
خالقیت هایی  به  توجه  با  اصفهان  گفت:  اصفهان  شهردار 
که از 400 سال گذشته در آن جریان داشته، شهر خالق 

جهانی بوده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، دکتر 
مهدی جمالی نژاد در برنامه سیمای شهر با اشاره به پیوستن 
اصفهان به شبکه شهرهای خالق جهان اظهار کرد: در حال 
حاضر اصفهان با 13 شهر جهان خواهرخوانده است و در 9 

سازمان و شرکت جهانی نیز عضویت دارد.
این در حالی است که اصفهان در سال 2006  افزود:  وی 
نیز به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم معرفی شده و 
جایگاه های زیادی را در سطح دنیا به خود اختصاص داده 

است.
شهردار اصفهان با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان شهر 
به  اصفهان  پیوستن  کرد:  بیان  نمونه صنایع دستی جهان 
شبکه جهانی شهرهای خالق اتفاق مبارکی بود که با تالش 
و  دستی  صنایع  حوزه  فعاالن  ویژه  به  و  شهروندان  همه 

هنرهای مردمی به دست آمد.
وی با اشاره به اینکه شبکه جهانی شهرهای خالق در سال 
2004 راه اندازی شده است، اضافه کرد: این در حالی است 
از هزاران شهر جهان عضو  انگشت شماری  تعداد  تنها  که 

این شبکه هستند.
خالق  شهر  ویژگی های  برخی  خصوص  در  جمالی نژاد 
که  است  جهانی  اخیر  واژه های  از  یکی  شهر خالق  گفت: 
باید کارآفرین، رقابت پذیر در بازارهای جهانی باشد و برای 
سرمایه گذاری های مختلف بسترهای مناسب را داشته باشد.

دیگر  از  نیز  قوی شهری  دیپلماسی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باید  خالق  شهر  کرد:  بیان  است،  خالق  شهر  ویژگی های 
از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی بهره ببرد، ضمن آنکه 

مکانی مطلوب برای زندگی باشد و عدالت اجتماعی نیز در 
آن موج بزند.

و  شهری  نوین  فناوری های  بودن  مستتر  اصفهان  شهردار 
شهر خالق  ویژگی های  دیگر  از  نیز  را  خالقیت  و  نوآوری 
باید توجه داشته باشیم که  این رو  از  ادامه داد:  دانست و 

سال   400 از  که  خالقیت هایی  به  توجه  با  اصفهان  شهر 
گذشته در آن جریان داشته، شهر خالق جهانی بوده است 
چرا که شیخ بهایی با یک شمع میدان امام را گرم می کرد 
و منارجنبان با توجه به خاصیت رزونانسی که دارد خالقیت 

در آن موج می زده است.
وی همچنین حضور شخصیت های به نام در اصفهان را نیز 
از دیگر جنبه های خالق اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: 
شخصیت ها  این  همه  که  داشت  توجه  باید  راستا  این  در 

شاخصه های شهر خالق هستند.
خالق  شهرهای  شبکه  به  ورود  اینکه  بیان  با  جمالی نژاد 
پیوستن  برای  کرد:  تصریح  است،  پیچیده  بسیار  اقدامی 
فیلم،  ادبیات،  باید در حوزه صنایع دستی،  این شهرها  به 
هنرهای رسانه ای، خوراک شناسی مواد غذایی، طراحی و 
موسیقی، شاخصه هایی را داشته باشیم و از این رو اصفهان 
به دلیل دارا بودن همه این شاخصه ها یکی از شهرهای با 

افتخار شهرهای خالق جهان است.
وی با اشاره به اینکه همدلی و رفاقت بین دستگاه ها منجر 
به پیوستن اصفهان به شبکه جهانی شهرهای خالق شده 
با  می توان  حاضر  حال  در  رو  این  از  کرد:  عنوان  است، 

استفاده از تجربیات دیگر شهرهای خالق جهان، زمینه های 
توسعه را در اصفهان فراهم کرد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه ظرفیت رقابت پذیری شهرها 
می یابد،  افزایش  خالق  شهرهای  شبکه  به  پیوستن  با 

افزود: در این راستا در تقابل دانش و دیپلماسی فناوری و 
فرهنگی بستری در شهرها آماده می شود.

شبکه  در  اصفهان  حفظ  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهرهای خالق باید از خالقیت تمام شهروندان، مسئوالن 
و دانشگاهیان بهره الزم را برد، اضافه کرد: از این رو توسعه 

آموزش و استفاده از صنایع دستی باید در مدارس و منازل 
مورد توجه قرار گیرد.

حاضر  حال  در  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  جمالی نژاد 
استفاده از صنایع دستی کشور محدود شده و صنایع مدرن 
و خارجی در سبد کاالیی خانوارها قرار گرفته است، اظهار 
کرد: این در حالی است که گردشگران برای دیدن صنایع 
دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ما به اصفهان 
صنایع  دیدن  برای  بین المللی  جشنواره  های  در  و  می آیند 

دستی اصفهان صف می کشند. 
تولید صنایع دستی  در حال حاضر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در روستاهای اطراف اصفهان رخنه کرده است، ادامه داد: 
در این راستا باید توجه داشت که در شهر اصفهان نیز باید 
امرار  که  فراهم شود  شرایطی  خانوار  زنان سرپرست  برای 

معاش این قشر از جامعه از این محل تامین شود.
شهردار اصفهان با اشاره به راه اندازی مرکز خالقیت و نوآوری 
در شهرداری اصفهان افزود: همچنین برای نوآوری در حوزه 
راه اندازی  نما  جهان  ارگ  در  را  فضایي  نیز  دستی  صنایع 
دستی،  صنایع  هنرمندان  داریم  درخواست  و  کرده ایم 
هرگونه نوآوری در این زمینه را در این مرکز ارائه دهند تا 
مورد حمایت قرار گیرد.وی در ادامه با اشاره به طرح »هر 
پروژه های  این طرح  قالب  در  افتتاح« گفت:  با چند  هفته 
رسانده ایم  بهره برداری  به  اصفهان  محالت  در  مختلفی 
ساخته فراهم  را  شهروندان  رضایت  و  شادی  زمینه   که 

 است.جمالی نژاد با اشاره به راه اندازی بانوکده ها و همچنین 
کرد:  اضافه  انتظار  سال ها  از  پس  اصفهان  مترو  افتتاح 
بهره برداری از این پروژه ها دیگر مسئوالن را تشویق کرده 
انجام را  الزم  اقدامات  خود  پروژه های  افتتاح  به  نسبت   تا 

 دهند.

شهردار اصفهان :

اصفهان از صدها سال پيش شهري خالق بوده است
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ریيس  جمهور در دیدار مدیران و کارکنان وزارت اطالعات:  

به کوری چشم دشمنان، همه قوا تحت هدایت رهبر 
معظم انقالب در مسير رشد کشور تالش می کنند

موافقت مجلس با جزیيات طرح استفساریه قانون تعيين تکليف استخدامی معلمان حق التدریس
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 نگرانی از افت علمی 
در حوزه ها

انتقاد آیت اهلل العظمی 
مظاهری به کم توجهی 

به فقه سنتی

بنزین 3نرخی می شود

 طرح ویژه وزارت نفت

 برای     گرانی و آزادسازی 

بنزین

مشاور وزیر سابق راه و شهر سازی :
 افرادی که به دنبال ادغام سپاه 

پاسداران و ارتش هستند، در پی 

انحالل بنياد مسکن نيز هستند

آیا می دانيد هوای آلوده
  چه بالیی 

سرمان می آورد؟

دبير ستاد انتخابات کشور

اصفهان، مقام دوم 
ثبت نام های مجلس خبرگان 

کشور

 استاندار اصفهان از انعقاد قرار داد اجرای پروژه قطار سریع السیر
 اصفهان ـ تهران با شرکت چینی، خبر داد.

به گزارش کیمیای وطن، به نقل از روابط عمومی استانداری 
اصفهان، رسول زرگرپور در مانور بزرگ امداد جاده ای استان، 
داشت:  اظهار  حمل ونقل  هفته  و  راهدار  روز  تبریک  ضمن 
و  حیاتی  موضوع  یک  به عنوان  امروز  جوامع  در  حمل ونقل 

یکی از شاخص های پیشرفت کشور به شمار می رود.
وی با بیان اینکه در ایران بعد از دفاع مقدس...

نوبخت اظهارات طيب نيا 
درباره بدهی 

 دولت را 
رد کرد

3

استاندار اصفهان خبر داد

انعقاد قرارداد اجرای پروژه قطار 

سریع السير اصفهان ـ تهران با شرکت چينی



به گزارش کیمیای وطن، حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار با مدیران، 
مشاوران و کارکنان وزارت اطالعات ضمن تبریک میالد پیامبر عظیم الشأن 
اسالم )ص( و هفته وحدت و تقدیر از تالش ها و فداکاری  پرسنل وزارت 
اطالعات، امنیت را یکی از نعمت های بزرگ الهی برشمرد و گفت: تضمین 

امنیت و آرامش برای کلیه آحاد جامعه، وظیفه اصلی دولت است.
 رییس  جمهور، امنیت، آرامش، ثبات و انسجام موجود در کشور را حاصل 
امام زمان)عج(  تالش ها و فداکاری های دلسوزان نظام و سربازان گمنام 
دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و حرکت در مسیر آرمان های انقالب 

اسالمی، تاکید کرد.
 وی با برشمردن چگونگی تهدیداتی که می تواند مخل امنیت در جامعه 
اّل ایجاد  با کمترین هزینه است، و  شود، گفت: وظیفه ما تامین امنیت 

فضای امنیتی خود هزینه ساز است.
 روحانی، امنیت امروز ایران را در فضای ناامن منطقه، مثال زدنی دانست و 
با اشاره به وجود تهدیدهای فراوان علیه جمهوری اسالمی ایران از سوی 
دشمنان، تالش های انجام شده در راستای برقراری امنیت در کشور و نقش 
حضور گسترده مردم در مراسم و مناسبت های گوناگون ملی و مذهبی در 
آرامش و امنیت، خاطر نشان کرد: ما باید قدردان همه کسانی باشیم که 

برای ایجاد و تقویت امنیت و آرامش در کشور فداکاری و تالش می کنند.
 رییس  جمهور با تاکید بر اینکه امروز به امنیت و ثبات  ایران اسالمی 
در دنیا افتخار می کنیم و این موضوعی است که بسیاری از سران دیگر 
زمانی  گفت:  دارند،  اذعان  آن  به  ایرانی  مقامات  با  مالقات  در  کشورها 
بسیاری از کشورهای غربی و گروهک های دشمن با نظام، مصمم بودند تا 
ایران را ناامن ترین کشور در منطقه و مرکز ناامنی در جهان معرفی کنند؛ 
اما امروز ایران اسالمی پرچمدار امنیت و مبارزه با تروریسم در منطقه است 

و بسیاری از همان کشورها دست نیاز به سوی ایران دراز کرده اند.
 وی با تاکید بر ضرورت تالش در مسیر کاهش هرگونه اختالف در کشور 
و کمک به تقویت انسجام و وحدت میان آحاد ملت ایران، به سفارش های 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری  در خصوص لزوم حفظ 
وحدت در کشور اشاره کرد و افزود: وظیفه دولت، برقراری امنیت برای همه 

افرادی است که در چارچوب قانون اساسی در نظام اسالمی فعالیت و تحت 
پرچم جمهوری اسالمی ایران زندگی می کنند.

 رییس  جمهور وجود هرگونه شکاف و اختالف در کشور را مضر و خطرناک 
توصیف کرد و افزود: تشدید شکاف ها و تفرقه در جامعه هنر نیست و نباید 
بگذاریم عده ای انسجام اجتماعی را خدشه دار کنند . همه باید برای تقویت 
وحدت و انسجام در کشور تالش کرده و تا آنجا که می توانیم اختالفات را 

در مسیر حفظ وحدت کاهش دهیم.
 وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها که به دنبال ترویج اختالف مسئولن قوا 
با یکدیگر هستند، گفت: امروز ولیت فقیه به عنوان سقف و خیمه ای در 
جامعه است که همه زیر لوای آن قرار داریم و به کوری چشم همه دشمنان 
اسالم و کسانی که به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران هستند، امروز همه قوا در کنار هم و تحت هدایت رهبر معظم انقالب 

اسالمی  در مسیر شکوفایی و رشد کشور تالش می کنند.
 روحانی وحدت، همبستگی و انسجام در کشور را بهترین راه  برای ایجاد 
امنیت، توصیف کرد و با بیان اینکه به واسطه فداکاری های همه نیروهای 

خدوم انقالب، به ویژه سربازان گمنام امام زمان)عج( گروه های تروریستی 
نتوانستند امنیت ملی را مخدوش کنند، گفت: ما باید این مسیر را با قدرت 
به پیش ببریم و با همکاری و همفکری و انجام اقدامات ارزشمند، امنیت و 

ثبات را در کشور ارتقا دهیم.
 وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق ایران با 1+5 و قرار 
قدرت های  با  مذاکره  در  دولت  اقدام  پسابرجام گفت:  در شرایط  گرفتن 
ما در هیچ  بود؛ چرا که مذاکره کنندگان  ارزشمند  اقدامی  بزرگ جهان، 
یک از مراحل از موضع ضعف سخن نگفتند، بلکه با قدرت و منطق مذاکره 
کردند و توانستیم، قدرت سیاسی خود را با لغو قطع نامه های ظالمانه علیه 
ایران به جهانیان نشان دهیم و در حقیقت قدرت دیپلماتیک ایران در کنار 

اقتدار امنیتی ما رشد کرده است.
 رییس  جمهور لغو قطع نامه های بین المللی علیه ایران را به طور یکجا، 
در  ایران  توافق  امروز  داشت:  اظهار  و  دانست  ایران  ملت  برای  افتخاری 
آنها رژیم  فراوانی دارد که در راس  مذاکرات هسته ای و برجام دشمنان 
بسیار  نکته  این  اما  هستند.  آمریکا  در  افراطیون  برخی  و   صهیونیستی 

رفع  و  موجود  فضای  از  چگونه  برجام  اجرای  در  که  است  اهمیت  حایز 
موانع در مسیر پیشرفت کشور، استفاده کرده و با ایجاد تحرک در فضای 

اقتصادی بتوانیم برخی مشکالت را از پیش روی کشور برداریم.
 وی هرگونه اقدامی را که موجب تفرقه  یا توقف  و جلوگیری از رشد و 
توسعه کشور شود ، خیانت به منافع ملی و از مصادیق نفوذ دانست و گفت: 
برجام به معنای رفع موانع است و باید در این فضا حرکت را شتابان کرد و 
برای دستیابی به ترقی و شکوفایی همه باید تالش کرده و دست به دست 

هم دهیم تا خیر و برکت آن نصیب ملت ایران شود.
دوره  دهمین  انتخابات  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  جمهور  رییس    
انتخابات  رهبری،  خبرگان  دوره  پنجمین  و  اسالمی  شورای  مجلس 
و گفت: جمهوری  برشمرد  ایران در منطقه  اسالمی  افتخار جمهوری  را 
یک  در  آن  مردم  که  است  منطقه  در  کشوری  تنها  ایران  اسالمی 
شرکت فراگیر  امنیت  با  رقابتی  و  گسترده  سالم،  آزاد،   انتخابات 

 می کنند.
مشارکت  با  شکوهمند  انتخاباتی  برگزاری  ضرورت  به  اشاره  با  روحانی   
افزود:  و  کرد  تاکید  انتخابات  در  حق الناس  رعایت  بر  مردم  گسترده 
حق الناس تنها به معنای حفظ رأی مردم نیست، بلکه باید کمک کنیم 
تا همه کسانی که طبق قانون صالح هستند، بتوانند درعرصه رقابت حضور 
پیدا کنند. وی با بیان اینکه وزارت اطالعات به هیچ حزب، جناح و گروهی 
تعلق ندارد، خاطر نشان کرد: امروز امانت  بزرگی در اختیار وزارت اطالعات 
افراد  به  نسبت  نباید  شود،  حراست  آن  از  خوبی  به  باید  که  دارد  قرار 
قضاوت های نادرست و خارج از معیار قانون، اعمال شود و اجازه ندهیم تا 
عده ای بخواهند براساس عالقمندی های خود به افراد و یا جناحی خاص، 

معیارهای قانونی را نقض کنند.
 رییس جمهور با بیان اینکه اطالعات جامعه امانت نزد وزارت اطالعات 
طرف  بی  کامال  باید  ها،  صالحیت  بررسی  در  وزارتخانه  این  و  است 
مردم  گسترده  حضور  با  تا  کرد  امیدواری  اظهار  کند،  عمل  قانونی  و 
کشور  در  باشکوه  و  پرشور  سالم،  قانونی،  انتخاباتی  برگزاری   شاهد 

باشیم.

نوبخت اظهارات طیب نیا 
درباره بدهی دولت را رد کرد

سخنگوی دولت اظهارات وزیر اقتصاد و امور دارایی را نسبت به 
بدهی دولت رد کرد.

به گزارش کیمیای وطن، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در 
نشست خبری روز سه شنبه، با اصحاب رسانه که در ساختمان 
کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در پاسخ به این سوال 
خبرنگار فارس که آیا بدهی 5۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت 
خیر،  یا  می کنید  تایید  را  است  کرده  اعالم  اقتصاد  وزیر  که 
گفت: برای اولین بار است که این رقم بدهی را می شنوم و فکر 

نمی کنم بدهی دولت اینقدر باشد.
 وی با بیان اینکه دولت تمهیدات ویژه ای را نسبت به پرداخت 
بدهی های خود در نظر گرفته است، افزود: در بودجه سال آینده 
کشور 5 هزار و 1۰۰ میلیارد تومان نسبت به پرداخت بدهی 

کارمندان دولت، پیش بینی کردیم.
 سخنگوی دولت تصریح کرد: این بدهی ها فقط برای یکی، دو 
سال گذشته نیست و بسیاری از این بدهی ها به دولت تحمیل 
می شود و ما شاهد تعدادی از مصوباتی هستیم که اجرا نشدن 
منابع  این  سال  به  سال  و  کرده  وارد  دولت  به  مالی  بار  آنها 
افزوده می شود،  البته بدهی ها باید تعریف شود. بدهی دولت یا 
شرکت های دولتی تعاریف جداگانه ای دارد. به طور مثال بدهی 

به پیمانکاران، بانک مرکزی، بنگاهداران. 
سخنگوی دولت گفت: در همین میان نیز اگر شرکت توانیر یا 
شرکت آب و فاضالب شهری به پیمانکاران خود بدهی داشته 

باشد، بدهی دولت تلقی نمی شود.
اقتصاد  از آقای طیب نیا وزیر  اینکه بنده  بر  تاکید  با   نوبخت 
می خواهم که بدهی های دولت را پس از نهایی شدن به تفصیل 
اهتمام ویژه ای نسبت  آنجایی که  از  ارایه کنند، گفت: دولت 
این طریق  از  می شود  پیش بینی  دارد،  بانکی  نظام  اصالح  به 
بتوانیم سالنه بخشی از بدهی ها را به بانک ها پرداخت کنیم و 
همچنین با استفاده از ابزارهای مختلف هم چون اوراق اسالمی 

و... بدهی ها را تقلیل دهیم.
 نوبخت اضافه کرد: البته بخشی از این بدهی ها از گذشته ایجاد 
شده که نمی توانیم بگوییم بدهی دولت قبل را ما قبول نداریم. 
در این میان نیز ۴5 هزار میلیارد تومان بابت مسکن مهر، از 
بانک مرکزی گرفته شد و پایه پولی بال رفت؛ البته ما موظفیم 

این بدهی ها را بازپرداخت کنیم.
را  بدهی ها  تمام  داریم  وظیفه  ما  و  دولت  کرد:  تاکید  وی   

بازپرداخت کنیم و دولت مسئول پرداخت بدهی هاست.
 سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت پس 
از گزارش سازمان بازرسی کل کشور به رییس جمهور نسبت 
مجتمع  گفت:  هرمزگان،  المهدی  مجتمع  واگذاری  نحوه  به 
موضوع  از  و  کرده  واگذار  سازمان خصوصی سازی  را  المهدی 
خودشان معتقدند که این واگذاری با رعایت موارد قانونی انجام 
شده، البته در این میان شبهاتی پیش آمد که در حال بررسی 
است؛ البته دستگاه های نظارتی باید توضیحات را بخواهند و 
سازمان خصوصی سازی هم در این زمینه پاسخ لزم را خواهد 

داد.
 نوبخت در پاسخ به این سوال که پیش بینی درآمدهای مالیات 
در لیحه بودجه سال آینده چقدر است، اظهار داشت: دولت در 
لیحه بودجه سال آینده کشور، درآمد ۸5 هزار میلیارد تومانی 

را از محل اخذ مالیات ها پیش بینی کرده است.
 وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا فاز جدید هدفمندی 
یارانه ها در لیحه سال آینده پیش بینی شده است یا خیر، گفت: 
براساس  هدفمندی  قانون  اجرای  دارید،  اطالع  که  همان طور 
البته معتقدیم که  و  پایان می رسد  به  امسال  زمانبندی خود 
این قانون براساس سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی باید با 

نوآوری و اصالحاتی از سال آینده اجرا شود.
 سخنگوی دولت تاکید کرد: البته طبق این قانون حتما باید به 
یک گروه خاصی یارانه نقدی پرداخت شود؛ اما هر چقدر در این 
زمینه صرفه جویی کرده و منابع را به سمت تولید پیش ببریم، 

به نفع ما خواهد بود.
 نوبخت در رابطه با نرخ نفت در بودجه سال آینده کشور نیز 
تصریح کرد: درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت در 
بودجه سال ۹5 پیش بینی شده است و همچنین برای سال 

آینده نفت را بشکه ای ۳5 تا ۴۰ دلر در نظر گرفته ایم.

»اوباما در این روند، تقریبا پیمان منع گسترش سالح های هسته ای را از بین 
امنیت  شورای  ساخت،  اعتبار  بی  را  هسته ای  انرژی  بین المللی  آژانس  برد، 

سازمان ملل را به سخره گرفت و ...«
 Power Line( »به گزارش کیمیای وطن، پایگاه آمریکایی »پاور لین بالگ
Blog( در گزارشی تحت عنوان »توافق هسته ای ایران: هر روز بدتر از دیروز« 
از  ایران  است،  و مدعی  پرداخت  رابطه  این  در  آمریکا  نقد عملکرد دولت  به 
توافقی بهره برداری می کند که حتی آن را امضا نکرده و تمایلی به متابعت از 

آن هم ندارد.
 در این گزارش آمده است: »ماه گذشته آقای رییس جمهور، ارنست مونیز 
المللی  بین  آژانس  آمانو، رییس  یوکیا  تا  فرستاد  به وین  را  انرژی خود  وزیر 
انرژی هسته ای را قانع کند تا گزارشی مساعد در رابطه با برنامه هسته ای ایران 

منتشر نماید.
آمانو با پرسشی بسیار ساده مواجه بود و جوابی جز »بله یا خیر« نداشت؛ آیا 
ایران جنبه نظامی برنامه هسته ای خود را کنار گذاشته است؟ آمانو که مردی 
شریف است، نتوانست به این سوال مستقیما جواب »بله« بدهد؛ یعنی همان 
جوابی که مونیز خواسته بود. آمانو گفت: »پیشرفت های زیادی صورت گرفته، 
اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. اعتمادسازی بیشتری مورد نیاز است 
و راستی آزمایی برنامه هسته ای ایران ممکن است به هفته ها زمان نیاز داشته 

باشد.

 آمانو در گزارش رسمی خود به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
نیز طفره رفته است. در پاراگراف 7۹ این گزارش، او عنوان کرده که آژانس در 
موقعیتی نیست که به صورت قاطعانه اعالم کند تمام برنامه هسته ای  ایران 
صلح آمیز است؛ زیرا آژانس به تمامی سایت های هسته ای جمهوری اسالمی 

دسترسی ندارد.«
  این پایگاه آمریکایی با تکرار ادعاهای دورغین در رابطه با برنامه هسته ای 
کشورمان عنوان کرد: »به نظر می رسد این موضوع کامال روشن است که ایران 
ادامه می دهد.  به پیشرفت خود برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای 
ایران در عین حال به صورت آشکارا توافق هسته ای و قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل را نادیده گرفت و نسل جدیدی از موشک های بالستیک میان برد 

را آزمایش کرد.
 چنین آزمایش هایی حاکی از آن است که ایران به دنبال ابعاد نظامی هسته ای 
در برنامه خود است. این دو موشک جدید برای حمل کالهک های هسته ای 
بین 75 تا 1۰۰ کیلویی طراحی شده اند . این معنایی نمی دهد که چنین 
موشک بالستیکی تنها برای حمل TNT به مسافتی 1۸۰۰ تا 2۰۰۰ کیلومتر 
فرستاده شود؛ یعنی فاصله ای که تمامی پایتخت های خاورمیانه و بخش هایی 

از اروپا را پوشش می دهد.«
 در ادامه این گزارش با اعتراض به سیاست های اوباما آمده است: »این واقعا 
شرم آور است که پرزیدنت اوباما از هفته گذشته تالش هایی را برای اجرایی 
شدن توافق هسته ای آغاز کرده است. البته باید گفت که اجرایی شدن توافق 

مسئله مهمی نیست. از نقطه نظر ایران، این کشور به هر چه بخواهد دست 
خواهد یافت؛ چه توافق در کار باشد، چه نباشد. در حال حاضر، اتحادیه اروپا 
بسیاری از تحریم های ایران را کنار گذاشته و اوباما نیز تحریم های کنگره را 
برای مدتی ۹۰ روزه به حالت تعلیق درآورده است. دارایی های ایران نیز شروع 
به آزاد شدن کرده و چیزی حدود ۸ میلیارد دلر به دست تهران رسیده و ایران 
آماده بازیابی 12۰ میلیارد دلر دیگر است. جالب اینجاست که تمامی اینها به 
خاطر توافقی است که ایران امضا نکرده و به نظر نمی رسد تمایلی به متابعت 

از آن داشته باشد.
بمب  به  از دستیابی  برای 1۴ سال  را  ایران  توافق  این  بود که  اوباما مدعی   
هسته ای باز خواهد داشت. اما ایرانی ها هرگز با چنین مطلبی موافق نیستند. 
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته ای ایران اعالم کرده که توافق 
اوباما »برنامه هسته ای ایران را ذره ای تغییر نمی دهد.« او گفته است: »ما دقیقا 

همان برنامه ای را که در گذشته انجام می دادیم، ادامه خواهیم داد.««
  این پایگاه آمریکایی در ادامه با کنایه به اوباما می نویسد: »واقعا خسته نباشی 
باراک! پس از دو سال مذاکرات محرمانه، اوباما به جای حل مسئله هسته ای 
ایران، آن را پیچیده تر نیز کرد. اوباما در این روند، تقریبا پیمان منع گسترش 
سالح های هسته ای را از بین برد، آژانس بین المللی انرژی هسته ای را بی اعتبار 
ساخت، شورای امنیت سازمان ملل را به سخره گرفت و تندروترین جناح در 
اینها عواقب دیپلماسی بزدلنه دولت ]آمریکا[ ایران را تقویت کرد.  حکومت 

است.«
  در انتهای این گزارش ضمن اعتراض به رسانه های آمریکایی به خاطر کم کاری 
در مقابله با توافق هسته ای، آمده است: »زمانی که اولین بمب اتمی ایران در 
اروپا، اسراییل یا آمریکا منفجر شود، تعدادی از افراد باید پاسخگو باشند و آنها 

فقط مقامات دولت اوباما نخواهند بود.« منبع:جام نیوز
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««خرب

سیاست

درخواست توقف  برجام  
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ارسال نامه  این کمیسیون به شورای عالی امنیت برای توقف  برجام 

ندای  گزارش  به  اصفهان، محمدحسن آصفری عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خبرداد. 
خارجی از تهیه و ارسال نامه ای به شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با ابالغ قانون 

محدودیت سفر به ایران و سه کشور دیگر توسط آمریکا خبر داد.
مبنی  بر  ایران  علیه  آمریکا  که  مصوبه ای  به  اشاره  با  کمیجان  و  اراک  نماینده   
محدودیت سفر کشورهای دیگر به جمهوری اسالمی ایران انجام داده، تصریح کرد: 
طی این نامه از شورای عالی امنیت ملی می خواهیم تا نسبت به اقدامات اعتمادسازی 

جمهوری اسالمی ایران دست نگه دارند تا تکلیف این مصوبه روشن شود.
آصفری تاکید کرد: این مصوبه مصداق نقض برجام است.

 عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، با بیان اینکه 
آمریکا  خارجه  امور  وزیر  دیگر نامه   ماه  تنها چند  اوباما  نمی کند، گفت:  ایجاد  تغییری  این موضوع  اصل  در  نیز 

رییس جمهور آمریکا خواهد بود و نمی تواند این مصوبه را لغو یا منتفی کند.

رییس  جمهور در دیدار مدیران و کارکنان وزارت اطالعات:  

به کوری چشم دشمنان، همه قوا تحت هدایت رهبر معظم انقالب در مسیر رشد کشور تالش می کنند

استفاده داعش از »سپر انسانی« هم زمان با آغاز عملیات رمادی
عملیاتی  آغاز شد.  پیش  ساعتی  داعش،  تروریست های  از دست  عراق  انبار  استان  در  رمادی  آزادسازی شهر  عملیات 
که از مدتی پیش برنامه ریزی ها برای آن آغاز شده بود و انتظار می رود در صورت موفقیت آمیز بودن، بتواند ضربه ای 
انسانی  عنوان سپر  به  رمادی  از مردم  تروریست ها  وارد کند. در همین حال، خبر می رسد که  بر داعش  توجه  قابل 

استفاده می کنند. به گزارش »تابناک«، صباح النعمانی، سخنگوی واحدهای مبارزه 
این  تایید کرده که نیروهای نظامی  با »رویترز«  با تروریسم عراق در گفت و گو 
آغاز تروریست ها  دست  از  را  انبار  استان  مرکز  رمادی،  آزادسازی  عملیات   کشور 

 کرده اند. 
نیز خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق، با اشاره به این که 2۳ درصد از مجموع ۴۰ 
درصد اراضی تحت اشغال داعش در استان النبار آزاد شده است، اعالم کرد: شهر 
رمادی در آستانه آزادی است و فقط 17 درصد آن در اشغال داعشی ها قرار دارد. 

استیو وارن، سخنگوی نیروهای ائتالف بین المللی تحت فرماندهی آمریکا نیز، در 
این زمینه گفت: »ارتش عراق با همکاری پلیس، رمادی را آزاد خواهد کرد و هیچ 

سرباز آمریکایی در میان آنان وجود ندارد و ائتالف بین المللی فقط عملیات هوایی انجام می دهد«. 

موضوع رهبری دنیا و ذهنیت کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا 
کاندیدای  سه  تلویزیونی  مناظره  در  که  است  مساله ای  تازه ترین 

دموکرات آمریکا مطرح و به یک چالش تبدیل شد.
به گزارش کیمیای وطن، موضوع رهبری دنیا و ذهنیت کاندیداهای 
مناظره  در  که  است  مساله ای  تازه ترین  آمریکا،  جمهوری  ریاست 
چالش  یک  به  و  مطرح  آمریکا  دموکرات  کاندیدای  سه  تلویزیونی 

تبدیل شد.
هیالری کلینتون  برنی سندرز و مارتین اَمالی سه کاندیدای حزب 
دموکرات هستند که در استودیوی شبکه ای بی سی نیوز این مناظره 

را انجام دادند.
مناظره با این موضوع شروع می شود: سوال این است که کدام گزینه 

اولویت بیشتری دارد؟ برکناری اسد یا حمله به داعش؟
نظر هیالری کلینتون این است که ما باید هر دو سیاست را با هم 
پیش ببریم؛ اما به عقیده او نباید با ایران در مبارزه با داعش همکاری 
کرد. هیالری در ادامه گفت: »همکاری با ایران  مثل این است که به 
کسی که عمدا جایی را به آتش می کشد، بنزین بیشتری بدهیم تا 

آتش خود را شعله ور کند.«
برنی سندرز ولی نظری متفاوت دارد؛ او معتقد است: »ما باید کارهای 
خود را اولویت بندی کنیم، اسد به آمریکا حمله نمی کند؛ داعش اینکار 
را انجام می دهد. داعش است که به فرانسه حمله می کند؛ داعش 
است که به خطوط هوایی روسیه حمله می کند.« به عقیده برنری 
سندرز نابودی داعش باید در اولویت سیاست های خارجی و نظامی 

قرار گیرد.

مارتین اَمالی اما نظر دیگری دارد؛ به عقیده او سیاست اشتباه آمریکا 
برای آمریکایی شدن بوده است.  در جنگ نرم متقاعد کردن همه 
وی گفت: »بر طبق این روش ما تمام رژیم هایی که همسو با آمریکا 
نیستند را باید نابود کنیم. نگاه کنید با ایران چه کردیم و به نتیجه 
آن نگاه کنید که با چه اوضاعی با آنها توافق کردیم و این فقط به دلیل 

آن سیاست اشتباه است.«
و  بگذاریم  کنار  را  نرم  جنگ  باید  »ما  داد:  ادامه  امالی  مارتین   
هم پیمانان جدیدی برای خود پیدا کنیم. کلینتون از برکناری قذافی 
خوشحال بود ولی آنطور که فکر می کردیم نشد. ما از آینده خبر 

نداریم ما چه می دانیم بعد از اسد چه می شود؟«
این کاندیدای دموکرات گفت: مگر کار ماست که بگوییم اسد باید 
برود؟ کجای قانون اساسی آمده که این وظیفه آمریکا یا وزیر امور 
خارجه است که ما دیکتاتورها را برکنار کنیم. کار ما این نیست که 
راه بیفتیم دور دنیا هیولها را از بین ببریم. امالی نیز اولویت را در 

نابودی داعش می بیند.
 کلینتون آماری از کشت و کشتار در سوریه می دهد و سعی می کند 
بشار اسد را دیکتاتوری تمام عیار جلوه دهد و او را مروج تروریسم 
می داند. و با لحنی کامال متکبارانه گفت: »اگر ما برای دنیا رهبری 
نکنیم، هیچ کس برای اینکار وجود ندارد.« نکته جالب اینجاست که 

این حرف کلینتون با استقبال و تشویق مخاطبان همراه شد.
پایان  او در  قابل توجه است.  نهایت واکنش سناتور سندرز هم  در 
گفت: آمریکا رهبری دنیا را می کند، ولی پلیس دنیا نیست. آمریکا 

نباید دایما درگیر جنگ در خاورمیانه باشد.«جام نیوز

با  ملت  خانه  در  مردم  نمایندگان 
قانون  استفساریه  طرح  جزییات 
معلمان  استخدامی  تکلیف  تعیین 

حق التدریسی موافقت کردند. 
امروز  علنی  نشست  در  نمایندگان 
شورای  مجلس  دی(  اول  )سه شنبه 
استفساریه  طرح  جزییات  با  اسالمی 
 17 ماده  به  تبصره  یک  الحاق  قانون 
قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان 
نهضت  آموزش یاران  و  حق التدریسی 

سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.
بر این اساس نمایندگان با 15۰ رای موافق، 15 رای مخالف و 
7 رای ممتنع از مجموع 2۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی با 

جزییات این طرح موافقت کردند.
گفتنی است در متن استفساریه این قانون اشاره شده که آیا 
در تبصره 1۰ موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به 
ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی 
و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 

مصوب 2۸ مرداد 1۳۹۴؛
1- شرط رشته تحصیلی منحصرا برای به کارگیری مشمولن 

قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه می باشد؟

2- عبارت »حق التدریسی« شامل 
پرورشی،  آموزشی،  نیروهای 
سرپرست  و  مشاور  بهداشتی، 
جامانده  حق التدریسان  و  کارگاه 

قبل از سال 1۳۹1 می باشد؟
خدمات  »خرید  عبارت   -۳
عمومی  نهادهای  شامل  آموزشی« 
نیز  دانش آموزی  سازمان  جمله  از 

می شود؟
آمده  استفساریه  این  به  پاسخ  در 
است؛ بله، در تبصره 1۰ موضوع ماده واحده قانون الحاق یک 
معلمان  استخدامی  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 17  به  تبصره 
وزارت  در  سوادآموزی  نهضت  آموزش یاران  و  حق التدریسی 

آموزش و پرورش مصوب 2۸ مرداد 1۳۹۴:
1- شرط رشته تحصیلی منحصرا برای به کارگیری مشمولن 

قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه می باشد.
2- عبارت »حق التدریسی« شامل نیروهای آموزشی، پرورشی، 
بهداشتی، مشاور و سرپرست کارگاه و حق التدریسان جامانده 

قبل از 2۶ مهر 1۳۹1 می باشد.
۳- عبارت »خرید خدمات آموزشی« شامل نهادهای عمومی از 

جمله سازمان دانش آموزی نیز می شود.

موافقت مجلس با جزییات طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف مناظره چالشی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا برسر رهبری 
استخدامی معلمان حق التدریس

پایگاه آمریکایی؛

خسته نباشی باراک! 
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آزادسازی  برای  نفت  وزارت  ویژه  طرح  از  نفت  وزیر 
طرح  این  براساس  گفت:  و  داد  خبر  بنزین  قیمت 
تبدیل  کالس  سه  به  سوخت  عرضه  جایگاه های 
به   را  بنزین  سه،  کالس  جایگاه های  تنها  و  می شوند 

قیمت دولتی خواهند فروخت.
اقتصادی  فعاالن  با  نشست  در  زنگنه  نامدار  بیژن   
کرد:  اظهار  تهران  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  در 
بررسی  دست  در  نفت  وزارت  که  طرحی  براساس 
کالس  سه  به  بنزین  عرضه کننده  جایگاه های  دارد، 

تقسیم بندی خواهند شد.
وی افزود: ما چهارهزار پمپ بنزین داریم، با چهارهزار 
مالک طرف هستیم، اما  چرا یک برند نمی آید سی تا 

پنجاه تا جایگاه را مالک شود؟
وزیر نفت ادامه داد: ما حاضریم برند بیاید مخزن بگیرد 

و در پاالیشگاه تحویل بگیرد و توزیع کند.
وی تصریح کرد: یک جایگاه هست، مثال آقای فالنی 
خدای ناکرده فوت می کند و ناگهان همه چیز به هم 
جایگاه ها  که  است  الزم  منظور  همین  به  می ریزد، 

به صورت حقوقی اداره شود.
انحصار  تا  بدهیم  پول  نمی توانیم  که  ما  گفت:  زنگنه 
می کنند،  پیدا  اختالف  مرحوم  بچه های  نشود؛  وراثت 
پول کارگر پرداخت نمی شود چون ما نمی توانیم پول 
بدهیم، بعد جایگاه تعطیل می شود؛ کجای دنیا شما با 

این همه جایگاه دار طرف هستید؟
حقیقی  جایگاه داران، شخص  همه  دنیا  در  افزود:  وی 
هستند؛ خبری از شخص حقوقی نیست. بنگاهی تا کار 
بدهی  پرداخت  وقتی  است؛  خصوصی  بخش  می کند 
را  بدهی  دولت  و  هستیم  »دولتی  می گوید  می شود، 
می سازیم  اقتصادی  گفتیم  انقالب  اوایل  در  بپردازد«. 
هم  و  دارد  را  سرمایه داری  اقتصاد  خوبی های  هم  که 
اقتصادی  حاال  سوسیالیستی.  اقتصاد  خوبی های 
بدی های  و  ندارد  را  که خوبی های هیچ کدام  ساختیم 

هر دو را هم دارد.
آزادسازی  برای  نفت  وزارت  ویژه  طرح  از  نفت  وزیر 
این  براساس  داشت:   اظهار  و  داد  خبر  بنزین  قیمت 
طرح، جایگاه های عرضه سوخت به سه کالس تبدیل 
را  بنزین  سه،  کالس  جایگاه های  تنها  و  می شوند 

به قیمت دولتی خواهند فروخت.
جایگاه های  تنها  شرایطی  چنین  در  داد:  ادامه  وی 
بقیه  و  می فروشند  دولتی  به نرخ  را  بنزین  سه  کالس 
نیز می توانند در یک بازار رقابتی بنزین را عرضه کنند.

بنزین  فروش  مخالف  نفت  وزارت  کرد:  تصریح  وی 
معتقد  اما  نیست؛  خصوصی  بخش  جایگاه های  توسط 
است که باید برندسازی صورت بگیرد و اگرچه مالکیت 
برندهای خاصی  اما تحت  باشد  به دست جایگاه داران 

فعالیت کنند.

زنگنه گفت: این 4هزار مالک که در جایگاه های عرضه 
بنزین وجود دارند، کنترل آنها بسیار سخت است و ما 

پیشنهاد دادیم که قیمت توزیع بنزین آزاد شود.
کالس های  فروشندگان  به  اساس،  این  بر  افزود:  وی 
باالتر امتیاز بدهیم و البته اجباری هم مبنی بر فروش 

به قیمت خاص نداشته باشیم.

نامدار زنگنه گفت: هفته آتی نیز جلسه ای در این رابطه 
خواهیم داشت تا بتوانیم برندها را در سطح جایگاه ها 
می توانند  خود  جایگاه داران  اینکه  ضمن  کنیم؛  فعال 
بنزین را از مخازن بنزین تحویل بگیرند؛ اما هدف ما 
این است که بخش خصوصی واقعی در این زمینه فعال 

شود.

استاندار اصفهان خبر داد
انعقاد قرارداد اجرای پروژه قطار 

سریع السیر اصفهان ـ تهران با شرکت چینی

سریع السیر قطار  پروژه  اجرای  داد  قرار  انعقاد  از  اصفهان   استاندار 
 اصفهان ـ تهران با شرکت چینی، خبر داد.

استانداری اصفهان،  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش کیمیای وطن، 
رسول زرگرپور در مانور بزرگ امداد جاده ای استان، ضمن تبریک روز 
امروز  جوامع  در  حمل ونقل  داشت:  اظهار  حمل ونقل  هفته  و  راهدار 
به  کشور  پیشرفت  شاخص های  از  یکی  و  حیاتی  موضوع  یک  به عنوان 

شمار می رود.
وی با بیان اینکه در ایران بعد از دفاع مقدس سرمایه گذاری های خوبی در 
بخش های مختلف از جمله حمل ونقل هوایی، ریلی و جاده ای انجام شده 
مترو،  سریع السیر،  قطار  ازجمله  نیز  خوبی  برنامه های  افزود:  است، 

بزرگراه ها و کنار گذرها در حال انجام است.
استاندار اصفهان افزود: اگرچه دولت با محدودیت های مالی روبرو است 

ولی، بسیاری از پروژه ها با کمک بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
و گفت:  اشاره کرد  اصفهان–تهران  قطار سریع السیر  به  زرگرپور  رسول 
قرارداد اجرای این پروژه با شرکت چینی بسته شده است و کارها به خوبی 

در حال انجام است.
وی افزود: وظیفه حفظ و نگهداری این سرمایه گذاری های هزار میلیاردی 

بر عهده راهداران جهادگر و تالشگر است.
اظهار  حمل ونقل،  در  استان  ویژه  جایگاه  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 
 40 و  است  کشور  جاده ای  حمل ونقل  مرکزی  کریدور  اصفهان  داشت: 
درصد از بار کشور و 20 درصد از مسافرین از شریان های اصلی اصفهان 
عبور می کنند. وی با بیان اینکه جایگاه حمل  و نقل استان کامال ملی 
است، افزود: بر همین اساس تالش راهداران نیز در این بخش، ملی است 

و بستر و فضا را برای کل کشور فراهم می کنند.
زرگرپور به 100 اکیپ آماده با 760 دستگاه ماشین آالت برای برگزاری 
مانور زمستانی در جاده های استان اشاره و اظهار امیدواری کرد که این 
تعداد نیرو بتوانند بدون کمی و کاستی مانور زمستانی را به انجام برسانند.

جاده های  در  مسافران  به  راهداران  خدمات رسانی  استان  ارشد  مدیر 
برفی را ستودنی و افتخارآمیز برشمرد و گفت: در بخش امداد و نجات 

تالش های خوبی صورت گرفته است.
استاندار اصفهان بابیان اینکه میزان تصادفات استان نسبت به میانگین 
کشوری باالتر است، اظهار داشت: گرچه تمامی همکاران در پلیس راه، راه 
و شهرسازی، هالل احمر و نهادهای دیگر هرساله با انجام خدمات مختلف 
میزان تصادفات را درصدی کاهش داده اند، ولی باز هم این آمار باال است 

و باید کاهش پیدا کند.

متاسفانه به دلیل بدفهم و کج سلیقگی مسئوالن بنیاد مسکن 
نتوانسته  مسکن  بنیاد  سعیدی کیا،  و  آخوندی  آقایان  مانند 
حالی که  در  کند؛  حرکت  انقالب  اهداف  راستای  در  است 
حضرت امام، به دلیل شرایط اولیه، ساختار ناقص و مشکالت 
عدیده ای که وزارتخانه ها در ابتدای انقالب داشتند، دستور 
تشکیل بنیاد مسکن را دادند.مقداد همتی مشاور وزیر سابق 
پایگاه  اقتصادی  با خبرنگار  گو  و  در گفت  و شهرسازی  راه 
برنامه ششم  بنیاد مسکن در  انحالل  598، درباره پیشنهاد 
توسعه اظهار داشت: بحث بنیاد مسکن، فقط بحث مسکن 
روستایی نیست؛ بلکه اکنون تعداد زیادی مسکن مهر شهری، 
چنین  مسکن،  بنیاد  کارکرد  است.  مسکن  بنیاد  اختیار  در 
کارکردی نیست که در حال حاضر در حال اجرا شدن است. 
اولین پیام اقتصادی حضرت امام )ره(  بعد از انقالب، بحث 
افتتاح حساب 100 و تشکیل بنیاد مسکن بود. در  راستای 
نهادسازی حضرت امام برای پیشبرد مسایل نظام و تشکیل 
ایشان  پاسداران،  سپاه  و  سازندگی  جهاد  مانند  نهادهایی 
اقتصادی  نهاد  اولین  به عنوان  را  بنیاد مسکن  مانند  نهادی 
به  افزود: متاسفانه  دادند. وی  برای ساخت مسکن، تشکیل 
مانند  مسکن  بنیاد  مسئوالن  سلیقگی  کج  و  بد  فهم  دلیل 
در  نتوانسته  مسکن  بنیاد  سعیدی کیا،  و  آخوندی  آقایان 
راستای اهداف انقالب حرکت کند؛ در حالی که حضرت امام 
به دلیل شرایط اولیه، ساختار ناقص و مشکالت عدیده ای که 
وزارتخانه ها در ابتدای انقالب داشتند، دستور تشکیل بنیاد 
مسکن را دادند. شما مشاهده کرده اید که 35 سال از انقالب 
گذشته و به غیر از طرح انقالبی و جهادی مسکن مهر، وزارت 

راه و شهرسازی از کارآمدی الزم برخوردار نبوده است. همتی 
تصریح کرد: در یک مقطع 5 الی 6 ساله، به واسطه مسئوالن 
مشغول به کار و فرد محوری حدود 4 و نیم میلیون مسکن 
نقش  بنیاد مسکن،  که  روستایی ساخته شد  و  مهر شهری 
عظیمی در این حوزه به ویژه در حوزه مسکن روستایی داشت. 
چنانچه این بنیاد منحل شود، ما فرآیندی مانند فرآیند انحالل 
جهاد سازندگی در پی خواهیم داشت. اگر ما بخواهیم با دید 
واقع بینانه به این قضیه نگاه کنیم باید گفت، همان افرادی 
انقالب و حتی به  که درصدد حذف نهادهایی مانند کمیته 
دنبال ادغام سپاه پاسداران با ارتش و یا ادغام جهادسازندگی 
انجام  به  موفق  هم  مواردی  در  و  بودند  کشاورزی  وزارت  با 
انقالبی  نهاد  حذف  پی  در  هم  اکنون  شدند،  خود  خواسته 
بنیاد مسکن هستند. مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی اظهار 
با  متاسفانه  اما  کاراست؛  بسیار  نهادی  مسکن  بنیاد  داشت: 
حضور مسئوالنی مانند آقایان آخوندی و سعیدی کیا و تابش، 
علی رغم تمام تالش هایی که انجام شده، نتوانسته انتظارات 
کند.  برآورده  کشور   در  مسکن سازی  نهضت  برای  را  الزم 
پیدا  پاسداران  سپاه  مانند  را  ماهیت خود  مسکن  بنیاد  اگر 
انقالب  ابتدای  از  می کرد و به عنوان یک نهاد خدمت رسان 
عمل کرده بود، ما اکنون مشکل مسکن نداشتیم؛ بنابراین این 
نهاد باید تقویت شود، نه اینکه منحل یا درسازمان روستایی و 
عشایری ادغام شود.ایشان با بیان اینکه »ساختار بنیاد مسکن 
باید تغییر کند« بیان داشت: این سازمان خود را در حد یک 
پیمانکار جزء، کوچک نموده و فعالیت های پیمانکاری انجام 
می دهد، درحالی که باید خود را باالتر ببیند و یک نهاد مالی 

مسکن  ساخت  صندوق  عنوان  به  بلکه  بانک،  عنوان  به  نه 
محرومان قرار گیرد و در کنار آن تقویت خیرین را به عنوان 
باید متولی اصلی  بنیاد مسکن  بگیریم.  تامین مالی در نظر 
ساخت و عرضه مسکن محرومان و اقشار متوسط در کشور 
قرار بگیرد. زمانی که چنین ساختاری پیدا کند، به عنوان یک 
بازوی قدرتمند توسعه دهنده در کنار وزارت راه و شهر سازی  
وارد حوزه  اینکه  به جای  وزارتخانه  این  و  می شود  شناخته 
اجرایی مانند مسکن مهر شود، این کار را به صورت کامل به 

بنیاد مسکن برون سپاری می کند. 
قبل  دولت  تیم  اینکه  به  توجه  با  هم  اکنون  افزود:  همتی 

در حوزه مسکن کنار رفته و حدود 1 میلیون واحد مسکن 
مسئوالن  و  ساختار  به  توجه  با  و  است  باقی مانده  مهر 
مسکن  اتمام  و  ادامه  شهرسازی،  و  راه  وزارت  در  حاضر 
مانده  باقی  مهر  مسکن  باید  بنابراین  است؛  غیرممکن  مهر 
واگذار  دهنده  توسعه  نهاد  عنوان  به  مسکن  بنیاد  به   را 

کنیم.
پایان تصریح کرد: واحدهای روستایی و  شهری ای  وی در 
که در بنیاد مسکن، پذیرش پرونده شده و به بنیاد مسکن 
سپرده شده اند، دچار بالتکلیفی بزرگی خواهند شد و تبعات 

امنیتی-اجتماعی بزرگی خواهند داشت.

هفت هزار نفر در قالب گروه های جهادی از استان اصفهان، 
امسال به مناطق محروم کشور اعزام شده اند.

ازخبرگزاری صدا و سیما،  نقل  به  به گزارش کیمیای وطن 
سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  رییس 
اصفهان  استان  الزمان)عج(  صاحب 
از  جهادی  گروه   235 امسال،  گفت: 
بسیج  مقاومت  حوزه های  و  پایگاه ها 
مسجدها و محله ها، دانشجویی طالب، 
جامعه زنان، پیشکسوتان و مهندسان، 

به مناطق محروم اعزام شده اند.
بیان  با  انوری  حسین  سید  سرهنگ 
گروه ها  این  از  عمده ای  بخش  اینکه 
به خارج از استان اصفهان اعزام شدند، 
افزود: گروه های جهادی استان اصفهان 

از آخرین روستاهای مرزی سیستان و بلوچستان در شهرستان 
سراوان تا بعضی از روستاهای استان خراسان جنوبی را پوشش 

داده اند. 
در  اصفهان  استان  جهادی  گروه های  همچنین  افزود:  وی 
استان های کرمانشاه، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان 
اصفهان  استان  محروم  مناطق  و 
پیش کوه  و  پشت کوه  همچون 
چادگان،  سمیرم،  فریدون شهر، 
خوانسار و روستاهای شرق اصفهان 
فرهنگی،  عمرانی،  بخش های  در 
مشاوره ای  و  بهداشتی  آموزشی، 

فعالیت می کنند.
سازندگی  بسیج  سازمان  رییس 
استان  الزمان)عج(  صاحب  سپاه 
اصفهان، گفت: گروه های جهادی با 
توجه به نیازمندی مناطق محروم و 
هجمه  فرهنگی دشمنان، برنامه دقیقی برای منطقه مد نظر 

تدوین می کنند و به اجرای برنامه می پردازند.

توقیف  از  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
و  میلیارد  یک  ارزش  به  قاچاق  کاالی  محموله  هشت 
 230 میلیون ریال و دستگیری 9 نفر در این زمینه خبر

 داد. 
به گزارش خبرنگار کیمیای وطن، به 
پلیس،  رسانی  اطالع  پایگاه   از  نقل 
اظهار  زاده  حسین  حسین  سرهنگ 
شهرستان  انتظامی  ماموران  داشت: 
شهید  بازرسی  و  ایست  اصفهان، 
»سمیرم«  شهرستان  »رییسیان« 
»امامی«  شهید  بازرسی  و  ایست  و 
هشت  در  »شهرضا«،  شهرستان 
 8 شدند،  موفق  جداگانه  عملیات 
محموله کاالی قاچاق به ارزش یک 

میلیارد و 230 میلیون ریال را کشف و توقیف کنند.
تلویزیون،  دستگاه   17 شامل  را  قاچاق  کاالهای  وی   
 50 تعداد  قاچاق،  خارجی  لباسشویی  مایکروویو، 

آناناس،840  کمپوت  قوطی  قاچاق،480  نارنگی  جعبه 
پوشاک  هزار   2 کافی ،  قوطی   600 نسکافه،  بسته 
عنوان قاچاق،   خارجی  کفش  جفت   24 و   قاچاق 

 کرد .
 جانشین فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان ارزش کاالهای مکشوفه را 
یک میلیارد و 230 میلیون ریال 
دانست و بیان کرد: در زمینه های 
فوق، تعداد هشت خودروی سبک 
و سنگین توقیف و 9 نفر دستگیر 
قانونی  مراحل  سیر  برای  که 
داده تحویل  قضایی  مراجع   به 

 شدند.
کرد:  نشان  خاطر  وی   
کاال  قاچاقچیان  با  خود  وظایف  راستای  در  پلیس 
آنان  به  جوالن  اجازه  و  می کند  قانونی  و  قاطع   برخورد 

نمی دهد.

نیمی از صنایع غذایی در آستانه 
ورشکستگی قرار دارند 

 

»نسیم« در گزارشی تحلیلی، به بحرانی ترین روزهای صنایع غذایی کشور 
طی سال های اخیر پرداخت؛ با وضعیت بد شرکت های تولیدی در این 

صنعت، امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار دارد.
گروه اقتصادی خبرگزاری »نسیم«: بررسی وضعیت بازار سرمایه در 
دو سال اخیر نشان می دهد، که بورس ایران کم کم به جایی رسیده است 
که دیگر هیچ جایی برای افتخار کردن ندارد. اگر به وضعیت هر کدام از 
صنایع حاضر در بورس نگاه کنیم، به سختی می توان نقطه روشنی در 
آن پیدا کرد. این در حالی است که دو سال قبل که حسن روحانی و تیم 
اقصادی وی زمام امور را به دست گرفتند، وعده گشایش های اقتصادی 
را به مردم دادند و حتی شخص رییس جمهور در یک اقدام نادر از مردم 

دعوت کرد تا در بورس، سرمایه گذاری کنند.
باد  بر  از سرمایه مردم طی دو سال اخیر،   طبق آمار میلیاردها تومان 
رفت. در یک سال گذشته، رییس سازمان بورس هم تغییر کرد و محمد 
اما  شد؛  شیشه ای  تاالر  سّکاندار  آبادی،  صالح  علی  جای  به  فطانت فرد 
نشد،  ایجاد  بازار  سرمایه  فعاالن  امیدی هم در دل  تنها کور سوی  نه 
از دوران صالح آبادی هم بدتر شد. در حال حاضر محمد  بلکه وضعیت 
فطانت فرد و مدیرانش در سازمان بورس به قول خودشان ترجیح داده اند 
طبیعی  آنها  رفتار  این  البته  کنند.  فرار  رسانه ها  و  مردم  دست  از  که 
است، زیرا هیچ دفاعی از عملکرد خود ندارند و حتی نمی توانند وضعیت 
بحرانی بازار سرمایه را به رکود اقتصادی کشور نسبت دهند؛ زیرا بازار 
تحریم،  و  رکود  اوج  در  روحانی  دولت  آمدن  کار  روی  از  قبل  سرمایه 
این  که  از صنایع مهمی  یکی  داشت.  امروز  به  نسبت  بهتری  وضعیت  
روزها وضعیت مناسبی در بازار سرمایه ندارد، صنعت مواد غذایی است. 
صنعتی که به دلیل واردات گسترده صورت گرفته توسط وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت صنعت طی دو سال اخیر، چند قدم بیشتر تا نابودی 

فاصله ندارد.
 کشور ما به دلیل نوع وضعیت آب و هوایی خود، پتانسیل رشد بسیاری 
را در تولیدات محصوالت غذایی و صنعتی کردن آن دارد؛ اما متاسفانه 
دولتمردان تدبیر و امید به جای ایجاد حلقه اتصال بین تولید و صنعت 
در صنایع غذایی، به اقداماتی برخالف این مسیر دست می زنند. به عنوان 
نمونه 1700 تن سیب زمینی را که قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت مواد 
امحا می کنند  دارد،  یا چیپس  و  پوره سیب زمینی  به عنوان  را  غذایی 
اقتصادی دولت  ندارند. مشاوران  به ظرفیت های داخلی  توجهی  و هیچ 
و  می دانند  بی اساس  پدیده ای  را  خودکفایی  هم،  کشاورزی  زمینه  در 
این  در  می کنند.  پایه ریزی  را  نکاشت  مانند  خانمان براندازی  طرح های 
اجتناب ناپذیر  امری  هم،  غذایی  مواد  صنعت  در  بحران  وجود  وضعیت 
است. بررسی عملکرد شرکت های صنایع غذایی در شش ماه اول سال 
94، نوید روزهای خوبی را برای این صنعت نمی دهد. در حال حاضر در 
شش ماه اول امسال، 43 درصد از شرکت های این گروه نسبت به سال 
93، با کاهش فروش مواجه شده اند و 62.5 درصد از شرکت ها نسبت به 
سال 93، کاهش تولید داشته اند. تنها 50 درصد از شرکت های این گروه 
سود خالص بیشتری نسبت به سال 93 به دست آورده اند و 50 درصد 
آنها با کاهش سود خالص یا زیان مواجه شده اند. همچنین در این گروه 4 
شرکت همزمان با ارایه گزارش 6 ماهه، با اعالم تعدیل منفی، پیش بینی 
سود خود را کاهش داده اند و تنها یک شرکت تعدیل مثبت اعالم کرده 
است. پوشش سود 6 ماهه اغلب شرکت ها نیز، کمتر از میزان 50 درصد 
بوده است. با این وجود نباید انتظار وضعیت خوبی برای صنایع غذایی 
کشور در شش ماه آینده داشت. این در حالی است که رییس جمهور 
مدعی است که طی دو سال اخیر، امنیت غذایی در کشور افزایش یافته 
است؛ اما آمار نشان می دهد که صنایع غذایی ما در معرض ورشکستگی 
از  قرار دارند و کشور ما در 850 روز اخیر در صنعت غذایی وابسته تر 

قبل هم شده است.

مشاور وزیر سابق راه و شهر سازی :

 افرادی که به دنبال ادغام سپاه پاسداران و ارتش هستند، در پی انحالل بنیاد مسکن نیز هستند

صنایع غذایی

صنعت فوالد کشور چندي است رکود معناداری را در 
ساختمانی  مقاطع  به ویژه  محصوالت،  انواع  معامالت 
افت  با  سال  دو  این  رکود  البته  است.  کرده  تجربه 
نیز  داخل  بازار  در  فوالدی  محصوالت  بهای  روزشمار 
قیمت های  موارد  برخی  در  به طوریکه  بوده؛  همراه 
فروش را به کمتر از قیمت تمام شده محصول تولیدی 
متوجه  محل  این  از  نیز  را  دیگری  ضرر  و  رسانده 

فوالدسازان نموده است .
در  کشور  آهن فروشان  اتحادیه  رییس  آزاد  محمد 
از  کشور  کنوني،  اقتصاد  شرایط  در   : گفت  این باره 
متاسفانه  که  است  مواجه  رکود  با  مختلف  جنبه هاي 
این رکود در صنعت فوالد با شدت بیشتري وجود دارد . 
به  نیاز  گذشته  از  بیش  وضعیت،  این  در  افزود:   وي 
دولت  و  دارد  وجود  ملت  و  دولت  همزباني  و  همدلي 
وارداتي  محصوالت  روي  به  را  مرزها  تواند  نمي  که 
ببندد، باید با افزایش جدي تعرفه ها در مقابل دامپینگ 
داخلي  تولیدکنندگان  صادرکننده،  از  کشورهاي 
درصدي    50 کاهش  به  اشاره  با  آزاد  کند.  حمایت 
دلیل  به  گذشته  سال  در  فوالدي  محصوالت  قیمت 
افت جهاني قیمت ها گفت : این شرایط موجب تعطیلي 
کارگران  که  شده  کشور  نوردي  کارگاه   10 از  بیش 
ما  کشور  براي  معضل  این  و  شده اند  بیکار  نیز  آنها 
که با بحران بیکاري نیز مواجه است، فاجعه محسوب 
مي شود. اگر بخواهیم این مشکالت به دیگر فوالدسازان 
انجام  موثر  و  فوري  اقدامات  باید  نکند،  سرایت   کشور 

دهیم . 
رییس اتحادیه آهن فروشان حمایت از تولیدات داخلي 
را یک وظیفه همگاني دانست و گفت : در هشت ماهه 
اول سال جاري بیش از 3 میلیون و 500 هزار تن انو اع 
محصوالت فوالدي وارد کشور شده است که هیچ کدام 
نیستند؛  برخوردار  داخلي  محصوالت  کیفیت  از  آنها 
لذا در این برهه زماني، افزایش تعرفه ها، تالش براي 
از  دولت  و حمایت  فوالدي  واردات محصوالت  کاهش 

اولیه مي تواند  انرژي و مواد  صنایع فوالدي در حوزه 
صنایع فوالدي کشور را نجات دهد .

از  را یکي دیگر  از صادرات  وي، حمایت جدي دولت 
و گفت:  ارزیابي کرد  فعلي  رکود  از  برون رفت  راه هاي 
امسال  اول  ماهه  شش  در  که  ایراني  فوالدسازان  اگر 
صادر  را  خود  محصوالت  از  تن  میلیون   3 از  بیش 
مشکالت  شدند،  مي  ناکام  صادرات  امر  در  کردند، 
لذا  آمد؛  مي  وجود  به  حوزه  این  در  حادتري  بسیار 
براي  را  شرایط  صادرات،   از  حمایت  با  باید  دولت 
داخلي  تولیدکنندگان  محصوالت  انبار  کردن  خالي 
کرده اند،   دپو  محصول  تن  میلیون   3 حدود   که 

فراهم کند . 
ذوب  محصوالت  کیفیت  آهن فروشان،  اتحادیه  رییس 
آهن اصفهان را در سطح ملي و جهاني، سرآمد دانست 
راه  نیاز  تواند  مي  ریل   تولید  با  آهن  ذوب  گفت:  و 
عده اي  متاسفانه  هرچند  کند؛  تامین  را  مترو  و  آهن 
تالش  که  هستند  عالقمند  محصول  این  واردات  به 
ذوب آهن براي تولید ریل با کیفیت و داراي استاندارد 
ریل  واردکنندگان  براي  بزرگي  مانع  مي تواند  جهاني 
فوالد  صنعت  انداز  چشم  درباره  آزاد،  محمد  باشد. 
این  به  رونق  بازگشت  شاهد  جاري  سال  در  گفت: 
شکوفایي  براي  اینکه  ضمن  بود.  نخواهیم  صنعت 
بودجه،  در  دولت  باید  آینده  سال  در  فوالد  صنعت 
رونق  تا شاهد  کند  ویژه  توجه  پروژه هاي عمراني  به 
فوالدي محصوالت  بازار  احیای  و  ساز  و   ساخت 

 باشیم .  

بنزین 3نرخی می شود
      طرح ویژه وزارت نفت برای گرانی و آزادسازی بنزین

در هشت ماهه اول سال جاري 3 میلیون و 500 هزار تن محصوالت فوالدي وارد کشور شده است

كیفیت محصوالت فوالدي وارداتي نسبت به 
تولیدات داخلي كمتر است

3 میلیون محصول فوالدي در انبار 
تولیدكنندگان داخلي دپو شده است

همدلي و همزباني دولت و ملت براي نجات 
صنعت فوالد كشور ضروري است

دولت با اختصاص بودجه به پروژه هاي عمراني،  
صنعت فوالد كشور را احیا كند

ادامه شرايط كنوني در صنعت فوالد به بحران 
بیكاري دامن مي زند

دولت با حمايت از صادرات، افزايش تعرفه ها و 
پشتیباني در حوزه هاي انرژي و مواد اولیه به 

ياري صنايع فوالدي بشتابد
ذوب آهن با تولید ريل  مي تواند نیاز راه آهن 

و مترو را تامین كند 

توقیف یک میلیارد و 230 میلیون ریال کاالی قاچاق در اصفهانحضور 235 گروه جهادي اصفهان در مناطق محروم



جلسه  پنجمین  و  چهارمین  وطن:  کیمیای 
حضور  با  گاز،  نشت یابی  استاندارد  تدوین 
نشت  کنترل  بازرسی  کارگروه  نمایندگان 
به  ماه  آذر   25 و  ایران24  گاز  ملی  شرکت 
برگزار اصفهان،  استان  گاز  شرکت   میزبانی 

 شد. 
تکمیل  دباره  کارگروه  اعضای  نشست  این  در 
دستگاه ها  از  استفاده  نشت یابی،  استاندارد 
با  موازی  صورت  به  لیزری  نوین  تکنولوژی  و 
هیدروژن(،  شعله  )یونیزاسیون   FIDتکنولوژی
و  تدوین  تکنولوژی،  این  محاسن  و  معایب 
گزارش گیری،  فرم های  یکپارچه  ساختار  تهیه 
تجزیه تحلیل گزارش های نشت یابی در سطح 
شرکت های گاز استانی و خطوط لوله به بحث 
و تبادل نظر پرداختند. ابراهیم محسنی رییس 
بازرسی فنی شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره 
عنوان  به  آزمون نشت یابی   انجام  اهمیت  به  
یک آزمون غیرمخرب  و تکمیل کننده تمامی 
سیستم  توسط  شده  کنترل  قبلی  آزمون های 

های نظارتی و بازرسی در یک پروژه اجرایی، 
بهره برداری  در سیستم های  آزمون  این  گفت: 
از  ایمن  بهره برداری  منظور  به  نگهداری  و 
همچنین  وی  است.  موثر  بسیار  طبیعی  گاز 
گواهینامه  اخذ  و  آموزشی  ارتقای  ضرورت  بر 
بین  استانداردهای  اساس  بر   3 و   2 سطوح 
 ISO) International( همچون  المللی 
Standard Organization( , AN-
ST)American Society For Nonde-

تلفیق دانش و تجربه   به منظور    structive
کارکنان و مسئولین حوزه نشت یابی  با دانش  
تاکید نمود. الزم به ذکر  آکادمیک  روز دنیا، 
است، روش انجام بازرسی کنترل نشت و انواع 
برون  نحوه  و  آنها  تحلیل  تجزیه  و  گزارش ها 
بازرسی  امر به شرکت های مشاور  این  سپاری 
فنی مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت و 
مجری  عنوان  به  اصفهان،  استان  گاز  شرکت 
آقایان  جلسه  این  در  گردید.  انتخاب  امر  این 
فنی  کنترل  و  بازرسی  از  پورنیا  و  سجودی 
فنی  بازرسی  ضیایی  ایران،  گاز  ملی  شرکت 
شرکت گاز استان اصفهان، حسن پور بازرسی 
بازرسی  رادمهر   ، مازندران  گاز  شرکت  فنی 
فنی  بازرسی  شاکر  گیالن،  گاز  شرکت  فنی 
منطقه 4 عملیات انتقال گاز و شفیعی بازرسی 
به عنوان  انتقال گاز،   فنی منطقه 5 عملیات 
پنجمین  و  چهارمین  در  کارگروه  این  اعضای 
حضور نشت یابی  استاندارد  تدوین   جلسه 

 داشتند.

و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون 
که  آنجایی  از  گفت:  اصفهان  استان  پرورش 
آموزش و پرورش ما کنکورزده است، به دنبال 
سوق دادن محتوای آموزشی به سمت نیازهای 
واقعی جامعه هستیم. رحیم محمدی با اشاره به 
آموزش  طرح  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری 
کشاورزی  هنرستان های  در  تولید  با  همراه 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  در  استان 
آثار  نمایشگاه  این  در  کرد:  اظهار  اصفهان، 
شده  گذاشته  نمایش  به  هنرجویان  تولیدی 
از نیازهای واقعی  با بیان اینکه یکی  است. وی 
حوزه  در  دانش آموزان  توانمندسازی  جامعه، 
از  یکی  کرد:  بیان  است،  کار  و  کسب  و  تولید 
مولفه های مهم در این راستا، آموزش های فنی 
آموزش  معاون  است.  کشاورزی  و  حرفه ای  و 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه 
به  کردن  توجه  با  بالطبع  داد:  ادامه  اصفهان 
این ویژگی ها در آموزش و پرورش، بدون شک 
وی  منتهی می شود.  تولید  به سمت  آموزش ها 
با اشاره به اهمیت ایجاد تغییر نگرش در جهت 
افزود:  پرورش  و  آموزش  اهداف  فرهنگ سازی 
از  نمایشگاهی  برگزاری  به  اقدام  راستا  این  در 
تولیدی هنرستان های کشاورزی در  محصوالت 
به  اشاره  بیان  با  محمدی  کردیم.  استان  مرکز 
در  داد:  ادامه  نمایشگاه  این  مختلف  بخش های 
این نمایشگاه که در قالب چهار هنرستان اصلی 
است،  شده  تعریف  کشاورزی  آموزش  حوزه 
با محصوالت تولیدی هنرجویان در  غرفه هایی 

معرض دید همگان قرار داده شده است. وی با 
برگزاری  مثبت  پیامدهای  و  مزیت ها  به  اشاره 
امکان  نمایشگاه،  این  گفت:  نمایشگاه  این 
فراهم می کند،  را  فروش محصوالت هنرجویان 
چرا که تصمیم داریم فضایی از آموزش کسب 
معاون  ایجاد کنیم.  دانش آموزان  برای  را  کار  و 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  آموزش 
استان اصفهان گفت: با ایجاد فضایی از آموزش 
امکان  تنها  نه  دانش آموزان،  در  کار  و  کسب 
که  می شود،  فراهم  بازار  در  محصوالت  عرضه 
آنها را در محیط های واقعی و اصلی در بازار کار 
وارد می کنیم تا به عنوان نیروهای توانمند برای 
ورود به باز کار فعالیت کنند. وی رویکرد اصلی 
دانش آموزان  کردن  وارد  را  آموزش ها  این  در 
در  را  رویکرد  این  افزود:  و  دانست  کار  بازار  به 
آموزش های متوسطه دوره اول نیز ارایه می دهیم 
و  کسب  بازارچه های  توسعه  با  دانش آموزان  تا 

کار، آشنا شوند.

معاونت  مقام  قایم  وطن:  کیمیای 
تهران  شهرداری  شهری  خدمات 
اصفهان  شهرداری  اقدامات  گفت: 
نوین  ابزارهای  ارتقای  راستای  در 
نقل  و  حمل  از  استفاده  و  ترافیکی 
هوشمند، خدمت بزرگی به شهروندان 
اداره  گزارش  به  است.  شهر  این 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
منصور باقرصاد اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان با بهره برداری از دوربین های 
ترافیکی، خدمت بزرگی به شهروندان 
اصفهانی انجام داده و این کار در دوره 
جدید مدیریت شهری یک گام مهم و 
رو به جلو است. وی در بخش دیگری 
از صحبت های خود، با اشاره به اینکه 
در طول سال به دلیل رعایت نکردن 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 
و  مالی  خسارات  آمدن  وارد  شاهد 
جانی فراوانی به مردم هستیم، ادامه 
داد: مهندسی، اعمال قانون و آموزش، 
به عنوان مثلث رعایت قوانین یا مثلث 
زیرساخت ترافیک، مطرح است که در 
این بین، آموزش مهم ترین ضلع به 

حساب می آید؛ اما متاسفانه در کشور 
است.  شده  توجه  آن  به  کمتر  ما 
شهری  خدمات  معاونت  مقام  قایم 
هنوز  کرد:  تصریح  تهران  شهرداری 
ترافیکی  زمینه های  در  آموزشی  بُعد 
سبب  عامل  همین  که  نیست  کامل 
می شود بسیاری به قانون عمل نکنند 
به وجود  ترافیک  امر  و مشکالتی در 
مرگ   1200 ساالنه  وجود  وی  آید. 
علت  به  اصفهان  استان  در  میر  و 
عنوان  تکان دهنده ای  آمار  را  تصادف 
کرد و ادامه داد: هر اقدامی که بتواند 
تخلفات  و  داده  کاهش  را  آمار  این 
دارد  زیادی  اهمیت  کند،  کنترل  را 
این  و نصب  توجه کرد  آن  به  باید  و 
جزو  اصفهان،  شهر  در  دوربین   120

همین اقدامات با ارزش است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان 
رفاهی  مجتمع   38 حاضر،  حال  در  گفت: 
درحال  مجتمع   18 فعالیت،  مشغول  بین راهی 
تکمیل پرونده و 17 مجتمع نیز در حال ساخت 
تعداد،  این  مجموع  شدن  نهایی  با  که  هستند 
می شود.  اشباع  لحاظ  این  از  اصفهان  استان 
با اشاره به مصوبه هیئت وزیران  امانی  داریوش 
مبنی بر اجرای طرح تخصیص سهمیه سوخت 
بر اساس پیمایش گفت: خودروهای مشمول این 
تصویب نامه شامل کامیون، کامیونت، اتوبوس و 
با سوخت مصرفی نفت گاز درون و  مینی بوس 
و  نقل  و  حمل  مدیرکل  هستند.  برون شهری 
مرحله  کرد:  تصریح  اصفهان  استان  پایانه های 
قوت  با  تیرماه  اول  از  طرح  این  اجرای  نخست 
از  و پس  مهرماه سال 95  آن  اوج  و  آغاز شده 
اساس  بر  و  جی.پی.اس  دستگاه های  نصب 
اطالعات سامانه موقعیت یاب جغرافیایی بر روی 
تمام ناوگان حمل و نقل عمومی انجام می شود. 
وی اجرای این طرح را انقالبی در بخش حمل و 
نقل خواند و افزود: جلوگیری از قاچاق سوخت، 
بارهای  حمل  از  جلوگیری  و  بهره وری  افزایش 
طرح  این  دستاوردهای  جمله  از  بارنامه،  بدون 
پیرامون  سوالی  جواب  در  امانی  داریوش  است. 
داشت:  اظهار  راهی  بین  رفاهی  مجتمع های 
تالش بوده که مجتمع های قابل قبولی را احداث 

کنیم و از طرفی مجتمع های احداث شده را ارتقا 
دهیم. وی کاروانسرای عباسی )مادرشاه( را یکی 
از بهترین مجتمع های بین راهی خواند و در رابطه 
مجتمع  کرد:  عنوان  آسمان  رفاهی  مجتمع  با 
آسمان را سال گذشته در محور کاشان-اردستان، 
این  که  شد  افتتاح  امسال  و  کردیم  کلنگ زنی 
برای اولین بار است؛ طی یکسال به بهره برداری 
رسید. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان 
اصفهان در پاسخ به این سوال که قانون وظیفه 
نظارت بر مجتمع های بین راهی را به چه ارگانی 
محول نموده است، گفت: از شروع کار مجتمع ها 
با سازمان حمل و  نظارت آن ها  افتتاح  تا زمان 
نقل پایانه های استان است اما از بعد از شروع به 
کار مجتمع ها، خال قانونی وجود دارد. وی افزود: 
از طرفی ابزار قانونی الزم برای برخورد با متخلفان 
در اختیار ما وجود ندارد که منجر به بی نتیجه 

بودن نظارت می شود.

اصفهان، مقام دوم ثبت نام های 
مجلس خبرگان کشور

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: بیشترین ثبت نام های مربوط به 
مجلس خبرگان به سه استان تهران، اصفهان و قم بازمی گردد 
و باالترین سن برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
سال 70 و کمترین آن 30 سال است. مستقر در ستاد انتخابات 
ستاد کشور، سیدعلی پورعلی مطلق در ارتباط با آخرین آمارهای 
اسالمی  انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای  ثبت نام دو 
اظهار کرد: تا شب گذشته 372 برای انتخابات خبرگان ثبت نام 
کردند. از صبح نیز 10 نفر دیگر نیز ثبت نام خود را انجام دادند. 

از این میان پنج نفر آنها خانم هستند.
 وی ادامه داد: بیشترین ثبت نام ها در سه استان تهران با 72 نفر، 
اصفهان با 28 نفر و قم با 24 نفر است. دبیر ستاد انتخابات کشور 
با اشاره به ثبت نام های کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی گفت: تا دیروز، 2903 نفر برای انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در کل کشور ثبت نام کردند. 67 نفر دیگر نیز از صبح 
مراحل ثبت نام خود را تکمیل کرده اند که از این میان 216 نفر 

آنها خانم هستند. 
شورای  مجلس  ثبت نام های  در  سن  فراوانی  با  ارتباط  در  وی 
اسالمی تصریح کرد: 519 نفر بین سن 46 تا 50 سال، 384 نفر 
بین سن 51 تا 55 سال را دارند. پورعلی مطلق همچنین افزود: 
باالترین سن بین 71 تا 75 سال است که 10 نفر در این فراوانی، 
قرار داشته اند. 486 نفر نیز کمترین سن ها را بین 30 تا 35 سال 
تحصیلی  مدارک  فراوانی  با  ارتباط  در  پایان  در  وی  داشته اند. 
دارای  نفر   32 دکترا،  دارای  فرد   443 گفت:  ثبت نام کنندگان 
بوده اند.  لیسانس  مدرک  دارای  نفر   161 و  حوزوی  تحصیالت 
گفتنی  همچنین  داشته اند.  ارشد  کارشناسی  مدرک  نیز  مابقی 
تاکنون  ثبت نام ها  دوران  آغاز  از  ثبت نام ها  بیشترین  که  است 
و  مجلس  برای  نفر   1117 که  می شود  دوشنبه  روز  به  مربوط 

122 نفر برای خبرگان ثبت نام کردند.

آزادسازی خیابان گلزار 22 درصد 
پیشرفت داشته است

خیابان  سازی  آزاد   : گفت  اصفهان  شهرداری  سه  منطقه  مدیر 
تا خیابان احمدآباد، 22 درصد  باقرخان  گلزار حدفاصل چشمه 
اظهار  ایمنا  با  گفتگو  در  نجفی  منصور  است.  داشته  پیشرفت 
خیابان  و  باقرخان  گلزار حدفاصل چشمه  خیابان  تعریض  کرد: 
وی  دارد.  قرار   3 منطقه  شهرداري  کاري  دستور  در  احمدآباد 
با اشاره به اینکه آزادسازی خیابان گلزار در دست انجام است، 
افزود: در حال حاضر عملیات آزادسازی خیابان گلزار 22 درصد 

پیشرفت داشته است. 
مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان وجود نمایشگاه های اتومبیل و 
میوه فروشان را علت اصلی ترافیک خیابان گلزار دانست و اظهار 
این منطقه کاسته  ترافیکی  این خیابان، مشکل  احداث  با  کرد: 
خواهد شد.  نجفی با تاکید بر اینکه تسریع در روند آزادسازي این 
خیابان مشارکت شهروندان را می طلبد، عنوان کرد: سال آینده 
گرفته  نظر  در  خیابان  این  آزادسازی  ادامه  برای  نیز  بودجه ای 
شده است تا با همکاری شهروندان این امر سریعتر محقق شود.

 اقدام خداپسندانه 

 نیکوکار خمینی شهری
از  شهر،  خمینی  شهرستان  امداد  کمیته  مدیر  وطن:  کیمیای 
اهدای سبد میوه توسط یکی از حامیان ایتام  به این کمیته خبر 
داد.  به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان اصفهان؛  جالل یزدانی گفت: همزمان با شب 
یلد و آغاز امامت امام زمان )عج(، یکی از حامیان  نیکوکار ایتام 
14 سبد میوه به نیت 14 معصوم به این کمیته اهدا کرد تا بین 

خانواده های  ایتام توزیع شود. 
اقدام  این  از  خود  هدف  نیکوکار  حامی  این  کرد:  اضافه  وی   
فرزندان  با  یلدا  شب  خاطره  شیرین  تقسیم  را  خداپسندانه 
یتیم تحت حمایت کمیته امداد عنوان کرد.  مدیر کمیته امداد 
و  به دیگر حمایت های خاص  ادامه  شهرستان خمینی شهر در 
ویژه حامیان خیراندیش از ایتام و طرح محسنین اشاره و تصریح 
کرد: حامی نیکوکاری با پرداخت ماهیانه مبلغ 16 میلیون ریال 
حمایت 70 یتیم این شهرستان در طرح آتیه ایتام و  مساعدت به 

3 بیمار صعب العالج در طرح محسنین را عهده دار شد. 

احداث پردیس خانواده، در سال 

آینده کلید می خورد
احداث  گفت:  اصفهان  شهرداری  فرهنگی-اجتماعی  معاون 
پردیس خانواده به عنوان الگوی جدید تفریحی، در سال آینده 
کلید می خورد. علی قاسم زاده اظهار کرد: با توسعه شهرنشینی 
وظایف  از  تفریحی  مناسب  فضای  ایجاد  ماشینی،  زندگی  و 
شهرداری به شمار می رود. وی افزود: ایجاد الگوی جدید تفریحی 
به جز فضاهای پارکی در حاشیه زاینده رود و پارک های دیگری 
مانند شهید رجایی و باغ غدیر در دستور کار مدیریت شهری، 
تصریح  اصفهان  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاون  دارد.  قرار 
کرد: در این الگوی جدید تمام نیازهای خانواده با توجه به تنوع 

جنسی و سنی پیش بینی می شود.
 قاسم زاده خاطرنشان کرد: پردیس خانواده، فضای جدیدی است 
و  به لطف خدا در سال 95 کلید می خورد  و  که طراحی شده 
در اواخر سال 95 فاز یک آن به بهره برداری می رسد. قاسم زاده 
این  به  است که مجهز  اولین شهری  اصفهان  اینکه  به  اشاره  با 
پردیس  سرا با این مجموعه خدمات می شود، اظهارکرد: در این 
مجموعه فضاهای ویژه ای برای بازی و تفریح بانوان پیش بینی 
بازیکده هایی  و  آقایان  برای  مشابهی  فضاهای  همچنین  و  شده 
این  داد:   ادامه  وی  است.  شده  گرفته  نظر  در  کودکان  برای 
مجموعه به رستوران، فروشگاه، نمایشگاه و سایر خدمات مجهز 

می شود. 

 شهرداری الکترونیک، مقدمه 

ایجاد شهرداری شیشه ای
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: سیاست این 
حوزه در راستای تحقق شهرداری الکترونیک بوده که این مسئله 
ارتباطات  اداره  گزارش  به  است.  مقدمه ساز شهرداری شیشه ای 
شریعت  جمال الدین صمصام   سید  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای 
در  کرد:  اظهار  الکترونیک  تحقق شهرسازی  به شرایط  اشاره  با 
شهرسازی مجازی و شیشه ای تالش می شود هر چیزی که اتفاق 
می افتد، مردم بدانند و به راحتی در طول شبانه روز و در همه ایام 
هفته بتوانند از طریق رایانه اطالعات مورد نیاز خود را دریافت 
نیاز به مراجعه حضوری به معاونت شهرسازی یا  تا دیگر  کنند 

مناطق نباشد.

عدم پرداخت دین های 
شرکت توزیع نیروی برق 

ظالمانه است
توزیع  چهارمحال و بختیاری: مدیر عامل شرکت 
نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: این شرکت 
مطالبات زیادی از برخی از دستگاه های استانی دارد که 
پرداخت نکردن آن ها، ظلمی در حق این شرکت است. 
سید روزبه هاشمی اظهار کرد: رویکرد این شرکت، 
نفوذ در الیه های اجتماعی است تا مشکالت مردم را 
خوب بشنویم و در حد منابع شرکت این معضالت را 
برطرف کنیم. وی افزود: برنامه های بلندمدت شرکت 
توسعه  بختیاری  و  چهارمحال  برق  نیروی  توزیع 
زیرساخت برق در استان یعنی افزایش ظرفیت تحویل 
انرژی به حوزه صنعت استان است. این مسئول با بیان 
اینکه اگر زیرساخت های استان مثل برق فراهم باشد 
حضور سرمایه گذاران تسهیل خواهد شد، خاطرنشان 
بن،  شهرستان  پست  اجرای  راستا  همین  در  کرد: 
تا  که  گندمان  شهر  موسویان(،  )شهید  شهرکرد2 
یک ماه دیگر به بهره برداری می رسد، شهرک صنعتی 
اوایل  تا  که  لردگان  ولت  کیلو   400 و  سفیددشت 
فروردین ماه به بهره برداری می رسد، از جمله اقدامات 

این شرکت است.

بارندگی نگران کننده   کاهش 
 در استان یزد

بر  گفت:  یزد  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل  یزد: 
بارندگی  میزان  که  کشور  استان های  همه  خالف 
در آنها در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 
با کاهش نگران کننده 53  افزایش داشته است، یزد 
محمدحسین  است.  بوده  مواجه  بارندگی  درصدی 
سایر  با  مقایسه  در  یزد  استان  داشت:  اظهار  امامی 
ما  کشور  که  آنجا  از  اما  نیست؛  زلزله خیز  استان ها 
روی خط زلزله قرار دارد، نمی توان از خطرات زلزله 
غافل بود. وی عنوان کرد: از لحاظ فعال بودن گسل ها، 
بهاباد بیش از سایر نقاط استان تحت تاثیر زلزله است 
و گسل این منطقه به نحوی فعال است. امامی خاطر 
ایجاد  این گسل ها، شرایطی  وجود همه  کرد:  نشان 
زلزله خیز  یزد  گفت  نمی توان  نهایت  در  که  می کند 
استان ها  برخی  به  نسبت  بهتری  اما شرایط  نیست؛ 

دارد. 
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اصفهان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
متولی  و  و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری  میراث  گفت: سازمان 
اصلی میراث، با عبور خط 2 مترو از زیر میدان امام )ره( موافق نیست. 
فریدون اللهیاری اظهار کرد: خط 2 مترو اصفهان، با حساسیت ویژه ای 
در حال نظارت و پایش است و از تمام ظرفیت خود برای نظارت بیشتر 
بر روند اجرای آن استفاده خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه مدیریت 
سازمان  افزود:  دارد،  را   2 خط  عبور  مصوبه  که  است  مدعی  شهری 
اصلی  متولی  عنوان  به  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
میراث تاریخی موافق عبور خط 2 مترو از زیر میدان امام )ره( نیست 
و با توافقی که با شهرداری و مدیران شهری اصفهان صورت گرفته، 
تقریبا به این جمع بندی رسیده ایم که مترو نباید از زیر میدان نقش 

جهان عبور کند.
چرا مترو باید از مسیرهای مشکل دار عبور کند؟

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با 
از مسیرهای مشکل دار  باید  این سوال که چرا متروی اصفهان  طرح 
عبور کند، تصریح کرد: این جز کندی روند، هیچ تاثیر دیگری برای این 
پروژه ندارد؛ قطعا مخالف عبور مترو از زیر میدان نقش جهان هستیم 
و حتی برای مسیرهای جایگزین خط 2 مترو اصفهان نیز، با مدیریت 
شهری به یک جمع بندی رسیده ایم و مسیرهای جایگزین به تصویب 
شورای فنی میراث فرهنگی استان رسیده است؛ اما چون باید به تایید 
عالی  شورای  و  کشور  میراث  فنی  شورای  یعنی  کشوری  شورای  دو 
ترافیک نیز برسد، از رسانه ای کردن آن معذور هستیم. اللهیاری با بیان 
اینکه تالش بر این است که با تمام توان از میراث فرهنگی دفاع کنیم، 
ادامه داد: مدیرکل نمی تواند بدون در نظر گرفتن مصوبات مدیران قبلی 
و بر اساس آرمان های خودم تصمیم گیری کند، بلکه باید در راستای آن 
مصوبات، اما با تفکرات میراثی بهتری حرکت کند. وی درباره خط یک 
مترو اصفهان هم گفت: معتقد هستیم که خط یک مترو اصفهان اشتباه 
بوده، اما امروز این خط کشیده شده و کسی نمی تواند این همه هزینه 
و وقت که پای چنین پروژه ای هدر رفته است را نادیده بگیرد؛ پس باید 

تالش کرد تا این خط با کمترین مشکل به پایان برسد. مدیرکل میراث 
خیابان  درباره  اصفهان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
آیت اهلل نجفی نیز اظهار کرد: این خیابان در طرح تفصیلی یک گذر 14 
متری است و نه بیشتر؛ اما مدیران شهری یک طرح 36 متری برای آن 
ارایه کرده بودند که با مخالفت مواجه شده است؛ حال اگر بخواهند این 
طرح را به صورت یک خیابان 24 متری اجرا کنند با مخالفت شدید 
میراث مواجه می شوند. الهیاری خطاب به مدیران شهری اصفهان گفت: 
خیابان آقا نوراهلل نجفی، حتی هنوز مصوبه گذر 14 متری را از شورای 

فنی میراث فرهنگی دریافت نکرده و حتی احتمال مخالفت با گذر 14 
متری نیز وجود دارد.

اجازه  هیچ گونه  گذر  این  در  شهرداری  قانون،  طبق  کرد:  اضافه  وی 
برای ارتفاع و تجاری سازی ندارد؛ چراکه محدوده دقیقا محدوه میراثی 

اصفهان محسوب می شود.
برگزاری کنفرانس بین المللی برند گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به 
ماه  و 14 دی  در 13  برند گردشگری  بین المللی  کنفرانس  برگزاری 

سمت  به  گردشگری  در  باید  ایران،  افزود:  و  کرد  اشاره  اصفهان،  در 
حوزه  این  در  کشور  گردشگری  پیشانی  عنوان  به  و  برود  برندسازی 
فعال تر از بقیه شهرها باشد که برای این منظور دو نکته "نوع میزبانی" 
و "نمادهای شهر اصفهان" بسیار مهم و حائز اهمیت است. اللهیاری با 
اشاره به ثبت جهانی اصفهان به عنوان شهر صنایع دستی و هم چنین 
پیوستن این شهر به شبکه شهرهای خالق جهانی، اظهار کرد: در شش 
ماهه دوم سال جاری، شاهد تحولی در دیپلماسی فرهنگی اصفهان 
از شورای جهانی صنایع  با میزبانی اصفهان در سال 95  بوده ایم که 

دستی این تحول تکمیل خواهد شد.
تمام داربست ها جمع می شود

وی با تاکید بر این موضوع که تا دو سال آینده بر فراز و در درون هیچ 
یک از آثار تاریخی اصفهان داربستی نخواهد بود، گفت: بدون اعتبارات 
مرمت چهل ستون و و مسجد امام )ره( را آغاز کرده ایم و سعی داریم 

که تمامی مرمت های عظیم میراث مهم استانی را به پایان برسانیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه اداره کل میراث فرهنگی یکی از پرکارترین ادارات استان 
محسوب می شود، ادامه داد: در سال 93 این اداره 250 پروژه مرمتی 
داشته است و به وسعت استان را نظارت و پایش کرده است و ناگزیریم 
که برای اجرای یک پروژه کوچک محلی نیز، به دلیل باستانی بودن 
استان اصفهان پایش و نظارت داشته باشیم و همین موضوع باعث شده 
که تمرکز از ساختار سازمانی به حاشیه ها برود. الهلیاری اضافه کرد: 
متاسفانه در یک دهه گذشته اکثر انجمن های میراث فرهنگی کشور 
تعطیل شده اند و ما سعی کرده ایم که با یک اساسنامه مشخص انجمن ها 
را به میدان بیاوریم و تاکنون نیز در 10 شهرستان استان انجمن ها را 
فعال و در آینده نزدیک نیز، انجمن اصفهان فعال خواهد شد. وی افزود: 
اعتقاد ما بر این است که اگر انجمن های میراث فرهنگی فعال شوند، 
حفاری های غیرمجاز و تخریب های ناخواسته در شهرستان های کوچک 
و روستاها به حداقل می رسد و فرهنگ سازی و برنامه ریزی برای آن به 

کمک انجمن ها، می تواند گستردگی دیگری داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد

مخالفت با عبور مترو از زیر میدان امام

جلسه بازنگری استاندارد نشت یابی شرکت ملی گاز ایران

چهار شنبه 2 دی ماه 1394                       11 ربیع االول 1437                23 دسامبر 2015           سال اول شماره 49                قیمت : 500 تومان 

 « گشتی در اخبار
وقوع 1900 فقره تصادف در جاده های کرمان

در  ماه سال جاری  استان کرمان، گفت: در 8  راه شمال  پلیس  فرمانده  کرمان: 
داده  رخ  جرحی  و  فوتی  تصادف  فقره   912 و  یک هزار  کرمان  استان  جاده های 
 است. یوسف نجفی در نشست خبری با اشاره به اینکه در هشت ماه سال جاری در 
جاده های استان کرمان، یک هزار و 912 فقره تصادف فوتی و جرحی رخ داده  است، 
اظهار داشت: از این تعداد 311 فقره تصادف ها منجر به فوت و یک هزار و 601 فقره 
تصادف ها جرحی بوده  است. فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان بیان کرد: در هشت 
 ماه سال جاری، 525 نفر در تصادف ها فوت کرده اند و 2 هزار و 674 نفر نیز مجروح

 شده اند.
 نجفی با اشاره به اینکه 51 درصد تصادف ها در محورهای برون شهری در مسیرهای 
افزود: 44 درصد  است،  پیوسته  وقوع  به  فرعی  راه های  در  و 49 درصد  اصلی 
تصادف ها مربوط به واژگونی خودرو و ریشه اصلی واژگونی ها مربوط به رعایت 
نکردن سرعت مطمئنه در حین رانندگی است. فرمانده پلیس راه استان کرمان 
بیان داشت: ریشه دوم حوادث واژگونی خودروها، مربوط به رانندگی در حین 
خستگی و خواب آلودگی است. وی عنوان کرد: در محورهای برون شهری استان 
کرمان، 618 فقره معادل 32 درصد از حوادث رانندگی مربوط به موتورسیکلت ها 
از دست را  نیز جان خود  نفر  و 68  نفر مجروح  دراین حوادث 876   است که 

 داده اند.

 جنوب کرمان رتبه نخست 
تولید خرما در کشور

کرمان: رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: جنوب استان کرمان، رتبه 
نخست تولید خرما را در کشور دارد و همچنین توسعه مکانیزاسیون در جنوب کرمان 
اهمیت ویژه ای دارد. برای نخستین بار در کشور دو دستگاه آسانسور چند منظوره داشت 
و برداشت خرما از اروپا خریداری و در شهرستان عنبرآباد با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد 
پنج درصد  به  این دستگاه ها 40 درصد ضایعات خرما  با وجود  راه اندازی شد که  ریال 

خواهد رسید. 
راه اندازی  سید یعقوب موسوی رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان، در حاشیه 
داشت: سطح  اظهار  خبرنگاران،  در جمع  عنبرآباد  سعدآباد  روستای  در  دستگاه ها  این 
از 181  بر 31 هزار هکتار است که ساالنه بیش  بالغ  زیر کشت خرمای جنوب کرمان، 
هزار تن محصول تولید می شود. وی بیان داشت: جنوب استان کرمان رتبه نخست تولید 
خرما را در کشور دارد و همچنین توسعه مکانیزاسیون در جنوب کرمان، اهمیت ویژه ای 
از سطح  ارتفاع 18 متری  به  را  امروز یک ماشین چند منظوره، ما  افزود:  دارد. موسوی 
زمین آورد که نقش آسانسور را دارد و همچنین کارهای ترکیبی را انجام می دهد. وی 
این موارد شامل محلول پاشی،  از جمله  ابراز داشت:  این دستگاه ها  به عملکرد  اشاره  با 
دارند  نیاز  آسانسور  به  سم پاشی، گردافشانی، هرس و سایر عملیات هایی که کشاورزان 

را انجام می دهد.

 آماده سازی 20 فضای آموزشی 
در چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری: سرپرست نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری گفت: 
تا پایان سال جاری، 20 فضای آموزشی آماده سازی شده و تحویل داده می شود. 
مدرسه ساز  خیرین  کشوری  جشنواره  اولین  امسال  کرد:  اظهار  براتی  حمیدرضا 
وی  می شود.  برگزار  تهران  در  جاری،  دی ماه  در  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
شناسایی و جذب خیرین در سطح ملی و فراملی را از اهداف اصلی برگزاری این 
جشنواره دانست و تصریح کرد: تا کنون 13 جلسه در راستای برگزاری جشنواره 
تجلیل از خیرین مدرسه ساز برگزار و کمیته های مختلف در این خصوص تشکیل 
شده است. براتی با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار تا پایان سال حداقل 20 
مدرسه دیگر نیز ساخته شده و تحویل داده می شود، خاطرنشان کرد: از این تعداد 
پروژه 9 باب توسط خیرین مدرسه ساز استان چهارمحال و بختیاری، ساخته شده 
است. سرپرست نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری از تعداد 200 نفری خیرین 
استان خبر داد و گفت: موسسات خیریه، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( و بانک ملت در عرصه کمک به آموزش و پرورش در سطح استان 
فعالیت دارند. وی خاطرنشان کرد: فضاهای آموزشی و ورزشی که از سال 1361 
تا کنون توسط خیرین در استان احداث شده است، 245 پروژه با یک هزار و 340 

باب کالس درس است که  در 163 هزار و 500 متر مربع بنا شده است.

حمل و نقل هوشمند، خدمتی بزرگ به شهروندان اصفهان

آموزش و پرورش ما، کنکور زده استاصفهان از مجتمع های رفاهی بین راهی اشباع است



 »در حاشیه«
 بدون مهران مدیری

آینده  از هفته  سری جدید مجموعه  »در حاشیه« در حالی 
پخش می شود که مهران مدیری، برخالف اغلب کارهایش، در 
این سری ایفای نقش نخواهد کرد و فقط به عنوان کارگردان 
مطرح است. مهران مدیری در سری اول »در حاشیه« نقش 
داشت.  عهده  بر  را  پالستیک  جراح  کاشف،  سهراب  دکتر 
داستان فاز دوم که با ایفای نقش تمام شخصیت های اصلی 
به جز مهران مدیری همراه است، در یک اردوگاه می گذرد. در 
این اردوگاه افردی که در فاز اول به تخلفات در حوزه پزشکی 
پرداخته بودند، دوران محکومیتشان را بین زندانیان سابقه دار 

می گذرانند و در طول آن درگیر ماجراهایی می شوند. 

نود، بازهم دچار حاشیه 
شد

به  خارجه  امور  وزیر  با  پور  فردوسی  عادل  ورزشی  مصاحبه 
مصاحبه  نشدن  پخش  از  پس  نشد.  پخش  نامعلومی  دالیل 
برنامه ٩٠ با محمد جواد ظریف، عادل فردوسی پور در توضیح 
امور  وزیر  با  امشب،  برنامه  ویژه  برای  ما  گفت:  موضوع  این 
خارجه گفتگوی ورزشی را انجام دادیم که مسئوالن صداوسیما 
صالح ندیدند این مصاحبه پخش شود. انشاءاهلل بستری فراهم 
شود که در اولین فرصت این گفتگو پخش شود. وی افزود: با 

تشکر از آقای ظریف از ایشان و مردم عذرخواهی می کنم.

ویال به قسمت دهم رسید
کارگردانی  و  نویسندگی  به  »ویال«  نوروزی  سریال  نگارش 
مرضیه برومند و تهیه کنندگی مهران مهام و با حضور سیامک 
انصاری به عنوان شخصیت اصلی، به قسمت دهم رسید. مهام 
با اعالم این خبر، درباره  سومین همکاریش با مرضیه برومند 
توضیح داد: نگارش ویال به قسمت دهم رسید و این مجموعه 
این در دو سریال  از  پیش  کلید می خورد.  روز دیگر،  تا 1٠ 
ایشان  با  »کارآگاه شمسی و مادام« و »کتابخانه ی هدهد« 
همکاری داشتم که جزو کارهای خوب تلویزیون بوده است. 
مجموعه »ویال« نیز در یک فضای شیرین به عنوان سریال 
نوروزی شبکه سه، در حال پیش تولید است. این تهیه کننده 
در پاسخ به این پرسش که آیا مجموعه نوروزی »ویال« در قالب 
طنز خواهد بود، توضیح داد: »ویال« فضای شیرینی دارد و یک 
این سریال درباره  یک کارمند  اجتماعی است. داستان  قصه 
طبقه متوسط است که برای تعطیالت نوروزی بنا به توصیه 
اطرافیان به شمال کشور سفر می کند؛ اما از همان ابتدای سفر 
با  می شود،  وارد  آن  به  که  ویالیی  مسیر  تا  راه،  طول  در  و 

ماجراهایی روبه رو می شود.

  واکنش حسن معجونی 
به جشنواره فجر

حسن معجونی معتقد است، سیستمی که برای انتخاب آثار در 
جشنواره ی تئاتر فجر اجرا می شود، برخورنده است. این بازیگر 
و کارگردان بیان کرد: سیستمی که در جشنواره ی تئاتر فجر 
برای انتخاب آثار به کار می رود، شاید برای خیلی ها مشکلی 
نداشته نباشد، ولی برای من برخورنده است؛ بنابراین دلیلی 
برای شرکت در آن نمی بینم. معجونی که مدتی قبل مشغول 
بود  به کارگردانی جابر رمضانی  تمرین در نمایش »سوراخ« 
که بعد متوجه شد برای بخش  تازه های تئاتر متقاضی حضور 
است، گفت: به نظر می رسد در یک سطح مشخصی از کار، نیاز 
نیست به این شکل و برای همه، ارزیابی کیفی در جشنواره  

تئاتر فجر انجام شود.

پرونده  »شب چله«، »یلدا« و هرچه قوم ها و 
شهرهای مختلف می نامند را ایران به یونسکو 
فرستاده است تا نخستین کشوری باشد که 
قصد ثبت جهانی »شب چله« را در پروند ه اش 
رسانه های  است  سالی  چند  می کند.  عملی 
خبرهای  شاید  یا  هشدار  قالب  در  مختلف 
درگوشی که می شنوند، از پیش دستی دوباره  
دولت جمهوری آذربایجان این بار برای ثبت 
شب های  به یادماندنی ترین  از  یکی  جهانی 
یا همان  یعنی »شب چله«  ایرانی ها،  تاریخ 
»یلدا« خبر می دهند. اما با رجوع به سایت 
»اشتراک گذاری  صفحه   و  یونسکو  جهانی 
چند  پرونده های  ترویج  برای  اطالعات 
میراث  سازمان  یادماندنی  به  اقدام  ملیتی« 

ثبت  برای  ایران  گردشگری  و  فرهنگی 
مشترک »شب چله«، بسیار چشمگیر است. 
با توجه به گزارش های گاه و بیگاه رسانه ها 
و هشدارهایی که برای جلوگیری از هرگونه 
مصادره  این آیین باستانی در طول چند سال 
گذشته منتشر می شد، ثبت درخواست ایران 
در این صفحه از سایت یونسکو و درخواست 
از همکاری دیگر کشورهایی که به برگزاری 
و  محکم  گامی  می کنند،  اقدام  آیین  این 
سندی تایید شده برای هر کشوری است که 
بخواهد خود را صاحب نام، قدمت و فرهنگ 
ثبت شده   پرونده   بداند.  چله  آیین شب  در 
ایران، به عنوان یک »میراث ناملموس چند 
ترویج  برای  مهم  اقدامی  واقع  در  ملیتی« 

هر  حاال  است.   بین المللی  همکاری های 

کشوری که این آیین را برگزار می کند، حتی 
ثبت  جای  به  می تواند  آذربایجان  جمهوری 
انفرادی این آیین باستانی، با ایران به صورت 
به  را  »شب چله«  باستانی  آیین  مشترک، 
ثبت برساند. الزم به ذکر است »آیین سماع 
موالنا« در  سال ٢٠٠٨ میالدی به نام ترکیه 
ثبت جهانی شد؛ »موسیقی عاشیقالر« ایران 
باکو  دولت  به نام  میالدی   ٢٠٠٩ سال  در  
ثبت شد؛ »هنر سنتی فرش بافی آذربایجان« 
و  ساخت  و  میالدی   ٢٠1٠ در  سال  ایران، 
اجرای ساز ایرانی »تار« هم در  سال ٢٠1٢ 
جهانی ثبت  باکو  دولت  به نام   میالدی 

شد.

را  : صدای گرمش  – دامون رشیدزاده  کیمیای وطن 
یاد  زنده  و  او  بدون  دیگر  می برد.  یاد  از  ایرانی ای  کمتر 
دلنشین  رادیو  نوذری، صبح های جمعه صدای  منوچهر 
نیست. کودکی بسیاری از ما مملو از صداهای اوست. بعید 
را  پینوکیو  در  مکار  روباه  کاراکتر  بتواند  کسی  دانم  می 
قدیمی  آوازهای  اینکه  یا  کند  اجرا  شیرین،  حد  این  تا 
تهرانی را  اینگونه سینه به سینه به نسل ما برساند. زنده 
یاد مرتضی احمدی، نه تنها یک هنرمند بلکه بخشی از 
دارد  خوشبختی  بسی  جای  و  بود  ایران  فلکلور  هویت 
منتشر  آثار  و  شود   می  منتشر  او  از  آثاری  هنوز  که 
مانده باقی  تهرون«  »صدای  نام  با  او  از  بسیاری   نشده 

 است. مرتضی احمدی در سن ٩1 سالگی از دنیا رفت و 
تا آخرین لحظات عمرش عالقه  شدیدی به فوتبال داشت. 
فوتبالش  خاطر  به  فقط  را  تلویزیون  می گفت:  همیشه 
تعریف  بود،  آمده   ٩٠ برنامه  به  که  بار  یک  او  می بیند. 
راه آهن نقش داشته  باشگاه  تاسیس  کرد که چگونه در 
نهاده  پایه  را  باشگاهی  دیگرش  دوستان  به کمک  است؛ 
ایران است.  که امروزه جزو باشگاه های ریشه دار فوتبال 
او به شدت سرخ بود و از هواداران دو آتشه پرسپولیس 
به حساب می آمد و همیشه از عشقش به این تیم سخن 

می گفت.

««از تولد تا موفقیت
برای  آمد.  دنیا  به  تهران  جنوب  در   1۳٠۳ سال  در  او 

منوچهری  دبستان  به  سپس  و  مکتب  به  ابتدا  تحصیل، 
دبیرستان شرف  به  آن  از  بعد  و  رفت  گمرک  میدان  در 
تالش  چند  از  پس  احمدی  رفت.  روشن  دبیرستان  و 
از  عده ای  کمک  با   1۳٢1 سال  در  تئاتر  در  آماتوری 
دوستانش »تماشاخانه ماه« را روبه روی باغ فردوس، دایر 
از چند هفته مجبور به ترک آنجا شد. در  اما پس  کرد؛ 
اوایل پاییز 1۳٢٢ در تئاتر فرهنگ برای اولین بار پیش 

نتیجه  در  و  کرد  پرده خوانی 
مدتی  شد.  هم  تئاتر  بازیگر 
در  او  فعالیت  از  پدرش  بعد، 
تئاتر مطلع شد و او را از خانه 
احمدی  مرتضی  کرد.  بیرون 
با  هم زمان  مدتی،  از  پس 
هنرپیشگی در راه آهن تهران، 
استخدام  تعمیرکار  به عنوان 
برای  فقید  هنرمند  این  شد. 
بیات  سبک  به  بار  اولین 
آواز  پیش پرده ها  در  تهران، 
خواند. احمدی در سال 1۳٢۳ 
بعد  )چندی  تهران  رادیو  به 
آن  از  بعد  و  ایران  رادیو  در 
ایران(  تلویزیون  و  رادیو  در 
تا  پرداخت  کردن  کار  به 
کند.  اجرا  کمدی  برنامه های 

جمله  از  و  کرد  کار  رادیو  در  مختلفی  دوره های  در  وی 
تیپی به نام »بابا جاهل گریان« اجرا کرد و به سبک های 
مختلف ترانه و آواز خواند. در فروردین 1۳۵۳ نقش اول 
را  خطیبی  پرویز  نوشته  »هردمبیل«،  پربیننده  سریال 
بازی کرد. در نظرخواهی  از مردم در سال 1۳۵۶ به عنوان 

محبوب ترین هنرپیشه رادیو انتخاب شد.

««عشق به تهران
داشت.  تهران  به  وصف ناپذیری  عالقه  احمدی،  مرتضی 
شبکه  تلویزیونی  زنده  برنامه  در  عمرش  اواخر  در  وی 
هسـتم؛  شهرم  عاشق  و  تهرونم  بچه  گفت:  سیما،  یک 
فعالیت های  جمله  از  است.  زادگاهـم  و  زندگیم  تهـرون 
دیگر مرتضی احمدی گردآوری و نگارش فرهنگ عامیانه 
کتاب های:  زمینه  این  در  او  است.  تهران  )فولکلور( 
کهنه های همیشه نو، فرهنگ بر و بچه های تِرون، و پرسه 
تِرونیا را تالیف کرده است. عالوه بر  در احواالت تِرون و 
قدیمی ترین  از  برخی  فرهنگ نویسی،  تالیفاتش در حوزه 
ترانه های کوچه بازاری تهران را به صورت ضربی خوانی(

بازخوانی کرده است.

««احمدی از نگاه دیگران
بهرام بیضایی مرتضی احمدی را چنین وصف کرده: 
»آن مرد گنجی در سر دارد/ که میان شما پخش می کند/ 
ناداری/  از  گنجی  شده!/  دریغ  مردمان  نادار/  مردم  گنج 

دگرگونی!/  به  رو  جهان  در  روزمرگی/  از  شده  گردآوری 
آن مرد سرود گمشده می خواند/ تابازیابد خود بی خویِش 

خویش را / در بَم و زیرهای آن/ در تهران گمشده!«
از  بیش  احمدی  مرتضی  آقا  گفته:  پورصمیمی  سعید 
هفتاد سال در عرصه هنر با سربلندی، زندگی کرده است. 
من افتخار داشتم که با او کار کنم و او برای من فقط یک 
همکار نبود، پدر بود و استاد بود و مراقب بچه هایش بود 
که کارمان بهتر بشود. این نوشته ها، یادگاری است که باید 
به نسل های بعد منتقل می شد و همت این کار را کسی 

جز مرتضی احمدی نداشت.
عزیزان  از  بعضی  زندگی  از  ما  گفته:  فراهانی  بهزاد 
آگاه هستیم،؛  با مسایل سیاسی، کمتر  ارتباط  فرزانه در 
شاید کمتر مجال بوده تا به بخش از زندگی هنرمندانی 
بپردازیم که در ارتباط با این مسایل گذشته است. استاد 
احمدی از 1۳٢٠ به جامعه  ورزشی ایران پیوست؛ به ویژه 
دادگرانه  دیدگاه های  که  ورزشی  جامعه  از  بخش  آن   به 

داشت.
رشد  بستر  که  بود  تیمی  سابق،  شاهین  یا  پرسپولیس 
نسل زحمتکش و تلخکام تهران یا کشورمان بود؛ مرتضی 
احمدی از همان آغاز، چه زمانی که در تیم شاهین توپ 
ترانه های  تمام  شاعر  عنوان  به  که  زمانی  چه  و  می زد 
شاهین  هوادار  هزار  هزاران  دل  به  مردمی اش  زیبای 
زحمتکش  مردم  پشتیبان  و  همراه  همیشه   می نشست، 

بود.

 برگزاری کارگاه کارآفرینی
 در خانه جوان
برگزاری  به  جوان  خانه  وطن:  کیمیای 
و  رشد  برای   ابزاری  »کارآفرینی  طرح 
به  عالقه مند  جوانان  ویژه  خودشکوفایی« 
کسب موفقیت و راه اندازی کسب و کار اقدام 
کرده است. به گزارش روابط عمومی سازمان 
رییس  اصفهان،  شهرداری  تفریحی  فرهنگی 
صورت  به  طرح،  این  کرد:  بیان  جوان  خانه 

بحران  از  برای کسب موفقیت و خروج  و کاربردی  جامع و وسیع 
بیکاری ویژه جوانان به آموزش راه های عملی شناسایی توانمندی های 
خود و شناخت فرصت های بازار کار و راه های عملی راه اندازی کسب 
و کار می پردازد. محمدرضا رهبری افزود: طرح »کارآفرینی ابزاری 
برای رشد و خود شکوفایی« در دو قسمت برای جوانان اجرا می 
شود؛ در قسمت اول یک کارگاه دو روزه آموزشی با بیان کلیات طرح 
انجام  و تفکر صحیح برگزار می شود و سپس تست رغبت سنجی 
به آن  از مشاغلی که  روز  نیم  می گیرد و شرکت کنندگان در یک 

رغبت نشان داده اند، به همراه کارشناس بازدید می کنند.

 هفت روز، هفت حکایت 
هفت قصه گو

عنوان  با  آموزشی  کارگاهی  وطن:  کیمیای 
از  »هفت روز، هفت حکایت، هفت قصه گو« 
سوی گروه آموزش موسسه پژوهشی کودکان 
دنیا، برگزار می شود. قصه و قصه گویی که هر 
دو ریشه در ادبیات قدیم و باستانی ایران دارند، 
در نظام تربیتی کودکان و نوجوانان از جایگاه 
ویژه ای برخوردارند و می توان از آنها در ترویج 
فرهنگ بومی و ملی که تشکیل دهنده هویت هر سرزمین و افراد 
هستند بهره مند شد. کارگاه هفت روز، هفت حکایت، هفت قصه گو 
تربیتی و  بر اهمیت و جایگاه آن در نظام  تاکید  با  نیز تالش دارد 
روش های مختلف قصه گویی نسبت به آشنایی تخصصی با قصه ها، 
قصه گویی و ادبیات برگزار شود. این کارگاه از 14 تا ٢1 دی ماه همه 
روزه از ساعت 1۵ تا 1٨ در موسسه پژوهشی کودکان دنیا، برگزار 

می شود.

 کارگاه آموزش خالقیت
 برگزار می شود

خالقیت  آموزش  کارگاه  وطن:  کیمیای 
خانواده  فرهنگسرای  سوی  از  کودکان  ویژه 
قوای  نوعی  برگزار می شود. خالقیت  اصفهان 
ذهنی و استعداد درونی هر فرد است که باعث 
می شود آدمی نگاهی متفاوت و دیگرگونه به 
مسایل مختلف در مواجهه با آنها داشته باشد. 

کارگاه خالقیت فرهنگسرای خانواده نیز، تالش دارد تا با ایجاد بستری 
قدرت  و شکوفایی  بروز  زمینه  ساله،  تا ۶  کودکان 4  برای  مناسب 
خالقیت آنها را با استفاده از هنر نقاشی، ساخت کاردستی و ... فراهم 
کند. این کارگاه در سه سطح مختلف و در قالب 1۶ جلسه دو ساعته 
در روزهای مختلف هفته با حضور مربیان مجرب این حوزه همچون 
»ملک محمد« و »معینی« در فرهنگسرای خانواده واقع در   خیابان 
شرقی،  جنب  ورزشگاه  پیروزی  مفتح  خیابان  الهور،  خیابان  جی، 

برگزار می شود.

 فرهنگ عمومی کشور 
ردیف بودجه  ندارد

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه 
در حال حاضر این شورا در مجلس و شورای 
ندارد، گفت:  ای  بودجه  انقالب فرهنگی  عالی 
بنا داریم که با تعامل مجلس، ردیف بودجه ای 
برای شورا در نظر گرفته شود. حجت االسالم 
سیدحسین شاه مرادی اظهار کرد: تاکنون هیچ 
بودجه ای برای شورای فرهنگ عمومی قانون تعریف نشده و این شورا، 
هیچ ردیف بودجه ای در مجلس ندارد. وی بیان کرد: طی دو سال 
گذشته، در حال پیگیری از طریق مجلس هستیم که همچنان که 
دارند،  ردیف  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اقماری  شوراهای  سایر 
ما نیز داشته باشیم. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با انتقاد از 
اینکه شورای انقالب فرهنگی به عنوان نخستین و مهم ترین شورای 
اقماری شورای عالی انقالب فرهنگی در مجلس و خود شورای عالی 
انقالب فرهنگی بودجه ای ندارد، عنوان داشت: آنچه که تاکنون به 
با  آقای جنتی  ارشاد  وزارت  از  بوده که  بودجه ای  داده ایم،  استان ها 
اختیار خودشان به استان ها اختصاص داده اند. شاه مرادی با بیان اینکه 
بضاعت ما همین قدر است، هرچند در حد بودجه فرهنگی نیست، 
بیان داشت: بنا داریم که با تعاملی که با مجلس داشته باشیم، ردیف 
بودجه ای برای شورا در نظر گرفته شود تا بتوانیم وظایفی که بر عهده 

شورای فرهنگ عمومی است، انجام دهیم.

از سوی کمیته فرهنگ شهروندی 
صورت گرفت

 کتاب آموزشی »سر سفره ننه بابا« از سوی کمیته فرهنگ شهرندی 
صحیح  شیوه  آموزش  به  طنز  زبان  قالب  در  که  است  شده  منتشر 
 تربیت فرزندان می پردازد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان، جلد ششم از مجموعه کتاب های جایی 
نحوه  و  تکریم  موضوع  با  بابا«  ننه  »سرسفره  با  عنوان  زندگی  برای 
منتشر  شهروندی  فرهنگ  کمیته  سوی  از  که  بوده  فرزندان  تربیت 
کتاب  مجموعه  از  دیگر  جلدهای  همچون  نیز  کتاب  است. این  شده 
های جایی برای زندگی به صورت طنز و جمالت کوتاه نوشته شده 
تا  شهروندان با عالقه مندی بیشتر و در مدت کوتاهی بتوانند کتاب 
را مطالعه کنند. کتاب آموزشی »سر سفره ننه بابا«در قالب زبان طنز 
عالقه  که  است  پرداخته  فرزندان  تربیت  صحیح  شیوه  آموزش  به 
با  توانند  می  کتاب  این  تهیه  در خصوص  اطالع  برای  کسب  مندان 
های  کتاب  کنند. مجموعه  حاصل  تماس   ۳44۶7۳۶٠ تلفن  شماره 
نسخه  هزار   ٢٠ در  جلد  هر  و  جیبی  قطع  در  زندگی  برای  جایی 
چاپ می شود که از جمله عناوین آن می توان  به »مردان مصرفی 
اشاره   ... و  هشتم(«  شدگان)جلد  »رد  پنجم(«،  افراطی)جلد   زنان 

کرد. 

این میراث، دیگر متعلق به »ایران« است 
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گشتی در اخبار

 «میراث فرهنگی

رفهنگ و هنر

پوریا  کارگردانی  به  »اروند«  سینمایی  فیلم 
آذربایجانی که در سکوت خبری تولید خود را آغاز 
کرده بود، این روزها در خانه ای در حاشیه تهران 

فیلمبرداریش را ادامه می دهد. تاکنون ٢٠ 
درصد از فیلمبرداری این فیلم گذشته 
و  طباطبایی  طناز  آقاخانی،  سعید  و 
پانته آ پناهی ها، بازیگرانی هستند که 
این مدت جلوی دوربین مرتضی  در 

غفوری رفته اند و در روزهای آینده نیز 
حسین  روحانی،  امید  صدیقیان،  مهرداد 

سلیمانی و کاظم سیاحی به جمع بازیگران این 
فیلم اضافه خواهند شد. عوامل »اروند« به زودی و 
پس از پایان کار در حومه تهران به خوزستان سفر 
خواهند کرد و با توجه به اینکه قرار است اولین 
نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر باشد، تدوین 
کار به صورت همزمان توسط امیر ادیب پرور آغاز 

توسط  »اروند« هم  موسیقی  کار ساخت  و  شده 
پیش  آغاز خواهد شد.  زودی  به  همایونفر  کارن 
بینی می شود با توجه به برنامه ریزی های 
زمان  مدت  و  گرفته  صورت 
اولیه  نسخه  فیلمبرداری 
»اروند« در موعد مقرر تحویل 
چهارمین  و  سی  دبیرخانه 
دوره جشنواره فیلم فجر شود. 
مهدی داوری تهیه کننده آثاری 
»زندگی  و  چوبی«  »پل  چون 
برای  بانو«  و  محمودی  آقای  مشترک 
دومین بار پس از »تجریش ناتمام« تهیه کنندگی 
است  گرفته  عهده  به  را  آذربایجانی  جدید  فیلم 
تا دستیار سابق زنده یاد رسول مالقلی پور برای 
دفاع مقدس  زمینه  در  فیلم سازی  بار  نخستین 

را تجربه کند. 

از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
فهرست  میان  از  فیلم ها  این  آسوشیتدپرس، 
شده  انتخاب  فیلم   ٢٠ از  متشکل  اولیه  بلند 

اسامی  بود.  شده  اعالم  آذرماه  نیمه  که 
فیلم هایی که هنوز در رقابت اسکار 

دارند،  جای  تصویری  جلوه های 
مورچه ای«،  »مرد  از  عبارتند 
اولتران«،  عصر  »انتقام جویان: 
»دنیای  ماکینا«،  »اکس 

جاده  مکس:  »مد  ژوراسیک«، 
خشم«، »مریخی«، »بازگشته«، »جنگ 

»سرزمین  می شود«،  بیدار  »نیرو  ستارگان: 
فیلم های  ترتیب  این  به  رفتن«.  »راه  و  فردا« 
»اورست«،  »چاپی«،  جاسوسان«،  »پل 
»در  مقلد٢«،  مرغ  گرسنگی:  »بازی های 

»ماموریت  مشتری«،  به  »صعود  دریا«،  قلب 
»اسپکتور«،  سرکش«،  ملت  غیرممکن: 
»ترمیناتور: جنسیس« از این رقابت بازماندند. 
ویژه  جلوه های  کمیته  اعضای  همه 
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
ژانویه دعوت  تاریخ ٩  اسکار در 
می شوند تا 1٠ دقیقه مشخص 
کنند  تماشا  را  فیلم ها  این  از 
این  برای  را  نهایی  نامزدهای  و 
کنند.  انتخاب  میان  این  از  بخش 
هشتاد و هشتمین دوره جوایز سینمایی 
نهایی  نامزدهای  اسکار، روز 14 فوریه ٢٠1۶ 
خود را در بخش  های گوناگون معرفی خواهد 
کرد و مراسم پایانی اسکار ٢٨ فوریه )٩ اسفند( 

در سالن دالبی تئاتر هالیوود، برگزار می شود.

ایران،  سینمای  فیلمبردار  عیاری  داریوش 
کارگردانی  به  »کاناپه«  فیلمبرداری  آغاز  از 
داد.  خبر  ماه،  دی  نیمه  در  عیاری  کیانوش 
ایران،  سیتمای  فیلمبردار  عیاری  داریوش 

درباره تولید فیلم سینمایی »کاناپه« 
عیاری  کیانوش  کارگردانی  به 
پیش  چندی  از  کیانوش  گفت: 
»کاناپه«  فیلمنامه  داشت  قصد 
به دالیل  تولید آن  بسازد که  را 

وی  اما  افتاد؛  تعویق  به  مختلف 
در نهایت تصمیم گرفته این فیلمنامه 

را نیمه دی ماه جلوی دوربین ببرد. وی ادامه 
ادامه  در  و  اجتماعی  درام  یک  »کاناپه«،  داد: 
سینما  عرصه  در  عیاری  کیانوش  فکری  خط 
نوشته شده است. پیش از این قرار بود مهدی 

اما  کند،  بازی  سینمایی  فیلم  این  در  هاشمی 
به دلیل طوالنی شدن مراحل تولید این بازیگر 
این  در  تواند  نمی  و  شد  دیگری  فیلم  درگیر 
هم  سیب  »این  فیلمبردار  کند.  بازی  پروژه 
سیروس  کارگردانی  به  تو«  برای 
است،  اکران  روزها  این  که  الوند 
در پاسخ به اینکه آیا در سی و 
فجر  فیلم  جشنواره  چهارمین 
گفت:  دارد،  حضور  فیلمی  با 
شخصی،  های  گرفتاری  دلیل  به 
فیلمسازی همکاری  با هیچ  نتوانستم 
کنم از همین رو در جشنواره سی و چهارم هیچ 
برای  پیشنهاد مشخص  البته دو  ندارم.  فیلمی 
به  نتوانستم  نهایت  در  اما  داشتم،  فیلمبرداری 

هیچ یک از این همکاری ها پاسخ مثبت دهم.

را  سختی  دوره  گوید:  می  صحت  سروش 
شوخی  نمی توان  هیچ کس  با  و  می گذرانیم 

سوال  این  به  پاسخ  در  هنرمند  این  کرد. 
در  کسی  چه  دارید  دوست  که 

اطرافتان که فوت شده، در شب 
از  بلندتر  دقیقه  یک  که  یلدا 
به  دوباره  شب هاست،  دیگر 
نظرم  به  گفت:  برگردد،  دنیا 

یک دقیقه ارزش ندارد کسی را 
آزار بدهم و او را به دنیا برگردانم؛ 

یک  سالی  را  کسی  می شد  اگر  البته 
دقیقه به دنیا برگرداند، خوب می شد؛ اما یک 
او  برای یک دقیقه بی فایده است.  بار آن هم 
از سخنانش گفت: می دانم  دیگری  در بخش 
قصه هایم  اینکه  از  بعد  اما  است،  بدی  عادت 
را  آنها  خواندن  دوباره  حوصله  می نویسم،  را 
صفایی  ایمان  از  هم  دلیل  همین  به  ندارم؛ 

با هم فیلم نامه می نویسیم، می خواهم که  که 
همچنین  او  دهد.  نظر  داستان هایم  درباره 
درباره کارهای تلویزیونی تازه، اظهار کرد: 
با  نوشته ام  را  فیلم نامه یک سریال 
قرار  که  »لیسانسه ها«  عنوان 
فیلم برداری آن قبل  است کار 
آغاز شود و درباره سه  از عید 
پسر است که مدرک لیسانس 
خود را گرفته اند و دچار مشکل 
کارگردان  و  بازیگر  این  می شوند. 
است  ممکن  اینکه  جواب  در  تلویزیون 
لیسانسه ها اعتراض کنند، اظهار کرد: احتمالش 
دهیم  تغییر  را  سریال  نام  باید  و  دارد  وجود 
چون دوره سختی را می گذرانیم و با هیچ کس 
نمی توان شوخی کرد نه با شهرها، نه با اسم ها 
نه با شغل ها چون همه اعتراض می کنند و آن 

را توهین به خودشان قلمداد می کنند.

یادی از مرتضی احمدی

صدایی که 
همیشه ماندگار 

است

زنده یاد احمدی نه 
تنها یک هنرمند 
بلکه بخشی از 

هویت فلکلور ایران 
بود و جای بسی 

خوشبختی دارد که 
هنوز آثاری از او 

منتشر می شود  و 
آثار منتشر نشده 
بسیاری از او با نام 
»صدای تهرون « 

 باقی مانده
 است.

با هیچ کس نمی توان شوخی کردآخرین اخبار از فیلم سعید آقاخانی

»کاناپه«، نیمه دی به تولید می رسد معرفی ۱۰ فیلم نامزد اسکار جلوه های ویژه 
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گروه ورزش:
نتایج  به  نگاهی  با  که  رسیده  آن  وقت  دیگر  شاید 
کنیم  باور  میهن،  آینده سازان  بسکتبال  تیم  ضعیف 
که عاقبت شومی در انتظار بسکتبال حرفه ای اصفهان 

است !!
مسابقات  با  ارتباط  در  که  گزارش هایی  در  بارها 
حقایق  به  دادیم،  ارایه  آینده سازان  و  پمینا  تیم های 
ورزش های  ماجرای  دل  در  که  واقعیت هایی  و 
که  نوشتیم  و  کردیم  اشاره  است  نهفته  غیرفوتبالی 
اصفهان  بسکتبال  پرآوازه  نام  شأن  در  بسکتبال  این 
نیست که در سال های نه چندان دور با نام شهرداری 
و ذوب آهن جزو سه تیم برتر ایران بوده ودر رده های 
مختلف سنی بارها روی سکوی قهرمانی ایستاده است! 
به سرنوشت  بسکتبال هم  اما چه کنیم که سرانجام 
والیبال این استان بزرگ وصنعتی دچار شد که لقب 
را  اسالمی  وتمدن  فرهنگ  و  ایران  ورزش  پایتخت 

یدک  می کشد!
بی   ، بی رویه  حمایت  که  نوشتیم  و  گفتیم  بارها 
از  مانع  فوتبال،  از  کتاب  و  بی حساب  و  تناسب 
والیبال  به ویژه  ورزشی،  رشته های  سایر  به  توجه 
سوابق  از  گذشته  در  که  است  شده  بسکتبال  و 
برخوردار  کشور  در  رفیعی  جایگاه  و   درخشان  

بوده اند!
الزم نیست در این مقال به طور تکراری به وضعیت 
این دو رشته پرطرفدار و دارای  نابسامان و حزن آور 

پتانسیل باال بپردازیم که از سوی مدیران استانی مورد 
آینده ای  در  انشاءاهلل  شده اند!  واقع  ظلم  و  بی مهری 
نزدیک به طور مفصل به سرنوشت شومی که دامنگیر 
این دو رشته ورزشی جذاب و دانشگاهی شده خواهیم 
اقتدار  و  شایستگی  با  متمادی  سالیان  که  پرداخت، 
پیشانی افتخار و مباهات بر آسمان ورزش کشورمان 
می ساییدند و از جمله تیم های مطرح  کشور بوده اند؛ 
زیرا حرف درباره اوضاع و احوال کنونی این دو رشته 
ورزشی مظلوم، بسیار است و در این مقال نمی گنجد. 
تیم بسکتبال آینده سازان میهن تنها نماینده اصفهان 
که در لیگ برترکشور در دور رفت با بازی های ضعیف 
و نتایج دور از انتظار جزو دو سه تیم قعر جدولی بوده 
خود  ضعیف  درکارنامه  را  پیروزی  دو  فقط  که  است 

دارد، باز هم باخت!
چهارم،  هفته  در  خود  رفت  بازی  در  تیم  این   
این  مهران  سالن  در  که  مشهد  ثامن  تیم  برابر 
 81 بر   97 را  نتیجه  شد،  برگزار  مقدس  شهر 
به  بازی  در  آذرماه(   30( روز دوشنبه  اما  واگذارکرد؛ 
متحمل را  دیگری  شکست  تالفی جویانه،   اصطالح 

 شد!
یاران آینده سازان میهن که در مشهد مقابل این تیم 
کرده  جزم  را  خود  عزم  بودند،  داده  شکست  به  تن 
مشهد  ثامن  تیم  استقبال  به  توان  و  توش  تمام  با  و 
رفتند که شکست به ثامن مشهد را با یک برد شیرین 
جبران کنند و به عبارتی انتقام بگیرند؛ اینگونه نشد 

و بار دیگر شکست را درسالن مرحوم حسن رهنمای 
ورزشگاه ملت پذیرا شدند تا یکبار دیگر فریاد برآوریم 
ورزش  مدیر  استانی،  بلندپایه  مسئوالن  آی!  که، 
ساکت  کی  تا  باشگاه ها،  عامل  مدیران  جوانان،  و 
بر  شاهد  تا  می گذارید  دست  روی  دست  و  می مانید 
این استان سرشار  آبرو و حیثیت بسکتبال  باد رفتن 
زنگ  صدای  باشید؟!  بسکتبال  ناب  استعدادهای  از 
ازجمله  ملی پوش،  بازیکنان  شنوید؟  نمی  را  خطر 
محمد  داودی،  آرن  ساهاکیان،  اوشین  داوری،  جواد 
هستند  و...کجا  امجد  محمد  کاظمی،  ارسالن  ترابی، 
و در چه تیم هایی بازی می کنند؟ در سراسر ایران 9 
مربی بین المللی بسکتبال وجود دارد که 3 نفر آن ها 
از اصفهان هستند؛ محسن صادق زاده، فرزادکوهیان 

و مهدی امیرآقا جان! کجا هستند و چه می کنند؟ 
چرا از وجود این مربیان تحصیلکرده و با دانش که سال ها 
مربیگری تیم های ملی را عهده دار بوده اند و با تیم های 
بزرگ سوپر لیگی مثل ذوب آهن، فوالد ماهان و... منشأ 
خدمات ارزشمندی بوده اند، بهره نمی برید؟ آن هم در 
 این برهه که بسکتبال اصفهان به وجود آنها نیازمند

 است.
مسایل  این  به  پرداختن  شد،  اشاره  که  همانگونه 
فرصت دیگری را می طلبد که امیدواریم با نظرخواهی 
بسکتبال  دوستداران  و  مربیان  پیش کسوتان،  از 
و  نقد  را  موارد  این  مناسب  فرصت  یک  در  اصفهان 

بررسی کنیم.

به هر تقدیر، تیم بسکتبال آینده سازان میهن در اولین 
هفته دور برگشت مسابقات لیگ برتر، با نتیجه 64 به 
62، بازی را به تیم ثامن مشهد واگذارکرد تا همچنان 
در قعرجدول همسایه دیوار به دیوار تیم نیروی زمینی 

باشد!

اهمیت ارزیابی آمادگی جسمانی
   اصول آزمون گیری:

 قسمت پنجم، اجرای آزمون:
آزمون  نتایج  بر  که  شاخص هایی  از  آگاهی  آزمون،  اجرای  نحوه  درآموزش 
وجود  گوناگونی  خطاهای  مورد  این  در  دارد.  بسیاری  اهمیت  تاثیرگذارند، 

داردکه باید مورد توجه قرارگیرند؛ این خطاها که عبارتند از:
زمین  سطح  مثال  برای   :)Test condition( آزمون  روند  و  شرایط  1ــ 
دویدن، آماده کردن محوطه آزمون و دقت در تجهیزات اندازه گیری، به هنگام 
 :)Test  Procedure( :اجرای آزمون باید به صورت معیاردرآید. روند آزمون
اندازه گیری و اجرای آزمون گفته می شود؛  به جورکردن مراحل سنجش و 
زمانی که یک مجموعه آزمون )Battery  of Test( در یک روز اجرا می شود. 
دستورالعمل اجرای آزمون برای هر یک از ورزشکاران باید قبال مشخص شود. 

تاحد ممکن، آزمون های خسته کننده، باید در اواخر آزمون گنجانده شود.
از اجرای  باید پیش  از آزمون: یعنی آزمودنی،  2- وضعیت ورزشکاران پیش 
آزمون سرحال بوده و استراحت کافی داشته باشد؛ آزمون را معموال 24ساعت 
پس از یک مسابقه سنگین انجام می دهند. زمانی که ورزشکاران پس از رهایی 
و  بیماری  می کنند،  آزمون شرکت  در  حاد،  بیماری  یا  آسیب دیدگی  یک  از 
آسیب آنها باید در نظر گرفته شود. ورزشکاران همیشه پیش از اجرای آزمون، 
باید بدن خود راگرم کنند؛ به عالوه برای گرم کردن کلی بدن، باید مجموعه ای 
از حرکات نرمشی استاندارد )Standarized( ویژه هرآزمون انجام شود. این 
کار، نه تنها خطر آسیب دیدگی را به حداقل می رساند، بلکه ساز و کارهای 
فیزیولوژیکی مختلفی را که می توانند بر اجرای افراد موثر باشند، به صورت 

بهینه درمی آورد. 
انجام  باید  انجام می شود، مالحظات کلی  لباس و کفش  با  زمانی که آزمون 
شود؛ باید لباس مناسبی پوشیده شود که در زمان اجرا مزاحمتی ایجاد نکند 

و از همان لباس و کفش در تکرارآزمون ها در روزهای دیگر استفاده شود.
با  طورکامل  به  باید  ورزشکاران  همه  یعنی  آزمون:  اجرای  و  آموزش ها  3ــ 
باید مطمئن  از آزمون ها آشنا شوند. مجری آزمون  چگونگی اجرای هر یک 
اجرای  طول  در  که  درصورتی  شد.  خواهد  اجرا  راحتی  به  آزمون  که  شود 
آزمون ها مشکالت متوالی بروز کند، ورزشکاران اعتماد به نفس خود را از دست 
خواهند  داد؛ زمانی که از آزمونی استفاده می کنید که در آن امکان آزمایش 
کلیه ورزشکاران در یک زمان وجود ندارد، می توانید فعالیت های برنامه ریزی 
شده دیگری را اجرا کنید تا ورزشکارانی که آزمون را اجرا نمی کنند و در نوبت 

هستند، برای مدت طوالنی منتظر نمانند.
در هرحال هر فعالیتی که تجویز می کنید نباید زیاد خسته کننده باشد؛ زیرا 

ممکن است بر نتایج آزمون موثر باشد.
4ــ انگیزش: در آزمون های عملکرد جسمانی، ورزشکاران باید به طور ارادی 
تا سرحد خستگی تالش کنند و با کوشش بیشتری فعالیت طاقت فرسایی را 
آماده  کار  این  برای  روانی  و  نظر جسمانی  از  باید  آنها  بنابراین  انجام دهند. 
انواع  آماده  روانی  نظر  از  و  برانگیخته  خوبی  به  باید  ورزشکاران  پس  شوند، 

آزمون هایی که باید اجراشود، باشند.

نقش ورزش در سالمتي انسان 
ســبـــب  فــنـــاوري هـــا  و  عــلـــوم  پــیــشــــرفــــت  امــــروزه 
اتکای بر تکنولوژي نوین، رفتارهاي جدیدي را کسب  با  انسان ها  تا  مي شود 
نمایند. هر گونه تغییر جدید، مي تواند اثرات متفاوتي را در کلّیه ابعاد زندگي 
فردي، اجتماعي ، اقتصادي و … انسان به وجود آورد. اما از میان این عوامل 

آن هایي که در سالمتي انسان تاثیرگذارند، از نقش ویژه اي برخوردارند.
امروزه به دلیل گذر اپیدمیولوژیک یعني جایگزیني بیماري هاي غیرواگیردار 
به جاي بیماري هاي واگیردار به دلیل کنترل عوامل بیولوژیک از یک طرف، و 
نقش رفتارهاي ناهنجار بهداشتي و سبک زندگي و شیوه هاي تغذیه در افزایش 
میزان بیماري هاي غیرواگیردار از طرف دیگر، لزوم تغییر نگرش در مراقبت و 

بهداشت با هدف حفظ و ارتقاي سالمتي ایجاب مي شود.
با توجه به موارد ذکر شده، نقش بي تحرکي به عنوان یکي از عوامل اصلي در 
فعالیت  اینکه  به  توجه  با  است.  اهمیت  حائز  مرگ،  بروز  و  بیماري ها  شیوع 
فیزیکي مناسب مي تواند تاثیر مهمي در پیشگیري از بروز بیماري ها، عوارض 
آن ها و نهایتا مرگ و میر ناشي از آنها داشته باشد، بررسي متون و مقاالت 
علمي در مورد ارتباط بیماري ها و فعالیت فیزیکي گویاي این مطلب است که 
بیماري هاي  از  پیشگیري  زمینه  در  مفیدي  تاثیرات  داراي  پیاده روي  ورزش 

مزمن و غیرواگیردار است. 
جهت  در  ورزش  طبیعي ترین  و  فعالیت  بهترین  پیاده روي  امروز،  دنیاي  در 
کسب آمادگي جسماني و رواني است. پیاده روي ورزش لذت بخش و کم خطري 
است که در دسترس همگان بوده و در همه جا و همه وقت، امکان اجراي آن 
وجود دارد و مهم تر اینکه این ورزش یک فعالیت اجتماعي است که امکان 

ایجاد روابط دوستانه در آن بسیار زیاد است.

همزمان با هفته وحدت و گرامیداشت میالد نبی اکرم)ص(
 همایش بزرگ ورزش صبحگاهی کارگران برگزار شد

 اصغر قلندری:
در سحرگاه اولین روز فصل زمستان جاری، همزمان 
با هفته وحدت اسالمی و گرامیداشت میالد رسول 
امام  اکرم حضرت محمد مصطفی)ص(  و حضرت 
جعفر صادق )ع (  و روز اخالق و مهرورزی، به همت 
اداره امور ورزش کارگران و همکاری و مشارکت اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل ثبت 
توکافوالد،  شرکت  اصفهان،  استان  امالک  و  اسناد 
منطقه ای،  برق  شرکت  زمزم،  شرکت  آبفا،  شرکت 
دکتر  شهید  بیمارستان  اتوبوسرانی،  واحد  شرکت 
شریعتی، مجتمع صنایع ریلی و مجتمع ورزشی ایثار، 
با شعار )ورزش،  همایش بزرگ ورزش صبحگاهی، 
سالن  در  شادابی(  و  نشاط  و  بهره وری  تندرستی، 
چند منظوره باشگاه کارگران اصفهان طی مراسم با 

شکوهی برگزارشد.
برنامه ابتدایی، اجرای نرمش مفرح و پرنشاط همگانی، 
به رهبری استاد احدی مسئول انجمن دو و میدانی 
کارگران استان، از جمله مربیان مجرب دو و میدانی 

کشور و پیش کسوت داوری مسابقات دو و میدانی، و همکاری پرتالش ابراهیم عابدی مرد خستگی ناپذیر 
ورزش و مسئول برگزاری مسابقات فوتسال و فوتبال کارگران اصفهان همراه با موزیک نشاط آور و ریتمیک بود.

در این مراسم کارکنان اداره ها، شرکت ها وکارخانه های صنعتی حضور داشتند و با هدف نهادینه کردن ورزش 
همگانی در بین کارکنان وکارگران و اهمیت ورزش همگانی در جهت  سالم سازی جامعه ای پویا، به مدت 

20 دقیقه نرمش کردند.
در پایان به قید قرعه به 20 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم هدایایی به رسم یاد بود اهدا شد.

وگوی  گفت  در  مراسم  این  پایان  در  کارگران  ورزش  امور  اداره  رییس  و  هیئت  سرپرست  شیرانی  جواد 
کوتاهی که با خبرنگار ویژه روزنامه کیمیای وطن داشت، درباره برگزاری این همایش اظهار کرد: اینگونه 
بین  و هم افزایی  و همکاری، همدلی  تعاون  ایجاد  و  روحیه  تقویت  باعث  فعالیت های جسمی،  و  حرکت 
کارکنان می شود؛ همچنین سبب می شود تا کارگران، کارکنان و مسئوالن اداره ها وکارخانه های صنعتی 
آشنا پیش  از  بیش  کاری  بیالن  و  بازدهی  میزان  باالبردن  در  ورزش  اهمیت  با  تولیدی   وکارگاه های 

 شوند.
رییس اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان که 
خود ورزشکار و از خانواده خوشنام ورزشی است، با 
تکیه بر اهمیت فوق العاده ورزش در بهسازی محیط 
کاری و پیشگیری از مفاسد اجتماعی، به ویژه دوری 
از اعتیاد گفت: در تالش هستیم اینگونه فعالیت ها را 
از سوی اداره امور ورزش کارگران استان با همکاری 
بخش های  و  دولتی  سازمان های  و  ها  دستگاه 
شایسته ای  نحو  به  و  دهیم  افزایش  خصوصی 
برگزارکنیم؛ زیرا براساس نظر خواهی به عمل آمده 
از سوی واحد پژوهشکده ورزش کارگران و حمایت 
پایگاه های  استانی  همه جانبه مدیران و مسئولین 
در  فعالیت ها  نوع  این  برگزاری  برای  را  مجهزی 
نظرگرفته ایم تا به شکلی قوی تر و مستمربه اجرا 

درآوریم.

  گروه ورزش:
در مجامع ورزشی سال های گذشته هرگاه صحبت از کار هیئت های 
ورزشی به میان می آمد، از هیئت بسکتبال به عنوان یکی ازهیئت های 
موفق استان اصفهان، نام برده می شد وگاه برخی از هیئت ها، این هیئت 

را الگو قرار می دادند.
در راس هیئت بسکتبال استان اصفهان محسن صادق زاده قرارگرفته 
با  وی  دارد؛  سازگاری  و  کامال سنخیت  بسکتبال  ورزش  با  که  است 
سابقه 14 سال عضویت در تیم ملی )دو دهه 60 و 70 در پست 5( و 
با تکنیک  و قدرت بدنی بسیار خود کارشناسان این رشته دانشگاهی 

را به تحسین وامیداشت. 
قرار  دبیر  به عنوان  شهامت نژاد  منوچهر  صادق زاده،  کنار  در 
و  استان  این  بسکتبال  هیئت  رییس  متمادی  سالیان  که  دارد 
وافی و  کافی  آگاهی  بسکتبال  دانش  از  و  بوده  صادق زاده   مربی 

 دارد.
برد،  می  سود  بلدی  کار  و  زحمتکش  زیرمجموعه  از  که  هیئت  این 
و  زیربنایی  را صرف کارهای  بیشترین تالش خود  اخیر  در سال های 
سنی  رده های  در  مسابقات  برگزاری  که  است  کرده  پشتوانه سازی 
خانواده ها  خوب  استقبال  از  که  بسکتبال  مینی  به ویژه  مختلف 
در  اینکه  به  مضاف  مدعا؛  این  بر  است  تاییدی  مهر  بوده  برخوردار 
امیدها همواره در سطح  و  نوجوانان، جوانان  نونهاالن،  رده های سنی 
نام باشگاه ذوب آهن به عناوین خوبی دست  با  کشور مطرح بوده و 
سال  از  کشور  باشگاه های  لیگ  در  قهرمانی  مانند  است؛  پیداکرده 
 1371 تا سال1380 و پیش از آن دو سال پیاپی با نام تیم شهرداری

 اصفهان.
با این مختصر از خصوصیات هیئت بسکتبال استان اصفهان، بد نیست 
اشاره ای داشته باشیم به برگزاری مسابقات مختلف در رده های سنی 
گوناگون در رقابت های قهرمانی استان و نتیجه ای که حاصل گردیده 

است.
درجشنواره مینی بسکتبال پسران که 26 تیم حضور داشتند، تیم ریف 
به قهرمانی رسید و تیم های ناحیه 3 آموزش و پرورش دوم و ذوب آهن و 
اسپادانا مشترکا سوم شدند. در رده نونهاالن پسر، 15 تیم شرکت داشتند 
که پس از انجام 35 مسابقه تیم ریف الف قهرمان شد  و تیم های مبارکه 

وفوالدشهر دوم و سوم 
شدند.  

از  تیم   12 استان،  قهرمانی  دختران  بسکتبال  مینی  مسابقات  در 
رفاهی  تیم  نهایت  در  پرداختند که  رقابت  به  شهرستان های مختلف 
و  دوم  این شهر  بسکتبال  اول شد؛ هیئت  الف  تفریحی خمینی شهر 
تیم ریف سوم شدند. در مسابقات دختران متولد سال های 76 الی80 
های  تیم  و  رسید  پایان  به  الف  کوثر  قهرمانی  با  که  استان  قهرمانی 
خمینی شهر الف و فوالدشهر دوم و سوم شدند. در مسابقات دختران 
متولد80 به باال استان، ذوب آهن الف قهرمان شد، کوثر دوم و فوالدشهر 
سوم شدند. در مسابقات مینی بسکتبال پسران قهرمانی شهرستان های 
را  قهرمانی  مبارکه  تیم  پایان  در  داشتند که  تیم شرکت  استان، 60 
به دست آورد، فالورجان دوم و شهرضا سوم شدند. در بخش پسران 
تیم  پرداختند که  رقابت  به  تیم  نوجوان مسابقات شهرستان ها، 45 
صنعت سنگ خمینی شهر به مقام قهرمانی نایل شد و تیم های شهرضا 
و مبارکه به ترتیب دوم وسوم شدند و مسابقات قهرمانی نونهاالن و 

جوانان شهرستان ها درحال برگزاری است.
 اما مسابقات لیگ زیر 28 ساله ها که از حساسیت خاصی برخوردار 
است، با حضور 8 تیم از چهارم دی ماه در روزهای جمعه هر هفته 

برگزار می شود.
 این مسابقات تحت عنوان گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار خواهد 
شد و تیم های میعاد و هیئت بسکتبال شهرضا در این هفته ساعت 
به مصاف هم می شتابند و در ساعت  اصفهان  16 درخانه بسکتبال 
 18 دو تیم کامور و اسپادانا با هم دیدار می کنند، همزمان تیم های 
رفاهی-تفریحی خمینی شهر  با هیئت بسکتبال این شهر و هیئت بسکتبال 
نجف آباد با هیئت بسکتبال دولت آباد، راس ساعت 16 با یکدیگر دیدار 
 می کنند. سرپرست کل این مسابقات امیر لوافان و سرپرست فنی حمید 

کیانرثی هستند.

اخیر منچستریونایتد، شایعه  نتایج  که  در حالی 
اخراج لوییس فان خال را تقویت کرده، در یکی 
دیگر  بار  سرخ،  شیاطین  هواداری  از  فوروم  های 
کی روش  کارلوس  آیا  که  شده  مطرح  بحث  این 
تیم  این  هدایت  برای  می تواند  گزینه  مناسبی 
دستیار سر  مقطع،  دو  در  نه؟ کی روش  یا  باشد 
الکس فرگوسن در منچستر یونایتد بوده و  نقش 
 زیادی در موفقیت های این تیم در زمان حضورش 

در الدترافورد داشته است. اما به نظر می رسد 
منچستر  از  از  جدایی اش  سال  پس   8

این  هواداران  کمتر  دیگر  یونایتد، 
کی روش  حضور  روی  تیم، 

به عنوان نفر اول  نیمکت 
 حساب می کنند. 

از  فوروم، یکی  این  در 
نام  با  یونایتد  هواداران 

بحث   ،4-2-3-1 کاربری 
را با پرسیدن سوال »چرا کی روش  نه؟« آغاز کرده 
است. کاربر دیگری در پاسخ او نوشته: »چرا او؟ 

دلیلی برای من بیاور و نگو چون  قبال  اینجا بوده...« 
در  مهمی  نقش  او  »زیرا  داده:  پاسخ  اول  کاربر 
 2009 سال  تیم  ساختن 
این  و  است.«  داشته 
جواب  را  دریافت 
تنها  او  است:«  کرده 
در  که  نیست  کسی 

فیالن،  مایک  داشت...  نقش  تیم  این  ساختن 
و  فنی  کادر  مئولنستین،  همه  اعضای  رنه 
در  هم،  باشگاه  آشپزهای  و  چمن زن ها  حتی 
در  پرتغال  چه  او  داشتند...  نقش  موفقیت  این 
اصال  آن  از  بعد  شد...  داشت...اخراج  دستاوردی 
با نوشتن  به موفقیتی رسید؟« کاربر دیگری هم 
این جمله که : »به من بگو در رئال مادرید، چه 
داد؟« مخالفتش  با  حضور کی روش  رخ  اتفاقی 
این  از  پیش  کرد.  البته  اعالم  را  الدترافورد  در 
کی روش  بازگشت  مورد  در  گمانه زنی هایی  هم 
مانند  تاتنهام  باشگاه هایی  و  انگلیس  فوتبال  به 
و کویینز پارک رنجرز مطرح شد؛ اما با توجه 
به حضور او در تیم ملی ایران، به نظر 
نمی رسد این  اتفاق رخ بدهد؛ به ویژه 
بود  کرده  اعالم  حتی  او  اینکه 
احتماال بعد از جدایی از تیم 
دنیای  مربیگری  از  ملی، 
خواهد  خداحافظی 

 کرد. 

مصاف  در  بتواند  اینکه  برای  مظلومی  پرویز 
حضور  جواز  تراکتورسازی  برابر  امروز  حساس 
در فینال جام حذفی را دریافت کند، به نسبت 
تغییر   2 تیم،  این  برابر  قبل  هفته  دو  بازی 
آنها  از  یکی  تا  کرد  ایجاد  اصلیش  ترکیب  در 
سورپرایز بزرگ این مربی برای طرفداران باشد.

ترکیب استقالل به شرح زیراست:
هرائر  زاده،  عمران  حنیف  رحمتی،  مهدی   
حیدری،  خسرو  فخرالدینی،  میالد  مگویان، 
ابراهیمی،  امید  روزبه چشمی،  مجیدی،  میثم 
فرشید  و  شهباززاده  سجاد  انصاری،  جابر 

اسماعیلی.
حضور  رحمتی  سیدمهدی  دروازه  درون  در 
دارد؛ دروازه بانی که انگیزه های فراوانی دارد تا  
بار دیگر انتقام خود را از امیر قلعه نویی بگیرد 
فینال حذفی،  به  استقالل  بر رساندن  و عالوه 
مانع کامیابی این مربی در تیم جدیدش شود. 

از  مجیدی  میثم  بازگشت  دفاع  خط  در 
مصدومیت دغدغه های کادر فنی را به حداقل 

ملی پوش  مدافع  این  حضور  با  چون  رساند؛ 
ضعف های تیم در پست دفاع چپ تا حدودی 
تغییری  مدافعان  سایر  شد.  خواهد  برطرف 
نسبت به بازی قبلی با تراکتور نداشته اند؛ حنیف 
عمران زاده و مگویان زوج مرکز دفاع هستند و 
 میالد فخرالدینی هم در پست دفاع راست بازی

 می کند.
با  و  دست نخورده  استقالل  دفاعی  هافبک  دو 
امید  رفتند؛  میدان  به  قبلی  بازیکنان  همان 

و  هماهنگی  به  که  چشمی  روزبه  و  ابراهیمی 
بازی  این  در  رسیدند  هم  از  کاملی  شناخت 
بازی  تخریب  برای  اول مظلومی  امیدهای  هم 
لقب  تراکتور  هافبک های  فانتزی  و  سرعتی 

گرفتند. 
میدان  به  تبریز  در  مظلومی  اصلی  سورپرایز 
هافبک  است.  اسماعیلی  فرشید  فرستادن 
بازی های  در  کرده  ثابت  که  امید  ملی پوش 
برخوردار  زیادی  نفس  به  اعتماد  از  بزرگ 
استقالل  برای  را  پلی میکر  نقش  امروز  است، 
حیدری  خسرو  او  کنار  در  کرد.  خواهد  بازی 
 وینگر راست خواهد بود و جابر انصاری وینگر 

چپ. 
شهباززاده  سجاد  هم  استقالل  مهاجم  تک 
پروپجیچ  به  را  او  دیگر،  بار  است که مظلومی 
بار  صبا  به  گلزنی  با  که  سجاد  داد.  ترجیح 
امروز  کرد،  روشن  را  گلزنیش  موتور  دیگر 
خواهد  تراکتور  مدافعان  با  جانانه ای   نبرد 

داشت.

در پی 
کارپایه و 

سازندگی هیئت 
بسکتبال:

  رقابت های لیگ 
بسکتبال استان 

ورزش و جواانن 

ترکیب استقالل برابر تراکتورسازی اعالم شد آیا کی روش گزینه مناسبی برای هدایت یونایتدیهاست ؟

   باخت دیگرآینده سازان میهن در بازی تالفی جویانه!
ورزش و سالمت 



میراث  کل  مدیر  وطن- شهرکرد:  کیمیای 
چهار  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
محال و بختیاری از افتتاح گالری اشیا قدیمی 
هنرهای  و  دستی  صنایع  اشیای  همراه  به 

سنتی، در شهرکرد خبر داد.
گالری  افتتاح  از  سوادجانی  عسگری  بهمن 
و  دستی  صنایع  همراه  به  قدیمی  اشیای 
هنرهای سنتی در شهرکرد خبر داد و اظهار 
فانوس«  »گنجینه  نام  به  گالری  این  کرد: 
معاون  حضور  با   16 ساعت  راس  سه شنبه 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  استاندار، 
فرمانده  شهردار،  استان،  گردشگری  و  دستی 

آگاهی، اماکن و ... افتتاح شد.
وی افزود: بسیاری از اشیای قدیمی و جدید در 
این گالری برای عموم مردم به نمایش گذاشته 

می شود.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
از  بختیاری،  و  محال  استان چهار  گردشگری 
بازدید مستمر اکیپ پنج نفره باستان شناسی 
این اداره کل از آثار تاریخی فرهنگی استان خبر 
معاونت  اکیپ شامل  این  داشت:  اظهار  و  داد 
میراث فرهنگی و چهار نفر از کارشناسان خبره 

باستان شناسی است.
عسگری سوادجانی با بیان اینکه این بازدیدها 

از قلعه ها، موزه ها، تپه ها و محوطه های تاریخی 
استان به صورت دوره ای انجام می شود، تصریح 
کرد:  بررسی، سرکشی آثار، حفاظت مستمر، 
تاریخی  محوطه های  از  محافظت  و  صیانت 
 استان، از مهم ترین اهداف این بازدیدها به شمار 

می رود.
آثار  حفظ  که  این  به  اشاره  با  مسئول  این 
عموم  وظایف  جزو  فرهنگی  و  تاریخی 
داشت:  بیان  می رود،  شمار  به  مردم 
استان  فرهنگی  میراث  انجمن های  احیای 
قرار کار  دستور  در  راستا  همین   در 

 دارد.

کیمیای وطن-اصفهان: مدیر کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان تاکید کرد: اکثر نمایندگی های میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

در آینده ای نزدیک به اداره، ارتقا خواهد یافت.
فریدون اللهیاری با اعالم این مطلب، اظهار داشت: 
کل  اداره  فعالیت های  رشد  به  رو  روند  به  توجه  با 
چابک سازی  راستای  در  و  استان  فرهنگی  میراث 
اصفهان  پهناور  استان  در سطح  کل  اداره  عملکرد 
طی  در  کل،  اداره  این  فعالیت های  بهینه سازی  و 
سال های 1393 و 1394، تالش کرده ایم تا با بهبود 
در  کل  اداره  این  فعالیت های  کیفی  شاخص های 

شهرستان ها، اکثرا نمایندگی ها به اداره ارتقا یابد.
وی افزود: در این راستا، معتقدم ارتقای نمایندگی ها 
فعالیت های  شدن  بهینه  در  مهمی  نقش  اداره،  به 

اداره کل در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری ایفا خواهد کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در بخش 
ساخت  سند  شدن  نهایی  به  سخنانش  از  دیگری 
به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره  اصفهان،  در  هتل 
اصفهان،  به ویژه  ایران،  گردشگری  فزاینده  رشد 
تالش داریم تا در راستای توسعه پایدار گردشگری، 
بسته های پیشنهادی خود را جهت تشویق و حمایت 
صورت  به  گردشگری  حوزه  در  سرمایه گذاران 
این  در  لذا  کنیم؛  ارایه  آنها  به  و  تهیه  استاندارد 
راهبرد مشخصی  کنون  تا  اینکه  به  توجه  با  راستا 

هم  نداشت،  وجود  اصفهان  در  هتل  ساخت  برای 
برخی  هماهنگی  با  است  ماه  چهار  مدت  اینک 
شهرداری،  استانداری،  همچون  ذی ربط  ارگان های 
بازرگانی مشغول  اتاق  اداره کل راه و شهر سازی و 
تدوین سند ساخت هتل در اصفهان هستیم؛ لذا هم 
اینک مراحل اولیه تدوین این سند به اتمام رسیده 
و به زودی شاهد ارایه آن برای اولین بار در تاریخ 

گردشگری شهر اصفهان، هستیم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش ضمن 
اشاره به دغدغه مردم آران و بید گل و کویر مرنجاب 
به  منطقه،  به  گردشگران  برخی  ورود  راستای  در 

پذیرش  فرهنگ  توسعه  جهت  کل  اداره  تالش 
و  کرد  اشاره  استان  مختلف  مناطق  در  گردشگر 
افزود : تمامی تالش این اداره کل همزمان با تشویق 
گردشگر،  جذب  جهت  بازاریابی  و  سرمایه گذاران 
توسط جوامع  گردشگر  پذیرش  فرهنگ  توسعه  به 
معتقدیم  که  حال  عین  در  دارد؛  اختصاص  محلی 
با  می باید  محلی  جوامع  مسئولین  و  مردم  تمامی 
پایدار  صورت  به  هم  آن  گردشگری  توسعه  فواید 
عین  در  شوند.  آشنا  خود  روستاهای  و  شهرها  در 
قوانین  اساس  بر  نیز  عزیز  گردشگران  عموم  حال 
و مقررات موجود باید به آیین ها و سنت های ملی 
و بومی هر منطقه احترام بگذارند. بنابراین توسعه 
و  میزبان  همزمان  مشارکت  با  گردشگری  پایدار 

میهمان امکان پذیر است.

زواره، شهری در دل تاریخ

شهری که از نیاکانمان به ما رسیده 
است

کیمیای وطن- اصفهان: بعضی شهرها هستند که آثار تاریخی 
جالب توجهی دارند؛ مثل اصفهان، شیراز، تهران، تبریز و کرمان؛  
اما بعضی شهرها هم  از وفور آثار تاریخی به یک موزه می مانند: 
مثل میبد، اردکان، اردستان و زواره.  این شهرها  در پاییز هوایی 
مالیم و دلپذیر دارند و فصل سفر به آنها همین ایام است. آنقدر آثار 
جالب توجه دارند که انتخاب و معرفی شماری از آنها کاری است 
بس دشوار. در واقع، بافت تاریخی منسجم این شهرها باعث شده 
که همه کوچه ها و گذرها و خانه ها و سایر بناهایشان در نوع خود 
دیدنی باشند. کافی است پای پیاده از یک سر شهر شروع کنید و 
به سر دیگر بروید تا در پیچ و خم هر کوی و برزن به چشم اندازی 
کهن و آثاری چشم نواز برسید. شهر زواره راه به اسطوره ها می برد 
و تاریخی دور و دراز دارد. در شاهنامه، زواره نام برادر رستم است 
و عده ای بر این عقیده اند که این شهر را او ساخته است. اما از نظر 
تاریخی می دانیم که زواره دست کم از زمان ساسانیان )سده سوم 
تا هفتم میالدی( جای مهمی  بوده است؛ چندان که میزبان یکی 
نیز در بخش شمال  اکنون  بود و  از آتشکده های بزرگ ساسانی 
شرقی شهر، بقایای برخی بناهای مربوط به دوره ساسانی به چشم 
می خورد. طبق افسانه های محلی، این ویرانه ها، بازمانده کاخ هایی 
هستند که خسرو اول، انوشیروان برای دوستان خود ساخته است.

در دوران پس از اسالم و در سده چهارم هجری قمری که سلسله 
شیعه مذهب آل بویه، بر بخش های وسیعی از ایران حکم فرما شدند، 
عده ای از سادات به زواره مهاجرت کردند. بنابراین زواره، یکی از 
خاستگاه های سادات ایران و خصوصا خاستگاه سادات طباطبایی 
است. در دوره یورش مغوالن، زواره به خاطر مقاومت شدیدی که 
علیه مهاجمان صورت داد، به آتش کشیده و ویران شد؛ اما در دوره 
صفویه دوباره جان گرفت و به عنوان یکی از مراکز مهم تشیع در 
ایران جلوه گر شد؛ چندانکه تا به امروز نیز اهالی زواره، مردمانی 
سخت مذهبی و برپادارنده آیین های شیعه، به ویژه سوگواری ایام 

محرم و صفر  هستند.
«« مسجد جامع زواره؛ سرسلسله مساجد چهار ایوان

در تاریخ مساجد ایران، چهار ایوانی شدن مسجد یک نقطه عطف 
است. در واقع مساجد ایران ابتدا بدون ایوان و سپس با یک یا دو 
ایوان رو به صحن مرکزی ساخته می شدند و هنگامی  که در دوره 
سلجوقی تبدیل به مساجد چهار ایوانی شدند، در واقع به یکی از 
مراحل نهایی شکوه و کمال خود رسیدند؛ چندانکه تا همین دوره 

قاجار اکثر مساجد بزرگ و معروف ایران چهار ایوانی بودند.
 این تجربه، ظاهرا اولین بار در مسجد جامع زواره رخ داد و به همین 
علت این مسجد را نخستین مسجد چهار ایوانی ایران می دانند. این 
مسجد شامل یک صحن مرکزی، چهار ایوان، یک گنبدخانه و دو 
شبستان است. مطابق انتظار، گنبدخانه زیباترین بخش مسجد را 
تشکیل می دهد و دارای محرابی است که حدود 200 سال بعد 
از ساخت مسجد، ساخته و پرداخته  و احتماال جایگزین محراب 
قدیمی تر شده است. طبق کتیبه مسجد جامع زواره که به خط 
کوفی نوشته شده، این بنا متعلق به سال 529 هجری قمری است.

««قلعه سنگ بست؛ هزار سال مقاومت
 قلعه سنگ بست، از آثار تاریخی موجود در مرکز شهر زواره است 
اما مشاهده  به درون آن راهی نیست،  را  که هرچند گردشگران 
نمای بیرونی آن نیز برای مشتاقان آثار تاریخی جالب خواهد بود. 
این قلعه خشتی در قرن پنجم هجری قمری به روزگار حکومت 
سلجوقیان به دست ابوعلی دهدار زواره ای ساخته شده است.  طبق 
نقل شده  به سینه  میان مردم شهر سینه  قدیمی که  روایت های 
است، این قلعه را باید احتماال از جمله قلعه های حاکم نشین به 
شمار آورد که حتی پس از تسخیر شهرها به دست مهاجمان، به 

مقاومت خود ادامه می دادند. 
 ««مسجد پامنار؛ یک مسجد با شش محراب

 مسجد پامنار مسجدی است که از بیرون چندان قدیمی  و حتی 
جالب به نظر نمی رسد؛ اما دست بر قضا یکی از جالب ترین مساجد 
ایران  و نه فقط زواره  است. البته آنچه گردشگران را از همه سوی 
زواره به سوی این مسجد می کشاند، منار آجری بلند آن است که 
بلندترین بنای شهر به شمار می آید. جالب توجه اینکه مسجد نیز 
نام خود را از همین مناره گرفته و مسجد پامنار خوانده می شود. 
اینجا نیز درست مانند مسجد جامع اردستان، جایگاه آتشکده ای 
متعلق به دوره ساسانی بوده که در دوره اسالمی،  جای خود را به 
یک مسجد داده است. این مسجد در دوره سلجوقیان به اوج زیبایی 
و بزرگی خود رسید؛ به شکل نادری دارای شش محراب گچ بری 
بسیار زیبا بود که بعدا در دوره ایلخانان مغول، تزییناتشان تغییر 

کرد و زیباتر شد. 
««بازار زواره؛ زیبای بی روح

بازار زواره از دیگر دیدنی های این شهر است که غیر از راسته تجاری، 
پاره ای بناهای تاریخی و مذهبی را در دل خود جای داده است. بخش 
تجاری بازار، اگرچه به خوبی حفظ و مرمت شده است، اما دکان ها 
رونق خود را از دست داده و بسته شده اند؛ از این نظر، بازار به یک 
کالبد بی روح می ماند. اما حسینیه های سر باز و سر پوشیده بازار که 
یادگاری از دوره صفویه هستند، همچنان رونق دارند و در ماه های 
 محرم و صفر جایگاه سوگواری و تعزیه خوانی پرشور اهالی زواره 

هستند. 
«« امامزاده یحیی؛ گنبدی که دیگر نیست

است.  یحیی  امامزاده  بقعه  زواره،  معتبر  زیارتگاه های  از  یکی 
موسی  امام  فرزندان  از  یحیی)ع(،  جناب  محلی،  افراد  روایت  به 
کاظم)ع( بود که همراه با سفر تاریخی برادرش، امام رضا)ع( به 
ایران آمد و از سمت کاشان به زواره رفت؛ اما در این منطقه توسط 
دشمنان اهل بیت پیامبر به شهادت رسید. جسد او را در چاهی 
دارای  زیارتگاه  این  شد.  تبدیل  زیارتگاه  به  بعدها  که  انداختند 
ساختمان و گنبدی تاریخی و زیبا بود که در سال 1385 توسط 
هیئت امنای امامزاده و به رغم مخالفت سازمان میراث فرهنگی و 
جلوگیری نیروی انتظامی  تخریب شد. هدف این عده از تخریب 

گنبد امامزاده ساخت یک گنبد بزرگ تر بود.

رشد پژوهش در حوزه های 

علمیه چهارمحال و بختیاری
آموزشی  دوره   8 شهرکرد:  وطن-  کیمیای 
مدارس  پژوهشی  معاونان  و  منتخب  اساتید  ویژه 
پیش بینی  بختیاری،  و  محال  چهار  استان   علمیه 
چهار  علمیه  حوزه های  پژوهش  است.معاون  شده 
حوزه  آموزشی  تقویم  در  گفت:  بختیاری  و  محال 
های علمیه این استان، 8 دوره آموزشی ویژه اساتید 
منتخب و معاونان پژوهشی مدارس علمیه پیش بینی 
شده است.حجت االسالم یوسف صمدزاده افزود: در 
هر یک از این دوره های آموزشی 16 ساعته، 25 نفر 
شرکت می کنند که پس از پایان دوره ها به عنوان 
 مربیان پژوهشی، وارد مدارس علمیه استان خواهند

و  علمی  فعالیت های  راهنمایی  و  هدایت  شد.وی   
پژوهشی طالب مشغول به تحصیل را از دیگر اهداف 

این دوره ها عنوان کرد.
های  دوره  برگزاری  با  امسال  گفت:  صمدزاده 
برای  الزم  فضای  و  انسانی  زیرساخت  آموزشی، 
فراهم  طالب  فعالیت های  کردن  محور  پژوهش 

می شود.

معاون پژوهش حوزه: نمي توان با چند همایش و سمینار تمام 
این  بررسي کرد؛ هرچند، مدتی است که در  را  معضالت موجود 
زمینه بحث و تبادل نظر صورت گرفته، ولی در مقام عمل، متاسفانه 
سیدعلی  المسلمین  و  االسالم  فعالیتي صورت نمي گیرد.  حجت 
عماد،  صبح سه شنبه در نشست مسئولین پژوهش حوزه علمیه 
اصفهان که  در حوزه علمیه خواهران این استان برگزار شد،  اظهار 
داشت: امروز، نباید ما همانند سي سال گذشته درباره وحدت حوزه 
و دانشگاه فکر کنیم؛  بلکه نیازمند برنامه جامعی هستیم .وي افزود: 
تنها راه وحدت حوزه و دانشگاه،  همکاري هاي علمي این دو نهاد 
در سطح کشور است که مي توانند در زمینه رشد علم و حرکت 
جامعه در مسیر شکوفایي،  تاثیرگذار باشند، لذا باید ساز و کارهاي 
علمي حوزه را در دانشگاه ها و فعالیت هاي دانشگاه ها را در حوزه هاي 
علمیه تبیینکنیم.معاون پژوهش حوزه هاي علمیه کشور خاطر نشان 
کرد: حوزه هاي علمیه باید سیاست هاي کالن علم و فناوري را که 
قرار واکاوی  مورد  و  تبیین  شد،  ارایه  رهبري  معظم  مقام   توسط 

سیاست هاي  دانشجویان  و  طالب  که  هنگامي  افزود:  دهند.وی   
رهبري را در این زمینه اعمال کنند، آنگاه نقش خود را در عمل 
به این سیاست ها مي شناسند و فعالیت خود را شروع مي کنند؛ 
لذا طالب بدانند که اگر توجه به فرمایشات رهبري در دستور کار 

و  االسالم  خواهند شد.حجت  فراواني  مشکالت  دچار  نگیرد،   قرار 
المسلمین عماد، درباره حل مشکالت وحدت حوزه و دانشگاه اظهار 
داشت: امروز،  نمي توان با چند همایش و سمینار تمام معضالت 
موجود را بررسي کرد؛ هرچند، مدتی  است که در این زمینه بحث و 
 تبادل نظر صورت گرفته، ولی در مقام عمل متاسفانه فعالیتي صورت

 نمي گیرد.
*حوزه اصفهان قطب تولید علم است

وي در ادامه خاطر نشان کرد: حوزه علمیه اصفهان، قطب تولید علم 
در کشور است؛ لذا انتظارات بسیار زیادي از آن وجود دارد؛ چرا که 
از گذشته تا کنون عالمان فراواني را پرورش داده و به دنیا معرفي 
نموده است.  به سمت خود جلب  را  کرده است و دیدگاه جوامع 
پس حوزه علمیه اصفهان باید با تالش مجدانه خود به تولید علم 
 بیشتري بپردازد و بستر فعالیت هاي پژوهشي را براي طالب فراهم 
کند.این پژوهشگر حوزوی، در پایان با تقدیر از مدیران و مسئوالن 
پژوهش حوزه علمیه اصفهان خاطرنشان کرد: میزان فعالیت هاي 
پژوهشي که باعث تحقق فعالیت هاي محققین در این زمینه شده 
است، قابل تقدیر است؛ اما با توجه به ظرفیت هاي موجود در کشور،  
تالش بیشتري باید صورت پذیرد و نباید صرفا به مسایل آموزشي 

پرداخته شود.

حوزه اصفهان، قطب تولید علم

مدیرکل میراث فرهنگی چهار محال و بختیاری:

گالری اشیا قدیمی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

فعالیت های میراث فرهنگی بهینه سازی می شود

معارف و رگدشگری 

مرکزی ترین شهر ایران کجاست

اردستان، شهر قنات دو طبقه ایران است
کیمیای وطن-اصفهان: اگر دو خط از شمال غربی ایران به 
جنوب شرقی   و از  شمال شرقی   به جنوب غربی   بکشیم، این 
دو خط در حوالی اردستان و زواره یکدیگر را قطع می کنند 
شهر–خصوصا  دو  این  می گویند  که  است  سبب  بدین  و 
ناز  ایران هستند. اردستان  اردستان– مرکزی ترین شهرهای 
شهرهای دیرینه ایران بوده است که متاسفانه امروز آنگونه که 

شایسته است به آن توجه نمی شود. 
«« آرامگاه مقدس

اردستان از دو واژه »ارد« به معنی »مقدس« و »ستان« که 
مقدس  جای  معنای  به  و  شده  تشکیل  است،  مکان  پسوند 
سرآغاز  ایران،  کهن  شهرهای  از  دیگر  بسیاری  مثل  است. 
پیدایش اردستان را به اسطوره ها ربط می دهند و می گویند 
که این شهر را »ارونشاه« فرزند کیقباد، شاه سلسله اسطوره ای 
کیانیان بنا نهاد. از نظر تاریخی، اردستان دارای قناتی است 
که حدود 2500 سال قدمت دارد و نشان می دهد   این شهر 
آباد بوده است؛ چندان که در  از روزگاران بسیار دور جایی 
اردستان  نام  نیز،  جمشید  تخت  از  شده  کشف  گلین  الواح 

آمده است. 
«« مسجد جامع اردستان؛ زیبا، ساده، باوقار

تاریخی  اثر  شاخص ترین  نه  تنها  اردستان  جامع  مسجد   
اردستان است، بلکه یکی از مهم ترین مساجد ایران به شمار 
می آید. اهمیت این مسجد دست کم، دو علت دارد: یکی اینکه 
چهار دوره تاریخی مختلف را در برمی گیرد و دیگر آنکه بسیار 
بکر باقی مانده و از دخل و تصرفات دوره معاصر که معموال 
باور  به  مانده.  برکنار  است،  فراوان  کج سلیقگی های  با  توام 
پژوهشگران معماری ایران، این مسجد روی آتشگاهی از دوره 
ساسانی ساخته شده و پیشینه آن به دوران پیش از اسالم 

می رسد. 
در سده های نخستین اسالمی  مسجد جامع اردستان گسترش 
پیدا کرد و در سده پنجم یعنی در دوره سلجوقیان به ساختار 
امروز خود که ساختاری با یک صحن مرکزی و چهار ایوان 

است، رسید. 
و  هم دوره  می توان  را  اردستان  جامع  مسجد  جهت  این  از 
شبیه به مسجد جامع عتیق اصفهان دانست؛ با این تفاوت که 
تزیینات مسجد جامع اصفهان، زیر تزیینات دوره های بعدی 
پنهان شده یا از میان رفته است؛ اما تزیینات سلجوقی مسجد 
جامع اردستان تا به امروز به همان حالت اولیه حفظ شده. 
این مسجد دارای پنج در برای ورود و خروج است که نشان 
می دهد در گذشته از نظر ارتباطی اهمیت فراوانی داشته و 
معابر مختلف شهر اردستان را به یکدیگر وصل می کرده است.

که  است  زیاد  زیبایی هایش  و  متنوع  آنقدر  مسجد  فضاهای 
این میان به چند بخش جالب توجه اشاره  از  فقط می توان 
تزیینات  خاطر  به  که  است  مسجد  جنوبی  ایوان  یکی  کرد: 
فاخر و دلنواز، چشم و دل بازدیدکنندگان را تسخیر می کند 
از شاهکارهای هنر  یکی  است که  و دیگری محراب مسجد 
گچ بری ایران به شمار می آید. بخش سوم، گنبدخانه ای است 

که این محراب زیبا را در میان گرفته. 

خود  ظریف  کتیبه های  و  آجرکاری ها  با  گنبدخانه  این 
کتیبه  می گذارد. طبق  نمایش  به  را  با شکوه  سادگی  نوعی 
شکل  در  اردستان  جامع  مسجد  گنبدخانه،  در  موجود 
کنونی خود به سال 553 هجری قمری و به همت شخصی 
آن  معمار  و  ساخته شد  غالی«  بن  »ابوطاهر حسین  نام  به 
بود. در عظمت گنبدخانه مسجد جامع  »محمود اصفهانی« 
نقش   500 از  بیش  با  آن  سطح  که  بس  همین  اردستان، 
اندازه ای  به  مسجد  این  اهمیت  است.  شده  تزیین  مختلف 
نخستین  زمره  در  خورشیدی   1311 سال  در  که  است 
ثبت کشور  ملی  آثار  فهرست  در  ایران  تاریخی   بناهای 

 شد.
«« قنات مون؛ تنها قنات دو طبقه جهان

از  است که شاید  اردستان  معروف  قنات  دیگر  مون،  قنات   
نظر آبرسانی به اندازه قنات ارونه مهم نباشد؛ اما از یک نظر 
شهرت به مراتب بیشتری دارد: این قنات تنها قنات دو طبقه 
داستان های  قنات  این  بودن  طبقه  دو  درباره  است.  جهان 
همه  حاصل  اما  نیست؛  افسانه  از  خالی  که  گفته اند  زیادی 
آن ها این است که در قدیم االیام ابتدا مردم شهر قناتی را حفر 
می کنند که آب آن شور بود. سپس به این نتیجه می رسند 
که باید قنات دیگری را در عمق بیشتر حفر کنند تا آب آن 
همان  در  و  اول  قنات  زیر  درست  نتیجه  در  باشد.  شیرین 
مسیر، قنات دوم را ایجاد می کنند. البته از آنجا که آب هر 
دو کانال قبل از آفتابی شدن روی زمین با هم یکی می شوند، 
دو  مون  قنات  طول  نباشد.  درست  روایت  این  است  ممکن 

کیلومتر است و قدمت آن را 800 سال تخمین زده اند.
توجه  جالب  اردستان  در  گردشگری  زیرساخت های   
اقامتی مطمئن در این شهر، مهمانسرای  نیست. تنها مکان 
امام  در خیابان  با یک ستاره  که  است  اردستان  جهانگردی 

خمینی این شهر قرار گرفته است.
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افراد،  از  بسیاری  هنوز  شاید  اصفهان:  وطن-  کیمیای 
را  دین  ماندن  پابرجا  در  علمیه  حوزه های  فعالیت های 
جاست  این  اهمیت  حایز  نکته  اما  باشند،  نداشته  باور 
که در جهان کنونی که رسانه ها و شبکه هایی دست به 
تخریب دین می زنند، وجود فعالیت های علمی و پژوهشی 
دین  داشتن  نگه  زنده  در  می تواند  علمیه  حوزه های  در 

تاثیرگذار باشد.
سّنتی  فقه  به  توجه  گفت:  اصفهان،  علمیه  حوزه  رییس 
پایه و اصل ثابت در مسایل آموزشی و پژوهشی حوزه های 

علمیه است.
المسلمین  و  با حجت االسالم  دیدار  در  مظاهری  آیت اهلل 
عماد، معاون پژوهشی حوزه های علمیه با اشاره به اهمیت 
و جایگاه برجسته تحقیق و پژوهش در حوزه های علمیه، 
فعالیت های انجام شده در این زمینه طی سال های پس از 
انقالب اسالمی را ارزشمند خواند و افزود: اگرچه پیشرفت 
حوزه های علمیه در امر پژوهش چشم گیر بوده است، اما 
این ترقی و پیشرفت در مقایسه با انتظارات اسالم عزیز و 
قرآن کریم و مطالبات دنیای معاصر و نسل جوان از حوزه 
و روحانیت، هنوز کم است و همچنان باید مورد توجه و 

اهمیت بیشتری قرار گیرد.
مسایل  در  ثابت  اصل  و  پایه  را  سنتی  فقه  به  توجه  وی 
افزود:  و  دانست  علمیه  حوزه های  پژوهشی  و  آموزشی 
تعدد  در  را  آن  نمود  که  پژوهشی  فعالیت های چشم گیر 
می کنیم،  مالحظه  تخصصی  مقاالت  و  نشریات  کتب، 
عالمت رشد و حیات حوزه های علمیه است؛ اما نهادهای 
حوزوی و به خصوص متّصیان امور آموزش و پژوهش در 
به مسایل گوناگون،  باشند که توجه  باید مراقب  حوزه ها 
از اهتمام به محوریت آموزش و پژوهش حوزه ها  آنان را 

که همان فقه سنتی است، باز ندارد.
تصریح  حوزه ها  علمی  افت  موضوع  به  اشاره  با  مظاهری 
است،  نگرانی  اکنون موجب  افت علمی حوزه ها که  کرد: 
به این معنا نیست که حوزه ها و روحانیون فعالیت علمی 
علم  تولید  زمینه  در  آنان  ترقی  و  پیشرفت  یا  ندارند 
است  این  علمی  افت  از  منظور  بلکه  است؛  بوده  بی فایده 
که متاسفانه به پایه و ریشه دروس حوزوی که همان فقه 
برنامه های  جهت گیری  و  شده  توجه  کمتر  است،  سنتی 
آموزشی و پژوهشی آنگونه که مورد انتظار است، به رشد و 
ارتقا و تقویت فقه سنتی منجر نشده است. این مسئله ای 

است که در دراز مدت برای بنیه علمی و حیات حوزه های 
علمیه خطرناک است.

وی بر اهتمام الزم به مقدمات فقه سنتی تاکید و اظهار 
نیز  و  مقدمات  سطح  در  طالب  ادبی  بنیه  تقویت  کرد: 
جدیت در فهم و درک مناسب و عالمانه از دروس سطح 

عالی از مصادیق اهتمام به فقه سنتی است.
احیای  جهت  در  اقدام  و  برنامه ریزی  تقلید،  مرجع  این 
سنت های حسنه و فراموش شده تعلیم و تعلم در حوزه های 
حوزه ها،  و  طالب  پژوهشی  بنیه  تقویت  برای  را  علمیه 
ضروری و اجتناب ناپذیر خواند و ادامه داد: سنت هایی نظیر 
پیش مطالعه، مطالعه، مباحثه، تقریرنویسی و اظهارنظر و 
است،  شده  متروک  متاسفانه  که  دروس  در  اشکال  بیان 
باید به طور جدی در حوزه های علمیه احیا شود و بدون 
احیای این سنت های سلف صالح، فعالیت های پژوهشی با 
برخوردار  و کیفیت الزم  از عمق  دارد،  قداستی که  همه 

نخواهد شد و لذا مثمر ثمر نخواهد بود.
عالی  ارکان  از  یکی  عنوان  به  اخالق  علم  از  مظاهری 
حوزه های علمیه نام برد و اظهار کرد: قرآن کریم، کتاب 
اخالق و پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص(، معلم آموزشی و 
تربیتی بشریت است؛ از این جهت اهتمام به گسترش و 
ترویج علمی و عملی اخالق در حوزه های علمیه، به معنای 

حقیقی کلمه، واجب است.
وی اضافه کرد: فقه سنتی با همه اهمیت و قداستی که 
دارد، در سایه موضوع اخالق و معنویت به کار می آید. به 
این معنا که فقه سنتی بدون اخالق، به جز وزر و وبال و 

شقاوت، چیزی به همراه نخواهد داشت.
این مرجع تقلید با تاکید بر ضرورت گسترش فعالیت های 
کرد:  خاطرنشان  اخالق،  زمینه  در  پژوهشی  و  آموزشی 
در  الهی  اخالق  به  متخلق  افراد  از  گرفتن  کمک  با  باید 
موضوع  در  پژوهش  و  تحقیق  زمینه  علمیه،  حوزه های 
اخالق و نیز تربیت عملی طالب در پرتو قرآن و عترت، 

بیش از پیش فراهم شود.

کیمیای وطن_کرمان: حجت السالم خسروی، 
و  امامت  آغاز  جشن  در  هجرت  طرح  روحانی 
مسجد  در  تعالی(  اهلل  عصر)عجل  امام  والیت 
این  تبریک  با  شد  برگزار  راین  شیرخدای 
مناسبت، تصریح کرد: یکی از وظایف منتظران، 

آمادگی است.
وی با استفاده از احادیث، بر نیکوساختن اخالق 
و خودسازی و نماز اول وقت تاکید کرد و گفت: 
بنا به روایت از حضرت ولی عصر )ع(، هیچ چیز 

مانند نماز اول وقت، بینی شیطان را به خاک 
نمی مالد و به احترام نماز اول وقت امام زمان، 

نماز ما هم پذیرفته می شود.
روحانی طرح هجرت، با اشاره به جایگاهی که 
رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله برای مومنین 
آخرالزمان ذکر کرده است، ادامه داد: در زمان 
بر  ما  اعمال  پنجشنبه ها  و  دوشنبه ها  غیبت 

حضرت صاحب عرضه می شود.
وی ساخت مساجد پر زرق و برق -در حالی که 

خالی هستند- و همچنین منکر شدن معروف ها 
نشانه های  جمله  از  را  منکرها  معروف شدن  و 
آخرالزمان دانست و بر سه موضوع مهم تعاون 
و همکاری برای انجام امور خیر، صبر در ادای 
واجبات در دوران غیبت و انجام دادن آن ها به 
تاکید  امنیت،  قیمت  و  قدر  دانستن  و  درستی 
از  سخنی  به  اشاره  با  دینی،  مبلّغ  این  کرد. 
آیت اهلل بهاءالدینی در خصوص 313 یار اصلی 
امام زمان اشاره کرد که هر یک از آنان مانند امام 

)ره(، یک انقالب را اداره می کنند، ابراز امیدواری 
کرد تا از سربازان این 313 نفر باشیم. 

این مراسم که به همت امام جمعه و اداره اوقاف 
قرائت دسته جمعی دعای  با  برگزار شد،  راین 

فرج، مداحی و ضیافت شام همراه بود.
حجت االسالم محمدی، امام جمعه موقت راین 
هم در سخنانی، حضور در این مجالس را عبادت 
و ذکر شریف صلوات را از ذکرهای مهم ماه ربیع 

االول دانست.

نگرانی از افت علمی در حوزه ها
انتقاد مظاهری به کم توجهی به ریشه دروس حوزوی

 « گردشگری « گردشگری

7

هیچ چیز مانند نماز اول وقت، بینی شیطان را به خاک نمی مالد



باشد و  از ما داشته  نه بهره هوشی كمتری  باشیم كه  به دنبال كسی 
نه بیشتر.

««خوش اخالقی 
امام علی )ع(: خوش اخالقی در سه چیز است: دوری كردن از حرام، طلب 

حالل و فراهم آوردن آسايش و رفاه برای خانواده. 
به گزارش كیمیای وطن، همه برای ازدواج به دنبال فردی با خصوصیات 
نهاد،  نشان دهنده  واقع  در  اخالقی  خصوصیات  هستند.  خوب  اخالقی 
سرشت و ارزش هايی است كه هر فرد با آنها زندگی می كند. خصوصیات 
اخالقی يك نفر، تعیین كننده رفتاری است كه با خودش و با ما دارد و 
روزی با فرزندانش خواهد داشت. اما اخالق خوب دقیقا چه تعريفی دارد؟

اخالق  كنید.  روشن  »اخالق«  تعريف  با  را  تکلیفتان  هر چیز  از  قبل   
خیلی درونی تر از آن است كه در يك نگاه بتوانید آن را بفهمید و ارزيابی 
كنید. آن چیزی كه در نگاه اول می فهمید، وجهه بیرونی فرد است. 
در حالی كه خصوصیات اخالقی خوب، اساس و پايه يك ازدواج موفق 
است. ممکن است فردی شخصیت خوبی داشته باشد ولی خصوصیات 
اخالقی پسنديده ای نداشته باشد. حتما با افرادی مواجه شده ايد كه واقعا 
خوش  افراد  خانواده شان  و  خانه  در  ولی  هستند،  بذله گو  و  شوخ طبع 

برخوردی نیستند.
 ممکن است فردی در نظر اول كامال جذاب و گیرا باشد، ولی بعد متوجه 
شويم كه كالهبردار بوده است. در حقیقت بسیاری از انسان ها با نشان 
دادن وجهه و نمادی تاثیرگذار از خود، سعی می كنند روی ضعف های 
اخالقیشان سر پوش بگذارند. خصوصیات اخالقی اساس و پايه درون هر 

انسانی است و ممکن است مانند شخصیت او آشکار نباشد، ولی در واقع 
بازتاب واقعی تری از ذات انسان است.

 قضاوت ما در برخوردهای اول، بر اساس ظاهر بیرونی افراد صورت 
می گیرد، نه خصوصیات اخالقی آنها؛ اينجاست كه قضاوت درستی 
انجام نمی گیرد. برای داشتن قضاوت درست، چاره ای نداريد جز 

آنکه با مراوده، دقت در رفتار، پرسیدن سواالت و تحقیق كردن پی به 
ريشه های اخالقی فرد ببريد. اما آيا اخالق خوب داشتن، حسن شهرت 

داشتن و پايبندی به اصول اخالقی كافیست؟
آن،  جز  به  اما  است؛  زندگی  اساسی  شرط  اخالقی،  اصول  خیر.   
بگیريد،  ناديده  اگر  كه  دارند  اهمیت  هم  ديگری  معیارهای 

اينجا  در  شوند.  می  پنچر  زندگیتان  چرخ های 
اشاره  معیارها  اين  مهم ترين  از  معیار  چند   به  

می كنیم:
«« شخصیت

داشته  او  با  را  شخصیتی  تشابه  بیشترين  كه  باشیم  فردی  دنبال  به 
باشیم و از بودن در كنار او خسته نشويم. تناسب شخصیتی، بیش از 
انرژی، درونگرايی و برونگرايی،  هر چیز در تشابه عاليق، تشابه سطح 
نظم پذيری، اخالق مداری، نگاه به خانواده و همسطح بودن رشد فردی و 

بلوغ اجتماعی به وجود می آيد.
 ««هوش

به دنبال كسی باشیم كه نه بهره هوشی كمتری از ما داشته باشد و نه 
بیشتر. بهره های هوشی نزديك به هم بهترين انتخاب است.

«« ظاهر
بر  همسر  انتخاب  كه  معتقدند  عده ای 
مبنای شکل ظاهری اشتباه است؛ اما بايد در 
نظر داشته باشیم كه قرار است با همسرمان با همین شکل ظاهری 

سالیان سال زندگی كنیم.
برخوردار  ما  ذهنی  تصوير  مشخصات  حداقل  از  بايد  بنابراين،   
او  به  كردن  نگاه  با  بپسنديم؛  را  او  چهره  بتوانیم  و  باشد 
حاضر جمع ها  در  او  با  بودن،  معذب  بدون  و  بگیريم   آرامش 

 شويم.
«« معنویت

تعهدات مذهبی و اعتقاد به يك دين و پیروی از آداب و رسوم معنوی 
مشابه، برای ازدواج اصل مهمی است كه در موفقیت های زناشويی نقش 

اساسی دارد.تبیان

تاثیر شش » میم « در تربیت کودک
با  كودک  تربیت  در  را  »میم«  شش  اثر  روانشناسان 

توجه به نیازهای روانیش موثر می دانند:
اين شش میم را هر كس در كارنامه گذشته زندگیش 
دريافت كرده باشد، میم هفتمش »مــوفقیــت« است 

كه خود به خود پديد خواهد آمد:
1. تو محبوبی
2. تو محترمی
3. تو می توانی

4. تو مهمی
5. تو مفیدی

6. تو می فهمی
اگر ما در رفتار و گفتارمان اين 6 میم را به فرزندانمان 
انتقال دهیم، میم هفتم »مــوفقیــت« خود به خود 
خواهد آمد؛ يعنی باتری روانی انرژی دهنده فرد شارژ 
و  تحصیل  در  كودک  اين  صورت  آن  در  شد.  خواهد 

زندگی و كار و... موفق خواهد شد.
برخالف اين شش میم چیزهای ديگری هم هستند كه 
اگر پدر و مادرها انجامش بدهند، عکس اين نتیجه را 
می گیرند و آن 7 »ت« است كه گاهی انجام ندادنشان 

خیلی سخت است. 
اين 7 »ت« را هر كسی دريافت كرد، »ت« هشتمش 

تباهی است:
1. تنبیه

2. توهین
3. تهديد
4. تحقیر

5. تبعیض
6. تنفر

7. ترس
كارنامه  در  جامعه ستیز  و  شکست خورده  افراد  همه 

گذشته و كودكیشان اين »ت«ها را دارند.

باز هم آسمان شهر سیاه و هوا سنگین شد؛ مدرسه ها را به تعطیلی كشاند، 
شرايط را برای بیماران حساس كرد و نفس هايشان را به شماره انداخت. 
سرمای هوا آمد و شهر باز هم بیمار شد؛ داستانی كه گويا خیال تمامی 

ندارد.
در روزهای سرد سال، به دنبال حاكم شدن جو پايدار و بروز پديده اينورژن، 
معموال كیفیت هوا برای گروه های حساس شامل كهنساالن، خردساالن و 
به ويژه بیماران مزمن شامل بیماران قلبی و تنفسی در شرايط ناسالم قرار 
می گیرد و به اين گروه ها توصیه می شود تا در خانه ها بمانند و از ورزش و 
فعالیت در فضای باز خودداری كنند. حال چه رسد به زمانی كه كیفیت هوا 
در شرايط اضطرار و ناسالم برای همه افراد جامعه باشد؛ سالم  هم كه باشی 

سوزش در چشم و مجرای تنفسی را خوب حس خواهی كرد. 
  اين روزها، دوباره هوای كالن شهرها و به ويژه شهرهای صنعتی، گرفته 
و تنفس را برای ساكنانش سخت كرده است؛ سهم ريه بیماران تنفسی 

و قلبی از اين هوا چیست؟ ای كاش سیاهی كنار رود و آسمان باز شود. 
  در خانه بمانید 

 دكتر مهدی نجمی، ريیس اداره آسم و آلرژی وزارت بهداشت ، با توجه به 
تشديد آلودگی هوا در چند روز اخیر به گروه های در معرض خطر توصیه 
كرد: كودكان، سالمندان و كسانی كه زمینه بیماری های قلبی و ريوی دارند، 
در درجه اول تا جايی كه می توانند، در فضای آزاد حضور پیدا نکنند. زمانی 

كه داخل منزل هستند، درها و پنجره ها را بسته نگه دارند. 
 اگر قرار شد در فضای آزاد حضور داشته باشند، حتما از ماسك و ترجیحا از 
ماسك های فیلتردار استفاده كنند و میزان حضورشان را در فضای آزاد به 

حداقل برسانند. اگر می توانند فقط برای انجام فعالیت های ضروری، بیرون 
بروند و بالفاصله بعد از انجام كار به منزل بازگردند.  

 وی ادامه داد: همه مردم به ويژه افراد نام برده، از انجام فعالیت های فیزيکی 
می شود  باعث  فعالیت ها  اين  چراكه  كنند؛  خودداری  ورزش  مثل  شديد 

تنفس افزايش پیدا كند و میزان آالينده بیشتری وارد ريه شود. 
  سهم هوای آلوده در تشدید بیماری های قلبی و ریوی 

 نجمی در خصوص سهم آلودگی هوا در افزايش بیماری های قلبی و ريوی، 
گفت: ما نمی توانیم بگويیم كه چند درصد بیماری های قلبی، سرطان و 
بیماری های تنفسی به طور مشخص مربوط به آلودگی هواست. تا كنون اين 
محاسبه در كشور صورت نگرفته است و روش محاسبه آن بسیار پیچیده 
است. اما در اينکه آلودگی باعث تشديد عاليم بیماری می شود، هیچ شکی 
نیست. افزايش میزان مراجعات به مطب ها و اورژانس وهمچنین افزايش 

مصرف داروها به وضوح نشان دهنده اين مساله است. 
  متهم اصلی بیماری های تنفسی 

 ريیس اداره آسم و آلرژی وزارت بهداشت با تاكید بر اينکه آلودگی هوا يکی 
از علل اصلی بیماری های تنفسی محسوب می شود، افزود: غیر از آلودگی 

هوای بیرون، آلودگی داخل منزل هم در بروز اين بیماری ها موثر است. 
خانه های  داخل  در  تنور  از  استفاده  فسیلی،  سوخت های  از  استفاده   
سوخت  عنوان  به  چوب  از  -اگر  شومینه ها  همچنین  و  روستايی 
مخصوصا  می شود.  منزل  داخل  هوای  آلودگی  باعث  شود-  استفاده 
منزل وارد  زيادی  دود  و  باشیم  نداشته  هم  مناسبی  تهويه   اگر 

 شود.

عینك  آمريکا  اينديانا  دانشگاه  محققان 
كه  دادند  ارايه  را   Amblyz نام  به  پیشرفته ای 
گرفته به كار  چشم  تنبلی  درمان  برای   می تواند 

 شود.
تنبلی  به  كه  كودكانی  درصد   3 تا   2 برای 
ضعیفی  چشمان  يا  و  هستند  مبتال  چشم 
آنجا  از  ندارد.  وجود  درمانی  گزينه های  دارند، 
تضعیف  نتیجه  در  معموال  بینايی،  ضعف  كه 
به مغز رخ می دهد، كودكان  سیگنال های چشم 
يا  چشم بند  از  روز  در  ساعت  چند  ناچارند 
استفاده  ضعیف تر  چشم  تقويت  برای   قطره 

كنند.
با  يا  استرس  دچار  را  بچه ها  می تواند  امر  اين   

همساالن خود بیگانه كند.
ال سی دی های  دارای   ،Amblyz لنز های عینك 
چشم  روی  بر  كه  لنزی  است.  برنامه ريزی  قابل 
تنبل قرار گرفته است، در هر 30 ثانیه به مدت 
با  مشابه  عملکردی  تا  می شود  تیره  ثانیه  چند 

چشم بند داشته باشد. از آنجا كه كودكان مبتال 
مشکالت  ساير  دچار  معموال  چشم،  تنبلی  به 
نیز  آستیگماتیسم  يا  نزديك بینی  مانند  بینايی 
آنها  بینايی  اصالح  به   Amblyz می شوند، 
نمی كنند، استفاده  عینك  اين  از  زمانیکه   در 

 می پردازد.
در  را   Amblyz اثر  پژوهش  اين  در  محققان 
كودک   33 در  سنتی  چشم بند های  با  مقايسه 
سه تا هشت ساله مبتال به تنبلی چشم مقايسه 
كردند. در طول يك آزمايش سه ماهه، يك گروه 
به مدت دو ساعت در روز از چشم بند و گروهی 
ديگر از عینك Amblyz به مدت چهار ساعت 
هر  آزمايش،  پايان  در  كردند.  استفاده  روز  در 
دو گروه با وجود تفاوت در نوع درمان، به نتايج 
طور  به  كودكان  اين  يافتند.  دست  مشابهی 
نمودار  يك  از  خط  دو  ديدن  به  قادر   متوسط 

بودند.
دنبال  به  كه  نیست  پروژه ای  تنها   Amblyz
چشم  تنبلی  درمان  برای  خالقانه  راه حل های 
از  گروه  چندين  اخیر  سال های  در  می گردد. 
كه  كردند  ايجاد  را  ويديويی  بازی های  محققان 
تنبلی چشم  بازی ها، می تواند  اين  ادعا می كنند 

را درمان كند.
است  متفاوت  وسیله ای   Amblyz اما   
را  آن  دارو  و  غذا  سازمان  كه  دلیل  اين  به 
كرده  تايید  پزشکی  وسیله  يك  عنوان   به 

است.

جديدترين تحقیقات نشان می دهد انديشیدن درباره 
ياری رساندن به همنوعان و اختصاص دادن زمانی 
از روز برای انجام كارهای عام المنفعه، استرس های 

روزانه را كاهش می دهد.
مطالعات  انجام  از  پس  »يیل«،  دانشگاه  محققان 
از ساز  يافتند، استفاده  نتیجه دست  اين  به  طولی 
بهترين سدهايی  از  يکی  نوع دوستی  دفاعی  كار  و 
برابر استرس های محیطی  انسان ها در  از  است كه 
از  يکی  آنسل،  امیلی  پروفسور  می كند.  محافظت 
پژوهشگران اين تیم تحقیقاتی، می گويد: بررسی های 
انجام گرفته نشان داد، زمانی كه ما به افراد كمك 
می كنیم، نخستین قدم را برای حفظ سالمت روان 
خود برداشته ايم. نبايد فراموش كرد قرار گرفتن در 
معرض استرس های محیطی به طور مدوام، عالوه بر 
بر سالمت جسمی و كاهش قدرت  تاثیر گذاشتن 
سیستم ايمنی، موجب پايین آمدن خلق می شود. 
اين در حالی است كه يك سالم كردن سالم، لبخند 
زدن به يك همکار در محیط كار، باز كردن در برای 

يك دوست و كمك به او برای حمل آسان تر كیسه 
خريدش، می تواند در كنترل هیجان ها موثر باشد.

حمايت های  چگونه  داد  نشان  قبلی  مطالعات 
اجتماعی در كاهش استرس نقش دارد و تحقیقات 
كه  افرادی  و  حامی  فرد  است  كرده  ثابت  نوين 
از  چشمداشت  بدون  كمك رسانی  داوطلب  همواره 
مشکالت  با  قدرتمندانه تر  چگونه  هستند،  ديگران 
كنار می آيند. در واقع می توان گفت، كنار گذاشتن 
به  رساندن  خیر  درباره  تفکر  و  خودمحوری ها 
ويروس های  با  مبارزه  استراتژی  نوعی  به  ديگران 
در صورت  و  می آيند  به حساب  بیماری زا  هیجانی 
جامعه،  سطح  در  استراتژی  اين  شدن  همه گیر 
از  ديگر  يکی  می دهند.  كاهش  را  نگرانی  تبعات 
مثبت  هیجان  می دهد،  ادامه  طرح  اين  محققان 
ناشی از كمك كردن به ديگران، معموال وقتی افراد 
و  است  مشخص  كامال  می رسانند،  پايان  به  را  آن 
 كمتر كسی است كه به تثیر گذاری مثبت آن فکر

 نکند.
مشاغل  در  كه  افرادی  به  متخصصان  پیشنهاد 
از  استفاده  هستند،  كار  مشغول  استرس  پر 
است.  كار  محل  در  مثبت  اجتماعی  رفتارهای 
فرهنگ سازی  محققان  عقیده  به  همچنین 
سطح  در  ديگران  به  رساندن  كمك  و  نوع دوستی 
از  ناشی  دغدغه های  و  نگرانی ها  می تواند  جامعه 
آسمان  و  دهد  كاهش  را  امروز  استرس  پر  دنیای 
جلوه آبی  را  ماشینی  جوامع  رنگ   خاكستری 

 دهد.

مهم ترین معیارها برای انتخاب همسر

عینک پیشرفته برای درمان تنبلی چشمبهترین تکنیک مبارزه با استرس

آیا می دانید هوای آلوده چه بالیی سرمان می آورد؟ حکایت

كه  پرسیدند  قبیله  جديد  ريیس  از  سرخ پوست ها  و  بود  پايیز 
زمستان پیش رو سرد خواهد بود يا نه. از آنجايي كه ريیس جديد 
قديمي سرخ پوست ها چیزي  اسرار  از  بود،  مدرن  جامعه  نسل  از 
دهد،  تشخیص  توانست  نمي  آسمان  به  نگاه  با  او  بود.  نیاموخته 
زمستان چگونه خواهد بود. بنابراين براي اينکه جانب احتیاط را 
رعايت كند، به افراد قبیله گفت: »زمستان امسال سرد خواهد بود 

و آنان بايد هیزم جمع كنند.«
با  و  رفت  تلفن  مركز  به  رسید.  نظرش  به  ايده اي  بعد  روز  چند 
اداره هواشناسي تماس گرفت و پرسید: »آيا زمستان امسال سرد 

خواهد بود؟«
زمستان  اين  نظر مي رسد  »به  داد:  پاسخ  هواشناسي  كارشناس 

واقعا سرد باشد.«
ريیس جديد به قبیله برگشت و به افرادش گفت كه هیزم بیشتري 
انبار كنند. يك هفته بعد دوباره از مركز هواشناسي پرسید: »آيا 

هنوز فکر مي كنید كه زمستان سردي پیش رو داريم؟«
كارشناس جواب داد: »بله، زمستان خیلي سردي خواهد بود.«

ريیس دوباره به قبیله برگشت و به افراد قبیله دستور داد كه هر 
از  دوباره  آن  از  بعد  هفته  كنند.  مي بینند جمع  كه  هیزمي  تکه 
اداره هواشناسي پرسید: »آيا شما كامال مطمئن هستید كه زمستان 

امسال، خیلي سرد خواهد بود؟«
كارشناس جواب داد: »قطعا و به نظر مي رسد زمستان امسال، يکي 
از سردترين زمستان هايي باشد كه اين منطقه به خود ديده است.«

مطمئن  قدر  اين  مي توانید  چطور  »شما  پرسید:  قبیله  ريیس 
سرخ پوست ها  »چون  داد:  جواب  هواشناسي  كارشناس  باشید؟« 

ديوانه وار در حال جمع آوري هیزم هستند.«

معنی احسان به والدین چیست؟
، به كه احسان كنم؟ فرمود: به مادرت. گفت: سپس به  يا رسول اللَّ
كه؟ فرمود: به مادرت. گفت: پس از آن به كه؟ فرمود: به مادرت. 

گفت: سپس به كه؟ فرمود: به پدرت.
از ابی واّلد حّناط )گندم فروش(: گويد: از امام صادق )ع( پرسیدم 
از قول خدا عّز و جّل )آيه 23 سوره اسراء(: »و به والدين احسان 

كنید«، اين احسان چیست؟
آنها  و  باشی  يار  آنها  با  به خوشی  كه  است  اين  احسان  فرمود: 
چه  اگر  و  بخواهند  تو  از  دارند،  نیاز  را  آنچه  كه  وانداری  را 
مگر  كنی(؛  فراهم  نگفته  را  آنها  حوايج  )يعنی  باشند  توانگر 
عمران(:  آل  سوره   ۹2( فرمايد  می   عّزوجل  خدا  كه  نیست 
انفاق داريد،  دوست  آنچه  از  آنکه،  تا  نرسید  كردن  احسان   »به 

 كنید«. 
گويد: سپس امام صادق )ع( فرمود: و اما قول خدا عّزوجل )آيه 23 
سوره اسراء(: »اگر چنانچه يکی از آنها يا هر دو نزد تو به دوران پیری 
رسیدند، به آنها اف مگو و با آنها درشتی مکن«؛ يعنی اگر تو را به 
 تنگ آوردند، به آنها مگو اف و اگر تو را زدند با آنها درشتی مکن.

را زدند  تو  اگر  يعنی  بگو«؛  احترام سخن  با  آنها  به   فرمود: »و 
و  كريمانه  گفتار  است  اين   بیامرزاد؛  را  شما  خدا  بگو:  آنها   به 

محترمانه. 
فرمود: »از روی مهربانی در برابر آنها زبونی و فروتنی كن«؛ يعنی 
چشم به آنها خیره مکن و جز با مهر و دلسوزی به آنها نگاه مینداز 
و آواز خود را بر آواز آنها میفراز و دست باالی دست آنها مدار و 

بر آنها پیشی مگیر. 
امام صادق )ع( می  فرمود: 

، به من سفارشی  مردی نزد پیغمبر )ص( آمد و گفت: يا رسول اللَّ
به  گرچه  مگیر  شريك  خدا  با  را  چیزی  فرمود:  پاسخ  در  فرما. 
ايمان  به  وابسته  دلت  آنکه  و شکنجه شوی؛ جز  آتش سوخته 
به  و  باش  فرمانبر  را  خود  مادر  و  پدر  و  باشد  واحد  خدای  به 
آنها احسان كن چه زنده باشند و چه مرده و اگر به تو فرمان 
ايمان از  اين  زيرا  دارايی خود دست بکش؛  و  از خاندان   دهند، 

 است. 
 از منصور بن حازم، گويد: به امام صادق )ع( گفتم: كدام عمل افضل است؟ 
فرمود: نماز در وقتش و احسان به پدر و مادر و جهاد در راه خدا 

عّزوجل. 
از امام كاظم )ع( روايت است كه مردی از رسول خدا )ص( پرسید: 

حّق پدر بر فرزند چیست؟ 
فرمود: او را به نام نخواند و جلو او راه نرود و پیش از وی ننشیند 

و وسیله دشنام به او را فراهم نکند. 
از محمد بن مروان كه امام صادق )ع( فرمود: 

چه مانعی است هر مردی از شماها را كه احسان كند به پدر و 
مادرش، زنده باشند يا مرده، از طرف آنها نماز بخواند و از طرف 
روزه  آنها  از طرف  و  آنها حج كند  از طرف  و  بدهد  آنها صدقه 
بدارد و آنچه كرده است، از آن آنها باشد؛ مانند آنها را هم، به 
او خیر فراوانی او بدهند و خدا عّزوجل به احسان و صله   خود 

 افزايد. 

این خوراکی ها را شب ها نخورید!

از  سرشار  برنج،  و  خمیرها  انواع  کاظمی:  سادات  وطن-مریم  کیمیای 
هیدرات های كربن هستند كه در صورت مصرف شبانه، به شکل كالری ذخیره 

می شوند. بهتر است برای وعده شام، سبزيجات و ساالد انتخاب شود.
 به گزارش سرويس بهداشت و سالمت قدس آنالين، معموال شب ها كه خسته 
به منزل باز می گرديم، اولین خوراكی هايی را كه در دسترس باشد، می خوريم؛ 
غافل از اينکه فکر كنیم برای وعده شام، مناسب است يا نه. د رحالی كه شام  
وعده غذايی مهمی است و حتی در صورت رعايت رژيم های الغری نیز، نبايد 
آن را حذف كرد؛ زيرا باعث حفظ فعالیت متابولیسم بدن شده و از سالمتی 
محافظت می كند. اما بايد توجه داشت كه چه خوراكی هايی برای شام انتخاب 
می شوند؛ زيرا بعضی از مواد غذايی ديرهضم هستند و مانع از خواب راحت 

می شوند. پس آنها را از وعده شام حذف كنید!
««گوشت قرمز

و  از منزل هستند  بیرون  افراد طی روز  از  امروز، بسیاری  در دنیای مدرن 
شب ها گرسنه و خسته باز می گردند. تمايل به مصرف گوشت و سبزيجات 
طرفداران زيادی دارد؛ اما بايد بدانید كه چنین غذايی اصال برای وعده شام 
مناسب نیست؛ زيرا گوشت قرمز مقدار زيادی پروتئین دارد و ديرهضم است 
كه باعث فعالیت معده در تمام طول شب می شود. اين مسئله  زمینه ساز 
اختالالت خواب، نفخ، ايجاد گاز معده و حتی ناراحتی های جدی تری می شود.

««پیتزا
كمتر كسی است كه به پیتزا عالقه ای نداشته باشد و اين غذای سريع را برای 
وعده شام انتخاب نکند. اما بايد توجه داشت كه پیتزا مقدار زيادی آرد سفید و 
چربی دارد كه عالوه بر بروز چاقی، فعالیت بسیاری به دستگاه گوارش تحمیل 
می كند.گرچه می توان با افزودن سبزيجات پیتزای سالم تری تهیه كرد، اما 
باز هم پنیر و ادويه ها بر عملکرد معده تاثیر می گذارند. اگر خیلی پیتزا دوست 

داريد، آن را در وعده ناهار میل نمايید.
««شیر

از قديم توصیه می شد كه قبل از خواب يك لیوان شیر گرم بنوشید؛ زيرا 
به حساب  برای خواب مطلوب  تريپتوفان است كه ماده ای عالی  از  سرشار 
می آيد. اما اين حالت به شرايط هر فردی بستگی دارد. اگر عادت داريد كه هر 
شب يك لیوان شیر با كمی عسل میل كنید، اين رويه را ادامه دهید؛ اما به 

طور كلی نوشیدن شیر طی شب چندان تايید شده نیست.
شیر به دلیل وجود الكتوز به راحتی هضم نمی شود و بسیاری از افراد نسبت 
به اين ماده حساسیت دارند. همچنین بايد خاطر نشان كرد كه شیر سرشار 
از پروتئین حیوانی و كلسیم است كه اين دو ماده نیز، در شب هضم مشکلی 
دارند. در صورت تمايل به نوشیدن شیر قبل از خواب، بهتر است شیر بادام 
را انتخاب كنید كه عالوه بر هضم بهتر، به خواب مطلوب نیز كمك می كند.

««کاهو و سبزیجات سبز
هیچ غذايی سالم تر از ساالد نیست؛ اما شايد بهترين انتخاب برای وعده شام 
نباشد. تركیب كاهو همراه با چاشنی ها و مواد ديگر طعم دلچسبی دارد؛ اما 
خوردن آن در شب می تواند باعث ايجاد نفخ و گاز معده شود. البته باز هم 

نبايد ويژگی های فردی را ناديده گرفت.
كرفس نیز جز سبزيجاتی است كه در شب توصیه نمی شود؛ زيرا مانند كاهو 

سرشار از فیبر است.
««سیر و پیاز

مصرف سیر و پیاز خام در وعده شام، موجب التهاب معده و افزايش بروز 
سوء هاضمه می شود. اين نکته در مورد غذاهای پر ادويه و تند نیز، صدق 
می كند. در كنار لذت از طعم دلچسب آنها بايد منتظر تاثیرات آن در روز 

بعد نیز باشید.
««برنج و ماکارونی

شايد يك بشقاب پلو يا ماكارونی خوشمزه، انتخاب دلچسبی برای شام باشد؛ 
اما از نظر سالمتی قطعا توصیه نمی شود. در وعده شام بهتر است از نشاسته 
و  برنج  اگر خیلی دوست داريد در شب  اما  استفاده كرد؛  كامل سبزيجات 
ماكارونی بخوريد، حجم آن را كمتر كنید تا هیدرات كربن كمتری به بدن 
برسد؛ زيرا طی شب مورد هضم نمی شود و به شکل كالری ذخیره می شود. 
در اين صورت بهتر است بعد از شام كمی ورزش كنید تا اين مقدار كالری 

نیز مصرف شود.

 راه اندازی کارخانه های نساجی
 در اصفهان قدیم

در  نساجی  كارخانه های  راه اندازی  قبل،  سال  يکصد  به  نزديك 
اصفهان، اين شهر را به يکی از قطب های اين صنعت در منطقه 
دادند.  شرق«  »منچستر  لقب  آن  به  كه  آنجا  تا  كرد  تبديل 
منابع  اصلی ترين  از  يکی  بافندگی،  كارخانه های  روزگار  آن  در 
دهه  دو  از  كمتر  در  و  می رفت  شمار  به  اصفهان  مردم  درآمدی 
راه اندازی شهر،  اين  در  نساجی  بزرگ  كارخانه   10 به   نزديك 

 شد.
پهلوی،  عصر  آغاز  در   1304 سال  در  تاريخی  اسناد  گزارش  به 
نخستین كارخانه نساجی اصفهان با نام »وطن« آغاز به كار كرد 
و ده سال بعد دومین كارخانه با نام »ريسباف« تاسیس شد. به 
»زاينده رود«،  »شهرضا«،  مانند  ديگر  كارخانه  چندين  آن  دنبال 
نقاط  در  »نختاب«،  »رحیم زاده«،  پشم«،  »صنايع  »پشم باف«، 
مختلف شهر راه اندازی شد. گفته می شود اين كارخانه ها همگی 
در قالب شركت سهامی اداره می شدند و مردم شهر با خريد سهام 
در سود آن ها شريك بودند. رونق اين صنعت در اصفهان، اما ديری 
پارچه های  واردات  افزايش  و  پايان جنگ جهانی دوم  با  و  نپايید 
ارزان قیمت، سود اين كارخانه ها به شدت كاهش پیدا كرد و يکی 

پس از ديگری ورشکست شدند. 

تربیت کودک دانستنی شهر حکایت 

زمان های قدیم

 «  خواندنی

از لنز دوربین 
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