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در پایان فعالیت های مجلس نهم، مجلس در حال بررسی 
لوایح برنامه توسعه کشور می باشد. در جریان بررسی این 
با حسن کامران، عضو کمیسون مشترک بررسی  برنامه ها 
احکام دایمی برنامه توسعه کشور و عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسالمی گفت وگوی 

اختصاصی داشتیم که در ادامه می خوانید:
در جلسات کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس شورای 
اسالمی چه می گذرد و تازه ترین لوایح تصویب شده 

چه لوایحی هستند؟
بررسی  از شروع جلسات کمیسون مشترک  چند هفته ای 
الیحه برنامه توسعه کشور می گذرد و حدود 50 بند در این 
این 50 بند برخی  از میان  الیحه به تصویب رسیده است؛ 
جمله  از  است.  رسیده  تصویب  به  نیز  بنده  پیشنهادات  از 
که  زمانی  زیرا  است.  آب  یکپارچه  مدیریت  آنها،  مهم ترین 

مدیریت آب استانی یا بخشی شود حق آبه داران را....

آن  فاضالب  شبکه  و  دارد  ساله  عمری 50  اصفهان  فاضالب  و  آب  صنعت 
های  دغدغه  از  یکی  امروزه  که  است  گذاشته  را پشت سر  دهه  از 4  بیش 
مسئولین پوسیدگی شبکه است که اعتبار سنگینی را می طلبد؛ بر همین 
مطالبه  یک  عنوان  به  اصفهان،  فاضالب  شبکه  نوسازی  و  ترمیم  اساس 
مدیر  راستا  این  در  است.  قرارگرفته  توجه  و  بحث  مورد  مردمی  جدی 
کرده اشاره  آن  به  صنعت  این  نمایشگاه  حاشیه  در  اصفهان،  آبفای   عامل 

است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، بر ضرورت ایجاد هر چه سریع 
تر سامانه دوم آبرسانی اصفهان تاکید کرد و گفت: برای نوسازی شبکه های 
فرسوده فاضالب اصفهان از محل فاینانس چین، 170میلیارد تومان خط اعتبار 

بر اساس قرارداد EPCF فعال و دومین پیش پرداخت...
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کامران به کشاورزان استان مژده داد:
مدیریت یکپارچه آب و پرداخت 
 خسارت به حق آبه داران قانونی

 می شود
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استاندار اصفهان:اصفهان میزبان کنفرانس بین المللی برند گردشگری 

مدیران حق ندارند 
له یا علیه نامزدهای 
انتخابات صحبت کنند

کیفیت محصوالت ذوب آهن ، 
 ضامن ایمني ساختمان 

در برابر زلزله است

تولید انواع موشک ،  با سرعت و جدیت بیشتر ادامه یابد
دستور رییس جمهوری به وزیر دفاع در پی سیاست های خصمانه آمریکا 

مدیرکل نوسازي و بهسازي مدارس استان اصفهان:

9هزار و 769 کالس درس در 
استان اصفهان غیراستاندارد 

گرم مي شوند

اعتمادی فر: 

 هفت هزار بیمار 
 مبتال به ام اس در اصفهان

 زندگی می کنند

 در جلسه کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی
 حوزه علمیه اصفهان:

سواد رسانه ای در ایران بسیار پایین است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان عنوان کرد:

فاینانس 170 میلیارد تومانی چینی ها 

برای نوسازی شبکه فاضالب اصفهان
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اصحاب فتنه لیاقت رفتن به 

مجلس و خبرگان را ندارند

شهرداری، توسعه دیپلماسی 

ورزشی را پیگیری می کند

امام جمعه اصفهان:

دکتر جمالی نژاد در دیدار با دبیر کمیته ملی المپیک:

«« دبیر علمی کنفرانس بین المللی برند گردشگری: 
برند گردشگری باید مطابق سلیقه مردم باشد

««مصاحبه اختصاصی با کیمیای وطن:
سرنوشت برند گردشگری اصفهان در دستان کنفرانس بین المللی

دولت نیجریه با گسترش دین 
اسالم مخالف است

در برنامه بزرگداشت شهدای نیجریه مطرح شد:



اطالعیه شورای نگهبان برای داوطلبان 
نمایندگی خبرگان :

شرکت در آزمون خبرگان و تایید 
توسط شورای نگهبان الزامی است
جزییات برگزاری آزمون داوطلبان نمایندگان مجلس خبرگان 
رهبری اعالم شد که بر اساس آن نمایندگان فعلی مجلس 

خبرگان رهبری نیاز به شرکت در این آزمون ندارند.
شورای  عمومی  روابط  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
انتخابات  در  شرکت  برای  که  کسانی  کلیه  نگهبان، 
آنان  جز  به  کرده اند،  نام  ثبت  رهبری  خبرگان  مجلس 
شرکت علمی  آزمون  در  باید  می شود،  ذکر  ذیل  در   که 

 کنند.
 1. اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری.

طرف  از  که  خبرگان  آزمون  در  گذشته  در  که  کسانی   .2
علمی  نظر  از  و  کردند  شده، شرکت  برگزار  نگهبان  شورای 

تایید شده اند.
3. کسانی که در آزمون 15 شهریور 1394 شرکت کرده اند؛ 

اعم از آنان که تایید شده اند یا خیر.
نام  ثبت  و  بوده  حوزوی  تحصیالت  فاقد  که  کسانی   ضمنا 

کرده اند، نمی توانند در آزمون شرکت کنند.
در  ماه  دی   15 شنبه  سه  روز  صبح   8 ساعت  آزمون  این   
قم  شهر  رسالت  میدان  در  واقع  خبرگان،  مجلس  دبیرخانه 

برگزار خواهد شد.

درباره  دفاع  وزیر  به  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی  نامه حسن 
تولید انواع موشک های مورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتر 
بازتاب  المللی  در پی سیاست های خصمانه آمریکا، در رسانه های بین 

وسیعی داشت.
به گزارش کیمیای وطن به نقل ازایرنا، رسانه های انگلیسی، عرب، چینی و 
هندی زبان برغم همزمانی این نامه با آخرین ساعات سال 2015وتعطیالت 
سال نو با بازتاب این دستور رییس جمهوری با اشاره به اینکه ایران تصمیم 
جدید آمریکا درباره تحریم احتمالی برخی نهادها و شخصیت های فعال در 
برنامه موشکی را تفبیح کرد، نوشتند که تهران هیچ گونه محدودیتی را در 

برنامه موشکی خود نمی پذیرد. 
** رویترز**

روحانی  داد: حسن  گزارش  باره  این  در  دبی  مبدا  از  رویترز  خبرگزاری 
)رئیس جمهوری ایران( روز پنجشنبه )روز گذشته( و در پاسخ به تهدید 
تحریم های آمریکا درمورد آزمایش موشک بالستیک ایران که درماه اکتبر 
گذشته بعمل آمد، به وزیر دفاع خود فرمان توسعه برنامه موشکی ایران 

را داد.
**›swissinfo.ch ‹ وب سایت سوئیسی **

وب سایت سوئیسی › swissinfo.ch‹ نیز دربازتاب نامه رئیس جمهوری 
ایران به وزیر دفاع نوشت: روحانی می گوید که ایران حق توسعه موشکی 

و گسترش برنامه )موشک بالستیک( را دارد.
**نیویورک تایمز**

نشریه آمریکایی‹نیویورک تایمز‹ دراین زمینه تیتر زد: ایران تحریم های 
آمریکادرمورد موشک ها را تقبیح کرد و )حسن روحانی( گفت: ) ایران 

موشک های( بیشتری خواهد ساخت.
نیویورک تایمز درادامه نوشت: رئیس جمهوری ایران آمریکا را روز گذشته 
)پنجشنبه( درمورد تحریم های احتمالی جدید درارتباط باموشک های 
)بالستیک ایران( تقبیح کرد و به وزیردفاع خود فرمان داد تا در پاسخ )به 

این اقدام آمریکا( به سرعت شمار بیشتری از این موشک ها ساخته شود.
**militarytimes **

تیتر  فرمان  این  دربازتاب  نیز   ›militarytimes›رسانی اطالع  پایگاه 
زد:رئیس جمهوری ایران فرمان باالبردن تولید موشک )بالسیتک( را داد.

›میلیتری تایمز‹درادامه نوشت: )حسن( روحانی رئیس جمهوری ایران روز 
پنجشنبه )دیروز( در پاسخ به تحریم های احتمالی جدید آمریکا، فرمان 

تسریع تولید موشک ها را داد.
میلیتری تایمز افزود:دراین نامه به وزیردفاع، که متن آن بر روی سایت 
هیچگونه  ایران  که  گفت  نیزمنتشرشد،روحانی  ایران  جمهوری  ریاست 

محدودیتی درمورد برنامه موشکی خود نخواهد پذیرفت.
**freepressjournal **

نیز   )freepressjournal( آزاد‹  مطبوعات  نگاران  ›روزنامه  سایت  وب 
وعده  آمریکا  های  تحریم  درقبال  روحانی  حسن  زد:  تیتر  زمینه  دراین 

گسترش برنامه موشکی داد.
این سایت خبری افزود:حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 
)دیروز( فرمان پیش برد برنامه موشکی ایران با ›سرعت و جدیت‹ و‹توسعه 
توانایی های موشکی‹ ایران را به وزیر دفاع خود در پاسخ به تحریم های 

احتمالی آمریکا، داد.
** خبرگزاری فرانسه**

خبرگزاری فرانسه نیزامروز)جمعه( دراین باره گزارش داد: حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران ، تحریم های جدید احتمالی آمریکا علیه کشورش را 
تقبیح کرد که می تواند توافق هسته ای را که به سختی به دست آمده و 

قرار است درهفته های آتی اجرایی شود، به مخاطره افکند.
این خبرگزاری افزود: روحانی در این نامه به وزیر دفاع خود به گزارشی 
هایی مبنی براینکه خزانه داری آمریکا طرحی ازفهرست سیاهی ازشرکت 
ها وافراد حقیقی درارتباط با برنامه موشکی مصوب ایران دردست تهیه 

دارد، پاسخ داد.
**پایگاه خبری المیادین: 

پایگاه خبری المیادین درنخستین پاسخ رسمی به تهدید های آمریکا مبنی 
بر اعمال تحریم های جدید ضد ایران ، حسن روحانی رییس جمهوری 
ایران از وزیر دفاع خواست در صورت اعمال تحریم جدید از سوی آمریکا ، 

برنامه موشکی کشورش را توسعه دهد. 
ایران  و  نیست  ای  توافق هسته  ایران جزء  موشکی  گفت:برنامه  روحانی 
اعمال قید و شرط ها بر آن را نمی پذیرد،زیرا این مربوط به توانایی های 

دفاعی ایران است. 

المیادین افزود: روحانی گفته است این حق ایران است که برنامه موشکی 
خود را توسعه دهد. 

**پایگاه خبری االهرام: 
پایگاه خبری االهرام نیز نوشت : حسن روحانی در پاسخ به تهدیدهای 
آمریکایی ها مبنی بر اعمال تحریم های جدید خواستار توسعه برنامه های 

موشکی ایران شد. 
اینکه دولت آمریکا  به  ازروحانی نوشت:باتوجه  نقل  به  پایگاه خبری  این 
همچنان آشکارا به سیاست های خصمانه ودخالت غیر قانونی در امور ایران 
ایران شایسته است فورا وبه میزان زیاد  نیروهای مسلح  ادامه می دهد، 

توانایی های موشکی خود را باال ببرد. 
**روزنامه الحیاء الجدیدة: 

روزنامه الحیاة الجدیده فلسطین نیز نوشت:رییس جمهوری ایران درپاسخ 
به تهدید های آمریکا مبنی براعمال تحریم های جدید دستور توسعه برنامه 

موشکی را به وزیر دفاع داد. 
این روزنامه خاطرنشان کرد ایران اخیرا یک موشک بالستیک آزمایش کرد. 

**پایگاه خبری الوسط: 
آمریکا  های  تحریم  به  پاسخ  در  نیزنوشت:روحانی  الوسط  خبری  پایگاه 

دستور داد برنامه موشکی ایران توسعه یابد. 
**روزنامه الجماهیر سوریه: 

روزنامه الجماهیر سوریه نیزنوشت : رییس جمهوری ایران به حسین دهقان 
وزیردفاع کشورش در پاسخ به تهدیدهای آمریکا گفت برنامه تولید انواع 
موشک های الزم برای نیروهای مسلح را با سرعت و جدیت بیشتر ادامه 

دهد. 
دفاعی  های  توانایی  تقویت  ایران  جمهوری  رییس  افزود:  روزنامه  این 
غیر  دخالت  عنوان  هیچ  به  وگفت  دانست  ایران  مسلم  را حق  کشورش 
قانونی دولت آمریکا را دراین خصوص نمی پذیرد و اگرچنین اقدام های 
نادرستی از سوی آمریکا تکرار شود ، وزارت دفاع باید از همه امکانات خود 
برای افزایش توانایی های موشکی خود استفاده کند. این روزنامه افزود: 
حسن روحانی گفت : توانایی های دفاعی ایران باعث ثبات و امنیت منطقه 
می شود و به هیچ عنوان هیچ همسایه ای را تهدید نمی کند،این توانایی 
ها برای دفاع از حاکمیت و استقالل ایران و مقابله با پدیده تروریسم و 

تندروی است. 
**اسکای نیوز عربی: 

اسکای نیوز عربی نیز نوشت: رییس جمهوری ایران روز پنجشنبه در پاسخ 
به تهدیدهای آمریکا به وزیر دفاع کشورش دستور داد برنامه موشکی ایران 

را توسعه دهد. 
**روزنامه الحیات: 

پاسخ  در  ایران  رییس جمهوری  نوشت:  نیز  لندن  الحیات چاپ  روزنامه 
ایران را  برنامه موشکی  به تحریم های پیشنهادی آمریکا دستور توسعه 

صادر کرد. 
این روزنامه افزود:ایران اعالم کرده است به هرگونه تحریم های واشنگتن 
پاسخ خواهد دادوادعاهای آمریکا مبنی بر شلیک آزمایشی یک موشک به 

نزدیک کشتی های آمریکایی و فرانسوی را تکذیب کرده است. 
** تارنمای »خویی تونگ وانگ« چین

سایت خبری - تحلیلی »خویی تونگ وانگ« چین نوشت: در حالی که 
ایاالت متحده در نظر دارد تحریم های جدیدی را علیه برخی مقامات و 
شخصیت های ایرانی اعمال کند، رئیس جمهوری اسالمی ایران از باالترین 
این کشور  برنامه های موشکی  تا  این کشور خواسته است  نظامی  مقام 
را با سرعتی بیش از پیش پیگیری نماید.این سایت چینی زبان افزود : 
دستور رئیس جمهوری ایران به وزیردفاع این کشور برای تسریع دربرنامه 
های موشکی پاسخی قاطع و صریح ازجانب عالی ترین مقام اجرایی این 
کشوربه تالش های آمریکا برای تاثیرگذاری بر برنامه موشک های بالستیک 

جمهوری اسالمی محسوب می شود.
**تارنمای شین النگ تساوی جینگ

تارنمای خبری»شین النگ تسای جینگ«نیزدرگزارشی نوشت: به نظر می 
رسد رئیس جمهور ایران با دستور به عالی ترین مقام نظامی این کشور 
برای ادامه برنامه های موشکی با جدیتی بیشترازقبل، درپی پاسخ دادن به 
موضع مقامات آمریکایی باشد که فعالیت های ایران را زیر سئوال برده اند.

این رسانه چینی ادامه داد: در این میان در شرایطی که آمریکا تالش دارد 
تا با تهدید و تحریم ایران، برنامه توسعه موشک های قاره پیمای این کشور 
را تحت تاثیر قرار دهد، رئیس جمهور ایران با صدور این دستور عمال اعالم 

کرده است که این برنامه ها ادامه خواهد یافت.

امام جمعه اصفهان:

اصحاب فتنه لیاقت رفتن به مجلس و 
خبرگان را ندارند

آیت اهلل طباطبایی نژاد با تصریح اینکه سران فتنه فقط یکی دو 
نفر نیستند، گفت: این افراد، جز خط و خطوط چپ و راست 
نیستند؛ بلکه ضد انقالبی اند که لیاقت رفتن به مجلس خبرگان 

و شورای اسالمی را ندارند.
یوسف  سید  آیت اهلل  حضرت  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
این هفته اصفهان،  نماز جمعه  طباطبایی نژاد در خطبه های 
ضمن گرامیداشت 9 دی ماه، این روز را یکی از ایام اهلل خواند 
و اظهار کرد: ذکر خاطرات بسیار زشت فتنه 88 خوب است؛ اما 
مهم عبرت گرفتن از فتنه  88 و درس گرفتن از 9 دی است. 

جنایت  فتنه  »سران  اینکه  بر  تاکید  با  اصفهان  جمعه  امام 
که  این حرف  با  از جوان  است عده ای  کردند« گفت: ممکن 
حق رای شما را پایمال کردند، فریب بخورند؛ اما آیا با این همه 
تاکیدات رهبری و دیگر بزرگان، می توان گفت سران فتنه هم 

فریب خوردند؟! 
کشورهای  دیگر  و  آمریکا  انگلیس،  حمایت  به  اشاره  با  وی 
غربی از حرکتی که فتنه گران آن را سبز می خوانند، افزود: 
آیا مرحوم امام خمینی )ره( نفرموده بودند اگر دشمن از شما 

تعریف کرد، بدانید یک جای کار خراب است؟! 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با تصریح اینکه سران فتنه 
فقط یکی دو نفر نیستند، گفت: این افراد جز خط و خطوط 
چپ و راست نیستند؛ بلکه ضد انقالبی اند که لیاقت رفتن به 

مجلس خبرگان و شورای اسالمی را ندارند. 
آیت اهلل طباطبایی نژاد ضمن اظهار تاسف از حضور برخی افراد 
در محافل و حتی دانشگاه که از فتنه گران صحبت می کنند، 
حمایت کنندگان  عاشورا  زیارت  در  که  همانگونه  داد:  ادامه 
اصحاب جنایت کار تا روز قیامت را نیز لعن می کنیم، درباره 

فتنه 88 نیز همین گونه است. 
باالی  آمار  و  انتخابات  موضوع  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  وی 
ثبت نامی ها گفت: این رکورد شکنی را جز خوبی ها می دانیم؛ 
بلکه  باشد؛  نبوده  مسأله سیاسی  امیدواریم  عین حال  در  اما 

عده ای خود را الیق می دانسته اند! 
آمار  خاطر  به  کشور  وزارت  از  گالیه  با  اصفهان  جمعه  امام 
پایین استعالم های ثبت نام کنندگان در دو انتخابات مجلس 
آمار  دانم چرا  نمی  رهبری گفت:  و خبرگان  اسالمی  شورای 
استعالم های رسیده از وزارت کشور برای هیئت اجرایی بسیار 

کم است! 
چهارگانه  مراجع  اینکه  توضیح  با  نژاد،  طباطبایی  آیت اهلل 
استعالم را انجام می دهند و نتیجه آن را وزارت کشور اعالم 
ادامه داد: نکند این در ذهن ما باشد که اطالعاتی  می کند، 

دست کسی ندهیم تا چیزی برای بررسی افراد نباشد! 
وی گفت: البته شورای نگهبان به وظیفه خود عمل خواهد کرد؛ 
اما باید همه مسئوالن در این باره مانند یک زنجیر عمل کنند. 
خطیب خطبه های نماز جمعه اصفهان با تاکید بر اینکه مردم 
باید بیشترین دقت را در انتخاب خود داشته باشند، افزود: در 
این مدت کوتاه احراز صالحیت ها، هیئت اجرایی امکان بررسی 

سابقه کامل افراد را ندارد. 
وی با تاکید مجدد بر ضرورت عبرت گرفتن از فتنه 88 و درس 
گرفتن از 9 دی ماه گفت: مردم می توانند با تحقیقات محلی 

خود، افرادی را که قصد رای دادن به آن ها دارند، بشناسند. 
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه اعتقادی به دو گروه اصول گرا 
بندی ها  تقسیم  این  کرد:  نشان  خاطر  ندارم،  طلب  اصالح  و 
این  درباره  اینها  خود  از  اگر  امروز  و  است  شده  سیاسی 

تقسیم بندی بپرسید، چیزی نمی دانند!
 نماینده ولی فقیه در اصفهان با تاکید مجدد بر اینکه دقت 
یا  انقالبی اند  یا  افراد  افزود:  ندهیم،  رای  انقالب  به ضد  کنیم 
ضد انقالب؛ راه شناخت آن نیز بررسی والیتمداری، التزام به 
قانون اساسی و اطاعت از رهبری است. حاال اسم خود را هر 
چه می خواهند بگذارند. وی در بخش دیگری از خطبه های این 
هفته بلوکه کردن پول کشور توسط آمریکا را دزدی در روز 
روشن و سر گردنه خواند و گفت: اگر کسی خیال کند اینها 
با ما خوب می شوند، معلوم است یا قرآن را نخوانده یا به آن 
اعتقاد ندارد. امام جمعه اصفهان افزود: آمریکا غلط می کند در 
مورد برد موشک های ما صحبت می کند؛ اینها از کوچک  ترین 
خیری که به ما برسد، ناراحت و از کوچک ترین بدی که به ما 
وارد شود، خوشحال می شوند. آیت اهلل طباطبایی نژاد ادامه داد: 
این موجودات پست از نابودی عراق و سوریه و یمن و افغانستان  
لذت می برند؛ همانگونه که رهبر معظم انقالب بارها فرموده اند 

مخالفت اینها با اصل اسالم است. 

وزیر دفاع با بیان اینکه مخالفین برجام در آمریکا، در 
آستانه اجرایی شدن توافق هسته ای به شدت درصدد 
ایجاد موانع و اعمال محدودیت ها برای عدم بهره مندی 
افزود: جمهوری  برجام هستند،  از ظرفیت های  ایران 
توان  ملی،  منافع  و  اهداف  اساس  بر  ایران  اسالمی 
دفاعی خودش را تقویت می کند و در شرایط کنونی 
منطقه و جهان، باید صلح و امنیت را در سایه قدرت 

تامین کرد. 
پس از  دستور جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست 
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
در  است  »الزم  اینکه  بر   مبنی  مسلح،  نیروهای 
تولید  برنامه  مصوب،  دفاعی  سیاست های  چارچوب 
سرعت  مسلح  نیروهای  نیاز  مورد  موشک های  انواع 
تکرار  صورت  در  همچنین  یابد،  بیشتری  جدیت  و 
اینگونه اقدامات غلط و مداخله جویانه از سوی آمریکا، 
است  نیروهای مسلح موظف  و پشتیبانی  وزارت دفاع 
با استفاده از کلیه امکانات، برنامه ریزی جدیدی برای 
گسترش توانمندی های موشکی کشور به عمل آورد« 
با بخش خبری  سردار دهقان در گفت و گوی تلفنی 
ایران گفت:  21 شبکه یک سیمای جمهوری اسالمی 
از  که  مستحضرند  کشورمان،  بزرگوار  و  شریف  ملت 
برنامه  مذاکره،  موضوع  تنها  ای  هسته  مذاکرات  آغاز 
هیچگاه   ایران   اسالمی  جمهوری  و   بوده  هسته ای 
نشده مذاکره  به  حاضر  دیگر  موضوعات    پیرامون  

 است. 
اداره  از  نقل  به  دولت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بیان  با  دفاع   وزیر  دفاع،  وزارت  دفاعی  تبلیغات  کل 

اجرایی  آستانه  در  آمریکا،  در  برجام  مخالفین  اینکه 
موانع  ایجاد  درصدد  شدت  به  هسته ای   توافق  شدن 
و اعمال محدودیت ها برای  عدم بهره مندی ایران از 
اسالمی  جمهوری  افزود:  هستند،  برجام  ظرفیت های 
دفاعی  توان  ملی،  منافع  و  اهداف  اساس  بر  ایران 
خودش را تقویت می کند و در شرایط کنونی  منطقه 
باید صلح و امنیت را در سایه قدرت تامین   و جهان، 

کرد.
برای  کارآمد  ابزار  تهیه   بر   تاکید  با  دهقان  سردار 
متنوع  موشک های  توسعه  و  دفاعی   قدرت  افزایش 
قابلیت تحرک مناسب، تصریح کرد:  و   برد، دقت  با  
مورد  تنها  نه  ایران  اسالمی  جمهوری  دفاعی  حق 
مذاکره نیست، بلکه جزو خطوط قرمز است و  تدابیر و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل 
نیروهای مسلح، همواره مبنای اقدام و عمل نیروهای 
مسیر  تواند    نمی  عاملی  هیچ  بود؛   خواهد  مسلح  
در حوزه  را  ایران  اسالمی  ترقی جمهوری  و  پیشرفت 

دفاعی محدود کند.
وزیر دفاع گفت: با عنایت  به ابالغ  ریاست جمهوری 
قبلی،  برنامه های  در  بازنگری  ضمن  ایران،  اسالمی 
افزود  خواهیم   فعالیت هایمان  دقت  و  سرعت  بر 
شریف  ملت  به  خود،  توان  تتمه  از  بهره گیری  با  و 
توان  و  ملی  امنیت  که  دهیم  می  قول  اسالمی  ایران 
 دفاعی را  به حول و قوه الهی تضمین کنیم و افزایش

 دهیم . 
و  دفاعی  توان  کرد:  نشان  خاطر  دهقان  سردار 
موشکی جمهوری اسالمی ایران  هیچ گونه  تهدیدی 

خود  تالش  تمام  و   نیست  همسایگان  برای 
خواهیم کار  به  موثر  و  فعال  بازدارندگی  برای   را  

 گرفت. 
اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  دفاع   وزیر 
ندارد  کشوری   به  طمعی   چشم  هیچگاه  ایران  
کند،  می  محکوم  را  ملتی  و  کشور  هر  به  تجاوز  و  
ملی  حاکمیت  به  احترام  ضمن  ما  کشور   : افزود 
علیه  اقدامی  یا  طمع  هرگونه  اجازه  کشورها،  همه 
 کشورمان  را به هیچ قدرت  و  واحد سیاسی نخواهد

 داد. 
 سردار دهقان تصریح کرد : ملت  شریف ایران در طول 
این 36 سال با اقتدار، حضور آگاهانه در همه صحنه ها، 
توان دفاعی،    از نظام سیاسی کشور و تقویت  حمایت 
هر نوع تهدید، برنامه و توطئه از ناحیه  نظام سلطه را 
خنثی کرده  و طرف پیروز  در همه میدان ها،  ملت 

شریف ایران بوده است.
وقفه  هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  دفاع  وزیر 
و  نشده   انجام  دفاعی  های  برنامه  در  توقفی  و 
بحمداهلل امروز با بهره مندی از  توان فنی، سازمانی و 
نیازهای دفاعی خود  زیرساخت های صنعتی  قادریم  
را بر مبنای تهدیدات برآورده کنیم، گفت: در این راه 
عاملی  ما جز  و قدرت  توان  نداریم؛  به دیگران  نیازی 
جمهوری  امروز   نیست؛  منطقه  امنیت  و  ثبات  برای 
به  که  تکفیری  جریان های  همه  با  مقتدر  اسالمی 
و  می جنگند  منطقه  در  آمریکا  برای  نیابتی  صورت 
 کشورهای اسالمی را مورد هجمه قرار داده اند، مقابله 

می کند.

در پی دستور رییس 

جمهوری به وزیر دفاع؛ 

نیازهای دفاعی 
خود را بر مبنای 

تهدیدات برآورده 
می کنیم 
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«« مناز جمعه

سیاست

فاکس نیوز؛چالش جدید واشنگتن با ایران!
» به نظر می رسد تهران از انجام هرآنچه در توان دارد برای برافروختن شعله های آتش رویارویی، دریغ نمی کند...«

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، خبر شلیک موشک های سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یک رزمایش در تنگه هرمز به 
نزدیکی ناو هواپیمابر آمریکایی »ترومن« که برای اولین بار توسط پایگاه آمریکایی »ان بی سی نیوز« مطرح شد، انعکاس گسترده ای 
در رسانه های خبری غرب داشته است؛ برخی از رسانه های تندرو آمریکا با استفاده از این فرصت، سخن از چالشی جدید با ایران، 
نقض توافق هسته ای و در خطر بودن جان مردم آمریکا به میان آورده اند. روز گذشته »ان بی سی نیوز« )nbcnews( ضمن بیان 
این موضوع که »ناو هواپیمابر هری اس. ترومن آمریکا از خطر موشک های ایران گریخت« به نقل از دو مقام ارشد ارتش آمریکا 
عنوان کرد: هفته گذشته ]میالدی[ در تنگه هرمز موشک های ایرانی به سمت ناو هواپیمابر هری اس. ترومن شلیک شدند و این 
موشک ها تنها 1.500 یارد با ناو آمریکایی فاصله داشتند.پایگاه اینترنتی شبکه »فاکس نیوز« )Fox News( طی گزارشی تحت 
عنوان »به شدت تحریک آمیز: پرتاب موشک ایران در نزدیکی کشتی آمریکایی، آخرین چالش برای واشنگتن« به فضاسازی در این 
رابطه پرداخته است. در این گزارش آمده است: »با وجود شعارها و تبلیغات دولت اوباما در مورد توافق هسته ای با ایران و طرح 
آن به عنوان یک پیروزی دیپلماسی که موجب از بین رفتن انزوای چهل ساله ایران خواهد شد، به نظر می رسد تهران از انجام هر 
آنچه در توان دارد برای برافروختن شعله های آتش رویارویی، دریغ نمی کند. آخرین چالش، پرتاب موشک های ایران در اواخر 
هفته گذشته ]میالدی[ در کمتر از یک مایلی ناو هواپیمابر آمریکا است. این اقدام ایران، بر پاشنه دو حادثه مشابه دیگر می چرخد؛ 
آزمایش دو موشک بالستیک و برخورد تند با زندانیان آمریکایی از جمله خبرنگار واشنگتن پست. این اقدامات تحریک آمیز از سوی 
کشوری که تنها چند هفته با دریافت میلیاردها دالر پول با لغو تحریم ها بر اساس توافق هسته ای فاصله دارد، به نگرانی های جدید 
در واشنگتن در رابطه با پایبندی ایران به توافق، دامن زده است.«درادامه این گزارش آمده است: »اد رویس« ربیس کمیته روابط 
خارجی مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه در بیانیه ای اعالم کرد: »آزمایش های موشکی، حمله های سایبری، به  گروگان گرفتن 
آمریکایی ها و اکنون نیز این اقدام. تا زمانی که دولت اوباما شروع به مسئول دانستن ایران در قبال اعمالش کند، ما اقدامات خصمانه 

اینچنینی بیشتری را مشاهده خواهیم کرد که جان مردم آمریکا را در خطر می اندازد.«             

بازتاب نامه رییس جمهوری به وزیردفاع درباره تولید موشک 

استاندار اصفهان: مدیران حق ندارند له یا علیه نامزدهای انتخابات صحبت کنند
استاندار اصفهان گفت: نمایندگان فعلی مجلس شورای اسالمی تا خرداد ماه سال آینده، نماینده هستند و باید وظایف 
قانونی خود را اجرا کنند؛ در این راستا همکاری با نمایندگان در انجام وظایف قانونی آنها، نباید شائبه تبلیغ ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار کیمیای وطن، به نقل از کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان اصفهان، رسول زرگرپور 
در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به انتخابات مهم اسفندماه، اظهار کرد: هیچ یک از مدیران حق ندارند که 
در ساعات اداری له یا علیه نامزدهای انتخابات، صحبت کنند و اگر موردی گزارش شود، طبق قانون با آنها برخورد خواهد 
شد. وی در ادامه افزود: بر اساس قانون انتخابات، هیچ دستگاه اداری و دستگاه های وابسته به دولت حق ندارند امکانات 

خود را در اختیار نمایندگان فعلی یا نامزدان انتخابات قرار دهند. 
استاندار اصفهان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید در ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای حضور حداکثری مردم در 
انتخابات قدم بردارند، گفت:  نباید هیچ تصمیم سلبی و ایجابی نابه جا اتخاذ شود که مردم را تحت فشار قرار دهد؛ باید 

دستگاه ها در جهت رفاه مردم قدم بردارند. 
وی خاطر نشان کرد: گرچه وزارت کشور، مجری برگزاری انتخابات است، ولی همه دستگاه ها موظف هستند که از هرگونه 

درخواست و کمکی در این خصوص دریغ نکنند. 
مدیر ارشد استان اصفهان در پایان اضافه کرد: نمایندگان فعلی مجلس شورای اسالمی تا خرداد ماه سال آینده، نماینده 
هستند و باید وظایف قانونی خود را اجرا کنند؛ در این راستا همراهی و همکاری با نمایندگان در انجام وظایف قانونی آنها، 
نباید شائبه تبلیغ ایجاد کند؛ به همین دلیل از کلیه مدیران می خواهیم که در سفر به شهرستان ها حتما با فرمانداران 

هماهنگ باشند.

تداوم  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
سیاست های خصمانه و دخالت نامشروع 
و غیرقانونی آمریکا در زمینه حق تقویت 
ایران،  اسالمی  جمهوری  دفاعی  قدرت 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  به 
چارچوب  در  که  داد  دستور  مسلح 
سیاست های دفاعی مصوب، برنامه تولید 
نیروهای  نیاز  مورد  موشک های  انواع 
مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه 
تداوم  به  اشاره  با  رییس جمهوری  یابد. 
سیاست های خصمانه و دخالت نامشروع 

جمهوری  دفاعی  قدرت  تقویت  حق  زمینه  در  آمریکا  غیرقانونی  و 
اسالمی ایران، به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دستور داد که 
در چارچوب سیاست های دفاعی مصوب، برنامه تولید انواع موشک های 
یابد.به  ادامه  بیشتری  و جدیت  با سرعت  نیروهای مسلح  نیاز  مورد 
گزارش کیمیای وطن به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دولت، متن دستور 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به دکتر حسین دهقان 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به این شرح است:
بسمه تعالی

سردار سرتیپ پاسدار، جناب آقای دکتر حسین دهقان
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سالم علیکم
از آنجا که ظاهرا دولت آمریکا در نظر دارد، در ادامه سیاست های خصمانه 
و دخالت نامشروع و غیرقانونی خود در زمینه حق تقویت قدرت دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران، اقدام به افزودن افراد و موسسات جدیدی در 

الزم  نماید،  قبلی  ظالمانه  تحریم های  فهرست 
است در چارچوب سیاست های دفاعی مصوب، 
برنامه تولید انواع موشک های مورد نیاز نیروهای 
یابد. ادامه  بیشتری  با سرعت و جدیت  مسلح 

همچنین در صورت تکرار این گونه اقدامات غلط 
و مداخله جویانه از سوی آمریکا، وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با استفاده 
برای  جدیدی  برنامه ریزی  امکانات،  کلیه  از 
گسترش توانمندی های موشکی کشور، به عمل 
آورد. باید تاکید کنم که توانمندی های دفاعی 
امنیت  و  ثبات  عامل  ایران  اسالمی  جمهوری 
منطقه بوده و نه تنها تهدیدی علیه دیگران نیست، بلکه صرفا برای 
پاسداری از حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی کشور و مبارزه با پدیده 
شوم تروریسم و افراط و در جهت منافع مشترک منطقه ای و جهانی 
مذاکرات هسته ای  ایران در طول  اسالمی  می باشد. دولت جمهوری 
اعالم کرده است که هیچ گاه پیرامون قدرت دفاعی مشروع کشور و از 
جمله برنامه موشکی خود با کسی مذاکره ننموده، و با تاکید بر حق 
دفاع مشروع خویش، هیچ محدودیتی را در این حوزه نخواهد پذیرفت. 
روشن است که برنامه موشکی ایران به هیچ وجه جزیی از برجام نبوده، 
که مقامات رسمی آمریکایی نیز بر آن اذعان دارند. همان طور که بارها 
اعالم شده است سالح هسته ای جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد؛ 
لذا توسعه و تولید موشک های بالستیک ایران که هیچ گاه برای قابلیت 
حمل کالهک های هسته ای طراحی نشده اند، به عنوان ابزاری مهم و 

متعارف برای دفاع از کشور با قدرت و صالبت ادامه خواهد یافت.
حسن روحانی رییس جمهور

جرم  وقوع  از  پیشگری  و  اجتماعی  معاون 
رسانه ها  نقش  گفت:  یزد  استان  دادگستری 
در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی 
بی بدیل است و باید در جهت استفاده از این 

ظرفیت برنامه ریزی کرد.
روابط  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
عمومی دادگستری استان یزد، سید علی اصغر 
با فرهیختگان  رفاهی در نشست هم اندیشی 
پیشگیری  پیرامون  یزد  استان  رسانه  عرصه 
از تخلفات و جرایم انتخاباتی با بیان این که 
اجرایی  روند  بر  دخالت  قصد  قضا  دستگاه 

انتخابات ندارد، از رصد فضاهای مجازی و شبکه  های اجتماعی در حوزه 
انتخابات و تدارک شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت و سریع به جرایم 
انتخاباتی خبر داد.  وی تاکید کرد: دستگاه قضایی قصد دخالت در روند 
به  قانون گذار سه وظیفه پاسخ  از سوی  ندارد؛ ولی  را  انتخابات  اجرایی 
استعالم های حقوقی و کیفری درباره کاندیداهای انتخاباتی، پیشگیری از 
جرایم انتخاباتی و برخورد خارج از نوبت و قاطع در این حوزه بر عهده 
دستگاه قضا گذاشته است.  این مقام قضایی، با بیان اینکه برخی از جرایم 
انتخاباتی مربوط به پیش از انتخابات و برخی نیز در حین و پس از انتخابات 
انتخابات صورت  در جریان  نیز  تخلفات  برخی  البته  کرد:  تصریح  است، 
و  بررسی  اداری  تخلفات  به  از سوی هیئت های رسیدگی  که  می  گیرد 
مورد رسیدگی قرار می  گیرد.  وی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری و 
رسیدگی به جرایم انتخاباتی در کشور و به پیروی آن در سطح استان ها 
و شهرستان ها، از مهم ترین مصوبات این ستاد در جلسه های اخیر خود 
شعب  ایجاد  اجتماعی،  شبکه  های  و  مجازی  فضاهای  رصد  ضرورت  به 

ویژه رسیدگی خارج از نوبت و سریع به جرایم 
انتخاباتی، برگزاری جلسه ها با ستادهای اجرایی 
و نظارتی انتخابات و تعامل با دستگاه  ها، نهادها، 
ارگان  ها و تشکل  ها و غیره با توجه به فرابخشی 
بودن امر پیشگیری از وقوع جرایم اشاره کرد.  
انسانی و عزت  از دین محوری، کرامت  رفاهی 
نفس، وفای به عهد، مسئولیت جمعی در قبال 
و  همبستگی  صداقت،  پذیری،  نقد  انتخابات، 
ملی،  منافع  حفظ  مالی،  پرهیزگاری  وحدت، 
مردم ساالری دینی به عنوان اصول و ارزش های 
اظهارداشت:  و  کرد  یاد  انتخابات  اخالقی 
قانونمداری، مهم ترین شاخصه ضروری نامزد های انتخاباتی است؛ چراکه 
کسانی که خود را داوطلب ورود به حوزه قانون گذاری می  کنند، باید از ابتدا 
قانون محور و قانونمداری خود را ثابت نمایند.  معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: در صورت ردصالحیت افراد، 
امکان اعتراض به طرق قانونی از سوی داوطلبان در نظر گرفته شده است؛ 
لذا هر گونه تجمع و اقدامات غیرقانونی در این خصوص غیرقابل قبول است 
و با این اقدامات برخورد جدی و قانونی انجام خواهد شد.  وی از تشکیل 
کمیته اطالع رسانی با محوریت صدا و سیما در استان خبر داد و افزود: در 
این کمیته ضمن ارایه اخبار و اطالعات انتخابات، قوانین و همچنین جرایم 
انتخاباتی نیز از این تربیون بیان و بستر برگزاری انتخاباتی خوب و با شکوه 
در استان فراهم می گردد.  این مقام قضایی خاطرنشان کرد: طبق یک 
اصل حقوقی »جهل به قانون رافع مسئولیت نیست« و چه در مورد جرایم 
انتخاباتی و چه در مورد سایر جرایم ، عدم اطالع از جرم یا تخلف بودن 

اعمال ارتکابی ، سلب مسئولیت از فاعل نخواهد کرد. 

دستور رییس جمهوری به وزیر دفاع در پی سیاست های خصمانه آمریکا 

تولید انواع موشک ،  با سرعت و جدیت بیشتر ادامه یابد
معاون اجتماعی دادگستری استان یزد تاکید کرد: 

 فضای مجازی و شبکه  های اجتماعی در آستانه انتخابات رصد می شود
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عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی:

اقتصاد مقاومتی پس از ۲سال هنوز اجرایی 
نشده است

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اعالم اینکه اقتصاد مقاومتی پس از ۲ سال 
هنوز وارد فاز اجرا نشده است، گفت: با دولت صنعت محور اقتصاد مردمی محقق 
نمی شود. به گزارش کیمیای وطن، وحید شقاقی شهری درباره سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی افزود: ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲ این سیاست ابالغ شده و دولت آن را 
روی کاغذ آورده است؛ اما هنوز این اقدام وارد فاز اجرایی در اقتصاد ایران نشده و 

حتی گزارش و برنامه های نوشته شده نیز نیاز به بحث و بررسی دارد. 
اسناد  همین  و  ندارد  مختلف  برنامه های  به  نیاز  مقاومتی  اقتصاد  داد:  ادامه  وی 
توسعه ای نیز، می تواند راهگشا باشد. اکنون تولید ناخالص ملی ما در سال ۲۰۱۴ و 
۲۰۱۵، چهارصد و پانزده میلیارد دالر بوده است؛ کشوری مثل سنگاپور که به اندازه 
یک سوم جزیره قشم است، تولید ناخالصش ۳۱۰ میلیارد دالر است که تفاوت آن با 
اقتصاد ایران ۱۰۰ میلیارد دالر است. وی ادامه داد: اکنون نفت ما به سوی ۲۰ دالر 
و ۱۵ دالر می رود و ده سال آینده نمی توانیم اقتصاد خود را مبتنی بر نفت اداره 

کنیم. با این نظام اداری خسته و فرتوت اقتصاد مردمی محقق نمی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در ادامه به بحث اقتصاد مردمی دانش بنیان 
و درون زا اشاره کرد و به شبکه خبر گفت: دولت برای عبور از اقتصاد پول مبنا به 
سمت اقتصاد مردمی اقدامات مناسبی انجام نداده است و این نیاز به یک نگاه و 
نگرش و جسارت دارد. وی ادامه داد: با این نظام اداری خسته و فرتوت و با این 

نگرش های صنعت محور اقتصاد مردمی محقق نمی شود.
 شقاقی درباره اقتصاد دانش بنیان نیز گفت : صادرات کاالهای با فناوری باالی ما در 
دو سه سال گذشته به طور میانگین۶۰ میلیارد دالر بود؛ در حالی که کل نفتی که 

امسال فروختیم، حدود ۲۳ تا ۲۵ میلیارد دالر درآمد داشتیم.
 چشم انداز ۲۰ ساله نیاز به دگرگونی دارد

وی افزود: ما اگر به دنبال چشم انداز ۲۰ ساله هستیم، باید دست کم به رشد ۸ 
درصدی برسیم و رشد ۸ درصدی نیز دگرگونی اساسی می خواهد.

 وی ادامه داد: ما نتوانستیم از علم و فناوری ثروت تولید کنیم ودر واقع همچنان در 
فاز نخست تولید علم یعنی مقاالت مانده ایم.

 شقاقی گفت: ارزش صادرات سنگ آهن ما که در سال ۹۲ یک ونیم میلیارد دالر 
بود، امسال صفر شده است؛ چون دنیا با موج چهارم فناوری حرکت می کند.

 وی با طرح این سوال که آیا واقعا در اقتصاد دانش بنیان از مقاله به سمت اختراع 
رفته ایم گفت: با این نظام علمی نمی توانیم اقتصاد دانش بنیان را علمی کنیم.

 ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی
مجتبی خالصی رییس امور شورای اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
نیز درباره اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، به هر سه قوه ابالغ 
شد که هدف آن تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی با رویکرد جهادی، 
فرصت ساز و برون گرا بود. وی ادامه داد: این سیاست وقتی ابالغ شد، دولت تک 
تک این بندهای ۲۴ گانه را به دستگاه های ذیربط ابالغ کرد که در واقع سیاست های 

کلی آن به سه قسمت برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت تقسیم بندی شد.
 خالصی با بیان اینکه در بطن این سیاست ها یک پروسه زمانی وجود دارد، گفت: به 
هر دستگاهی که این سیاست ها ابالغ شده بود، برنامه های آن را در قالب آن تنظیم 

کردند؛ در واقع مجموعه اهداف و سیاست ها را مطابقت دادند.
ریس امور شورای اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: قبول دارم 
که اقتصاد ما باید رشد کند؛ اما در سیاست کلی و برنامه ششم توسعه رشد هشت 
درصدی ابالغ شده و دولت تالش کرده آن را محقق کند؛ کما اینکه دولت در حال 

حرکت و برنامه ریزی است. 
وی با بیان اینکه عزم و حرکت ما برای پیشرفت است، گفت: در برنامه ریزی های 
دولت عقل جمعی حاکم است و در واقع عزم و برنامه های قوه مجریه و مقننه به 

قانون توسعه تبدیل می شود که برای دولت الزم االجراست.
 

رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی با اشاره به رکود بازار 
آهن و فوالد کشور گفت: چنانچه بازار 
مسکن فعال شود، نه تنها فوالد، بلکه 
۱۹۰ شغل وابسته به بخش مسکن هم 
رونق می گیرد؛ از این طریق می توانیم 

در این حوزه از رکود خارج شویم.
وطن  خبرنگارکیمیای  گزارش  به 

حال  در  کرد:  اظهار  کرباسیان  مهدی  ایمیدرو،  از  نقل  به 
کشور  انبارهای  در  فوالد  تن  میلیون   ۳ از  بیش  حاضر 
موجود است که برای صادرات این میزان فوالد، باید جایزه 
برقرار مجددا  فوالدی  محصوالت  صدور  برای   صادراتی 

 شود.
سبب  قانون  از  سوء استفاده  متاسفانه  افزود:  وی   
میلیون   ۲.7 از  بیش  ممزوج،  ورق  جای  به  تا  شده 
زیادی بسیار  رقم  که  شود  کشور  وارد  عادی  ورق   تن 

 است.
معادن  توسعه  سازمان  رییس   
مسکن  بازار  چنانچه  کرد:  تصریح 
بلکه  فوالد،  تنها  نه  شود،  فعال 
۱۹۰ شغل وابسته به بخش مسکن 
این طریق  از  و  رونق می گیرد  هم 
رکود  از  حوزه  این  در  می توانیم 

خارج شویم.
 وی گفت: کاهش شدید قیمت جهانی فوالد و رسیدن بهای 
آن به حدود ۲۶۰ دالر و همچنین اختصاص ۱۵ درصدی 
کشور  این  صادراتی  محصوالت  به  چین  صادراتی  جایزه 
 موجب شد ارزش واردات فوالد به دیگر کشورها ارزان تر

 شود.
 کرباسیان بیان کرد: از طرفی تغییر نرخ روبل روسیه در 
مقابل دالر نیز در ارزان تر شدن قیمت محصوالت فوالدی 

آنها تاثیرگذار بود.

کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون   
امداد استان اصفهان از ایجاد ۳ هزار و 
اشتغال و خودکفایی در ۹  ۸۴۴ طرح 
ماه گذشته خبر داد. به گزارش روابط 
امداد  کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی 
امام خمینی)ره( استان اصفهان، حسن 
کاهش  راستای  در  گفت:  ملکوتی خواه 
بیکاری و تبعات ناشی از این معضل و 

نیز حفظ و ارتقای سالمت جامعه و با عنایت به نقش مهم 
ایجاد و  ایجاد اشتغال در۹  ماه گذشته به  از  در حمایت 
ارتقای طرح های خود اشتغالی پرداخته ایم؛ در این راستا ۴ 
هزار و ۵۰۰ نفر در ۳ هزار و ۸۴۴ طرح اشتغال مشغول به 
کار شده اند. وی با بیان اینکه ۳هزار و ۸۴۴ نفر در طرح های 
و  تبدیلی  طرح های  و  خودکفایی  توان افزایی،  کارانگیزی، 
تکمیل و توسعه ای  مشارکت کرده اند، افزود:۴۳ میلیارد و 
7۱7 میلیون ریال برای اجرای طرح های فوق هزینه شده 

است. معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد استان اصفهان تصریح 
کرد: اعتبارات طرح های اشتغال از 
سه محل، اعتبارات کمیته امداد و 
قرض الحسنه بانک ها و نیز صندوق 
که  می شود  تامین  ملی  توسعه 
بیشترین میزان اشتغال با ۲ هزار 
و ۶۰۴ طرح اشتغال و تسهیالت 
دریافتی با رقمی بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال 
مربوط به قرض الحسنه بانک ها بوده است. وی ادامه داد: 
در ۹ ماه گذشته بیشترین اشتغال در حوزه فعالیت های 
صنعتی و معدنی بوده که در این خصوص یک هزار و ۳۱۵ 
طرح با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و۲۳۳  میلیون ریال انجام 
شده است. ملکوتی خواه تعداد طرح های کشاورزی را ۱۳۵ 
مورد، دامپروری یک هزار و ۹۹ مورد، شیالت پنج مورد، 

صنایع دستی ۵۰۸ و خدمات را 7۸۲ مورد عنوان کرد.

اقتصاد مقاومتی )1(
 مقدمه

در آستانه ورود به بهمن ماه هستیم؛ ماهی که ملت بزرگ ایران با دوران سخت مبارزه با 
رژیم ستم شاهی به پیروزی رسید و به لطف الهی پس از قرن ها خون بر شمشیر پیروز 
پدیدار  دنیا  در  از حکومت  این ظهور شکل جدیدی  با  یافت.  اسالمی ظهور  انقالب  و  شد 
استکبار پرداخت.  با  به مبارزه  و  نداشت  را  استکبار  با قطب قدرت  بنای سازگاری  شد که 
ظهور چنین حکومتی آن هم در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای 
اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقالب 
و  از جاسوسان  استفاده  را  انقالب  در مسیر  اندازی  اول سنگ  روزهای  از همان  و  برخیزد 
نفوذی هایش آغاز کرد؛ از تقویت و هدایت گروهک های وابسته و به خاک و خون کشیدن 
...و... گرفته تا باالخره  مردم در پایگاه های نماز جمعه تا قضایای کردستان، گنبد و خلق 
 تحمیل جنگی نابرابر به منظور سرنگونی نظام نوپای اسالمی که به لطف خدا کار به جایی

 نرسید.
با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه های 
دیگر کشیده شد. یکی از این عرصه ها که خصوصا در سال های اخیر با تهاجمات گسترده 
همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. بنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوری و نظریه 
پردازی و الگو سازی در عرصه های جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم استکبار ستیزی 

را برپا کند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی ازاین مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.
 تعریف اقتصاد مقاومتی چیست؟

به جهت ورود به بحث الزم است ابتدا اقتصاد مقاومتی را تعریف کنیم تا ادامه موضوع آسان تر 
و ملموس تر باشد. 

معموال  اقتصاد  نوع  این  مقاومتی،  اقتصاد  از  اقتصاددانان  از  برخی  تعریف  به  بنا 
که  قرارمی گیرد  کشور  یک  مصرف کننده  و  وابسته  اقتصاد  با  تقابل  و  رویارویی  در 
در  سعی  و  می کند  ایستادگی  سلطه،  اقتصادی  اهداف  مقابل  در  و  نیست  منفعل 
اهداف  و  جهان بینی  اساس  بر  آن  بومی سازی  و  موجود  اقتصادی  ساختارهای   تغییر 

دارد.
 برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و 
رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در 
شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد که ما سال هاست در جنگ اقتصادی 
و همچنین جنگ نرم دشمن هستیم. گرچه عده ای باورنکردند و عده ای هنوز هم نمی خواهند 
باور کنند؛ لذا با شرایط حساسی که در سال های اخیر به وجود آمد، سبب شد که اقتصاد 

مقاومتی معنا پیدا کند. دبیر سرویس اقتصاد مقاومتی

«« مخابرات

آذین عطریان
پایان فعالیت های مجلس نهم، مجلس در حال  در 
بررسی لوایح برنامه توسعه کشور می باشد. در جریان 
بررسی این برنامه ها با حسن کامران، عضو کمیسون 
توسعه کشور  برنامه  دایمی  احکام  بررسی  مشترک 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  و 
اختصاصی  گفت وگوی  اسالمی  شورای  مجلس  در 

داشتیم که در ادامه می خوانید:
در جلسات کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس 
شورای اسالمی چه می گذرد و تازه ترین لوایح 

تصویب شده، چه لوایحی هستند؟
مشترک  کمیسون  جلسات  شروع  از  هفته ای  چند 
بررسی الیحه برنامه توسعه کشور می گذرد و حدود 
از  است؛  رسیده  تصویب  به  الیحه  این  در  بند   ۵۰
میان این ۵۰ بند برخی از پیشنهادات بنده نیز به 
تصویب رسیده است. از جمله مهم ترین آنها، مدیریت 
یکپارچه آب است؛ زیرا زمانی که مدیریت آب استانی 
یا بخشی شود، حق آبه داران را آسیب پذیر می کند. 
پیشنهاد من در این زمینه این است که با مدیریت 
حقوق حق  شود  موظف  نیرو  وزارت  آب،  یکپارچه 
آبه داران را رعایت کند. در این راستا از محل فروش 
آب که معموال به بخش صنعت و شرب داده می شود،  

خسارات وارد شده به کشاورزان پرداخت شود. 
اجتماعی  تامین  سازمان  در  که  است  مدتی 
حقوق  و  آمده  وجود  به  مشکالتی  کشور 

مستمری بگیران این سازمان معموال به تعویق 
می افتد. آیا کمیسیون مشترک بررسی احکام 
بخش  این  در  کشور  توسعه  برنامه  دایمی 

تدابیری داشته است؟
میلیارد  هزار   ۹۰ اجتماعی  تامین  سازمان  اکنون 
شده  خواسته  دولت  از  دارد.  طلب  دولت  از  تومان 
است تا این بدهی را طی چند سال پرداخت نماید؛ 
عالوه بر آن با توجه به این که اکنون حقوق بسیاری 
از مستمری بگیران این سازمان پرداخت نشده است 
مدیره  هیئت  اعضای  و  مدیرعامل  دیگر  از سوی  و 
سازمان تامین اجتماعی حقوق های بسیاری دریافت 
در  سازی  همسان  به  نیاز  سازمان  این  می کنند، 

پرداخت ها دارد. 
صندوق  به  انتقال  و  نقل  بخش  در  معموال  
ایثارگران کشور مشکالتی وجود دارد، آیا این 

مشکالت حل و فصل می شوند؟
انتقال  و  نقل  درباره  پیشنهادات  این  موارد دیگر  از 
به صندوق ایثارگران بود تا بتوانند از این صندوق به 
صندوق های دیگر انتقال داشته باشند. البته بسته 
توسعه  پنجم  برنامه   ۴۴ ماده  به  توجه  با  خدماتی 

تعریف شده است. 
همچون  نواقصی  سرزمین،  آمایش  برنامه  در 
نبود نگاه ویژه به آب های سرزمینی وجود دارد؛ 

دراین باره چه تدابیری اندیشیده شده است؟
مورد دیگر درباره برنامه آمایش سرزمینی است که 
تنها به قابلیت های خشکی کشور اشاره دارد؛ این در 
حالی است که ما قابلیت های دریایی خوبی داریم که 

به آن توجه نمی شود.
با هم توجه شود؛  بر و بحر  به  برنامه  این  باید در   
نگاه  با  فقط  آمایشی  های  برنامه  در  معموال  چون 
به خشکی برنامه ریزی می شد و اگر برنامه ریزی 
فقط  می گرفت،  صورت  دریایی  بخش  در  هایی 
خود  به  ملی  صورت  و  داشت  توجه  بخش ها   به 

نمی گرفت. 
خبرنگاران زیادی از نبود بیمه خبرنگاران گالیه 
برای  آیا مجلس شورای اسالمی فکری  دارند؛ 

حل معضالت این افراد دارد؟
امیدواریم که در این الیحه و یا در برنامه بودجه سال 
بیمه  برنامه ششم توسعه بحث  یا در تدوین  و   ۹۵

خبرنگاران حل و فصل شود. 

مصاحبه اختصاصی با کیمیای وطن:
کامران به کشاورزان استان مژده داد:

مدیریت یکپارچه آب و پرداخت خسارت به حق آبه داران قانونی می شود

 خشک سالي هاي مالي به گونه اي گریبان گیر آموزش  و پرورش شده 
است که علي رغم همه برنامه ریزي ها و مصوبات، هنوز ۱۳ هزار و ۴۲7 
کالس درس در استان اصفهان به صورت غیراستاندارد گرم مي شود.  
 به گزارش مهر، حدود ۱۸ سال پیش بود که به دنبال آتش سوزي در 
باد  به دنبال وزش  استان گیالن،  مدرسه اي در شهرستان »شفت« 
شدید و آتش گرفتن بخاري کالس و آسیب دیدن معلمي  به دلیل 
وسایل  استانداردسازي  دغدغه  آتش،  قلب  از  دانش آموزانش  نجات 
گرمایشي در کشور مطرح شد؛ این در حالي است که علي رغم حادثه 
مدرسه »سفیالن« در لردگان، آتش سوزي مدرسه اي در »مرودشت« 
و حادثه مدرسه »شین آباد« که حال و آینده چندین دانش آموز دختر 
این روستا را در خود بلعید، هنوز شاهد اقدامي جدي ای در خصوص 
استانداردسازي وسایل گرمایشي در مدارس نبوده ایم  . در این راستا 
مدارس استان اصفهان نیز، به لحاظ بهره مندي از وسایل گرمایشي 
حال  و روز خوبي ندارد و با دارا بودن ۱۳ هزار و ۴۲7 کالس درسي 
که با وسایل گرمایشي غیراستاندارد گرم مي شوند؛ در این زمینه رتبه 
این در حالي است که  را به خود اختصاص داده است .  سوم کشور 
بسیاري از شهرستان هاي استان اصفهان جزو سردترین نقاط کشور 
هستند و در این زمینه مي توان از شهرستان  هاي فریدن، فریدون شهر 
و سمیرم اشاره کرد که در گرم ترین روزهاي سال نیز در وضعیت 

دمایي نزدیک به صفر درجه سانتي گراد به سر مي برند و در زمستان 
سانتي گراد  درجه  صفر  زیر  دمایي  وضعیت  در  روزها  اغلب  در  نیز 

هستند . 
«« فاصله 15 کیلومتري، دلیل گازرساني نشدن به 6۰ روستاي 

فریدون شهر 
ناصر اسدي،  فرماندار فریدون شهر در این راستا در گفت وگو با مهر با 
اشاره به گازرساني نشدن ۶۰ روستاي این شهرستان مي گوید: فاصله 
بیش از ۱۵ کیلومتري روستاهاي فریدون شهر با لوله اصلي گاز، دلیل 
گازرساني نشدن به این روستاها عنوان شده است.  وي که معتقد است 
کوه  پیش  منطقه  در  فریدون شهر  شهرستان  روستاهاي  از  بسیاري 
این  در  راستا  این  در  ادامه مي دهد:  است،  و پشت کوه مستقرشده 
شهرستان و تا قبل از فرارسیدن فصل سرما، سوخت موردنیاز براي 

روستاییان ذخیره شده است . 
 فرماندار فریدون شهر، همچنین با اشاره به فرسوده بودن بیش از ۱۰ 
مدرسه در شهرستان فریدون شهر ابراز مي کند: به همین دلیل تعدادي 

از مدارس را تخلیه و مدارس استاندار را دونوبته کرده ایم . 
««  18    مدرسه فریدن تخریبي است 

با مهر در خصوص استانداردسازي  فرماندار فریدن نیز در گفت وگو 
شهرستان  در  خوشبختانه  مي گوید:  مطبوعش  شهرستان  مدارس 

و گازوییل شعله ور  نفت  با  فریدن وسایل گرمایشي هیچ مدرسه اي 
نبودن  استاندارد  خصوص  در  تاجمیري  اسفندیار  نمي شود.  اما 
سخن  فریدن  شهرستان  مدارس  از  مورداستفاده  گازي  بخاري هاي 
مي گوید و ادامه مي دهد: باید توجه داشته باشیم که استفاده از بخاري 
گازي نیز به نوعي غیراستاندارد است و براي استفاده در مدارس ناایمن؛ 
هرچه سریع تر باید این سیستم گرمایشي به سیستم حرارت مرکزي 
بودن ۱۸  تخریبي  به  ادامه  نیز در  فریدن  پیدا کند.   فرماندار  تغییر 
مدرسه در این شهرستان اشاره مي کند و مي افزاید: در طول سالیان 
گذشته و پس از انقالب، فقط 7 مدرسه در سطح شهرها و ۹ مدرسه 

در سطح روستاهاي فریدن به صورت نوساز ایجادشده است . 
استانداردسازي  براي  توماني  میلیارد   8۰ اعتبار  به    ««نیاز 

وسایل گرمایشي استان 
اما محمدحسین سجاد، مدیرکل نوسازي و بهسازي مدارس استان 
و ۴۰۰  هزار  از وجود ۲۶  مهر  با خبرنگار  در گفت وگو  نیز  اصفهان 
تا  ادامه مي دهد:  و  اصفهان سخن مي گوید  استان  در  کالس درس 
قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، فقط 7 هزار و ۴۰۰ مدرسه با وسایل 
استانداردسازي  به  اشاره  با  مي شوند.  وي  گرم  استاندارد  گرمایشي 
وسایل گرمایشي ۲ هزار و ۳۶۸ کالس درس در سال ۹۲ و همچنین 
استانداردسازي گرمایشي ۳ هزار و ۲۰۵ کالس درس در سال ۹۳، 
اضافه مي کند: در حال حاضر ۱۳ هزار ۴۲7 کالس درس به صورت 
 ۶۵۸ و  هزار   ۳ جاري  سال  پایان  تا  و  مي شوند  گرم  غیراستاندارد 
کالس دیگر در سطح استان، به سیستم گرمایشي استاندارد تجهیز 
اصفهان، استان  مدارس  بهسازي  و  نوسازي  شد.   مدیرکل   خواهند 

پایان  تا  مدرسه   ۶۵۸ و  هزار   ۳ استانداردسازي  با  اینکه  بیان  با   
اصفهان  استان  در  درس  کالس   7۶۹ و  هزار   ۹ تنها  جاري  سال 
براي  موردنیاز  اعتبار  مي کند:  اضافه  مي شوند،  گرم  غیراستاندارد 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۸۰ استان  مدارس  گرمایشي  استانداردسازي 
نیاز است  . وي ادامه مي دهد: مهم ترین دلیل استانداردسازي نشدن 
وسایل گرمایشي و فضاهاي آموزشي مدارس استان اصفهان و دیگر 
است    بوده  کشور  رکود  به  توجه  با  اعتبارات  کمبود  کشور،  مدارس 
 وعده هاي مسئوالن در راستاي حذف وسایل گرمایشي غیر استاندارد 
در مدارس، در حالي ادامه دارد که با آغاز فصل سرما بسیاري از دانش 
نرم پنجه  و  با خطر آتش سوزي در مدارس دست   آموزان همچنان 

 مي کنند 

مدیرکل نوسازي و بهسازي مدارس استان اصفهان:
9 هزار و 769 کالس درس در استان اصفهان غیراستاندارد گرم مي شوند

سامانه های ارتباطی
      قسمت اول  

منظور  به  اصفهان  استان  مخابرات  شرکت 
به  اقدام  ارتباطی  های  سامانه  یکپارچه سازی 
صدای  سامانه  عنوان  تحت  طرحی،   راه اندازی 

مشتری با شماره 5۰۰۰ کرده است.
ارایه  در  عملکرد  بهبود  هدف  با  سامانه  این 
سرویس های مخابراتی از طریق مدیریت پرسش ها، 
شکایات، پیشنهادها، انتقادها و اطالع رسانی آغاز 

به کار نمود.  
شهروندان محترم می توانند ازطریق این سامانه در 
مورد  زمینه های  در  کارشناسان  با  اداری،  ساعات 
نیاز گفتگو و در سایر ساعات شبانه روز و روزهای 
صوتی  صندوق  طریق  از  گویا  صورت  به  تعطیل 

مسایل خود را مطرح  کنند.
رسالت کارشناسان سرویس های مخابراتی در این 
واحد راهنمایی مشترکین درخصوص نحوه ارتباط 
با مراکز تماس )تلفن ثابت، همراه، ADSL (  انتقال 
نقطه  دریافت  و  الینحل  موارد  پیگیری  شکایات، 
نظرات مختلف و به کارگیری آن به نحو مطلوب در 

سطح خدمات شرکت می باشد.
                                     ادامه دارد .....

رئیس سازمان توسعه معادن مطرح کرد:

با فعال شدن بازار مسکن 190 شغل رونق می گیرد

 اصفهان: ایجاد 3 هزار و 844 طرح اشتغال و خودکفایی
 درکمیته امداد اصفهان

کیفیت محصوالت ذوب آهن، ضامن ایمني ساختمان در برابر زلزله است
قاره  خیز  زلزله  کشور  ششمین  ایران،  اسالمي  جمهوري  کشور 
آسیاست که همه ساله بعضي شهرها و روستاهاي آن  زلزله را 
شرایط  و  زمین شناسي  بررسي هاي  به  باتوجه  کنند.  مي  تجربه 
سه  هر  ریشتري،   ۵ زلزله  یک  هرماه   ایران،  در  زمین شناختي 
سال یک زلزله ۶ ریشتري و هر بیست سال یک زلزله باالي 7 
ریشتري رخ مي دهد؛ متاسفانه بناهاي شهري و روستایي کشور 
تا ۸۰ درصد آسیب پذیر هستند. یکي از مهم ترین اقدامات جهت 
افزایش ضریب ایمني سازه هاي مختلف،  استفاده از مقاطع فوالدي 
با کیفیت است. در این خصوص با مهندس عباس زاده مدیر کیفیت 
ذوب آهن اصفهان، گفت وگویي انجام دادیم که در پي مي آید: وي 
با اشاره به اینکه  در احداث ساختمان ها ۳ محور اصلي مسئولیت 
طراحان، شامل ایمني، زیبایي و اقتصاد است، گفت: ساختمان هاي 
احداثي در کشور اکثرا به صورت سازه هاي فلزي یا بتني است؛ لذا 
باید در زمان طراحي، ایمني ساختمان عالوه بر دقت در طراحي 
باید مصرف  باشد؛  اولویت  در  استاندارد،  از مصالح  استفاده  و  ها 
محصوالت ساختماني با مقاومت بسیار در صدر عملیات اجرایي 

ساختمان مد نظر قرار گیرد. 
مدیر کیفیت شرکت در خصوص ویژگي هاي مقاطع فوالدي در 
ساختمان تصریح کرد: مقاطع فوالدي به دلیل شکل پذیري، خواص 
ارتجاعي و مقاومت متعادل در کشش، فشار و همچنین مقاومت 
به پیچش و برش ناشي از اعمال بارهاي پیش بیني شده در جهت 

تسلیح بتن و اجزای سازه اي ساختمان به کار گرفته مي شود.
وي ادامه داد: شرایط ساختمان ها، در مقابل حرکت و ارتعاش هاي 
زلزله، بسته به مشخصات ساختمان از نظر صلبیت یا انعطاف پذیري 
ذاتي  مشخصات  و  خواص  جزو  موارد  این  تمامي  که  دارد  آن 
فوالدهاي ساختماني به شمار مي رود. در صورت رعایت پارامترها 
آنالیز شیمیایي  از  مقاطع  این  تولید  فني در حین  و مشخصات 

مکانیکي الزم حاصل  مقاومت هاي  مناسب  تکنولوژي  و شرایط 
خواهد شد. 

دیگر  به  خود  سخنان  از  دیگر  بخشي  در  عباس زاده  مهندس 
پارامترهایي موثر در مقاومت ساختمان ها پرداخت  و خاطر نشان 
کرد: در ساختمان هاي بتني که با استفاده از میل گردهاي آجدار 
تسلیح مي گردند، رعایت پارامترهاي ابعادي بسیار تاثیرگذار است. 
گیرش در بتن که از محورهاي اصلي در تسلیح بتن است، حاصل 
تماس بتن با میل گرد است؛ در این ارتباط شکل آج ها و پارامترهاي 
هندسي آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مقام مسئول 
در پاسخ به این سوال که مقاطع فوالدي در سازه هاي فلزي تا چه 
میزان نقش دارند، اظهار کرد: سازه اي که در آن از مقاطع فوالد 
نظیر تیرآهن، ناوداني نبشي و تیرآهن هاي بال پهن استفاده شده 
است، در جهت توزیع بارهاي وارده چه از نظر فشاري، کششي و 
اندازه ها   ابعاد و  از نظر نیروهاي برشي و خمش و توزیع آن  چه 
بسیار مهم هستند؛ لذا در طراحي بناها باید تمام شرایط در جهت 
هاي  مقاومت  هم  واقع  در  گیرند.  قرار  توجه  مورد  ایمن سازي 
این دو مجموعه عوامل موثر  مکانیکي و هم مشخصات فیزیکي 
بر کاربرد و اصولي مقاطع فوالدي و ساختمان هاست که در صورت 
عدم رعایت اصول استانداردهاي مربوطه، ضریب ایمني و مقاومت 

در برابر زلزله بشدت کاهش خواهد یافت.
رعایت کدام یک از اصول ساخت و ساز مقاومت ساختمان ها و سازه 
از سایر سواالت بود که  نیز  برابر زلزله سبب مي شود،  ها را در 
مهندس عباس زاده در پاسخ این اصول را چنین برشمرد: طراحي 
سازه براساس آیین نامه طراحي ساختمان هاي مقاوم در برابر زلزله، 
استفاده از مصالح استاندارد براساس نتایج طراحي مربوطه و اجراي 
صحیح اصول ساخت. بنابراین یکي از ارکان در ساخت ساختمان 
به ویژه  و  استاندارد  مصالح  از  استفاده  زلزله  برابر  در  مقاوم  هاي 

فني  مشخصات  با  میل گردها  یا  و  مقاطع  شامل  فوالدي  مصالح 
استاندارد جهت تسلیح بتن مي باشد. 

مدیر کیفیت شرکت گفت: ذوب آهن اصفهان محصوالت فوالدي 
خود را بر اساس استانداردهاي ملي منطقه اي یا بین المللي عرضه 
مي کند. در حالت عرضه عمومي محصوالت در داخل کشور، رعایت 
تایید  در  شده  پذیرفته  اصل  یک  عنوان  به  ملي  استانداردهاي 

پارامترهاي کیفیت محصول به شمار مي رود. 
وي در خصوص فرایند تولید فوالد شرکت خاطر نشان کرد: با توجه 
اینکه فرآیند تولید در این شرکت براساس یک چرخه کامل  به 
آن  بر  باشد، عالوه  معدن مي  از سنگ  آهن  استخراج  متالورژي 
که ناخالصي هاي ناخواسته در فوالد تولیدي وجود ندارد و عناصر 
مفیدي مانند تیتانیم ، وانادایم و ... که در حد جزیي به بهبود و 
نیز کمک مي کند، وجود دارد. محصوالت  اصالح ساختار فوالد 
ذوب آهن اصفهان، به لحاظ خواص مکانیکي دقیقا در محدوده 
هاي استاندارد مورد درخواست مشتري طراحي و تولید مي شود 
از  فراتر  انرژي ضربه بسیار  و  ازدیاد طول نسبي  از نظر درصد  و 
کاهش  در  پارامتر  دو  این  باشند؛  مي  عمل  مورد  استانداردهاي 
خسارت هاي مالي و تلفات جاني از نظر طراحان سازه بسیار حایز 
اهمیت مي باشد. مهندس عباس زاده با اشاره به اینکه در حوادث 
مربوط به زلزله در کشور، سازه هایي که از محصوالت ذوب آهن 
استفاده کرده اند، آسیب کمتري دیده اند، افزود: محصوالت ذوب 
آهن اصفهان کلیه الزامات استانداردهاي فوالد ساختماني مقاوم به 
زلزله را رعایت کرده است؛ همانگونه که اشاره شد این محصوالت 
عالوه بر دارا بودن کیفیت ذاتي باالتر از حد معمول به لحاظ خواص 

مکانیکي با حاشیه اطمینان زیاد به بازار عرضه مي شوند.
و  اجرایي  هاي  روش  براساس  منظور  بدین  افزود:   وي 
کلیه  مدیریتي،  هاي  سیستم  قالب  در  مصوب  دستورالعمل هاي 

فرآیندهاي تولید از بدو ورود مواد اولیه، در حین فرآیند تا هنگام 
با  انطباق محصوالت  از  و  است  نظارت  و  کنترل  تحت  ترخیص 

استانداردهاي مرتبط اطمینان حاصل مي شود.
رودبار،  و  بم  شدید  زلزله  در  نمود:  تصریح  زاده  عباس  مهندس 
آسیب دیدگي  عوامل  بررسي  جهت  در  تحقیقاتي  تیم هاي 
ساختمان ها تحقیقات وسیعي را انجام دادند و با ارایه مستندات 
دادند؛  ارایه  را  مسبوطي  هاي  گزارش  دقیق،  بسیار  شواهد  و 
میل گردهاي  و  تیرآهن  از  آنها  سازه هاي  در  که  ساختمان هایي 
شرکت ذوب آهن اصفهان مصرف کرده بودند، کمترین آسیب را 
دیده  و حتي تخریب هم مشاهده نشده بود. ولي ساختمان هایي 
که از مصالح فوالدي غیراستاندارد استفاده کرده بودند، اعم از تولید 
داخل و وارداتي متاسفانه در این حوادث آسیب جدي دیده بودند.

آهن  ذوب  استراتژي  به  توجه  با  هرحال  به  گفت:  پایان  در  وي 
و  ملي  رسالت  همچنین  و  باال  کیفیت  حفظ  بر  مبني  اصفهان 
اسالمي در زمینه تولید، محصوالت تولیدي ذوب آهن همیشه از 

قابلیت اطمینان باالي کیفي برخوردار بوده است . 
 



رییس شورای اسالمی چهار محال و بختیاری :

لزوم پررنگ شدن سهم شورای اسالمی در رسانه ها
رییس شورای اسالمی استان با اشاره به نفوذ رسانه ها، باید سهم شورا در صدا و سیما و رسانه ها پررنگ تر شود. اکبر منصوری در نشست بررسی مشکالت در سطح استان با 
اشاره به اهمیت شوراهای اسالمی، اظهار کرد: شورای اسالمی در استان ها دارای ریشه انقالبی و تاریخی است. وی با اشاره به اینکه الزمه توسعه استانی، انتخابات آگاهانه شوراها 
است، تصریح کرد: سهم صدا و سیما در تشویق ملت ایران برای انتخابات شورا بسیار خطیر است. منصوری با بیان اینکه وجه اشتراک میان شورای اسالمی و سازمان صدا و 
سیما وجود دارد، تاکید کرد: با توجه به نفوذ رسانه ها، باید سهم شورا در صدا و سیما و رسانه ها، پررنگ تر شود. در ادامه معاون صدا و سیمای استان خاطر نشان کرد: وظیفه 
رسانه ملی این است که واسطه بین مردم و مسئوالن و نمایندگان شود و در خصوص مطالبات شوراها برنامه های خاص خود را اجرا کند.  حسین زاده با اشاره به اینکه سازمان 
تمام تالش خود را برای ارتقای کمی و کیفی برنامه های خود انجام می دهد، افزود: صدا و سیما قطعا رسالت عمده و مهم در دوره تدوینی و ترویجی انتخابات دارد و با ایجاد یک 
 فضای با نشاط برای انتخابات وظایف خود را عملی می کند. وی از مسئوالن خواست فعالیت های عمرانی را مستندسازی کنند و فرایندهای خاص را مورد دید شهروندان قرار

 دهند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید 
بر اینکه آینده مدیریت منابع آب کشور وابسته به 
سد  اجرایی  عملیات  دستور  گفت:  کنترل هاست، 
نیرو  آب  شرکت  به  نیرو  وزارت  توسط  بهشت آباد 

داده شده است.
به گزارش کیمیای وطن، مسعود میرمحمد صادقی 
در حاشیه هفتمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات 
آب و فاضالب اصفهان در جمع خبرنگاران، با اشاره 
به اهمیت حوزه آب در استان اصفهان، اظهار کرد: 
دیدگاه  از  یازدهم  دولت  در  نیرو  وزارت  رویکرد 
است؛  کرده  تغییر  نرم افزاری  به  سخت افزاری 
بنابراین برپایی این نمایشگاه اهمیت بیشتری پیدا 

کرده است.
در  اصفهان  استان  و  نیرو  وزارت  به خدمات  وی   
تونل های  احداث  سدها،  آب،  منابع  توسعه  بحث 
... اشاره کرد و گفت: در حال حاضر  انتقال آب و 
موضوع مدیریت منابع آب در کشور مورد اهمیت 
است؛ بنابراین بیشترین صرفه جویی منابع آب را 
باید داشته باشیم. به گفته مدیر عامل شرکت آب 
آب های  بخشی  تعادل  پروژه  اصفهان،  منطقه ای 
وزارت  های  طرح  مهم ترین  از  یکی  زیرزمینی 
های سطحی  آب  و  منابع  این  کنترل  و  نیروست 
برای نصب  این اساس  بر  بسیار مورد توجه است؛ 
کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها دست یاری به 

سوی صنعتگران دراز کرده ایم.
کمبود  با  کشور  در  متاسفانه  کرد:  بیان  وی   
تولیدکنندگان این کنتورها مواجه هستیم و با توجه 
به نیاز شدید به ابزارهای دقیق اندازه گیری، کنترل 
از توان متخصصان و  با استفاده  ...در نظر داریم  و 

صاحب نظران داخلی به خودکفایی برسیم.
این حوزه  در  امروزه  میرمحمد صادقی،  گفته  به   
سازه  در  تعمیرات  نگهداری  و  کنترل  موضوع 
های موجود مورد توجه است؛ عالوه بر این بحث 
و  کشاورزی  و  مختلف  صنایع  در  صرفه جویی 

همچنین بخش شرب بسیار اهمیت دارد.
به  مربوط  شهرستان  پل  به  آب  ««نرسیدن   

مدیریت شهری است
 وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا 
آب در پل شهرستان و روبه روی نمایشگاه بین المللی 
جاری نشد، گفت: این موضوع مربوط به مدیریت 
را  آب  جریان  جلو  ای  منطقه  آب  و  است  شهری 
نگرفته و مدیریت شهری باید دریچه ورود آب به پل 

شهرستان را باز می کرد.
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان همچنین 
در خصوص وضعیت بارش های استان، گفت: هم 

طور  به  ها  بارش  میزان  اصفهان  استان  در  اکنون 
متوسط حدود 50 میلی متر و مشابه سال گذشته 
میزان  اینکه  به  توجه  با  وی،  گفته  به  است.  بوده 
بارش های استان در دراز مدت 57 میلی متر بود، 
وضعیت استان خوب نیست؛ اما شاهد بارش های 

نسبتا مناسبی در غرب استان بودیم.
در  ها  بارش  میزان  افزود:  صادقی  میرمحمد   
سرشاخه های زاینده رود حدود میانگین بلندمدت و 
معادل 460 میلی متر بوده است؛ اما میزان آب برف 
نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته و در 
مجموع میزان بارش ها در سال گذشته 10 میلی متر 
بیشتر بود. وی در خصوص میزان آب رها شده در 
رودخانه بعد از بستن سد زاینده رود، تاکید کرد: هر 
آبی که از سد زاینده رود در رودخانه رها می شود، 
زاینده  حوضه  هماهنگی  شورای  مصوبه  براساس 
یزد، اصفهان  استانداران  نیرو و  با حضور وزیر  رود 
و چهار محال و بختیاری و معاونان چند وزارتخانه، 
سازمان محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی است 
اجراکننده  تنها  اصفهان  ای  منطقه  آب  شرکت  و 

تصمیمات این شوراست.
آب  معنای  به  رود  زاینده  شدن  ««جاری   

زیست محیطی است
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید 
بر اینکه جاری شدن آب محیط زیست به معنای 
احیای تاالب گاوخونی نیست، افزود: آب جاری شده 
در زاینده رود، آب زیست محیطی نامیده می شود؛ 
چرا که رودخانه و تاالب 176 میلیون مترمکعب آب 
نیاز دارند و آب رها شده تنها در سطح شهر اصفهان 

جاری است.
حدود  رود  زاینده  حیات  برای  اینکه  بیان  با  وی   
است،  رود  زاینده  سد  خروجی  آب  مکعب  متر   4
گفت: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 247 
در  صادقی  میرمحمد  است.  مکعب  متر  میلیون 
غیرمجاز،  های  چاه  کردن  پر  خصوص  در  ادامه 
افزود: مطابق دستور وزارت نیرو برای طرح تعادل 
حلقه   400 حدود  باید  امسال  زاینده رود،  بخشی 
چاه پر می شد اما هدف گذاری استاندار اصفهان پر 
کردن 700 حلقه چاه بود که تاکنون 500 حلقه چاه 

مسدود شده است.
در  مجاز  غیر  و  مجاز  چاه  هزار   50 وجود   »»

استان
 به گفته وی، در استان اصفهان 50 هزار حلقه چاه 

مجاز و غیرمجاز وجود دارد.
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید 
بر اینکه کاهش آب های زیرزمینی به عنوان یکی از 

مشکالت ملی کشور که برای تعادل بخشی نیازمند 
تدوین برنامه ای ملی است، افزود: برنامه وزارت نیرو 
برای تعادل بخشی آب های زیرزمینی 5 ساله است 
های  آب  میزان  ساله   20 ای  برنامه  طبق  باید  و 

زیرزمینی به عدد قبلی بازگردد.
 وی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون 500 کنتور 
هوشمند بر روی چاه های مجاز نصب شده است، 
گفت: طبق برنامه ریزی وزارت نیرو تا پایان امسال 
مجاز  های  چاه  بر  هوشمند  کنتور  هزار   4 باید 
بیان کرد: متاسفانه  نصب شود. میرمحمد صادقی 
سازندگان کنتور در کشور معدود هستند و ظرفیت 
تولید آنها پایین است؛ طبق قانون مردم باید هزینه 
اساس  براین  و  کنند  پرداخت  را  کنتورها  خرید 
مطابق دستورالعملی توسط وزارت نیرو این هزینه 
به صورت وام به مردم پرداخت می شود و هم اکنون 

در حال عقد قرارداد هستیم.
 استقرار مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود 

وی با تاکید بر ضرورت همکاری کشاورزان، صنایع 
و آب و فاضالب در این خصوص، بیان کرد: آینده 

مدیریت منابع آب کشور وابسته به کنترل هاست.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان 
نصب  برای  هوشمند  کنتورهای  این  قیمت  اینکه 
بر روی چاه ها حدود 5 تا 6 میلیون تومان است، 
تصریح کرد: برای کمک به کشاورزان قرار است این 
هزینه به صورت وام سه ساله به کشاورزان پرداخت 

شود.
 وی همچنین در خصوص میزان برداشت آب در 
باالدست زاینده رود، گفت: مطابق مصوبه 9 ماده ای 
زاینده  یکپارچه حوضه  شورای عالی آب، مدیریت 
رود طی دو سال گذشته در شرکت مدیریت منابع 
آب مستقر شده که وظیفه کنترل و پایش برداشت 

ها را دارد.
 به گفته میرمحمد صادقی، مدیر حوضه زاینده رود 
انجام دو وظیفه گشت زنی  برای  را  تعدادی مشاور 
در مناطق مشترک آبی و همچنین کنترل میزان 

برداشت ها مستقر کرده است.
 سهم 237 میلیون مترمکعبی چهار محال و 

بختیاری از حوضه زاینده رود
 وی افزود: میزان برداشت آب در باالدست و پایین 
دست سد زاینده رود در استان های اصفهان و چهار 
محال و بختیاری رصد می شود و تمام برداشت های 

حوضه زاینده رود شفاف شده است.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر 
اینکه مطابق مصوبه 9 ماده ای احیای حوضه زاینده 
رود هر گونه بارگذاری جدید بر حوضه زاینده رود از 
سوم دی ماه 92 به بعد ممنوع است، تصریح کرد: 
به  شده  داده  تخصیص های  قالب  در  ها  بارگذاری 

استان ها است.
 به گفته وی، سهم استان چهار محال و بختیاری 
از حوضه زاینده رود 237 میلیون متر مکعب است 
تومان سهم  میلیون  و 200  میلیارد  و حدود یک 

اصفهان و یزد است.
 میرمحمد صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان 
پیشرفت مصوبه 9 ماده ای احیای حوضه زاینده رود، 
گفت: بنا به درخواست مدیر حوضه قرار است با ارایه 
گزارش ها سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری میزان پیشرفت این مصوبه مشخص شود.

گالب  تونل  مصوبه  این  براساس  وی  گفته  به   
مصوب شده همچنین دستور عملیات اجرایی سد 
بهشت آباد به شرکت آب نیرو وابسته به وزارت نیرو 

داده شده است.
تاکید  اصفهان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل شرکت   
آن  اجرای سد  آباد  بهشت  مهم ترین قسمت  کرد: 
نیرو  وزیر  به  استان  استانداران 4  نامه  با  است که 
عملیات احداث آن آغاز شد و هم اکنون در حال 

تعیین پیمانکاران است.
بهشت  پروژه  از  ها  برداشت  کل  افزود:  وی   
شده  تعیین  مکعب  متر  میلیون   580 آباد 
مکعب  متر  میلیون   250 اصفهان  سهم   که 

است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان عنوان کرد:

فاینانس 170 میلیارد تومانی 
چینی ها برای نوسازی شبکه 

فاضالب اصفهان
و  دارد  ساله   50 عمری  اصفهان  فاضالب  و  آب  صنعت 
گذاشته  سر  پشت  را  دهه   4 از  بیش  آن  فاضالب  شبکه 
است که امروزه یکی از دغدغه های مسئولین پوسیدگی 
همین  بر  طلبد؛  می  را  سنگینی  اعتبار  که  است  شبکه 
به  اصفهان،  فاضالب  شبکه  نوسازی  و  ترمیم  اساس 
توجه  و  بحث  مورد  مردمی  جدی  مطالبه  یک  عنوان 
آبفای اصفهان  این راستا مدیر عامل  قرارگرفته است. در 
کرده اشاره  آن  به  صنعت  این  نمایشگاه  حاشیه   در 

است.
بر  اصفهان،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
ضرورت ایجاد هر چه سریع تر سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
فرسوده  های  شبکه  نوسازی  برای  گفت:  و  کرد  تاکید 
170میلیارد  چین،  فاینانس  محل  از  اصفهان  فاضالب 
و  فعال   EPCF قرارداد  اساس  بر  اعتبار  خط  تومان 
 دومین پیش پرداخت آن از سوی چینی ها پرداخت شده

 است. 
در  امینی  هاشم  وطن،  کیمیای  خبرنگار  گزارش  به 
آب  تاسیسات  و  آب  صنعت  نمایشگاه  هفتمین  حاشیه 
به  اشاره  با  خبرنگاران،  جمع  در  اصفهان  فاضالب  و 
نخستین  عنوان  به  اصفهان  فاضالب  و  آب  صنعت  اینکه 
اظهار کرد:  اندازی شد،  راه  استان کشور در سال 1344 
با  اصفهان  در  صنعت  این  اندازی  راه  سالگرد  پنجاهمین 
برگزار  کارکنان  و  این شرکت  سابق  مدیران  تمام   حضور 

می شود.
فعاالن حوزه  برای  فعالیت  زمینه  اینکه  بر  تاکید  با  وی   
آبفا فراهم است، بیان کرد: با بهره گیری از تکنولوژی های 
کشاورزی،  های  حوزه  در  آب  مصرف  مدیریت  دنیا  روز 
را  فضایی  نمایشگاه  این  شود؛  می  جدی تر   ... و  صنعت 
فراهم  عرصه  این  صنعتگران  و  تولیدکنندگان   برای 

می کند.
در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر   
گفت:  اصفهان،  فاضالب  های  شبکه  ترمیم  خصوص 
به  شدند؛  ساخته  زمان  مرور  به  اصفهان  تصفیه خانه های 
و  امر  ابتدای  در  اصفهان  گونه ای که تصفیه خانه جنوب 
 بعد از آن تصفیه خانه شمال شهر در شاهین شهر تاسیس

 شد.
 به گفته وی بحث به روزرسانی تصفیه خانه های اصفهان 
مهیاست؛  خوبی  نسبتا  شرایط  و  است  انجام  حال  در 
رفته پیش  کندی  به  کار  اعتباری  مباحث  دلیل  به   اما 

 است.
 امینی با اشاره به اینکه بیش از 5 دهه از تاسیس شبکه  
آب اصفهان می گذرد و لوله های قدیمی مربوط به 40 سال 
پیش در این شبکه موجود است، ادامه داد: به دلیل قدیمی 
آن  تعمیر  برای  نوین  سیستم های  از  نمی توان  آن  بودن 
استفاده کرد؛ بنابراین ناچار به تعویض هستیم که این امر 

نیازمند اعتبار است.
نوسازی  برای  دولتی  اعتبارات  اینکه  بر  تاکید  با  وی   
شبکه های فرسوده فاضالب محدود و جزئی است، گفت: 
170 میلیارد تومان خط اعتباری از محل فاینانس چین 
پیش  دومین  که  شده  فعال   EPCF قرارداد  اساس  بر 
اقدامات  و  شده  پرداخت  چینی ها  سوی  از  آن  پرداخت 

طراحی و ویدیومتری تعویض شبکه های قدیمی در حال 
انجام است.

در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر   
اقدامات  اینکه در بحث شبکه های آب  به  اشاره  با  ادامه 
کرد:  تاکید  است،  گرفته شده  نظر  در  توزیع  برای  جدی 
شرکتی  نخستین  اصفهان،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
است که سامانه های تله متری و مدیریت هوشمند شبکه 
را راه اندازی کرده، همچنین طی یک سال گذشته نسبت 
کرده اقدام  آبرسانی  شبکه  کیلومتر   150 اصالح   به 

 است.
استان  آب رسانی  دوم  سامانه  در خصوص  ادامه  در  وی   
اصفهان، گفت: در بخش مقابله با افزایش با کدورت زیاد 
انجام  خوبی  تحقیقاتی  کارهای  زاینده رود،  رودخانه  آب 
تکنولوژی  از  استفاده  با  که  داریم  را  توانایی  این  و  شده 
روز دنیا این کدورت مهار شود؛ اما در بخش آلوده شدن 
آب رودخانه با مواد نفتی باید ویالها و مراکز ایجاد خطر 
کنترل شود چراکه این اتفاقات سیستم آبرسانی استان را 

دچار مشکل می کند.
مقابل  در  آمادگی  ضرورت  به  توجه  با  امینی،  گفته  به   
دوم  سامانه  تا  است  الزم  غیرعامل  پدافند  و  بحران ها 
آبرسانی استان اصفهان هر چه زودتر اجرایی و راه اندازی 

شود.
 وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش پساب 
تصفیه فاضالب به کشاورزان استان، بیان کرد: این پساب 
به کشاورزان فروخته نمی شود و پساب تصفیه خانه جنوب 
اصفهان به آب های سطحی ریخته می شود و بخشی از آن 

تحویل صنعت می شود.
 به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
طور کلی پساب از آب تازه جدا است، قسمتی از پساب ها 
برای آبیاری فضای سبز به شهرداری اصفهان و شهرداری 

شاهین شهر داده می شود که بدون ضرر است.

60 دستگاه اتوبوس دودزا کنار 
گذاشته شد

 60 گفت:  حومه  و  اصفهان  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  عامل  مدیر 
دستگاه اتوبوس دودزا از چرخه حمل و نقل عمومی خارج شده است. 
محمدعلی احمدی گفت:  با توجه به سهم باالی وسایل حمل و نقل 
عمومی در کاهش آلودگی هوا، با مساعدت شهرداری سال آینده 450 
دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اصفهان 
اضافه خواهد شد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
در بخش دیگر سخنان خود، از تجهیز 100دستگاه اتوبوس به سیستم 
کنترل الکترونیک خبرداد و اظهارکرد: تا پایان سال جاری، کل ناوگان 
اتوبوسرانی به سیستم کنترل الکترونیک و اطالع رسانی ایستگاه ها 

مجهز می شوند.

 کشف 28 فقره سرقت منزل
 در اصفهان

رییس پلیس آگاهي استان از دستگیري سارق حرفه اي منزل و 
کشف 28 فقره سرقت خبر داد. سرهنگ »ستار خسروي« رییس 
پلیس آگاهي اصفهان گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت منزل 
در برخي از نقاط شهر اصفهان، رسیدگي به موضوع در دستور 
با  ماموران  داد:  ادامه  وي  گرفت.  قرار  پلیس  این  ماموران  کار 
تشکیل تیمي ویژه تحقیقات جهت شناسایي و دستگیري عوامل 
این سرقت آغاز و موفق شدند، سارق را در حین سرقت از انبار 
یک آپارتمان دستگیر کنند. این مقام انتظامي خاطر نشان کرد: 
متهم در بازجویي هاي پلیسي به 28 فقره سرقت از منازل در 
شهر اصفهان اعتراف کرد. سرهنگ خسروي با اشاره به تشکیل 
مردم،  به  قضایي  مقام  به  متهم  تحویل  و  زمینه  این  در  پرونده 
توصیه کرد: هنگام ساخت و ساز به استحکام و ایمني ساختمان 
به اندازه زیبایي آن اهمیت دهید، حفاظ دیوارها را طوري تعبیه 
یا ماشیني در  تیر چراغ برق، علمک گاز، درخت  اگر  کنید که 
کنار آن قرار داشت، سارقان نتوانند با باال رفتن از آنها از روي 
دیوار عبور کنند و از نگهداري وجوه نقد و اموال با ارزش زیاد در 

منزل خودداري کنید.

 بارش 45 سانتیمتر برف
 در چادگان

رییس اداره راه و شهرسازی چادگان گفت: بارش برف 45 سانتیمتری 
باعث قطع ارتباط 50 روستا با مرکز شهرستان شد. مهدی رفیعی اظهار 
کرد: بارش برف از ظهر روز پنجشنبه در شهرستان چادگان آغاز شد 
و تا صبح روز جمعه ادامه داشت که باعث مسدود شدن راه ارتباطی 
بیش از 50 روستا با مرکز شهرستان شد. وی افزود: ارتفاع برف در شهر 
 چادگان 10 سانتیمتر و در بخش چناررود و مرکزی به 45 سانتیمتر

شهرسازی  و  راه  اداره  پرسنل  شبانه روزی  تالش  با  که  می رسد 
و  شد  بازگشایی  روستایی  و  فرعی  اصلی،  راه های  کلیه  شهرستان 
تردد در آن صورت می گیرد. رییس اداره راه و شهرسازی چادگان 
بیان کرد: با توجه به اینکه این شهرستان در فصل زمستان برف گیر 
و  است  فرسوده  اداره  این  برف روب  دستگاه های  متاسفانه  است، 
استان  مسئوالن  داریم  انتظار  همچنین  نیست؛  منطقه  جوابگوی 
برای تهیه وسایل برف روب  اعتبار  و شهرستان نسبت به تخصیص 
خدمات رسانی  بهتر  بتوانیم  تا  باشند  داشته  ویژه ای  عنایت  جدید 
برف روب  با 10 دستگاه  اداره  این  افزود: در حال حاضر  کنیم. وی 
از  روب  برف  دستگاه  یک  و  اجاره ای  برف روب  دستگاه   3 و 
خدمات رسانی چادگان  شهرستان  در  زاینده رود  عمران   دهکده 

 می کند.

رد شهر و استانها 4

سال های مدیدی است که اصفهان از بیماری ام اس رنج 
در  بیماری  این  شیوع  علت  علمی  محافل  در  و  برد  می 
بحث می  آن  پیشگیری  و چاره جویی در جهت  اصفهان 
تاسیس  فکر  به  خیرین  تا  شد  سبب  بیماری  این  شود. 
بیمارستانی ویژه بیفتند تا مداوای بیماران سهل تر انجام 
شود و مردم نگرانی کمتری را در این رابطه داشته باشند و 

به لطف الهی این اتفاق افتاد.
 مدیر عامل انجمن خیریه ام اس اصفهان در جمع بیماران 
مبتال به ام اس در مرکز نو بنیاد ام اس اصفهان گفت: در 
در  ام اس  به  مبتال  بیمار  نفر  پنجاه  از  کمتر  سال 1368، 
بیمار  بر هفت هزار  بالغ  امروز  اما  اصفهان وجود داشتند؛ 
دارای ام اس در اصفهان زندگی می کنند و اصفهان به قطب 

علمی ام اس کشور بدل شده است.
اعتمادی فر  مسعود  وطن،  خبرنگارکیمیای  گزارش  به 
ام اس  بیماران  نشست  نخستین  در  شنبه  پنج  روز  عصر 
که در اولین روز فعالیت رسمی مرکز ام اس اصفهان برگزار 
شد، اظهار کرد: سال ها بود رویای افتتاح مرکزی را برای 
بیماران مبتال به  ام اس در ذهن می پروراندیم و امروز این 
رویا، یعنی اولین دور هم بودن بیماران مبتال به ام اس را در 

این مرکز با چشم می بینم.
وی با بیان اینکه ادامه فعالیت این مرکز منوط به حضور 
بیماران است، خاطر نشان کرد: متاسفانه در راه ساخت این 
مرکز، مخالفت های بسیاری وجود داشت و دست اندکاران 
اما  شدند؛  متحمل  را  بسیاری  های  سختی  آن  ساخت 

خوشبختانه مرکز ام اس اصفهان با دعای بیماران و همت 
نیکوکاران ساخته شد.

مدیر عامل انجمن خیریه ام اس اصفهان ادامه داد: سال 
تا  شود  احداث  طبقه  شش  در  مرکز  این  بود  قرار   88
بیماران نیازمند بستری نیز پذیرش شوند؛ اما با مخالفت 
رییس وقت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این امر محقق 

نشد.
وی با اشاره به مشکالت عدیده بیماران مبتال به ام اس ادامه 

داد: این بیماران از اولین روز تشخیص بیماری، فشارها و 
مشکالت بسیاری را متحمل می شوند؛ باعث افتخار است 
از 10 میلیارد تومان که  با بودجه ای بیش  توانستیم  که 
کامال از خیرین تامین شد، این مرکز را در چهار طبقه راه 

اندازی کنیم.
یک  شامل  مرکز  این  افزود:  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
ام. اس،  تخصصی  درمانگاه های  متخصص،  پرستاری  واحد 
پژوهش  مرکز  توانبخشی،  مرکز  تخصصی،  فوق  داروخانه 

و تحقیقات، تیم مشاوره روحی و چهارده نفر پزشک فوق 
تخصص در زمینه ام. اس است. 

دارای  بیماران  همه  دوم  خانه  اینجا  گفت:  فر  اعتمادی 
ام. اس است که به کمک این بیماران آمده؛ اما در مقابل 
به حضور و کمک بیماران نیاز دارد تا روز به روز بر ارزش 
بیشتر  درک  برای  باشد  گامی  تا  شود  افزوده  هویتش  و 
فلج بیماری  این  درمان  های  راه  کشف  و  بیماری   این 

 کننده.
اصفهان  افزود:  اصفهان  در  اس  ام  بحران  به  اشاره  با  وی 
دارو های  اکثر  است.  کشور  ام اس  قطب  نظر  همه  از 
زبده ترین  می شود،  توزیع  اصفهان  در  ابتدا  اس  ام 
بیشتر  دارند،  حضور  اصفهان  در  کشور  ام اس  پزشکان 
حدود  روز  هر  و  است  اصفهان  در  بیماری  این  شیوع 
داده  تشخیص  اصفهان  در  جدید  بیمار  نفر   پنج 

می شوند.
این عضو انجمن خیرین ام اس اصفهان ادامه داد: در سال 
2015، هر پنج روز یک مقاله درباره ام اس از اصفهان به 
دنیا معرفی می شود و باید راهی برای درمان این بیماری 
پیدا کنیم؛ این موضوع اصفهان را به عنوان پایگاه علمی 

ام اس دنیا مطرح کرده است.
در  که  است  این  بر  امید  کرد:  نشان  خاطر  اعتمادی 
متوقف  اصفهان  در  ام اس  بیماری  رشد  آینده  سال   10
شده بدل  کشور  ام اس  علمی  قطب  به  اصفهان   شود؛ 

 است.

اعتمادی فر: 

هفت هزار بیمار مبتال به  ام اس در اصفهان زندگی می کنند

شنبه 12 دی ماه 1394                       21 ربیع االول 1437                2 ژانویه 2016           سال اول شماره 56                قیمت : 500 تومان 

«« آبفا مردم چهار محال و بختیاری تحت پوشش 
بیمه حوادث قرار می گیرند 

رییس شورای شهر استان چهار محال و بختیاری گفت: با انعقاد قرارداد با بیمه 
ایران مردم استان تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند. 

به گزارش خبرنگار کیمیای وطن، اکبر منصوری در نشست روز پنجشنبه شورای 
به ویژه در  استان حادثه خیز  اینکه چهار محال و بختیاری یک  بیان  با  استان 
زمینه سیل و زلزله است، اظهار داشت: با بروز هرگونه حادثه، امکان پرداخت 
خسارت به حادثه دیدگان وجود دارد. وی افزود: در راستای استفاده از ظرفیت 
جمعیتی شوراها، انسجام بخشیدن به خدمات بیمه ای و ترویج فرهنگ استفاده 
رییس  می شود.  منعقد  ایران  بیمه  با  تفاهم نامه ای  استان  در  حوادث  بیمه  از 
تایید  شورای شهر استان چهار محال و بختیاری خاطر نشان کرد: در صورت 
این طرح و انعقاد تفاهم نامه بین شورای استان و بیمه ایران، هزینه بیمه حوادث 
در قالب عوارض با همکاری شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت می شود. 
منصوری با اشاره به فعالیت های انجام شده در شورای شهر بیان کرد: با توجه 
بهتر می تواند  نتیجه  دارد، در  با مردم  بیشتری  ارتباط  استان  اینکه شورای  به 
استان  توسعه  در  بیشتری  توفیق  طریق  این  از  و  منعکس  را  جامعه  مشکالت 

حاصل می شود.

مدیرکل بحران استان کرمان اعالم کرد:

آماده باش دستگاه های امدادی کرمان
راور  در  امروز  زمین لرزه های  که  کرد  اعالم  کرمان  استان  بحران  کل  مدیر 
ساعت  در  گفت:  باره  این  در  صالحی  محسن  است.  نداشته  خسارت  کرمان 
 7:20 صبح دیروز زمین لرزه ای به بزرگی 4.3 ریشتر، راور در استان کرمان را

 لرزاند. حدود یک ساعت و نیم بعد در ساعت 9 صبح زمین لرزه دیگر که 4.4 
ریشتر بزرگی داشت، دوباره همین منطقه را لرزاند و هشت دقیقه بعد در ساعت 
را  منطقه  این  بار  برای سومین  ریشتر  بزرگی 3.2  به  لرزه ای  زمین  نیز   9:08
زمین لرزه ای  نیز  در ساعت 10:05  اینکه  بیان  با  داد. صالحی  قرار  تاثیر  تحت 
از  بعد  بالفاصله  نشان کرد:  لرزاند، خاطر  را  راور  ریشتر مجددا  بزرگی 3.3  به 
نخستین زمین لرزه، تیم های ارزیابی از سوی فرمانداری، بخشداری و هالل احمر 
کلیه  به  باش  آماده  دستور  نیز  بحران  مدیریت  و  شدند  اعزام  حادثه  محل  به 
دستگاه های امدادی و خدماتی را صادر کرد. وی دامه داد: گزارش ها حاکی از 
این است که زمین لرزه در راور کرمان و مناطق اطراف آن همچون هجدک،  
ریحان شهر و ... خسارتی نداشته و تنها باعث بروز وحشت ساکنان شده است. به 
 ویژه اینکه هر چهار زمین لرزه نیز در عمق حدود 10 کیلومتری زمین رخ داده

 بودند.

امام جمعه یزد:

 دانشگاه و صنعت برای برون رفت 
از رکود متحد شوند

نماینده ولی فقیه در یزد و امام جمعه این شهر با اشاره به شرایط رکود حاکم بر 
اقتصاد گفت: وقت آن رسیده تا دانشگاه و دانشگاهیان و صنعت برای برون رفت 

از رکود متحد شوند.
 آیت اهلل محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر یزد، با اشاره 
به میالد پیامبر اسالم)ص( فلسفه رسالت پیامبران را یادآور شد و گفت: در قرآن 
نیز به اطاعت از خداوند و رسول خدا تاکید شده تا راه برای سعادت بشر هموار 
اندیشه هستند،  شود. وی ادامه داد: در زندگی که انسان ها دارای فکر و عقل و 
برای سعادت و نجات خود در این دنیای پیچیده که هر آن به گمراهی می روند، 
کمک  خدا  کتاب  و  الهی  پیامبران  از  اصلی  مقصود  به  رسیدن  برای  است  الزم 
انسان  اضافه کرد:  امام حسین)ع(  از حضرت  به حدیثی  اشاره  با  ناصری  بگیرند. 
باید همواره در انجام کارهای نیک و حرکت به سمت جلو از هم پیشی بگیرد تا به 
مقصود برسد؛ اما نباید دیگری را به بیراهه ببرد. وی با تاکید بر اینکه در هرکاری 
باید سرعت عمل داشت، عنوان کرد: سرعت عمل داشتن که فقط در کار نیک 
اینگونه  باید  هم،  سیاسی  و  دینی  اجتماعی  اقتصادی  مسایل  تمامی  در   نیست، 

بود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد:

دستور اجرای سد بهشت آباد صادرشد



پیام قدردانی رهبر معظم 
انقالب برای برنامه ثریا

موضوع  با  گذشته  شب  که  ثریا  برنامه  از  انقالب  رهبر  تشکر  پیام 
رهبر  دفتر  از طریق  بود،  ملی پخش شده  رسانه  از  عمار  جشنواره 

معظم انقالب به تهیه کننده این برنامه اعالم شد.
برای  »دیدبانی  شعار  با  »ثریا«،  برنامه  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
پیشرفت« چهارشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک سیما به صورت 

زنده پخش می شود.
 ثریا در برنامه شب چهارشبنه خود با توجه به برگزاری ششمین دوره 

جشنواره مردمی فیلم عمار، به موضوع این جشنواره پرداخت.
 اما نکته قابل توجه این برنامه، انتشار پیامی بود که محسن مقصودی 
مجری برنامه ثریا در صفحه شخصی خود نوشت. او در این پیام یاد آور 
شد که رهبری برنامه دیشب ثریا را دیده است و از دست اندرکاران و 

مهمانان حاضر در برنامه تشکر کرده است.
 متن پیام رهبر معظم انقالب در خصوص برنامه امشب ثریا که با 

موضوع جشنواره عمار پخش شد به شرح زیر است:
 »از قول من از ایشان تشکر کنید، من امشب خیلی خسته بودم، 
نشستم این برنامه را تماشا کردم، واقعا لذت بردم، هم آقای طالب زاده، 
هم مجری جوان و هم سه فیلم کوتاهی که پخش شد، جالب بود. 

از چند نفر اشخاصی هم که آنجا بودند )مهمان ها( تشکر می کنم.«
 این پیام، دقایقی پس از پخش برنامه ثریا در نهم دی ماه از طریق 

دفتر رهبر معظم انقالب به تهیه کننده برنامه ثریا اعالم شد.
و  ثریا  شد.  در  به  تن  از  پیام  این  با  ثریایی ها  چهارساله   خستگی 
برای  عزیزمان  رهبر  تن  از  را  خستگی  همین که  عمار،  جشنواره 
لحظاتی دور کرده اند، افتخار می کنند و از محبت ایشان در رساندن 

این پیام صمیمانه قدردانی می کنند.
 آنقدر خوشحالم که نمی دانم چه بنویسم. خدا را شکر

میهمان  عمار،  جشنواره  دبیر  نادرطالب زاده،  تسنیم،  گزارش  به   
شب گذشته برنامه ثریا بود. همچنین در این برنامه حسین دارابی، 
مستند  کارگردان  تهرانی،  حسین  علمک،  داستانی  فیلم  کارگردان 
بازگشت قهرمان، سروش سراب هرسیمی و سید محمدعلی محمودی، 
دوره  مختلف  بخش های  برگزیدگان  از  رومیزی  مستند  کارگردانان 
گذشته و فعلی جشنواره عمار از تجربیات خود و ظرفیت های این 

جشنواره گفتند.

از سوی موسسه مهد قرآن کریم استان اصفهان؛

مسابقه قرآنی مصباح 2 برگزار 
می شود

بزرگ  مسابقه  برگزاری  مقدمات  وطن،  خبرنگارکیمیای  گزارش  به 
مصباح 2، ویژه حافظان مهد قرآن کریم استان اصفهان با هدف آمادگی 
و ایجاد رقابت سازنده بین حافظان قرآن و شناخت استعدادهای برتر 
آغاز شد. این مسابقه در 6 رشته حفظ جزء ۳۰، جزء اول ، 5 جزء، ۱۰ 
جزء، 2۰ جزء و کل قرآن برگزار می شود.  حفظ جزء ۳۰ و اول ویژه 
افراد زیر ۱2 سال و سایر رشته ها در دو مقطع تا ۱8 سال و باالتر از 

۱8 سال به تفکیک خواهران و برادران برگزار می شود.
مسابقه  برگزاری  به  اشاره  ضمن  کریم  قرآن  مهد  موسسه  مدیر   
این  برگزاری  به  آن  از  گسترده  استقبال  و   ۹۳ سال  در   ۱ مصباح 
کرد  اشاره  تابعه،  شهرستان های  و  اصفهان  حفاظ  ویژه  مسابقه 
مراسم  با  استانی و شهرستانی  این مسابقات در دو مرحله  و گفت: 
اختتامیه ای باشکوه، همراه با اهدای جوایز برگزار می شود. خاکساری 
قرآن  مهد  شعبات  بین  در  سازنده  رقابت  ایجاد  افزود:  هرندی 
 اصفهان و شرکت فعال آنان از هم اکنون، از نکات بارز این مسابقه

 است.

تمدید مهلت ارسال آثار به دومین 
جشنواره بهشت در قاب تصویر

به  بنا  تصویر«  قاب  در  »بهشت  جشنواره  دومین  به  آثار  ارسال  مهلت 
روز  گزارش  به  جاری  تمدید شد.   تا ۱7 دی  متقاضیان،  مکرر  در خواست 
پنجشنبه ایرنا، دومین جشنواره تولیدات رسانه ای هیئت های مذهبی و  مراکز 
فرهنگی استان اصفهان، تحت عنوان  »بهشت در قاب تصویر « از سوی مجمع 
با  رسانه  و  فرهنگسرای  اصفهان)سیمرغ(  استان  اسالمی  انقالب   فیلم سازان 
هدف شناسایی و شناخت ظرفیت های هنری اصفهان در حال برگزاری است.   
ایجاد بستر مناسب برای شناسایی، معرفی و حمایت از استعدادهای جوانان 
مراکز فرهنگی در عرصه  فیلم سازی مستند،  داستانی، انیمیشن، اینفوموشن و 
نماهنگ تصویری و صوتی و شناخت ظرفیت های موجود در اصفهان  از اهداف 
این  جشنواره است که برای دومین سال پیاپی مورد توجه قرار گرفته است.     
تاکنون بیش از 5۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره واقع در خیابان جی، خیابان 
 رشحه،  بن بست روزبه، پالک ۳۱، مجمع فیلم سازان  انقالب اسالمی استان 
اصفهان)سیمرغ( ارسال شده است.  آثار ارسالی از سوی سه نفر عضو هیئت 
داوران در 25 دی بررسی و ۹ بهمن سال جاری در مراسم اختتامیه  جشنواره 

در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار  می شود.  

ابوالفضل جلیلی:

طلسمی شکسته نشده است
ابوالفضل جلیلی گفت: اینکه می گویند با اکران فیلمی از من طلسم 
را شکستیم؛ در واقع طلسمی شکسته نشده است. نفع این حرکت 
بیشتر از من برای خودشان است که این قدر از شکسته شدن طلسم 
فیلمی  بار  اولین  برای  این کارگردان که  فیلم هایم می گویند.  اکران 
از او در حال اکران است ، هنر و تجربه را حرکت خوبی عنوان کرد 
و ادامه داد: اما بیشتر از اینکه به نفع فیلم ساز باشد، به نفع سینما  
و  می کند  تربیت  را  تماشاگر  من  نظر  به  و  است  مردم  فرهنگ  و 
شوند  بدنه  فیلم های  تماشاگران  می توانند  آینده  در  تماشگران  این 
و سینماگران تجاری هم مجبور هستند،  سلیقه هایشان را با سلیقه 
بینندگان همسو کنند. وی افزود: اما اینکه مدام می نویسند و برخی از 
شبکه های ماهواره ای از اکران فیلم های من خبر می دهند  و هنر تجربه 
هم اعالم کرده که طلسم اکران فیلم های جلیلی را شکسته ایم، باید 
بگویم طلسم شکستن، یعنی اینکه بگویند کل فیلم هایم را بعد از ۳۰ 
سال اکران می کنند. من حاضرم همه آنها را مجانی بدهم تا طی یک 
هفته نمایش دهند. جلیلی با طرح این پرسش که آیا کسی حاضر 
ببینید  داد:  ادامه  کند،  اکران  را  پیش خودش  فیلم ۳۰ سال  است 
 چه گفته اند و چه شده است؛ اما فیلم های من همچنان حرف تازه 

دارند .
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

المسلمین  و  حجت السالم  وطن،   کیمیای  گزارش  به 
محمد قیصریان استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس رسانه، 
در جلسه کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی حوزه علمیه 
اصفهان با عنوان »نشانه شناسی آخرالزمانی در رسانه ها«، 
گفت: دلیل پایین بودن سواد رسانه ای در کشور این است 
که ما اغلب مصرف کننده رسانه هستیم که اغلب دو جنبه 

هم بیشتر ندارد، لذت یا سرگرمی. 
کدام تحریم آسیب رسان تر است؟

حجت السالم و المسلمین قیصریان بحث خود را با طرح 
سه پرسش اساسی ادامه داد و گفت: پرسش اول این است 
که کشورهای غربی گفتند ما ایران را تحریم فلج کننده 
ما  کنند،  تحریم  را  ما  اینترنت  اگر  حال  کرد؛  خواهیم 

بیشتر آسیب می بینیم یا مثال خودرو و صنعت ما؟! 
در   Google شرکت  مثال  طور  به  افزود:  وی 
 +Google ما را تحریم می کند، ولی در Playstore
نمی کند؛  تحریم  را  ما  است،  اجتماعی  شبکه  یک  که 
شرکت  اینکه  یا  چیست؟  دوگانه  برخورد  این  مفهوم 
Microsoft شبکه Skype را در اختیار ما می گذارد 

ولی در Windows ما را تحریم می کند؟!
آیا دنیای مجازی شبکه آزاد اطالعات است؟

این کارشناس رسانه در ادامه پرسش دوم را مطرح کرد 
و عنوان داشت: اگر می گویند دنیای مجازی شبکه آزاد 
اطالعات است، پس چرا هیچ گروه نظامی یا شبه نظامی 
مثل حزب اهلل لبنان را که علیه آمریکا و اسراییل صفحه 
فعال داشته باشد، نمی یابیم؛ در حالی که طالبان و داعش 
و سازمان مجاهدین خلق در فیس بوک و یوتیوب و توییتر 
نخواسته اند  انقالبیون  دارند؟  فعالی  زیاد  بسیار  صفحات 

صفحه داشته باشند یا نگذاشته اند؟
 چرا بعضی شبکه ها مشکل سرعت پیدا نمی کنند؟

اینگونه  مالی  برنامه  بر بحث  تاکید  وی در پرسش سوم 
آقای  را   whatsApp شبکه  گفت:  و  داشت  شبکه ها 
دالر  میلیون   ۱۹ بوک  فیس  مالک  زاکربرک،  مارک 
و  دارد  عضو  میلیون   7۰۰ که  شبکه ای  کرد.  خریداری 
روزانه نزدیک 55۰ میلیون کاربر فعال دارد و هیچوقت 

هم مشکل سرعت پیدا نمی کند. 
شبکه های  بعضی  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد  این 
تبریک  پیامک های  تراکم  در  نوروز  عید  در  مثال  داخلی 
دچار مشکل در سرویس دهی می شوند؛ در حالی که در 
شبکه ای مانند whatsApp فیلم و عکس و متن همگی 
در حال بارگذاری است و اختاللی هم در کار نیست. حتی 

این شرکت اعالم کرده که 5۳ کارمند دارد و ماهانه 6۰۰ 
هزار دالر حقوق می دهد. 

اشتراک  هزینه  سنت   ۹۹ سالی  اپ،  واتس  افزود:  وی 
دارد؛ ولی امسال همه ایرانی ها را مجدد رایگان مشترک 
کرد. اسراییل چرا وایبر را مفت در اختیار ما قرار می دهد، 
در حالی که دشمنی او با ما قطعی است؟! وایبر اکنون 
امکانات  این همه  برند در اسراییل است. چرا  پنجمین 
اثرگذارترین  ساله  هر  اورشلیم  روزنامه  است؟  رایگان 
صهیونیست ها را معرفی می کند؛ امسال زاکربرک مدیر 
فیس بوک اولین و نتانیاهو دومین و خانم شارلی)معاون 

زاکربرک(، سومین فرد موثر معرفی شدند.
سواد رسانه ای در کشور بسیار ضعیف است

حجت السالم و المسلمین قیصریان تصریح کرد: اتفاقی 
که برای ما در این کشور افتاده این است که زندگی ما 
و  روزنامه  اینترنت،  ماهواره،  تلویزیون،  از  اعم  رسانه  را 
مجله فرا گرفته است؛ این در حالی است که بسیار سواد 
رسانه ای در کشور ما پایین است؛ دلیل هم این است که 
ما اغلب مصرف کننده رسانه هستیم و اغلب این مصرف 

دو جنبه هم بیشتر ندارد، لذت و یا سرگرمی. 
وی در بحث ظرفیت شبکه های اجتماعی گفت: وقتی 
می پرسیم شبکه های مجازی، چند فرصت در اختیار 

ما قرار می دهد؟ جواب می دهند: ما می توانیم پستی را 
به اشتراک بگذاریم یا کامنتی بگذاریم یا مطلبی را الیک 
کنیم یا با مخاطبین خود با هزینه کم در تماس باشیم و 
این در حالی است که حدود ۳۰ ظرفیت در اختیار ما قرار 

می دهد و اغلب بی اطالعند. 
اعتیاد آسیب جدی!

شبکه های  آسیب های  بحث  در  رسانه  کارشناس  این 
اغلب  هم،  ها  آسیب  حوزه  در  داشت:  عنوان  اجتماعی 
آن  جدی  آسیب های  از  یکی  نیستند.  آشنا  آن  با  افراد 
صفحه شخصی تان  در  شما  است.  اینترنتی  اعتیاد  بحث 
یک پست می گذارید، دوباره چک می کنید، کسی الیک 
نکرده یا کامنتی نگذاشته و در هر حال اعم از سر سفره 
غذا، کالس درس و حتی رختخواب گوشی موبایل دست 

اوست. 
وی اشاره کرد: بزرگان روانشناسی قایلند تخدیر اینترنت 
از تخدیر بعضی مواد مخدر بیشتر است، مثال اگر تریاک 
2۰ درصد تخدیر داشته باشد، اینترنت5۰ درصد تخدیر 
ذهنی دارد. او ادامه داد: یکی دیگر از آسیب های این فضا 

الزمه اش گوشه نشینی، انزوا و نهایتا افسردگی است. 

با  ادامه صحبت های خود  این استاد حوزه و دانشگاه در 
بیان این که ما یک تفرد داریم و یک خلوت، افزود: خلوت، 
مثل زمان ارتباط با خداست که نتیجه اش روحیه گرفتن 
کسی  با  یا  خودت  با  یا  تنهایی  در  تفرد،  در  ولی  است؛ 
که مثل خودت یا حتی بدتر از خودت است، نتیجه اش 

انزواست. 
 هر کلیک شما ارزش سهام سایت را افزایش می دهد

وی افزود: پول رایج در فضای مجازی »کلیک« است، هر 
کلیک شما ارزش سهام سایت را افزایش می دهد. سهام 
شده  دالر  میلیون   ۹۰۰ اند،  کرده  ارزش گذاری  را  وایبر 
است. آنچه مشخص است، این مبلغ از کلیک های ما ایجاد 

شده است. 
حجت السالم و المسلمین قیصریان ادامه داد: حاال وایبر 
این شبکه ها  اغلب  … ساخت کجاست؟  و  و واتس اپ 
اگر  به صهیونیست ها می رسد.  واسطه  با  یا  یا مستقیما 
می خواهیم در زمینی بازی کنیم، حداقل در زمین دشمن 

بازی نکنیم و گل به خودی نزنیم. 
وی آسیب دیگر شبکه های اجتماعی را بمباران اطالعاتی 
دانست و اظهار داشت: بمباران اطالعاتی باعث عدم تعمق 
می شود و ما را دچار ابتذال در معنا می کند؛ مثل اسفنج 

شده ایم که حجم زیادی از آب را در خود جمع می کند و 
با یک فشار خالی می شود. 

تلفن  اپلیکیشن  یک  وقتی  گفت:  رسانه  کارشناس  این 
همان  شود،  می  نصب  ما  گوشی  روی  وایبر  مثل  همراه 
ابتدا به او اجازه می دهیم از تمامی اطالعات تلفن همراه 
در  این  کند.  ذخیره  خویش  سرور  روی  بر  نسخه ای  ما 
تلفن  بر روی  ما  حالی است که خصوصی ترین اطالعات 

همراه است. 
اطالعات  بعضی می گویند،  این پرسش که  با طرح  وی 
قرار نیست ما  آنها می خورد، جواب داد:  به چه درد  ما 
همیشه ثابت باشیم؛ ممکن است زمانی هر کدام از ما به 
موقعیت سیاسی و اجتماعی خاصی برسیم و اگر اطالعات 

ما نزد دیگری باشد، ناچار بنده او خواهیم شد.
آزاداندیشی  پایان کرسی  در  دانشگاه  و  استاد حوزه  این 
نشانه شناسی آخرالزمانی در رسانه ها به عنوان نتیجه گیری 
عالمانه  ورود  فضا  این  به  ورود  اول  شرط  داشت:  عنوان 
شما  به  او  ااّل  و  است  هدفمند  ورود  دوم  شرط  و  است 
به شما هدف می  بر اساس الیک شما،  هدف می دهد. 
دهد و بر اساس جست و جوی شما با سالیق شما ارتباط 

بر قرار میکند.

در جلسه کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی حوزه علمیه اصفهان:

سواد رسانه ای در ایران برخالف مصرف گرایی، بسیار پایین است

اصفهان محل ظهور خالقیت 
در معماری اسالمی

مکتب  اصفهان  در  گفت:  تهران  دانشگاه  هنر  فلسفه  استاد 
شهرسازی اسالمی از صفویه آغاز شد و به ظهور اصفهان به 

عنوان نصف جهان انجامید.
اصفهانی  فرهیختگان  جمع  در  کشور  برگزیده  پژوهشگر   
به  اقدام  ایران  در  که  است  شهری  اولین  اصفهان،  گفت: 
برگزاری مباحثی در مورد خالقیت کرده است؛ این از شهری 
که اولین شهر ایران که در زمینه خالقیت به شبکه جهانی 
اصفهانی ها  ابتکار  می رفت.  انتظار  پیوسته  خالق  شهرهای 
در  خالقیت  ظهور  محل  شهر  این  و  بوده  نمونه  همیشه 
معماری اسالمی در ایران بوده است. حسن بلخاری در مورد 
توجه دنیا به مسأله خالقیت بیان داشت: اولین بار غرب بعد 
معماری  و  سازی  شهر  وارد  را  رنسانس، خالقیت  دوران  از 
اسالمی  بزرگ  اندیشمند  و  فیلسوف  فارابی،  ایران  در  کرد. 
ما را وارد بحث خیال و تخیل کرد. غرب در معماری و ما 
در هنر و ادب و فلسفه به تخیل خالق وارد شدیم. شرق و 
غرب هر دو وامدار یونان هستند و نمی شود این امر را کتمان 
کرد. مسلمانان در امر خالقیت و هنر خالق، 5۰۰ سال پیش 
از غرب فعالیت داشته اند و دانشمندان غرب نیز به این امر 

اذعان دارند. 
با  گفت:  تهران  هنر  دانشگاه  مطالعات  گروه  مدیر  و  استاد 
ظهور عکاسی در غرب، دوربین ها دقیق ترین تصاویر را ثبت 
قرار  تحت تاثیر  رئال  نقاشی  تا  شد  باعث  امر  این  و  کردند 
به عرصه خیال  پا  و  داد  تغییر  را  نقاشی مسیر خود  گیرد. 
گذاشت. دیگر این هنر به دنبال ثبت واقعیات نبود و به دنبال 
بازتاب درون و خیال انسان رفت. هنگامی که درون انسان 
مدنظر است، خیال جای خود را باز می کند. وی افزود: در 
نقاشی رئال، هنرمند باید دانشگرا باشد؛ ولی در سورئال باید 
پیغمبر درون را شناخت. همانگونه که فروید می گوید: انسان 
این  است.  آب  زیر  در  آن  بیشتر  که  است  یخی  کوه  مانند 
در  و  است  ناخودآگاه  انسان  مهم  بخش  که  معناست  بدان 
مباحث امروزی ناخودآگاه انسان مهم تر است. چهره ماندگار 
شهر تهران گفت: پروفسور دوغان فرانسوی در مورد فلسفه 
ایرانی می گوید: » هنگامی که کتاب ابن عربی را در مورد 
خیال و تخیل خواندم، صاعقه ای در وجود من زده شد و به 
خود گفتم تمامی نوشته های غرب در مقابل گفته های ابن 
عربی به جز لفاظی کودکانه نیست.« هنگامی که صاعقه به 
جسم می زند، او را خاکستر می کند و اگر به روح برخورد 
کند، شعله ور می سازد. عضو هیئت رییسه شهرهای جهان 
از  اسالمی  مکتب شهرسازی  اصفهان  در  یادآور شد:  اسالم 
صفویه آغاز شد و به ظهور اصفهان نصف جهان انجامید. ما 
نیاز داریم از گذشته رها شویم و به آینده بپیوندیم. با ساختن 

آینده، باید از تقلید از  گذشته دست بکشیم.
روح  خالقیت  به  آینده  به  اتصال  و  ندارد  اصالت  تقلید   
مردم  اکثر   . می کند  حفظ  را  گذشته  اصالت  و  دارد  نیاز 
ندارند.  خالقیت  به  عالقه ای  و  روند  می  را  گذشتکان  راه 
دهند.  می  آموزش  را  خالقیت  دیگر  کشورهای  در 
شود.  می  خالقیت  افزایش  باعث  آزاد  نقاشی  کالس های 
است،  گفتنی  است.  مهم تر  آن  ظهور  از  خالقیت  حفظ 
از  اسالمی  حکمت  و  اندیشه  عرصه  در  تخیل  همایش 
برگزار اصفهان  شهرداری  نوآوری  و  خالقیت  مرکز   سوی 

 شد.

کیمیای وطن:
سال  کارشناسان  از  بسیاری  گفته  به   
سینما  شکوفایی  سال  میالدی،  جدید 
بود؛  خواهد  بزرگ  کارگردانان  حضور  با 
از  بسیاری  رسد  می  نظر  به  که  سالی 
جدیدترین  شد.  خواهد  شکسته  رکوردها 
و  اسکورسیزی«  »مارتین  ساخته های 
»استیون اسپیلبرگ«، اکران فیلم »بتمن 
قسمت  همچنین  و  سوپرمن«  مقابل  در 
جدید سری فیلم های »جنگ ستارگان«، 
مهم ترین  از  »بورن«  و  پاتر«  »هری 
جدید  سال  در  جهان  سینمای  فیلم های 
از  جدید  فیلم  یک  بود.  خواهند  میالدی 
»مارتین اسکورسیزی«، همیشه یک اتفاق 
جدیدترین  »سکوت«  فیلم  است.  جذاب 
اثر این کارگردان نامدار آمریکایی براساس 
»شوساکو  نوشته  جایزه  برنده  رمان 
 ۱۹66 سال  در  ژاپنی  نویسنده   اندو«، 

است. 
رویدادی  اثر  بر  »سکوت«،  فیلم  داستان 
واقعی و درباره یک مبلّغ آیین مسیحیت 
نیسون«  »لیام  بازی  با  هفدهم  قرن  در 
آنجا  در  و  ژاپن سفر می کند  به  است که 
را تکذیب  مجبور می شود دین مسیحیت 
»درود  فیلم  برگرداند.  روی  آن  از  و  کند 
بر سزار« ساخته برادران »کوئن« که برای 
اولین بار نمایش خود را در افتتاحیه شصت 
 2۰۱6 برلین  فیلم  جشنواره  پنجمین  و 
است حماسی  فیلمی  کرد،  خواهد  تجربه 
سزار  نقش  در  کلونی«  »جورج  بازی  با 
نیز کمدی  مایه ای  درون  شامل  البته   که 

 است. 
صاحب نام  کارگردان  آلمادوار«،  و  »پدر 
جدیدش  فیلم   2۰۱6 سال  در  اسپانیایی 
»جولیتا« را به سینما خواهد آورد، فیلمی 
که »دیوید لینچ« آن را داستان »زنی در 

»ترنس  است.  کرده  توصیف  مخمصه« 
که  آمریکایی  مطرح  کارگردان  مالیک«، 

زمانی به سبک »دی. جی سلینجر« 

بسیار  هم اکنون  بود،  خلوت گزین  بسیار 
کارگردان  این  جدید  فیلم  است.  پرکار 
نقطه  »بی وزن«  عنوان  با  نخل طال  برنده 
بازیگران  و  است  طالقی دو مثلث عشقی 
سرشناسی چون »کیت بالنشت«، »مایکل 
»کریستین  مارا«،  »رونی  فاسبندر«، 
آن حضور در  گاسلینگ«  »رایان  و   بیل« 

 دارند.
با   »استیون اسپیلبرگ« نیز سال 2۰۱6 
فیلم »BFG« به اقتباس از کتاب نوشته 
کودک  ادبیات  به  متعلق  دال«  »رولد 
بود.  خواهد  جهان  سینماهای  میهمان 
این فیلم که »مارک رایلنس« بازیگر فیلم 
است،  آن  اصلی  بازیگر  جاسوس ها«  »پل 
غول  یک  فانتزی  داستان های  روایتگر 
 بزرگ است که با یک دختر یتیم دوست

 می شود.

2016 سال شکوفایی سینمای جهان

تاکید بر ارتقای کیفیت برنامه های روز شهید
برنامه های  بودن  و متفاوت تر  بر کیفی تر  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  قایم مقام 
ستاد  نشست  کرد.  تاکید  گذشته  سال های  به  نسبت  جاری  سال  شهید  روز 
شهید  بنیاد  قایم مقام  انصاری،  محسن  سردار  ریاست  به  شهید  روز  بزرگداشت 
و امور ایثارگران برگزار شد. سردار انصاری در این جلسه گفت: گرامیداشت روز 
شهید برای نخستین بار پس از ورود حجت االسالم والمسلمین شهیدی به بنیاد 
شهید، در سال ۹2 آغاز شد و امسال برای سومین سال متوالی در 22 اسفندماه 
مراسم  اصلی  افزود: هدف  برگزار خواهد شد. وی  روز شهید  بزرگداشت  مراسم 
بزرگداشت روز شهید نهادینه کردن روز شهید در کشور است و باید بدانیم رشد 
و حرکت کشور به برکت خون شهداست. در سال ۹2 و پیش از برگزاری مراسم 
بزرگداشت روز شهید، در نظرسنجی های صورت گرفته، فقط یک درصد از مردم 
با این روز آشنا بودند و پس از برگزاری مراسم در آن سال، میزان آشنایی مردم 
به ۱7 درصد افزایش یافت. با برگزاری این مراسم در سال ۹۳ نیز، این رقم به 
بیش از ۳4 درصد افزایش یافت. قایم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: 
در برگزاری مراسم روز شهید، سال گذشته را بهتر از سال ۹2 ارزیابی می کنیم و 

بدون شک توقع داریم سال جاری نیز از سال ۹۳ بهتر باشد.

ثبت جهانی یزد به عنوان اولین شهر تاریخی ایران
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از 
ارسال پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد، به عنوان اولین شهر تاریخی کشور برای 
ثبت جهانی در یونسکو تا 25 دی خبر داد. »محمدحسن طالبیان« امروز )پنجشنبه 
به موضوع ثبت جهانی یزد  اشاره  با  یزد،  استان  اداری  ۱۰ دی( در نشست شورای 
و  جهانی  فرهنگی،  کارهای  به  ویژه  ای  توجه  امید  و  تدبیر  دولت  در  کرد:  تصریح 
تاریخی  پرونده شهر  به نحوی که هم اکنون  از میراث فرهنگی شده است؛  حفاظت 
در  جهانی  ثبت  برای  ارسباران  پرونده  و  فارس  ساسانی  باستان شناسی  منظر  یزد، 
یونسکو آماده شده است. وی با اشاره به اینکه پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد 
برای سال 2۰۱7 آماده شده اظهار کرد: این پرونده با تالش مسئوالن استان تا آخر 
هفته آینده، آماده و تا 25 دی ماه به یونسکو ارسال می  شود. طالبیان افزود: پرونده 
اولین شهر  عنوان  به  را  یزد  داریم  و سعی  گرفته  قرار  ثبت جهانی  اولویت  در  یزد، 
تاریخی ایران علی رغم سختی های بسیار فراوانی که دارد، برای ثبت جهانی به یونسکو 
مختلف  کمیته های  تشکیل  و  آینده  تابستان  اواسط  تا  ارزیابی  پس  تا  کنیم  ارسال 
مطرح جهانی  ثبت  برای   ۹6 سال  اواسط  تا  جهانی،  کارشناسان  بررسی های   برای 

 کنیم.

«« سینام
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اصغرقلندری:
گل ها: دقیقه 14، احسان پهلوان برای ذوب آهن، دقیقه 41، محمد رضا خلعتبری 

برای سپاهان.
اخطار: مهدی مهدی پور، مسعود حسن زاده و احسان پهلوان از ذوب آهن، علی 

کریمی، فوضیل موسایف و عبداهلل کرمی از سپاهان.
هادی  حمام،  علی  بان(،  )دروازه  مظاهری  رشید  محمد  آهن:  ذوب  بازیکنان 
محمدی، حجت حق وردی، ولید اسماعیل، احسان پهلوان، مرتضی تبریزی )از 
فر،  قاسم حدادی  پور،  مهدی  مهدی  جایگزین(  اسماعیلی فر،  دانیال  دقیقه86 
مهدی رجب زاده )از دقیقه 76 رضاشکاری، جایگزین( مسعود حسن زاده) ازدقیقه 

60 کاوه رضایی، جایگزین(
سرمربی: یحیی گل محمدی.

بازیکنان فوالد سپاهان: رحمان احمدی)دروازه بان(، عبداهلل کرمی، هادی عقیلی، 
محمدعلی احمدی)از دقیقه 56 سعید قائدی فر، جایگزین( محمد روشندل، محرم 
نویدکیا )از دقیقه 79 میالد سرلک، جایگزین( رسول نویدکیا )ازدقیقه 59 حسین 
پاپی، جایگزین( محمدرضا خلعتبری، علی کریمی، فوضیل موسایف و مهدی 

شریفی.
سرمربی: ایگور استیماچ.

داوران: حسین زرگر، سجاد طوری، مهدی عالی قدر و امید سعیدفر.

در آستانه سال 2016 میالدی و فرا رسیدن خجسته میالد پیامبر اکرم)ص( و 
والدت با سعادت امام جعفر صادق)ع(، انتظار هواداران مشتاق و پرشور دو تیم 
همشهری برای دیدن پنجاه و هشتمین تقابل این دو تیم در هفته هفدهم لیگ 
برترکشور )جام خلیج فارس( به پایان رسید؛ زردپوشان سپاهان که در این بازی 
میزبان ذوب آهنی ها بودند با عزمی جزم برای تصاحب هر 3 امتیاز این بازی پای 
به میدان نهادند و علی رغم شروع خوب و تهاجمی، در دقیقه 14 با یک نفوذ 
غافلگیرانه، مقهورحرکت ماهرانه دو مهاجم جوان و تیزهوش  ذوب آهن شدند،؛ 

گلی که از پاس زیبای علی حمام و بغل پای احسان پهلوان حاصل شد.
به یقین بعد از برد شیرین تیم ذوب آهن در بازی جام حذفی، که 40روز پیش بعد  
از 120دقیقه جدال نفس گیر و تساوی 2—2در ضربات پنالتی مقابل زردپوشان 
سپاهان حاصل شد، شاگردان یحیی گل محمدی با روحیه ای مضاعف، شاداب و 
سرحال، با تمام وجود و تدارکی وسیع وگسترده، برای تکرار پیروزی به میدان 
حریف دیرینه و همشهری قدم به میدان نهاده بودند که گل دقیقه 14 گواه و 

موید این حقیقت شد.
تیم سپاهان که برای رهایی از بحرانی که در این فصل دامنگیرش شده بود، ابتدا 
در حوزه مدیریتی باشگاه و سپس در کادر فنی، دست به تغییراتی زد با این امید 
که در فرصت باقی مانده، بتواند جبران مافات کند تا از کورس قهرمانی بازنماند؛ 
اما نتایج به دست آمده در هفته های بعد، نشان داد که دامنه تنش و بحرانی که 
گریبان گیر این تیم شده، بعد از تغییر و تحوالت  مدیریتی باشگاه و سرمربی با 
اخالق و شایسته ای مانند حسین فرکی، افزایش پیداکرده و حاضر هم نیست به 

راحتی دست از سر این تیم شایسته و ریشه دار اصفهانی بردارد!
در عوض تیم ذوب آهن به لطف حمایت همه جانبه مسئوالن شرکت ذوب آهن، 
باشگاه و حضور گسترده هواداران متعصب و پرشورش که یک لحظه دست از 
حمایت تیم محبوبشان برنداشته اند، به فرم ایده آل و شرایط خوب خود دست پیدا 
کرد و نتایج بسیارخوبی به دست آورد؛ پیروزی برابر تیم های بزرگ و نامدارتهرانی 
هم مزید بر این علت شد تا با روحیه بهتری برابر حریفان بدرخشد و به توفیقات 

ارزشمندی دست پیدا بکند.

به هرحال تیم سپاهان که به عنوان طوفان زرد آسیا لقب گرفته است، در غیاب دو 
مهره کارساز خود )حبیب گردانی، که شنیده ها حکایت از این دارد که با پاره ای از 
مشکالت شخصی و خانوادگی دست به گریبان است و وریا غفوری، که متاسفانه 
دچارمصدومیت شده(  پس از دریافت گل دقیقه 14، بر حمله های خود افزود؛ با 
حمله های پیاپی و خطرناک روی پاس های عمقی و دقیق محرم نویدکیا )کاپیتان 
خوش فکر و پر طرفدارخود( که در این دیدار از ابتدا درترکیب جای گرفته بود، 
بارها در موقعیت گلزنی قرارگرفت؛ اما آمادگی و رشادت و هوشیاری محمد رشید 
مظاهری مانع از به ثمر رسیدن گل می شد؛ او بارها با دفع توپ هایی که با 
ضربه های سنگین خلعتبری و مهدی شریفی به سمت دروازه ذوب آهن شلیک 
می شد، این واقعیت را به اثبات رساند؛ تا اینکه پاس زیبا و عالی کاپیتان محرم در 
دقیقه 41 کارساز شد و محمدرضا خلعتبری  پس از دریافت این پاس، با شلیکی 
سهمگین و دور از دسترس مظاهری، دروازه ذوب آهن را فرو ریخت و گل تساوی 
رابه ثمر رساند تا هم استیماچ نفس راحتی بکشد و هم سپاهان شکست خورده 

به رختکن نرود.
نیمه دوم این بازی باز هم با برتری شاگردان ایگور استیماچ آغازشد؛ اما در مجموع 
فاقد جذابیت بود واز بازی سرعتی و پربرخورد نیمه نخست خبری نبود . سرانجام 
بازی، تغییری در نتیجه  قانونی و 4دقیقه وقت اضافی  پایان 90دقیقه وقت  تا 
حاصل نشد و دو تیم به تساوی 1ـ 1 رضایت دادند تا امتیاز دیداری که درحقیقت 
گفته می شد، تقابل یحیی و ایگور دو مربی مدعی بود، به طور عادالنه تقسیم شود.

درحاشیه:
متاسفانه باید قبول کنیم که در حال حاضر ورزش ما خالی از فرهنگ است و 
روح معنوی و معرفتی در آن کمرنگ شده است. مهم ترین دغدغه ورزش  بحث 

فرهنگ ورزش و تماشاگران است.
بحث اساسی در این خصوص فرصتی فراخ می طلبد؛ به طور قطع و یقین در این 
اجمال نمی توان آنچنان که باید و شاید به آن پرداخت؛ موکول به آینده می کنیم 
و امیدواریم هرچه زودتر به بحث پیرامون اخالق و فرهنگ در ورزش و تماشاگران 
مسابقات ورزشی، به ویژه هواداران و تماشاگران فوتبال و دو تیم محبوب اصفهانی 
بپردازیم که دارای کانون هواداران هستند؛ نباید به آن دسته از تماشاگر نماهایی 
که با اعمال، رفتار، کردار و گفتارشان نام نیک این کانون ها را خدشه دار می کنند، 
اجازه دهند در بین هواداران واقعی نفوذ کنند و دست به اعمالی بزنند که هرگز 

در شأن دوستداران و حامیان فوتبال اصفهان نیست.
چند  دیگر  بار  همشهری،  تیم  دو  بازی  جریان  در  متاسفانه  تقدیر  هر  به    
از  شکستندکه  را  فوالدشهر  ورزشگاه  صندلی های  بی فرهنگ،  تماشاگرنمای  
طرفی باعث نگرانی بیش از پیش مسئوالن امور فرهنگی ورزش و جوانان شدو از 
سویی دیگر باعث تاسف و تاثر جامعه ورزش؛ چرا باید در بازی ای که بین دو تیم 
همشهری برگزار می شود، شاهد چنین حرکاتی باشند؟! امیدواریم عوامل اجرایی 
مسابقات لیگ برتر فوتبال برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقات نا خوشایندی، 

چاره ای بیندیشند و مانع از ورود این افراد به ورزشگاه شوند. 

 دکتر جمالی نژاد در دیدار با دبیر کمیته
 ملی المپیک:

شهرداری، توسعه دیپلماسی ورزشی 
را پیگیری می کند

اصفهان  ورزش  در  تازه ای  و  نو  باید حرکت های  اصفهان گفت:  شهردار 
شکل بگیرد و مردم شهر رویدادهای نو و جدید را در عرصه ورزش شاهد 
باشند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، دکتر مهدی 
با  المپیک-  ملی  کمیته  -دبیر  شاهرخ شهنازی  با  دیدار  در  جمالی نژاد 
اشاره به ضرورت توجه به دیپلماسی شهری اظهار کرد: برگزاری مسابقات 
ورزشی بین المللی در اصفهان، زمینه ساز ایجاد دیپلماسی ورزشی اصفهان 
است. وی ادامه داد: شهر اصفهان دارای شهرهای خواهرخوانده بسیاری 
است و این شهرها ظرفیت های خوبی برای همکاری های مختلف از جمله 
مباحث ورزشی هستند. از همین رو اصفهان به دنبال میزبانی مسابقات 

ورزشی مختلف میان این شهرها است.
اصفهان شهرهای مطرح  کرد: خواهرخوانده های  تاکید  اصفهان  شهردار 
این  از  باید  لذا  دارند؛  مختلفی  ظرفیت های  کدام  هر  و  هستند  دنیا 
به  اصفهان  کردن  جهانی  راستای  در  را  آن  و  کرد  استفاده  پتانسیل ها 
در  لیگ های چندجانبه  میزبان  اصفهان می تواند  افزود:  کار گرفت. وی 
این  از  و  باشد  خواهرخوانده  شهرهای  بین  ورزشی  مختلف  رشته های 

طریق دیپلماسی ورزشی شهر را توسعه دهد.
جمالی نژاد عنوان کرد: اصفهان، عضو بسیاری از سازمان های بین المللی 
بوده و در سال آینده نیز پایتخت گردشگری جهان اسالم است؛ از همین 
استفاده  ورزشی  دیپلماسی  ارتقای  برای  نیز می توان  این ظرفیت  از  رو 

کرد.
تحرک و شادابی باید در پارک های اصفهان موج بزند

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ظرفیت های مختلف 
ورزش اصفهان خاطر نشان کرد: اصفهان همواره در سطح ورزش کشور 
است؛  بوده  زبانزد  و در رشته های مختلف ورزشی  را می زده  اول  حرف 
مردم اصفهان عالقه خاصی به ورزش دارند؛ لذا توجه ویژه ای نسبت به 

این موضوع صورت می گیرد.
سازمان  یک  شهرداری،  ورزشی  سازمان  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار 
نوپا در شهرداری اصفهان است، بیان داشت: باید حرکت های نو و تازه ای 
در ورزش اصفهان شکل بگیرد و مردم شهر رویدادهای نو و جدید را در 
عرصه ورزش شاهد باشند. وی افزود: جوانان باید یک شهر شاد داشته 
باشند که به راحتی در آن انرژی خود را خالی کنند؛ برای ایجاد یک شهر 
شاداب همیشه فعالیت های بزرگ نیاز نیست؛ بلکه در بسیاری اوقات با 

برخی کارهای نرم افزاری می توان یک شهر شاد ایجاد کرد.
شهردار اصفهان تاکید کرد: باید ورزش از سالن های ورزشی و ورزشگاه های 
اختصاصی به زمین های ورزشی روباز و پارک ها بیاید تا شادابی و تحرک 

در شهر موج بزند.

ورزش و جواانن 

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال کشور )جام خلیج فارس(

تقابل یحیی وایگور، تقسیم عادالنه!
ورزشگاه شهدای فوالد شهر: تماشاگر حدود 4/500 نفر

آزمون های کاربردی 
آمادگی قلبی ـ تنفسی

سرویس ورزش، قسمت اول:
ضربان قلب:

در هنگام تمرین، زمانی که عضالت به اکسیژن بیشتری نیاز 
با قراردادن  دارند، ضربان قلب تندتر می شود و می توان 

انگشتان خود در پایین سینه، آن را شمارش کرد.
روش مناسب تری که برای انجام این عمل پیشنهاد می شود، 
شمارش نبض در مچ دست است، یعنی جایی که )شریان 

رادیال( Radial  Artary قراردارد.
برای این کار، پشت دست راست خود را روی کف دست 
به آرامی  را  انگشتان دست چپ  چپ قرار دهید و سپس 
پایین شست راست به طرف مچ حرکت دهید و نبض  از 
امکان  حد  تا  کنید،  جستجو  شست  ناودان  باالی  در  را 
به  مبادرت  ورزشکاران  که  این  از  قبل  را  مذکور  روش 
آموزش آنها  به  صحیح  طور  به  نمایند،  عمل  این   انجام 

 دهید.
ضربان قلب در هنگام استراحت:

  ضربان قلب در هنگام استراحت، از این نظر اهمیت داردکه 
راهنمای مناسبی از وضعیت ورزشکار و حالت تمرین اوست.

  معموال افرادی که آمادگی بیشتری دارند، ضربان قلب آنها 
نیز درحال استراحت از میانگین 70ضربه در دقیقه کمتر 
است، ضربان قلب برخی از ورزشکاران کمتر از 30 ضربه 

می باشد.
قادر  را  به طور روزانه مربی  تغییرات ضربان قلب     ثبت 
می سازد تا از وضعیت سالمتی و آمادگی ورزشکار خود در 

هنگام تمرین آگاهی یابد.
  از ورزشکاران خود بخواهید که ضربان قلبشان را هر روز 
صبح پیش از ترک بستر به طور دقیق شمارش و ثبت کنند؛ 
با این کار متوجه می شوند که وقتی احساس خوبی ندارند 
و ضربان قلب آنها درحال استراحت  5ضربه بیش از حالت 
طبیعی است، آن روز را نباید تمرین کنند یا اگر می خواهند 
تمرین داشته باشند، به نوع سبک آن بپردازند، حالت مذکور 
این احتمال را مطرح می کند که ورزشکار بیش ازحد خسته 
با یک روز استراحت، دوره  یا دچار سرماخوردگی است و 

بهبودی او تسریع می شود. 

گروه ورزش:                                               
پیروزی  با  کشور،  یک  دسته  لیگ  مسابقات  برگشت  دور   
رعد پدافند هوایی اصفهان در مصاف با تیم پتروشیمی بندر 
امام رقم خورد تا تیم رعد پدافند صدرنشینی خود راحفظ 

کند.
در  که  اصفهان،  هوایی  پدافند  رعد  بسکتبال  تیم 

قدرتمند  تیم  بر  غلبه  با  پایانی دور رفت  هفته 
شهرداری دزفول قهرمان نیم فصل شده بود، 
تیم  میزبان  برگشت  دور  هفته  اولین  در 

پرستاره و مدعی پتروشیمی بندر امام بود.
روز  عصر  که  حساس  بسیار  دیدار  این  در 
هفده  سالن  در   )94/10/10( شنبه  پنج 

برگزار شد،  اصفهان  تختی  ورزشگاه  شهریور 
و  کردند  کوالک  شمس  حمیدرضا  شاگردان 

رو  پیش  از  58ــ56  نتیجه  با  را  خود  قدر  حریف 
بازی ها  بندی  رده  جدول  صدر  در  همچنان  تا  برداشتند 

باقی بمانند.
پایاپای  جنوب،  گروه  دوم  و  اول  تیم های  تماشایی  جدال 
پیش رفت که در نهایت به )اورتایم( کشیده شد؛ در آخر 
این تیم رعد بود که موفق شد حریف سختکوش خود را با 
شکست بدرقه و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند.

شمس،  شاگردان  گیر،  نفس  و  تنگاتنگ  رقابت  این  در 
پرانگیزه و مصمم، طوفانی بازی را آغاز کردند و بدون هراس 
بازیکنان  برابر  در  لحظه ای  امام،  بندر  پتروشیمی  نام  از 
سرشناس و باقدرت پتروشیمی پا پس نگذاشتند؛ دالورانه 

جنگیدند تا فاتح این دیدار باشند.
احمدزاده،  علی  ارزشمند،  پیروزی  این  در 
قاسم  محمدی،  سجاد  نداف،  علیرضا 
صادق  شجاعی،  آرسام  ساکی، 
حسین  کارساز،  جمال  جانداری، 
افخمی،  مهدی  زاده،  محمد 
رسول  اکبری،  امیر  فیض،  فرشاد 
امیرآقاجان  محمدامین  سلطانیان، 
وکیوان کمایی با بازی خوبشان سهم 

به سزایی داشتند.
یکی  امیرآقاجان،  مهدی  تیم  فنی  مدیر 
با  که  است  کشور  بین المللی  مربیان  بهترین  از 
همراهی  را  تیم  فنی  کادر  تخصص  و  تجربه  از  کوله باری 
می کند وتجارب خود را در اختیار مربیان تیم قرارمی دهد.

حمیدرضا  سرمربی  و  است  صیفی  جمال  تیم  سرپرست 
شمس، دستیار اول شمس نیز سلمان دهقان، مربی بدنساز 
مسئول  و  اسفندیارپور  سینا  آنالیزور  رحمانی،  مسعود  تیم 

تدارکات مجید حسینی هستند.

در 2 شماره گذشته بخش هایی از سخنان رهبر معظم انقالب 
اسالمی درباره جوانان را بیان کردیم و اکنون ادامه بحث:

««به شدت امتحان می شوید!
 شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تالش خود هستید، باید 
سعی کنید زمینه را برای آنچنان دورانی آماده کنید؛ دورانی که 
در آن، ظلم و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد؛ دورانی که در آن، 
اندیشه و عقول بشر، از همیشه فعال تر و خالق تر و آفریننده تر 
دست های  نمی جنگند؛  یکدیگر  با  ملت ها  که  دورانی  است؛ 
جنگ افروز عالم -همان هایی که جنگ های منطقه ای و جهانی را 
در گذشته به راه انداختند و می اندازند- دیگر نمی توانند جنگی 
به راه بیندازند؛ در مقیاس عالم، صلح و امنیت کامل هست؛ باید 

برای آن دوران تالش کرد. 
عافیت  و  راحت طلبی  و  آسایش  موعود،  مهدی  دوران  از  قبل 
است؛  لتغربلن«  »واهلل  و  لتمحصن«  »واهلل  روایات،  در  نیست. 
امتحان  می شوید.  داده  فشار  می شوید؛  امتحان  شدت  به 
مجاهدتی  میدان  که  وقتی  آن  است؟  زمانی  چه  و  کجا  در 
مجاهدت،  میدان های  در  موعود،  مهدی  ظهور  از  قبل  هست. 
وارد  آزمایش  کوره های  در  می شوند؛  امتحان  پاک  انسان های 
آرمانی  دوران  به  جهان  می آیند؛  بیرون  سربلند  و  می شوند 
این،  می شود؛  نزدیکتر  روزبه روز  فداه(  )ارواحنا  موعود  مهدی 
بزرگ عید  روز  شعبان،  نیمه   روز  لذا  است؛  بزرگ  امید   آن 

 است.
 سخنرانی در اجتماع بزرگ مردم قم، در سالروز میالد حضرت 

مهدی )عج( 1370/11/30 
««جوان، مهبط لطف پروردگار است

 جوانان در هر برهه ای از تاریخ کشورها و ملت ها، می توانند یکی 

از مهم ترین مراکز سعادت یک ملت باشند.
برخوردار  فطری  طهارت  از  جوان  که  است  این  هم  علت    

است. 
زندگی  طول  در  که  آلودگی هایی  است.  ناآلوده  و  پاک  جوان، 
پای  و  دست  بر  زنجیرهایی  و  می آید  انسان ها  سراغ  به 
باز  تکامل  و  عروج  و  حرکت  از  را  آنان  و  می بندد  آنان  روح 
جوان،  است.  کم  بسیار  یا  ندارد  وجود  جوانان  درباره  می دارد، 
محل   او  دل  موارد  بسیاری  در  و  است  پروردگار  لطف  مهبط 
را این موهبت  قدر  باید  است. جوانان  الهی  ویژه   عنایات   جلوه  

 بدانند.
از  آن  با  و  بیاورد  دست  به  انسان  روح  می تواند  که  صفایی   
و  کند  عبور  پلیدی ها  و  آلودگی ها  و  مادی  گرفتاری  الیه های 
دامن خود را پاک نگه دارد، در جوانان بیش از همه  انسانهاست.

«« انتظار از نسل جوان
ایستادگی در مقابل دشمن، وقتی  و   عزیزان من! روح مبارزه 
به طور کامل و سالم در شما قشر جوان باقی می ماند که تقوا، 
بازگشت به خدا و جهاد اکبر در وجود و زندگی تان بگنجد. اگر 
ما به جوانان توصیه می کنیم که طهارت، تقوا، استغفار، اجتناب 
از گناه، رو آوردن به خدا و توجه به معنویات را سرلوحه  کارها 
داشتن  همراه  به  بر  عالوه  که  است  دلیل  این  به  دهند،  قرار 
نیازمند  جوانانی  به  هم  شما  کشور  شما،  شخصی  سعادت 
بایستند،  میدان ها  در  کنند،  درک  را  حقایق  بتوانند  که  است 
دانشگاه،  کنند.  مقابله  آن  با  و  بشناسند  را  دشمن  توطئه  
ایستادگی،  این  جای  تحصیلی  و  علمی  محیط  و  علمیه  حوزه  
جوان نسل  از  انتظار  این،  است.  مبارزه  و  هوشیاری   مقاومت، 

 است.
 در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان 1374/08/10

سرویس والیبال
در هفته پنجم لیگ دسته یک والیبال کشور، دیدار پربرخورد ولی جذاب 
شهریور  هفده  سالن  در  اصفهان  پدافند  رعد  و  سیرجان  گهر  گل  تیم  دو 
ورزشگاه تختی اصفهان برگزارشد؛ همانطور که پیش بینی می شد، به عنوان 
حساس ترین و چالش برانگیزترین بازی این هفته رقم خورد! حساسیت تقابل 
انتقامی رعد پدافند و گل گهر سیرجان صدرنشین جدول رده بندی، ریشه در 
بازی دور رفت این دو تیم داشت  که در شرایط نامساعد سالن محل برگزاری 
مسابقه در سیرجان به وجود آمده بود که در نهایت تیم میزبان موفق شد 3 بر 
یک میهمان اصفهانی خود را بدرقه کند. تیم گل گهر که با وجود یک باخت 
به تیم الستیک بارزکرمان در صدر جدول قرار داشت، برای حفظ جایگاه 
خود در جدول وکسب 3 امتیاز این بازی در اصفهان، به هر دری می زد؛ 
از جمله پیش از شروع مسابقه با ایرادگیری به نور سالن شروع به جوسازی 
و حاشیه پردازی کرد. البته نور سالن به خاطر سوختن تعدادی از المپ ها، 
مطلوب نبود؛ اما به گونه ای هم نبود که نشود بازی لیگ را برگزارکرد؛ ضمن 

اینکه شرایط برای هر دو تیم یکسان بود.
به هر حال اعتراض تیم گل گهر مورد بررسی حاج امیر صداقت نماینده و 
ناظر فدراسیون والیبال و مسعود قاری داور اول و بین المللی مسابقه اعزامی 
از کرمانشاه، قرار گرفت و مردود اعالم شد. اجازه شروع بازی صادر گردید و 
بازی آغازشد؛ با اینکه تیم رعد با به خدمت گرفتن سروش معصومی، یکی 
از اسپکر های  خوب قدرتی و اصیل اصفهانی )که در سال های گذشته از 
جمله بازیکنان والیبال باز اصفهانی مهاجرت کرده به سایر استان ها بود(، 
تقویت شده بود، چهار امتیاز پیاپی اول بازی را به خود اختصاص داد. تا اعالم 

تایم استراحت فنی دوم هم 16به 11 پیشتاز بود، بی آنکه اتفاق خاصی رخ 
دهد. در نهایت تیم گل گهر این ست را با نتیجه 25 به 21 به سود خود 
تمام کرد و ست دوم را هم با برتری آغاز نمود. لیکن تالش قابل تحسین 
شاگردان علی بهرامی نیا با درخشش عالی سروش معصومی و بازی گردانی 
خوب فرهاد مال بهرامی )کاپیتان و پاسور چیره دست( رعد پدافند، اسپک و 
دفاع جفت و جور منصور رفیعی، شاهین حاج رسولی ها و محمد عزیزی در 
روی تور و آبشارهای مهارنشدنی بابک گیویان با پروازهای بلندش، به اضافه 
توپگیری بی نقص احسان مهربان فرد یار آزاد )لیبروی تیم( مزید برعلت شد 
تا در ست دوم جوانان بی ادعای اصفهان قدرت و برتری خود را به رخ تیم 
مدعی گل گهربکشند؛ تیم رعد پدافند از بازیکنان صاحب نام تهرانی و یاران 
اشکان درخشان، منصور  نظیر سعید شازده احمدی،  تیم های ملی  سابق 
زادوند، سود می برد و این ست را با نتیجه مشابه ست اول، منتها این بار به 

سود خود به اتمام رساند.
با شروع ست سوم بود که اعتراض های مکرر بازیکنان تیم گل گهر به رای 
داور دوم شدت گرفت که حاصلش دریافت 2 کارت زرد از سوی داور اول بود؛ 
با این حال دو تیم، پابه پای هم کسب امتیاز می کردند و تا امتیاز 29 هم 
مساوی بودند؛ تک دفاع بی بدیل سروش معصومی در مقابل اسپک مهاجم 
گل گهر وکسب امتیاز30 بهانه ای شد برای تیم گل گهر تا با ایجاد رفتار غیر 
ورزشی و اینکه معصومی پس از دفاع نباید به مهاجم خیره می شد، به قصد 
حمله به سروش معصومی به زمین تیم رعد پدافند یورش برند؛ بالفاصله ناظر 
فدراسیون )حاج امیر صداقت( تیم گل گهر را به آرامش دعوت کرد و از آنها 

خواست با حفظ شئونات اخالقی وآرامش، بازی را ادامه دهند.

درکمال  گهر  گل  تیم  مربی  سر  تبریزی  ترک  محمدرضا  که  شرایطی  در 
متانت و خونسردی شاگردانش را به سکوت و آرامش دعوت می کرد، دخالت 
غیر مسئوالنه کمک مربی این تیم، به درگیری لفظی بین دوتیم دامن  زد؛ 
نیروهای امنیتی هم مجبور به مداخله شدند؛ با واکنش تند مسعود قاری 
داور اول )نشان دادن کارت زرد به کمک مربی تیم گل گهرکه با پرخاشگری 
و حرکات غیراخالقی معترضانه به داور دوم حمله ور شده بود( مربی تیم 
گل گهر از نشستن روی نیمکت مربیان تیم برای یک ست محروم شد تا غایله 
ختم به خیر شود. در ادامه به تصور اینکه با کارت دوم که به کمک مربی 
داده شد یک امتیاز به امتیازات رعد پدافند اضافه شده و نتیجه 31ــ 29 
به سود تیم میزبان به اتمام رسیده، دو تیم تعویض زمین کردند؛ بالفاصله 
نویسنده جدول بازی متوجه می شود که اشتباهی رخ داده است و موضوع 
را با نماینده فدراسیون و داوران در میان می نهد؛ از دوتیم خواسته شد تا به 
زمین های خود بازگردند و بازی را با سرویس تیم رعد پدافند دنبال کنند؛ در 
نهایت تیم رعد موفق شد ست سوم را با نتیجه 32 به 30 به سود خود تمام 

کند. اما ست چهارم با برتری قاطع و بی چون و چرای تیم رعد دنبال شد؛ 
فاصله امتیازات دو تیم به حدی رسید تا جایی برای اعتراض باقی نماند؛ لیکن 
مهاجمان عصبی تیم از هم پاشیده گل گهرکه کامال کنترل خود را ازدست 
داده بودند با اختالف زیاد اسپک های خود را روانه خارج زمین می کردند 

و ظاهرا پیدا بود که مقهور و تسلیم محض و شکست را پذیرا شده بودند!
بابک  مالبهرامی،  فرهاد  از  عبارت  بهرامی نیا،  علی  شاگردان  تقدیر  هر  به 
سروش  عزیزی،  محمد  رسولی ها،  حاج  شاهین  رفیعی،  منصور  گیویان، 
معصومی، مهدی میرزایی، عبداهلل ایزدی، مهدی سلیمانی، محمد مشیری، 
احسان  و  فروغی  محمد  بزمونه،  ابراهیم  زبردست،  آرین  بهزادکاظمی، 
به سرپرستی محمد نصیری، سرمربی گری علی  با کادری قوی  مهربان فر، 
بهرامی نیا و مربیانی همچون حمید خراسانی و وحید موسوی در این بازی 
انتقامی یا بهتر، تالفی جویانه، با همان نتیجه ای که در سیرجان بازی را 
واگذارکرده بود )3 بر 1( به پیروزی رسید تا وضعیت تیمی خود را در جدول 

رده بندی بهبود ببخشد.
اما آنچه که شایسته ذکر است برخورد عامرانه و منصفانه سرپرست تیم گل 
گهر سیرجان با کمک مربی عصبی و پرخاشگر تیمش بود، که با اعتراض های 
مکرر و حمله به داور دوم کارت زرد دریافت کرد و به درگیری لفظی بازیکنان 
دو تیم دامن زد که اگر نماینده فدراسیون به موقع دخالت نمی کرد، معلوم 
نبود چه پیامدهایی را به دنبال داشت. حرکت فرهنگی و اخالقی سرپرست 
تیم گل گهر را می ستاییم و یادآور می شویم در پایان این دیدار بازیکنان 
دو تیم به استثنای سعید شازده احمدی کاپیتان تیم گل گهر، با هم  دست 

رفاقت دادند که جز این هم انتظار نمی رفت.
نامه ای  طی  و  کرد  امتناع  داوری  برگه  امضای  از  گهر  گل  تیم  کاپیتان 
نماینده  تسلیم  را  تیم  کتبی  اعتراض  تیم،  سرپرست  امضای  به 
رییس  و  فدراسیون  انضباطی  کمیته  به  ارایه  برای  کرد؛  فدراسیون 
نهایی تصمیم گیری  نتیجه  اعالم  و  رسیدگی  جهت  لیگ،   سازمان 

 فدراسیون. 

هفته پنجم لیگ والیبال دسته یک کشور:

 تقابل انتقامی دو رقیب، جنجالی شد!

در اولین هفته از مرحله دور برگشت لیگ دسته یک بسکتبال:

   رعد پدافند هوایی اصفهان، کوالک کرد!
جوان )3 (



دبیر علمی کنفرانس بین المللی برند گردشگری:

برند گردشگری باید مطابق 
سلیقه مردم باشد

دبیر علمی کنفرانس بین المللی برند گردشگری با اشاره به اینکه 
برند گردشگری باید مطابق سلیقه مردم باشد، گفت: کنفرانس 
گردشگری به دنبال ایجاد یک سفره فکری و خوشه چینی از 

آن است. 
خبری  نشست  در  جعفری  جعفر  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
با  گردشگری،  برند  بین المللی  کنفرانس  نخستین  برپایی 
اشاره به اینکه سالم، زبان گردشگری است و توریسم صنعتی 
صلح پذیر است، افزود: توریست به معنای آشتی کردن، با هم 

بودن و عضو دهکده جهانی شدن است.
اقتصادی  لحاظ  از  اینکه صنعت گردشگری  بر  تاکید  با   وی 
قدرت عظیمی دارد و دومین صنعت بزرگ دنیاست، بیان کرد: 
ماشین در خدمت این صنعت نیست و توریست بدین معناست 

که به مردم خدمت می کنند.
 دبیر علمی کنفرانس بین المللی برند گردشگری تاکید کرد: 
ارزش های مورد گفت وگو برند گردشگری ارزش های معنوی، 

فرهنگی، میراث ناملموس و ملموس و ... هستند.
 وی افزود: در بحث بازاریابی نیز زمانی می توان به برندینگ 
را  آن  میراث  و  مردم  ملت،  یافت که شخصیت  واقعی دست 

نشان دهد.
 جعفری با بیان اینکه برندینگ موضوعی نیست که اگر مورد 
عالقه نبود، همانند پیراهن آن را عوض کنیم، تصریح کرد: برند 
از جامعه شناسی،  برند خوب  باشد؛  پسند  مردم  و  گویا  باید 

انسان شناسی، تاریخ و ... استفاده می کند.
بین المللی  کنفرانس  اولین  سخنرانان  خصوص  در  وی   
گردشگری، گفت: بیش از 15 سخنران در این کنفرانس حضور 
دارند؛ برخی از آنها ایرانی های خارج از کشور هستند؛ همچنین 
بلژیک،  از کشورهای آمریکا،  با ملیت های مختلف  مهمانانی 

دانمارک، پرتغال، چین و ...  در این رویداد شرکت می کنند.
 دبیر علمی کنفرانس بین المللی برند گردشگری با اشاره به 
اینکه تاریخ برپایی این کنفرانس هم زمان با سال نو میالدی 
است، بیان کرد: با این وجود مهمانان خارجی این کنفرانس 
به  میالدی،  نو  در سال  از خانواده هایشان  دور شدن  قبول  با 

اصفهان خواهند آمد.
 وی با اشاره به اینکه هویت توریسم در حال عوض شدن است، 
اظهار کرد: آینده ساز توریسم ایران و دنیا، زنان هستند؛ چرا که 

آنها زیبایی را بهتر از مردان می بینند.
متمدن،  کشوری  عنوان  به  ایران  اینکه  به  اشاره  با  جعفری   
امروزه  افزود:  است،  شده  شناخته  دنیا  در  باستانی  سابقه  با 
توریست به مکانی سفر می کند که شناخته شده باشد و ایران 

نیز چنین مزیتی دارد.
 به گفته وی، اگر بر روی باستانی بودن ایران و گذشته آن تکیه 

کنیم، راه درست را رفته ایم.
 دبیر علمی کنفرانس بین المللی برند گردشگری با بیان اینکه 
ایران تمام این داشته ها را دارد، گفت: سوال اینجاست ما برای 

احیای تاریخ ایران و جهانی کردن آن، چه کرده ایم.
 وی با تاکید بر اینکه کنفرانس گردشگری به دنبال ایجاد یک 
از آن خوشه چینی کند، تصریح کرد:  سفره فکری است که 
ما نمی توانیم برندی را برای گردشگری انتخاب کنیم که با 

شخصیت مردمان یک شهر هم خوانی نداشته باشد.
 جعفری تاکید کرد: یکی از اشتباهات گذشته ما این بوده که 

توریسم را از نگاه خارجی ها دیده ایم و آن را تشویق کرده ایم.
 وی با طرح این سوال که چرا می خواهیم توریسم را در اصفهان 
و ایران داشته باشیم، گفت: شهروندان باید از صنعت توریسم 

استفاده کنند و برند گردشگری باید مطابق سلیقه آنها باشد.
 نجفی دبیر اجرایی نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری 
مورد  کنفرانس  این  اینکه  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز 
علمی  نگاه  با  اگر  گفت:  است،  گرفته  قرار  یونسکو  حمایت 
موفق گردشگری  برند  در  توانیم  می  کنیم،  نگاه  موضوع   به 

 باشیم.
ادامه  در  نیز  اصفهان  گردشگری  مجمع  رییس  لبافان  علی   
گردشگری  صنعت  خوب  آینده  به  اشاره  با  نشست،  این 
به  گردشگری  کردن  جایگزین  با  کرد:  تاکید  کشور،  در 
دست پایداری  ملی  درآمد  به  توان  می  نفت،  صنعت   جای 

 یافت.
گردشگری  ملی  برند  بین المللی  همایش  است؛  گفتنی   
چندین  نمایندگان  حضور  با  دی ماه   14 و   13 روزهای  در 
راهکارهای  و  شاخص ها  تبیین  منظور  به  و  خارجی  کشور 
برگزار اصفهان  میزبانی  به  گردشگری  ملی  برند   طراحی 

 می شود.
نکته: در این مصاحبه نکته ای قابل بحث وجود دارد و آن اینکه 
گفته اند توریست به معنای آشتی کردن، با هم بودن و عضو 
دهکده جهانی شدن است؛ اما توضیح ندادند منظور از دهکده 
جهانی چیست و چه تعریفی برای آن دارند؛ چراکه ما از دهکده 
جهانی خاطره خوبی نداریم و مگر تا امروز خود را تافته جدا 
بافته از جهان می دانیم؟ ما ملتی هستیم که دوستدار همه 
مردم دنیا هستیم و زیر بار ظلم نمی رویم لذا اگر سردمدار 
دهکده جهانی ظالمان باشند قطعا زیر بارشان نمی رویم و اگر 
مبنا احترام متقابل و رعایت حقوق دیگران باشد، مردم ما از آن 

استقبال می کنند. 

معارف و رگدشگری 

مصاحبه اختصاصی با کیمیای وطن :

سرنوشت برند گردشگری اصفهان 
در دستان کنفرانس بین المللی 

برند گردشگری
هفته  این  روزهای  در  گردشگری  برند  بین المللی  کنفرانس 
برگزار می شود. قرار است در این برنامه مشخص شود که ایران 
به چه برندی برای معرفی خود به گردشگران نیازمند است و 
آیا هر استان برای خود برندی جداگانه احتیاج دارد یا خیر.  
در این کنفرانس مهمانان ویژه ای از سازمان های بین المللی و 
مسئوالن بلندپایه کشوری و اساتید و صاحب نظران گردشگری 
از سراسر ایران دعوت شده اند تا همگی به یک نتیجه گیری 
واحد برسند. از دیدگاه هر اصفهان شناس، اصفهان به تنهایی 
برندی خاص برای معرفی خود و ایران است. درباره جزییات 
و  جلسه ها  گردشگری،  برند  بین المللی  کنفرانس  برگزاری 
اداره  گردشگری  معاون  یارمحمدیان،  محسن  با  آن  مباحث 
اصفهان گفت وگویی داشتیم که  استان  کل میراث فرهنگی 

در ادامه می خوانید: 
با توجه به این که کنفرانس بین المللی برند گردشگری 
معموال جلسه های خود را در تهران برگزار می کرد، چرا 
امسال این کنفرانس را در اصفهان برگزار کرده است؟

برنامه ریزی های  از  گردشگری  برند  بین المللی  کنفرانس 
سازمان میراث فرهنگی در تهران بود؛ اما به پیشنهاد تهران، 
امسال در اصفهان برگزار می شود. در این کنفرانس مهمانانی 
از سازمانUMWTO  و یونسکو، همچنین اساتید برجسته 
ایران می آیند که  به  از جمله پروفسور  جعفری  گردشگری 

خود نشان از اهمیت کنفرانس دارد. 
کنفرانس در چه روزی برگزار می شود و چه مدت ادامه 

می یابد؟
کنفرانس بین المللی برند گردشگری در 2 روز و در روزهای 

یکشنبه و دوشنبه این هفته برگزار می شود. 
گردشگری  برند  بین المللی  کنفرانس  برگزاری  مجری 

در اصفهان کدام ارگان ها هستند؟
برگزاری کنفرانس بر عهده اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان است و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع 
بهتر  برگزاری  نیز در  و معادن اصفهان و شهرداری اصفهان 

کنفرانس ما را یاری می دهند. 
برند  درباره  کنفرانسی  چنین  برگزاری  از  هدف 

گردشگری چه بوده است؟
که  است  این  گردشگری  برند  کنفرانس  برگزاری  از  هدف 
پس از سال ها تصمیم گیری شود که آیا اصفهان برای جذب 
یا  دارد  گردشگری جداگانه ای  برند  به  نیازی  گردشگر خود 
یک برند برای کل کشور کافی است؟ ضمن اینکه امیدواریم 
برند  با  رابطه  نتیجه گیری قطعی در  این کنفرانس  پایان  در 
بر  عالوه  شود.  گرفته  اصفهان  استان  و  ایران  گردشگری 
ملی  برند  نماد  طراحی  راهکارهای  و  شاخص ها  تبیین  آن، 
تبیین  گردشگری،  ملی  برند  نظری  مبانی  ارایه  گردشگری، 
شاخص های ارزیابی و انتخاب برندهای مطرح فعال در حوزه 
گردشگری کشور و در پایان  ارایه تجربیات موفق بین الملی 

در زمینه برندسازی در حوزه گردشگری است.
گردشگری  کمیسیون  اکنون  اینکه  به  توجه  با 
نیز،  اصفهان  استان  معادن  و  صنایع  بارزگانی،  اتاق 
به  این بخش  و در  فعالیت می کند  برند شهری  درباره 
برگزاری  آیا  است،  رسیده  نیز  خوبی  نتیجه گیری های 
آیا  و  فعالیت هاست  آن  راستای  در  کنفرانس  این 

می تواند همسو باشد؟

دیگر  و  ایران  گردشگری  برند  درباره  فقط  کنفرانس  این 
استان ها از جمله اصفهان است و هیچ اشتراکی با برند شهری 
که اتاق بازرگانی، صنایع و معاون اصفهان بر روی آن کار می 

کند، ندارد. 
در  ویژه  پانل های  برگزاری  درباره  بیشتر  جزییات 

کنفرانس بین المللی برند گردشگری چیست؟ 
گردشگری  برند  بین المللی  کنفرانس  اولین  محورهای 
و  بایدها  ایران،  گردشگری  ملی  برند  است:   زیر  شرح  به 
حوزه  در  سازی  برند  نقش  راهکارها،   و  شاخص ها  نبایدها، 
اسالمی  و  ملی  فرهنگ  و  اقتصاد  از  در حمایت  گردشگری، 
ارتقا و پایدارسازی برند  بازاریابی،  کشور،  راهکارهای خلق، 
آن  نقش  و  گردشگری  برند  سازی  هویت  ایران،   گردشگی 
در توسعه و ارتقای جایگاه گردشگری،  تعیین شاخص های 
میراث  گردشگری،  حوزه  در  برند  معنوی  و  مادی  سنجش 
فرهنگی و صنایع دستی،  تعیین فرصت های سرمایه گذاری 
گردشگری  زیرساخت های  سنجی  نیاز  و  علمی  بررسی  و 

ایران،  آینده پژوهی برند گردشگری در ایران.
رویکرد تخصصی این کنفرانس چیست؟ 

رویکرد اصلی کنفرانس بین المللی برند گردشگری، طراحی 
برند ملی گردشگری ایران است.

آذین عطریان 
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  سرویس نماز و معارف
««نماز موجب یاد خداست:

کنترل  و  خویشتن داري  براي  وسیله  بهترین  خدا،  یاد 
غرایز سرکش و جلوگیري از روح طغیان است. »نمازگزار« 
همواره به یاد خداست؛ خدایي که از تمام کارهاي کوچک 
و بزرگ ما آگاه است، خدایي که از آنچه در زوایاي روان ما 
وجود دارد و یا از اندیشه ما مي گذرد، مطلع و باخبر است 
و کمترین اثر یاد خدا این است که به خودکامگي انسان و 
هوس هاي وي اعتدال مي بخشد؛چنانکه غفلت از یاد خدا 
و بي خبري از پاداش ها و کیفرهاي او، موجب تیرگي عقل 

و خرد و کم فروغي آن مي شود.
 انسان غافل از خدا در عاقبت اعمال و کردار خود،  نمي اندیشد 
و براي ارضاي تمایالت و غرایز سرکش خود حد و مرزي را 
نمي شناسد؛ این نماز است که او را در شبانه روز پنج بار به 
 یاد خدا مي اندازد و تیرگي غفلت را از روح و روانش پاک

 مي سازد.
کانون  در  غرایز  حکومت  پایه  که  انسان  راستي،  به   
غرایز  کنترل  براي  راه  بهترین  است،  مستحکم  او  وجود 
و خواست هاي مرزنشناس او همان یاد خدا، یاد کیفرهاي 
است.  آن  اشتباه ناپذیر  و  دقیق  حساب هاي  و  خطاکاران 
معرفي  خدا  یاد  را  نماز  اسرار  از  یکي  قرآن  نظر  این  از 
من یاد  براي  را  نماز  لِذکري؛  الصلوة  »اقم   مي کند: 

 به پا دار!« )1(
 «« دوري از گناه:

نمازگزار ناچار است که براي صحت و قبولي نماز خود از 
بسیاري از گناهان اجتناب ورزد؛ مثال، یکي از شرایط نماز 
مشروع بودن و مباح بودن تمام وسایلي است که در آن 
به کار مي رود، مانند آب وضو و غسل، جامه اي که با آن 
نماز مي گزارد و مکان نمازگزار؛ این موضوع سبب مي شود 
که گرد حرام نرود و در کار و کسب خود از هر نوع حرام 
تنها  زیرا بسیار مشکل است که یک فرد  نماید؛  اجتناب 

در امور مربوط به نماز به حالل بودن آنها مقید شود و در 
موارد دیگر بي پروا باشد.

گویا آیه زیر به همین نکته اشاره مي کند و مي فرماید: »اّن 
الصلوة تَنِهي عِن الفحشأ و الُمنکر؛ به یقین نماز )انسان را( 

از زشتي ها و گناه باز مي دارد.« )2(
 باالخص اگر نمازگزار متوجه باشد که شرط قبولي نماز 
در پیشگاه خداوند این است که نمازگزار زکات و حقوق 
مستمندان را بپردازد؛ غیبت نکند؛ از تکبر و حسد بپرهیزد؛ 
از مشروبات الکلي اجتناب کند و با حضور قلب و توجه و 
این ترتیب نمازگزار  نیت پاک به درگاه خدا رو آورد؛ به 
حقیقي ناگزیر است، تمام این امور را رعایت کند. بر همین 
اساس، پیامبر گرامي ما )صلي  اهلل  علیه  و  آله( مي فرماید: 
آن  در  را  انسان خود  است که  نهر آب صافي  نماز چون 
شست و شو دهد، هرگز بدن او آلوده و کثیف نمي شود. 
همچنین کسي که در شبانه روز پنج مرتبه نماز بخواند و 
قلب خود را در این چشمه صاف معنوي شست وشو دهد، 

هرگز آلودگي گناه بر دل و جان او نمي نشیند.
 آثار فردي و تربیتي نماز به آنچه که گفته شد، منحصر 
اسرار  از  کوچکي  نشانه  مي تواند  نمونه  این  ولي  نیست؛ 

بزرگ این عبادت بزرگ اسالمي باشد.
 «« نظافت و بهداشت:

از آنجا که نمازگزار در برخي از مواقع، همه بدن را باید به 
عنوان »غسل« بشوید و معموال در شبانه روز چند بار وضو 
بگیرد و پیش از غسل و وضو تمام بدن خود را از هر نوع 
کثافت و آلودگي پاک سازد، یک فرد تمیز و نظیف خواهد 
بود. از این نظر نماز به بهداشت و موضوع نظافت که یک 

امر حیاتي است کمک مي کند.
 «« انضباط و وقت  شناسي:

مخصوص  وقت  خود  براي  کدام  هر  اسالمي  نمازهاي 
در  را  خود  نمازهاي  باید  نمازگزار  فرد  و  دارد  معیني  و 
و  انضباط  به  اسالمي  عبادت  این  لذا  بخواند؛  اوقات  آن 

وقت شناسي کمک مؤثري مي کند.
باید براي اداي فریضه صبح پیش   باالخص که نمازگزار 
از طلوع آفتاب از خواب برخیزد، طبعا یک چنین فردي 
گذشته از این که از هواي پاک و نسیم صبحگاهان استفاده 
مي نماید، به موقع فعالیتهاي مثبت زندگي را آغاز مي کند.

 آثار فردي و تربیتي نماز به آنچه که گفته شد منحصر 
این  بزرگ  اسرار  نشانه  مي تواند  نمونه  این  ولي  نیست؛ 

عبادت بزرگ اسالمي باشد
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««لطیفه جبهه ای
 256بفرستید 

برای اینکه شناسایی نشیم، در مکالمات بی سیم برای هر چیزی یک کد رمز گذاشته بودیم. کد رمز آب هم 256 بود. من هم بی سیم چی بودم. چندین بار با بی سیم اعالم 
کردم که 256  بفرستید. اما خبری نشد. بازهم اعالم کردم برادرای تدارکات، 256 تموم شده، برامون بفرستید؛ اما خبری نمی شد .تشنگی و گرمای هوا، امان بچه ها را بریده 
بود. من هم که کمی عصبانی شده بودم و متوجه نبودم، بی سیم رو برداشتم و با عصبانیت گفتم: مگه شما متوجه نیستید، برادرا؟ میگم 256 بفرستید، بچه ها از تشنگی 
 مردند. تا اینو گفتم همه بچه ها زدند زیر خنده و گفتند:  با صفا کد رمز رو که لو دادی. اینجا بود که متوجه اشتباهم شدم و با بچه ها زدیم زیر خنده و همه تشنگی رو یادشون 

رفت.
««لطیفه قرآنی

انجیر
اعرابی نزد مردی که انجیر می خورد، رفت. آن مرد چون اعرابی را دید برای اینکه از انجیرها به او ندهد، فورا انجیرها را زیر عبایش پنهان کرد. اعرابی آمد و نشت. آن مرد گفت: 
تو کیستی؟ جواب داد: حافظ قرآن هستم. آن مرد گفت: اگر حافظ قرآنی، برایم قرآن بخوان. اعرابی شروع به تالوت قرآن کرد: »والزیتون و طور سینین.« آن شخص از اعرابی 

پرسید: پس کلمه والّتین که در ابتدای آیه است و به معنای انجیر است، کجا رفت. اعرابی حاضر جواب گفت: والّتین، زیر عبای توست!

گفت:  ایران  سیاسی  فعاالن  جمع  در  آفریقایی  سیاسی  فعال 
دولت نیجریه با گسترش دین اسالم مخالف است. 

درباره  وی  تی  پرس  شبکه  مجری  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
وضعیت شیعیان نیجریه گفت: اتفاقاتی که در نیجریه می افتد، 
نمونه اتفاقاتی است که در تمام دنیا برای مسلمانان رخ می دهد. 
شیخ زکزاکی در تبلیغ اسالم در نیجریه بسیار موفق بود. در 
جنبش او، شیعه و سنی و مسیحی وجود داشتند. این در اثر 
صداقت او بود. چیزی که در دیگر سیاست مداران نیجریه دیده 
نمی شود. مرضیه هاشمی ادامه داد: طی 37 سال گذشته که 
دین اسالم تبلیغ می شود، چندین بار دولت کارشکنی کرده 
است. در نیجریه حجاب ممنوع است و این نشان می دهد که 
دولت این کشور با گسترش دین اسالم مخالف است؛ این در 
از جمعیت نیجریه را مسلمانان تشکیل  حالی است که نیمی 

می دهند.
 وی در مورد شیخ زکزاکی گفت: شیخ زکزاکی قبل از شیعه 
شدنش، از عالمان بزرگ اهل سنت بود. وی از جمله حافظان 
قرآن و تحصیل کرده رشته اقتصاد بود. او به ایران سفر می کند 
و با امام خمینی )ره( آشنا می شود و با درک و شناخت افکار 
و عقاید امام )ره( تصمیم می گیرد که شیعه شود. زکزاکی با 
وجود تمام فشارهایی که وهابیت برای او ایجاد می کنند، از راه 
خود دست برنمی دارد. او به واسطه رفتارش در بین مسیحیان 
به  که  بوده  مسیحیانی  از  خود  که  هاشمی  است.  محترم  نیز 
نیجریه  در  شیعیان  روش  مورد  در  شده،  مشّرف  اسالم  دین 
اسلحه  بدون  داشت: شیعیان  بیان  بوکو حرام چنین  مقابل  در 
مانند  بوکو حرام  پرداختند.  تبلیغ  به  و  کردند  نفوذ  جامعه  به 
داعش است و برای نشان دادن خشونت اسالمی عمل می کند 

و ربطی به اسالم ندارد . این گروه از آمریکای مرکزی حمایت 
می شود. سالح هایی که بوکو حرام دارد، آنقدر پیشرفته اند که 
هماهنگ  اسراییل  و  آمریکا  با  آنها  ندارد.  را  آنها  ارتش   حتی 

هستند.
 وی افزود: بوکو حرام با کشتار شیعیان قدرت می گیرد. امر به 
آن معنی است که بوکو حرام می خواهد جمهوری اسالمی را 

در آفریقا محدود کند. دولت های آفریقایی از خود هیچ قدرتی 
ندارند و از تفکرات غربی و نیویورک و لندن پیروی می کنند.

 تهیه کننده و مجری پرس تی در مورد اطالع رسانی درباره 
تمام  نیجریه،  فاجعه  از  بعد  روز  سه  تا  گفت:  نیجریه  اتفاقات 
دنیا ساکت ماند و در اثر فعالیت های رسانه های ایرانی مجبور 
شدند بسیار کوتاه درباره این موضوع صحبت کنند. اگر ایران 
اشاره  آن  به  دنیا  در  کس  هیچ  داد،  نمی  پوشش  را  مطالب 

نمی کرد.
اروپا حتی  افزود: در دنیا رسانه اسالمی وجود ندارد. در   وی 
شبکه های کابلی جمهوری اسالمی را قطع کردند. امروز وظیفه 
زمینه  در  مختلف  های  کمپین  باید  ما  و  است  نرم  جنگ  ما 
باید بپرسیم چرا زکزاکی را  از نیجریه تشکیل دهیم.  حمایت 
آزاد نمی کنند. چرا دنیا از شاهدان واقعی این حادثه پرسشی 
نمی کند. سازنده مستندی در مورد خشونت پلیس آمریکا بر 
علیه سیاه پوستان گفت: پلیس آمریکا برای درس عبرت دادن 
به سیاه پوستان خشونت علیه آنها را تبلیغ می کند. اینگونه 
آمریکا  سیاه پوستان همیشه در خود ترس دارند. محله های 

برای جوانان سیاه پوست ناامن است.
با  مبارزه  جدید  های  روش  مورد  در  هاشمی  مرضیه   
سیاه پوستان در آمریکا بیان داشت: سیاه پوستان آمریکا، مانند 
شرقی ها دارای ارزش های گروهی و خانوادگی هستند. دولت 
آمریکا برای از بین بردن این همبستگی، قیمت خانه ها را در 
محله های  از  آنها  تا  می دهد  افزایش  پوستان  سیاه  محله های 

خود مهاجرت کنند و دیگر نتوانند از هم حمایت کنند.
 گفتنی است، مراسم بزرگداشت شهدای نیجریه عصر دیروز در 

حضور اهالی رسانه برگزار شد.

پیوند آسمانی یک زوج مبارکه ای در جوار شهدای گمنام 
در جوار شهدای  عقد  مراسم  مبارکه  در  بار  اولین  برای 
از  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به  شد.  برگزار  گمنام 
جوانان  ازدواج  موانع  مهم ترین  از  یکی  امروزه  مبارکه نا، 
است.  عروسی  مراسم  میلیونی  مخارج  و  تجمل گرایی 
به  اما  اند،  ازدواج رسیده  به سن  بسیار جوانانی که  چه 
اسالمی  سنت  این  عروسی،  مراسم  بسیار  مخارج  دلیل 
به  که  زوج هایی  بسیار  چه  و  اندازند  می  تاخیر  به  را 
بار طاقت فرسای  تا سال ها زیر  دلیل مخارج میلیونی، 

هزینه های هنگفت شب ازدواج، کمر خم کرده اند.
و  شادی  بهانه  به  را  عروسی  مراسم  آیا  دیگر،  سوی  از 
انواع گناه بگذرانیم و با خود بگوییم بعدا توبه  با  جشن 

مراسمی  به  تبدیل  را  آن  اینکه  یا  کنیم  می  جبران  و 
کسالت آور، خشک و بدون شور و نشاط کنیم که شبیه 
به مجالس ترحیم است؟ بی شک افراط و تفریط در هر 
امری ناپسند و زشت است و آموزه های اسالمی نیز به 
میانه روی و رعایت اعتدال در هر امری توصیه کرده است.

 در روایات اسالمی نیز نسبت به برگزاری مراسم جشن 
ازدواج تاکید شده است. رسول خدا صل اهلل علیه وآله در 
این باره می فرمایند: ازدواج را آشکارا و علنی برگزار کنید.

 مبارزه با بدعت ها و هنجارهای نادرست یکی از وظایف 
در  اقدام  این  که  است  دینی  و  فرهنگی  نهادهای  مهم 
در  آسان  ازدواج  ترویج  حوزه  مانند  ها  حوزه  برخی 
و  افراط  شاهد  عمل  در  و  است  مانده  باقی  شعار  حد 
معظم  مقام  هستیم.  باره  این  در  بسیاری  تفریط های 
چیز  دو  فرهنگی  تهاجم  مقابل  »در  فرمودند:  رهبری 
را  مهم  نقطه   دو  این  ابتکار؛  یکی  کار،  یکی  است:  الزم 
باید در نظر داشت ؛ باید کار ابتکاری کنیم. موضع اثباتی، 
مقابل  در  باشیم.  داشته  باید  و حرکت صحیح  تهاجمی 
خسارت بارترین  و  زشت ترین  بدترین،  مهاجم،  فرهنگ 
کار، انفعال است. منفعل شدن و پذیرفتن تهاجم دشمن، 
خطایی است که بایستی از آن پرهیز کرد.« در عصری 
که شاهد تجمالت و ازدواج های پرخرج هستیم، جوانانی 
با  و  از تجمالت  به دور  را  آغاز زندگی خود  هستند که 

اولین  برای  کنند.  می  شروع  متبرک  اماکن  در  حضور 
بار در مبارکه مراسم عقد نکاح عروس و دامادی بر مزار 
با  گفت وگو  جوان  زوج  این  شد.  برگزار  گمنام  شهدای 
که  بود  این  کار  این  از  هدفمان  کردند:  تصریح  مبارکه 
شهداگونه  کنیم،  شروع  شهدا  با  را  زندگی مان  انشاهلل 
که  قداستی  کنیم.  انشاهلل شهدایی ختم  و  بدهیم  ادامه 
در کنار مزار امامزادگان عشق است، شاید خیلی مکان ها 
افزودند:  ها  آن  نباشد.  خانگی  مراسمات  از  بعضی  در  و 
به همین دلیل با مشترکا تصمیم گرفتیم که در همین 
مکان مقدس، گلزار شهدای گمنام محله صفاییه، زندگی 
شهدا  کنار  در  عقدمان  خطبه  اینکه  از  کنیم.  شروع  را 
تا  بتوانیم  که  امیدوارم  و  خوشحالم  خیلی  بشود،  بسته 

آخر زندگی همراه هم رهرو شهدا باشیم.
 دبیر ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر شهرستان 
مبارکه با تبریک به این زوج تصریح کرد: از همه کسانی 
مراسم ازدواج  این زوج جوان را که در گلستان شهدای 

گمنام محله صفایه برپا کردند، تشکر  می کنیم.
سطح  در  ازدواج ها  اینگونه  و  تفکر  این  گفت:  وی 
و  آسان  ازدواج  زمینه  که  شود  گسترده  باید  شهرستان 
این  ایجاد شود؛  شروع یک زندگی آسان در کنار شهدا 
امر با کمک مردم شهید پرور شهرستان مبارکه و کمک 

مسئولین، تحقق می یابد.

در برنامه بزرگداشت شهدای نیجریه مطرح شد:

دولت نیجریه با گسترش دین اسالم مخالف است

پیوند آسمانی در کنار مردان آسمانی



نگهداری مواد غذایی روش های کمابیش متفاوتی  برای  مردم 
دارند؛ اما پیروی از یک الگوی راهنمای مشخص برای نگهداری 
مواد غذایی در منزل، می تواند تا حدود زیادی در حفظ سالمت 

این محصوالت و در نتیجه سالمت افراد خانواده موثر باشد.
شما  برای  شکل  بهترین  به  غذایی  مواد  نگهداری  برای  ما 

پیشنهاداتی داریم:
1- ظروف نگهداری غالت باید دربسته باشد؛ نباید به گونه ای در 
مسیر عبور و مرور باشد که احتمال انتقال آلودگی وجود داشته 
باشد. همچنین این ظروف باید بر روی پالت قرار گیرند و در 

جای خشک و خنک نگهداری شوند.
2- از پیچاندن انواع نان در داخل روزنامه یا قرار دادن در داخل 

کیسه نایلون سیاه )بازیافتی( خودداری شود.
3- توصیه می شود نان مصرفی را روزانه تهیه کنید. اگر امکان 
چنین کاری نیست، باید نان به شکل اصولی قبل از قرار دادن 
در داخل نایلون تمیز و خنک شود؛ زیرا در غیر این صورت نان 
داغ در داخل نایلون اصطالحا عرق می کند و با توجه به رطوبت 
حاصل از تعریق ممکن است، کپک بزند. بعد از خنک کردن نان 
می توان آن را در داخل نایلون تمیز قرار داد و در فریزر به مدت 

بیشتری نگهداری کرد.
4- ضایعات نان باید در ظرف مجزا نگهداری و در سریع ترین 

زمان ممکن از آشپزخانه خارج شود.
و  انبار خشک  باید در  و...  پلویی  برنج، رشته آشی، رشته   -5

خنک نگهداری شود.
6- توصیه می شود آرد را در محیط بسیار خنک یا در داخل 
در  نکند،  جذب  را  رطوبت  که  شکلی  به  مناسب  بسته بندی 

یخچال نگهداری کنید.
7- قرار دادن نان در یخچال، بیات شدن آن را تسریع می کند. 

بنابراین بهتر است داخل یخچال نگهداری نشود.
8- برای نگهداری برنج، آن را با نمک نیم کوب مخلوط کنید 
و به دور از آفتاب برنج را با دقت پاک کنید. برنج بسیار جاذب 
بو است، پس باید در مکانی سرد و خشک و دور از پیاز و سیر 

نگه داری شود.
9- بهتراست برنج را در ظروف پالستیکی دهان گشاد نگه داری 
کنیم. گونی های برنج را نیز باید در مکانی باال تر از سطح زمین 
)روی پالت( و دور از دسترس جوندگان نگهداری کنید. استفاده 
از 30 گرم یخ خشک در یک گالن برنج، سبب افزایش ماندگاری 

آن خواهد شد.
10- برای نگهداری میوه ها و سبزی ها در یخچال اول آن ها را 

بشویید، بعد خشک کنید و نگه دارید.

11- دایما میوه ها را بازبینی کنید و اگر میوه خراب یا له شده ای 
در میان آن ها وجود داشت، جدا کنید.

یخچال  در  باید  شست وشو  از  پس  سبزی ها  و  میوه ها   -12
نگهداری شوند.

13- در صورت کپک زدگی باید سریعا میوه و سبزی کپک زده از 
یخچال خارج شود؛ زیرا باعث انتشار آلودگی در یخچال می شود. 
در صورت مشاهده چنین مواردی باید ظروف نگهداری این مواد 

را نیز از یخچال خارج و به دقت شست وشو و ضدعفونی کرد.
14- سبزی و میوه را نباید با نایلون در داخل یخچال قرار داد؛ 

زیرا عرق کردن، امکان فساد را بیشتر می کند.
15- یخ زدن، بهترین شیوه نگهداری دراز مدت سبزیجات است.

صورت  در  آن،  درب  بازنشدن  زمان  تا  استریلیزه  شیر   -16
نگهداری در شرایط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم 

نور آفتاب، تا ماه ها قابلیت نگه داری در یخچال را دارد.
17- با باز کردن بسته بندی یک محصول لبنی، مدت ماندگاری 

آن کمتر می شود.
ظروف  به  را  آن  پنیر  باید  پنیر،  حلب  کردن  باز  از  بعد   -18
نگهداری مناسب، نظیر ظروف شیشه ای منتقل کرد و آب پنیر 

را به آن اضافه کرد.
19- شیر را در ظروف فلزی مانند آهن یا مس نگهداری نکنید.

20- از قرار دادن شیر در معرض نور خورشید اجتناب کنید.
21- مواد لبنی را در سرد ترین منطقه یخچال نگهداری کنید.

22- گوشت قرمز یا سفید منجمد در قسمت سردخانه یخچال، 
در دمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری شود.

23- پس از باز شدن یخ گوشت )دیفراست(، از انجماد مجدد آن 

باید اکیدا خودداری شود. مواد پروتئینی را باید به میزان مورد 
نیاز برای مصرف از فریزر خارج کرد.

از روش های  انجماد،  از حالت  برای خارج کردن گوشت   -24
نادرستی مانند حرارت دادن، خیساندن در آب گرم، گرم کردن 

توسط پاشیدن آب گرم و مانند آن استفاده نشود.
بهترین  شود؛  نگهداری  یخچال  در  باید  حتما  تخم مرغ   -25
تخم مرغ دمای 4-0 درجه سانتیگراد  نگهداری  درجه حرارت 

و رطوبت 85 درصد است.
26- مناسب ترین مکان برای نگه داری حبوبات فضاهای سرد و 
تاریک مانند داخل کابینت است. نور و حرارت باال باعث ایجاد 

کهنگی و تغییر طعم و خواص تغذیه ای حبوبات می شوند.
مصرف  هنگام  از  قبل  تا  را  تخم مرغ  سطح  نباید  هرگز   -27

شست.
28- در مناطق گرم می توان حبوبات را در ظروف در بسته و در 

داخل یخچال نگهداری کرد.
29- بهترین ظروف برای نگهداری حبوبات، ظروف شیشه ای 

دهان گشاد با درب های فلزی دسته دار است.
30- حبوبات نباید در معرض رطوبت قرار بگیرند.

31- به ازای هر یک ساعت نگه داری تخم مرغ در دمای اتاق، 
یک روز از عمر نگهداری آن کاسته می شود.

وجود  هستند؛  فاسدشدنی  ترکیبات  چربی ها  و  روغن ها   -32
نور  و  حرارت  مس،  و  آهن  هوا،  اکسیژن  با  مجاورت  رطوبت، 
محل  در  باید  را  روغن ها  بنابراین  می شود؛  روغن  فساد  باعث 
خشک و خنک و دور از نور و در ظرف در بسته نگهداری کرد.

یا  بسته  در  ظروف  در  باید  را  چربی  حاوی  غذایی  مواد   -33
بسته بندی مناسب در یخچال نگهداری کرد. تا حد امکان پس 
خنک  جای  یا  یخچال  در  را  آن  باید  روغن،  در  کردن  باز  از 

نگهداری کرد.
34- درپوش ظرف روغن را پس از هر بار مصرف باید بست و در 

جای خنک و دور از نور و حرارت نگهداری کرد.
نگ داری  و  غذا  کردن  برای سرخ  آلومینیومی  ظروف  از   -35

روغن نباید استفاده کرد.
36- نمک یددار را باید در ظروف تیره در بسته و به دور از نور 

مستقیم خورشید نگهداری کرد.
37- شیرینی خشک در دمای اتاق قابل نگهداری است، ولی 
شیرینی تر و خامه ای حتما باید در یخچال و حداکثر تا 3 روز 

بعد نگهداری شود.
محتوی  فرنگی،  گوجه  رب  قوطی  در  کردن  باز  از  پس   -38
قوطی را در یک ظرف شیشه ای دردار ریخته و آن را در یخچال 

قرار دهید.
39- باقی مانده غذا ها را در یخچال و سردخانه نگهداری و از گرم 

کردن چندباره آن خودداری کنید.

 ضرب المثل های قدیمی
-تا ابله در جهانه، مفلس در نمی مانه.

-تابستون پدر یتیمونه.
-تا پریشان نشود، کار به سامان نرسد.

-تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد.
-تا تنور گرمه نون رو بچسبون.

-تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون.
-تا شغال شده بود، به چنین سوراخی گیر نکرده بود.

-تا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخورد.
-تا گوساله گاو بشه، دل صاحبش آب میشه.

-تا مار راست نشه، توی سوراخ نمیره.
-تا نازکش داری ناز کن، نداری پاهاتو دراز کن.

-تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها.
تند عرقش زود در  تو بستم! تب  به ریش  -تا هستم 

میاد.
-تخم مرغ دزد، شتر دزد میشه.

-تخم نکرد نکرد، وقتی هم کرد توی کاهدون کرد.
-تا تو فکر خر بکنی ننه، منو در به در می کنی ننه.

-ترب هم جزو مرکبات شده.
-ترتیزک خریدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد.

-تره به تخمش میره، حسنی به باباش.
-تعارف کم کن و بر مبلغ افزا.

کام  به  گردد  جهان  بریزد    ماستی  بشکنه  -تغاری 
کاسه لیسان

-تف سر باال، بر می گرده به ریش صاحبش.
-تالفی غوره رو سر کوره در میاره.

-تنبان مرد که دو تا شد، به فکر زن دوم میفته.
-تنبل مرو به سایه، سایه خودش می آیه.

-تنها به قاضی رفته، خوشحال برمی گرده.
-تو از تو، من از بیرون.

-تو بگو » ف« من می گم فرحزاد.
-توبه گرگ مرگه.

-تو که نی زن بودی، چرا آقا داییت از حصبه مرد.
-تومون خودمونو می کشه، بیرونمون مردم را.

 G Pay نام  با  رسما  جی  ال  موبایلی  پرداخت  سیستم 
به  که  آنطور  است.  معرفی شده  کره ای  این شرکت  توسط 
نظر می رسد روند معرفی سرویس پرداخت موبایلی به این 
است  ممکن  که  گونه ای  به  شد؛  نخواهد  متوقف  زودی ها 
تولیدکننده گوشی  دور شرکت های  نه چندان  آینده ای  در 

این  از  یکی  صاحب  گونه ای  به  هریک  هوشمند، 
سیستم های پرداخت شوند.

شرکت کره ای ال جی، برای رقابت با رقیب 
دیرینه خود یعنی سامسونگ و از سوی 
جهت  در  امن  بستری  ایجاد  دیگر 
محصوالت  توسط  موبایل  پرداخت 
خود رسما از سیستم پرداخت موبایلی 

G Pay رونمایی کرد.
وارد  علنی  دیگر  چندی  از   G Pay

مشابهی  سرویس های  با  رقابت  صحنه 
 همچون اندروید پی، سامسونگ پی و صد البته

شایعات  درباره  اطالعات  این  شد.  خواهد  پی  اپل 
صفحه  در  ال جی،  پیش  روز  چند  پست  از  گرفته  صورت 
رسمی فیس بوک این شرکت منتشر شده است. بر این اساس 
سرویس پرداخت موبایلی این شرکت، صرفا در کره جنوبی 

ارایه دهنده  شرکت های  با  مدنظر  قراردادهای  تکمیل  با  و 
کارت های اعتباری به زودی آغاز به کار خواهد کرد.

 البته شرکت سازنده به هیچ عنوان به کارگیری این سیستم 
صورت  در  است؛  نکرده  اعالم  منتفی  ایاالت متحده،  در  را 
تحقق آن می تواند زنگ خطری را برای اندروید پی گوگل 
به صدا درآورد. در همین حال سامسونگ نیز به طور 
با  الزم  قراردادهای  عقد  مشغول  جسورانه ای 
شرکت های ارایه دهنده کارت های اعتباری 
از  استفاده  منظور  به  ایاالت متحده  در 
این  زیرا  سرویس سامسونگ پی است؛ 
دسته از شرکت ها طی چند سال اخیر 
سیستم  به  نسبت  فزاینده ای  طور  به 
پرداخت موبایلی با استفاده از اپلیکیشن 

اختصاصی عالقه مند شده اند.
و   NFC فناوری  هردو  از  پی  سامسونگ 
همت  با  الکترونیکی  پرداخت های  در   MST
به  رو  این  از  می کند؛  پشتیبانی   LoopPay شرکت 
نظر می رسد ال جی نیز از سیستم NFC استاندارد مشابه با 
آن، در جهت پشتیبانی طیف وسیعی از باجه های نصب شده 

در ایاالت متحده و کره جنوبی استفاده کند.

چند روز پیش محققان اعالم کردند که یک 
که  کرده اند  ایجاد  جوهرافشان  چاپ  فناوری 
تصویر رنگی به اندازه عرض یک تار موی انسان 
چاپ می کند. حال تیم دیگری از دانمارک ادعا 
طراحی  را  لیزری  چاپ  فناوری  که  کرده اند 
کرده اند که یک متن یا تصویر را در همان ابعاد 

چاپ می کند.
که  می گویند  دانمارک  فنی  دانشگاه  محققان 
این فناوری لیزری قابلیت چاپ با کیفیت تصویر 
127 هزار DPI را دارد که پنج برابر رزولوشن 
چاپگرهای  است.  جوهرافشان  چاپ  فناوری 
 300 تصویرشان  کیفیت  نهایتا  جوهرافشان 

DPI است.
چاپ چنین تصاویر پرجزییات میکروسکوپی نیاز 
به یک سطح ساختاربندی شده در مقیاس نانو 
دارد که ستون ها و ردیف های آن شامل نقاطی 

با قطر 100 نانومتر هستند. این سطح با الیه ای 
از آلومینیوم با ضخامت 20 نانومتر پوشیده شده 
است و می تواند کامال ذوب شود و زمانی که با 
آن  سلول های  می خورد،  ضربه  لیزر  پالس  یک 

تغییر شکل و تغییر رنگ دهند.
محققان درباره این فناوری می گویند: »زمانی که 

شما تغییر کوچکی در هندسه ستون می دهید، 
تغییر  را  تصویر  این  توسط  نور  جذب  روش 
چشم  به  نمی شود،  جذب  که  نوری  می دهید. 
شما می رسد. به طور مثال، اگر این ستون تمام 
نور آبی را جذب کند، نور قرمز باقی می ماند و 

سطح تصویر به نظر قرمز رنگ می رسد.«

برای  فناوری  این  از  می توان  که  معتقدند  آنها 
ریز  بسیار  تصاویر  چاپ  مثل  دیگری  کارهای 

مثال روی چشم به کار برد.
می توان  فناوری  این  »با  می گویند:  محققان 
بارکدهای  یا  سریال ها  شماره   مثل  اطالعاتی 
با  که  کرد  چاپ  سطوحی  روی  را  محصوالت 
این  خواند.  را  آن  نمی توان  غیرمسلح  چشم 
فناوری می تواند برای مبارزه با سرقت و تقلب 
و جعل مورد استفاده قرار گیرد. به طور مثال، 
روی محصوالت لیبل هایی زد که تقلب و تکثیر 

دوباره آنها غیرممکن باشد.«
این  از  می توان  که  معتقدند  همچنین  آنها 
مثل  مریی تر  و  بزرگتر  سطوح  برای  فناوری 
یا  هوشمند  تلفن های  کردن  شخصی سازی 

پنل های چاپ اتومبیل استفاده کرد.

بهترین روش های نگهداری مواد غذایی

چاپ متن و تصویر بر روی تار مو

 سندرم تونل مچ دست
خطر در کمین مچ  شماست

شاید تا به حال اسم سندرم تونل کارپال را نشنیده باشید و فکر 
کنید یک بیماری تخصصی و حتی عجیب و غریب و نادر است؛ 
در حالی که این سندرم که خیلی ها آن را با نام تنگی کانال مچ 
کند؛  مبتال  را  افراد جامعه  بیشتر  دست می شناسند، می تواند 
و خانم های  ورزشکاران  تا  گرفته  میزنشسته  آدم های پشت  از 
فرد در طوالنی مدت در  زمانی که دست  واقع هر  خانه دار. در 
حالتی غیراستاندارد قرار بگیرد، احتمال بروز سندرم تونل کارپال 

وجود دارد.
بیماری  این  معرض  در  افرادی  چه  بیشتر  می دانید  آیا 

هستند؟ روش های تشخیص و درمان آن چگونه است؟
سندرم تونل کارپال )CTS( یک اختالل مربوط به اعصاب است 
که بیشتر در کارمندان و افرادی که برای ساعت های طوالنی 
پشت میز می نشینند و با رایانه کار می کنند، دیده می شود. شاید 
با اعصاب  جالب باشد بدانید احتمال بروز این بیماری مرتبط 
که درد و بی حسی دست به ویژه مچ دست را به همراه دارد، در 

خانم ها سه برابر بیشتر از آقایان بروز می کند.
سندرم تونل کارپال، معموال یک بیماری مربوط به شغل است 
و بیشتر در افرادی دیده می شود که مچ دستشان برای مدت 

طوالنی در شرایط نامناسب و غیراستاندارد قرار دارد.
شاید این پرسش برایتان مطرح شود که چرا این سندرم »تونل 
کارپال« نامیده می شود؟ تونل کارپال، کانالی در مچ دست است 
که عصب میانی در آن قرار دارد. این عصب به انگشت شصت 
و قسمتی از کف دست، انگشت اشاره، انگشت میانی و نیمی از 
انگشت سوم حس می دهد. وقتی مچ دست در حالت نامناسب 
قرار بگیرد، فضای کافی برای عصب مدیان )عصب میانی( وجود 
ندارد و به این عصب فشار وارد می شود. همچنین وقتی این تونل 
ملتهب شود یا آسیب ببیند، به عصب هم صدمه وارد خواهد شد 

که بی حسی و ضعف و درد در انگشت ها را به دنبال دارد.
چرا بعضی ها دچار سندرم کانال کارپال می شوند؟

عوامل وراثتی نقش مهمی در بروز سندرم کانال کارپال دارند؛ 
یعنی اگر در خانواده ای یک فرد مبتال وجود داشته باشد، این 
احتمال وجود دارد که افراد دیگر هم در معرض ابتال به آن قرار 
موقعیت  در  گرفتن دست  قرار  بر  عالوه  میان  این  در  بگیرند. 
نامناسب در طوالنی  مدت )مثال در خیاط ها، خانم های خانه دار 

صفحه آراها،  تایپیست ها،  نجاران،  رایانه،  کاربران  میانسال، 
ماشین های  رانندگان  مکانیک های خودرو،  قصاب ها،  کارگران، 
انجام  مثال  دست  مچ  مداوم  و  تکراری  حرکات  و...(،  سنگین 
ورزش حرفه ای تنیس یا پینگ پنگ، آسیب دیدگی مچ دست، 
وجود کیست یا تومور در داخل کانال، استرس کاری، استفاده 
مداوم از ابزاری که باعث ارتعاش دست می شود، پرکاری غده 
هیپوفیز، کم کاری تیرویید، روماتیسم های مفصلی، دیابت و... هم 

می توانند باعث بروز سندرم کانال کارپال شوند.
حتی بارداری هم این بیماری را تشدید می کند؛ چون با تغییرات 
هورمونی در این دوره، فشار به کانال دست افزایش می یابد؛ هر 

چند پس از زایمان بیماری خود به خود درمان خواهد شد.
عالیم سندرم تونل کارپال

خارش  و  بی حسی، سوزش  با  ابتدایی  مراحل  در  بیماری  این 
دست به ویژه در شب ها همراه است؛ احساس کاهش حس در 
مسیر انگشت شست و منتهی شدن به انگشت وسط و حلقه 
وجود دارد و با پیشرفت بیماری عضالت کف دست نیز درگیر 
با احساس درد دست از  می شود؛ در عین حال، معموال بیمار 
است  مجبور  درد  شدن  ساکت  برای  و  می شود  بیدار  خواب 
دستش را به سرعت تکان دهد. حتی سندرم تا جایی پیشرفت 
به  هم  کتاب  برداشتن  مثل  ساده  کار  یک  انجام  که  می کند 

سختی انجام می شود.
و  مچ  در  فقط  ابتدایی  مراحل  در  حسی  بی  و  درد  احساس 
انگشتان احساس می شود، اما به مرور زمان درد دست از مچ به 
قسمت های باالیی و شانه سرایت خواهد کرد. با مشاهده عالیم 
اولیه، بیمار باید به سرعت به پزشک مراجعه کند و متخصص با 
انجام معاینات بالینی و در صورت نیاز گرفتن نوار عصب و عضله 
و در برخی مواقع به کمک ام.آر.آی، بیماری را تشخیص می دهد.

همه چیز درباره درمان های شایع سندرم تونل مچ
درد ناشی از سندرم تونل مچ دست، معموال در مراحل اولیه با 
رعایت اصول استاندارد یعنی استراحت دادن به دست و کاهش 
بیماران  به  بعدی  مرحله  در  است؛  کنترل  قابل  مچ  حرکات 
استفاده از مچ بند، آتل، مصرف مکمل های ویتامینی و داروهای 
ضد درد و التهاب مثل آسپرین، ایبوپروفن و دیکلوفناک تجویز 
باید تحت عمل  فرد  بیماری  پیشرفت  اما در صورت  می شود؛ 
جراحی قرار بگیرد تا فشار از روی عصب برداشته شود و درد 

تسکین پیدا کند.
سراغ  هرگز  نباید  فرد  و  می کشد  طول  ماه  چند  کامل  بهبود 
اگر  مثال  است.  بوده  بیماری  بروز  زمینه ساز  که  برود  کارهایی 
شخصی تایپیست بوده است، بعد از بهبود دیگر نمی تواند شغلش 
را ادامه دهد؛ چراکه احتمال عود مجدد زیاد است. در این میان 
انجام فیزیوتراپی زیر نظر متخصص و نرمش های ویژه در تسکین 

دردها تا حدی موثرند. 
فراموش نکنید بعضی از پزشکان برای درمان و کاهش درد به 
مچ دست بیماران کورتون تزریق می کنند؛ البته این روش مورد 

تایید بیشتر جراحان نیست.

چگونه از کابوس دیدن کودکان 
پیشگیری کنیم؟

می گویند خوابیدن یکی از بهترین نعمت هایی است که در اختیار انسان قرار 
گرفته است، چون باعث می شود انسان جانی تازه و انرژی دوباره ای به دست 
آورد؛ اما همین خواب های رنگارنگی که می بینیم، گاهی برایمان لذت بخش 

هستند و گاهی ترسناک.
دکتر امیری، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان درباره حقیقت خواب و 

رویا در دوران کودکی پاسخگوی سوال هایمان شده است.
رویا و خواب با یکدیگر تفاوتی دارند؟

بله، آنها کامال 2 مقوله جدا از هم هستند؛ اما اکثر افراد آنها را یکی می دانند. 
خواب زمانی اتفاق می افتد که کودک واقعا تصاویری را دیده است؛ در حالی که 
رویا بخشی از فانتزی و تخیل ذهنی کودک است. وقتی بچه ها از رویاهایشان 

حرف می زنند، در واقع مسأله ای را در ذهنشان پرورش می دهند.
کودکان از چه زمانی واقعا خواب می بینند؟

به طور دقیق نمی شود سن خاصی را مثال زد؛ اما می توان حدس زد که کودکان 
2 تا 3 ساله که در بیداری از رویاهایشان حرف می زنند، خواب هم می بینند.

آیا کودکان دچار کابوس هم می شوند؟
و وحشت  شبانه  کابوس های  شوند.  می  هم  کابوس  دچار  گاهی  ها  بچه  بله، 
شبانه از آن اتفاق هایی است که ممکن است هرگز از ذهن پاک نشود و همه 
ما با مرور خاطره های دوران کودکی یک یا چند کابوس را به خاطر می آوریم 
که آنها را با خود به دوران بزرگسالی آورده ایم. کابوس های شبانه را اغلب در 
زمانی از خواب می بینیم که مغز بسیار فعال و در حال نظم دادن اطالعات 

جدید در حافظه است.
آیا والدین باید این کابوس ها را جدی بگیرند؟

کودکان اغلب از 3 سالگی درگیر کابوس های شبانه می شوند و این کابوس ها در 
سنین 46 سالگی به اوج خود می رسد؛ البته کودکانی که در شرایط اضطراب آور، 
ترسناک و نگران کننده قرار دارند، بیشتر در معرض دیدن کابوس های شبانه 

هستند.
می توان گفت کابوس دیدن جزو مراحل رشد کودک و طبیعی است. کودکان 4 
تا 6 ساله اغلب در کابوس های خود حیوانات یا موجودات عجیب و غریبی را در 
خواب می بینند که گاهی دنبالشان می کنند.  والدین باید با آگاهی کامل نسبت 
به اتفاقی که برای کودک افتاده، با او برخورد کنند و او را مطمئن کنند که فقط 
کابوس دیده و واقعیت ندارد؛ او را آرام کنند و تا حد امکان از چراغ خواب در 

اتاقش استفاده کنند تا هنگام بیدار شدن با تاریکی مواجه نشود.
اغلب کودکان از کابوسی که دیده اند چیزی به خاطر نمی آورند؛ اما اگر راجع 
به آن صحبت کردند، بهتر است والدین با دقت به حرف آنها گوش دهند و آن را 
جدی بگیرند. توجه کنید که مسخره کردن و دست کم گرفتن ترس و وحشت 
کودک مشکلی را حل نمی کند. هرگز نباید به او گفت که تو نباید از این چیزها 

بترسی یا اینکه چرا ترسیدی؟
بهتر است پس از شنیدن خواب به او بگوییم طبیعی است که آدم در خواب از 
موجودات عجیب و غریب بترسد؛ اما مهم این است که چیزی که دیده خواب 
بوده و گذراست و دیگر تکرار نمی شود. از آنجا که بچه ها مرز بین واقعیت و 
خیال را به درستی تشخیص نمی دهند، نباید برای آنها از دیو، غول و ... قبل از 

خواب صحبت کرد. داستان های تخیلی غیرآموزنده فقط ترس و وحشت آنها را 
بیشتر می کند؛ والدین نباید به هر چیزی برای خواباندن کودک متوسل شوند.

آیا والدین باید قصه خواب دیدن کودکانشان را باور و تفسیر کنند؟
به نظر من خواب کودکان برای خود ارزشمند و قابل توجه است. البته نه هر 
نوع خوابی؛ اما به هر حال بخشی از خواب آنها بازتاب مسائیی است که طی روز 

برایشان اتفاق افتاده است.
بعضی از کودکان آنقدر در رویا و فانتزی هایشان غرق می شوند که با شخصیت 

خیالی که ساخته اند، زندگی می کنند و گویی آن را می بینند.
 برخورد والدین در این شرایط باید چگونه باشد؟

این مسأله را می توان با بازی درمانی و کمک گرفتن از متخصصان امر برطرف 
کرد؛ اما مسأله ای که وجود دارد این است که بسیاری از والدین سعی می کنند 
با این موضوع برخورد و احساس کودکشان را سرکوب کنند؛ در حالی که این 
شیوه کامال اشتباه است و در نهایت ذوق و خالقیت کودک از بین خواهد رفت.

خواب و رویا در دوران کودکی
نباید قصه خواب کودکانمان را مسخره کنیم یا آنها را از تعریف کردن خوابی 

که دیده اند، منع کنیم.
بهترین روش از دیدگاه شما برای حل این موضوع چیست؟

بهتر است والدین با تخیل یا شخصیت خیالی کودکشان همراه شوند؛ مثال اگر 
کودک می گوید مامان یا بابا! ببین من دارم در آسمان پرواز می کنم، به جای 
اینکه او را شماتت یا تمسخر کنند، بگویند چه خوب! من هم همیشه دوست 

داشتم در آسمان پرواز کنم.
اما اگر این خیال پردازی ها از حد خود گذشت و بر شخصیت کودک اثر 
منفی گذاشت، چه باید کرد؟ گاهی این رویاپردازی جنبه دروغگویی و 

خالی بندی هم پیدا می کند؟
در این شرایط باید حتما از متخصصان کودک راهنمایی بخواهیم؛ اما در حد 

اعتدال باید اجازه تخیل به کودک بدهیم.
چه باید کرد تا کودکمان خواب راحت و بدون مشکلی داشته باشد؟

والدین باید سعی کنند در ساعت منظمی کودک را بخوابانند و او را بیدار کنند. 
مثال می توانند برای داشتن ساعت منظم خواب، مجموعه ای از کارها را به صورت 
ثابت و مشخص انجام دهند؛ مثل کتاب خواندن، حمام رفتن یا آهسته صحبت 
کردن. اتاق خواب مناسبی برای کودکتان تدارک ببینید. اسباب بازی دلخواهش 
را در دسترس او قرار دهید. قبل از خواب او را از تماشای فیلم ترسناک منع 
کنید؛ به خصوص اگر سابقه کابوس دیدن دارد. به او اطمینان دهید کابوس ها 
واقعی نیستند و کسی نمی تواند در خواب به او صدمه بزند. اگر کابوس دید، 
به او اطمینان بدهید کنارش هستید. به او احساس امنیت بدهید و بگویید او 

را تنها نمی گذارید.
دکتر خدایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران: مسأله ای که در 
مورد خواب و رویا در کودکی می توان گفت، این است که در وهله اول خیلی 
از والدین خواب و رویا را با یکدیگر اشتباه می گیرند؛ به همین دلیل چندان 
حرف های کودکشان را جدی نمی گیرند یا با او برخورد می کنند؛ در حالی که 
باید ابتدا این 2 مقوله را خوب بشناسیم تا بتوانیم به دنیای فانتزی کودکان راحت 
تر قدم بگذاریم. همه ما در کودکی خیال و آرزوهایی داشتیم که در بزرگسالی 
برایمان به خاطره تبدیل شدند؛ بنابراین نباید قصه خواب کودکانمان را مسخره 
کنیم یا آنها را از تعریف کردن خوابی که دیده اند، منع کنیم؛ اما گاهی کودکان 
آنقدر در دنیای خیالی خود فرو می روند که بیرون آوردنشان کار آسانی نیست.

در این شرایط حتما کودک را نزد یک روانشناس کودک ببرید تا با او صحبت کند؛ 
اما هرگز به هر بهانه ای اسم روی کودکتان نگذارید و تخیالتش را سرکوب نکنید؛ 
چون برخی از محققان بر این باورند که خیال پردازی می تواند زمینه ساز خالقیت 
و موفقیت کودک در بزرگسالی شود؛ چون این تخیالت باعث تجزیه و تحلیل 
مغزی بیشتری در کودک می شود. اگر می خواهید کودکتان از کابوس های 
شبانه رهایی یابد، بهتر است قبل از خواب او را از تماشای کارتون های خشونت بار 
منع کنید یا به هیچ وجه اسباب بازی هایی که عجیب و غریب هستند، برایش 
نخرید و به جای آن با اختصاص وقت بیشتر برای کودک با او بازی کنید؛ حتی 
نمایش هایی را که دوست دارد، با یکدیگر در خانه اجرا کنید تا هم احساس 

امنیت بیشتری پیدا کند و هم در خواب آسوده تر باشد.
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با بصیرت ترین مردم کسی است که عیب های خود را بشناسد و از گناهان خویش دست بشوید. 
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