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اهمیت 9 دی ماه هستیم؛  پر  و  بزرگ  آستانه حماسه  در 
روزی که به لطف الهی و با حضور مردم انقالبی و با بصیرت 
امید  و  خزیدند  النه  به  فتنه گران  و  شد  کور  فتنه  چشم 
دشمنانی که چند ماه خوشحال و خشنود شده بودند به و 
نا امیدی مبدل گشت؛ دشمن فهمید که نفوذ در این ملتی 
که حسین حسین می کنند و عاشورایی هستند سخت و 
غیر ممکن است. هر چند سال ها عده ای مزدور پرورانده 
باشند و قول و وعده وعیدهایی به آن ها داده شده باشد، 
اما این مزدوران معموال در بین مردم صاحب نفوذ نیستند 
و کاری را از پیش نخواهند برد؛ به مناسبت این حماسه با 
عظمت از فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی بهره مند 

می شویم که فرمودند:
من در همین فتنه  88 به بعضی دوستان قراین و شواهد 
را نشان دادم؛ حداقل از ده سال، پانزده سال قبل از آن، 
برنامه ریزی وجود داشت. از بعد از رحلت امام برنامه ریزی 
در سال 78 ظاهر شد؛  برنامه ریزی  آن  اثر  داشت؛  وجود 
مسایل کوی دانشگاه و آن قضایایی که اغلب یادتان هست، 
تجدید  یک  آمد،  پیش   )88( گذشته  سال  که  قضایایی 
حیاتی بود برای آن برنامه ریزی ها. ایشان در تعریف فتنه 
چنین فرمودند: معنایش این است که یک عده ای بیایند با 

ظاهر دوست و باطن دشمن وارد میدان شوند...
 ادامه در همین صفحه 
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 حماسه 9 دی ماه در کالم مقام 

معظم رهبری 

حماسه 9 دی ماه در کالم مقام معظم رهبری 

رسمقاهل

شورای نگهبان بررسی صالحیت 
 داوطلبان مجلس خبرگان رهبری

 را آغازکرد

رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان:

 تأمین حقابه تاالب گاوخونی

 درهر شرایط 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

مقاومت بدنه دولت در برابر 
الکترونیکی شدن

مردم هشیار باشند

قیمت بلیت قطارهای اصفهان 
افزایش پیدا نکرده است
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انتخابات 

محیط زیست 

اقتصاد

درشهر 

...فضا را غبارآلود کنند؛ در این فضای غبارآلود، دشمن 
صریح بتواند چهره  خودش را پنهان کند ، وارد میدان 

شود و ضربه بزند... 
فتنه گر یک تکه حق، یک تکه باطل را می گیرد؛ اینها را 
با هم مخلوط می کند، در کنار هم می گذارد؛ »فحینئذ 
یشتبه الحّق علی اولیائه«؛ آن وقت کسانی که دنبال 
حقند، آنها هم برایشان امر مشتبه میشود. فتنه این 

است دیگر.)۲9/۱۰/۱۳88( 
الّذین ظلموا منکم خاّصة«،  تصیبّن  فتنة ال  اتّقوا  »و 
فتنه ای  چنین  یک  از  می گوید  ...قرآن   )۲۵ )انفال: 
پرهیز کنید که وقتی آمد، فقط دامن آن کسی را که 
موجب فتنه است، دامن آن کسی را که ظالم است، 
نمی گیرد؛ دامن بیگناه ها را هم می گیرد؛ دامن کسانی 
را هم که در ایجاد این فتنه تاثیر نداشته اند، می گیرد. 
از یک چنین فتنه ای پرهیز کنید، مراقب  اتّقوا«؛  »و 
کار چیست؟ الزمه اش خوْدنظارتی  این  باشید. الزمه  
است؛ یعنی بر یکدیگر نظارت کنیم؛ »و تواصوا بالحّق 
و تواصوا بالّصبر«؛ )عصر: ۳( دایم تواصی کنیم. اینها 

نشانه های سالمت است.)9۱/۳/۲4( 
باطل  با  آن حق  در  که  است  این  فتنه  خاصیت 
مخلوط می شود و تشخیص را سخت می کند؛ به 
همین جهت احتمال گمراهی زیاد است. حال باید 

چه سالحی داشت تا گمراه نشد؟ می فرمایند:
یک  جوانان  مجموعه   دارد،  بصیرت  که  ملتی  یک 
می کنند  حرکت  آگاهانه  دارند،  بصیرت  وقتی  کشور 
و قدم برمی دارند، همه  تیغهای دشمن در مقابل آنها 
بود،  وقتی  بصیرت  است.  این  بصیرت  میشود.  کند 
غبارآلودگی فتنه نمی تواند آنها را گمراه کند، آنها را 
به اشتباه بیندازد. ...در زندگی پیچیده  اجتماعِی امروز، 
بدون بصیرت نمی شود حرکت کرد. جوان ها باید فکر 
کنند، بیندیشند، بصیرت خودشان را افزایش بدهند.  
را  فضا  غلیظ،  مه  یک  مثل  فتنه   )۱۵/۰7/۱۳88(
نامشخص می کند؛ چراغ مه شکن الزم است که همان 

بصیرت است.)۱۳89/4/۲(
فتنه  با  درمقابله  مردم  وظیفه  ببینیم  اکنون 
چیست؟ وقتی فتنه ظاهر شد مردم باید با چشمان 
باز و تیزبینی آن را دنبال کنند و به سرعت از خود 
حساسیت نشان دهند و در صحنه حاضر شوند. تنها 
حضور  کند،  کور  را  فتنه  چشم  می تواند  که  چیزی 
مردم است؛ مردمی که دلداده دین خدا هستند و از 
هشیاری،  این  کنند.  می  پاسداری  الهی  ارزش های 
خصوصیت  آوردن،  حساب  به  را  لحظه  موقع سنجی، 
برجسته و مهمی است که باید ملت ما در همه  موارد 
دشمن  توطئه   و  دشمنی  که  آنجایی  باشند؛  متوجه 
حس می شود، به صورت لحظه ای باید همه حساسیت 

نشان بدهند. این از ناحیه  مردم.)9۱/7/۱9(
بایستی ارتباط خود را با خدا حفظ کنیم، مستحکم 
است:  همین  الهی  حرکت  یک  خاصیت  کنیم. 
مردم،  اراده   و  عزم  مردم،  کارهای  مردم،  همت های 
حضور مردم، در کنار توجه به خدا، در کنار دل های 
آماده  برای تضرع؛ اینها خیلی مهم است. ارتباط خود 
به  متمایل  ما  نگذاریم دل های  کنیم.  قوی  با خدا  را 
سمتی شود که ما را از راه خدا دور کند؛ »ربّنا التزغ 

قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة«؛)آل 
عمران: 8( این دعایی است که قرآن به ما یاد می دهد. 

)89/۱۰/8(
اما طراح و مجری فتنه ای که گذشت، چه کسانی 

بودند؟
از  بیرون  در  مدیر  و  نقشه کش  و  طراح  فتنه،  آن  در 
مرزها بوده و هست؛ عده ای به خاطر حب به نفس و 
حب به مقام اسیر توطئه آنها شدند و دانسته یا ندانسته 

با آنها همکاری کردند. )89/۱۱/۱۵(
این کسانی که شما بهشان میگویید سران فتنه، کسانی 
البته  اینها را هل داد وسط صحنه.  بودند که دشمن 
گناه کردند. نبایستی انسان بازیچه  دشمن شود؛ باید 

فورا قضیه را بفهمد.)89/۱۰/۱9( 
انتخابات  ایران در  کسانی که در مقابل عظمت ملت 
ایستادند، از ملت نیستند بلکه افراد ضد انقالب صریح 
)منافقان، سلطنت طلبان و ...(  یا افرادی هستند که بر 
اثر جهالت و لجاجت خود همان کار ضد انقالب را انجام 
می دادند و ربطی به توده مردم ندارند.)۱9/۱۱/۱۳88( 
معلوم شد طراح بیرونی و مجری داخلی است که 
هردو با یک قصد کار فتنه را دنبال کردند و می 
کنند و آن سرنگونی جمهوری اسالمی است و به 

چیزی کمتر از آن راضی نمی شوند:
آنها فتنه سال 88 را برای زمین زدن نظام جمهوری 

اسالمی، تقویت یا تدارک کردند )9۰/۵/۱6(
بنا بود جمع   به گمان آنها بساط جمهوری اسالمی 
شود؛ نه فقط حقیقت دین، حتی شعارهای دینی هم 

باقی نمانَد؛ برنامه این بود. )89/۱۰/۱9(
فتنه  این  بود.   88 سال  فتنه   پشت  بزرگی  توطئه    
خیلی چیز مهمی بود؛ قصدشان خیلی قصد عجیب و 
غریبی بود؛ در واقع می خواستند ایران را تسخیر کنند.

)۱۲/۰8/۱۳89(
شدند،  وارد  جنجال  این  در  و  فتنه  این  در  بعضی   
نفهمیدند اسم این براندازی است؛ نفهمیدند این همان 
فتنه است که امیرالمؤمنین فرمود: »فی فتن داستهم 
قامت علی سنابکها«. و  بأظالفها  و وطئتهم  بأخفافها 

میکند  نابود  و  خرد  فتنه   )۳ خطبه ی  )نهج البالغه، 
کسانی را که زیر دست و پای فتنه قرار بگیرند. آنها 
نفهمیدند این فتنه است. یک حرفی را یکی گفت، اینها 
هم تکرار کردند. پس نمی شود همه را محکوم به یک 
حکم دانست. حکم معاند متفاوت است با حکم غافل. 

البته غافل را هم باید بیدار کرد.)9۰/7/۲۰(
باید متوجه بود و به قول معروف مراقب  نکته ای که 
بود که از این سوراخ دوباره گزیده نشد، این است که 
در انتخابات در پیش عده ای مجدد همان غوغا را به پا 
نکنند؛ بلکه همه به قانون احترام بگذارند و از جو سازی 

و غوغاساالری بپرهیزند.
قانون  به  که  بود  همین   88 فتنه   آتش افروزان  گناه 
نکردند. ممکن  به رای مردم تمکین  نکردند،  تمکین 
است کسی بعد از انتخابات اعتراض داشته باشد؛ خیلی 
خوب، این اعتراض ایرادی ندارد؛ اما راه قانونی دارد که 
چگونه باید این اعتراض را بیان و دنبال کرد. اگر قانون 
را قبول داریم، باید از آن راه برویم. این هم نکته  اصلی 

است)9۰/7/۲۰(

وقتی مردم رفتار خارج از عرف و قانون فتنه 
گران را دیدند و با صبر تمام آن قضایا را مشاهده 
کردند و دیدند عوامل غفلت زده و افرادی که دل 
به مقدسات مردم هم رحم  اند  به دشمن بسته 
نمی کنند؛ به میدان آمدند و حماسه 9دی را رقم 
این رابطه  را کور کردند؛ در  زدند و چشم فتنه 

رهبر عزیز فرمودند:
و  است  اساسی  نکته  یک  سال 88  دی  قضیه  9  در 
آن نکته برمی گردد به هویت انقالب و ماهیت انقالب. 
یعنی همان روحی که حاکم بود بر اصل انقالب ما و آن 
حضور عظیم بی نظیر تاریخی در سال ۵7، همان روح 
در ماجرای 9 دی نشان داده شد؛ کمااینکه در قضایای 
گوناگون دیگر هم نشان داده شده، لیکن در 9 دی به 
شکل بارزی نشان داده شد؛ به طوری که جای انکار و 
تردید و تامل برای هیچ کس از بدخواهان و دوستان و 
دشمنان و دیگران باقی نگذارد. آن روح چه بود؟ روح 
دیانت حاکم بر دل های مردم بود. پس اینجا ما دو تا 
عنصر در کنار هم داریم: یک عنصر، عنصر مردم است؛ 
که مردم در هر کشوری، در هر جامعه ای، اگر چنانچه 
و  کنند  عمل  بدهند،  خرج  به  بصیرت  کنند،  همت 
حل  را  مشکالت  همه   می توانند  بشوند،  میدان  وارد 
کنند. یعنی بزرگ ترین کوه ها در مقابل حضور مردم 
جابه جا  را  بزرگ  کوه های  می توانند  می رود؛  بین  از 
کنند. این یک حقیقت آشکاری است که بسیاری از 
دیگر  و  اسالمی  کشورهای  در  اجتماعی  تحلیل گران 
نکردند؛  درک  نکردند،  لمس  درست  را  آن  کشورها 
 ما این را لمس کردیم. هنر بزرگ امام بزرگوار ما هم 
همین بود.عنصر دوم هم عنصر ایمان دینی مردم است. 
ایمان دینی، آن معجزه گری است که قادر است اوال 
همه  مردم را بسیج کند و بیاورد، ثانیا آنها را در صحنه 
نگه دارد، ثالثا سختی ها را برای آنها هموار و آسان کند؛ 
هیچ ایمان دیگری این خصوصیت را ندارد. )9۰/9/۲۱( 

اما چه شد که مردم به میدان آمدند:
در قضیه  9 دی هم باز پای امام حسین در میان بود، 
و  حرکات سخیف  آن  اگر  بود.  میان  در  عاشورا  پای 
در واقع گریه آور از سوی این گروه های ایضا سخیف، 
این  و  عظیم  حرکت  این  نمی آمد،  پیش  عاشورا  در 
به  شکل  این  به  نبود  معلوم  مردم  عمومی  تحرک 
بود. میان  در  عاشورا  پای  هم  اینجا  بیاید.   وجود 

)9۰/9/۲۱(
مردم احساس وظیفه  دینی کردند و دنبال این وظیفه، 
این  دادند. عمل صالح  انجام  را  عمل صالح خودشان 
بود که توی خیابان بیایند، نشان بدهند، بگویند مردم 
عظیم  حجم  آن  مردم،  حرکت  این  با  اینند.  ایران 
تبلیغات دشمن که می خواست فتنه گران را مردم ایران 
از  ایران  مردم  که  بدهد  نشان  اینجور  و  کند  معرفی 
انقالبشان، از نظامشان برگشتند، به کلی نقش بر آب 
شد؛ یعنی مردم نشان دادند که این، مردم ایران است. 
از بعد  تحلیل گران خارجی وقتی نگاه کردند، گفتند 
بعد  از  گفتند  بعضی  شاید  یا  بزرگوار،  امام  رحلت  از 
بزرگی،  این  با  انقالب، هیچ اجتماعی  اول  از حرکات 
با این تپش، با این شور و هیجان وجود نداشته، که 
است.  دی   9 حقیقت  این،  شدند.  میدان  وارد   مردم 

)9۰/9/۲۱(

مسوولدمری

میالد با سعادت ایپمبر اعظم  

 محمد مصطفی2 و امام
 جعفر صادق 8 مبارکباد 

مقام معظم رهبری در دیداربا خانواده  شهیِد آشوری:

»مسیحیان ایران از انقالب و جنگ 
سربلند بیرون آمدند«

چه کسی 
جز اسراییل 
از ویرانی 

سوریه 
و عراق 
 خوشحال

 می شود؟ 



 

»حاج خانم! من یه معذرت خواهی به شما بدهکارم. کسی که قراره 
چند دقیقه دیگه تشریف بیارند منزل شما، آقای خامنه ای هستند...« 
جمله تمام نشده بود که اشک مادر جاری می شود. برادرها اما، هنوز 
بغض  ثانیه.  چند  در حد  فرصتی  کنند؛  باور  که  می خواهند  فرصت 
می شود،  خارج  دهانشان  از  که  کلماتی  اولین  با  هم  آلبرت  و  آلفرد 

می شکند.
تعجبشان تعجبی ندارد؛ تعجبشان به اندازه  تعجب خود ماست. وقتی 
قاب  دو  فقط  مسیحی،  یک  منزل  دیوار  روی  دیدیم  و  شدیم  وارد 
عکس هست، یکی قاب عکس شهید روبرت الزار و دیگری قاب عکس 

امام و رهبری؛ دو قاب عکس رنگ و رو رفته  قدیمی.
ساعت ۶:۳۰ شب است و فقط مادر و دو برادر شهید در منزل هستند. 
عیسی  تولد  شب  مراسم  برای  کلیسا  به  رفته اند  نوه ها  و  عروس ها 
مسیح علیه السالم. مادر که تا چند دقیقه پیش مدام اصرار می کرد 
از میوه و شیرینی و آجیل شب عیدشان بخوریم، حاال اصرارش  ما 
بیشتر شده. خیالش را با یک جمله راحت می کنیم: »شما صبر کنید 
آقا بیایند و بروند. کل میز را برایتان خالی می کنیم.« لبخندی می آید 
کوچک  کاج  کنار  مبل،  روی  می نشیند  می رود  و  لب هایش  روی 
مصنوعی. خانه خیلی کوچک است و مادر نگران اینکه باالترین مقام 
مملکت قرار است وارد چنین منزل کوچکی شود. مسئوالن برنامه اما، 
سعی می کنند دلداریش دهند که چیز مهمی نیست؛ اجازه گرفته اند 
و دارند مبل ها و میز ناهارخوری را جابه جا می کنند تا چند متر فضا 

باز شود. برادرهای شهید هم کنار مادر می نشینند.
کاشان  از  داشتم  بود.   ۷۵ »سال  می کند:  باز  را  صحبت  سر  آلفرد 
قم،  رفتم  قم.  بردن  رو  مدارکم  کردم.  تصادف  که  تهران  می یومدم 
داشتم.  راه  دو  بود.  رمضان  ماه  جمکران.  رفته  مربوطه  افسر  گفتن 
یا ول کنم بیام تهران و چند روز بعد دوباره برگردم یا برم جمکران. 
با خودم گفتم این همه مدت تو این مسیر رفت وآمد کردم، تا حاال 
جمکران نرفتم. برم اونجا. شب چهارشنبه بود و ماه رمضان. جمکران 
یا  زنده  بیار؛  برام  رو  برادرم  خبر  یا صاحب الزمان!  گفتم  بود.  غلغله 
شهید. من که صاحب الزمان رو نمی شناختم. اما دیدم همه ی مردم 
کنم.  دعا  مفقوداالثرم  برادر  برای  افتاد  دلم  به  می کنند،  دعا  دارند 
همون موقع بود که یه نفر اومد یه کاسه آش تعارف کرد. یه نفر هم 
یه تیکه نون بهم داد. خالصه، کارم با افسر تموم شد و اومدم تهران. 
چهارشنبه تهران بودم. پنجشنبه بود که از معراج خبر آوردند برادرم 
برگشته و فردا با ۱۰۰۰ شهید تشییع میشه. فرداش روز قدس بود. 
مادرم از هیچی خبر نداشت. به دلش الهام شده بود. رفته بود نماز 
این جوری  تشییعی  هیچ  روز.  اون  بود  غوغایی  تشییع.  برای  جمعه 
نشده بود. کلی از هم محلی های مسلمون اومده بودن تشییع جنازه  
برادرم. تو همین کلیسای مارگیوگیز جمع شده بودند و سینه می زدند 

و می گفتند: حضرت عیسی مسیح، صاحب عزاست امروز...«
یکی از مسئوالن جلو می آید و می گوید: »حاج خانم! یادتونه سال ۸۶ 
گفته بودید می خوام رهبر رو ببینم؟ حاال آقا میان منزلتون...« مادر 
»حاج  لقب  از  نیست،  پسرش  به حرف های  اصال حواسش  انگار  که 
خانم« هم که مدام تکرار می شود، تعجب نمی کند. تو حال و هوای 
خودش است. می گوید: »به همه گفتم کاش می شد آقا بیان دیدن 
ما. یا ما بریم دیدن ایشون.« آلفرد می رود و یک روزنامه   قدیمی را 
می آورد. »همشهری محله، منطقه  یازده، ۱۲دی۸۶« یک نیم صفحه 
»مادر طی  نوشته:  هم  کادر  یک  در  و  مصاحبه شده  مادر شهید  با 
دیدارهای مکرری که با مسئوالن بنیاد شهید داشته، از آنها خواسته 
مانده است.  بی جواب  ولی  کنند؛  فراهم  را  رهبر  با  مالقات  امکان  تا 
دلش می خواهد رهبر را ببیند و انتظارش این است که این امر محقق 

شود.«
»وقتی  می گیرد:  دست  را  صحبت  رشته   مادر  گذشته.   ۷ از  ساعت 
چه  بود.  دور  خیلی  نرفتم.  پسرم  شهادت  محل  رفتم،  نور  راهیان 
فرقی داره، همه  شهیدان بچه های من هستن. پسرم رو تو آرامستان 
اقلیت های دینی تو جاده  ساوه دفن کردیم. مرتب سر می زنم بهش. 
دو روز پیش هم اونجا بودیم. عید پاک هم می ریم. تو دهه  فجر هم 

یه روز برای غبارروبی می ریم...«
 توی همین صحبت هاست که رهبر انقالب می رسند. مادر به استقبال 
می گوید:  مادر  می کنند.  ادب  عرض  و  می روند  جلو  پسرها  می رود. 
»درود بر شما. درود بر همه  ملت ایران.« رهبر می گویند: »خدا شما 
دعا  آقا  و  شما.«  سایه   »در  می دهد:  جواب  مادر  و  کند«  حفظ  را 
می کنند: »خدا فرزندتان را با اولیایش محشور کند.« همه می نشینند 
و مادر می گوید: »کلبه  کوچکم پر شد. خیلی خوشحال شدم شما 

لحظه ای  دهد.  ادامه  را  حرفش  نمی گذارد  بغض  آوردید...«  تشریف 
مکث می کند و ادامه می دهد: »به همه می گفتم. رهبر مال من هم 

هست. مگه فقط برای مسلمون هاست؟ برای همه است.«
ابراز  و  آمده اند  دیر  اینکه  از  می کنند  عذرخواهی  انقالب  رهبر 
خوشحالی از اینکه در شب عید آشوری ها، این دیدار انجام شده. طبق 
معمول از شهید می پرسند. آلفرد جواب می دهد: »چند روز مونده بود 
سربازیش تموم شه. اما قبول نکرده بود برگرده. بعد از قطعنامه شهید 
شد. اول گفتند اسیر شده. بعدها که رفتیم خونه  هم رزمش، می گفت 
تا لحظه  آخر پشت تیربار بود. هرچی گفتم بریم عقب، نیومد. تا این 
کردند.  اسیرمون  شد.  زخمی  و  سنگرمون  به  خورد  خمپاره  یه  که 
با قنداق تفنگ زدند توی  گفتند بقیه کجان؟ گفتیم کسی نمونده. 
سرم و بیهوش شدم. در بعقوبه به هوش اومدم. پرسیدم کسی هم با 
از  مادر  بی خبری  ۸ سال  آغاز  قصه   این،  و  نه.«  گفتن  آوردین،  من 

جوان ۲۲ ساله اش بود.
شهید،  خانواده   برای  فقط  نه  است.  افتخار  مایه   اینها  می گویند  آقا 
از  ناشی  که  کشور  امنیت  به  می کنند  اشاره  کشور.  کل  برای  بلکه 
می کنند،  اشاره  مادر  به  که  حالی  در  بعد  مجاهدت هاست.  همین 
می گویند: اینها را همه می دانند؛ اما نکته  مهم این است که: »پشت 
باارزش  این مجاهدت، مجاهدت  این خانم است. این روحیه خیلی 
می شود  بقیه  مانع  که  می کند  بی تابی  انقدر  یک نفر  یک وقت  است. 
او  بعد هم صبر  و  پدر  و  مادر  اما رضایت  دنبال کنند.  را  او  کار  که 
این فضا را ایجاد می کند. هرجا می روم، غالبا مادرها روحیه شان بهتر 
کنیم.  را درک  مادران  احساسات  نمی توانیم  مردها  ما  پدرهاست.  از 
آلفرد  اما مادر فرق می کند.«  را دوست دارند،  مردها هم فرزندشان 
حرف های رهبر را تایید می کند: »من رفتم معراج، جنازه رو که دیدم، 
اما  شناختم.  استخوناش  از  بود.  درشت  خیلی  برادرم  آخه  شناختم. 
گفتند باید مادرش بیاد تایید کنه.« مادر از خاطراتش بیرون می آید: 

»پسرم قهرمان بود.«
 رهبر انقالب دوباره رشته  سخن را دست می گیرند: »اقلیت مسیحی، 
جنگ.  و  انقالب  در  آمد  بیرون  سربلند  آشوری،  هم  و  ارامنه  هم 
از  کم کم  که  مادر  شجاع.«  بصیر  عاقل  وفادار  ایرانی  یک  به عنوان 
خبری  کنفرانس  کرمانشاه،  »در  می گوید:  درآمده،  جلسه  اول  بهت 
گذاشتند. گفتم من بلد نیستم خوب فارسی حرف بزنم. گفتند اشکال 
ندارد. از همه هم بهتر حرف زدم. گفتم مسلمان و مسیحی باید دست 
بروم  بدهید،  اسلحه  گفتم  بسازیم.  را  ایران  و  بدهیم  هم  دست  در 
بجنگم.« آقا نگاهی می اندازند و می گویند: »اگر می دادند، می رفت  ها! 
روحیشون قوی است...« صدای خنده، یخ جلسه را آب می کند. مادر 
آنقدر  رو...«  صدام  ببینم  روزی  می خواستم  خدا  »از  می دهد:  ادامه 
لحظه ای  بگوید.  را  فعل جمله  نمی آید  است که حتی دلش  مهربان 
نمی گذارد  شدم.«  راحت  »دیدم.  می گوید:  بغض  با  و  می کند  مکث 
اشکش بریزد. ادامه می دهد: »چون ما اهل جنگ نبودیم که. آمدند 
این کارها رو کردند...« رهبر حرف های مادر را تایید می کنند: »اینهای 
دیگر هم همین جوری می شوند. حاضر نیستند استقالل ما را تحمل 

کنند.«
مادر به زبان آشوری چیزی به پسر می گوید و آلفرد با شک و تردید از 
رهبر می پرسد: »کیک خانگی می خورید؟« آقا که موافقت می کنند، 
با  است.  است دست پخت خودش  معلوم  مادر می شکفد.  از گل  گل 
خوشحالی به رهبر می گوید: »من می گویم یک کار بدهید به من که 
می گویند: »همین  باز  روی  با  آقا  کنم.«  مملکت خدمت  برای  بروم 

حرف شما، کار بزرگی است. یکی از کارهای انبیا »تبیین« بود. خیلی 
از مردم، راه را کج می روند، چون نمی دانند. اگر بیان وجود داشت، راه 
روشن می شود. همین خصوصیت این خانم و گفتن این حرف ها کار 
بزرگی است. خانم ها در جنگ کارهای بزرگی کردند. جبهه رفتند، 
پرستاری کردند، اما بیان از همه مهم تر است. همین حرف زدن شما، 
چه در کلیسا و چه بیرون، و ابراز این روحیه کار خیلی مهمی است. 
ان شاءاهلل خدا به شما طول عمر بدهد و همین روحیه را حفظ کنید.«

اطرافیان می گویند: »خیلی کیک  به  و  تکه کیکی می خورند   رهبر 
هم  با  فرزند  دو  و  مادر  نمی خورید؟«  شماها  است،  خوشمزه ای 
دیگر  و  همراهان  بین  می رود  کیک  سینی  جان«  »نوش  می گویند 
باید  هم  آجیل  بخورید.  باید  هم  »میوه  می گوید:  مادر  برنمی گردد. 
آقا  است...«  کوچک  »خانه ام  می گوید:  خجالت زده  بعد،  بخورید.« 
نمی گذارند شرمندگیش ادامه پیدا کند: »دل باید بزرگ باشد. وقتی 
انسان هدف داشته باشد، هرجا باشد خوب است. هرکجا تو با منی من 

خوش دلم / ار بود در کنج چاهی منزلم.«
و  می اندازند  نگاهی  می دهند.  رهبر  به  را  مادر  مصاحبه   روزنامه  
می گویند: برای چه تاریخی است؟ سال ۸۶ را که می شنوند، با حسرت 
می گویند: »چرا آنقدر قدیمی؟ کاش زودتر می آمدیم. شما می آمدید 

یا من می آمدم.«
بعد  از  آلفرد می گوید:  ایران.  به وضعیت مسیحیان  حرف ها می رسد 
انقالب، موضوع دین پررنگ شده و حاال حتی اسقف آشوری ها ایرانی 
از  ارمنی ها هم که  از عراق می آمده. اسقف  است؛ در حالی که قبال 
لبنان می آید. رهبر انقالب به یاد اسقف فقید ارامنه، آراک مانوکیان 
بعد  بود.  امام خمینی رحمه اهلل همراه  با  انقالب  اول  از  می افتند که 
اعتقاد خودشان،  به  هم کمی درباره  آشوری ها صحبت می کنند که 
حضرت  )زادگاه  فلسطین  مسیحیان  از  بعد  مسیحی ها  قدیمی ترین 
به  آن  نزدیکی  و  آشوری  زبان  به  بحث  علیه السالم( هستند.  عیسی 
عربی و عبری و حتی فارسی می کشد. آلفرد، میوه و آجیل روی میز را 
کنار می زند و پارچه  سوزن دوزی روی میز را نشان می دهد که به زبان 
بریخا« و می گوید یعنی  آرامی روی آن نوشته شده: »ایدوخون هو 
زبانی  شباهت  نشانه   به عنوان  را  همین  هم  آقا  مبارک«  شما  »عید 
می گیرند که »ایدوخون« به کلمه  »عید« نزدیک است و »بریخا« از 

جنس »برکت« است.
 وقت خداحافظی است و رهبر انقالب هدیه ای به مادر شهید می دهند 
و می گویند: »ان شاءاهلل عیدتان مبارک باشد. شب خوبی بود.« مادر 
و فرزندان با هم می گویند: »برای ما که خیلی به یاد ماندنی بود.« آقا 
می گویند: »ما به مسلمان ها قرآن هدیه می دهیم. اگر می توانستم یک 
انجیل خوب پیدا کنم، می آوردم. این انجیل های االن، عموما روایت 
هستند نه کالم وحی. البته یوحنا، لوقا، پتروس و... بزرگان مسیحیت 
هستند که بعضا هم شهید شدند. اینها مسیحیت را به ایران و روم 
و... بردند. وگرنه مسیحیت برای شرق است. توی آنها پیغمبر و نایب 
پیغمبر هم بوده. حواریون جزو بزرگان دین هستند. در اسالم هرکس 
عصمت حضرت مسیح و حضرت مریم را منکر شود، از اسالم خارج 
انجیل هم مثل قرآن و  اینگونه است.  است. احترام ما به مسیحیت 
تورات از آسمان آمده. اما انجیل های فعلی، اینهایی که من خواندم، 
گیر  را  آن  اگر  شده.  نازل  آسمان  از  که  چیزی  آن  نه  است  روایت 

می آوردیم، روی چشممان می گذاشتیم.«
که  حاال  بوده،  سربه زیر  و  ساکت  جلسه  تمام  در  تقریبا  که  آلبرت 
»دکتر  می گوید:  در حال خداحافظی هستند،  انقالب  رهبر  می بیند 
احمدی نژاد آمده بود منزل ما. گفت چه چیزی الزم دارید؟ گفتم فقط 
سالمتی رهبر. همین که شما آمدید اینجا، برای ما یک دنیا ارزش 
دارد.« رهبر انقالب جواب می دهند: »این روحیه های وفاداری خیلی 
ارزش دارد. بعضی ها فقط نگاه مادی دارند و فقط پول را می شناسند. 
اما اینها معنویات است.« آقا طبق معمول اجازه  مرخصی می گیرند. 
می ایستند و قبل از رفتن، به پسرها و نوه ها هم هدایایی می دهند که 
به پدرها برسانند. یکی از همراهان آرام می گوید: »خواهر شهید هم 
ارومیه است.« رهبر هدیه ای هم به مادر می دهند تا به دست دخترش 
برساند. بعد هم خداحافظی می کنند و می روند برای دیدار با خانواده  
شهید مسیحی بعدی.داریم وسایل را جمع می کنیم که مادر انگار یاد 
قول اول ما می افتد. میوه ها و آجیل ها را به زور بین همراهان پخش 
بدون  و شما  می آیند  کلیسا  از  نوه ها  االن  می گوییم  می کند. هرچه 
وسیله می مانید، قبول نمی کند. می گوید: »اگر به من گفته بودند آقا 
می آیند، حتما گوسفند می گرفتم که جلوی پایشان قربانی کنم. اینها 

چه ارزشی دارد...« 
محمد تقی خرسندی

عامالن فتنه 88 در راه گم شدگان 
گمراه بودند

با عرض پوزش از مخاطبان روزنامه کیمیای وطن بابت تکرار 
شدن سرمقاله که  در شماره ۵۲ در ستون سرمقاله با اشکالتی 

چاپ شده بود بدین وسیله اصالح می گردد:
 مقام معظم رهبری فرمودند این فتنه صرفا منحصر به حضور 
عده ای افراد در خیابان ها نبود؛ بلکه ناشی از یک بیماری بود که 
با اقدامات سیاسی و امنیتی قابل دفع شدن نبود؛ به یک حضور 

عظیم مردمی نیاز داشت که چنین هم شد.
همه  با  متمایز  و  متفاوت  و  آموز  عبرت  روزی  ماه  نهم دی   
روزهای تاریخ بود؛ به دلیل آنکه موضوع حرکت مردم در این 
روز با دیگر حوادث تاریخ متفاوت بود؛ در این روز مردم غیور 
شهرهای  دیگر  از  قبل  انقالب  تاریخ  همیشه  مانند  اصفهان، 
صحنه  در  کرده  گره  مشت های  با  پوش  کفن  کشور  بزرگ 
حاضر شدند و برای جمع کردن طومار فتنه و فتنه گران اعالم 
آمادگی کردند. فتنه ای که در یک بازه زمانی هشت ماهه با 
بهانه دروغین تقلب در انتخابات رقم خورده بود و می توان گفت 
شاخه ای از انقالب مخملی و جنگ نرم استکبار جهانی علیه 
نظام جمهوری اسالمی و اصل والیت فقیه بود. فرآیند ویژه ای 
را که مقام بزرگ والیت با بردباری و نصایح پدرانه، با شیوه های 
پیامبرگونه، عامالن و محرکان آن را دعوت به مصالحه و پرهیز 
نفاق  این قلب های مهر  نمودند؛ ولی در  فتنه گری و فساد  از 
خورده تاثیر نگذاشت؛ لذا باز هم مانند همیشه تاریخ  گذشته 
با  بصیرت،  و  با درک  نهم دی آن سال  روز  انقالب مردم در 
و  موقع  به  تشخیص  با  دشمن،  دشمنی  و  دشمن  شناخت 
با وحدت و یکپارچگی  اتخاذ کردند و  تصمیمی که به موقع 
و به تعبیر معمار کبیر انقالب با وحدت کلمه، در یک حرکت 
و هجوم مجاهدانه طومار فتنه و فتنه گر را که به تعبیر مقام 
عظمای والیت چاره اش اقدام سیاسی و امنیتی حکومت نبود، 
درهم پیچیدند. مردم با برداشتن گام های اساسی و حضوری که 
ملهم از فاستقم کما امرت کالم الهی بود و یادآور فرمان امیر 
مومنان که به لشکر فرمودند: اعراهلل جمجمتک )تمام فکر و 
توجه خود را به خدا بسپار و دشمن را درنورد(، با گام های پر 
استقامت که ادامه مبارزات ضد طاغوت و طاغوت شکن دوران 
انقالب و بعد از آن و بر چیدن بساط منافقان در سال های اولیه 
پیروزی انقالب و ایستادگی جانانه در طول هشت سال دفاع 
مقدس و همچنین برچیدن بساط فتنه در سال ۷۸ و حوادث 
ریز و درشت و پیدا و پنهان بعد از آن بود، طومار فتنه گران 
منافق را که اتحاد و اجتماع فریب خوردگان داخل و خارج بود،  

به زباله دان تاریخ سپردند.
دیده بان بصیر و رهبر فرزانه انقالب درباره حرکت مردم در نهم 
دی ماه ۸۸، فرمودند : نهم دی، حادثه کوچکی نیست؛ بلکه آن 
حرکت عظیم و ماندگار مردمی، شبیه حرکت بزرگ ملت در 
روزهای انقالب است. حرکت و حماسه و حرف اصلی ملت ایران 
را، حرکت در سایه دین و تحقق وعده های الهی تبیین فرمودند.

از  ماهه  هشت  فرآیند  یک  گذشتن  پی  در  ماه  دی  نهم 
اتفاقات تلخ که به حقیقت خاطر امت شهید داده و پشتوانه 
های انقالب را جریحه دار کرده بود، حادث شد. » فرآیندی 
اهانت شد، شعارهای ضد  مقدسات  از  بسیاری  به  آن  در  که 
مقاومت مردم فلسطین و لبنان سردادند، عکس معمار کبیر 
انقالب را پاره کردند« مساجد و خیابان ها را به آتش کشیدند، 
امام حسین )ع( جسارت کردند  به ساحت مقدس سوگواری 
الهی  حزب  و  بسیجیان  و  برده  حمله  بسیج  پایگاه های  به  و 
تعبیر رهبری  به  قراردادند؛ خالصه  را مورد ضرب و شتم  ها 
این  اصلی  آورندگان  به وجود  و  عامالن  به ملت ظلم کردند. 
فتنه، گم شدگان و گمراه شدگان در راه بودند؛ کسانی که نان 
نظام را خورده بودند؛ از اعتبار و عظمت نظام و اعتماد مردم 
قدر  را  مردم  اعتماد  این  و  بودند  یافته  آوازه  و  گرفته  اعتبار 
ندانسته، این نمک خوردگان خیانت پیشه تصمیم به شکستن 
نمکدان ولی نعمت گرفتند. این یک تجربه عبرت آموز است. 
قرار  نظام  لطف  و  رحمت  سایه  در  که  آنها  از  پسماندهایی 
باز هم غافالنه در تالشند. لذا می طلبد امت بیدار  گرفته اند 
ساختارشکنانه  های  زمزمه  گوناگون  شعارهای  با  آنها  باشند؛ 
والیی  نظام  در  ساختارشکن  ایده  همچنان  و  سرمی دهند 
جمهوری اسالمی را که محصول خون صدها هزار شهید گلگون 
کفن و جانبازان و ایثارگران که به عنوان سند نظام اصیل شیعه 
به  امت گوش  که  باطل  خیال  زهی  پروانند.  می  در سر  اند، 
فرمان آیت اهلل خمینی و خامنه ای همچنان هوشیارانه و حّی و 
خروشان و فعال برای مقابله با آنان در انتخابات و این امتحان 
الهی در مقطع حساس آماده ایفای نقشند و تفاله های فتنه باز 

هم عرض خود را نیز خواهند برد.

ستاره حجاز
»میالد پیامبراعظم، پیامبر مهر و محبت و آخرین رسول هدایت )ص( بر 
حیات بخشی  باران  حسرت  در  زمین  که  بود  سال ها  مبارکباد«.  جهانیان 
می سوخت و درمان تشنگی، سیاهی و تیرگی خود را از آسمان آبی انتظار 
داشت. سال ها بود که زمین به کویر خشک تعصبات و عقاید باطل و مرداب 
خرافات، تبدیل شده بود که ناگاه در شبی فراموش نشدنی، باران رحمت الهی 
شروع به باریدن کرد و زمین تشنه را سیراب ساخت و ُگلی زیبا، بنام محمد 
مصطفی)ص( در کویر حجاز، شکوفا شد. تولد او، عطر دل انگیز ایمان را به 
مشام مشتاقان رساند و چشمه های جوشان معرفت را در سینه ها، جاری 
ساخت. آری، با تولد او، کویر جهل و تعصب به بوستان ِمهر و تفکر تبدیل شد. 
آن پیام آور الهی، در شهر مقدس مّکه و در خانواده ای مومن و خداپرست، 
در شب ۱۷ ربیع االول به دنیا آمد و جهان هستی را با وجود مبارک خود، 
منّور کرد. آن شب آسمان مکه ستاره باران شده بود و ساکنان عرش ملکوت 
برای تحویل دادن امانت خود به زمین آمده بودند. در همان زمان کنگره های 
کاخ کسری فرو ریخت و آتشکده های فارس به خاموشی گرایید و پی آمد این 
تولد، شیاطین و طاغوت ها گریختند و بت های جاهلی یکی پس از دیگری 
سقوط کردند. نور ایمان به سراسر دنیا تابید و پیام اسالم در قلب ها نفوذ کرد 

و بشر از چنگال ظلم و جهل، نجات یافت.
سیره پیامبر اسالم

 عّزت در زندگی یکی از مهم ترین سیره و روش های پیامبر بود. در طول 
زندگی سراسر جهاد و مبارزه خود، همیشه عزیز بود و شکست ناپذیر. او 
با  فرمود: »هر کس می خواهد  الهی می دانست و می  تقوای  را در  عزت 
عزت ترین مردم باشد، باید تقوای الهی پیشه کند«. نبی اکرم)ص( سمبل 
صبر و استقامت است. ایشان در تمام مدت تبلیغ دین اسالم، با دشمنی ها 
و آزارهای مشرکان روبه رو بود؛ ولی هیچگاه ناشکیبا و ناراضی نشدند. صبر، 
مادر تمام کماالت معنوی می باشد. به همین دلیل است که وقتی خداوند، 
می خواهد به پیامبرش هدیه ای بدهد، صبر و تبعات آن را هدیه می دهد. 
چنانکه در حدیث امام صادق)ع( آمده است که پیامبر فرمود: »جبرییل به نزد 
من آمد و گفت: ای رسول خدا، پروردگار مرا با هدیه ای به سوی تو فرستاده 
که چنین هدیه ای را به کسی قبل از تو نداده است. پیامبر سوال کردند که 
آن هدیه چیست؟ گفت: صبر و نیکوتر از آن، پرسیدند و آن چیست؟ گفت: 
رضا ]که خود محصول صبر است[ و بهتر از آن. پرسیدند آن چیست؟ گفت: 
زهد و بهتر از آن. گفتند و آن چیست؟ پاسخ داد: اخالص و بهتر از آن و...« 

به راستی که صبر، سرچشمه تمام فضایل معنوی است.
نظم و انضباط

رسول اکرم)ص( الگو و اسوه نظم در زندگی بودند. نظمی دقیق و الهی بر همه 
شئون و رفتار ایشان حاکم بود و در تمام مراحل زندگی ایشان، عینیت داشت. 
پیامبر اسالم)ص( همیشه یاران خود را به نظم در کارها دعوت می فرمودند و 
خود برای آنان الگویی تمام بودند. در مسجدالنبی، چند ستون وجود داشت 
که رسول خدا)ص( کنار هر یک که می نشست، معنایی خاص داشت و 
مسلمانان می دانستند که هنگام چه کاری است. ستونی، خاص مردم. ستونی 
برای خلوت و ستونی برای شور و مشورت و تصمیم گیری و بهمین ترتیب 

سایر ستون ها.
بی تکلفی

زندگی نبی اکرم بر بی تکلفی استوار بود و این اصل مهم اسالمی، از افتخارات 
دین مبین ما است. ظاهر و باطن ایشان یکی بود. خود را، همان گونه که 
بودند نشان می دادند. به هیچ وجه ظاهرسازی نمی کردند و می فرمودند: 
»من و امتم از تکلف به دور هستیم. من اهل تکلف را دوست نمی دارم«. 
امیر المؤمنین)ع( می فرماید: »روزی عده ای از اصحاب به پیامبر)ص( گفتند: 
یا رسول اهلّل اگر به دین اسالم گرویدن را به بعضی از مردم اجبار کنی، مطمئنا 
آنان به اسالم می گروند و تعداد ما مسلمانان خیلی زیاد خواهد شد. پیامبر 
در پاسخ فرمود: من آنچنان نیستم که به دیدار خداوند بروم؛ در حالی که 

دستوری را بدهم که بدعت در دین الهی باشد و من اهل تکلف نیستم.«
آزادگی

ایشان،  بعثت  از  هدف  است.  آزادگی  و  حریّت  سیره  اکرم،  پیامبر  سیره 
آزاد کردن انسان از زنجیرهای شرک و ظلم است و رسالت ایشان، تربیت 
انسان های آزاداندیش و جوانمرد است. پیامبر گرامی در انجام این مهّم، از 
جان و دل مایه گذاشت و شاگردان مکتب واالی ایشان، هر کدام سرمشق و 

الگوی آزاد مردان جهان هستند.
سیره  حضرت محمد)ص(

به دل  را  نکردند و هرگز کینه کسی  لعنت  را  رسول خدا هرگز مسلمانی 
نگرفتند؛ در مسایل شخصی از کسی انتقام جویی ننمودند. ایشان همه بدی ها 
و آزارهای مشرکان را تحمل می کردند و خشمگین نمی شدند. عفو و گذشت 
آن حضرت، تا آنجا بود که در کلیه مسایلی که جزو »حدود اهلل« نبود و برای 
آن حّد معین نشده بود، گذشت می کردند. از ابن عباس نقل شده است که 
پیامبر)ص( در امور خیر، بخشنده ترین مردم بودند و در ماه مبارک رمضان 
که جبرییل را مالقات می کردند، بخشنده تر می شدند و در امور خیر از 
نسیم هم بخشنده تر می شدند. ایشان در طول زندگی خود، همواره در راه 
صدق و راستی بودند و هرگز به مکر و حیله روی نیاوردند و درس آزادمردی 

و آزاد اندیشی را به بشریت عرضه کردند.
تفکر و تدبر

زندگی رسول خدا)ص( بر تفکر و تدبر استوار بود و هیچ کاری را بدون تفکر، 
انجام نمی دادند. رسول اهلل به تمام اصحاب خود نیز توصیه می کردند که در 
رابطه با دین خود تفکر کنند و بدون فکر، حرفی نزنند و کاری انجام ندهند 
و همیشه به سرانجام کار بیندیشند و این کار را سرلوحه زندگی خود قرار 
دهند. ایشان در وصیت خود به حضرت علی)ع( می فرمایند: »هیچ عبادتی 

مانند تفکر، ارزشمند نیست.«
تواضع و فروتنی

یکی از برجسته ترین صفات رسول خدا)ص( تواضع و فروتنی بود. ایشان با 
اینکه در اوج مقامات معنوی و الهی بودند، اما مانند یک انسان معمولی بدون 
تشریفات و تجمالت زندگی می کردند و در مقابل مردم متواضع بودند و 
هیچگاه از روی غرور و تکبر صحبت نمی کردند. ایشان کارهای شخصی خود 
را به تنهایی انجام می دادند و برای کمک به فقرا و محرومین به یاریشان 

می شتافتند.
««شجاعت و رشادت

مردانه  اسالم،  دشمنان  مقابل  در  و  کارزار  میدان  در  اکرم)ص(  رسول 
می جنگیدند و با رشادت و شجاعت از کیان اسالم دفاع می کردند. حضرت 
علی)ع( می فرمایند: »در روز جنگ بدر، من به پیامبر پناه بردم. در حالی 
که ایشان نزدیک تر از من به دشمن بودند؛ ولی چنان با اراده و استوار بودند 
که گویی اصال در میداِن جنگ دشمن نیست«. حضرت رسول)ص(، در طول 
سال های مبارزه خود، همیشه قوت قلب و پناه مسلمانان بودند و دشمنان 

همیشه از هیبت ایشان در ترس به سر می بردند.
««سخاوت و بخشش

رسول خدا)ص( در زمان خود بخشنده ترین فرد بودند. همگان به این امر 
ثروت  و  مال  اندوختن  به  اکرم)ص( هیچگاه  اعتراف می کردند که رسول 
نمی پرداختند و هیچ وقت دینار و درهم پیش ایشان نمی ماند؛ همه را به 
مردم نیازمند می دادند و همیشه، فقرا را بر خود ترجیح می دادند. هر کس 
که نیازی داشت، رسول خدا شخصا به سراغ او می رفتند و نیازش را برطرف 

می ساختند و هیچگاه برای این کار خود بر سر آنها مّنت نمی گذاشتند.
««خوش رویی و رضایت

پیش  در  هیچگاه  بودند؛  خنده رو  و  گشاده رو  همیشه  اکرم)ص(  رسول 
مردم اخم نمی کردند و عصبانی نمی شدند. ایشان کینه کسی را به دل 
نمی گرفتند؛ آزار و اذیّت مشرکان و بت پرستان را تحمل می کردند و خم به 
ابرو نمی آوردند. همین برخورد ایشان باعث شد که بسیاری از مشرکان و بت 
پرستان از کردار زشت خود دست بردارند؛ به دین اسالم بگروند و در حلقه 
یاران واقعی حضرت در بیایند. خوش رویی ایشان باعث می شد که همگان 
حضرت را دوست بدارند؛ به حرف های ایشان توجه نمایند و مهرشان را به 
دل گیرند. ایشان در طول عمر خود هیچگاه به کسی دشنام ندادند و حرف 

درشتی به کسی نزدند.
««مسواک کردن

رسول اکرم)ص( به نظافت دهان و دندان خود فوق العاده اهمیت می دادند 
و هر شب سه مرتبه مسواک می کردند. ایشان قبل از خواب و قبل از شروع 
از شام مسواک می زدند و می فرمودند: »من کراهت دارم  بعد  به نماز و 
که بمیرم، در حالی که مقداری از غذا در البالی دندان هایم بماند«. ایشان 

همیشه مسواک خود را که از چوب مخصوص بود، به همراه داشتند.
««نشستن پیامبر

رسول خدا)ص( همیشه دو زانو و مودب می نشستند و دست ها را روی 
نشینند.  تشهد می  برای  قبله  به  رو  مانند هنگامی که  زانو می گذاشتند. 
مجلس  باالی  در  هیچگاه  و  بودند  خود  حال  مراقب  همیشه  مجالس  در 

نمی نشستند و سعی می کردند طوری بنشینند که رو به قبله باشند.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، رییس جمهور امروز یکشنبه در 
بیست و نهمین همایش بین المللی وحدت اسلالمی که در سالن اجالس 
سران برگزار شد، گفت: امروز ما در وضعیتی هستیم که کشورهای اسالمی 
بر کشورهای دیگر حمله کرده و بمب و موشک بر سر مردم آن می ریزد یا 

گروه هایی به نام اسالم بر روی مسلمانان تیغ می کشند.
وی افزود: امروز کشتار مسلمانان به دست کسانی اتفاق می افتد که ادعای 
اسالم دارند و بر پرچم آنها نام اهلل و پیامبر اکرم نقش بسته شده است، 
شاید هیچ زمانی تصور نمی کردیم که تعدادی اندک در دنیای اسالم به 

صورت عملی و زبانی اسالم را دین کشتار و خشونت معرفی کنند.
رییس جمهور عنوان کرد: امروز با توجه به شرایط حساس منطقه و دنیای 
ما  هویت  کنیم،  احساس  خود  دوش  بر  سنگینی  رسالت  باید  ما  اسالم 
اسالمی است و آنچه درباره هالل شیعه گفته می شود غلط است ما هالل 

شیعه و سنی نداریم ما یک بدر اسالمی داریم.
حجت االسالم والمسلمین روحانی اظهار داشت: مسلمانان باید با هم متحد 
کشورهای  فرهنگی  مسئوالن  اندیشمندان،  صاحبنظران،  امروز  باشند، 
اسالمی باید به این مساله فکر کنند که ویرانی سوریه به نفع چه کسی 
است، اگر ما خیابان ها و بنای سوریه را تخریب کردیم و یا آثار تمدنی 
آن کشور را از بین بردیم و اگر نفت مردم سوریه را دزدیده و به دیگران 
فروختیم و اگر کشوری که در کنار متجاوز اصلی منطقه یعنی اسرائیل 
سال ها ایستاده و مقاومت کرده تضعیف کردیم این مسئله به نفع کیست؟

وی در ادامه با طرح این سوال که آیا تضعیف سوریه به نفع دنیای اسالم 
است؟ بیان داشت: آیا تضعیف سوریه به نفع همسایگان مسلمان این کشور 

است؟ آیا تخریب سوریه موجب بنای ترکیه، اردن، عربستان، قطر، امارات 
یا دیگر کشورها می شود؟ آیا جز اسرائیل کسی از ویرانی سوریه یا جنگ 

در عراق خوشحال می شود.
رییس جمهور در خصوص خشونت و ترورهای امروز دنیا، ابراز کرد: امروز 
۸4 درصد خشونت، ترور و آدم کشی در دنیای اسالم و در آفریقا، شمال 
آفریقا، خاورمیانه و غرب آسیا رخ می دهد، آیا ما مسلمان ها در برابر خون 
مسلمان های دیگر مسئول نیستیم و نباید پاسخگو باشیم؟ آیا مورد قبول 
است که پول نفت مسلمانان را به آمریکا بدهیم و بمب و موشک بخریم و 
بر سر مردم بیچاره یمن بریزیم؟ آیا این قابل قبول است که موشک های 
ضد زره از آمریکا بخریم و آن را در اختیار داعش و جبهه  النصره و دیگر 

گروهک های تروریستی ضد اسالم بگذاریم.
همه  این  برابر  در  باید  ما  چرا  گفت:  روحانی  والمسلمین  حجت االسالم 
کشتار و خونریزی سکوت کرده  یا به نفع کسانی که عامل اصلی خونریزی 
که  است  شرم آور  اسالم  دنیای  برای  مساله  این  عمل  کنیم،  هستند 
مسلمانان اعم از زن و مرد در زمستان سرد به کشوری غیر اسالمی پناه 

ببرند و آن کشور آنان را پشت دروازه نگه دارد.
وی افزود:  ما باید جلوی خشونت فکری و گفتمانی ایستادگی کنیم ظلم 
امروز صرفا علیه مسلمانان اعم از مردم یمن،  عراق،  لیبی، سوریه نیست 
بلکه ظلم بر چهره اسالم رحمانی است، در حالی که اسالم دین محبت و 

برادری است و پیامبر اسالم را به حسن خلق معرفی کردند.
رییس جمهور ابراز کرد: امروز ما چاره ای جز اتحاد نداریم بنابراین از همه 
کشورهای اسالمی منطقه که بر سر همسایگان خود بمب و موشک زدند 

دعوت می کنم که راه صحیح و درست را در پیش گرفته و به وضعیت 
مسلمانان توجه داشته باشند.

حجت االسالم والمسلمین روحانی عنوان کرد: اگر کشورهای اسالمی که از 
آمریکا بمب و موشک خریدند همان پول را میان فقرای کشورهای اسالمی 
تقسیم می کردند دیگر گرسنه ای وجود نداشت که به گروهک هایی نظر 

داعش بپیوندد.
اسالم  دنیای  وحدت  اما  گفتییم  سخن  وحدت  از  سال ها  افزود:  وی 
نیست،  امکان پذیر  یکدیگر  به  اسالم  دنیای  اقتصادی  اتصال  بدون 
دنیای  به  ما  دانشگاه های  دانش،  و  علم  فرهنگ،  اقتصاد،  می شود  مگر 
سخن برادری  و  اتحاد  و  وحدت  از  آنگاه  و  باشد  متصل  اسالم   غیر 

 بگوییم.
رییس جمهور در ادامه گفت: صرفا با سخن گفتن برادری ایجاد نمی شود، 
دینی،  عالمان  کرد،  حکومت  کالم  با  تنها  مدینه  در  اسالم  پیامبر  مگر 
صاحبان منبر، صاحبان تریبون، مدرسان دانشگاه ها و مدرسان حوزه های 
علمیه باید با کالم،  گفتمان و تبلیغ خود کاری کنند تا در برابر تروریسم 

سد محکمی ایجاد کنیم.
حجت االسالم والمسلمین روحانی عنوان کرد: بعد از حمله مغول ها همین 
عالمان و محققان با فرهنگ گفتمانی حاکمان مغول را به مروج احکام 
اسالم و سازنده مساجد تبدیل کردند، ما باید فکر جوانان دنیای اسالم را 

تصرف کنیم، ما باید تصویر اسالم در افکار عمومی جهان تصحیح کنیم.
وی افزود: ما از ابتدا به دنیا نشان دادیم که خواستار جهان عاری از خشونت 
هستیم و اینکه در این دولت هر مشکلی پای میز مذاکره با گفتمان قابل 

بزرگ جهانی  های  قدرت  برابر  در  توانستیم  مذاکره  با  ما  است،  حل 
اختالفی را که سال ها در بین ما و آنها در حال تشدید بود را مهار کنیم 
و پای میز مذاکره پیچیده ترین مسئله سیاسی بین المللی را به نفع همه 

طرف های مذاکره در منطقه و جهان تبدیل کردیم.
رییس جمهور بیان داشت: رقبا و همسایگان ما را ترسانده و گفتند ایران 
در حال ساخت بمب های اتمی است بنابراین نفت ما را تحریم کردند، اما 
بعد از  ۱۲ سال آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که مواد هسته ای 
ایران در مسیر نظامی نیست که پرونده گذشته ایران به طور کامل بسته 
شد پس می توان در دنیای امروز با منطق و استدالل مشکالت عظیم و 

پیچیده را با مذاکره حل و فصل کرد.
وی افزود: راه حل پای میز مذاکره نشستن و با هم سخن گفتن است؛ 
گروهک های تروریستی به نفع هیچ کس نیست، نمی توان با بمب و موشک 
کشوری را تغییر داد زیرا آینده کشورها در دست ملت ها است، هیچ قدرت 
خارجی نمی تواند برای آینده حکومت یک ملت تصمیم بگیرد بنابراین باید 

همه در برابر قدرت ملت ها سر تواضع فرود آوریم.
همه  باید  پیامبر)ص(  ندای  به  پاسخ  برای  داشت:  بیان  جمهور  رییس 
سیره  و  رحمانی  اسالم  معرفی  و  خشونت  پایان  فریاد  وحدت  با  هم  با 
پیامبر برای جهانیان را در پیش بگیریم و باید به یکدیگر نزدیک شده 
باشد اسالمی  ملت های  همه  نفع  به  که  اسالمی  دنیای  آینده  برای   و 

 کار کنیم.
تجربه  دیگران،  از  قبل  باید  ما  روحانی گفت:  والمسلمین  حجت االسالم 
داشته  باهم  اقتصادی  روابط  و  کنیم،  تقدیم  یکدیگر  به  را  خود  علمی  
باشیم و بیش از دیگران به فکر فقرای دنیای اسالم باشیم، ما باید پیش 
جهانیان  به  گفتمان  و  زبان  عمل،  در  را  اسالم  واقعی  چهره  دیگران  از 
 معرفی کنیم و این اقدامات گرچه دشوار است، اما هم شدنی و هم وظیفه 

ماست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما صرفا یک هفته وحدت نداریم بلکه تمام 
روزهای ما باید روزهای وحدت باشد، بلکه با وحدت و اتحاد ما است که 
دشمنان اسالم از اهداف شان دور خواهند شد، ما با وحدت می توانیم امت 

واحده اسالمی را بسازیم.

رییس جمهور در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی: 

چه کسی جز اسرائیل از ویرانی سوریه و عراق خوشحال می شود؟ 
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«« اصالحیه  «« یادداشت رس دبیر

سیاست

مقام معظم رهبری در دیداربا خانواده  شهیِد آشوری:

»مسیحیان ایران از انقالب و جنگ سربلند بیرون آمدند«

شورای نگهبان بررسی صالحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری را آغازکرد
بررسی صالحیت داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبر، براساس جدول زمان بندی برگزاری انتخابات 

از روز یکشنبه در شورای نگهبان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار کیمیای وطن، شورای نگهبان تا پنجم 
خبرگان  مجلس  نمایندگی  داوطلبان  صالحیت  ماه  بهمن 
انتخابات  داوطلبان  از  نام نویسی  در  کند.  می  بررسی  را 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که از پنج شنبه ۲۶ 
آذر ماه آغاز شد، به مدت یک هفته ماه ادامه داشت. در این 
دور از انتخابات ۸۰۱ نفر ثبت نام کرده اند که در مقایسه با 

دوره گذشته ۶۲ درصد افزایش نشان می دهد.
با توجه به آمار اعالم شده در این دوره نسبت به دوره قبل 

حدود۶۳ درصدافزایش ثبت نام وجود داشته است؛ یادآوری 
می شود  تعداد داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
در چهار دوره گذشته به ترتیب ۱۶۸، ۱۸۰، ۳9۶ و 49۳ 
بوده  چهارم  و  سوم  دوم،  اول،  دوره های  انتخابات  در  نفر 
داوطلبان  صالحیت  بررسی  از  پس  نگهبان  شورای  است. 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نظر خود را به وزارت 
کشور اعالم می کند. اعالم مراتب رد صالحیت و دریافت 
تقاضای رسیدگی مجدد به صالحیت های داوطلبان مجلس 
و  داشت  خواهد  ادامه  ماه  بهمن   ۱۰ تا  رهبری  خبرگان 
مجلس  انتخابات  داوطلبان  صالحیت  به  مجدد  رسیدگی 
انجام  روز،  به مدت ۱۰  ماه  بهمن  از ۱۱  خبرگان رهبری 

می شود. 
مجلس  انتخابات  شده  صالحیت  تایید  داوطلبان  اسامی 
بهمن   ۲۱ نگهبان  شورای  اعالم  از  پس  رهبری،  خبرگان 
حوزه های  فرمانداری های  به  کشور  وزارت  توسط  ماه، 
این  داوطلبان  تبلیغات  شود؛  می  منتشر  اصلی  انتخابی 
 انتخابات نیز از ۲۲ بهمن ماه تا پنجم اسفند ادامه خواهد 

داشت.
ششم اسفندماه نیز ممنوعیت تبلیغات نامزدهای انتخابات 
هم زمان  برگزاری  شاهد   ،94 اسفند  هفتم  در  و  است 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی 

خواهیم بود.
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کسب عنوان مقاالت برتر آبفا اصفهان 
در سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه 

GIS در صنعت آب و برق
و  آب  شرکت   : گفت  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  برداری  بهره  معاون 
کاربرد  ملی  کنفرانس  سومین  در  شد  موفق  اصفهان،  استان  فاضالب 
سامانه اطالعات مکانی)GIS( در صنعت آب و برق، عنوان مقاله و غرفه 
از میان 708 مقاله  افزود:  برتر را به خود اختصاص دهد. حسن غالمی 
پذیرفته شد؛  داوران  مقاله توسط هیئت  به دبیرخانه، 646  ارسال شده 
طی این سمینار 71 مقاله به صورت سخنرانی و 29 مقاله به شکل پوستر 
ارایه گردید که در این میان مقاله »بهره برداری از شبکه های تاسیسات 
شهری با استفاده از فناوری هوشمند مبنی بر سامانه اطالعات مکانی« 
بر  »آینده پژوهی  و  کتیرایی  آقای  نوشته   »Predictive Analysis«
روی تاسیسات آب و فاضالب استان با تاکید بر خطر حرکت گسل و زمین 
لغزش« نوشته سرکار خانم زارع پور به عنوان مقاالت برتر برگزیده شدند.

وی به ارایه آخرین دستاوردهای شرکت در زمینه GIS در این نمایشگاه 
اطالعات  شامل  که  نجما  افزار  نرم  قابلیت  ارایه   : گفت  و  پرداخت 
فشارسنج ها، تابلوهای برق چاه ها و دیگر تاسیسات، مدیریت ناوگان حمل 
و نقل، دبی سنجی و ... به صورت آنالین، پیمایش مشترکین شهر اصفهان 
با استفاده از تبلت و نیز ویرایش اطالعات که قابلیت مدیریت آرشیو را 
نیز دارد، در این نمایشگاه ارایه شد. معاون بهره برداری شرکت آبفا استان 
اظهار  و  کرد  اشاره  اصفهان  استان  آبفا   GIS دفتر  معرفی  به  اصفهان، 
 GIS نرم افزار  اندازی  راه  به  اقدام  اصفهان  شهر   92 اکنون  هم  داشت: 
تحت وب نموده اند؛ به طوریکه در حال حاضر 130 فشارسنج در سطح 
شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفت. این درحالیست که شهر اصفهان 
دارای بزرگترین سامانه پیمایش فشار خطوط شبکه توزیع آب شهر بر 

روی سامانه نجما است. 
جدیدترین  از  یکی  کرد:  اعالم  اصفهان  استان  آبفا  بهره برداری  معاون 
از  با استفاده  عملکردهای واحد GIS، پیمایش مشترکین شهر اصفهان 
تبلت است به طوریکه هر پیمایشگر با فرم هایی که در تبلت تعبیه شده 
اطالعات  موجود،  های  نقشه  روی  بر  مشترک  مکان  کردن  مشخص  با 
مکانی و توصیفی را کامل می نماید؛ بدین ترتیب عملیات دفتری حذف 

و درنتیجه از هزینه های مضاعف کاسته می شود .

«« آبفا

رضا امینی رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه 5 دی 
والدت  گفت:  اصفهان  شهر  شورای  علنی  صحن  در   1394 ماه 
حضرت رسول اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( تبریك عرض 
)ص(  اسالم  مکرم  نبی  والدت  سالروز  االول  ربیع   17 مي کنم. 
والدت  و  )ص(  محمدبن عبداهلل  حضرت  رحمت،  و  مهر  پیامبر 
فرزند گرامیش امام صادق )ع( رییس مذهب تشیع را روز اخالق 
و مهرورزی نام نهاده اند که اگر بنای بعثت پیامبر را تکمیل مکارم 
از  یکی  است.  واضح  نامگذاری  انگیزه  و  حکمت  بدانیم،  اخالقی 
رفتارهای مورد تاکید پیامبر )ص( رعایت حقوق افراد جامعه بود 
آنقدر  حتی  کنند؛  عنوان  را  نظراتشان  افراد  می دادند،  اجازه  که 
بردبار بودند که وقتی مردی جاهل، تسلیم منطق نبوی نمی شد 
با  ایشان  ریخت،  می  هستی  الگوی  سر  بر  خاکستر  کوچه  در  و 
اخالقی  های  جنبه  همین  رعایت  و  کردند  می  تحمل  بردباری 
در سراسر حجاز گسترش  راحتی  به  را  اسالم  که  بود  رفتاری  و 
داد و امپراطوری های ایران، مصر و یونان را مقهور خود ساخت. 
آغاز  و  )ع(  و محبت حضرت عیسی  پیامبر صلح  میالد خجسته 
سال جدید میالدی را به هموطنان عزیز مسیحی تبریك عرض 
می کنیم. نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با والیت است. 
بنا به فرموده رهبر معظم انقالب مردم عزیز ما در روز نهم دی، 
آنچنان عظمتی از خود نشان دادند که دنیا را خیره کرد و حماسه 
تاریخی 9 دی با آشکار ساختن ظرفیت انقالب اسالمی در مقابله 
را  منطقه  در  اسالمی  بیداری  رشد  بستر  دشمنان،  نرم  با جنگ 
به ویژه  دینی  ارزش های  به  همیشگی  پایبندی  ساخت.  هموار 
پیروی  زیاده خواهان،  و  زورگویان  نفی سلطه  عاشورای حسینی، 
والیت  مترقی  اصل  به  راسخ  اعتقاد  شهیدان،  و  )ره(  امام  راه  از 
فقیه و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقالب و وفاداری نسبت به 
پیام اصلی مردم در 9  به عنوان  نظام مقدس جمهوری اسالمی 
جانباختگان  بزرگداشت  و  یادآوری  با هدف  ماه  5 دی  بود.  دی 
از وقوع  ناشی  به مخاطرات  زلزله بم، جلب نظر و توجه عمومی 
پدیده های طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و موارد 
دیگر، شناسایی عوامل پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آن، 
به ویژه تلفات جانی و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه در تقویم 

نام گذاري شده است؛
 از امسال هم به خاطر اهمیت موضوع از 30 آذر تا 5  دی ماه 
هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی نامیده 
کشور،  خیزی  حادثه  و  اقلیمی  جوی،  وضعیت  به  توجه  با  شد. 
عالوه بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه، کسب آمادگی در رویارویی 
امری  آنها،  پیامدهای منفی  از  با پدیده های خطرساز و کاستن 

ضروری و اجتناب ناپذیر است .

«« ضرورت مدیریت هوشمند ترافیک 
زیست  محیط  نقل،  و  حمل  کمیسیون  رییس  شیران  غالمرضا 
  : گفت  نیز  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  اطالعات  فناوری  و 
اصفهان  در  موجود  چالش های  و  مشکالت  از  یکی  هوا  آلودگی 
برد؛  می  زیر سوال  را  اقتصاد  و  است  هوا کشنده  آلودگی  است. 
در  شورا  اعضای  دغدغه های  باید  شورا  منشور  در  اندازه  چه  تا 
ارتباط با کاهش آلودگی هوا نوشته شود. در چنین شرایطی که با 
مشکل آلودگی هوا مواجه هستیم، باید از ساخت و سازهایی که 
نیز هست، جلوگیری  ترافیك زا  بلکه  را می مکد،  بودجه  تنها  نه 
و پرهیز شود. آلودگی هوا مشکل اصلی اصفهان است و باید در 
تنظیم بودجه نیز، این موضوع در نظر گرفته شود: شورای شهر 
نیز باید هر چه رنگ و بوی کاهش آلودگی هوا را دارد، تصویب 
خرید  بردارد.  گام  شهر  های  آلودگی  کاهش  راستای  در  و  کند 
به کاهش حجم  تعیین مسیری کلیدی که منجر  پاک،  اتوبوس 
تراکم ترافیك شود، ایجاد پارک سواری معقول، مدیریت هوشمند 
قطار  سریع  توسعه  ترافیك،  فرهنگ  ارتقای  و  آموزش  ترافیك، 
شهری، تکمیل پروژه های حمل ونقل، یکپارچگی حمل ونقل اعم 
آب نمای  ایجاد  و  سبز  فضای  ایجاد  قطار،  و  تاکسی  اتوبوس،  از 
بزرگ باید در راستای کاهش آلودگی هوا مورد توجه قرار بگیرد. 
سوخت خودرو در ایجاد آلودگی هوا بسیار موثر است و سوخت 
استاندارد  یابد؛  آلودگی هوا کاهش  تا  ارایه شود  یورو 4 حقیقی 
خودرو به وزارت صنایع مربوط است و دولتمردان باید مقداری از 
فعالیت خود برای نجات ورشکستگان خودرو را در راستای ایجاد 

هوای پاک صرف کنند.

««مردم دشمنان را ناامید کردند
کریم نصر اصفهانی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز افزود : 
9 دي ماه روز بصیرت و میثاق با والیت است و اصفهان و تعدادي 
از شهرهاي دیگر کشور در روز  هشتم دی ماه این حماسه بزرگ را 
آفریدند و در واقع دشمنان را ناامید کردند و دوستداران را انقالب 
را امیدوار کردند. یکي از وظایف مهم شهرداري ارایه بودجه سال 
بعد به شوراي اسالمي شهر است و شوراي شهر در زمان مشخص 
باید اظهار نظر کند؛ اما بودجه سال 95 که در حال تهیه است باید 
واقع بینانه چه در ستون درآمدها و و روبه روي آن هم هزینه ها 
شرایط سخت  در  که  است  این  مدیریت شهر  هنر  شود.  تعریف 
اقتصادي حاکم بر جامعه، بتوان درآمدهایي را تعریف کرد که قابل 
تحقق باشد؛ اما در بعد درآمدي، موضوع ساخت و ساز و عوارض 
بر تراکم بیش از 70 درصد بودجه شهرداري را تشکیل مي دهد. 

««ضرورت ساماندهي آلودگي بصري در شهر اصفهان
 علیرضا نصر اصفهانی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز گفت: 
انکار  امري  اصفهان،  در شهر  بصري  آلودگي  ساماندهي  ضرورت 
ناپذیر است. یکی از نکاتی که در این زمینه باید به صورت ویژه 

مورد توجه قرار بگیرد، تابلوهاي موجود در سطح شهر است که 
بعضی از هیچ نظم و قاعده اي تبعیت نمي کند.رنگ تابلو ها، ارتفاع 
امیدوارم  دارد.  اصالح  و  بررسي  به  نیاز  آن  ابعاد  و  ایمني  آنها، 
سازمان زیباسازي شهري و دیگر متولیان زمینه اصالح تدریجي 

این تابلوها را فراهم کنند. 
و  رهبري  خبرگان  مجلس  نام  ثبت  پایان  با  اینکه  به  عنایت  با 
مجلس شوراي اسالمي ماموریت همگان ایجاد فضاهاي مناسبي 
براي حضور بیشتر مردم در امر انتخابات است، بدیهي است شوراي 
اسالمي شهر و شهرداري هم نقش شایان توجهی به ویژه در ایجاد 
فضایي عادالنه در استفاده از امکانات شهري و حاکمیت اخالق بر 

انتخابات و فضایي مملو از امیدواري و نشاط بر عهده دارند.

««راه اندازي فاز نخست خط یک قطار شهري اصفهان
گفت:   اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  فوالدگر  وحید   
خوشبختانه در ماه هاي اخیر شاهد راه اندازي فاز نخست خط یك 
قطار شهري اصفهان بودیم که با اهتمام ویژه شورا و شهرداري با 
کارشناسان  مدیران،  تمام  از  است.  انجام  حال  در  خوبي  سرعت 
پروژه  این  اجرای  راستای  در  شهري  قطار  سازمان  نیروهای  و 
مهم تقدیر و تشکر  مي کنم. در حال حاضر که در حال تکمیل 
خط یك و آغاز خط 2 مترو هستیم؛ به دلیل بافت تاریخي شهر 
تاریخي  آثار  این  حفظ  براي  مسئوالن  تمام  دغدغه  و  اصفهان 
ارزشمند، پروژه دچار چالش هاي مهمي است که باید در راستای 
این پروژه به مواردی توجه شود. آثار تاریخي شهر اصفهان میراث 
گرانبهاي ارزشمند جهاني است که حفظ و نگهداري از این آثار، 
وظیفه تمام مردم، مسئوالن شهري و منطقه اي و ملي است و هیچ 

شخصی به هیچ دلیل محق به آسیب وارد کردن به آن نیست.
حفظ بافت تاریخي ارزشمند شهر، به معني رها کردن و نزدیك 
نشدن به آن نیست؛ بلکه این بافت باید در تعامل با شهر و پویا و 
زنده باشد و دسترسي به آن براي شهروندان و گردشگران راحت 
باشد و در حد امکان از فضاها و کاربري هاي آن استفاده شود،؛با 
باید  مترو  و  عمومي  نقل  و  حمل  سیستم  موضوع  این  به  توجه 

از کنار  را تسهیل کند. عبور مترو  امر  این  باشد که  به گونه اي 
آثار تاریخي موضوع جدیدي نیست؛ سال هاست که در کشورهاي 
توسعه یافته که داراي بافت تاریخي هستند، تجربه شده و علوم و 
فنون مهندسي مرتبط با آن در دانشگاه هاي آنها تدریس مي شود 
و در عمل به کار برده مي شود. استفاده از این تجربیات در راستای 
این مهم، بسیار مي تواند راهگشا باشد. با توجه با اینکه پروژه مترو 
است،  ماندگار  سال ها  که  است  پروژه اي  اصفهان،  کالن شهر  در 
باید آثار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن در راستاي چشم انداز 
توسعه آینده شهر که تمام کارشناسان یکي از محورهاي اصلي آن 
را توسعه گردشگري می دانند، منطبق باشد؛ طراحي خطوط مترو 
نیز، باید این نیاز را تامین کند و با توجه به این موضوع، انتخاب 
صورت  روز  علم  با   و  دقیق  کارشناسي  مطالعات  براساس  باید 
بگیرد، به گونه اي که هم بافت تاریخي حفظ شود، هم در تعامل 

با شهر و پویا باشد.

««راه اندازی خط دوم و سوم متروی اصفهان طی پنج سال 
آتی

همچنین نوراهلل صلواتی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت : 
خوشبختانه رییس شورای اسالمی شهر اعالم کرده است که خط 
دوم و سوم متروی اصفهان طی پنج سال آتی راه اندازی می شود.

در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر شورا و شهرداري هم 
دعاگویتان خواهیم بود و هم هر کجا که الزم باشد، راي مثبت 

خواهم داد؛ اما وضعیت خط دوم هنوز نامعلوم است.
عیب بزرگي است که برخي تنها حرف خود را مي زنند و به نظرات 
نمي  توجهي  یونسکو  از جمله  مراجع ذي صالح  و  کارشناسان  
تجربیات  به  نداریم،  قبول  را  داخلی ها  نظرات  اگر  حداقل  کنند. 
خواهشم  کنیم.  اعتماد  زمینه  این  در  قانوني  نهادهاي  و  جهاني 
این است مدیریت شهر و استان دست در دست همدیگر بدهند و 
تمام تالش خود را براي آغاز و تکمیل خط دوم متروی اصفهان 

مبذول کنند. 
که  نیست  معلوم  واقعا  بیفتیم،  انحرافي  بحث هاي  دام  در  اگر 
به نظر  سرانجام خط دوم چه خواهد شد. خواهش مي کنم که 
و طرح متخصصین و کارشناسان اهمیت بدهیم و به آنها اعتماد 

کنیم.

««تبلیغات شهري تمام مناطق شهر یكنواخت باشد
محمدرضا فالح عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت:  از کمیته 
شهروندي در راستای ارتقای فرهنگ شهروندي تشکر مي کنم، 
از مجموعه کمیته شهروندی درخواست می کنم که در تبلیغات 
در  و  ببینند  یکنواخت  به صورت  را  مناطق شهري  تمام  شهري 
در  شهروندي  فرهنگي  تابلوهاي  نصب  و  فرهنگي  خدمات  ارایه 
مناطق تبعیض صورت نگیرد. از زحمات معاونت خدمات شهري و 
نیروهای این معاونت در مناطق که در طول سال در گرما و سرما 
به مردم و شهروندان خدمت مي کنند، نهایت تشکر و قدرداني 
را داریم؛ از این افراد خواهش و درخواست می کنم که در زمان 
یخ زدگي معابر در زمستان از نمك استفاده نکنند؛ چرا که نمك 
سبب خوردگی و از بین رفتن آسفالت مي شود. یکي از مشکالت و 
معضالت خیابان همدانیان، بارگذاري بي حد و حساب کاربري هاي 
خدماتي، تجاري و مسکوني به صورت برج سازي است. شهرداري با 
ایجاد تراکم خدماتي همچون ایجاد مراکز گل و گیاه ، ایجاد بازار 
  CNGکوثر، ایجاد بازار میوه فروشي در بدنه خیابان، ایجاد جایگاه
و دیگر موارد نه تنها خدماتي به ساکنین و اهالي آن منطقه ارایه 
نمي شود، بلکه مشکالتي را براي اهالي و سکنه آن خیابان ایجاد 
کرده است. شهرداری باید هر چه سریع تر نسبت به جابه جایی 

جایگاه CNG و بازار گل و گیاه خیابان همدانیان اقدام کند.

«« مشكل خودروهای فرسوده
فتح اهلل معین عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: خودرو هاي 
فرسوده همچنان سبب ایجاد بخش زیادي از آلودگي هواي شهر 
اصفهان هستند. حدود 100 هزار خودرو فرسوده در شهر اصفهان و 
استان، یکی از دالیل مهم ایجاد بخش زیادي از آلودگي هواي اصفهان 
است. در خبرهاي صدا و سیما برخورد پلیس راهنمایي و رانندگي 
از  داریم  انتظار  و  اعالم شد  فني  معاینه  فاقد  با خودرو هاي  تهران 
سوي مسئوالن استان در راستای حذف خودرو هاي فرسوده، اقدام 
مؤثري صورت بگیرد. حذف خودروهای فرسوده در شرایط فعلي از 
ضرورت هاي مبارزه با آلودگي هواست. از پلیس راهنمایي و رانندگي 
انتظار داریم به منظور کمك به شهروندان و مبارزه با آلودگي هوا، 

طرح کنترل معاینه فني خودروها را در دستور کار خود قرار بدهد.

««گردشگری محور توسعه شهر
سید کریم داودی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت:  درحال حاضر 
این  به  گردشگری محور توسعه شهر اعالم شده است؛ تمام مسئوالن 
جمع بندي رسیده اند و اعالم مواضع می کنند؛ اما با حرف اعالم حمایت 
نمي توان مشکل شدید کمبود زیرساخت هاي گردشگري را بر طرف کرد. 
شوراي اسالمي شهر و شهرداري ضمن اعالم معافیت در صدور پروانه، در 
حال ارایه زمین هایی براي احداث هتل به صورت مشارکتي با واگذاري 

مزایده اي کرده؛ اما با 24 درصد سود سالیانه نمی توان هتل ساخت.

رضا امینی رییس شورای اسالمی شهر اصفهان

نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با والیت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه دستگاه های 
اجرایی کشور نگران پهنای باند مورد نیاز برای تحقق دولت 
در  زیادی  مقاومت  دولت،  بدنه  گفت:  نباشند،  الکترونیك 

برابر الکترونیك شدن از خود نشان می دهد .
به گزارش کیمیای وطن، محمود واعظی در حاشیه دیدار 
ایران، در فرودگاه  از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی 
هر  به  دستگاهی  هر  افزود:  خبرنگاران،  جمع  در  مهرآباد 

میزان پهنای باند برای بارگذاری اطالعات، نیاز داشته باشد 
آن را تامین خواهیم کرد و کمبودها جبران خواهد شد.

وی گفت: زیرساخت های الزم برای تحقق دولت الکترونیك، 
به سرعت در حال آماده سازی است و هر دستگاهی می تواند 
اطالعات خود را روی آن بارگذاری کرده و ارایه خدمت کند.

دولت  تحقق  را  یازدهم  دولت  اصلی  سیاست  واعظی 
به  را  الکترونیك  دولت  کرد:  تاکید  و  دانست  الکترونیك 

گونه ای پیش خواهیم برد تا مردم هر لحظه و هر مکانی که 
نیاز به دریافت خدمت داشته باشند، بدون نیاز به حضور، 

آن را دریافت کنند.
وزیر ارتباطات بخش مهم دیگر در تحقق دولت الکترونیك 
کرد:  بیان  و  دانست  اجرایی  های  دستگاه  آمادگی  را 
گونه ای  به  را  خود  های  خدمت  باید  اجرایی  دستگاه های 
طراحی و بارگذاری کنند تا مردم نیاز به مراجعه به سایر 
بخش ها نداشته باشند و از یك مرجع واحد خدمت های 

خود را دریافت دارند.
فرامرزی در گمرک  الکترونیك تجارت  اجرای سامانه  وی 
دولت  تحقق  خوب  نمونه  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
الکترونیك برشمرد و گفت: گمرک برای اجرای آن، باید با 
25 دستگاه اجرایی کشور هماهنگ می شد؛ اگر دستگاه ها 
عملی  الکترونیك  دولت  تحقق  باشند،  نداشته  همکاری 

نخواهد بود.
««علت کند بودن تحقق دولت الكترونیک

روند  شدن  کند  عوامل  مهم ترین  از  یکی  افزود:  واعظی 
تحقق دولت الکترونیك، سخت بودن هماهنگی دستگاه های 
مقاومت  باره  این  در  بخش ها،  برخی  که  است  اجرایی 

می کنند.
برابر  در  زیادی  مقاومت  دولت،  بدنه  ارتباطات گفت:  وزیر 
الکترونیك شدن از خود نشان می دهد که باید با اختصاص 

زمانی طوالنی تر، این مقاومت ها را کاهش داد.
«« کارمندان نگران شغل خود نباشند

شدن  الکترونیك  با  بدانند  دولت  همکاران  افزود:  وی 
از دست  را  جایگاه خود  و  آنان شغل  دولتی،  خدمت های 

خواهد  تفاوت  آنان  کار  و  نظارت  نوع  بلکه  داد؛  نخواهند 
داشت.

واعظی، عزم دولت برای تحقق دولت الکترونیك را جدی 
باید  اجرایی،  دستگاه های  رییسان  کرد:  تاکید  و  دانست 
را  آنان  و  بدهند  زیرمجموعه خود  به  را  آموزش های الزم 

برای پذیرش دولت الکترونیك آماده کنند.
وزیر ارتباطات گفت: رییسان اداره ها، باید با همت و تالش 
بردارند  گام  الکترونیك  دولت  سریع  تحقق  برای  مضاعف 
طور  به  دولت،  افزود:  وی  بردارند.  پا  پیش  از  را  موانع  و 
الکترونیك  قطع به دنبال آن است تا زمینه تحقق دولت 
اجرایی را  آن  و  فراهم  است  برسرکار  که  زمانی  تا   را 

 کند.
و  تدبیر  به اطالعات« سیاست دولت  «« »دسترسی 

امید
اجرای  دنبال  به  مصرانه  دولت،  اینکه  بر  تاکید  با  واعظی 
گفت:  است،  اطالعات  به  مردم  آزاد  دسترسی  سیاست 
سامانه الکترونیك تجارت فرامرزی ایران، بخش کوچکی در 
تحقق این خواسته دولت است که توسط گمرک جمهوری 
اسالمی محقق شد. وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: اکنون 
هر کدام از تجار ایران، می توانند با مراجعه به این سامانه 
واردات  برای  و  دانسته  را  کشور  موجود  کاالهای  حجم 
دیگر کاالهای مورد نیاز اقدام کنند و دیگر بدون پشتوانه، 
واحد  )پنجره  گمرکی  جامع  ندهند.سامانه  انجام  کاری 
تجارت فرامرزی( پانزدهم مهرماه پارسال، با حضور اسحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و علی طیب نیا وزیر 

امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. ایرنا

خودروسازان،  وعده  براساس  که  است  مطرح  حالی  در  موضوع  این 
تحویل خودروها بین یك تا سه هفته پیش بینی شده بود.

خودروها،  تحویل  در  که  هستند  مدعی  خودروسازان  بین  این  در 
هیچگونه مشکلی وجود ندارد و تنها موضوعی که موجب تحویل ندادن 
خودروها شده، تاخیر در تنزیل اسناد از سوی بانك های عامل است. 
براساس آنچه خودروسازان پس از اتمام طرح فروش اعالم کردند، این 

خودروها تا زمانی که فاکتور نشوند، قابل تحویل نیستند.
مرکزی  بانك  از سوی  اعتبار  تامین  به  منوط  نیز  آنها  فاکتور شدن 
بازاریابی  و  فروش  معاون  تقی زاده،  رضا  زمینه  همین  در  است. 
از  مشتریان  استقبال  اینکه  به  اشاره  با  سایپا  خودروسازی  شرکت 

افتادن برنامه ریزی ها  این طرح و سرعت زیاد ثبت نام موجب تعویق 
تنزیل  به  خودرو  شدن  فاکتور  و  پرونده  شدن  بسته  می گوید:  شد، 
تاکید  همچنین  وی  بازمی گردد.  عامل  بانك های  سوی  از  اسناد 
می کند که در حال حاضر روزانه 2 تا 3 هزار سند از سوی بانك ها 
مشتری تحویل  و  فاکتور  خودروها  آن  براساس  و  می شود   تنزیل 

 می شود.
ثبت نامی  خودروهای  تحویل  در  تاخیر  خودروسازان  حالی  در 
عامل  بانك های  متوجه  را  تومانی  میلیون   25 تسهیالت  براساس 
می دانند که بانك مرکزی در برابر این ادعای تولید کنندگان سکوت 
اختیار کرده است. بنابراین آن طور که به نظر می رسد، فرآیند تحویل 
براساس  تومانی،  میلیون   25 تسهیالت  طرح  خودروهای  برخی 
برنامه ریزی های اولیه در زمان موعد صورت نخواهد گرفت. از سوی 
دیگر برخی مشتریان به دلیل  تحویل داده نشدن خودروهای ثبت نامی 
خود، در انتظار دریافت جریمه تاخیر از جانب تولید کنندگان هستند؛ 
حال آنکه طبق گفته خودروسازان به دلیل عدم تنزیل اسناد از سوی 
بانك های عامل، جریمه ای در این زمینه پرداخت نخواهد شد. از سوی 
دیگر، در دستورالعمل شرکت های خودروساز برای تحویل خودروهای 
ثبت نامی، قید شده در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، 
امکان تغییر زمان چك ها وجود ندارد و صرفا جریمه تاخیر به ازاي 

مبالغ پرداختی مشتري، پرداخت می شود.

دستمزد  عقب افتادگی  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  عباسی  غالم رضا 
افتادن  کارگران حدود 70 درصد است و طرح موضوع جبران عقب  
مزد از سوی رییس جمهور، یك روزنه امید برای جامعه کارگری است.

در  دستمزدها  عقب افتادگی  جبران  موضوع  اگر  طبعا  افزود:  وی   
در  آ ن  اجرایی  کار  و  ساز  باید  باشد،  جدی  ششم  برنامه  اجرای 
این  در  تنهایی  به  نمی تواند  دولت  زیرا  شود؛  و مشخص  گرفته  نظر 
و  گفت  قالب  در  اجتماعی  شرکای  همه  و  کند  تصمیم گیری  زمینه 
نظر اظهار  و  باشند  داشته  مشارکت  دراین باره  باید  جانبه  سه   گوی 

 کنند. رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، با بیان 
اینکه کارگران نمی خواهند عقب ماندگی  مزد آنها یك شبه جبران شود، 
افزود: مسلما انجام چنین کاری آن هم، یکباره برای دولت و کارفرما 
مقدور نیست و باید به صورت تدریجی و در یك بازه چند ساله عملیاتی 

شود.
 عباسی ادامه داد: خأل دستمزد کارگران باید در قالب یك جدول به 
صورت پلکانی تعریف شود و پس از موافقت و پذیرش همه شرکای 
اجتماعی، طرح پخته ای تهیه و آماده ارایه به مجلس شود تا برای یکبار 
مشکل عقب افتادگی مزد کارگران و گالیه های کارفرمایی و کارگری 

در این باره حل شود.
 وی با بیان اینکه افزایش دستمزد، تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد، 

گفت: برخی تالش می کنند تا اینگونه تبلیغ کنند، که افزایش دستمزد 
تورم زا است؛ در حالی که اینطور نیست.

 به گفته رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، بیشترین 
آسیب  و  اقشار ضعیف  و  داخلی،  کارگران  تولیدات  کنندگان  مصرف 
آنها  تقویت قدرت خرید  و  توانمندی  برای  اگر دولت  و  پذیر هستند 
به گردش درمی آید، هم  اقتصاد کشور  چاره اندیشی کند، هم چرخه 

تولید و اشتغال رونق می گیرد.
 

مقاومت بدنه دولت در برابر الکترونیکی شدن

تاخیر دستمزد جبران شودتوقف تحویل خودرو با وام ۲۵ میلیونی



فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: باند 
قاچاق مواد مخدر در شرق با دو تن تریاک 
داشت،  تهران  به  را  آن   انتقال  قصد  که 
متالشی شد؛ با کشف این مواد، مقدار مواد 
مخدر کشف شده استان به 28 تن رسید. 
سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
منهدم  به  اشاره  ضمن  آقاخانی  عبدالرضا 
اظهار  مخدر،  مواد  قاچاق  باند  دو  کردن 
مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  کرد: 
طی  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی 
باند  دو  دو عملیات جداگانه، موفق شدند 
قاچاق مواد مخدر در شرق که قصد انتقال 
دو تن تریاک به تهران را داشتند، متالشی 
کنند. وی با اشاره به اینکه این مواد توسط 
دو دستگاه تریلر و هفت نفر در حال قاچاق 
مواد  مقدار  مواد،  این  با کشف  افزود:  بود، 
مخدر استان به 28 تن رسید که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، 25 درصد 
افزایش داشته است؛ پیش بینی می شود با 

توجه به حجم سنگین عملیات های پلیس، 
استان،  پلیس  مخدر  مواد  کشف  رشد 
انتظامی  فرمانده  برسد.  درصد   30 به 
بیشترین  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان 
تریاک  به  متعلق  کشف شده  مخدر  مواد 
توزیع  بحث  در  کرد:  نشان  خاطر  است، 
از  مواد مخدر صنعتی، برخوردهای خوبی 
که  به گونه ای  گرفته؛  صورت  پلیس  سوی 
کشف این نوع مواد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 65 درصد رشد داشته است. 
آقاخانی موضوع مقابله با توزیع مواد مخدر 
در محله ها را یکی از ماموریت های خاص و 
مهم این فرماندهی برشمرد و اظهار کرد: 
در این راستا، پاک سازی محله ها را سرعت 
بخشیده و با دقت و ظرافت خاصی مقابله با 
خرده فروشان مواد مخدر را دنبال خواهیم 

کرد. 
شهروندان  به  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
می دهم  اطمینان  اصفهان  استان  خوب 
و  سنگین  برخورد  امسال  پایان  تا  که 
انجام  مخدر  مواد  خرده فروشان  با  ضربتی 
مانند  داریم،  انتظار  نیز  مردم  از  و  دهیم 
زمینه  این  در  خوبی  همکاری  همیشه 
اجرای  مطمئنا  باشند؛  داشته  پلیس  با 
باعث کاهش  این ماموریت  دقیق و موفق 
خواهد  محله ها  در  مخدر  مواد   توزیع 

شد.

نور  پیام  دانشگاه  -رییس  اداوی  ظهراب 
عنوان  تحت   ISI مقاله  با  فریدون شهر- 
نفتی  ضایعات  به  آلوده  خاک های  »گیاه پاالیی 
)برموداگراس(«  آفریقایی  چمن  ارقام  توسط 
 International مجله  در   2012 سال  در  که 
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از   2015 و   2014 و   2013 سال های  در  شد، 
کسب  را  اول  رتبه  دنیا  برتر  مقاله  بیست  بین 
کرد. ظهراب اداوی درباره هدف از تحقیق خود، 
واحد  از  آمده  وجود  به  لجن های  کرد:  اظهار 
پساب پاالیشگاه های دنیا، مهم ترین آالینده های 
معموال  اینکه  دلیل  به  هستند.  محیط زیست 
پساب ها، هیدروکربن های نفتیند، سوزانده یا دفع 
می شوند که این باعث می شود اثرات خطرناکی بر 
محیط  زیست و سالمت انسان داشته باشند. وی 
را  این لجن ها  اثرات سمی  افزود: روش هایی که 
کاهش دهد، مهم است تا با محیط زیست سازگار 
شود. به همین دلیل خوب است از فناوری جدیدی 
با عنوان گیاه پاالیی )پاالیش محیط زیست توسط 
نور  پیام  دانشگاه  رییس  کنیم.  استفاده  گیاه( 
فریدون شهر افزود: گیاه پاالیی باعث می شود که 
اگر گیاه همراه با هیدروکربن های لجن باشد، به 
عنوان کود از آن ها استفاده کنند؛ به عنوان نمونه 
اداوی  بدهیم.  لجن  گیاه،  به  دامی  به جای کود 
به  دامی،  از کودهای  استفاده  کرد:  نشان  خاطر 

دلیل بوی متعفنی که دارند، باعث می شود افراد 
حشرات  تجمع  موجب  و  شوند  اذیت  محل  آن 
می شود. عالوه بر این زمان بارندگی و برف، پساب 
این کودها وارد آب می شوند و آب های زیرزمینی 
را آلوده می کنند و از آن طرف هم وارد مصارف 
خانگی می شوند و محیط زیست را آلوده می کنند. 
وی تصریح کرد: اگر در مکانی که به صورت وسیع 
فضای  بکاریم،  و چمن  بزنیم  آلوده  شده، شخم 
سبز ایجاد می شود و آلودگی ها نیز از بین می رود. 
مورد  در  فریدون شهر  نور  پیام  دانشگاه  رییس 
همکاری پاالیشگاه ها برای عملی کردن این مقاله 
فارغ التحصیل  دانشگاه  از  که  زمانی  کرد:  اظهار 
پاالیشگاه  با  استادان  از  یکی  طریق  از  شدم، 
اصفهان ارتباط برقرار کردم و این پاالیشگاه نیز 
مواد مورد نیاز را در اختیار قرار داد و از این طرح 

استقبال کرد.

گفت:  بادرود  پرورش  و  آموزش   اداره  رییس 
کردن  ریشه کن  برای  همگانی  مشارکت 
بی سوادی در جامعه ضروری است؛ مسئوالن 
شهرستان و بخش در این امر خطیر به ویژه 
شناسایی و جذب بی سوادان، این اداره را یاری 

کنند.
به  خبری  نشست  در  آقادوست  محمود   
مناسبت هفتم دی ماه سالروز تاسیس نهضت 
انسداد  ملی  برنامه  تشریح  به  سوادآموزی، 
در  انجام شده  اقدامات  و  بی سوادی  مبادی 
عوامل  تحصیلی،  سال  اول  سه  ماهه  طول 
تاثیرگذار بر ترک تحصیل، جذب بازماندگان 
برنامه،  از تحصیل و همچنین نحوه عملکرد 
پرداخت و اظهار کرد: ما تمام اقدامات و تالش 
خود را برای انسداد بی سوادی به کار گرفته ایم. 
افزود:  بادرود  پرورش  و  آموزش   اداره  رییس 
شده  انجام   این باره  در  خوبی  بسیار  اقدامات 
و همدلی سایر  با مساعدت  انتظار می رود  و 
بی سوادی  کردن  ریشه کن  روند  دستگاه ها 
شتاب بیشتری بگیرد. وی مشارکت همگانی 
برای ریشه کن کردن بی سوادی در جامعه را 
ضروری دانست وخاطر نشان کرد: مسئوالن 
شهرستان وبخش باید در این امر خطیر به  ویژه 
 شناسایی و جذب بی سوادان، این اداره را یاری

 کنند. 
و  سواد آموزان  به  تبریک  ضمن  آقادوست 
آموزش دهندگان، تصریح کرد: بی سوادی به 

معنای عام به سه گروه اطالق می شود؛ گروه 
مشکل   نوشتن  و  خواندن  امر  در  کامال  اول 
دارند؛ گروه دوم، سواد مربوطه را دارند، ولی 
در کاربرد آن با مشکل مواجه هستند؛ گروه 
ولی  دارند،  را  نوشتن  و  خواندن  سواد  سوم 
مجازی  فضای  و  رایانه  نوین،  علم  به  نسبت 
یا آگاهی کمتری دارند که  مطلع نیستند و 
رییس  هستند.  گروه  این  از  مردم  بیشتر 
اداره آموزش  و پرورش بادرود بیان کرد: این 
اداره برای اولین بار در سطح منطقه، شورای 
مسئولیت  به  سوادآموزی  نهضت  پشتیبانی 
به  مربوط  مسایل  و  داده  تشکیل  بخشدار 
سوادآموزی را رصد می کند. وی خاطر نشان 
کرد: خوشبختانه آمار بی سوادی در منطقه ما 
پایین  بسیار  استان،  مناطق  سایر  به  نسبت 
و  انتقال  دوره  در  نفر  مجموعا 150  و  است 
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 هستند.

و  تجهیزات  نمایشگاه  ششمین  وطن:  کیمیای 
فناوری های نوین صنایع حفاظتی ، امنیتی، ایمنی و 
با حضور 56 شرکت  تا 12 دی ماه  آتش نشانی 9 
در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
واقع در پل شهرستان، برگزار می شود.  به گزارش 
بین المللی  های  نمایشگاه  شرکت  رسانه  واحد 
استا  های  نمایندگان  این دوره  اصفهان، در  استان 
آذربایجان  و  قم  رضوی،  خراسان  تهران،  اصفهان، 
شرقی و نمایندگی های رسمی کمپانی های مطرح 
کره،  تایوان، چین،  آلمان،  انگلستان،  کشورهای  از 
در  نمایشگاه  یافته اند.  ترکیه حضور  و  ژاپن  ایتالیا، 
دو سالن نمایشگاهی )نقش جهان و نصف جهان( 
بازدید  ساعات  طی  و  مترمربع   5000 وسعت  به 
بازدیدکنندگان  میزبان  بعدازظهر،   7 تا  صبح   11
اتحادیه  حضور  است.  عالقمندان  و  متخصص 
و  الکتریک  قطعات  فروشندگان  و  تولیدکنندگان 
ویژه  بازدید  برنامه ریزی  قالب غرفه،  الکترونیک در 
اعضا از این نمایشگاه، برگزاری مانور اطفای حریق در 
روز نخست نمایشگاه با همکاری سازمان آتش نشانی 
مالقات  قرار  تعیین  هماهنگی  اصفهان،  شهرداری 
قالب  نمایشگاه در  از  برای شرکت کنندگان پیش 
تکنیک business matchmaking به منظور از 
استفاده بهینه مدیران و متخصصان از زمان حضور، 
ریزی دقیق مذاکرات پیش  برنامه  و  هدف گذاری 
از شروع نمایشگاه از جمله ویژگی های متمایز این 
قرعه  قید  به  همچنین  شود.  می  محسوب  رویداد 

یک نفر از بازدیدکنندگان ویژه این نمایشگاه جهت 
ایمنی  و  نمایشگاه حفاظتی  ترین  بزرگ  از  بازدید 
دنیا، intersec 2016  اعزام خواهد شد. ششمین 
صنایع  نوین  فناوری های  و  تجهیزات  نمایشگاه 
حفاظتی ، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی با هدف ارایه 
معرفی  و  تخصصی  پیشرفته ،  نوین  فن آوری  های 
تجهیزات شرکت های توانمند حوزه حفاظت و ایمنی 
و به  خصوص تقویت همکاری  های منطقه  ای و بین  
المللی برگزار خواهد شد و قصد دارد تا زمینه  های 
تولیدات،  زمینه  در  صنایع  صاحبان  بین  تعامل 
صادرات و واردات را بدون واسطه برقرار کند. ارایه 
توانمندی  های  معرفی  علمی،  دستاوردهای  آخرین 
داخلی، ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات و ترویج 
فرهنگ خود ایمنی و خود امنیتی شهروندان از دیگر 
اهداف این نمایشگاه به شمار می آید. این نمایشگاه 
نسبت به دوره مشابه خود 30 درصد افزایش متراژ 

داشته است. 

تعیین اولویت های استراتژیک 
فوالدمبارکه در سال 95

 جلسه کمیته عالي تحول با موضوع تدوین استراتژي هاي 
و  برگزار    95 سال  در  اصفهان  فوالدمبارکه  شرکت 
و  خرید  مالي،  تولید،  حوزه هاي  در  شرکت  راهبردهاي 
توسعه مورد بحث و بررسي و تصمیم گیري قرار گرفت. در 
این جلسه که معاونان و برخي مدیران ذیربط نیز حضور 
مبارکه  فوالد  مدیرعامل  سبحاني  بهرام  دکتر  داشتند، 
کاهش  خارجي،  و  داخلي  بازارهاي  شرایط  به  اشاره  با 
قیمت هاي جهاني سنگ آهن و نفت و به تبع آن کاهش 
با همکاري همه  فوالد، گفت: چنانچه  قیمت هاي جهاني 
کارکنان در تمامي نواحي در حوزه هاي یاد شده هوشمندانه 
عمل کنیم، به یقین خواهیم توانست شرایط بحراني فعلي 
در  اهداف کالن شرکت  به  و  کنیم  موفقیت سپري  با  را 
الزم  افزود:  سبحاني  دکتر  یابیم.  دست  نیز،  جدید  سال 
است در کلیه حوزه هاي شرکت موضوع کاهش هزینه ها به 
طور جدي در دستور کار سازمان قرارگیرد؛ عالوه بر این، 
در خرید مواد اولیه به مباحث کیفي و اقتصادي آن توجه 
ویژه شود؛ چراکه الزم است در خرید مواد اولیه که قسمت 
عمده اي از هزینه هاي شرکت را نیز شامل مي شود، با 
و گزینه هاي  مواد خریداري شده  نظر گرفتن کیفیت  در 
متعدد مرتبطي همچون حمل ریلي جاده اي و پارامترهاي 
داشته  نظر  در  باید  شود.  انجام  خرید  بهترین  تاثیرگذار، 
شده  خریداري  آهن  سنگ  کیفي  بازده  مقایسه  باشیم 
نسبت به رقباي خارجي، نشان مي دهد که در حوزه خرید 
مواد اولیه، باید به عیار، کیفیت مواد و حجم مواد خریداري 
و  حمل  مسیرهاي  در  مواد  رفت  هدر  به  به ویژه  و  شده 
نقل توجه بیشتري داشته باشیم. دکترسبحاني در بخش 
فروش  و  تولید  ظرفیت  داد:  ادامه  خود  دیگرصحبت هاي 
هزینه هاي  وکاهش  طرف  یک  از  فوالدمبارکه  محصوالت 
توجه  مورد  پیش  از  بیش  باید  دیگر  سوي  از  شرکت 
تولید،  مواد  این کاهش هزینه در حوزه هاي  و  قرارگیرد 
به طور جدي عملیاتي  باید  نیز  مصرفي و قطعات یدکي 
شود. مدیر عامل فوالد مبارکه، خاطر نشان کرد: با توجه به 
اینکه در بهره وري نیروي انساني نسبت به سایر رقبا هنوز 
به شرایط مطلوب نرسیده ایم، بایستي به ارتقاي بهره وري 
لزوم  به  اشاره  با  وي  کنیم.  توجه  انساني شرکت،  نیروي 
از  بهره برداري هرچه سریع تر  و  اجراي طرح هاي توسعه 
آنها در راستاي رسیدن به 7.2 میلیون تن فوالد نیز، گفت: 
استراتژي حوزه اجرایي پروژه ها، راه اندازي هرچه سریع تر 
پروژه ماشین 5 ریخته گري و اتمام طرح هاي توسعه سبا 
است. دکتر سبحاني، پرهیز از انحصار در مناقصات را یکي 
از راهبردهاي فوالد مبارکه در سال 95 برشمرد و  دیگر 
تصریح کرد: تاکنون تالش کرده ایم که مناقصات با حضور 
حداکثري شرکت هاي مختلف برگزار گردد تا از این رهگذر 
با  مبارکه  فوالد  هاي  توسعه  و  کمتر  شده  تمام  قیمت 
کیفیت بهتر انجام شود؛ البته این راهبرد براي سال جدید 

نیز باید با قوت بیشتر در دستور کار قرار گیرد.

انتشار 600 مقاله دانشگاه کاشان 
در مجالت خارجی

معاون پژوهشی دانشگاه کاشان از انتشار 600 مقاله تخصصی از 
این دانشگاه در مجالت خارجی خبر داد.

کاری  هیچ  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  منعم زاده  مجید   
بدون تحقیق و پژوهش انجام نمی شود و توسعه پایدار براساس 
تحقیقات اولیه و پژوهش صورت می گیرد. وی با بیان اینکه رشد 
پژوهش و تحقیقات طی 15 سال گذشته در دانشگاه کاشان شکل 
گرفته است، تصریح کرد: به طور متوسط 20 درصد پژوهش ها 
بنیادی و 80 درصد پژوهش ها کاربردی است و سیاست وزارت 
بر پژوهش های کاربردی دارد و اهرم های تشویقی  تاکید  علوم، 
این چنین پژوهش هایی در نظر گرفته شده است. معاون  برای 
دانشگاه  در  گذشته  سال  داد:  ادامه  کاشان  دانشگاه  پژوهشی 
کاشان تعداد 730 عنوان مقاله  ISI و علمی و پژوهشی و 600 
و هم چنین   است  به چاپ رسیده  مجله های خارجی  در  مقاله 
62 عنوان کتاب با حمایت مالی دانشگاه توسط اعضای دانشگاه 
کاشان چاپ شده است و 135 طرح و پژوهش داخلی در ارتباط 
با صنعت با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد تومان یا انجام شده یا در 

حال اجراست.

 پایتخت برفی اصفهان
 میزبان عالقمندان

روزه  چهار  میزبانی  از  فریدون شهر،  اسکی  هیئت  رییس 
پیست اسکی این شهرستان به مناسبت گرامیداشت میالد 
امام جعفر صادق)ع(،  والدت  و  اکرم)ص(  رسول  حضرت 
خبر داد. محمود یسلیانی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
به دلیل استقبال ورزشکاران و دوستداران طبیعت برفی و 
امام  و  اسالم)ص(  مکرم  نبی  با سعادت  والدت  همچنین 
روزهای  در  فریدون شهر  اسکی  پیست  صادق)ع(،  جعفر 
سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 9 صبح 
ادامه  وی  باشد.  می  عالقمندان  میزبان  بعدازظهر   4 تا 
کافی شاپ، خرید  پیست، رستوران،  اسکان در محل  داد: 
سرویس های  تله اسکی،  نمازخانه،  اسکی،   لوازم  کرایه  و 
بهداشتی و همچنین پارکینگ خودروها از جمله خدماتی 
است که در این محل به گردشگران و اسکی بازان ارایه می 
شود. بنا بر این گزارش، پیست اسکی فریدون شهر در 180 
کیلومتری غرب اصفهان و 3 کیلومتری فریدون شهر و در 
دامنه کوه تسیخه قرار گرفته و مرتفع ترین پیست اسکی 

فالت مرکزی ایران است. 
ارتفاعات  در  که  پیست  این  از  بازدید  زمان 
استقرار  چغیورت  روستای  گردنه  به  موسوم 
ماه  فروردین  اواخر  تا  پاییز  اوایل  از  است،   یافته 

می باشد.

رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه 
اصفهان:

 تأمین حقابه تاالب گاوخونی
 درهر شرایط

 رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان گفت: حقابه تاالب بین 
تامین  راهبردی  تدابیر  اتخاذ  با  و  شرایط  هر  تحت  باید  گاوخونی  المللی 
شود تا جلوی تبعات زیست محیطی از جمله افزایش ریزگردها گرفته شود.

تامین  اصفهان،  در شرق  موضوع  مهمترین  افزود:  فرهادیان  مهرداد  دکتر 
حقابه زیست محیطی تاالب گاوخونی است در حالیکه اکنون این موضوع به 
صورت مقطعی یا فصلی تامین می شود.وی اظهار کرد: در سال های اخیر 
حقابه تاالب گاوخونی بیشتر با جریان یافتن مقطعی آب در رودخانه برای 
تواند پاسخگوی همه  تامین شده است که نمی  کشاورزان شرق اصفهان 

نیازهای زیست محیطی این تاالب باشد.
این استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به مصوبات وزارت نیرو و سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور برای تامین حقابه تاالب گاوخونی گفت: این حقابه به 
میزان 160 تا 170 میلیون متر مکعب در سال تعیین شده و جزو الزامات 
بوده است.وی با بیان اینکه این حقابه به طور عملی و کامل تامین نشده 
است افزود: سه راهکار اصلی برای تامین حقابه وجود دارد که در صورت 

اجرای بهینه آنها می توان این موضوع را تحقق بخشید.
کاهش  رود،  زاینده  سد  و  تبخیر  نرخ  کاهش  را  راهکارها  این  فرهادیان 
باالدست  در  ویژه  به  آبیاری  راندمان  افزایش  و  کنترل  طریق  از  برداشت 
رودخانه اعالم و اظهار کرد: روش های علمی و عملیاتی برای اجرای این 
راهکارها وجود دارد از جمله یک کار تحقیقاتی در ایالت کالیفرنیای شمالی 
امریکا که با استفاده از توپ های پالستیکی ، میزان تبخیر از سطح آب را به 
حداقل رسانده اند.رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان با تاکید 
بر اینکه اگر حقابه تاالب گاوخونی تامین نشود، حیات آن از بین می رود 
گفت: با خشک شدن تاالب و وزش باد از شرق به غرب اصفهان، ریزگردها 
که محتوی نمک ها و خاک های رسی هستند وارد هوای کالنشهر اصفهان 
و سایر شهرها و استان های همجوار و منجر به افزایش آلودگی هوا می شود.

وی تصریح کرد: عدم اطالع رسانی در این زمینه باعث شده است تا بسیاری 
از دوستداران محیط زیست نیز این موضوع و تاثیر آن بر روی سالمت را 
فراموش کنند. احیای تاالب بین المللی گاوخونی از جمله اقدام های مهمی 
بود که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت.بر 
اساس مصوبات شورای عالی آب و دستور ریاست جمهوری مبنی بر اینکه 
زاینده رود حتی با جریان حداقلی آب زنده نگه داشته شود و مردم اطراف 
این رودخانه و زیست بوم طبیعی حوضه این حق را دارند که سهمی از آب 
نیز به حیات رودخانه اختصاص یابد، اکنون آب تا نزدیکی گاوخونی رسیده 
است.در همین راستا تیر ماه امسال بود که پس از 10 سال آب رودخانه 
المللی گاوخونی رسید اما پس از گذشت مدت  زاینده رود به تاالب بین 
با جریان یافتن  آبان امسال  اما  کوتاهی جریان آب در رودخانه قطع شد 
مجدد آب در رودخانه جهت کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان، مقداری 
آب وارد این تاالب شده است.تاالب گاوخونی یکی از 19 تاالب بین المللی 
ایران است که در کنوانسیون رامسر در سال 1975 به ثبت رسیده است. این 
تاالب یکی از اکوسیستم های طبیعی استان اصفهان واقع در انتهای زاینده 
رود است و به عنوان یک اکوسیستم طبیعی واقع در یک منطقه خشک می 
تواند در توسعه پایدار منطقه نقش مهم داشته باشد.تاالب گاوخونی دارای 
وسعتی حدود 476 کیلومتر مربع است و در فاصله 140 کیلومتری جنوب 
نایین  شرقی اصفهان، 30 کیلومتری شهر ورزنه، جنوب غربی شهرستان 
قرار دارد. ابرقو  از استان یزد و شمال غربی کویر  و غرب منطقه ندوشن 
سالهاست تاالب گاوخونی با کمبود آب مواجه شده و در ورطه نابودی است.

خشکی تاالب بین المللی گاوخونی که تبعات حاصل از پراکنش ریزگردهای 
آن تهدیدی برای سالمت ساکنین منطقه مرکزی کشور تا استان تهران به 
شمار می آید از دغدغه های زیست محیطی اصلی مردم و مسووالن این 
استان است.در این حال مسووالن استان اصفهان با اشاره به تبعات ناشی 
از انتشار ریزگردها در نتیجه خشکی تاالب گاوخونی راهکارهای مختلف از 
جمله انتقال پساب شبکه فاضالب شهر اصفهان به این تاالب برای تامین 
حداقل آب مورد نیاز جهت نمناک نگه داشتن این تاالب را مورد توجه قرار 
داده اند.بارگذاری فراوان برای تامین آب کشاورزی، صنعت و شرب در چند 
دهه اخیر و همچنین وقوع خشکسالی و تغییرات اقلیمی سبب شده است 
 که در چند سال اخیر رودخانه زاینده رود در نیمه شرقی آن بارها خشک

 شود.

رد شهر و استانها 4

کارشناس مسئول مسافر اداره کل راه آهن اصفهان گفت: با وجودی 
اما  نشده،  اعمال  قطارها  بلیت  نرخ  کاهش  رسمی،  طور  به  که 
شرکت های مالک قطار مسافربری با تخفیف مسیرها، بلیت ها را با 
قیمت قبلی به فروش می رسانند. عماد ایزدپناه در خصوص افزایش 
قیمت بلیت قطار و مخالفت سازمان حمایت از مصرف کننده نسبت 
به این موضوع، بیان کرد: در حال حاضر در سیستم فروش، قیمت 

بلیت قطار براساس نرخ مصوب است.
««سیستم فروش

وی افزود: قیمت ها از سیستم فروش به مسافران اعالم می شود؛ 
اما شرکت ها برای برخی مسیرها تخفیف اعمال کرده اند؛ با این 
وجود در شرایط پیک با نرخ جدید، بلیت فروخته می شود. مسئول 
مسافر اداره کل راه آهن اصفهان با بیان اینکه با وجود مخالفت 
قطار  بلیت  نرخ  کاهش  هنوز  کننده،  مصرف  از  حمایت  سازمان 
اعمال نشده است، اظهار کرد: با توجه به مصوبه افزایش قیمت ها، 
بلیت قطار مسیر نورالرضا اصفهان- مشهد 106 هزار تومان، قطار 
غزال اصفهان- تهران 95 هزار تومان، اصفهان- تهران 34 هزار و 

500 تومان و اصفهان- بندرعباس 57 هزار تومان است.
««قیمت بلیت قطارها 

وی ادامه داد: با این وجود شرکت های مالک قطارهای مسافربری، 
بلیت این مسیرها را با تخفیف می فروشند؛ به گونه ای که اکنون 
نورالرضا اصفهان- مشهد 95 هزار و 750  بلیت قطار مسیر  نرخ 
تومان، قطار غزال اصفهان- تهران 87 هزار و 600 تومان، اصفهان- 
بندرعباس 53 هزار و  تومان و اصفهان-  تهران 31 هزار و 500 
500 تومان است. به گفته ایزدپناه، با توجه به اینکه تغییری در 

کیفیت قطارها ایجاد نشده، از نگاه یک مسافر افزایش نرخ بلیت 
این ناوگان، عادالنه نیست.

««تخلفات را گزارش کنید
گفتنی است؛ سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کننده با بیان 
اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از موضع 
تا 20  قطار  بلیت  قیمت  افزایش  بودن  غیرقانونی  بر  مبنی  قبلی 
نکرده  افزایش 8 درصدی( عقب نشینی  )به طور متوسط  درصد 
با  این سازمان و  تاکید  براساس  است، اعالم کرد: تمام قیمت ها، 
همکاری خوب حمل و نقل ریلی و انجمن صنفی مربوطه، به حالت 

قبل بازگشته و در سیستم فروش تمام شرکت های حمل و نقلی 
با تاکید،  افزود: سازمان حمایت  اعمال شده است. غالمرضا کاوه 
افزایش قیمت بلیت قطار را تکذیب می کند و مردم اگر با مصداقی 
در افزایش نرخ بلیت قطار از سوی شرکت های حمل و نقل مواجه 
شدند، حتما تخلف را با واحد نظارت و بازرسی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در میان بگذارند. وی تصریح کرد: 
شرکت های حمل و نقل، بنا بر تاکید سازمان حمایت در حال عرضه 
بلیت قطار با نرخ مصوب قبلی هستند و بازرسی نوبه ای نیز از دفاتر 

فروش این شرکت ها انجام می شود.

««تمامي قطارهاي اصفهان - مشهد باکیفیت است
گفتنی است مهندس ماسوري مدیرکل راه آهن اصفهان  تمامي 
به  اشاره  با  و  دانسته  باکیفیت  را  مشهد  به  اصفهان  قطارهاي 
رام قطار  بود: در سال 1393، چهار  ورود قطار گردشگري گفته 
و امسال نیز هشت رام قطار گردشگري از ترکیه و مجارستان وارد 
گردشگري  قطار  تا 20  قطارها  این  ورود  بود  قرار  و  ایران شدند 
محقق  قضیه  این  ترکیه  هاي  بحران  دلیل  به  اما  یابد؛   افزایش 

نشد.
  وي با اشاره به راه اندازي قطار پنج ستاره VIP در راه آهن کشور 
است؛  داراي 50 سال قدمت  قطار گردشگري مجارستاني  گفت: 
ولي قرار است 10رام این قطار نو و بي نظیر، راه اندازي شود و 
امیدواریم با سرمایه گذاري بخش خصوصي دو رام از این قطار در 
منطقه اصفهان براي جذب توریست، راه اندازي شود. مدیرکل راه 
آهن اصفهان به برخي پروژه هاي این اداره کل اشاره کرد و گفت: 
احداث خط دوم دو خطه دیزیچه-حسن آباد به طول 42 کیلومتر 
با اعتبار 66 میلیارد تومان، ظرف مدت شش ماه و بازسازي محور 
ورتون – سیستان به طول 18 کیلومتر با اعتبار27 میلیاردتومان 
به اتمام رسیده؛ بازسازي محور اسپیدان- ابیازان در دستورکار این 
اداره قرارگرفته است. وي با بیان اینکه ایستگاه هاي مدآباد و ده 
در  و گز  فیروزآباد  ایستگاه هاي  بازگشایي  و  اندازي شده  راه  آباد 
مرحله اتمام عملیات سیگنالینگ قراردارد تا به بهره برداري برسد، 
بیان داشت: دوخط از پروژه اسلب تراک خطوط مسافري ایستگاه 
اصفهان به اتمام رسیده وچهار خط باقي مانده، تا شش ماه آینده 

به اتمام خواهد رسید.

مردم هشیار باشند

قیمت بلیت قطارهای اصفهان افزایش پیدا نکرده است

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

مواد مخدر کشف شده استان اصفهان به 28 تن رسید

مقاله ای که سه سال رتبه اول جهان را کسب کرد

رییس اداره آموزش  و پرورش بادرود خبر داد

ضرورت مشارکت همگانی برای ریشه کن کردن بی سوادی

برگزاری نمایشگاه تجهیزات و فناوری های آتش نشانی 
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 « گشتی در اخبار
رییس کل دادگستری استان یزد:

 بانک ها بخشنامه های بانک مرکزی
 را اجرا نمی کنند

رییس کل دادگستری استان یزد گفت: امیدواریم در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که با 
رکود بی سابقه همراه شده، یاریگر فعاالن اقتصادی و عرصه تولید و صنعت استان باشیم. 
محمدرضا حبیبی اظهار داشت: امیدواریم در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که با رکود 
بی سابقه همراه شده، یاریگر فعاالن اقتصادی و عرصه تولید و صنعت استان باشیم. وی 
بانک های استان در  افزود: مسئوالن و مدیران اجرایی استان و همچنین مدیران عامل 
عرصه حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در راستای حمایت از تولید، 
نقشی اساسی و اثرگذار دارند. مدیرکل دادگستری یزد با تاکید بر اینکه در بسیاری از 
موارد بانک ها بخشنامه های بانک مرکزی را اجرا نمی کنند، اظهار داشت: در مواردی نیز 
بانک ها مدعی هستند که ابالغی از بخشنامه ها از سوی بانک مرکزی برای آنها نیامده 
ضایع  کسی  از  حقی  تا  گیرد  صورت  بیشتری  نظر  دقت   زمینه  این  در  است  الزم   که 
بر  تحریم ها  تحمیلی  شرایط  و  اخیر  سال های  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی  نشود. 
برخی  روبه رو کرده است، گفت:  با مشکل  را  این عرصه  فعاالن  و  تولید  کشور وضعیت 
اما تا آنجایی که بتوانیم و موانع قانونی نداشته  اقدام ها از حیطه کاری ما خارج است؛ 
برداشته  صنایع  دوش  از  باری  و  شود  حل  مشکلی  تا  کرد  خواهیم  همراهی   باشیم، 

شود.

مدیرکل ارشاد اسالمی استان کرمان:
رسانه ها نباید در انتخابات منفعل عمل کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از فعالیت 41 سایت خبری مجاز در استان 
دادگستری  رییس کل  با  رسانه  اصحاب  در جلسه هم اندیشی  علیزاده  داد. محمدرضا  خبر 
استان با موضوع برگزاری انتخابات و جرایم و تخلفات انتخاباتی، با تبریک هفته وحدت گفت: 
افزایش دانش و اطالعات مردم مهم است. وی  نقش مطبوعات در اطالع رسانی به موقع و 
با اشاره به اینکه انتخابات یکی از بزرگ ترین رویدادهای سیاسی کشور است، اظهار کرد: با 
فشارهای سیاسی داخلی و خارجی به نظام جمهوری اسالمی مواجه هستیم؛ لذا الزم است 
افکار عمومی به نحوی هدایت شوند که در جریان واقعیت ها قرار گیرند. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان کرمان اضافه کرد: رسانه ها نباید در انتخابات منفعل عمل کنند؛ بلکه 
باید براساس قانون و مقررات عمل شود. علیزاده با یادآوری اینکه حقوق و وظایف رسانه ها در 
قانون مطبوعات ذکر شده است، تصریح کرد: انتقادات سازنده حق مطبوعات است؛ مشروط 
وظایف  دیگر  از  انتخاباتی  نشاط  و  شور  ایجاد  افزود:  وی  باشد.  توهین  از  دور  به  اینکه  بر 
رسانه ها است و به مدیران مسئول رسانه ها توصیه می کنیم قانون مطبوعات را مطالعه کنند. 
این مسئول تصریح کرد: رعایت نظم در زمان انتشار در دوره انتخابات باید حفظ شود و در 
 این ایام قرار نیست یک هفته نامه به روزنامه تبدیل شود و گستره توزیع نشریات باید رعایت

 شود.

 مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی 
چهار محال و بختیاری 

افزایش تولید چغندرقند 
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری با اشاره به افزایش تولید 
چغندر قند در چهارمحال و بختیاری، گفت: تولید چغندرقند در این استان به ازای 
هر هکتار، پنج تن افزایش یافت. سیروس بیک بکان با اشاره به اینکه میزان تولید 
چغندرقند در چهار محال و بختیاری افزایش یافته است، اظهارداشت: بهره گیری 
از روش های نوین علمی در کاشت چغندرقند، موجب افزایش تولید در واحد سطح 
در این استان شده است. وی افزود: در سال های قبل متوسط برداشت چغندرقند 
در این استان، از سطح یک هکتاری، حدود 37 تن بوده است؛ امسال در یک سطح 
یک هکتاری، بیش از 41 تن چغندرقند برداشت شده است. سیروس بیک بکان 
آبیاری و  نوین  از روش های  بهره گیری  و  و علمی  اصول فنی  یادآور شد: رعایت 
کوددهی مناسب در کشت چغندر توسط کشاورزان، موجب افزایش میزان تولیدی 
در سطح یک هکتاری شده است. مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان چهار 
محال و بختیاری اظهار داشت: سطح زیر کشت چغندر در استان چهار محال و 
بختیاری بیش از یک هزار و 200 هکتار است که از این میزان، سطح زراعی بیش 

از 50 هزار تن چغندر قند تولید می شود. 



 پیام مدیرکل ارشاد استان اصفهان
 به مناسبت روز حماسه و ایثار

اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  وطن:  کیمیای 
اصفهان،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی، مدیر 
به  اصفهان،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
و  آران  مردم  ایثار  و  حماسه  روز  دی   ٤ مناسبت 
بیدگل پیامی را صادر کرد. در بخشی از متن این 
پیام آمده است: پیکار و مجاهدت و شهادت در راه 

خدا در قرآن، آنچنان عظمتی دارد که حتی نفس های اسب های مجاهدان 
و همچنین جرقه های ناشی از برخورد سمشان به سنگ ها و گرد و غباری 
که در فضا پخش می شود، شایسته سوگند بوده و پر ارزش است. در واقع 
شهادت، فنا شدن انسان برای نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی 
مطلق است؛ شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل 
است؛ شهادت مرگی از راه کشته شدن است که شهید آگاهانه و برای هدف 
مقدس و به تعبیر قرآن )فی سبیل اهلل( انتخاب می کند. اما چهارم دی ماه 
روز حماسه و ایثار مردم غیور و سلحشور آران و بیدگل نام گذاری شده است 
و این نام گذاری بهانه ای است برای یاد دوباره بزرگ مردانی از این خطه که در 
٨ سال دفاع مقدس با ایثار و بذل جان، حماسه آفریده و خوش درخشیدند.

سلسله مباحث پیامبرشناسی منتشر شد
کتاب »پویش پیامبر« اثر سیدمجتبی حسینی که 
از  پرداخته،  اعظم)ص(  پیامبر  سلوک  و  سیره  به 
سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شد. به گزارش 
فارس، کتاب »پویش پیامبر«، تازه ترین اثر از سید 
مجتبی حسینی محقق و پژوهشگر، درباره جایگاه 
معرفتی و خلقتی و سلوک فردی و رفتاری پیامبر 
اکرم )ص( است که از سوی انتشارات کتاب نیستان 

منتشر شده است. حسینی که تحصیالت حوزوی را تا درجه اجتهاد طی کرده 
و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته معماری و  فلسفه علم نیز هست، 
در کتاب جدید خود مجموعه درس گفتارهای »معرفت و محبت«، »خلقت تا 
بعثت« و »بعثت تا رحلت« را در قالب سه بخش مجزا و در کنار همدیگر قرار 
داده تا برای مخاطبان از قابلیت بهره مندی ویژه ای برخوردار شود. انتشارات 
کتاب نیستان »پویش پیامبر« را در 132 صفحه و با قیمت ٨000 تومان 

منتشر کرده است.

 برگزاری نمایشگاه بین المللی 
چاپ دیجیتال

چاپ  بین المللی  نمایشگاه  رییس  ذکایی  جالل 
نمایشگاه  این  برگزاری ششمین دوره  از  دیجیتال 
در   ۹۵ سال  اردیبهشت   3 تا  فروردین   31 از 
خبر  تهران  شهرداری  نمایشگاه های  دایمی  محل 
دوره  پنج  تاکنون  دیجیتال،  چاپ  نمایشگاه  داد. 
تا   ۹0 سال  از  ترنج  گروه  توسط  را  خود  فعالیت 
 ۹٤ پشت  سر گذاشته و به گفته رییس این رویداد 

فرهنگی-صنعتی، سال آینده نیز از 31 فروردین تا 3 اردیبهشت در محل 
دایمی نمایشگاه های شهرداری تهران )پارک گفتگو( برگزار خواهد شد.
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

کیمیای وطن گزارش می دهد: 

آخرین وضعیت فروش گیشه 
سینمای ایران

رونق  از  روزها  این  ایران،  سینمای  گیشه  وطن:  کیمیای 
نسبی برخوردار است. اگر اوضاع بر همین روال طی شود تا 
پیش از جشنواره فیلم فجر، استقبال مردم از فیلم های امسال 
بود.  »فیلمیران«  بهتر خواهد  به نسبت سال های گذشته 
فروش کل فیلم »در مدت معلوم« را پس از ۹ روز نمایش، 
310 میلیون تومان اعالم کرد. این فیلم به کارگردانی وحید 
امیرخانی، با 23 سالن در تهران به این رقم به فروش رسیده 
است. فیلم »شیفت شب« به کارگردانی نیکی کریمی نیز پس 
از 3٤ روز نمایش به فروش، ٨۵0 میلیون تومانی رسید. دیگر 
فیلم این روزهای سینما، »ناهید« به کارگردانی آیدا پناهنده، 
پس از 3٨ روز نمایش به مجموع فروش 37۵ میلیون تومانی 
رسید. این فیلم روایتی از زندگی زنی به نام ناهید است که 
 بر سر دو راهی قرار گرفته و سعی می کند زندگی خود را 
نوید  بازغی،  پژمان  بیات،  ساره  آن  در  دهد؛  سامان  و  سر 
محمد زاده، به ایفای نقش می پردازند. فیلم جدید این هفته، 
»پی 22« به کارگردانی حسین قاسمی جامی در شب اول 
نمایش خود چهارشنبه، 2 میلیون تومان و در پنجشنبه، روز 
دوم نمایشش 6 میلیون و 600 هزار تومان فروخته است. 
در این فیلم، امین حیایی در نقش ناخدا محمدی )ناخدای 
)فرمانده  هادی  نقش  در  ساعی  هادی  جوشن(،  ناوشکن 
تکاوران نیروی دریایی( و افسانه بایگان در نقش زهرا )همسر 
ناخدا محمدی( و نسرین مقانلو  به ایفای نقش می پردازند. 
فیلم »این سیب هم برای تو«، به کارگردانی سیروس الوند 
تومان  میلیون   33٨ خود،  نمایش  پنجم  هفته  شروع  در 
رعنا  بازغی،  پژمان  بازی  با  فیلم  این  است.  داشته  فروش 
آزادی ور، چنگیز جلیلوند، پریناز ایزدیار و امیرعلی دانایی، 
داستان دو دختر جوان است که با هم دوست هستند و در 
حالی که یکی از آنها نامزد دارد، رابطه عاشقانه ای بین نامزد 
فیلم«  »بشرا  است. شرکت  برقرار شده  او  با دوست  دختر 
فروش کلی فیلم »جامه دران« به کارگردانی حمیدرضا قطبی 
پس از ٤3 روز نمایش را یک میلیارد و 13۵ میلیون تومان 
میلیون  با 12 سالن، 70۵  تهران  در  فیلم  این  کرد.  اعالم 
تومان و در دیگر شهرها با 1٨ سالن، ٤30 میلیون تومان 
فروش داشته است. این داستان سه  اپیزودی درباره زنی به 
نام شیرین است که در مراسم ختم پدرش به روابط جدیدی 
در زندگی او پی می برد و حقایقی تازه را کشف می کند؛ در 
آن مهتاب کرامتی، باران کوثری، هنگامه قاضیانی، مصطفی 

زمانی به ایفای نقش می پردازند.

سحر مهندسی
تولد جنبش های ادبی و گسترش سبک های آن، همیشه 
اندام  عرض  سکه،  یک  روی  دو  سان  به  و  هم  کنار  در 
بیان،  برای  نوین  شیوه های  ارایه   جز  هم  هدفی  و  کرده 
تبیین و تاویل متون ادبی نداشته است. نظریه های متنوع 
نقد ادبی نیز از مقوله  فوق جدا نیست؛ نظریه هایی که در 
اول  گام  را  نقادانه  جستجوی  و  تعهد  ادبی،  آثار  بررسی  
خوانش متن تلقی می کند.  نقد در نظریه های ادبی امروز 
به هیچ وجه تایید یا طرد اثر و خالق آن نیست؛ بلکه نقد 
ادبی دانشی برای بررسی ویژگی ها و تفسیر نقاط قوت و 
ضعف یک اثر ادبی و تحلیل و ارزیابی آن در کنار تشریح 
جوانب پیچیده آثار ادبی و روشی برای سنجش اعتبار و 
مقام آن ها است. طرف مقابل نقد نیز، باید تحمل ارزیابی 
منتقد از کار خود را داشته  باشد؛ وگرنه نقد عملی بیهوده 

تلقی می شود. 
«« لحن سالم نقد

لحن سالم نقد، نتیجه سالمت نفس و نیت صدق منتقد 
است،  اثر  با صاحب  بغض  و  متنی که حاوی حب  است. 
نقد ادبی محسوب نمی شود؛ برخورد احساسی، عمده ترین 

ضعف در نگارش یک متن به عنوان نقد ادبی است. 
اوال  ادبی  اثر  تحلیل  و  تجزیه  با  می کوشد  ادبی  منتقد 
ساختار و معنی آن را برای خوانندگان روشن کند و ثانیا 
قوانینی را که باعث اعتالی آن اثر ادبی شده است، توضیح 

دهد.
در  ادبی  قوانین  کارگرفتن  به  سو  یک  از  ادبی  نقد  لذا   
توضیح اثر ادبی است و از سوی دیگر کشف آیین های تازه 
ممتازی است که در آن اثر، مستتر است. نقد ادبی همیشه 

به معنی دیگرگونه خواندن اثر نیست.
مطالعه  هوشیارانه تر  یا  خواندن  دقیق تر  معنی  به  گاهی 
و  بازنمودن  را  آن  در  نهفته  هنرهای  است.  اثر  کردن 
اهمیت اثر را نشان دادن و گاهی ارتباط آن را با مسایل 

اجتماعی و سیاسی دوران متن بازنمودن.
«« ستایش و عیب جویی

نقد ادبی امکان درک نکته های بدیع و لطیف آثار را فراهم 
دارای  و  سازنده  که  این  از  گذشته  ادبی،  نقد  می کند؛ 
هنری  آفرینش  نوعی  خود،  گاهی  است،  فراوان  اهمیت 

نیز محسوب می شود.
که  آنقدر سخن گفته اند  ادبی  نقد  مورد  در  به هرحال،   
و  نقدشناسی   ادبی،  مطالعات  شاخه های  از  یکی  امروزه 
بحث در مورد خود نقد است. نثر نقد ادبی، باید ساده و 
روشن و علمی باشد. در ایران مرسوم است که در ستایش، 

از نثرهای ادبی و انشایی و در عیب جویی، از طنز استفاده 
به  ربطی  اساس  در  اوال  ادبی  نقد  آنکه  حال  می کنند؛ 
ستایش و عیب جویی ندارد و گاهی هدف فقط تحلیل اثر 
است. ثانیا در مواقع مدح و هجو هم، باید سخن روشن و 

جنبه استداللی داشته باشد.
اندازه   نقد ادبی کاری خالق است و گاه منتقد ادبی به 
صاحب اثر، باید دارای ذوق و خالقیت باشد؛ با این فرق که 
نویسنده و شاعر ضرورتا اهل فضل و به صورت خودآگاه 
آشنا به همه فوت و فن های علوم ادبی نیست؛ حال آنکه 
منتقد ادبی باید دقیقا به علوم ادبی آشنا باشد تا از آنها به 
عنوان ابزاری در تجزیه و تحلیل عوامل علّو آن اثر ادبی 

بهره گیرد.
بین  ای  واسطه  عنوان  به  گاهی  منتقد  دیگر  سوی  از   
تا  می شود  باعث  و  می کند  عمل  خواننده  و  نویسنده 
خواننده متون طراز اول را به سبب برجستگی و تازگیشان 
اشکال همراهند، فهم کند. معموال  و  ابهام  با  که معموال 
به  عوام الناس  و  می ستایند  فرهیختگان  را  واال  ادبی  آثار 
تبع ایشان به آن آثار و نویسندگانشان احترام می گذارند. 

اما خود دلیل ارزش آنها را نمی دانند. 
این  برجستگی  علل  تحلیل های خود  و  تجزیه  در  منتقد 
آثار را برای مردم توضیح می دهد و در این صورت گویی 

غیرمستقیم به مردم می فهماند که چه آثاری فاقد ارزشند. 
اهمیت  و  رواج  ادبی  نقد  که  کشورهایی  در  نتیجه  در 
بیشتری دارد، وضع نویسنده و شاعر و نشر و مطبوعات و 
جریان های فرهنگی معموال به سامان است؛ معموال حق به 
 حقدار می رسد و متقلبان فرهنگی کمتر مجال سوء استفاده 

می یابند.
«« دانش منتقد

 منتقد ادبی عالوه بر آشنایی با نحله های مختلف نقد ادبی 
و علوم ادبی باید فرد کتاب خوانده ای باشد و با بسیاری از 
دانش های دیگر چون سیاست و مذهب و جامعه شناسی و 
روانشناسی و تاریخ آشنا باشد؛ زیرا آثار بزرگ ادبی برخالف 
ادبی بودن نیستند  به لحظ  امروزه می گویند، فقط  آنچه 
از  باریک تر  نکته  هزار  بلکه  می یابند؛  قبول  و  که شهرت 
انواع  باید توجه کرد که وجود  به هر حال  اینجاست.  مو 
نظریه های نقد ادبی در کنار ذهنیت دموکراتیک و پذیرش 
و  پذیرش  و  شده است  ممکن  تفکر  و  آرا  تضاد  و  تفاوت 
انتخاب  و  دانایی  به  ادبی  نقد  نظریه های  یا عدم پذیرش 
ادبیی  توان  به  متنقدی مربوط می شود که  یا  و  خواننده 
جایگاه  که  کنیم  سوال  خود  از  پایان  در  بدهد.  پاسخ  او 
چگونه  ما  هنری  ی  جامعه  در  نقد  به  احترام  و   نقد 

است؟

ستایش یا عیب جویی

نگاهی به نقد و منتقد ادبی در ادبیات  

سیری در دنیای خرب 

آگهی مزایده مال منقول

بایگانی  شماره   ۹00۹۹٨03۵1100762 پرونده:  شماره   ۹٤01۹10372100001 شماره: 
در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   11 شعبه  مدنی  احکام  اجرای   ۹٤012۹  : شعبه 
سیداکبر  علیه  حیدری  یوسف  آقای  له  ۹٤012۹ج11  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص 
اتوبان کاوه- بعد از سه راه ملک شهر- نرسیده به غرضی- ک  روحانی به آدرس اصفهان- 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به   -60 ط  روبروی  منزل  بست-  بن  اولین  چپ-  سمت  استقالل- 
1/٤1٨/7٤۹/۹۹۹ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تا مهر ۹٤ و مبلغ ٤3/2۹1/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و اجرائی و مبلغ 30/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی، 
جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ ۹٤/10/23 رأس ساعت ۹ صبح در محل دادگستری 
کل اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 100 متر پایین تر از دادگستری- جنب بیمه 
پارسیان مجتمع اجرای احکام دادگاه حقوقی و خانواده- طبقه سوم- واحد ۵ جهت فروش 
به  توجه  با  کارکرده  بدون گوشی  به شماره 0۹1311٨۵10۵  تلفن همراه  امتیاز یک خط 
با توجه به جمیع جهات و عوامل مؤثر  پیش شماره و در نظر گرفتن قیمت عادالنه روز و 
به مبلغ پنجاه میلیون ریال )۵0/000/000  پایه و مبنای مزایده  در قضیه و تعیین قیمت 
ریال( توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده و نظریه مصون از اعتراض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. )ضمناً میزان بدهی خط مذکور تا تاریخ ۹0/7/10 علی الحساب 
قیمت  10درصد  تودیع  با  توانند  می  خرید  طالبین  باشد(  می  ریال   3٤٨000 مبلغ  به 
خواهد مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند.  مزایده شرکت  جلسه  در   پایه 

 بود.
 اجرای احکام شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان. شماره م الف: 27371

آگهی مزایده

در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 
اصالنی  مجید  علیه  طاهری  علیرضا  له   / ح  ج   ۹30073 کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص 
مصون  که  الذکر  ذیل  کارشناسی  وصف  با   0۹13111۹2۵٨ موبایل  خط  فروش  بر  مبنی 
تا ۹:30 صبح در  از ساعت ۹  واقع گردیده است در روز مورخ 11/1/۹٤  از تعرض طرفین 
جنب  نیکبخت-  خ  دادگستری-  احکام  اجرای  ساختمان  چهارم-  )طبقه  اجرا  این  محل 
سپرده  حساب  به  کارشناسی  قیمت   %10 تودیع  با  طالبین  نماید.  برگزار  پارسیان(  بیمه 
ارائه فیش  و  بانک ملی دادگستری اصفهان  نزد  به شماره 21712۹021000٨  دادگستری 
و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  مزایده  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  اجرا  این  به  واریزی 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی: 1- ارزش امتیاز 
نرخ  گرفتن  نظر  در  با  زمان  از  مقطع  این  در   0۹13111۹2۵٨ شماره  همراه  تلفن  خط 
عادالنه روز و همچنین با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در قیمت گذاری مبلغ ۹00/000/1٤ 
نظر  اعالم  و  برآورد  مزایده  پایه  قیمت  عنوان  به  ریال  هزار  نهصد  و  میلیون  چهارده   ریال 

می گردد. 
م  شماره  اصفهان.  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  احکام  اجرای  مأمور 

الف:27375

آگهی مزایده

در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 
خصوص پرونده اجرائی کالسه ۹20۵1۵ ج ح/ 3 له سعید کهندل، سید سعید خدامی، اکبر 
دایی محمد، رسول شیروانی، سعید شیروانی، سید محمد خدامی با وکالت خانم شیما وفادار 
و علیه مجتبی بیات مبنی فروش طال وفق نظریه کارشناسی )طالی معرفی شده از طرف 
فاطمه بیات( با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در 
مورخ ۹٤/10/30 از ساعت ۹ تا ۹:30 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت- 200 
اجرای  واحد  پارسیان، طبقه ٤  بیمه  از ساختمان مرکزی دادگستری- جنب  تر  پایین  متر 
احکام شعبه 3 برگزار نماید. طالبین خرید ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اموال قادر 
به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری 
به  واریزی  فیش  ارائه  و  اصفهان  دادگستری  ملی  بانک  نزد  به شماره 21712۹021000٨ 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی: بازگشت به نامه شماره ۹20۵1۵ج 
/3 مورخ ۹٤/6/31 که در تاریخ ۹٤/7/٤ به این اتحادیه واصل گردیده، به استحضار می رساند 
حسب پیشنهاد معاونت محترم قضایی مبنی بر اعالم نرخ مستنداً به وب سایت قیمت های 
شبکه اطالع رسانی اتحادیه طال، جواهر، سکه و صراف تهران در تاریخ ۹٤/6/31 ارزش 200/ 
۹7 گرم طالی متفرقه به مبلغ ٨٨/6٤6/٤00 ریال می باشد. مراتب جهت اطالع و هرگونه 

اقدام مقتضی اعالم می گردد.
اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره م الف: 27372

آگهی ابالغ

 ۹٤0۹۹٨0361700٨۵1 پرونده:  شماره   ۹٤1010036170٨6٤7 ابالغیه:  شماره 
دادخواستی  ونهری  کاظمی  محمدرضا  شاکی  خواهان/   ۹٤0۹32 شعبه:  بایگانی  شماره 
مطالبه  و   ... بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  جمشیدی  حمید  متهم  خوانده/  طرفیت  به 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تأدیه  تأخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2٨ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 

کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت-  شهید  خ  باال-  چهارباغ  خ  اصفهان-  در  واقع  اصفهان 
 ۹٤0۹۹٨0361700٨۵1 کالسه  به  و  ارجاع   21٤ شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان-  استان 
شده  تعیین   0٨:1۵ ساعت  و   13۹٤/11/2٤ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده   ثبت 
به  و  شاکی  خواهان/  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است. 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز 
متهم  خوانده/  تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 
کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم   نسخه 

گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. شماره 

م الف: 27403

آگهی ابالغ

شماره   ۹٤0۹۹٨03۵1100۵1۵ پرونده:  شماره   ۹٤101003۵11100٨۵ ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: ۹٤0۵70 خواهان سید اکبر حسینی رامشه و حجت اله رضایی رجانی و زینت 
صادقی دخت موسی آبادی و احمد گرگابی و مینا اکبریان و بهرام جاللی و حبیب احمدی 
دادخواستی  بختیاری  سیروس  و  شریعتی  ملیحه  و  تبریزی  بهجت  سادات  طاهره  و  دهقی 
و  آبادی  حبیب  خاصی  علی  و  میراحمدیان  حسن  و  پهلوانی  احمد  خواندگان  طرفیت  به 
بابائی و مهدی پهلوانی و رضا پهلوانی و حسین لشگری و سجاد پهلوانی و محمود  ملیحه 
زارعی پهلوانی به خواسته ابطال سند )موضوع سند مالی است( و مطالبه خسارت دادرسی 
و ابطال سند )موضوع سند مالی است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق 
شماره 31٨ ارجاع و به کالسه ۹٤0۹۹٨03۵1100۵1۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
13۹٤/11/2۵ و ساعت0٨:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور   در 
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خواندگان  تا  شود   می 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
 منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. شماره م الف:27408

آگهی ابالغ

 ۹٤0۹۹٨03۵1100٤۹3 پرونده:  شماره   ۹٤101003۵111012۹ ابالغیه:   شماره 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سعیدی  فرانک  خواهان   ۹٤0۵٤3 شعبه:  بایگانی  شماره 
خسارت مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  افشاری   علی 

که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاه های  تقدیم  تادیه   تأخیر 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹٤0۹۹٨03۵1100٤۹3 کالسه  به  و  ارجاع   31٨ شماره 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   12:00 ساعت  و   13۹٤/11/2۵ آن 
قانون آیین دادرسی دادگاه های  به تجویز ماده 73   خوانده و درخواست خواهان/ شاکی و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. 
منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. شماره م الف: 27407

آگهی ابالغ

 ۹٤0۹۹٨03617007۹3 پرونده:  شماره   ۹٤1010036170٨63٤ ابالغیه:   شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  نگهبانی  محسن  شاکی  خواهان/   ۹٤0٨6۹ شعبه:  بایگانی  شماره 
دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تأدیه  تأخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  فتوحی  بابک  خوانده 
جهت که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه   و 

اصفهان-  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2٨ شعبه  به  رسیدگی    
خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹٤0۹۹٨03617007۹3 کالسه  به  و  ارجاع   21٤ شماره 
آن 13۹٤/11/26 و ساعت 10:٤۵ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
 انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
  می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
  نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی

 حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2٨ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. شماره م الف: 

27402

آگهی مزایده

شماره   ۹20۹۹٨03۵23002۵7 پرونده:  شماره   ۹٤10116٨3۹1000۵1 نامه:  شماره 
در  دارد  نظر  در  اصفهان  خانواده  دادگاه   11 شعبه  احکام  اجرای   ۹٤03۵٨ شعبه:  بایگانی 
علیه خانم سمیه  پور  له خانم صدیقه هاشم  اجرایی 11  پرونده کالسه ۹٤03۵٨  خصوص 
مرحوم  وراث  حیدرزاده  فاطمه  خانم  و  اصفهانی  نساج پور  ابوذر  آقای  و  اصفهانی  نساج پور 
عباس نساج پور به خواسته مبلغ بیست و دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان و مبلغ 
مبلغ  و  ریال    ٤/000/000 مبلغ  به  الوکاله  حق  نیز  و  دادرسی  هزینه  ریال   ٤/۵٨0/000
ریال   11/32۵/0000 مبلغ  و  لها  محکوم  حق  در  اگهی  نشر  هزینه  بابت  ریال   300/000
حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: ۵/2۵ حبه از 36 
حبه از پالک ثبتی 3٤۵0 اصلی بخش 3 سهم ارث مرحوم عباس نساج پور اصفهانی از مرحوم 
رضا نساج پور اصفهانی، از نظر جغرافیائی پالک مزبور در اصفهان خ کمال بعد از شهرداری 
رسمی  کارشناس  نظریه  حسب  است.  شده  واقع   10 پالک  هندی  میرزا  کوچه   3 منطقه 
دادگستری که این  نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است به مساحت عرصه حدود یکصد 
و سه متر مربع و در حد یک طبقه ساخت مسکونی با اضافه زیر زمین انباری با مشخصات 
ساختمانی با دیوارهای آجری، پوشش سقف تیرآهن و آجر و کف سیمان و موزائیک فرش و 
پنجره ها پرفیل دارای انشعابات برق، گاز و آب و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
ارزش 36 حبه ملک 1/3۵0/000/000 ریال و ارزش ۵/2۵ حبه 1۹6/٨7۵/000 ریال ارزیابی 
گردیده است. متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن 
کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ ۹٤/11/۵ ساعت ۹:30 صبح در دفتر این 
واحد یک حاضر  اول،  احکام حقوقی، طبقه  اجرای  مجتمع  نیکبخت،  در خیابان  واقع  اجرا 
باالترین  پیشنهاد کننده  بود که  برنده کسی خواهد  و  ارزیابی شروع  مبلغ  از  فروش  شوند. 
 قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری

 واریز نماید.
اجرای احکام شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان. شماره م الف: 27374

آگهی ابالغ

شماره   ۹٤0۹۹٨036٤601۵61 پرونده:  شماره   ۹٤101003۵300٤61۵ ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: ۹٤1016 شاکی آقای سید امیر مقدس روضاتی فرزند سید محمد شکایتی 
بر علیه احسان نیرم فرزند .... مبنی بر تهدید و توهین و مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10٤ جزایی ارجاع و به کالسه 
۹٤1016 ک 10٤ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹٤/12/۵ ساعت ٨:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز ماده 3٤٤ ق.آ.د.ک و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  مقررات  وفق  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

خواهد نمود.
 مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2. شماره م الف: 27366

آگهی ابالغ

شماره   ۹٤0۹۹٨03۵0۵00۹۹6 پرونده:  شماره   ۹٤101003۵0۵1107۵ ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: ۹٤110٨ خواهان/ شاکی علیرضا نصراصفهانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ 
متهم حبیب الیاسی مقدم و نادر مومنی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و تأمین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل  باال- خیابان شهید  اصفهان- خیابان چهارباغ  واقع در 
 ۹٤0۹۹٨03۵0۵00۹۹6 کالسه  به  و  ارجاع   10۵ شماره  اتاق  یک  طبقه  اصفهان-  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹٤/12/1۵ و ساعت0٨:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده حبیب الیاسی مقدم فرزند جهان و درخواست خواهان/ شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
اصفهان. شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  حقوقی  دادگاه   منشی 

شماره م الف: 27422

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

روز سه شنبه ۹٤/12/1٨ ساعت 10  رسیدگی:  وقت  اصل ٤۹.  در  پرونده ۹3/3٤   کالسه 
صبح. خواهان: 1- سهراب لطفی- پروانه حاتمیان به طرفیت مجتمع اقتصادی کمیته امداد 
امور اراضی جهاد کشاورزی و مصطفی- مرتضی- مجتبی- زهرا همگی کازرونی- امید نوید- 
همگی  مهتاب  میترا-  مژگان-  شادمان-  امامقلی   - بنائی  شهناز  و  بنائی  بصیرت  صبانوید- 
ملکان حسینعلی غزالی و شاه  بیگم غزالی همگی مجهول المکان به خواسته اعتراض نسبت 
به مصادره پالک ثبتی 3۹1/37٤ بخش ۹ ثبت اصفهان. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
اصل ٤۹ اصفهان نموده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
به درخواست خواهان از دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبت آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان در مورخ فوق 
به دادگاه اصل ٤۹ واقع در اصفهان خیابان نیکبخت دادگستری طبقه اول اتاق 1٤6 جهت 

رسیدگی در دادگاه مذکور مراجعه نمایند. 
مدیر دفتر دادگاه ویژه اجرای اصل 49 اصفهان. شماره م الف: 27365

آگهی ابالغ

شماره   ۹٤0۹۹٨03۵0300۹۹2 پرونده:  شماره   ۹٤101003۵030٨۹6۹ ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: ۹٤1127 خواهان ها/ شاکی حمزه محمودی و محمد جعفری و غالمحسین 
رمضانی هراتمه و حمید خضری و اکبر مختاری کرچگانی و شهروز محمدی و جواد زردشت و 
اکبر یزدانی نوگورانی و محمد اسماعیلی دادخواستی به طرفیت خوانده/ رضا محمدی حسین 
آبادی به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 1٤6 و 1٤7 قانون اجرای احکام 
مدنی( و مطالبه خسارت دادرسی و رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول تقدیم دادگاه های 
حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
به کالسه ۹٤0۹۹٨03۵0300۹۹2  و  ارجاع  اتاق شماره 30۵  استان اصفهان طبقه 3  کل 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۵/1/1۵ و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان. شماره م 

الف: 27368

آگهی مزایده نوبت اول

ج   ۹30٤67 اجرایی  پرونده  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  نهم  ی  شعبه  احکام  اجرای 
از  ترکه  تقسیم  خواسته  به  سعادت  فاطمه  علیه  ناطقی  محمد  و  پیکانی  فاتحی  زهرا  له   ۹
طریق فروش پالک ثبتی 1۵177/10٤۵ بخش ۵ ثبت اصفهان جلسه مزایده ای در تاریخ 
۹٤/11/6 روز سه شنبه ساعت 11 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیک بخت 200 
اجرای  واحد  پارسیان - ط 3-  بیمه  دادگستری- جنب  از ساختمان مرکزی  تر  پایین  متر 
احکام شعبه ۹ برگزار نماید. اوصاف مورد مزایده: مورد مزایده عبارتست از شش دانگ پالک 
ثبتی 1۵177/10٤۵ بخش ۵ یک باب منزل مسکونی واقع در اصفهان خیابان الله- خیابان 
فروردین- ک خرداد- ک سعدی- بین بست نگین 2 )٤متری( پ 12 کد پستی 66671-

٨1٤۹۹ دارای مساحت عرصه حدود 113 متر مربع به مساحت اعیانی حدود 102 متر مربع 
شامل زیرزمین و طبقه همکف مسکونی با قدمت ساخت باالی 30 سال اسکلت ساختمان 
از نوع دیوارهای باربر با مصالح بنایی و سقف تیرآهن و کف سازی حیاط از موزائیک نمای 
از طریق  از طریق کولر آبی و گرمایش  نوع آجری کابینت ها فلزی سرمایش  از  ساختمان 
بخاری گازی و آبگرمکن تأمین می شود. دربهای داخلی از نوع چوبی و ملک دارای انشعابات 
آب، برق، گاز و تلفن می باشد. ارزش شش دانگ پالک ثبتی مذکور مطابق نظریه کارشناسی 
تعیین  تومان  پانصد هزار  و  بیست و هفت میلیون  و  ریال معادل یکصد   1/27۵/000/000
گردیده است. ضمنا ملک مذکور هم اکنون در اجاره و تصرف مستأجر آقای لطف اله صادقی 
آن  از  بازدید  به  قادر  ملک  نشانی  به  مزایده  از جلسه  قبل  روز   ۵ طالبین خرید  باشد.  می 
خواهید بود تا با تودیع 10 درصد قیمت پایه کارشناسی به حساب سپرده ی دادگستری ب 
ش 2172۹021000٨ نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین 

قیمت برنده مزایده خواهد بود.
 مدیر اجرای احکام شعبه 9 حقوقی. شماره م الف: 27373

آگهي ابالغ

شماره   ۹٤0۹۹٨0361700۹٤۹ پرونده:  شماره   ۹٤1010036170٨٤۹۹ ابالغیه:  شماره 
بایگاني شعبه: ۹٤10٤1 خواهان/ شاکي رضا ثابت پور دادخواستي به طرفیت خوانده پیمان 
فتحي به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 
و تأمین خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگي به 
باال- خ  اصفهان- خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  عمومي حقوقي شهرستان  دادگاه  شعبه 2٨ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 21٤ ارجاع 
و به کالسه ۹٤0۹۹٨0361700۹٤۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 13۹٤/11/17 و 
درخواست  و  متهم  خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   ٨:00 ساعت 
انقالب در  خواهان/ شاکي و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و 
امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

حاضر گردد. 
منشي دادگاه حقوقي شعبه 28 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان. شماره 

م الف: 27400
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شاید به اذعان بسیاری از فوتبالی ها، ناکامی در جام ملت های 
آسیای 2015 استرالیا، نقطه تاریکی باشد بر عملکرد تیم ملی 
در سال میالدی رو به پایان؛ اما با این وجود آماری که تیم ملی 
و کارلوس کی روش در این یک سال از خود بر جای گذاشتند، 
کمی از ناکامی ها در جام ملت ها را جبران کرده است؛ جایی که 
ایران در تمام بازی های رسمیش در این سال به برتری رسید و 
در هر 15 دیداری که به میدان رفت )چه رسمی چه دوستانه( 
موفق به گلزنی شد تا میانگین گلزنی نسبتا خوبی از خود بر 

جای بگذارد.
««مصافبابهترینهایدنیاوجوانگرایی

از آن مهم تر اینکه بعد از مدت ها جایگاه تیم ملی فوتبال ایران 
به جایی رسید که بسیاری از تیم های معتبر و سرشناس دنیا، 
حاضر به برگزاری بازی های دوستانه با کشورمان شدند و ما 
در این سال به مصاف شیلی قهرمان جام ملت های آمریکای 
جنوبی، سوئد یکی از بهترین تیم های اسکاندیناوی و ژاپن رقیب 
جدیمان در قاره کهن رفتیم و نمایش های شایان توجهی ارایه 
دادیم؛ ضمن اینکه در بحث پوست اندازی هم کارلوس کی روش 
تقریبا 80 درصد ترکیبش را جوان کرد و میانگین سنی تیم ملی 

را به زیر 25 سال رساند.
««آغازوپایانبابرد

از جام ملت  امسال برای تیم ملی یا یک دیدار دوستانه قبل 
های استرالیا مقابل عراق آغاز شد. دیداری که با تک گل سردار 

آزمون توام شد تا ایران استارت خوبی برای 2015 بزند. آخرین 
بازی این سال هم با برد شیرین 6-0 برابر گوام هم به پایان 
رسید تا ملی پوشان با چشیدن طعم شیرین برد، سال را آغاز 
و به پایان ببرند. در این بین تیم ملی در 11 بازی رسمی که 
در سال 2015 برگزار کرد، صاحب 8 برد و سه تساوی شد تا 
شکست ناپذیر نشان بدهد. در این بازی ها تیم ملی آمار گلزنی 
خوبی هم برجای گذاشت تا برخالف انتقاداتی که از کی روش 
می شد، این مربی تمایل به بازی تهاجمی را علنی کند. عملکرد 

تیم ملی در سال 2015 به این شرح است.
بازی های رسمی

11 بازی، 8 برد، 3 تساوی، بدون باخت، 28 گل زده، 6 گل 
خورده، تفاضل 22+ و 27 امتیاز

بازی های دوستانه
4 بازی، دو برد، یک تساوی،، یک شکست، 5 گل زده، 4 گل 

خورده، تفاضل 1+ و 7 امتیاز
««زوجویرانگردرخطحمله

در جوان گرایی رخ داده در تیم ملی، کارلوس کی روش اعتقاد 
خاصی به مهاجمان نسل جدید فوتبال ایران داشت. بازیکنانی 
ثابتی برای  تا جایگاه  اعتماد را به خوبی دادند  این  که جواب 
خود رقم بزنند. سردار آزمون یکی از این جوانان بود که بعد از 
غیبت در لیست نهایی تیم ملی در جام جهانی 2014، به گل 
سرسبد تیم کارلوس در سال 2015 تبدیل شد و با درخشش در 

جام ملت های آسیا، نشان داد می تواند در بهترین باشگاه های 
اروپایی به میدان برود. اما در کنار آزمون، مهدی طارمی پدیده 
بوشهری پرسپولیس هم توانست زوج سردار در خط حمله شود 
ها صاحب  تا مدت  ملی  تیم  که  بخورد  رقم  امیدواری  این  تا 
مهاجمانی کالسیک و گلزن است که در کنار هم زوج ویرانگری 
را تشکیل می دهند. جدول بهترین گلزنان ملی ایران در سال 

2015 را می خوانید.
7گل: سردار آزمون

5 گل: مهدی طارمی
3 گل: مهدی ترابی

2 گل: قوچان نژاد، نکونام، دژآگه، شجاعی و پورعلی گنجی
حسینی،  سیدجالل  تیموریان،  امیری،  حاج صفی،  1گل: 

عزت اللهی، کامیابی  نیا، رضاییان و انصاری فرد
««میانگین5/2گلدرهربازیبرایتیمملی

سالی  تهاجمی  لحاظ  از  ایران  ملی  تیم  برای   2015 سال 
موفقیت آمیز بود؛ به طوریکه شاگردان کی روش در هر 15 دیدار 
خود در این سال، موفق به باز کردن دروازه حریفان  شدند و 
با زدن 33 گل، به میانگین 20/2 گل زده در هر دیدار دست 
یافتند. آمار گلزنی تیم ملی در دیدارهای رسمی، 55/2 گل زده 
در هر دیدار بود. شاید اوج بازی تهاجمی تیم ملی در مصاف 
پوشان  ملی  جاییکه  خورد؛  رقم  شیلی  ملی  تیم  با  دوستانه 
توانستند شاگردان سرشناس خورخه سامپائولی آرژانتینی را با 
دو گل شکست دهند. شیلی، بعد از این بازی در جام ملت های 
آمریکای جنوبی در خانه خود، توانست با برتری مقابل آرژانتین 

در فینال جام را باالی سر ببرد.
««رنکینگفیفاویکهتازیدرقارهکهن

با صدرنشینی در رنکینگ فیفا آغاز کرد و  تیم ملی  سال را 

با حفظ این صدرنشینی در طول سال، موفق شد 2015 را با 
بهترین جایگاه ممکن در رنکینگ  به پایان برساند. ایران سال 
2015 را با حضور در رتبه 51 جهان و اول آسیا آغاز کرد ودر 
نهایت  با حضور در رده 45 جهان و اول آسیا به پایان رساند. 

بهترین رتبه ایران در رنکینگ  سال 2015 مربوط به ماه جوالی 
و حضور در رده 38 جهان بود؛ اما بعد از آن کم بودن تعداد 
انتخابی یورو 2016 فرانسه در  بازی های تیم ملی و برگزاری 
قاره اروپا باعث شد تا تیم ملی با سقوط چند پله ای روبرو شود.

اخبار رسیده از باشگاه استقالل از احتمال زیاد پیوستن هافبک تراکتورسازی به جمع آبی پوشان 
در نیم فصل دوم، حکایت دارد.

گزینه های داریوش شجاعیان، هافبک گسترش فوالد تبریز  دیگر  از  نیز، 
قرار نگرفته است؛ مذاکرات استقالل بود که مورد موافقت گسترش فوالد 
تمایلی استقالل با این بازیکن به پایان رسیده است  دیگر  باشگاه هم  و 

برای جذب این بازیکن ندارد.
هنوز  مظلومی  که  است  حالی  در  این  ورودی   بازیکنان  لیست 

نیم فصل  برای  استقالل  خروجی  برتر و  لیگ  دوم 
قرار  و  است  نکرده  ارایه  در را  فردا  است 
را  جلسه ای  رابطه  مل با این  عا یر مد

باشگاه برگزار کند.

به گزارش  کیمیای وطن، به نقل از »ورزش سه«، رضاییان که در 
فصل گذشته عملکرد فوق العاده ای در ترکیب راه آهن داشت و به 
واسطه آن به اردوی تیم ملی نیز دعوت شده بود، در این فصل نیز 
به همراه سرخ پوشان به دنبال کسب جام است. او در گفت وگویی با 
خبرنگار ما درباره گل دیدنیش برابر پدیده و شادی گلش صحبت 

کرده که در ادامه می خوانید. 
رضاییان صحبت هایش را از بازی با پدیده، با ستایش از شاگردان 
مهاجری آغاز کرد و گفت: خدا را شکر نباختیم؛ در ضمن پدیده، 
 میزبان بود و  از شرایط میزبانیش استفاده کرد؛ به همین دلیل تیم برتر

 زمین بود.
او در پاسخ به این سوال که آیا این بدترین بازی پرسپولیس در این 
فصل بود یا نه، ادامه داد: احساس می کنم ضعیف نبودیم. البته  در 
بعضی مواقع شرایط بازی فرق می کند. در همه دنیا همین طور است 
و شرایط بازی کردن میزبان با میهمان فرق می کند. من نمی گویم 
تیم خوب یا بدی بودیم، ولی این را خوب می دانم که تیم همدلی 
بودیم و داور این بازی، آنطور که باید قضاوت نکرد. ان شاءاهلل در 

بازی های بعدی جبران و هوادارانمان را خوشحال می کنیم.
رضاییان درباره گل زیبایش هم گفت: وظیفه من در خط دفاعی 
است و من باید بیشتر دروازه را پوشش بدهم؛ ولی وقتی که سوشا 

اخراج شد تمام انرژیم را گذاشتم تا یک گل بزنم و دست کم بتوانم 
یک امتیاز برای تیمم به ارمغان بیاورم.  گلم را در این بازی به علی 
کریمی تقدیم کردم؛ چون زمانی که من به اردوی تیم  ملی دعوت 
شدم، در آفریقا خیلی هوای من را داشتند و خیلی با من صحبت 
کردند. خیلی وقت است از او خبر نداریم و ایشان را خیلی دوست 
دارم؛ مخصوصا آقای پروین و مهدوی کیا. دوست دارم آقای کریمی 

را به زودی سر تمرین ببینم؛ همچنین آقای پروین را.
رضاییان درباره شادی بعد از گلش هم گفت: من با این حرکت 
دستم عدد 8 را نشان دادم و این تنها به دلیل عالقه ای است که به 
آقای کریمی دارم. در ضمن دیروز تولد پدرم بود و گلم را به پدرم، 

آقای کریمی و هواداران پرسپولیس تقدیم می کنم.
او در ادامه با ذکر این نکته که دوست دارد حمایت پیشکسوتان 
دقیقا  گلم  شادی  می گوید:  باشد،  تیم  سر  باالی  پرسپولیس 
دعوت نامه ای برای علی کریمی بود؛ ایشان اسطوره ایران و فوتبال 
آسیاست. ما خیلی دوست داریم ایشان و آقای پروین بر سر تمرین 

بیایند و برای بازی بهتر انگیزه بگیریم.
آقای ویسی یک  استقالل خوزستان گفت:  بازی  درباره  رضاییان 
مربی کاربلد و خوب است، کارش را خیلی دوست دارد و خیلی 

وقت برای کارش و فوتبال بازیکنانش می گذارد. 

بازی مقابل استقالل خوزستان خیلی بازی سختی استریال ولی ما 
تمام تالشمان را می کنیم که بازی خوبی ارایه بدهیم. از تماشاگران 
هم درخواست می کنم که ورزشگاه را پر کنند و تیم محبوبشان را 

حمایت کنند.

ورزش و جواانن 

  استقالل با »بختیار رحمانی« دعوت نامه رامین رضاییان برای علی کریمی
وارد مذاکره شد

پرونده تیم ملی در سال 2015

شکست ناپذیر و یکه تاز در قاره کهن

اهمیت ارزیابی آمادگی جسمانی)7(
تفسیرنتایجآزمون:

تفسیر نتایج آزمون و ارایه بازخورد مستقیم به هریک از ورزشکاران، بخش 
جدایی ناپذیردر هر برنامه سنجش واندازه گیری است.

در تحلیل اطالعات به دست آمده، از نظر اخالقی وتربیتی، رتبه بندی نتایج 
آزمون توصیه نمی شود؛ یعنی ورزشکاران را نباید براساس رکوردهایشان 

طبقه بندی کرد.
روش های دیگری می تواند به صورت شرح نتایج، به شکل درصد تغییرات 
حاصل، نسبت به آزمون قبلی یا درصدی که یک ورزشکار به عنوان هدف 
انفرادی کسب کرده است، مورد استفاده قرارگیرد. هنگامی که آزمون به 
صورت تکراری در چندین نوبت اجرا می شود، ثابت بودن روش اجرای 

آزمون در تکرار آنها بسیار مهم است.
یا نمرات میانگین،  با مالک های مدنظر  نتایج آزمون  همچنین مقایسه 
و  آزمایش  متفاوت  شرایط  زیرا  نیست؛  مقایسه  برای  خوبی  روش  اغلب 
دست  به  زمان  مثال  برای  موثرهستند؛  آزمون  نتایج  بر  آن  فرایندهای 
آمده دردوی سرعت 15متر، تحت تاثیر عواملی مانند سطح زمین، وسایل 
محاسبه زمان، نوع وروش استارت زدن، شرایط محیطی و... قرارمی گیرد.

آزمون هر ورزشکاررا  نتایج  بتواند  اهمیت آن است که مربی  نکته حایز 
مرتبط با چگونگی آثار آن نتایج بر عملکرد کلی او، در بازی تفسیرکند.

همچنین ورزشکاران در برابر یک برنامه تمرینی ویژه، پاسخ های متفاوتی 
می دهند.

پاسخ های متفاوت آنها به علت تاثیر متغییرهایی مانند وراثت، وضعیت 
تمرین فعلی و انگیزش قرار دارد.

اولین گام در تفسیر نتایج آزمون: تعیین اهمیت هر یک از اجزایی است که 
مورد سنجش و اندازه گیری قرارگرفته است؛ به طور نمونه، در حالی که نتیجه 
ضعیف در آزمون سنجش چربی بدن، برای یک بازیکن بسکتبال ممکن 
است حایز اهمیت باشد، ولی باید توجه داشت که به اندازه ضعیف بودن در 
آزمون استقامتی حایز اهمیت نیست؛ بنابراین اهمیت نسبی هر یک از اجزای 
آمادگی جسمانی به طور طبیعی به شناخت کافی از فیزیولوژی نیازمند 
 است؛ بهتر است چنین آزمون هایی توسط فیزیولوژیست های مجرب به اجرا 

درآید.
آن  گیرد،  قرار  توجه  مورد  آزمون ها  درتفسیر  باید  که  دیگری  نکته 
گیرد،  قرار  مقایسه  مورد  موجود  هنجارهای  با  نتایج  اگر  که  است 
مشابه باید  آزمونی ها  سنی  دامنه  و  جمعیت  استفاده،  مورد   پروتکل 

 باشد.
همچنین باید توجه داشت که هنجارهای موجود ممکن است در ارتباط با 

جمعیت های خاصی تدوین شده باشد.
عوامل و متغییرهای مختلفی می توانند بر نتایج حاصل از اجرای آزمون های 

آمادگی جسمانی اثر گذار باشند:
1ـ درجه حرارت و رطوبت هوا

2- میزان خواب شب، قبل از روز آزمون گیری
3-  وضعیت روانی ورزشکار

4-مصرف مواد دارویی توسط ورزشکار
5- ساعتی از روز که آزمون اجرا می شود

6- مصرف کافئین توسط ورزشکار
7- زمان آخرین وعده خوردن غذا

8-  محیط آزمون ) محیط اجرای آزمون ( 

تیم های عربی به واسطه قدرت مالی فراوانی که در 
فوتبال  بزرگ  و  مسن  ستاره های  پای  دارند،  اختیار 
دنیا را به کشورهای خودشان باز می کنند؛ در نتیجه 
می بینیم که بازیکنان بزرگی مثل ژاوی اسپانیایی و 
آساموآ ژیان غنایی در کنار ده ها ستاره دیگر فوتبال 
جهان، در سال های آخر دوران بازی کشورهای عربی 
را برای ادامه فوتبال انتخاب می کنند؛ این موضوع در 

افزایش کیفیت تیمی آنها تاثیر مثبت دارد.
یکی از جذاب ترین نکات نشست خبری هفته گذشته 
او  وعده  ذوب آهن،  باشگاه  عامل  مدیر  آذری  سعید 
فصل  در  باشگاه  این  فوتبال  تیم  قهرمانی  بر  مبنی 
2017 لیگ قهرمانان آسیا بود که می تواند امیدواری 
کند.  ایجاد  ذوب آهن  هواداران  دل  در  زیادی  بسیار 

بر اساس نظر آذری تیم فوتبال بزرگساالن ذوب آهن 
این توانایی را دارد تا در پاییز سال 13۹6 برای اولین 
بار، یک تیم ایرانی را به رتبه اول لیگ قهرمانان آسیا 
پتانسیل  آیا  که  است  این  اصلی  سوال  اما  برساند. 
فوتبال ایران و باشگاه های کشورمان به اندازه کافی 
برای رسیدن به قهرمانی باشگاه های آسیا قوی هست 
یا این موضوع فقط یک وعده غیرقابل دسترس است؟ 
نگاهی به تاریخ مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از سال 
در  را  قهرمانی  نایب  عنوان  دو  فقط  بعد  به   2002
سال  در  اولی  دهد؛  می  نشان  ایران  فوتبال  کارنامه 
2007 توسط باشگاه سپاهان به دست آمد و دومی 
توسط ذوب آهن در سال 2010 ثبت شد؛ در بقیه 
موارد تیم های ایرانی حتی فرصت رسیدن به فینال را 
هم پیدا نکرده اند،چه برسد به اینکه بخواهند رویای 
شاید  بپرورانند.  سر  در  را  رقابت ها  این  در  قهرمانی 
آسیایی  و  ایرانی  تیم های  اختالف  مسأله  مهم ترین 
فوتبال  شده  باعث  که  باشد  افزاری  لحاظ سخت  از 
ایران با وجود اینکه در سطح ملی یکی از قدرت های 
برتر قاره آسیا است، در رده باشگاهی آنطور که باید 
پیدا  بزرگی دست  موفقیت های  به  نتوانسته  شاید  و 
کند. به هر حال تیم های عربی به واسطه قدرت مالی 
دنیا  فوتبال  بزرگ  و  مسن  ستاره های  پای  فراوان، 

نتیجه  در  و  می کنند  باز  خودشان  کشورهای  به  را 
می بینیم که بازیکنان بزرگی مثل ژاوی اسپانیایی و 
آساموآ ژیان غنایی در کنار ده ها ستاره دیگر فوتبال 
جهان، در سال های آخر دوران بازی، کشورهای عربی 
را برای ادامه فوتبال انتخاب می کنند و این موضوع 
در  دارد.  مثبت  تاثیر  آنها  تیمی  کیفیت  افزایش  در 
مقابل باشگاه های ایرانی نه تنها از این فرصت بزرگ 
دیگری  افزاری  امکانات سخت  بلکه  محروم هستند، 
استادیوم های  و  کیفیت  با  چمن  زمین های  مثل 
تنها  و  ندارد  قرار  ایران  فوتبال  اختیار  در  استاندارد 
را  شرایط  تواند  می  که  است  تماشاگران  پتانسیل 
این  هم  نتیجه  دهد.  تغییر  ما  ملی  فوتبال  سود  به 
می شود که تیمی مثل پرسپولیس در فصل گذشته 
با  و  خودش  خانه  در  آسیا  قهرمانان  لیگ  مسابقات 
حمایت بیش از یکصدهزار نفر از تماشاگرانش، موفق 
می شود بر رقبای خودش غلبه کند؛ اما در بازی های 
خارج از خانه همین تیم حرفی برای گفتن ندارد و  
خیلی راحت در بیرون از تهران مغلوب رقیبان عربی 

خودش می شود.
فوتبال ذوب آهن در طی  تیم  به شرایط  نگاهی  اما 
لیگ  مدعیان  با  تیم  این  نبرد  و  گذشته  سال  دو 
برتر فوتبال ایران نشان می دهد که شاگردان یحیی 

در  محترم  و  خوب  تیمی  امروز  به  تا  گل محمدی 
مسابقات  در  قهرمانی  اما  بوده اند؛  ایران  فوتبال 
آسیایی نیازمند یک نگاه ویژه و حرفه ای به این تیم 
گام  در  گرفت.  آن  از  را  الزم  نتیجه  بتوان  تا  است 
اول، ذوب آهن باید سهمیه لیگ قهرمانان آسیا برای 
مستلزم  هم  آن  که  بیاورد  دست  به  را   2017 سال 
قهرمانی این تیم در لیگ یا قرار گرفتن بر روی یکی 
از سکوهای سه گانه لیگ است که تا به امروز هیچ 
کدام از این دو قطعی نشده و ذوب آهن برای رسیدن 
به لیگ قهرمانان آسیا یک مانع بزرگ بر سر راه خود 
دارد. از طرف دیگر ذوب آهن از اسفندماه به عنوان 
یکی از نمایندگان ایران در مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا شرکت می کند؛ باید دید که تیم تقریبا جوان 
یحیی گل محمدی در تقابل با مدعیان آسیایی چه 
نتیجه ای را کسب می کند و در ادامه نسبت به آینده 
این تیم در سال بعد پیش بینی قطعی را انجام داد. 
تیم  هماهنگ ترین  آهن  ذوب  این  فعلی  شرایط  در 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  موفقیت  کسب  برای  ایرانی 
است؛ ولی مسابقات بین المللی تفاوت بسیار زیادی 
در  صراحت  به  اینطور  شاید  و  دارد  داخلی  لیگ  با 
مورد قهرمانی یک تیم صحبت کردن آنچنان منطقی 

نباشد.

یک  شد؛  تمام  شکلی  این  رضاییان  رامین  شب  شنبه   
سوپرگل و نشان دادن عدد 8 جلوی دوربین. او گفت این 
گل را تقدیم به علی کریمی کرده و حاال می گوید: »ارادت 
امام هشتم دارم.« درخشش  امام رضا )ع(،  به  ویژه ای هم 
رامین مقابل پدیده، بهانه ای بود برای گفت و گو با او درباره 
رسانه ها  که  تیترهایی  همینطور  و  اتفاقاتش  مسابقه،  این 

برایش زدند.
رامینناجیپرسپولیسشدی

لطف خدا بود و کمک بچه ها. اصال دوست نداشتیم بازنده 
باشیم و خدا را شکر که در این بازی سخت خارج از خانه، 

حداقل امتیاز را گرفتیم.
گلیکهزدیهمهرابهیادگلهادینوروزیانداخته

است
دیدم.  را  روزنامه ها  تیتر  است.  افتخار  یک  من  برای  این 
خدا  می دانستند.  هادی  گل  شبیه  را  گل  این  خیلی ها 
رحمت کند او را. واقعا جایش خالی است. به خاطر هادی 
به  بازی  اتفاقات  متاسفانه  ولی  باشیم؛  برنده  می خواستیم 
گونه ای پیش رفت که به نفع ما نبود. ولی گل هادی زیباتر 
بود و برای همیشه در ذهن من و همه هواداران می ماند. 
گلی که هر وقت یادش می افتیم، واقعا حسرتمان دو برابر 

می شود که چرا او رفت.
هنوزرفتناوبرایکسیباورکردنینیست

او  از  هیچکس  آرام.  خیلی  و  بود  مودب  خیلی  هادی 
ما  همه  برای  رفتنش  همین  خاطر  به  ندید.  بی احترامی 
سخت بود. واقعا باور کردنی نیست که او دیگر بین ما حضور 

ندارد؛ ولی خوشحالم که بهانه برای یادآوری خاطراتمان با 
او زیاد است. مطمئنا یاد و خاطره او همیشه زنده است.

تصویربردار ازدست انگار زدی، را گل وقتی رامین
شاکیبودی!

)خنده( نه. از او خواستم که من را نشان بدهد تا شادی گلم 
را جلوی دوربین انجام بدهم. اول حواسش نبود، ولی بعد 

تصویرم را گرفت.
درباره که مصاحبهای هم بعد و 8 عدد دادن نشان

کریمیداشتی
علی آقای کریمی واقعا در فوتبال من تاثیرگذار بوده است. 
بازی های راه آهن می آمد و  برای تماشای  یادم نمی رود 
تاثیر زیادی بر دعوت شدنم به تیم ملی داشت. وقتی همراه 
تیم ملی به اردوی آفریقای جنوبی رفتم، با حرف هایش به 
آقا  علی  کنم.  پیشرفت  باعث شد  و  داد  روحیه  من خیلی 
خاطر  به  داشت.  ملت ها  جام  در  حضورم  در  مهمی  نقش 
به  و  کنم  فراموش  را  او  لطف های  واقعا  توانم  نمی  همین 
سادگی از کنارش بگذرم. البته این 8، چند پهلو بود. بارگاه 
امام رضا )ع(، امام هشتم ما در مشهد است و واقعا اردات 
ویژه ای به این امام دارم. علی کریمی از فوتبال دور افتاده. 

او می گوید دوست دارد فعال بیرون از فضای فوتبال باشد.
آقا  علی  که  باشد  بهانه ای  اتفاق  این  دارم  دوست  خیلی 
به  می تواند  خود  حضور  با  او  بیاید.  پرسپولیس  تمرین  به 

پرسپولیس روحیه زیادی دهد. همه دوست دارند علی آقا را 
ببینند. امیدوارم او به تمرین تیم بیاید. علی آقای کریمی و 
علی آقای پروین از بزرگان پرسپولیس هستند؛ امیدوارم هر 

دو به تمرین پرسپولیس بیایند.
تولدپدرتهمدیروزبود؟

بله، از همین جا تولد پدرم را تبریک می گویم. در زندگی 
من نقش مهمی داشته و همیشه در بازی های پرسپولیس 
اولین تصویری که در ذهنم می آید، تصویر پدرم است. بعد 
از بازی ها هم همیشه به فکر پدرم هستم؛ چون می دانم 
بازی های پرسپولیس را با چه استرسی دنبال می کند. هر 
چقدر به او می گویم بابا به خاطر قلبت بازی ها را نبین، 
تیم  این  و منم در  آتیشه است  ولی چون پرسپولیسی دو 
بازی می کنم، اصال به حرفم، گوش نمی دهد. وقتی تیم 
عقب است، مدام به فکر پدرم هستم که نکند ناراحت باشد. 
خدا را شکر که جلوی پدیده نباختیم و من گل زدم؛ چون 

می دانم پدرم داشت بازی را با استرس زیاد نگاه می کرد.
بنگرچه و باعالیشاه لفظیت ماجرایدرگیری این 

بود؟
دورن  مسایل  نداشتیم.  درگیری خاصی  نبود.  چیز خاصی 
بازیکن  کوچک ترین  پرسپولیس  تیم  در  من  است.  تیمی 
هستم و همه از من تجربه بیشتری دارند و احترام همه شان 
درون  مسایل  بوده،  هم  چیزی  اگر  است.  واجب  من  برای 

روز  کال  و  گرفت  قرمز  کارت  هم  سوشا  است.  خانوادگی 
خوبی برایش نبود. سوشا هم دروازه بان خوبی است و این 

اتفاقات در زمین بازی برای هر بازیکنی می افتد.
حرفخاصیمانده؟

باید از هواداران تشکر کنم که همیشه حامی ما بوده اند. 
امسال هم هدفی نداریم، جز اینکه واقعا دل هوادارانمان را 
شاد کنیم. امیدوارم امکانات رفاهی برای تماشاگرانی که به 
استادیوم می آیند، فراهم شود. من هفته قبل در مصاحبه ای 
چنین  واقعا  امیدوارم  و  شود  رایگان  ها  بازی  کاش  گفتم 
اتفاقی بیفتد. خودم هم حاضرم در این اتفاق سهیم باشم و 
بخشی از قراردادم را بدهم. حضور مردم در استادیوم برای 

ما از هر چیزی مهمتر است.

دوست دارم علی کریمی به تمرین پرسپولیس بیاید

درباره وعده بزرگ مدیر عامل ذوب آهن
شانس تیم های ایرانی برای قهرمانی در مسابقات آسیایی چقدر است؟



فرهنگ  اداره کل  معاون  اصفهان:  وطن-  کیمیای 
ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: جشنواره ملی  و 
نگارگری »آیات« از ۱۵ بهمن امسال و به مدت یک 

ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.
برگزاری جشنواره  به  اشاره  با  آقاییان زاده  حسینعلی 
ملی نگارگری آیات در اصفهان اظهار داشت: اداره کل 
همکاری  با  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
وزارت  عترت  و  قرآن  معاونت  ترویج  و  تبلیغ  دفتر 
اهداف  به  دستیابی  برای  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
جشنـواره  نخستین  برگزاری  به  اقدام  خود،  مختلف 

آیات کرده است.
اداره کل  سایت  در  جشنواره  این  فراخوان  افزود:  وی 

شده  اعالم  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
و شرایط افراد شرکت کننده، رشته های مورد بحث و 

موارد دیگر در آن وجود دارد.
««اهداف برگزاری جشنواره ملی نگارگری آیات

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  هنری  معاون 
هدف  با  جشنواره،  این  کرد:  تصریح  اصفهان  استان 
آموزه های  و  مضامین  ترویج  به منظور  فرهنگ سازی 
ناب قرآن و عترت با بهره گیری از قالب های مختلف 
و  تولیدات  کیفی  و  کمی  ارتقای  هنری،  و  فرهنگی 
آثار فرهنگی، هنری و رسانه ای ترویج دهنده معارف 
و مفاهیم قرآن و عترت، تلفیق توانمندی های سنتی 
و خالق برای تولید آثار دینی، گرامیداشت و معرفی 

پدیدآورندگان آثار قرآنی و عترتی در عرصه های هنری 
ایجاد زمینه ها  نشان کرد:  برگزار می شود. وی خاطر 
و بسترهای مناسب به منظور جهت دادن به فعالیت 
و  فرهنگی  محصوالت  پدیدآورندگان  و  هنرمندان 
و  قرآن  واالی  مفاهیم  از  بهره مند شدن  برای  هنری 
از دیگر اهداف جشنواره به شمار  عترت در تولیدات 

می رود.
««تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره تا 30 دی

جشنواره،  این  آثار  تحویل  زمان  درباره  آقاییان زاده 
برنامه ریزی های صورت گرفته، مهلت  بر اساس  افزود: 
تحویل آثار در این جشنواره تا 30 دی تمدید شد؛ بعد 
از آنکه آثار به دبیرخانه جشنواره رسید، داوری شده و 

برگزیدگان آن انتخاب می شوند.
بهمن   ۱۵ از  آثار  این  نمایشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
که  است  قرار  کرد:  تصریح  می شود،  برپا  اصفهان  در 
برگزار  اسفند  تا ۱۵  بهمن  از ۱۵  آن  کلی  نمایشگاه 

شود و در آن آثار برتر به نمایش در آید.
««ضرورت توجه به مضامین قرآنی با استفاده از 

ابزار فرهنگ و هنر
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان تصریح کرد: این جشنواره با توجه به رویکرد 
وزارت فرهنگ و ارشاد، در پرداختن به مضامین قرآنی، 
شده  طراحی  هنر  ابزار  از  استفاده  با  ارزشی  و  دینی 

است.

مدیر پروژه برند شهری اصفهان در مصاحبه 
اختصاصی با کیمیای وطن:

برند شهری اصفهان در هفته اصفهان 
رونمایی می شود

آذین عطریان:
در شهریور ماه امسال از سوی کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگان گفته شد که برند گردشگری شهر اصفهان تا سه 
ماه آینده رونمایی می شود؛ اما پس از گذشت این سه ماه، 
برند گردشگری اصفهان نیست و گویا همچنان  از  خبری 
آنکه  حال  است.  الزم  زیادی  زمان  آن،  از  رونمایی  برای 
اگر اصفهان برای جذب گردشگر خود به این برند نیازمند 
برند رونمایی می شد. در  از  این زمان  از  باید زودتر  باشد، 
صنایع،  اتاق  مشاور  گنجوی،  رضا  با  مصاحبه ای  جریان 
معادن و بازرگانی اصفهان در موضوع برند شهری و مدیر 
پروژه برند شهری اصفهان، این موضوع را که چرا در مدت 
پیش بینی شده از برند شهری اصفهان رونمایی نشده است، 

جویا شدیم. که در ادامه می خوانید: 

است  افتاده  اتفاقی  چه  اصفهان  شهری  برند  برای   
افتتاح  زیادی  مدت  تا  است  ممکن  طرح  این  آیا  و 

نشود؟
بعد از نهایی شدن پروژه، فراخوانی بین آژانس های مسافرتی 
را  خود  ایده های  تا  شد  داده  اصفهان  و  تهران  استان  دو 
درباره شعار برند استراتژیک شهر اصفهان ارایه کنند. پس 
از آن 63 ایده برای شعار برند گردشگری اصفهان، از طرف 
آژانس های مختلف ارایه شد. از بین این تعداد، ۱2 ایده به 

مرحله نهایی شدن شعار برند گردشگری رفتند. 

در چه زمانی و از سوی چه کسانی این شعار انتخاب 
می شود؟

احتماال فرایند انتخاب شعار برند، تا یک ماه آینده نهایی 
انجام  داروان  هیئت  توسط  شعار  شدن  نهایی  کار  شود. 

می شود.

از  رونمایی  برای  زیادی  کار  هنوز  اینکه  به  توجه  با 
چه  در  است،  باقی مانده  اصفهان  گردشگری  برند 

زمانی شاهد افتتاح پروژه خواهیم بود؟
در نظر داریم برند گردشگری اصفهان را در هفته اصفهان 

که در اردیبهشت ماه سال آینده است، افتتاح کنیم. 

این  آیا  چیست؟  برند  ساخت  برای  فعالیت ها  دیگر 
فعالیت ها انجام شده است یا در آینده انجام می شود؟

برای امور گرافیکی برند نیز، فراخوانی جداگانه داده شده و 
حدود ۱700 صفحه از طرح های گرافیکی توسط دفترهای 
لحاظ  از  است.  ارایه شده  تهران  و  اصفهان  تبلیغاتی شهر 
محل های  در  محیطی  تبلیغات  و  گرافیکی  امور  محیط، 

شهری نیز هماهنگی های الزم انجام گرفته است. 
برند  گرافیکی  طراحی  برای  پیشنهاد  ارایه  بخش  در 
گسترده  همکاری  به  منجر  که  اصفهان  گردشگری 
بین  همکاری  بزرگترین  شد،  تبلیغاتی  شرکت های 
انجام گرفت که  کار  این  برای  تبلیغاتی کشور  آژانس های 
این موضوع اهمیت طرح را نشان می دهد. به ویژه این که 
سطح همکاری های صورت گرفته از سطح انتظار ما فراتر 

بود. 

نتیجه نهایی برای انتخاب شکل ظاهری برند، از لحاظ 
گرافیکی و شعار برند چه زمانی اعالم می شود؟

است  شده  تشکیل  داوری  شورای  حاضر  حال  در 
اعالم  و  انتخاب  را  نهایی  پیشنهادهای  شورا  این   که 

می کنند. 
اکنون برای نهایی شدن شعار و طرح گرافیکی برند، منتظر 
اصفهان  شهردار  و  استاندار  حضور  با  جلسه ای  تشکیل 
هستیم تا تصمیم گیری کنند که برای انتخاب شکل و شعار 
برند گردشگری اصفهان، داوران نظر نهایی را اعالم کنند یا 

از شهروندان نظر سنجی شود. 

نظر شما به عنوان مدیر پروژه برند شهری اصفهان، 
گردشگری  توسعه  در  استراتژیک  برند  نقش  درباره 

در اصفهان چیست؟
اصفهان  شهر  برای  است  قرار  که  استراتژیکی  برند  در 
نشان  آن  در  که  شود  می  نوشته  شعاری  شود،  انتخاب 
است؛   گردشگری  شهر،  این  توسعه  محور  می شود  داده 
به  که  فرهنگی  گردشگری  توسعه  محور  بر  آن  بر  عالوه 
است،  اصفهان  در  غنی  فرهنگ  و  میراث  دیدن  دنبال 
ایجاد  کار  اولین  راه،  این  در  شود.  می  ساخته  برند  این 
و  اطالعات  به  تبدیل  نهایت  در  و  است  مردمی  مشارکت 
محفوظ  استاندار  یا  و  شهردار  نزد  که  می شود   پرونده ها 

می ماند. 

روابط  از  نقل  به  و  به گزارش کیمیای وطن 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
امور  و  اوقاف  نمایندگی  مسئول  اصفهان، 
خیریه شهرستان مبارکه گفت: طی جلسه ای 
بررسی  مورد  شهر  زیبا  موقوفات  چالش های 

قرار گرفت.
دفتر  داشت:  اظهار  همچنین  مبشری  علی 
در  مبارکه  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف 
جهت بررسی مسایل و مشکالت موقوفات زبیا 
شهر جلسه ای را با همکاری بخشدار گرکن 

جنوبی برگزار کرد.
این جلسه که  ادامه تصریح کرد: در  وی در 
برگزار  جنوبی  گرکن  بخشداری  محل  در 
حجت االسالم  زیباشهر  جمعه  امام  شد، 
همچنین  و  طباطبایی  المسلمین  و 
حضور بخش  این  دهیاران  از  نفر   ۱۵ 

 داشتند.
خیریه  امور  و  اوقاف  نمایندگی  مسئول 
موقوفات  افزود:  ادامه  در  مبارکه  شهرستان 
زیادی در این بخش وجود دارد و در همین 
مسایل  بررسی  برای  ای  جلسه  نیز،  راستا 
مربوط به چالش های موجود در این موقوفات 

برگزار شد.
علی مبشری در ادامه بیان کرد: در این جلسه 
گزارش عملکرد اوقاف و امور خیریه شهرستان 
ارایه شد؛ همچنین در ارتباط با وقف و مزایای 

مرتبط با آن نیز صحبت هایی شد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین مصوب 
شد که هر گونه فعالیت دهیاران این بخش، در 
ارتباط با اجرای یکپارچه سازی اراضی، توسعه 
روستا، معابر عمومی، ایجاد کانال یا حفر چاه و 
غیره، قبل از هرگونه اقدام با اداره اوقاف و امور 
خیریه هماهنگی های الزم را صورت دهند تا 
اجرا  و  بررسی  الزم  اقدامات  لزوم   در صورت 

شوند.

اداره  از روابط عمومی  به نقل  کیمیای وطن 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، رییس 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد 
خبر داد: شرکت کنندگان در طرح ملی حفظ 
رایگان  صورت  به  آباد  نجف  در  کریم،  قرآن 

ویزیت می شوند.
حجت االسالم و المسلمین اصغر توسلی اظهار 
شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  داشت: 
نجف آباد، با دکتر مغزی جهت ویزیت رایگان 
قرآن  حفظ  ملی  طرح  در  کنندگان  شرکت 
کریم، در نجف آباد تفاهم نامه ای را منعقد 

کرده است.

تفاهم  این  طی  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
ملی  طرح  در  کنندگان  شرکت  کلیه  نامه 
در  توانند  می  آباد،  نجف  کریم  قرآن  حفظ 
طول سال با ارایه کارت شناسایی مخصوص 
 از ویزیت رایگان این دکتر عمومی برخوردار 

شوند.
شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رییس 
نجف آباد در ادامه افزود: هدف از این طرح، 
و  مومن  مردم  بیشتر  تشویق  و  ترغیب 
والیتمدار در جهت شرکت در این طرح ملی 
و همچنین تکریم افراد شرکت کننده در طرح 

ملی قرآن کریم بوده است.

چالش های موقوفات زیبا شهر بررسی شد  تشویق شهروندان به شرکت در طرح ملی
 حفظ قرآن کریم

معاون ارشاد اصفهان:

جشنواره ملی نگارگری »آیات« در اصفهان برگزار می شود

کنگره پاسداشت حضور آیت اهلل مظاهری در حوزه علمیه برگزار می شود

معارف و رگدشگری 

 تالش اصفهان برای دست یابی
 به زیرساخت های گردشگری 

 در روزهای گذشته خوشبختانه اصفهان، بارش خوبی را تجربه 
آب گرفتگی  مشکل  با  شهر  خیابان های  از  بسیاری  اما  کرد؛ 
اکنون در حال ساخت  به ویژه در مرکز شهر که  روبه رو شد؛ 
ایستگاه مترو میدان امام حسین بود، اوضاع نامناسبی به وجود 
آمد که مشاهده آن برای گردشگران خارجی صورت مناسبی 
نداشت. نکته قابل توجه نیز دیدن چهره این مسافران خارجی 
پس از دیدن گل و الی در محل تردد عابران پیاده بود. این 
نمونه ساده ای از گردشگر پذیر نبودن اصفهان است، در حالی 
این  در  می شود.  برده  نام  موزه شهر  عنوان  با  این شهر  از  که 
میان تنها مساله ای که می تواند اصفهانی ها را در بهبود اوضاع 
خود  که  است  شهرداری  وجود  کند،  امیدوار  گردشگریشان 
طالیه دار گردشگری است و همتی استوار در جذب گردشگر 

در اصفهان دارد.
««نیازهای گردشگری اصفهان

اسالمی  و گردشگری شورای  رییس کمیسیون حقوقی  نایب 
شهر اصفهان، درباره نیازها و کمبودها در بخش زیرساخت های 
گردشگری در اصفهان می گوید: اولین مورد در زیرساخت هایی 
که باید برای گردشگری اصفهان به آن بپردازیم، بحث فرودگاه 
آن،  بر  عالوه  است.  اصفهان  مقصد  به  خارجی  پروازهای  و 
آمادگی فرودگاه برای پذیرش گردشگر خارجی و ارایه ویزا در 
مبادی ورودی است تا هر گردشگر که به مقصد اصفهان وارد 

کشور می شود، بتواند پرواز مستقیم به اصفهان داشته باشد.
به گفته سید کریم داوودی مورد بعدی که باید به آن توجه 
آژانس های  توسط  گردشگران  مناسب  نقل  و  حمل  داشت، 

گردشگری است.
داوودی یکی از مهم ترین کمبودهای اصفهان در مساله جذب 
مسافران  ذایقه  با  مناسب  رستوران های  نداشتن  را  گردشگر 
خارجی و نبود غذاهای بین المللی در هتل های اصفهان عنوان 

کرد.
همچنین وی قابل قبول نبودن مسترکارت در بانک های شهر 
و نداشتن ارتباط بانکی برای پذیرش کارت های بین المللی را 

از نقاط ضعف گردشگری اصفهان نام می برد.
برای نشان دادن میراث  نداشتن آمادگی  سید کریم داوودی 
معنوی  و آشپزی و هنرهای خانگی در کنار ارایه ساختمان های 
گوید:  می  و  می داند  مهم  امری  را  دستی  صنایع  و  تاریخی 
به  ایرانی  اصیل  فرهنگ  دادن  نشان  برای  باید  را  موارد  این 

گردشگران، ارایه دهیم.
اسالمی  و گردشگری شورای  رییس کمیسیون حقوقی  نایب 
ساختمان ها  نبودن  آماده  می گوید:  ادامه  در  اصفهان،  شهر 
با  متناسب  خارجی  گردشگران  مخصوص  استراحتگاه های  و 
نبود  مثال  عنوان  به  جهان،  کشورهای  دیگر  و  اروپا  فرهنگ 
سرویس بهداشتی ویژه مسافران دیگر کشورها، از کاستی های 

اصفهان در بخش گردشگری است.
 ««طرح های عمرانی را از نظر زمانی به حداقل برسانیم

به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری  گردشگری  کمیته  دبیر 
زبان  به  گردشگری  نقشه های  نداشتن  همچون  کاستی هایی 
انگلیسی و نام گذاری تابلوهای مغازه ها و فروشگاه ها در سطح 
زبان  حفظ  برای  توسعه  پنجم  قانون  طبق  می گوید:  شهر 
انگلیسی روی  زبان  بردن  کار  به  از  باید  فروشندگان  فارسی، 
شرایطی  چنین  در  کنند؛  خودداری  ها  فروشگاه  تابلوهای 
باید از شکل ظاهر هر فروشگاه پی ببرند که چه  گردشگران 

محصولی را ارایه می دهند.
عنوان  به  مرکز شهر  نبودن  آماده  درباره  ایزدخواستی  محمد 
در  مترو  ایستگاه  ساخت  دلیل  به  گردشگری  اصلی  بخش 
این بخش می گوید: عمران شهری در همه نقاط و شهرهای 
را  موضوع  این  حرفه ای  توریست  و  افتد  می  اتفاق  جهان 
بارها دیده است. با این وجود، به نظر من اصفهان هنوز یک 
افتد که  اتفاق می  این  شهر گردشگرپذیر نشده است؛ زمانی 
طرح های عمرانی را از نظر زمانی به حداقل برسانیم تا به بدنه 

گردشگری شهر آسیب وارد نشود.
 ایزدخواستی در ادامه می گوید: این یک نکته پذیرفته شده 
اما  کرد؛  متوقف  شود  نمی  را  عمرانی  های  طرح  که  است 
مدیریت هوشمند گردشگری در این جا باید برنامه هایی داشته 
باشد و قبل از مشاهده اوضاع توسط گردشگران به این افراد 
در حال  از شهر چه طرحی  بخش  کدام  در  که  دهند  اطالع 

اجراست و ممکن است با چه وضعیتی مواجه شوند.
««زیرساخت های فیزیکی و فرهنگی

این در حالی است که شهردار اصفهان معتقد است برای جذب 
و  فیزیکی  ساخت های  زیر  به  باید  اصفهان  در  گردشگر  بهتر 

فرهنگی شهر اصفهان در کنار هم اهمیت داده شود.
مهدی جمالی نژاد در این باره می گوید: برای این که توسعه 
ساخت های  زیر  باید  باشیم،  شاهد  را  اصفهان  در  گردشگری 
فرهنگی و فیزیکی آن آماده باشد؛ به بیان دیگر هم به صورت 
بسترهای  کالبد،  راستا  این  در  شود.  توجه  سیرت  به  هم  و 
فیزیکی و ساخت هتل و مهمانسراهای مختلف حایز اهمیت 
قرار  توجه  مورد  نیز  فرهنگی  بسترهای  حال  عین  در  است؛ 
می گیرند. جمالی نژاد در ادامه به مشارکت مردمی در جذب 
گردشگران خارجی تاکید می کند و می گوید: اگر مردم آداب 
هر  ورود  برای  اگر  و  ندانند  را  خارجی  مهمانان  با  معاشرت 
گردشگر ارزش قایل نباشند و ندانند ورود هر گردشگر می تواند 
ایجاد کند، در جذب گردشگر دچار مشکل  از 6 شغل  بیش 
می شویم؛ به همین دلیل باید توجه کنند که وجود گردشگر 
مانند هوا برای حیات شهر یک ضرورت است و نوع  برخورد با 
گردشگران به عنوان زیرساخت های فرهنگی نام برده می شود. 
این  کنند،  بدرقه  را  گردشگران  نامناسب  برخوردهای  با  اگر 
گردشگران نه تنها دیگر به کشور نمی آیند، بلکه باعث تبلیغات 

منفی برای دیگر گردشگران می شود.
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کیمیای وطن-یزد: حجت االسالم و المسلمین محمد شمس، 
در بازدید یک روزه از مدرسه امام صادق)ع( اردکان در جمع 
مدیر، معاونان و اساتید این مدرسه به بحث و تبادل نظر درباره 
اظهار  و  پرداخت  یزد  استان  علمیه  حوزه  ارتقای  راهکارهای 
داشت: درصددیم به منظور بحث وتبادل نظر اساتید، مدیران و 
معاونان مدارس درباره راهکارهای موفقیت و پیشرفت مدارس 
علمیه استان و ایجاد انگیزه و امید بیشتر در میان طالب، برای 
ادامه تحصیل و کار و تالش مضاعف طالب در مدارس علمیه، 

جلسه ای را در مدیریت حوزه علمیه استان یزد برگزار کنیم.
مدیر حوزه علمیه استان یزد ادامه داد: در تالشیم هرچه زودتر این 
جلسه هم اندیشی را با هدف ایجاد یک تحول اساسی در مدارس 
 با استفاده از تجارب چندین ساله اساتید و بزرگان حوزه برگزار

 کنیم.
جدی  اصلی  دروس  همانند  حوزویان  جانبی  ««دروس   

گرفته شود
استاد حوزه علمیه استان یزد در بخش دیگر صحبت های خود 
با بیان اینکه برای ارتقای مدارس علمیه در کنار دروس اصلی 
به دروس جانبی در حوزه های علمیه نیز باید توجه ویژه شود، 
اظهار داشت: طالب باید در مطالعه همه دروس جدیت به خرج 

دهند و مدارس نیز در کنار دروس اصلی برای دروس جانبی 
نیز، کالس اجباری بگذارند و طالب را ملزم به شرکت در آن 
 کالس ها کنند تا معدل دروس جانبی طالب با افت روبه به رو

 نشود.
 ««آیین نامه های آموزشی برای طالب تشریح شود

وی با بیان اینکه تا دروس پایه طالب کامل نشود، نمی توانند 
دروس پایه جدید را انتخاب کنند، گفت: مدارس علمیه موظف 
هستند، آیینه نامه های آموزشی را در اختیار طالب قرار دهند 
و اگر مدرسه ای این آیین نامه ها ر ا به هر دلیلی در اختیار یا 
در معرض دید طالب قرار ندهد، نمی تواند این آیین نامه را 

برای طالب به اجرا بگذارد.
 ««تعطیلی مدارس خارج از تقویم آموزشی، یعنی افت 

تحصیلی
نباید  مدارس  اینکه  به  اشاره  با  شمس  حجت االسالم 
کنند،  تعطیل  را  علمیه  مدارس  آموزشی  تقویم  از  خارج 
عمل  درستی  به  قانون  به  زمینه  این  در  اگر  کرد:  تصریح 
آمده  آموزشی  تقویم  در  آنچه  جز  به  کالس ها  و  شود 
نخواهند روبه رو  تحصیلی  افت  با  طالب  نشود،   تعطیل 

 شد.

گونه ای  به  باید  اساتید  اینکه  بیان  با  علمیه  حوزه  استاد 
برنامه ریزی کنند که محدوده زمانی آن ها برای اتمام کتاب با 
محدوده درسی تطبیق داده شود، اضافه کرد: یکی از علت هایی 
که اساتید موفق نمی شوند در برخی از مدارس، کتب درسی خود 
 را تمام کنند، تعطیالت غیرمجاز مدارس خارج از تقویم آموزشی

 است.
با  مغایر  نباید  مدارس،  داخلی  نامه های  ««آیین 

آیین نامه های ابالغی حوزه علمیه قم باشد
آموزشی  نامه های  آیین  کامل  اجرای  خواهان  پایان  در  وی 
طریق  از  توانند  می  مدارس،  افزود:  و  شد  مدارس  در 
طالب  برای  داخلی  های  نامه  آیین  خود  مدرسه  شورای 
باشند  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  اما  کنند؛  وضع  خود 
سوی  از  ابالغی  نامه های  آیین  با  ها  نامه  آیین  این  که 
تضاد در  است  کشوری  صورت  به  که  قم  علمیه   حوزه 

 نباشد.
««همیشه به طالب می گویم اگر یک ثانیه تاخیر داشتم، 

کالس تعطیل است
مدیر حوزه علمیه استان یزد افزود: من همیشه به طالب خود 
تاخیر  ثانیه  یک  اگر  دارم  شما  با  که  دروسی  در  گویم،  می 
هم  مقابل  طرف  از  بروید؛  و  نمانید  من  منتظر  دیگر  داشتم 

طالب بعد از شروع کالس، نمی تواند به کالس بیایند.
«« رمز موفقیت حوزه علمیه بناب

وی درباره تجربیات آیت اهلل بنابی و حوزه علمیه بناب به عنوان 
یکی از موفق ترین حوزه ها در سطح کشور گفت: در دیداری 
که با آیت اهلل بنابی هفته گذشته در یزد داشتم، ایشان چند 

عامل را رمز موفقیت حوزه علمیه بناب دانستند: 
اینکه  دوم  ها،  طلبه  برای  کادر  و  اساتید  گذاشتن  وقت  یکی 
خود  فرزندان  همانند  را  طالب  مدرسه  مسئوالن  و  اساتید 
حضور  سوم  نیست؛  ها  آن  بین  فاصله ای  هیچ  و  دانند  می 
دیدارهای  و  مدرسه  در  بنابی  آیت اهلل  ساعت   7 حداقل 
و  پدر  با  ارتباط  چهارم  طالب؛  با  ایشان  چهره  به  چهره 
مالی  مشکل  رفع  همچنین  و  طالب  سرپرستان  و  مادر 
مالی  مساعدت  نیازمند  که  طالبی  که  صورت  این  به  طالب 
ایشان طالب  و  کنند  می  مراجعه  بنابی  اهلل  آیت  به  هستند، 
طالب  هرآنچه  تا  کند  می  هدایت  خود  کناری  حجره  به  را 
شده گذاشته  حجره  آن  در  که  پولی  کیسه  از  دارند،   نیاز 

 بردارند.

و  فرهنگ  مدیرکل  وطن-اصفهان:  کیمیای 
پاسداشت  کنگره  گفت:  استان  اصفهان  ارشاد 
آیت اهلل  العظمی  حضور  سال  بیستمین 
آثار  احیای  با هدف  اصفهان  استان  در  مظاهری 
برگزار اصفهان  در  آینده  سال  ایشان،   ارزشمند 

 می شود.
به  اشاره  با  ارزانی  حبیب رضا  حجت االسالم 
سال  بیستمین  پاسداشت  کنگره  برگزاری 
حوزه  رییس  مظاهری،  آیت اهلل العظمی  حضور 
داشت:  اظهار  استان  این  در  اصفهان  علمیه 
و  فرهنگ  وزیر  دستور  با  امسال،  تیر  ابتدای  در 
اسالمی  تبلیغات  دفتر  رییس  و  اسالمی  ارشاد 
حوزه علمیه قم ستاد برگزاری کنگره پاسداشت 
اداره کل  محوریت  با  مظاهری،  آیت اهلل العظمی 
تشکیل استان  اسالمی  ارشاد  و   فرهنگ 

 شد.
وی افزود: بر این اساس، در بیستمین سال حضور 
آیت اهلل مظاهری در اصفهان و با توجه به خدمات 
زیاد ایشان به حوزه، برنامه تجلیل در دستور کار 

ما قرار می گیرد.

««شرط آیت اهلل مظاهری برای قبول برگزاری 
کنگره پاسداشت ایشان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
با اشاره به دیدار اعضای این ستاد با رییس حوزه 
علمیه اصفهان تصریح کرد: آیت اهلل مظاهری در 
صحبت های اولیه عالقمند به این موضوع نبودند؛ 
اما بعد از اصرارهای صورت گرفته به یک شرط، 
آن  خواستار  تنها  کردند؛  قبول  را  موضوع  این 
شدند که آثار ایشان احیا شود. وی ادامه داد: با 
توجه به اینکه در این زمینه، ما به دنبال یک کار 
زیربنایی و ماندگار بودیم بر آن شدیم تا جوانان و 
فرهیختگان همه بتوانند از آثار ارزشمند ایشان به 
میزان شایان توجهی استفاده الزم را داشته باشند 
و در این زمینه اقدامات الزم صورت گیرد. بیش 
اثر آیت اهلل مظاهری احیا می شود.ارزانی  از ۱70 
به آثار قابل این مرجع بزرگ شیعه اشاره کرد و 
ادامه داد: توجه آیت اهلل مظاهری بیش از ۱00 اثر 
سودمند و مفید داشته که بیش از 70 اثرشان به 
چاپ رسیده و تعداد شایان توجهی از آنها نیز چاپ 
نشده است. وی افزود: البته این آثار در قطع های 

مختلف رقعی، وزیری، گالینگور و مقوایی و دیگر 
قطع های ایجاد شده و در گام نخست، به دنبال آن 
هستیم که این آثار طبقه بندی شوند تا به صورت 

مجلداتی منتشر شود.
برای  فرهنگی  دستگاه  چند  ««درگیری 

برگزاری کنگره
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
حوزه  این  در  گرفته  صورت  اقدامات  دیگر  به 
احیای  افزود:  و  کرد  اشاره  نظر  مد  برنامه های  و 
تفسیر اخالقی ایشان که بسیار ناب بوده و هنوز 
احیا نشده، از سوی مراکزی همچون مرکز فرهنگ 
و قرآن قم، وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و علوم 
با  اصفهان  علمیه  حوزه  رایانه ای  مرکز  و  قرآنی 

همکاری دفتر ایشان، بخش دیگری نیز در دفتر 
تبلیغات اسالمی صورت می گیرد.

صورت  به  هنوز  آثار  این  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مجموعه ای آماده نشده؛ تالش ما بر این است که 

به صورت مسلسل و مجموعه آثار صورت گیرد.
آیت اهلل  دستی  آثار  از  اثر   100 از  ««بیش 

مظاهری منتشر می شود
ارزانی به اهمیت استفاده از دست نوشته های این 
مرجع بزرگوار اشاره کرد و ادامه داد: بخش دیگر 
عمر  طول  در  که  است  ایشان  دست نوشته های 
 ۱00 به  نزدیک  و  شده  نگارش  ایشان  پربرکت 
مجلد، از جمله آثاری است که دست نویس ایشان 
بوده و با دستخط مبارک ایشان نگارش شده اما 
احیا نشده است. وی درباره زمان احیای این آثار 
 3 حدود  گرفته،  صورت  برآورد  اساس  بر  گفت: 
ایشان احیا شود؛  آثار  سال زمان می برد که کل 
و  می شود  برگزار  بخش  دو  در  همایش  بنابراین 
بخش نخست آن، مجموعه شدن بخش مهمی از 
آثار ایشان بوده و در بخش دوم، کلیه آثار ایشان 

در مجموعه آثارشان قرار گیرد.

جلسه هم اندیشی اساتید حوزه استان یزد برگزار می شود

راهکار جالب آیت اهلل بنابی برای طالب نیازمند
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شهردار اصفهان گفت: براي احيای بافت قديمي اصفهان نيازمند مشاركت مردم هستيم؛ 
شهرداري نيز در اين راستا بازسازي بافت قديمي با تاريخ محله ها را در دستور كار قرار 

داده است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان،  دكتر مهدي جمالي ن ژاد در حاشيه 
آيين بهره برداري از پروژه هاي منطقه 4 شهرداري اصفهان كه در قالب طرح »هر هفته 
با چند افتتاح« برگزار شد، ضمن تبريك ميالد حضرت محمد )ص( و حضرت عيسي 
مسيح )ع( و فرارسيدن هفته وحدت اظهار كرد: گراميداشت اين اعياد در شهر اصفهان، از 
ويژگي خاصي برخوردار است؛ چرا كه در اين شهر اديان توحيدي در كنار هم و به صورت 

مسالمت آميزي زندگي مي كنند.
در  عمراني  پروژه هاي  از  بهره برداري  بر  عالوه  اصفهان  شهرداري  در  اينكه  بيان  با  وي 
محله ها، برنامه هاي شاخص ديگري نيز انجام مي شود، اضافه كرد: برگزاري جشنواره ملي 

شهرپژوهي از جمله اين اقدامات است كه در هفته گذشته برگزار شد.
شهردار اصفهان با اشاره به اينكه هر هفته در شهر اصفهان، شاهد بهره برداري از پروژه هاي 
مختلف در شهر اصفهان هستيم، بيان كرد: اين پروژه ها با كاربري هاي مختلف حمل و تقل 

و ترافيكي،  فرهنگي، اجتماعي و ورزشي در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.
وي درباره پروژه هاي افتتاح شده در منطقه 4 شهرداري اصفهان در هشتمين هفته اجراي 
طرح »هر هفته با چند افتتاح« نيز، گفت: اين هفته در قالب اين طرح، خيابان باغ مشهد 
حدفاصل خيابان الله شرقي- سلمان فارسي با طول ۵۵۰ متر و عرض هر باند ۸ متر 
از  از شهدای بيت المقدس و مادر شهيد علی غالمی  توسط پدر شهيد اصغر شاه ريزی 
شهدای منطقه كردستان، به بهره برداری رسيد كه هزينه اجرايی اين پروژه 9 ميليارد و 

9۰۰ ميليون ريال بوده است.  
جمالي ن ژاد افزود: همچنين بهره بر داري از پل هاي مكانيزه عابر پياده،  از ديگر پروژه هاي 

اين هفته بوده كه با اعتبار 7 ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال به بهره برداري رسيده است.
وي در ادامه با اشاره به بهره برداري از موزه علوم و فنون باغ جوان واقع در خيابان سلمان 
فارسي نيز، گفت: اين پروژه كاربري متفاوتي داشته و در راستاي تحقق شهر خالق و شهر 

دانش بنيان، مي تواند تاثير زيادي داشته باشد.
شهردار اصفهان افزود: موزه علوم و فنون باغ جوان با هزينه اجرايی 3 ميليارد و 2۰۰ 
ميليون ريال و در  مساحت ۸۰۰ متر مربع توسط پدر شهيدان جعفرزاده و محمدعلی 

زمانی انجام شد.
وي در ادامه با اشاره به احياي بافت قديمي شهر اصفهان نيز گفت: براي اجراي اين امر 
نيازمند مشاركت مردم هستيم و شهرداري نيز در اين راستا بازسازي بافت قديمي با تاريخ 

محله ها را در دستور كار قرار داده است.
جمالي نژاد بافت هاي بدون اصالت، اما فرسوده را نيز از ديگر دغدغه هاي شهرداري اصفهان 
عنوان كرد و گفت: در اين راستا نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان به صورت جدي در 

اين بافت ها ورود پيدا كرده و سعي در احياي هر چه زودتر اين بافت ها دارد. 
وي كم شدن هزينه هاي شهرداري را نوعي درآمد خواند و بيان كرد: از اين رو با مشاركت 
شهروندان مي توان به بسياري از فعاليت هاي شهرداري جامه عمل پوشاند و با كمترين 

هزينه اي  اين امر را تحقق بخشيد.
منطقه 4  در  پينارت  پيچ  و  نخودي  آخرين وضعيت كوه  اصفهان در خصوص  شهردار 
شهرداري اصفهان اضافه كرد: در اين راستا براي بهره برداري از كوه نخودي استفاده از 

سرمايه گذار را در دستور كار داده ايم و براي پيچ پينارت نيز آزادسازي پروژه تا پايان سال 
انجام مي شود و عمليات اجرايي آن نيز آغاز سال 9۵ آغاز خواهد شد.

وي همچنين از آغاز به كار فاز دوم پروژه شهر روياها در آينده نزديك خبر داد.

تا پايان سال جاري
180 هزار متر مربع از زمين هاي منطقه 4 آزادسازي مي شود

مدير منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: آزادسازي براي اجراي سه پروژه خيابان سلمان 
فارسی، ميدان پينارت و ادامه ارغوانيه در حال انجام است كه تا پايان سال با منابع مالی 

تعريف شده 1۸۰ هزار متر مربع از آن آزادسازي می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد هويدا ظهر امروز در حاشيه 

اينكه حدود دو سال  به  اشاره  با  اصفهان  پروژه های منطقه 4 شهرداری  از  بهره برداری 
آزادسازی خيابان باغ مشهد طول كشيده است، اظهار كرد: اين خيابان با طول ۵۵۰ متر و 
عرض نزديك 2۰ متر دو طرف است كه اعتبار اين پروژه از آزادسازی گرفته تا عمرانی 32 
ميليارد تومان برآورده شده كه نقش بسيار مهمی در بار ترافيكی خيابان سلمان فارسی 
داشته است؛ چرا كه از سمت خيابان باغ مشهد دسترسی به خيابان عالمه و باغ درياچه 

امكان پذير شده است. 
وی با بيان اينكه خبرهاي خوبی برای ساكنان منطقه چهار داريم، افزود: در حال حاضر 
سه پروژه خيابان سلمان فارسی، ميدان پينارت و ادامه ارغوانيه تا ابتدای منطقه شهرداری 
1۵ در حال آزادسازی است كه اين سه منطقه بيش از 3۰ سال جزو مطالبات مردمی بود؛ 
به شهردار و اعضای شوراي شهر و مردم قول داده ايم كه تا پايان سال با منابع مالی تعريف 

شده، آزادسازی 1۸۰ هزار متر مربع مورد نياز تا شب عيد تكميل و اجرای عمليات 
عمرانی تا سال 9۵ انجام شود.

مدير منطقه شهرداری چهار تصريح كرد: از ديگر اقدامات شهرداری در اين منطقه در 
ادامه تكميل پروژه باغ مشهد، تكميل خيابان بازارچه است كه آزادسازی آن در حال 
انجام است و در بودجه 94 حد فاصل خيابان سه پله تا خيابان عالمه امينی در دستور 
كار شهرداری قرار گرفته و در صورت عمليات آزاد سازی تا خيابان سه پله، عمليات 

عمرانی آن تا اواخر سال 94 انجام می شود.
وی در ادامه از بهره برداری دو پل مكانيزه در خيابان جی، خبر داد و گفت: اين دو پل 
عابر پياده به طور آزمايشی راه اندازی و امروز رسما و با اعتباری بالغ بر سه ميليارد تومان 

اعتبار افتتاح شد.
هويدا بيان كرد: موزه علوم و فنون در دل باغ جوان، از ديگر پروژه های مهمی است كه از 
لحاظ دسترسی تنها برای شهروندان منطقه چهار نيست و تمامی مردم اصفهان می توانند 
از امكانات آن بهره مند شوند.وی اضافه كرد: وسيله نقليه برای رفت و آمد آسان به موزه 
علوم و فنون پيش بينی شده؛ چرا كه بيشتر مخاطبان اين مجموعه از مجموعه جوانان 
استفاده  فضا  اين  از  و دسته جمعی  گروهی  به صورت  مدارس  و  خانواده  با  كه  هستند 

می كنند.
هويدا هزينه اين پروژه را 32۰ ميليون تومان عنوان كرد و افزود: اين محل برای پر كردن 

اوقات فراغت جوانان مكان مناسب و سالمي است.

رييس شورای اسالمی شهر اصفهان:
ساخت باغ موزه علوم و فنون، يکی از مصدايق بارز شهر خالق است

رييس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: ساخت باغ موزه علوم و فنون در باغ جوان، يكی 
از مصاديق بارز شهر خالق برای بروز زمينه خالقيت و نوآوری قشر جوان است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، رضا امينی در حاشيه بهره برداری از 
پروژه های منطقه چهار شهرداری اصفهان در قالب طرح »هر هفته با چند افتتاح«، اظهار 
كرد: امروز چهار پروژه به بهره برداری رسيد؛ مهم ترين اين پروژه ها افتتاح خيابان باغ مشهد 

و باغ موزه علوم و فنون بود كه يكی از مراكز مهمی علمی محسوب می شود.
وی افزود: اين مركز، از اماكن مهم برای شناخت دانش آموزان، برپايی اردوهای دانش آموزی، 
آشنايی آنها با دانشمندان و رشد علمی نخبگان است؛ اين در حالی است كه اصفهان شهر 

پايدار به حساب مي آيد و اخيرا در يونسكو به عنوان شهر خالق دست يافته است.
رييس شورای اسالمی شهر اصفهان تصريح كرد: اين مركز با تجهيزات پيش بينی شده 
برای دانش آموزان و جوانان توانسته  است ساختارهای علمی حوزه های مختلف زيست 

محيطی و بقيه علوم را در اين مركز توام با خالقيت و جذابيت برای نونهاالن فراهم كند.
وی ادامه داد: يكی از مصاديق شهر خالق و برنامه اصفهان 14۰۰، ايجاد زيرساخت ها و 

اهميت به مراكز رشد و خالقيت و همچنين موزه علم و فناوری بوده است.
امينی گفت: مخاطبان اين مركز نوجوانان و نونهاالن و با فلسفه وجودي آشنايی با برخی از 
علوم هستند كه زمينه بروز توانمندی را كشف می كنند، چنانكه جوان يك خانواده با يك 
اقدام و تفكر لحظه ای و خالقيت عظيم تاريخی می تواند به كشف بزرگی دست پيدا كند.

وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از خيابان باغ مشهد گفت: آزادسازی شبكه معابر اين 
خيابان انجام شده و از اين پس احداث و تسهيل عبور و مرور از سمت مشتاق به بافت 

معبر فرعی منتهی به اين خيابان، به سهولت انجام می شود.

کرم های داخل کلم بروکلی را چگونه از بین ببریم؟
انواع  برای  كه  است  سبزيجاتی  خوشمزه ترين  از  يكی  بروكلی  كلم 
طعم  خوش  سبزی  اين  ولی  شود؛  می  استفاده  غذاها  و  ساالدها 
رود.  نمی  بين  از  ساده  شوی  و  شست  با  كه  دارد  ريزی  كرم های 
با  كه  دارد  وجود  كرم هايی  بروكلی  كلم  داخل  می گويند  برخی 
اين سبزی  انگل زدايی  برای  بين نمی رود، پس  از  شستن معمولی 
انگل زدايی  برای  راه  چند  نوشتار  اين  در  كرد؟  بايد  چه  پرخاصيت 
به مدت  ابتدا  يادآور می شويم.  را  پرخاصيت  و  مفيد  اين سبزی  از 
1۰ دقيقه بروكلی ها را در3 ليتر آب ولرم همراه با يك گرم )نصف 
قاشق چای خوری( پودر پركلرين 7۰ درصد خيس كنيد. سپس كلم 
انگل زدايی شده را از روی كفاب جمع آوری كنيد؛ آن را دوباره با آب 
آن  از  مايع ضدعفونی كننده  باقی مانده  تا  دهيد  و شو  سالم شست 
جدا شود. برای طبخ كلم بروكلی، روش های گوناگونی وجود دارد؛ اما 
پختن درون آب و روی اجاق گاز و بخارپز كردن با اندكی نمك و يك 
قاشق سوپ خوری روغن زيتون، بهترين روش های پختن كلم بروكلی 
است . اگر دوست داريد كلم بروكلی هايتان را بپزيد، بايد دقت كنيد 
كه حتما بعد از ۵ دقيقه آن ها را كنترل كنيد. برای اين كار، كافی 
است يك چنگال را درون كلم ها فرو كنيد تا مطمئن شويد كامال 
پخته  است . اگر پخته بود، فورا آن ها را از روی شعله مستقيم برداريد. 
يادتان باشد كلم بروكلی به حرارت حساس است و فورا از بين می رود.

 در اين روزها كه دوباره نفس كشيدن در تهران سخت شده است، همه 
به دنبال توصيه هايی هستيم؛ بلكه بتوانيم كمی راحت تر در هوای آلوده 

شهر زندگی كنيم.
آلودگی هوا، داستان نفس گيری است كه هر سال، اين روزها تكرار می شود. 
داستانی كه گويا سرانجامی ندارد و حاال با بی اعتنايی مسئوالن، مردم خود 
باشند.  آالينده های خطرناک  اين  از  بردن  در  به  سالم  فكر جان  به  بايد 
گذشته از استفاده از ماسك و توصيه به بيرون نيامدن از خانه، به دنبال 
توصيه هايی هستيم كه اگر قادر به بهبود هوای ناسالم نيستيم، الاقل بتوانيم 

اثرات مخرب آن را كاهش دهيم.
«« اضافه وزن ما را در برابر آلودگی هوا، آسيب پذيرتر می کند

يكی از راه های تعديل تاثير آالينده ها بر بدن، بهبود وضعيت تغذيه است. 
دكتر »تيرنگ نيستانی« متخصص تغذيه، در اين باره می گويد: »داستان 
آلودگی هوا خيلی جدی تر از آن است كه بتوان با تمهيدات تغذيه ای با 
تمام مشكالت بشری  تغذيه،  با  اين كه فكر كنيد  يعنی  مقابله كرد.  آن 
خاتمه پيدا می كند، اشتباه است. كاش اينگونه بود؛ اگر بدن تعادل تغذيه ای 
نداشته باشد، آسيب پذيرتر است. اين مسئله درست است. مصداق آن در 
افرادی است كه مشكل اضافه  وزن دارند، يعنی چاق يا فربه هستند. آمار 
امراض تنفسی در اين ها اساسا بيشتر و دستگاه ايمنی بدنشان هم ضعيف تر 
است. طبيعی است كه در مواجهه با هوای ناسالم اين افراد آسيب پذيرتر 
هستند. بنابراين اصل كنترل وزن اينجا هم خودنمايی می كند. اين اصل 
مهمی است كه سالمت و تندرستی مثل يك سفر است و يك چرت يك 
ساعته و مقطعی نيست. يعنی نمی شود من يك عمر يك روند اشتباه را 

طی كنم و ناگهان يك شبه به فكر بيفتم. ما بايد ياد بگيريم اين اصول را 
در طول زندگی به كار ببريم.«

«« خوردن ميوه ها و سبزيجات موثرترين راه است
اين  برابر  در  كه  است  اين  ما  راه حل  مهم ترين  گويد:  می  ادامه  در  وی 
آالينده ها مقاومت كنيم. »نكته دوم اين است كه بيشتر آالينده هايی كه 
در هوا هستند، تاثيری شيميايی دارند كه موجب اكسيد شدن مولكول های 
خراب  می شوند،  اكسيد  وقتی  حياتی  مولكول های  اين  می شوند.  حياتی 
می شوند و كاركردشان تغيير می كند يا خنثی می شود و اتفاقات بدی در 
بدن رخ می دهد كه ماحصل آن خيلی مواقع به شكل التهاب و بيماری های 
بدخيم و خيلی مشكالت ديگر است. خب ما بايد چكار كنيم؟ اول بايد 
با اين عوامل اكسيدكننده كه به صورت تخصصی  سعی كنيم كه كمتر 
به آنها »پرو اكسيدان« می گوييم، مواجهه داشته باشيم. حاال چه تنفسی، 
سربازان  بايد  كه  است  اين  بعدی  نكته  ديگری.  راه  هر  چه  غذايی،  چه 
پادگان بدن را در برابر اين مهاجمان قوی كنيم. ما نام اين سربازان كه 
با مهاجمان پرواكسيدان مقابله می كنند را »آنتی اكسيدان« گذاشته ايم. 
يعنی بايد آنتی اكسيدان های بدن زياد باشند تا اين تعادل برقرار شود. اين 
آنتی اكسيدان ها عموما به طور طبيعی در سبزی ها و ميوه های تازه وجود 
دارند. البته خيلی از آنتی اكسيدان های قوی در سبزيجات پخته بهتر كار 
می كنند. مثال اين رنگ قرمزی كه در گوجه هست، به خاطر وجود ماده ای 
بنابراين  می شود.  جذب  بهتر  می پزد،  وقتی  كه  است  »ليكوپن«  نام  به 
سبزی های پخته از اين نظر موثر هستند. البته ويتامين سی در اثر پختن 
روزانه  كنيد  كه سعی  است  اين  عمومی  توصيه  بنابراين  می شود.  خراب 

حدود ۵۰۰ گرم سبزيجات مصرف كنيد. البته بسياری از مردم شايد 
توانايی خريد و مصرف اين محصوالت را نداشته باشند؛ اما بايد بگويم به 

لحاظ تغذيه ای ميوه مرغوب و غيرمرغوب ارجحيتی به هم ندارند.«
««چای بخوريد

شايد باور نكنيد؛ اما يكی از آنتی اكسيدان های قوی كه تاثير زيادی هم در 
تعديل آالينده  ها دارد، چای است. »برخی از آنتی اكسيدان ها عموما خوب 
مصرف می شوند؛ مثال آنتی اكسيدان هايی كه در چای موجود هستند و اتفاقا 
خيلی هم زيادند؛ هم چای سياه، هم چای سبز. قاعدتا چای سبز غنی تر 
است؛ البته اين هم مشروط به آن است كه با مقادير زيادی قند يا شكالت 
مصرف نشود. چون تا حد زيادی اثر آنتی اكسيدانی اين مواد را كم می كند.«

««شير، راه حل آلودگی نيست
لبنيات هميشه يكی از راه های مقابله با آلودگی معرفی شده اند؛ اما دكتر 
نيستانی معتقد است: »معروف است و از خيلی از اطبا هم شنيده ايد كه 
برای اين مشكل روزانه دو يا سه ليوان شير بخوريد. بايد بگويم كه برای 
خيلی از آالينده های سيستم گوارشی ممكن است موثر باشد؛ چون باالخره 
پروتئين دارد و پروتئين جاذب بسياری از مواد شيميايی است؛ اما درباره 
آلودگی های تنفسی، اثر اثبات شده ای ندارد. اما به اين معنا نيست كه شير 
نخوريد! اما اگر فكر می كنيد هوای تهران پر از سرب است و اگر دو ليوان 

شير بخوريد تمام اين سرب برطرف خواهد شد، اينگونه نيست.«
عالوه بر اين اصالحات تغذيه ای روش های سنتی ديگری برای كم كردن 
و  آويشن  دمنوش های  دارند.  وجود  تهران،  هوای  آالينده های  سو  آثار 
انجير، هويج، كاهو و كرفس و ميوه های  گل گاوزبان و همچنين خوردن 
دارای ويتامين سی در افزايش مقاومت بدن موثر هستند. عالوه بر خوردن 
مواد غذايی، بوييدن ميوه هايی مثل سيب، انار و پرتقال و گالب و حتی 

عرق بهارنارنج، برگ شمعدانی عطری هم توصيه می شود.

شهردار اصفهان :

احیای بافت قدیمي اصفهان مشارکت مردم را مي طلبد

میالد با سعادت حضرت رسول 
اکرم )ص (

ساقيا مستم  کن ا ز  جام    وصال                                                           
   تا  رسد  جانم  به  سر  حد  کمال
ا ز   می   عشقت   دلم   لبريز   کن                                                           
   جان   عاشق  ر ا   عبيرآميز کن

فيض  نوشم   کن   به    بزم   آفتاب  
                                                تا  مگر  از ديده  شويم،  گرد  خواب

ماه  من   می آيد   امشب   در   برم   
                                                           مهر   او   ُگل   می کند   در   ساغرم

روی   محمودش   نمايان   می شود    
                                              روشن از مهرش  دل  و جان  می شود
می نمايد  چهره حق    را     به     ما                                                       
      می دهد    آيينه     جان     را     جال
عالم  از  او  نور    باران   می شود                                                       
      شوق  ديدارم   دو   چندان    می شود

***
امشب  ای  ياران  غزلخوانی    کنيد

                                                 رو   بر   آن  خورشيد   ربانی      کنيد
با  می  و  پيمانه    هم پيمان     شويد    

                                        مست و  سرخوش  از  می عرفان   شويد
در   جنونم   ساز   مستی    می زنم  

                                              نغمه ها        در     می پرستی       می زنم
مست  و شيدا  از می  عشق  و صفا

                                       می سرايم     در     دل       آيينه ها
چون  رسول  وحی  آمد  در  ظهور  

                                          از  جمالش  عالمی   شد   غرق      نور
می نشيند    بر  سر ير       داوری  

                                               می کند    بر      عاشقان       پيغمبری

***
يا محمد   نور  و    الشمس    ضحا   

                                                        آفتاب    شوکت     عز      و        جال
سرور  و   صاحب  سرير   افتخا ر 

                                              جان   عاشق   از    تو  می گيرد     قرار
گوهر دريای   وحدت  در     وجود    

                                                       آيت حق،   مظهر  غيب     و     شهود 
چهره   تابنده   دلهای     پاک   

                                               از  تو   شد   جان      جهانی      تابنا ک
يا   محمد      رحمت        للعالمين                                                                                                                     
   گنج     اسرار    الهی      را      امين

وحی  منزل  از  تو  آمد  در   کتاب
از  تو   شد   جان »  مرادی« آفتاب 

                                      
   زنده ياد حسن کاظمی مرادی )مراد(

متخصص بیماری های عضالنی گفت:

این موبایل را نخرید
مدعی   ۵X  Nexus گوشی  صاحبان  از  زيادی  جمع 
هستند زمانی كه گوشی خود را به شارژ می زنند، صفحه 
لمس ها  مقابل  در  و  دار  تيك  آن ها  های  گوشی  نمايش 

واكنشی نشان نمی دهد.
گوشی   مشرق،  از  نقل  به  وطن،  كيميای  گزارش  به   
در  مشكالتی  جی  ال  كمپانی  توليدی   ۵X  Nexus
مشكل  اين  دارند.  نمايش  صفحه  و  گوشی  شارژ  زمينه 
 XDA، توسط بسياری از كاربران در پايگاه های معروف
زيادی  جمع  است.  شده  گزارش   Google و   Reddit
از صاحبان گوشی ۵X Nexus مدعی هستند، زمانی كه 
نمايش گوشی  زنند، صفحه  به شارژ می  را  گوشی خود 
نشان واكنشی  ها  لمس  مقابل  در  و  تيك دار  آنها   های 

 نمی دهد.
افزاری باشد  يا نرم  افزاری  تواند سخت  اين مشكل می   
و نياز به بررسی های دقيق خواهد داشت. گفته می شود 
كمپانی گوگل، سرنخ هايی از علت وجود اين مشكل به 
دست آورده است؛ ولی هنوز اعالميه رسمی ای درباره اين 

موضوع منتشر نكرده است.
 اگرچه كاربران خود نيز، به بررسی مشكل پرداخته اند؛ 
تا حدی دليل مشكل به وجود آمده را يافته اند و درصدد 

رفع مشكل هستند. 
عدم  دليل  به  مشكل  اين  كه  شد  می  اذعان  ابتدا  در 
می   3A شارژ  پروسه  با  گوشی  اين  سازگاری  و  توانايی 
از خود  واقع مشكل  باشد؛ ولی سپس معلوم شد كه در 
شارژر است. ظاهرا مشكلی در طراحی پين های اين شارژر 
وجود دارد و اينطور به نظر می آيد كه كمپانی ال جی، 
 درباره طراحی شارژهای اين محصول، دقت الزم را نداشته

 است.
مشكل  اين  با  كه  هستيد  كاربرانی  جزو  نيز  شما  اگر   
خود  گوشی  كردن  امتحان  با  توانيد  می  هستند،  روبرو 
دستگاه  در  را  مشكل  اين  ديگر،   USB شارژر  يك  با 
مشكل  وجود  اينكه  به  فرض  با  كنيد.  بررسی  خود 
گوگل  رسمی  تاييد  به   ۵X  Nexus شارژرهای  در 
پيشنهاد  جز  به  راهی  كمپانی  دو  اين  برسد،  جی  ال  يا 
نخواهند  خود  خريداران  و  كاربران  به  شارژر   تعويض 

داشت.
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