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وزارت کشور عربستان اعالم کرد؛
رژیم آل سعود، شیخ نمر را به اتهام حمایت از تروریسم اعدام کرد

با یک مقدمه در روزنامه مورخ 94/10/12  شماره 56 
مقاومتی  اقتصاد  تعریف  به  کشور  شرایط  بیان  ضمن 
جنگ  شرایط  در  که  گردید  عنوان  و  شد  اشاره ای 
اقتصادی و جنگ نرم دشمن،  آنچه می تواند نجات بخش 
باشد، معجزه آسا مشکالت و موانع را به حداقل برساند، 
را به حداقل  از فشار دشمن بکاهد، نگرانی های جامعه 
فشارهای  و  تحریم ها  از  را  دشمن  و  برساند  ممکن 
اجرای  کند،  پشیمان  و  مایوس  نرم  جنگ  و  اقتصادی 
محورهای  به  شماره  این  در  که  است  مقاومتی  اقتصاد 

اساسی اقتصاد مقاومتی می پردازیم.
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، 
و  فرسوده  نهادهای  و  ساختارها  ترمیم  و  بحران زدایی 
باور و  ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود؛ قطعا 
مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه، 

پیش شرط چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی...

اجرای  از  بیانیه ای  صدور  با  عربستان  کشور  وزارت  امروز 
کشور  این  شیعیان  رهبر  النمر  باقر  نمر  شیخ  اعدام  حکم 

خبر داد.
به گزارش کیمیای وطن به نقل از شبکه خبری »العربیه«، 
شیخ  اعدام  حکم  عربستان،  کشور  وزارت  بیانیه  اساس  بر 
نمر به همراه 46 متهم دیگر که اغلب آنها تروریست معرفی 
شده  اجرا  عربستان  در  منطقه   12 در  شنبه  روز  شده اند، 

است.
با وجود اعتراضات فزاینده جهان   رژیم عربستان سعودی 
اسالم به حکم اعدام شیخ نمرالنمر روحانی برجسته شیعی 
عربستانی، این روحانی مبارز را به اتهام حمایت از تروریسم 

اعدام کرد.
حکم  اجرای  از  بیانیه ای  صدور  با  عربستان  کشور  وزارت 
خبر  کشور  این  شیعیان  رهبر  النمر،  باقر  نمر  شیخ  اعدام 
نمر  شیخ  حالی  در  سعودی  عربستان  رژیم  همچنین  داد. 
و  بار  دو  نیز  این  از  پیش  که  کرد  بازداشت  را  النمر  باقر 
بازداشت  را  شیخ  میالدی،  و 2008  سال های 2006  طی 

کرده بود.  

  زندگی نامه شیخ نمر باقر النمر
النمر متولد سال 1379 هجری قمری در  باقر  نمر   شیخ 
عوامیه )در شرق عربستان( یک مجتهد شیعه و فعال حقوق 

بشر عربستانی است.
سال  در  عربستان  شیعیان  اعتراضات  پی  در  او   
دادگاه   1393 مهرماه   23 در  و  شد  بازداشت   2012
اقدام  اتهام  به  را  نمر  شیخ  سعودی  عربستان  جنایی 
و  شمشیر  با  »اعدام  به  محاربه،  و  ملی  امنیت  علیه 
محکوم  عمومی«  انظار  در  شدن  کشیده  صلیب   به 

کرد.
 تحصیالت مقدماتی خود را در همان شهر العوامیه به پایان 
 1989 با  مصادف  قمری  هجری   1400 سال  در  و  رساند 
ایران و  انقالب اسالمی  با  میالدی، برای آشنایی نزدیک تر 
تحصیالت حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد تا در تهران 
پیدا کند که در  قائم)عج( حضور  در حوزه علمیه حضرت 
همان سال توسط آیت اهلل سید محمدتقی مدرسی در تهران 

تأسیس شده بود.
علمیه  حوزه  در  تحصیل  سال   10 از  پس  نمر  شیخ   
علمیه  حوزه  در  و  شد  سوریه  عازم  قائم)عج(،  حضرت 
علوم  و  حوزوی  تحصیالت  ادامه  برای  زینب)ع(  حضرت 
 دینی نام نوشت و در حضور اساتید این حوزه به تحصیل 

پرداخت.
المظفر،  »اصول«  جمله  از  اصولی  کتاب های  دوره  وی   
را  خراسانی  آخوند  »کفایه«  و  انصاری  شیخ  »رسایل« 
گذراند و در علم فقه نیز »اللمعه الدمشقیه« نوشته شهید 
اول، »جامع المدارک« خوانساری، »مکاسب« شیخ انصاری 
و »مستمسک العروه الوثقی« سید حکیم و دیگر کتاب های 

فقهی را مطالعه کرد.

میالدی   2006 می  به  نمر  شیخ  بازداشت  نخستین   
از  بازگشت  محض  به  شیخ  که  هنگامی  بازمی گردد، 
عربستان،  به  بازگشت  و  بحرین  به  کوتاه مدتش  سفر 
کریم  قرآن  بین المللی  همایشی  در  مشارکت  دلیل  به 
بازداشت  سعودی  رژیم  امنیتی  نیروهای  سوی   از 

شد.
از  این همایش، در عریضه  ای،  بود که در  این  اتهام شیخ   
رسیدگی  بقیع«  »قبرستان  به  بود  خواسته  سعودی  رژیم 
کرده، مذهب »تشییع« را به رسمیت شناخته و شیوه  های 
آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان را تغییر داده یا 

لغو کند؛ همین.
 اما بازداشت مجدد شیخ نمر، به 23 آگوست 2008 میالدی 
بازمی  گردد که در شهر »القطیف« به دست نیروهای امنیتی 

رژیم سعودی بازداشت شد.
رژیم  ادعای  بنابر  بازداشت  برای  شیخ  اتهام  بار  این   
عربستان  شرقی  مناطق  شیعیان  از  درخواست  سعودی 
خویش  جامعه  و  خود  از  دفاع  منظور  به  آماده شدن  برای 
معنی  به  نمر  سخنان  این  می  کرد،  ادعا  رژیم  که  بود 
حکومت از  جدایی  برای  عربستانی  شیعیان   تحریک 

 مرکزی بود.
 رژیم سعودی از بیم قیام مردمی و خشم و غضب شیعیان 
از  پس  ساعت   24 را  نمر  شیخ  عربستان  شرقی  مناطق 

بازداشت آزاد کرد.
در  دیگر  بار  یک  عربستانی  برجسته  روحانی  این   
قرار بازداشت  معرض  در  میالدی   2009  مارس 

 گرفت.
به  را  سعودی  رژیم  خطابه  هایش  در  همواره  نمر  شیخ   
سازمان یافته  طایفه ای  تبعیض آمیز  »سیاست  های  اعمال 
به خصوص  و  عربستان  شرقی  مناطق  در  به ویژه  منظم  و 
می کرد  متهم  »القطیف««  و  »االحساء«  منطقه  دو  در 
حاکمیت  مناطق  این  بر  است،  قرن  یک  حدود   که 

دارد.
کالم  گفتن  از  که  داشته  تاکید  بارها  و  همواره  وی   
راه  این  در  اگر  حتی  ندارد؛  واهمه ای  و  بیم  حق، 
شدیدترین  تحت  و  شود  زندان  وارد  شده،  بازداشت 
شهادت سرحد  تا  اذیت ها  و  آزارها  و   شکنجه ها 

 قرار گیرد.
به ویژه  عربستانی  شهروندان  کرامت  به  توهین  نمر  شیخ   

سعودی  رژیم  دید  از  که  عربستان  شیعی  شهروندان 
فاقد  و  به شمارمی آیند  کشور  این  دو  درجه  شهروندان 
هرگونه حق و حقوق شهروندی هستند، رد و تاکید می کند 
که از کرامت و حقوق شهروندان شیعی عربستانی حمایت 

خواهد کرد.
خط  در  که  است  کرده  تاکید  ارتباط  این  در  بارها  وی   
می گیرد؛  قرار  سعودی  رژیم  جور  و  ظلم  با  رویارویی  اول 
به  نمی  توان  تالش  و  مبارزه  بدون  دارد  اعتقاد  چون 
کشور  در  عدالتی  و  یافت  دست  خود  نظر  مورد  حقوق 
زندگی آزاد  نمی توانند  شهروندان  و  شد  نخواهد   برقرار 

 کنند.
به  استناد  با  خود  سخنان  در  این باره  در  نمر  شیخ   
که  دارد  تاکید  علی)ع(  امیرالمومنین  »جهاد«  خطبه 
و  یافت  نخواهیم  دست  جهاد  طریق  از  جز  عدالت  به 
به دست و شجاعت  و جهاد  از خود گذشتگی  با   حق جز 

 نخواهد آمد.
است  گفته  بارها  نیز  نماز جمعه خود  در خطبه های   وی 
که شیعیان عربستان، دیگر در برابر توهین ها و تعدی ها و 
تجاوزات آل سعود سکوت نخواهند کرد و در این باره خطاب 

آنچه  هر  که  نمی مانیم  ساکت  »ما  که  گفت  آل سعود  به 
بخواهید بر سر ما بیاورید؛ هر آنچه بخواهید انجام دهید و 
با ارزش ترین چیز در زندگی  کرامت و شخصیت ما را که 

ماست، زیر پا بگذارید«.
سعودی  رسانه های  و  مطبوعات  از  همچنین  نمر  شیخ   
و  سعودی  رژیم  از  آنها  تبعیت  و  وابستگی  دلیل  به 
انتقاد به شدت  آل سعود  تبلیغاتی  بوق  به  آنها   تبدیل شدن 

 می کند.
 وی تصریح می کند که مفتی های وهابی، ساخته و پرداخته 
آل سعود هستند. به گفته شیخ نمر، آل سعود به مفتی های 
وهابی پول می دهند تا با دامن زدن به اختالفات طایفه ای و 
مذهبی و ایجاد اختالف بین شیعیان و اهل سنت، آن ها را 
به خود مشغول کنند و با ایجاد تفرقه مذهبی و طایفه ای 
و قبیله ای به حاکمیت خود بر عربستان و غارت و چپاول 

ثروت های آن ادامه دهند.
 شیخ نمر النمر در یکی از خطبه هایش به خاطر مواضع و 
دیدگاه های تندش در قبال رژیم سعودی گفت که »می دانم 
فردا برای بازداشت من به سراغ خواهید آمد. خوش می آیید! 
این منطق و راه و روش شماست: »بازداشت« و »شکنجه« 
و »کشتار«؛ ما از قتل و کشتار نمی هراسیم. ما از هیچ چیز 

نمی ترسیم.«
و  سعودی  رژیم  سرکوبگری های  قبال  در  وی   
مسالمت آمیز  تظاهرات   برگزاری  با  رژیم  این  مخالفت 
»همواره  که  می کرد  تأکید  اعتراض آمیز  تجمع های  و 
خود  اعتراضات  ادامه  برای  دیگری  راه های  دنبال  به 
این  از  یکی  تظاهرات،  و  بود  خواهیم  حقوقمان  احقاق   و 

راهکارهاست«.
 این روحانی عربستانی را باید از جمله دشمنان سرسخت 
»نایف بن عبدالعزیز« ولی عهد سابق رژیم سعودی برشمرد. 

شیخ نمر، همواره انتقادات شدیدی را به وی وارد می کرد.
بن عبدالعزیز  نایف  از خطابه هایش شاهزاده   وی در یکی 
به علت شدت خشونت و قساوت و ظلمش علیه مردم  را 
طاغوت  اخص،  طور  به  شیعیان  و  اعم  طور  به  عربستان 
و  شد  خواهد  شکنجه  قبرش  در  که  خواند  ستمگری  و 
او  را خواهند خورد.  او  را خواهد سوزاند و کرم ها  او  آتش 
خوشحال  نایف  مرگ  از  که  کرد  تاکید  خطبه  همین   در 

خواهد شد.
نه  خطابه هایش  و  نمازجمعه  خطبه های  در  همواره  وی   
تنها از آل سعود انتقاد می کند، بلکه از منتقدان سرسخت 
آل  جمله  از  فارس  خلیج  حوزه  عربی  رژیم های  از  برخی 

خلیفه است.
  در کمتر از سه ماه پیش وزارت کشور عربستان با امضای 
»محمد بن نایف« ولی عهد این کشور حکم اعدام شیخ »نمر 
باقر النمر« روحانی مبارز شیعه عربستانی را تایید کرد که 
این به معنای مجوز به وزارت کشور برای اعدام شیخ نمر 
تنها با امضای »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان برای 

اجرای حکم اعدام بود.

خبرگزاری فرانسه نوشت: نامه حسن روحانی به وزیر دفاع ایران برای گسترش برنامه های 
موشکی این کشور، سبب عقب نشینی آمریکا از اجرای تحریم های جدید شد. به گزارش 
کیمیای وطن، خبرگزاری فرانسه در مطلب »تنش ها بر سر تهدید به تحریم های جدید 

افزایش یافت«، بخش هایی از نامه رییس جمهوری ایران را به سردار دهقان منتشر کرد.
این خبرگزاری نوشت: به نظر می رسد، تاکید روحانی که ارتش باید توسعه موشکی را 
سرعت بخشد، باعث عقب نشینی واشنگتن و اعالم این مطلب شد که کاخ سفید فعال 

تحریم های جدید را اجرا نخواهد کرد. خبرگزاری...

کارشناس علوم قرآنی:

قرآن باید وارد زندگی عموم 
مردم شود

دکتر جهانگیری: 
رفع دغدغه های بخش آب 

نیازمند عزم ملی و مشارکت 

عمومی است

شهردار اصفهان:
برنامه »اصفهان 1400« 
قطب نمای فعالیت های 

شهرداری برای 5 سال آینده 
است

 اشیاي موزه جبلیه کرمان 
زیر غبار

گنبد فراموش شده، 
 تاریخ را 

فریاد مي زند

روحانی آمریکا را وادار به عقب نشینی کرد

3

7

2

2

3

7

2

اقتصاد مقاومتی 2

اقتصادییادداشت

با کودک بدغذا چه کنیم؟شوت نوراللهی شوت نبود، شهاب سنگ بود!شب های فرهنگ و هنر شاد اصفهانیک سوم کارتن خواب های اصفهان زن هستند
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««واکنش مراجع عظام تقلید به اعدام شیخ نمر؛ 

 ««بیانیه مشترک جامعه مدرسان، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه:

ما به شدت این جنایت هولناک را محکوم می کنیم

اعدام شیخ نمر نشانه تزلزل ارکان حکومت نامشروع سعودی است 

 اعدام دسته جمعی 47 نفر
 و شیخ نمر در عربستان:

 تعریف حقوق بشر
  در قاموس 

آل سعود

به گزارش  کیمیای وطن، با اینکه قرآن کتابی است برای انتخاب بهترین 
زندگی که سعادت جاودانه در پرتو آن تحقق می یابد، اما متاسفانه ما کمتر 
شاهد حضور فعال و اثرگذار این کتاب آسمانی در زندگی اجتماعی مان 
هستیم. برخی دلیل این کمرنگ بودن را به خود قرآن نسبت می دهند؛ 
اما برخی دیگر، علت این حضور کمرنگ را در کم کاری پژوهشگران دین 
میز  علمي  کارشناس  شجاعي،  مجید  با  که  گفت وگویی  در  دانند.  می 
قرآن دفتر تبلیغات اسالمي اصفهان انجام دادیم، نظر او را به عنوان یک 
کارشناس علوم قرآنی در این رابطه جویا شدیم که مشروح این گفت وگو 

را در ادامه می خوانید:
پرسش اصلي ما این است که »چرا قرآن در زندگي مردم حضور فعال و 
اثرگذار ندارد؟«؛ به عبارت دیگر »چرا ما نمي توانیم از قرآن در ساماندهي 
قرآن  به  این  آیا  ببریم؟«.  را  الزم  بهره   جمعي مان  و  فردي  زندگي 
برمي گردد که از کارایي افتاده و توان پیش آمدن و هم پایي با تحوالت 
و پدیده هاي نوظهور را ندارد یا پژوهشگران علوم انساني و به ویژه معارف 

دیني، در به کارگیري قرآن ضعیفند؟ ...



رهبر  النمر  نمر  باقر  شیخ  اعدام  تقلید  مراجع   
محکوم  سعود  آل  سوی  از  را  عربستان  شیعیان 

کردند.
آیتاهللالعظمیمکارمشیرازی

و 46  نمر  آیت اهلل شیخ  اعدام  وحشتناک  »خبر 
نفر از بی گناهان جهان اسالم را در بُهت و تعجب 
تحت  جنایت  این  اینکه  خصوص  به  برد،  فرو 
عنوان خوارج و تکفیر صورت گرفت. اگر کسانی 
تاکنون تردید داشتند که کانون فتنه و تکفیر در 
جهان، آل سعود هستند، با این نمونه آشکار جای 

تردیدی باقی نماند.
ما به شدت این جنایت هولناک را محکوم می کنیم 
و به یقین انتقام آن گرفته خواهد شد و می دانیم 
این جنایت انتقام شکست هایی است که آل سعود 
در عراق و سوریه و یمن دامنگیرشان شده است، 
ولی باید در انتظار شکست های مهم تری در این 

سه منطقه باشند.
نبوده  آمریکا  اطالع  بدون  جنایت،  این  یقین  به 
نظر  با  اهمیت تری  کم  مسایل  در  آنها  است، 

ایجاد  اقدام می کنند و می دانیم در راستای  آنها 
اما  است؛  شیعه  و  سنی  میان  طایفه ای  جنگ 
هم سعودی ها و هم آمریکا کور خوانده اند؛ ما با 
ما  اختالف  نداریم،  اختالفی  سنت  اهل  برادران 
با تکفیری هاست که همه مسلمین در برابر آنها 

اتفاق نظر دارند.
آل سعود بدانند این جنایت فراموش نشدنی است 

و آثار این کار نابخردانه را در آینده خواهند دید.
نه تنها شیعیان جهان و اهل سنت این جنایت را 
شدیدا محکوم می کنند، بلکه تمام آزادگان دنیا 

نیز آن را محکوم خواهند کرد.
کردند؟!  مسلحانه  قیام  داشتند،  گناهی  چه  آنها 
بود  این  گناهشان  تنها  بودند؟!  کشته  را  کسی 
اقلیت شیعه در عربستان سعودی  که می گفتند 
از حقوق حقه خویش باید برخوردار شوند و برای 
انجام مراسم مذهبی آزاد باشند. آیا این گناه است 
ِّک لبالمرصاد     و در خور آن جنایت سنگین. اّن رب

ناصر مکارم شیرازی« 
««آیتاهللالعظمیصافی

»بسماهللالرحمنالرحیم
وَمنَقَتلمظلوماًفقدجعلنالولیهسلطانًا

با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که رژیم سفاک 
و خون آشام سعودی، بار دیگر طینت جنایتکارانه  
خود را نشان داد و یکی از بندگان بی گناه، مظلوم 
به  ستمدیدگان  از  دیگری  تعداد  با  را  آزاده  و 
شهادت رساند. رژیمی که با نوشیدن خون پاک 
راه  و  نموده  را سیراب  آزادگان خود  و  مظلومان 

و رسم جنایتکاران بزرگ تاریخ را دنبال می کند.
شهید  مقام،  عالی  روحانی  آزاده،  عالم  شهادت 
بزرگوار شیخ نمر رضوان اهلل تعالی علیه روی سیاه 
این رژیم را سیاه تر و خبث و پلیدی باطن آنها را 

آشکارتر کرد.
انّا هلل و انّا الیه راجعون 

آنان  تعالی سقوط  ان شاءاهلل  حکام آل سعود که 
نزدیک است بدانند که خون به ناحق ریخته  این 
روحانی شهید، خواب راحت را از آنان سلب نموده، 
برای  را  راه سقوط  و  بیدار کرده  را  جهان اسالم 
این رژیم هموار خواهد نمود. مسلماً این جنایت 
ددمنشانه را آزادگان دنیا و مجامع آزاد بین المللی 
محکوم خواهند نکرد و فریاد مظلومیت این شهید 

بزرگوار به گوش جهانیان خواهد رسید.
اینجانب به جهان اسالم و مردم غیور و مسلمان 
عربستان که از ستم و جنایات رژیم سفاک خود 
این  داغدار  و  بزرگ  به خانواده  و  خسته شده اند 
ترفیع  گفته،  تسلیت  و  تبریک  بزرگوار  شهید 
از  را  شهیدان  سایر  و  سعید  شهید  این  درجات 
الّذیَن  َسیعلَُم  و  دارم.  مسئلت  متعال  خداوند 

َظلَموا أَی منَقلٍَب ینَقلِبوَن  21 ربیع االول 1437 
لطف اهلل صافی« 

««آیتاهللنوریهمدانی

برگزارکنندگان  دیدار  در  نوری همدانی  آیت اهلل 
نخستین اجالس نماز قم و اعضای ستاد اقامه نماز 
این استان اظهار کرد: با کمال تاثر خبری مبنی 
سوی  از  نمر  شیخ  ظالمانه  و  مغرضانه  اعدام  بر 
جای  که  است  شده  منتشر  سعودی  عربستان 
تاسف بسیار دارد. وی بیان کرد: عربستان سعودی 
با  از مذهبی خرافی برخوردار است، مذهبی که 
بهره گیری از پشتیبانی های آمریکا و صهیونیست، 
تکفیری ها، داعش و بوکوحرام را تربیت می کند تا 

اسالم را خشن و بدنام معرفی می کند.
آیت اهلل نوری همدانی ضمن محکوم کردن اعدام 
شیخ نمر از سوی عربستان سعودی، تصریح کرد: 
در برابر این جریان که دهن کجی بزرگی به اهل 
خرد شیعه و سنی است، همگان باید عکس العمل 

نشان دهند.

روحانی  حسن  نامه  نوشت:  فرانسه  خبرگزاری 
برنامه های  گسترش  برای  ایران  دفاع  وزیر  به 
موشکی این کشور، سبب عقب نشینی آمریکا از 
اجرای تحریم های جدید شد.به گزارش کیمیای 
وطن، خبرگزاری فرانسه در مطلب »تنش ها بر 
سر تهدید به تحریم های جدید افزایش یافت«، 
به  را  ایران  نامه رییس جمهوری  از  بخش هایی 

سردار دهقان منتشر کرد.
تاکید  به نظر می رسد،  این خبرگزاری نوشت: 

روحانی که ارتش باید توسعه موشکی را سرعت 
بخشد، باعث عقب نشینی واشنگتن و اعالم این 
مطلب شد که کاخ سفید فعال تحریم های جدید 
به  نیز  فرانسه  خبرگزاری  کرد.  نخواهد  اجرا  را 
شلیک  بر  مبنی  آمریکا  دریایی  نیروی  ادعای 
ترومن  هری  ناو  نزدیکی  در  سپاه  موشک های 
خبرگزاری  است.  کرده  اشاره  سپاه  پاسخ  و 
آمریکایی آسوشیتدپرس نیز در گزارش »رییس 
جمهوری ایران، دستور افزایش تولید موشک را 
داد«؛ نامه حسن روحانی به وزیر دفاع را منتشر 
آمریکایی  مقام های  نوشت:  کرد.آسوشیتدپرس 
ایرانی همزمان تاکید می کنند که برنامه های  و 

موشکی، بخشی از توافق هسته ای نیست.
بهانه  به  داشت  قصد  آمریکا  دارایی  وزارت 
هیچ  ناقض  که  ایران  موشکی  دفاع  برنامه های 
تحریم های  نیست،  بین المللی  مقررات  از  یک 
جدید اعمال کند که دولت »باراک اوباما« تعلیق 

این تصمیم گیری را اعالم کرده است.ایرنا

دکتر  نامه  به  واکنش  در  آمریکایی  مقام  یک 
روحانی به وزیر دفاع اعالم کرد: »قصد پاسخگویی 

به اظهارنظرهای مقامات ایرانی را نداریم.«
دکتر  آنکه  از  پس  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
»حسن روحانی« در واکنش به اقدامات خصمانه 
آمریکایی ها علیه ایران و اعمال تحریم های جدید 
علیه یازده فرد ایرانی، به دکتر »حسین دهقان،« 
آمریکایی که  نامه نوشت، یک مقام  وزیر دفاع، 
به  اولین واکنش  نامش فاش شود در  نخواست 
این نامه اعالم کرد: ما همچنان در برابر برنامه 
واکنش  قصد  و  ایستاد  خواهیم  ایران  موشکی 
را  ایرانی  مقامات  سخنان  همه  به  دادن  نشان 

نداریم. 
 پیش از این نیز، یک مقام بلندپایه دولت آمریکا 
دنبال  به  ما  بودیم،  گفته  که  »همانطور  گفت: 
گزینه هایی برای اعمال اقدامات اضافی در ارتباط 
با برنامه موشکی بالستیک ایران با در نظر گرفتن 
جمله  از  فعالیت ها  این  درباره  نگرانی هایمان 

پرتاب موشکی دهم اکتبر ایران هستیم.«  وی 
اضافه  مختلف  ابعاد  بررسی  در حال  »ما  گفت: 
همچنین  و  تحریم ها  فهرست  به  افراد  کردن 
انجام دادن  اقداماتی دیپلماتیک مطابق با منافع 
امنیت ملی مان هستیم. ما طبق روال، کنگره را 
ایران  های  تحریم  با  مرتبط  مسایل  جریان  در 
مسایل  برروی  کار  با  همزمان  و  می دهیم  قرار 

باقی مانده، به این فرآیند ادامه می دهیم.

شنیدن  از  پس  النمر  نمر  شیخ  اهلل  آیت 
تاییدیه حکم اعدام خود، گفته بود: خداوند 

به شما خبر خوش دهد. 
آیت اهلل  سایت  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
از  »پس  نوشت:  النمر،  باقر  نمر  شیخ 
محاکمه های  و  ظالمانه  بازداشت  سال ها 
حکم  سعودی،  دادگاه های  صوری، 
که  چرا  کردند  صادر  را  شیخ  اعداِم 
عربستان در  حق  احقاق  خواهان   او 

 بود.«
از  پس  نمر،  شیخ  گزارش،  این  پایه  بر 
شنیدن این حکم، نامه ای به مادرش نوشت 
و ضمن سپاسگزاری از خداوند، تاکید کرده 

بود که تسلیم خواست خداست.
متن نامۀ شیخ شهید از این قرار است:

»ام جعفر، مادِر صبورم، خدا را در همه حال 
آن چه  به خاطر هر  سپاس می گویم. خدا 
خدا  آنچه  کن.  شکر  است،  نوشته  برایمان 
برای  ما  آنچه  از  می دارد،  مقدر  ما  برای 

او  آنچه  و  است؛  بهتر  می خواهیم،  خود 
برای خود  ما  آنچه  از  برمی گزیند،  ما  برای 
اختیار می کنیم، بهتر است. ما چیزی برای 
دیگر  چیزی  خدا  و  می خواهیم  خودمان 
انتخابی که خداوند  اما  ما می خواهد،  برای 
برای ما می کند، پسندیده تر است. ما وقتی 
چیزی را می خواهیم می گوییم خدایا، آنچه 

نزد تو بهتر است را برایمان مقدر کن. 
همه امور و خالیق، در قبضۀ خدای تبارک 
و تعالی هستند و هیچ کس نمی تواند بدون 
خواست خدا، قدم از قدم بردارد؛ هیچ چیزی 
از چشم خدا پنهان نمی ماند و هیچ کاری از 
حیطه اراده خدا خارج نیست؛ بنابراین مادر، 
همین کفایت می کند. تا وقتی که همه امور، 
از چشم خدا پنهان نمی ماند و هیچ کاری از 
اراده او خارج نیست، همین مساله،  حیطه 
ما را بس است. تو را به خدا می سپارم و از 
او می خواهم تو را نگه دارد. خداحافِظ تو و 

همه. عزیزت، شیخ نمر النمر«

کفیل:
سالمت انتخابات توسط هیئت 

اجرايي تضمین می شود

مسئولین  انتخابات،  اجرایي  هیئت  جلسه  اولین  در 
ستادهاي نوزده گانه شهرستان اصفهان انتخاب شدند.

جلسه  در  اصفهان  فرماندار  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
انتخابات مجلس خبرگان  پنجمین دوره  اجرایي  هیئت 
رهبري ، با تاکید بر اینکه سالمت انتخابات توسط هیئت 
اجرایي تضمین می شود، خاطرنشان کرد: پیگیري فرآیند 
چارچوب  در  و  اجرایي  هیئت  توسط  انتخابات  اجراي 

قانون صورت می پذیرد.
را  راي  اخذ  شعب  تایید  و  تعیین  کفیل  اهلل  فضل 
افزود:  و  برشمرد  اجرایي  هیئت  ماموریت های  از  یکي 
آن  مسئولین  و  انتخاباتي  ستادهاي  تایید  و  تعیین 
اجرایي  هیئت  وظایف  از  یکي  اصفهان  کالن شهر   در 

است.
ستاد   1۹ داراي  اصفهان  شهرستان  اینکه  بیان  با  وي 
داراي  مناطق  بعضي  کرد:  تاکید  است،  انتخاباتي 
فیزیکي  فضاي  باید  که  است  راي  اخذ  شعبه  دو 
گرفته نظر  در  آن ها  براي  متناسبي  امکانات   و 

 شود.
نوزده گانه  ستادهاي  مسئولین  جلسه،  این  پایان  در 
شد  مقرر  و  تعیین  اصفهان  شهرستان  انتخاباتي 
کامل  بررسي  به  نسبت  اجرایي  هیئت  اعضاء 
جلسه  در  و  اقدام  رأی  اخذ  شعب  لیست  و  مکان 
تصمیم گیري شعب  مکان  و  تعداد  به  نسبت   آتي 

 شود.
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««انتخابات

سیاست

واکنش مراجع عظام تقلید به اعدام شیخ نمر ؛
ما به شدت اين جنايت هولناک را محکوم می کنیم

مواد  قاچاقچیان  و  جانیان  اعدام  برای  که  جهان  بشری  سازمان های حقوق 
مخدر فریادشان گوش فلک را کر می کرد، انگار به خواب و مرگ ابدی گرفتار 

آمده اند.
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی به نقل از وزارت کشور عربستان اعالم کرد که 

47 تن را امروز )شنبه( به اتهام ارتکاب »جرایم تروریستی« اعدام کرده است.
 دستگاه قضایی عربستان پیشتر علیه این افراد که نامی از آنها برده نشده، حکم 

اعدام صادر کرده بود و امروز این احکام اجرا شده است.
 برخی از افرادی که علیه آنها احکام اعدام صادر شده بود، از اعضای گروه های 
به  معترضان  محکومان  میان  در  و  هستند  القاعده  و  داعش  جمله  از  تندرو 

سیستم حکومتی آل سعود نیز دیده می شود.
 شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه و از منتقدان اصلی دولت سعودی نیز در 
میان کسانی است که اخیرا دستگاه قضایی عربستان، علیه وی حکم اعدام صادر 

کرده است.
 این رویداد تلخ ادامه همان سیاست دوگانه حقوق بشری است که برای برخی 
می بیند و بیانیه می دهد و چنین و چنین می کند، اما در جایی دیگر به محاق 

ندیدن و نشنیدن فرو می رود.
 اعدام های روز گذشته حکومت سعودی سند ننگین دیگری در کارنامه خاندان 

پادشاهی کشوری است که در این سال ها کشتار، ترور و تزریق پول های 
از  اقداماتش فراتر  از کارها و  کثیف به گروه های تکفیری و تروریستی بخشی 

از مدت ها قبل در  این کشور که  اعدام رهبر شیعیان  بوده است.  مرزهایش 
زندان به سر می برد و منتظر امضای پادشاه عربستان بود، نیز برگ دیگری از 
برجسته  روحانی  النمر  باقر  اعدام شیخ  ادامه جنایات خصمانه سعودی هاست. 
از  متعددی  بیانیه های  و  اعتراض ها  که  افتاد  اتفاق  حالی  در  عربستانی  شیعه 
سوی بسیاری از شخصیت ها در تمجید از این روحانی شیعه و رد اعدام ظالمانه 
وی پیش از این منشر شده بود. هشدارهای زیادی از سوی علما، اندیشمندان 
و سازمان های اسالمی و بین المللی مبنی بر پرداخت سنگین بهای این اعدام 
درک  عدم  و  شیطان  فرمانی  به  گوش  اما  بود،  شده  داده  سعودی  سران  به 
شیخ  این  خون  شدن  ریخته  باعث  سعودی  حاکمان  سوی  از  مسایل  درست 
شیعه به ناحق گردید. سازمان های حقوق بشری جهان که برای اعدام جانیان و 
قاچاقچیان مواد مخدر فریادشان گوش فلک را کر می کرد، انگار به خواب و مرگ 
ابدی گرفتار آمده اند. سازمان هایی که ساخته و پرداخته همان شیطان بزرگند 
و  برای آن طرفی ها  آنان نیست. سازمانی هایی که سازشان  از  انتظار زیادی  و 

پول های عربی کوک است، اما برای دیگران ناکوک و بی کوک می شود.
سقوط  سراشیبی  در  که  سعود  آل  اکنون  و  شد  اعدام  النمر  باقر  نمر  شیخ    
این روند  باید منتظر روزهای سخت تری باشد که بر تند شدن  پیش می رود، 

می افزاید.

دکتر جهانگیری در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو تصریح کرد: 
رفع دغدغه های بخش آب، نیازمند عزم ملی و مشارکت عمومی 

است 
در  موجود  دغدغه های  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
خصوص کمبود منابع آب و مسایل محیط زیست گفت: مدیریت 
مصرف آب و رفع دغدغه های موجود در این بخش، نیازمند عزم 

ملی، اراده عمومی و مشارکت همه آحاد جامعه است.
نیرو،  وزارت  ارشد  مدیران  نشست  در  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
اظهار داشت: وزارت نیرو، وزارتی بسیار پراهمیت است و نقشی 

کلیدی در توسعه کشور دارد.
وی افزود: مدیریت منابع آب، تامین آب شرب مورد نیاز شهرها 
و روستاها، خدمات جمع آوری و دفع فاضالب و مدیریت تولید 
و کنترل شبکه برق مجموعه وظایف مهمی است که وزارت نیرو 
عهده دار آنهاست؛ هر گونه خلل در این گونه خدمات نارضایتی 

مردم را به همراه خواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت وزارت نیرو در توسعه 
کشور خاطر نشان کرد: پیش نیاز هر گونه توسعه ای، ارایه خدماتی 

نظیر آب و برق است که توسط وزارت نیرو تامین می شود.
بارش های  بهبود وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  دکتر جهانگیری 
امسال نسبت به سال های قبل گفت: دغدغه هایی که نسبت به 
محدودیت منابع آب وجود دارد، باید به صورت دقیق و صادقانه 
برای مردم تشریح شود و مردم باید از نگرانی جدی که در زمینه 

کمبود منابع آب کشور وجود دارد، مطلع باشند.
وی افزود: هیچ دولتی قصد نگرانی مردم خود را ندارد و تاکید 
مستمر بر محدودیت منابع آب به این خاطر است که یک اراده 

جمعی در میان آحاد جامعه ایجاد شود تا مدیریت این دغدغه و 
محدودیت آسان تر شود.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: موضوع آلودگی هوا و مسایل 
از چالش های جدی پیش روی کشور  نیز یکی  زیست محیطی 
است که باید صادقانه آن را با مردم در میان بگذاریم و از همه 
آحاد جامعه در این مسیر کمک بخواهیم؛ زیرا تجربه نشان داده 
است، هرگاه دولت توانسته در کاری موفق شود، مشارکت سازنده 

مردم نیز با دولت همراه بوده است.
دقیق  رسانی  اطالع  با  خواست  نیرو  وزارت  از  جهانگیری  دکتر 
فرهنگ سازی  طریق  از  آب،  منابع  کمبود  در خصوص  مردم  به 
و استفاده از جامعه فرهنگی و رسانه ای کشور، مشارکت مردم را 

برای این موضوع مهم جلب کند.
اعمال  در  باید  نیرو  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
کند،  اقدام  جدیت  با  آب  منابع  مدیریت  در  خود  سیاست های 
تصریح کرد: وزارت نیرو باید بدون هرگونه اغماض این سیاست ها 

را دنبال کند و از مواضع کارشناسی خود عقب نشینی نکند.
اجرای  در  خصوصی  بخش  مشارکت  لزوم  بر  جهانگیری  دکتر 
طرح های مرتبط با آب و فاضالب تاکید کرد و گفت: بودجه دولت 
با محدودیت مواجه است و اگر بخش خصوصی به این طرح ها 
وارد شود، بسیاری از برنامه ها با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد.

براساس  نیرو،  وزارت  استانی  مدیران  ارزیابی  اگر  افزود:  وی 
موفقیت آنها در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی باشد، شاهد 
آن خواهیم بود که بسیاری از طرح های عمرانی در مدت زمان 
باشد که  به گونه ای  باید  برنامه ریزی ها  البته  اجرا شود.  کوتاهی 
باشد  داشته  اقتصادی  توجیه  ها  به طرح  بخش خصوصی  ورود 

سودآور خصوصی  بخش  برای  ها  طرح  این  در  مشارکت   و 
 باشد.

اجرای  روند  به  بخشیدن  سرعت  جمهور  رییس  اول  معاون 
برنامه های مرتبط با مهار آب های مرزی را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: خوشبختانه با مجوز مقام معظم رهبری 10 میلیارد دالر 
از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آب و خاک 
کشور در اختیار دولت قرار گرفت که بخش قابل مالحظه ای از 
این منابع برای طرح های آبی در اختیار وزارت نیرو است و انتظار 
داریم با وجود این منابع مالی، شاهد سرعت و جدیت بیشتری در 

اجرای طرح ها باشیم.
آب  تامین  اهمیت  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  نیرو  وزیر 
این خدمات  به  نیاز 24 ساعته و همگانی مردم کشور  و برق و 
برخی  و  خشکسالی  سال   15 وجود  با  خوشبختانه  گفت: 
است  شده  ارایه  خوبی  به  برق  و  آب  خدمات  ها،  محدودیت 
کشور برق  و  آب  صنعت  کارکنان  همه  تالش  مرهون   که 

 است.
مهندس چیت چیان رویکردها و اقدامات نوین صنعت آب و برق 
کشور در دولت یازدهم را تشریح کرد و گفت: تعیین و ابالغ مقادیر 
آب قابل برنامه ریزی سطحی و زیرزمینی مناطق مختلف کشور 
برای نخستین بار در تاریخ کشور در دولت یازدهم اتفاق افتاد و 
برنامه ریزی کمی و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی 
و نیز تسریع در اجرای طرح های مرزی از دیگر اقدامات در دولت 

یازدهم بوده است.
طرح  اجرای  شروع  برق،  توزیع  شبکه  تلفات  کاهش  نیرو  وزیر 
هوشمندسازی شبکه، افزایش میزان بهره برداری از ظرفیت موجود 

تولید برق و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی را به عنوان 
دیگر اقدامات نوین این وزارتخانه در بخش برق عنوان کرد.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور، معاونین برنامه ریزی 
منابع  و  تحقیقات  و  انرژی  و  برق  آبفا،  و  آب  اقتصادی،  امور  و 

این  برنامه ها و عملکرد  از  ارایه گزارشی  به  نیرو  انسانی وزارت 
در  و  پرداختند  خود  وظایف  و  مسئولیت  حوزه  در  وزارتخانه 
 ادامه چالش های موجود و راهکارها و پیشنهادات خود را مطرح

 کردند.

دکتر جهانگیری در نشست مديران ارشد وزارت نیرو تصريح کرد: 

رفع دغدغه های بخش آب، نیازمند عزم ملی و مشارکت عمومی است 

خبرگزاری فرانسه: 
روحانی آمريکا را وادار به عقب نشینی کرد

واکنش مقام آمريکايی به نامه اخیر روحانی:  
ما همچنان مقابل برنامه موشکی ايران خواهیم ايستاد

 نامه آيت اهلل نمر به مادرش پس از 
شنیدن حکم اعدام 

اعدام دسته جمعی 47 نفر و شیخ نمر در عربستان:

تعريف حقوق بشر در قاموس آل سعود

 بیانیه مشترک جامعه مدرسان، شورای 
عالی و مرکز مديريت حوزه: 

اعدام شیخ نمر نشانه تزلزل 
ارکان حکومت نامشروع 

سعودی است 
جامعه مدرسان، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه با صدور 
بیانیه مشترک، ضمن محکوم کردن اعدام شیخ نمر، از عموم علما، فضال، 
همین  به  که  اعتراض آمیزی  تجمع  در  کردند  دعوت  اساتید  و  طالب 

مناسبت در مسجد اعظم قم برگزار می شود، شرکت کنند. 
به گزارش کیمیای وطن، جامعه مدرسان حوزه علمیه قم، شورای عالی 
و مرکز مدیریت حوزه های علمیه با صدور بیانیه ای مشترک اعدام شیخ 

نمر را محکوم کردند.
متن بیانیه که در اختیار خبرگزاری رسا قرار گرفته به این شرح است: 

اناهلل و انا الیه راجعون
َِّذیَن َظلَُموا أَیَّ ُمنَقلٍَب یَنَقلُِبوَن )شعراء/227( َوَسَیْعلَُم ال

در نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم که رژیم سرسپرده عربستان با وجود 
اعتراض های فزاینده و گسترده جهان اسالم، حکم اعدام شیخ نمر باقر 

النمر و تعدادی از همراهان وی را اجرا نموده است.
ناکامی دشمنان اسالم  بیانگر  از هرچیز  این حرکت ناجوانمردانه بیش 
مسلمان  مردم  مبارزات  با  مقابله  در  سعود  آل  خودفروخته  حکام  و 
کشورهای اسالمی، همچون یمن، سوریه، لبنان و عراق بوده و نشان از 

تزلزل هر چه بیشتر ارکان حکومت نامشروع آنهاست.
حوزه علمیه قم، با اعالم محکومیت شدید این حرکت نابخردانه، حسب 
نظر مراجع عظام تقلید )دامت برکاتهم(، در اعتراض و اعالم انزجار از 
 13/10/13۹4 یکشنبه  روز  را  حوزه  دروس  ننگین،  حکم  این  اجرای 

تعطیل اعالم می کند.
به همین مناسبت تجمع بزرگ حوزویان، ساعت 10:30 صبح در مسجد 
با سخنرانی حضرت آیت اهلل حاج سیداحمد خاتمی )دامت  اعظم قم 

برکاته( برگزار خواهد شد.
جامعه مدرسان حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه های علمیه، مرکز 

مدیریت حوزه های علمیه
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اقتصاد مقاومتی 2
با یک مقدمه در روزنامه مورخ94/10/12  شماره 56 ضمن بیان شرایط 
کشور به تعریف اقتصاد مقاومتی اشاره ای شد و عنوان گردید که در شرایط 
جنگ اقتصادی و جنگ نرم دشمن،  آنچه می تواند نجات بخش باشد، 
معجزه آسا مشکالت و موانع را به حداقل برساند، از فشار دشمن بکاهد، 
نگرانی های جامعه را به حداقل ممکن برساند و دشمن را از تحریم ها و 
فشارهای اقتصادی و جنگ نرم مأیوس و پشیمان کند، اجرای اقتصاد 
 مقاومتی است که در این شماره به محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی 

می پردازیم.
و  بحران زدایی  مقاوم سازی،  است که درپی  مفهومی  مقاومتی  اقتصاد 
ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح 
می شود؛ قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی 
مقاومتی کاهش  اقتصاد  است.  و مدبرانه، پیش شرط چنین موضوعی 
وابستگی ها و تاکید بر مزیت های تولید داخل و تالش برای خود اتکایی 

است.
برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

حمایت ازتولید ملی
تولید  تداوم  ضرورت  بر  اخیر  درسال های  رهبری  معظم  مقام  تاکید 
ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دل نبستن و چشم ندوختن به 
دست دیگران، روی پای خود ایستادن و تکیه بر توانمندی های داخلی 
و... مبین وظایفی است که برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم 
است؛ حلقه هایی که نحوه تعامل آنها بر روی هم، تاثیر مستقیم دارد و 
نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است. یعنی هرچقدر که مردم را 
تشویق به خرید کاالی داخلی کنیم، ولی کیفیت تولید کاالی داخلی 
پایین باشد، عمال رغبتی از سوی مردم به خرید کاالی تولید داخلی 

نخواهد بود.
ولی  کند،  همت  باکیفیت  کاالی  تولید  برای  هم  تولیدکننده  اگر   
یا  ندهند  ارایه  مالی  و  پولی  خدمات  کشور،  بانکی  سیستم  و  دولت 
نسبت  مردم  یا  کند  سخت  را  کار  و  کسب  فضای  اقتصادی،  قوانین 
بود.  خواهد  منفی  نتیجه  هم  باز  باشند،  بی رغبت  داخلی  کاالی  به 
اهداف  از  کنیم،  باز  را  کشور  واردات  درهای  چقدر  هر  طرفی  از 
حلقه ها  این  ارتباطات  تمامی  باید  لذا  شده ایم؛  دور  مقاومتی  اقتصاد 
پیدا  بهبود  ملی  تولید  افزایش  راستای  در  و  شده  اصالح   باهم 

کند.
 متأسفانه در یک دو سال اخیر شاهد این بودیم که نه تنها به اهداف 
اشتباه  گاهی  و  منفعالنه  گاهی  سیاست های  با  بلکه  نشدیم،  نزدیک 
که  چرا  گرفته ایم؛  فاصله  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  از  ساده اندیشانه  و 
رکود موجود، باعث تعطیلی تولید داخلی و افزایش بیکاری و... شده 
آنچه گذشت  تجدیدنظر  با  برنامه ریزان  و  مدیران  باید  اکنون  و  است 
تدوین  را  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  مسیر  در  آمده  وجود  به  مشکالت 
و به جد ورود پیدا کنند. از تعطیلی بیشتر گارگاه ها و مراکز تولیدی 
واردات  بستن  و  تولید  توسعه  موانع  بردشتن  با  و  نمایند  گیری  جلو 
 بی رویه و مخرب راه را برای اجرای تمام عیار اقتصاد مقاومتی هموار

 نمایند.

«« اقتصاد مقاومتی

با  »رنگ چروک«  ورق  تن  کشور 30  در  بار  اولین  براي 
کیفیت قابل رقابت با انواع مشابه کره اي و چیني در خط 

ورق رنگي فوالد مبارکه تولید شد.
مهندس فرآیند ناحیه نورد سرد در این رابطه گفت: این 
نوع ورق با ارزش افزوده باالتر نسبت به ورق هاي معمولي 
از انواع ورق هاي ویژه تولیدي در فوالد مبارکه است و در 
بازارهاي داخلي و صادراتي و بیشتر در بخش هاي داخلي 
بیروني  نماي  در  بعضا  و  منازل  دکوراسیون  ساختمان، 

ساختمان ها کاربرد دارند. 
هیبت اهلل ترکي در خصوص ویژگي هاي ورق هاي »رنگ 
با  طرف  یک  از  فوالدي،  ورق  رنگ کاري  گفت:  چروک« 
هدف باال بردن عمر و دوام ورق زیرالیه و از طرف دیگر 
ورق  پوشش دهي  مي شود.  انجام  ورق  به  زیبایي بخشي 
باعث  آلومینیوم،  و  قلع  و  روي  مثل  فلزاتي  با  فوالدي 
ارتقاي دوام ورق شده و اثر تخریبي محیط هاي خورنده و 
اکسیدي روي آن را به حداقل مي رساند. اعمال پوشش هاي 
مختلف توسط رنگ هایي با پایه مواد پلیمري، باعث مي شود 
که ورق عالوه بر محفوظ شدن در مقابل عوامل خورنده 

مثل آب و رطوبت، ظاهري خوشایند داشته باشد.
وي در توضیح بیشتر کاربرد این نوع ورق ها افزود: کاربرد 
و  باشد  متنوع  مي تواند  چروک«  »رنگ  ورق هاي  رنگ  و 
متناسب با ذایقه بیننده شکل هاي مختلفي به خود بگیرد. 
اغلب رنگ ها سطحي صاف و براق دارند؛ اما ایجاد بافت روي 
رنگ و زبر کردن آن، مي تواند زیبایي خاصي به خصوص 
در دکوراسیون داخلي منازل داشته باشد. رنگ هاي چروک 
نوع خاصي از رنگ ها هستند که در آنها سطح ورق رنگ 

شده داراي بافت خاص و چروک است. رنگ هاي چروک 
)Wrinkle( به خاطر ظاهر زیبا و ماتي که دارند، بیشتر 
در بخش هاي داخلي ساختمان و دکوراسیون منازل قابلیت 
کاربرد دارند. هرچند به واسطه خواص ضدخوردگي خوب 

مي توانند در نماي ساختمان ها هم استفاده شوند.
چسبندگي  و  مکانیکي  خواص  کرد:  نشان  خاطر  ترکي 
نوع  این  از دیگر ویژگي هاي  به ورق زیر الیه  خوب رنگ 
پوشش هاست. انعطاف پذیري خوب رنگ و مقاومت مناسب 

آن در مقابل نیروهاي ضربه اي باعث شده، ورق هاي رنگي 
تولیدي با این رنگ ها به راحتي در مقابل تغییر شکل هاي 
ناشي از فرآیند Roll forming، بدون نگراني از کندگي 
رنگ، مقاومت خوبي از خود نشان دهند. این نوع ورق ها به 
واسطه خواص مکانیکي ارتقا یافته اي که دارند، در تولید 
مثل شکل هاي  تند،  زوایاي  داراي  پانل  ساندویچ  قطعات 

ذوزنقه اي به راحتي مورد استفاده قرارمي گیرند.
وي در خصوص تنوع و ضخامت رنگ ورق هاي تولید شده 

از:  عبارتند  تولیدي  رنگ هاي  رنگ(  )شماره  رال  گفت: 
داراي  رنگ هاي  در  که  )سبز(  و 6005  )قهوه اي(   8017
بافت  ریزي  و  عبارتي درشتي  به  یا  زبري  میزان  چروک، 
بستگي به ضخامت رنگ دارد. ضخامت رنگ هاي چروک در 
ورق هاي رنگي حدود 18تا 25 میکرون است. در ضخامت 
 25 میکرون، درشتي بافت بیشتر از ضخامت 18 میکرون

 است.
مهندس فرآیند ناحیه نورد سرد با اشاره به روش هاي تولید 
تولید  متداول جهت  روش  در  گفت:  محصوالت  نوع  این 
رنگ هاي نقش دار )داراي الگو مثل طرح چرم(، ورق رنگي 
که داراي رنگي با ضخامت حدود 200میکرون است از بین 
غلتک هاي چرخان منقش عبور کرده و نقش غلتک روي 
ورق اعمال مي شود. مزیت رنگ هاي چروک که اخیرا در 
خط ورق رنگي تولید شده، این است که در آنها ضخامت 
رنگ کم است و از طرفي نیاز به تجهیز ایجاد نقش جهت 
این  بودن  جدید  به  توجه  با  گردیده.  مرتفع  آنها،  تولید 
محصوالت  به  خارجي  مشتریان  توجه  و  پوشش ها  گونه 
مي توان  چروک،  و  نقش دار  سطح  ویژگي  با  رنگي  ورق 
متمرکز محصوالت  اینگونه  فروش  روي  را  صادرات   بازار 

کرد.
سرد  نورد  ناحیه  مدیریت  حمایت هاي  از  خاتمه  در  وي 
واحد  کارکنان  تالش  و  تولید،  فني  گروه  همکاران  و 
گالوانیزه و رنگي، آزمایشگاه ها، فروش، خرید مواد اولیه و 
انرژي،MPT، کنترل کیفي و تمامي واحدهاي همکار که 
در رسیدن به این اهداف تاثیر به سزایي داشتند، تشکر و 

قدرداني کرد.

به  توجه  با  نیرو  وزیر  برنامه ریزی  و  اقتصادی  امور  معاون 
تاکید  برق  و  آب  قیمت  افزایش  احتمال  گفت وشنودهای 
کرد: وزارت نیرو در زمان حاضر، هیچ برنامه ای برای افزایش 

تعرفه های آب و برق ندارد.

در  داشت:  اظهار  علیرضا  دایمی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
گذشته نیز در این مورد اعالم شده که وزارت نیرو نه در سال 
در  افزایشی  هیچ گونه  آینده،  سال  اول  نیمه  در  نه  و  جاری 

قیمت های آب و برق اعمال نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه هرگونه تغییر در قیمت تعرفه های آب و برق 
نیاز به مجوز شورای اقتصاد دارد، افزود: بر اساس برنامه های 
وزارت نیرو با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها، فعال برنامه ای 
این وزرات خانه  این تعرفه ها نه در دولت و نه در  برای تغییر 
مطرح نیست؛ طبعا از آن تاریخ به بعد نیز، هر تغییری در نرخ ها 

باید با تصویب دولت و شورای اقتصاد صورت گیرد.
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو با تاکید بر اینکه 
وزارت نیرو در زمان حاضر هیچ برنامه ای برای افزایش تعرفه های 
آب  و برق ندارد، اذعان داشت: مباحث مربوط به جبران ما به 
التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت واقعی آب و برق همواره بین 
دولت و وزارت نیرو وجود داشته است؛ چرا که دولت بخشی 
از هزینه های آب و برق را تامین می کند و مناسب است این 

پرداختی ها به صورت شفاف و هدفمند برنامه ریزی شود.

یکی از مالک های ارزیابی دولت ها در مدت فعالیتشان نمودار 
تورمی در اقتصاد کشورهاست؛ تورم در ایران طی سال های 
که  شده  نوساناتی  دستخوش  مختلف،  دولت های  و  اخیر 
گزارش  به  است.  رسانده  ثبت  به  نیز  را  باالیی  رکوردهای 
کیمیای وطن،  در دو سه سال اخیر، با پدیده ای به عنوان 
پدیده رکود تورمی روبه رو شدیم؛ آمارها نشان می دهد در 
این مدت بسیاری از کارخانه ها به حالت تعطیلی در آمده 
عدم  واسطه  به  که  بوده اند  متعددی  تجاری  واحدهای  و 
حمایت های دولتی و واردات، اقدام به اخراج کارگران خود 
کرده اند؛ موضوعی که منجر به رکود در اقتصاد و افزایش روند 
بیکاری در کشور شده است. در حالی که تشدید تحریم های 
اقتصادی در سال های گذشته مشکالتی برای برخی صنایع 
کشور به وجود آورده است، روند افزا یش واردات و مصرف 
به موج تعطیلی کارخانه ها  کاالهای خارجی هم در کشور 
و کارگاه های تولیدی داخلی دامن زده است. به رغم اینکه 
دغدغه ایجاد اشتغال یکی از شعارهای اصلی دولت هاست؛ اما 
روند از بین رفتن شغل های موجود ادامه دارد و هر روز افراد 

جدیدی به لیست بیکاران کشور افزوده می شوند.
یا در  تعطیل  ««50 درصد واحدهای صنعتی اصفهان 

آستانه تعطیلی
سال  چند  در  کشور  شده  تعطیل  کارخانه های  فهرست   
کارشناسان  از  بسیاری  اما  بوده؛  تاسف برانگیز  بسیار  اخیر 
تعدیل  گسترده  موج  سال   ،94 سال  معتقدند  مسئوالن  و 
کارگران است به نحوی که در 9 ماهه امسال ده ها هزار نفر 

به دلیل رکود اقتصادی در سطح ایران بیکار شده اند.
 آمارها نشان می دهد اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان 
کشور، 30 درصد واحدهای صنعتی آن در تعطیلی مطلق 
و 40 درصد نیز با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت 
و  اقتصادی  مشکالت  استان  معضل  اصلی ترین  و  می کنند 

بیکاری است.
 همچنین 21 درصد از واحدهای صنعتی کالن شهر اصفهان 
زیر 25 درصد کار می کنند و این موضوع نشان می دهد که 
حدود 50 درصد واحدهای صنعتی اصفهان تعطیل یا در حال 

تعطیلی هستند.

تولید ورق های »رنگ چروک« در فوالد مبارکه اصفهان 

شهردار اصفهان:
برنامه »اصفهان 1400« قطب نمای فعالیت های شهرداری برای 5 سال آینده است

تا پایان نیمه اول سال آینده هیچ گونه افزایشی در 
قیمت های آب و برق اعمال نخواهد شد

اصلی ترین معضل اصفهان، مشکالت اقتصادی و بیکاری است

شهردار اصفهان گفت: برنامه »اصفهان 1400« قطب نمایي براي تمام 
اقدامات و فعالیت هاي عمراني ، فرهنگي،  اجتماعي،  ورزشي و ترافیکي 

شهرداري اصفهان برای پنج سال آینده است.
مهدي  دکتر  اصفهان،   شهرداري  رسانه اي  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
جمالي ن ژاد با حضور در یکصد و شانزدهمین جلسه علني شورای اسالمي 
شهر اصفهان و تحویل الیحه برنامه 1400 شهرداري به شوراي اسالمي 
شهر، با اشاره به همکاري و تعامل سازنده معاونت  هاي مختلف شهرداري 
اصفهان اظهار کرد: این تعامل در معاونت برنامه ریزي،  پژوهش و فناوري 
شهرداري بیش از دیگر معاونت ها مشاهده شده و از این رو فعالیت هاي 

صورت گرفته شایسته تقدیر است.
وي با بیان اینکه اصفهان، طي 108 سالي که شهرداري در آن مستقر 
شخصیتي  با  شهر  همواره  هم  آن  از  قبل  سال  صدها  حتي  و  شده 
و  است  کرده  حرکت  هدف  با  همیشه  شهر،  این  است،  افزود:  بوده 
برنامه ریزي هاي انجام شده براي آن با در نظر گرفتن ظرفیت  ها،  نیازها و 

شرایط شهر اصفهان تدوین و تنظیم شده است.
شهردار اصفهان در ادامه با بیان اینکه دانش برنامه ریزي در شهرداري 
تدوین  به  مي توان  راستا  این  در  کرد:  بیان  است،  سابقه دار  اصفهان 
برنامه هاي اصفهان +22،  اصفهان 85، اصفهان 90 و اصفهان 95 اشاره 

کرد.
««تدوین برنامه اصفهان 1400 با 6 هزار نفر – ساعت کار

وي با بیان اینکه برنامه اصفهان 1400 شهرداري اصفهان نیز با همت، 
جدیت و کار فشرده طي 180 جلسه و 6 هزار نفر – ساعت کار تدوین 
شده است،  افزود: این برنامه قطب نمایي براي تمام اقدامات و فعالیت هاي 
عمراني ، فرهنگي،  اجتماعي،  ورزشي  و ترافیکي شهرداري اصفهان طي 

پنج سال آینده خواهد بود.
اصفهان  برنامه  تدوین  در  داد:  ادامه  جمالي نژاد 

ابالغي  اداري  نظام  کلي  از سیاست هاي   1400
تدوین  مطالعات  رهبري،   معظم  مقام 

اصفهان،   شهر  راهبردي  اولویت هاي 
و  جامع  طرح  استان،  آمایش  طرح 

مسایل  اصفهان،   شهري  تفضیلي 
برنامه   10 اصفهان،  شهر  کلیدي 
نیازسنجي  پروژه  اداري،   تحول 
استراتژي  شهروندان،   از  عمومي 
مطالعات    ،1414 توسعه 
آسیب شناسي برنامه اصفهان 95 
نوسازي  راه  نقشه   و  برنامه ها  و 
اداري  نظام  و  مدیریت  تحول  و 
استفاده  کشور  شهرداري هاي 

شده است.
وی تصریح کرد: از ویژگي  هاي این 
برنامه مي توان به نگاه جامع به شهر 

و شهرداري اشاره کرد که برخالف 
از  را  خود  تمرکز  گذشته  برنامه  هاي 

روي شهر و فعالیت هاي عمراني برداشته 
و به صورت جامع به کل شهرداري توجه 

نگاه بخشي و وظیفه اي پرهیز شده از   شده و 

 

است.
««تهیه برنامه چشم انداز 5 ساله اصفهان در 

دو سطح راهبردی و عملیاتی
بر  تاکید  با  ادامه  در  اصفهان  شهردار 
اصفهان  شهرداري   1400 برنامه  اینکه 
عملیاتي  و  راهبردي  سطح  دو  در 
تدوین  تهیه شده است،  اظهار کرد: 
برنامه بر اساس دو رویکرد هدف سو 
رکن  سه  بر  تاکید  مشکل سو،   و 
شهر، شهروندان و مدیریت شهري 
تدوین  برنامه ریزي،   فرآیند  در 
پیشرفت  قسمت  دو  در  برنامه 
حرکت  شهرداري،   تحول  و  شهر 
سمت  به  سازماني  برنامه ریزي  از 
و  نتایج  اساس  بر  برنامه ریزي 
توسط  برنامه  پیامدها،  تدوین 
شهرداري  کارشناسان  و  مدیران 
و  بیروني  ظرفیت هاي  از  استفاده  با 
و  مدیریت  نظام  استقرار  زمینه سازي 
ارزیابي عملکرد در سطوح و پیامدها،  نتایج 
 و عملکردها از جمله ویژگي هاي این برنامه

 است.

برنامه اصفهان 1400 شهرداري اصفهان  براي تدوین  وی اضافه کرد: 
برنامه ریزي  کمیته  جلسه  راهبردي،  10  کارگروه  جلسه   133
عالي  شوراي  جلسه   12 و  راهبردي  شوراي  جلسه  معاونت ها،  28 
شده تشکیل  ساعت  فر   150 و  هزار   6 از  بیش  با   برنامه ریزي 

 است.
جمالی نژاد با بیان اینکه در تدوین برنامه 1400 شهرداري اصفهان در 
سطح راهبردي چهار هدف کالن،  9 سیاست کالن،  6 ارزش کلیدي، 22 
هدف خرد و 43 راهبرد در نظر گرفته است،  افزود: در سطح عملیاتي 
شهرداري،   شاخص  پروژه هاي  دسته  سه  به  شهرداري  پروژه هاي  نیز 
پروژه هاي مناطق 15گانه و پروژه هاي تحول در شهرداري تقسیم شده 

است.
اقتصادي  پیش بیني هاي  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
زمان  مدت  در  شهرداري  دسترس  در  مالي  منابع  میزان  شده  انجام 
میلیارد  هزار   160 حدود  اصفهان  شهرداري   1400 برنامه  اجراي 
عملیاتي  و  راهبردي  برنامه  ارایه  از  رو، پس  این  از  است، گفت:  ریال 
با  فعالیت ها  اثربخشي  بُعد  در  عملکرد  ارزیابي  اصفهان  شهرداري 
خواهد قرار  بررسي  مورد  ارزیابي  و  کنترل  و  پیامدي  شاخصه   دو 

 گرفت.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در فاز اولیه تدوین شاخص ها 18 شاخص 
پیامدي و 164 شاخص ارزیابي و کنترل تدوین شده است،  اضافه کرد: 
در فاز دوم این طرح نیز بازنگري شاخص ها و اجراي مدل ارزیابي در 

نرم افزار QPR انجام مي شود. 



مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
ماه   9 در  گفت:  اصفهان  استان  امداد  کمیته 
در  ریال  میلیون   25 و  میلیارد   87 گذشته 
این  حمایت  تحت  مددجویان  مسکن  بخش 

کمیته در استان هزینه شده است.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان، علیرضا 
ارایه خدمات 9 ماهه بخش مسکن  از  رجایی 
ماه   9 در  کرد:  اظهار  و  خبرداد  مددجویی 
گذشته 87 میلیارد و 25 میلیون ریال اعتبار 
خدمات  مورد   558 و  هزار   3 اجرای  برای 
مسکن  مددجویان تحت پوشش استان هزینه 
شده است که 14 میلیارد و 520 میلیون ریال 
میلیارد   29 دولتی،  اعتبارات  محل  از  هزینه 
 38 و  درآمدها  محل  از  ریال  میلیون   485 و 
کمک  محل  از  ریال  میلیون   89 و  میلیارد 
شده  هزینه  مددجویان  خود  آورده  و  خیرین 

است.
تامین  بخش  در  هزینه ها  مجموع  افزود:  وی 

یا  تکمیل  احداث،  شامل:  مددجویان  مسکن 
خرید مسکن شهری، تعمیر و بازسازی مسکن، 
از  روستایی  مسکن  مقاوم سازی  و  بهسازی 
بهسازی  و  تکمیل  بانکی،  تسهیالت  طریق 
معافیت  شهری،  مسکن  و  روستایی  مسکن 
نیز  و  شهرداری ها  عوارض  و  ساختمان  پروانه 
بوده  فاضالب  و  برق  آب،  انشعابات  معافیت 
مهندسی  امور  و  مسکن  تامین  مدیر  است. 
ساختمان کمیته امداد استان اصفهان تصریح 
و  تعمیر  مورد  مسکن  و 859  هزار  یک  کرد: 
مورد   169 که  است  گرفته  قرار  بازسازی 
حمام،  بهداشتی،  سرویس  احداث  برای  آن 
است.  بوده  آشپزخانه  احداث  و  حصارکشی 
وی ادامه داد: 29 میلیارد و 500 میلیون ریال 
بازسازی هزینه شده است که  جهت تعمیر و 
از محل  آن  ریال  میلیون  و 346  میلیارد   24
 100 و  میلیارد   5 و  امداد  کمیته  درآمدهای 
میلیون ریال آن از محل اعتبارات دولتی هزینه 

شده است.
 268 و  میلیارد   5 بر  بالغ  کرد:  اضافه  رجایی 
میلیون ریال نیز برای تکمیل و بهسازی 193 
شده  هزینه  شهری  و  روستایی  مسکن  مورد 

است.
وی در پایان از معافیت انشعابات آب، برق، گاز 
و فاضالب خبر داد و گفت: در این مدت یک 
مددجویی مشمول  مورد مسکن  و 101  هزار 

معافیت هزینه انشعابات شده اند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
اجرای   از  هدف  گفت:  کشور  نماز  اقامه 
طرح مبین این است که به کمک مدیران 
برنامه ریزی  مدارس  در  نماز  اقامه  درباره 
با  را  دانش آموزان  بتوانیم  تا  شود  انجام 
بیشتر آشنا کنیم. سید علی  نماز  موضوع 
منیری در حاشیه همایش مدیران مدارس 
شهرستان که باموضوع ترویج فرهنگ نماز  
برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
برنامه ای که در این شهرستان برگزار شد 
شامل  که  است   مبین  ملی  طرح  جزو 
و  کشور  نماز  اقامه  ستاد  بین  همکاری 
ادامه  وی  است.  پرورش  و  آموزش  وزارت 
داد: هدفمان از اجرای این طرح این است 
نماز در  اقامه  به کمک مدیران درباره  که 
بتوانیم  تا  شود  انجام  برنامه ریزی  مدارس 
بچه ها را با موضوع نماز بیشتر آشنا کنیم. 
ستاد  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
اقامه نماز کشور گفت: این طرح امسال در 
هر  و  می شود  اجرا  کشور  مدرسه  هزار   4
شهرستانی دارای سهمیه ای خواهد بود؛ اما 
برخی از شهرستان ها به دلیل عالقه مندی 
بیشتر، طرح را در تمام مدارس اجرا خواهند 

کرد، گلپایگان دارای سه سهمیه بود؛ اما به 
دلیل استقبال این شهرستان سهمیه آنها 
نشان  خاطر  منیری  است.  رسیده   80 به 
نیاز  بازدهی  برای  فرهنگی  کار  این  کرد: 
به زمان دارد؛ اما براساس یک ارزیابی که 
طرح  این  در  خوبی  کارهای  شده،  انجام 
پیوند  طرح  جمله  از  است؛  گرفته  صورت 
این طرح سعی می شود  با مساجد که در 
مسجد  یک  با  آموزان  دانش  از  هرکدام 
وضعیت  یادآورشد:  وی  باشند.  ارتباط  در 
اجرای این طرح در تمام استان ها از جمله 
اصفهان بسیار خوب است و سهمیه استان 
اصفهان در این طرح حدود 300 سهمیه 

می باشد.

از  جدیدی  دستاورد  کارتن خواب،  زنان  پدیده 
زندگی  و  حاشیه نشینی  شهرنشینی،  گسترش 
مدرن است؛ دستاوردی که در سال های گذشته 
چهره شهر اصفهان را نیز مخدوش کرده است؛ به 
نحوی که روز به روز به تعداد آن ها افزوده می شود. 
بهزیستی  کل  اداره  پیشگیری  معاون  که  آنطور 
نیز،  اصفهان  استان  اصفهان می گوید: در  استان 
آمار یک سومی زنان کارتن خواب صدق می کند. 
شهیندخت  سخنان  به  فرشادی  مرضیه  اشاره 
موالوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و 
خانواده است که اخیرا اعالم کرده بود: » بررسی ها 
کارتن خوابی که  هزار  از 15  که  نشان می دهد 
هستند.«  زن  نفر  هزار  دارد، 5  وجود  کشور  در 
این مسئول استانی در ادامه با بیان اینکه کارتن 
خوابی زنان یک پدیده پنهان است، به نحوی که 
پاتوق های آنها قابل دست یابی نیست، می افزاید: 
به همین دلیل آمار دقیقی از تعداد زنان کارتن 
اساس  بر  اما  نیست؛  موجود  اصفهان،  در  خواب 
در  مختلف  پژوهش های  از  که  برآوردی  و  نُرم 
زده  حدس  است،  آمده  دست  به  دیگر  مناطق 
می شود که یک سوم کارتن خواب ها در اصفهان 
زن هستند. همچنین مطابق آمار اعالم شده 1.9 
درصد جمعیت اصفهان مبتال به اعتیاد هستند. با 
فرض جمعیت پنج میلیون نفری استان اصفهان، 
طبق برآورد تحقیقی 95 هزار نفر در این استان، 
و800  هزار   8 که  هستند  مخدر  مواد  به  معتاد 

نفر آنان را زنان معتاد تشکیل می دهند. اعتیاد، 
پیشگیری  معاون  که  است  دلیلی  عمده ترین 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان آن را موجب 
و  می داند  اصفهان  در  کارتن خواب  زنان  افزایش 
می گوید: زنان کارتن خواب در اصفهان معموال در 
رِنج سنی 40- 30 سال هستند و به دلیل اعتیاد 
خود در این سن مجبور به ترک خانه و کاشانه 
و تن دادن به پدیده کارتن خوابی می شوند. گره 
کارتن خوابی،  پدیده  با  زنان  اعتیاد  خوردن 
امور  مدیر  مهدویان،  مسعود  که  است  موضوعی 
اجتماعی مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
نیز در گفت وگو با خبرنگار ایمنا بر آن ُمهر تایید 
می زند و می افزاید: گسترش پدیده شهرنشینی و 
تغییر سبک زندگی،  رشد مهاجرت و همچنین 
در  را  کارتن خواب  زنان  نام  به  جدیدی  پدیده 
پی داشته است. آنطور که در اصفهان دیده می 
شود، کارتن خوابی زنان ناخودآگاه با پدیده اعتیاد 
عجین شده و کمتر زن کارتن خوابی دیده می شود 

که به اعتیاد آلوده نباشد.

براساس نتایج تحلیلی از آزمون های به عمل 
نمونه برداری  لبنی  فرآورده های  بر  آمده 
شده از سطح بازار استان یزد از سوی اداره 
لبنیات  کیفیت  وضعیت  استاندارد،  کل 
در  نیست.  مطلوب  استان  بازار  در  موجود 
با  طاها،  طرح  بازرسی های  چهارم  مرحله 
بررسی نتایج تحلیلی از آزمون های به عمل 
نمونه برداری  لبنی  فرآورده های  بر  آمده 
انواع  قبیل  از  استان  بازار  سطح  از  شده 
کره،  خامه،  ماست،  بستنی،  پنیر،  کشک، 
متاسفانه  که  شد  مشخص  شیر  و  دوغ 
بازار  در  موجود  لبنیات  کیفیت  وضعیت 
استان مطلوب نیست. از تعداد 122 مورد 
آزمون  مورد   237 تعداد  نمونه برداری، 
است  شده  انجام  فرآورده ها  این  روی 
عدم  مورد   73 و  مطابق  مورد   164 که 
مجموع  در  است؛  شده  مشاهده  انطباق 
مطابق  کامل  طور  به  نمونه ها  درصد   69
 31 و  است  بوده  مربوط  استانداردهای  با 
نیستند.  استاندارد  مطابق  نمونه ها  درصد 
ضمن اینکه از این تعداد عدم انطباق، 72 
درصد مربوط به آزمون های شیمیایی و 28 
درصد مربوط به آزمون های میکروبی است؛ 

میکروبی،  آزمون  حساسیت  به  توجه  با 
درصد مذکور شایان توجه است که عمدتا 
فرآورده های  نگه داری  نامناسب  شرایط  به 
باال  و  مربوطه  صنفی  واحدهای  در  لبنی 
به  تحویلی  خام  شیر  میکروبی  بار  بودن 
این گزارش  برمی گردد.  تولیدی  واحدهای 
نظر  از  هم  نمونه ها  درصد   16 می افزاید: 
میکروبی و هم از نظر شیمیایی دارای عدم 
فرآورده  به  مربوط  عمدتا  که  بوده  انطباق 
آمار  عیوب  به درصد  توجه  با  است.  خامه 
نشان می دهد که 83 درصد عیب مشاهده 
شده از نوع عمده و 14 درصد عیب بحرانی 
است؛40 درصد این عیوب عمده مربوط به 
عدم نشانه گذاری صحیح فرآورده ها توسط 

واحد تولیدی است.

مسئوالن برای بازدید از 
نمایشگاه ها منتظر دعوت نباشند

از  باید  استان  مسئوالن  از  کدام  هر  گفت:  اصفهان  امام جمعه 
نباشند؛  دعوت  منتظر  و  کنند  بازدید  تخصصی خود  نمایشگاه 
چراکه در این بازدیدها نیاز دستگاه های دولتی با تولیدات داخلی 
نمایشگاه های  شرکت  رسانه  واحد  گزارش  به  می شود.  برطرف 
جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده  اصفهان،  استان  بین المللی 
و  آب  تاسیسات  و  آب  صنعت  نمایشگاه  هفتمین  از  اصفهان 
نوین  فناوری های  و  تجهیزات  نمایشگاه  ششمین  و  فاضالب 
کرد.  بازدید  آتش نشانی  و  ایمنی  امنیتی،  حفاظتی ،  صنایع 
خود،  مفصل  بازدید  در  طباطبایی نژاد  یوسف  سید  آیت اهلل 
ضمن گفت وگو با غرفه داران، با تولیدات، خدمات و محصوالت 
آنان آشنا شد. امام جمعه اصفهان در حاشیه این بازدید گفت: 
خوشحالیم که در این نمایشگاه ها تولیدات بومی کشور و به ویژه 
ضمن  وی  است.  درآمده  نمایش  به  افتخار  با  اصفهان  استان 
آرزوی موفقیت برای صنعتگران کشور اظهار داشت: بی توجهی 
دولت به صنایع ملی و ورود تولیدات خارجی به کشور، باعث افت 
صنعت داخلی و بیکاری کارگران می شود. امام جمعه اصفهان 
تصریح کرد: اگر بخش خصوصی توانمندی داشته باشد، کارها 
باید صددرصد به بخش خصوصی واگذار شود که هم دلسوزتر 
طباطبایی نژاد  آیت اهلل  می کند.  سبک  را  دولت  بار  هم  و  است 
نمایشگاه تخصصی  از  باید  استان،  از مسئوالن  افزود: هر کدام 
خود به صورت ویژه بازدید کنند و منتظر دعوت نباشند؛ چراکه 
یک  کدام  که  شوند  می  متوجه  نمایشگاه ها  بازدید  صورت  در 
توسط  دارد،  نیاز  آن ها  دستگاه  که  تجهیزاتی  و  تولیدات  از 
به  نیاز  باعث می شود که  این  تولیدکننده داخلی تولید شده و 
خرید تجهیزات خارجی از بین برود. امام جمعه اصفهان با اشاره 
به اینکه نقش نمایشگاه در اقتصاد ملی، تاثیر به سزا و فراوانی 
تولیدکنندگان  همفکری  نمایشگاه ها  برگزاری  داد:  ادامه  دارد، 
و انتقال تجربیات مسئوالن است و بدون شک با احداث پروژه 
نمایشگاه بزرگ اصفهان، این تاثیر صد چندان خواهد شد. وی 
به مسئوالن پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان سفارش کرد: ترتیبی 
دهند که در این پروژه غرفه های ثابتی نیز از تولیدات ملی وجود 

داشته باشد. 

پل فلزی امسال تعریض می شود
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی 
حمید  می شود.  آغاز  جاری  سال  در  فلزی  پل  تعریض 
از  یکی  فلزی،  پل  تعریض  کرد:  اظهار  عصارزادگان 
طرح های شاخص منطقه 5 است که عملیات اجرایی آن 
به زودی آغاز می شود. وی با بیان اینکه عملیات اجرایی 
پل فلزی اکنون در مرحله تعیین پیمانکار است، افزود: بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده، در نظر داریم عملیات 
اجرایی تعریض پل فلزی را تا اردیبهشت ماه سال آینده 
تکمیل کنیم. مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان، با اشاره 
به اینکه تعریض خیابان حکیم نظامی به عرض 2.5 متر 
نیز انجام شده است، تصریح کرد: با تعریض خیابان حکیم 
نظامي و پل فلزي، بستر اجراي خط 2 بي.آر.تي در این 
محور فراهم مي شود. عصارزادگان با بیان اینکه اجرای این 
طرح با کمترین خسارت به فضای سبز انجام خواهد شد، 
خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سازه پل فلزی است، 

احداث آن در کارخانه نیز می تواند انجام شود.

اصفهان ، 50 حادثه در یک هفته
امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان  معاون 
گذشته  هفته  یک  طی  حادثه  مورد   50 از  بیش  گفت: 
رخ  حوادث  بیشترین  که  پیوست  وقوع  به  اصفهان  در 
داده، جاده ای است. داریوش کریمی در مورد امدادرسانی 
در  داشت:  اظهار  استان،  در  گذشته  حوادث  درخصوص 
دو  کارگاهی،  و  صنعتی  حادثه  مورد  یک  گذشته،  هفته 
و کوالک، 31  برف  مورد  مورد حوادث کوهستان، شش 
مورد حوادث جاده  ای، 12 مورد حادثه شهری، یک مورد 
حضوری  صورت  به  هم  11مورد  و  آب گرفتگی  و  سیل 
بوده است. وی اعالم کرد: در هفته گذشته به 733 نفر 
از برف  که در محورهای مواصالتی استان اصفهان متاثر 
نجات  و  امداد  معاون  شد.  امدادرسانی  بودند،  کوالک  و 
این  اینکه در  بیان  با  استان اصفهان  جمعیت هالل احمر 
مدت سه مورد عملیات رهاسازی انجام شده است، اظهار 
داشت: 391 نفر نیز توسط نیروهای امدادی این جمعیت 
تیم   95  : کرد  تصریح  کریمی  یافتند.  اضطراری  اسکان 
امدادی شامل 265 امدادگر و نجاتگر  همراه با تجهیزات 
در  گرفته شدند. وی:  به کار  ها  عملیات  این  در  امدادی، 
نیروهای  استان،  راه های  در  یخبندان  و  برف  بارش  پی 
امدادی این جمعیت در تمام پست های امدادی به حالت 
آماده باش کامل بودند تا در صورت بروز هرگونه حادثه 
ارایه دیده  حادثه  افراد  به  را  امدادی  خدمات   احتمالی 

 دهند.

آمادگی دامپزشکی اصفهان 
برای ارتقای کیفیت شیر

مدیر کل دامپزشکی اصفهان گفت: این اداره کل، در نظر 
دارد با ارایه مشاوره های علمی به منظور افزایش کیفیت 
شیر با بنگاه های اقتصادی مرتبط، برای صادرات محصوالت 
اظهار  اقدام کند. شهرام موحدی  به دیگر کشورها  لبنی 
داشت: در راستای افزایش کیفیت شیر تولیدی در استان 
تشکیل  استانداری  در  شیر  ساماندهی  کمیته  اصفهان، 
مباحث  پیگیر  متعدد،  جلسه های  تشکیل  با  که  شده 
ارتباط  همین  در  داشت:  بیان  وی  است.  شیر  با  مرتبط 
اداره کل دامپزشکی استان اصفهان آمادگی ارایه هر گونه 
مشاوره علمی در راستای افزایش کیفیت شیر و محصوالت 
لبنی، با بنگاه های اقتصادی مرتبط را دارد تا ضمن تولید 
به  نسبت  بتوانند  باال،  کیفی  استانداردهای  با  محصوالت 
صادارت محصوالت لبنی به کشورهای دیگر اقدام کنند. 
استان  اصفهان تصریح کرد:  استان  دامپزشکی  مدیر کل 
اصفهان با دارا بودن رتبه اول در تولید شیر در کشور به 
عنوان یک استان شاخص در صنعت دامپروری شناخته 
می شود و تعداد زیادی  در این صنعت مشغول به خدمت 
و کمک به اقتصاد کشور هستند. وی ادامه داد: در همین 
برنامه ریزی  و  صحیح  حمایت های  با  است  الزم  راستا، 
در کشور  بازارهای خرید جدید  ایجاد  راستای  در  دقیق 
و حرکت به سمت صادرات این محصوالت به کشورهای 
پایدار اشتغال  باعث  صنعت  این  توسعه  بر  عالوه   دیگر، 

 شویم.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: 

وضعیت هوای اصفهان بدتر و 
خطرناک تر می شود

یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: چرا سهم خودرو 
برابر  آالیندگی  در  تقریبا  تهران،  به  نسبت  کمتر  تعداد  با  اصفهان  در 
و  خودروها  اصفهان  شهر  آالینده  منابع  کرد:  اظهار  میرلوحی  است؟ 
صنایعی از جمله پاالیشگاه، نیروگاه، ذوب آهن و فوالد مبارکه هستند 
میزان  از  هرکدام  سهم  و  هستند  مستقر  شهر  داخل  و  اطراف  در  که 
آالیندگی مشخص است.  وی افزود: براساس بررسی ها، صنایع سهمی 
30 درصدی و خودروها سهمی 70 درصدی در آلودگی شهرها دارند. 
کنند  سوال  خود  از  مسئوالن  باید  است،  ارقام صحیح  و  آمار  این  اگر 
دلیل  به  خودروها  این  آیا  چیست؟  خودرو  همه  این  وجود  دلیل 
اصفهان در  صنعت  توسعه  دلیل  به  جمعیت  ازدیاد  و  صنعت   توسعه 

 نیست؟ 

««اصفهانهرروزصنعتیترميشود
اینکه  بیان  با  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
است،  صنعت  توسعه  ثانویه  اثر  اصفهان  در  خودرو  مقدار  این  وجود 
مي شود  صنعتی تر  گذشته  به  نسبت  روز  هر  اصفهان،  داد:  ادامه 
افزایش  شهر  این  خودروهاي  تعداد  و  جمعیت  آن  دنبال  به  و 
در  خودرو  درصدی   70 سهم  گرفتن  نظر  در  با  امر  همین  می یابد؛ 
آلودگی بر  عظیمی  سهم  چه  صنعت  می دهد  نشان  هوا   آلودگی 

 دارد. 

««معادنگچازعواملمهمآالیندگی
میرلوحی به معادن اطراف اصفهان و آلودگی آن ها اشاره و اظهار کرد: 
معادن گچ اطراف اصفهان، به ویژه در منطقه سگزی در شرق اصفهان، 
یکی از عوامل مهم آالیندگی است؛ زیرا ذرات ریز آن ها همواره کدورت 
هوای اصفهان را به دنبال دارد. از طرفی عامل تهدیدکننده دیگری که 
و  نشده  فعال  هنوز  و  می شود  محسوب  خیلی خطرناک  پتانسیل  یک 
و  بدتر  بسیار  اصفهان  باشید وضعیت هوای  آن مطمئن  فعال شدن  با 
به  تاالب  با خشکی  است که  ذراتی  روزها می شود،  این  از  خطرناک تر 

سمت اصفهان حرکت می کنند. 

««پدیدهاینورژن
وی به مسئله اینورژن اشاره کرد و افزود: اینورژن تنها میزان آلودگی 
موجود در هوا را نمایان می کند، وگرنه همواره هوای اصفهان با چنین 
ذراتی دست و پنجه نرم می کند؛ این در حالی است که پس از اینورژن 
زیست  جمعیت  عضو  این  دارد.   وجود  نیز  اسیدی  های  بارش  خطر 
محیطی پیام سبز با اشاره به اینکه با چنین روندی وضعیت کیفی هوای 
پیش  سوال  این  گاهی  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  بدتر  و  بدتر  اصفهان 
به تهران  با تعداد کمتر نسبت  می آید چطور سهم خودرو در اصفهان 
سوزانده  بنزین  کیفیت  می شود  گفته  است؟  برابر  آالیندگی  در  تقریبا 
شده در تهران به مراتب بهتر از سایر شهرهای کشور است و در واقع اگر 
امروز کیفیت بنزین ها در شهرهای دیگر کشور یورو 4 باشد، در تهران 
یورو 5 است. البته این موضوع فقط به عنوان یک بحث مطرح شده و 

نمي توان آن را مبنا قرار داد. 

««آلودگیصنایع
گفت:  اصفهان  هواي  آلودگي  در  صنایع  سهم  خصوص  در  میرلوحی 
با  از صنایع استراتژیک کشور  صنایعی که در اصفهان مستقر هستند، 
به  صنایع  این  تعطیلی  واقع  در  هستند.  باال  پرسنل  و  کارمند  تعداد 
تنش های  و  تشدید  را  بیکاری  مشکل  شک  بی  هوا،  آالیندگی  دلیل 
عوامل  از  یکی  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی  می کند.   ایجاد  اجتماعی 
گیاهی  پوشش  ازبین رفتن  اصفهان  هوای  کیفی  وضعیت  تهدیدکننده 
اطراف این شهر است که بسیار مهم و تاسف بار است؛ چراکه باید میزان 
نابود شود تا آن منطقه به  قابل توجهی از پوشش گیاهی یک منطقه 
در  سگزی  امروز  شود.  تبدیل  ریز  ذرات  و  غبار  و  گرد  بحران  کانون 
 نزدیک ترین فاصله با شهر اصفهان با چنین بحرانی دست و پنجه نرم

 می کند.
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استان اصفهان در نشست خبری که در  آبفا  مدیر عامل شرکت 
با  که  فاضالب  و  آب  نمایشگاه صنعت  هفتمین  برگزاری  حاشیه 
از  قرن  نیم  اکنون  : هم  حضور 70 شرکت صورت گرفت، گفت 
فعالیت شرکت آبفا استان اصفهان می گذرد. در واقع آبفا اصفهان 
در سال 44 اولین شرکتی در کشور بود که در زمینه صنعت آب 
و فاضالب  فعالیت خود را آغاز کرد و از آن زمان تا کنون در صدد 

ارائی خدمات مطلوب به مشترکین است .
بسیار  نمایشگاهی  چنین  برگزاری  اینکه  بیان  با  امینی  مهندس 
نوین در صنعت آب و فاضالب است،  تکنولوژی  موثر در معرفی 
اعالم کرد: برگزاری نمایشگاه های تخصصی که با حضور فعاالن در 
بخش دولتی و خصوصی صورت می گیرد، در نهایت منجر به معرفی 
آخرین دستاوردهای علمی در صنعت می شود که خوشبختانه آبفا 
استان اصفهان، به لحاظ اهمیتی که برای ارتقای سطح خدمات 
قایل می شود، همیشه در صدد بهره گیری از آخرین تکنولوژی در 
این صنعت بوده است و توانسته با بهره گیری از آخرین دانش روز 

در تاسیسات، خدمات خود را توسعه بخشد .
وی عالوه بر اینکه بر اعمال مدیریت مصرف توسط فعاالن بخش 
دولتی و خصوصی تاکید کرد، خاطر نشان ساخت : همه بخش ها 
برنامه هایی را در  باید در جهت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب، 
دستور کار قرار دهند تا به نوعی مصرف آب در تمام بخش ها به ویژه 
بخش کشاورزی ، صنعت و شرب بهینه مصرف شود؛ بدین ترتیب 

مدیریت مصرف اعمال شود.
مهندس امینی در پاسخ به اینکه نیم قرن از فعالیت آبفا چه تاثیری 
بر عمر تاسیسات داشته است، عنوان کرد: به هر حال 50 سال 
از فعالیت شرکت آبفا می گذرد؛ مطمئنا قدمت شبکه های آب و 

فاضالب، فرسودگی آن را به همراه خواهد داشت و از آنجایی که 
اصالح و بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان به اعتبارات هنگفتی 
نیاز دارد و از سویی اعتبارات دولتی هم بسیار ناچیز هستند، از 
فاینانس خارجی برای اصالح شبکه فاضالب شهر اصفهان استفاده 
شده است؛ به طوری که هم اکنون قرارداد هزار و 700 میلیارد 
ریالی منعقد شد. وی افزود : از دانش کشورهای توسعه یافته برای 
اصالح و بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان استفاده شده است؛ 
به طوری که دانش فنی کشور آلمان برای اصالح شبکه فاضالب 

اصفهان به کار می رود.
مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت آبفا استان اصفهان خاطر 
نشان ساخت:  همه ساله بازسازی و اصالح شبکه های فرسوده آب و 
فاضالب در دستور کار قرار می گیرد؛ به عنوان مثال طی یک سال 

گذشته 150 کیلومتر اصالح شبکه آب در اصفهان داشتیم.
مهندس امینی درخصوص راه اندازی دومین سامانه آبرسانی اصفهان 
اظهار داشت : هم اکنون آبرسانی به شهرهای تحت پوشش طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ، تنها از طریق سامانه باباشیخ علی صورت 
برای  نفر است؛ مطمئناً  بر 4 میلیون  بالغ  می گیرد که جمعیتی 
اجرای پدافند غیرعامل داشتن سامانه آبرسانی دیگر ضروری به نظر 
می رسد؛ چراکه برای مقابله با کانون های احتمالی بحران در مدار 
قرار دادن سامانه آبرسانی دوم الزامی است که خوشبختانه این امر 

در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.
آب  کیفیت  به  پاسخ  در  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  عامل  مدیر 
شرب گفت: طبق اعالم نظر مراکز ذی صالح همچون مرکز بهداشت 
استان، روزانه به طور مستمر کیفیت و سالمت آب شرب اصفهان 
رصد می شود، به طوری که عنوان شد آب شرب اصفهان دارای 

استانداردهای الزم می باشد؛ بر این اساس سالمت و کیفیت آن 
مورد تایید مراکز ذی صالح قرار گرفته است.

اشاره  برای مصارف صنعتی  از پساب  استفاده  به  امینی  مهندس 
صنعتی  واحدهای  اختیار  در  پساب  حاضر،  درحال  گفت:  و  کرد 
برای  کیفیت  با  آب  جای  به  آب  نوع  این  از  تا  می گیرد  قرار 
را  آبفا پساب  اینکه  به رغم  نیز  و  استفاده شود  نیازهای صنعتی 
 RO سیستم  از  بهره گیری  با  هم  شهرداری ها  می کند،  تصفیه 
می کنند؛  استفاده  سبز  فضای  برای  و  تصفیه  را  پساب  مجدد 
استفاده  عنوان  هیچ  به  مثمر  گیاهان  استفاده  برای   ولی 

نمی شود .

آب  ورود  به  پاسخ  در  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  عامل  مدیر 
شبکه  دیگر  کشورهای  در  اصوال  گفت:  فاضالب  شبکه  به  باران 
آب باران با شبکه فاضالب مجزاست؛ در صورتی که متاسفانه در 
این درحالی  وارد می شود؛  فاضالب  به شبکه  باران  آب  ما  کشور 
می شود  باران  آب  شدن  اسیدی  موجب  هوا  آلودگی  که  است 
را  فاضالب  شبکه  خوردگی  نهایت  در  باران  آب  بودن  اسیدی  و 
رقم می زند؛ پس می طلبد که مسئوالن مربوطه تدابیری جهت 
نیز  و  بیندیشند  فاضالب  شبکه  از  باران  آب  شبکه  بودن  مجزا 
خودداری فاضالب  شبکه های  به  آب  ورود  از  هم   شهروندان 

 کنند.

قرارداد اصالح شبکه فاضالب شهر اصفهان با رقمی معادل هزار و 700 میلیارد ریال آغاز شد

87 میلیارد و 25 میلیون ریال در بخش مسکن مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان هزینه شده است
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 « گشتی در اخبار
افزایش آلودگی هوا در کرمان

گرد و غبار شدید شهر کرمان را فرا گرفت
گرد و غبار شدید طی دیروز آسمان شهر کرمان را فرا گرفت؛ همچنین با افزایش سرعت 
باد در استان بر شدت آالیندگی ناشی از وجود آالینده ها افزوده می شود. شهر کرمان این 
روزها با وزش هر بادی به کانونی از گرد و غبار تبدیل می شود. در گذشته نه چندان 
دور کرمان، کمتر شاهد بروز گرد و غبار بود؛ اما با تداوم خشکسالی های مکرر و خشک 
شدن بسترهای رودخانه ها و افزایش کانون های بادی در اطراف کرمان، این روزها کرمان 
با وزش کوچک ترین باد، به شهری مملو از گرد و غبار تبدیل می شود. تخریب جنگل های 
بروز  عمده  دلیل  کرمان،  اطرف  در  بحرانی  کانون های  وجود  و  کرمان  شهر  اطراف  گز 
وضعیت فعلی در کرمان است. هر چند شرق کرمان و به خصوص ریگان مهم ترین مرکز 
بروز ریزگردها در استان کرمان است، اما حاال شهر کرمان و شهرهای شمالی استان هم، 

از این پدیده مستثنی نیستند. 
نکته جالب اینکه در اکثر موارد بروز ریزگردها دیگر ارتباطی با کانون های شنی سیستان و 
بلوچستان ندارد. دلیل عمده بروز این مشکل کانون های شنی استان کرمان است. حمیده 
حبیبی، رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان ابراز امیدواری کرد که 
در ساعت ها و روزهای آینده با بارش باران در شهر کرمان از میزان گرد و غبار از آسمان 

کرمان نیز کاسته شود.

درچهار محال و بختیاری صورت گرفت

آغاز ثبت نام طرح ارزیابی قاریان قرآن
رییس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسالمی چهار محال و بختیاری از آغاز 
بختیاری  و  محال  چهار  در  قرآن  قاریان  ارزیابی  طرح  دوره  پنجمین  ثبت نام 
و  محال  چهار  اسالمی  تبلیغات  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به  داد.  خبر 
بختیاری، مهدی پرتوی گفت: ثبت نام در پنجمین دوره طرح ارزیابی و اعطای 
مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم، در استان چهار محال 
افزود:  وی  داشت.  خواهد  ادامه  دی ماه  پایان  تا  و  است  شده  آغاز  بختیاری  و 
اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه  طریق  از  می توانند  قرآن،  قرائت  مدرسان  و  قاریان 
شورای عالی قرآن به نشانی www.uranshora.ir  و درگاه اختصاصی سامانه 
برای شرکت در این طرح ارزیابی ثبت نام و نسبت به ارسال  آثارشان به صورت 
غیرحضوری اقدام کنند. وی گفت: قاریان و مدرسان شرکت کننده باید قطعات 
تالوت و سایر آثار مورد درخواست را مطابق آیین نامه آزمون مرحله اول )ورودی( 
و مالحظات مندرج در اطالعیه شماره یک اجرا و ارسال کنند. پرتوی تصریح 
نتایج  این طرح شرکت کنند و در آزمون موفق به کسب  قاریانی که در  کرد: 
الزم شوند، به درجه های چهارگانه استاد قرائت قرآن کریم، قاری ممتاز، قاری 

برگزیده و قاری نایل می شوند.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی یزد:

بانک ها به منطقه ویژه، تسهیالت نمی دهند
با مناطق ویژه  بانک ها  از عدم همراهی  انتقاد  با  اقتصادی یزد  مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی گفت: بانک ها به منطقه ویژه اقتصادی و واحدهای این محدوده، تسهیالت 
نمی دهند. مجید حسن پور اظهار داشت: مناطق ویژه اقتصادی با توجه به مزیت های 
خوبی که دارند، گاهی با مشکالتی مواجه هستند که برای سرمایه گذاران دشوار 
است. وی ادامه داد: عمده مشکلی که مناطق ویژه اقتصادی با آن روبرو هستند، 
نمی دهند.  تسهیالت  که  است  اقتصادی  ویژه  منطقه  با  بانک ها  همراهی  عدم 
با اشاره به تاریخچه شکل گیری منطقه ویژه اقتصادی استان افزود:  این مسئول 
آزاد  مناطق  »شواری  عالی  توسط    1379 سال  در  یزد  اقتصادی  ویژه   منطقه 
اضافه کرد:  تجاری-صنعتی« تصویب شد و در سال 85 عملیاتی شد. حسن پور 
منطقه ویژه اقتصادی یزد با توجه به اهداف و مزیت هایی که دارد، فرصت خوبی 
برای سرمایه گذاری است که می توانیم با جذب سرمایه گذار در این منطقه، شاهد 
رونق اقتصادی و پویایی باشیم. وی افزود: بر اساس قانون، مناطق ویژه اقتصادی، 
جزو قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی شوند و مبادالت بازرگانی آن ها با خارج از 
کشور و یا سایر مناطق آزاد کشور، مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های گمرکی 
نمی شوند. مدیر منطقه ویژه اقتصادی یزد ادامه داد: همچنین واحدهای مستقر در 
مناطق ویژه برای مبادالت خود از سود بازرگانی، عوارض ورود و خروج و صدور با 

هر عنوانی معاف هستند.

یک سوم کارتن خواب های اصفهان زن هستند

اصفهان از طرح مبین 300 سهمیه داردکیفیت لبنیات در بازار یزد مطلوب نیست



 اجرای نمایش »بن بست«
 در تاالر هنر اصفهان

نمایش »بن بست« به کارگردانی »رادمهر کشانی« از 11 دی ماه به 
مدت 30 روز در سالن اصلی تاالر هنر اصفهان به روی  صحنه می  رود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 
نمایش »بن بست« نوشته »ریچارد پارسونز« تا نهم بهمن  ماه، هر روز 
راس ساعت 19 بعدازظهر به نمایش درمی آید.  این نمایش کاری از 
گروه »پژوهش مهر« است که با ایفای نقش منیره حسینی و رادمهر 
هنر  تاالر  اصلی  سالن  روز  در  مدت 30  به  ماه  دی  از 11  کشانی 

اصفهان، به روی صحنه می رود. 
نمایش  این  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان 
می توانند به محل تاالر هنر واقع در میدان الله، جنب  فروشگاه  رفاه 

مراجعه یا با شماره 5660881 تماس حاصل کنند. 
گفتنی است، نمایشنامه »بن بست« روایتگر حکایت جوانی است که 
به علت  مشکالت شدید خانوادگی بعد از سال ها و بی آنکه خانواده 
به کشف حقایقی  و  می آید  مالقاتشان  به  بشناسند،  را  او  مادریش 

می پردازد که ماجراهایی را در پی دارد.

 برگزاری نمایشگاه »عکس ورزشی و 
مشاغل معلولین« در نگارخانه مرکزی 

در  معلولین«  و مشاغل  ورزشی  ملی »عکس  دومین جشنواره  آثار 
قالب برپایی یک نمایشگاه، از روز شنبه 12 دی ماه برای دومین  هفته 

در محل  نگارخانه مرکزی میزبان شهروندان است. 
شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
با همکاری سازمان  ورزش  اصفهان  استان  بهزیستی  اداره  اصفهان، 
و  ورزشی  »عکس  ملی  دوره  جشنواره  اصفهان،دومین  شهرداری 
مشاغل معلولین« را برگزار کرد.   تعداد 750 نمونه اثر به دبیرخانه 
این جشنواره ارسال شد؛ پس از داوری تعداد 50 اثر برگزیده  شدند 

که برای نمایش در  نگارخانه مرکزی به نمایش گذاشته شده است.  
این نمایشگاه برای دومین هفته در دو بخش عکس و دستاوردهای 
معلولین در گالری شماره دو نگارخانه مرکزی واقع در  خیابان  باغ 
گلدسته، میزبان عموم شهروندان است.   بیش از 10 معلول با ارایه 
 ... و  نقاشی  عکس،  گلیم بافی،  قالی بافی،  شامل  خود  دستاوردهای 
در این نمایشگاه  حضور دارند؛  همچنین عکس هایی از فعالیت های 
ورزشی معلولین نیز، در کنار ارایه دستاوردهای معلولین از روز شنبه 

 12 دی ماه به مدت  یک هفته به نمایش گذاشته می شود. 

توزیع ۶۰ هزار نرم افزار چند رسانه ای 

در دبستان های اصفهان
به منظور آموزش فرهنگ شهروندی و آشنایی کودکان با موضوعات 
کمیته  فرهنگ  سوی  از  رسانه ای  چند  نرم افزار  هزار   60 شهری، 

شهروندی در مدارس ابتدایی شهر اصفهان توزیع می شود . 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، ضمن  اعالم این 
خبر گفت: این نرم افزارهای آموزشی در مقاطع اول تا سوم ابتدایی 
توزیع می شود که تعداد 30 هزار حلقه ویژه دانش  آموزان اول ابتدایی 

و مابقی آن در مقاطع دوم و سوم ابتدایی ارایه می گردد. 
محمد حسن مردانی اظهار کرد: انیمیشن، بازی، ترانه، الالیی، معما 
و سرگرمی بخشی از قالب های به کار گرفته شده در این نرم  افزارها 
فضای  ترافیک، حفظ  موضوع های شهری همچون  که شامل  است 
سبز، استفاده از حمل و نقل عمومی، روابط اجتماعی و…  می باشد. 

وی در ادامه افزود: همزمان با توزیع این نرم افزارها در دبستان های 
شهر اصفهان، فرم ثبت نام در طرح »سفیران شهروندی« نیز،  در میان 
دانش آموزان توزیع می شود.  وی یادآور شد: دانش آموزان با عضویت در 
این طرح، به صورت دوره ای محصوالت شهروندی را دریافت خواهند 
کرد که طبق آمار هر  ساله حدود 30 هزار دانش آموز اصفهانی عضو 
طرح سفیران شهروندی می شوند. گفتنی است، عالقه مندان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت کمیته فرهنگ شهروندی به 

نشانی    http://shahrvandi.net  مراجعه کنند. 

مرور خاطرات آتش نشانان در کتاب 
»جنگ آتش«

آتش نشانی  سازمان  آتش نشانان  خاطرات  شامل  آتش«  »جنگ  کتاب 
تفریحی  فرهنگی  سازمان  انتشارات  سوی  از  که  است  اصفهان  شهرداری 
تفریحی  روابط عمومی سازمان فرهنگی  به گزارش  به چاپ رسیده است. 
شهرداری اصفهان، زمانی که فکر می کنید روزگار مردان آسمانی که از همه 
دلبستگی ها دل بریده اند و به میدان نبرد با دشمن رفته اند تمام شده است، 
با مردان زمینی آشنا می شویم که عنوان آتش نشان دارند؛ آنهایی که در دل 
حادثه می روند و خطر را به جان می خرند و هیچ گاه از کمک و یاری رساندن 
به دیگران بازنشسته نمی شوند.کتاب »جنگ آتش« نوشته »هاجر نظری« 
و »مهری فروغی«، در قطع رقعی با تعداد 139 صفحه از سوی انتشارات 
سازمان  فرهنگي تفریحي به چاپ رسیده است. این کتاب شامل خاطرات 
بیش از 30 نفر از آتش نشانان سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان است 
که برای اولین بار در سال 94 به چاپ رسید. عالقه مندان به منظور کسب 
انتشارات سازمان  از سوی  منتشر شده  در خصوص کتب  بیشتر  اطالعات 
فرهنگي تفریحي، می توانند با شماره 32219617 تماس حاصل یا به محل 
 دفتر انتشارات، واقع در خیابان استانداری، جنب موزه هنرهای معاصر مراجعه

 کنند.

 برگزاری کالس »باغ شیشه ای« 
در فرهنگسرای خانواده

از  زمستان  ترم  ویژه  آزاد  مهارت های  قالب  در  آموزشی  کالس های 
سوی فرهنگسرای خانواده برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی 
آشپزی  معنوی  آثار  اصفهان،  شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان 
در خانواده، آشنایی با تغذیه برتر در گیاهان دارویی و باغ شیشه ای 
این  می شود.  برگزار  آزاد  مهارت های  آموزشی  کالس های  قالب  در 
کالس ها از 13 دی ماه روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته در محل 
فرهنگسرای خانواده، واقع  در  خیابان جی، خیابان الهور، خیابان  مفتح 

 شرقی،  جنب  ورزشگاه  پیروزی برگزار می شود.
کالس های قرآن خردسال، خالقیت، مهارت هوش افزایی با استفاده از 
بازی های فکری، پرورش مهارت های ذهنی ویژه کودکان 4 تا 6 سال 
نیز، از دیگر عناوین کالس های آموزشی فرهنگسرای خانواده است. 
عالقه مندان به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص کالس های 
آموزشی فرهنگسرای خانواده می توانند با شماره 32304030 تماس 

حاصل کنند.
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««فرهنگی و تفریحی 

رفهنگ و هنر

نگارخانه  در  احمدی  احمد  استاد  خوشنویسی  آثار  از  نمایشگاهی   
تاکنون در  از سال 1364  برپاست. احمد احمدی که  کوثر اصفهان 
نشان درجه یک هنری  دارای  و  فعالیت داشته  زمینه هنر خطاطی 
)دکتری( در این رشته است، درباره هنر خطاطی در اصفهان گفت: 
جمله  که  داشتیم  هنرمندانی  اصفهان  در  است.  هنر  مهد  اصفهان 
»اصفهان مهد هنر« را هنوز زنده نگاه داشته اند. اینگونه نیست که هنر 
اصفهان را به تاریخ آن بشناسند. در جشنواره های خارجی هنرمندان 
و خوشنویسان اصفهان در راس قرار دارند و این اتفاق خارق العاده ای 
است و به نوعی می توان اصفهان را پایتخت هنر خوشنویسی دانست. 
امید است که مسئوالن بیشتر از این از هنر و هنرمندان آن حمایت 
کنند؛ چرا که این هنر به دلیل قرابت با آیات قرآن کریم و احادیث و 

روایات ائمه معصومین هنری خاص و مملو از خوبی هاست.
مبتکر خط نستعلیق با خودکار

وی که مبتکر خط نستعلیق با خودکار است، درباره این هنر گفت: 
چندین سال پیش، دوست داشتیم با خودکار بر روی کاغذ گالسه و 
مقوا بنویسیم. وقتی فشار را بر روی خودکار کم و زیاد می کردیم با 
شکل زیبایی مواجه می شدیم که در قالب خط نستعلیق -که دارای 
ظرافت ها و پیچیدگی ها در قالب خود است- قابل اجرا بود. چند سال 

با دقت بر روی آن کار کردم؛ یکی از اساتید برجسته استان این کار را 
دید و باور نمی کرد که با توجه به انحنایی که در سر خودکار وجود 

دارد، این کار با خودکار انجام شده باشد.
این خط با خط تحریری متفاوت است

احمدی ادامه داد: اجرای عناصر خطاطی با خودکار باور نکردنی است. 
مطلوب  ضخامت  اجرای  این  به  خودکار  روی  بر  فشار  تغییر  با  ما 
می رسیم. این کار بسیار مشکل بود. بعد از دو سال هنرجویانی داشتم 
که در کاشان و یزد این امر را بازنشر دادند. این خط با خط تحریری 
متفاوت است؛ امری تخصصی تر است و اگر آن را بزرگ کنید تا 95 
درصد به اجرا با قلم رسیده است. گفتنی است، احمد احمدی از سال 
ممتاز،  مدرک  سال 1369  در  پرداخت.  هنر خوشنویسی  به   1364
دریافت  استادی  فوق  مدرک   90 سال  و  ممتاز  فوق    86 سال  در 
و  مقام های مختلف  و کسب  نمایشگاه  از هفتاد  بیش  برگزاری  کرد. 
ابتکارات وی در زمینه خط باعث گردید تا در سال 1393 از سوی 
هنری  یک  درجه  نشان  دریافت  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
معادل دکتری مفتخر شود. احمدی تاکنون بیش از 3 هزار هنرجو 
تربیت کرده است. این نمایشگاه به مناسبت فرارسیدن والدت حضرت 
رسول)ص( برگزار شده و مجموعه ای از آثار مزین به آیات قرآنی را در 

قرار داده است. عالقه مندان می توانند  معرض  تماشای عالقه مندان 
جهت بازدید از نمایشگاه آثار خوشنویسی وی در گالری کوثر، تا 24 

دی ماه به این مکان واقع در میدان امام )ره( مراجعه کنند.
استاد احمدی در یک نگاه

متولد 1348- اصفهان- شهرستان نجف آباد
دریافت مدرک ممتاز خوشنویسی در سال 1369

دریافت مدرک فوق ممتازی در سال 1386
دریافت مدرک استادی در سال 1391

مبدع خط تحریری ویژه خودکار 
آغاز  و   1375 سال  در  خوشنویسی  آموزشگاه  مجوز  اولین  دریافت 

آموزش خوشنویسی 
و  نسخ  ثلث،  نستعلیق،  شکسته  نستعلیق،  خطوط  انواع  در  مهارت 

دیوانی
استاد فعال انجمن خوشنویسان شهرستان نجف آباد و تربیت نزدیک 

به سه هزار شاگرد 
شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های خوشنویسی  داخلی و خارجی

کسب مقام برتر در جشنواره هایی نظیر البرده دبی، حلیه و ایریسیکا 
ترکیه، جشنواره های بین المللی امام رضا )ع( و غدیر و ...

در گالری کوثر برپاست؛

آثار خوشنویسی با خودکار

شب های فرهنگ و هنر 
شاد اصفهان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: ویژه  
با  اصفهان«  شاد  هنر  و  فرهنگ  »شب های  برنامه 
انجام مراسم خاص و با هدف افزایش نشاط فرهنگی 
هنری  فرهنگی  مجتمع  در  شهر،  این  در  هنری  و 
روابط  گزارش  به  می شود.  برگزار  فرشچیان  استاد 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی 
حبیب رضا  المسلمین  و  حجت االسالم  اصفهان، 
و  اینترنت  از  استفاده  رشد  به  اشاره  با  ارزانی، 
گفت:  مختلف  استان های  در  اجتماعی  شبکه های 
شبکه های  و  اینترنتی  کاربران  استفاده  متاسفانه 
تلویزیونی اصفهان بسیار زیاد است و ما الزم است 
شادی و نشاط شهر را با حضور مردم در اجتماع و 
اجتماعی  عرصه های  در  گرفته  صورت  فعالیت های 
قالب  در  آن  از  بخشی  داد:  ادامه  کنیم. وی  عملی 
برنامه های سنتی و بخشی با حضور در مراکز اجتماع 
اجرای  نیازمند  حوزه،  این  در  که  می گیرد  صورت 
افزود:  ارزانی  هستیم.  مناسبی  برنامه ریزی های 
مردم ما باید بتوانند از فرصت شب های نصف جهان 
مذهبی،  دینی،  مختلف  مراکز  در  و  کنند  استفاده 
می تواند  که  شادی  فضاهای  و  تئاترها  سینماها، 
داشته  ویژه  حضور  کند،  دعوت  شادی  به  را  آنها 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  باشند. 
شده  برگزار  سابق  برنامه های  به  اشاره  با  اصفهان 
گفته  به  و  اصفهان  پیشینه  در  افزود:  این شهر  در 
گردشگران این شهر، شب ها در میدان حضرت امام 
)ره(، برنامه های بسیاری از سوی گروه های نمایشی 
مختلف، نقال ها، پرده خوان ها و دیگر هنرمندان اجرا 
شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر جوانان 
و شهر  می کنند  زندگی  این شهر  در  زیادی  بسیار 
اصفهان الزم است حیات ویژه ای داشته باشد، اظهار 
داشت:  تالش می کنیم که در زمینه توجه به این 
فرهنگ اقدام جدی صورت دهیم و در سوی دیگر، 
از مجموعه های مختلف استفاده کنیم. بنابراین ویژه 
 برنامه »شب های فرهنگی و هنری شاد اصفهان« با 
انجام مراسم خاص حوزه هنر در مجتمع فرهنگی 
هنری استاد فرشچیان برگزار خواهد شد. مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بیان کرد: با 
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است تا 
اواخر بهمن و به مناسبت دهه فجر این اتفاق مبارک 
انقالب  پیروزی  سالروز  با  همزمان  و  گیرد  صورت 

اسالمی، این اتفاق به صورت ویژه اجرایی شود.

بین المللی  جشنواره  چهارمین  و  سی  پوستر 
فیلم فجر با طرحی از خسرو شکیبایی و اجرای 
مجید برزگر رونمایی شد. پوستر سی و چهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر با طرحی از خسرو 
شکیبایی بازیگر فقید سینمای ایران در نشست 
خبری این رویداد سینمایی که صبح دیروز 12 
دی ماه برگزار شد، رونمایی شد. به گفته محمد 
فجر،  فیلم  جشنواره  از  دوره  این  دبیر  حیدری 
مجید برزگر اجرای طرح را بر عهده داشته، امیر 
عابدی چهره خسرو شکیبایی را عکاسی کرده و 
بزرگمهر حسین پور نقاشی این طرح را بر عهده 

داشته است. 
««سینما ملت ،کاخ مردمی جشنواره

در ادامه این نشست محمد حیدری با اشاره به 

اینکه سینما ملت به عنوان کاخ مردمی در نظر 
گرفته شده است، گفت: در جشنواره امسال مردم 
همراه با عوامل فیلم های راه یافته به این دوره از 
ایران را تماشا می کنند  جشنواره، آثار سینمای 
و هر یک از فیلم ها بر اساس سانس های تعریف 
شده روی پرده خواهند رفت و این فرصت فراهم 
و  دیدار کرده  با مردم  ها  فیلم  عوامل  تا   است 
عکس بگیرند. دبیر جشنواره فیلم افزود: صیانت 
از اخبار جشنواره فیلم فجر به عهده ستاد خبری 
جشنواره است، اما من می دانم که اهالی رسانه، 
افراد حرفه ای هستند و می بایست جشنواره در 
کنار اهالی رسانه رویدادی پرثمر را رقم بزند. من 
خوشحالم که تا این لحظه، همه تالش خود را به 
خرج دادم و از آثار صیانت کردم اما به دالیلی، 

بخشی از اخبار منتشر شد و خوشحال می شوم 
که رسانه مربوطه، منبع خبر خود را اعالم کند 
برگزاری  ستاد  بین  متقابل  اعتماد  پایه  بر  تا 

جشنواره و اهالی رسانه، فعالیت های مثمرثمری 
را انجام دهیم. 

««اعالم پیش فروش در هفته اول بهمن
حیدری تاکید کرد: احتماالً دوستان خبرنگاری 
کرده اند،  ارائه  جشنواره  از  موثق  اخبار  که 
منبع  دارند که  دبیرخانه جشنواره  دوستانی در 
اطالعاتی آنهاست اما به هر صورت هدف اصلی 
این زمینه است.  ما هم اطالع رسانی درست در 
وی در پایان گفت: نشست خبری جشنواره فیلم 
فجر در دو بخش برگزار می شود؛ بخش نخست 
بهمن  اول  هفته  دوم  بخش  و  شد  انجام  امروز 
ماه برپا می شود از همین رو چگونگی دسترسی 
مردم به پیش فروش بلیت  فیلم های جشنواره را 

در نشست دوم اعالم می کنیم.

پوستر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد

«« جشنواره

احسان نیلی تهیه کننده جدید برنامه »صبح بخیر 
ایران« از تغییرات این برنامه که بعد از حدود شش 
ماه دوباره روی آنتن می رود، سخن گفت. احسان 

نیلی تهیه کننده سری جدید »صبح بخیر 
ایران« درباره این برنامه که قرار است 
یک  آنتن شبکه  روی  آینده  هفته  از 
پیش  مشکلی  اگر  گفت:  برود،  سیما 
نیاید سری جدید برنامه »صبح بخیر 

ایران« از هفته آینده روی آنتن شبکه 
از  این سری  در  ما  و  رود  می  یک سیما 

بسیاری  توجه  مخاطب  بودن  فراگیر  به  برنامه 
در  که  رویکردهایی  درباره  وی  داشت.  خواهیم 
است،  شده  گرفته  نظر  در  برنامه  جدید  سری 
نشاط  به  برنامه  از  سری  این  در  ما  کرد:  اعالم 
صبحگاهی توجه داریم، امید را در برنامه لحاظ 
کردیم و توجه داشتیم که برنامه ای ایران شمول 
مختص  برنامه ای  نمی خواهیم  ما  باشیم.  داشته 
مخاطب تهران و در نهایت شهرهای بزرگ داشته 

باشیم؛ بلکه به مخاطبان دوردست ترین روستاها 
هم اهمیت می دهیم. البته نه اینکه این رویکرد 
در سری های قبل وجود نداشته باشد، 
اما در این سری از برنامه در نظر 
تولیدی  آیتم های  در  داریم 
مناطق  دورترین  به  هم 
در  را  آن ها  و  برویم  کشور 
باشیم.  داشته  تصویر  قاب 
»صبح  برنامه  تهیه کننده 
اضافه کرد: ممکن  ایران«  بخیر 
رخ  هم  گذشته  در  اتفاقات  این  است 
داده باشد و محمدعلی )اقبال( واحدی نیز پیش 
حضور  مختلف  روستاهای  و  شهرها  در  این  از 
داشته است؛ اما ما می خواهیم جا پای گذشتگان 
بگذاریم و در عین حال برنامه را نوتر، شاداب تر 
جوان  مجریان  از  و  ببریم  آنتن  روی  به روزتر  و 
بهره بگیریم. البته به تناوب از مجریان گذشته 

همچون اقبال واحدی نیز استفاده می کنیم.

»غزل«  سال  کتاب  جایزه   دوره   دومین  نامزدهای 
غزل،  سال  کتاب  جایزه   دبیرخانه   شدند.  معرفی 
نامزدهای دومین دوره  این جایزه را در بخش کتاب 

سال های  در  منتشرشده  کتاب های  -ویژه   سال 
92 و 93-، به این شرح اعالم کرد: شیرین 

خالی  گلدان  همین  )حتی  خسروی 
عاشقت بود(، سعید حیدری ساوجی 
موسوی  کبری  نمی شود(،  )اینجا 
به ماه( و مهدی  پا  قهفرخی )غروب 

زارعی )راز مگوی مرد غزل گو(. حامد 
ابراهیم پور، علیرضا بهرامی، صالح سجادی، 

محمدرضا شالبافان و مجید معارف وند، داوری آثار 
این بخش را بر عهده داشته اند. همچنین در بخش 
غزل  تاکنون مجموعه   که  ویژه -مخصوص شاعرانی 

منتشر نکرده اند، اما به اندازه  یک مجموعه غزل دارند- 
نامزد  به عنوان  این شاعران  از  مجموعه های دریافتی 
تیموری،  مهسا  شده اند:  انتخاب  جایزه  از  دوره  این 
مهسا ظهیری و امید گندمی. داوری آثار دریافتی 
این بخش نیز برعهده  حامد ابراهیم پور، 
علیرضا بهرامی، محمدرضا شالبافان، 
بوده  ندیمی  ناصر  و  شفاعی  آرش 
است. در دومین دوره  جایزه  کتاب 
سال غزل، آثار منتشرشده از داوران 
سال های  در  که  جایزه  از  دوره  این 
92 و 93 انتشار یافته و بعضا برگزیدگان 
شعر  سال  کتاب  جایزه   ازجمله  دیگر  جایزه های 
منتخب »خبرنگاران« و جایزه  کتاب سال جمهوری 

اسالمی هم بوده اند، در این رقابت داوری نشدند. 

داد.  خبر  »گلوگاه«  رمان  انتشار  از  گوهری  طیبه 
به گفته نویسنده، رمان »گلوگاه« در سه فصل به 
نام های خون خاک، خانه  شیشه ای و آتش مقدس 

در 156 صفحه از سوی نشر صدای معاصر 
منتشر شده است. پیش تر دو مجموعه 

عصر  حاال  »و  نام های  با  داستان 
است« نشر ثالث و »بزرگراه« نشر 
گمان از این نویسنده منتشر شده 

بود. مجموعه داستان »و حاال عصر 
دوره  دوازدهمین  تحسین شده  است« 

دو ساالنه مهرگان ادب، کاندیدای یازدهمین 
ادبی  جایزه  منتخب  و  گلشیری  بنیاد  جایزه  دوره 
بوشهر بوده است. در بخشی از رمان تازه منتشرشده 
»گلوگاه« آمده است: »ما منتظر بودیم. انتظار مثل 

عضوی از خانواده ما مریی و نامریی در کنار ما بود، با 
ما زندگی می کرد، با ما نفس می کشید، رشد می کرد 
و نیمه های شب با ما به خواب می رفت و صبح به 
می شد.  بیدار  پلک ها  بازکردن  محض 
دمش  روی  آرام  افعی  چون  انتظار 
گوشه  در  دایم  و  بود  شده  حلقه 
ما  چشم  در  چشم  خانه  گوشه  
می دوخت و زهر نفسش را به جان 
ما می ریخت. بی خبری خوش خبری 
به  بود.  بی خبری  بی خبری  نبود، 
معنای واقعی کلمه توام با دلشوره و با زهری 
مسموم که ذره ذره آن را زمزمه می کردیم.« طیبه 
دانشگاه از  فارسی  ادبیات  دانش آموخته   گوهری 

 شیراز است.

تاالر هنر  نمایش »آوانگارد« در  کیمیای وطن: 
این  داستان  می رود.  صحنه  روی  به  اصفهان 

بعد  که  است  و شوهری  زن  روایت  نمایش 
می شوند.  فرزندی  دارای  سال   7 از 

کودک  این  تولد  با  که  اتفاقاتی 
می افتد، مسیر داستان را تعریف 
می کند. نمایش به سبک ملودرام 
است  قصه ای  و  شده  طراحی 

نمایشنامه های  که سبک و سیاق 
نمایش  دارد.  را  جهان  امروزی  مدرن 

اصفهان  استان  تئاتر  جشنواره  در  آوانگارد 
شرکت کرده و موفق به کسب عناوین مختلفی 
این جشنواره شده است.  از سوی هیئت داوران 
نویسنده این تئاتر فاطمه مکاری است که توانست 
در  برتر  نفر  اصفهان،  استان  تئاتر  جشنواره  در 
بخش نمایشنامه را به دست آورد. فرشاد فهیمی، 
رادنوش مقدم، امین زارع نیز در این نمایش به 
ایفای نقش می پردازند؛ آن ها نیز موفق به کسب 

در  زن  دوم  و  مرد  اول  نقش  بازیگری  جایزه 
جشنواره شدند. نمایش » آوانگارد« از  12 تا 25 
دی ماه هر روز از ساعت 18 در سالن کوچک 
تاالر هنر به نمایش درمی آید. احسان 
نمایش  این  کارگردان  فاضلی 
زندگی  امروز  زندگی  گوید:  می 
آدم های  و  است  پیچیده ای 
آدم های  ناخودآگاه  روزگار  این 
آوانگارد  شوند؛  می  پیچیده ای 
بودن  متفاوت  و  پیشرو  معنی  به  نیز 
امروز،  زندگی  به  مدرن  نگاهی  با  و  است 
که  کند  می  روایت  را  عادی  آدم هایی  داستان 
وی  دارند.  اطرافشان  زندگی  به  متفاوت  نگاهی 
خالی  فجر  در جشنواره  اثر  این  داد: جای  ادامه 
است. متاسفانه در تئاتر امروز ایران، متن جدید 
کم داریم و با توجه به نگاه جدید و متفاوتی که در 
این نمایشنامه وجود دارد انتظار می رفت که آن 

را در جشنواره تئاتر فجر ببینیم.

» آوانگارد« در تاالر هنر

رمان »گلوگاه« منتشر شد

»صبح بخیر ایران« هفته آینده بازمی گردد

نامزدهای کتاب سال »غزل« معرفی شدند
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بختیار رحمانی این روزها بازیکن مورد غضب هواداران تراکتورسازی است که 
مشخص نیست 6 ماه باقی مانده از خدمتش را باید چگونه بگذراند. قطعا رحمانی 
قرار نیست تا پایان خدمتش در پادگان تبریز بماند؛ اما سوال این است تکلیف این 

بازیکن سابقا ملی پوش چیست؟
لیست  در  نامش  که  او  است.  عجیبش  مصاحبه های  در  بختیار  بزرگ  مشکل 
بازیکنان سرباز بود، همان موقع، روزی چند بار مصاحبه می کرد و مدام با قاطعیت 
می گفت مشکلی ندارد و به زودی با لباس فوالد به میدان ها بازمی گردد؛ اما او هم 
سرباز شد و هم مصدوم. از این رو به رغم همه آن ادعاهای عجیب، مجبور شد به 

تبریز بیاید.
پایان  به  چه  هر  بود،  نگرفته  عبرت  درس  خود  قبلی  مصاحبه های  از  که  او   
تراکتورسازی  از  جدایی  و  سربازی اش  اتمام  از  دم  می شدیم  نزدیک  نیم فصل 
وظیفه  نظام  حوزه  سرانجام  که  کرد  پافشاری  حرفش  روی  آنقدر  می زد. 
سربازی شان  درباره  زدن  حرف  و  مصاحبه  حق  کرد  ابالغ  سربازها  همه   به 

را ندارند.
 رحمانی که فکر می کرد پس از بازی با استقالل در جام حذفی، می تواند به راحتی 
به استقالل بیاید، همه پل های پشت سرش را خراب کرد و امیر قلعه نویی به مدیر 
عامل تیم گفت: اگر بختیار سرباز است، ترجیح می دهد عوض تراکتورسازی به 
پادگان برود. همین اتفاق هم رخ داد و حاال رحمانی خودش را به پادگان عاشورای 

تبریز معرفی و چند روز را هم در آنجا سپری کرده است.
 وقتی کار به اینجا رسید، رحمانی سراغ یکی از دوستان نزدیک قلعه نویی رفت 
تا با واسطه از او دلجویی کند. بختیار قول داده است در صورت بخشیده شدنش 
تا پایان فصل برای تراکتورسازی بازی می کند و اگر به هر دلیلی قلعه نویی او را 

نمی خواهد اجازه حضورش در ملوان را صادر کند.

در  این  از  پیش  او  کند.  موافقت  رحمانی  جدایی  با  قلعه نویی  است  بعید  اما   
مصاحبه هایش چند بار تاکید کرده که در تیمش به بازیکنی مثل بختیار احتیاج 
دارد. از این رو به نظر می رسد پس از یک مدت حضور بختیار در پادگان، قلعه نویی 

دستور به بازگشت این بازیکن بدهد.
 رحمانی هم متوجه شده در هر صورتی تا مرداد ماه 95 سرباز است و اگر حواسش 

به مصاحبه هایش نباشد، شاید چاره ای جز پست دادن در پادگان نداشته باشد!
«« نامه به هواداران تراکتورسازی

رحمانی که از مدت ها پیش حواشی زیادی بابت اتمام دوره خدمت سربازی اش 
و حرف و حدیث هایی درباره جدایی نابه هنگام او از جمع تراکتورسازان به وجود 
آمده بود، پس از خروج از تمرینات این تیم، مغضوب هواداران تبریزی قرار گرفت.

 وی دیروز نامه ای نوشت و حرف آخر خود را بر زبان آورد. در بخشی از این نامه 
آمده است:

 من تمام توانم را در بازی هایی که برای تراکتورسازان به میدان رفتم، گذاشتم 
و می توانم اظهار تاسف کنم این حرف و حدیث ها باعث شده تا بنده به گونه 
همه  شاید  روزها،  این  و  امروز  اما  شوم.  معرفی  مهربان  هواداران  نزد  دیگری 
می دانند که ناراحتی تمام وجود من را دربرگرفته؛ من می خواستم کارآمدترین 
بازیکن این تیم باشم، اما نمی توانم کمکی کنم، همه آنهایی که بازی های من 
برای  توان  و  تعصب  و  غیرت  از  دور  به  که  نبوده  دقیقه ای  می دانند  دیدند،  را 
تبریزی ها بجنگم و به برکت همان بازی ها از مردم فهیم و مهربان آذربایجان 
می خواهم از من بگذرند. در پایان و از طریق این نامه اعالم می کنم بنده تابع 
قانون هستم و هر آنچه قانون حکم کند، با جان و دل می پذیرم؛ اتفاقا با تالش 
 بیشترم سعی در درست به اجرا درآوردن وظیفه ای که به من محول شود، خواهم

 داشت.

اصغر قلندری:
پس از منتفی شدن حضور تیم بسکتبال پمینای اصفهان در لیگ برتر 
کشور، هیئت بسکتبال و در راس آن محسن صادق زاده، رییس هیئت 
بسکتبال استان اصفهان، بیشترین انرژی خود را صرف کارهای زیربنایی 

و برگزاری مسابقات لیگ استانی در رده های مختلف سنی کرده است.
همان  جمله  از  استان  بزرگساالن  بسکتبال  لیگ  رقابت های  برگزاری 
فعالیت های گسترده اخیر هیئت است که از روز جمعه گذشته)94/10/11( 
با حضور 8 تیم در اصفهان و سایر شهرستان های تابع استان، در شهرهای 

میزبان برگزار شد.
این مسابقات که تحت عنوان گرامیداشت یوم اهلل دهه فجر برگزار می شود، 
فرصت مناسبی است برای ظهور قابلیت های جوانان گمنام شهرستان ها 
تا نبوغ و خالقیت های خود را به نمایش بگذارند. البته کار شناسایی این 
خواهد  استان سخت  بسکتبال  هیئت  استعدادیابی  کمیته  برای  جوانان 
تا  دارد  ارزش  اما  گذاشت؛  خواهد  آن  دوش  بر  را  سنگینی  بار  و  بود 
مسئولین هیئت استان روی حرکت های سازندگی و پشتوانه سازی خود، 

سرمایه گذاری الزم را انجام دهند.

که  ورزش  پیشکسوتان  و  دوراندیش  مربیان  و  کارشناسان  تردید  بدون 
سالیان زیادی از عمر گرانبهای خویش را در جهت اشاعه، رشد و توسعه 
و پیشرفت رشته های مختلف ورزشی صرف کرده اند، با نگارنده هم عقیده 
درتمام  نو  استراتژی  و  تازه  نگاه  به  نیاز  ما  ورزش  امروزه  که  هستند 
این استعدادها را  با علم روز همسان شد و  باید  زمینه ها دارد؛ در واقع 
طبق اصول و معیارهای مدیریتی و مربیگری های بین المللی سنجید و 

به درستی هدایت کرد.
از طرفی هم با اشراف به نیاز مبرمی که بسکتبال استان اصفهان -که از 
دیرباز به قطب اول بسکتبال ایران شهرت یافته- دارد، اعتقاد داریم یکی 
از عوامل موثر در رشد بازیکنان و استعدادهای نوشکفته هر رشته ورزشی 
به ویژه بسکتبال، توجه به برنامه های زیربنایی است؛ کمیته استعدادیابی 
هیئت بسکتبال اصفهان در پی یافتن جوانان مستعد و بلند قامت، دارای 
قدرت بدنی خوب است و برای دستیابی به این هدف، توجه خاصی به 
امر استعدادیابی در سنین پایه و ایجاد پایگاه و کانون در قالب آکادمی در 
شهرها و شهرستان ها دارد؛ با توجه به اهمیت موضوع، این کمیته با تمام 

نیرو و توان در راه تحقق اهداف خود گام برمی دارد.

باید به نونهاالن و نوجوانانی  پایگاه ها وآکادمی هاست که  این  مسلما در 
از فیزیک بدنی مناسب برخوردارند و دارای استعداد کافی هستند،  که 
آموزش های الزم داده شود تا با پیشرفت تدریجی به سطحی برسند که 
برای حضور در تیم های بزرگ لیگ  برتر و تیم های ملی کشورمان صاحب 

قابلیت های الزم باشند.
به هر حال در هفته اول رقابت های لیگ استان اصفهان، چهار دیدار در 

اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد برگزارشد و این نتایج به دست آمد: 
تیم   ،69 کامور  تیم   ،60 آکادمی خالقیت  تیم   ،69 هیئت شهرضا  تیم 
اسپادانا 66، شهرداری خمینی شهر 78، هیئت خمینی شهر 85، هیئت 

نجف آباد 80 و هیئت دولت آباد 36  
الزم به ذکر است که در دیدار دو تیم اسپادانا وکامور بزرگ ترین شگفتی 
را شاگردان سینا امامی خلق کردند؛ آنان نیمه اول را با 12 امتیاز اختالف 
)42ــ30( بازنده بودند، اما با اینکه کمتر کسی باور می کرد ورق به سود 
تیم کامور برگردد، در کوارتر سوم و چهارم )نیمه دوم( که نیمه مربیان 
نامیده می شود، نه تنها جبران مافات کرد، بلکه با برتری مطلق 69 به 
66 نتیجه را به نفع خود تغییرداد تا اولین شگفتی این بازی ها در خانه 

بسکتبال اصفهان رقم بخورد.
سرپرست  و  است  شده  سپرده  لوافان  امیر  به  مسابقات  این  سرپرستی 
تجربه خوبی  از  که  است  بین المللی(  ممتاز  )داور  رضا جوادی  نیز  فنی 
برخوردار است؛ نظارت بازی هیئت شهرضا و آکادمی خالقیت، با استاد 
جالل امجد بود؛ وی از پیشکسوتان فرهیخته و مفاخران ورزش اصفهان 

امامی  دوازده  کامور،حسن  و  اسپادانا  تیم  دو  دیدار  ناظر  به شمارمی آید. 
)ازجمله پیشکسوتان داوری ( بود و قضاوت این بازی هم،  برعهده رسول 
یاور، فرشاد هاشمی و عباس اسکندری نهاده شده بود. داوران میز هم 

عبارت بودند از: مصطفی مهری، علی موسوی و امیر میرطالب. 

ورزش و جواانن 

مسابقات لیگ بسکتبال استان اصفهان:

       فرصتی برای ظهورقابلیت های جوانان گمنام

یا اعتماد کن یا بگذار به ملوان بروم؛

تقاضای جالب بختیار رحمانی از دوست قلعه نویی

بحث ما در این ستون جوان و اهمیت او در جامعه و 
تاثیرگذاریش بود که طی 3 شماره به نکاتی از سخنان 
رهبر معظم انقالب اسالمی پرداخته شد. در این شماره 
چند سوال جوانان از ایشان را که پاسخ داده اند، بیان 
می کنیم. استدعای ما این است که جوانان عزیز بحث را 
به جد پی بگیرند و آماده شوند در مسابقه ای که روزنامه 

برای مخاطبان خود دارد شرکت کنند: 
دست  شما  به  احساسی  چه  جوانان  دیدن  از 
می گویید،  آنان  به  که  مطلبی  اولین  و  می دهد 

چیست؟ 
قرار دارم،  با جوانان هستم و در محیط جوان  وقتی 
احساس من مثل احساس کسی است که در هوای 
طراوت  و  تازگی  احساس  می کند؛  تنفس  صبحگاه 
با  مالقات  در  معموال  که  هم  چیزی  آن  می کنم. 
جوانان، اول بار به ذهن من می رسد و بارها به آن فکر 
کرده ام، این است که آیا اینها خودشان می دانند که چه 
ستاره ای در جبینشان می درخشد؟ من این ستاره را 
می بینم؛ اما آیا خودشان هم می بینند؟ ستاره  جوانی، 
ستاره  بسیار درخشان و خوش طالعی است. اگر جوانان 
این گوهر قیمتی و بی نظیر را در وجود خودشان حس 
کنند، فکر می کنم که ان شاءاهلل از آن خوب استفاده 

خواهند کرد.
 تعریف شما از یک جوان مسلمان و خصوصیات 

او چیست؟ 
چگونه یک جوان می تواند مسیر زندگی را طی کند و 
به اهدافش برسد؟ پاسخ رهبر انقالب: البته به راحتی 
نمی شود طی کرد. این شرطی که شما گذاشتید، کار 
مرا در پاسخ دادن خیلی مشکل می کند. هیچ راه جدی 
مهم را واقعا نمی شود به راحتی طی کرد. باالخره اگر 
کند،  پیدا  دست  باارزشی  چیز  به  می خواهد  انسان 
باید مقداری زحمت و تالش را با خودش همراه کند 
-این ناگزیر است- منتها ببینید؛ من اساسا در بین این 
خصوصیات مهمی که جوانان دارند، سه خصوصیت را 
خیلی بارز می بینم، که اگر آنها مشخص شود و اگر 
آنها به سمت درستی هدایت شود، به نظر می آید که 
می شود به این سوال شما پاسخ داد. آن سه خصوصیت 
عبارت است از: انرژی، امید، ابتکار. اینها سه خصوصیت 
برجسته در جوان است. اگر واقعا رسانه ها در کمک های 
فرهنگی که به ما می کنند -چه گویندگان مذهبی، چه 
گویندگان مسایل فکری و فرهنگی، چه صدا و سیما 
و چه مدرسه ها- بتوانند این سه خصوصیت عمده را 
خیلی  که  می کنم  خیال  من  کنند،  هدایت  درست 
کند؛  پیدا  را  اسالمی  راه  جوان  یک  می شود  راحت 
چون اسالم هم، آنچه از ما می خواهد این است که ما 

استعدادهای خودمان را به فعلیت برسانیم.
بعضا  سیاسی،  و  اجتماعی  مسایل  در  ما   
مشاهده  تفریطی  و  افراطی  موضعگیری هایی 
می کنیم که ضررهایی را هم در پی دارد. رهنمود 

جنابعالی برای جوانان در این خصوص چیست؟ 
از اختالف سلیقه خیلی نباید ترسید. اختالف سلیقه 
چیز بدی نیست و اشکالی هم ندارد که حاال که مثال 
دو سلیقه  سیاسی وجود دارد، یک جوان به این سلیقه 
معتقد باشد، دیگری به آن سلیقه. آن چیزی که مضر 
تصمیم گیری های  و  بی مطالعه  و  بی فکر  اقدام  است، 
سریع و جوشی شدن و بی مطالعه کار کردن است. من 
جوانان عزیز را از این حالت بر حذر می دارم. جوانی 

البته  لزوما به معنای سرعت تصمیم گیری نیست. 
به معنای  اقدام هست؛  به معنای بی باکی در  جوانی 
این هست که انسان خیلی دچار پیچ و خم های کاری 
که می خواهد انجام گیرد، نشود؛ اما به معنای جوشی 
کردن  نسنجیده  اقدام  و  کردن  بی رویه  اقدام  شدن، 
نیست. جوان می تواند نسنجیده کاری کند، می تواند 
هم سنجیده کاری کند؛ یعنی کامال با فکر و با تامل 
کار کند. اگر این خصوصیت، یعنی خصوصیت تامل و 
اندیشمندی و مطالعه و حق جویی وجود داشته باشد 
-که همه  اینها خصوصیاتی است که کامال در جوان 
می تواند باشد؛ بعضیش هم مثل حق جویی، اصال جزو 
خصوصیات جوانان است- اختالف سلیقه هیچ مانعی 
ندارد و موجب گمراهی نخواهد شد؛ حداقل ضررهای 

عمده پیدا نخواهد شد.
 در طول فعالیتهایی که تاکنون داشته اید، تا چه 
اندازه به جوانان مسؤولیت داده اید و چه تجربه ای 
از این کار دارید؟ به نظر شما مسئولیت جوانان 
نسبت به اعتالی علمی کشور چیست؟ ضمنا آیا 
فاصله  ما و کشورهای پیشرفته، پرشدنی است؟ 

از اوایل انقالب، در کارهایی که در اختیار من بوده، 
به جوانان مسئولیت می دادم؛ هم در نیروهای مسلح، 
هم در کارهای دولتی، هم در دوران ریاست جمهوری. 
تجربه  من این است که اگر ما به جوان اعتماد کنیم 
-آن جوانی که شایسته دانستیم به او مسئولیت بدهیم 
و صالحیتش را داشت؛ نه هر جوانی و هر مسئولیتی- 
انجام  را  کار  مسئوالنه تر  و  بهتر  هم  جوان،  غیر  از 
می دهد؛ هم سریعتر پیش می برد، هم کار را تازه تر و 
همراه با ابتکار بیشتری به ما تحویل خواهد داد؛ یعنی 
روند پیشرفت در کار حفظ می شود. برخالف غیر جوان 
که ممکن است کار را بالفعل خوب انجام دهد، اما روند 
پیشرفت در آن متوقف خواهد شد. غالبا این گونه است.

 جوانان باید این سه خصوصیت را دنبال کنند
 دوره  جوانی، دوره  توانایی است. این توانایی در چه 
چیزهایی باید به کار برود؟ به اعتقاد من، باید عمدتا 
در تحصیل علم، در ایجاد صفای نفس و روحیه  تقوا 
در خود و ایجاد نیروی جسمانی در خود -که ورزش 
باشد- به کار رود. این سه مورد، عمده است. یعنی اگر 
در یک جمله  کوتاه از من بپرسند که شما از جوان چه 
می خواهید؟ خواهم گفت: تحصیل، تهذیب و ورزش. 
من فکر می کنم که جوانان باید این سه خصوصیت 

را دنبال کنند.
 جوان چگونه می تواند حس نیاز به هیجان را در 

خود ارضا و از آن استفاده کند؟
اگر  نیست.  منطقه ها  این  مخصوص  فقط  هیجان،   
-هرچه  را  خودش  عالقه   مورد  منطقه   بتواند  جوان 
هیجان  آن  می تواند  به راحتی  کند،  پیدا  که هست- 
را در خود ارضا کند. مثال آن هنگامی که من جوان 
بودم و لباس طلبگی تنم بود، محدودیت های لباس 
و محدودیت های محیط وجود داشت؛ اما درعین حال 
ما هم هیجان داشتیم و آن هیجان ارضا هم می شد. 
چگونه؟ من به شعر عالقه داشتم. ممکن است باور این 
برای شما خیلی سخت باشد. جلسه  شعری بود که 
بودند،  به شعر عالقه مند  نفر دوستی که  پنج  چهار، 
شعر  به  راجع  و  می نشستند  ساعت  سه  ساعت،  دو 
حرف می زدند و شعر می خواندند. این برای کسی که 
به این مقوله عالقه مند است، روحیه  هیجانش را به 
همان اندازه ارضاءمی کند که یک فوتبالیست در میدان 
فوتبال، یا یک عالقه مند به فوتبال در حین تماشای 

فوتبال. بنابراین، میدان ها محدود نیستند.

به میزبانی جمعیت هالل احمر شهر اصفهان:
 

  اولین مرحله کالس مربی گری 
درجه 2 والیبال برگزار شد

گروه ورزش:
یک دوره کالس تئوری ارتقای مربی گری 
از درجه 3 به درجه 2 به میزبانی جمعیت 
همکاری  با  و  اصفهان  شهر  احمر  هالل 
هیئت والیبال استان، با شرکت 25 نفر از 

مربیان سراسر استان برگزار شد.
مجتبی  مدیریت  به  که  کالس  این  در 
مساح، سه روز به طول انجامید، مدرسان به دروس تئوری پرداختند.

در روز نخست، علی زمانی استاد کالس بود و درباره اصول مربی گری 
و زبان تخصصی بحث کرد. در روز دوم استاد محمد پورمقدم، دروس 
دکتر  سوم  روز  در  کرد؛  تدریس  را  آسیب شناسی  و  حرکت شناسی 
رابطه  در  اصفهان-  دانشگاه  علمی  هیئت  -عضو  موحدی  احمدرضا 
با فیزیولوژی و علم تمرین به بحث پرداخت. کالس های عملی این 
دوره از روز چهارشنبه شانزدهم آغاز و تا بیستم دی ماه جاری جریان 

خواهد داشت.
  در پایان قبول شدگان در کالس های تئوری و عملی به دریافت کارت 

درجه 2 مربی گری نایل خواهند شد.

مومنی؛
ثابت می کنم خرید خوبی برای 

استقالل بودم
مهدی مومنی که نیم فصل اول لیگ پانزدهم را در نفت تهران توپ 
زده بود، اولین بازی خودش در ترکیب استقالل را برابر ملوان انزلی 
تجربه کرد. مومنی در همین ارتباط گفت: »خوشحالم که پیراهن تیم 
محبوب و بزرگی را بر تن کردم؛ با ارایه بازی های خوب ثابت می کنم 
که خرید خوبی برای استقالل بودم.« وی درباره لحظه تعویض خود 
به جای یک  یادآور شد: »در دقیقه 67  نیز  احساسی که داشته،  و 
مهاجم بزرگ به نام آرش برهانی وارد زمین شدم و آن لحظه واقعا 
را  عظمتی  با  تیم  چه  پیراهن  دانم  می  چون  کردم؛  غرور  احساس 
تمامی  از  دارد  »جا  افزود:  پایان  در  آبی ها  مهاجم جدید  پوشیدم.« 
ورودم  هنگام  که  کنم  تشکر  تیم  بزرگ ترهای  و  استقالل  بازیکنان 
در  امیدوارم  و  کنم  بازی  راحت تر  تا  دادند  روحیه  من  به  زمین  به 

بازی های بعدی تیم، بتوانم نقش موثرتری ایفا کنم.«

برادر نویدکیا به آبی پوشان نه گفت؛

پلی میکر سپاهان پاسخ پیشنهاد 
استقالل را داد

 باالخره هفته هفدهم لیگ پانزدهم به پایان رسید و پرویز مظلومی 
سر مربی استقالل تهران نیز مثل سایر مربیان، لیست بازیکنان مدنظر 
خود را در اختیار مسئوالن باشگاه قرار داد. مهدی مومنی بازیکن نفت 
تهران، اولین فوتبالیستی بود که پیراهن آبی استقالل را بر تن کرد؛ 
نویدکیا شده  آبی ها خواهان رسول  مربی  حاال شنیده می شود سر 
است. مظلومی که خیلی دلش می خواست مجتبی جباری را از قطر به 
استقالل برگرداند، وقتی دید این تالش بی فایده است، تصمیم گرفت 

برادر کوچک تر محرم نویدکیا را آبی پوش کند.
 صحبت های مقدماتی با رسول نویدکیا انجام شده است؛ اما بر اساس 
منفی  آبی ها  به  بازیکن  این  سوی  از  اولیه  پاسخ  موثق  منابع  اخبار 

بوده است.

به دلیل سرطان پدرش؛

 یک پرسپولیسی از این تیم جدا شد
البته  و  ایوانکوویچ  برانکو  هماهنگی  با 
موافقت علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه 
کروات  مربی  پانادیچ  آندره  پرسپولیس، 
مدتی  شد.  جدا  تیم  این  از  سرخ پوشان 
پانادیچ  ایگور  و  آندره  پدر  که  می شود 
بیماری مهلک  با  برانکو،  دستیاران کروات 
سرطان دست و پنجه نرم می کند؛ اما این 
دو برادر منتظر بودند نیم فصل اول لیگ 

پانزدهم رسما به پایان برسد. 
برای  و  جدا  پرسپولیس  از  باید  )آندره(  برادر  دو  این  از  یکی  حاال 
این  البته  که  می شدند  کرواسی  راهی  خود  بیمار  پدر  به  رسیدگی 
از  خداحافظی  هنگام  پانادیچ  آندره  آنکه  جالب  نکته  افتاد.  اتفاق 
خاطر  به  است  مجبور  که  گفت  خاصی  احساس  با  پرسپولیسی ها 
بیماری پدر به کرواسی برود و از این تیم جدا شود، اما حتما برای 
خواهد تهران  به  را  خودش  برانکو  تیم  قهرمانی  جشن  در   شرکت 

 رساند!

 قسمت دوم
Maximal Heart  Rate: ضربان قلب بیشینه

اطالق  فعالیت  هنگام  در  فرد  قلب  باالترین ضربان  به  بیشینه  قلب  ضربان 
می شود. با استفاده از فرمول زیر، ضربان قلب بیشینه به دست می آید:

سن-220= ضربان قلب بیشینه
بیشینه  قلب  ضربان  دارای  16ساله،  ورزشکار  یک  فرمول،  این  با  مطابق 
افزایش سن کاهش می یابد. مقدار  با  204خواهد بود. ضربان قلب بیشینه، 
کاهش ضربان قلب بیشینه در افراد فعال، کندتر است. شایان ذکر است که 
انجام می دهند،  را به طور منظم  ورزشکاران جوانی که تمرینات استقامتی 
معموال ضربان قلب بیشینه کمتری نسبت به دوستان غیرورزشکار خود دارند. 
اگر مربی ورزشکاران استقامتی سطح باال هستید، برای محاسبه ضربان قلب 
بیشینه آنها از فرمول زیر استفاده کنید:                                                                        

 سن ورزشکار-210= ضربان قلب بیشینه
اندازه گیری  را  اگر می خواهید به طور دقیق تری ضربان قلب ورزشکار خود 
کنید، می توانید همزمان با انجام آزمون های مختلف، ضربان قلب شخص را 
به وسیله دستگاه »الکتروکاردیوگرام« ثبت کنید. راه دیگر، این است که از 
ورزشکاران خود بخواهید، حداقل 6 تا 8 دقیقه به طرف باالی یک تپه بدوند و 
به آنها سفارش کنید که سرعت خود را به تدریج تا حداکثر توان افزایش دهند. 
هنگامی که به اوج رسیدند، تمرین را قطع و سریعا ضربان قلب را شمارش 
کنند )برای این کار، تعداد ضربان قلب را در 15 یا  10 ثانیه به ترتیب در 4 

یا 6  ضرب کنید(
الزم به ذکر است که قبل از انجام این آزمون باید از آمادگی ورزشکاران خود 

اطمینان حاصل کنید.
ضربان قلب در هنگام تمرین:

برای اینکه ضربان قلب خود را در هنگام تمرین پیدا کنید، بهتر است به آرامی 

انگشتان خود را روی گلو و در کنار نای قرار دهید. ضربه در این موضع، در 
حال تمرین و پس از  آن قوی تر است.

ضربان قلب در هنگام تمرین، به دلیل ارتباط نزدیکی که با مقدار خون پمپ 
شده، مقدار اکسیژن مورد استفاده و تعداد کالری سوخته شده دارد، بهترین 

شاخص شدت تمرین است.
ارتباط مذکور به حدی دقیق می باشد،که آن را به شکل یک خط راست 
کرد؛  بینی  پیش  را  دیگری  می توان  آنها  از  یکی  روی  از  و  است  آورده  در 
به جهت اینکه بدن برای فعالیت آرام، از تارهای کند انقباض و در حرکات 
سریع از تارهای عضالنی تند انقباض استفاده می کند، افزایش ضربان قلب به 
معنای درگیر شدن تارهای تند انقباض است. ضربان قلب در هنگام تمرین، 
روش موثری جهت کنترل شدت تمرین و اطمینان از صحت و تناسب برنامه 

اجرایی است.
کنترل شدت تمرین:

همان طور که اشاره شد، ضربان قلب در هنگام تمرین، وسیله ارزشمندی 
برای اندازه گیری شدت تمرین است و به مربیان کمک می کند تا به سواالتی 

همچون:
آیا شدت تمرین برای ورزشکارانم مناسب است؟

آیا آن ها تاکنون پیشرفتی داشته اند؟
پاسخ های مناسبی بدهند.

با استفاده از ضربان قلب در هنگام تمرین، می توان از انجام صحیح تمرینات 
ورزشکاران با هدف شناسایی منابع و راه های انرژی و انواع تارهای عضالنی 
آمادگی  برآورد  آزمون های  حداکثر  اینکه  به  توجه  کرد.با  حاصل  اطمینان 
برهمین  است،  مهم  آن  در  توجه  مورد  نکات  و  قلب  قلبی-تنفسی، ضربان 
در قسمت  آن  با  مرتبط  موارد  و  قلب  اندازه گیری ضربان  اساس روش های 

بعدی توضیح داده می شود.

تیم  گذشته  روز  برد  درخصوص  طارمی  مهدی 
خوزستان  استقالل  مقابل  پرسپولیس  فوتبال 
گفت: استقالل خوزستان تیم خوبی است؛ اما ما 
با اجرای تدابیر کادر فنی تمام نقاط قوت آن ها را 
خنثی کردیم و به یک برد شیرین دست یافتیم.

وی ادامه داد: همه بچه ها عالی بودند؛ اما محسن 
مسلمان واقعا برگ برنده ماست. 

یک هافبک خالق که هرگاه اراده کند، تیم حریف 
را به هم می ریزد. بودن محسن در خط هافبک 
برای هر مهاجمی یک غنیمت است. از همین جا 
 ازدواجش را هم به او و همسر محترمش تبریک 

می گویم.
نوراللهی  احمد  مورد شوت سرکش  در  طارمی   
شوت  کرد:  تصریح  کرد،  برخورد  تیرک  به  که 
احمد نوراللهی در بازی دیروز شوت نبود، شهاب 
ماست.  تیم  خوب های  از  هم  احمد  بود!  سنگ 
کنید.  توجه  ما  اول  گل  روی  او  ارسال  به  شما 
انگار با خط کش توپ را فرستاد روی سر رامین. 
او دارد همراه تیم امید عازم می شود و امیدوارم 
هفته ها  این  در  احمد  برگردند.  المپیک  جواز  با 
یا  شده  داده  برگشت  خط  روی  یا  زده  چه  هر 
امید  که  همانگونه  ان شاءاهلل  خورده.  تیرک  به 

به  پایش  احمد هم  کرد،  آغاز  را  گلزنی  عالیشاه 
گل باز شود. امید هم در این هفته ها، بدشانسی 
 می آورد؛ ولی این بار گل زیبا و به موقعی به ثمر 

رساند.
 طارمی درخصوص مصاحبه قبل از بازی که گفته 
منصور  اما  نزنم؛  پایان فصل گل  تا  بود، حاضرم 
پورحیدری از روی تخت بیمارستان بلند شود. وی 
اظهار داشت: برخی چهره ها متعلق به یک تیم و 
یک گروه و یک رنگ خاص نیستند. اینها بزرگانی 
هستند که بودنشان مایه اعتبار فوتبالمان است. 
منصور خان، بزرگ ماست و دستش را می بوسم. 
 ان شاءاهلل هر چه زودتر او را روی نیمکت استقالل

 ببینیم.
یازدهمین  درباره  پرسپولیس،  بوشهری  مهاجم   
زحمت  من  افزود:  هم  رساند  ثمر  به  که  گلی 
 دیگر هم بازیانم را به ثمر می رسانم و کار خاصی

 نکرده ام. با احترام به همه بزرگان و پیشکسوتان 
پرسپولیس، این گل را تقدیم به مهرداد میناوند 
حال  همه  در  که  پیشکسوتی  می کنم.  عزیز 
تیم  ممنونم.  او  از  و  است  بوده  تیمش  حامی 
باالنشینی  شایسته  داد  نشان  بازی  این  در  ما 
هوادارانمان  پررنگ  حضور  است.  برتر  لیگ  در 

 هم در این برد، تاثیر به سزایی داشت و از آنها
 ممنونم.

 طارمی در مورد برنامه اش در تعطیالت لیگ هم 
اظهار داشت: امروز به بوشهر می روم.

 این روزها هوای بندر عالی است. دلم برای ساحل 
 بوشهر زود تنگ می شود. جای همه دوستان را خالی

 می کنم.
برای  گل  زدن  از  بعد  اینکه  خصوص  در  وی   
-جانباز  سالمت  موسی  سمت  به  پرسپولیس 
کرد:  تصریح  رفت،  زمین  کنار  در  پرسپولیسی- 
سالمت  موسی  مثل  هوادارانی  می کنم  افتخار 
گل  که  خواست  من  از  او،  بازی  از  قبل  داریم. 
را  کار  این  که  دادم  قول  او  به  هم  من  و  بزنم 
می کنم. بعد از گلزنی هم خودم را به او رساندم 
 تا به قولی که به موسی سالمت داده بودم، عمل

 کرده باشم.
اهدای  درباره  همچنین  برتر  لیگ  گل  آقای   
پیراهنش به رسول فروغی کمک داور بازی دیروز 
که از داوری خداحافظی کرد هم افزود: فروغی، از 
داوران خوب و خوشنام کشورمان بود که زحمات 
داوری  جای  کشید.  فوتبال  داوری  برای  زیادی 
مثل او در فوتبال کشور خالی خواهد بود. من هم 
یادگاری  او  به  قضاوتش  آخرین  از  داشتم  قصد 
هدیه  او  به  را  پیراهنم  دلیل  همین  به  و   بدهم 

دادم.

آزمون های کاربردی آمادگی قلبی ـ تنفسی

شوت نوراللهی شوت نبود، شهاب سنگ بود!
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سلطانی فر در نشست شورای اداری استان یزد:

ارسال پرونده ثبت جهانی بافت 
 تاریخی یزد تا 2 هفته آینده

 به یونسکو 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
بافت تاریخی یزد در  دستی و گردشگری گفت: پرونده ثبت 
میراث  سازمان  پیگیری  با  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ظرف 2 هفته آینده به این 

سازمان ارسال می شود و در نوبت ثبت قرار می گیرد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
بافت تاریخی یزد در  دستی و گردشگری گفت: پرونده ثبت 
میراث  سازمان  پیگیری  با  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ظرف 2 هفته آینده به این 

سازمان ارسال می شود و در نوبت ثبت قرار می گیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان میراث 
سلطانی فر  مسعود  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
و  استاندار  با حضور  که  یزد  استان  اداری  نشست شورای  در 
میراث  معاون  طالبیان  حسن  محمد  و  استان  این  مسئوالن 
فرهنگی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار 
شد، با اعالم این موضوع افزود: پیش بینی می شود که برای سال 
2017 بافت تاریخی شهر یزد در فهرست یونسکو ثبت شود؛ 
اگرچه فرایند بررسی پرونده ها در یونسکو، بین 1 تا 3 سال به 

طول می انجامد.
سلطانی فر افزود: میانگین رشد گردشگر در جهان 4.6 درصد 
است؛ اما در دو سال گذشته شاهد رشد 12 درصدی جذب 

گردشگر در ایران بوده ایم.
وی از تدوین بسته پیشنهادی گردشگری دوران پساتحریم خبر 
میلیارد  هزار  با 30  گردشگری  کرد: 900 طرح  اظهار  و  داد 
پیشرفت  درصد   45 و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  تومان 

فیزیکی در کشور در حال اجراست.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم فعالیت ها به گونه ای باشد که 
رکود  از  آن  و خروج  اقتصاد کشور  موتور محرکه  گردشگری 

شود.
اساس  بر  مذهبی  نظام های  گفت:  جمهوری  رییس  معاون 
دنیا،  پژوهشگران  و  سیاست مداران  اندیشمندان،  ذهنیت 
نظام هایی بسته، دیکتاتور و بدون در نظر گرفتن حقوق مردم 

در گذشته بوده است.
به  اندیشمندان  انقالب هم  ارزیابی  پیروزی  روز  از  افزود:  وی 
گونه ای بود که نظام جمهوری اسالمی ایران، پدیده ای به غیر از 
این مجموعه نیست و تصور اینکه یک نظام مذهبی، دموکراسی 
و حقوق مردم را محقق کند، دشوار بود؛ اما با تدبیر امام خمینی 
از آن مقام معظم رهبری مدلی جدید و نظام و  )ره( و پس 
حکومت دینی پایه گذاری شد و هر ساله یک رفراندوم با حضور 

حداکثری مردم برگزار می شود.
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسالمی مواردی از جمله آزادی 
احزاب، رسانه ها و چگونگی مشارکت مردم را در امور مختلف 
در سایه دین مبنا قرار داده است؛ در این مدل از حکومت و 
اداره مملکت ضمن حفظ ارزش های دینی، ساز و کاری برای 
مشارکت مردم نیز به وجود آمده که مردم به طور مستقیم و 

غیرمستقیم با آرای خود در امور مختلف مشارکت دارند.
غرب  در  که  افرادی  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس  معاون 
تئوری هایی از جمله برخورد تمدن ها را با ریشه مبارزه با اسالم 
طراحی می کنند، به خوبی می دانند که نظام جمهوری اسالمی 
در سال های آینده نه تنها جهان اسالم، بلکه سرتاسر دنیا را 

متاثر می کند.
سلطانی فر افزود: جهان تشنه افکار و اندیشه های انقالب اسالمی 
ایران است که نمونه آن را در استقبال و جوش و خروش جوانان 
غربی برای دریافت پیام های مقام معظم رهبری شاهد هستیم.

وی ادامه داد: غربی ها برای مقابله با چنین اندیشه هایی دست 
به اقدام هایی برای ارایه چهره زشت و خشونت طلب از اسالم 
دارند و جمهوری اسالمی ایران، با وجود همه موانع روزبه روز در 

زندگی مردم کشورهای دیگر نفوذ می کند.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
اظهار کرد: یکی فعالیت های این سازمان در حوزه گردشگری، 
ایران  به  ورودی  و مصاحبه های گردشگران  اظهارنظرها  رصد 
پس از بازگشت به کشورشان برای بررسی میزان رضایتمندی و 

تاثیرپذیری آنان از فرهنگ ایران است.
گردشگران  این  درصد  از 98  بیش  اساس  این  بر  افزود:  وی 
ایران را کشوری توسعه یافته با مردمی بافرهنگ و میهمان نواز 
عنوان و اعالم کرده اند که ذهنیت غلطی که رسانه های غربی، 
آنان  در  ساخته اند،  ایران  از  صهیونیستی  و  امپریالیسمی 
فروریخته است. وی ادامه داد: یکی از مهم ترین سازوکارهای 
جذب  و  گردشگری  توسعه  انقالب،  پیام  و  فرهنگ  ترویج 

گردشگر خارجی است که باید به طور ویژه مدنظر قرار گیرد.
گردشگری  وزیر  چهار  با  خود  دیدار  به  اشاره  با  سلطانی فر 
کرد: همه  نشان  ماه گذشته خاطر  دو  در  اروپایی  کشورهای 
آنان برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف گردشگری اعالم 
آمادگی کرده اند. بر اساس این گزارش محمد حسن طالبیان 
یزد،  استان  اداری  شورای  نشست  در  فرهنگی  میراث  معاون 
ضمن تشریح روند تهیه پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد 
گفت: زمانی که کار تهیه این پرونده را آغاز کردیم قنات های 
یزد وضع مناسبی نداشتند و عمدتا بوی فاضالب از آنها به مشام 
می رسید؛ ولی در جریان تهیه این پرونده زیرساخت ها مورد 
آماده سازی و احیا قرار گرفتند که این موضوع در زمان بازدید 

کارشناسان خارجی مورد توجه و تحسین قرار گرفت.
در این نشست میرمحمدی استاندار یزد با ارایه لوح تقدیر و 
برای  کشور  فرهنگی  میراث  معاون  زحمات  از  نفیس  تابلوی 
پیگیری این موضوع و تهیه پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی 

یزد قدردانی کرد.

با  کاشان  امیرالمومنین)ع(  موسسه  مدیر 
اشاره به قبولی 85 درصد از قرآن آموزان این 
موسسه در آزمون قرآن و عترت ارشاد گفت: 
بتوانیم همچون سال  نیز،  امسال  امیدواریم 

گذشته رتبه برتر را کسب کنیم.
به گزارش کیمیای وطن از اصفهان، 30 نفر 
از داوطلبان برتر و منتخبان آزمون سراسری 
سوره  حفظ  مسابقه  و  نهج البالغه  و  قرآن 
امیرالمومنین)ع(  موسسه  توسط  »یس« 
کاشان در کانون الزهرا )س( این شهرستان 

مورد تجلیل قرار گرفتند.
موسسه  مدیر  حسن زاده  حجت االسالم  
امیرالمومنین)ع( کاشان، با اشاره به برگزاری 
ارشاد  عترت  و  قرآن  آزمون  چهاردهمین 
اظهار داشت: آزمون قرآن و عترت ارشاد، در 
4 موضوع اصلی شامل ترجمه و مفاهیم قرآن 
کریم، تدبر در قرآن کریم، حفظ  قرآن کریم 
و ترجمه و مفاهیم نهج البالغه و در 15رشته 

مختلف برگزار شد.
قرآن  مفاهیم  و  ترجمه  اینکه  بیان  با  وی 
کریم در 4 رشته مختلف برگزار شد، خاطر 
نشان کرد: حفظ قرآن کریم نیز، در 9 رشته 
شامل حفظ جزء30، جزء اول، 3 جزء اول، 
5 جزء اول، 10 جزء اول، 15 جزء اول، 20 
براساس  کریم،  قرآن  کل  حفظ  و  اول  جزء 
مصحف شریف با شرح واژگان استاد بهرام پور 
و همچنین حفظ سوره »یس« درقالب طرح 

ملی 1449 برگزار شد.
اینکه  به  اشاره  با  حسن زاده  حجت االسالم 
از  آزمون  این  نفری که در  از مجموع 852 
ثبت نام  کاشان  امیرالمومنین)ع(  موسسه 
 672 یعنی  درصد   80 به  نزدیک  کردند، 
به  و  یافتند  حضور  آزمون  روز  در  نفر 
از  درصد   85 گفت:  پرداختند،  رقابت 

شرکت کنندگان از موسسه امیرالمومنین)ع( 
قبولی  نمره  نصاب  حد  کسب  به  موفق 
از  نفر   562 همچنین  شدند؛   100 از   60
قبول  نمره 73  میانگین  با  شرکت کنندگان 
بیشترین  نفر   48 تعداد  این  از  که  شدند 
کردند. کسب  را   100 امتیاز  یعنی  نمره 

حجت االسالم حسن زاده به کسب رتبه برتر 
سال  در  کاشان  امیرالمومنین)ع(  موسسه 
1393 اشاره کرد و افزود: امیدواریم امسال 
این  گرفته،  صورت  تالش های  به  باتوجه 
موسسه بتواند رتبه برتر خود را حفظ کند. 
خاطر  امیرالمومنین)ع(  موسسه  مدیرعامل 
نشان کرد: عالوه بر تجلیل یاد شده توسط 
در  آزمون  برگزیده  نفرات  به  موسسه،  این 
عمره  سفر  هزینه  کمک   15 سراسرکشور 
مفرده، 50 کمک هزینه عتبات عالیات، 100 
کمک هزینه سفربه مشهد مقدس و صدها 
و  قرآن  معاونت  ازسوی  دیگر  نقدی  جوایز 

عترت ارشاد اعطا خواهد شد. حجت االسالم 
حسن زاده با بیان این مطلب که لوح تقدیر 
به تمامی داوطلبانی که امتیاز 90 از 100 را 
کسب کرده اند، ازسوی معاونت قرآن و عترت 
شرکت کنندگانی  به  افزود:  می شود،  اهدا 
که موفق به کسب حد نصاب الزم شده اند، 
گواهی نامه پایان دوره معتبر از طرف معاونت 
بنابراین  اعطا می شود.  ارشاد  عترت  و  قرآن 
بانوان  از  نفر  از 19  مراسم  این  در  گزارش، 
حافظ کل قرآن کریم به همراه مربیان آن ها 
طرح های  قالب  در  اخیر  یک سال  در  که 
 6 و  یکساله، 3ساله  هفتگی،  حفظ  مختلف 
ساله قرآن کریم، حافظ کل قرآن کریم شده 
بودند، تجلیل به عمل آمد. الزم به ذکر است، 
نمونه  شکوفه  توسط  قرآنی  برنامه  اجرای 
قرآنی کشور و حافظ کل قرآن کریم »حنانه 
خلفی« از ویژه برنامه های این مراسم بود که 

مورد توجه حاضران قرار گرفت.

لطیفه های قرآنی 

ترس از شکر
از  یکی  عیادت  به  روزی  می گفت:  شخصی 
نزد  رفتم؛ چون  بود،  بیمار  بسیار  که  فضال 
به  کردم،  را  او  احوال  پرسش  و  نشستم  او 
او گفتم: خدا را شکر کن و حمد او به جای 
کنم  شکر  چگونه  گفت:  و  کرد  تبسم  آور. 
و حال آنکه خدای تعالی فرموده است: اگر 

شکر کنید، برای شما زیاد می کنم .
بیماری من  بر  می ترسم که اگر شکر کنم، 

بیفزاید.

دزد ناشی 
باغچه  در  صبحگاهی  نام،  موسی  عربی 
یافت.  زری  کیسه  می گرفت؛  وضو  مسجد 
که  رفت  مسجد  به  گرفته  دست  به  را  آن 
امام  که  گذارد. همین  نماز  امام،  پشت سر 
را  آیه  این  اتفاقا  ایستاد،  نماز  به  جماعت 
راست  دست  در  چه  گو  باز  »اینکه  خواند: 

داری یا موسی«، سوره طه، آیه 17.
ساحری.  تو  که  قسم  خدا  به  گفت:  عرب 
فرار  و  انداخت  محراب  مقابل  را  کیسه 
دزدی تهمت  به  را  او  مبادا  که   کرد 

 بگیرند.

 موفقیت قرآن آموزان موسسه امیرالمومنین)ع( در آزمون
 قرآن و عترت ارشاد

معارف و رگدشگری 

اشیاي موزه جبلیه کرمان زیر غبار

 گنبد فراموش شده، تاریخ را 
فریاد مي زند

توجه  خود  تاریخي  داشته هاي  از  بازدید  به  کمتر  کرمان  مردم 
مي کنند و متروکه ماندن موزه سنگي کرمان در جمع گردشگراني 
این  گواه  مي گذرانند،  کرمان  قایم  جنگل  در  را  هفته  آخر  که 

مدعاست.
گنبد جبلیه یکي از آثار شاخص تاریخي شهر کرمان در حاشیه 
جنگل قایم کرمان، به عنوان بزرگ ترین جنگل دست کاشت کشور 
است. قرار گرفتن این گنبد تاریخي در مجاورت تخت درگاه قلي 
بیگ و قلعه دختر و قلعه اردشیر و باغ بیرم آباد جایگاه خاصي را به 
این بناي تاریخي داده است. نماي این گنبد بسیار زیبا و دیدني 
است، به طوري که در دشتي مجاور جنگلي سرسبز بر بام کرمان 
مردم  است.  تاریخي شهر کرمان  گواه هویت  و  است  قرار گرفته 
کرمان به دلیل وجود زیرساخت هاي گردشگري در شرق کرمان و 
وجود طبیعت سرسبز به صورت گسترده براي گذراندن تعطیالت 
آخر هفته، به این قسمت از شهر کرمان مي آیند و ساعاتي از اوقات 
خود را مي گذرانند؛ اما گنبد جبلیه باوجود تمام قدمت و اعتبارش 
در تمدن استان کرمان نقش بسیار کمرنگي در پر کردن اوقات 
افسانه هاي کرماني مردم  فراغت کرماني ها دارد. طبق شایعات و 
اعتقاد دارند، دلیل پابرجا ماندن این گنبد در طول تاریخ استفاده 
مي شود  گفته  است.  بوده  گنبد  این  ساخت  در  خاص  مصالح  از 
و خاکستر  از شیر شتر  استفاده  با  را  بنا  این  وقت کرمان  حاکم 
چوب و سفیده تخم مرغ ساخته است؛ هرچند هیچ منبع علمي این 
امر را تایید نکرده است، اما به  هر روي گنبد جبلیه همچنان در 

طول تاریخ پرقدمتش پابرجا مانده است.
کرمان  در  سنگ  موزه  به عنوان  اخیر  سال هاي  طي  گنبد  این 
زیبایي هاي  بزنید،  موزه  این  به  سري  اگر  است.  شده  نام گذاري 
این بناي تاریخي انسان را جذب خود مي کند؛ اما اولین چیزي که 
هر بیننده محو آن مي شود، جمعیت بسیار زیاد مردم کرمان در 
اطراف این موزه است که حتی یک نفر هم از این تعداد به داخل 
کرمان  مردم  براي  جاذبه اي  هیچ  موزه  واقع  در  نمي آیند.  موزه 
ندارد و بسیاري از موزه هاي زیباي کرمان در این شهر یک میلیوني 
کمترین بازدیدکننده را دارند. موزه سنگ کرمان نیز از این پدیده 
مستثني نیست. وقتي به درون این موزه پا بگذارید، در ابتدا گیشه 
بلیت فروشي را مي بینید و بعد به داخل صحن موزه مي رسید؛ اما 
تاریکي این موزه موجب مي شود هر بیننده، به مدتي زمان نیاز 

داشته باشد تا بتواند با نور بسیار کم موزه خود را سازگار کنند.
از این موزه وضعیت نامطلوب و گرد  تاسف بارترین بخش بازدید 
و غبار روي اشیاي محدودي است که در موزه قرار گرفته است. 
رسیدگي  اما  بوده،  خوب  ابتدا  در  هرچند  دکوربندي  وضعیت 
نامطلوب براي نگهداري و تمیز کردن و نگهداري از دکور موجب 
شده منظره نه چندان مطلوبي مقابل چشم بازدیدکنندگان باشد؛ 
از سوي دیگر موزه از غناي الزم نیز براي جذب بازدیدکنندگان 

برخوردار نیست.
موزه  اطراف  چمن هاي  در  که  نفري  صدها  صداي  هیاهوي 
تعطیالت خود را مي گذرانند، در حالي از بیرون بنا شنیده مي شود 
که در داخل موزه تنها بازدیدکننده موزه، از تاریکي داخل موزه 
فعال  نوروزي،  محمد  مي کند.  حرکت  بنا  چوبي  درب  به  طرف 
بخش گردشگري استان کرمان در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 
نیاز  نکته ای است که  به موزه هاي شهر کرمان،  بي توجهي مردم 
موزه ها  مي دهد  نشان  دیگر  سوي  از  و  دارد  فرهنگ سازي  به 
فراغت  قرار گرفتن در ساعات  براي  را  نتوانسته اند جذابیت الزم 
باغ  از  بازدید  براي  ما  افزود:  وي  کنند.  پر  کرماني  خانواده هاي 
شاهزاده و باغ فتح آباد به خارج از شهر مي رویم و هزینه هاي زیاد 

براي بازسازي باغ بیرم آباد مي کنیم؛ درحالي که بزرگ ترین موزه 
کرمان در باغ هرندي یکي از زیباترین باغ هاي ایران است که دقیقا 

در قلب شهر قرارگرفته و کمترین توجه به آن مي شود.
موزه  به  تبدیل شدن  حال  در  نیز  حیاتیه  مدرسه  داد:  ادامه  وي 
تاریخي شهر کرمان است؛ امیدواریم این موزه به سرنوشت موزه اي 
مانند موزه جبلیه گرفتار نشود. وي گفت: موزه ها باید در تبلیغات 
فعال تر ظاهر شوند و مشوق هایي براي حضور مردم در آن ها در 
کرمان  شهر  آبروي  موزه ها  این  دیگر  سوي  از  شود.  گرفته  نظر 
هستند و باید ظاهري شکیل داشته باشند؛ درحالي که مثال شاهد 
این هستیم که آب نماهاي موزه هرندي مدت هاست کار نمي کند 
جالب توجه  کرمان،  سنگ  موزه  به عنوان  جبلیه  موزه  وضعیت  و 
و  دانست  کرمان  تاریخي  آثار  مهم ترین  از  را  جبلیه  وي  نیست. 
نورپردازي  و  نشده  گرفته  کار  به  موزه  این  در  غناي الزم  افزود: 
مناسبي هم در داخل موزه وجود ندارد؛ از سوي دیگر مردم هم 
براي حضور در این مکان ها راغب نیستند. وي گفت: معرفي این 
آغاز  براي مردم شهر کرمان  و مدارس  از مهدکودک ها  باید  آثار 
شود و مردم شهر به داشتن چنین آثاري افتخار کنند؛ نه اینکه 
بي تفاوت باشند یا اینکه حتي از تاریخ و وضعیت آن ها کمترین 
اطالعی نداشته باشند. نوروزي بازدید رایگان، حضور دانش آموزان 
را  مکان ها  این  در  فرهنگي  برنامه هاي  برگزاري  و  دانشجویان  و 
وي  دانست.  تاریخي  مکان هاي  این  به  شدن  مجذوب  موجب 
توضیح  این گونه  کرمان  جبلیه  بناي  و  سنگ  موزه  خصوص  در 
نزدیکي  در  کرمان  شرقي  منتهي الیه  در  جبلیه،  گنبد  مي دهد: 
دو قبرستان صاحب الزمان و سید حسین کرمان قرار دارد؛ گنبد 
بناشده که دست تطاول روزگار  از سنگ و گچ  بزرگ و عجیبي 
به  که  هشت ضلعي  گنبد  این  است.  آمده  کوتاه  آن  تخریب  در 
گنبد گبري نیز شهرت دارد، تماما از سنگ است و عرض پي آن 
نیز در پایه به سه متر مي رسد. در هشت طرف آن، هشت در به 
عرض چهار متر قرارگرفته که اخیرا براي مستحکم ساختن بنا و 
و  کرده اند  با سنگ مسدود  را  درگاه ها  آن،  تخریب  از  جلوگیري 
فقط یکي را باز گذاشته اند. قسمت باالي گنبد از آجر ساخته شده 
است و در داخل گنبد ظاهرا گچ بري ها و تزیین کاري هایي وجود 
داشته که قسمت باال ریخته و قسمت پایین را تخریب کرده اند. 
محسن موحدي، معاون میراث فرهنگي استان کرمان در گفت وگو 
با مهر اظهار داشت: این گنبد از جمله بناهاي تاریخي و زیباي 
شهر کرمان است که از هویت و اصالت برخوردار است و در ایام 
برخوردار  بازدید  میزان  بیشترین  از  گردشگرپذیري شهر کرمان، 
گنبد،  این  از  نگهداري  و  حفظ  راستاي  در  افزود:  وي  مي شود. 
اخیر  ماه هاي  در  و  است  اجراشده  آن  در  مرمت  متعدد  فازهاي 
انجام  بنا  بیروني  نماي  از  بخش هایي  بازسازي  و  مرمت  کار  نیز 

 شده است.
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به گزارش  کیمیای وطن، با اینکه قرآن کتابی است برای انتخاب 
بهترین زندگی که سعادت جاودانه در پرتو آن تحقق می یابد، اما 
متاسفانه ما کمتر شاهد حضور فعال و اثرگذار این کتاب آسمانی 
در زندگی اجتماعی مان هستیم. برخی دلیل این کمرنگ بودن 
این  علت  دیگر،  برخی  اما  دهند؛  می  نسبت  قرآن  خود  به  را 
در  دانند.  می  دین  پژوهشگران  کم کاری  در  را  کمرنگ  حضور 
گفت وگویی که با مجید شجاعي، کارشناس علمي میز قرآن دفتر 
به عنوان یک  را  او  نظر  دادیم،  انجام  اصفهان  اسالمي  تبلیغات 
کارشناس علوم قرآنی در این رابطه جویا شدیم که مشروح این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید:
پرسش اصلي ما این است که »چرا قرآن در زندگي مردم حضور 
از  ما نمي توانیم  به عبارت دیگر »چرا  ندارد؟«؛  اثرگذار  و  فعال 
را  الزم  بهره   جمعي مان  و  فردي  زندگي  ساماندهي  در  قرآن 
ببریم؟«. آیا این به قرآن برمي گردد که از کارایي افتاده و توان 
پیش آمدن و هم پایي با تحوالت و پدیده هاي نوظهور را ندارد یا 
پژوهشگران علوم انساني و به ویژه معارف دیني، در به کارگیري 

قرآن ضعیفند؟ 
عامل  سه  دادیم،  انجام  ما  که  بررسی هایی  و  تحقیقات  طبق 
مهم، سبب ناکارآمدی قرآن در زندگی مردم شده است: حضور 
اجتماعی قرآن کم رنگ است. نمادها و نشانه های قرآن تقریبا از 
بین رفته است. جامعه دینی به ویژه طالب )به عنوان متولیان امر 
دین(، با قرآن انس ندارند و ضعف باور به کارآمدی قرآن در بین 

نخبگان)چه حوزوی و چه دانشگاهی( وجود دارد.
حضور  اول،  شرط  روزمره،  زندگي  در  قرآن  به کارگیري  براي 
به  قدیم،  در  قرآن  ماست.  زندگي  در  قرآن  نمادین  و  ظاهري 
در  داشت:  حضور  ما  زندگي  گوشه   گوشه  در  نمادین  صورت 
عروسي، در سفر رفتن، در مراسم ختم، در تولد و مرگ عزیزان 
و در خیلي مراسم دیگر، یعني کم ترین استفاده اي که از قرآن 
می شد، همین بود. اما حاال همین هم نیست؛ دیگر کسي حتي 
به همین استفاده هاي نمادین که مي توانست قرآن را در زندگي 
ما زنده نگه دارد، هم توجهي نمي کند. بعد از این گاه گاهي هم 

به تناسب قرآن خوانده و درباره  آن فکر مي شد.
حاال ما همین کم ترین حضور قرآن را هم نداریم. این نه تنها در 
زندگي عموم مردم، بلکه در زندگي حوزویان و متولیان فرهنگ 
بسا طلبه  ای که  نیز مشهود است. چه  قرآني  و  و معارف دیني 

بتواند مجتهد شود، بي آنکه حتي براي یک بار هم که شده به 
قرآن نیازي داشته باشد یا قرآن را گشوده باشد. االن موضع به 
گونه اي است که طلبه اصال قرآن نمي خواند، اما همسر او که یک 
فرد معمولي است، قرآن مي خواند. یعني طلبه  ما نه تنها نیازي 
به قرآن در خود احساس نمي کند، بلکه هرچه بخواهد در کتب 
غیردیني براي او فراهم است. اعم از مباحث تربیتي، روانشناسي، 
سیاسي و ... ؛ همه و همه به صورت دسته بندي شده و آکادمیک 
در کتبي که مباني غیر دیني دارد، آماده است. در مباحث درسي 
ندارد، چه بسا درسي هم تحت  نیز که قرآن هیچ جایي  طلبه 
بدترین  در  و  ممکن  سطح  نازلترین  در  اما  باشد،  قرآن  عنوان 

ساعات تدریس می شود.
خب شاید این امر ناکارآمد شدن قرآن، به دلیل نبود پژوهش هاي 
زیرساختي درباره  قرآن باشد. قرآن در حوزه هاي مختلف نیاز به 
فرهنگ  و  تاریخ  مثال  شود.  شناخته  بهتر  تا  دارد  دیگري  علوم 
عرب عصر نزول و فهم قرآن؛ ریشه شناسي واژه هاي قرآني، قبل 
و بعد از اسالم و قبل و بعد از نهضت ترجمه؛ نسبت قرآن و فقه 

و جایگاه قرآن در فقه؛ 
به عنوان بسترهاي فهم قرآن  اينها  به نظر شما دانستن 

سبب شود که قرآن کارآمدي بهتري داشته باشد؟
و  نخبگاني  دارد: سطح  قرآن دو سطح  کاربري  کنید که  توجه 
و  باید در سطح متخصصان  را  این بحث ها  سطح عمومي. شما 
پژوهشگران علوم قرآن مطرح کنید. البته اینها آنجا الزم است؛ 
اما به گمانم اگر کاربري قرآن موکول شود به همین موضوعات، 
نه تنها قرآن از کاربري الزم و عمومي مي افتد، بلکه در البه الي 
مباحث نظري و پژوهشي گم مي شود و اصال نمي تواند از حوزه  
پژوهش پا فراتر بگذارد و به عرصه  زندگي عموم مردم وارد شود.

پس چه بايد کرد؟
قرآن در سطح دوم و عمومي، باید وارد زندگي عموِم مردم شود. 
این کار هم عمال از تبلیغ و آموزش آغاز مي شود. ما نیاز نداریم 
خود  بیان  کنیم.  طرح  مردم  عمومي  براي  را  مباحث  آن  که 
قرآن این است که »این قرآن براي مردم است«؛ براي هدایت، 
»الناس« آمده که عموم مردم را شامل مي شود و عموم مردم از 
این دست مباحث بي بهره اند. قرآن اول و مهم تر از همه، باید در 
سیستم آموزشي حوزه جاي خود را باز کند. این کار اول از همه 

باید از حوزه شروع شود. حوزه  علمیه است که اول 

باید قرآن بخواند و به همان نسبت قرآن را هم به زندگي مردم 
وارد کند. االن طلبه منبر مي رود، جلسه هاي تخصصي آموزشي 
و مشاوره اي با مردم یا گروه هاي سني مشخص برقرار مي کند؛ 
اما هیچ حرفي از قرآن نمي زند. همین سبب مي شود که مردم 
دیگر اهمیتي براي قرآن قایل نباشند. وقتي متولي دین خود را 

از کتاب دینی اش بي نیاز ببیند، چه انتظاري از مردم هست؟!
چیزي  چنین  و  بفهمند  قرآن  مي توانند  مردم  عموم  مگر  خب 
ممکن است؟ نیاز به زبان عربي دارد. آشنایي با برخي واژه هاي 

قرآني و آشنایي حداقلي با تفسیر مورد نیاز است.
قرآن  اینجا  الُْقْرآَن«.  یََتَدبَُّروَن  »أََفال  که  مي فرماید  قرآن  خود 
خطابش متخصصان نیستند، چون در ظاهر کالم هیچ قرینه اي 

بر این اختصاص وارد نشده است.
اینجا خطاب قرآن عموم مردم است. استفهام هم توبیخي است، 
زیرا پس از آن مي فرماید: »ام علي قلوٍب أقفالُها؟«. یا در جاي 
دیگري در ادامه اش مي فرماید: » َولَْو َکاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر الَلّ لََوَجُدوا 
فِیِه اْخِتاَلًفا َکثیًرا«. این آیات نشان مي دهد که خداوند از مردم، 
فهمیدن قرآن را مطالبه کرده و به ضرورت مي دانسته که همه  
مردم، همه  علوم مرتبط با قرآن را واجد نیستند؛ ولی تدبر در 

قرآن را از آنها طلب کرده است.
االن در تهران مدرسه  علمیه اي به همت حجه االسالم غالمرضا 
قاسمیان راه اندازي شده که طالب از بدو تحصیل عالوه بر تمامي 
دروسي که دارند، در تمامي مقاطع، قرآن را با الگوي کتاب زیر 
آموزش مي بینند و با قرآن مانوسند. ایشان، مانوس نبودن طالب 
با قرآن )به نحوي که فهمش براي طالب جدیدالورود هم ممکن 
االن چند  اندیشید؛  چاره اي  آن  براي  و  داد  تشخیص  را  باشد( 
مدرسه در تهران و چند مدرسه در قم دارند از روش ایشان در 

آموزش قرآن به طالب پیروي مي کنند.
در سیستم عرفي و معمول حوزه، فهم قرآن موکول شده است 
به آخرین پله هاي آموزشي؛ یعني بعد از آنکه طلبه ادبیات، فقه و 
اصول، فلسفه و خارج فقه را خواند. آن موقع است که اگر برسد 
و بشود، باید وارد قرآن شود؛ و ااّل پیش از آن، فهم قرآن ناممکن 
تلقي مي گردد. خب با چنین ذهنیتي چه انتظاري است که قرآن 
در حوزه ها حاضر باشد و از حوزه ها به مردم برسد؟! این آغاز راه 

تفکر درباره  قرآن است.
در  چيزي  چه  درباره   مردم  که  مي شود  اين  مسأله  حاال 

قرآن تفکر کنند؟  شيوه  تفکر در قرآن چگونه است؟
امیرالمؤمنین )علیه السالم( در نهج البالغه مي فرماید که قرآن را 
باید به سخن درآورد؛ »استنطاق از قرآن« بهترین و کارآمدترین 
و عمومي ترین شیوه  بهره برداري از قرآن است. مردم باید سواالت 
خود را از قرآن بپرسند و در آن در پي جواب باشند. آیات را زیر 
و رو کنند، فکر کنند، نظام سازي کنند تا قرآن را به سخن گفتن 
وا دارند. این البته هم زحمت دارد، هم برخي از علوم مقدماتي 
مانند ادبیات و لغت را نیاز دارد و مهم تر از همه اینکه باورمندي 
به توانایي قرآن در پاسخگویي به پرسش هاي بشر را نیاز دارد. 
ایجاد  باید در عموم مردم  امر دیني  از طریق متولیان  باور  این 
شود، چیزي که االن در خود آنها نیز نیست. اگر این باور در مردم 
امر دین هم مجبور  ایجاد شد و آن سواالت پیش آمد، متولی 
قرآن. به  برگردد  که  می شود  مجبور  بدهد.  پاسخ  که  می شود 

مرحوم علي صفایي در کتاب »روش برداشت از قرآن« این شیوه 
را با زباني روان تبیین کرده است.

از  نقل  به   و  وطن  کیمیای  گزارش  به 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط 
اظهار  ترحمی  محمدرضا  اصفهان،  استان 
واقف  سه  وحدت،  هفته  با  همزمان  داشت: 
شهرستان این  واقفان  جمع  به   نیک اندیش 

 پیوستند.
وی در ادامه تصریح کرد: همسر شهید عابدی 
یک قطعه زمین کشاورزی که در زرین شهر واقع 
ارزش  به  و  مربع  متر  مساحت 480  -به  شده 
200 میلیون ریال- را به نیت احسان وقف کرد.

شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رییس 
لنجان در ادامه افزود: حجت الل امینی و صدیقه 
ترحمی دیگر واقفان نیک اندیش، هر کدام یک 
قطعه زمین کشاورزی را که در روستای هالرته 

به  زمین ها  این  از  کدام  هر  و  است  شده  واقع 
مساحت 1000 متر مربع می باشند، با دو قیقه 

و سی ثانیه از آب زاینده رود را وقف کردند.
ارزش  کرد:  بیان  ادامه  در  ترحمی  محمدرضا 
این دو وقف بیش از 100 میلیون ریال است؛ 
موقوفات  این  عواید  نیک اندیش  واقفان  این 
محرم،  های  ماه  در  روضه خوانی  جهت  را 
وقف  حسین)ع(  امام  اربعین  همچنین  و  صفر 
مسجد  در  باید  خوانی  روضه  این  که  کرده اند 
 روستای هالرته بخش جلگه و جرقویه صورت

 بگیرد.

««ثبت چهار وقف جديد در بن رود 
به گزارش کیمیای وطن و به نقل از روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حسین 
اکبر اظهار داشت: محمد رجایی ورتانی چهار پنجم 
از نیم طاق آبادی یا صحرا روستای باقر آباد و همگی 
رجایی  زهرا  همراه  به  را  باغ  یک  و  مزروعی  زمین 
ورتانی )یک پنجم از همین باغ( وقف کردند. وی در 
ادامه تصریح کرد: ارزش این دو وقف 500 میلیون 
واقفان نیک اندیش عواید حاصل  این  ریال است که 
از این موقوفات را جهت کمک به فقرا و نیازمندان 
روستای باقرآباد اختصاص داده اند. مسئول نمایندگی 

اوقاف و امور خیریه بن رود در ادامه افزود: همچنین 
حاج رمضان صادقی ورزنه تمامی و همگی 6 دانگ 
در  مربع  متر   350 مساحت  به  را  زمین  قطعه  دو 
بیان  ادامه  در  اکبر  است.حسین  کرده  وقف  ورزنه 
دارند  ارزش  ریال  میلیارد  نیز 1  موقوفات  این  کرد: 
توسعه  راستای  در  را  آن ها  نیک اندیش،  واقف  و 
است.  کرده  وقف  رود  بن  بخش  اولیای  حسینیه 
وی ادامه داد: وراث مرحوم رمضان صادقی نیز یک 
وقف  را  مربع  متر  مساحت 400  به  را  زمین  قطعه 
بن  خیریه  امور  و  اوقاف  نمایندگی  کردند.مسئول 
رود در ادامه عنوان کرد: این موقوفه نیز یک میلیارد 
که  نامه ای  وقف  طبق  و  شده  گذاری  ارزش  ریال 
این  است،  شده  ثبت  آن  نیک اندیش  واقفان  توسط 
 موقوفه برای احداث مسجد الرسول شهر ورزنه وقف 

شده است.

کارشناس علوم قرآنی:

قرآن باید وارد زندگی عموم مردم شود

 « گردشگری « گردشگری

7

سه وقف جدید در لنجان به ثبت رسید  
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 حضرت امیر ))سالم اهلل علیه((
»در فتنه ها به امام وپیشوای خودتان پناهنده شوید تا غبار فتنه شمارا گمراه نکند«

چهار محال و بختیاری  کرمان یزد اصفهان 
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و  گوشت  سبزیجات،  به  عالقه ای  خردساالن  از  بعضی 
این  آیا  بیندیشید  ندارند. صادقانه  این دست  از  مواردی 
تمردها الگوبرداری از شما نیست؟ آخرین باری که مقدار 
یاد  به  را  خورده اید  گوشت  یا  حبوبات  سبزی،  زیادی 
به و چه چه و شادی  به  با  فرزندتان  نزد  می آورید؟ در 

از موادی که کمتر به آن عالقه مند هستند، میل کنید.
یادم می آید در دوران کودکی از صبح تا ظهر با براداران و 
بچه های فامیل در حیاط و کوچه بازی می کردیم؛ هنگام 
گرسنگی خودمان را با نان و پنیر، نان و قند، نان خالی و 
مثل این ها سیر می کردیم. ناهار و شام معموال آب گوشت 
بود یا آش و اگر مهمانی بود یا بودجه، حوصله و وقت مادر 
اجازه می داد، پلوخورشتی که شادی را بر دل ها سرازیر 
می کرد؛ دور هم بر سر سفره می نشستیم و منتظر بشقاب 
بازی  بودیم؛ در چند دقیقه ظرف ها خالی و دوباره  غذا 
شروع می شد. نه اصراری به خوردن بود و نه خریدار نازی 
و از آن روز سال ها می گذرد. امروز ما بچه های آن زمان، 
مسایلی  و  مشکالت  با  شده ایم  مادری  یا  پدر  کدام  هر 
بی حوصلگی،  نکردیم:  تجربه  کودکی  در  هیچ گاه  که 
تنهایی، بی اشتهایی و...  . بسیاری رویکردهای دیگر که با 

فرزندانمان لمس می کنیم.
اگر صادقانه فکر کنیم درگیری با مساله فوق را می توان 

در چند بخش خالصه کرد:
الف( مادرانی که دارای تك فرزندند و به شکل غیرطبیعی 
همه حرکات او را کنترل می کنند. ب( مادرانی که دایم 
نگران وزن خود هستند، در صحبت ها تاکید زیادی بر مد 
)به ویژه نزد دختران کوچك( و رژیم های غذایی متفاوت 
الگوگیری  و  همزادپنداری  توهم،  دچار  کودك  و  دارند 
نامناسب و کاذب می شود.( مادرانی که فرزندشان را در 
هنگام غذا همراهی نمی کنند، شاغلند یا همیشه عجله 
می کنند.  سیر  را  طفل  استرس  با  و  سرپایی  و   دارند 
و  توجه  کم  درگیر،  خانواده های  در  که  کودکانی  د( 
روحی اند  مختلف  تنش های  دچار  می کنند،  رشد  سرد 

کاذبند.  بی اشتهایی  دچار  توجه  و  ترحم  جلب  برای   و 
غذا  والدین  از  امتیاز  گرفتن  برای  که  کودکانی  هـ( 
خاصی  فیزیکی  مشکالت  که  کودکانی  و(  نمی خورند. 

دارند و باید تحت درمان پزشکی قرار گیرند.
چه راه کارهایی برای حل این مسایل وجود دارد؟

1- اگر شاغل هستید، صبح نیم ساعت یا یك ربع زودتر 
از خواب برخیزید، بعضی بچه ها تامدتی بعد از بیداری، 

گرسنه نیستند، بگذارید کم کم بیدار شود.
2- کودك از خوردن غذا با دیگران لذت بیشتری می برد، 

حتما هنگام صرف وعده های غذایی با او همراهی کنید.
بیشتری  انتخاب های  امکان  غذایی  وعده های  برای   -3
فراهم کنید، گاهی حتی خوردن پلو شب مانده با ماست 

برای کودك دلچسب تر از شیر، نان، کره و عسل است.
4- بالفاصله بعد از صرف وعده اصلی خوراکی های میان 
دهید  قرار  اختیارش  در  دارد،  دوست  که  را  وعده ای 

)بستنی، لواشك، شیرینی های خانگی و...(.
به  رفتن  کنید؛  فراهم  برایش  بدنی  فعالیت  امکان   -5
پارك، حیاط منزل یا هر گونه حرکت فیزیکی گرسنگی 
جلوی  ظهر  تا  صبح  از  که  کودکی  می کند.  تحریك  را 

تلویزیون یا کامپیوتر بی تحرك نشسته است، هرگز میلی 
به غذا نخواهد داشت.

به  وادار  را  او  و...  جایزه  دادن  قول  اجبار،  به  هرگز   -6
خوردن نکنید؛ این کار به تشدید بی میلی او منجر خواهد 

شد.
7- از سرعت و شتاب زندگی بکاهید؛ به او توجه و عشق 
بورزید؛ گاهی کودك برای جلب توجه یا لجبازی از غذا 
خوردن امتناع می کند؛ با ابراز عالقه بدون قید و شرط، 
بستری از احساس امنیت و شادابی را برایش فراهم کنید.

به سبزیجات، گوشت  از خردساالن عالقه ای  بعضی   -8
آیا  بیندیشید:  صادقانه  ندارند.  دست  این  از  مواردی  و 
این تمردها الگوبرداری از شما نیست؟ آخرین باری که 
به  یا گوشت خورده اید را  مقدار زیادی سبزی، حبوبات 
یاد می آورید؟در نزد فرزندتان با به به و چه چه و شادی 

از موادی که کمتر به آن عالقه مند هستند، میل کنید.
آگاهی  بگویید؛  برایشان  غذایی  مواد  خواص  از   -9
برای  کودك  ترغیب  در  خوراکی ها  فواید  از  داشتن 
خواهد یاری  غذایی  گروه های  این  بیشتر   مصرف 

 کرد.

ضرب المثل های ایرانی 
بازی اشكنك داره، سر شكستنك داره.

با آل علی هر که درافتاد ، ورافتاد.
راه  با  یا  زیادت،  پول  با  خوشت،  زبون  اون  با 

نزدیكت.
با پا راه بری کفش پاره می شه، با سر کاله.

با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمی شی.
برادر پشت، برادرزاده هم پشت.

خواهرزاده را با زر بخر، با سنگ بكش.
باد آورده را باد می برد.

باالباالها جاش نیست، پایین پایین ها راش نیست.
با دست پس می زنه، با پا پیش می کشه.

بادنجان بم آفت ندارد.
بارون آمد، ترک ها به هم رفت.

با یك گل بهار نمی شه.
با گرگ دنبه می خوره، با چوپان گریه می کنه.

باالتو دیدیم، پایینتم دیدیم.
بار کج به منزل نمی رسد.

با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچ 
کدام با هرهیچ کدام هر دو!

بازی بازی، با ریش بابا هم بازی.
با سیلی صورت خودشو سرخ نگه می داره.

با کدخدا بساز، ده را بچاپ.
با مردم زمانه سالمی و والسالم.

تا گفته ای غالم توام، می فروشنت.
به مرگ می گیره تا به تب راضی بشه.

بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش می ده.
با نردبان به آسمون نمی شه رفت.

و  چین  بری  می خواهی  پاچین،  و  پر  همین  با 
ماچین. 

باید گذاشت در کوزه آبش را خورد.
دستشو  کن،  جمع  بساطتو  گفتند  درویشه  به 

گذاشت در دهنش.
با یكدست دو هندوانه نمیشود برداشت

نگهداری  نحوه  غذایی،  مواد  نشدن  سیاه  برای  راه حل هایی 
قارچ

آیا تا به حال دچار این مشکل شده اید که پس از پوست کندن سیب 
انواع دسرها آن ها به سرعت و در  یا  یا موز  برای تهیه ساالد میوه 
مجاورت هوا، رنگ اصلی خود را از دست بدهند؟ راه جلوگیری از این 
مشکل را در ادامه بخوانید. این مسأله هنگام پوست کندن سیب زمینی 
هم تا زمان سرخ کردنش صادق است. بیشتر خانم های خانه دار از سیاه 
شدن و تغییر رنگ قارچ  هم پس از شست وشو یا ماندن آن در یخچال 
شکایت دارند. برای سیاه نشدن سیب زمینی فقط کافیست، پس از 
پوست کندن و خالل کردن یا ریز کردن آن، مقداری آب ولرم را در 
ظرفی بریزید و یك قاشق چای خوری سرخالی نمك به آن بیفزایید 
و تا زمان استفاده، سیب زمینی ها را در آن آب نمك نگه دارید. نمك 
موجود در آب، هم باعث مزه دار شدن سیب زمینی می شود و هم از 
پس دادن ویتامین های سیب زمینی به آب جلوگیری می کند. جهت 
جلوگیری از سیاه شدن موز، سیب و قارچ، چاره کار استفاده از چند 
قطره لیموترش است. کافیست پس از پوست کندن و قاچ کردن این 
مواد آن ها را در کاسه ای بریزید و مقدار کمی )نصف یك لیموترش 
کوچك کافیست( آبلیموی تازه روی آن بچکانید و ظرف را طوری 
تکان دهید که آبلیموها به تمام مواد آغشته شوند. حال می توانید با 
خیال راحت قارچ را با همان رنگ اولیه خود در فریزر قرار دهید و 

با موز و سیب خود نیز، ساالد میوه ای درست کنید که سیاه نشود.

قارچ ها دسته ای جداگانه از یوکاریوت ها را تشکیل می دهند و 
نه گیاه هستند و نه جانور.

این دسته همگی دگر پرورده )هتروتروف یا دگرخوار( بوده 
و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی برای دریافت انرژی و 

کربن نیاز دارند. قارچ ها هوازی یا ناهوازی اختیاری هستند.
آب  و  خاك  در  بوده،  )ساپروتروف(  گندروی  قارچ ها  اکثر 
را  و جانوری  بقایای گیاهی  نواحی،  این  و در  به سرمی برند 
و  مواد  تجزیه  در  باکتری ها  مانند  قارچ ها  می کنند.  تجزیه 
اهمیتند.  حایز  داشته،  دخالت  طبیعت  در  عناصر  گردش 
علم مطالعه قارچ ها را قارچ شناسی می نامند و علم مطالعه 
گویند  پزشکی  قارچ شناسی  را  انسان  برای  انگل  قارچ های 

)این انگل ها بیماری های زیادی را به وجود می آورند(.

اجرای  با  شریف  صنعتی  دانشگاه  محققان 
بازیابی  برای  دستگاهی  تحقیقاتی،  پروژه های 
دادند  ارایه  آسانسورها  در  رفته  هدر  به  انرژی 
که استفاده از آن موجب کاهش 30 درصدی 
علیزاده  اسد  سینا  شد.  خواهد  انرژی  مصرف 
عملکرد  به  اشاره  با  طرح  این  محققان  از 
دو  در  آسانسورها  گفت:  رایج  آسانسورهای 
حالت کامال پر به سمت باال و کامال خالی به 
سمت پایین، انرژی مصرف کرده و در عین حال 
در دو حالت کامال خالی به سمت باال و کامال 
پر به سمت پایین، تولیدکننده انرژی هستند. 
رایج،  آسانسورهای  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  این مراحل  تولید شده در  الکتریکی  انرژی 
صورت گرما به هدر می رود، خاطر نشان کرد: 

در این راستا، در دانشگاه صنعتی شریف دستگاه 
این  کردیم.  طراحی  آسانسور«  انرژی  »بازیاب 
دستگاه قادر به ذخیره سازی انرژی تولید شده 
در دو حالت کامال خالی به سمت باال و کامال 
پایین است. علیزاده تصریح کرد:  به سمت  پر 
به  اتصال  با  آسانسور  انرژی  بازیاب  دستگاه 
شده  تولید  الکتریکی  انرژی  آسانسور،  تابلوی 
را در خود ذخیره می کند و این انرژی ذخیره 
شده را در سیکل های مصرف کننده انرژی بعدی 
به سیستم باز می گرداند.این محقق با اشاره به 
نشان  خاطر  دستگاه،  این  از  استفاده  مزایای 
کرد: نتایج تست های انجام شده نشان داد که 
 30 کاهش  به  منجر  دستگاه  این  از  استفاده 
هزینه  درصدی   45 و  انرژی  مصرف  درصدی 

برق خواهد شد.
برق  منبع  عنوان  به  دستگاه  این  عملکرد  وی 

برد و  نام  از دیگر ویژگی های آن  را  اضطراری 
خاطر نشان کرد: این دستگاه قادر است انرژی 
ذخیره شده را در هنگام قطع برق شبکه، وارد 
مدار کند و از این طریق از بروز حوادث بعدی 
جلوگیری خواهد کرد. علیزاده با تاکید بر این 
که تجهیز آسانسور به این دستگاه نیاز به ایجاد 
از  استفاده  برای  افزود:  ندارد،  تغییرات خاصی 
این دستگاه، نیازی به تغییر در درایو آسانسور 
رایج  آسانسورهای  بر روی  راحتی  به  و  نیست 
قابل نصب است. وی از تولید نمونه اولیه این 
در  حاضر،  حال  در  گفت:  و  داد  خبر  دستگاه 
حال ساخت نمونه صنعتی این دستگاه هستیم. 
ضمن آنکه با دو شرکت برای واگذاری مالکیت 

معنوی این طرح در حال مذاکره ایم.

با کودک بدغذا چه کنیم؟

 ساخت دستگاهی برای بازیابی انرژی هدر رفته آسانسورها

10درمان خانگی سرماخوردگی
عالیم آنفلوآنزا یك مشکل جهانیست! از تب و سرفه گرفته تا گلو 
این  شایع  عالیم  از  همگی  لرز،  و  بدن  درد  بینی،  گرفتگی  درد، 
بیماری اند؛ اما راه هایی نیز برای احساس بهتر و کم شدن عالیم 

بیماری وجود دارد.
تجویز داروهای ضد ویروسی اگر مدت کوتاهی از شروع بیماری 
گذشته باشد، ممکن است عالیم آنفوالنزا را کاهش داده و بیمار 
را تسکین دهد؛ با این حال در بسیاری از موارد درمان های خانگی 

ساده برای رهایی شما از عالیم آنفلوآنزای خفیف مفیدند.
1- نوشیدن مایعات:

آنفلوآنزا می تواند بدن شما را با کم آبی مواجه کند، به خصوص اگر 
بیماری همراه استفراغ یا اسهال باشد. بنابراین مطمئن شوید که 
مایعات به اندازه کافی مصرف می کنید. آب خوب است؛ همچنین 
از  باید  اما  مفیدند.  نیز  خوراکی  سرم های  و  شربت ها  میوه،  آب 
مصرف نوشیدنی های کافئین دار خودداری کنید؛ زیرا کافئین یك 
ماده ادرارآور است. چای گیاهی با عسل می تواند گلودرد را تسکین 
دهد. اگر شما احساس تهوع دارید، سعی کنید جرعه جرعه مایعات 
را بنوشید. نوشیدن یك مرتبه ممکن است باعث برگرداندن مایع 
مایعات  اندازه کافی  به  شود. چگونه می توانید مطمئن شوید که 
تقریبا  و  کمرنگ  زرد  رنگ  به  باید  شما  ادرار  اید؟  کرده  مصرف 

بی رنگ باشد.
2- سوپ بخورید:

از گذشته والدین دلسوز برای کودکانشان که به سرماخوردگی مبتال 
می شدند، سوپ مرغ درست می کردند؛ اما آیا این کار تاثیری هم 
داشته است؟ در یك مطالعه منتشر شده در مجله پزشکی اینطور 
دستگاه  عفونت های  عالیم  کاهش  به  مرغ  سوپ  که  است  آمده 

تنفس فوقانی مانند آنفوالآنزا کمك می کند و قطعا مفید است.
هنگام  معتقدند  و  نیستند  موضوع  این  موافق  پزشکان  همه  اما 
بیماری وقتی شما یك کاسه سوپ مرغ گرم می خورید و بخار آن 

وارد بینی تان می شود، تنها تولید احساس خوبی می کند نه بیشتر 
و این یك مسأله ذهنی است و فقط باعث می شود شما احساس 

بهتری داشته باشید و هیچ دلیل علمی دیگری ندارد.
3- استراحت کنید :

 به بدن خود گوش دهید. اگر به شما می گوید نمی خواهد ورزش 
کند، نکنید و اگر به شما اصرار دارد که تمام روز را در رختخواب 
بمانید، انجام دهید. در انجام کارهای روزانه به خود فشار نیاورید؛ 
با عالیم شدید سرماخوردگی و آنفلوآنزا.  به خصوص در مواجهه 
تا بدن توانایی  استراحت کنید و شب ها زود به رختخواب بروید 
برای مبارزه با عفونت را داشته باشد. چرخه خواب خوب به کار 
بدن کمك می کند، سعی کنید هر شب هشت  ایمنی  سیستم 

ساعت کامل بخوابید.
4- رطوبت:

تنفس هوای مرطوب به تسکین گرفتگی بینی و درد گلو کمك 
می کند. یك استراتژی خوب، زیاد حمام کردن است. چند بار در 
روز حمام کنید یا یك حمام طوالنی مدت داشته باشید. استنشاق 
راه های  برای  کننده   مرطوب  یك  آب  تبخیر  از  استفاده  و  بخار 
تنفسی و گلویتان خوب است. )استفاده از دستگاه بخور نیز بسیار 

مفید است(
5- بخور بگیرید:

یك راه سریع برای باز کردن راه های هوایی مسدود بخور است. یك 
قابلمه آب را به جوش بیاورید و از روی شعله بر دارید؛ یك پارچه 
یا حوله روی سرتان بیندازید؛ چشمان خود را ببندید و سر خود 
را روی بخار قابلمه نگه دارید و به مدت 30 ثانیه تنفس عمیق از 
طریق بینی داشته باشید. اضافه کردن یك یا دو پر نعناع یا روغن 
به آب، باعث قدرت خلط آوری می شود و تکرار این عمل بسیار 

مفید است.
 6- کمپرس گرم:

کمپرس گرم بر روی پیشانی و بینی خود با پارچه گرم، یك راه 
بسیار خوب برای از بین بردن سردرد است.

7- آب نبات بمكید:
تواند  می  گلو،  مکیدنی  های  نبات  آب  و  ها  قرص  سرفه،  قطره 
شوند.  درد  گلو  و  سرفه  کاهش  سبب  آوری  شگفت  طور  به 
برخی از پزشکان، قرص حاوی صمغ نارون را پیشنهاد می کنند. 
پیشنهاد دیگران قرص )زینك( برای کمك به کوتاه شدن عالیم 
سرماخوردگی است؛ البته همه موافق نیستند و معتقدند که اگر این 

روش ها موثرهم باشد، تاثیر آن بسیار اندك است .
8-قرقره کردن با آب نمك:

قرقره کردن با آب نمك به شما کمك می کند تا از شر خلط ها که 
در پشت گلو جمع می شوند، خالص شوید؛ذ همچنین می تواند به 

کاهش گرفتگی گوش کمك کند.
9- شست وشوی داخل بینی:

از گرفتگی و  سعی کنید داخل بینی تان را بشویید. برای رهایی 
ترشحات پشت بینی و کاهش خطر ابتال به عفونت سینوسی برخی 
از پزشکان شست وشوی بینی را توصیه می کنند. شما می توانید 
در ظرفی آب نمك بریزید و یك سوراخ بینی را گرفته و با دیگری 
مایع را با شدت تنفس کنید تا به داخل مجاری تنفسی تان رفته 
و معابر بینی را پاك کند. شما می توانید از سرم شست وشو نیز 

استفاده کنید.
10- یك پرستار برای خودتان دست و پا کنید:

گلو  یا  آورد  پایین تر  را  بدن شما  دمای  نتواند  شاید  پرستار  یك 
دردتان را در مان کند؛ اما داشتن کسی که کنار شماست و شما 
را به تخت می برد و مایعات و سوپتان را می آورد، می تواند برای 
شما بسیار آرامش بخش باشد. اگر یك دوست یا عضو خانواده برای 
کمك به شما حضور داشته باشد، حتی اگر حضور وی تنها برای 

چك کردن شما باشد، باعث بهتر شدن حالتان خواهد شد.

 اسمارت فون ها، راه حل بعدی درمان سرطان
محققان استرالیایی موفق به طراحی برنامه ای شده اند که با استفاده از 

آن می توان گام جدیدی در درمان سرطان برداشت.
شده  طراحی   DreamLab نام  با  جدیدی  اندرویدی  اپلیکیشن 
و   Garvan تحقیقاتی  موسسه  محققان  همکاری  حاصل  که  است 
بنیاد Vodafone استرالیا است. محققان معتقدند با استفاده از این 
برنامه، می توان به درمان بسیاری از بیماری ها مانند سرطان پرداخت 

تا تلفن های هوشمند تحول عظیمی را در سالمت بشریت ایجاد کنند.
سرطان، یکی از موضوع های همیشگی مطالعات محققان بوده و همواره 
به دنبال راه حلی بوده اند تا نه تنها بتوانند روند پیشرفت این بیماری 
را تحت کنترل داشته باشند، بلکه بتوانند درمان موثری نیز برای آن 

ارایه کنند.
سرطان جزو بیماری هایی است که هنوز سواالت مجهول بسیاری در 
رابطه با آن بی پاسخ مانده اند. به همین دلیل محققان، یکی از راه های 
پردازش اطالعات تحلیل نشده را در جمع آوری یافته ها و همینطور 
استفاده از ابر رایانه ها می دانند. اما دسترسی به ابر رایانه ها نیز ساده 
نیست و هزینه های گزافی را به موسسات تحقیقاتی تحمیل می کند که 

شاید هر موسسه ای قادر به استفاده از آنها نباشد.
کاربران با نصب این برنامه روی اسمارت فون های خود به ابر رایانه ها 
برای پردازش سریع تر اطالعات دسترسی پیدا می کنند. این اطالعات از 
اسمارت فون های میلیون ها کاربری تامین می شود که این برنامه را روی 
تلفن های هوشمند خود نصب کرده اند. این برنامه زمانی فعال می شود که 
شارژ باتری اسمارت فون به 95 درصد رسیده باشد و با رسیدن به این 
میزان شارژ، برنامه به طور خودکار فعال شده و به بارگذاری اطالعات با 
استفاده از فرآیندی خاص می پردازد. اطالعت پس از پردازش از طریق 

فضای ابری به محققان ارسال می شود.
طراحان این برنامه معتقدند با نصب این برنامه، مشخصات یا اطالعات 
محرمانه کاربران را خطری تهدید نمی کند و به حریم خصوصی کاربران 
از محققان موسسه   Samantha Oakes احترام گذاشته می شود. 
تحقیقاتی  Garvan درباره این پروژه می گوید: » امیدواریم با استفاده 

از این اپلیکیشن بتوانیم به درمان برخی از انواع سرطان ها بپردازیم.«

کاهش آمار متوفیان ناشی از حوادث 
ترافیکی  در استان اصفهان 

طی هشت ماهه سال 1394، 772 نفر در حوادث ترافیکی استان اصفهان جان 
خود را از دست دادند؛ این آمار در مقایسه با   مدت مشابه سال قبل، 3 و 7 دهم 
درصد کاهش را نشان مي دهد. از مجموع تلفات حوادث ترافیکی  هشت ماهه 
سال جاری در این استان، 185 نفر زن  و  587 نفر مرد  بوده اند. قابل توجه 
اینکه بیشترین تلفات حوادث ترافیکی، با 445 مورد در جاده هاي برون  شهري 
و 296 مورد در مسیرهاي درون  شهري، 20  مورد در جاده هاي  روستایي و 11 
مورد مربوط به جاده های خارج از استان گزارش شده است. همچنین در مدت 
فوق 16 هزار و  59 مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل  پزشکي قانوني استان 
اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کرده اند؛ از این تعداد 11هزار و 693 نفر مرد و 4 
هزار و 366 نفر زن هستند. الزم به ذکر است آمار مصدومان حوادث ترافیکی 
هشت ماهه  سال 1394 در مقایسه با  مدت مشابه سال قبل، 1 و 8 دهم درصد 

افزایش داشته است.

کاهش آمار  مراجعان  به دلیل نزاع 
در هشت ماهه سال 1394  

طی هشت ماهه سال 1394، تعداد 29 هزار  و 189 نفر به دلیل صدمه های 
ناشي از نزاع، به مراکز پزشکي قانوني استان اصفهان مراجعه کردند. این رقم در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معادل 5 و 4 دهم  درصد کاهش یافته است.
به گزارش روابط عمومي اداره کل پزشکي قانوني استان اصفهان، از کل مراجعان 
نزاع درهشت ماهه امسال، تعداد 9 هزار  و 401 نفر زن و  19 هزار و 788 نفر 
مرد بوده اند. این در حالي است که در  مدت مشابه سال قبل، تعداد   30 هزار و 
850 نفر به دلیل نزاع  به مراکز پزشکي قانوني استان مراجعه کرده اند که 9 هزار  

و 670 نفر  زن و  21 هزار و 180 نفر مرد بوده اند.

کاهش آمار برق گرفتگی درهشت ماهه 
سال 1394 در استان اصفهان   

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، طی هشت ماهه  سال  
1394، تعداد 28 مورد فوتی )24 مرد و 4زن ( به دلیل برق گرفتگی به مراکز  
پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است. الزم به ذکراست مرگ ناشی 
از برق گرفتگی در  هشت ماهه سال 1394 نسبت به  مدت مشابه سال قبل  
این  در  است. همچنین   داشته  بوده، کاهش  و سه زن(  )26مرد  نفر  که 29 
مدت  آمار فوت شدگان  ناشی از غرق شدگی تعداد 46 مورد فوتی )42 مرد و 4 
زن( بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل )44 نفر: 37 مرد و 7 زن(، 

افزایش داشته است.

افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز 
سقط درمانی در استان اصفهان

 آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان، 
در  هشت ماهه سال 1394 افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
پزشکی قانونی استان اصفهان، طی هشت ماهه سال 1394تعداد 377 نفر برای 
دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه و 
319 نفر از آنها مجوز سقط درمانی را دریافت کرده اند .الزم به ذکراست تعداد 
متقاضیان سقط درمانی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
4 و 7 دهم درصد افزایش داشته است. قابل توجه اینکه سازمان پزشکی قانونی 
کشور به عنوان متولی بررسی درخواست های صدور مجوز سقط درمانی، فقط در 
مواردی اقدام به صدور مجوز سقط درمانی می کند که جنین زیر 4 ماه و واجد 
ناهنجاری های شدید مادرزادی باشد یا مادر مبتال به بیماری های صعب العالج 

همراه باخطر جانی در صورت تداوم بارداری باشد.

«« تکنولوژی «« سالمت 

«« حوادث

از لنز دوربین 
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