر جدی در عرصه فروش و 

شناساندن صنایع دستی دارد. 
استان  در  نفر   370 و  هزار  اکنون شش  هم  اینکه  بیان  با  وی 
اصفهان زیرپوشش بیمه هنرمندان و شاغالن صنایع دستی قرار 
دارند، گفت: زری بافی از جمله رشته های صنایع دستی است که 
به طور کامل نه تنها در بخش دولتی بلکه در کارگاه ها هم احیا 

شده است. 

شهر  تاریخی  بافت  مرمت  یزد:  وطن-  کیمیای 
توسط  بافت  این  نادرست  مرمت  دلیل  به  عقدا، 
شهرداری متوقف شد و مدیرکل میراث فرهنگی 
استان یزد، علت این اتفاق را در عدم هماهنگی بین 

شهرداری عقدا و اداره میراث اردکان عنوان کرد.
از  یکی  اردکان  شهرستان  در  عقدا  تاریخی  بافت 
بکرترین بافت های تاریخی استان یزد است که 30 
از وسعت ۸۴ هکتاری شهر عقدا را شامل  هکتار 
می شود. مهم ترین ویژگی تاریخی این بافت، وجود 
تاریخی  مختلف  دوره های  از  متوالی  معماری های 
از دوره آل مظفر تا دوره معاصر است که نشان از 

قدمت تمدن در این شهر دارد.
عملیات  فراخوان،  یک  اساس  بر  عقدا،  شهرداری 
ساماندهی بافت قدیم این شهر را از محل اعتبارات 
عمرانی شهرداری، از طریق فراخوان به پیمانکاران 
اعتبار  سعیدی  حسین  کرد.  واگذار  شرایط  واجد 
را  عملیات  این  انجام  برای  شده  گرفته  نظر  در 

۱.۴ میلیارد ریال اعالم کرد.
تومان  میلیارد   3 امسال  عقدا  شهردار  همچنین 
تاریخی  بافت  مرمت  و  حفاظت  به  را  اعتبار 
اختصاص داد و هدف از آن را مرمت بناهای موجود 
در بافت به ویژه خانه های قدیمی برای تبدیل آنها 

به محل مناسبی برای اسکان گردشگران دانست.
به  که  عقدا  تاریخی  بافت  در  مرمت  عملیات  اما 
تازگی شروع شده بود، به حدی غیراستاندارد پیش 
رفت که اداره کل میراث فرهنگی یزد آن را متوقف 

کرد.
فرهنگی  میراث  مدیرکل  شرافت  مهدی  محمد 

عملیات  متاسفانه  گفت:  باره  این  در  یزد  استان 
مرمت بدون هماهنگی با کارشناسان مرمت ما در 
استان انجام شده بود و غیر اصولی پیش می رفت 

به همین دلیل کار را متوقف کردیم.
وی ادامه داد: از سال گذشته شهرداری ها را برای 
کرده ایم،  درگیر  تاریخی  بافت های  در  فعالیت 
عقدا  شهرداری  در  ما  دوستان  میان  این  در  اما 
به  خاصی  عالقه  اند،  کرده  ثابت  اینکه  وجود  با 
حوزه میراث فرهنگی این شهر دارند؛ اما عملیات 
کیفیت  نوع  و  ندادند  انجام  درستی  به  را  مرمت 
تراشیدن  است.  مشکل  دچار  فنی  لحاظ  به  کار 
دیتای  جزو  لوزی  آجرهای  از  استفاده  و  دیوارها 
مرمت  عملیات  خوشبختانه  نیست.  ما  مرمتی 
را کار  جلوی  که  بود  نکرده  پیدا  گسترش   هنوز 

 گرفتیم.
شرافت با بیان اینکه بافت تاریخی عقدا ارزشمند 
ایلخانی  به دوره  است و در آن چند خانه متعلق 
که  است  مدعی  عقدا  شهرداری  گفت:  داریم، 
شهرستان  میراث  اداره  با  را  مرمت  عملیات 
اداره  مسئوالن  اما  است.  کرده  هماهنگ  اردکان 
در  گویند که  این شهرستان می  فرهنگی  میراث 
گزارش  آنها  به  بازرسی  و  اند  نبوده  کار   جریان 

داده است.
با این حال حمید مشتاقیان که به تازگی مسئولیت 
بافت تاریخی اردکان را بر عهده گرفته، از توضیح 
درباره اینکه چرا این اداره نتوانسته نظارت درستی 
روی مرمت بافت تاریخی عقدا داشته باشد، سر باز 

زد.

کیمیای وطن: امیر آقایی، عضو کمیته داوری 
با  مدهامتان،  قرآنی  مسابقات  دوره  دهمین 
اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان در 
اصفهان و شرایط این مسابقات، اظهار داشت: با 
توجه به پایان مسابقات قرآنی مدهامتان، باید 
گفت که این دوره از رشد کمی و کیفی بسیار 
مدهامتان  مسابقات  از  و  بود  برخوردار  خوبی 
می توان به عنوان مسابقات معتبر کشور نام برد. 
وی افزود: تالش بسیاری در برگزاری مسابقات 
اقدامات  اصفهان  مسئوالن  و  گرفت  صورت 
انجام  مسابقات  این  اجرای  در  خوبی  بسیار 
این  شاهد  که  هستم  امیدوار  بنابراین  دادند؛ 
هر  و  باشیم  سال  طول  در  کمال  و  شکوفایی 
تکامل  و  رشد  با  و  بهتر  قبل  به  نسبت  سال 

بیشتری همراه باشد.
مدهامتان  قرآنی  مسابقات  داوری  عضو کمیته 

به تاثیرگذاری برگزاری این مسابقات در سطح 
مسابقات  تمام  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  کشور 
مدهامتان  مسابقات  اما  هستند،  تاثیرگذار 
درباره کانون های مساجد برگزار می شوند و اگر 
قرآنی  بچه های  از  استفاده  و  آنها  برنامه ریزی 
حاضر در مسابقات بیشتر شود و با برنامه ریزی 
بیشتری همراه باشد، تاثیرگذاری آن در مساجد 

بهتر دیده می شود.
وی تصریح کرد: بدون شک اگر از خود بچه ها 
قرائت،  آموزش  برای  مساجد  و  کانون ها  در 
حفظ، ترتیل و یا اذان استفاده کنند، مسابقات 

نمود بیشتری پیدا می کند و مضاعف می شود.
آقایی به سیستم داوری این دوره از مسابقات 
اشاره کرد و گفت: داوران حاضر در مسابقات از 
داوران بین المللی و درجه یک کشور به شمار 
سطح  می دهد  نشان  موضوع  این  و  می رفتند 
مسابقات بسیار خوب بوده که این داوران برای 

قضاوت دعوت شوند. 
کشور  در  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی 
مسابقات بین المللی زیادی از سوی ارگان های 
برگزار  دانشجویان  و  اوقاف  همچون  مختلف 
آینده  در  که  کرد  تالش  باید  اما  می شود؛ 
فعالیت های بین المللی خوبی در حوزه مساجد 
صورت گیرد و برنامه ریزی خوبی در این حوزه 

اجرایی شود.

توقف مرمت بافت تاریخی شهر عقدا عضو کمیته داوری مسابقات قرآنی مدهامتان: 

 برنامه ریزی برای استفاده از استعدادهای قرآنی
در مساجد صورت گیرد

مسجد تاریخی آیت اهلل در کرمان مرمت می شود

معارف و رگدشگری 

شهر گنبدهای فیروزه ای، شهر خالق رنگ ها

اصفهان بر اساس پیشینه تاریخی خود 
رنگ فیروزه ای را انتخاب کرده است

اصفهان- کیمیای وطن: از کودکی با رنگ ها آشنا می شویم 
و از همان روزها، رنگ مورد عالقه خود را انتخاب می کنیم. 
دارند،  که  رنگی  اساس  بر  فصل ها،  به  حتی  افراد  از  بعضی 
پیشینه  اساس  بر  معموال  شهر،  هر  می شوند.  عالقه مند 
تاریخی ای که دارد، با رنگ خاصی یاد می شود و یکی از این 
شهرها نیز اصفهان است. در این میان، اصفهان با گنبدهای 
حتی  و  می کند  معرفی  خاص  و  عام  به  را  خود  فیروزه ای، 
بسیاری از ایران شناسانی که به ایران نیامده اند، اصفهان را به 

رنگ فیروزه ای می شناسند.
باید  اصفهان  که  معتقدند  صاحب نظران  از  بسیاری  امروزه 
عالوه بر رنگ آبی، رنگ های دیگری را نیز برای خود انتخاب 
کند و نکته جالب توجه اینجاست که این رنگ باید توسط 
مردم اصفهان انتخاب شود. تا آنجایی که عضو هیئت علمی 
هر  رنگ  می گوید:  دراین باره  تهران،  بهشتی  شهید  دانشگاه 
نیاز  و  نظر  اساس  بر  و  شهر  هر  بافت  اساس  بر  باید  شهر 
است  صورت  این  در  شود.  برنامه ریزی  شهر  آن  شهروندان 
که شهری زیبا و با هویت خواهیم داشت. مسئوالن شهری 
اصفهان،  شهر  مردم  نظر  اساس  بر  را  رنگ ها  روانکاوی  باید 
بررسی کنند. به عنوان مثال حدس زده می شود که رنگ آبی  
در ارتباط با رویا پردازی همراه با آرامش و آسودگی انتخاب 
می شود؛ دلیل انتخاب این رنگ نیز رویا پرور بودن شهروندان 
با  اصفهانی است. مردم اصفهان مردمی رویا پرور هستند و 

تعقل خود کار می کنند و به دنبال آرامش می گردند.
و  آرامش  انعکاس  یادآور  آبی،  رنگ  می افزاید:  عباسی  علی 
زاینده رود گذرا  زیرا آب  است؛  تداعی کننده سفر  و  زندگی 
کنار  در  را  خود  قرارهای  معموال  شهر  این  مردم  و  است 
رودخانه می گذارند. رنگ کلی می تواند رنگ آبی و فیروزه ای 

باشد.
 عباسی در ادامه پیشنهاد می کند: مسوالن می توانند با ارایه 
پرسشنامه هایی از مردم سوال کنند که چه رنگی را برای شهر 
خود می پسندند و از آن ها خواسته شود که رنگ شهر خود 
انتخاب کنند. در میان تمام رنگ هایی که پیشنهاد  را خود 
عالقه  مورد  رنگ  اصفهان  مردم  ناخودآگاه  ضمیر  می شود، 

خود را پیدا می کند. 
می شود.  آرامش  ایجاد  باعث  رنگ  ها  ترکیب  آن،  بر  عالوه 
تاثیرگذاری رنگ ها بر ما، بخش مهمی از ارتباط ما با محیط 
تمایالت  میان  کلی  طور  به  می دهد.  تشکیل  را  اطرافمان 
ترین  ساده  از  یکی  دارد؛  وجود  ارتباط  ها  رنگ  و  اشخاص 
راه های بازگرداندن آرامش به شهروندان استفاده از رنگ های 
هماهنگ بر اساس فرهنگ بومی مردم اصفهان است؛ به ویژه 

این که رنگ ها باعث زیباسازی شهر اصفهان می شوند. 
میراث  سازمان  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور درباره هدف هر 
گردشگر از رفتن به مناطق گردشگر پذیر می گوید: گردشگر 

دلیل  به  و  است  متمایز  و  زیبا  پدیده ای  و جوی  در جست 
انجام  و  جابه جایی  به  که  است  متمایز  پدیده  همین  دیدن 

هزینه های زیاد اقدام می کند. 
پدیده های  ادامه می دهد: دیدن همین  نامور مطلق،  بهمن 
متمایز، باعث ایجاد تجربه های جدید می شود. همین رنگ ها 
هستند که مکان های مختلف را متمایز می کنند  و آن را به 
یک مکان تماشایی تبدیل می کنند و گردشگران را به حرکت 

به سمت مقصد، وادار می کند.
تاثیر رنگ بر جذب گردشگر، می گوید:  نامور مطلق درباره 
که  داد  نظر  موضوع  این  مورد  در  شکل  آن  به  تواند  نمی 
این  با  دارند؛  تاثیر  گردشگر  جذب  در  اندازه  چه  تا  رنگ ها 
وجود اکنون ما شهرهایی داریم که به دلیل رنگ هایی که در 
آن شهر وجود دارد، گردشگران زیادی را به خود می خواند.  
تاثیر گذار در جذب  از عوامل   بنابرین رنگ می تواند یکی 

گردشگر باشد، اما تنها عامل نیست.
شهر  در  رنگ  مثال  می شوند؛  زیبایی  ایجاد  باعث  رنگ ها 
لندن موثر بوده است و انتخاب رنگ قرمز برای تاکسی ها و 
کیوسک های تلفن می تواند در کنار دیگر عوامل زیبا کننده 
شهر، موثر واقع شود. این در حالی است که رنگ ها موجب 
با فضای پیرامونی شهر  ارتباط بهتر و صمیمانه تر  تعادل و 
می شوند. اما بعد از افراد بومی، می تواند باعث جذب گردشگر 

نیز  باشد.
 نامور مطلق درباره انتخاب رنگ برای شهر اصفهان می گوید: 
و یک کالن شهر  اسطوره ای  این که شهر  دلیل  به  اصفهان 
است، انتخاب یک رنگ برای آن کافی نیست و باید از رنگ های 
مختلف و به شکل منطقی برای زیباسازی آن استفاده کرد؛ 
به عنوان مثال بافت تاریخی از یک رنگ و بافت حاشیه ای 
شهر نیز، یک رنگ خاص دیگری را به خود اختصاص دهند 
و وسایل حمل و نقل نیز رنگ خاصی داشته باشند. اصفهان 
تا  کند  استفاده  مختلفی  آمیزی  رنگ  سیستم های  از  باید 
از یکنواختی و مالل آوری دور  هم شهر را رنگی کند و هم 

 باشد.
میراث  سازمان  سنتی  های  هنر  و  دستی  صنایع  معاون 
به  پاسخ  در  کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
خود  شهر  برای  رنگ  انتخاب  در  اصفهان  آیا  که  سوال  این 
متاسفانه  اصفهان  گوید:  می  یا خیر،  است  کرده  عمل  قوی 
با  باید  و  است  نکرده  استفاده  خوبی  رنگی  بیان  و  زبان  از 

هم اندیشی هایی که دارد بتواند به این موضوع برسد.
آذین عطریان
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مهم  اجالسیه  دو  امسال  شهرکرد:  وطن-  کیمیای 
که  می شود  برگزار  کشور  در  نماز،  سراسری  و  استانی 
محال  چهار  استان  در  ماه  دی   ۱6 در  استانی  اجالسیه 
و بختیاری و اجالسیه سراسری نماز در ۱6 بهمن ماه در 

استان قزوین برگزار می شود.
گفت:  بختیاری  و  محال  چهار  نماز  اقامه  ستاد  رییس 
اجالسیه استانی نماز در ۱6 دی  ماه با موضوع اداره ها و 

تعالی فرهنگی برگزار می  شود.
حجت  االسالم محمد کریمی در سومین نشست تخصصی 
و  محال  چهار  استان  دستگاه های  نماز  اقامه  دبیران 
در  نماز  سراسری  اجالسیه  امسال  کرد:  اظهار  بختیاری 

استان قزوین برگزار می  شود.
سال  ماه  بهمن   در  نماز  سراسری  اجالسیه  افزود:  وی 
جاری با موضوع نماز و سنجش دستاوردهای نماز با هدف 
سنجش نتیجه اجالسیه  های سراسری نماز، برگزار شده در 

سال  های پیش، برگزار می  شود.
کریمی ادامه داد: قبل از بر گزاری اجالسیه سراسری نماز، 
اجالسیه  های سراسری نیم  روز در همه استان  های کشور 
برگزار می  شود که این اجالسیه در استان چهار محال و 

بختیاری در ۱6 بهمن ماه امسال برگزار می  شود.
وی هدف از برگزاری اجالسیه استانی نماز را تجلیل از 22 
دستگاه اجرایی برتر در حوزه نماز دانست و بیان داشت: 
ارزیابی  برترین  های نماز استان، ۱0 شاخص  انتخاب  در 

در نظر گرفته شده است.

در  متوالی  سال  سه  که  برتر  دستگاه  سه  گفت:  کریمی 
حوزه نماز برتر شناخته شده اند، در اجالسیه استانی نماز 

تجلیل می شوند.
رییس ستاد اقامه نماز چهار محال و بختیاری از انتخاب 
یک مدیر دستگاه اجرایی برتر نماز خبر داد و خاطر نشان 
کرد: از منتخبان شهرستان  های استان در حوزه نماز هم 

تجلیل می  شود.
کریمی ادامه داد: ۱3 شاخص مهم در اداره ها و دستگاه  ها، 

باید رعایت و پررنگ شود.
وی برخی از این شاخص  ها را اجرای اذان زنده حلقومی، 
برگزاری منظم و مستمر جلسه های شورای نماز در اداره ها 
همه  در  وقت  اول  نماز  برگزاری  به  نسبت  فضاسازی  و 

اداره ها عنوان کرد.
رییس ستاد اقامه نماز چهار محال و بختیاری گفت: باید 
برای  را  زمینه  و  شویم  قایل  ارزش  وقت  اول  نماز  برای 
برگزاری نماز جماعت اول وقت با حضور تمامی کارمندان 

و مدیران در تمام دستگاه  های اجرایی فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر برخی از اداره ها بر برگزاری 
نماز جماعت اول وقت اهتمام ویژه دارند و الزم است سایر 
اداره ها و دستگاه های اجرایی نیز بر این موارد تاکید کنند 
و برنامه ریزی  های الزم برای عملیاتی کردن این موارد را 

در دستور کار خودشان قرار دهند.
««ایجاد نشاط و حیات بخشیدن به دین و جامعه

نماینده ولی  فقیه در استان چهار محال و بختیاری گفت: 

در  مهم  امری  نماز،  کشوری  و  استانی  اجالسیه  اجرای 
به دین و جامعه  ایجاد نشاط و حیات بخشیدن  راستای 

است.
نشست  سومین  در  نکونام  محمدعلی  االسالم  حجت  
استان  اجرایی  دستگاه  های  نماز  اقامه  دبیران  تخصصی 
چهار محال و بختیاری اظهار کرد: تقوا چیزی جز انجام 

واجبات و ترک محرمات، نیست.
اسالم  مهم  شعایر  از  یکی  که  نماز  افزود:  وی 
امور  همه  و  می  شود  جامعه  در  تقوا  موجب  است، 
مطلوب  پیشرفت  به  الهی  امر  این  پرتو  در   جامعه 

می  رسد.
دین  نباشد  جامعه  در  تقوا  اگر  که  این  بیان  با  نکونام   
پژمرده می  شود، بیان داشت: جامعه پژمرده از نظر قرآن 

و اهل بیت، مرده است.
گفت:  بختیاری  و  محال  چهار  در  ولی فقیه  نماینده 
در  مهم  امری  نماز،  کشوری  و  استانی  اجالسیه  اجرای 
به دین و جامعه  ایجاد نشاط و حیات بخشیدن   راستای 

است.
را  )ع(، شیعیان  امام حسن عسگری  کرد:  تصریح  نکونام 
بودن  صادق  و  خدا  دین  و  خدا  راه  در  جدی  تالش  به 
برای  باید  و  کرده  اند  توصیه  و  دعوت  امور  همه  در 
پا  به   را  نماز  باشد،  زنده  جامعه  در  خدا  یاد  که   این 

داریم.
امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: از دیگر توصیه  های امام 
حسن عسگری )ع(، توصیه به امین بودن است که این نیز 
با اقامه نماز و توجه ویژه به گسترش فرهنگ آن در جامعه 

امکان  پذیر است.
وی با بیان اینکه بودن در سمت دبیری اقامه نماز، یکی 
از افتخارات است عنوان و خاطر نشان کرد: جامعه  ای که 
تقوا نداشته باشد و به نماز اهمیت ویژه ندهد، به مقصد 

نمی  رسد.
 نماینده ولی  فقیه در چهار محال و بختیاری با اشاره به 
نقش موثر دبیران اقامه نماز بیان داشت: تقوا آنقدر مهم 
است که جزو واجبات خطبه  های نماز جمعه است و باید 
به این ویژگی مهم، در ترویج و گسترش فرهنگ اقامه نماز 

در نظر گرفته شود.
اجالسیه  تا  کنیم  تالش  باید  همه  داد:  ادامه  وی 
برگزار  شایسته  ای  شکل  به  نماز  استانی  و   سراسری 

شود.
سراسری  اجالسیه  برگزاری  از  هدف  پایان،  در  وی   
اقامه  به  جامعه  اقشار  همه  تشویق  و  ترغیب  را  نماز 
معنویات به  توجه  و  نماز  اقامه  فرهنگ  گسترش  و   نماز 

 دانست.

اسکی  پیست  شهرکرد:  وطن-  کیمای 
کوهرنگ در چهار محال و بختیاری از روز جمعه 
هفته جاری پذیرای عالقه مندان به ورزش های 
زمستانی است. مدیر ورزش و جوانان شهرستان 
کوهرنگ گفت: به دنبال بارش های اخیر ، پیست 

اسکی کوهرنگ )چلگرد( فعال شد.
با  چلگرد  اسکی  پیست   : افزود  فرامرزی  آقای 
تجهیزات  درصد،   20 شیب  و  طول  متر   ۸00
راه  و  اقامتی  واحدهای  آموزشی،  امکانات  و 
دسترسی مناسب، یکی از مهم ترین پیست های 

اسکی رشته کوه زاگرس است .
پیست اسکی چلگرد در ۸5 کیلومتری شهرکرد 

مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.
چلگرد  شهر  در  برف  سانتیمتر  اکنون 60  هم 
مرکز شهرستان کوهرنگ، بر زمین نشسته است.

پیست اسکی چلگرد در فصل زمستان، پذیرای 
20 تا 30 هزار گردشگر زمستانی از استان های 

تهران، اصفهان، خوزستان، شیراز و... است .
ورزشکاران و گردشگران در چلگرد می توانند از 
تونل زیبای کوهرنگ هم که در نزدیکی پیست 

قرار دارد، دیدن کنند. 
زیبایی  هتل  اسکی  پیست های  کنار  در 
ساخته شده که از طبقات آن، منظره دل انگیز 
تماشایی  بسیار  کوهرنگ  و  چلگرد  منطقه 
پیست های  از  یکی  که  پیست  این  است. 
استاندارد کشور است، درسال ۱35۴ ساخته 
شده و دارای دو دستگاه باالبر ویژه آقایان و 
خانم ها، یک دستگاه باالبر آموزشی با طول 
200 متر و سه محوطه تفکیک شده برای 

خانواده ها، آقایان و خانم ها است .

برگزاری اجالسیه نماز در چهار محال و بختیاری

همه استان ها  اجالسیه استانی نماز  را در یک نیم روز برگزار می کنند
 « گردشگری « گردشگری
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آشنایی تلگرامی یک مرد با دختر جوان کافی بود تا زندگی 14 
ساله ای به ایستگاه آخر برسد.

به گزارش کیمیای وطن، به نقل از ایران، زن 38 ساله روی 
پله های دادگاه های خانواده ونک نشسته بود و گریه می کرد، 
این زن در حالی که بغض راه گلویش را بسته بود، از زندگی 
با همسرش گفت: 14 سال پیش در  مشترک چندین ساله 
دانشگاه با همسرم آشنا شدم. هردو کارشناس رشته مدیریت 
شرکت  یک  کارمند  هم  و  بود  دانشجو  هم  او  بودیم.  دولتی 
خصوصی. برای شروع زندگی خیلی اوضاع مالی خوبی نداشت؛ 
اما من او را دوست داشتم و خانواده ام نیز از محمد خوششان 
آمده بود به همین خاطر وقتی به خواستگاریم آمد به او جواب 
مثبت دادم و برای مراسم ازدواجمان تدارک دیدم.  وی افزود: 
بستیم  عهد  محمد  با  عروسیمان  روز  که  دارم  یاد  به  خوب 

همیشه به یکدیگر وفادار باشیم اما...
 مریم در حالی که خاطرات گذشته اش را مرور می کرد، ادامه 
داد: اوایل زندگیمان خیلی سختی کشیدیم؛ با اینکه همیشه در 
خانه  مان شرایط و امکانات رفاهی و مالی خوبی داشتم و شرایط 
اینکه  خاطر  به  اما  بود،  مشکل  برایم  کمی  مشترکم  زندگی 
محمد و زندگیمان را دوست داشتم، تحمل کردم و می گفتم 
باید زندگی را با هم ساخت و به همین خاطر من هم در یک 
شرکت استخدام شدم تا با همسرم باشم و به او کمک کنم. 

وقتی دخترمان به دنیا آمد، خوشبختیمان کامل شد. همه چیز 
عالی بود به مرور زمان صاحب خانه و خودرو و زندگی شده 
در  نرم افزار  یک  ولی  می خوردند،   را  همه حسرتمان  بودیم. 

گوشی همسرم زندگی چندین ساله مان را زیرو رو کرد.
باهم  تلفن. دیگر  و  تلفن  تلفن،  بود.  روز و شب محمد شده 
حرفی نداشتیم بزنیم. دخترمان تا شب بیدار می ماند تا پدرش 
را ببیند؛ اما وقتی هم می آمد سرش به تلفن و دوست های 
اینترنتیش گرم بود. خسته شده بودم، ولی سکوت می کردم 
شاید همه چیز درست شود؛ در کمال ناباوری یک روز محمد 
گوشی همراهش را به سمتم گرفت و عکس یک دختر 30 
ساله را به من نشان داد و در برابر بهت و حیرتم گفت: ببین 

بهتر از تو هستند که مرا می خواهند دیگر تو را نمی خواهم  و 
باید از هم جدا شویم. شوکه شده بودم و نمی دانستم چه کنم 
که درخواست طالق وقتی به دستم رسید، فهمیدم همه چیز 

جدی است. 
با پرداخت توافقی مهریه 1000   این زن گریان گفت: حاال 
سکه ا م از سوی محمد او من و دخترمان را ترک کرد و برای 
همیشه از زندگیمان بیرون رفت. ای کاش هنوز هم شرایط 
مالیمان خوب نبود، اما با صمیمیت زندگی می کردیم، به دور 

از هر تلفن همراه و شبکه مجازی ای.
بنابراین گزارش این زن و مرد پس از 14 سال زندگی مشترک 
با رأی قاضی عموزادی از شعبه 268 دادگاه ونک به صورت 

توافقی از هم جدا شدند.
خانواده ها  اگر  گفت:  خانواده ها  به  با هشدار  عموزادی  قاضی 
بتوانند از هر امکاناتی بخوبی استفاده کنند، هرگز پایه زندگی ها 
فضای  و  اجتماعی  شبکه های  نمی ریزد؛  فرو  سادگی  این  به 
مجازی هیچوقت جای خانواده و دنیای واقعی را نمی گیرد، با 
علم و آگاهی و آموزش خانواده ها می توانند سالم زندگی کردن 
را بیاموزند و با وجود گذشت سالیان زیادی از زندگی مشترک 
باز هم با خوشحالی و سالمتی زندگی شان را ادامه دهند؛ظ در 
 این صورت والدین نیز الگوی مناسبی برای فرزندانشان خواهند 

بود.

آشنایی با تاریخچه درخت 
خرما 

مبدأ اصلی گیاه خرما، به درستی مشخص نیست. درخت 
خرما در هر پنج قاره دنیا و در 34 کشور کشت و مورد 
از دوران  نخل خرما  ایران،  در  قرار می گیرد.  بهره برداری 

باستان و پیش از هخامنشی کشت می شده است.
زادگاه خرما!

مبدأ اصلی گیاه خرما به درستی مشخص نیست. بعضی 
از دانشمندان مبدأ اصلی گیاه خرما را در آسیا وکرانه های 
را  خرما  اصلی  زیست گاه  دیگر،  گروهی  و  فارس  خلیج 
حاضر  حال  در  می دانند.  هند  قاره  شبه  یا  آفریقا  شمال 
خرما در هر پنج قاره دنیا و در 34 کشور کشت و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
 سن درخت خرما، مبدأ اصلى گياه خرما، خرما

کشت  آنجا  در  و  برده  چین  به  ایران  از  را  خرما  نخل   
کرده اند

اشاره به نخل خرما در کتاب بندهشن ساسانی:
در ایران نخل خرما، از دوران باستان و پیش از هخامنشی 
کشت می شده است. در ادبیات ساسانی از جمله در کتاب 
از  یاد شده است. منابع چینی،  از نخل خرما  )بندهشن( 
ایران به عنوان سرزمین نخل خرما یاد کرده اند. در پایان 
سده نهم میالدی، نخل خرما را از ایران به چین برده و در 

آنجا کشت کرده اند.
اندام هاى رويشى خرما:

لپه ای است،  ریشه درخت خرما: درخت خرما چون تک 
ریشه اصلی ندارد. بالفاصله پس از آنکه ریشه اولیه از بذر 
خوشه  آنها  می شوند.  ظاهر  ثانویه  ریشه های  آمد،  بیرون 
متراکمی تشکیل می دهند و تقریبا در تمام طول قطرشان 

یکسان است.
تنه درخت خرما: بسته به رقم، سن درخت خرما و شرایط 
تا 6 متر دارند و در هر  محیطی برگ های نخل خرما 3 
طول  که  شود  می  ایجاد  جدید  برگ   3٥ تا   10 سال 
عمرشان 3 تا ٧ سال است و تعداد برگ های هر نخل خرما 

30 تا 140 عددی می باشد.
را  خرما  نخل  که  است  غالفی  برگ  قاعده  در  لیف: 
دربرمی گیرد. این غالف، شامل بافت سفید رابطی است که 
بر اثر دسته های آوندی منشعب می شود. با رشد برگ ها 
به سمت باال، بافت رابط تا حدود زیادی ناپدید می شود 
و دسته های آوندی خشکیده و قهوه ای رنگ، به صورت 
نوار لیفی محکم و زبر درمی آید که به لبه های جانبی 
قسمت زیرین و قاعده رگبرگ اصلی در برگ ها چسبیده 

و تنه را می پوشاند.
خار: خارها در حاشیه بیرونی دمبرگ خرما قرار دارد.

جهان، در معرض 
سونامی دیابت

بیست و سومین کنگره فدراسیون جهانی 
ونکوور  در  ماه سال جاری  آذر  در  دیابت، 
کانادا برگزار شد و بر اساس آمارهای اعالم 
به  مبتالیان  این کنگره، جمعیت  در  شده 
دیابت در جهان به 400 میلیون نفر رسیده 

است.
 به گزارش کیمیای وطن، به نقل از شبکه 
مجازی آستان، دکتر اسداهلل رجب، رییس 
جمعیت  به  اشاره  با  ایران،  دیابت  انجمن 
مرز  از  که  جهان  در  دیابت  به  مبتالیان 
این  در  گفت:  گذشت،  نفر  میلیون   400

کنگره بین المللی بیش از 8000 نفر حضور 
عضو  ایران  دیابت  انجمن  از  و  داشتند 
عنوان  به  دیابت  فدراسیون جهانی  رسمی 

نماینده در این کشور حضور داشت.
 رییس انجمن دیابت ایران در ادامه افزود: 
بین المللی، هفتمین اطلس  این کنگره  در 
فدراسیون جهانی دیابت در اختیار اعضای 

شرکت کننده قرار گرفت.
به  آمارهای  آخرین  به  اشاره  با  وی 
داشت:  بیان  اطلس  این  در  دست آمده 
به  رو  در جهان،  و 2  نوع 1  دیابت  شیوع 
افراد  تعداد  که  گونه ای  به  است  افزایش 
مبتال به این بیماری در خاورمیانه و شمال 
آفریقا که ایران نیز جزو همین مناطق است 
افزایش خواهد  برابر  دو  به  تا سال 2040 
و  میلیون   3٥ از  که  معنا  این  به  داشت. 
400 هزار نفر امروز به ٧2 میلیون و 100 

هزار نفر می رسد.
دکتر رجب با بیان این مطلب که در حال 
حاضر بیش از نیم میلیون کودک و نوجوان 
هستند،  مبتال   1 نوع  دیابت  به  جهان  در 
بزرگسال  افراد  از  نفر  میلیون  افزود: 41٥ 
دیابت  به  نیز  ساله   ٧9 تا   20 سنین  بین 

مبتال شده اند.
گفت:  ادامه  در  دیابت،  انجمن  رییس 

 193 می دهد  نشان  آمارها  همچنین 
میلیون نفر در جهان هنوز بدون تشخیص 
هستند و 318 میلیون نفر پیش دیابت یا 

دچار اختالل تحمل گلوکز هستند.
گفتنی است در سال 201٥، ٥ میلیون نفر 
در جهان در اثر ابتال به دیابت فوت کرده اند 
و تا سال 2040 تعداد دیابتی ها به 643 

میلیون نفر در جهان خواهد رسید.
همچنین در این کنگره بین المللی در کانادا 
 6٧3 حدود  دیابت  بیماری  ساالنه  هزینه 
یعنی 12 درصد  برآورد شد؛  میلیارد دالر 
بودجه ملی بهداشت صرف و هزینه درمان 

دیابت و عوارض ناشی از آن می شود.
ایران  دیابت  انجمن  رییس  رجب،  دکتر 
ناسالم  تغذیه  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در 
اصلی  عامل  فیزیکی،  فعالیت  کاهش  و 
شمار  به   2 نوع  دیابت  افزایش  و  شیوع 
ابتال  کاهش  راهکارهای  از  یکی  می رود. 
بر  تکیه  با  آموزش  بیماری  این  به  افراد 
جسمانی  فعالیت  افزایش  و  سالم  تغذیه 
است؛ زیرا بخش عمده هزینه های درمانی 
بنابراین  است؛   2 نوع  دیابت  به  مربوط 
در  دیابت  نوع  این  به  ابتال  از  پیشگیری 
تاثیرگذا نیز  درمانی  هزینه های   کاهش 

ر است.

به جایی رسیده که وزیر  افزایش است. حاال وضع  به  ایران رو  سرطان در 
بهداشت می گوید در دهه های آینده این تعداد مبتالیان به سرطان، به اندازه 
فعلی باقی نمی ماند و بیشتر می شود. او تاکید می کند که مسن شدن جامعه، 
آمار سرطان را درکشور باال می برد. وزیر بهداشت: سرطان در ایران افزایش 
باال هم  آمار  از شهروند، همین  نقل  به  به گزارش کیمیای وطن،  می یابد. 
سبب شد تا وزیر بهداشت از ساخت 200 مرکز شیمی درمانی درکشور خبر 
دهد: »ما متخصص کم نداریم، اما در زمینه فضای درمانی به شدت با کمبود 
کشور  قطب  در 13  دفاع  وزارت  مشارکت  با  اساس  براین  هستیم؛  مواجه 
مراکز درمان سرطان ساخته می شود.« حسن  هاشمی اینها را روز گذشته 
اکرم)ص(  رسول  بیمارستان  در  سرطان  جامع  مرکز  کلنگ زنی  مراسم  در 
عنوان کرد، مراسمی که وزیر دفاع هم در آن حضور داشت. وزیر بهداشت 
در این مراسم از پروژه مشترک این وزارتخانه با وزارت دفاع برای ساخت 
دفاع  وزارت  با کمک  را  مرکز  »این  و گفت:  داد  مرکز جامع سرطان خبر 
مراسم هم  این  و  تجهیز آن شروع کردیم  و  مراکز درمان سرطان  ساخت 
در  سرطان  جامع  مرکز  ساخت  کلنگ زنی  برای  مساله  همین  راستای  در 
این که سرطان،  بر  تاکید  با  او  اکرم)ص( است.«  بیمارستان حضرت رسول 
یک بیماری عالمگیر است، گفت: »شیوع سرطان در ایران کمتر از کشورهای 
صنعتی است؛ اما در دهه های آینده مسلما آمار سرطان کشورمان به همین 
سرطان  افزایش  جامعه  مسن شدن  به  توجه  با  و  ماند  نخواهد  باقی  میزان 
بهداشت  وزیر  باشیم.«  آینده  فکر  به  باید  هم اکنون  که  داشت  خواهیم  را 
به ساخت 200 مرکز درمانی سرطان )شیمی درمانی( درکشور اشاره کرد: 
»این مراکز در 3 سطح شیمی درمانی، رادیوتراپی و درمان های پیشرفته در 
13 قطب کشور و شهرستان ها ایجاد می شود. هم اکنون نیز وزارت دفاع در 
قالب مشارکت پذیرفته  است که در شهرهای اصفهان، مازندران، خراسان و 
این مراکز را مانند مرکز جامع سرطان در بیمارستان  از تهران  در بخشی 
حضرت رسول اکرم)ص( راه اندازی کند؛ البته امیدواریم تا اوایل  سال آینده 
این مراکز به بهره برداری برسند.« وزیر بهداشت از مشارکت یک  هزار  میلیارد 
داد.  خبر  جدید  بیمارستان های  و  مراکز  ساخت  برای  دفاع  وزارت  تومانی 
درباره  و  شد  حاضر  هم  خبرنگاران  جمع  در  مراسم  این  از  پس   هاشمی 
این بخش کمبودهایی  در  »ما  داد:  توضیح  وضع بخش های شیمی درمانی 

خوب گذشته  با  درمقایسه  بخش ها  این  این  در  ما  وضع  هرچند   داریم، 
 است.« 

وزیر بهداشت به تامین منابع مالی برای ساخت 200 مرکز جامع سرطان 
اشاره کرد: »تامین منابع آن از مسیر طرح تحول سالمت است و بخشی هم 
از منابع درآمدی خود دانشگاه ها تامین می شود. در این حوزه، مهم داروها 
بود که خوشبختانه از ابتدای طرح تحول حمایت قابل توجهی درحوزه دارو 
می شود. البته ممکن است همین 6 درصد فرانشیز برای شهرها و 3درصد 
که  هستند  کسانی  چراکه  باشد،  زیاد  افراد  برخی  برای  روستاییان،  برای 

نیازمند کمک بیشتر و موثرتر هستند.«  
هاشمی درباره توافقنامه وزارت بهداشت و وزارت دفاع در زمینه ساخت مراکز 
جامع سرطان گفت: »قطعا ساخت وساز در این زمینه نیز نیاز به اعتبارات 
مالی دارد. در توافق اولیه ما تقریبا نزدیک به 1000 میلیارد تومان را یکی از 
شرکت های زیرمجموعه وزارت دفاع تامین می کند که در 4 استان کشور و 
در سطوح مختلف از سطح شهرستان ها تا مرکز استان خدمات در سه سطح 
تعریف شده اند و امروز شاهد آغاز پروژه ای خواهیم بود که در مرکز یکی از 
دانشگاه های مهم کشور ایجاد خواهد شد و امیدواریم طی دو سال آینده و 

بلکه سریع تر به بهره برداری برسد.«
به گفته وزیر بهداشت، برای مراکز قطب رقمی حدود 100 میلیارد مشخص 
شده، یعنی در هریک از استان ها هزینه پروژه 100 میلیارد و در شهرستان ها 
٥0 میلیارد است: »همچنین باید گفت که بخشی از این پروژه وسیع را که 
باید در سطح کشور انجام شود، یکی از شرکت های تابع وزارت دفاع قبول 
کردند و ما تشکر می کنیم که وزارت دفاع درحوزه اجتماعی و سالمت مردم 

مشارکت و توجه دارد.«
سرطان  جامع  مراکز  ساخت  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  بهداشت  وزیر 
و  داریم  کمبود  خدماتمان  در  کل  در  ما   « گفت:  محروم  درمناطق 
مسئولیت  که  غدیر  مرکز  البته  آغاز  شد.  طرح  این  دلیل  همین  به 
سرطان  جامع  مرکز   13 ساخت  گرفته،  برعهده  را  مراکز  این  ساخت 
شهرستان ها  در  دیگر  مرکز   9 و  استان  در  مرکز   4 که  کردند  قبول  را 
دفاع وزارت  با  ما  تفاهم نامه  و  پروژه  از  بخشی  این  البته  می شود.   ساخته 

 است.«

پیرترین جانور جهان
این سمندر 200 ساله در یکی از غارهای کشور چین کشف 
شده و از بزرگ ترین و احتماال قدیمی ترین دوزیستانی است 

که در جهان زندگی کرده است.
اساس  بر  ایسنا،   از  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
جنوب  در  ماهیگیر  یک  آمده  بدست  محلی  گزارش های 
کرده  کشف  تصادفی  طور  به  را  سمندر  این  چین،  غربی 
است. این ماهیگیر اظهار کرد: چیزی نرم و لزج زیر پایم 
احساس کردم و بعد از بررسی متوجه شدم که سمندری 

غول پیکر است.
این سمندر غول پیکر نزدیک به یک متر و نیم طول دارد و 

وزن آن بیش از 4٥ کیلوگرم است.
 محققان اظهار کردند: این سمندر یکی از غول پیکرترین 
سمندرهای کشف شده است و طول آن تا دو متر هم رشد 
و  مار، کرم  آبزی، خرچنگ،  ماهی، سمندر، حشرات  از  و 

میگو تغذیه می کند.

داستان واقعی و خواندنی 
زن جوان؛ دختر تلگرامی، زندگیم را از من گرفت

وزیر بهداشت: سرطان در ایران رو به افزایش است 

نقش صبحانه در موفقیت تحصیلی 
کودکان

یک مطالعه جدید نشان می دهد آنچه کودکان می خورند، ارتباط 
نزدیکی با موفقیت تحصیلی آنها دارد.

محققان دانشگاه کاردیف بریتانیا با مطالعه ٥000 دانش آموز این 
کشور با رده سنی 8 تا 11 سال، دریافتند که یک صبحانه خوب به 

عملکرد تحصیلی بهتر کودکان در مدرسه کمک می کند.
آموزانی که یک صبحانه سالم  نتیجه رسیدند دانش  این  به  آنها 
می خوردند در مقایسه با کودکانی که صبحانه نمی خوردند، دو برابر 

نمرات بهتری کسب می کردند.
می گوید:  دراین باره  تحقیق،  تیم  سرپرست  لیتلکوت«،  »هانا 
»همواره اثبات شده است که مصرف صبحانه با پیامدهای سالمت 
عمومی و تمرکز و عملکرد شناختی بهتر مرتبط بوده است. حال 
مطالعه ما نشان می دهد که بین آنچه که دانش آموزان می خورند و 

عملکردشان در مدرسه ارتباط قویی وجود دارد.«

در یک صندلی اداری 
ارگونومیک باید تشک مناسب 

برای نشیمن و تکیه گاه به کار رود
 

آیا می دانید یک صندلی اداری ارگونومیک چه ویژگی هایی دارد؟
شاید شما از جمله افرادی هستید که ساعت ها در محل کار یا 
مناسب  شما  صندلی  اگر  نشسته اید.  خود  صندلی  پشت  خانه 
نباشد آسیب های جدی می تواند به بدن شما وارد شود. برای حل 
این مشکل شما می توانید یک صندلی با ویژگی های ارگونومیک 

انتخاب کنید.
 ارگونوميک چيست؟

ارگونومیک یک علم مهندسی است که هدفش طراحی برنامه ها، 
است.  انسان  بدن  فیزیکی  سالمت  حفظ  برای  وسایلی  و  ابزار 
ساعت های طوالنی  می کند،  ایجاب  که شغلشان  افرادی  معموال 
بر روی صندلی روبروی میز بنشینند، در معرض خطرهای جدی 
برای ستون فقرات و در کل مسایل فیزیکی بدنشان هستند. علم 
ارگونومیک به شما کمک می کند تا ابزار و وسایلی برای کارتان 
انتخاب کنید تا از این آسیب ها جلوگیری کنید و در هنگام کار 
احساس خستگی و ناراحتی نکنید. پس همیشه در هنگام خرید 
وسایلی مثل صندلی، میز و... توجه الزم را داشته باشید که آن 

وسایل بر اساس استانداردهای ارگونومیک ساخته شده باشند.
تکیه گاه یک صندلی ارگونومیک باید 30 تا 48 سانتی متر پهنا 

داشته باشد
 چه نوع صندلى ادارى ارگونوميکى مناسب است؟

انواع زیادی صندلی اداری ارگونومیک وجود دارد. نه اینکه لزوما 
فقط یک نوع صندلی اداری ارگونومیک مناسب باشد؛ اما بعضی 
ارگونومیک  باعث می شوند که یک صندلی، یک صندلی  عوامل 
کاربر  نیاز  می شود  باعث  آن  از  استفاده  برسد.  نظر  به  مناسب 
برطرف شود و در موقعیتی راحت، کارش را به بهترین شکل انجام 

دهد. 
صندلى ادارى ارگونوميک، ارگونوميک چيست، ويژگى هاى 

صندلى ارگونوميک 
ارگونومیک  اداری  صندلی  یک  ویژگی های  از  بعضی  اینجا  در 

مناسب را بررسی می کنیم.
 - ارتفاع صندلی: ارتفاع صندلی اداری باید به راحتی قابل تنظیم 
باشد. اهرم تنظیم بادی آسان ترین راه برای انجام این کار است. 
ارتفاع مناسب یک صندلی اداری برای بیشتر مردم، چیزی حدود 
40،٥0 تا ٥3،34 سانتی متر باالتر از کف اتاق است. کاربر صندلی 
را به نسبت قد خود باید طوری تنظیم کند که بتواند پاها را به 

راحتی جمع یا دراز کند.
 - تکیه گاه صندلی: تکیه گاه یک صندلی ارگونومیک باید 30 
تا 48 سانتی متر پهنا داشته باشد. اگر تکیه گاه و نشیمن گاه از 
هم جدا باشند باید زاویه تکیه گاه و ارتفاع آن قابل تنظیم باشد. 
تکیه گاه باید قابلیت پوشش منحنی طبیعی ستون فقرات را داشته 
باشد و باز در این قسمت هم باید توجه زیادی به وضعیت پوشش 
منحنی ستون فقرات بشود. اگر صندلی شما تکیه گاه و نشیمن گاه 
یک تکه داشته باشد، باید زاویه  آن در جلو یا عقب آمدن قابل 
تنظیم باشد. صندلی ارگونومیک باید یک سیستم قفل ایمن داشته 
باشد که از بیش از حد به عقب رفتن تکیه گاه جلوگیری کند و 

کاربر بتواند آن را در یک زاویه مناسب نگه دارد.
- عرض و قعر صندلی: صندلی باید پهنا و قعر )از جلو تا پشت 
صندلی( مناسب داشته باشد که هر کاربری از نشستن بر روی آن 
احساس راحتی داشته باشد. معموال قعر  43 تا ٥0 سانتی متر، 
یک گودی استاندارد است. قعر صندلی باید طوری باشد که کاربر 
به اندازه ٥ تا 3٥ سانتی متر فضا برای جلو آمدن یا عقب رفتن 
روی صندلی داشته باشد. جلو یا عقب رفتن قعر صندلی باید قابل 

تنظیم باشد. 
- پوشش ناحیه کمر: پر کردن فرورفتگی و برآمدگی های کمر در 
انسان،  ارگونومیک، بسیار مهم است. ستون فقرات  یک صندلی 
یک منحنی به سمت داخل است و نشستن برای مدت طوالنی 
بدون پوشش و پر کردن این منحنی و عدم مراقبت از آن منجر به 
خمیدگی این منحنی) بر خالف موقعیت طبیعی آن( و آسیب به 

نقاط پایینی ستون فقرات می شود.

بیماری هایی که لقب قاتل خاموش 
گرفته اند

بسیاری از بیماری ها، در گروه »قاتل خاموش« قرار می گیرند. این بیماری ها 
عالیم هشداردهنده پنهانی دارند؛ عالیم آنها اغلب غیر قابل تشخیص است.

 به گزارش قدس آنالین به نقل از دکتر سالم، اگر به آنها توجه نشود و بدون 
مرگ  موجب  گاهی  و  می آید  به وجود  عارضه های جدی  شوند،  رها  درمان 
می شوند؛ یعنی ممکن است، فرد بیماری خطرناکی داشته باشد که نداند. 
از این رو باید این بیماری ها را بیشتر بشناسیم و معاینه های سالیانه پزشکی 

داشته باشیم تا بتوانیم از بیماری های خود آگاه شویم.
اين بيمارى ها عبارتند از:

1- فشار خون باال
فشار خون باال ، 140.90 میلیمتر جیوه یا باالتر است. با توجه به مراکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری ها )CDC(، یک نفر از هر 3 نفر دچار فشار خون باال 
استرس، سیگار کشیدن، مصرف  دلیل  به  باال، معموال  هستند. فشار خون 
زیاد نمک، اضطراب، نوشیدن مشروبات الکی، و نداشتن فعالیت بدنی به وجود 
می آید؛ عوامل دیگر که باعث باال رفتن فشار خون می شوند عبارتند از چاقی، 
درد،  داروهای ضد  یا  و  بارداری  قرص های ضد  از  استفاده  ژنتیکی،  عوامل 
بیماری های کلیوی و بیماری آدرنال. در برخی موارد، فشار خون باال ممکن 
است با سردرد، تنگی نفس و یا خون دماغ، همراه شود؛ اما این نشانه ها زمانی 
رخ می دهد که فشار خون بسیار باال است. در صورت نادیده گرفتن، فشار 
خون باال ممکن است به بیماری های قلبی و یا حتی سکته مغزی منجر شود.

یا  در خانه  فشار خون  منظم  اندازه گیری  باال  فشارخون  راه تشخیص  تنها 
مراجعه به پزشک است. اگر فشار خون باال باشد، باید درمان هایی برای آن 
به پزشک  باید  و  باالاست  باشد فشارخون  اگر فشار خون 9/14  آغاز کرد؛ 

مراجعه کنید.
2- ديابت

دیابت یک بیماری است که نیاز به کنترل دایم دارد و دو گونه است دیابت 
نوع 1 و 2.  در دیابت نوع 1، بدن اصال انسولین تولید نمی کند. دیابت نوع 2 
یک اختالل متابولیک است که در آن بدن انسولین کافی تولید نمی کند، یا از 
آن به درستی استفاده نمی کند. با توجه به انجمن بین المللی دیابت، حدود 
38٧ میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به دیابت 1و 2 هستند که نمی دانند 
دچار این بیماری هستند. به خاطر همین است که به دیابت، قاتل خاموش 
می گویند. برخی از عالیم شایع عبارتند از تشنگی بیش از حد، گرسنگی، 
ناگهانی، تکرر ادرار، خستگی، زخم ، و تاری دید. علت دقیق  کاهش وزن 

دیابت مشخص نیست.
نامناسب و عدم  به نظر می رسد ژنتیک، چاقی، رژیم غذایی  این حال،  با 
فعالیت بدنی در به وجود آمدن این بیماری نقش دارند. دیابت کنترل نشده 
قلبی،  های  بیماری  از  عبارتند  که  شود  منجر  جدی  عوارض  به  می تواند 
بیماری های کلیوی، قطع عضو، سکته مغزی، و نابینایی. میزان قند خون ر ا 

بررسی کنید و اگر باال بود برای تجویز دارو به پزشک مراجعه کنید.
)CAD( 3. بيمارى عروق کرونر 

بیماری عروق کرونر )CAD(، یک بیماری شایع قلبی ناشی از تجمع پالک در 
دیواره شریان هاست. وقتی پالک زیادی در شریانها جمع می شود، می تواند 
جلوی جریان خون را بگیرد و همین باعث تضعیف عضله شده و در نتیجه 
منجر به نارسایی قلبی می شود. چاقی یا اضافه وزن، سابقه خانوادگی بیماری 
قلبی، رژیم غذایی نامناسب، مصرف سیگار و عدم فعالیت بدنی هم باعث به 
وجود آمدن این بیماری می شوند. این بیماری عالیم و نشانه مشخصی ندارد؛ 
فقط در زمان حمله قلبی بیماری، خود را نشان می دهد؛ پس برای تشخیص 
باید به پزشک مراجعه کنید. داشتن رژیم غذایی کم سدیم و چربی، اجتناب 
از سیگار، ورزش منظم و مصرف دارو، پس از مشورت با دکتر، خود به کاهش 

خطر ابتال به CAD و یا سایر بیماری های قلبی کمک می کند.
4. بيمارى کبد چرب

بیماری  نوع  دو  شود.  می  جمع  کبد  در  چربی  یعنی  چرب،  کبد  بیماری 
کبد چرب وجود د ارد: بیماری کبد چرب الکلی و بیماری های کبد چرب 
غیرالکلی. بیماری کبد چرب الکلی، همانطور که از نامش مشخص است، با 
مصرف بیش از حد الکل ایجاد می شود. علت دقیق بیماری های غیر الکلی، 
از 10 درصد کبد چربی جمع  هنوز مشخص نشده است. زمانی که بیش 
می شود، باعث به وجود آمدن این بیماری می شود. در طول مرحله اولیه، 
بیماری کبد چرب، معموال هیچ عالیم قابل توجه ایجاد نمی کند. چربی جمع 
شده در کبد، می تواند باعث التهاب و زخم شود که باعث به وجود آمدن 

بیماری های جدی می شود.
باالی شکم  اگر کبد چرب دارید، ممکن است درد مبهم در سمت راست 
داشته باشید. همچنین خستگی، کاهش اشتها و احساس بیماری خواهید 
داشت.عوامل به وجود آمدن این بیماری، عبارتست از کلسترول باال، چاقی، 
سندروم تخمدان پلی کیستیک، آپنه خواب، دیابت نوع 2، مشکل تیروئید 
و مشکالت غده هیپوفیر. مشکل کبد با آزمایش ساده خون یا سونوگرافی 

مشخص می شود که سعی کنید در مراحل اولیه این بیماری را درمان کنید.
5. پوکى استخوان

پوکی استخوان یک بیماری است که منجر به خراب شدن استخوان، نازک و 
شکننده شدن آن می شود . این یک “بیماری خاموش” که اغلب هیچ نشانه 
در مراحل اولیه ندارد. به این ترتیب، تشخیص پوکی استخوان در مراحل اولیه 
دشوار است و فقط مخصوص پیرها نیست، در هر سنی ممکن است رخ دهد.

در اغلب موارد، اولین نشانه آن شکستگی دردناک استخوان، کاهش ارتقاع 
استخوان، درد پشت وحالت خمیده استخوان است.

سابقه  از  عبارتند  یائسگی  از  بعد  استخوان  پوکی  آمدن  وجود  به  عوامل 
خانوادگی، رژیم غذایی نامناسب، عدم فعالیت بدنی، سیگار کشیدن، برخی 
داروها. اگر در معرض خطر پوکی استخوان هستید، به دکتر مراجعه کنید 
با یک آزمایش تراکم استخوان مشخص می شود. برای جلوگیری از پوکی 
استخوان، باید به طور منظم ورزش انجام دهید، خوردن غذاهای سالم )به 
خصوص غذاهای غنی از ویتامین D وکلسیم (، الکل ننوشید و سیگار هم 

نکشید.
6-سرطان کولون

این سومین سرطان شایع در  قاتل خاموش است.  نیز  سرطان روده بزرگ 
ایاالت متحده است. هر سال هزاران نفر به این بیماری مبتال می شوند. وجود 
تومور در روده بزرگ یک شبه به وجود نمی آید. از یک پولیپ آغاز می شود؛ 
بسیاری از این پولیپ ها غیر سرطانی هستند، اما زمانی که نادیده گرفته شوند 
و یا بدون درمان رها شود، پس از چند سال سرطانی می شوند. تشخیص زود 
هنگام و برداشتن سلول های سرطانی در روده بزرگ 99 درصد قابل درمان 
است. هرچند سرطان روده بزرگ عالمتی ندارد، ولی با یبوست بیشتر، اسهال، 
پایین سلولهای  یا درد شکم،شمارش  نفغ غیر معمولی و  خون در مدفوع، 
قرمز خون، کاهش وزن بدون علت، استفراغ و خستگی، یک معاینه ساده 

قابل تشخیص است.
7. سرطان پوست

سرطان پوست به آرامی در الیه های باالیی پوست، به دلیل تماس بیش از 
حد با اشعه ماوراء بنفش )UV( ناشی از نور خورشید و یا ابزارهایی که برای 
برنزه شدن استفاده می شود، سابقه خانوادگی، پوست رنگ پریده به وجود 
این  باالتر در معرض خطر  و  از 40 سال سن  بیش  افراد  و  می آید. مردان 
بیماری هستند. معموال یک توده قرمز بر روی پوست که حتی بعد از چند 
هفته بهبود نمی یابد، اولین نشانه سرطان پوست غیر مالنومی است. اگر شما 
هر گونه ناهنجاری پوست دارید که پس از چهار هفته درمان نشود، باید به 
پزشک مراجعه کنید. متخصص با یک نمونه برداری سرطانی بودن پوست را 
تشخیص می دهد. از وسایل و المپهای برنزه کننده اجتناب کنید. از یک کرم 

ضد آفتاب استفاده کنید.

خواندنی  سالمت علمی 
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