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روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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 )داخلی 335(

نوبت دوم

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان)سهامی خاص(

شماره
 مناقصه
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11/000/000 1/495/109/200 عمرانی 94-4-318

محل
 تامین اعتبار

مبلغ تضمینبرآورد )ریال( 
) ریال ( موضوع مناقصه

94-4-316

94-4-320

94-4-321

جاری

عمرانی

عمرانی

7/623/558/662

13/114/761/154

1/088/702/44855/000/000

30/000/000

46/000/000
اجرای عملیات قسمتی از خط انتقال فاضالب شهر 

گلپایگان و گوگد )با ارزیابی  کیفی( 

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

اجرای ترمیم آسفالت ترانشه های فاضالب 

شهرضا

 توسعه شبکه فاضالب منطقه 5 اصفهان 

)قرار داد باز( 

اصالح و توسعه شبکه آب منطقه 3 اصفهان 

)قرار داد باز( 

در دورانی که عده ای بی هیچ هم و غمی بخیالنه سفره نعمت 
را مختص خود می پندارند، انسان هایی نیز هستند که در 
کوره راه ها و کوه و کمر و خارستان ها درصددند تا از این راه 

خود را به جاده اصلی عدالت برسانند.
اما  است؛  جهادی  گروه  نامشان  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
رسمشان غیرت و فداکاری، هدفشان پاک کردن آثار فقر و 

محرومیت از چهره جامعه است.
و  می شوند  دور هم جمع  ها  بچه  که  روزی   همین چند 
آستین همت باال می زنند، خودش یک دنیا تجربه و خاطره 

است.
با شیرینی کسب رضای خدا، رنگ و   سختی کار آمیخته 
بوی اردوی جهادی را از اردوهای دیگری متفاوت کرده است.

«« فصل اول: تربیت انسان عصر ظهور
 برای یک بار هم که شده تجربه شیرین حضور در اردوی 
جهادی و چشیدن طعم دورهم بودن، عده ای جوان را که 
چهره هایشان هر چند کم سن و سال می زند، اما رنگ خدا 
به خود گرفته اند و تجربه کار سخت برای خدا را در عنفوان 

جوانی برای خود رقم زده اند...

نقلیه  از وسایل  معاینه فنی خودرو، استفاده 
و  کاهش خودروهای تک سرنشین  عمومی، 
خاموش کردن ماشین در ترافیک و در هنگام 
توقف، از جمله راه های ساده کمک به کاهش 

آلودگی هواست.
معضالتی  مهم ترین  از  یکی  هوا  آلودگی   
است که ساکنان کشورهای در حال توسعه 
و توسعه یافته را به یک میزان تحت تاثیر قرار 

می دهد.
گروه  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان  ایرنا،  علمی 
کرده است که 80 درصد مرگ و میر زودرس 
های  بیماری  دلیل  به  هوا،  آلودگی  از  ناشی 
مغزی، 14درصد  سکته  و  قلب  کرونر  عروق 
موارد به دلیل بیماری های مزمن انسداد ریه و 
عفونت های حاد تنفسی و شش درصد مابقی 

نیز ناشی از سرطان ریه است. 
پدیده  دلیل  به  سرد  فصول  در  هوا  آلودگی 
این شرایط،  در  تشدید می شود که  وارونگی 
بیماران،  و  کودکان  باردار،  زنان  سالمندان، 

قشر آسیب پذیرتر محسوب می شوند. 

نقلیه  از وسایل  معاینه فنی خودرو، استفاده 
کاهش خودروهای تک سرنشین،  و  عمومی 
انتظار  که  است  اقداماتی  مهم ترین  جمله  از 

می رود، شهروندان رعایت کنند. 
کاهش  برای  اروپا  زیست  محیط  آژانس 
و  کرده  ارایه  ساده  راهکار  چند  هوا  آلودگی 
انجام آنان را وظیفه تمام شهروندان دانسته 

است. این موارد عبارتند از :
-پیاده روی، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و 

دوچرخه برای انجام امور روزانه
-افزایش تدریجی شتاب ماشین و پیروی از 

حد مجاز سرعت هنگام رانندگی
-تنظیم باد الستیک ها

-توجه به استانداردهای آالیندگی خودرو در 
هنگام خرید

-خاموش کردن ماشین در ترافیک یا هنگام 
توقف

-خاموش کردن چراغ های اضافی در منزل و 
محل کار

-استفاده از وسایل الکتریکی دارای برچسب 
انرژی و کم مصرف...
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اردوی جهادی فصلی برای تربیت 

انسان عصر ظهور
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 تصمیمات فوری و کوتاه  مدت دولت برای کاهش 
آلودگی هوا 

امام جمعه اصفهان: 

در انتخابات نباید 
نظر خود را به 
دیگران تحمیل 

کنیم

اصفهان برای اقامت 
 گردشگران 

به 500 هتل نیاز دارد

استاندار اصفهان:

چندین مورد از نفوذ 
فرهنگی در اصفهان 

شناسایی و مسدود شد 

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح

 شرط کاهش

  6 تا 10 ماهه 
خدمت سربازی

 تابلوسازان نقش مهمی در زیباسازی بصری 

شهر دارند

راهکارهای کاهش آلودگی هوا چیست؟
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170هزار اتباع افغانستان 

در اصفهان سکونت دارند

سایه رکود بر بازار مسکن 

اصفهان

خبر

در شهر

 رییس جمهور در جلسه هیئت دولت اعالم کرد:



استاندار اصفهان:

چندین مورد از نفوذ فرهنگی 
در اصفهان شناسایی و مسدود 

شد 

استاندار اصفهان با اشاره به نفوذ دشمن از طریق 
هجمه و جنگ فرهنگی به الیه های نظام گفت: در 
نفوذ در عرصه  از  ماه گذشته، چندین مورد  چند 
فرهنگی که عمدتا در بخش دانشگاهی در استان 
بوده است، توسط مراجع اطالعاتی شناسایی و راه 

آن مسدود شده است.
روز  زرگرپور  رسول  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
 ۹ پیرامون سالروز حماسه  چهارشنبه ۹ دی ماه،  
دی اظهار کرد: در سال ۸۸، فتنه بزرگی به وقوع 
پیوست و دشمنان اسالم و حکومت سعی کردند 
خیابان ها،  کف  در  آنها  حضور  و  عده ای  فریب  با 
و هجمه  تهدید  مورد  را  انقالب  زعم خودشان  به 

قرار دهند.
 وی با بیان اینکه مردم بصیر، با فرهنگ و بلوغ یافته 
در عرصه سیاسی ایران، به ویژه اصفهان یک روز 
زودتر از سراسر کشور در ۸ دی ۸۸ علیه توطئه ها 
پرشور  قیام کردند، گفت: حضور  فتنه دشمنان  و 
این  خیابان ها،  و  جامعه  صحنه  در  ایران  مردم 
الحمداهلل جمهوری  و  را خنثی کرد  بزرگ  توطئه 

اسالمی ایران از این گردنه مهم با ایمنی رد شد.
 استاندار اصفهان عنوان کرد: آنچه که امروز رهبر 
معظم انقالب بر آن تاکید دارند، بحث نفوذ است؛ 
نفوذ در ابعاد مختلف نظام از آن نظر در دستور کار 
دشمن قرار گرفته است که دشمن در سنوات قبل 
و در عرصه های مختلف امکان غلبه بر مردم و نظام 

را نداشته و شکست خورده است.
مردم  بی بدیل  مقاومت  و  ایستادگی  افزود:  وی   
اهداف  نشستن  ثمر  به  از  مانع  همواره  اصفهان، 
شخصیت ها  ترور  تحمیلی،  جنگ  بعد  در  دشمن 
و دانشمندان ایرانی، توطئه ها و کودتاها علیه نظام 
دشمن  امروز  است،  ایران شده  اسالمی  جمهوری 
به  فرهنگی  جنگ  و  هجمه  طریق  از  دارد  سعی 

الیه های نظام ایران نفوذ کند.
الیه های  در  دشمن  نفوذ  کرد:  تصریح  زرگرپور   
نظام جمهوری اسالمی ایران، با هشدارها و تدابیر 
که  عمومی  خطری  اعالم  و  انقالب  معظم  رهبر 
ایشان کردند، هرگز اتفاق نخواهد افتاد؛ البته این 
نباید  مسئوالن  و  ارگان ها  که  نیست  معنی  بدان 

نسبت به نفوذ هوشیار باشند.
اطالعاتی  مراجع  مسئوالن،  امروز  داد:  ادامه  وی   
و ارگان های امنیتی استان به خوبی نسبت به امر 
در  نمونه  عنوان  به  هستند؛  هوشیار  دشمن  نفوذ 
نفوذ در عرصه  از  ماه گذشته، چندین مورد  چند 
فرهنگی که عمدتا در بخش دانشگاهی در استان 
بوده است، توسط مراجع اطالعاتی شناسایی و راه 

آن مسدود شده است.
رهبر  به هشدار  اشاره مجدد  با  اصفهان  استاندار   
نفوذ  برابر  ایران در  انقالب و بصیرت مردم  معظم 
به  استکبار  گفت:  اجتماعی  الیه های  به  دشمنان 
حول خداوند در صحنه نفوذ نیز همچون گذشته 

در برابر ملت عظیم ایران شکست خواهد خورد.
 وی در پایان ضمن دعوت همه آحاد مردم اصفهان 
برای حضور در سالروز حماسه ۹ دی و پاسداشت 
روز بصیرت و والیت، خاطر نشان کرد: پیشتازی و 
پیش قراولی مردم اصفهان در حماسه ۹ دی )قیام 
در ۸ دی ۸۸( نقطه اوج  و درخشان بصیرت مردم 

اصفهان است. فارس

 رییس  جمهور با تاکید بر لزوم تالش برای رفع کامل نگرانی مردم در خصوص 
آلودگی هوا، اعالم کرد که در هیئت دولت برای رفع آلودگی هوا تصمیمات 
فوری و کوتاه مدت اتخاذ شد که همه دستگاه های ذیربط باید اجرای جدی آن 

را مورد توجه قرار دهند.
به گزارش کیمیای وطن به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم 
والمسلمین روحانی در جلسه روز چهارشنبه ۹4/10/۹ هیئت دولت اظهار کرد: 
اگر چه آلودگی هوا همه ساله وجود داشته و نمی توان در کوتاه مدت به طور 
کامل آن را برطرف کرد، اما دولت الزم می داند در این روزهایی که آلودگی 
هوا برای مردم ملموس تر شده است، تصمیمات کوتاه مدت و میان مدتی اتخاذ 
کند، به نحوی که مردم احساس کنند، روند امور به سمت بهبود و حل و فصل 

پیش می رود.
وی با یادآوری اینکه دولت، پیش بینی های الزم برای اقدامات میان مدت را از 
سال ۹3 آغاز کرده است، افزود: الیحه مربوط به هوای پاک در سال ۹3 از سوی 
دولت به مجلس تقدیم شد و ضمن اعالم نظر در مورد طرح نمایندگان درباره 

معاینه فنی، زمان معاینه فنی را به سه سال تقلیل داد.
رییس  جمهور همچنین با اشاره به درخواست دولت از وزارت راه و شهرسازی و 
شورای عالی شهرسازی، لزوم نظارت بر بلند مرتبه سازی در برخی مناطق شهری 
بلندمرتبه،  برج ها و ساختمان های  برای  باید  قرار داد و گفت:  تاکید  را مورد 
به خصوص آنهایی که در کریدور جابه جایی هوا قرار دارند، چاره اندیشی شود و 

حداقل از این به بعد از ساختن  آنها در اینگونه مناطق جلوگیری شود.
دارند،  بیشتری  آلوده کنندگی  که  خودروهایی  بر  نظارت  همچنین  روحانی 
به خصوص خودروهای متعلق به دستگاه های دولتی و وسایل نقلیه عمومی به 
ویژه اتوبوس ها را ضروری دانست و گفت: پلیس باید در این زمینه و نیز موضوع 

معاینه فنی خودروها، تمام اهتمام خود را به کار ببرد.
و  می کنند  ایجاد  زیادی  آلودگی  موتورسیکلت ها،  کرد:  اضافه  رییس  جمهور 
باید حداقل برای روزهایی که هوا ناسالم است، برای یکی دو روز تردد آنها 

محدود و از سوی دیگر برای اصالح سیستم تولید آنها اقدام شود.
روحانی همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در پیشبرد طرح های 
کاهش  نتیجه  در  و  منازل  گرمایشی  سامانه های  انرژی  مصرف  سازی  بهینه 
مردم  از  تا  شد  گرفته  تصمیم  همچنین  امروز،  جلسه  در  گفت:  هوا  آلودگی 
درخواست شود که در صورت امکان، میزان دمای وسایل گرمایشی در منازل 
خود را، چند درجه کاهش دهند و در این راستا ارگان های دولتی باید پیشگام 

باشند.
رییس  جمهور با اشاره به لزوم تقویت و بهسازی وسایل نقلیه عمومی گفت: 

دولت تصمیم گرفته است که به تقویت وسایل حمل و نقل عمومی از جمله 
اتوبوس و مترو، کمک بیشتری دهد.

روحانی ماه های آذر و دی را بیشترین زمان آلودگی هوا در سال دانست و گفت: 
باید در طول سال برای رفع آلودگی هوا برنامه ریزی و اقدام شود و این مسأله تا 

زمانی که به طور کلی رفع نشده، نباید فراموش شود.
روحانی خاطر  نشان کرد: البته اگر روزی هم الزم و ضروری باشد که مدارس 
و یا اداره ها تعطیل شوند، در این زمینه ها توسط مراجع مسئول تصمیم گیری 

خواهد شد.

شرط کاهش 6 تا 10 ماهه 
خدمت سربازی 

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: دانشجویانی 
که پایان نامه های خود را با موضوعات قضایی و حقوقی 
مرتبط با نیروهای مسلح ارایه کنند، از امتیاز کاهش ۶ تا 

10 ماهه مدت سربازی استفاده می کنند. 
محمدکاظم  حجت االسالم  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
معاونت  کمیسیون های  اعضای  با  دیدار  در  بهرامی 
مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  حقوقی  و  قضایی 
اسالم  مبین  دین  در  دانش  و  علم  اهمیت  به  اشاره  با 
کسانی  مردم  ارزش ترین  با  روایات،  اساس  بر  گفت: 
کم  و  باشند  برخوردار  بیشتری  دانش  از  که  هستند 
 ارزش ترین آنها هم کسی است که علم و دانش وی کمتر

 است.
وی با تاکید بر اینکه نباید از تحقیق و پژوهش هیچگاه 
فاصله بگیریم، افزود: نباید با اخذ یک مدرک نسبت به 
فراگیری علم و دانش قانع شویم و تنها به آموخته های 

قبلی متکی باشیم.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه 
ها  کتابخانه  و  قفسه ها  تزیین  برای  علمی  تحقیقات 
نیست، گفت: اگر ما بتوانیم از هر رساله و پایان نامه یک 
یا چند نکته خوب علمی استخراج  و آن را  کاربردی 

کنیم، موفق هستیم.
وی تدوین جزوه های آموزشی برای نیروهای مسلح را مهم 
توصیف کرد و گفت: با توجه به اهمیت مساله آموزش 
در پیشگیری از جرایم، این قابلیت وجود دارد که بتوانیم 
بیشتری  کار  تهیه شده،  روی محتوا و شکل جزوه های 
و  مصداق ها  داستان،  روایات،  و  آیات  از  و  دهیم  انجام 
 لطیفه نیز استفاده کنیم تا عمق و غنای بیشتری به آنها

 ببخشیم.
اقدامات  اهمیت  به  اشاره  با  بهرامی  حجت االسالم 
کمیسیون های معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی 
نیروهای مسلح گفت: مجموعه اقدامات و تالش های این 
کمیسیون ها در زمینه تدوین قوانین و مقررات، پاسخ به 
استعالمات، رفع ابهام ها، جلوگیری از تشتت آرا و تالش 
برای ایجاد وحدت رویه، موجب تعالی سازمان می شود.    
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند سازمان قضایی نیروهای 
به ویژه  کارکنان  دانش  سطح  ارتقای  جهت  در  مسلح 
قضات، تصریح کرد: قضات دادسراها و دادگاه های نظامی 
از دانشی خوبی برخوردارند؛ ولی نباید به همین مقدار 
 اکتفا کنیم؛ بلکه مستمرا در پی ارتقای سطح دانش آنان

 باشیم.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح 
هم در این جلسه به اقدامات کمیسیون های این معاونت 
اشاره کرد و گفت: ۲۵ عنوان جزوه آموزشی ویژه سربازان 
وظیفه و پایوران نیروهای مسلح در موضوعات کاربردی 
مختلف آماده شده و ۲۵ عنوان دیگر نیز در دستور کار 
قرار دارد؛ امیدوارم بتوانیم آنها را در سال آتی ارایه کنیم.

گفت:  مصدق  محمد  دکتر  حجت االسالم والمسلمین 
مقطع  رساله  برای  پژوهشی  عنوان  صد  با  فهرستی 
تهیه  قضاییه  قوه  هماهنگی  با  پودمانی  دوره  دکترا 
توانند  می  تمایل  صورت  در  همکاران  که  شده 
انتخاب  خود  تحقیق  برای  را  موضوعات  از   یکی 

کنند.
وی افزود: افرادی هم به عنوان استاد ناظر در تهران و 
توانند  و همکاران می  اند  تعیین شده  ها  استان  برخی 
آنان را به جای استاد راهنما برای نظارت به رساله خود 

تعیین کنند.
نیروهای  قضایی  سازمان  حقوقی  و  قضایی  معاون 
به  نوعی  به  موضوع  صد  این  داد:   ادامه  مسلح 
است  مرتبط  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  اهداف 
استفاده تحقیقات  این  نتیجه  از  توانیم  می  ما   و 

 کنیم.
حجت االسالم مصدق با اشاره به اجرای طرح بهره گیری 
با  گفت:  عالی  تحصیالت  دارای  افراد  و  نخبگان  از 
که  دانشجویانی  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  هماهنگی 
حقوقی  و  قضایی  موضوعات  با  را  خود  های  نامه  پایان 
پس  کنند،  ارایه  مسلح  نیروهای  و  سازمان  با  مرتبط 
تا 10ماهه مدت سربازی   ۶ امتیاز کاهش  از  بررسی  از 

می توانند بهره ببرند. خبرگزاری مهر

»... در زمان وقوع این حادثه یک ناوچه فرانسوی، یک ناوشکن 
حضور  منطقه  در  نیز  تجاری  کشتی  چندین  و  آمریکایی 

داشته اند«.
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، برخی رسانه های آمریکایی 
مدعی شدند که قایق های تندروی ایرانی چندین موشک را به 

سمت ناو هواپیمابر آمریکایی در تنگه هرمز شلیک 
کرده اند.

پایگاه اطالع رسانی شبکه ان بی سی نیوز 
آمریکا )nbcnews(، طی گزارشی که 
باره منتشر کرده می نویسد:  این  در 
ناو هواپیمابر هری اس. ترومن آمریکا 

از خطر موشک های ایران گریخت.
ارشد  مقام  دو  گزارش،  این  براساس 
ان  به  شنبه  سه  روز  آمریکا  ارتش 

گذشته  هفته  گفتند:  نیوز  سی  بی 
های  موشک  هرمز  تنگه  در  ]میالدی[ 

ایرانی به سمت ناو هواپیمابر هری اس. ترومن 
ناو  با  یارد  تنها 1.۵00  ها  موشک  این  و  شلیک شدند 

آمریکایی فاصله داشتند.
موشک های  شلیک  از  آمریکایی  رسانه های  ««گزارش 

ایران به سمت ناو ترومن
افزودند: روز یکشنبه  برده نشده،  آنان  از  نامی  این مقامات که 
و در شرایطی که ناو ترومن درحال عبور از تنگه هرمز بود –

محلی که به آب های عربی و خلیج فارس متصل است– سپاه 
پاسداران ایران یک آزمایش شلیک موشک را درست در نزدیکی 

ناو آمریکایی انجام داد.
در  ایرانی  تندروی  های  قایق  دادند:  ادامه  آمریکایی  نظامیان 
زمانی که ناو آمریکایی نزدیک به انتهای تنگه هرمز قرار گرفته 
غیر  موشک  و چندین  کرده  آغاز  را  موشکی خود  بود، شلیک 

هدایت شونده را شلیک کردند.
هیل )Hill(، پایگاه اطالع رسانی کنگره آمریکا، نیز در گزارشی 
ناو  نزدیکی  به  را  خود  های  موشک  »ایران  عنوان  زیر 
هواپیمابر آمریکا شلیک کرد« به این موضوع پرداخته 

است.
 براساس این گزارش، در زمان وقوع این حادثه 
آمریکایی  ناوشکن  یک  فرانسوی،  ناوچه  یک 
در منطقه حضور  نیز  تجاری   و چندین کشتی 

داشته اند.
که  گفته اند  آمریکایی  مقامات  هیل،  نوشته  به 
شلیک موشک به سمت ناو هواپیمابر کشورشان یک 
اقدام تحریک آمیز غیرالزم و ناامن بوده است. به نوشته 
این پایگاه خبری حدود ساعت 10:3۶ صبح روز یکشنبه 

بود که کشتی های ایرانی به ناو آمریکایی نزدیک شده اند.
 10:4۵ ساعت  ایران  که  هستند  مدعی  آمریکایی  مقامات 
اجرا  دست  در  را  نشده  اعالم  پیش  از  مانوری  کرده،  اعالم 
مانور داده  برگزاری  بعد هشدار دیگری درباره  دارد. 40 دقیقه 
آغاز  ترومن  ناو  سمت  به  ایرانی  های  موشک  شلیک  و   شده 

شده است.
درپی  را  ایران  نظامی  مقامات  رسمی  واکنش  هنوز  خبر  این 

نداشته و توسط آنان تایید یا رد نشده است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به حماسه ۹ دی گفت: دشمنان 
اسالم برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از هیچ 

کاری رویگردان نیستند. 
کاظم  المسلمین  و  االسالم  حجت  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
صدیقی امام جمعه موقت تهران در مراسم گرامی داشت ۹ دی 
با عنوان »میثاق با والیت« در  واحد علوم تحقیقات با بیان اینکه 
بی بصیرتی یعنی اینکه خودی را به جای دشمنان بزنیم، اظهار 
جمهوری  مقدس  نظام  براندازی  برای  اسالم  دشمنان  داشت: 
اسالمی ایران، از هیچ کاری رویگردان نیستند و با نفوذ خود در 
بین مردم، به دنبال براندازی این نظام هستند. ما برای شناخت 
نفوذ نیازمند بصیرت هستیم. همچنین باید ایادی شیطان بزرگ 
و دشمنان اسالم را در کشور شناخت که این بصیرت و شناخت 

تنها تحت لوای والیت فقیه صورت خواهد گرفت.
 وی با اشاره به آشوب سال 13۸۸ افزود: در آن سال به جای 
آنکه با رجوع به قانون ادعای خود را در انتخابات، مطرح کنند، با 
اغتشاش و قانون شکنی تحت تاثیر استکبار جهانی و نفوذ عوامل 
آنها به ایجاد جوی نامناسب دامن زدند. اما به فضل الهی و تدابیر 
مقام معظم رهبری و بصیرتی که در مردم وجود داشت این توطئه 

دشمنان اسالم با شکست مواجه شد.
سخنانی  برخی  امروزه  اینکه  بیان  با  تهران  موقت  جمعه  امام   
برزبان می آورند که با اصل والیت فقیه منافات دارد، گفت:  اعتقاد 
شیعیان  ما  در خون  که  اصلی  است،  اصل  یک  فقیه  والیت  به 

جریان دارد.
 حجت االسالم والمسلمین صدیقی خاطر نشان کرد: در دانشگاه ها 
باید فضای علمی حاکم باشد؛ بنابراین باید از ایجاد فضای سیاسی 

در دانشگاه ها اجنتاب کرد تا سیاست زدگی در آن به وجود نیاید.
 وی با بیان اینکه در قرآن به عالم هستی عناوین مختلفی از قبیل 
مزرعه، محل تجارت و آزمایشگاه داده شده است، گفت: مومنان 
در این مزرعه با کاشت و برداشت بذر ایمان و عمل صالح عالوه 
بر رسیدن به کرامت به حیات طیبه )حیات الهی( خواهند رسید.

 امام جمعه موقت تهران افزود: منظور از محل تجارت بودن دنیا، 
این است که خداوند مشتری و انسان ها تاجرانی هستند که باید 
آنچه را که خداوند برایشان مقدر کرده است، برای عرضه به وی 

به دست آورند که ایمان و جهاد مهم ترین آنهاست.
به طور جدی  ایمان مساله ای است که خداوند  داد:  ادامه   وی 
آنرا از انسان ها طلب کرده و الزمه رسیدن به ایمان جهاد در راه 

خداوند است.
 حجت االسالم و المسلمین صدیقی افزود: امتحانات الهی قطعی 
است و برای تمامی انسانها خواهد بود. اگر کسی می خواهد به 
رستگاری برسد و بتواند در بهشت برین به دیدار حق بشتابد، باید 

از این امتحانات سربلند بیرون آید.
 امام جمعه موقت تهران ادامه داد: امتحان الهی فرد را به خود و 
جامعه می شناساند. خداوند باری تعالی هرکس را که بخواهد به 

مقامی واال برساند، بارها تحت امتحان قرار می دهد.
 وی با بیان اینکه در قبال سنت امتحان الهی افراد به دسته هایی 
را  قیامت  که  هستند  آنهایی  برخی  افزود:  شوند،  می  تقسیم 
قبول ندارند و این دنیا را محل امتحان نمی دانند، آنها کافران 
و مشرکانی هستند که خود را به اصطالح آزاد دانسته و انجام 
هر کاری را برای خود جایز می دانند. اومانیسم مطرح شده نیز 

حاصل این تفکر است.
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«« خرب

سیاست

به  اشاره  با  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  رسانه ای  مشاور 
انتقال اورانیوم ایران به روسیه نوشت: ایران به لطف توافق 
هسته ای اورانیوم ندارد. به گزارش کیمیای وطن، »ماری 
امورخارجه  وزیر  کری«،  »جان  رسانه ای  مشاور  هارف«، 
شبکه  در  خود  کاربری  حساب  در  سه شنبه  روز  آمریکا 
اجتماعی توییتر نوشت: ایران به لطف »برجام« از اورانیوم 
مقامات  سایر  و  وی  ادعای  به  آنچه  ساخت  برای  کافی، 

آمریکایی »سالح های هسته ای« است، برخوردار نیست.
دوشنبه،  روز  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  کری«،  »جان   
از  بیانیه ای از خروج ۲۵ هزار پوند، معادل 11/4 تُن  در 
ایران به مقصد روسیه خبر داده بود. ارقام متفاوتی درباره 
میزان اورانیوم غنی شده مبادله شده، گزارش شده است. در 
شرایطی که خبرگزاری تاس روز گذشته از خروج هشت و 
نیم تن اورانیوم غنی شده از ایران، خبر داده بود و پیش 
از آن نیز »عباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه ایران 

اورانیوم غنی  ازای صادرات ۹ تن  ایران در  گفته بود که 
شده خود، 140 تن اورانیوم خام دریافت خواهد کرد، علی 
اکبر صالحی امروز از مبادله 11 تن اورانیوم غنی شده با 
ایران  1۹۷ تن کیک زرد خبر داد. طبق سند »برجام«، 
می تواند 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 3/۶ درصدی 
خود را نگه دارد و می باید مازاد آن را به خارج از کشور 
از  یکی  ایران،  شده  غنی  اورانیوم  ذخایر  خروج  بفرستد. 
اقداماتی است که ایران برای رسیدن به روز اجرای توافق 
و  اروپا  اتحادیه  آمریکا،  های  تحریم  رفع  و  اتمی  جامع 

سازمان ملل باید انجام دهد. 
روز اجرای برجام روزی است که آژانس تایید کند ایران 
سنگین  آب  رآکتور  مورد  در  خود  مقدماتی  سطح تعهدات  و  ظرفیت  سنگین،  آب  تولید  کارخانه  اراک، 

غنی سازی، تعداد سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم را انجام 
داده است. در این روز، که به پیش بینی مقام های ایرانی 
از یک ماه دیگر خواهد بود، دستورات صادر شده  کمتر 
در اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد رفع تحریم ها عملی 
خواهد شد. خروج اورانیوم ایران در حالی صادر شده که 
دولت آمریکا و کنگره این کشور، اخیرا اقدامات خصمانه 
کنگره  جدید  مصوبه  بخشیده اند.  شدت  را  ایران  علیه 
آمریکا که به امضای »باراک اوباما«، رییس جمهوری این 
کشور رسید، با ایجاد محدودیت تردد برای سفرکنندگان 

به ایران، نقض دست کم یکی از بندهای »برجام« است.
 در حالی که دولت آمریکا در روزهای اخیر، در اقداماتی 
فاصله  مصوبه  این  از  کرده  تالش  اندازه ای  تا  نمایشی 
نظر  مورد  قانون  می کنند،  تاکید  کنگره  رهبران  بگیرد، 
با مشورت های قبلی میان کاخ سفید و کنگره تهیه شده 

است. منبع:خبرگزاری دانشجو

رییس  جمهور در جلسه هیئت دولت اعالم کرد:

 تصمیمات فوری و کوتاه مدت دولت برای کاهش آلودگی هوا 

اصفهان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
دیگران  به  را  خود  نظر  نباید  انتخابات  در  گفت: 
احترام دیگران  نظرات  به  باید  و  کنیم   تحمیل 

 بگذاریم.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
اصفهان،  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  دفتر 
مناسبت  به  که  طباطبایی نژاد  یوسف  سید  آیت اهلل 
مردم  افزود:  گفت،  می  سخن  دی   ۹ حماسه  گرامیداشت 
پس از تحقیق، نامزد مورد نظر خود را انتخاب و به او رای 
احترام یکدیگر  به  باید  و  است  متفاوت  آرا  اما  دهند؛   می 

 بگذاریم.
سلیقه  اساس  بر  هرکس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دعوا  اقتضای  عقل  کرد:  تصریح  می دهد،  رای  خود 
آزاد و  کند  می  تحقیق  و  فکر  اقتضای  بلکه   نمی کند؛ 

 است. 
است  اسالم  آزادی  آزادی،  این  افزود:  اصفهان  جمعه  امام 
انتخاب  و  تحقیق  تا  داده  انسان  به  را  آزادی  اسالم   و 

کند.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان افزود: معنا ندارد که اگر 
کسی کاندیدایی را مدنظر دارد بخواهد با کاندیدای دیگر و یا 
طرفداران آن مخالفت کند و این مساله خالف عقل، بصیرت 

و دین است و باید از اختالف ها به ویژه در روزهای انتخابات 
دوری کنیم.

دی،   ۹ حماسه  گرامیداشت  با  طباطبایی نژاد  آیت اهلل 
کرد  خاموش  را  فتنه  آتش  ۹دی،  مردمی  حماسه  افزود: 
نشان را  خود  بصیرت  حماسه،  این  در  ایران  مردم   و 

 دادند.
این  به  فتنه  آتش  نبود  دی   ۹ حماسه  اگر  کرد:  اضافه  وی 

سادگی فروکش و خنثی نمی شد. 
نشان  ایران  مردم  که  بصیرتی  و  اسالمی  حرکت  افزود:  وی 
از  بود،  تا فتنه ای که دشمن تدارک دیده  دادند سبب شد 

بین برود.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مردم اصفهان در این حماسه 
پیشتاز بودند و در ۸ دی با برگزاری راهپیمایی بصیرت خود 
را نشان دادند، افزود: باید این حرکت عظیم و حماسه بزرگی 
که در برابر دشمنان رخ داد فراموش نشود و گرامی داشته 

شود.
بصیرت  و   ۸۸ انتخابات  از  بعد  حوادث  به  اشاره  با  وی 
نشان  خاطر  فتنه،  آتش  کردن  خاموش  برای  مردم 
جمع  هم  دور  مردم  باید  انتخابات  در  شک  بدون  کرد: 
تقویت یکدیگر  به  نسبت  را  خود  برادری  و   شوند 

 کنند.

امام جمعه اصفهان: 

در انتخابات نباید نظر خود را به دیگران تحمیل کنیم

دشمنان برای براندازی نظام اسالمی از هیچ کاری رویگردان نیستند شلیک موشک های ایران به سمت ناو آمریکایی

ذوق زدگی »ماری هارف« از خروج اورانیوم ایران
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بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  فزونی  فرهاد 
اولویت های دولت  به  با اشاره  تهران در گفت وگویی 
در تنظیم بودجه 95 گفت: متاسفانه با کاهش قیمت 
پرداخت  هزینه  اندازه  به  ما  نفتی  درآمدهای  نفت، 
یارانه ها نیست و دولت ناچار است که برای کسری 
حل  را  مشکل  مالیات  درآمد  افزایش  با  مبلغ  این 
با  بخش خصوصی  که  در شرایطی  افزود:  وی  کند. 
مشکالت بسیاری مواجه است و بسیاری از صنایع و 
شرکت ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند، با دریافت 
مالیات بیشتر کمر بخش خصوصی خم می شود. عضو 
تصریح  تهران،  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار  کمیسیون 
کرد: در این شرایط بودجه 95 بیشتر به یک مبحث 
سیاسی تبدیل شده تا مبحث اقتصادی؛ در حالی که 

باید نگاه به بودجه اقتصادی باشد.
گفت:  و  کرد  اشاره  برجام  شدن  اجرایی  به  وی   
بود  تحریم ها  رفع  و  برجام  اجرای  به  امیدها  همه 
حضور  با  و  شود  آزاد  شده  بلوکه  پول های  که 
که  بگیرد  تازه  جان  اقتصاد  خارجی  سرمایه گذاران 

این  بین المللی  عرصه  در  اخیر  اتفاقات  با  متاسفانه 
امر بعید به نظر می رسد. فزونی با انتقاد از پرداخت 
یارانه ها گفت: پرداخت یارانه از ابتدا، کاری اشتباه بود 
و امروز همین موضوع دولت را با مشکالت بسیاری در 
بودجه مواجه کرده است؛ چرا که اقتصاد ما اقتصادی 
تک محصولی است و بر پایه نفت استوار است؛ کاهش 
به  دولت  درآمد  تمام  تا  شده  موجب  نفت  قیمت 
راه  تنها  تاکید کرد:  برود. وی  یارانه  سمت پرداخت 
نجات در شرایط کنونی قطع پرداخت یارانه است؛ در 
شرایط کنونی بیش از 80 درصد افراد باید از دریافت 
یارانه حذف شوند و دولت تنها به دو دهک از افراد 
جامعه یارانه بپردازد. فزونی گفت: برای اجرای اقتصاد 
مقاومتی و نجات اقتصاد باید مردم دست از دریافت 
یارانه 40 هزار تومانی بردارند؛ چرا که این رقم حتی 

پول چند نان نیز نمی شود.
 ««یارانه در بودجه 95 جایی ندارد

به نظر می رسد در  اقتصادی گفت:  یک کارشناس 
بودجه 95 سمت و سوی دولت  صرفه جویی خواهد 

بود و پرداخت نقدی عمال کنسل خواهد شد. مصطفی 
صفاری کارشناس اقتصادی در رابطه با اولویت بندی 
دولت در تخصیص بودجه 95 گفت: به دلیل  عدم 
حال  در  دولت،  توسط  ششم  برنامه  و  الیحه  ارایه 
حاضر نمی توان راجع به آن قضاوت کرد. وی با بیان 
اینکه بودجه باید منطبق با برنامه ششم باشد، گفت: 
برنامه ششم زمانی که به تصویب می رسد، جداولی در 
آن ضمیمه شده است تا اهداف و زمان بندی پوشش 
اقتصادی در  کارشناس  این  برنامه ها مشخص شود. 
همین راستا افزود: به نظر می رسد بودجه 95 باید 
تولید محور و صادرات محور باشد؛ سیاست های دولت 
مسلما در جهت توسعه اقتصادی باشد. صفاری با بیان 
بسته  دالر  نرخ 35  با  بودجه  در  نفت  قیمت  اینکه 
با احتساب درآمدهای  ادامه داد: مسلما  شده است، 
نفتی دولت در سال آینده، یارانه در آن جایی نخواهد 
داشت و توجیه پذیر نخواهد بود و قطعا سال آینده 
برنامه پرداخت یارانه به 70 میلیون نفر منتفی خواهد 
بود. صفاری در پایان افزود: به نظر می رسد در بودجه 
95 سمت و سوی دولت در صرفه جویی خواهد بود و 

پرداخت نقدی عمال کنسل خواهد شد.

در  نشست اتاق بازرگانی  اصفهان مطرح شد؛
 معرفی فرصت های سرمایه گذاری 

در منطقه آزاد چابهار
نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری  چابهار با حضور رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان و مسئولین منطقه آزاد چابهار در سالن اجتماعات اتاق  

اصفهان برگزار شد. 
در  اصفهان،»سیدعبدالوهاب سهل آبادی«  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
نظر موقعیت جغرافیایی-مکانی  از  آزاد چابهار  این نشست گفت: منطقه 
بسیار مطلوب برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش های صنعتی و خدماتی 

است.
پارامترهای  به  وابسته  و  بسیار حساس  فرایند  را یک  وی سرمایه گذاری 
متعدد دانست و گفت: برای توسعه سرمایه گذاری باید امنیت سرمایه گذار 

در بخش های مختلف، تامین شود تا وی اقدام به سرمایه گذاری کند. 
را    بندر  این  آزاد چابهار،  »عبدالرحیم کردی« عضو هیئت مدیره منطقه 
تنها بندر اقیانوسی کشور برشمرد و گفت: در بندر چابهار، در حال حاضر 
2 میلیون تن  کاال بارگیری می شود و با اجرای طرح توسعه به  6 میلیون 

تن می رسد.
 وی ارتقای منطقه آزاد چابهار و تبدیل آن به کانون اصلي حمل و نقل و 
ترانزیت در چهارچوب توسعه محور شرق و فراهم سازي امکانات الزم براي 
کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان جهت ترانزیت و حمل و نقل کاال را از 
برنامه های بخش حمل و نقل این منطقه عنوان کرد و گفت: اتصال خط 
آهن چابهار به زاهدان و  اتصال  به خط  سراسری، کریدور جنوب به شمال 

کشور را برقرار خواهد کرد.
به  تشویق بخش خصوصي  افزود:  آزاد چابهار  منطقه  مدیره  عضو هیئت 
سرمایه گذاري در بخش جهانگردي به منظور تبدیل چابهار به استراحتگاه 
زمستاني، توسعه زمینه ها و بسترسازي براي جذب گردشگران طبیعت گرا 
و  آب  تنوع  به  توجه  با  به خصوص  منطقه اي  ویژگي هاي  از  بهره گیري  با 
هوایي و طبیعت معتدل منطقه در طول سال، تقویت موقعیت فرا مناطقي 
چابهار و جذب عالیق اتباع کشورهاي همجوار باتوجه به زمینه مشترك و 
قرابت هاي فرهنگي، از رویکردهای این منطقه در بخش توسعه گردشگری 

این شهر بندری است. 
»حمیدرضا قلمکاری« عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان در این نشست 
خواستار مشخص شدن مزیت های سرمایه گذاری در چابهار شد و گفت: 
مرزی  برون  کشت  روی  بر  برنامه ریزی  حال  در  استان  کشاورزی  بخش 

است و چابهار می تواند بخشی از این پروژه باشد.
ایجاد  گفت:  نشست  این  در  اصفهان  اتاق  عالی  مشاور  نادری«  »علی 
واحدهای تولید فوالد در چابهار به گاز، برق و  حمل و نقل ریلی نیاز دارد. 

 7 هزار نفرساعت آموزش مهارتی
 در استان اصفهان انجام شد

به گزارش کیمیای وطن به نقل از روابط عمومي اداره کل آموزش فني 
و حرفه اي استان اصفهان، بیش از هفت میلیون نفر-ساعت آموزش های 
مهارتی در آموزشگاه های آزاد استان صورت گرفته است. حسین مصلي نژاد 
رییس اداره موسسات کارآموزي آزاد و مشارکت هاي مردمي گفت: در نه 
در  نفر-ساعت  نود هزار  و  میلیون  بر هفت  بالغ  ماه نخست سال جاري، 
قالب سي و نه هزار و یکصد نفر-دوره در آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد 

استان اصفهان اجرا شد.
صنعت،  خدمات،  بخش هاي  در  آموزش ها  این  داشت:  بیان  مصلي نژاد 
و  مالي  امور  قبیل  از  آموزشي  رشته  در 38  کشاورزي  و  هنر  و  فرهنگ 
بازرگاني، فناوري اطالعات، مراقبت و زیبایي، طراحي و دوخت، تکنولوژي 
فرهنگي، عمران، تاسیسات، صنایع دستي و ... در قالب 320 حرفه مهارتي 

به متقاضیان ارایه شده است.
وي افزود: از این میزان آموزش ارایه شده 28 هزار و هشتصد و شصت و 
یک نفر–دوره در بخش خواهران و ده هزار و 439 نفر–دوره در بخش 

برادران بوده است.
گفت:  مردمي  مشارکت هاي  و  آزاد  کارآموزي  موسسات  اداره  رییس 
این  از  که  هستند  مجوز  داراي  آموزشگاه   2106 اصفهان  استان  در 
حوزه  در  آموزشگاه   210 و  بانوان  حوزه  در  آموزشگاه   1680 تعداد 
آموزشي فعالیت  منظوره  دو  صورت  به  آموزشگاه   216 و   برادران 

 دارند.

انجام 16 طرح تحقیق و پژوهش مرتبط 
با امور حمایتی کمیته امداد توسط 

امدادگران استان اصفهان
از ابتدای امسال تا کنون 16 طرح تحقیق و پژوهش مرتبط با امور حمایتی 

کمیته امداد، توسط امدادگران استان انجام شده است.
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان اصفهان، از ابتدای امسال تاکنون تعداد 16 تحقیق و پژوهش توسط 
همکاران امداد با موضوعاتی پیرامون مددجویان و زنان سرپرست خانوار، 
ارسال شده  مرکز  امداد  کمیته  به  اطالعاتی  بانک  تجمیع  و جهت  تهیه 

است.
مورد   ISI نشریات  در  پژوهشی  و  علمی  مقاله   2 تعداد،  این  از 
زنان  تجربه  »بررسی  آنان  از  یکی  عنوان  که  گرفته  قرار  پذیرش 
مقاله  عنوان  و  آن«  موانع  بررسی  و  ازدواج  از  خانوار  سرپرست 
روان شناختی  توانمندسازی  بر  دینی  باورهای  نقش  »بررسی  دیگر 
اصفهان(  استان  امداد  کمیته  مطالعه  )مورد  ساله   18 تا   13  ایتام 

می باشد.
 همچنین 3 طرح پیشنهادی با موضوع های: زنان سرپرست خانوار و ایتام 
که به صورت طرح  استانی است به استانداری ارسال و در صورت تصویب 

و تامین اعتبار قابلیت اجرا دارد.
موضوع  با  دکترا  مقطع  در  پژوهشی  طرح  دو  افزاید:  می  گزارش  این 
توانمندسازی روانشناختی ایتام با نگاه آینده پژوهی و بررسی موانع ازدواج 
مجدد در سطح ملی با پژوهشگاه شاخص پژوه، تنظیم قرار داد شده و در 

حال اجراست. 
گفتنی است: 10 پایان نامه با موضوع مربوط به مسایل کمیته امداد، توسط 
امدادگران استان و با حمایت کمیته امداد مرکز، تهیه و قابل بهره برداری 

است.
وی در پایان صحبت ها بیان کرد: سال گذشته 150 جلد کتاب تخصصی 
خریداری  سازمان  برای  حقوقی  و  فرهنگی  امور  و  مشاوره  زمینه  در 
قرار پرسنل  استفاده  مورد  و  نگه داری  استان  کتابخانه  در  و  است   شده 

 می گیرد.

معاون مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن:

رشد منفی اقتصادی ناشی از رکود 
دنباله دار مسکن است

معاون مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با 
اثرگذار است، گفت:  بانکی در رکود مسکن  اینکه نرخ سود  تاکید بر 
انگیزه اقتصادی برای اخذ پروانه ساختمانی در سال های 86 الی 90 

اوج گرفت و موجب عرضه ناگهانی مسکن به بازار شد.
 به گزارش کیمیای وطن، بهروز ملکی در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به اینکه دوره های رونق و رکود، داستان تکراری در ده سال الی سه 
است  موضوعی  مسکن  رونق  و  رکود  است،گفت:  بوده  گذشته  دهه 
که همواره مطرح بوده است؛ عوامل مختلفی در آن دخیل است، اما 
عوامل جمعیتی و درآمدهای دولت، رشد نقدینگی و بازار بورس، بر 

آن تاثیرگذار است.
معاون مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با 
بیان اینکه باال بودن نرخ سود بانکی باعث عمیق تر شدن رکود مسکن 
اخیر  سال  دو  در  تغییرات  به  نگاهی  اگر  داشت:  اظهار  است،  شده 
بیندازیم، می بینیم که در دو سال گذشته تورم عمومی بیشتر و در 
برخی سال ها کمتر بوده است؛ این به دلیل کم بودن کشش مسکن 
است. ملکی به منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در سال 91 اشاره کرد 
و گفت: منفی بودن رشد اقتصادی یکی از دالیل ادامه رکود مسکن 
است؛ اما به هر حال باید دقت کنیم که در خصوص وضعیت مسکن 

باید صورت مساله را به خوبی مطرح کنیم.
به گفته وی، رشد اقتصادی در سال 91 حدود منفی 6.8 درصد بوده 
واقعا  اما  است،  گسترده ای  عوامل  تابع  مسکن  بازار  افزود:  وی  است. 
و  اقتصاد مسکن  که هم  از مشکالتی  یکی  که  کرد  کتمان  نمی توان 
نرخ  باال بودن  به گریبان است، همین  با آن دست  اقتصاد کالن  هم 
سود بانکی است. وی ادامه داد: به نظر می رسد که برای خروج از رکود 
حتما باید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ چراکه هم به نفع اقتصاد کالن 
به معنای عام کلمه و هم به نفع اقتصاد مسکن به معنای خاص کلمه 
است. ملکی در پاسخ به این سوال که آیا طوالنی شدن رکود بخش 
مسکن باعث رشد و جهش قیمت مسکن در سال های آینده نخواهد 
شد، گفت: دوره های رونق و رکود مسکن اساسا در طی 3 دهه اخیر 
از  حدودی  تا  مسکن  رکود  اما  است؛  بوده  مسکن  بخش  در  همواره 
ناحیه رکود اقتصاد کالن عمیق تر شده است. ملکی در پاسخ به این 
رکود  عامل  قدرت خرید  بودن  پایین  معتقدند  کارشناسان  که  سوال 
است و قیمت مسکن باالست، تاکید کرد: کاهش قدرت خرید مردم 
را  نتوانستند در سالیان گذشته پس انداز الزم  این است که  از  ناشی 
داشته باشند و این به واسطه رشد اقتصادی منفی در سال 91 بوده 

است.

آیا حذف یارانه نقدی جدی است؟

«« سیری در اخبار

مدیر اجرایی اتحادیه صنایع چوب استان اصفهان، 
با بیان اینکه نفس تولیدات داخلی به شماره افتاده 
است، گفت: بازار مصنوعات چوبی داخلی با واردات 
 بی رویه از چین و ترکیه، دچار رکود شدید شده

 است. 
در  گلناری  مجتبی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به 
رکود در صنعت چوب اظهار داشت: رونق در تولید 
و عرضه صنایع چوب به رونق در بازار ساخت وساز 
ساخت وساز،  رکود  به  توجه  با  که  است  مربوط 

صنعت چوب نیز از رونق افتاده است.
 وی با اشاره به مشکالت صنعت چوب گفت: اکنون 
تعداد کارخانه ها و تولیدکنندگان مواد اولیه زیاد 

است و از نظر کیفیت مواد اولیه در سطوح مختلف 
تقسیم بندی می شوند؛ عالوه بر این افرادی که در 
زیاد  بسیار  تعدادشان  دارند،  فعالیت  صنف  این 
رفته و به همین سبب از نظر کیفیت مواد مورد 
استفاده و قیمت، درگیری های بسیاری با کارفرما 
کاهش  دنبال  به  اتحادیه  که  می گیرد   صورت 

آنهاست.
 مدیر اجرایی اتحادیه صنایع چوب اصفهان، با بیان 
پیدا کرده  به شدت کاهش  اینکه صادرات چوب 
است، اظهار داشت: تولید در بخش چوب مناسب 
است، اما متاسفانه با توجه به واردات بی رویه در 
 این صنعت، تولیدات داخلی چندان مورد توجه قرار

 نمی گیرند.
 

وی افزود: اکنون از کشورهایی مانند ترکیه و چین 
،بیشترین واردات صنایع چوب را داریم که خطر 
بزرگی برای تولیدات داخلی به شمار می روند؛ این 
ضد  ساخته،  پیش  درهای  شامل  حتی  تولیدات 
سرقت و صفحات ام دی اف می شود که تولیدات 
روبه رو  با کیفیت خوبی  این بخش  ما در   داخلی 

هستند.
مصنوعات  واردات  اینکه  بیان  با  گلناری   
و  بخش  این  در  رکود  افزایش  عامل  چوبی، 
درحالی  افزود:  است،  تولیدکنندگان  بیکاری 
که  هستیم  روبه رو  واردات  رویه  بی  افزایش  با 
داخلی  تولید  از  حمایت  برای  خوبی  قوانین 
اجرایی تا کنون  متاسفانه  اما  شده؛   وضع 

 نشده اند.
و  تولیدکنندگان  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی   
چوب  صنایع  به  مختص  فقط  داخلی  بازار  رکود 
است،  روبه رو  آن  با  کشور  صنعت  کل  و  نیست 
شماره  به  داخلی  تولیدات  نفس  کرد:  تصریح 
افتاده و برای بهبود وضعیت باید از سوی بانک ها 
تسهیالت الزم در نظر گرفته شود تا فشار کمتری 
وارد  تولیدکنندگان  به  مالیات  پرداخت  لحاظ   به 
شود. مدیر اجرایی اتحادیه صنایع چوب اصفهان، 
حمایت  نیازمند  را  داخلی  تولید  روند  بهبود 
قانونی  موارد  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  قانونی 
داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  برای   خوبی 
در نظر گرفته شده که با اجرای آن ها بازار داخلی 
نیفتاده اتفاق  این  تاکنون  اما  می گیرد؛   رونق 

 است.

نفس تولید داخلی به شماره افتاده است

میلیارد   43 از  بیش  سال1394  ماه   9 طي 
ریال اعتبار جهت اصالح و نوسازي شبکه هاي 

برق در سطح شهرستان برخوار هزینه شد. 
برق  امور  مدیر  بهروزنژاد  مهندس  آقاي 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  برخوار  شهرستان 
فعالیت های  به  اشاره  ضمن  وطن  کیمیای 
سال 1394 گفت: در 9 ماهه اول سال، این 
شرکت توانسته است در بیش از 38 کیلومتر 
احداث  متوسط  فشار  و  ضعیف  فشار  شبکه 

کند.
وی افزود: بهینه سازي 25 کیلومتر شبکه هاي 
فشار ضعیف و فشار متوسط، نصب و احداث 
20 دستگاه پست هوایي جهت ظرفیت سازي، 
تیر  اصله   611 تعویض  و  ولتاژ  افت  رفع 
هاي  شبکه  بهینه سازي  جهت  فرسوده 

شهرستان صورت گرفته است.
بهروزنژاد ادامه داد:  نصب 1411 دستگاه انواع 
در  وات   20 اي دي  ال  و  پشتي  چراغ الك 
سطح شهرستان به منظور تامین روشنایی و 
ارتقای احساس امنیت  شهروندان از اقدامات 

ویژه این شهرستان بوده است.
وی ادامه داد: اقدام مهم دیگر ما تعمیر 130 

کیلومتر از شبکه هاي فشار متوسط به روش 
خط گرم و  تعویض 2051 عدد المپ معیوب 

در سطح شهرستان بوده است. 
بهروزنژاد در ارتباط با مشترکین گفت: تعداد 
1856 مشترك عادي و دیماندي انجام گرفته 
که هم اکنون تعداد کل مشترکان  شهرستان 

56777 مي باشد.
تعداد  افزود:  تعمیرات  با  ارتباط  در  وی   
و  عادي  فاز  تک  و  فاز  سه  کنتور   595
 1 تعداد  شد؛  تعویض  معیوب  دیماندي 
دستگاه ریکلوزر نصب و 5 دستگاه سکسیونر 
کاهش  و  اطمینان  قابلیت  افزایش  جهت 
توزیع  تابلو  دستگاه   12 تعداد  نیز  و  انرژي 
 494 تعداد  و  بهینه سازی  اندازه گیري  و 
و اصالح گردیده اتصال زمین نصب   دستگاه 

 است.
مهندس بهروزنژاد در پایان از کاهش 39 درصد 
نسبت  ولت  کیلو  فیدرهاي 20  تعداد قطعي 
به مشابه سال قبل و تبدیل 6/5 کیلومتر از 
شبکه هاي هوایي سیمي به کابل خودنگهدار 
)در سال گذشته 34 کیلومتر تبدیل گردید( 

خبر داد. 

لباس  انبار دپوي  استان اصفهان گفت: یک  انتظامي  فرمانده 
قاچاق به ارزش 15 میلیارد ریال در اصفهان کشف و توقیف 

شد.
اظهار  آقاخاني«  »عبدالرضا  سردار  وطن،  کیمیای  گزارش  به 

کرد: ماموران انتظامي شهرستان اصفهان از دپوي یک محموله 
شهر  در  طبقه  سه  ساختمان  یک  در  قاچاق  خارجي  لباس 

اصفهان با خبر شدند.
 وي افزود: پس از هماهنگي با مقام قضایي، در بازرسی از این 
ساختمان مشاهده شد که هر سه طبقه مملو از لباس خارجي 

قاچاق فاقد هرگونه مجوز و مدارك مثبته گمرکي است.
کارشناسان،  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  انتظامي  فرمانده   
ارزش ریالي لباس های کشف شده را 15 میلیارد ریال عنوان 
کردند، گفت: در این زمینه دو نفر قاچاقچي دستگیر و برای 

سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شدند.
جامعه  در  کاال  قاچاق  مخرب  اثرات  به  اشاره  با  آقاخانی   
گسیختگي  هم  از  اصلي  عامل  کاال  قاچاق  کرد:  خاطرنشان 
اقتصادي است و پلیس با تمام توان در مقابل بر هم زنندگان 
نظم اقتصادي جامعه خواهد ایستاد و اجازه جوالن به آنها را 

نمي دهد.

سالمت  بیمه  و  درمان  و  بهداشت  وزارت  همکاری  با 
پوشش خدمات  تحت  خارجی  اتباع  مهاجران  ایرانیان 

بیمه ای قرار گرفته اند. 
به گزارش کیمیای وطن، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین 
استانداری اصفهان در همایش پیامبر رحمت و مهربانی 
افزود: 170 هزار اتباع افغانستان اعم از شیعه و سنی 

حدود 30 سال است که در اصفهان سکونت دارند.
برنامه های  مهاجران  این  داد:  ادامه  سلیمانی  مهدی   
نمونه  که  دارند  مختلف  های  مناسبت  در  متنوعی 
اهل  و  شیعیان  مشترك  برنامه های  برگزاری  آن 
افغانستان شیعیان  کشتار  از  پس  افغان   سنت 

 بود.
اصفهان  استانداری  مهاجرین  و  اتباع  امور  کل  مدیر   
افزایش  گذرنامه،  صدور  اقامت،  کارت های  تمدید 
در  مهاجران  رفاه حال  برای  اصفهان  در  ارایه خدمات 
عنوان کل  اداره  این  های  برنامه  از  را  مرکز  به   تردد 

 

کرد.
 وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 24 دفتر کفالت در 
سطح استان رسیدگی به امور مهاجران اتباع خارجی را 
بر عهده دارند که میزان آن از نظر کمی و فعالیت کیفی 

در آینده بیشتر خواهد شد.

43 میلیارد ریال جهت اصالح و نوسازی شبکه های برق برخوار هزینه شد

فرمانده انتظامي استان اصفهان:
15 میلیارد ریال لباس  دپو شده قاچاق در اصفهان توقیف شد

170هزار اتباع افغانستان در اصفهان سکونت دارند



کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
شاخص  امروز  گفت:  اصفهان  استان 
به  اصفهان  استان  و  شهر  هوای  آلودگی 
زیر  به  شاخص  این  و  رسیده   ۱۰۰ زیر 
۵۰ در حال حرکت بوده است؛ بر همین 
اساس هوای شهر و استان اصفهان سالم و 

گاهی پاک است.
به گزارش  کیمیای وطن حسن خدابخش 
آلودگی هوا  از  تا روز شنبه  اینکه  بیان  با 
کرد:  اظهار  نیست،  خبری  اصفهان  در 
امروز شاخص آلودگی هوای شهر و استان 
اصفهان به زیر ۱۰۰ رسیده و این شاخص 
به زیر ۵۰ در حال حرکت بوده است؛ بر 
همین اساس هوای شهر و استان اصفهان 
امروز  افزود:  پاک است.وی  سالم و گاهی 
و  مرکزی  نواحی  در  باران  بارش  احتمال 
در  بارش  این  است؛  زیاد  اصفهان  شهر 

نواحی غرب و جنوب غربی استان بیشتر 
در  چهارشنبه  روز  وقت  اواخر  در  و  بوده 
ارتفاعات به صورت برف خواهد بود و در 
نواحی شمال و شرق استان احتمال بارش 
وجود  پراکنده  صورت  به  برف  و   باران 

دارد.
کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی 
برف  بارش  کرد:  تصریح  اصفهان  استان 
چهارشنبه  فقط  استان  در  بوران  و 
اواخر  تا  فردا  از  و  می شود  انجام 
نخواهد بارش  از  خبری  جمعه   وقت 

 بود.
اوایل  و  جمعه  وقت  اواخر  از  افزود:  وی 
روز شنبه یک سامانه بارش زا وارد استان 

می شود.
ساعت   ۲۴ طی  کرد:  بیان  خدابخش 
صفر  زیر  درجه   ۱۳ با  چادگان  آینده 
درجه   ۱۲ با  بیابانک  و  خور  و  سردترین 
باالی صفر گرمترین نقاط استان خواهند 
و  بویین  و  داران  هوای  دمای  بود؛ 
 میاندشت نیز به ۹ درجه زیر صفر خواهد 

رسید.
شهر  هوای  دمای  داد:  ادامه  وی 
از  آینده  ساعت   ۲۴ طی  اصفهان 
نوسان در  درجه   ۳ منفی  تا   ۱۰  مثبت 

 است.

پرورش شهرضا گفت:  و  آموزش  اداره  رییس 
ارتقای  و  آموزی  سواد  فعالیت های  توسعه 
اصلی ترین  و  مهم ترین  عمومی،  دانش  سطح 
امور  در  کشور،  توسعه  و  پیشرفت  مولفه های 
در  کرد:  اظهار  ملکیان  احمد  است.  زیربنایی 
شهرضا،  شهرستان  در  جاری  تحصیلی  سال 
حدود ۴۵۰ نفر شامل ۱۰۰ نفر در دوره عمومی 
و ۳۵۰ نفر در دوره انتقال تحت پوشش خدمات 
سازمان نهضت سواد آموزی قرار گرفته اند. وی 
تصریح کرد: فعالیت های سازمان نهضت سواد 
و  انتقال  سوادآموزی،  سطح  سه  در  آموزی 
تحکیم،  سازماندهی و اجرا می شود. در دوره 
است،  ابتدایی  سوم  معادل  که  آموزی  سواد 
می آموزند.  را  سواد  حداقل  بزرگسال،  افراد 
ادامه  شهرضا  پرورش  و  آموزش  اداره  رییس 
داد: هدف از اجرای دوره سواد آموزی، کسب 
مهارت های خواندن و نوشتن، انجام محاسبات 
آشنایی  و  اصلی  عمل  چهار  حد  در  ریاضی 
بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسالمی ویژه 
دومین  در  گفت:  ملکیان  است.  بزرگساالن 
دوره  که  سوادآموزی  نهضت  آموزشی  دوره 
ابتدایی  ششم  سال  معادل  و  دارد  نام  انتقال 
که  برای کسانی  تحصیل  ادامه  فرصت  است، 
دوره سواد آموزی را گذرانده اند یا کسانی که 
رسمی  نظام  در  تحصیل  ادامه  شرایط  فاقد 

آموزش و پرورش هستند، فراهم می شود. وی 
گسترش  انتقال  دوره  اجرای  از  هدف  افزود: 
کارگیری  به  نوشتن،  و  خواندن  مهارت های 
دستورات دینی در زندگی فردی و اجتماعی و 
آشنایی بیشتر با مفاهیم ریاضی و رشد بینش 
اجتماعی و فرهنگی بزرگساالن است. رییس 
دوره  گفت:  شهرضا  پرورش  و  آموزش  اداره 
تحکیم نهضت سواد آموزی، ویژه افرادی است 
که دارای مدرک دوره سواد آموزی بوده و به 
هر دلیلی  قادر به ادامه تحصیل در دوره انتقال 
نیستند؛ طراحی این دوره با هدف جلوگیری از 
فراموشی سوادآموزان انجام شده است. ملکیان 
مدرک  فاقد  و  سواد  کم  افراد  کرد:  اضافه 
هم چنین  و  مقدماتی  مدرک  دارای  افراد  یا  
قبولی کالس های اول و دوم و نیز افراد ۱۰ تا 
۴۹ سال، می توانند در طرح های سواد آموزی 

سازمان نهضت سواردآموزی ثبت نام کنند.

کارشناس برنامه، بودجه و تحول اداری شهرک 
شرایط  و  قوانین  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی 
اعظم  کرد.   تشریح  را  دانش بنیان  شرکت های 
دانش بنیان، جدای  اینکه شرکت  بیان  با  دانش 
کرد:  اظهار  نمی شود،  ثبت  شرکت ها  سایر  از 
و  خاص  سهامی  از  اعم  خصوصی  شرکت  هر 
خصوصی  شرکای  دارای  که  محدود  مسئولیت 
به  متعلق  آن  سهام  از  درصد   ۵۱ یعنی  باشد، 
به  از ثبت  باشد، می تواند پس  بخش خصوصی 
شرکت دانش بنیان تبدیل شود. وی با بیان اینکه 
دارند،  ماهیت خصوصی  که  تعاونی  شرکت های 
نیز می توانند دانش بنیان شوند و تنها شرکت های 
شوند،  وارد  حوزه  این  در  نمی توانند  دولتی 
اداره  طریق  از  ثبت  مراحل  از  پس  افراد  افزود: 
ثبت شرکت ها می توانند وارد سایت شرکت های 
دانش بنیان شوند و اطالعاتی که در این سایت 
خواسته شده را وارد کنند تا فرایند درخواست 
دانش بنیان شدن صورت گیرد. سرارزیاب مربوط 
صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  کارگزاری  به 
شرکت های دانش بنیان مستقر در استان اصفهان 
و چهار محال و بختیاری ادامه داد: مدارک ارسال 
شده از طریق سایت، به دبیرخانه معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری می رود و در آنجا بررسی 
می شود و بر اساس اینکه شرکت در چه استانی 
مستقر است، مراحل بعدی ثبت را به کارگزار آن 
معاونت در هر استان ارجاع می دهد. دانش با بیان 
اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی، کارگزار معاونت 
استان های اصفهان و چهار  فناوری در  علمی و 

محال و بختیاری است، اضافه کرد: شرکت هایی 
که زیر سه سال فعالیت داشته باشند، می توانند 
ثبت نوپا شوند؛ از مزایای آن نداشتن اظهارنامه 
مالیاتی و افراد بیمه شده است. این شرکت ها با 
داشتن تنها یک محصول که افرادی خبره بر روی 
آن کارکرده اند، به عنوان نمونه اولیه آزمایشگاهی 
که دارای تکنولوژی و پیچیدگی باال باشد و دو نفر 
نیروی کار معادل تمام وقت، می توانند به عنوان 
اینکه  بیان  با  وی  شوند.  ثبت  نوپا  دانش بنیان 
و  مالیاتی  اظهارنامه  دارای  تولیدی  شرکت های 
فروش هستند، اظهار کرد: شرکت تولیدی باید 
حداقل سه نفر را به مدت شش ماه بیمه کند و 
محصوالتی با تکنولوژی باال ساخته باشد تا بتواند 
درخواست دانش بنیان شدن دهد. محصوالت او 
باید بررسی شود تا میزان تکنولوژی آن مشخص 
شرکت های  کرد:  نشان  خاطر  دانش  شود. 
خدماتی فرایندهای تولید را دانش بنیان می کنند 
یکسان تولیدی  شرکت های  با  آن  شرایط   و 

 است.

با  گفت:  اصفهان  استان  بحران  ستاد  کل  مدیر 
مدیریت  در  درمان  و  بهداشت  گروه  کار  تشکیل 
بیمارستان هاي  پزشکی،  علوم  دانشگاه  بحران 
 اصفهان به سیستم های ایمنی و آتش نشانی تجهیز 

مي شود.
نمایشگاه  ششمین  در  فروش  شیشه  منصور   
بین المللی آتش نشانی و ایمنی در جمع خبرنگاران 
با حضور ۵6  نمایشگاه  اینکه ششمین  به  اشاره  با 
شرکت کننده از استان های تهران، اصفهان، خراسان 
رضوی، قم و هفت نمایندگی کمپانی های انگلستان، 
تایوان، کره، چین، ایتالیا و ترکیه برگزار شده است، 
اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف توجه به اهمیت 
مخاطرات  از  پیشگیری  منظور  به  صنایع  ایمنی 

برگزار شده است.
 وی با بیان اینکه در این نمایشگاه بیشترین تجهیزات 
از محیط زیست، نجات فردی،  با رویکرد حفاظت 
شده  ارایه  نوین  ایمنی  بحث های  و  خودرو  ایمنی 
است، گفت: استان اصفهان در مباحث ایمنی معین 
تهران است و ۱۴ کارگروه تخصصی در استان تمام 
 مسایل وقوع مخاطرات احتمالی را دنبال و بررسی

 می کنند. 
با  ادامه داد:  مدیر کل ستاد بحران استان اصفهان 
استان صنعتی  اصفهان یک  استان  اینکه  به  توجه 
است و صنایع عمده در آن مستقر است، به همین 

سطح  ارتقای  برای  نمایشگاه  این  برگزاری  منظور 
آگاهی مردم الزامی است. شیشه فروش به آخرین 
وضعیت تجهیز بیمارستان ها و سایر مراکز عمومی 
استان به وسایل ایمنی و خدمات آتش نشان اشاره 
کرد و افزود: در این راستا، طرحی در خصوص انجام 
شهرک های  به  نشانی  آتش  و  ایمنی  فعالیت های 
صنعتی ارایه شده است و تا کنون در ۴۰ شهرک، 
طرح جمع آوری آب های سطحی و در ۱۰ شهرک 
نیز براي استقرار ایستگاه های آتش نشانی اقدام شده 

است.
 وی در خصوص ایمنی بیمارستان ها گفت: با تشکیل 
کارگروه بهداشت و درمان در مدیریت بحران دانشگاه 
سیستم های  به  بیمارستان ها  تجهیز  پزشکی  علوم 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  نشانی  آتش  و  ایمنی 
 است و تمامی بیمارستان ها به این سیستم ها تجهیز 

شده اند.

کمیته مدیریت بحران در 
شهرداری راه اندازی شده است

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: راه اندازی کمیته 
بحران اولین گام شهرداری در راستای مدیریت بحران است.

کمیته  جلسه  در  مصور   احمدرضا  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
راهبردی مدیریت بحران که با حضور مدیر کل مدیریت بحران 
استان اصفهان برگزار شد ، عنوان کرد: شهرداری یک نهاد در 
صحنه بوده و هست و همه مجموعه شهرداری از جمله مناطق، 
ستادها و معاونت های مختلف نسبت به اهمیت موضوع بحران 

توجیه هستند.
وی افزود: بحران مقوله ای است که چندین الیه دارد و ما هر 
قدر که جلوتر برویم پیچیدگی ها و وظایف مقابله با بحران بیشتر 

می شود. 
مصور با اشاره به بحران زلزله بم تصریح کرد: زلزله بم کل کشور 
می  الزم  های  پیشگیری  که  حالی  در  داد  قرار  تاثیر  تحت  را 

توانست خسارات سنگین وارده را کاهش دهد.
امیدواریم  اظهار کرد:  معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
هیچ نوعی از بحران در اصفهان اتفاق نیفتد اما باید برای مواقع 

بحران فکر کرد.
وی با اشاره به راه اندازی کمیته مدیریت بحران یادآور شد: اولین 
گام شهرداری در این خصوص راه اندازی مدیریت بحران بود که 

این تحول ساختاری روند مهمی ایجاد خواهد کرد .
پدافند  بحران، بحث  از بحث مدیریت  تر  داد: مهم  ادامه  مصور 
غیرعامل است و شهرداری سعی می کند ساختار مدیریت بحران 

و پدافند غیرعامل را بر اساس استاندارد های الزم فراهم کند.
اختیارات  واگذاری  است  الزم  البته  کرد:  اضافه  وی   
که  است  اتفاقی  این  و  باشد  متناسب  ها  مسئولیت  و 
اتفاق استانداری  مجموعه  در  یکدیگر  همراهی  با   باید 

 بیفتد

فعالیت مجدد دبیرخانه پایتخت 
پهلوانی 

فعال شدن  از  زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش  فدراسیون  رییس 
زورخانه ای  ورزش  و  پهلوانی  فرهنگ  پایتخت  دبیرخانه  مجدد 
این  به  کشور در اصفهان خبر داد. فرهاد طلوع کیان در پاسخ 
و  پهلوانی  فرهنگ  پایتخت  دبیرخانه  است  مدتی  که  سوال 
راهکار  و  داشته  چندانی  فعالیت  اصفهان  در  زورخانه ای  ورزش 
به  سفر  جریان  در  داشت:  اظهار  چیست،  دراین باره  فدراسیون 
سرپرست  انصاری مهر  اصفهان،  شهردار  جمالی نژاد  با  اصفهان 
و سلطان حسینی مدیر کل  فرهنگی ورزشی شهرداری  سازمان 
انجام زمینه  این  در  را  صحبت هایی  استان،  جوانان  و   ورزش 

 دادیم.
روزهای  شد،  مقرر  گرفته  صورت  رایزنی های  در  افزود:  وی   
فعالیت  درباره  جدیدی  اتفاق  امسال  بهمن   ۲7 و   ۲6
ورزش  و  پهلوانی  فرهنگ  پایتخت  به عنوان  اصفهان 
فعال  مجددا  دبیرخانه  این  است  قرار  و  بدهد  رخ   زورخانه ای 
بیان  با  زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش  فدراسیون  رییس  شود. 
این دبیرخانه  فعالیت های  به  پهلوانی کشور  اینکه چشم ورزش 
است، اظهار داشت: در بحث توسعه ورزش پهلوانی که نخستین 
مطرح  اصفهان  بحث  فقط  است،  دبیرخانه  این  راه اندازی  دلیل 
دبیرخانه  این  موثر  فعالیت های  نیازمند  کشور  کل  و  نیست 
است. وی بیان کرد: برنامه هایی مدنظر داریم که بار دیگر شور 
پهلوانی  فرهنگ  پایتختی  دبیرخانه  و  برگردد  گذشته  حال  و 
گذشته  همچون  بتواند  اصفهان  در  کشور  زورخانه ای  ورزش  و 
 اقدامات موثری را در جهت رشد و توسعه ورزش پهلوانی انجام

 بدهد.

 اهدای 12 هزار سی سی خون
 در آران و بیدگل

رییس جمعیت هالل احمر آران و بیدگل گفت: مردم و مسئوالن 
بالیای  و  زلزله  برابر  در  ایمنی  هفته  با  هم زمان  شهرستان، 
طبیعی ۱۲ هزار سی سی خون اهدا کردند. مجید طاهری تعداد 
متقاضیان اهدای خون را ۳۰ نفر اعالم و اظهار کرد: اهدای خون 
به  شد؛  روبه رو  شهروندان  استقبال خوب  با  شهرستان،  این  در 
طوری که مردم و مسئوالن این شهرستان هم زمان با هفته ایمنی 
اهدا  خون  سی  سی  هزار   ۱۲ طبیعی  بالیای  و  زلزله  برابر   در 

کردند. 
یاری  برای  این حرکت خداپسندانه مردم شهرستان  افزود:  وی 
سالمتی  حفظ  هم چنین  و  خونی  نیازمند  بیماران  به  رساندن 
جسمی و نشاط روحی با کمک شبکه بهداشت و درمان، هالل 
احمر اجرا شده است. یکی از خواسته های مردم شهرستان آران 
اصفهان،  استان  خون  انتقال  کل  اداره  مسئوالن  از  بیدگل  و 
با  که  است  شهرستان  در  دایم  خون  انتقال  پایگاه  کردن  دایر 
توجه به قرارگرفتن این پایگاه فقط در شهرستان کاشان، مردم 
شهرستان این  به  خون  اهدای  برای  مجبورند  بیدگل  و   آران 

 بروند.

 تولید »بلوس های خوراکی « 
در اصفهان

تحقیقاتی  و  دانش بنیان در شهرک علمی  محققان یک شرکت 
خوراکی  بلوس های  تولید  و  طراحی  به  موفق  اصفهان، 
شرکت  مدیرعامل  دهقان،  ابوذر  شدند.  دام  ویژه  کندرهش 
گفت:  کندرهش«  خوراکی  »بلوس های  سازنده  دانش بنیان 
کمیت  بهبود  زمینه  در  نوین  تحولی  بلوس ها،  نوع  این  تولید 
مشکالت  رفع  و  صنعتی  گاوداری های  در  شیر  کیفیت  و 
 متابولیکی و تنش های گرمایی بر پایه فناوری های دانش بنیان

 است.
 وی اظهار کرد: این شرکت موفق شده به طراحی انواع بلوس های 
خوراکی کندرهش و تست های آزمایشگاهی و فارمی استاندارد 
بلوس ها  این  اول  نسل  اینکه  بیان  با  دهقان  کند.  اقدام  آن 
است،  گاو  نیاز  مورد  ویتامین های  و  مواد معدنی کمیاب  حاوی 
گفت: برای هر گاو، تعداد دو عدد بلوس خورانده می شود و به 
مصرف تدریج  به  آن ها  معده  بخش نگاری  در  روز   ۲۴۰  مدت 

 می شود.
گاوهای  شیری،  گاوهای  در  محصول  این  از  کرد:  اضافه  وی   
در  گیرنده  و  دهنده  گاوهای  آبستن،  تلیسه های  خشک، 
با  پرواری  گوساله های  در  همچنین  و  جنین  انتقال  برنامه های 
وزن بیشتر از ۱۵۰ کیلوگرم می توان استفاده کرد. دهقان افزود: 
بلوس های »مینرویت« فاقد نمونه مشابه داخلی هستند و نمونه 
همچنین  نمی شود؛  وارد  کشور  به  حاضر  حال  در  آن  خارجی 
فرموله کردن این بلوس ها براساس نیاز دام های ایران و با توجه 
به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف ایران و نوع مواد خوراکی 
از  اظهار کرد:  است. وی  امکان پذیر  مصرف شده در هر منطقه 
دایم  دسترسی  و  آسان  کاربری  شده  تولید  بلوس های  مزایای 
 در بازار ایران و قیمت ارزان تر در مقایسه با نمونه های خارجی

 است.

جشنواره قرآنی جنت برگزار شد
رییس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه نظام جمهوری 
اسالمی ایران یکی از مصادیق اصلی خیر کثیر است، گفت: 
محافل و مجالس قرآنی، نماز و اعتکاف، عزت و سربلندی 
حجت االسالم  است.  آورده  همراه  به  ایران  ملت  برای  را 
در  با هفته وحدت،  قرائتی همزمان  المسلمین محسن  و 
روستای  در  حضور  با  جنت  قرآنی  جشنواره  اختتامیه 
محمدآباد ابوزیدآباد، با اشاره به روز بصیرت و میثاق اظهار 
کرد: افتخار نظام جمهوری اسالمی آن است که در راس 
بیان  با  وی  دارد.  قرار  دلسوز  و  آگاه  و  عادل  فقیهی  آن 
است  جامعه  بر  قرآن  و  اسالم  والیت  فقیه،  والیت  اینکه 
این  برگزاری  افزود:  است،  آن  از  پیروی  همه  وظیفه  که 
محافل می تواند روحیه و توجه به قرآن را در نزد افراد زیاد 
قرآنی جنت گفت:  اجرایی جشنواره  دبیر  کند. هم چنین 
این جشنواره از چهارم تا هشتم دی ماه به همت شورای 
فرهنگی روستای محمدآباد بخش کویرات، در این روستا 
این  افزود:  برگزار شده است. حجت االسالم محمد عرب 
جشنواره در سه بخش مسابقه، جنگ قرآنی و محفل انس 
با قرآن برگزار شده است. در این جشنواره در بخش های 
مختلف ۴۲ نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب و مورد تقدیر 
ترویج  زمینه  جشنواره  این  کرد:  اظهار  وی  گرفتند.  قرار 
و  به  ویژه جوانان  مردم  در  ایجاد عالقه  و  قرآنی  فرهنگ 
نوجوانان به این کتاب وحی را فراهم کند. شهرستان آران 
و بیدگل به دلیل فعالیت های شاخص قرآنی، امسال برای 
به عنوان  رسمی  نهادهای  سوی  از  متوالی  سال  هفتمین 

شهر نمونه قرآنی کشور معرفی شده است.

 بررسی روند رمان نویسی
 در کاشان

بر  تکیه  با   ۹۰ دهه  نویسی  رمان  روند  وطن:  کیمیای 
»شاه  و  محمودی  حسن  نوشته  نوح«  »روضه  رمان  دو 
بی شین« نوشته محمدکاظم مزینانی، بررسی می شود. به 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  عمومی  روابط  گزارش 
منتقدان  از سوی  نوح«  رمان »روضه  کاشان،  گردشگری 
در  شده  منتشر  رمان  بهترین  عنوان  به  تجربه  مجله 
نامزد دریافت جایزه رمان اکنون انتخاب شد و   سال ۹۳ 

 بود. 
این رمان روایتی از جامعه ایرانی در دوران جنگ هشت 
دارد.   سال ها  آن  به  تازه  و  متفاوت  نگاهی  و  است  ساله 
سوی  از   ۹۲ سال  در  شده  منتشر  بی شین«  رمان»شاه 
ادبی  جایزه  سال  کتاب  برنده  هم  مهر  سوره  انتشارات 
جالل آل احمد بود و در سال ۱۳86 در نخستین جشنواره 
»شاه  شد.  معرفی  برگزیده  اثر  عنوان  به  انقالب  داستان 
که  است  مردی  زندگی  آخر  لحظات  روایتگر  بی شین« 
تنها  مرگ  با  حال  و  است  بوده  قدرت  اوج  در  روزگاری 
با حضور  مانده است. بررسی روند رمان نویسی دهه ۹۰ 
محمد کاظم مزینانی، حسن محمودی و احمد ابوالفتحی 
شنبه  پنج  روز  عصر  »پل ها«  داستان  مجموعه  نویسنده 
با  عامری ها  خانه  محل  در   ۱۹ ساعت  ماه،  دی   ۱۰
برگزار  کاشان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره   همکاری 

می شود.

رد شهر و استانها 4

مسکن  مشکالت  رفع  برای  اخیر  سال های  در  بسیاری  جلسه های 
به ویژه انبوه سازان برگزار و صحبت های زیادی هم انجام شده است؛ 
اما همواره مسئوالن توپ مشکالت را به یکدیگر پاس می دهند. سؤال 
اصلی اینجاست: دولت یا شهرداری کدام باید مشکالت مسکن را حل 
کنند؟ چهارمین سال رکود بازار مسکن هم در حال سپری شدن است؛ 
اما هنوز خبری از خریدوفروش نیست و مردم در بازار سرد مسکن، 
سردرگم به آینده امیدوارند. البته سوال اینجاست: چرا وقتی مصالح 
ساخت مسکن داخلی است، مردم چشم به توافقات خارجی دارند و با 
بازار قهر کرده اند؟ در این میان نیز انبوه سازانی هستند که برای ساخت 
یک واحد ساختمانی باید از تونل وحشت ۵۲ قید قانون عبور کنند که 
این سخت گیری در قوانین سبب شده آن ها هم دل به کار ندهند و چشم 
امید دارند تا با آسوده تر شدن قوانین راه ساخت مسکن برای آن ها باز 
 شود تا بتوانند با شروع دوباره به ساخت وساز، زنجیر را از پای رکود مسکن 

باز کنند.
شهرداری پاسخگوی ریل قطار مسکن در شهر نیست

رییس هیئت مدیره انبوه سازان با دلی پر، از مسئوالن شهری اظهار 
مشکالت  انبوه سازان  با  نهاد ها  متعدد  جلسه های  برگزاری  داشت: 
قطار  ریل  پاسخگوی  شهرداری  متاسفانه  و  نمی کند  رفع  را  آن ها 
موارد همکاری الزم  از ۵۰ درصد  بیش  و در  نیست  ساخت مسکن 
را با مسکن سازان ندارد و بدانند تنها مشکل انبوه سازان پروانه ساخت 
نیست. مهدی جعفرپیشه گفت: باید دانست که مشکل اصلی کجاست 
و در ساخت مسکن برخی از شرکت های خدمات رسان دالل شده اند 
و سیستم ساخت وساز در شهر به گونه ای تبدیل به یک سیستم مالی 

شده است.

استاندار اصفهان باید در جریان مشکالت مسکن قرار گیرد
این دارد که  بر  اعتقاد  انبوه سازان  در حالی که رییس هیئت مدیره 
شهرداری چندان همکاری ای با انبوه سازان ندارد و مشکل زیادی را 
در راه انبوه سازان قرار داده است، اما رضا امینی رییس شورای شهر 
اصفهان چنین اعتقادی ندارد و می افزاید: باید دانست که بخشی از 
برای رفع  باید  اختیار شهرداری است؛  اجرایی در مسکن در  قوانین 
برخی مشکالت جلسه ای مشترک میان استانداری، شهرداری، شورای 
شهر و انبوه سازان برگزار شود تا استاندار و معاون عمران استاندار نیز 
در جریان این مشکالت با ما همراه شوند؛ البته این را باید دانست که 

هدف اصلی این جلسه ها در هر صورت برای رونق بازار مسکن است.
هدف اصلی شهرداری رفع مشکالت انبوه سازان است

با  صلح  قصد  خاصی  مالیمت  با  اصفهان  شهردار  گفت  می توان 
انبوه سازان را دارد و به انبوه سازان این قول را داده که شرایط برای 
بهبود بازار مسکن فراهم شود؛ اما شهردار هم تا حدودی مشکالت را 
قبول نکرد و تاثیر وضعیت اقتصادی کشور را عاملی برای این مسایل 
میان انبوه سازان و نهادها دانست و تصریح کرد: تالش مدیریت شهری 
بر این است که بسترهای الزم برای ورود سازندگان مسکن به عرصه 
ساخت وساز فراهم شود؛ اما رویکرد ما به این گونه  است تا پروژه های 
ادامه این پروژه ها نیز نهضت  نیمه تمام شهری به پایان رسد که در 
آسفالت و پیاده روسازی در شهر ایجاد شده؛ به طور قطع رویکرد اصلی 
ما به این گونه است که مشکالت مسکن را برای ساخت وساز رفع کنیم 

تا شاهد رونق در این بازار باشد.
نتیجه حمایت از انبوه سازان به نفع مردم است

رسول جهانگیری رییس اتحادیه امالک اصفهان با صحبت هایی متفاوت 

درباره این مشکالت بیان کرد: همان طور که می دانید اقتصاد خرد و 
اقتصاد شهری وابسته به مسکن است؛ از طرفی دیگر به دلیل اینکه 
نتوانستیم از سرمایه گذاران به خوبی حمایت کنیم شاهد فرار سرمایه ها 
در اصفهان بودیم و جلسه ای مشترک نیز در این زمینه برگزار شد تا 
بتوانیم شرایط ویژه ای را برای انبوه سازان استان ایجاد کنیم که نتیجه 
این شرایط ویژه و خاص به نفع مردم است. وی اظهار داشت: شاید 
ایجاد شرایط خاص و فرش قرمز  این باشد که سود  استنباط مردم 
برای سرمایه داران است؛ اما این مسأله ظاهر کار است و فرش قرمز 
انبوه ساز  و راهی جدا باید برای سرمایه گذاران ایجاد کرد؛ زمانی که 
برای  نیز  مسکن  ساخت  پایانی  هزینه  شود،  حمایت  سرمایه گذار  و 
آن ها کم می شود؛ پس نتیجه اصلی این مسأله برای مردم است و باید 

به سمتی برویم تا مشکالت نظام مهندسی، شهرداری و مصوبات شورای 
شهر رفع شود و با حمایت از سرمایه گذاران بتوانیم شاهد حمایت از 
مردم باشیم. به گزارش تسنیم، اما در این میان نیز برخی از نهادها 
به قول یکی از انبوه سازان تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند و نهادی 
مانند بانک شاید کم ترین کمک را در این زمینه به انبوه سازان می کند و 
تنها به فکر منافع خود است.  مسأله مهم تر اینجاست که بر اساس آمار 
در سال های اخیر با وجود رکودی که پیش آمده، میزان ساخت وساز 
از ۹۰۰هزار واحد در سال، به نصف رسیده که تنها کسانی که در این 
جریانات ضرر می کنند مردم عام و جوانان کشور هستند؛ امیدواریم 
حرف هایی که زده شده و جلسه هایی که برگزار می شود، در راستای 

رفع مشکالت مردم و به ویژه ازدواج جوانان باشد.

توپ در زمین چه کسی است؟!

سایه رکود بر بازار مسکن اصفهان

هوای اصفهان پاک و بارانی است
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شهردار کرمان: « گشتی در اخبار

هشت خانه تاریخی به شهرداری تحویل داده شد
شهردار کرمان گفت: هشت خانه تاریخی به شهرداری کرمان تحویل داده شد؛ 
برای تبدیل این خانه ها به فضاهای اقامتی، سرمایه گذار جذب شده است. علی 
بابایی گفت: یکی از محورهای تعریف شده شهر کرمان در افق ۱۴۰۴، ترسیم 
نفر است.  باالی یک میلیون  دانشگاهی  و  با جمعیت شهری  محور گردشگری 
بابایی با تاکید بر مرمت و احیای بافت تاریخی از سوی شهرداری کرمان اظهار 
کرد: موفقیت شهرداری کرمان در پروژه بازسازی و بهسازی بازار بزرگ کرمان 
به دلیل روی خوش نشان دادن اداره میراث فرهنگی کرمان بود. وی از اتمام 
عملیات مرمت مدرسه حیاتی و افتتاح آن در روزهای آینده خبر داد و تصریح 
کرد: شهرداری کرمان برای مرمت اکونوموزه حیاتی، تاکنون 8۰۰ میلیون تومان 
و کف سازی کوچه های  بهسازی  به  اشاره  با  کرمان  است. شهردار  کرده  هزینه 
منتهی به بازار بزرگ از محل اعتبارات داخلی شهرداری افزود: با اختصاص ۲۰۰ 
میلیون تومان اعتبار برای تملک امالک اطراف قلعه دختر و اردشیر، فضای سبز 
و جاده دسترسی احداث می شود. وی با بیان این که طرح احیا و مرمت خواجه 
اتابک به تایید اداره کل میراث فرهنگی رسیده، تاکید کرد: برای توسعه این بنای 

تاریخی، دو ملک در اطراف آن خریداری شده است.

به مناسبت سالروز سفر مقام معظم رهبری
برگزاری یادواره 3 شهید شاخص کشور در یزد

با  مراسمی  در   ،86 سال  در  یزد  به  رهبری  معظم  مقام  سفر  سالروز  مناسبت  به 
در  کشور  شاخص  شهید  سه  یادواره  علم الهدی،  آیت اهلل  مشهد،  جمعه  امام  حضور 
و  خیر  پر  سفر  سالروز  با  همزمان  دی ماه،   ۱۲ شنبه،  روز  می شود.  برگزار  یزد  استان 
در  کشور  شاخص  شهید  سه  یادواره   ،86 سال  در  یزد  به  رهبری  معظم  مقام  برکت 
برگزار  مشهد  جمعه  امام  علم الهدی،  آیت اهلل  حضور  با  حظیره  مسجد  در  یزد   استان 

می شود.
 در این مراسم یاد و خاطره شهید مصطفی احمدی روشن، شهید هسته ای کشورمان 
از اعضای خانواده وی، گرامی داشته خواهد  با حضور چند نفر  که اصالتی یزدی دارد، 
شد. همچنین در این مراسم یاد و خاطره شهید محمدعلی اهلل دادی، فرمانده سابق سپاه 
الغدیر یزد که توسط نیروهای داعش در عراق به شهادت رسید نیز، در این مراسم گرامی 
جمهوری  موشکی  صنایع  شهدای  از  نیز  میرحسینی  رضا  سید  شهید  می شود.  داشته 
این مراسم یاد و خاطره  از شهدای شاخص استان یزد و کشور است که در  اسالمی و 
هسته ای،  شهدای  ترتیب  به  شهدا  این  می شود.  داشته  گرامی  نیز  واالمقام  شهید  این 
استکبارستیزی و صنایع موشکی ایران لقب گرفته اند. این مراسم در جوار تربت شهید 
 محراب، آیت اهلل صدوقی برگزار خواهد شد و آیت اهلل علم الهدی در آن به سخنرانی خواهد 

پرداخت.

مدیر کل هواشناسی چهار محال و بختیاری:

 برف و کوالک چهار محال و بختیاری
 را فرامی گیرد

مدیر کل هواشناسی استان چهار محال و بختیاری از ورود یک سامانه بارشی به 
این استان خبر داد و گفت: برف و کوالک چهار محال و بختیاری را فرامی گیرد. 
مهرداد قطره با اشاره به اینکه یک سامانه بارشی هم اکنون در حال ورود به 
استان چهار محال و بختیاری است، اظهار داشت: این سامانه بارشی، از اواخر 
دیشب -چهارشنبه- در سطح استان فعال شده است. وی افزود: این سامانه 
بارشی ابتدا موجب بارش برف در مناطق غربی استان و سپس موجب بارش 
برف و باران در دیگر مناطق استان چهار محال و بختیاری می شود. مدیر کل 
هواشناسی استان چهار محال و بختیاری عنوان کرد: در کنار بارش برف، وزش 
باد شدید نیز در سطح استان پیش بینی می شود؛ همین امر موجب ایجاد 
کوالک در سطح جاده های استان می شود. وی اظهار داشت: بارش برف و باران 
همراه با وزش باد شدید تا روز شنبه هفته آینده برای آب و هوای استان چهار 
محال و بختیاری پیش بینی می شود. مدیر کل هواشناسی استان چهار محال و 
بختیاری ادامه داد: هم اکنون دمای شهرکرد منفی هفت درجه سانتیگراد است 

و احتمال می رود با ورود این سامانه بارشی باز هم دما کاهش یابد.

شرایط شرکت های دانش بنیان تشریح شد

ثبت نام 100 نفر در نهضت سوادآموزی شهرضاتجهیز بیمارستان های اصفهان به سیستم هاي ایمني



 برپایی نمایشگاه
 »گل واژه های وحدت«

آثارهنرمندان  از  نمایشگاهی  وطن:  کیمیای 
»گل  عنوان  با  اصفهان  خوشنویسان  انجمن 
از ٧دی در گالری شماره  واژه های وحدت« 
به  شد.   افتتاح  معاصر  هنرهای  یک  موزه 
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش 
ارشاد اسالمی استان اصفهان، همزمان با هفته 

وحدت و میالد فرخنده نبی مکرم اسالم)ص( و میالد حضرت امام 
جعفر  صادق )ع( آثار استادان، مربیان و فارغ التحصیالن دوره  فوق 
ممتاز  انجمن خوشنویسان اصفهان در این نمایشگاه در معرض دید 
عالقمندان به هنرخوشنویسی قرار گرفته است.  در این نمایشگاه آثار 
خوشنویسی شامل نستعلیق، شکسته و ثلث ارایه شده است.  گفتنی 
است نمایشگاه گل واژه های وحدت تا پایان  دی ماه همه روزه از ساعت 
٩ تا ١٣:٣٠ و ١٥ تا ١٧:٣٠ در موزه هنرهای  معاصر اصفهان  واقع در 

خیابان استانداری دایر است. 

آثار نگارگری در نگارخانه مرکزی
گالری  در  برزگر  حسن  نگارگری  نمایشگاه 
دایر  اصفهان  مرکزی  نگارخانه  یک  شماره 
است. این هنرمند اصفهانی ضمن اعالم این 
خبر گفت: در این نمایشگاه ٣٠ اثر نگارگری 
است.  آمده  در  نمایش  به  رنگ  با  طراحی 
اولین  گالری  این  داد:  ادامه  برزگر  حسن 
نمایشگاه انفرادی من است و  آثاری که در 
آن ارایه داده ام، بیشتر با پیروی از سبک آثار هنری استاد محمود 
فرشچیان طراحی شده اند. این هنرمند تحصیل کرده رشته نگارگری 
افزود: با توجه به اینکه شغل من با فعالیت در زمینه هنر فاصله دارد، 
برای پیشرفت و فعالیت در عرصه هنر سختی های زیادی را متحمل 
شده ام. گفتنی است: این نمایشگاه تا ١٠ دی ماه در گالری شماره 
یک نگارخانه مرکزی اصفهان دایر است و عالقه مندان می توانند جهت 
بازدید از این نمایشگاه هر روز از ساعت ٧:٣٠ صبح الی ١8:٣٠ به 

کتابخانه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

 اردوان کامکار از آلودگی
 تهران گریخت
به دلیل  سنتور-  -نوازنده  کامکار«  »اردوان 
خبری  نشست  در  نتوانست  هوا  آلودگی 
جشنواره موسیقی فجر شرکت کند. هوشنگ 
که  گفت  این باره  در  -آهنگساز-  کامکار 
و  بود  بدی  در شرایط  تنفسی  نظر  از  اردوان 
کرد.  سفر  کشور  شمال  به  دلیل،  همین  به 

نشست خبری گروه »کامکارها« به بهانه اجرای آن ها در سی ویکمین 
جشنواره موسیقی فجر دیروز )نهم دی ماه( در تاالر وحدت برگزار شد. 
سی ویکمین جشنواره  موسیقی فجر 2١ بهمن تا ١ اسفند به مدیریت 

حمیدرضا نوربخش برگزار می شود.

جزو بیکاران سینما محسوب می شوم 
سابقه  با  تدوین گر  حسندوست  حسن 
سینما، با انتقاد از وضعیت اشتغال در این 
سینما  بیکاران  جزو  متاسفانه  گفت:  هنر 
درباره  هنرمند  این  می شوم.  محسوب 
داد:   توضیح  جاری  سال  در  فعالیت هایش 
امسال نیز همچون سال گذشته فقط یک 
فیلم دارم. اوایل سال فیلم »قشنگ و فرنگ« ساخته وحید موساییان 
را کار کردم که اوایل تابستان به پایان رسید و بعد از آن دیگر فعالیتی 
نداشته ام.  وی اظهار تاسف کرد: البته مسایل بسیاری در این زمینه 
دخیل است که عالقه ای به بازگویی آن ها و حاشیه سازی ندارم و فقط 
متاسفم که امور سینما خوب پیش نمی رود. حسندوست که تمایلی 
نداشت این مشکالت را باز کند، به بیان این نکته بسنده کرد که: دو 
سال است از بیکاری رنج می برم؛ اما ترجیح می دهم صبر و تحمل 

کنم و وارد جزییات نشوم. 

فیلم کمال تبریزی به فجر رسید
تبریزی  کمال  کارگردانی  به  مینا«  »امکان 
شد.  فجر  فیلم  جشنواره  دبیرخانه  تحویل 
کمال  ساخته   جدیدترین  مینا«  »امکان 
پنجم  آن  فیلمبرداری  که  است  تبریزی 
آذر ماه در تهران به پایان رسید. ساخت این 
از  محمدی  منوچهر  تهیه کنندگی  به  فیلم 

موینی  توسط محمدرضا  آن  تدوین همزمان  و  آغاز  مهرماه  ابتدای 
بهرنگ  فروتنیان،  شاهرخ  ساداتی،  مینا  کی مرام،  میالد  شد.  انجام 
علوی، شایسته ایرانی، سیامک صفری، فرزاد باقری، سیامک احصایی، 
می پردازند.  نقش  ایفای  به  اثر  این  در  مردانه  علی  مالکی،  بهادر 
فیلم نامه  »امکان مینا« را فرهاد توحیدی به نگارش در آورده است 
انجام  سر  و  تردید، شک   « است:  آمده  آن  داستان  در خالصه  که 
خیانت، زندگی عاشقانه مهران و مینا را به مسیر تازه ای می کشاند.« 
 فیلم سینمایی »امکان مینا« با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید

 شده است.

 تسلیت مدیرعامل خانه هنرمندان 
به خانواده مومنی

را  مؤمنی«  »ولی اهلل  درگذشت  ایران،  هنرمندان  خانه  عامل  مدیر 
-مدیر  رجبی معمار  مجید  گفت.  تسلیت 
مشاور  و  ایران  هنرمندان  خانه  عامل 
فرهنگی و هنری شهردار تهران- درگذشت 
ولی اهلل مؤمنی -بازیگر و دوبلور- را تسلیت 
است:  شرح  این  به  او  پیام  متن  گفت. 
بزرگ  هنرمند  مؤمنی«  »ولی اهلل  درگذشت 
صدای  و  زیبا  نقش آفرینی  با  که  توانا  و 
و  خانواده  به  را  ماند  خواهد  زنده  ما  میان  در  همواره  ماندگارش، 
اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  هنرمندان  به ویژه  او  دوستداران 
نقش  ایفای  حال  در  روزها  این  که  مومنی  می گویم.  تسلیت  ایران 
قلبی  سکته  اثر  بر  دی ماه  هشتم  بود،  شاه«  »معمای  سریال   در 

درگذشت.

5 پنج شنبه 10 دی ماه 1394                       19 ربیع االول 1437                31 دسامبر 2015           سال اول شماره 55                قیمت : 500 تومان 

گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

»من امروز خدا را شکر می کنم که مزد دل سپردگی به این هنر را گرفتم، 
تئاتر  بار در کالس های  اولین  برای  مزد من رضایت مردم است. من وقتی 
شرکت می کردم، هیچ وقت به این روز فکر نمی کردم که از من این چنین 

تجلیل کنند«. 
این جمالت بخشی از صحبت های علی نصیریان -بازیگر پیشکسوت تئاتر، 
سینما و تلویزیون- است که در مراسم تجلیلش عنوان شد. این مراسم توسط 
سینمایی،  چهره های  از  کثیری  جمع  حضور  با  »شهرزاد«  سریال  عوامل 
از  بسیاری  همراه  به  »شهرزاد«  سریال  عوامل  شد.  برگزار  ادبی  و  ورزشی 
بزرگداشت  مراسم  تا  آمدند  هم  گرد  ادبی  و  ورزشی  سینمایی،  چهره های 
علی نصیریان را با عنوان »تجلیل از بزرگ اقای سینمای ایران« را که اشاره 
به نقش این هنرمند در سریال »شهرزاد« دارد، در کنار هم جشن بگیرند. 
محمدعلی کشاورز، علی معلم، حسن فتحی، شمس لنگرودی، امین تارخ، 
رسول  پاکدل،  مهدی  حمیدی،  الهام  رستمی،  امیرحسین  برومند،  احترام 
وکیلی،  زند  علی  منجزی،  سارا  صحت،  سروش  زمانی،  مصطفی  نجفیان، 
امامی و سید هادی رضوی )تهیه کنندگان سریال  حجت اشرف زاد، محمد 

»شهرزاد«( از جمله چهره های فرهنگی-هنری حاضر در این مراسم بودند.
نصیریان  علی  بزرگداشت  مراسم  در  که  ورزشی  چهره های  از  همچنین 
برهانی  پیروانی، آرش  افشین  ایوانکوویچ،  برانکو  به  شرکت کردند، می توان 
از  »تجلیل  مراسم  اجرای  که  رشیدپور  رضا  کرد.  اشاره  نکونام  جواد  و 
بزرگ  آقای سینمای ایران« را به عهده داشت، به جای دعوت از مهمانان 
میزها  کنار  به  نصیریان،  علی  درباره   و صحبت  به روی صحنه  آمدن  برای 
پیشکسوت  هنرمند  این  درباره   کوتاه  دقایقی  تا  خواست  آن ها  از  و   رفت 

صحبت کنند.

««نام نصیریان در تاریخ ثبت خواهد شد
علی رغم  که  تلویزیون-  و  سینما  پیشکسوت  -بازیگر  کشاورز  محمدعلی 
وضعیت نامطلوب سالمت خود در این مراسم حضور پیدا کرده بود، اظهار 
کرد:  از همین جا سالم می کنم به ملت ایران که اگر ما کاری انجام می دهیم، 
فقط برای آنهاست؛ چرا که من فکر می کنم این ملت در دنیا تک است. این 
نصیریان  ویژگی های هنری و شخصیتی علی  به  اشاره  با  ادامه  در  هنرمند 
افزود: نصیریان کسی است که برای اولین بار در تاریخ نمایشنامه ای را به اسم 
»بلبل سرگشته« نوشت و آن را در پاریس اجرا کرد؛ آن زمان کسانی که اهل 
هنر در فرانسه بودند، به خوبی از آن تعریف می کردند. من آرزوی سالمتی 
و موفقیت برای ایشان دارم. او هم می داند اگر کاری می کنیم برای ملتمان 
انجام می دهیم و اگر چیزی یاد گرفتیم، باز از ملت خودمان است. نصیریان 

همچون فردوسی، مولوی و سعدی نامش در تاریخ ثبت خواهد شد.
««بزرگ  آقای سینمای ایران

افشین صنایعی -دبیر مراسم- درباره علت انتخاب لقب »بزرگ  آقای سینمای 
ایران« برای علی نصیریان توضیح داد: در سفری که به آلمان داشتیم، بحثی 
مطرح شد که از هنرمندان بزرگ کشورمان در حد بضاعتمان تجلیل کنیم. 
در ابتدا آقای امامی، تهیه کننده »شهرزاد« پیشنهاد دادند که اسم »بزرگ 
آقا« که علی نصیریان در این سریال نقش آن را ایفا می کند، باید به عنوان 
لقبی برای ایشان استفاده شود تا همه مردم آن را بپذیرند. این نقش نه تنها 
بزرگی ایشان را در تئاتر و سینما نشان داد، بلکه بیانگر این موضوع بود که 

ایشان بزرگ  آقای هنرهای نمایشی ایران نیز هستند.
««علی نصیریان یک اتفاق بی نظیر است

ابراز  و  عید  روز  تبریک  فتحی -کارگردان سریال »شهرزاد«- ضمن  حسن 

خوشحالی بابت حضور در مراسمی که چهره های بزرگ سینما و تلویزیون 
و ورزش در آن حضور دارند، سخنانش را اینگونه آغاز کرد: همیشه گفته ام 
که از میان کسانی که در سینمای ایران در طی این سال ها درخشیدند و 
جوانان  برای  الگویی  نصیریان  علی  نیست،  کم  هم  تعدادشان  خوشبختانه 

عالقه مند به سینماست.
««من مزد دلسپردگیم را به هنر گرفته ام

علی نصیریان که با تشویق های حاضران در سالن به روی صحنه رفت، ضمن 
تشکر از محبت و مهربانی حاضران در مراسم، سخنان خودش را اینگونه آغاز 
کرد:  زمانی که این تصاویر کم و بیش جالب از فیلم هایی که کار کرده بودم، 
پخش شد حال و هوایم خیلی عوض شد؛ از 6٥ سال پیش که برای اولین 
بازی کردم، همیشه  را  امسال که »شهرزاد«  تا  تئاتر شدم  وارد صحنه  بار 
دلسپرده بازیگری بودم. این هنرمند پیشکسوت با بیان اینکه هیچ وقت پول 
و شهرت برایش اهمیتی نداشته است، خاطرنشان کرد: آن زمان که کار تئاتر 
انجام می دادم، بعد از یک ماه کار که ٣٠ تومان به من دادند، واقعا خجالت 
زده شدم؛ چون فکر می کردم، باید شاگردی کنم نه اینکه پول بگیرم؛ ولی 
امروز از جمله مسایلی که در سینمای ایران وجود دارد، این است که جوان ها 
در اولین قدمشان حرف از قرارداد و پول می زنند که این به نظر من اصال 

درست نیست. 
امیدوارم جوانان اصول کار درست در این عرصه را یاد بگیرند و بدانند که کار 
هنر بسیار سخت و پررنج است. او یادآور شد:  من امروز خدا را شکر می کنم 
که مزد دل سپردگی به این هنر را گرفتم؛ مزد من رضایت مردم است. من 
وقتی برای اولین بار در کالس های تئاتر شرکت می کردم، هیچ وقت به این 

روز فکر نمی کردم که از من اینچنین تجلیل کنند.

گزارشی از مراسم تجلیل استاد علی نصیریان

مزد من رضایت مردم است

  خسرو سینایی امشب
 در تلویزیون

»جزیره  سینمایی  فیلم  کارگردان  سینایی  خسرو 
رنگین« پنجشنبه ١٠ دی ماه به شبکه چهار سیما 
می رود. فیلم سینمایی »جزیره رنگین« که در گروه 
قرار است در  اکران شده،  سینمایی »هنر و تجربه« 
بخش دوم برنامه »نقد۴« که ساعت 2٣ پنجشنبه ١٠ 
دی از شبکه چهار سیما پخش می شود، مورد بحث 
کارشناس  و  مجری  نوری  علیرضا شجاع  گیرد.  قرار 
گفت و گو  سینایی  خسرو  با  زنده  صورت  به  برنامه 
می کند. سینایی همچنین در این برنامه درباره مدرسه 

ملی سینما سخن می گوید.

خواننده سریال 
»امام علی)ع(« مهمان رادیو

برنامه موسیقایی »عندلیب« که از رادیو ایران پخش 
خواننده  تعریف  صدیق  تولد  سالروز  در  شود،  می 
تیتراژ پایانی سریال »امام علی)ع(« با او به گفت وگو 
می نشیند. برنامه موسیقایی »عندلیب« که پنجشنبه 
شب ها ساعت 22 از رادیو ایران پخش می شود، این 
هفته در بخش »ماه نگار موسیقی« به بهانه سالروز تولد 
صدیق تعریف گفت وگویی با وی ترتیب داده است و 
دیگری  بخش  در  پردازد.  می  وی  هنری  زندگی  به 
بررسی  ایران  در  خانه  نقاره  موسیقی  برنامه،  این  از 
بحث  به  کمانچه،  نوازنده  اینالنلو  حسام  و  شود  می 
در این باره می پردازد. همچنین علی اصغر بهاری نیز 
از دیگر افرادی است که در برنامه با او گفت وگو می 
شود. »عندلیب« کاری از گروه فرهنگ و اندیشه این 
شبکه رادیویی است که با گویندگی فاطمه آل عباس، 
تهیه کنندگی زهره سربازی و کارشناسی مهرزاد هویدا 
پنج شنبه شب ها ساعت 22 شب از آنتن رادیو ایران 

پخش می شود.

 بزرگداشت مهدی فخیم زاده 
در جشنوار فجر امسال

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر از مهدی فخیم زاده 
بازیگر و کارگردان سینمای ایران تقدیر خواهد کرد. 
زاده،  فخیم  مهدی  هنری  فعالیت  عمر  یک  پاس  به 
سی  در  سینما  کارگردان  و  بازیگر   این  بزرگداشت 
و چهارمین جشنواره فیلم فجر برگزار خواهد شد و 
جشنواره فیلم فجر از این بازیگر سینما تجلیل خواهد 
ادبیات  رشته  فارغ التحصیل  زاده  فخیم  مهدی  کرد. 
ادبیات دانشگاه تهران است. وی  از دانشکده  فرانسه 
فعالیت هنری خود را از سال ١٣۴8 با تئاتر آغاز کرد 
و از سال ١٣٥١ وارد سینما شد. فخیم زاده کارگردانی 
١8 فیلم سینمایی را در کارنامه کاری خود دارد. وی 
نقش  ایفای  به  سینمایی  فیلم  در    ٣2 همچنین 
فیلم  بازی در  به  توان  از جمله آن می  پرداخته که 
لوح، همسفر،  تاواریش، ساده  های مسافران مهتاب، 

همسر و آذر شهدخت پرویز و دیگران اشاره کرد. 

پیامبر  میالد  و  وحدت  هفته  با  همزمان 
اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع(، ویژه نامه 
قلب ها  »ربیع  عنوان  با  الکترونیکی  ای 
در  سایت  کتابخانه  صبح  صادق«  و 
شده منتشر    دیجیتال  شهرداری  اصفهان 

 است.    
   به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی 
عناوین  اصفهان،  شهرداری  تفریحی 
حضرت  زندگینامه  شامل  نامه  ویژه  این 
محمد صلی  اهلل علیه و آله، آسمانی ترین 
هدیه خداوند، خلقت نور پیامبر صلی اهلل 
از سایر مخلوقات، دوران  آله قبل  علیه و 
شیرخوارگی و  طفولیت و تحت سرپرستی 
پیامبر مکرم صلی اهلل علیه و آله، آیا پیامبر 
عام  سال  در  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اسالم 

الفیل به دنیا آمده است،  تبرک جستن به 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله در روایات اهل 

سنت و ... است.   
صلی  اکرم  پیامبر  تصویری  شجره نامه 
آله، دانلود بسته های تصویری  اهلل علیه و 
علیه  اهلل  صلی  رحمت  رسول  میالد  ویژه 
پیامبر  موضوع  با  تصاویر  آله،  مجموعه  و 
احادیث  آله،  و  علیه  اهلل  صلی  اکرم 
زیارت  فلش  فلش(،  )کلیپ  محمدی 
آله،  و  علیه  صلی  اهلل  اهلل  رسول  حضرت 
انیمیشن های کوتاه از داستان های زندگی 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله از دیگر عناوین 
صادق«  صبح  و  قلب ها  »ربیع   ویژه نامه 

می باشد. 
همچنین این ویژه نامه به صورت صوتی نیز 

شامل مواردی همچون مولودی، مستند و 
تواشیح  سخنرانی،  نامه،  زیارت  نماهنگ، 
 و ... ویژه والدت پیامبر)ص( و امام جعفر 
است که عالقه مندان می توانند  صادق)ع( 

فایل های مورد عالقه خود را دانلود کنند. 
در یکی از بخش های این ویژه نامه بیان 
شده که خداوند به نور محمد)ص( ظلمت ها 
را برچید و پرده های ظلمت را از دل ها کنار 
 زد، و ابرهای تیره و تار را از مقابل چشم ها 
برطرف ساخت .؛ او برای هدایت مردم قیام 
کرد و آن ها را از گمراهی و غوایت  رهایی 
و  ساخت  بینا  را  چشمهایشان  و  بخشید 
به آیین محکم و پابرجای اسالم رهنمون 
دعوت راست  راه  به  را  آن ها  و   گشت 

 فرمود. 
عالقه مندان می توانند برای بهره مندی از 
این ویژه نامه به سایت کتابخانه  دیجیتال 
 شهرداری  اصفهان مراجعه کرده و از مطالب 

آن بهره مند شوند. 

انتشار ویژه نامه »ربیع قلب ها و صبح صادق« در کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان   

در دورانی که عده ای بی هیچ هم و غمی بخیالنه سفره نعمت 
در  که  هستند  نیز  هایی  انسان  پندارند،  می  خود  مختص  را 
کوره راه ها و کوه و کمر و خارستان ها درصددند تا از این راه 

خود را به جاده اصلی عدالت برسانند.
اما  است؛  جهادی  گروه  نامشان  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
و  فقر  آثار  کردن  پاک  هدفشان  فداکاری،  و  غیرت  رسمشان 

محرومیت از چهره جامعه است.
 همین چند روزی که بچه ها دور هم جمع می شوند و آستین 

همت باال می زنند، خودش یک دنیا تجربه و خاطره است.
 سختی کار آمیخته با شیرینی کسب رضای خدا رنگ و بوی 

اردوی جهادی را از اردوهای دیگری متفاوت کرده است.
«« فصل اول: تربیت انسان عصر ظهور

اردوی  در  حضور  شیرین  تجربه  شده  که  هم  بار  یک  برای   
که  را  جوان  ای  عده  بودن،  دورهم  طعم  چشیدن  و  جهادی 
چهره هایشان هر چند کم سن و سال می زند، اما رنگ خدا 
به خود گرفته اند و تجربه کار سخت برای خدا را در عنفوان 

جوانی برای خود رقم زده اند.
 وقتی از آنها می پرسی برای چه به اینجا آمده اید، هر کدام 
به زبانی یک مفهوم و معنا را بیان می کنند؛ دیدن لبخندی 
حاصل از رضایت بر چهره مردم مستضعف منطقه و احساس 
اینکه خداوند از عمل آنها راضی است در کالمشان موج می زند.

 فرق نمی کند چه کاری باشد، هر کاری که دستشان برآید 
تا کمکی به مردم محروم روستا کرده باشند، انجام می دهند؛ 
می خواهد ساختن سرویس بهداشتی باشد یا کالس درس، هر 

کاری که دیو فقر و استضعاف را تار و مار کند. 
شاید اگر برای هم نسلی های من تعریف می کردند سی و چند 
سال پیش جوانانی از همین مرز و بوم خانواده و همه تعلقات 
مادی خود را رها می کردند و به محروم ترین مناطق کشور 
می رفتند تا چهره فقر زده کشور که در پس سال ها استبداد 
به وجود آمده بود را بدل به آبادی و رفاه کنند، کمتر کسی 
باور می کرد؛ اما این بچه ها زنده کننده همان رسم و آیین و 

امتداد خط خمینی هستند.
 رسمی که در مرام نامه اش آمده است: نان سیر مخور و سر 

بی غم بر بالین مگذار.
«« رسمی که عدالت و رفاه را برای همه می خواهد

 در دورانی که عده ای بی هیچ هم و غمی بخیالنه سفره نعمت 
در  که  هستند  نیز  هایی  انسان  پندارند،  می  خود  مختص  را 
کوره راه ها و کوه و کمر و خارستان ها درصددند تا از این راه 

خود را به جاده اصلی عدالت برسانند.
اما  فرساست؛  کارطاقت  از  خسته  و  خاکی  چهره هایشان 
دل هایشان حاکی از رسیدن به لّب و معنای حقیقی انسانیت 

است.
 آری ما را باور باید که انسان عصر ظهور تربیت شده مکتبی 
انقالب  فرزانه  رهبر  و  خمین  پیر  مسیحیایی  دم  که  است 

دل هایشان را زنده کرده است.
است،  ای  عده  برای  مختلط  های  اردوی  فصل  اگر  تابستان   
برای عده ای هم فصل خدایی شدن است، فصل تربیت انسان 

عصر ظهور است.
«« فصل دوم: دو خواهر

افتتاح طرح های عمرانی  آیین  برای پوشش خبر   روزی که 
دعوت  خوانسار  ارجنک  روستای  در  سپاه  جهادی  اردوهای 
کنار  درست  که  نمی شد  باورمان  هم  ای  لحظه  برای  شدیم، 

گوشمان تا این حد محرومیت وجود داشته باشد.

 پس از رسیدن به روستا به محل افتتاح طرح ها رفتیم، یکی 
از این طرح ها مربوط می شد به ساخت منزل برای دو خواهر 

بی سرپرست.
 قبل از ورود به منزل تازه ساز به خانه قدیمی این دو خواهر 
که در آن زندگی می کردند، رفتیم؛ دیوارها فرو ریخته بود و 
باور کردنی  بود؛  نمانده  باقی  از خانه  زیادی  تقریبا هیچ چیز 
نبود که 8 سال این دو خواهر در این خانه و با این وضعیت 

سرکرده باشند.
این  دیدن  با  روستا  اصفهانی  اشرفی  بسیج  پایگاه  بچه های 
وضعیت، دست به کار شده بودند و با کمک گروه های جهادی 
اشتر  مالک  حوزه  و  اصفهان  اشتر  مالک  صنعتی  دانشگاه 
میلیون   2٠ هزینه  با  و  بودند  توانسته  که  جا  هر  از  خوانسار 

تومان خانه ای نو بنا کردند.
روز افتتاح وارد منزل جدید این دو خواهر که شدیم گوشه ای 
از اتاق خالی بود و فرش نداشت، یخچال منزل هم به تازگی 
سوخته بود و هنوز بچه های گروه جهادی بابت ساخت خانه 

بدهکار بودند.
هزار   ٥٠٠ مبلغ  و  یخچال  فرش،  تخته  یک  خّیران  از  یکی   
تومان، جهاد کشاورزی و سپاه نیز جداگانه هر یک مبلغ 2٠٠ 
هزار تومان و یک دستگاه بخاری اهدا کردند؛ بماند که در بدو 
امر کمیته امداد و سپاه هر کدام ٥ میلیون تومان، بنیاد مسکن 
2 میلیون و خیران نیز ٣ میلیون کمک کردند تا دیوار خانه 
این دو یتیم باال برود و سقفی بر سر این دو خواهر بی سرپرست 

ساخته شود. 
روز  شبانه  تالش  جهادی  اردوهای  طی  در  روز  نفر   6٥٠
از  کوچک  و  ناچیز  چند  هر  ای  گوشه  تا  بود  ای  بی وقفه  و 

محرومیت منطقه را پاک کند.
 برق شادی که در چشمان و گل لبخندی که روی لب های این 

دو خواهر نشسته بود با هیچ تقدیری قابل قیاس نبود.
 همان رضایتی که در پس آن رضایت خدا نهفته است.

نگاه  نیازمند  که  هستند  محرومی  های  دست  هنوز  اما  و 
بچه های اردوهای جهادی اند و این خط هم چنان ادامه دارد. 

منبع : چشمه سار 

اردوی جهادی فصلی برای تربیت انسان عصر ظهور
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 در ابتدا قرار بود نماینده شایسته ای برای بسکتبال اصفهان باشد و آبروی 
رفته بسکتبال این استان را دوباره بازگرداند. بسکتبالی که از دوران اوج 
خود، سال هاست که به دور است و انگار باز هم نمی تواند به دوران اوج 

خود بازگردد.
برتر  لیگ  در  اصفهان  ذوب آهن  یکه تازی  و  درخشش  سال ها  از  بعد 
بسکتبال و پس از آنکه فوالد ماهان اصفهان یکی دو سالی توانست رقیب 
سبزپوشان اصفهانی باشد، با انحالل این دو تیم بسکتبال، فصل گذشته 
باشگاه،  این  اما  را کشید؛  اصفهان  بسکتبال  نامساعد  شرایط  پمینا جور 

امسال عالقه ای به تیم داری از خود نشان نداد.
همین مسأله باعث شد که اهالی بسکتبال استان به فکر استفاده از دیگر 
در  اصفهان  بسکتبال  چراغ  شده،  هرطور  تا  بیفتند  ورزش  اسپانسرهای 

لیگ برتر، خاموش نشود.
در شرایطی که بسیاری از تیم های لیگ برتری امسال، نزدیک به دو ماه 
مانده به آغاز رقابت های لیگ برتر تمرینات خود را از سر گرفته بودند، 
آینده سازان که در لیگ برتر فوتبال بانوان درخشش ویژه ای داشت، به یک 
باره و دو هفته مانده به آغاز مسابقات، اعالم موجودیت و عنوان کرد که به 
دنبال برنامه ای سه ساله و بسیار “پر و پیمان” در مسابقات لیگ برتر است.

این تیم اصفهانی ابتدا برنامه ای سه ساله را برای درخشش در مسابقات 
لیگ برتر به اهالی ورزش این استان ارایه کرد، اما با گذشت چند هفته، 
پروسه  به  برسد  ندارد، چه  برنامه ای  نیم فصل هم  تا  نشان داد که حتی 

زمانی طوالنی مدت ۳۶ ماهه.
رفته رفته و بعد از چند باخت پیاپی، زمزمه تغییرات در باشگاه آینده سازان 
شروع شد و مدیران این باشگاه که در ابتدا با قبول شرایط سخت آن، 

به امید دادفرنیان و دستیارانش اعتماد کرده بودند، با تعدادی از مربیان 
نوعی  به  را  بی پولی  یعنی  مشکل،  اصل  و  شدند  مذاکره  وارد  بسکتبال 

فراموش کردند.
رسانه ای شدن این مذاکرات در کنار وصول نشدن چک های پرداختی به 
بازیکنان آینده سازان، همه و همه آغاز راهی بود که در آن، چاره ای جز 

سقوط، ناکامی و عدم نتیجه گیری وجود نداشت.
آینده سازان در سراشیبی سقوط افتاده بود؛ تیمی که در هفته های نخست، 
با وجود شکست در مسابقات پیاپی، امید بسیاری برای بازگشت به شرایط 
ایده آل داشت، رفته رفته به یک تیم منزوی، پرحاشیه و با مشکالت شایان 

توجه تبدیل شد.
این تیم اصفهانی که در نیم فصل نخست و با وجود تمرینات بسیار اندک 
خود، با اختالف ناچیزی مسابقات را به حریفان واگذار می کرد، این روزها 
با نتایج بسیار اسف بار، مقابل تیم هایی متحمل شکست می شود که از نظر 

فنی چندان از نماینده اصفهان برتر نیستند.
به گفته سرمربی آینده سازان، بیش از ۱۰ چک بی محل برای بازیکنان و 
مربیان این تیم اصفهانی صادر شده، اما هیچ یک از آنها وصول نشده است 
تا بازیکنان آینده سازان، ترجیح دهند که به جای حضور در زمین مسابقه، 

گوشه نشینی اختیار کنند.
مدیران باشگاه پاسخ گوی مشکالت کنونی نیستند و هر روز، شایعه انحالل 
این تیم اصفهانی که قرار بود روزی، آبروی نصف جهان را حفظ کند، به 

گوش می رسد.

روز  هر  مختلف  تیم های  مقابل  دیدار  در  آینده سازان  امتیازی  بیشتر می شود.اختالف 

این شرایط بسکتبال استانی است که باشگاه ذوب آهنش به عنوان تنها 
تیم شهرستانی به ۹ عنوان قهرمانی دست پیدا کرد و همه ساله خط و 

نشان بسیاری برای تیم های مدعی پایتخت می کشیده است.
امروز اما، نامی از اهالی بزرگ بسکتبال اصفهان نیست و بازیکنان بسکتبالی 
استان، حتی اگر اصالتی اصفهانی داشته باشند، ترجیح می دهند که به 
اصالت  نصف جهان،  در  ورزشی  رشته  این  نامساعد  بسیار  شرایط  خاطر 

خود را پنهان کنند.
به راستی سوال اینجاست که چرا مدیران باشگاهی که تکلیف خود را با 
به رشته پرهزینه ای چون بسکتبال گذاشته اند و  ورزش نمی دانند، قدم 
با وعده هایی که هیچ فرجامی ندارد، اهالی بسکتبال نصف جهان را  چرا 

بی جهت، امیدوار می کنند؟
اقتصادی،  مشکالت  و  رکود  خاطر  به  می دانند  همه  که  دورانی  در  آیا 
می کنند،  نرم  پنجه  و  دست  بسیاری  مسایل  با  کشور  و  استان  صنایع 
قدم گذاشتن در این رشته ها، صرفا برای معرفی افرادی خاص در زمانی 

مقتضی، کار صحیحی است؟
چرا ورزش اصفهان باید دست به دامان کسانی شود که عالقه ای به آن 
ندارند و صرفا برای تفریح عده ای خاص، قدم به تیم داری در یک رشته 
ورزشی می گذارند؛ افرادی که نه برای این ورزش خون دل خورده اند و نه 

حتی یک بار، با لباس ورزشی، در میادین حاضر شده اند.
در  تیم داری  از  ذوب آهن،  چون  پرافتخاری  تیم  که  شرایطی  در  کاش 
لیگ برتر خودداری می کند، باشگاهی به عنوان نماینده اصفهان قدم به 

مسابقات می گذاشت که دست کم نیمی از نام آن را زنده می کرد.
شاید اگر چراغ بسکتبال اصفهان در لیگ امسال خاموش می شد، ورزش 
این استان، تحقیر کمتری را مشاهده می کرد و اعتماد به نفس بسکتبال 

استان، کمتر زیر سوال می رفت.
حساب  استانی  در  رشته  آن  برآیند  عنوان  به  را  ورزشی  تیم  یک  اگر 
کنیم، باید گفت که آینده سازان با شرایط کنونی، هرگز نماینده بسکتبال 

اصفهانی که سال ها داعیه دار قهرمانی بوده، نیست.

 تازه ترین خبر درباره سردار آزمون، احتمال حضور 
استوک  باشگاه  گویا  است.  انگلیس  برتر  لیگ  در  او 
دارد  ایرانی  مشاور  یک  با  نزدیکی  روابط  که  سیتی 
است؛  کرده  عالقه  ابراز  آزمون،  سردار  جذب  برای 
کرده  سفر  مسکو  به  نیز  بار  یک  ایرانی  این  البته 
و  کازان  روبین  مسئوالن  رضایت  بتواند  شاید  تا 
کارهای  انجام  برای  البته  و  کند  جلب  را  روستوف 
آزمون، وکالت بگیرد. یادمان نمی رود که همین چند 
ماه قبل، علی دایی با رایزنی های همین مشاور ایرانی 
به انگلیس سفر کرد و چند روزی را میهمان مدیران 
باشگاه استوک سیتی بود. بر همین اساس قرار بود 

این واسطه مدیران  به  اما گویا  ایرانی راهی استوک شوند؛  باتجربه  بازیکن  یکی دو 
باشگاه استوک سیتی گفته اند فقط شماره ۲۰ تیم ملی ایران را جذب کنید. رایزنی ها 
به همین منظور از چند ماه قبل آغاز شده، اما فعال نه روبین کازان به سردار آزمون 
رضایت نامه می دهد و نه روستوف که مربیگریش بر عهده قربان بردی اف است. بردی 
اف در مواجهه با این پیشنهاد و درخواست آزمون برای جدایی گفته:» فکر می کنید 
من پیشنهاد ندارم؟ با هم به روستوف آمده ایم و با هم می رویم.«پیشنهاد استوک 
سیتی جدی است، یعنی می توان آزمون را در پیراهن سفید و قرمز این تیم دید.البته 
اگر روبین کازان کوتاه بیاید و از رقم ۶ میلیون یورویی که برای صدور رضایت نامه 
آزمون تعیین کرده، کم کند. رقمی که در این یکی دو سال اخیر خیلی از باشگاه ها را 

فراری داده و باعث شده تا آزمون همچنان در لیگ روسیه بماند.

که  مراسمی  در  گذشته  شب  ایوانکوویچ  برانکو 
برای تجلیل از علی نصیریان در تاالر همایش های 
مورد  و  یافت  حضور  بود،  شده  برگزار  رایزن 

تشویق و تمجید اهالی هنر قرار گرفت.
 برانکو که در میان استقبال خبرنگاران و عکاسان 
با علی نصیریان داشت، پس  گپ وگفت کوتاهی 
خبرنگاران  سواالت  به  ابتدا  در  دیدار  این  از 
چند  به  سپس  و  داد  پاسخ  هنری  رسانه های 
سوال ورزشی. برانکو درباره اینکه چرا در مراسم 
تجلیل از علی نصیریان حضور پیدا کرده، گفت: 
ایشان  نمایشی  کارهای  با  چندان  من  »البته 
آشنا نیستم؛ اما برای من مهم بود که بخشی از 
این جشن باشم؛ چرا که اصوال مهم است که از 
افرادی که عمر خود را صرف فرهنگ یک کشور 
که  خوشحالم  بسیار  من  شود.  تجلیل  کرده اند، 
ایشان که  از  و  اتفاقاتی می افتد  ایران چنین  در 
به  هستند،  خودشان  کاری  حوزه  باسابقه  افراد 
از  به هر حال  است.  تقدیر شده  زیبا  این شکل 
من دعوت کردند و با توجه به اینکه می دانستم 

آمدم.«  اینجا  به  است،  مهمی  هنری  مراسم 
سوال  این  به  پاسخ  در  پرسپولیسی ها  سرمربی 
که چقدر با سینما آشناست، گفت: »اگر درباره 
سینمای ایران می پرسید، آشنایی من برمی گردد 
به فیلمی که درباره خودم ساختند و فیلمبرداری 
انجام   2۰۰۶ جام جهانی  حوش  و  حول  در  آن 
ایران موضوع مهمی  شد. می دانم که سینما در 
است، آنقدر که فوتبالیست های خوبی مثل پژمان 
کار  حوزه  این  در  انصاریان  علی  و  جمشیدی 
می کنند که برای آنها آرزوی موفقیت می کنم.«  
اما به هر حال  نوبت به سواالت فوتبالی رسید. 
و  انتقاالت  و  نقل  درباره  برانکو  از  سوال  اولین 
بازیکنان جدید بود؛ سرمربی پرسپولیس در این 
تقویت  را  تیممان  داریم  دوست  »ما  گفت:  باره 
کنیم، اما بازیکن هایی که می توانند به ما کمک 
قرار  ما  مدنظر  مسأله  همین  خاطر  به  و  کنند 
به  و  دارند  قرارداد  باشگاه هایشان  با  گرفته اند، 
پرسپولیس  به  که  شد  نخواهد  داده  اجازه  آنها 
در  ما  می کنم  تصور  دلیل  همین  به  بپیوندند؛ 

البته  باشیم.  نداشته  نیم فصل جابه جایی خاصی 
بیشتری  صحبت  زمینه  این  در  باشگاه  با  قطعا 
به  پاسخ  در  پرسپولیس  سرمربی  کرد.«  خواهم 
آیا در نیم فصل پیام صادقیان را  این سوال که 
که احتماال از نفت جدا خواهد شد به پرسپولیس 
اضافه می کند هم، گفت: »صادقیان بازیکن بسیار 
ساله های   2۳ باالی  فهرست  اما  است؛  خوبی 
پایان  در  برانکو  ندارد.«  خالی  جای  پرسپولیس 

مثل  با چهره هایی  دیدار مجدد  از  گفت وگو هم 
پیروانی،  افشین  برهانی،  آرش  نکونام،  جواد 
در  که  بختیاری زاده  سهراب  و  میناوند  مهرداد 
این مراسم حضور داشتند، ابراز خوشحالی کرد و 
گفت: »خوشحالم که بچه های نسل جام جهانی  
ایران  مردم  عالقه  و  احترام  مورد  اینقدر   2۰۰۶
هستند. این یک قسمت مهم از زندگی من است 

که به آن افتخار می کنم.«

ورزش و جواانن 

شرط شش میلیون یورویی کازان برای سردار! برای صادقیان جای خالی نداریم

درباره فاجعه ای که در پایتخت ورزش کشور صورت می گیرد

هیس! آینده سازان نماینده بسکتبال اصفهان نیست

تیم کشتی فرنگی نوجوانان شهرستان برخوار 

بر بام قهرمانی استان اصفهان 
برخوار  شهرستان  نوجوانان  فرنگی  کشتی  تیم 
توانست مقام اول را در مسابقات استانی به دست 
آورد. به گزارش صاحب نیوز به نقل از خبرماه، طبق 
اعالم هیئت کشتی فرنگی شهرستان برخوار، تیم 
کشتی فرنگی نوجوانان شهرستان برخوار توانست 
آورد.  دست  به  استانی  مسابقات  در  را  اول  مقام 
 ۵۴ وزن  اول  مقام  زارعان  رضا  مسابقات  این  در 
کیلوگرم، حسن قربانی مقام اول وزن ۷۶ کیلوگرم، 
محسن عباسی مقام سوم وزن ۱۰۰ کیلوگرم و ابراهیم غفوری مقام سوم 

وزن ۴۶ کیلوگرم را به دست آوردند.
اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  رییس  محمدی،  مجتبی  است  گفتنی 
شهرستان برخوار نیز به عنوان دبیر هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان 

اصفهان انتخاب شد.

اظهارنظر مربی استقالل درباره مشکل 

برهانی با پرسپولیسی ها
تیم  مقابل  استقالل  دیدار  درباره  نوازی  محمد 
فوتبال ملوان اظهار داشت: »بازی سختی با ملوان 
امتیاز  هر  و  هستیم  جدول  باالی  چون  داریم، 
خوب  امسال  ملوان  دارد.  خاصی  ارزش  ما  برای 
اما نتیجه نگرفته است. فکر کنم آنها  بازی کرده؛ 
بازی در زمین ملوان است و ما  بوده اند.  بدشانس 
و  هستیم  استقالل  هم  ما  اما  داریم؛  سختی  کار 
شرایط روحی ما بهتر است و امیدوارم بتوانیم در 
انزلی ببریم. این بازی ۶ امتیازی است و باید ببریم تا شرایطمان در جدول 
خیلی بهتر شود.« وی افزود: »ملوان در زمین خودش بازی می کند و 
طرفداران زیادی در آنجا دارد. ما اکثر بازی های ملوان را آنالیز کرده ایم. 
انزلی می خواهد از  اند. ملوان در  همیشه در این فصل خوب کار کرده 
حیثیت خودش دفاع کند و امیدواریم بتوانیم این بازی را با ۳ امتیاز پشت 
سر بگذاریم.« نوازی گفت: »از نیم فصل اول راضی بودیم. شرایط ما بد 
نبود و فقط تعطیالت لیگ و مصدومانی که داشتیم، ما را اذیت کرد. در 
نتایج بد مساوی  از  البته منظورم  نتایج بدی گرفتیم که  بازی هم  چند 
است. امیدوارم در آخر فصل این امتیازاتی که از دست دادیم ما را اذیت 
نکند.« نوازی در پایان گفت: »رابطه من با هواداران پرسپولیس بد نبوده 
هواداران  نداریم.  هم  با  مشکلی  و  بوده اند  پرسپولیسی  دوستانم  اکثر  و 
پرسپولیس تا حاال به من بی احترامی نکرده اند و اگر هم بحثی بوده بر 
سر کری های فوتبالی و تعصب است. درباره مشکلی که بین آرش برهانی 
و هواداران پرسپولیس به وجود آمده هم، از خودش بپرسید؛ نمی توانم 
این  و  نیستم  خواندن  کری  اهل  من  بدهم؛ چون  جواب  آرش  جای  به 
مشکل کری های بین آرش و هواداران حریف است. این مساله تیم ما را 
به حاشیه نمی برد؛ چون یک مساله شخصی است و خودش باید جوابگو 

باشد و ربطی به تیم ندارد.«

مفاهیم پایه آمادگی هوازی
هوازی: یعنی در حضور اکسیژن تنفسی و مصرف آن، برای 
هوازی( مسیر  در  قند  )سوختن  شود  می  گفته  وقتی  مثال 

یعنی )تجزیه قند درحضور اکسیژن(
سیستم هوازی: به مجموعه فرایندهای سوخت و سازی در 
داخل بدن گفته می شود که با تجزیه قندها )کربوهیدرات ها( 
تنفسی،  اکسیژن  حضور  در  چرب(  )اسیدهای  ها  چربی  و 

انرژی مورد نیاز بدن را تهیه می کند.
مدت  و  متوسط  باشدت  فعالیت هایی  هوازی:  فعالیت های 
نسبتا طوالنی، که گروه های عضالنی بزرگ را فعال می کنند 
عضالت  توسط  اکسیژن  مصرف  و  حضور  به  آنها  اجرای  و 
بدن وابسته است؛ زیرا انرژی مورد نیاز برای اجرای این نوع 
فعالیت ها عمدتا یا تماما از طریق سیستم هوازی تامین می 
با  کردن  شنا  و  زدن  دوچرخه سواری، طناب  دویدن،  شود. 
 سرعت کم و متوسط مثال های ساده ای از فعالیت های هوازی

 هستند.
آنها  اجرای  فعالیت هایی هستندکه  هوازی:  بی  های  فعالیت 
به حضور و مصرف اکسیژن وابسته نیست؛ برای مثال دوی 
انواع پرتاب ها و پرش ها و همه فعالیت هایی که با  ۱۰۰متر، 
ثانیه تا حداکثر ۳دقیقه(  تمام سرعت در مدت کوتاه )چند 
انجام می شوند؛ مثال های ساده ای از فعالیت های بی هوازی 

هستند.
با  اینکه  برحسب  را  ورزشی  فعالیت های  کلی  طور  به 
اکسیژن  از  استفاده  بدون  یا  تنفسی  اکسیژن  از  استفاده 
تقسیم  بی هوازی  و  هوازی  دسته  دو  به  شوند،  اجرا   تنفسی 

می کنند.
باید توجه کرد که بسیاری از رشته های ورزشی و فعالیت های 
حرکتی را نمی توان منحصرا به دو دسته هوازی یا بی هوازی 
تقسیم کرد؛ زیرا بخشی از زمان اجرای این گونه فعالیت ها 
به صورت بی هوازی )بدون حضور اکسیژن( و بخشی دیگر از 
آنها به صورت هوازی )با حضور اکسیژن( انجام می شوند؛ به 
عنوان مثال، نمی توان گفت کشتی یا فوتبال دقیقا رشته های 
ورزشی هوازی یا بی هوازی هستند؛ زیرا بخش هایی از حرکات 
و  )بی هوازی(  اکسیژن  حضور  بدون  ورزشی  رشته های  این 
انجام  )هوازی(  اکسیژن  با حضور  آنها  از  دیگری  بخش های 

می گیرند.
سهم  ورزشی،  رشته های  از  بعضی  در  که  داشت  توجه  باید 
فعالیت های  سهم  دیگر،  بعضی  در  و  هوازی  فعالیت های 

بی هوازی بیشتر است. سرویس ورزش

به گزارش کیمیای وطن، به نقل از سایت ای اف سی، مهم ترین رویداد ملی 
فوتبال ایران در سال 2۰۱۶ میالدی از کمتر از دو هفته دیگر آغاز می شود؛ 
جایی که تیم ملی امید ایران، باید برای صعود به المپیک و شکستن طلسم 
چندین ساله به میدان برود. ملی پوشان ایران این بار مصمم هستند تا با 

راهیابی به المپیک، پس از مدت ها فوتبال ایران را در عرصه المپیک 
به جهانیان نشان دهند.

و  آسیا  قهرمانی  های  رقابت  آستانه  در   AFC سایت 
انتخابی المپیک به معرفی تیم ملی امید فوتبال ایران 

پرداخته است که در زیر می خوانیم:
• ایران

استعدادهای  معرفی  در  طوالنی  سابقه  داشتن  با 
نمایش خوب در گروه  به فوتبال و همچنین  برتر 

به  را  ایران  توان  می  المپیک،  انتخابی  مقدماتی   C
دانست. هر  ریو  المپیک  به  عنوان مدعی جدی صعود 

ایران در بازی آخر خود در مرحله اول  چند تیم ملی امید 
انتخابی المپیک، ناامیدکننده ظاهر شد و با نتیجه 2 بر یک برابر عربستان 
شکست خورد، ولی بردهای یک طرفه برابر نپال )۵-۰(، فلسطین )۰-۳( 
و افغانستان )۶-۰( باعث شد تا به عنوان یکی از ۵ تیم برتر تیم های دوم 
گروه های اول انتخابی المپیک راهی قطر شود. از بین تیم های دوم، فقط 
تایلند عملکرد بهتری نسبت به ایران داشت و گل بیشتری توانسته بود، 

به ثمر برساند.
• سردار آزمون و ارسالن مطهری

سردار آزمون در این مرحله از رقابت ها در حالی توانست ۴ گل به ثمر 

ملی  تیم  شده  شناخته  های  چهره  از  یکی  حاضر  حال  در  که  برساند 
گل  تعداد  همین  همچنین  مهاجم  این  می رود.  شمار  به  ایران  فوتبال 
روسیه  جهانی  جام  انتخابی  راه  در  ایران  بزرگساالن  ملی  تیم  برای  را 
دارد،  حضور  ایران  امید  ملی  تیم  در  که  آزمون  است.  رسانده  ثمر  به 
ثمر  به  گل   2 نیز،  شد  برگزار  استرالیا  در  که  آسیا  های  ملت  جام  در 
بوده قطر  برابر  مهارت شخصی  روی  گل  یک  شامل  که   رساند 

 است.
قطر  در  تورنمنتی  در  پیش  چندی  ایران  امید  ملی  تیم 
توانست  بود،  آسیا  غرب  سال های  زیر 2۳  قهرمانی  که 
مطهری  ارسالن  ها  بازی  این  در  و  برسد  قهرمانی  به 
را  خود  و  بگذارد  نمایش  به  خوبی  های  بازی  توانست 
 به عنوان یکی از ستاره های آینده فوتبال ایران معرفی

 کند.
 ۳ توانست  ها  رقابت  این  در  که  تهران  نفت  فعلی  مهاجم 
 2 برتری  با  که  سوریه  برابر  نهایی  دیدار  در  برساند،  ثمر  به  گل 
برساند  ثمر  به  را  ایران  دوم  گل  توانست  رسید،  پایان  به  ایران  صفر  بر 
معرفی  ها  رقابت  از  دوره  این  بازیکن  برترین  عنوان  به  نهایت  در   و 

شود.
• برنامه بازی های ایران

سه شنبه 22 دی: ایران – سوریه/ ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه قطر
جمعه 2۵ دی: ایران – قطر/ ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه قطر

دوحه  خلیفه  بن  عبداهلل  ورزشگاه   / چین   – ایران  دی:   2۸  دوشنبه 
فطر

 علیرضا منصوریان درباره برگزاری کالس های یادگیری زبان انگلیسی برای بازیکنان 
نفت گفت: »علت این تصمیمی که من گرفتم، این است که ما بازیکن 

جوان و آینده دار در تیممان زیاد داریم که آنها آماده ترانسفر 
شدن هستند. این بازیکنان یا عضو تیم ملی می شوند و 

یا اینکه برای باشگاه هایشان باید در لیگ قهرمانان آسیا 
بازی کنند و باید مکالمه اولیه انگلیسی را بلد باشند؛ چرا 
 که باید قبول کرد یادگیری زبان جدید یک زندگی جدید

 است.«
 وی ادامه داد: »در همین رابطه معلم زبان انگلیسی خودم 

را برای بازیکنان می آورم و بازیکنان باید به اجبار در این 
کالس ها شرکت کنند. ابتدا اجبار بود که بازیکنان همگی با هم 

ناهار را صرف کنند و اگر بازیکنی در زمان ناهار خوردن غیبت می کرد، او را 
از لیست ۱۸ نفره کنار می گذاشتم؛ حاال اگر بازیکنی هم در کالس های یادگیری 
زبان انگلیسی غیبت کند، او را هم از لیست ۱۸ نفره کنار می گذارم. من خودم در 
اروپا بازی کردم و نباید بازیکنی بدون یادگیری زبان، فوتبال بازی کند که مجبور 

شود در رختکن با ایما و اشاره و لبخند کارش را انجام دهد.«
در  صادقیان  پیام  که  متنی  درباره  تهران  نفت  فوتبال  تیم  سرمربی   
اینستاگرام منتشر کرده مبنی بر اینکه از نفت خواهد رفت و منصور 
قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت هم گفته، نام صادقیان در لیست 
مازاد قرار دارد، گفت: »من هنوز با صادقیان درباره متنی که 
منتشر کرده صحبت نکردم؛ او در تیم ما شرایط خوبی داشت، 
اما دو سه هفته مصدوم شد. صادقیان یک بازیکن 2۴ ساله 
 است و فکر می کنم شاید احساساتی شده که این حرف ها را زده 

است.«
وی درباره اینکه قنبرزاده اعالم کرده، نام او در لیست مازاد تیم نفت 
است، گفت: »صادقیان جوان ساده ای است و چیزی در قلبش نیست؛ 
اما احساساتی شده که این حرف را مطرح کرده است. باید بگویم صادقیان قطع 
به یقین و قطعا از نفت جدا نمی شود و جایی نخواهد رفت. ما با اعضای کادر فنی 
قصد داریم با این بازیکن جلسه ای برگزار کنیم تا ببینیم چرا این حرف را مطرح 

کرده است.«

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا:

ایران مدعی جدی صعود به المپیک ریو

قطعا از نفت جدا نمی شود

منصوریان تکلیف صادقیان را مشخص کرد

«« آموزش «« دنیای ورزش



مدیر پایگاه ثبت جهانی میدان امام )ره( خبر داد

مرمت دیوار غربی عمارت 
عالی قاپوآغازشد

)ره( گفت: مرمت دیوار  امام  پایگاه ثبت جهانی میدان  مدیر 
غربی عمارت عالی قاپو آغاز و همچنین سیستم های صوتی این 

عمارت راه اندازی شد.
به گزارش کیمیای وطن به نقل از مرکز اطالع رسانی پایگاه های 
ثبت جهانی استان اصفهان، فریبا خطا بخش اظهار کرد: مرمت 
دیوار غربی عمارت عالی قاپو در جهت ساماندهی فرسایش های 
ناودان ها جهت  ساماندهی  همچنین  و  عوامل جوی  از  ناشی 

جلوگیری از نم زدگی صورت می گیرد.
 وی اعتبار اختصاص یافته جهت این بخش از بنا را 70 میلیون 
از بنای  افزود: قرار است مرمت این قسمت  ریال ذکر کرد و 
عمارت عالی قاپو، توسط پیمانکار میراث فرهنگی صورت بگیرد.

داشت:  اظهار  ادامه  در  امام  میدان  ثبت جهانی  پایگاه  مدیر   
با راه اندازی سیستم های صوتی، اطالع رسانی به گردشگران با 

استفاده از دوربین های مدار بسته به راحتی صورت می گیرد.
 مشاور مدیر کل میراث فرهنگی در پایگاه های ثبت جهانی و 
ملی استان اصفهان ادامه داد: راه اندازی سیستم های صوتی با 
به گردشگران و همچنین در  اطالع رسانی  و  راهنمایی  هدف 
جهت امنیت بنا و تذکرات احتمالی به گردشگرانی که قصد 

آسیب رسانی دارند، صورت گرفته است.
 خطا بخش تاکید کرد: کاخ عالی قاپو، یکی از مهم ترین بناها 
و معماری های نفیس اصفهان است که در ورودی دولت خانه 

صفوی واقع است.
 وی تصریح کرد: یکی از دالیلی که باعث شده است این بنای 
تاریخی در زمره آثار نفیس عصر صفوی قرار بگیرد، هنرنمایی 
همچنین  و  صفوی  عصر  معروف  مینیاتوریست  عباسی،  رضا 
گچبری های بسیار زیبا و نفیس آخرین طبقه کاخ است که به 

آن اتاق موسیقی یا اتاق صوت نیز می گویند.
و  بناها  مهم ترین  از  یکی  عالی قاپو  کاخ  شود  می  یادآوری 
میدان  غربی  ضلع  در  که  است  اصفهان  نفیس  معماری های 

نقش جهان و روبه روی مسجد شیخ لطف اهلل واقع شده است.

حوزه هنری چهار محال و 
بختیاری حامی ادبیات انقالب 

است
ادبیات  گفت:  بختیاری  و  محال  چهار  هنری  حوزه  رییس 
داستانی مورد تاکید حوزه است و این نهاد از حامیان اصلی نشر 

ادبیات به ویژه ادبیات داستانی با محوریت انقالب است.
با  نشست  در  شیروانی،  حجت اهلل  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
افزود: حوزه هنری چهار  استان،  ادبیات داستانی  کارشناسان 
محال و بختیاری آمادگی چاپ و نشر کتاب های ادبیات را در 
استان منتشر  این  تاکنون چندین مجموعه در  دست دارد و 
شده است. وی اظهار داشت: یکی از واحدهای شاخص حوزه 
واحد  قبول  قابل  فعالیت های  بختیاری،  و  هنری چهار محال 
هنرمندان  توجه  مورد  همواره  که  است  ادبی  آفرینش های 
بوده است.  شیروانی افزود: حضور موفق نویسندگان و شاعران 
استان، در جشنواره های منطقه ای و ملی بیانگر ظرفیت بسیار 
این هنر در چهار محال و بختیاری است. به گزارش ایرنا، در این 
نشست، وسعت اهلل کاظمیان، پژمان بهادری، اسفندیار ساکنیان 
دهکردی، احمد رحیم خانی، وحید برزگر، غالمرضا صفار،کبری 
موسوی قهفرخی و مهرداد افضلی از هنرمندان ادبیات استان 

دیدگاه های خود را مطرح کردند.

اولویت هتل سازی در کشور 
مربوط به اصفهان است

 مدیر کل میراث، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از 
تدوین سندی خبر داد که می تواند روند سرمایه گذاری بخش 
بخشد  سرعت  را  اصفهان  در  هتل سازی  زمینه  در  خصوصی 
الهیاری در  فریدون  و تسهیل کند.به گزارش کیمیای وطن، 
مراسم فاز نخست تکمیل هتل کوثر اصفهان، افزود: این سند 
راهنمای سرمایه گذاران است تا ضمن مکان یابی مناسب، بتواند 

امور مرتبط با هتل سازی و مزایای آن را تبیین کند.
وی با اشاره به افزایش گردشگران خارجی در آینده نزدیک، 
و  امکانات  کمبود  با  که  گذار  دوره  این  در  کرد:  نشان  خاطر 
هتل های بزرگ برای میزبانی روبه رو هستیم، از امکانات موجود 
صنایع  و  گردشگری  میراث،  کل  کرد.مدیر  خواهیم  استفاده 
دستی استان اصفهان در این رابطه ادامه داد: ساختمان های 
بسیار بزرگ و مجموعه های بزرگ آپارتمانی می تواند با تبدیل 
نیاز چند ساله ای را  با دوره 5 ساله،  اقامتی  به یک مجموعه 
عرصه  در  اصفهان  رفیع  به جایگاه  اشاره  با  کند.الهیاری  رفع 
گردشگری و نیازمند توجه بیشتر به آن، تصریح کرد: اولویت 
هتل سازی در کشور مربوط به اصفهان است.مدیر کل میراث، 
در  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
سطح کالن ملی در دولت و همچنین مدیریت استان، اهتمام 
در  همه  دارد،گفت:  وجود  گردشگری  توسعه  برای  ای  ویژه 
توسعه گردشگری هم نظر هستیم و می طلبد که در حوزه 
کشور  امکانات  به  یابیم.وی  دست  توفیقاتی  به  هم  عمل 
در  کشور  این  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  ترکیه  همسایه، 
سال قبل 47 میلیارد دالر درآمد داشت؛ با وجود اینکه از 
لحاظ اماکن تاریخی بسیار محدودتر از ایران است.رضایت 
اضافه کرد: اصفهان باید حداقل 5 تا 10 هتل پنج ستاره 
تا بتواند در حد مناسبی پذیرای گردشگران  داشته باشد 
اصفهان،  کوثر  هتل  تکمیل  نخست  فاز  باشد.در  خارجی 
این  ارایه دهنده  به عنوان قدیمی ترین  »بریانی شفاعت« 
غذای اصیل شهر اصفهان در هتل کوثر افتتاح شد.مهدی 
این  بریانی اصفهان در  شفاعت مالک کنونی قدیمی ترین 
خصوص گفت: غذاهای اصیل، جزیی از فرهنگ یک کشور 
و  یاد  در  همواره  آن  مناسب  عرضه  و  است  شهر  یک  و 
خاطره گردشگران باقی می ماند.وی افزود: بریانی شفاعت 
نیز با هدف ارایه خدمات مطلوب به گردشگران شعبه خود 
را در هتل کوثر به عنوان یکی از هتل های مطرح اصفهان 
تواند  و سرد می  این شعبه در فصول گرم  تاسیس کرد؛ 

میزبان حداقل 200 گردشگر باشد.

کارآفرینی ابزاری برای رشد و 
خودشکوفایی )ویژه جوانان(

از  خروج  و  موفقیت  کسب  برای  کاربردی  و  وسیع  و  جامع  به صورت  طرح  این 
توانمندی های  شناسایی  عملی  راه های  آموزش  به  جوانان  ویژه  بیکاری،  بحران 
کسب وکار راه اندازی  عملی  راه های  و  کار  بازار  فرصت های  شناخت  و   خود 

 می پردازد.
برای  ابزاری  »کارآفرینی  طرح  جوان،  خانه  رییس  رهبری  محمدرضا  گفته  به 
اول  قسمت  در  می شود؛  اجرا  جوانان  برای  قسمت  دو  در  خودشکوفایی«  و  رشد 
می شود  برگزار  صحیح  تفکر  و  طرح  کلیات  بیان  با  آموزشی  روزه  دو  کارگاه  یک 
نیم  یک  در  شرکت کنندگان  و  می گیرد  انجام  رغبت سنجی  آزمون  سپس  و 
بازدید کارشناس  همراه  به  داده اند،  نشان  رغبت  آن  به  که  مشاغلی  از   روز 

 می کنند.
وی ادامه داد: ارایه گزارشی تحلیلی از آن حرفه و شغلی که بازدید کرده اند، در ادامه 
قسمت اول الزم بوده و سپس در مرحله دوم 40 ساعت دوره آموزشی شامل خالقیت 
مدل  و  گزارش نویسی  فن های  گروهی،  کار  روزی حالل،  و  رزق  ایده یابی، کسب  و 

تحلیلی، طرح کسب وکار، بازاریابی و فروش، فن بیان و زبان بدن برگزار می شود.
یک  طرح،  این  مراحل  تمامی  در  کرد:  اظهار  جوان  خانه  رییس 
جوانان  که  می پردازد  شرکت کنندگان  راهنمایی  و  هدایت  به  مشاور 
اقدام طرح  این  در  ثبت نام  برای  دی ماه   12 تا  می توانند   عالقه مند 

 کنند.

 اصفهان برای اقامت گردشگران 
به 500 هتل نیاز دارد

به گزارش کیمیای وطن، نایب رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای اسالمی 
گردشگران  اقامت  برای  باید  اصفهان  تاریخی  شهر  در  اینکه  بر  تاکید  با  اصفهان  شهر 
500 هتل وجود داشته باشد، گفت: متأسفانه در حال حاضر در این شهر 60 هتل با 10 
هزار تخت وجود دارد. سید کریم داوودی بیان داشت: در حال حاضر ساالنه 150 هزار 
زیادی در بحث  اینکه مشکالت  به  اشاره  با  اصفهان می شوند. وی  وارد شهر  گردشگر 
گردشگری وجود دارد، اظهارداشت: باید اذعان داشت که هم اکنون در فرودگاه اصفهان 
هنوز   ، شوند  می  متحمل  گردشگران  از  استقبال  برای  که  هایی  زحمت  تمام  رغم  به 
رانندگان تاکسی های فرودگاه با زبان انگلیسی آشنایی ندارند؛ هنوز چند رستورانی که 
منوی غذایی کشورهای مختلف را داشته باشند وجود ندارد و همین مسائل مشکالتی را 

برای گردشگران به وجود می آورد.
 نایب رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان با ابراز تأسف 
از اینکه فضای شهر اصفهان فاقد تابلوهای راهنما به زبان انگلیسی است، ادامه داد: همین 
اثر تاریخی ، اگر بخواهند به  دلیل باعث می شود که گردشگران هنگام بازدید از یک 
محل دیگری برای دیدن آثار تاریخی بروند ، باید به محل اقامتی خود بازگردند و سؤاالت 

خود را بپرسند.
 وی تاکید کرد: برای هتل سازی در این شهر تاریخی باید بخش خصوصی به میدان بیاید 
البته به شرط آنکه جلوی پای آنها سنگ اندازی نشود و برای تشویق آنها تسهیالتی نیز 
در نظر گرفته شود. داوودی خاطرنشان کرد: باید در شهر اصفهان برای گردشگران آنقدر 
فوق برنامه ایجاد شود تا مدت اقامت آنها بیشتر شود و همین امر باعث رونق اقتصادی و 

اشتغال بیشتر جوانان می شود.ایمنا

معارف و رگدشگری 

تابلوسازان نقش مهمی در 
زیباسازی بصری شهر دارند

و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاون  یزد-   
زیباسازی  در  مهمی  نقش  تابلوسازان  گفت:  یزد  استان  تجارت 
روزمره  زندگی  در  نشاط  ایجاد  همچنین  و  شهر   بصری 

مردم دارند.
به گزارش خبرنگارکیمیای وطن، مسعود زارع در نخستین همایش 
صنف تابلوساز و تجلیل از پیشکسوتان این صنف در یزد افزود: تمام 
مشاغل در مجموعه شهری اهمیت وتاثیرگذاری زیادی دارند؛ ولی 
در حوزه فعالیت تابلوسازی، دانش و ذوق تابلوسازان، زیبایی بصری 

شهر را افزایش می دهد.
و  دار  سابقه  منسجم،  های  اتحادیه  از  صنف  این  داد:  ادامه  وی 
این  در  استان  مشهور  خطاطان  و  هنرمندان  و  است  قوی 
اعضای  بین  نظر  تبادل  خوشبختانه  و  می کنند  فعالیت  رشته 
شده  مشکالت  رفتن  بین  از  و  شدن  کم  باعث  صنف   این 

است.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاون 
می  شهرداری  با  تعامل  و  همکاری  با  تابلوسازان  گفت:  یزد 
بر  و  ایجاد کنند  پیوستگی خوبی در سطح شهر  و  انسجام  توانند 
لغات  از  استفاده  باید  همچنین  بیفزایند؛  شهر  بصری  زیبایی های 
قرار  شما  کاری  فعالیت های  اولویت  در  اصیل  و  فارسی  کلمات   و 

داشته باشد.
همایش  این  در  نیز  یزد  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رییس 
سال  پایان  از  قبل  باید  صنفی،  اتحادیه   38 انتخابات  گفت: 
انتخابات  تا  شده  اندیشیده  الزم  تمهیدات  لذا  شود؛  برگزار 
اتحادیه   21 انتخابات  و  ماه  دی   21 روز  در  اتحادیه   17
برگزار  یزد  صدوقی  شهید  حسینیه  در  ماه  بهمن  اواخر   نیز 

شود.
برای هیئت  نفر  پنج  افزود: در هر صنف،  باغستانی  محمد مهدی 
شرکت  و  شوند  می  کاندیدا  بازرسی  برای  نیز  نفر  پنج  و  رییسه 
مشکالت  رفع  به  انتخابات  این  در  مختلف  های  اتحادیه  اعضای 
اصناف کمک خواهد کرد و تامین کننده حضور افراد قوی در این 

سمت هاست.
وی اظهار داشت: آموزش، باید یکی از ارکان فعالیت های اتحادیه ها 
قانون نظام صنفی جدید که  بر اساس  و  باشد  در اصناف مختلف 
برای اجرا نیز ابالغ شده است، باید 15 درصد درآمد اتحادیه های 

صنفی صرف آموزش اعضا شود.
کسب  پروانه  دریافت  گفت:  یزد  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رییس 
کسب،  پروانه  دریافت  چرخه  در  که  نحوی  به  شده؛  تسهیل 
شهرداری و تعیین حریم واحد صنفی حذف شده و شرایط دریافت 

پروانه بسیار آسان شده است.
مورد  در  این صنف  اعضای  از  برخی  به گالیه  پاسخ  در  باغستانی 
عدم تغییر نرخ طی سال های گذشته گفت: این صنف چند سال 
نتوانسته بود برای افزایش نرخ نامه اقدامی انجام دهد که این امر با 
تالش کازرانی رییس اتحادیه یزد انجام شد و اکنون اعضا می توانند 
کنند؛  دریافت  را  جدید  نامه  نرخ  خود،  عضویت  حق  پرداخت  با 
لذا واحدهایی که اقدام به نصب نرخ نامه در معرض دید مشتریان 
قانون نظام صنفی  در واحد صنفی خود نکنند، مشمول ماده 28 
خواهند شد و با آنها طبق قانون برخورد می شود و در صورت عدم 
توجه با هماهنگی پلیس اماکن نسبت به پلمب واحدهای متخلف 

اقدام خواهد شد.
این  در  نیز  یزد  استان  مرکز  تابلوسازان  صنف  اتحادیه  رییس 
و  )ص(  محمد  حضرت  سعادت  با  میالد  مناسبت  به  که  همایش 
این  در  دایم  عضو   161 افزود:  شد،  برگزار  )ع(  صادق  جعفر  امام 
اتحادیه همراه هستند و امسال پنج واحد پلمپ شده و 39 مورد 
شکایت از این صنف صورت گرفته است؛ 33 مورد از این شکایات 
 در اتحادیه حل شد و شش مورد نیز به تعزیرات حکومتی ارجاع 

شده است. 
در  پروانه  فاقد  واحد  افزود: همچنین 200  کازرانی  محمد مهدی 
صنف تابلوسازی در یزد شناسایی شده و این واحدها که به صورت 
زیرزمینی مشغول فعالیت بودند برای دریافت پروانه کسب معرفی 

و هدایت شدند. 
داشت:  اظهار  یزد  استان  مرکز  تابلوسازان  صنف  اتحادیه  رییس 
اجرا  تغییر  بدون  سال  چندین  یزد،  تابلوسازان  صنف  نرخ نامه 
درجه بندی  اساس  بر  شده،  انجام  های  پیگیری  با  می شد؛ 
نیروهای  و  کارگاه  مهارت،  و  هنر  مبنای  بر  و  صنفی  واحدهای 
ممتاز،  درجات  به  تجربه  و  سابقه  تجهیزات،  و  ابزار  کاری، 
شده ارایه  اعضا  به  و  مشخص  جدید  نرخ های  سه،  و  دو   یک، 

 است.
کازرانی ادامه داد: رسته حکاکی، لیزر و سی ان سی از رسته های 
ساخت  رسته  نیز  آن  از  پس  که  است  صنف  این  به  شده  اضافه 
رسته  اینکه  ضمن  و  شد  ایجاد  فلکسی  و  کامپوزیت  تابلوهای 
به صنف  و  الکترونیکی جدا  از صنف  روان  و  الکترونیک  تابلوهای 

تابلوسازان اضافه شد.
وی با اشاره به پیشرفت ها و نوآوری هایی که معموال در تابلوسازی 
شیوه های  با  تبلیغاتی  تابلوهای  ساخت  گفت:  افتد،  می  اتفاق 
به  گرفت  قرار  این صنف  پوشش  زیر  نیز  آینده  و  حال  در  جدید 
به  تابلو  ساخت  برای  جدیدی  شیوه  هر  آینده  در  که  معنا  این 
خواهد تابلوسازان  نظارت صنف  و  پوشش  تحت  شود،  گرفته   کار 

 بود.
دیگری  بخش  در  یزد  استان  مرکز  تابلوسازان  اتحادیه  رییس 
سال  در  صنف  این  اتحادیه  نخستین  گفت:  خود  سخنان  از 
سال  از  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت  کمیسیون  عنوان  به   62
اعضا  نرسیدن  نصاب  حد  به  دلیل  به  سال  دو  مدت  به   65
فعالیت فروشان  کتاب  و  التحریر  لوازم  مجموعه  زیر   در 

 داشت.
کازرانی افزود: بعد از آن این اتحادیه با عنوان اتحادیه تابلوسازان، 
صنف  دوره  چهارمین  اکنون  و  شد  آغاز  خطاطان  و  نقاشان 
تابلوسازان با هیئت مدیره پنج نفره شامل مهدی کازرانی، علیرضا 
زارع، غالمحسین زارع، سیدعلی محمد ابریشمی و مجید دهقان در 

حال فعالیت است.
رییس اتحادیه صنف تابلوسازان مرکز استان یزد گفت: اواخر بهمن 
تابلوسازان  صنف  اتحادیه  دوره  پنجمین  انتخابات  نیز  امسال  ماه 
حضور  با  اتحادیه  اعضای  امیدواریم  شود؛  می  برگزار  یزد  در 
حمایت پیشرفت  و  تعالی  مسیر  در  را  اتحادیه  انتخابات  در   خود 

 کنند.
و  معدن  صنعت،  بازرسی  اداره  رییس  مورکیان  همایش  این  در 
تجارت استان و سرهنگ سلمانی مسئول بسیج اصناف استان یزد 
نیز، مواردی را بیان کردند و در پایان این مراسم از استاد رهبران و 
چیتی از هنرمندان به نام استان و همچنین جمعی از پیشکسوتان 
در  تابلوسازی  صنفی  برترین های  و  تابلوسازی  و  خطاطی  حرفه 

استان یزد تجلیل شد.
اجرای برنامه های هنری توسط هنرمندان ناشنوا و دکلمه و اجرای 
نمایش طنز و قرعه کشی بین حضار نیز از دیگر برنامه های مراسم 

بود. ایرنا
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 دبیرسرویس نماز
نماز از ارکان عبادت حق است؛ بنابراین اول باید بدانیم 
چرا خداوند را عبادت می کنیم تا آنگاه فلسفه نماز نیز 
پایدارترین و قدیمی ترین تجلیات  از  روشن شود. یکی 
روح آدمی و یکی از  اصیل ترین ابعاد وجود آدمی، حس 

نیایش و پرستش است.
 در هر زمان و مکانی که بشر وجود داشته است، نیایش 

و پرستش نیز وجود داشته است.
 پیامبران پرستش را نیاوردند و ابتکار نکردند؛ بلکه نوع 
پرستش را یعنی نوع آداب و اعمالی را که باید پرستش 

به آن شکل صورت گیرد، به بشر آموختند . 
احساس نیایش، احساس و نیاز غریزی است به کمالی 
برتر که در او نقصی نیست و جمالی که در آن زشتی 
محدود  وجود  از  پرستش  حال  در  انسان  ندارد.  وجود 
خویش می خواهد پرواز کند و به حقیقتی پیوند یابد که 
در آنجا نقص و کاستی و فنا و محدویت وجود ندارد؛ به 
قول اینشتاین، دانشمند بزرگ عصر ما: در این حال فرد 
به کوچکی آمال و اهداف بشری پی می برد و عظمت 
و جاللی را که در ماورای امور و پدیده ها در طبیعت و 
افکار تظاهر می نماید، حس می کند. لذا پرستش جزو 
غرایز ذاتی و فطری بشر است؛ یعنی بشر فطرتا گرایش 
دارد که چیزی را تقدیس و تنزیه کند و خویشتن را به 

او نزدیک کند.
خود،  پروردگار  انسان!  ای  که  است  این  قرآن  پیام   

صاحب اختیار خودت را بپرست. الذی خلقکم و الذین 
آفریده  را  و گذشتگان شما  که شما  قبلکم: کسی  من 
و  ستایشگرانه  و  خاضعانه  رابطه  نوعی  پرستش  است. 
سپاسگرانه است که انسان با خدای خود برقرار می کند.

 عبادت و پرستش عالوه براینکه نیاز فطری بشر است، 
الجّن  ماخلقت  و  است  عبادت  نیز  انسان  آفرینش  راز 
نیافریدیم  را  انس  و  جن  )همانا  لَِیعُبدون  اال  االنس  و 

مرا  اینکه  برای  مگر 
پرستش کنند(  عبادت 
است  الهی  پیمان  یک 
ازل  روز  در  انسان  که 
پیمان  خود  خدای  با 
است؛  بسته  عبودیت 
یا  الیُکم  اَعهد  الم 
و  التَعبد  اِن  آدم  بَنی 
عدوٌّ  لکم  انّه  یطان  الشَّ
اعُبدونی  اَِن  و  ُمبین، 
مستقیم.  صراٌط  هذا 
من  آیا  آدم،  بنی  )ای 
نبستم  پیمان  شما  با 
که شیطان را پرستش 
پرستش  مرا  و  نکنید 

کنید که راه راست است و شما را به سعادت می رساند.( 
عبادت ماموریت انسان است.

وما اُمروا اال لِیعُبدوا اهلل مخلِصین له الّدین ....؟ )آیا مامور 
نشدید که فقط خدا را خالصانه پرستش کنید( اکنون 
از  و  ذاتی  غرایز  از  پرستش  و  عبادت  شد  روشن  که 
نیازهای  فطری انسان است، جایگاه نماز در پرستش و 
عبودیت روشن می شود: نماز عالی ترین تجلی پرستش 
و عبادت است؛ زیرا پرستش یا قولی است یا عملی. نماز 
هر دو را  در بر دارد، چون اذکار نماز مانند قرائت حمد 
و سوره، ذکر رکوع و سجود و تشهد عبادت قولی است و 
قیام و رکوع و سجود عبادت عملی است. نماز رفیع ترین 
را در عبادات دارد و در راس  اهمیت ترین جایگاه  با  و 
 آنها می باشد. نماز منبع تغذیه روح انسان وامداد الهی

 است. 
انسان با نماز می تواند قوت بگیرد و انرژی در جهت نیل 
اله.... )از  بر  الصَّ به کماالت حاصل کند. واسَتعینوا و بالصَّ
نماز استمداد کنید ...( کسی که می خواهد یک مسلمان 
واقعی و مجاهد نیرومند باشد، باید نمازخوان خالص و 
مخلص باشد؛ امام علی )ع( در آخرین وصایایش که در 
واپسین لحظات عمر آن حضرت بود، فرمود: اهلل اهلل فی 
لوه فانَّها عمود دیَنکم : )خدا را خدا را، درباره نماز  الصَّ
صادق)ع(  امام  شماست(  دین  خیمه  استوانه  نماز  که 
 : فرمودند  برکت خویش  با  عمر  نفس های  آخرین  در 
ما  شفاعت  )هرگز  اله  بالصَّ مستخفاً  َشفاعتنا  تَناَل  لن 
رسید(.  نخواهد  بشمارند،  را سبک  نماز  که  مردمی  به 
تقویت  معاد  و  مبدا  به  را  انسان  اعتقادی  بنیان   نماز 

می کند. 
سجده  دوبار  ما  چرا   : شد  سوال  )ع(  علی  حضرت  از 
منها  خواندند:  را  آیه  این  )ع(  مومنان  امیر   . می کنیم 
اخری.  تاره  نخرجکم  ِمنها  و  نعیدکم  فِیها  و  خلقناُکم 
قیامت و صحنه محشر و مبعوث  آور  یاد  یعنی سجده 

شدن انسان است.
چیزهایی  برترین   : پرسید  )ع(  صادق  امام  از  شخصی 
جویند  می  تقرب  پروردگارشان  به  آن  با  بندگان  که 
از  بعد  فرمودند:  حضرت  چیست؟  می شوند،  نزدیک  و 
نماز  از  بهتر  من  متعال(  )خداوند  شناخت  و  معرفت 
به  نسبت  که  است  نماز  اهمیت  همین  و  نمی دانم. 
اکرم  رسول  از  است.  شده  نهی  شدیدا  آن  به  کوتاهی 
را  خود  نماز  مبادا   فرمودند:  که  شده  روایت  )ص( 
ضایع سازید، زیرا هرکس که نماز خود را ضایع نماید، 
و  نماید  محشور  هامان  و  فرعون  و  قارون  با  را  او  خدا 
افکند،  آتش  در  منافقان  با  را  او  که  است  حق  برخدا 
نگهبانی  و  مواظبت  نماز خود  بر  که  برکسی  وای   پس 

ننماید.
سبب عزت موجود نماز است نماز             

 زینت درگه معبود نماز است نماز
بی نماز از نظر لطف خدا محروم است       

  شرع را مقصد و مقصود نماز است نماز
شاه عطشان که همه عاشق و دیوانه اوست   

گفت عّز و شرف و جود نماز است نماز

از  نفر   19 عمامه گذاری  مراسم  ناصری  آیت اهلل  حضور  با 
طالب شهر درچه در مسجد مصلی شهر شاهد نمونه کشور 

برگزار شد.
مراسم  نیوز:  درچه  از   نقل  به  کیمیای وطن،  گزارش  به   
عمامکه گذاری 19 نفر از طالب شهر درچه با دستان  آیت اهلل 

ناصری با حضور پرشکوه مردم شهر درچه برگزار گردید.
 در این مراسم آیت اهلل محمدعلی ناصری به فضایل صلوات 
بر حضرت محمد و آل محمد پرداختند و از همه مومنین 
خواستند که برای صحت و سالمتی مقام معظم رهبری دعا 

کنند.
 در ادامه مراسم   مسئول حوزه علمیه ولی عصر )عج( شهر 
انقالب  رهبر  کشور  کنونی  شرایط سخت  در  گفت:  درچه 
مستحق  ایشان  دارند  نیاز  مردم  و  مومنین  خیر  دعای  به 
فراموش را  ایشان  برای  دعا  هستند،  مردم  خیر   دعای 

 نکنید.

همه برن سجده..!!! 
بسیجی   2000 حدود  بود.  رجب  سیزده  شب 
شده جمع  لشگر  نمازخانه  در  ثاراهلل   لشگر 

 بودند.
و  رفت  تریبون  پشت  حسین  محمد  نماز  از  بعد 
گفت: امشب شب بسیار عزیزی است و ذکری دارد 
باید گفته  و در حالت سجده  دارد  بسیار  ثواب   که 

شود. 
تعجب کردم! همچین ذکری یادم نمی آمد! خالصه 
تمام این جمعیت به سجده رفتند که محمد حسین 
بقیه تکرار کنند. هر چه صبر  این ذکر را بگوید و 
افراد سرشان  از  کردیم خبری نشد. کم کم بعضی 
ناباوری دیدند که پشت  بلند کردند و در کمال  را 
تریبون خالی است و او یک جمعیت 2000 نفری را 

سر کار گذاشته است. 
بچه ها منفجر شدند از خنده و مسئوالن به خاطر 
شاد کردن بچه ها به محمد حسین یک رادیو هدیه 

کردند!

  سرویس معارف قرآنی
با  خود  بندگان  با  قرآن  آیات  از  بسیاری  در  خداوند 
از  یکی  است،  گفته  سخن  »ما«  و  »من«  لفظ  از  استفاده 
هفت  آن  در  خداوند  که  است  آیه ای  آیات،  شگفت انگیزترین 
وصف  در  آیه  این  و  است  برده  کار  به  را  »من«  لفظ  بار 
ایشان  استجابت دعای  بندگان و ضمانت کردن  با   رابطه خدا 

است:
»و اذاَسَئلََک ِعبادی َعّنی َفاِنّی َقریب اُجیُب َدعَوَة الّداِع اِذا َدعان 
پیامبر![  ]ای  یرُشُدون«  لََعلَُّهم  بی  لیؤِمُنوا  َو  َفلیسَتجیُبوالی 
هر گاه بندگان من از تو در مورد من سؤال کردند ]بگو[ من 
نزدیکم، هر گاه کسی مرا بخواند، اجابت می کنم؛ پس  بسیار 
راست راه  تا  آورند  ایمان  من  به  و  دهند  پاسخ  من  ندای   به 

 یابند«. 
طباطبایی  عالمه  قرآن  بزرگ  مفّسر   )186 آیه  بقره،  )سوره 
قرآن  آیات  لطیف  ترین  و  زیباترین  از  یکی  را  آیه  این  )ره( 
بروز  هنگام  به  انسان ها  همه  اگرچه  می داند.  دعا  زمینه  در 
او  از  و  می خوانند  را  خدا  فطری  طور  به  مشکالت  و  سختی 
کریم  قرآن  آیات  برخی  در  خداوند  لکن  می جویند،  کمک 
ضمن بیان دعای پیامبران و گروه های مختلف مردم، فرهنگ 
آموخته ما  به  را  خود  با  گفتگوی  شیوه  و  آداب   نیایش، 

 است.

««پاره ای از دعاهای قرآن جنبه اعتراف دارد:
کرده ایم  خطا  یا  شده  فراموشی  دچار  اگر  ما!  پروردگار  »ای 
ما  بر  نداریم  را  طاقتش  ما  آنچه  و  مکن  بازخواست  را  ما 
به  تو  اگر  »…که   )286 آیه  بقره،  )سوره  مکن«  تکلیف 
بود«.  خواهیم  زیانکاران  از  ما  نبخشی  را  ما  و  نکنی  رحم   ما 

)سوره اعراف، آیه 149(

چرا نماز می خوانیم ؟   « گردشگری « گردشگری

7

مراسم عمامه گذاری  ۱۹ نفر از 
 طالب شهر درچه، توسط

 آیت اهلل ناصری برگزار شد

لطیفه جبهه ای

تجلی  عالی ترین  نماز 
است؛  عبادت  و  پرستش 
زیرا پرستش یا قولی است 
یا عملی. نماز هر دو را  در 
نماز  اذکار  چون  دارد،  بر 
مانند قرائت حمد و سوره، 
ذکر رکوع و سجود و تشهد 
قیام  و  است  قولی  عبادت 
عبادت  سجود  و  رکوع  و 

عملی است. 

نکته  قرآنی     



کاهش  عمومی،  نقلیه  وسایل  از  استفاده  خودرو،  فنی  معاینه 
خودروهای تک سرنشین و خاموش کردن ماشین در ترافیک و 
در هنگام توقف، از جمله راه های ساده کمک به کاهش آلودگی 

هواست.
ساکنان  که  است  معضالتی  مهم ترین  از  یکی  هوا  آلودگی   
میزان  یک  به  را  یافته  توسعه  و  توسعه  حال  در  کشورهای 

تحت تاثیر قرار می دهد.
سازمان  ایرنا،  علمی  گروه  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
میر  و  مرگ  درصد   80 که  است  کرده  اعالم  بهداشت  جهانی 
زودرس ناشی از آلودگی هوا، به دلیل بیماری های عروق کرونر 
قلب و سکته مغزی، 14درصد موارد به دلیل بیماری های مزمن 
انسداد ریه و عفونت های حاد تنفسی و شش درصد مابقی نیز 

ناشی از سرطان ریه است. 
آلودگی هوا در فصول سرد به دلیل پدیده وارونگی تشدید می شود 
که در این شرایط، سالمندان، زنان باردار، کودکان و بیماران، قشر 

آسیب پذیرتر محسوب می شوند. 
کاهش  و  عمومی  نقلیه  وسایل  از  استفاده  فنی خودرو،  معاینه 
خودروهای تک سرنشین، از جمله مهم ترین اقداماتی است که 

انتظار می رود شهروندان رعایت کنند. 
آژانس محیط زیست اروپا برای کاهش آلودگی هوا چند راهکار 
ساده ارایه کرده و انجام آنان را وظیفه تمام شهروندان دانسته 

است. این موارد عبارتند از :
برای  دوچرخه  و  عمومی  نقلیه  وسایل  از  استفاده  روی،  -پیاده 

انجام امور روزانه
مجاز سرعت  از حد  پیروی  و  ماشین  تدریجی شتاب  -افزایش 

هنگام رانندگی
-تنظیم باد الستیک ها

-توجه به استانداردهای آالیندگی خودرو در هنگام خرید
-خاموش کردن ماشین در ترافیک یا هنگام توقف

-خاموش کردن چراغ های اضافی در منزل و محل کار
-استفاده از وسایل الکتریکی دارای برچسب انرژی و کم مصرف

-استفاده از انرژی های پاک تا حد امکان
-استفاده از پالستیک های قابل بازیافت

-استفاده نکردن همزمان از وسایل برقی 
-عایق کردن پنجره ها و درها

-استفاده از محصوالت ارگانیک
-بررسی منظم وسایل برقی و گرمایشی

-کاشت درخت در فضای سبز حیاط
-استفاده از کود طبیعی و کمپوست در باغبانی

-نصب رابط های صرفه جویی آب در آشپزخانه و حمام
-استفاده از هر دوطرف کاغذ

-کاهش سفرهای درون شهری تا حد امکان
-استفاده از سرویس های مبتنی بر وب به جای حضور در محل

-تعویض منظم فیلتر ماشین 
-استفاده نکردن از اجاق های هیزمی

-ترک سیگار
بر  آلودگی هوا  تاثیر  مواد غذایی سبب کاهش  برخی  از طرفی 
بدن می شوند که مصرف آن در تمام روزها، به ویژه زمان هشدار 

آلودگی هوا توصیه می شود.
««رژیم غذایی مناسب برای این روزها

«« روغن زیتون 
را دفع می کند. ذرات  آلودگی هوا  زیان بار  اثرات  زیتون  روغن 
معلق موجود در هوا، باعث گرفتگی عروق و آترو اسکلروز زودرس 
می شود. عارضه آترو اسکلروز بر اثر رسوب پالک از مواد چربی 

در دیواره درونی رگ های خونی به وجود می آید. 
روغن زیتون منبع غنی امگا 9 است و مصرف آن باعث افزایش 
فعال کننده پالسمینوژن بافتی می شود. فعال کننده پالسمینوژن 
بافتی آنزیمی است که توسط سلول های دیواره داخلی شریان ها 
ترشح می شود و مهم ترین وظیفه آن شکسته شدن لخته خون 
ایجاد شده در رگ هاست. وجود لخته در رگ های خونی باعث 

اختالل در گردش خون می شود. 
و  هیدروکسی  قوی  اکسیدان  آنتی  دو  حاوی  زیتون  روغن 
از لخته  اولئوروپین است که در رقیق شدن خون و جلوگیری 
موثر هستند. به عالوه روغن زیتون باعث انتشار اکسید نیتریک 
گردش  بهبود  و  شریان ها  دیواره  شدن  شل  و  عروق  داخل  در 
توصیه  ارزشمند  غذایی  ماده  این  روزانه  مصرف  می شود.  خون 

شده است. 
«« مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان 

آنتی اکسیدان به ترکیباتی گفته می شود که از سلول در مقابل 
یا  طبیعی  توانند  می  ترکیبات  این  کند.  جلوگیری  صدمات 

مصنوعی باشند.
آنتی اکسیدان های اصلی عبارتند از : 

انواع کلم )کلم بروکلی،  : این گروه آنتی اکسیدان در  -لوتئین 
گل کلم و برگ کلم(، انواع میوه ها، سبزیجات نشاسته ای )ذرت، 

نخود فرنگی( تخم مرغ و سبزیجات برگ دار وجود دارد. 
-سلنیوم: یک ماده معدنی موجود در غذاهای گیاهی، تخم مرغ، 

مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و ماهی است. 
-کاروتنوئیدها : رنگدانه هایی است که باعث رنگ زرد و نارنجی 

میوه هایی از قبیل هویج، خربزه و سیب زمینی می شود. 
-لیکوپن: یک ماده شیمیایی موجود در میوه و سبزیجات قرمز از 

جمله گوجه فرنگی و هندوانه است. 
-ویتامین A: در هویج، سیب زمینی، سبزیجات برگ دار تیره رنگ 

و زردآلو به وفور وجود دارد. 
بروکلی،  کلم  آناناس،  زمینی،  سیب  مرکبات،  در   :C -ویتامین 

اسفناج و انواع توت وجود دارد. 
-ویتامین E: آجیل، کره بادام زمینی، جوانه گندم، اسفناج، سویا، 

ماهی، آووکادو و روغن گیاهی حاوی این ویتامین هستند. 
زردچوبه،  اسفناج،  هویج،  فلفل،  توت ها،  انواع  فرنگی،  گوجه 
دارای  نیز  سبوس دار  غالت  و  آجیل  انواع  کتان،  بذر  زنجبیل، 

خواص ضد التهابی هستند. 
 E آووکادو، اسفناج و مواد غذایی حاوی ویتامین »»

تحقیقات انجام شده توسط کالج کینگ لندن و دانشگاه ناتینگهام 
نشان می دهد که آووکادو، اسفناج و مواد غذایی حاوی ویتامین 
E مانع از آسیب ناشی از آلودگی هوا به ریه می شوند و مصرف 

روزانه این مواد توصیه شده است. 
«« کلم بروکلی 

مطالعات محققان دانشگاه جان هاپکینز نشان می دهد که کلم 
بروکلی و جوانه آن ذرات معلق و ازن هوا را دفع می کند، عالوه 
بر این حاوی یک ترکیب به نام سولفورافان است که خاصیت ضد 

سرطانی دارد. 
متخصصان مصرف مکرر و به وفور این اقالم غذایی را به عالوه 
خودداری از ترددهای غیر ضروری در خارج از منزل در روزهای 

آلوده به شهروندان توصیه می کنند. ایرنا

هکرهای ایرانی یک سد در 
نیویورک را هدف قرار دادند

استریت ژورنال در یک مقاله خود مدعی  روزنامه وال 
شده است که هکرهای ایرانی موفق به در دست گرفتن 
 20 در  آوینیو،  بومن  سد  شده اند.  نیویورک  در  سدی 
سیل  با  مقابله  برای  و  دارد  قرار  نیویورک  شهر  مایلی 
ساخته شده است؛ این روزنامه مدعی شده است اسنادی 
در دست دارد که ثابت می کند هکرهای ایرانی در سال 
2013 میالدی، کنترل این سد را در دست گرفته اند.

جیمز کالپر رییس اطالعات ملی آمریکا در ماه فوریه 

اعالم کرد که این اتفاق یک هشدار برای مقامات ایاالت 
در  ایران  سایبری  نفوذ  قدرت  از  نشان  و  است  متحده 
زیرساخت های شهری و کشوری آمریکا دارد. از آنجایی 
ایاالت  بخش خصوصی  در دست  زیرساخت ها  این  که 
متحده است، برخی نگران پنهان کاری این بخش برای 
مشکل  بروز  در صورت  هستند.  مشابه  نفوذهای  اعالم 
در این سد، اتفاقات جبران ناپذیری روی می دهد. وزارت 
امنیت داخلی آمریکا به دنبال تقویت فناوری های امنیتی 
و همکاری با سازمان های فدرال برای افزایش امنیت این 
نیز  ایران، روسیه و چین  به جز  بخش هاست؛ چرا که 
حال  در  دارند.  قرار  سایبری  حمله های  هرم  راس  در 
حاضر بسیاری از مقامات آمریکایی نگرانی های خود را 
از حمله های سایبری مشابه اعالم کرده اند. عالوه بر آن، 
خبرگزاری ان بی سی آمریکا نیز با درج این خبر مدعی 
شده است که این گروه پیامی را ارسال کرده و در آن 
وعده داده است که اطالعات فنی در اختیار دارد که این 

حمله را اثبات خواهد کرد.

با  پیش  چندی   )DLR( آلمان  فضای  و  هوا  مرکز  محققان 
استفاده از یک گلخانه با محیطی شبیه به مریخ، شرایطی را 

فراهم کرده اند که در آن کاهو قابل رشد است.
مرکز  و  ناسا  محققان  برنا،  خبرگزاری  رسانه های  گزارش  به 
بین المللی سیب زمینی در پرو با شبیه سازی شرایط مریخ روی 
زمین، بستری را برای مطالعه درباره چگونگی کاشت محصوالت 
در فضا آغاز کرده اند و در تالشند تا سیب زمینی را در شرایطی 

شبیه به مریخ به عمل بیاورند.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از پایگاه ناسا، برای کاشت این 
 Pampas سیب زمینی، از خاک یکی از بیابان های پرو به نام
آن  ترکیبات  ادعا می شود  استفاده شده که   de La Joya
 95 حاوی  مریخ  آتمسفر  طرفی  از  است.  مریخ  خاک  مشابه 
درصد دی اکسید کربن است؛ بنابراین باید سطح دی اکسید 
کربن در محیط آزمایشگاهی کشت سیب زمینی افزایش داده 

شود.
این تحقیقات در صورت موفقیت زمینه را برای کشاورزی نه 
تنها در مریخ، بلکه در دیگر سیاره های منظومه شمسی فراهم 

می کند.
با  پیش  چندی   )DLR( آلمان  فضای  و  هوا  مرکز  محققان 

استفاده از یک گلخانه با محیطی شبیه به مریخ، شرایطی را 
فراهم کرده اند که در آن کاهو قابل رشد است.

در این گلخانه برای رشد گیاه از المپ های LED بنفش رنگ 
این شرایط کامال آزاد  استفاده می شود. ریشه های کاهو در 
هستند و مواد مغذی هر 2 دقیقه یک بار به مدت 20 ثانیه، بر 

روی ریشه کاهو اسپری می شوند.
سیب  کشت  شرایط  بررسی  پروژه،  این  اهداف  از  دیگر  یکی 
زمینی و نقش آن برای کاهش سوء تغذیه و گرسنگی در سراسر 
جهان است. سیب زمینی و کاربرد آن قدمتی دیرینه دارد و به 

بیش از دو هزار پانصد سال پیش از میالد می رسد.

وقتی غذا می خورید، عطر تند کاری را در فضای دهان تصور می کنید یا 
لغزش شیرین و ابریشمی بستنی را روی زبان حس می کنید؛ عطر و طعم 
کره موجود در ذرت بو داده را در فضای ذهن خود تجسم می کنید؛ این 
تغییرات شیمیایی در مغز می شود و دوپامین  ایجاد  باعث  تصورات شما 
ترشح می شود و در فضای مغز حس خوشایند و شادی بخشی ایجاد می کند. 
الکس کرب محقق و فوق دکترا در علوم اعصاب می گوید: افزایش ترشح 
هورمون دوپامین، باعث می شود خوردن غذا برایتان شادی بخش  تر باشد. 
وقتی غذا را بو می کنید و از بوی آن لذت می برید، به ترشح دوپامین در 
مغز کمک خواهید کرد. طبق تحقیقات این دانشمند عالوه بر تصور بو و 
طعم خوشایند غذا ها، دسته ای از مواد غذایی می توانند باعث ایجاد احساس 
شادی در انسان شوند. در واقع با مصرف این خوراکی ها دوپامین موجود 
در خون افزایش می یابد و احساس نشاط و شادی را تجربه می کنید. این 
محقق با اشاره به تعدادی از این خوراکی ها به تشریح عملکرد آنها در بدن 

انسان می پردازد:

««ویتامین های گروه ب
پایین آمدن سطح ویتامین های ب 12 منجر به کاهش سروتونین و دوپامین 
در خون می شود؛ کاهش این دو ماده در خون منجر به افسردگی شخص 
می شود. مغز برای تولید این مواد شیمیایی نیاز به ویتامین ب 12 دارد؛ 
بنابراین قرار دادن این غذاها در رژیم غذایی برای جلوگیری از افسردگی 
ضروری به نظر می رسد. مصرف غذاهای دریایی مثل قزل آال و ماهی آزاد، 
لبنی و غالت غنی شده ویتامین  همچنین گوشت گاو، مرغ، محصوالت 
ب مورد نیاز بدن را تامین می کند و در گروه غذاهای شادی بخش جایگاه 

چشمگیری دارند.
««قهوه

نوشیدن یک فنجان قهوه با شکر کم، میزان دوپامین و کافئین خون را 
بوییدن  و  تصور  با  نوشیدن  این  اگر  افزایش می دهد.  ثانیه  در عرض 30 
قهوه همراه باشد، نقش به سزایی در ترشح دو پامین خواهد داشت. احتمال 
افسردگی یا عادت های تخدیری در کسانی که روزانه بیش از 4 فنجان قهوه 

می نوشند، کم و در حدود 20 درصد است.
««تربچه

شاید تعجب کنید اگر بدانید که تربچه هم می تواند در ترشح دوپامین در 
خون موثر باشد. مخصوصا تربچه هایی که کمی تند تر هستند.

««انار
این میوه بسته بندی شده پر دانه خواص زیادی دارد. نتایج تحقیقات نشان 
داده، اگر مدت دو هفته به صورت مرتب از دانه ها و آب این میوه استفاده 
کنید، به راحتی می توانید با فشار خون، اضطراب و افسردگی خداحافظی 

کنید.
««قارچ

قارچ های گوشتی لذیذ، منبع غنی سلنیوم و منیزیوم هستند و این مواد اثر 
نشاط بخشی بر خلق و خوی شخص دارند.

««زردآلو
این میوه تابستانی با رنگ زیبای زرد روشن، منبع غنی ب6، بتاکاروتن، آنتی 
اکسیدان، لوتئین و زیگزانتین است. همه این مواد شادی آور و آرام بخش 

هستند.
««ماست پروبیوتیک

در حال حاضر فرآورده های پروبیوتیکی مختلفی در سوپرمارکت ها عرضه 
محصوالت  این  جمله  از  پروبیوتیک  دوغ های  و  ماست ها  انواع  می شود. 
بقیه محصوالت  از  از محصوالتی است که بیش  اما ماست یکی  هستند؛ 

مورد توجه قرار گرفته است.
کلمه پروبیوتیک، کلمه ای یونانی به معنی »برای زندگی« است. در واقع 

پروبیوتیک ها با تولید میکرو ارگانیسم ها و به دنبال آن تولید اسیدهای 
آلی و مواد ضد میکروبی، مانع رشد باکتری های بیماری زا شوند. اسیدهای 
آلی تولید شده می توانند به عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده سلول های 
روده قرار گیرند. تولید ویتامین ها به خصوص ویتامین های B , K از دیگر 
خصوصیات قابل توجه آنهاست. محققان در رژیم غذایی یک گروه آزمایشی 
متشکل از چندین زن، ماست پروبیوتیک گنجاندند؛ این برنامه غذایی به 
مدت یک هفته ادامه داشت. نتایج بررسی ها نشان داد این زنان در طی 
روز واکنش کمتری در مقابل استرس نشان می دادند. حقیقت این است 
که باکتری های سالمی که توسط این محصوالت به روده منتقل می شوند، 
مقاومت بدن را در مقابل استرس بهبود می بخشند و کاهش استرس در بدن 

نتیجه ای جز افزایش آرامش و شادی ندارد.
««شکالت

که  کرد  اعالم  خود  تحقیقات  جمع بندی  از  پس  استرالیایی  محقق  یک 
این  است؛ طبق  آرام بخش  ماده ای  و  فنل  پلی  غنی  منبع  تیره،  شکالت 
گزارش افرادی که نوشیدنی شکالت تیره خورده بودند، نسبت به افرادی که 
شکالت معمولی نوشیده بودند، آرامش و رضایت بیشتری داشتند. نوشیدن 
برای  منعی  فرد  که  به شرطی  البته  است؛  آرام بخش  تیره،  گرم  شکالت 

مصرف شکالت نداشته باشد.

راهکارهای کاهش آلودگی هوا چیست؟

غذاهای نشاط آور

یک کارشناس فضای مجازی هشدار داد

تاثیر مودم های وای فای بر زنان 
باردار و عقیم شدن مردان

یک کارشناس فضای مجازی گفت: خانه هایی که مودم وای فای در 
آنها روشن است، تضمین می دهم در آینده بچه هایشان در فرزندآوری 

دچار مشکل  شوند یا زنان باردار آنها لطمه بخورند.
به گزارش خبرنگارکیمیای وطن، روح اهلل مومن نسب در یک برنامه 
فضای  از  و جامعی  تعریف خوب  باید  اینکه  به  اشاره  با  تلویزیونی 
که  رفته  سمتی  به  دنیا  امروزه  کرد:  اظهار  گیرد،  صورت  مجازی 
تجارت و فرهنگ دیجیتالی شده یا به بیان دیگر خانم های جامعه 
دیگر غذا پختن را برای ماهیت اصلی آن انجام نمی دهند؛ بلکه غذا 
درست می کنند تا از آن عکس بگیرند و در شبکه های اجتماعی به 

اشتراک بگذارند و الیک جمع کنند.
وی عنوان کرد: مردم در حال حاضر با گوشی به تخت خواب می روند 
سالم  گوشی  به  ابتدا  می کنند،  باز  را  چشمشان  که  هم  صبح  و 
می کنند؛ در حال حاضر اطالعات گوشی های موبایل از خود افراد 

بیشتر است.
تحقیق  بسیار  ماشین،  یک  برای خرید  مردم  کرد:  نشان  او خاطر 
می کنند و حتی نیروی انتظامی نیز با بررسی خودروها اعم از  ایربگ 
و... اجازه پالک گذاری را می دهد، اما گوشی های موبایل هیچ کجا 

رجیستر نمی شوند.
کاربران  و  مسئوالن  اینکه  بیان  با  مجازی  فضای  کارشناس  این 
شناخت کافی از فضای مجازی ندارند، به مشکالت ایجاد شده توسط 
گوشی های هوشمند اشاره کرد و گفت: با تحقیقاتی که انجام دادیم 
بالغ بر 2200 عنوان از مشکالت همین گوشی ها که قابلیت استفاده 

از  G 3 و G 4 را دارند، احصا کردیم.
وی به چند مورد از این مشکالت اشاره کرد و گفت: مسایل اخالقی، 
استرس در خانواده ها، تنوع طلبی عاطفی و جنسی، طالق عاطفی و 
تردید در خانواده بخشی از این مشکالت هستند که مثال تنوع طلبی 
رابطه  فالنی  با  می گویند  و  شده  رایج  جوانان  بین  اکنون  عاطفی 
داشته ام، اما قطع کردم؛ آسیب  های روانی و اجتماعی چنین کارهایی 

بسیار زیاد است.
او همچنین درباره طالق عاطفی گفت: طالق های ثبت شده بهتر از 
طالق های عاطفی هستند؛ زیرا حضانت بچه ها بعد از جدایی دست 
وجود  پدری  نه  عاطفی  طالق  در  اما  می شود؛  مادر  یا  پدر  با  کم 
دارد نه مادری؛ به عبارتی جزایری در خانواده ها شکل می گیرد که 

آسیب های جدی روانی را به دنبال دارد.
مومن نسب با بیان خاطره ای از نقاشی یک بچه دبستانی گفت: به 
واسطه دوستی با مدیر یک از دبستان ها به آنجا رفتم که نقاشی را 
از یکی دانش آموزان به من نشان داد که در آن تصویر خانواده شان 
را کشیده بود و پدر یک گوشه مبل و رو به دیوار و مادر هم گوشه 
دیگر و روی به سمت دیگر دیوار داشت؛ هر کدام از آنها هم سرشان 

به موبایلشان گرم بود و بچه آن وسط متعجب مانده بود.
درصد   68 می گوید  آمریکایی  تحقیقاتی  موسسه  یک  افزود:  او 
طالق های ثبت شده در 150 کشور دنیا، به خاطر ارتباط دو طرف با 

جنس مخالف در شبکه های اجتماعی بوده است.
این کارشناس فضای مجازی در بخشی دیگر از صحبت های خود به 
مفهوم جنگ نرم اشاره کرد و گفت: در جنگ سخت دو طرف نزاع، 
توپ و تانک دارند و آنقدر می جنگند تا یک طرف موفق به تسخیر 
بخشی از سرزمین دیگری شود؛ اما در جنگ نرم یک طرف ارتش 

است و طرف دیگر یک خانم یا یک بچه.
وی گفت: یکی از بازی های رایانه ای را سراغ دارم که 10 هزار نفر 
نشان  این  بازی ساخته شود.  این  تا  کرده اند  برنامه ریزی  آن  برای 
نفوذ  تا در خانواده ها  برنامه ریزی های پیچیده ای شده  می دهد چه 

کنند.
او ابراز کرد: جنگ نرم ناجوانمردانه است و در خانواده ها نفوذ می کنند 
و اعضای آن را از دسترس هم خارج می کنند. اگر بچه خانواده ای 
را دیدید که برای استفاده یک ساعت بیشتر از تبلت اصرار می کند، 
قطعا یک عملیات جنگ نرم پیچیده در آن خانواده اتفاق افتاده است.

مومن نسب با اشاره به اینکه اگر زمانی زن و مرد اطالعات یا نحوه 
تعاملشان با موبایل را از یکدیگر مخفی کردند، تردید و بدگمانی در 
آن خانواده به وجود می آید، گفت: جنگ نرم به تعبیر مقام معظم 

رهبری، ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم است.
وی به یکی از قوانین کشور چین اشاره کرد و گفت: براساس این 
قانون اپراتورهای مخابراتی موظف هستند، اگر کسی از گوشی همراه 
خود بیش از هشت ساعت در هفته استفاده کرد، او را به مراکز ترک 
اعتیاد معرفی کنند. با این حساب اگر آنها معتاد باشند، ما قطعا با 

این میزان استفاده در روز معتاد هستیم.
او با تاکید بر اینکه ما در کشور مرکز ترک اعتیاد از فضای مجازی 
گیگ  هشت  موبایل  اپراتورهای  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  نداریم، 
اینترنت می فروشد و می گوید نصف این بسته باید در شب استفاده 

شود؛ این به مفهوم بیدار ماندن برای طلب حق است.
ابزار  و  موبایل  گوشی های  از  استفاده  بحث سالمت  به  مومن نسب 
الکترونیکی هم پرداخت و گفت: فاصله چشم تا موبایل یک وجب 
دچار  خیره  شوید،  موبایل  به  روز  در  ساعت  نیم  وقتی  لذا  است؛ 
نزدیک بینی یا تنبلی چشم می شوید. یکی از فوق متخصصان چشم 
به من گفت از هر 10 مورد بیماری که به مطب می آیند، حدود هفت 

هشت مورد دچار نزدیک بینی شده اند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر، با رواج دستگاه های اکترونیکی دارای 
حافظه دیگر از حافظه خود استفاده نمی کنیم؛ اگر موبایلمان فرمت 
شود انگار مغزمان فرمت شده است. اکنون سن آلزایمر از 60-70 به 

35-40 سال رسیده است.
در  مدام  صورت  به  نباید  وای فای  مودم های  اینکه  بر  تاکید  با  او 
خانه ها روشن باشد، گفت: یکی از دوستانم که سالمت امواج خوانده، 
می گوید خانه هایی که مودم وای فای در آنها روشن است، تضمین 
می دهم در آینده بچه هایشان در فرزندآوری دچار مشکل  شوند یا 

زنان باردار آنها لطمه بخورند.
او افزود: زمانیکه نیازی به استفاده از مودم های کابلی نیست، باید آنها 
را خاموش کرد یا حتی بیشتر از یک ساعت در روز از موبایل استفاده 
نکرد. وی به یکی از فرهنگ های آمریکایی اشاره کرد و گفت: آنها 
فرهنگشان این است که خانه محل زندگی است؛ لذا هر چه موجب 
اختالل در آن شود، نباید به خانه راه داده شود؛ از این جهت مکانی 
مانند جاکفشی را به جا موبایلی اختصاص داده اند تا پیش از ورود به 

خانه، موبایلشان را در آنجا قرار دهند.

جوان )2(
در شماره قبل، نکاتی از سخنانان مقام معظم رهبری درباره 
جوانان مطرح شد. در این شماره نیز بخش دیگری از آن را 

در زیر می آوریم: 

««جوانان ببینند
 جوانان دانشجو در محیط های دانشگاه، به درس و علم و 
روحیه  انقالبی و اسالمی، حداکثر اهمیت را بدهند. جوانان 
ببینند که امروز و آینده، چقدر به وجود آنها احتیاج است؛ 
دانشجو  جوان  هم  امروز  بسازند.  آینده  برای  را  خودشان 
باشد  انقالبی  پیشگام حرکت  و  پیشتاز  همیشه،  مثل  باید 
و خودش را شایسته و صالح برای این مسئولیت های بزرگ 

قرار بدهد.
از  جمعی  شهید،  بنیاد  مسؤوالن  با  دیدار  در  سخنرانی   
مردم.  مختلف  اقشار  و  دانشگاه ها  دانشجویان  و  اساتید 

 1369/05/24

««سربازان امام!
را  خود  نوجوانان،  و  عزیز  جوانان  مخصوصا  و  ملت  همه    
سربازان امام محبوبشان بدانند و با اتکا به خداوند و استمداد 
به  قدرت  و  قوت  با  ولی اهلل االعظم)ارواحنافداه(  حضرت  از 
که  بدانند  و  کنند  امامشان حرکت  عالی  سمت هدف های 
پیروزی نهایی از آن ماست؛ »کتب اهلل الغلبن انا و رسلی«.

امام  حضرت  ارتحال  سالگرد  اولین  مناسبت  به  پیام   
خمینی)ره(.1369/03/10 

««انقالب، امروز چه تکلیفی را به او امال می کند؟ 
احساس  انقالب  به مسایل  نسبت  باید همیشه  قشر جوان 
مسئولیت کند و خودش را از مسایل انقالب برکنار نداند. 
او چه  از  می کند؟  امال  او  به  را  تکلیفی  امروز چه  انقالب، 
می خواهد؟ او چه نقشی می تواند در پیشبرد انقالب داشته 
عظیم  خیل  از  باید  جوان  قشر  چیست؟  او  وظیفه   باشد؟ 
انقالب  صحنه های  در  همیشه  بحمداهلل  -که  ما  مردم 
حاضرند- جدا نشود و به رشد و آگاهی و با سواد شدن آنان 
کمک کند. در دانشگاه باید به روی مردم باز باشد و دانشجو 
اعضای  با  باید  دانشجو  نباشد.  محصور  دانشگاه  محیط  در 
خانواده  خود و با دوستانش، ارتباط روشنگر داشته باشد و 

در مسایل کشور و مسایل جامعه سهیم باشد.
 سخنرانی در دیدار با جمع زیادی از طالب حوزه های علمیه 
و  حوزه  وحدت  روز  مناسبت  به  دانشگاه ها،  دانشجویان  و 

دانشگاه. 1369/09/28

««آنچه بیشتر بر ذهن جوان تاثیر می گذارد
عامل  اثر می کند، دو  بر ذهن جوان  بیشترین چیزی که   
که  تبلیغاتی  است؛  دشمن  گوناگون  تبلیغات  یکی  است: 
که  حقایقی  و  اسالمی  مقدس  حقایق  به  نسبت  را  جوان 
پایه ها و ستون های اصلی  و  به عنوان مسلمات  انقالب  در 
اعتقاد شناخته شده، سست و بی تفاوت کند.  عامل دوم، 
عدم تبیین و دفاع صحیح از این حقایق و اصول است. من 
گمان می کنم که تاثیر عامل دوم، کمتر از عامل اول نباشد؛ 
چون در نظام جمهوری اسالمی، به طور صریح و علنی، علیه 
اسالم و اصول اسالمی و مبانی اسالمی و معارف اسالمی، 
کمتر تبلیغ می شود و میدان برای تبلیغ وسیع باز نیست؛ 
بنابراین تبلیغ دشمن فقط سطح معینی را می پوشاند؛ در 

حالی که عامل دوم، دیگر حد و اندازه ای ندارد.
 سخنرانی در آغاز هفتمین گردهمایی ائمه  جمعه  سراسر 

کشور. 1370/06/25

 ««جوانان جلوتر از دیگران در صحنه اند
اگر  است.  حرکت  محور  کشوری،  و  جامعه  هر  در  جوان   
حرکت انقالبی و قیام سیاسی باشد، جوانان جلوتر از دیگران 
در صحنه اند. اگر حرکت سازندگی یا حرکت فرهنگی باشد، 
باز جوانان جلوتر از دیگرانند و دست آنها کارآمدتر از دست 
-از جمله  الهی هم  انبیای  است. حتی در حرکت  دیگران 
حرکت صدر اسالم- محور حرکت و مرکز تالش و تحرک، 

جوانان بودند.

«« جوان و جوانی، یکی از درخشندگی های آفرینش 
الهی

از  بعضی  -کمااینکه  دارند  کم  جوان  که  کشورهایی  آن   
تنظیم  سیاست های  از  بعضی  خاطر  به  امروز  کشورها 
نسل و خانواده و از این حرف ها، دچار کمبود نسل جوان 
باشند،  جلو  ترقیات  و  تکنولوژی  و  علم  در  ولو  هستند- 
کارشان لنگ است؛ مجبورند از کشورهای دیگر جوان قرض 
آفرینش  از درخشندگی های  یکی  و جوانی،  بگیرند! جوان 
الهی است. دشمنان جوامع -از جمله جوامع اسالمی- این 
نکته را خوب تشخیص داده اند و به خصوص روی آن انگشت 
قرن پیش  از یک  نیست؛  امروز  به  مربوط  این  گذاشته اند. 
گروه  با  دیدار  در  سخنرانی  است.  بوده  این گونه  تاکنون 
از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم  زیادی 

آبان ماه. 1370/08/15 

هکر ها  «« فضای مجازی

از لنز دوربین 
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