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مقام معظم رهبری : 

امیدی به سیاستمداران دنیای اسالم نیست

             حماسه 9 دی 
واليت،  با  امت  ميثاق  و  بصيرت  روز  سالروز حماسه 9 دي ماه، 

گرامی باد.
»مردم عزيز ما در روز نهم دی ماه، آنچنان عظمتی از خود نشان 

دادند که دنيا را خيره کرد.«   مقام معظم رهبری
حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورايی مردم حماسه ساز و واليتمدار 
نقطه عطفی در  راهپيمايی 9 دی ماه 1388،  اسالمی در  ايران 
تاريخ انقالب و برگ زرين ديگری در افتخارات مرد و زن ايرانی 
به حساب می آيد. حماسه 9 دی نماد عّزت، استقالل و بصيرت 
مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسالم و آرمان های 
انقالب ايستاده اند و با صدای رسا اعالم کردند که اگر دشمن در 
برابر دين آنها بايستد در برابر تمام دنيای آنها خواهند ايستاد. روز 
نهم دی ماه در تاريخ انقالب اسالمی با عنوان روز »بصيرت« تبديل 
به يوم اهلل و ماندگار شد. در اين روز ماندگار و تاريخی ملت هميشه 
در صحنه ايران اسالمی، حماسه ای ديگر آفريد و دشمنان خدا و 
دينش را مايوس و نااميد ساخت و قلب امام زمان )عج( و نايب 
 بر حقش حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای)دامت برکاته( را شاد 

ساخت.
  به حق می توان گفت اين روز، روز غلبه جنود الهی بر جنود 
خشم  ساختن  آشکار  و  ايران  ملت  خروش  روز  است.  شيطان 
يا  غافل  عده ای  شکنی های  حرمت  و  اهانت ها  برابر  در  مقدس 
عاشورای  روز  در  مقدسات  به  نسبت  اجانب  به  وابسته  مزدور 
حسينی است. روز نهم دی، در واقع روز نه گفتن ملت ايران به 
فتنه گران و آری گفتن به نظام اسالمی و بيعت مجدد مردم با 
آرمان های واالی حضرت امام خمينی)ره( و رهبر فرزانه انقالب 

اسالمی است. 
مردم در اين روز، تير خالص را به فتنه گران و دنياطلبان و خودخواهان 
 و ماموران استکبار شليک و پشت پيکر نامبارک فتنه را به خاک 

ماليدند. 
در روز نهم دی ماه 1388، مشروعيت سياسی نظام اسالمی ايران 
بار ديگر با حضور خودجوش ده ها ميليونی مردم در سراسرکشور 

به جهانيان اعالم شد. 
روز نهم دی، روزی است که مردم ايران نشان دادند دشمنان خود 
و انقالب خود را به خوبی می شناسند و هرگز فريب حيله ها و 
نيرنگ های آنان را نمی خورند. روزی است که مردم ايران نشان 
دادند که با بصيرتند و در ميان گرد و غباری که فتنه گران به پا 
کرده اند هرگز، نه راه را گم می کنند و نه دست از راهبر واقعی 
که همانا واليت فقيه است، بر می دارند. در اين روز مردم مسلمان 
را  )ره(  امام  اين جمله حضرت  دادند که  نشان  ايران  انقالبی  و 
که فرمودند: »پشتيبان واليت فقيه باشيد تا به مملکتتان آسيب 
پايبند  و  به آن معتقد  به خوبی درک کرده و در عمل  نرسد« 
و شخصيتی  فکری  بلوغ  نهم دی 1388، جشن  آری،  هستند. 
به  تاريخ  در طول  را  امت  عرق شرم  آن  در  بود؛  اسالمی  نظام 
کوته بينی  درد  و  پاک  سقيفه  ماجرای  در  بی بصيرتی  خاطر 
 حکميت را تا حدودی التيام و از تکرار غربت 25 ساله جلوگيری

 کرد. 
در اين روز ملت ايران، بدون خواست سفير حسين، بيعت مجدد 
کرد و بر سر بيعتش ماند، فرياد لبيک يا حسينش تا آسمان به 
گوش همه رسيد و مانور اعالم آمادگی ياران آخرالزمان مهدی 

موعود )عج( را عالميان ديدند و شنيدند. 

رییس هیئت شنای استان اصفهان:

 ماموریت ما ارتقای سطح کمی 
وکیفی شناست!

رییس حوزه علمیه اصفهان:
پدیده شوم داعش ناشي از 

ادراک انحرافی از اسالم و 

قرآن است

عبدخدایی:
ملت ایران به پشتوانه 

رهبری هرگز زیر بار ظلم و 
ظالمان نمی رود
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 پذریش نمایندگی  رد استان اهی  رکمان ، زید ،
  چهار محال و بختیاری و شهرستانهای

 استان اصفهان 
روزانهم کیمیا ی وطن 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/10/19 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1394/10/20

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

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 5-36680030-031 )داخلی 335(

نوبت اول

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان)سهامی خاص(

شماره
 مناقصه

3/319/599/017166/000/000جاری94-4-317

11/000/000 1/495/109/200 عمرانی

توسعه شبکه فاضالب  منطقه 5 اصفهان )قرار داد باز( 

94-4-318

محل
 تامین اعتبار

مبلغ تضمینبرآورد )ریال( 
) ریال (

موضوع مناقصه

94-4-316

94-4-320

94-4-321

اصالح و توسعه شبکه آب منطقه 3 اصفهان )قرار داد باز( 
جاری

عمرانی

عمرانی

7/623/558/662

13/114/761/154

1/088/702/44855/000/000

30/000/000

46/000/000

اجرای ترمیم آسفالت ترانشه های فاضالب شهرضا

اصالح شبکه فاضالب خیابان شهید فهمیده خمینی شهر )با ارزیابی کیفی( 

 اجرای عملیات قسمتی از خط انتقال فاضالب شهر گلپایگان و گوگد

 )با ارزیابی  کیفی( 
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»آمریکن ثینکر« در تحلیلی منتشر کرد:

 اتاق  فکر آمریکایی: باید ریشه اسالمی که ایران آن
 را معرفی می کند، خشکاند! 

در آستانه انتخابات؛

موسسه آمریکایی: آمریکا برای تاثیر در انتخابات 
ایران ناتوان است

این موسسه که همچون دیگر اندیشکده های آمریکایی، 
از نظام سیاسی ایاالت متحده پول دریافت می کند تا با 
رصد لحظه به لحظه  اوضاع آمریکا و جهان، به مقامات 
وقت و آینده  این کشور مشاوره های تخصصی بدهد، 

علنا اقرار کرد که آمریکا برخالف آنچه 
عنوان  ایران  داخلی  کوته فکران  برخی 
می کنند، کماکان به دنبال براندازی و 

یا تغییر در نظام اسالمی است.
پایگاه  بین الملل  سرویس  گزارش  به 
پیروزی  از  پس  سال های  در   ،598
آمدن  کار  روی  به  که  اسالمی  انقالب 
اسالمی  قوانین  بر  مبتنی  حکومتی 
دشمنی های  شاهد  شد،  ی منتهی  ر بیشما

از سوی استکبار بوده ایم. تحریم های ظالمانه بالفاصله 
پس از پیروزی انقالب آغاز شد؛ هر روز به هر بهانه ای 
سال  هشت  یافت؛  می  گسترش  و  می کرد  پیدا  ادامه 
جنگ و خونریزی به ملت ایران تحمیل شد و در کنار 
واضح  گاه  نظامی،  تالش های  و  مختلف  های  تحریم 
تالش  درون  از  انقالب  استحاله  برای  پنهان  گاه  و 
دلخواه  نتیجه  به  البته  که  تالش ها  این  رؤیت  کردند. 

نرسیده اند،  به ذکاوت و فراستی نیاز دارد که جز اشراف 
دیگری  راه  آنها  به  اعتقاد  و  اسالمی  انقالب  اصول  به 
برای دسترسی به آن نیست. هرکه از اصول انقالب دور 
آن  و  منکر شد  را  استکبار  تدریج دشمنی  به  گردید، 
متاسفانه  نامید.  توطئه  توهم  را 
تاریخ  از  مقطعی  در  تفکر  این 
بدنه  در  حتی  انقالب،  از  پس 
دولت ها هم مشاهده می گردید. 
برخی  زمام  عده ای  مقطعی  در 
که  گرفتند  دست  در  را  امور 
اسالم  با  بزرگ  شیطان  دشمنی 
انکار  تنها  نه  را  ایران  ملت  و 
کرده، بلکه ترفندی از سوی حکومت برای اغفال مردم 
گفتار  و  رفتار  در  دقتی  اندک  با  اما  می کردند!  عنوان 
اندیشمندان جبهه دشمن، به وضوح مشخص می شود 
چیزی که برخی آن را توهم می پندارند، از هر حقیقتی 

واضح تر است. 
عنوان  تحلیلی  در  ثینکر  آمریکن  آمریکایی  فکر  اتاق 
کرد، تنها راه نجات خاورمیانه و از بین بردن تروریسم، 

تغییر در نظام ایران است!

باید این سوال را پرسید که آیا واقعا آمریکا بر این باور است 
که در سیاست های ایران تاثیر می گذارد؟ جواب کوتاه به 

این سوال »نه« می باشد.
به گزارش کیمیای وطن، موسسه آمریکن 
»آمریکا  عنوان  با  گزارشی  در  اینترپرایز 
ایران  داخلی  سیاست های  در  نمی تواند 
تاثیر گذار باشد« نوشت: رهبران کنگره به 
شدت از پاسخ ندادن کاخ سفید به آزمایش 
موشکی ایران در 11 اکتبر عصبانی هستند.

این موسسه آمریکایی نوشت: سازمان ملل 
ایران  اقدام  به  را  پاسخی  تا  است  مصمم 
اوباما پیش از اجرای برجام بدهد. »باب کورکر«  دولت 

را متهم کرده است که برنامه ای برای مجازات ایران ندارد؛ 
آمریکا از اینکه توافق هسته ای، توسط تندروهای ایرانی که 
منتقد توافق هسته ای ایران هستند، زیر سوال برود یا این 
اینکه واکنش آمریکا موجب قدرت گرفتن تندروها در پیش 

از انتخابات بشود، نگران است و در این باره هراس دارد.
این پایگاه اینترنتی در ادامه افزود: باید این سوال را پرسید 
که آیا واقعا آمریکا بر این باور است که در سیاست های ایران 

تاثیر می گذارد؟ جواب کوتاه به این سوال »نه« می باشد.
ایران بعد از انقالب سال 1979 رویه پیشین خود را تغییر 
داد؛ رهبران آمریکایی برای مدت زیادی است که به دنبال 
راه های نفوذ در ایران هستند و باید 
گفت هیچ کدام از آنها موفقیتی را 

کسب نکرده اند.
روسای  تجارب  از  استفاده  با  اوباما 
را  خود  تمرکز  آمریکا،  گذشته 
صرف ارتباط مستقیم با رهبر ایران 
به  آمریکایی  مقامات  و  گذاشته 
شدت در زمینه انجام رابطه با ایران 

تالش های زیادی را انجام داده اند.
آمریکن اینترپرایز افزود: رهبر ایران نیز دایما در زمینه ارتباط 
با آمریکا ابراز شک و تردید کرده است؛ اما از طرفی نیز دایما 
از ظریف و تیمش در پروسه مذاکرات حمایت کرده است. 
اکنون ایرانی ها از زمان فرا رسیدن رفع تحریم ها خوشحال 
هستند. باید گفت انتخابات ایران در ماه فوریه، تاثیر زیادی 
را در آینده ایران خواهد گذاشت و از این رو این انتخابات از 

اهمیت ویژه  ای برخوردار است.

صالحی:

 ۱۹۷ تن کیک زرد از روسیه دریافت و 

۱۱ تن اورانیوم غنی شده تحویل دادیم
تبادل  کار  کامل شدن  اعالم  با  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
سوخت گفت: قریب 11 تن اورانیوم غنی شده، صادر و حدود 

197 تن کیک زرد وارد کشور کردیم.
به گزارش کیمیای وطن، علی اکبر صالحی رییس سازمان 
انرژی اتمی گفت: یکی دو روز پیش، عملیات تبادل سوخت 
کامل شد و ما حدود 197 تن کیک زرد وارد کشور و قریب 

کال 11 تن اورانیوم غنی شده مان را صادر کردیم.
 وی در توضیح انجام این کار تاکید کرد: ما اول کیک زرد 
این  را صادر کردیم؛  اورانیوم خود  بعد  و  را تحویل گرفتیم 
بودند  بود که فرموده  نامه مقام معظم رهبری  براساس  هم 
در تبادل حتما به گونه ای کار انجام شود که محموله ما اول 

دریافت و بعد آنچه باید صادر شود، صادر کنیم.
 صالحی خاطر نشان کرد: ما در این چارچوب عمل کردیم؛ 
بحمداهلل یک مورد مهم را پشت سر گذاشتیم و موارد کوچک 

دیگری نیز هست که داریم اقدام می کنیم.
امیدواریم هرچه  اظهار داشت:  اتمی  انرژی   رییس سازمان 
زودتر شاهد عملیاتی شدن برجام باشیم که براساس آن همه 
و  تجاری  و  بانکی  بعد  از  شرایط  و  می شود  رفع  تحریم ها 
اقتصادی و مصادیقی از این دست به شرایط عادی بازخواهد 
گشت. صالحی که با خبر رادیو گفت وگو می کرد، در پاسخ 
روسیه  به  اورانیوم  انتقال  بحث  در  ایران  که   این سوال  به 
دیگر  خیر؛  گفت:  ندارد،  تعهدی  دیگر  برجام  چارچوب  در 

تعهدی نداریم.

مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه اکنون نوبت دنیای اسالم است تا 
در جهت پایه ریزی شالوده تمدن نوین اسالمی گام بردارد، گفتند: برای 
رسیدن به این هدف، امیدی به سیاستمداران دنیای اسالم نیست؛ باید 
علمای دین و روشنفکران راستین که قبله آنها غرب نیست، اقدام به 
روشنگری در میان امت اسالمی کنند و بدانند که برپایی این تمدن، 

امکان پذیر است.
اعظم  پیامبر  میالد  سالروز  خجسته  ربیع االول،  هفدهم  با  هم زمان 
حضرت محمد )ص( و حضرت امام صادق )ع(، مسئوالن نظام، میهمانان 
شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسالمی، سفرای کشورهای  اسالمی و 
جمعی از قشرهای مختلف مردم، با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی دیدار کردند.
میالد  سالروز  تبریک  دیدار ضمن  این  در  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر 
به  اشاره  با  صادق)ع(،  امام  و حضرت  اسالم)ص(  الشأن  عظیم  پیامبر 
دمیده شدن روح زندگی و معنویت واقعی و احیای دنیای مرده و آفت زده 
جاهلیت، با ظهور اسالم و والدت و بعثت پیامبر)ص(، مهم ترین وظیفه 
امروز دنیای اسالم به ویژه علما و روشنفکران راستین را »تالش مجدانه و 
مجاهدانه« برای دمیدن روح واقعی اسالم و معنویت در دنیای پر از ظلم 
و تبعیض و قساوت کنونی دانستند و تاکید کردند: امروز نوبت دنیای 
اسالم است که با استفاده از دانش و ابزارهای جهانی و همچنین عقل 
و خردمندی و تدبر و بصیرت، در جهت برپایی »تمدن نوین اسالمی« 

حرکت کند.
مقابل  در  را  پیامبر)ص(  میالد  گرامیداشت  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
وظیفه مورد انتظار از دنیای اسالم، بسیار کوچک برشمردند و گفتند: 
امروز وظیفه امت اسالمی، فقط گرامیداشت میالد یا بعثت پیامبر اسالم 
)ص( نیست؛ بلکه دنیای اسالم باید اهتمام خود را بر رسیدن به تمدن 

نوین اسالمی قرار دهد.
ایشان افزودند: تمدن نوین اسالمی به معنای تجاوز به سرزمین ها، پایمال 
کردن حقوق انسان ها و تحمیل کردن اخالق و فرهنگ خود به ملت ها 
نظیر آن چیزی تمدن غربی انجام داد، نیست؛ بلکه به معنای هدیه کردن 
فضیلت الهی به بشریت و ایجاد زمینه برای تشخیص مسیر صحیح به 

وسیله خود انسان هاست.
رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به استفاده غرب از دانش و فلسفه 
دنیای اسالم برای پایه ریزی تمدن خود، خاطر نشان کردند: این تمدن 
اگرچه جلوه های زیبایی از فناوری، سرعت، سهولت و ابزارهای مختلف 
زندگی ارایه کرد اما برای بشریت خوشبختی، سعادت و عدالت به ارمغان 

نیاورد و در درون خود نیز دچار تضاد شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: تمدن غرب با ظاهر پر زرق و برق 
خود، اکنون از لحاظ اخالقی فاسد و از لحاظ معنوی پوک شده است؛ به 

گونه ای که خود غربی ها به این واقعیت اذعان می کنند.
جهت  در  تا  است  اسالم  دنیای  نوبت  اکنون  اینکه  بر  تاکید  با  ایشان 
پایه ریزی شالوده تمدن نوین اسالمی گام بردارد، گفتند: برای رسیدن به 
این هدف، امیدی به سیاستمداران دنیای اسالم نیست؛ باید علمای دین 
و روشنفکران راستین که قبله آنها غرب نیست، اقدام به روشنگری در 
میان امت اسالمی کنند و بدانند که برپایی این تمدن، امکان پذیر است.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ظرفیت ها و توانایی های دنیای اسالم 
از جمله سرزمین های خوب، موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع طبیعی 

فراوان و نیروی انسانی با استعداد، خاطر نشان کردند: اگر این ظرفیت ها 
تواند  می  اسالمی  امت  شوند،  آمیخته  درهم  اسالم  واقعی  تعالیم  با 
آفرینش های هنرمندانه خود را در عرصه های علم و سیاست و فناوری و 

همچنین عرصه های اجتماعی به ظهور برساند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای نظام جمهوری اسالمی ایران را یک نمونه از 
از  ایران قبل  افزودند:  این اهداف بزرگ برشمردند و  به  امکان رسیدن 
پیروزی انقالب اسالمی، از لحاظ علمی، سیاسی و اجتماعی، عقب افتاده 
و از لحاظ سیاسی، منزوی و از لحاظ شئونات کشور کامال وابسته بود؛ اما 
امروز به برکت اسالم، ملت ایران هویت و شخصیت خود را نشان داده و 
کشور به پیشرفت های مهمی در علم و فناوری و دانش های نوین رسیده 

و جزو چند کشور برتر در این عرصه هاست.
ایشان این نمونه را قابل تعمیم برای همه دنیای اسالم دانستند و تاکید 
کردند: رسیدن به این جایگاه شرط دارد و شرط آن نیز، کوتاه شدن سایه 
سنگین ابرقدرت ها از ملت ها است که البته هزینه هم دارد؛ زیرا رسیدن 

به اهداف بزرگ بدون دادن هزینه، امکان پذیر نیست.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه در تمدن اسالمی بر خالف تمدن 
در  افزودند:  گیرد،  نمی  قرار  سلطه   تحت  زور  با  کشوری  هیچ  غرب، 
پایه ریزی تمدن نوین اسالمی، نباید نگاهمان به غربی ها باشد و نباید به 
لبخند و اخم آنها توجه کنیم؛ بلکه باید با اتکا به توانایی ها و ظرفیت های 

خود، در مسیر صحیح حرکت کنیم.
جلوگیری  برای  دشمنان  ابزارهای  از  یکی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تفرقه میان مسلمانان دانستند  ایجاد  را  نوین اسالمی  برپایی تمدن  از 
و  مقامات  ادبیات  در  سنی  و  شیعه  موضوع  که  هنگامی  از  گفتند:  و 
سیاستمداران آمریکایی مطرح شد، اهل فهم و اهل نظر نگران شدند؛ زیرا 
مشخص بود آنها به دنبال یک توطئه جدید و خطرناک تر از قبل هستند.

ایشان با تاکید بر اینکه آمریکایی ها با اصل اسالم مخالف هستند و نباید 
فریب اظهارات آنها را در حمایت از برخی فرقه ها، خورد، خاطر نشان 
کردند: اظهارات رییس جمهور قبلی آمریکا بعد از ماجرای یازده سپتامبر 
که سخن از جنگ صلیبی بر زبان آورد، در واقع نشان دهنده جنگ دنیای 

استکبار با اسالم است.
رهبر انقالب اسالمی، اظهارات مقامات فعلی آمریکا مبنی بر موافقت با 
اسالم را خالف واقع و نشانه نفاق آنها دانستند و گفتند: مقامات فعلی 
آمریکا با اصل اسالم مخالف و برخالف اظهاراتی که می کنند، به دنبال 
فرقه هایی  ایجاد  هم  آن  نمونه  هستند؛  مسلمانان  میان  اختالف  ایجاد 
تروریستی همچون داعش و فرقه های دیگر است که با پول وابستگان 
به آمریکا و کمک های سیاسی آنان به وجود آمده و فجایع کنونی را در 

دنیای اسالم به بار آورده اند.
اینکه اظهارات مقامات آمریکایی  با تاکید بر  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مبنی بر موافقت با سنی و مخالفت با شیعه، دروغ است، افزودند: مگر 
مردم غزه که آنگونه مورد تهاجم و تعرض قرار گرفتند، سنی نبودند و یا 

مردم کرانه باختری که اینگونه تحت فشار هستند، سنی نیستند.
اینکه  بر  مبنی  آمریکایی  سیاستمدار  یک  اظهارات  به  اشاره  با  ایشان 
»دشمن آمریکا، اسالم گرایی است« تاکید کردند: برای آمریکایی ها شیعه 
و سنی تفاوتی ندارند؛ آنها با هر مسلمانی که بخواهد براساس احکام و 

قوانین اسالمی زندگی و برای آن مجاهدت کند، مخالف هستند.
رهبر انقالب اسالمی مشکل اصلی آمریکایی ها را با مسلمانان، پایبندی 

تمدن  پایه ریزی  برای  تالش  و  اسالم  دستورات  و  احکام  به  تقید  و 
به همین دلیل است، هنگامی  اسالمی دانستند و خاطر نشان کردند: 
تالش  و  شدند  نگران  و  سراسیمه  آنها  شد،  آغاز  اسالمی  بیداری  که 
اما  شدند؛  موفق  نیز  کشورها  برخی  در  که  کنند  مهار  را  آن  کردند 
 بیداری اسالمی نابودشدنی نیست و به لطف الهی، به اهداف خود خواهد

 رسید.
جنگ  ایجاد  را  استکبار  جبهه  اصلی  هدف  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اسالمی  کشورهای  های  ساخت  زیر  نابودی  و  مسلمانان  میان  داخلی 
همچون سوریه، یمن و لیبی دانستند و گفتند: نباید در مقابل این توطئه 
ساکت نشست و تسلیم شد؛ بلکه باید با کسب بصیرت و حفظ استقامت 

در مقابل توطئه ها ایستاد.
ایشان با انتقاد از سکوت دنیای اسالم در قبال استمرار فشار بر مسلمانان 
بحرین و همچنین نزدیک به یک سال بمباران شبانه روزی یمن و اوضاع 
سوریه و عراق، به قضایای اخیر نیجریه اشاره کردند و افزودند: چرا باید 
در مورد شیِخ مصلِح تقریبی و مومن اینگونه فاجعه آفرینی شود، حدود 
یک هزار نفر کشته شوند، فرزندان او به شهادت برسند و دنیای اسالم 

ساکت بماند؟
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: اهداف دشمنان اسالم بسیار خطرناک 
است؛ وظیفه همه، بصیرت و بیداری است و در این میان وظیفه علمای 
دارای  سیاستمداران  و  مردم  با  که  است  راستین  روشنفکران  و  اسالم 

وجدان بیدار صحبت و واقعیت ها را بیان کنند.
دنیای  که  هنگامی  کردند:  نشان  خاطر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
دنیای  برای  خطرناک  طراحی های  دنبال  به  توان  همه  با  زور  و  زر 
واقعیت ها متوجه  و  برود  خواب  به  ندارد  حق  کسی  است،   اسالم 

 نباشد.

فتنه های اجتماعی و ماهیت 
فتنه گران

سید حسین هاشمی استاد حوزه و دانشگاه: 
آنچه امروز نیاز جامعه سیاسی ماست، شناخت فتنه های اجتماعی و 
ماهیت فتنه گران است. فتنه های اجتماعی، حوادثی هستند پیچیده 
باعث  برخی  برای  شده،  اجتماعی  فضای  شدن  آلود  غبار  باعث  که 
ایجاد  آنان  برای  را  مشکالتی  و  می شود  باطل  و  حق  مشتبه شدن 

می کند. 
نکته اولی که در مورد فتنه باید در نظر داشت آن است که هر فتنه ای 
مسبوق به یک برنامه ریزی و طراحی است؛ به عبارت دیگر، کسانی 
هستند که برای رسیدن به اهداف خود، حوادثی را که باعث گمراهی 
دیگران می شود، از قبل طراحی می کنند. طراحی فتنه، گاهی در کوتاه 
مدت انجام می شود؛ ولی گاهی برای ایجاد یک پدیده اجتماعی ممکن 
است سال ها طراحان آن برنامه ریزی کنند. گاهی طراحان فتنه، خود 
مجری فتنه هستند؛ ولی همیشه این گونه نیست؛ بلکه کسانی فتنه را 

طراحی می کنند و افراد دیگری آن را اجرا می کنند. 
پیش  از  حوادث  این  که  هستند  و  بودند  منکر   88 فتنه  در  برخی 
طراحی شده است؛ بلکه اشخاصی نامزد ریاست جمهوری شدند، به 
نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و چند نفری هم از آنها حمایت کردند. 
این حوادث هیچ ارتباطی با نظام اسالم و حادثه ای از پیش طراحی 

شده و مرتبط با خارج از کشور نبود. 
نکته دوم ویژگی ها و روحیه های طراحان و سران فتنه است

به زندگی  آنها  بلند پروازی است.  برتری طلبی و  آنها  اولین ویژگی 
ساده و آرام و با امکانات کم راضی نیستند. قرآن کریم در مورد فرعون 
می فرماید: »إِنَّ فِْرَعْوَن َعال فِي اْلَْرِض َو َجَعَل أَْهلَها ِشَیعاً یَْسَتْضِعُف 
َُّه کاَن ِمَن الُْمْفِسدین«.  ُِّح أَبْناَءُهْم َو یَْسَتْحیي  نِساَءُهْم إِن طائَِفًة ِمْنُهْم یَُذب
باعث  برتری طلب،  روح  این  و  بود  برتری طلبی  روحیه  دارای  فرعون 

ایجاد فتنه هایی در مصر شد و بنی اسراییل را به استضعاف کشاند. 
افرادی که به زندگی ساده و راحت و اینکه درآمدی در حد معمول 
داشته باشند و دارای وسایل عیش و نوش باشند، قانع هستند، فتنه 
از  انسان ها  نیست.  ساخته  هر کسی  از  فتنه  ایجاد  نمی کنند؛  پا  به 
لحاظ همت و عزم با یکدیگر متفاوت هستند. در طول تاریخ همیشه 
انسان هایی که دارای روح برتری طلبی بوده و از همت و عزم استواری 
برخوردار بوده اند، توانسته اند حوادث بزرگ را ایجاد کنند. همت بلند 
گاهی ارزش مثبت پیدا می کند، گاهی منفی؛ اگر این همت در جهت 
رشد و تعالی و رسیدن به حیات طیبه باشد، ارزشمند است؛ ولی اگر 
در راستای ایجاد فتنه و گمراه کردن جامعه باشد، منفی است. کسانی 
که فتنه ها را طراحی کردند و عامالن اصلی آنها بودند، افراد برتری طلب 
و در صدد تسلط بر دیگران بودند. در فتنه 88 عامالن خارجی آن در 
صدر از بین بردن نظام اسالمی و تسلط بر کشور و منافع آن بودند 
باالی مدیریتی  مناصب  به  نیز در صدد رسیدن  آن  عامل داخلی  و 
قانع بودند،  به آنچه که داشتند راضی و  افراد  این  اگر  کشور بودند. 
با  بودند  برتری جو درصدد  افراد  این  اتفاق نمی افتاد.  چنین حوادثی 
تضعیف رهبری یا حذف آن، بتوانند در راس نظام یا عناوین دیگر قرار 
گیرند. بی شک فتنه 88، آخرین فتنه در نظام اسالمی نخواهد بود و تا 
چنین افرادی در کشور وجود دارند، دست از برنامه ریزی و فتنه گری 
برنخواهند داشت. شواهدی وجود دارد که این افراد در تالش هستند و 
در صددند انتخابات آتی را تبدیل به فتنه 94 کنند. تضعیف نهادهایی 
مثل سپاه، شورای نگهبان، صدا و سیما، طرح شورای رهبری، حمایت 
از چهره هایی که ممکن است در نزد برخی از افراد جامعه محبوبیت 
داشته باشند و بزرگ کردن آنها تا در موقع لزوم از آنها استفاده سیاسی 

کنند، همه حاکی از تدارک فتنه ای جدید است. 
افراد  است.  آنها  فتنه هوش سرشار  ویژگی طراحان و سران  دومین 
کودن و یا افرادی که از هوش متوسطی برخوردار هستند، توانایی ایجاد 
فتنه را ندارند. کسانی مثل معاویه که توانستند در مواردی در ظاهر بر 
حضرت علی )علیه السالم( پیروز شوند، افرادی شیطان صفت و دغلکار 
و از هوش سرشاری برخوردار بودند. نباید سران فتنه را افرادی ضعیف 
و کودن قلمداد کرد؛ باید با تیزبینی و پرهیز از ساده انگاری رفتار و 
تیزهوشی  بر  افراد عالوه  این  از  برخی  نظر داشت.  را مد  آنها  کردار 
برخی  کرده اند.  اقدام  نیز  زمینه  این  در  مهارت هایی  به کسب  ذاتی 
از فتنه گران در کشور، سال ها در کشورهای خارجی درس فتنه گری 

خوانده و مدارکی در این رابطه کسب کرده اند.
سومین ویژگی طراحان و سران فتنه دورویی و نفاق است. آنها در هر 
محیطی و در رویارویی با هر گروهی خود را با شرایط و مقتضیات آن 
هماهنگ می کنند؛ از قدرت پنهان کاری و فریب کاری ویژه ای برخوردار 
هستند؛ گاهی عالم متقی و زاهد هستند؛ گاهی روشنفکر دین گریز. 
اگر با ایجاد فتنه به اهداف خود رسیدند و تالش آنها با موفقیت همراه 
شد، چهره واقعی خود را نمایان می کنند و در این صورت است که افراد 
مغبون آنها، به اشتباه خود پی خواهند برد. امروز افرادی دم از انقالب 
می زنند و خود را یار امام معرفی می کنند و طوری وانمود می کنند که 
دغدغه اندیشه ها و آرمان های حضرت امام )ره( را دارند؛ با این رویکرد، 
در صدد پوشاندن اغراض و اهداف خود که بر خالف اصول اساسی امام 
راحل است و فریب مردم و ایجاد فتنه هستند. شعار آزادی و حقوق 
مردم می دهند، ولی در حقیقت در صدد رسیدن به قدرت و ارضای 
حس برتری طلبی  خود هستند. در مواردی به تحریف و همراه کردن 
آن عزیز سفر کرده با خود، متوسل می شوند و گاهی به این هم قانع 

نشده، به تحریف سیره ائمه اطهار می پردازند.

فتنه در احادیث و روایات 
هرگاه فتنه ها چون مار سمی سر از آشیانه بیرون می آورند، ترکیبی 
از فرصت ها و تهدید ها رخ  می نماید؛ تهدید برای قوام و امنیت جامعه 
و فرصت برای محک زدن عیار خویش و میزان بصیرت. آموزه های 
سیاسی اسالم، سرشار از رهنمودهایی است که تکلیف ما را با فتنه و 
فتنه گر مشخص می کند و چالشی را که از این مسیر به دست آمده، 
با رهیدن همراه با بصیرت و گذار به رفتار مناسب، از میان برمی دارد. 
نهم دی، یکی از نمادهای ماندگار در انتخاب درست مردم است که 
تاریخ  در  برای همیشه  را  تزویر  و  فتنه  مار خوش خط وخال  با  نبرد 
ثبت کرد و حکایتی جانانه از عزم ملی در مدیریت سیاسی کشور را 
رقم زد. مردم ساالری دینی در این خیزش آگاهانه به زیبایی هر چه 
تمام تر قد برافراشت و بدخواهان و کینه توزان را رسوای کوی و میدان 
کرد. یک چنین سرمایه سرشاری، همیشه در صیانت از کیان ایران 
اسالمی جاری است و تا زمانی که بصیرت هست، پیشرفت و موفقیت 
نیز هست. مبارزه با فتنه نیازمند شناخت آن و شناخت فتنه، نیازمند 
فتانت و زیرکی است که از آن به بصیرت یاد می کنیم. روز بصیرت 
را بهانه می کنیم تا نگاهی عمیق تر به فتنه ها بیندازیم و هشدارهای 

دینی را در این باره با هدف بصیرت افزایی رونمایی کنیم:
الله   )پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله: »ثاَلثه أخاُفُهنَّ علی اُّمتی: الضَّ
بَْعَد الَمْعِرفه، و ُمِضاّلُت الِفَتِن، و َشْهَوه الَبْطِن و الَفْرِج؛ سه چیز است 
که از آنها بر اّمت خود بیمناکم: گمراهی بعد از شناخت، فتنه های 

گمراه کننده و شکم بارگی و شهوترانی«. 
  )پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله به اصحابش فرمود: »إنُّکم أْصحابی، 
و إْخوانی َقوٌم فی آِخِر الّزماِن آَمنوا و لَم یََرونی... َلحُدُهم أَشدُّ بَقّیه 
لْماِء، أو کالقابِِض علی َجْمِر  علی ِدینِه ِمن َخْرِط الَقتاِد فی اللّیله الظَّ
جی، یُنِجیِهُم اهللُّ ِمن کلِّ فتنه َغْبراَء ُمْظلِمه؛  الَغضا، اُولئَک َمصابیُح الدُّ
آخرالزمان  در  مردمانی  من،  برادران  اما  هستید؛  من  همراهان  شما 
کدامشان  هر  پایداری  ندیده اند...  مرا  و  آورده اند  ایمان  که  هستند 
شب  در  می خواهد  که  است  کسی  مقاومت  از  بیشتر  دینداری،  در 
تار، خارهای ساقه گون را با دست از باال به پایین بزداید یا همچون 
کسی است که ذغال افروخته چوب گز را در کف نگه می دارد. اینان 
چراغ های تابان در دل تاریکیند. خداوند آنان را از فتنه های غبارآلود 

و شبگون نجات می بخشد«. 
)پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله: »یکوُن َقوٌم ِمن آِخِر اُّمتی، یُْعَطوَن 
از  الُمْنَکَر؛  یُْنِکروَن  الِفْتَنه،  أهَل  یُقاتِلوَن  لُْهم،  أوَّ یُعطی  ما  ِمثَل  الْجَر 
میان آخر امت من، مردمی برخواهند خاست که پاداش و اجرشان 
مانند اجر و پاداش اولین افراد امت خواهد بود. با فتنه گران می جنگند 

و با منکر و زشتی می ستیزند«. 
)پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله: »ُطوبی للُمْخلِصیَن، اُولئَک َمصابیُح 
الُهدی، تَْنَجلی َعنُهم ُکلُّ فِْتَنه َظلْماَء؛ خوشا به حال مخلِصان؛ آنان 
چراغ های هدایتند که هر فتنه تیره ای از سوی آنها زدوده می شود«.

یََسُعُهما  الُمسلِم،  أُخو  : »الُمسلُم  آله  )پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و 
َجُر و یَتعاَوناِن َعلی الَفتَّاِن؛ مسلمان، برادر مسلمان است؛  الماُء و الشَّ
در کنار هم، از آب و درخت استفاده می کنند و در برابر فتنه انگیز، 

یاور همند«. 
)امام علی علیه السالم: »إنَّ أبَغَض الَخالئِق إلَی اهللِّ رُجالِن: رُجٌل و 
بیِل، َمْشغوٌف بَکالِم بِدعه  َکلَُه اهللُّ إلی نفِسِه، فُهو جائٌر عن َقْصِد السَّ
و ُدعاِء َضالله، فُهو فِْتنه لَِمِن اْفَتَتَن بِه...، و رُجٌل َقَمَش َجهاًل، ُموِضٌع 
الُهْدنه، قد  َعقِد  َعٍم بما فی  الِفْتنه،  أْغباِش  ااُلّمه، عاٍد فی  ُجّهاِل  فی 
الّناِس عالِما؛ منفورترین مردمان نزد خداوند متعال دو  أْشباُه  َسّماُه 
کس است: کسی که خداوند او را به خود وانهاده و او از راه راست به 
دور افتاده؛ دلداده بدعت است و فراخواننده به سوی گمراهی، پیروان 
خود را به فتنه و گمراهی درمی افکند... و مردی که مشتی نادانی 
فراهم ساخته، در میان نادانان امت جوالن می دهد، در تاریکی های 
فتنه می تازد، مزایای صلح و آرامش ]در جامعه[ را نمی بیند. آدم نماها 

او را دانا نامیده اند، ولی نیست«. 
)امام علی علیه السالم : »أیُّها الّناُس، إنّما بَْدُء ُوقوِع الِفَتِن أْهواٌء تُتََّبُع... 
ِضْغٌث  یُؤَخُذ ِمن هذا  لکْن  اْخِتالٌف، و  یَُکِن  لَم  َخلََص  الَحقَّ  أنَّ  لَو  و 
الّشیطاُن  اْسَتْحَوَذ  فُهنالَِک  َمعا،  فُیْمَزجاِن فَیجیئاِن  و ِمن هذا ِضْغٌث 
علی أْولیائِه، و نَجا الّذیَن َسَبَقْت لَُهم ِمن اهللِّ الُحْسنی؛  ای مردم! جز 
این نیست که فتنه ها، به سبب پیروی از خواهش های نفسانی، آغاز 
می شود... اگر حّق خالص و یک دست بود، اختالفی پیش نمی آمد. 
اما اندکی از حّق و مشتی از باطل گرفته و درهم آمیخته می شوند. 
در اینجاست که شیطان بر دوستداران خود چیره می شود، اما آنان 
که نیکی )لطف( خداوند پیشاپیش شامل حالشان شده نجات یابند«. 
)امام علی علیه السالم : »َسَبُب الِفَتِن الِحْقُد؛ علت فتنه ها و آشوب ها 

کینه توزی است«. 
به  نجواها  از  یکی  در  متعال  خداوند  السالم:  علیه  صادق  )امام 
ُحبُّ  بَْذُرها  فِتنه  کلَّ  أّن  اعلَْم  »و  فرمود:  السالم  علیه  موسی 
افشانده دنیا دوستی،  را  فتنه ای  و  گمراهی  هر  بذر  که  بدان   الدنیا؛ 

 است«. 

2 چهارشنبه 9 دی ماه 1394                       18 ربیع االول 1437                30 دسامبر 2015           سال اول شماره 54                قیمت : 500 تومان 

یادداشت روز یادداشت  رسدبیر

سیاست

 رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مردم و مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی:
امیدی به سیاستمداران دنیای اسالم نیست

دکتر عبد خدایی:
ملت ایران به پشتوانه رهبری هرگز زیر بار ظلم و ظالمان و در راس آن ها آمریکا نمی رود

را  برجام  اینکه  بیان  با  دبیر کل جمعیت فداییان اسالم 
نمی رویم،  ظالم  و  ظلم  بار  زیر  هرگز  ولی  کردیم،  قبول 
گفت: دلیل بهانه سازی ها و توطئه های جدید آمریکایی ها، 

موضوع زورگویی علیه ایران است.
در  عبدخدایی  محمدمهدی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
مراسمی که به مناسبت سالروز حماسه هشتم دی ماه و 
پیشتازی مردم اصفهان در سال 88 و والدت با سعادت 
اصفهان  شهدای  گلستان  خیمه  در  )ص(  اکرم  پیامبر 
برگزار شده بود، اظهار کرد: برای به ثمر نشستن انقالب 

اسالمی رخدادها و اتفاقات زیادی رقم خورد.
انقالب  شکل گیری  روند  به  مختصری  اشاره  با  وی   
فضاهای  همه  علی رغم  ستم شاهی،  دوران  در  اسالمی 
گفت:  پهلوی  رژیم  سوی  از  تهدیدها  و  فشار  و  امنیتی 
استقامت و ایستادگی مردم ایران برای خواسته و مطالبه 

خود در برابر رژیم شاهنشاهی، رمز پیروزی بود.
مختلف  دوران های  در  کرد:  تصریح  عبدخدایی   
گرفته اند؛  شکل  زیادی  انقالب های  تاریخ،  به  گواه 
ایران  اسالمی  انقالب  پایداری  ماندگاری  رمز  ولی 
بودن مردمی  دیگر،  انقالب های  همه  مقابل   در 

 آن است.
 

و  شاخصه ها  دارای  ایران  اسالمی  انقالب  افزود:  وی 

انقالب های  سایر  با  آن  تمایز  وجه  که  است  مولفه هایی 
جهان است؛ مردمی بودن، تشکیل براساس مکتب غنی و 
محکم اسالم و داشتن جایگاه رهبری به عنوان ولی  فقیه 

در راس حاکمیت، از آن جمله هستند.
شیعه،  فقه  کرد:  ابراز  اسالمی  انقالب  پیشگام  این   
برای  است؛  جهان  در  مکتب  فقه  بارورترین  و  پویاترین 
انقالب  که  تالش شده  سال  هزاران  آن  نشستن  ثمر  به  

اسالمی نیز براساس فقه شیعه استوار شده است.
 وی ادامه داد: انقالب اسالمی خدایی است؛ حرکت امام 
راحل حرکتی بود که جهان را تکان داد؛ امروز در ایران 
با  پهلوی  رژیم  زندان های  در  ما  دیروز  نداریم،  ضدخدا 

افرادی با تفکر ضدخدا بودن بحث می کردیم.
ایران  توحید،  پرچم دار  امروز  کرد:  بیان  عبدخدایی   
اسالمی، ولی فقیه است؛ دیروز روحانیت را با اسم ارتجاع 
برکت  به  امروز  ولی  می کردند  معرفی  و  می شناختند 

انقالب اسالمی، قشر مبارز علیه ظلم می دانند.
 وی در پایان خاطر نشان کرد: برجام را قبول کردیم؛ ولی 
زمانی که دیدند ملت ایران به پشتوانه رهبری هرگز زیر 
بار ظلم و ظالمان و در راس آن ها آمریکا نمی رود، شروع 

به بهانه سازی و توطئه چینی های جدید کرده اند.
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حقوق کارمندان در سال آینده12درصد 
افزایش می یابد

سال  بودجه  الیحه  اساس  بر   
دولت  کارکنان  حقوق   ،1395
افزایش  درصد   12 آینده  سال  در 

می یابد.
افزایش حقوق کارکنان دولت یکی 
تعیین کننده  اجزای  مهم ترین  از 
در هزینه های جاری دولت است؛ 
این  درصد   80 از  بیش  تا  چراکه 
درصدی  دربرمی گیرد.  را  هزینه ها 
برنامه  قانون  اساس  بر  البته  که 
پنجم توسعه متناسب با تورم دوره 

تعیین می شود. 
به گزازش کیمیای وطن، این در حالی است که با وجود تمامی گمانه زنی ها 
افزایش حقوق کارکنان دولت  ارقام مطرح شده درباره میزان  و اعداد و 
اخبار  آخرین  دارد-  قرار  نزولی  روند  در  تورم  که  شرایطی  در  هم  -آن 
دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در الیحه بودجه سال 
آینده، میزان 12 درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته 

است.
اجرایی  ضوابط  در  پیش تر  که  شده  تعیین  حالی  در  حقوق  رشد  این   
بودجه درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض 10 درصد تعیین شده 
بود. در این باره اما نوبخت -رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- عنوان 
درصدی   13 تا   12 از  کمتر  تورم  پیش بینی  به  توجه  با  که  بود  کرده 
درصد  10 از  کمتر  کارکنان  حقوق  افزایش  میزان   ،1395 سال   در 

 نخواهد بود.
کارکنان  که  است  شده  مقرر   1395 سال  بودجه  اساس  بر  همچنین   
پرداخت  از  سال  در  تومان  هزار   600 و  میلیون   15 درآمد  مجموع  با 
مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده حقوق ماهانه 
1 میلیون و 300 هزار تومانی از پرداخت مالیات معاف می شود. این در 
از معافیت  تومانی  امسال حقوق 1 میلیون و 150 هزار  حالی است که 

مالیاتی برخوردار بود.
 افزایش 12 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 1395 در شرایطی 
به  نیز  مجلس  در  گذشته  روال  طبق  فراوان  احتمال  به  و  شده  مصوب 
تصویب خواهد رسید که دو درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است. 
دولت برای امسال حقوق کارکنان را 14 درصد افزایش داده بود که بر 
اساس پیش بینی تورم حدود 15 درصدی بود. در حال حاضر نیز تورم 

کمتر از 14 درصد است.
سال  برای  خود  پیشنهادی  بودجه  اولین  در  یازدهم  دولت  همچنین   
1393 که تورم حدود 30 درصد و کمتر از آن بود، درصد افزایش حقوق 
تصویب درصد  نهایت 20  در  ولی  کرد؛  پیشنهاد  درصد  ابتدا 18  در   را 

 شد.

افزایش بیش از 40 هزار مشترک جدید 
گاز در استان اصفهان

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
اصفهان گفت: در 9 ماه سال جاری 
و 300 مشترک  از 40 هزار  بیش 
گاز  مشترکان  دامنه  به  جدید 

طبیعی استان اضافه شده است. 
به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
با  مومنی  سعید  ایمنا،  از  نقل 
 300 و  هزار   4 جذب  به  اشاره 
مشترک جدید به دامنه مشترکان 
اصفهان  استان  طبیعی  گاز 

مشترک  هزار   40 حدود  میزان  این  از  کرد:  اظهار  جاری،  سال  در 
استان صنعتی  مشترکان  جزو  بقیه  و  تجاری  و  خانگی  بخش   در 

 هستند.
هزار   600 و  میلیون  یک  از  بیش  حاضر  حال  در  افزود:  وی   
قرار طبیعی  گاز  پوشش  تحت  اصفهان  استان  در   مشترک 

 گرفته اند.
از  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  اصفهان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   
برای چهار شهر  و  گازرسانی شده  به 103 شهر  استان،  کل 107 شهر 
باقی مانده نیز گازرسانی از طریق CNG برنامه ریزی شده که در آینده 

نزدیک اجرایی خواهد شد.
گازرسانی  مشمول  استان  سطح  در  روستا   1448 داشت:  بیان  وی   
حال  در  سرما،  فصل  از  قبل  روستا    64 از  برداری  بهره  با  که  است 
الهی  نعمت  این  از  بهره مند  استان  درسطح  روستا   1275  حاضر 

هستند.
 13.7 انشعاب،  11هزار  شبکه گذاری،  کیلومتر   230 اجرای  از  مومنی   
جاری  سال  واحد صنعتی طی  به 240  گازرسانی  انتقال،  کیلومتر خط 
گاز  هوایی  و  زمینی  نشتی  هزار   13 حدود  تاکنون  گفت:  و  داد  خبر 
کشف و رفع شده؛ تعداد 930 شیر پیاده رو در سطح استان جمع آوری 
جمع آوری سرعت  به  نیز  پیاده رو  شیرهای  بقیه  و  شده  ریزی  برنامه   و 

می شود.
گازرسانی  افزایش سطح خدمات  برای  در حال حاضر  کرد:  اضافه  وی   
کاهش ترافیک و آلودگی محیط زیست و ارتقای رضایتمندی مشترکین 
بالغ بر 100 دفتر پیشخوان دولت در سطح استان با این شرکت همکاری 
می کنند که عالوه بر آن برنامه ریزی شده تا ارایه خدمات دیگری نیز 

توسط این دفاتر صورت پذیرد.
نرم افزار  استقرار  کرد:  اظهار  اصفهان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   
تاسیسات  و  تجهیزات  اطالعات  یکپارچه سازی   )TMMS(
ایستگاه های  گیری،  اندازه  نقاط  شبکه،  شیرهای  از  اعم  گازرسانی 
 )GIS( و  اندازه گیری  و  فشار  تقلیل  ایستگاه های  زنگ،  از  حفاظت 
نرم افزار  گازرسانی،  شبکه های  از  توصیفی  و  مکانی  اطالعات  تجمیع 
شرکت این  در  اجرا  حال  در  پروژه های  مهم ترین  از  کاتدید   حفاظت 

 است.
 وی اضافه کرد: با اجرای این طرح ها می توان نگهداری و تعمیرات شبکه 
و تجهیزات گازرسانی را با دقت بسیار بیشتر و با هزینه کمتری عملیاتی 
بیشتری  سرعت  با  نیز  مشترکان  به  خدمات  ارایه  و  رسانی  امداد  کرد؛ 

امکان پذیر خواهد شد.
و  هیترها  اورهال  گازرسانی،  های  شبکه  تعمیرات  شد:  یادآور  وی   
تعمیر  رو،  پیاده  آوری شیرهای  آنها، جمع  بهینه سازی مصارف سوخت 
و نگهداری و بهبود کارایی دستگاه های  بودار کننده و عملیات بازسازی 
به  اینچ   12 تا   8 شیرهای  غیرمدفون  بزرگ  حوضچه های  تغییر  و 
حوضچه های مدفون در سطح استان اصفهان طی سال جاری برنامه ریزی 

و در دست اقدام است.

سیری در اقتصاد

آمار هشداردهنده بهار 94
یک چهارم درآمد نفتی کشور صرف واردات 

از چین شد
آمارهاي تازه منتشر شده بانک مرکزي در فصل بهار نشان مي دهد که تقریبا یک 
چهارم )25 درصد( مجموع درآمد نفتی کشور، صرف واردات کاال از چین شده 
است؛ این رقم در حالی است که در دولت قبل به طور میانگین 6.5 درصد از درآمد 

نفتی کشور، صرف واردات اجناس چینی شد.
در 3 ماه اول سال جاری، تقریبا یک چهارم درآمد نفتی دولت صرف واردات کاال 

از چین شده است.
 2.6 چین  از  کاال  واردات  میزان  امسال  اول  سه  ماهه  در  گمرک،  آمار  مطابق 
مدت،  همین  در  مرکزی،  بانک  آمار  اساس  بر  دیگر  سوی  از  بود.  دالر  میلیارد 
شده اعالم  دالر  میلیارد   10.6 گاز(  و  نفت  )صادرات  دولت  نفتی   درآمد 

 است.
چهارم  یک  تقریبا  امسال،  بهار  فصل  در  که  است  آن  بیانگر  رقم  دو  این  نسبت 
شده چین  از  کاال  واردات  صرف  کشور  نفتی  درآمد  مجموع  درصد(   25( 

 است.
است  در حالی  تکان دهنده  رقم  این 
انتقادات  با وجود  قبل  دولت  در  که 
به  فعلی  دولت  مسئوالن  پرشمار 
رشد بی رویه واردات از چین، به طور 
نفتی  درآمد  از  درصد   6.5 میانگین 
چینی  اجناس  واردات  صرف  کشور 

شد.
بنابراین هرچند رشد بی رویه واردات 
به  احمدی نژاد  دولت  در  چین  از 
هیچ وجه قابل دفاع نیست و به جز 
دفاع  روند  آن  از  کسی  انحرافیون، 
نمی کند، اما این حقیقت را نیز نباید 
نادیده گرفت که به هر حال در آن 
دوران، دولت درآمد نفتی مناسبی داشت و درصد ناچیزی از این درآمد را صرف 

واردات از چین می کرد.
اما در دولت یازدهم با این که درآمد نفتی نسبت به دولت قبل به مراتب کمتر شده 
و این مساله را مقامات ارشد دولت بارها ذکر کرده اند، متاسفانه واردات از چین 

روند معکوسی در پیش گرفته و رو به افزایش گذاشته است.
یازدهم،  با روی کار آمدن دولت  بانک مرکزی و گمرک نشان می دهد  آمارهای 

نسبت واردات از چین به درآمد نفتی دولت، جهش عجیبی پیدا کرده است.
نسبت  رقم  بیشترین  که  حالی  در 
در  نفتی  درآمد  به  چین  از  واردات 
این رقم  بود،  دولت دهم 12 درصد 
 در 2 سال اخیر، تقریبا 2 برابر شده

 است.
چینی  کاالهای  اکثر  که  آنجا  از   
کیفیت  فاقد  کشورمان  به  وارداتی 
آنها  تولید  امکان  و  هستند  مطلوب 
در داخل وجود دارد، این واقعیت که 
نفتی خود  درآمد  دولت یک چهارم 
که آن هم با مشقت بسیار به دست 
کاالها  این  واردات  صرف  می آید، 
دارد.  بررسي  و  تامل  جاي  می کند، 

این روند را می توان در زمره بی تدبیری برخي مسئولین اقتصادي دولت دانست.

بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، ثروت 400 فرد 
ثروتمند دنیا در سال 2015 میالدی، 19 میلیارد دالر کم 
شده است. افت قیمت کاالها و مشاهده نشانه هایی از کند 
اقتصادی چین، سرمایه گذاران سراسر جهان  شدن رشد 
ساالنه  کاهش  اولین  ثبت  موجب  این  و  کرده  نگران  را 
است. شده  تاکنون   2012 سال  از  ثروت  روزانه  شاخص 

کن فیشر، میلیاردر و مالک موسسه سرمایه گذاری فیشر 
مدیریت می کند  را  دارایی  میلیارد دالر  از 65  بیش  که 
در  مصرف  کاهش  نفت،  عرضه  مازاد  از  »نگرانی ها  گفت: 
بشقاب  یک  مثل  چین  شکستن  و  مصرف کنندگان  میان 
که موجب شده قیمت کاالها نیز افت کند، موجب ترس و 
نگرانی سرمایه گذاران شده است.کارلوس اسلیم، میلیاردر 
دارد،  فعالیت  مخابرات  صنعت  زمینه  در  که  مکزیکی 
اصلی ترین عامل پایین آورنده شاخص بورس نیویورک در 
پایان معامالت روز 28 دسامبر بود. ارزش شاخص سهام 
شرکت وی، یعنی آمریکا موویل در سال 2015، 26 درصد 
فرد  ثروتمندترین   ،2013 می  در  که  اسلیم  داشت.  افت 
از  دالر  میلیارد   20 حدود  دادن  دست  از  با  بود،  جهان 

وارن  است.  کرده  سقوط  پنجم  رده  به  اکنون  داراییش 
بافت، سرمایه گذار آمریکایی، سومین فرد ثروتمند جهان 
از دست داده است. بیل گیتس،  نیز، 11.3 میلیارد دالر 
موسس شرکت مایکروسافت که از می 2013 ثروتمندترین 
فرد جهان شناخته می شود، در این سال، 3 میلیارد دالر از 

دارایی خود را از دست داده است.
باعث  که  یافته  افزایش  افراد  برخی  ثروت  حال  عین  در 
شده است میزان افت ثروت 400 میلیاردر جهان به 19 

میلیارد دالر برسد.
جهان  ثروتمند  فرد   400 بلومبرگ،  شاخص  اساس  بر 
مجموعا 3.9 تریلیون دالر ثروت دارند که بیشتر از تولید 
ناخالص داخلی هر کشوری در جهان به جز آمریکا، چین 
بیشترین  در  می،   18 در  افراد  این  دارایی  است.  ژاپن  و 
رقم خود به 4.3 تریلیون دالر رسید که 267 میلیارد دالر 
اوت  ماه  در  آنها  اما  داشت.  افزایش  ژانویه  اول  به  نسبت 
این  افت کرد،  بورس  بازارهای  ها در  زمانی که  شاخص 
ثروت های اندوخته و حتی مقداری بیشتر از آن را از دست 

دادند.

مهم ترین  از  یکی  وقف  گفت:  اصفهان  شهردار 
حساب  به  اصفهان  ناملموس  و  معنوی  میراث های 
جایگاه  و  ارزش  مختلف،  دوران  طول  در  که  می آید 

خود را در میان مردم حفظ کرده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
دکتر مهدی جمالی نژاد در دیدار با رئیس اوقاف کشور 
صادقي  رضا  حجت االسالم  که  هرزگوین  و  بوسني 
در  نیز  اصفهان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
آن حضور داشت، اظهار کرد: جایگاه وقف در اصفهان 
از موقوفاتی که در طول سالیان در این شهر به ثبت 

رسیده، به خوبی قابل درک است.
وی با اشاره به قدمت وقف در کشور و به ویژه اصفهان 
ادامه داد: وقف یکی از مهم ترین میراث های معنوی و 
ناملموس در ایران به حساب می آید که در طول دوران 
را در میان مردم حفظ  و جایگاه خود  ارزش  مختلف 

کرده است.
شهردار اصفهان به گستردگی و تنوع وقف اشاره کرد 
و افزود: البته مقوله وقف تنها در میان مسلمانان وجود 
ندارد بلکه این سنت حسنه در سایر ادیان الهی نیز به 

شکل های مختلف دیده می شود.
با اشاره به  وی در بخش دیگری از صحبت های خود 
ویژگی ها و افتخارات فراوان شهر اصفهان در گذشته و 
پایتخت فرهنگی  حال گفت: اصفهان در سال 2006 
جهان اسالم انتخاب شده و با و 13 شهر مطرح جهان 

روسیه،  سن پترزبورگ  اسپانیا،  بارسلون  جمله  از 
رومانی  یاش  و  مالزی  کواالالمپور  آلمان،  فرایبورگ 

قرارداد خواهرخواندگی دارد.
سازمان   8 جزو  اصفهان  اینکه  بیان  با  جمالی نژاد 
است،    ICCN جهانی  سازمان  رئیس  و  بین المللی 
و  اصفهان  دستی  صنایع  جهانی  ثبت  کرد:  تصریح 
پیوستن این شهر به شبکه شهرهای خالق جهان در 
زمینه صنایع دستی و هنرهای مردمی طی دو ماه اخیر 

نیز از مهم ترین افتخارات اصفهان به حساب می آید.
متنوع ترین شهرهای  از  یکی  اصفهان  تاکید کرد:  وی 
جهان در حوزه صنایع دستی است و پس از پیوستن 
مدیرکل  جهان،  خالق  شهرهای  شبکه  به  اصفهان 
یونسکو با ارسال یک ایمیل ضمن تبریک این افتخار، 
به سفر سال گذشته خود به اصفهان اشاره کرده و از 

وجود زیبایی های این شهر ابراز شگفتی کرده است.

در  گردشگری  اهمیت  به  ادامه  در  اصفهان  شهردار 
 2017 سال  در  اصفهان  گفت:  و  کرد  اشاره  اصفهان 
پایتخت گردشگری اسالمی معرفی می شود  به عنوان 
جهان  تورگردانان  فستیوال  میزبان  نیز  آینده  سال  و 

خواهد بود.
««قدردانی رئیس اوقاف بوسنی از توجه شهردار 

اصفهان به مقوله وقف
بوسني  کشور  اوقاف  رئیس  زائیمویچ«  »سنائید 
مهدي  دکتر  با  دیدار  حاشیه  در  نیز  هرزگوین  و 
از  خشنودي  ابراز  ضمن  اصفهان  شهردار  جمالي نژاد 
حضور خود در اصفهان اظهار کرد: به نظر من اصفهان 
زیباترین شهر جهان است و احساس خوب من نسبت 
به اصفهان پس از دیدار با شهردار اصفهان به مراتب 

افزایش یافته است.
و  اوقاف  مدیران  پذیرایی  و  استقبال  به  اشاره  با  وي 

شهرداری اصفهان از وی و تیم همراهش تصریح کرد: 
احساس  اکنون  و  نداشتم  را  استقبالی  چنین  توقع 
و  می کرده ام  زندگی  اصفهان  در  سال هاست  می کنم 

اهل اصفهان هستم.
رئیس اوقاف کشور بوسني و هرزگوین در ادامه ضمن 
قدردانی مجدد از شهردار اصفهان به خاطر اهتمام و 
توجه ویژه ایشان  به مقوله وقف و موقوفات ادامه داد: از 
شهردار اصفهان خواهشمندم این همکاری را همچنان 
با اوقاف حفظ کنند چرا که این همکاری سبب بقا و 

ماندگاری شهر هم خواهد شد.
تاریخي  شهر  اصفهان  مي دانستم  اینکه  بیان  با  وی 
شهر  این  از  زیادي  دانشمندان  و  است  توریستي  و 
را نمي کردم  این وجود فکرش  با  افزود:  برخواسته اند، 
که ساختمان هاي تاریخي این شهر از 400 سال پیش 
تاکنون به این خوبي حفظ شده باشند و این موضوع 

من را متعجب کرد.
زائیمویچ با اشاره به زندگی به روز مردم اصفهان همراه 
از  با حفظ مذهب و سنت اضافه کرد: توضیحاتی که 
شد  سبب  شنیدم  شهر  این  درباره  اصفهان  شهردار 

اکنون اصفهان نوین را به خوبی بشناسم.
بخش  در  هرزگوین  و  بوسني  کشور  اوقاف  رئیس 
برقراری قرارداد  از صحبت های خود خواستار  دیگری 
خواهرخواندگی بین اصفهان و شهر سارایوو، پایتخت 

بوسنی شد.

مشاور وزیر نفت گفت: به دلیل پرداخت بودجه وزارتخانه های 
نفت و نیرو برای تامین هزینه یارانه های نقدی، سرمایه گذاری 
گزارش  به  است.  شده  تعطیل  تقریبا  کشور  انرژی  بخش  در 
کیمیای وطن، منصور معظمی با اشاره به اینکه کاهش قیمت 
درآمدهای  از  توجهی  قابل  بخش  که  است  شده  سبب  نفت 
پیش بینی شده محقق نشود، اضافه کرد: برای جبران کاهش 
یابد و  افزایش  باید میزان صادرات غیرنفتی  درآمدهای نفتی 
از 48 میلیارد دالر به حدود 60 تا 70 میلیارد دالر برسد که 
تحقق این میزان صادرات در صورت رفع تحریم ها امکان پذیر 
است. معظمی اظهار کرد: پرداخت یارانه ها نه تنها در تعادل 
بخشیدن به اقتصاد کشور ناکام بود، بلکه سبب شده است که 
وزارتخانه های نفت و نیرو، بودجه خود را بابت پرداخت یارانه 
های نقدی واگذار می کنند. مشاور وزیر نفت خاطرنشان کرد: 
بر خالف تصور اولیه، طرح هدفمندی یارانه ها نتوانست وضعیت 

اقتصادی را بهبود بخشیده و تولید را در کشور رونق دهد.

 وی تاکید کرد: باید یک عزم ملی برای حل این معضل ایجاد 
شود. معظمی با رد ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه »با افزایش 
صادرات نفت ایران، بازار جهانی نفت متالطم می شود و ایران 
مسئول بی ثباتی در بازار نفت است« اضافه کرد: مسئول اصلی 
این بی ثباتی، آن دسته از اعضای اوپک هستند که یک میلیون 

و 800 هزار بشکه نفت مازاد را روانه بازارها کرده اند.
لغو  با  گفت:  و  کرد  اشاره  ها  تحریم  رفع  به  ادامه  در  وی   
تحریم ها، امکان تامین منابع مالی و فناوری های مورد نیاز 
فراهم می شود. معظمی خاطرنشان  نفت  پروژه های صنعت 
کرد: با لغوتحریم ها نباید به دام واردات بیفتیم، بلکه باید از 
این فرصت برای وارد کردن فناوری های جدید استفاده کرد. 
مشاور وزیر نفت با بیان اینکه شرایط امروز ایران با 20 سال 
از  باید  افزود: شرکت های بخش خصوصی  دارد،  تفاوت  قبل 
استفاده جهانی  بازارهای  در  حضور  برای  تحریم  لغو   فرصت 

 کنند.

مبارکه،  فوالد  مسؤلین  و  مدیران  معاونین،  جمع  در  سبحاني  دکتر 
جانشین پروري را مهم ترین راهبرد فوالد مبارکه در مدیریت و توسعه 
منابع انساني خواند. مدیر عامل فوالد مبارکه افزود: در همه سازمان ها 
همواره افراد در حین خدمت، تجربه هاي ارزنده اي را کسب مي کنند 
کنند.   مي  استفاده  مختلف  فرآیندهاي  در  تجارب  این  از  همواره  و 
قدرمسلم این است که بازنشسته شدن کارکنان در پست هاي مختلف 
بازنشستگي،  از  پیش  تا  باشد  مدیریت شده  گونه اي  به  باید  سازمان 
تجارب آنها به نحو مطلوب به کارکنان جوان تر منتقل شود. در عین 
حال انگیزه هاي الزم و بستر مناسب براي کارکنان جوان تر نسبت به 
احراز پست هاي باالتر، باید فراهم گردد. ایشان در همین رابطه ادامه 
داد: جانشین پروري در فوالد مبارکه و توانمندسازي کارکنان براي آینده 
شرکت، یک اصل اساسي است که مدیران سازمان باید براي ارتقاي 
توانمندي کارکنان خود و ایجاد شرایط مناسب در جهت پیشرفت آنها 
همت گمارند. باید معیارهایي در این رابطه تعریف شود و افراد متعهد 
و توانمند که دل در گرو تعالي این سازمان دارند، شناسایي شوند تا 
بتوان در برنامه هاي توسعه از آنها استفاده کرد. وي خاطر نشان کرد: 
و  قوي  مدیران  و  کارکنان  پرورش  و  آموزش  به  ما  منظور  به همین 

توانمند از محل نیروي انساني شاغل در شرکت، نیاز داریم و از آنجایي 
که ماهیت جانشین پروري کار درستي است، باید با استفاده از روش هاي 
نوین کارکنان توانمند شوند و قابلیت هاي خود را افزایش دهند. به خاطر 

داشته باشیم نیروي انساني با ارزش ترین سرمایه شرکت است.

شهردار اصفهان در دیدار با رئیس اوقاف بوسنی و هرزگوین:

وقف از مهم ترین میراث های معنوی و ناملموس اصفهان است

در سال 201۵
ثروت میلیاردرهای جهان آب رفت

جانشین پروری مهم ترین راهبرد فوالد مبارکه در مدیریت 
و توسعه منابع انسانی

 یارانه های نقدی سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور 
را تعطیل کرد



شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
سازمان  مسئولیت های  از  بخشی  گفت:  اصفهان 
تازه  فرهنگی  معاونت های  به  تفریحی  فرهنگی 
اصغر  مناطق 15گانه محول می شود.  در  تاسیس 
شهری،  فرهنگ  موضوع  کرد:  اظهار  آذربایجانی 
یکی از دغدغه های شورای شهر چهارم بوده که با 
شروع به کار این شورا از جنبه های مختلف مورد 
تحلیل قرار گرفت. وی افزود: پس از آسیب شناسی 
ساختار  جدی،  آسیب های  از  یکی  شد  مشخص 
سازمانی غلط و عدم ظرفیت پاسخگویی به نیازهای 
جدید است؛ باید در همین راستا مورد ارزیابی مجدد 
قرار گیرد. رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
اصفهان حجیم شدن یک سازمان را آفت دانست 
و تصریح کرد: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
انسانی  نیروی  به 800  نزدیک  چیزی  با  اصفهان 
به یک ارگان عریض و طویل بدل شده که باالی 
85 درصد بودجه اش صرف دستمزد و هزینه های 
جاری می شود. وی ادامه داد: طی بازبینی مجدد 
و با توجه به مشورت های انجام شده در دو سال 

اخیر، رویکرد شکست سازمان فرهنگی تفریحی در 
حوزه عملکردی و تعدیل منابع انسانی آن و ظهور 
بروز در مناطق شهرداری در پیش گرفته شد.  و 
آذربایجانی تجربه این رویکرد را در شهرهای دیگر 
موفق خواند و افزود: در تهران چندین سال است 
که سازمان فرهنگی هنری یک سازمان چابک و 
چاالکی در تهران است و بخش عملیاتی در حوزه 
ارتباطات مردمی و مشارکتی مناطق معاونت های 
فرهنگی شهرداری ها شکل یافته است. وی عنوان 
داشت: سازمان فرهنگی تفریحی به دلیل حجیم 
همین  به  ندارد؛  پیشرفت  و  جهش  قدرت  شدن 
جهت طبق برنامه ریزی های انجام شده این نهاد طی 
تخصصی  به یک سازمان  روند کوچک سازی  یک 
فرهنگی هنری اجتماعی تغییر پیدا می کند که در 
سطح کل شهر ادامه فعالیت می دهند نه محالت. 
اصفهان  شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
در سطح  تخصصی  ماموریت های  اگر  کرد:  اضافه 
تاثیرگذاری  قرار گیرد  این سازمان  به عهده  شهر 
کاهش  و  اجتماعی  نشاط  افزایش  در  بیشتری 
طرفی  از  و  داشت  خواهد  اجتماعی  آسیب های 
فعالیت در سطح محالت به بخش معاونت فرهنگی 
شهرداری های مناطق سپرده می شود. وی با بیان 
اینکه پیگیری های قانونی از وزارت کشور و شورای 
فرهنگی  معاونت  ایجاد پست سازمانی  برای  شهر 
مناطق در حال انجام است، افزود: در حال حاضر 
معاونت فرهنگی در شهرداری های 5 منطقه از شهر 

فعال  شده اند.

استاندار چهار محال و بختیاری گفت: گازرسانی 
به مناطق جنگلی چهارمحال و بختیاری موجب 
امر  این  و  می شود  طبیعت  به  وابستگی  کاهش 
نقش مهمی در حفظ محیط زیست دارد. قاسم 
سلیمانی دشتکی در نشست گازرسانی با اشاره به 
اینکه گازرسانی به مناطق جنگلی چهار محال و 
بختیاری موجب کاهش وابستگی به طبیعت می 
شود و این امر نقش مهمی در حفظ محیط زیست 
دارد، اظهار داشت: از ابتدای آغاز دولت تدبیر و 
امید، اقدامات شایان توجهی در حوزه گازرسانی 
به مناطق جنگلی و سخت گذر استان چهار محال 
و بختیاری انجام شده است. وی افزود: بهره گیری 
از نعمت گاز در مناطق جنگلی، موجب کاهش 
امر  این  و  شود  می  طبیعت  به  مردم  وابستگی 
شود.  می  طبیعی  منابع  و  جنگل  حفظ  موجب 
باید  داد:  ادامه  بختیاری  و  محال  چهار  استاندار 
در  گازرسانی  پروژه های  سریع تر  اجرای  زمینه 
همه  که  تالش شود  و  ایجاد شود  استان  سطح 
مردم استان از نعمت گاز برخوردار شوند. قاسم 
سلیمانی دشتکی یادآور شد: گاز یکی انرژی پاک 
سوخت  جایگزین  پاک  انرژی  این  باید  و  است 
های فسیلی شود تا ضمن حفظ محیط زیست از 
آلودگی هوا نیز کاسته شود. استاندار چهار محال 
و بختیاری در ادامه تاکید کرد: باید زمینه بازدهی 
شرکت گاز استان افزایش یابد و این امر نیازمند 

توجه به مجموعه کارکنان و زیر مجموعه هاست. 
نیروهاي  به  توجه  افزود:  دشتکي  سلیماني 
زیرمجموعه و ایجاد فضاي نشاط، آرامش و رفاه 
مجموعه  در  انگیزه  ایجاد  باعث  کارمندان،  بین 
اداري و ارتقاي خدمات رساني به مردم مي شود. 
مجموعه  در  بازدهي  افزایش  کرد:  تصریح  وي 
روند  به  سرعت بخشي  عوامل  از  یکي  اداري، 
سریع تر  دستیابي  و  مختلف  پروژه هاي  اجرایي 
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر  است.  توسعه  به 
چهار محال و بختیاری نیز در این نشست اظهار 
داشت: در تالش هستیم که زمینه برخوردار همه 
مردم استان چهار محال و بختیاری از نعمت گاز 
فراهم شود. سیامک حیدری اظهار داشت: شرکت 
گاز چهار محال وبختیاری به بیش از ۲۶۳ هزار 
مشترک شهری و روستایی خدمات ارایه می کند. 
وی اظهار داشت: شرکت گاز استان چهار محال و 
بختیاری ۹80 مشترک صنعتی و کشاورزی و ۳۶ 

جایگاه سی ان جی را تحت پوشش دارد.

رییس اتاق اصناف یزد از برگزاری انتخابات 
سال  پایان  از  قبل  یزد،  استان  اتحادیه   ۳8
داد.  خبر  بهمن ماه  و  جاری  دی ماه  در  و 
ویژه  جشن  در  باغستانی،  محمدمهدی 
تجلیل از پیشکسوتان، خطاطان و هنرمندان 
تاالر  در  یزد  تابلوسازان  صنف  اتحادیه 
فرهنگیان اظهار داشت: انتخابات ۳8 اتحادیه 
قبل از پایان سال برگزار می شود؛ به نحوی 
که انتخابات 17 اتحادیه در روز ۲1 دی ماه 
و انتخابات ۲1 اتحادیه نیز اواخر بهمن ماه در 
شد.  خواهد  برگزار  شهید صدوقی  حسینیه 
پنج  صنف،  هر  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای  نیز  نفر  پنج  و  برای هیئت رییسه  نفر 
بازرسی کاندیدا می شوند، عنوان کرد: شرکت 
اعضای اتحادیه های مختلف در این انتخابات، 
به رفع مشکالت اصناف کمک خواهد کرد. 
باغستانی با تاکید بر اینکه آموزش باید یکی 
اصناف  در  اتحادیه ها  فعالیت های  ارکان  از 
قانون  اساس  بر  کرد:  بیان  باشد،  مختلف 
اتحادیه های  درآمد  نظام صنفی، 15 درصد 
صنفی باید صرف آموزش اعضا شود. رییس 
از  اتاق اصناف استان یزد در بخش دیگری 
برای  اقدام  لزوم  بر  تاکید  با  خود  سخنان 
دریافت پروانه کسب در اتحادیه های مختلف 
تسهیل  کسب  پروانه  دریافت  کرد:  تصریح 
شده به نحوی که در چرخه دریافت پروانه 
کسب، شهرداری و تعیین حریم واحد صنفی 

حذف شده که این امر شرایط دریافت پروانه 
را بسیار آسان کرده است. وی با بیان اینکه 
در همه اصناف، واحدهای فاقد پروانه کسب 
مشغول فعالیت هستند، عنوان کرد: در صنف 
تابلوسازان نیز 1۲۶ واحد دارای پروانه، ۳5 
دست  در  نیز  مورد   ۳5 و  مجوز  فاقد  واحد 
برخی  به  اشاره  با  باغستانی  هستند.  اقدام 
نشان  خاطر  صنف  این  اعضای  گالیه های 
بود  نتوانسته  سال  چند  صنف  این  کرد: 
برای افزایش نرخ نامه اقدامی انجام دهد که 
شد  انجام  اتحادیه  رییس  تالش  با  امر  این 
حق  پرداخت  با  می توانند  اعضا  اکنون  و 
کنند.  دریافت  را  نرخ نامه  خود،  عضویت 
وی یادآور شد: واحدهایی که اقدام به نصب 
واحد  در  مشتریان  دید  معرض  در  نرخ نامه 
صنفی خود نکنند، مشمول ماده ۲8 قانون 
از  مراسم  این  در  نظام صنفی خواهند شد. 
تالش های پیشکسوتان صنف تابلوسازی یزد 

تجلیل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید بر 
اینکه مبادی بی سوادی باید مسدود شوند، گفت: 
استان  در  بی سواد  نفر  هزار  حاضر 101  حال  در 
در  محسن بیگی  محمد  شده اند.  شناسایی  کرمان 
همایش »کرمان، سواد، توسعه« در محل دانشگاه 
فرهنگیان پردیس خواجه نصیرالدین طوسی اظهار 
داشت: در مورد اهمیت سواد و ضرورت آن، سخنان 
زیادی بیان می شود؛ اما بخشی از آن به باور تبدیل 
نشده است. وی با اشاره به اهمیت علم و دانش در 
دین مبین اسالم بیان داشت: تعلیم و تربیت و علم 
اسالم  مکتب  در  و  است  بشریت  همزاد  آگاهی  و 
در  شد،  نازل  )ص(  پیامبر  بر  که  آیاتی  نخستین 
این رابطه بود و ایشان شرط آزادی اسرا را باسواد 
کردن 10 نفر عنوان می کنند. محسن بیگی ادامه 
به  ما  از همه  انتظارات  و  توقع  این اساس  بر  داد: 
عنوان پیروان دین اسالم و پیامبر اکرم )ص( است 
طبق  کرد:  عنوان  وی  بگیریم.  درس  آنها  از  که 
بیسوادان  تعداد   ۹0 سال  در  سرشماری  آخرین 
میانگین  از  بوده که  نفر  استان کرمان ۲0۲ هزار 
نرخ بی سوادی کشور بیشتر است. مدیرکل آموزش 
باید  که  آنچنان  اینکه  بیان  با  کرمان  پرورش  و 
کار  بی سوادی  رفع  و  سوادآموزی  امر  زمینه  در 
از زمان صدور فرمان  نگرفته  است، گفت:  صورت 
سوادآموزی  نهضت  تشکیل  بر  مبنی  راحل،  امام 
از مدارس  نسل  تاکنون سه  و  ۲0 سال می گذرد 
فارغ التحصیل شده اند. محسن بیگی تصریح کرد: 

هستیم؛  بی سوادی  معضل  درگیر  همچنان  ما 
وضعیت ما در این مورد اصال مناسب نیست و هر 
با بیان  روز شاهد عوارض زیانبار آن هستیم. وی 
اینکه آسیب ها در گروه های بی سواد جامعه مشاهده 
نیز  بی سوادی  تولید  کرد:  نشان  خاطر  می شود، 
عمدتا حاصل همین افراد است. مدیرکل آموزش و 
پرورش کرمان اظهار داشت: تعداد افراد بی سوادی 
که ما عنوان می کنیم مربوط به گروه  سنی 10 تا 
4۹ سال است؛ در صورتی که در گروه های دیگر 
سنی هم بی سوادی مشاهده می شود. محسن بیگی 
افزود: گاهی جشن ریشه کنی بی سوادی در برخی 
از شهرستان ها و مناطق برگزار می شود؛ اما آمارها 
اصلی  گزارش می دهد. وی مشکل  دیگری  امر  از 
رفع بی سوادی را نداشتن توانایی در شناسایی افراد 
بی سواد دانست و ادامه داد: متولی شناسایی افراد 
بی سواد تنها آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی 

نیست، بلکه به عزم جدی همه نهادها نیاز دارد. 

شعار جهانی غذا بر روی تابلوهای 
اصفهان

دبیر ستاد فرهنگ سالمت سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان 
اعالم کرد: به مناسبت هفته جهانی تغذیه، تابلوهای تبلیغاتی شهر به 
شعار جهانی غذا در قالب مصرف غذای کم نمک، کم چربی و کم قند 
اهمیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  مهماندوست  پردازند. حمیدرضا  می 
تغذیه سالم به عنوان یکی از موثرترین  راهکارهای دستیابی به سالمت، 
ستاد فرهنگ سالمت شهرداری  اصفهان در نظر دارد در هفته تغذیه، 
با همکاری مرکز بهداشت  استان  اصفهان و با مشارکت بانوسرای آفتاب 
فعالیت های موثری را در این خصوص انجام دهد.   وی افزود: برگزاری 
مسابقه آشپزی »رقابت بی نمک« با حضور مادران از جمله برنامه های 
هفته تغذیه است؛ در این مسابقه مادران  دستور تهیه چندین غذای سالم 
را دریافت می کنند و پس از تهیه آن در  آشپزخانه شخصی خودشان، 
آن را به فرهنگسرای محله خود  ارایه می دهند.  وی ادامه داد: شرکت 
کنندگان با حضور در این مسابقه، مورد ارزیابی کارشناسان تغذیه قرار 
می گیرند؛ از برنامه های جانبی همچون اجرای  تئاتر  و سایر سرگرمی ها 
بهره مند می شوند و در صورت دریافت امتیاز باال، جایزه نیز به آنها اهدا 
می شود.  دبیر ستاد فرهنگ سالمت سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري 
به  اصفهان اضافه کرد: ستاد فرهنگ سالمت در هفته جهانی تغذیه 
ارایه محصوالت فرهنگی و آموزشی می پردازد و از تابلوهای تبلیغات 
شهری، به  عنوان بستری  مناسب برای آشنایی و شناساندن شهروندان با 
شعار جهانی غذا در قالب »مصرف غذای کم نمک، کم چربی و کم  قند« 
استفاده  می کند.  مهماندوست یادآور شد: خانه های سالمت مناطق 15 
گانه شهرداری اصفهان، در این هفته به اجرای برنامه هایی با موضوع 
»تغذیه سالم« ویژه  مادران به  عنوان ترویج دهندگان فرهنگ صحیح 

تغذیه در اجتماع کوچک خانواده، خواهند پرداخت. 

 مجموعه گورت آماده
 بهره برداری است

فرهنگی  مجموعه  گفت:  اصفهان  شهرداری   15 منطقه  مدیر 
ورزشی گورت آماده بهره برداری است. رضا مختاری اظهارکرد: 
با  گورت  محله  در  واقع  گورت  ورزشی  و  فرهنگی  مجموعه 
ریال  بر 1۶میلیارد  بالغ  با هزینه ای  و  مساحت 1500مترمربع 
آماده بهره برداری است. وی افزود: مجموعه فرهنگی و ورزشی 
گورت، مجهز به استانداردهای روز است و مطابق با مقرارت ملی 
ساختمان احداث شده است. مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: مجموعه فرهنگی و ورزشی گورت، شامل ساختمان 
کتابخانه،  بدنسازی،  سالن  منظوره،  ورزشی چند  سالن  اداری، 

قرائت خانه است.

اصفهان مجری نخستین مانور 
میدانی هالل احمر

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: باتوجه به حجم 
زیاد حوادث جاده ای در مسیرهای مواصالتی استان های اصفهان، تهران 
و قم، اصفهان مجری نخستین مانور هماهنگی و میدانی در مقیاس 
کشوری شد. داریوش کریمی در نخستین مانور امداد و نجات منطقه ای 
و دورمیزی استانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان،  اظهار داشت: 
در آینده ای نزدیک نخستین مانور هماهنگی و میدانی از سوی جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان، در مقیاس کشوری برگزار می شود. وی بیان 
داشت: به مناسبت هفته ایمنی و کاهش اثرات بالیای طبیعی، مانور 
منطقه ای زلزله با مشارکت منطقه امدادی جنوب شامل شعب جمعیت 
هالل احمر شهرستان های شهرضا، دهاقان، مبارکه و سمیرم برگزار شد. 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان تصریح کرد: 
در همین راستا نیز، مانور پشتیبانی از حادثه فرضی زلزله در منطقه 
جنوب با مشارکت مناطق هفتگانه امدادی استان، به صورت دورمیزی 
و ارتباط ویدیوکنفرانس از منطقه حادثه به مرکز  ای او سی، استان و 
سازمان امداد و نجات کشور برگزار شد. وی افزود: در این مانور میدانی، 
کار برگ های تنظیمی هفتگانه با محوریت اسکان اضطراری و پوشش 
و  اطالعات  و  ارسال  مناطق  به  برای حادثه دیدگان فرضی،  پشتیبانی 
صورت  شهرستان ها  بحران  مدیریت  و  نیروها  با  الزم  هماهنگی های 
گرفت. کریمی تصریح کرد: در این ویدیو کنفرانس که به صورت پرتابل 
و با همکاری بین بخشی سازمان مخابرات ، استانداری ، فرمانداری شهرضا 
و جمعیت هالل احمر استان برقرار شد، مانور به صورت چند وجهی 
تحلیل و گزارش تصویری از میدان مانور توسط مدیران ارشد سازمان 

امداد و نجات کشور رویت شد.

هوای اصفهان برای عموم ناسالم 
است

استان  زیست  محیط  آزمایشگاه های  مدیر  صادقیان  بابک 
اصفهان گفت: میانگین شاخص آلودگی هوا در شهر اصفهان، 
به 1۶۲ رسیده که نشان دهنده هوای ناسالم برای عموم است. 
وی در ادامه بیان داشت: میدان احمدآباد با شاخص 1۶۹، بلوار 
دانشگاه با شاخص 1۶8، بزرگراه خرازی با شاخص 1۶5، خیابان 
 157 شاخص  با  حسین  امام  میدان   ،158 شاخص  با  رودکی 
نقاط  آلوده ترین  شاخص 15۶  با  خواجو  چهارباغ  نهایت  در  و 
شهر اصفهان هستند. مدیر آزمایشگاه های محیط زیست استان 
دیگر سجزی،  میان شهرهای  در  داد: همچنین  ادامه  اصفهان 
خمینی شهر و شاهین شهر نیز به ترتیب با شاخص های 1۶5، 
155 و 15۲، آلوده ترین شهرهای استان گزارش شد ه اند؛ البته 
شاخص کیفی آنها نشان دهنده هوای ناسالم برای عموم است. 
با  ترتیب  به  هریک  نیز  نجف آباد  و  کاشان  مبارکه،  افزود:  وی 
گروه های برای  ناسالم  هوای   118 و   1۳۲  ،1۳۳  شاخص 

 حساس را دارند.

بوستان نماز ساماندهی می شود
فاز  عملیات ساماندهی  از  اصفهان  منطقه 10 شهرداری  مدیر 
یک بوستان نماز خبرداد. عبدالرسول امامی اظهارکرد: فاز یک 
مساحت  با  خزایی  شهید  سردار  خیابان  در  واقع  نماز  بوستان 
در  ریال  100میلیون  بر  بالغ  هزینه ای  با  و  مترمربع   500
دست اجراست. وی افزود: همچنین ساماندهی بوستان شهید 
مترمربع  هزار  مساحت 8  با  آل خجند،  درخیابان  واقع  زمانی 
اجراست.  دست  در  ریال،  میلیون   ۳00 بر  بالغ  اعتباری  با  و 
راستای  در  منطقه  سبز  فضاهای  ساماندهی  تاکیدکرد:  امامی 
گرفته قرار  کار  دستور  در  مردم،  شادابی  و  نشاط   افزایش 

 است.

واکنش تند یک هنرمند به 
همایشی در اصفهان

همایش  سیزدهمین  دی ماه-  -چهارم  جمعه  روز 
پیاده روی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در حالی برگزار شد که در پوسترهای 
شده  ذکر  دانشگاه   سطح  در  همایش  این  تبلیغاتی 
بود »با حضور هنرمند محبوب«؛ اما در فضای مجازی 
به دست  همایش دست  این  از  دیگری  تبلیغاتی  بنر 
می  توجه  جلب  آن  در  صادقی  رضا  نام  که  چرخید 
بدون  شد؛  برگزار  تئاتر  یک  اجرای  با  همایش  کرد. 
اینکه خبری از رضا صادقی و صدای گرم این هنرمند 
مدعی  که  شد  برگزار  فردی  هنرنمایی  با  تنها  باشد. 
را  برنامه  در   رضا صادقی مجوز حضور  از طرف  بود 
این  برگزاری  اما  است!  هماهنگ  او  با  کامال  و  دارد 
مراسم و استفاده از نام رضا صادقی واکنش تند این 
هنرمند را به دنبال داشت؛ تا حدی که او اعالم کرد 
که موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال می کند. 
علی محمد فزوه- مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه علوم 
در  که  گفت: شخصی  باره  این  در  اصفهان-  پزشکی 
برنامه شرکت کرده بود گفت با آقای صادقی هماهنگ 
کرده و آقای صادقی مجوز حضور و اجرای این برنامه 
را به او داده است. وی با بیان اینکه در گذشته نیز این 
افزود:  بود،  برگزار شده  اصفهان  استانداری  برنامه در 
این برنامه همراه با اجرای یک تئاتر بود نه کنسرت. 
مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ادامه  مجازی  فضای  در  بنر  دو  توزیع  به  واکنش  در 
داد: در بنری که در سطح دانشگاه زده شده بود، فقط 
عنوان شده بود با حضور »هنرمند محبوب« و بنری 
که نام آقای صادقی در آن نوشته شده بود ارتباطی با 
دانشگاه ندارد. این کار را یک نفر به صورت سر خود 
رضا  برنامه های  جعفری-مدیر  علی  است.  داده  انجام 
فردی  گفت:  ایسنا  خبرنگار  به  باره  این  در  صادقی- 
که برنامه را اجرا کرده نه از طرف آقای صادقی و نه 
برنامه  برگزاری  مجوز  دیگری  شخص  هیچ  طرف  از 
ما  اطالع  بدون  کامال  ایشان  برنامه های  و  ندارد  را 
هیچ  تئاتر گفت:  اعالم  مورد  در  انجام می شود. وی 
در  که  برنامه ای  گونه  هر  برگزاری  مورد  در  صحبتی 
دانشگاه علوم پزشکی انجام شود با ما نشده بود.  مدیر 
برنامه های رضا صادقی اضافه کرد: در جریان فیلمی 
که این شخص در مورد آقای صادقی بازی کرده است، 
نیستم. جعفری افزود: در حال پیگیری  هستیم و با 
برخورد  داشته حتما  برنامه حضور  این  در  فردی که 
نیز  دیگری  کارهای  است  ممکن  چراکه  می کنیم؛ 
انجام داده باشد که ما از آن بی خبر باشیم. این اتفاق 
و  شده ایم  مطلع  اصفهان  در  دوستانمان  طریق  از  را 
نمی دانیم که تاکنون چه برنامه های دیگری اجرا کرده 
است. وی خاطرنشان کرد: برای دانشگاه علوم پزشکی 
تا  و  نداده  جوابی  دانشگاه  هنوز  اما  فرستادیم؛  پیغام 
این لحظه هیچ مسئولی با ما تماس نگرفته است. ولی 
از طریق وکیلی که گرفتیم این موضوع را از مراحل 

قانونی پیگیری می کنیم.
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با  که  دیداری  طی  مجلس،  در  اصفهان  مردم  نماینده   
به  اشاره  با  داشت:  قلندری  محمدرضا  شهید  خانواده 
فرمایش های حضرت امام خمینی )ره( که فرمودند: خانواده 
شهدا نور چشم ما هستند، افزود: ما در قبال خانواده شهدا 
وظایفی داریم و باید یکپارچه و باتمام وجود، از ارزش ها و 

آرمان های شهدا محافظت کنیم.
انقالبی  و  شریف  مردم  محترم  نماینده  کامران  حسن 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی، افزود: وظیفه بود که 
به اتفاق سرکار خانم اخوان )دیگر نماینده مردم اصفهان 
داشته  دیداری  قلندری  شهید  پدر  خانه  از  مجلس(  در 
باشیم که به خاطر درگذشت پسر دیگرش )امیرقلندری( 
به هر  ما  به سوگ نشسته است؛ چرا که  و  داغدار است 
از جمله  گیریم؛  می  روحیه  رویم  می  که  خانه شهیدی 
این خانه و اصوال روی همین خانه ها نشسته ایم و ریاست 
می کنیم؛ قادر متعال هم شاخص برای بشریت را شهید 
تعیین فرموده اند. در قرآن کریم هم آمده است که شهدا 
را مرده مپندارید؛ اینها زنده هستند تنها از حیات مادی 
به حیات معنوی رفته اند و اینک نزد پروردگارتوانا و قادر 
روح  دارد  اصالت  آنچه  اینکه  دلیل  به  باشند؛  متعال می 
است، روحی که تسلیم حق باشد و برای حق خون بدهد.

دکتر کامران در این گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کیمیای 
وطن تصریح کرد: امام زمان )عج( هم برای احیای عدالت 

و برای حفظ و حراست از خون شهیدان قیام می فرمایند.
افزود:  هستیم،  ربیع  ماه  آستانه  در  که  مژده  این  با  وی 

سرمکتوب پیامبر اکرم)ص( هم که قرآن کریم است، به 
ما آموزش می دهد که انسان بایستی عبدصالح خدا باشد 
و آنهایی که شهید شده اند، اوج اخالص هستند؛ لذا خانه 
می رویم  امامزاده ها  به  ما  چطور  است،  زیارتگاه  شهید 
شهید  خانه  آنها،  منش  و  غیرت  به  می گذاریم  احترام  و 
هم یک فرهنگ خاص خودش رادارد؛ فرهنگی که ریشه 

تاریخی در فرهنگ اسالمی ما دارد.
به  اشاره  با  مجلس،  در  اصفهان  مردم  نماینده  درادامه 
بودجه های فرهنگی، اظهار داشت: در مجلس هم گفته ام 
برای  باید  وزارتخانه  هر  فرهنگی  بودجه های  درصد   ۲0

اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص داده شود.
کامران با اظهار تاسف اضافه کرد: متاسفانه سیستم مریض 
اگر  که  نمی کند  اجرا  خوبی  به  را  قانون  این  ما  اداری 
فرهنگ شهید در سیستم مریض اداری بهبود پیدا بکند، 
وضعیت کنونی بهبود می یابد و مطلوب می شود و تکریم 
به  ارباب رجوع که صاحبان اصلیش خود مردم هستند، 
خوبی اجرا می شود؛ درحالی که متاسفانه امروزه یک پدر 
شهید باید ساعت ها پشت در اتاق مسئول معطل بماند، 

برای گفتن حرف حق یا گرفتن حق.
ایثارگران  قوانین  متاسفانه  حال  هر  به  کرد:  تصریح  وی 
بنیاد  مسئولین  متاسفانه  و  شود  نمی  اجرا  درستی  به 
معزز  خانواده های  از  دردفاع  هم  ایثارگران  امور  و  شهید 
بگویم  باید  طورمثال،  به  کنند؛  می  کم لطفی  ایثارگران 
همین پدر شهید قلندری که یک پسرشان درجبهه های 

اخیرا  و  گردیده  نایل  شهادت  فیض  به  تحمیلی  جنگ 
ایشان در یک سانحه رانندگی به رحمت  هم پسر دیگر 
خدا رفته، جا داشت دست کم یکی از مسئوالن بنیاد در 
مجلس ختم مرحوم پس این پدر شهیدکه از قهرمانان و 
مربیان صخره نوردی بود، حضور پیدا می کرد یا در فرصت 
مناسبی برای ابراز همدردی تسلی با این خانواده داغدار، 

به دیدارآنها می رفت.
دکتر حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار 

مافات  جبران  سال  از  باقی مانده  در  که  کرد:  امیدواری 
بشود؛ در سال آتی با بازنگری در روش ها و کردارهایمان 
به خصوص در سال اقتصاد مقاومتی، برای اشاعه فرهنگ 
مایه  خود  جان  از  که  مانده اند،  گمنام  که  شهیدانی 
گذاشته اند برای حفظ نظام تالش کنیم؛ حضرت امام)ره( 

فرمودند: حفظ نظام مهم تر از نماز و روزه است. 
باشند  داشته  یاد  به  باید حاکمان  کرد:  نشان  وی خاطر 
فرمایش های امام را و بر خود سخت بگیرند؛ به جای رفتن 
به هتل هایی نظیر هتل عباسی برای صرف انواع غذاهای 
آنچنانی و گرانبها، سری هم به خانه محرومان و مستمندان 
بزنند و با قناعت اداره کشور را دنبال کنند تا هزینه هایمان 
کمتر شود و تورم تقلیل یابد و مردم در سختی زندگی 

نکنند.
جا  شد:  یادآور  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
علی رغم  که  کنیم  تشکر  خوبمان  مردم  از  دارد 
دارند؛  حضور  صحنه  در  همواره  مشکالت  تمامی 
بر  است  محکمی  مشت  صحنه ها  در  حضورگسترده شان 
ایران  دشمنان  و  صهیونیست  یاوه گویان  و  آمریکا   دهان 

اسالمی.
وی با این آرزو که خداوند همه ما را عاقبت به خیرکند، 
پدر  فرزند  برای  الهی  درگاه  از  ختام  حسن  عنوان  به 
امیدواریم  گفت:  و  کرد  آمرزش  طلب  قلندری  شهید 
 شهیدشان شفیع روز قیامت پدر، مادر و برادر مرحومش 

باشد. 

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمی:

در دفاع از خانواده های ایثارگران کم لطفی نکنید

 سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
 کوچک تر می شود
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 « گشتی در اخبار
 برگزاری طرح آموزشی

 »قرآن در خانه« در اصفهان
گفت:  اصفهان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  کل  اداره  فرهنگی  معاون 
خانه«  در  »قرآن  عنوان  با  ایثارگر  و  شاهد  خانواده های  فراگیر  آموزشی  طرح 
هم زمان با سراسر کشور در استان اصفهان برگزار شد. سید علی قریشی افزود: 
از  از ۶ هزار نفر  با شرکت بیش  این طرح آموزشی، همچون سال های گذشته 
از مقطع  و  به صورت غیرحضوری  استان اصفهان  ایثارگر  و  خانواده های شاهد 
ماه سال جاری، در دو  آذر  پایان  تا  اول مهر  از  باال  به  تحصیلی متوسطه دوم 
سطح مفاهیم و ترجمه قرآن کریم برگزار شد. معاون فرهنگی اداره کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: بنیاد شهید در این طرح از ظرفیت 
و امکانات موجود در راستای ایجاد فضایی آکنده از معنویت در جامعه استفاده 
می کند؛ مرحله ارزشیابی و شناسایی نفرات برگزیده تا پایان بهمن ماه انجام و 
به منتخبان این دوره از مسابقات هدایایی به رسم یادبود، اهدا خواهد شد. به 
گزارش فارس، خانواده های شاهد و ایثارگر از ۳ ماه پیش مهلت داشتند تا کتاب 
جزو 11 قرآن کریم را مطالعه کرده و پس از پاسخ به 100 سوال طرح شده، 

پاسخ نامه را به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خود، تحویل دهند.

حمایت دولت از صنایع تولیدی
مناسبت  به  اصفهان  استان  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  دانشجویی  بسیج 
حماسه ۹ دی بیانیه ای صادر کرد و از دولت خواست با حمایت از صنایع تولیدی 
انقالب  ظهور  است:  آمده  بیانیه  این  در  بدهد.  دوباره  جانی  بیمار،  اقتصاد  به 
نظم  و  آرایش  جهان،  سیاسی  جغرافیای  عرصه  در  ایران  اسالمی  شکوهمند 
جریانات خبیث و خونریز استکبار را متالشی ساخت؛ انقالب اسالمی، بازتولید 
معارف اسالمی در جهت نیل به تمدن نوین اسالمی را در اولویت قرار داده که 
در  کرد.  خواهد  معدوم  را  غربی  مدرن  استعمارگران  زوال  به  رو  تمدن  نهایتا 
ادامه این بیانیه می خوانیم: ما دانشجویان بصیر دانشگاه های استان اصفهان به 
دولت توصیه می کنیم به جای آنکه با فشار مالیاتی روزافزون به جبران کسری 
بودجه خود بپردازد، با حمایت از صنایع تولیدی، به اقتصاد بیمار، جانی دوباره 
و  بکاهند  ساخته،  دولت  حواشی  از  دولتی،  کارگزاران  می کنیم  توصیه  بدهد. 
مختلف،  عرصه های  در  همواره  که  بگذارند  مردمی  بر  را  خود  اقتصادی  اتکای 
را همچون حماسه  نتایج  درخشان ترین  و  میدان شدند  وارد  بصیر،  و  خالصانه 
باید  و  نمی شود  درمان  مردم  از  دردی  شعاردرمانی،  با  کرده اند.  خلق  دی،   ۹
جدی  به صورت  مردمی  معیشت  بهبود  و  اقتصادی  رونق بخشی  اشتغال،  برای 

»فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی« را تئوریزه و اجرایی کنند.

برخورد جدی با شکارچیان غیرمجاز
مسئول اداره محیط  زیست شهرستان لنجان، از توقیف یک قبضه سالح 
محیط زیست  از  مسئول حفاظت  داد.  غیرمجاز خبر  در حین شکار  گرم 
شهرستان لنجان با اشاره به شکار غیرمجاز اظهار کرد: یکی از رسالت های 
ما، صیانت از سرمایه طبیعی و برخورد با افرادی است که درصدد تخریب 
جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  محمدی  محمد  است.  محیط زیست 
جغرافیایی  موقعیت  خوشبختانه  کرد:  نشان  خاطر  لنجان  شهرستان 
فراهم  جانوری  مختلف  گونه های  حضور  برای  را  ویژه ای  شرایط  لنجان 
از کشف یک قبضه سالح گرم در حین شکار  ادامه  کرده است. وی در 
غیرمجاز، خبر داد و تصریح کرد: ماموران گشت حفاظت از محیط زیست 
در مناطق باغ بهادران، تفنگ دولول شخصی را که در حال شکار غیرمجاز 
قانونی،  مراحل  سیر  برای  را  متهم  و  توقیف  بود،  منطقه  این  حیوانات 
شهرستان  زیست  محیط   اداره  مسئول  کردند.  معرفی  قضا  دستگاه  به 
تمام  از  استفاده  با  همکارانم  همراه  به  بنده  کرد:  تاکید  پایان  در  لنجان 
طبیعت  دامان  به  دست درازی  کوچک ترین  اجازه  موجود،  ظرفیت های 
خواهیم جدی  برخورد  عرصه  این  در  متخلفان  با  و  داد  نخواهیم   را 

کرد.

انتخابات 38 اتحادیه یزد، پیش از پایان سال برگزار 
می شود

 شناسایی 101 هزار نفر بی سواد
 در کرمان

 ضرورت گازرسانی به مناطق جنگلی 
چهار محال و بختیاری



سکوت کارگردان فیلم محمد)ص( 
شکست

حضرت  والدت  آستانه   در  مجیدی  مجید 
را درباره   ماهه اش  محمد )ص(، سکوت چند 
برخی حواشی فیلم محمد )ص( شکست. این 
»محمد  فیلم  جهانی  تاثیر  درباره  کارگردان 
رسول اهلل )ص(« گفت:  در طول مدتی که فیلم 
ساخته می شد، تصور ما این بود که این فیلم 
پیامبر  زندگانی  به  جدید  دریچه ای  می تواند 

از هر طرف بسته اند و  را  فیلم  این  راه  اما متاسفانه  باز کند؛  )ص( 
از فیلمی که درباره کودکی پیامبر است، هم واهمه دارند. از طرفی 
عربستان سعودی با دالرهای نفتی خود راه اکران در کشورهای عربی 
را بسته است، از طرفی دیگر دنیای غرب هم نمی خواهد تجلی اسالم 
در جهان هویدا شود؛ تالش گسترده ای وجود دارد که راه این فیلم 

را ببندند.

 دیدار صدا و سیمایی ها از 
استاد کشاورز
محمد سرافراز رییس سازمان صدا و سیما به 
همراه معاون سیما و مدیر کل روابط عمومی 
پیامبر  سعادت  با  میالد  شب  در  صداوسیما 
رحمت)ص( و امام جعفر صادق )ع( به مالقات 
محمدعلی کشاورز رفتند و از زحمات بی دریغ 
پیشکسوت،  بازیگر  این  بی بدیل  آثار  خلق  و 

قدردانی کردند. در این دیدار محمدعلی کشاورز نیز از زحمات رییس 
سازمان صداوسیما در راستای پیشرفت، توسعه و تولید برنامه های 
اثربخش قدردانی کرد. وی همچنین توصیه ای هم به جوانان فعال 
در حال ورود به عرصه سینما و تلویزیون گفت: بازیگر در اولین قدم، 
باید با افکار و فرهنگ های ملی کشور آشنایی داشته باشد تا بتواند در 
ایفای نقش خود مثبت ظاهر شود؛ اینگونه است که بازی ماندگاری 
خواهد داشت. کشاورز برای مثال به بازی خود در سریال »پدرساالر« 
اشاره کرد و گفت: بازیگر باید با محتوا و معنای نقش خود ارتباط 
برقرار کند، وگرنه مخاطب هم با تماشای تالش آنها ارتباطی برقرار 

نخواهد کرد.

 »جزیره رنگین« شادترین 
فیلم  من است
رنگین«  »جزیره  گفت:  سینایی  خسرو 
شادترین فیلمی است که در دوران کاری خود 
در طی 48 سال ساخته ام؛ این شاد بودن چه 
در زمان ساخت و چه بعد از آن وجود داشته 
است. خسرو سینایی، کارگردان این فیلم بیان 
کرد: ما بسیار زشتی ها را دیده ایم و در بسیاری 
از فیلم ها نیز زشتی ها نشان داده شده  است؛ اما 

زیبایی نیز وجود دارد؛ ما به جای اینکه در این فیلم بگوییم زشتی ها 
را از بین ببرید، گفته ایم که زیبایی نیز هست و باید به آن توجه کرد. 
او با تاکید بر اینکه در فیلم »جزیره رنگین« تالش کرده است نیمه 
پر لیوان را نشان دهد، افزود: سعی کردم در فیلم، دایم نگویم که چرا 
دولت این کار را کرد و یا فالن کار را نمی کند تا وضع درست شود، 
به یک جزیره  و  باال می زند  آستین  داده ام که  نشان  را  آدمی  بلکه 
می رود و با کارهایی که می کند، سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

جزیره را ارتقا می دهد.

شناسایی ۴۸۸ شهید در جامعه 
تئاتری کشور
کنگره  تخصصی  کارگروه های 
هنرمند«،  شهید   ۲۰۰۰« سراسری 
تئاتر  عرصه  شهید  هنرمند   488
اطالعاتی  بانک  در  و  شناسایی  را 
کردند.  ثبت  هنرمند  شهدای  جامع 
کنگره  تخصصی  کارگروه های 
هنرمند«،  شهید   ۲۰۰۰« سراسری 

488 هنرمند شهید عرصه تئاتر را شناسایی و در بانک 
اطالعاتی جامع شهدای هنرمند ثبت کردند و طبق این 
و  مازندران  فارس،  خوزستان،  اصفهان،  استان های  آمار 
تئاتری  جامعه  شهدای  آمار  بیشترین  رضوی  خراسان 
سوی  از  کشور  تئاتری  جامعه  شهدای  اسامی  دارند.  را 
استان کشور گردآوری  از ۳۰  هنرمندان  بسیج  سازمان 

شده است.
با  خوزستان  شهید،   88 با  اصفهان  اساس  همین  بر   
شهید   ۳4 با  مازندران  شهید،   ۵۳ با  فارس  شهید،   ۶۶
شهدای  آمار  بیشترین  شهید   4۱ با  رضوی  خراسان  و 
هنرمند تئاتری را به خود اختصاص داده اند. براساس آمار 
ثبت شده از استان های مختلف تاکنون شهرهای اردبیل 
 ۱ ایالم  شهید،   ۹ البرز  شهید،   88 اصفهان  ۱۵شهید، 
 ۷ غربی  آذربایجان  شهید،   ۹ شرقی  آذربایجان  شهید، 
تهران 4 شهید، چهار محال و  بوشهر 8 شهید،  شهید، 
خراسان  شهید،   ۲ جنوبی  خراسان  شهید،   ۳ بختیاری 
شمالی ۱۳ شهید، خراسان رضوی 4۱ شهید، خوزستان 
۶۶ شهید، زنجان 4 شهید، سمنان ۱8 شهید، سیستان و 
بلوچستان ۱ شهید، فارس ۵۳ شهید، قزوین ۱۰ شهید، 
شهید،   ۱8 کرمان  شهید،   ۱ کردستان  شهید،   ۳ قم 
کرمانشاه ۶ شهید، گلستان ۱۶ شهید، گیالن ۱۶ شهید، 
لرستان ۱ شهید، مازندران ۳4 شهید، مرکزی ۳ شهید، 
یزد ۲۱ شهید  هرمزگان 8 شهید، همدان ۱۲ شهید و 
 ۲۰۰۰« سراسری  کنگره  دادند.  اختصاص  خود  به  را 
شهید هنرمند« در ۵ رشته هنری شامل سینما، تئاتر، 
هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر و ادبیات اواخر دی ماه 
سازمان  مستضعفین،  بسیج  سازمان  توسط  سال جاری 
فرهنگی  سازمان  تعامل  و  مشارکت  با  هنرمندان  بسیج 
هنرمندان  خانه  هنری،  حوزه  تهران،  شهرداری  هنری 
ایران، مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و بنیاد فرهنگی 
روایت، به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می شود.
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رفهنگ و هنر

به همت مرکز آموزش فني و حرفه اي 
شهرستان شاهین شهر صورت پذیرفت:

برگزاري نمایشگاه کودك 
کارآفرین 

شهرستان  حرفه اي  و  فني  آموزش  مرکز  همت  به 
شاهین شهر نمایشگاه کودك کارآفرین برگزار شد.

و  فني  آموزش  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
حرفه اي استان اصفهان، به منظور ترویج فرهنگ کار 
خالقیت  آموزش  ملي  طرح  همچنین  و  کارآفریني  و 
فني  آموزش  مرکز  نوجوان،  و  کودك  نخبه پروري  و 
برگزاري  به  اقدام  میمه  و  شاهین شهر  حرفه اي  و 

نمایشگاهي با عنوان نمایشگاه کودك کارآفرین کرد.
بر اساس این گزارش سعید معمار مربي کارآفرین مرکز 
و مدیر اجرایي این نمایشگاه گفت: تعداد  4۰۰ نفر از 
این  از  خانواده ها  و  آموزان  دانش  از  اعم  عالقه مندان 

نمایشگاه بازدید کردند.

بازیگر نقش مادر شهید در »دایو«:

داِغ بازی در نقش مادر شهید 
مرا خانه نشین می کند

رابعه  مدنی، بازیگر سینما و تلویزیون گفت: من هر بار که 
در نقش مادران شهدای دوران دفاع مقدس بازی می کنم 
 تا دو روز از احساس غم و ناراحتی خانه نشین می شوم.

روز ها  این  که  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  مدنی  رابعه 
کرده  بازی  غواص  شهدای  موضوع  با  را  »دایو«  فیلم 
مادر شهید غواص گفت:  نقش  بازی در  درباره  است، 
دو  تا  می کنم  بازی  نقش ها  این  در  که  بار  هر  من 

می شوم.  خانه نشین  ناراحتی  و  غم  احساس  از  روز 
از  ذره ای  بتوانم  تا  می کوشم  بسیار  کار ها  اینگونه  در 
دهم. نشان  را  عزیز  شهدای  این  مادران   احساسات 

وی افزود: قطعا من و امثال من نمی توانیم نسبت به 
این خانواده ها و به خصوص این مادران بزرگ بی تفاوت 
عزیز  برایم  خودم،  بچه  همانند  بچه ها،  این   باشیم. 

هستند.
که  بار  هر  بودم،  همدان  که  زمانی  من  افزود:  مدنی 
شهید می آوردند، به تشییع می رفتم و مثل کسی که 
روزی  امیدوارم  داغدار می شدم.  آورده اند،  را  فرزندش 
 برسد که جنگ و جنایت و خونریزی از زمین ریشه کن

 شود.
گفت:  پایان  در  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  این 
عمیق  اعتقاد  و  ایمان  یک  جز  چیز  هیچ  مطمئنا 
خانواده ها  این  و  مادران  این  نمی تواند  خدا،  به 
بازی  با  امیدوارم  دارد.  نگه  استوار  و  محکم  را 
نشوم. آن ها  شرمنده  بتوانم  کوتاه،  فیلم  این   در 

دارابی  حسین  کارگردانی  به  »دایو«  داستانی  فیلم 
محصوالت  تازه ترین  از  غواص،  شهدای  موضوع  با  و 
باشگاه فیلم سوره حوزه هنری است که اکنون مراحل 
می گذارد. سر  پشت  را  خود  صداگذاری  و   تدوین 

شهدای  از  یکی  اسارت  نحوه  روایتگر  »دایو« 
نیروهای  از  محاصره ای  در  که  است  غواص 
شهادت  به  عجیب،  و  تلخ  اتفاقات  از  پس   عراقی 

می رسد.

هدف  با  که  پهلوانی«  آداب  »آیین نامه  کتاب 
ترویج فرهنگ پهلوانی توسط طلوع کیان رییس 
فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای نوشته 
در  ابیطالب  علی بن  موسسه  حمایت  با  شده، 

اصفهان رونمایی شد. 
و  فرهنگ  مدیرکل  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
ارشاد اسالمی استان اصفهان در آئین چهارمین 
سالگرد تاسیس موسسه فرهنگ، قرآن و ورزش 
خیران  داشت:  اظهار  )ع(  ابیطالب  ابن  علی 
اصفهانی همواره در حوزه های مختلف فعالیت 

داشتند و در این امر همواره پیشتاز بودند.
ارزانی  حبیب رضا  المسلمین  و   حجت االسالم 
افزود: ساخت فرهنگسرا در حوزه فرهنگ، قرآن 
این  در  که  است  ارزشمندی  فعالیت  ورزش  و 

موسسه شاهد فعالیت این ۳ حوزه در کنار هم 
هستیم.

اصفهان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین   
میان  در  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  نیز 
چهره های  می شود،  جرم  به  منجر  که  افرادی 
در  خوشبختانه  گفت:  هستند،  نادر  ورزشی 
ورزش،  بر  عالوه  ابیطالب  علی بن  موسسه 
داده ورزشکاران  به  نیز  اخالق   درس 

 می شود.
 سرهنگ حسین حسین زاده با بیان اینکه ۵۲ 
درصد مجرمین در اصفهان، اصفهانی نیستند، 
گفت: این یک پدیده ویژه در میان کالن شهر ها 
قرار  مهاجرت  تثیر  تحت  اصفهان  زیرا  است؛ 

دارد.

این    به گزارش سرویس فرهنگی روزنامه، در 
هدف  با  که  پهلوانی«  آداب  »آیین نامه  کتاب 
ترویج فرهنگ پهلوانی توسط طلوع کیان رییس 
فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای نوشته 
در  ابیطالب  علی بن  موسسه  حمایت  با  شده، 

اصفهان رونمایی شد.
با  نیز   ۹4 سال  مدال آوران  از  هم چنین   
و  پهلوانی  ورزش   فدراسیون  رییس  حضور 
زورخانه ای، شهردار اصفهان، جانشین فرمانده 
از مسئوالن  و جمعی  اصفهان  استان  انتظامی 
کالس های  دوم  فاز  و  شد  تجلیل  استانی 
بهره برداری به  نیز  موسسه  این   فرهنگی 

 رسید.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: وحدت خط 
به  از طریق اختالف می خواهد  قرمز ماست؛ زیرا دشمن 

مسلمانان ضربه بزند.
یوسف  سید  آیت اهلل  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
اکرم  پیامبر  والدت  سالروز  با  همزمان  طباطبایی نژاد 
)ص( و امام جعفر صادق )ع( در همایش پیامبر رحمت 
و مهربانی، گفت: امام صادق )ع( تقیه را از اعتقادات دین 

اسالم اعالم کرده اند.
بلکه  نیست؛  ترس  معنای  به  تقیه  داد:  ادامه  وی 
اسالمی امت  وحدت  از  حراست  و  حفظ  معنای   به 

 است.
بر  نیز،  شیعه  مراجع  و  علما  گفت:  اصفهان  جمعه  امام 
همین معیار تاکید دارند که باید در نمازهای جماعت و 
تشییع جنازه اهل سنت، شرکت و از بیماران اهل سنت 

عیادت کرد.
به  را  نصارا  و  یهود  کریم،  قرآن  اینکه  بیان  با  وی 
است،  کرده  دعوت  اشترکات  پیرامون  گفتن  سخن 
بیشتر  بسیار  اشترکات،  اسالمی  مذاهب  بین  در  افزود: 
ما  خود  باید  لذا  است؛  دیگر  ادیان  با  اشترکات  از 
پیشگام  اشترکات  حول  وحدت  ایجاد  در   مسلمانان 

باشیم.
شیعه  ائمه  سردمداری  به  طباطبایی نژاد  آیت اهلل 
سنت  اهل  افزود:  و  کرد  اشاره  وحدت  موضوع  در 
احترام  )ع(  صادق  امام  ویژه  به  شیعه  ائمه  برای  نیز 
پیشوایان  از  بسیاری  زیرا  هستند؛  قایل  ویژه ای 
)ع(  صادق  امام  شاگردان  از  سنت  اهل   چهارگانه 

هستند.
وی تصریح کرد: ابوحنیفه سواالت علمی خود را از امام 
صادق )ع( می پرسیده است، مالک ابن انس از شاگردان 
به  بسیاری  ارادت  نیز  شافعی  و  بوده  )ع(  صادق  امام 
اختالفی  دهد  می  نشان  امر  این  است؛  داشته  )ع(  ائمه 
نداشت وجود  شیعه  و  سنت  اهل  پیشوایان  بین   در 

ه است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اظهارکرد: دشمن از 
اسالمی  مختلف  مذاهب  بین  کوشد  می  اختالف  طریق 
دشمنی ایجاد کند تا مانع پیشرفت جهان اسالم شود و 
بتواند با استیال بر کشورهای اسالمی، منافع این کشورها 

را غارت کند.
مظلوم،  از  حمایت  برای  قرآن  توصیه  به  اشاره  با  وی 
ملت  بر  مسلمانان  پول  با  سعود  آل  امروز  گفت: 

به  اسالمی  کشورهای  ولی  است؛  تاخته  یمن  مظلوم 
حمایت  ظالم  از  مظلوم،  از  حمایت  برای  ائتالف   جای 

می کنند.
پرهیز  برای  قرآنی  توصیه های  به  اصفهان  جمعه  امام 
امروز  افزود:  و  کرد  اشاره  نصارا  و  یهود  گرفتن  ولی  از 
آل سعود به دروغ خود را حامی فلسطین عنوان می کند؛ 
آمریکا و  صهیونیستی  رژیم  دست  در  دست   ولی 

 دارد.
و  وحدت  حفظ  ضرورت  بر  شیعه  بزرگان  گفت:  وی 
معظم  رهبر  و  دارند  تاکید  مذاهب  دیگر  به  احترام 
حرام  را  )ص(  پیامبر  همسر  به  گفتن  ناسزا   انقالب 

می دانند.
سخنان  برخی  به  همچنین  طباطبایی نژاد  اهلل  آیت 
شبهات  این  پاسخ  و  شیعیان  درباره  سنت  اهل  عوامانه 
تحریکات دشمن  این مسایل  تمامی  افزود:  و  اشاره کرد 
تکفیری  گروه های  برخی  و  است  اختالف انگیزی  برای 
کشتار  به  معیارها دست  این  اساس  بر  نیز  داعش   مانند 

می زنند.
سر  که  کافرانی  با  کند  می  تاکید  قرآن  داد:  ادامه  وی 
کرد؛  رفتار  باید  قسط  و  عدل  اساس  بر  ندارند،  جنگ 
که  ندارد  وجود  )ص(  پیامبر  سیره  و  قرآن  کجای  هیچ 
کشته بودن  مسیحی  یا  بودن  یهودی  جرم  به   کسی 

 شود.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان افزود: مسلمانان باید 
ابزار  و  توطئه  اختالف،  بدانند  و  باشند  متحد  یکدیگر  با 

دشمن است.
سنت  اهل  فلسطینی  گروه های  از  ایران  حمایت  به  وی 
حمایت  کمک ها  این  جهات  از  یکی  گفت:  و  کرد  اشاره 
رژیم  برابر  در  آنها  ایستادگی  و  ظالم  برابر  در  مظلوم  از 

صهیونیستی است.
کشیدن  دست  وحدت،  معنای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دارند  را  خود  عقاید  گروه  هر  بلکه  نیست؛  اعتقادات  از 
به  علمی  مراکز  در  حق  تشخیص  برای  می توانند  و 
پرهیز درگیری  و  منازعه  از  باید  ولی  بپردازند؛   گفتگو 

 کنند.
همایش یک روزه پیامبر رحمت و مهربانی به همت اداره 
کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با حضور 
تاالر  در  سنی  و  شیعه  از  اعم  افغانستان  تبعه  مهاجران 
)ص(  اسالم  پیامبر  والدت  سالروز  در  اصفهان  شهروند 

برگزار شد. 
رسمی  تقویم  در  االول  ربیع   ۱۷ تا   ۱۲
شده  نامگذاری  وحدت  هفته  عنوان  به   کشور 

است.

کتاب »آیین نامه آداب پهلوانی« در اصفهان رونمایی شد 

«« کتاب

همایش بین المللی »دولت، تمدن اسالمی«  با حضور محققان و اساتید مراکز 
پاکستان، عراق و  افغانستان،  ایران، بوسنی و هرزگوین،  علمی و دانشگاهی 
نیجریه در سالن همایش های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در مرکز 
اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا( از اصفهان، 
محمدعلی چلونگر، دبیر علمی همایش و دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 
امروز، ۷ دی ماه در همایش بین المللی »دولت، تمدن اسالمی« در اصفهان، با 
بیان اینکه »قرآن و اهل بیت)ع(«، »آینده نگری و انتظار«، »جامعه و مردم« 
این  محورهای  از  اسالمی  تمدن  دولت،  پیشوند  با  بین الملل«  »ارتباطات  و 
به  اعالم شده  با محورهای  رابطه  در  مقاله  اظهار کرد: ۱4۰  است،  همایش 
دبیرخانه همایش ارسال شد که از این میان، ۶۰ مقاله در بررسی اولیه مورد 
پذیرش قرار گرفت. وی افزود: 8۰ درصد مدعوین این همایش را اساتید و 
دانشجویان دکترای رشته های مرتبط با تمدن اسالمی تشکیل می دهند و ۲۰ 
درصد نیز از پژوهشگران و دانشجویان ارشد در این رشته ها هستند. همچنین، 
رییس همایش بین  المللی »دولت، تمدن اسالمی« گفت: قصد داریم هر ساله 
نام  محوریت  بر  و  گرایش سیاسی  هیچ  بدون  علمی-پژوهشی  یک همایش 
آن سال برگزار کنیم. حجت االسالم و المسلمین احمد سجادی اظهار کرد: 
بر همین اساس، همدلی و همزبانی دولت و ملت، اساس همایش حاضر را 
تشکیل می دهد. همچنین، در ادامه، دبیر اجرایی همایش بین المللی »دولت، 
تمدن اسالمی« گفت: همایش دولت، تمدن اسالمی بر آن است با بازنگری 
بررسی  و  اسالمی  تمدن  باروری  و  رشد  در  موثر  اسالمی  دولت های  نقش 
عملکرد سیاست ها و شیوه های حاکمیتی آنها، به تجربه گیری از دستاوردهای 
درباره  ریاحی  محمدحسین  بپردازد.  پرثمر  آینده ای  ساختن  برای  گذشته 
برگزاری این همایش در اصفهان، اظهار کرد: از آنجا که دولت های اسالمی 
معموال در مراکز و شهرهای مهم و استراتژیک فرمانروایی و حکومت داشتند، 
علمی،  فرهنگی،  وجوه  بر  عالوه  مهم  مراکز  از  یکی  عنوان  به  نیز  اصفهان 
اجتماعی و اقتصادی، از حیث سیاسی و کانون اقتدار بودن، نقشی ارزنده و 

قابل اعتنا داشته است.

مراسم  این  در  وطن:  کیمیای  گزارش  به 
ریاست اداره اوقاف جمعیت اسالمی بوسنی و 
هرزگوین گفت: بوسنی جزیی از تمدن اسالمی 
است؛ هرکسی به تمدن و فرهنگ خود مباهات 
می کند و خوشحالم که می بینم، شما هم به 

فرهنگ خود اهمیت می دهید.
کشور  داد:  ادامه  زائیموویچ  سنائید  پروفسور   
بوسنی ۵۰۰ سال است که مسلمان شده است. 
از  کنون  تا  زمان  آن  از  و  شدیم  مسلمان  ما 
اسالم دفاع  و به آن افتخار می کنیم. جمهوری 
بوسنی در قلب اروپا قرا دارد و در شبه جزیره 
بالکان بیش از ۵۰۰ سال مسلمان بودن دارای 
امروز  تا  زمان  آن  از  است.  ویژه ای  اهمیت 
موقوفات زیادی در بوسنی به وجود آمد و از آن 
موقع بوسنی را کشور وقف نامیدند، چون یک 

سوم آن وقف بود.
 وی افزود: ۲۷ شهر در بوسنی به مدد وقف به 
برای وجود  بهترین دلیل  این  اند؛  آمده  وجود 
وقف  مسجد  که  کسی  است.  بوسنی  در  وقف 
می کرد، باعث به وجود آمدن سایر مراکز در 
کنار آن می شد. وقف نقش بسزایی در اقتصاد 

و تمدن کشور دارد.
 وی افزود: از وقتی که کمونیست بوجود آمد، 
سازمان های سیاسی بسیاری از موقوفات را از 
بین بردند. بعد از جنگ، 8۰ درصد موقوفات از 
بین رفت و به برکت این مانده مدرسه و مساجد 
و مراکز خیریه زیادی را به وجود آوردیم و خرج 
مراکز اسالمی را می دهیم. شاید ما اگر آن 8۰ 
درصد را داشتیم، مثل اصفهان دارای شهرهای 
ثروتمند بودیم. نقش اوقاف نه تنها در اقتصاد 

کشور، بلکه در انتشار اسالم موثر است.
کشورهای  اخیر  جنگ  در  داد:  ادامه  وی   
از  برخی  کردند.  حمایت  ما  از  مسلمان 
دارند.  خود  با  را  ایران  اسم  ما،  مسجدهای 
یادبود ایران در خاطره مردم بوسنی وجود دارد 
و هرگز مردم بوسنی، کمک ها و نقش ایران را 
از یاد نخواهند برد. شما به ما در سطح دولت و 
ملت یاری رساندید  و نشان دادید ایران فرقی 
بین مسلمان بوسنی و مردم ایران نمی گذارد . 

من آرزو می کنم این راه، پایدار باشد.
 زائیموویچ افزود: در بوسنی سفارت ایران و ۳ 
آکادمی و مراکز فرهنگی ایرانی وجود دارند؛ این 
موسسات نقش مهمی در ترویج فرهنگ دارند 
می کند.  زیاد  را  کشور  دو  بین  رابطه  ایجاد  و 
آنچه اعجاب مرا بر انگیخت اهمیت دادن شما 
شهرداری  و  اوقاف  اداره  طرف  از  موقوفات  به 
بود. من اهمیت دادن شهردار اصفهان به وقف 
را دیدم و به شهردار گفتم اگر موقوفات اصفهان 
نبودند، اصفهان بدون اوقاف این گونه که امروز 
هیچ  اسالمی  تمدن  بدون  شهرها  نبود.  است، 
تمدن  نشر  وسیله  بهترین  وقف  نیستند. 
است  مسلمانی  کشور  بوسنی  است.  اسالمی 

اسالمی حمایت اهداف همه کشورهای  از   که 
 می کند.

مجید  و  سعادت نیا  دکتر  دوست،  الهی  دکتر   
رییسه  هیئت  اعضای  از  که  نیز  جعفریان  
که  مراسم  این   در  بودند،  همایش  این 
برگزار  وسیما  صدا  های  همایش  سالن  در 
عمل به  تقدیر  برگزیده  محققان  از   شد، 

 آوردند.
 مقاالت برگزیده این دوره اول همایش اندیشه 
شرح  به  اسالمی  تمدن  دولت،  عنوان  با  سبز 

زیر است:
دولت های  وحدت  ضرورت  »بررسی  مقاله    
از  اسالمی«  تمدن  پیشرفت  در  اسالمی 
المصطفی  جامعه  از  براتی  حجت االسالم 

العالمیه
 مقاله »امام علی علیه السالم کثرت گرایی دینی 
هنجاری و تمدن سازی« از ولی اهلل عباسی از قم

 مقاله »بررسی اصلی ترین اصول دولت اسالمی 
از دیدگاه شیخ بهایی« از دکتر منتظر القائم از 

دانشگاه اصفهان
به  توجه  با  اسالمی  دانشگاه  »ایجاد  مقاله   
به سیره  با تطبیق  و  امام خمینی )ره(  بیانات 
از  خشوعی  دکتر  از  السالم«  علیهم  پیامبران 

دانشگاه اصفهان
 مقاله »ضرورت بازگشت به اسالم ناب و احیای 
تمدن اسالمی« از علی جمعه حیدری از جامعه 

المصفی العالمیه افغانستان
 مقاله »تحلیلی بر تاثیر اختالف میان دولت های 
و  داعش  انحرافی  فرقه  گسترش  در  اسالمی 
نقش آن بر تمدن اسالمی« از عبدالکریم فیروز 

کالئی 

 با حضور محققان و پژوهشگران

 داخلی و خارجی؛ 

همایش بین المللی »دولت، تمدن 
اسالمی« در اصفهان برگزار شد

پروفسور سنائید زائیموویچ در مراسم اختتامیه همایش ملی دولت، تمدن اسالمی 

نقش اوقاف نه تنها در اقتصاد کشور، بلکه در انتشار اسالم موثر است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان اصفهان:

 دشمن از طریق اختالف می خواهد به مسلمانان ضربه بزند
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رییس هیئت شنای استان اصفهان:

    شنا، مدال آور المپیکی پس از ژیمناستیک و دو و میدانی است
         ماموریت ما ارتقای سطح کمی وکیفی شناست

اصغرقلندری:
به یقین یکی از مشکالت عدیده ورزش ما، تنگ نظری هایی 
را  اجرایی  خوب  مدیران  از  برخی  دامن  گاه  که  است 
می گیرد و درنتیجه توان استفاده بهینه از پتانسیل های 
موجود در مدیران الیق و شایسته ورزش را کم می کند!

ورزش،  در  سیاسی  موضع گیری های  هم  اوقات  گاهی 
در  افراد  شخصی  منافع  پای  که  مواقعی  در  ویژه  به 
افرادی  اجتماعی  و  ورزشی  شخصیت های  باشد،  میان 
در  الگو  و  نماد  و  نشده اند  دور  خود  فطرت  از  که  را 
قرار  اظهارنظر  موضع  در  شوند،  می  محسوب  ورزش 
بپرسد،  یکی  شده  کمتردیده  متاسفانه  و  دهند   می 

چرا؟
سر  بر  ورزشی ها  مدیریت  و  حضور  ضرورت  داستان 
مدیریت  اینکه  به  استناد  با  ورزشی  مشاغل  و  مناصب 
از  دارد،  را  خود  خاص  ویژگی های  و  است  ذاتی 
ورزشی هایی  غیر  و  ورزشی ها  همین  مصادیق  جمله 
ورزش عرصه  وارد  روابط،  پاره ای  دلیل  به  که   است 

شده اند.
 چه درگذشته و چه در حال حاضر، تمام نوشتارهای ما 
بر این محور دور می زده و می زند که در راس هیئت های 
ورزشی، از مدیران تحصیلکرده که از جنس ورزش باشند 
و سنخیت داشته باشند با رشته ای که قرار است در آن 

مدیریت کنند، استفاده شود.
که  شرایطی  در  و  مردم  ما  روزمره  زندگی  هیاهوی  در 
مسابقات  به  معطوف  ورزش،  جامعه  ذهن  و  افکار  تمام 
جام جهانی 2016 است و به اعتراف همگان در ورزش 
کشورمان، ناهنجاری های اخالقی در سخن و عمل ظهور 
و  بریم  می  بسیار  رنج  بابت  این  از  و  است  کرده  پیدا 
حصارهای  تنگنای  در  ورزش،  کاربلد  و  بزرگ  مردان 
کوچک قرارگرفته اند به سراغ رییس هیئت شنا، شیرجه 
و واترپلوی استان اصفهان رفتیم تا بشنویم سخنان این 
جنس  و  ورزش  خانواده  از  خود  که  را  باکفایت  مدیر 

شناست.
واترپلوی  و  شیرجه  شنا،  هیئت  رییس  خلیلیان  مهرزاد 
از  ورزش  در  سابقه  سال  از30  بیش  با  اصفهان  استان 
از  است؛  ورزش  شاخص  و  برجسته  چهره های  جمله 
تا60،  قهرمانان ملی پوش شنای کشور در سال های 55 
تا81،  از سال 74  اصفهان  استان  بدنی  تربیت  مدیرکل 
تا   81 سال  از  کشور  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  رییس 
86تا90،  سال  از  اصفهان  بازرگانی  اتاق  کل  دبیر   ،86
بدنی  تربیت  مسئول  اصفهان،  شهرداری  ورزشی  مشاور 
سپاه منطقه دو کشور، دبیرکل ستاد مبارزه با دوپینگ 
کشور، عضویت درکمیته اداری اقتصادی آژانس جهانی 
مبارزه با دوپینگ)وادا( انتخاب مدیر نمونه ورزشی کشور 
و  تحمیلی  جنگ  عرصه های  در  حضور  و  3سال  طی 
در  تدریس  همچنین  و  پزشکی(  امور  مقدس)در  دفاع 
دانشگاه های اصفهان، مهم ترین سوابق ایشان درورزش 
به شمار می آید که باعوامل اجرایی و زیرمجموعه ای قوی 
شنا(  ورزش  )استخوان خردکرده های  معروف  قول  به  و 
شنا  وکیفی  کمی  سطح  ارتقای  هدف  با  هیئت  در  کار 
با  کند؛  می  دنبال   دوم  بار  برای  اصفهان  استان  در  را 
و حتی  مسابقات کشوری  برگزاری  در  که  اجرایی  کادر 
آسیایی، از تبحر و تجربه ویژه ای برخوردارند و به واقع از 
چهره های ماندگار ورزش شنا، شیرجه و واترپلو، درکشور 
محسوب می شوند، کار سازندگی در شنا را با جدیت و 
تالشی خستگی ناپذیر پی گرفته است؛ طبیعی است که با 
حضور چنین مدیر و افراد کارگشته و فرهیخته ورزش که 
اکثرا از شخصیت های علمی و با دانش روز ورزش آشنا 
برای  هستند، کسب مقام قهرمانی و طی سیر صعودی 
دسترس  از  دور  جهانی  و  آسیایی  عناوین  به  دستیابی 

نیست.
ورزش   تبار  از  که  مردی  های  پای صحبت  نشستن     
است و با رشته مورد عالقه اش سازگاری دارد، دلچسب  
است و یقینا به دل می نشیند؛ به هرحال فرصتی دست 
داد تا در یک گفتگوی اختصاصی بشنویم سخنان دکتر 
مهرزاد خلیلیان، رییس هیئت شنا، شیرجه و واتر پلوی 

استان اصفهان را.
رییس هیئت شنای استان اصفهان در پاسخ به سواالت 
متعدد خبرنگار کیمیای وطن که بیشتر پیرامون بسط و 
گسترش و ارتقای کمی وکیفی شنای اصفهان در طول 
دست  به  را  هیئت  رهبری  سکان  اخیر،که  سال  چند 
گرفته اند، بحث مزایده استخر انقالب، وضعیت واترپلوی 
اصفهان در مسابقات لیگ کشور و نقش هیئت در نظارت 

اداره های  و  نهادها  و  خصوصی  بخش  استخرهای  از 
رشته شنا  مقایسه  اظهارداشت:  بود،  دولتی مطرح شده 
با سایر رشته ها به غیر از رشته های مادر)دو و میدانی 
و  آسیایی  مسابقات  مدال های  بیشترین  ژیمناستیک(  و 
شنا  رشته  را  جهانی  و  المللی  بین  مسابقات  و  المپیک 
کسب می کند؛ اصوال بیشترین مدال ها مربوط است به 

این سه رشته. 
از  ارزنده ای  قهرمانان  مسلما  هم  ایران  درکشور 
و  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  عرصه  در  دور  سال های 
بدنه  بگویم  باید  که  کردند  می  کار  مربیان  همچنین 
اصفهان  از  رده  سه  هر  در  معموال  ملی،   تیم های 

بوده است.
استخر  احداث  با  خوشبختانه  افزود:  خلیلیان  مهرزاد 
انقالب توسط شهرداری اصفهان، درسال هایی که من به 
عنوان مدیرکل ورزش و جوانان، در خدمت جامعه ورزش 
گسترش  و  رشد  شاهد  تا  شد  باعث  بوده ام،  استان  این 
اما در  باشیم؛  به ویژه شنا  آبی  و شکوفایی ورزش های 
بحث واترپلو، به نظرمن می شود بهتر کار کرد؛ چرا که 
ساده تر از شنا و شیرجه است؛ اما همان طور که می دانید 
بیش  شنا،  رشته  در  المپیکی  مدال آوران  دنیا،  تمام  در 
المپیکی  قهرمانان  و  باشند  می  شیرجه  آوران  مدال  از 
18سالگی  سن  تا  حداکثر  و   16-15-14 سن  در  اکثرا 
کرده  سخت تر  را  ما  کار  این  و  رسند  می  قهرمانی  به 
 6 استعدادهای  روی  باشیم  ناچار  تا  شده  باعث  است؛ 
 ساله کار را آغاز کنیم، کاری که انجام داده ایم و ادامه 

خواهیم داد.
از گذشت  کرد: پس  نشان  ابراز خرسندی خاطر  با  وی 
10سال موفق شدیم در رشته شنای مسابقات قهرمانی 
)جام  عنوان  تحت  که  امسال)1394(  تابستان  کشور 
و  مداوم  زحمات  و  تالش  حاصل  برگزارشد،  رود(  زنده 
قهرمانی  مقام  کسب  با  را  شناگران  و  مربیان  وقفه  بی 
سایه  در  قهرمانی  این  کنم  اذعان  باید  آوریم؛  دست  به 
تمرینات بسیارخسته کننده و شرایط عصبی سختی که 
برای مربی و خانواده ها به همراه داشت، حاصل شد که 
که  چرا  دارد؛  زیادی  تفاوت  میدانی  و  دو  با  مقایسه  در 
فشار زیادی روی شناگر هست و شناگران باید در آب به 
 تمرین بپردازند و از این بابت وضع برای شناگران بسیار 

پیچیده است. 
به ویژه برای شناگری که فقط 10ـ 12 سال بیشترندارد 
کار سختی  کند،  شنا  هزارمتر  هزار3   2 از  بیش  باید  و 
کنترل شود  مجرب  مربی  نظر  تحت  کامال  باید  و  است 
شده  طراحی  برنامه های  با  مطابق  را  خود  تمرینات  و 

برگزارکند.
دکتر خلیلیان افزود: در حقیقت مربیان ارزنده اصفهانی، 
شنا  تیم  برای  را  افتخار  این  و  شرایط  این  اند  توانسته 
به  را  زیادی  های  مدال  و  قهرمان شوند  تا  کنند  فراهم 

دست آورند.
 رییس هیئت شنای استان اصفهان، یادآورشد: هم اکنون 
در لیگ شنای کشور، به خاطر پاره ای مشکالت اقتصادی، 
دارای تیمی نیستیم و متاسفانه هیچ باشگاهی هم حاضر 

به همکاری و تقبل تیمداری در رشته شنا نیست؛ ولی 
خوشبختانه شناگران اصفهانی باشایستگی و قابلیت های 
فنی و فیزیک بدنی مناسبی که دارند در همه تیم های 
به  را  خود  های  قابلیت  و  دارند  شرکت  لیگ  در  حاضر 

منصه ظهورمی گذارند.
وی تصریح کرد: در رشته شیرجه هم، پس از 10 سال 
توانستیم مقام سوم را درمسابقات کشور به دست آوریم 
که  اصفهان  شیرجه  آینده سازان  برای  مسلم  قدر  که 
10—12سال بیشتر ندارند، انگیزه ساز بوده و مؤثر واقع 

می شود.
آقای  انقالب،  استخر  گذاشتن  مزایده  به  با  ارتباط  در 
مجلس  دارید،  آگاهی  که  همانطور  اظهارکرد:  خلیلیان 
محترم و قانون گذاران برای بهره وری و بهینه سازی منابع 
دولت و جداسازی دولت از نفت، تصمیماتی را گرفته اند 
هم  همه،  برای  که  اند  گذرانده  مجلس  از  را  وقوانینی 
محترم است و هم الزم االجرا، از جمله به مزایده گذاشتن 
را  تیم ها  از  تعدادی  قانون  این  البته  ورزشی؛  فضاهای 
هم  فراوانی  و  عمده  مشکالت  و  کرده  مواجه  چالش  با 
امرار  که  است  آورده  وجود  به  قهرمانان  و  مربیان  برای 
معاششان از طریق کار در همین فضاهای ورزشی تامین 
برای  ها  سال  که  مربی  از  را  امکان  این  است.  می شده 
قهرمانی در میادین گوناگون تالش می کرده و درحال 
و  مختصر  امکانات  از  خواهد  می  مربی  حاضردرکسوت 
سوی  از  قانون  این  اجرای  با  و  بگیرد  ببرد،  بهره  مفید 

دولت زیان ببیند.
سال   6 سابقه  که  اصفهان،  استان  شنای  هیئت  رییس 
را داراست  استان  اداره کل ورزش وجوانان  مدیریت در 
و با واقعیت ها آشنایی بیشتری دارد، تصریح کرد: البته 
باشد؛  ناهنجار  و  بد  هم  خیلی  تواند  نمی  قانون  این 
اما به هر  نباشد،  از دولت  شاید درجمع کمک مستقیم 
زیرا  بگذارد،  مزایده  به  باید  و  دارد  دولت هم حق  حال 
هر  از  لذا  آورند؛  می  زیادی  فشار  نظارتی  دستگاه های 
این  یکدیگر  هماهنگی  و  همکاری  با  بایستی  ما  جهت 
برای  برسانیم؛ منتها وقتی  به سرمنزل مقصود  را  قانون 
را  قهرمانان  تمرینات  برای  سانس   25 انقالب  استخر 
هر  که  است  مسلم  دهند،  می  اختصاص  شنا  هیئت  به 
پیمانکار و هر سرمایه گذار بخش خصوصی با این ضرر 
نمی تواند مواجه شود؛ لذا برنده مزایده استخر انقالب هم 

انصراف داده است.
استخر  دیگر  بار  است  قرار  ایم  شنیده  افزود:  خلیلیان 
انقالب را به مزایده بگذارند؛ امیدواریم کسی برنده شود 
که بیشترین کمک را هم به دولت و هم به هیئت شنا 

بکند.
مهرزاد خلیلیان در پاسخ به این سوال خبرنگار کیمیای 
نمی کند  شرکت  مزایده  در  هیئت،  خود  چرا  که  وطن 
استخر  این  دراختیارداشتن  و  برنده شدن  درصورت  که 
ارتقای  راستای  در  هم  و  کرد  خواهد  درآمدزایی  هم 
کمی و کیفی رشته شنا و شیرجه تاثیرگذارخواهد بود، 
از  مراقبت  یا  بیزینس  و  درآمد  هیئت کسب  کار  گفت: 
همان  هیئت  ماموریت  بلکه  نیست؛  ورزشی  فضاهای 

سطح  ارتقای  کردید،  اشاره  هم  شما  خود  که  طور 
هیئت  در  کار  چون  است؛  استان  شنای  وکیفی  کمی 
که  باشیم  داشته  منابعی  باید  تبع  به  و  است  افتخاری 
روی  کنیم،  کسب  افتخار  بیافرینیم،  غرور  بتوانیم 
بیاوریم  دست  به  را  منطقه ای  های  مدال  و  برویم  سکو 
اختصاص خود  رابه  آسیا  سهمیه  مهم تر  همه  از   و 

 بدهیم.
رییس هیئت شنا اضافه کرد: چون رقبای ما نظیر چین، 
ژاپن و کره جنوبی هستند که رقبای کمی نیستند؛ این 
فرصت باید به هیئت شنا داده شود؛ البته در دیداری که 
با مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانان داشتیم که خیلی 
هم موثر واقع شد، این امیدواری را پیدا کردیم که به پاره ای 
مزایده  در  بتواند  هیئت  که  برسیم  توافق هایی  و  تفاهم 
بعدی شرکت کند  و با برنده شدن بتواند دین خود را هم 
به دولت و هم به اداره کل ادا کند و هم بخشی از تعهدات 
 خود را نسبت به قهرمانان مدال  آور  و ملی پوشان عرضه 

نماید.
مسابقات  در  واترپلو  قهرمانی  بحث  به  اشاره  با  خلیلیان 
واترپلو  فعلی  شرایط  و   1354 سال  در  تهران  آسیایی 
شدید  یادآور  هم  شما  طورکه  همان  گفت:  استان 
حمید  شریعت،  مرتضی  آقایان:  مثل  قهرمانانی 
مجید  و  جلیلی  فریدون  موحدی،  داریوش  شب انگیز، 
ایران  واترپلوی  ملی  تیم  عضو  اصفهان  از  خلیلیان، 
 بودند که  در کسب مقام قهرمانی آسیا، سهم به سزایی  

داشتند.
وی افزود: خوشبختانه تیم واترپلوی باشگاه فوالد سپاهان 
هم، در سال گذشته توانست پس از 3 سال مقام نایب 
بیاورد  دست  به  کشور،  لیگ  رقابت های  در  را  قهرمانی 
سطح  در  اصفهان  واترپلوی  که  دهد  می  نشان  این  و 
کشور همچنان پویاست و در عرصه رقابت های کشوری 
زیر  قهرمانی  که  دارد،  گفتن  برای  زیادی  حرف های 
واقعیت  این  گویای  گذشته  سال  لیگ  در  17ساله مان 

است.
مهرزاد خلیلیان تصریح کرد: که هدف اصلی هیئت، کار 
در پایه و زیربنایی و سازندگی است؛ برای پشتوانه سازی 
تیم های بزرگ سال،که خوشبختانه در بخش پایه، همه 
باشگاه ها مثل باشگاه مقاومت، شهرداری و شهرستان ها 
و  اند  کرده  خوبی  گذاری  سرمایه  انقالب  استخر  نیز  و 

تالش می کنند.
خوردن  از خط  که  اصفهان  استان  شنای  هیئت  رییس 
ملی  تیم  لیست  از  اصفهانی  ملی پوش  شناگر  اسم چند 
فدراسیون  متاسفانه  داشت:  اظهار  بود،  متاثر  و  متاسف 
کم  ملی،  تیم  اصفهانی  پوش  ملی  قهرمانان  حق  در 
از  را  خوشبخت  نیما  نظیر  قهرمانانی  نام  و  کرد  لطفی 
اصفهان شایسته  اصال  که  کرده،  ملی حذف  تیم   لیست 

 نیست.
 من ازمسئوالن فدراسیون تمنا کرده ام که بیش از پیش 
از قهرمانان شنای اصفهان حمایت کنند  و ایجاد انگیزه 

نمایند.
اشاره به سال های گذشته، اضافه کرد:  با  آقای خلیلیان 

یک زمانی ملی پوشان بدون دریافت حقوق حاضر می
االن  اما  بکنند،  پیدا  حضور  ملی  های  تیم  در   شدند 
پوشان  ملی  از  یک  هیچ  ندارد؛  وجود  امکانی  چنین 
ملی  تیم  اردوهای  در  حقوق  بدون  نمی شوند  حاضر 
شیرجه  شنا،  فدراسیون  از  ما  خواهش  بکنند.  شرکت 
نکنند،  توجه  تهران  به  فقط  که  است  این  واترپلو  و 
بتوانیم  تا  باشند  داشته  نظر  شهرستان ها  به  هم  قدری 
بهتری  تیم های ملی  انگیزه و عشق و عالقه،  افزایش  با 
المللی بین  و  جهانی  آسیایی،  مسابقات  روانه   را 

 بکنیم.
بخش  استخرهای  بر  هیئت  نظارت  با  ارتباط  در  وی 
استخر  دارای  که  ارگان  هایی  و  نهادها  و  خصوصی 
شنا  هیئت  بهداشتی  و  فنی  لحاظ  از  گفت:  هستند، 
مسئولیت آنچنانی ندارد؛ اما بازرسان ما فعاالنه به تمام 
استخرها سرکشی می کنند وگزارش عملکردشان جهت 
بررسی و اقدام بعدی به هیئت ارایه می شود؛ ضمن اینکه 
از  بهداشت سرزده  نجات غریق و حوزه  ما در  همکاران 
استخرهای سطح شهر اصفهان و شهرستان ها دیدن می 
به  باشد،  اصولی  و  ما هم کمک هایی که منطقی  کنند، 

آنها می کنیم.
اجرایی  ضامن  افزود:  استان  شنای  هیئت  رییس 
از  ولی  هستند،  انتظامی  نیروهای  استخرها،  تخلفات 
لحاظ آموزش، نظارت بر نوع آموزش ها و تعرفه وقیمت 
گذاری ها، هیئت نظارت دارد که عملکرد استخرها برابر 
با قوانین و دستورالعمل هایی باشد که از سوی فدراسیون 
و هیئت صادر شده است؛ مضاف به اینکه استخرها هم 
باید تیمداری بکنند و در مسابقات بین استخرها شرکت 

فعال داشته باشند.
و  شیرجه  شنا،  هیئت  رییس  خلیلیان  مهرزاد  آقای 
واترپلوی استان اصفهان تصریح کرد: اینهایی که گفته شد 
پارامترهایی هستند که برای درجه بندی استخرها در نظر 
گرفته می شود؛ امیدواریم درسال های آتی برای افزایش 
کیفیت استخرها در شرایط بهتری به کار گرفته شوند؛ 
البته درحال حاضر هم نمی شود گفت وضعیت استخرها 
مناسب نیست؛ ولی به هرحال استخر جایی است مستعد 
آلودگی و ما الزم می دانیم از همه  مدیران استخرها که 
زحمت می کشند، به ویژه صاحبان بخش های خصوصی 
کنیم  تقاضا  می باشند،  استخر  دارای  که  هایی  ارگان  و 
توجه ویژه و بیش از پیش به آب استخرها داشته باشند؛ 
حتی  و  جوان  نسل  هم  و  دختران  و  بانوان  هم  چراکه 
سالمندان از این استخرها استفاده می کنند؛ اگر خدای 
ناخواسته دچار آلودگی و مشکلی بشوند از چشم شما و 
هیئت شنا می بینند و در نهایت استخر و مؤسسه هایی 
به خطر می  را  ما کم توجهی کنند  به توصیه های  که 
وارد  لطمه  هم  درآمدزاییشان  به  اینکه  ضمن   اندازد؛ 

می کند.
شنا،  هیئت  رییس  خلیلیان  مهرزاد  آقای  پایانی  توصیه 
توجه  استخرها،  مدیران  به  استان  واترپلوی  و  شیرجه 
به  شنا  آموزش  کیفیت  و  بهداشت  زیبایی،  به  بیشتر 

نوباوگان ونونهاالن بود.

«« روسای پیشین هیات شنا ، شیرجه و واتر پلوی 
اصفهان تا به امروز 

شایان ذکر اینکه: از سال 1327تا1331مرحوم شکراهلل 
سال  از  نجات،  راه  اهلل  نجات  تا48  سال32  از  ورزنده، 
48 تا 49 اکبر برجیان، در سال های 49 تا 56 مرحوم 
ارحام صدر و محمود رییسی و از سال 57 تا 60 شهید 
شریعت،  مرتضی   67 تا   60 سال  از  صفوی پور،  علیرضا 
تا   73 سال  از  موذن صفایی،  مهدی   72 تا   67 سال  از 
78 مهندس مسعود ابکا، از سال 79 تا 80 جواد یراقی، 
سال84  از  خلیلیان،   مهرزاد  دکتر   84 تا   80 سال  از 
تا 89 غالمحسین  از سال 88  تا 88 احمد رضا مهنام، 
سال  از  مختاری،  علی   90 تا   89 سال  از  حسینی، 
دکتر  مجددا   93 سال  از  و  شب انگیز  93حمید  تا   91
شیرجه  شنا،  هیئت  رییس  عنوان  به  خلیلیان  مهرزاد 
ارزشمندی خدمات  منشأ  اصفهان  استان  واترپلوی   و 

 بوده اند.
استان  واترپلوی  و  شیرجه  شنا،  ماندگار  چهره های  از 
علیرضا  قناعی،  محمدرضا  گرانقدر  شهدای  اصفهان، 
نام می بریم و مرحومان  صفوی پور و مسعود صفابخش 
زنده یاد: منوچهر تربتیان، رضا جلیلی، ولی اهلل احمدی 
یادشان و  شاد  روحشان  قاضی نورکه  مصطفی   و 

 گرامی باد.



حماسه  گفت:  اصفهان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
تاریخی 9 دی با آشکار کردن ظرفیت انقالب اسالمی در مقابله 
با جنگ نرم دشمنان، بستر رشد بیداری اسالمی را در منطقه  

هموار کرد.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی با اشار به حماسه 9 دی، 
ابراز کرد: تاریخ 33 ساله انقالب اسالمی، مملو از نقاط عطفی 
است که در اذهان ملت شریف و والیتمدار ایران اسالمی نقش 

بسته است.
وی تصریح کرد: دوران غرورآفرین دفاع مقدس و رشادت های 
و  آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیر  خطه،  این  جوانمردان 
پیشرفت های هسته ای از نمونه های بارزی است که جزو هویت 
و  این عرصه دشمنان  در  است؛  متعهد  و  والیتمدار  ایرانی  هر 
و شکوفایی  تا مسیر رشد  بوده اند  در تالش  فتنه گران همواره 
ملت ایران را سد کنند که با بصیرت ملت و رهبری مدبرانه رهبر 

فرزانه انقالب ناکام گشته اند.
بعد  فتنه  افزود:  اصفهان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 

و  نقشه ها  دیگر  از   88 سال  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  از 
ترفندهای معاندان و مغرضان نظام بود که با بصیرت ملت شریف 
و شهیدپرور ایران در حماسه 9 دی 88 نقش بر آب شد. صادقی 
خاطر نشان کرد: مردم با الهام از حماسه نهم دی، دیگر اجازه 
ظهور فتنه جدیدی را به هیچ شخص و گروهی نمی دهند و خود 
باورها و  و  انقالب اسالمی  از  فقیه  از منویات والیت  تبعیت  با 

ارزش های واالی اسالمی تا پای جان، حراست می کنند.
وی اظهار کرد: حماسه 9 دی و حضور ده ها میلیونی ایرانیان در 
برائت از فتنه گران و تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی)ره( 
و رهبر معظم انقالب اسالمی، روز تجلی غیرت دینی ملت شریف 
ایران و فروزان شدن شعله های بیداری و بصیرت آنان نسبت به 
واقعیت های نهفته در الیه های فتنه 88 به شمار می رود و برای 
همیشه پرچم آگاهی و دشمن ستیزی را در این کشور برافراشته 

نگه خواهد داشت.
فرمانده پایگاه بسیج اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
ابراز کرد: حماسه تاریخی 9 دی با آشکار ساختن ظرفیت انقالب 

بیداری  رشد  بستر  دشمنان،  نرم  جنگ  با  مقابله  در  اسالمی 
اسالمی در منطقه را هموار ساخت. صادقی گفت: در حال حاضر 
امت اسالمی در شرایطی دشوار به سر می برد و بحران های بزرگ 
و چالش های مهم، امروز و آینده اش را تهدید می کند؛ همگان در 
این شرایط، نیاز به توحید صفوف، نابودی فرقه گرایی و دوری از 
اختالفات مذهبی را درک کرده اند؛ اختالفاتی که قرن ها از آن 
می گذرد و به نظر می رسد راه حلی که همگان را راضی کند 

برای آن وجود ندارد.
وی اضافه کرد: شایسته نیست به بحث و جدل پیرامون موضوع 
به  بپردازیم،  معتبر  از چارچوب بحث های علمی  مذکور خارج 
ویژه اینکه اینها به اصول دین و ارکان عقیده مربوط نمی شود؛ 
چراکه همگان به خدای واحد، رسالت پیامبر )ص( و قرآن کریم 
ایمان دارند و سنت نبوی را به عنوان منبع احکام شرعی و نیز 

مودت اهل بیت )ع(، نماز، روزه و حج پذیرفته اند.
فرمانده پایگاه بسیج اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
اصفهان  استان  والیتمدار  و  مومن  مردم  تمام  از  کرد:  تصریح 

دی  در صحنه حماسه 9  گذشته  همچون  که  می کنم  دعوت 
حضور به هم برسانند و به تمام جهانیان ثابت کنند، ملتی که 
از پشتوانه ائمه اطهار )ع( برخوردار هستند، هیچ گاه ولی فقیه 

خویش را تنها نمی گذارند.

اصفهان می تواند گردشگر 
بیشتری بپذیرد

آذین عطریان
با لقب موزه  از آن همیشه  شهر گردشگری اصفهان که 
شهر نام می بریم، هر روز دستخوش تحوالتی می شود 
که تا حد زیادی به زیرساخت های گردشگری آن بستگی 

دارد.
برای  داوطلب  صورت  به  زیادی  شهروندان  که  این  با 
جذب گردشگر در این شهر تالش می کنند، همچنان به 
روزکردن زیرساخت های آن نیازمند یاری مسئوالن است. 
این روزها انتقادهایی به ساخت ایستگاه مترو در میدان 
از اصفهان  امام حسین)ع( می شود که شاید سبب شود 
تصویر آشفته ای در ذهن گردشگر بماند. طرح های عمرانی 
را نمی توان متوقف کرد، اما مدیران هوشمند گردشگری 
در این شهر باید برنامه هایی داشته باشند و قبل از مشاهده 
این پدیده ها از سوی گردشگران، به آنان اطالع دهند در 
کدام بخش از شهر، چه طرحی در حال اجراست و ممکن 
عمران  آن،  بر  عالوه  شوند.  مواجه  وضعی  چه  با  است 
افتد  می  اتفاق  جهان  شهرهای  و  نقاط  همه  در  شهری 
و گردشگر حرفه ای این موضوع را بارها دیده است. با این 
وجود اصفهان هنوز یک شهر گردشگر پذیر نشده است؛ 
زمانی این اتفاق می افتد که طرح های عمرانی را از نظر 
زمانی به حداقل برسانیم تا به بدنه گردشگری شهر آسیب 

وارد نشود.
 یکی دیگر از مظاهر بی مهری به گردشگران در این شهر 
این است که بسیاری از مغازه ها توضیحی برای گردشگران 

روی تابلوی خود به زبان های خارجی ندارند.
زبان  از  و حراست  برای حفظ  توسعه  پنجم  قانون  طبق 

فارسی، فروشندگان باید از به کار بردن زبان انگلیسی روی 
تابلو های فروشگاه ها خودداری کنند و در چنین شرایطی 
گردشگران باید از شکل ظاهری هر فروشگاه پی ببرند چه 
محصولی را ارایه می دهند و به رفع نیاز های خود بپردازند. 
یکی دیگر از کاستی های صنعت گردشگری کنونی شهر ما 
نداشتن نقشه گردشگری با بیان نام خیابان ها و محله هاست. 
اگر به هر گردشگر که وارد شهر اصفهان می شود، طرح و 
مسیر  گردشگری به زبان انگلیسی ارایه شود، او می تواند 
با اطمینان خاطر در مدتی که در اصفهان اقامت دارد، وقت 
تعداد گردشگاه های  این گذشته،  از  بگذراند.   را  مفیدی 
فعال در شهر اصفهان کم است و فقط تعدادی بنا را به 
پراکنده  گردشگاه های  که  حالی  در  می گذاریم.  نمایش 
زیادی برای معرفی به گردشگران داریم. مانند خانه های 
تاریخی که هنوز کاربری فعالی نیافته اند یا بناهای گذشته 
که بسیاری از آنها هنوز مرمت و بازسازی نشده اند و در 
نوبت مرمت هستند یا میراث ناملموس و آداب و سننی 
که کمتر به آن ها پرداخته می شود و بسیاری از آن ها 
فراموشی  حال  در  اصفهان  شهر  شهروندان  اذهان  در 
هستند. عالوه بر آن زیرساخت های خرید فعال نیست و 
قیمت گذاری های کاذب که از سوی برخی از فروشندگان 
اعمال می شود، باعث بدگمانی گردشگران می شود؛ به 
عنوان مثال یک نمونه از صنایع دستی در فروشگاه های 
به  متفاوت  قیمت  چند  با  دستی  صنایع  عرضه  مختلف 
فروش می رسد و چهره نامناسبی از فروشندگان شهرمان 
در خاطر توریست ها باقی می گذارد. از سوی دیگر بعضی 
تهران  در  مرکزی  شرکت های  از  که  تورها  راهنمایان  از 
با  می کنند؛  دخالت هایی  گردشگران  خرید  در  می آیند، 
این توصیه که از اصفهان خرید نکنید، بدگمانی بیشتر در 
مهمانان خارجی ایجاد می کنند. با توجه به این که اکنون 
متمرکز  از شهر  در بخش محدودی  اصفهان  گردشگری 
است، در بعضی نقاط طرح های عمران شهری می تواند 
به راحتی به بدنه این گردشگری صدمه بزند. در حالی که 
اصفهان می تواند در معرفی خود از آنچه اکنون هست، 
به  تاریخی شهر فقط  فراتر رود و در نشان دادن قدمت 
دوره صفوی اکتفا نکند. بلکه هنرهای دوره سلجوقی و آل 

بویه را نیز یادآور شود.
 شهر اصفهان برای برخورداری از موزه ای بزرگ، امروزی 
اخیر  اما در سال های  دارد؛  ارزشمند ظرفیت خوبی  و  
در بخش توسعه موزه های شهر شاهد پیشرفت چندانی 
در  ساختاری  ضعف  دالیل  از  دیگر  یکی  این  نبوده ایم؛ 
این بخش است. امید می رود با رفع این نواقص، تعداد 
شاهد  و  شود  بیشتر  کنونی  رقم  از  شهرمان  گردشگران 
تعداد بیشتری از این مهمانان باشیم. به ویژه اینکه گفته 
می شود با ورود هر یک نفر گردشگر می تواند برای 6 نفر 
شغل ایجاد شود و بسیاری از جوانان تحصیل کرده در این 

بخش به اهداف و ایده های خود برسند.

میراث  مدیرکل  فرهنگی  میراث  معاون    
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
یزد گفت: خانه سید معین الدین حاج صدر در 
محله اهرستان شهر یزد با شماره 31337 در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
عمومی  روابط  شنبه  سه  روز  گزارش  به 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
اظهار  نیا  ذاکری  محسن  یزد،  گردشگری 
و  پهلوی  دوران  به  متعلق  خانه  این  کرد: 
شامل دو قسمت محل سکونت شخص حاج 
بوده  او  پسر  سکونت  محل  و  الدین   معین 

است

وی افزود: این خانه تاریخی دارای دو ورودی 
قرار  غربی  ضلع  در  اصلی  ورودی  که  است 
دارد و پالن بنا مستطیل شکل است و بعد از 
ورودی یک راهرو قرار دارد که در ضلع جنوبی 

به حیاط راه می یابد.
استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل  معاون 
تغییرات  با  بنا  کرد: ضلع جنوبی  خاطرنشان 
کلی شامل پوشاندن تاالر و تبدیل آن به اتاق 
با سه پنجره رو به حیاط بوده است که در زیر 
این قسمت زیرزمین وجود دارد و اتاق ها در 
ضلع های شمالی و جنوبی و غربی هستند و 
ضلع شرقی دارای سه ایوان نما با ستون های 
و  دارند  هاللی  طاق  همگی  که  است  آجری 
است و حدود  پوشیده شده  با گچ  دیوارشان 
نیم متر توسط پله هایی با سطح حیاط فاصله 
دارند و سمت راست این ضلع ورودی یک اتاق 

است .

ذاکری نیا، همجواری با مسجدجامع اهرستان و 
اینکه خانه متعلق به یکی از متموالن و بازرگانان 
محله اهرستان است و در محل شهرت فراوان 
دارد را از ویژگیهای شاخص این بنا دانست و 
افزود: خانه حاج صدر برای استفاده مسکونی 
با حفظ  اکنون  طراحی و ساخته شده و هم 
 هویت، محل برپایی روضه خوانی در ایام محرم 

است.
عناصر  جمله  از  بنا  چون  شد:  یادآور  وی 
تشکیل دهنده بافت تاریخی یزد است، حریم 
آن از ضوابط عرصه بافت ثبتی تبعیت می کند.

استان یزد 2270 هکتار بافت تاریخی دارد که 
شهر یزد به عنوان نخستین شهر خشت خام و 
دومین شهر تاریخی جهان دارای بافت تاریخی 
به مساحت عرصه 743 هکتار و مساحت حریم 
پنج هزار هکتار در فهرست آثار ملی کشور به 

ثبت رسیده است.

خانه معین الدین حاج صدر یزد در فهرست آثار ملی ثبت شد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:
حماسه 9 دی، بستر رشد بیداری اسالمی را در منطقه  فراهم کرد

معارف و رگدشگری 

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور 
تاکید کرد :

تسهیل در ثبت جهانی روستای 
ابیانه با تشکیل پایگاه حفاظت ملی

در  نطنز  شهرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  روستایی  ابیانه 
شمال  کیلومتری   40 در  روستا  این  است.  اصفهان  استان 

غربی شهرستان نطنز در دامنه کوه کرکس قرار دارد.
دریا  سطح  از  متر   222 و  هزار  دو  ارتفاع  با  ابیانه  روستای 
یکی از مرتفع ترین روستاهای کشور است و با برخورداری از 
معماری بومی و بناهای تاریخی متعدد از روستاهای مشهور 
ایران به شمار می آید. روستای ابیانه با آب و هوای معتدل و با 
داشتن موقعیت طبیعی مساعد، در تاریخ 30 مرداد 13۵4 با 
شماره 1089 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است. روز گذشته نشستی با حضور اعضای شورای راهبردی 
پایگاه میراث فرهنگی ابیانه تشکیل شد تا با همفکری اعضا، 

هرچه زودتر این روستا به ثبت جهانی برسد.
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، در نخستین نشست 
حضور  با  ابیانه  فرهنگی  میراث  پایگاه  راهبردی  شورای 
مدیر کل میراث فرهنگی استان تاکید کرد : تشکیل پایگاه 
ابیانه، گام مهمی در ثبت جهانی  حفاظت ملی در روستای 
این روستای تاریخی است. نخستین جلسه شورای راهبردی 
پژوهشگاه  محل  در  ابیانه  تاریخی  روستای  ملی  پایگاه 
سید  نشست  این  در  گردید.  برگزار  کشور  فرهنگی  میراث 
با  کشور  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  رییس  بهشتی  محمد 
راهبردی  شوراهای  و  پایگاه ها  شکل گیری  پیشینه  تشریح 
شوراهای  تشکیل   : کرد  تاکید  کشور  حفاظت  پایگاه های 
پایگاه های حفاظتی کشور، گام مهمی در راستای  راهبردی 
به  وی همچنین  است.  پایگاه ها  مسایل کالن  سیاستگذاری 
ویژگی های تاریخی روستای ابیانه اشاره کرد و افزود: با توجه 
پایگاه  ابیانه، تشکیل  تاریخی روستای  آثار  به شاخص بودن 
که  ای  گونه  به  دارد؛  فراوانی  اهمیت  آن  در  ملی  حفاظت 
از موقعیتی ممتاز  تاریخی کشور،  ابیانه در میانه روستاهای 
برخوردارست. وی همچنین تاکید کرد: ویژگی های اجتماعی 
برجسته  چنان  آن،  تاریخی  جاذبه های  کنار  در  روستا  این 
امیدوارم  لذا  نامید؛  را یک شهر  ابیانه  باید  است که حقیقتا 
ملی  حفاظت  پایگاه  تشکیل  و  آمده  عمل  به  برنامه ریزی  با 
به زودی شاهد ثبت جهانی این روستای ارزشمند باشیم. در 
این نشست، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان  ادامه 
نیز با تاکید بر شرایط ویژه روستای تاریخی ابیانه تاکید کرد: 
پایگاه  ارتقای  کار،  آغاز  بدو  از  اینجانب  اولویت های  از  یکی 
ابیانه از سطح استانی به سطح ملی بوده  حفاظتی روستای 
با  ابیانه  روستای  مشکالت  و  مسایل  پس  این  از  لذا  است؛ 

جدیت در مرکز استان پیگیری خواهد شد.
اله یاری به دستاوردهای پایگاه حفاظتی ابیانه در سه ماه اخیر 
از  ابیانه  پایگاه حفاظتی  ارتقای  از  : پس  افزود  اشاره کرد و 
سطح استانی به سطح ملی، در سه ماه اخیر شاهد فعالیت های 
مثبت این پایگاه در راستای فراهم کردن مقدمات ثبت جهانی 
این روستای تاریخی بوده ایم. لذا هم اینک با جدیت در حال 

تهیه پرونده ثبت جهانی این روستای تاریخی هستیم.
 در ادامه این نشست سید احمد نجیبی مدیر پایگاه حفاظتی 
ابیانه گزارشی از وضعیت روستای تاریخی ابیانه ارایه و عنوان 
ابیانه دارای مسایل و مشکالتی است  کرد: روستای تاریخی 
نهادهای خدمتگذار  توجه همه  و  بدون حضور  آنها  که حل 
و نهادهای مردمی غیر ممکن خواهد بود. وی در ادامه این 
روستای  جهانی  ثبت  پرونده  تهیه  روند  از  گزارشی  نشست 
ابیانه ارایه کرد. اولین نشست شورای راهبردی پایگاه میراث 
فرهنگی ابیانه با حضور سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه 
میراث  کل  مدیر  اله یاری،  فریدون  کشور،  فرهنگی  میراث 
فرهنگی استان، مدیر میراث فرهنگی شهرستان نطنز، مدیر 
پایگاه روستای تاریخی ابیانه، رییس شورای اسالمی روستای 
دانشگاه های  و  میراث  پژوهشگده  اساتید  از  جمعی  و  ابیانه 
تهران در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار گردید. در 
این نشست طرح جامع حفاظت ابیانه که به تصویب شورای 
بررسی  از  پس  رسیده،  کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  فنی 
نهابی، به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارایه شد.
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اصفهان- رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: پدیده شوم داعش 
در روزگار ما  و هر نوع افراطی گری تکفیری و سلفی که سایه 
تاریک آن بر سر مسلمانان، باعث بر هم خوردن امنیت فکری 
و  غلط  درک  از  ناشي  می  شود،  و  شد  اسالم  جهان  فرهنگی  و 

انحرافی از اسالم و قرآن است.
به گزارش خبرنگار کیمیای وطن، آیت اهلل حسین مظاهری در 
پیامی به همایش  بین المللی دولت تمدن اسالمی که در سالن 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  اصفهان  وسیمای  صدا  همایش های 
)ص(  خدا  رسول  بعثت حضرت  همزاد  اسالمی  پرشکوه  تمدن 
و برآمده از ظهور اسالم است؛ چنانچه می دانیم آغاز این بعثت 
و رسالت با وحی الهی نازل شده بر قلب پاک پیامبر اعظم)ص( 
از  سخن  با  نیز،  وحی  اشعه  نخستین  این  تابش  و  است  بوده 
تازه ای در  بدین سان فصل  بوده و  قلم، همراه  خواندن و علم و 

تاریخ بشریت و تمدن، شروع شده است.
تمدن  این  استمرار  داد:  ادامه  اصفهان  علمیه  حوزه  رییس 
شکوهمند نیز به وسیله اهل بیت رسول اهلل )ص( انجام پذیرفته و 
هریک از آنان با رسالت خاص خویش، این تمدن بزرگ را زنده 
نگه داشته و به پیش برده اند؛ بنابراین رمز ادامه حیات این تمدن 
و  کتاب  یعنی  مرجعیت  و  اصالت  استمرار  و  گرو حفظ  در  هم 
سنت است.رییس حوزه علمیه اصفهان در بخش دیگری از این 
التزام  پیام آورده است: قرآن و عترت، دو ثقل ثقیلی است که 
به آن و عمل به تعالیم آن، تمدن اسالمی را پایدار و مستمر و 
مستحکم خواهد ساخت؛ تمدن اسالمی از ابتدای برآمدن تا به 
امروز در مواجهه با مخالفان و دشمنان فراوان بوده است؛ تا آنجا 
که نه تنها وجهه تمدنی اسالم مورد نفی قرار می گرفته، بلکه 
قرار می دادند.آیت اهلل  مورد خدشه  نیز  را  اسالم  بودن  بُعد دین 
مظاهری بیان داشت:  با وجود تمامی تالش های بیهوده دشمنان 
برای وانمود کردن به پایان تمدن اسالمی، این تمدن همچنان 
زنده و حاضر در صحنه است؛ هرچند همانند سایر تمدن ها، فراز 

و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.
لطمه های  آنچه  دشمنی ها  این  کنار  در  کرد:  اضافه  وی 
و  جهالت  ساخته،  وارد  اسالمی  تمدن  پیکر  بر  را  سنگین تری 
عمل نادرست خود مسلمانان در برهه هایی از تاریخ بود که هنوز 

نیز در گوشه و کنار جهان اسالم نمونه های آن دیده می شود.
آیت اهلل مظاهری اضافه کرد: نقش دو دسته از اقشار، همواره در 
احیا و تحکیم تمدن اسالمی، نقشی بی بدیل بوده است: نخست، 
دو  همان  دولتمردان  و  حاکمان  دوم  و  اندیشمندان  و  عالمان 
دسته ای که بنا بر تصریح روایات وارده، اگر صالح پذیرند، جامعه 
نیز صالح خواهد شد و اگر دستخوش فساد گردند، جامعه را نیز 

به دنبال خود فاسد خواهند ساخت.
نقش  کرد:   تصریح  پیام  این  در  اصفهان  علمیه  حوزه  رییس 
علم  پیشبرد  و  تولید  در  آنان  رسالت  به  فرهیختگان  و  عالمان 
و اخالق و فرهنگ وابسته است؛ نقش دولتمردان و حاکمان به 
شیوه عمل آنها در اداره حکومت و سیاست و در پیش گرفتن راه 

عقالنیت و خردورزی، بستگی دارد.
وی با بیان اینکه از حکومت و دولتی که برای اداره اجتماع، به 
تعالیم برآمده از کتاب و سنت، التزامی ندارد، نمی توان انتظار 
تحکیم و تعمیق تمدن اسالمی را داشت، تاکید کرد: اندیشه ها 
توسط  باید  عترت،  و  قرآن  اجتماعی  و  سیاسی  راهبردهای  و 
دولتمردان و حاکمان اسالمی به درستی، فهم شود و سپس با 

برنامه ریزی و عمل به منصه ظهور درآید.
بنیان های  بازشناسی  بدون  اسالمی،  تمدن  ««بازسازی 

تاریخی و فرهنگی میسر نیست 
دبیر علمی همایش دولت تمدن اسالمی گفت: بازسازی تمدن 
تاریخی و  بنیان های  بازشناسی  اسالمی، بدون مطالعه عمیق و 
فرهنگی میسر نیست؛ این همان شیوه اي است که اندیشمندان 
بر اساس معیارهای معرفتی خود، دیرزمانی است به کار  غربی 

گرفته اند.
احمد  سید  حجت االسالم  وطن،  کیمیای  خبرنگار  گزارش  به 
سجادی در همایش بین المللی دولت تمدن اسالمی که در سالن 
همایش های صدا وسیمای اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: اگر 
تمام  به  توجه  با  و  فکری  دقیق  مبنای  یک  از  برخاسته  تمدن 
زوایای خواسته های عقالنی و فطری انجام شود، می تواند باعث 

رشد و ترقی جامعه بشری شده و تبلور یک فرهنگ غنی را به 
همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه یک تمدن قدرتمند می تواند حکومتی مقتدرانه 
را پایه گذاری کند و بر اساس آن فرهنگی قوی را ترویج دهد، 
ابراز داشت: بر این اساس، تمدن اسالمی پایه گذار دولت اسالمی 
پرتو  در  می تواند  و  نیست  سویه  یک  ارتباط  این  و  بود  خواهد 

دولت اسالمی شاهد یک تمدن اسالمی باشیم.
دو  دولت،  و  تمدن  واقع  در  داد:  ادامه  سجادی   حجت االسالم 
حرکات  در  یکدیگر  مکمل  یک  هر  که  هستند  دایره ای  هالل 

جامعه انسانی در راستای اهداف مادی و معنوی است.
وی با بیان اینکه تمدن اسالمی بر اساس مجموعه ای از باورها و 
ارزش ها بر اساس آیات قرآن کریم، روایات ائمه اطهار و عقالنیت 
اندیشمندان دین باور، پایه گذاری  شده است، بیان داشت: این 
ارزش ها منجر به پیشرفت تمام شاخه های علم و معرفت شده 
و در سایه آن ایمان افراد جامعه به کمال می رسد؛ باعث ظهور 
میان  در  عملی  و  فکری  مختلف  نهادهای  و  اندیشه های جدید 

امت اسالمی می شود و نمود عینی پیدا می کند.
کرد:  اضافه  اسالمی  تمدن  دولت  بین المللی  همایش  رییس 
بیان ابعاد یک تمدن اسالمی با نگاهی به مبانی دینی و مطالب 
تاریخی و فکری آن با نگاه بین المللی، می تواند ما را در هرچه 

بهتر به عینیت رساندن تمدن در دولت اسالمی یاری رساند.
اندوخته های مادی  ««نقش فرهنگ و تمدن در گسترش 

و معنوی جامعه
دبیر  چلونگر  محمدعلی  همایش  این  از  دیگری  بخش  در 
داشت:  اظهار  اسالمی  تمدن  دولت  بین المللی  همایش  علمی 
و  مادی  اندوخته های  گسترش  و  پیدایش  در  تمدن  و  فرهنگ 
به مکتب های دینی  آنچه  معنوی نقش اساسی و کلیدی دارد؛ 
تمدن  و  فرهنگی  جایگاه  می بخشد،  هویت  آن  آرمان های   و 
آنهاست.وی با بیان اینکه هویت تاریخی هر جامعه ای در قالب 
فرهنگ و تمدن امکان پذیر است، افزود: جهان اسالم با پشتوانه 
ارزنده  و  درخشان  کارنامه ای  از  تمدن،  و  تاریخ  متمادی  قرون 
جنبه های  تبیین  اساس  این  بر  برخوردارست؛  جهان  تاریخ  در 
این تمدن و فرهنگ برای نسل حاضر، باعث می شود  گوناگون 
آنها  تاریخ، فرهنگ و هویت اجتماعی  به  آنان نسبت  تا آگاهی 
سد  را  بیگانه  اندیشه های  نفوذ  راه  بتواند  و  کند  پیدا   افزایش 

کند.
««ارمغان اسالم برای بشریت فرهنگ و تمدني بي بدیل 

است
دبیر علمی همایش بین المللی دولت تمدن اسالمی با اشاره به 
اینکه ارمغان اسالم برای بشریت فرهنگ و تمدن عظیم و جامعی 
است که تمامی انسان ها به ویژه مسلمانان را برای همیشه وامدار 
خود کرده است، تاکید کرد: آگاهی از فرهنگ و تمدن مسلمانان 

در گذشته، در شکل دهی و بازسازی شخصیت آنها بسیار موثر 
دو  طول  در  مستشرقان  از  زیادي  بخش  کرد:  اضافه  است.وی 
قرن گذشته، سعی کرده اند تا اصالت و کارآیی فرهنگ و تمدن 

اسالمی را برای دنیای معاصر انکار کنند.
موفقیت های  و  دستاوردها  از  اگرچه  افراد،  این  افزود:  چلونگر 
آن  خاص  دوره ای  در  اسالمی  تمدن  مادی   و   فنی  درخشان 
هم، به شکل فراوان و اغراق آمیز یاد می کنند اما با این وجود، به 
شکل ماهرانه ای از دیدگاه تاریخ نگری خود، تمدن اسالمی را در 

مقطعی خاص از تاریخ قرار می هند.
وي اضافه کرد:  آنها تاریخ مصرف این تمدن را تمام شده تلقی 
و آن را صرفا پیش زمینه ای برای تمدن غربی مطالعه کرده اند؛ 
بدین شکل این الگو گرچه درصدد درخشان نشان دادن تمدن 
اسالمی است، اما آن را مقدمه ای بر ظهور تمدن مدرن توصیف 
اسالمی  تمدن  دولت  بین المللی  همایش  علمی  می کند.دبیر 
اغلب  میان  در  اسالمی  تمدن  به  نگاهی  چنین  کرد:  تصریح 
پژوهشگران جهان اسالم، ناآگاهانه و از روی کژفهمی، به عنوان 

امری بدیهی موردمطالعه قرار می گیرد.
وي با بیان اینکه وجود این ذهنیت در میان محققان مسلمان 
برای حال و آینده تمدن اسالمی می تواند آسیب زا باشد، تصریح 
مهم  مولفه های  بر  تکیه  با  اسالمی  تمدن  هویت  معرفی  کرد: 
آن، مانند دولت و ملت با نگاه به حال و آینده می تواند پاسخي 
قانع کننده براي این ذهنیت که این تمدن متعلق به گذشته بوده 

است، فراهم کند.
دولت  و  جامعه  برای  اسالمی  تمدن  آینده  به  ««نگاه 

ضروری است
به  نگاه  نکته است که  این  تیبین  چلونگر گفت: هدف همایش 
آینده تمدن اسالمی برای جامعه و دولت ضروری است؛ بر این 
اساس در دنیای حاضر طراحی نوعی توسعه بر مبنای فرهنگ و 

تمدن اسالمی ضروری است.
افتخارات  درباره  عبارت پردازي  با  تمدن  به  ««دستیابي 

گذشته امكان پذیر نیست
تاریخ  تخصصی  کتابخانه  رییس  جعفریان  رسول  حجت االسالم 
اسالم و ایران که از سخنرانان مراسم افتتاحیه این همایش بود، 
در این زمینه اظهار داشت: در اینکه همه ما خواستار یک جامعه 
انتظار  اینکه  اما  ندارد؛  وجود  شکی  هستیم،  اخالقی  و  معنوی 
قابل  ما  ایرانی  و  دینی  داشته های  از  تمدن  تمام  باشیم  داشته 
استخراج باشد، صحیح نیست.وی افزود: در واقع این موضوع که 
ما تمامی معلومات جهان را به خود اختصاص دهیم و در پی آن 
باشیم که رد یا اشاره ای از تمامی اختراعات یا دانش جهانی را در  
 دین و روایات خود پیدا کنیم، نمی تواند تمدن اسالمی را شکل 

دهد.
رییس کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران ادامه داد: بر این 
دیده ایم،  را  غربی  پیشرفت های  هرگاه  موارد  اغلب  در  اساس  
بگوییم  و  تطبیق دهیم  با داشته های خود  را  آنها  سعی کردیم 
این مسأله از قبل در روایات یا کتاب دانشمندان ما وجود داشته 

است.
مسیر  در  نداشته ها  و  داشته ها  پاالیش  ««ضرورت 

دستیابي به تمدن
با  نمی توان  اینکه  بیان  با  جعفریان  حجت االسالم 
منابع  از  غربی ها  امروز  دانش  اینکه  مانند  عبارت پردازی هایی 
ابراز داشت:   گذشتگان ما به دست آمده به تمدن دست یافت، 
تمدن با شعار به دست نمي آید، بلکه ما باید بدانیم که دقیقا در 
کجای راه قرار داریم و داشته و نداشته های خود را در این راه  
پاالیش کنیم.وي گفت: سیستم فکری از گذشته تا کنون  درباره 
تمامی  که  است  در حالی  این  است؛  بوده  با غرب زدگی  مبارزه 

داشته های ما از غرب بد نبوده است.
با بیان اینکه در  رییس کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران 
واقع ما در تنها در برابر غرب موضع می گیریم و حاضر به نقد 
ابراز  نیستیم،  بزرگان  و  فلسفی خود  و دیدگاه  داشته های خود 
افتخار  داشت:  شکوه تمدن اسالمی مسأله اي است که موجب 

ما بوده و هست؛ اما در کنار آن باید نقد نیز وجود داشته باشد.
مشکل   را  دانش   به  دستیابی  ایراني  اندیشه  دانستن  کل  داناي 

کرده است.                                        فا طمه کازرونی 

رییس حوزه علمیه اصفهان:

پدیده شوم داعش ناشي از ادراک انحرافی از اسالم و قرآن است
 « گردشگری « گردشگری
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اصغر قلندری:
طی مراسم باشکوهی، باحضور قائم مقام باشگاه سپاهان و کادر فنی 

تیم فوتبال فوالد سپاهان سال نو میالدی، گرامی داشته شد.
در این مراسم که در هتل سپاهان اصفهان برگزارشد، پس از پخش 
کلیپ کوتاهی از صحنه های فیلم حضرت مریم)س( و تولد حضرت 
عیسی مسیح )ع (، تالوت آیاتی از قران کریم و نواختن سرود مقدس 

جمهوری اسالمی فضای سالن را عطرآگین کرد.
آنگاه مسعود تابش قائم مقام باشگاه سپاهان، درسخنانی فرا رسیدن 
والدت  با  است  پیداکرده  تقارن  امسال  که  را  میالدی   2016 سال 
فرخنده رسول اکرم ) ص ( و روز اخالق و مهرورزی، والدت امام جعفر 
صادق )ع ( و قرارگرفتن در آستانه روز بصیرت و میثاق امت با والیت، 
به اعضای مسیحی تیم و همه مسیحیان جهان تبریک گفت و خاطر 
نشان کرد: بازی روز گذشته سپاهان با استقالل خوزستان، بازی بسیار 
سختی بود؛ الزم می دانم به کادر فنی و بازیکنان سپاهان خداقوت و 

خسته نباشید، عرض کنم.
 وی سپس اظهار امیدواری کرد: تیم سپاهان نیم فصل بعدی را بهتر 
دنبال و جبران مافات کند و به  روزهای خوش گذشته باز گردد تا دل 

هوادارانش را شاد کند.
و  جوان تر  که  دورانی  در  استیماچ  ایگور  خوانندگی  کلیپ  پخش 
و  بود  برخوردار  خاصی  جذابیت  از  بود،  کرواسی  ملی  تیم  سرمربی 

حاضران ابراز شادمانی کردند.

 

استیماچ در رابطه با این ویدیوگفت: گرچه این موزیک برای سرگرمی 
تیم ملی کرواسی و قبل از آغاز بازی های جام جهانی سروده شده 
بود، اما بیشتر برای افزایش روحیه بازیکنان اجرا شد که با همراهی 
از دوستانم که درکار موزیک تبحر دارند و حرفه ای کار  تنی چند 
موزیک  معتقدم،  اینکه من  وپرداخته شد؛ ضمن  کنند، ساخته  می 
با فوتبال ارتباط خوب و تنگاتنگی دارد. سرمربی کرواس تیم فوتبال 
برای حاضران  با هدیه روز عید کریسمس  ارتباط  فوالد سپاهان در 
گفت: من قلبم را که لبریز از عشق به شماست، هدیه می کنم به تمام 
مسیحیان و اعتقاد دارم عید کریسمس، بهترین زمان برای فکرکردن 
به فقرا و مستمندان است؛ نه برای اهدای هدایاهای گران قیمت به 
دوستان وآشنایان. حضور )زورکی( هادی عقیلی کاپیتان تیم فوتبال 

سپاهان روی سن برای گفتن تبریک هم، حال وهوای خاص خودش 
را پیدا کرده بود که در چند جمله کوتاه سال نومسیحی را ازطرف خود 

و همبازی هایش به کادر فنی و بازیکنان مسیحی تیم تبریک گفت.
پس از نواخته شدن سه آهنگ شاد توسط گروه موسیقی حاضر در 
مراسم، کیک مخصوص کریسمس با حضور استیماچ و سایر نفرات 
کادر فنی، قائم مقام باشگاه، استاد محمد برزمهری پیشکسوت فوتبال 
بادوانی،  لئوناردو  سپاهان،  تیم  سرپرست  خوروش  رسول  سپاهان، 
لوسیانو پریراو فوزیل موسایف، توسط  استیماچ بریده شد و مقامات 
ایرانی حاضر در این مراسم با آویختن حلقه های گل و اهدای کتاب 
نفیسی محتوی عکس های بسیار زیبا از آثار و ابنیه های تاریخی و 
باستانی اصفهان، مسیحیان تیم سپاهان را مورد تقدیر قراردادند. از 
دعوت  به  قائدی فر  سعید  خوانندگی  مراسم  این  جالب  های  صحنه 
و  تیم  کاپیتان  عنوان  به  عقیلی  هادی  و  رمضانی(   ( برنامه  مجری 
باالخره فرمان قاطع استیماچ سرمربی تیم سپاهان بود که به زبان 

شیرین و دوست داشتنی لری خوانده شد.
غایب بزرگ این مراسم اصغر باقریان مدیر عامل باشگاه فوالد سپاهان 
بود که مشخص نشد به چه دلیل نتوانسته بود در این مراسم ویژه ای 

که بانی آن خود باشگاه سپاهان بوده شرکت کند؟!
حضور جمعی از ارباب رسانه که به دعوت باشگاه در این مراسم شرکت 
برنامه کریسمس  ویژه  برگزار شدن  باشکوه  در هر چه  بودند،  کرده 

طالیی نقش به سزایی داشت.

چربی کمتر، عمر بیشتر
جدید،  تحقیق  یک  طبق  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
توقف حرکت پروتئین مسئول انتقال چربی هایی نظیر 
طول  افزایش  به  تواند  می  بدن،  اطراف  به  کلسترول 

عمر کمک کند. 
در  آمریکا  رودایلند  ایالت  براون  دانشگاه  محققان   
تولید  توقف  با  که  دریافتند  خود  اخیر  های  پژوهش 
لیپوپروتئین موسوم به »ویتلوژنین« )VIT( در کرم ها، 

طول عمر آنها تا ۴0 درصد افزایش یافت. 
پروتئینی  هم  پستانداران  سایر  و  انسان  موش ها،  در   
»آپولیپوپروتئین  به  موسوم  مذکور  پروتئین  با  مشابه 
درمانی  های  شیوه  در  و  شود  می  تولید   »)apoB(
سعی  عروقی  قلبی  های  بیماری  پیشگیری  جهت  در 

می شود میزان تولید این پروتئین کاهش داده شود. 
مزایای  دارای  پروتئین  این  تحقیق جدید،  این   طبق 
دیگری هم هست. داده های به دست آمده از کرم ها 
عمر  از  مانع   apoB تکاملی  روند  که  دهد  نشان می 

طوالنی می شود. 
باره  این  در  تحقیق،  تیم  سرپرست  الپیر«،   »لوئیز 
اتفاقات  کننده  تعیین  عامل  پروتئین،  »این  می گوید: 
است.  روده ای  های  سلول  درون  چربی  در  داده  روی 
کاهش  را  لیپوپروتئین  این  تولید  بتوان  صورتیکه  در 
داد، این فرصت ایجاد می شود که چربی به شیوه های 

گوناگونی مورد استفاده واقع شود.«

رمز آیفون در کمتر از ۱۷ ساعت هک می شود
به گزارش کیمیای وطن، امنیت گوشی های هوشمند از جمله مواردی 
محسوب می شود که برای کاربران اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه 
اطالعات  می کنند،  استفاده  هوشمند  گوشی  از  جهانی  کاربر  میلیون ها 
بانکی،  حساب  جزییات  عکس ها،   پیام ها،  ایمیل ها،  جمله  از  شخصی 

اطالعات درمانی و ... در گوشی آنها باید ایمن باشد.
شرکت اپل همواره ادعا کرده است که آیفون یکی از قوی ترین و بهترین 
نشان  جدید  گزارش های  ولی  دارد.  را  جهان  در  ایمنی  سیستم های 
هک راحتی  به  هم  هوشمند  گوشی  این  امنیتی  سیستم  که   می دهد 

 می شود.
کرد  شکایت  نیویورک  دادگاه  به  هفته  این  آمریکایی  شهروند  یک 
به  آیفون  هوشمند   گوشی  داد:  توضیح  خود  قضایی  پرونده  در  و 
درخواست  او  می اندازد.  به خطر  را  او  اطالعات  و  می شود  راحتی هک 
انجام زمینه  این  در  را  اقداماتی  سریع تر  هرچه  باید  اپل  که   کرد 

 دهد.
»دیوید بایوئر« پس از طرح این پرونده قضایی روشی را برای هک کردن آیفون بیان کرد که تا قبل از آن هیچ کس مطلع نبود.

او گفت: دستگاهی به نام IP Box موجود است که به راحتی می تواند رمز عبور در نظر گرفته شده برای گوشی هوشمند آیفون را شناسایی 
کند.

از 1۷  کمتر  در  شود،  متصل  آن  به  آیفون  هوشمند  گوشی  آنکه  از  پس  و  می شود  فروخته  دالر  تا 200  قیمت 100  با  دستگاه  این 
 ساعت می تواند رمز عبور ۴ رقمی آن را شناسایی کند. این روش بسیار آسانی است که توسط هر کاربری می تواند مورد استفاده قرار

 گیرد.

آرام سازی
فکر  ابتدا  هستید،  عصبی  و  ناراحت  ندارید،  نفس  به  اعتماد  اگر 
کردن را کنار بگذارید، سپس بکوشید با ورزش، آرام سازی، نماز و 

نیایش به آرامش برسید.
 شناخت عمیق و درستی از خودتان داشته باشید؛ چون پی بردن 
به توانایی های بزرگ و پنهان خودتان یکی از راه های مهم و موثر 
افزایش اعتماد به نفس است؛ بنابراین ذره بین به دست بگیرید و 
از  بگیرید.  و جدی  کنید  را کشف  استعدادهای خود  کوچکترین 
طرف دیگر حواستان به تعریف هایی که دوستانتان از شما ارایه می 
دهند، باشید؛ شاید الزم باشد، خیلی هایشان را باور کنید. خیلی 
وقت ها با توجه به چیزی که درباره شما می گویند می توانید به 

بخش های پنهان وجود خود پی ببرید و آنها را جدی بگیرید.
نقاط ضعف خود را بشناسید

مرحله دوم این است که نقاط ضعف خود را بشناسید، برای رفع 
آنها اقدام کنید و در صورتی که این کار عملی نیست، با آنها کنار 
بیایید یا از راه های ممکن آنها را جبران کنید؛ مثال اگر ناتوانی 
و محدودیت های جسمی یا مادرزادی و وراثتی دارید، از طریق 
افزایش توانایی های علمی یا هنری خود این نقص را جبران کنید.

کارهایی را که به خوبی انجام داده اید، به یاد آورید
شاید انجام این امر در ابتدا مشکل باشد. ولی پس از مدتی با به 
یاد آوردن موفقیت کوچک اعتماد به نفستان افزایش می یابد. شاید 
ام«.  نداده  انجام  یا کار مهمی  ام  بگویید »من هرگز موفق نشده 
روزمره  رویدادهای  انجام  کنید.  فتح  را  اورست  قله  نیست  نیازی 
وجود  )با  گواهینامه  گرفتن  مثال  برای  است.  موفقیت  نوعی  نیز 
اضطراب(، قبول شدن در امتحان)با درس خواندن زیاد( عضویت 
در تیم ورزشی، الغر شدن، پس انداز کردن برای خرید دوچرخه، 

کمک به دیگران و صدقه دادن.

کاری را که در آن ماهر هستید، انجام دهید
کاری را که در آن ماهر هستید، انجام دهید تا احساس لیاقت و 
موفقیت کنید؛ هر کس در رشته ها و کارهایی بیشتر موفق است؛ 
یکی در آشپزی، یکی خیاطی، دیگری هم در کوهنوردی و ... نوع 
کاری که در آن مهارت دارید، مهم نیست؛ بلکه میزان رضایتی که 
از خودتان بابت انجام دادنش دارید، مهم است. همان وقت که به 
خودتان دست مریزاد می گویید، اعتماد به نفستان جان می گیرد.

پی بردن به توانایی ها
پی بردن به توانایی های خود یکی از راه های مهم و موثر افزایش 

اعتماد به نفس است .
 به خود اطمینان دهید که شما هم می توانید اشتباه کنید

اگر احساس بدی نسبت به خود دارید، به خود تذکر دهید که شما 
هم می توانید اشتباه کنید. احساساتتان بر افکار و رفتار شما تاثیر 
می گذارد، وقتی احساس بدی نسبت به خود دارید، فقط خاطرات 
بد را به یاد می آورید و نسبت به خود بدبین می شوید. همیشه به 

خود یادآور شوید که شما هم می توانید اشتباه کنید. 
 از کسانی که شما را تحقیر می کنند و باور ندارند، دوری 

کنید
از کسانی که شما را تحقیر می کنند و باور ندارند، دوری کنید. 

توصیه ساده ای است اما جواب می دهد.
 در زندگی هیچ گاه لجباز نباشید

در زندگی هیچ گاه لجباز نباشید؛ اما در حد یک دنده ترین آدم ها، 
که  باشید  امیدوار  همیشه  نروید؛  ناامیدی  بار  زیر  وجه  هیچ  به 

ناامیدی خودش اعتماد به نفس را در حد زیادی فلج می کند.
 از مقایسه کردن خود با دیگران جدا بپرهیزید

هر چند همه مان به این کار بد عادت داریم، اما اگر اعتماد به نفس 
زیاد می خواهید از مقایسه کردن خود با دیگران جدا بپرهیزید و 

تنها خود را با گذشته های خودتان مقایسه کنید. اگر رو به رشد 
و پیشرفت و در حال حرکت هستید، خوب است و دلیلی ندارد 

غصه عقب ماندگی از فامیل یا دوستان را بخورید.
 آیه یاس درونی نخوانید

آیه یاس درونی نخوانید؛ یعنی به خودتان شکست و ناتوانی را تلقین 
نکنید. اگر کسی هم بود که از این اخالق های بد داشت، تحت 
تاثیرش قرار نگیرید؛ چون در نتیجه این افکار، حس باورپذیریتان 
 نسبت به خودتان کم می شود و سطح خود و توانایی هایتان را پایین

 می آورید.
انجام  دارند  زیاد  نفس  به  اعتماد  که  را  آدم هایی   حرکات 

دهید
هایی  آدم  حرکات  تقلیدی  انجام  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
به نفس زیاد دارند، ترشح هورمون های تستوسترون  اعتماد  که 
می دهد؛ خالصه  افزایش  را  قدرت هستند  افزایش  به  مربوط  که 
تغییرات هورمونی پیچیده ای رخ می دهد. بنابراین موقع ایستادن 
با شانه های رو به عقب و صاف بایستید. بلند صحبت کنید و با 
اعتماد به نفس رفتار کنید. با تقلید این رفتار، دیگران هم شما را 

جدی تر می گیرند.
 به سالمت و ظاهرتان برسید

گوید:  می  هرتفوردشایر  دانشگاه  از  پاین«  »کارن  پروفسور 
»لباس های خاص در شرایط مختلف می تواند به افرادی که آن را 
به تن دارند، اعتماد به نفس بیشتری بدهد. او در کتابی که با همین 
موضوع منتشر کرده، مدعی است که لباس بر فرآیندهای ذهنی 
یک شخص تاثیرگذار است و بیش از طرف مقابل، احساسات خود 
فرد را تغییر می دهد. پس خوب بپوشید، به سالمت و ظاهرتان 

برسید و قهرمان زندگی خودتان باشید.
 کارهای معوقه را انجام دهید

کارهای معوقه را انجام دهید. هر کاری را که مستلزم تصمیم گیری 
است، انجام دهید؛ برای مثال تلفن کردن به دوست، نظافت منزل، 

تعمیر ماشین.

باحضورکادرفنی تیم فوتبال فوالد سپاهان:

         مراسم ویژه کریسمس در هتل سپاهان!

راه های افزایش اعتماد به نفس

MS اصفهانی ها رکورددار ابتال به
حدود  اینکه  بیان  با  »ام.اس«  انجمن  علمی  هیئت  عضو  یک 
هزار   23 گفت:  هستند،  مبتال  بیماری  این  به  ایرانی  هزار   60
ساکن آن  اطراف  شهرهای  و  تهران  در  بیماران  این  از   نفر 

 هستند.
بیشتر  اینکه  بیان  با  آنا،  با  گفت و گو  در  ترابی  حمیدرضا  دکتر   
تولید  کشور  در  »ام.اس«  به  مبتال  بیماران  نیاز  مورد  داروهای 
و  کیفیت  گفت:  دارد،  قرار  بیمه  پوشش  تحت  و  می شود 
نمونه های  با  کشور  داخل  در  شده  تولید  داروهای  اثربخشی 
داروهای  به  بیماران  خوشبختانه  ندارد؛  تفاوتی  خارجی 
قرار  استفاده  مورد  را  آنها  و  می کنند  اعتماد  داخل   تولید 

می دهند.
 این عضو هیئت علمی انجمن »ام.اس«، افزود: آمارها نشان  می دهد 
حدود 60 هزار نفر در کشور به »ام.اس« مبتال هستند؛ 13 هزار 
نفر از بیماران ساکن تهران و 10 هزار نفر در شهرهای اطراف تهران 

مانند کرج زندگی می کنند.
 وی با بیان اینکه »ام.اس« در اصفهان از آمار باالیی برخوردار است، 
عنوان کرد: آمارها نشان می دهد از هر 100 هزار تهرانی 50 نفر به 
»ام.اس« مبتال می شوند که این آمار در اصفهان 110 نفر در هر 

100 هزار نفر است.

 ام وی ام ۳۱۵ اسپورت
 در راه ایران

به گزارش کیمیای وطن،  ژانگ گویی بینگ مدیر عامل شرکت 
مدیران خودرو، خودروی جدید Sport 315 MVM  در آینده 
نزدیک به بازار عرضه خواهد شد. این روزها بازار مملو از خودروهای 
متنوع با اندازه و ابعاد گوناگون و کاربردهای متفاوت می باشد تا 

نیاز اقشار مختلف مصرف کنندگان را تامین نماید. 
یکی از بخش های بازار که همیشه جذاب بوده و فاقد تنوع در ایران 
اسپورتی می باشد؛  با ظاهر و خصلت  است، خودروهای هاچ بک 
القا کننده  خودروهایی که حس یکنواختی را از شما دور کرده و 
هیجان و لذت است. قشر جوان معموال طالب اینگونه از خودروها 
حس  بینندگان،  به  معموال  آنها  خاص  طراحی  چراکه  هستند، 

خاصی که توام با نشاط و حرکت است را القا می کند. 
اخیرا شرکت مدیران خودرو پس از عرضه موفق هاچ بک زیبا و 
دوست داشتنی خود یعنی 315 که در سال های اخیر فروش بسیار 
مناسبی را داشته و از طرفداران زیادی برخوردارست، تصمیم گرفته 
تا مدل اسپرت این خودرو را نیز راهی بازار کند.گونه اسپورت با 
تغییراتی در ظاهر خودرو که شامل: پوشش کرومی روی سپر جلو 
و عقب، مه شکن جلو، ابرویی روی گلگیر جلو و عقب، رکاب کنار 
با  درب خودرو، پوشش درب باک خودرو دانست که در مجموع 
تغییرات صورت گرفته، ظاهر زیبا و اسپرتی را به خودرو بخشیده 

است. 
ورود این محصول جدید قطعا جای خالی هاچ بک های اسپرت در 
بازار ایران با قیمت مناسب را پر خواهد کرد تا قشر جوان و سایر 
داشته  را  مهیج  با یک محصول  رانندگی  تجربه  خودرو دوستان، 
باشند. ام وی ام 315 یک هاچ بک زیبا و اسپرت با المانهای طراحی 
ایتالیایی این خودرو و ویژگی های  با توجه به طراحی  روز است؛ 
مشتری پسند آن تا به امروز فروش موفقی را در بازار ایران تجربه 
کرده است. لذا بیشینه موفق این هاچ بک زیبا خود عاملی برای 
موفقیت مدل اسپورت آن در بازار کشور خواهد بود؛ از همین روی 
شرکت تولید کننده ) مدیران خودرو( به زودی این مدل را راهی 

بازار خواهد کرد. 
به  آنها  روزافزون  عالقه  و  جوان  نسل  زیاد  جمعیت  به  توجه  با 
خودروهایی با ظاهر زیبا و اسپرت می توان انتظار موفقیت را برای 
این محصول زیبا داشت. تغییرات صورت گرفته بر روی خودرو در 
قسمت جلو پوشش کرومی بر روی سپر باعث القا حس اسپرتی و 
شکیل تر شدن می شود و همچنین ابرویی روی گلگیر قسمت جلو و 
عقب حس اسپرتی و دینامیک قوی تری را القا می کند،؛ همچنین 

رکاب جانبی درب ها به زیبایی خودرو کمک شایانی نموده است؛ 
پوشش کرومی سپر عقب نیز به مانند سپر جلو حالتی اسپورتی و 
شکیل به خودرو داده است؛ همچنین پوشش روی چراغ مه شکن 
پوشش  و  کرد  اسپرت تر  و  زیباتر  را  خودرو  که  یافته  تغییر  جلو 
در  را  متفاوت  و  خاص  حالتی  نیز  بنزین  باک  درب  آلومینیومی 
خودرو ایجاد کرده است. تمام عوامل و تغییرات دست به دست 
هم داده تا از این هاچ بک دوست داشتنی چهره یی جذاب و مهیج 
را بسازد تا مورد توجه بسیاری از مشتریان واقع شود و سهم قابل 

توجهی از بازار را از آن خود کند. 

جـــوان
اثرگذارترین رده سنی کشور است و  اینکه قشر جوان   به  با توجه 
می تواند کشور را در شرایط حساس، یاری و از آسیب ها و خطرات 
معظم  رهبر  بیانات  از  منتخبی  در چند شماره،  دهد،  نجات  جدی 
انقالب را درباره »جوان« یادآور می شویم و بدون شرح و توضیحی به 

رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی می پردازیم: 
بی تفاوتی و خونسردی جایز نیست

برای  باشد.  پیشرو  باید  جوان  نسل  ایران،  ملت  عظیم  حرکت  در   
نسل جوان -به خصوص نسل جوان دانشجو- بی تفاوتی و خونسردی 
جایز نیست. آن جوانی که به سرنوشت کشور نیندیشد و حوادث و 
خصومت هایی را که نسبت به کشورش در دنیا سازماندهی می شود، 
نبیند و نسبت به آنها نجوشد و نخروشد، آن جوان الیق این نیست 
که نام جوان شهروند یک ملت انقالبی را روی خودش بگذارد. روح 
جوان، آن روح پر تپشی است که در سختی ها، به داد کشور و ملت 

رسید و آنها را نجات داد.
 حواستان جمع باشد!

زیادی می کند؛   جوانان عزیز! دشمن روی شما سرمایه گذاری های 
حواستان جمع باشد. عده یی را به بی تفاوتی می کشاند و عده یی را 
دلسرد و مایوس می کند. یاس، بزرگ ترین آفت جوان است. جوان ها 
بدانند که متاسفانه یاس به روح جوان زودتر راه پیدا می کند؛ همچنان 
به  می خواهد  دشمن  که  یاسی  مقابل  در  است.  این گونه  امید  که 

جوان ها تلقین و تزریق کند، خودتان را مصونیت بدهید.
 تفکرات سیاسی غلط

از  که  بکند  احساس  این  دچار  را  جوان  که  اندیشه یی  هر  امروز،   
اندیشه  این  و مدیران کشور جداست،  انقالب  پیشروان  و  مسئوالن 
و تفکر، از نوع همان تفکرات سیاسی غلط تزریق شده است. امروز 
باید ملت و دولت، پشت به پشت و دست به دست هم و در کنار 
یکدیگر، با تمام توان تالش کنند تا همه  طلسم های استکبار و سلطه 
را بشکنند و از بین ببرند. این، صحنه  بسیار مهم و حساسی است. 
تفکری که شما را هدایت خواهد کرد و باید بکند، تفکر اسالمی است. 
 باید در دانشگاه ها به تفکرات اسالمی و کار اسالمی، خیلی اهمیت

 بدهید. سرویس ورزش و جوانان 

 درمان کبد چرب با 
طب سنتی

از مشکالت  ناصحیح  تغذیه  و  دلیل کاهش تحرک  به  کبد چرب 
پزشکی رو به گسترش در جهان صنعتی امروز است.

کبد چرب اختالل مزمن و بدون عالمت کبدی است که علت آن 
کبد چرب  علل  شایع ترین  است.  کبد  در  التهاب  و  چربی  تجمع 
است.  بودن چربی خون  باال  و  دیابت، سوء تغذیه  ایران چاقی،  در 
علت ها  شایع ترین  از  الکل  باالی  مصرف  دنیا  دیگر  کشورهای  در 
محسوب می شود. از دیگر علل کبد چرب می توان به کاهش وزن 
ناصحیح و  تغذیه  مادرزادی، سوء جذب چربی،  اختالالت  ناگهانی، 
مصرف بیش از حد چربی و کربو هیدرات، گرسنگی طوالنی مدت، 
بررسی ها  و  تحقیقات  کرد.  اشاره  مدت،  طوالنی  وریدی  تغذیه 
همچنین نشان داده است، داروهایی مانند کورتون ها، هورمون های 
استروژن، قرص های ضدبارداری، داروهای تقویت جنسی و استرس 
از عوامل زمینه ساز این مشکل است.کبد چرب بدون عالمت است و 
در بعضی افراد ممکن است احساس پری شکم و درد خفیف ناحیه 
راست شکم را ایجاد کند. این مشکل معموال به صورت اتفاقی در 
حین بررسی های آزمایشگاهی یا سونوگرافی مشخص می شود.این 
مشکل به ویژه در مراحل اولیه قابل درمان است، اما در تعدادی از 
بیماران در صورت درمان نشدن ممکن است به فیبروز کبدی یا 
این صورت درمان آن  در نهایت سیروز کبدی منجر شود که در 
بسیار دشوار خواهد بود؛ بنابراین در اینجا به روش های طبیعی برای 
اثر بخش  بسیار  تواند  اشاره می کنیم که می  این مشکل  درمان 
باشد. اولین توصیه، اصالح تغذیه و شیوه زندگی است.کاهش مصرف 
گوشت چربی و مواد قندی و مصرف بیشتر میوه و سبزیجات توصیه 
کلی بسیار مفید است. جایگزینی گوشت با سویا جایگزینی شام 
سیب،  سرکه،  تربچه،  ترب،  کاهو،  کلم،  هویج،  شامل  ساالدی  با 
آبغوره، پرهیز از آب خوردن بین غذا، استفاده بیشتر از سیر، پیاز، 
 سبزیجات تازه، لیموترش و سیب در رژیم غذایی روزانه بسیار مفید

 است. زنجبیل و زردچوبه تاثیر مفیدی بر روند بهبود کبد چرب 
مفید  تواند  می   E ویتامین  مدت  کوتاه  و  مقطعی  مصرف  دارد؛ 
شفابخشی  تاثیرات  انگبین  سرکه  لیوان  یک  روزانه  مصرف  باشد. 
عرق  خارشتر،  عرق  کاسنی،  عرق  و  دارد  چرب  کبد  درمان  در 
مریم  گل  کرده  دم  نوشیدن  است.  مفید  نیز  شاه تره  عرق  و  بید 
نیز اثربخش است. کاهش تدریجی وزن و ورزش روزانه می تواند 
البته توجه  به گونه چشمگیری در درمان کبد چرب مفید باشد. 
 داشته باشید کاهش ناگهانی وزن ممکن است این مشکل را تشدید 
البته  کند. طب سنتی تدابیر خوبی برای درمان کبد چرب دارد، 
برای درمان آن حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید؛ زیرا نوع 
 گیاهان و درمان تجویز شده براساس شرایط و مزاج فرد متفاوت

 است.1-درمان در طب نوین: در طب نوین درمان اختصاصی برای کبد 
چرب وجود ندارد؛ ولی شما با کنترل بیماری های زمینه ای از قبیل کاهش 
وزن، چربی های خون، دیابت و یا قطع نمودن داروهای مسبب )قطعا با 
نظر پزشک معالج نه به طورخودسرانه( می توانید از پیشرفت این بیماری 

جلوگیری نمایید.
2- درمان و پیشگیری در طب سنتی: در طب سنتی با استفاده از خواص 
بعضی گیاهان و عصاره گیری از آنها می توان ترکیباتی به دست آورد که به 
وسیله آنها به راحتی و با موفقیت کامل کبد چرب درمان می شود؛ در ذیل 
به یکی از نسخه های مجرب و آزموده شده که به راحتی کبد چرب را 

درمان کرده، اشاره می کنیم.
افشره پاک سازی کبد پاپریکا

در تهیه این عصاره گیاهانی به کار رفته که همگی در دفع مواد زاید از خون 
و کبد نقش به سزایی دارند. همچنین با توجه به اینکه این دارو از لطافت 
زیادی برخوردار است، قابلیت جذب شدن و  نفوذ به اعماق مویرگ های بدن 
را دارد؛ بر این اساس درمان بیماری هایی به شرح ذیل با استفاده از این دارو 
به سادگی انجام پذیر است: غلظت خون، چربی خون،  خواب رفتن اعضای 
بدن و ضعف کبد. و همچنین چون این دارو توانایی سم زدایی و چربی زدای 
یزیادی دارد، درمان بسیار قابل توجهی برای انواع بیماری های کبدی است 

و مخصوصا کبد چرب را به سهولت درمان می کند.
درمان  برای  است؛   C ،B،A ویتامین های  از  سرشار  عصاره  این  ضمنا 
بیماری های صفراوی از قبیل کبودی رنگ چهره و لب ها ، احساس گرمای 

زیاد بدن ، صفرا مزاجی و یرقان بسیار موثر است.
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 انـسـان بـا بـصـیـرت کـسی است که بشنود و خوب بیندیشد؛ بنگرد و ببیند و از تجارب دنیا 

بهره گیرد، سپس در راه روشن حرکت کند.
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