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اقدام عربستان در راستای 
دامن زدن به تروریسم 

است

مرکز اسناد و آرشیو رسانه های اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان؛

گنجینه ای در مهجوریت

تاسیس شرکت آب و فاضالب نقش موثری در 
کاهش مرگ ومیر کودکان داشت

  استفاده کودکان از تلفن همراه،
 خوب یا بد؟

 راه دوستی، گردشگران
  را با اسالم آشنا 

می کند
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رییس جمهور

اقتصاد

گوناگون

فرهنگ و هرن

معارف

 خون شیخ نمر دامن
 آل سعود را خواهد گرفت 

سیاست های اصل44 قانون اساسی
تعریف  و  موجود  وضعیت  و  شرایط  به  اشاره  با  شماره   2 در 
عنوان  به  داخلی  تولید  از  حمایت  به  مقاومتی،  اقتصاد 
شرایط  در  که  شد  بیان  و  پرداخته  مهم  محورهای  از  یکی 
از  حمایت  با  باید  دشمن  طاقت فرسای  فشارهای  و  تحریم 
زمینه های  دیگران،  دست  به  نداشتن  چشم  و  داخلی  تولید 
اهداف  به  دست یابی  از  را  او  و  مسدود  را  دشمن  امید 
 غیرانسانی اش مأیوس نکنیم؛ در این شماره به موضوع را دنبال 

می کنیم:
پیامدهای  از  اقتصاد  آزادسازی  و  اقتصاد دولتی  محدودسازی 
مهم اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا 
نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی 
بخش  فعاالن  به  بیشتر  دادن  میدان  طریق  از  اقتصاد  کردن 
خصوصی و رفع موانع و مشکالت این بخش است. اگر به واقع 
دولت در سپردن اقتصاد به مردم اقدام کند و این اقدام حساب 
شده و با برنامه باشد، خود می تواند بیش از پیش به مدیریت 
و هدایت و نظارت بر بخش اقتصاد بپردازد و مونع تولید را از 
سرراه بردارد؛ بخش خصوصی نیز با استفاده از شرایط مطلوب 
تواند  می  و  می کند  پیدا  سرمایه گذاری  در  بیشتری  آمادگی 

اعتماد کند ...

برخی از 
پروژه های 

شهری، ماه ها 
پیش از افتتاح 

رسمی در اختیار 
 مردم قرار 
گرفته است
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مسوولدمرییادداشت

«« خون به ناحق ریخته این شهید مظلوم به سرعت اثر خواهد کرد

««کار او، انتقاد علنی و امر به معروف و نهی از منکِر برخاسته از تعصب و غیرت دینی بود

«« جهان اسالم و همه دنیا باید نسبت به این قضیه احساس مسئولیت کنند

طالب حوزه علمیه اصفهان:

 خون شهید عالمه نمر )ره( پایه های حکومت سعودی را
 فرو خواهد ریخت



حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، صبح امروز 
در جلسه درس خارج فقه، جنایت بزرگ عربستان سعودی در به 
به  را  النمر  باقر  نمر  شیخ  مظلوم،  و  مومن  عالم  رساندن  شهادت 
شدت محکوم کردند و با تاکید بر لزوم احساس مسئولیت دنیا در 
قبال این جنایت و جنایات مشابه سعودی در یمن و بحرین، خاطر 
نشان کردند: بدون تردید خون به ناحق ریخته این شهید مظلوم، 
به سرعت اثر خواهد کرد و دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران 
این  گفتند:  خامنه ای  اهلل  آیت  گرفت. حضرت  خواهد  را  سعودی 
عالِم مظلوم، نه مردم را به حرکت مسلحانه تشویق می کرد و نه 
به صورت پنهانی اقدام به توطئه کرده بود؛ بلکه تنها کار او، انتقاد 

علنی و امر به معروف و نهی از منکِر برخاسته از تعصب و غیرت 
دینی بود. رهبر انقالب، شهادت شیخ نمر و ریختن به ناحق خون او 
را خطای سیاسی دولت سعودی خواندند و افزودند: خداوند متعال 
از خون بی گناه نمی گذرد و خون به ناحق ریخته، بسیارسریع دامان 

سیاستمداران و مجریان این رژیم را خواهد گرفت.
ایشان با انتقاد شدید از سکوت مدعیان آزادی، دموکراسی و حقوق 
به  تنها  را  بی گناه  که خون  رژیم سعودی  از  آنان  و حمایت  بشر 
خاطر انتقاد و اعتراض به زمین  می ریزد، تاکید کردند: جهان اسالم 

و همه دنیا باید نسبت به این قضیه احساس مسئولیت کنند.
توسط  بحرین  مردم  شکنجه  و  آزار  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 

همچنین  و  آنان  خانه های  و  مساجد  تخریب  و  سعودی  نظامیان 
از  دیگری  نمونه های  را  یمن  مردم  بمباران  ماه   10 از  بیش 
جنایات رژیم سعودی خواندند و تاکید کردند: کسانی که صادقانه 
عالقه مند  عدالت  و  بشر  حقوق  سرنوشت  و  بشریت  سرنوشت  به 
هستند، باید این قضایا را دنبال کنند و نباید نسبت به این وضعیت 

بی تفاوت باشند.
رهبر انقالب همچنین افزودند: یقینا شهید شیخ نمر مورد تفضل 
خداوند خواهد بود و بدون شک دست انتقام الهی گریبان ظالمانی 
را که به جان او تعّدی کردند، خواهد گرفت و این همان چیزی 

است که مایه تسلّی است. 

حکم بدوی پرونده بیمارستان 
خمینی شهر صادر شده است

استفساریه قانون استخدام معلمان 

حق التدریسی مغایر با قانون اساسی 

شناخته شد و  نگهبان  شورای  به  هجمه  کرد:  تصریح  قضا  دستگاه  سخنگوی 
و  قانون  خالف  نامزدها،  صالحیت  تایید  همچون  شورا  این  وظایف 
غالمحسین  حجت االسالم  وطن،  کیمیای  گزارش  است.به  جرم 
نشست  نودمین  ادامه  در  قضا  دستگاه  سخنگوی  اژه ای  محسنی 
بیمارستان  پرونده  وضعیت  آخرین  درخصوص  خود  خبری 
انفصال  آن  در  و  است  شده  صادر  بدوی  حکم  گفت:  خمینی شهر 
اما  است؛  شده  گرفته  نظر  در  خاطیان  برای  محرومیت هایی  و 
صحبت آن  جزییات  از  نمی توان  نیست،  قطعی  حکم  که  آنجا   از 

 کرد.
هجمه به شورای نگهبان جرم است

اقدامات  و  نگهبان  به شورای  وی همچنین در خصوص هجمه هایی 
درخصوص  سخنان  اینگونه  گفت:  خصوص  این  در  قضاییه  قوه 
عملکرد شورای نگهبان دو دسته هستند؛ یک دسته که در خصوص 
وظایف شورا همچون تایید صالحیت است، خالف قانون و جرم است 
قضاییه  قوه  به  دیگری  حقوقی  و  حقیقی  یا شخص  مدعی العموم  و 
سخنگوی  می کند.  پیگیری  را  آن  قضاییه  قوه  و  می کند  شکایت 
دستگاه قضا افزود: اتفاقا چند مورد از مواردی که قبال عرض کردم که 
از قوه قضاییه خواسته شده اند، جزو همین شکایت های مدعی العموم 
در این خصوص بوده اند. اژه ای خاطر نشان کرد: برخی نیز تنها شورای 
نگهبان را نقض کردند که موضوعی جداست و باید نقد را تحمل کرد 

و در صورت لزوم پاسخ آن را داد.

استفساریه  طرح  مورد  در  را  خود  نظر  نگهبان  شورای   
تعیین  قانون   )17( ماده  به  تبصره  یک  الحاق  قانون 
آموزش یاران  و  حق التدریسی  معلمین  استخدامی  تکلیف 
اعالم  را  پرورش  و  آموزش  وزارت  در  سوادآموزی   نهضت 

کرد.
عمومی  روابط  کل  ازاداره  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
شورای نگهبان، طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده 
)17( قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و 
پرورش  و  آموزش  وزارت  در  سوادآموزی  نهضت  آموزش یاران 
شورای  مجلس  سالجاری  ماه  دی  یکم  مورخ  جلسه  مصوب 
مورد  نگهبان  شورای   1394/10/9 مورخ  جلسه  در  اسالمی 
بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعالم 

می شود:
مورخ   583/21/76 شماره  تفسیری  نظریه  به  توجه  با   
اساسی،  قانون   73 اصل  از  نگهبان  شورای   1376/3/10
لذا  است؛  قانونگذاری  بلکه  نیست،  تفسیر  فوق الذکر  طرح 
شناخته  مذکور  اصل  با  مغایر  مرقوم  مصوبه  حیث  این   از 

شد.

خون شهید عالمه نمر )ره( و سایر شهیدان قربانی که به دست حکومت ظالم 
سعودی به شهادت رسیدند، جوانان بیشتری را به دریافتن راه سعادت حقیقی 
خواهد کشاند و پایه های لرزان حکومت خون ریز سعودی را فرو خواهد ریخت.

روز  اصفهان،  علمیه  حوزه  روحانیون  و  طالب  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
شنبه در بیانیه ای با محکوم کردن اجرای حکم اعدام شیخ نمر توسط حکام 
دست های  با  که  شتافت  خویش  پروردگار  دیدار  به  عالِمی  افزودند:  سعودی 
شهادت به  رسول)ص(  آل  از  پیروی  و  مودت  جرم  به  تنها  غریبانه،  و   بسته 

 رسید.
نمر هرگز خشک نخواهد شد؛ همواره  بیانیه آمده است: خون شیخ  این   در 
بنیان آل سعود و مزدور را ویران  جوشان و خروشان سیلی خواهد گردید و 
به شهادت  با  که  نپندارد  وهابیت  حاکیست:  بیانیه  این  ادامه  خواهد ساخت. 
رساندن این عالم بزرگوار و مجاهد به آرزوی کثیف خویش در امحای دین الهی 
خواهد رسید؛ بلکه یقین بداند که هر ستاره ای را که از آسمان انسانیت و دین 
فرو بیفتد، هزاران ستاره دیگر خواهند شکفت و آسمان خدا را نورباران هدایت 

ربانی خویش خواهند ساخت.
 در این بیانیه تصریح شده است: تفکر عالمه آیت اهلل نمر هرگز نمی میرد؛ راه 
روشن آن شهید بزرگ، سرزمین حجاز را برای همیشه زنده نگه خواهد داشت؛ 
خون شهید عالمه نمر)ره( و سایر شهیدان قربانی که به دست حکومت ظالم 
سعودی به شهادت رسیدند، جوانان بیشتری را به دریافتن راه سعادت حقیقی 
خواهد کشاند و پایه های لرزان حکومت خون ریز سعودی را فرو خواهد ریخت.

 طالب و روحانیون حوزه های علمیه اصفهان در بیانیه خود شهادت مظلومانه 
عالم ربانی آیت اهلل نمر رهبر شیعیان مظلوم عربستان را به دست عوامل مزدور 
وهابیت به ساحت مقدس امام زمان)عج(، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و 
علمای حوزه های علمیه و تمام پیروان اهل البیت )ع( در سراسر جهان تسلیت 
گفتند، عواقب هولناک این جنایت بزرگ را بر عهده خاندان جنایتکار آل سعود 
دانستند و اظهار اطمینان کردند که آل سعود تاوان این حرکت ظالمانه خود 

را خواهد داد.
دستگاه  عزتمندانه  و  مقتدرانه  برخورد  پایان،  در  بیانیه  این  صادرکنندگان 

دیپلماسی کشور با این واقعه را خواستار شده اند.
استان قطیف عربستان  النمر در سال 1959 در شهر عوامیه  باقر  نمر   شیخ 

چشم به جهان گشود.
 وی یک مجتهد شیعه تحصیل کرده در سوریه و حوزه علمیه قم و فعال حقوق 
 2012 سال  در  کشور  این  شیعیان  اعتراضات  پی  در  که  بود  عربستانی  بشر 

بازداشت شد.
علیه  اقدام  واهی  بدلیل   2014 اکتبر   15 سعودی  رژیم  جنایی  دادگاه 
دیروز  حکم  این  که  کرد  محکوم  اعدام  به  را  وی  محاربه،  و  ملی   امنیت 

اجرا شد. 
اعدام وی با موج گسترده ای از محکومیت و تنفر در سطح منطقه و سازمان های 

مستقل بین المللی همراه شده است.
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 سیاست های اصل44 قانون 
اساسی

به  اشاره  با  شماره   2 در 
و  موجود  وضعیت  و  شرایط 
به  مقاومتی،  اقتصاد  تعریف 
به  داخلی  تولید  از  حمایت 
مهم  محورهای  از  یکی  عنوان 
در  که  شد  بیان  و  پرداخته 
فشارهای  و  تحریم  شرایط 
با  باید  دشمن  طاقت فرسای 

دیگران،  دست  به  نداشتن  چشم  و  داخلی  تولید  از  حمایت 
زمینه های امید دشمن را مسدود و او را از دست یابی به اهداف 
 غیرانسانی اش مأیوس نکنیم؛ در این شماره به موضوع را دنبال 

می کنیم:
پیامدهای  از  اقتصاد  آزادسازی  و  اقتصاد دولتی  محدودسازی 
مهم اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا 
نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی 
بخش  فعاالن  به  بیشتر  دادن  میدان  طریق  از  اقتصاد  کردن 
خصوصی و رفع موانع و مشکالت این بخش است. اگر به واقع 
دولت در سپردن اقتصاد به مردم اقدام کند و این اقدام حساب 
شده و با برنامه باشد، خود می تواند بیش از پیش به مدیریت 
را  تولید  مونع  و  بپردازد  اقتصاد  بر بخش  نظارت  و  و هدایت 
شرایط  از  استفاده  با  نیز  خصوصی  بخش  بردارد؛  سرراه  از 
مطلوب آمادگی بیشتری در سرمایه گذاری پیدا می کند و می 
نخواهد شد؛ بخش  مواجه  با مشکالتی  که  اعتماد کند  تواند 
و  اقتصادی  رشد  اصلی  محرک  و  موتور  عنوان  به  خصوصی 
صنعتی است که با به کارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت 
سرمایه های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال 
اقتصادی  در رشد  نقش خود  ایفای  آمد، ضمن  کار  مدیریت 
محقق  را  دولت  توسعه ای  اهداف  می تواند  کشور،  صنعتی   و 

نماید.
اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه 
استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر، برای 
همراهی مردم به عنوان اصلی ترین ارکان مقاومت در جامعه، 
برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم هاست. امروز که 
در شرایط سخت رکود قرار داریم، باید دولت بخش خصوصی را 
با برنامه ها و تشویق های پر جاذبه به میدان بیاورد و با حمایت 
و از طرفی گره گشایی و رفع نگرانی های آنان، اقتصاد مقاومتی 
را فعال سازی نماید؛ همچنین با فرهنگ سازی استفاده مردم از 
تولیدات داخلی و از طرفی تالش در جهت ارتقای کیفیت آن 
تولیدات و حمایت واقعی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، 

گام هایی اساسی را بردارد.

 سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در واکنش 
توسط  عربستان  شیعیان  رهبر  اعدام  به 
آل سعود اعالم کرد بان  کی مون به شدت از 

این موضوع وحشت زده شده است. 
ادامه  در  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
واکنش های بین  المللی به اعدام آیت اهلل النمر 
توسط عربستان سعودی، سخنگوی دبیرکل 
سازمان ملل هم به این موضوع واکنش نشان 

داد. 
کرد  اعالم  شنبه  روز  سعودی  عربستان 
جرایم  به  ارتکاب  اتهام  به  را  نفر   47 که 
اعدام  افراد  به  نگاه  با  اعدام کرد.  تروریستی 
شده مشخص شد که آیت اهلل نمر النمر رهبر 
شیعیان عربستانی نیز، توسط آل سعود اعدام 

شد. 
حالی  در  عربستان  شیعیان  رهبر  اعدام 
شخصیت های  این،  از  پیش  که  شد  انجام 
مهم جهان اسالم درباره اعدام آیت اهلل النمر 

سازمان های  حتی  و  بودند  داده  هشدار  ریاض  به 
بین المللی هم خواستار تجدیدنظر در اعدام او شده 

بودند. 

به گزارش »آی تی وی«، سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل در بیانیه ای در واکنش به اعدام رهبر شیعیان 
النمر تاکید کرد که  عربستان، درباره اعدام آیت اهلل 
آقای بان کی مون به شدت از این موضوع وحشت زده 

شده است. 
و  النمر  »شیخ  است:  آمده  بیانیه  این  در 
تعدادی دیگر از زندانیان دیگر اعدام شدند؛  
کسانی که پس از دادگاه هایی که سوال هایی 
منصفانه  و  اتهام ها  ماهیت  درباره  جدی 
بودن فرایند محاکمه آنها وجود دارد، مجرم 

شناخته شدند«. 
»دبیرکل،  شد:  تاکید  هم  بیانیه  ادامه  در 
با رهبری  را  النمر  بار موضوع شیخ   چندین 
او  با  پادشاهی سعودی  در میان گذاشته و 
صحبت کرده بود. دبیر کل درخواست قوی 
او  می کند.  تکرار  را  اعدام  حکم  علیه  خود 
جامعه  در  گسترش  حال  در  جنبش  به 
اشاره  اعدام  مجازات  لغو  برای  بین المللی 
می خواهد  سعودی  عربستان  از  و  می کند 
به  پادشاهی  در  را  اعدام  مجازات های  همه 

مجازات های دیگر تبدیل کند«. 
اشاره  با  ملل  سازمان  دبیرکل  سخنگوی 
سفارت  مقابل  در  گرفته  صورت  اعتراض های  به 
عربستان سعودی در تهران،  خواستار خویشتنداری 

و آرامش در واکنش ها به اعدام آیت اهلل النمر شد.

واکنش سازمان ملل به اعدام آیت اهلل نمر

از اعدام شیخ نمر به شدت وحشت زده شدیم  
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سیاست

رییس قوه قضاییه در پیامی اعدام آیت اهلل نمر، روحانی 
مبارز عربستان را محکوم کرد.

و  صدا  خبرگزاری  از  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
تحلیف  مراسم  در  الریجانی  آملی  آیت اهلل  پیام  سیما، 

کارآموزان قضایی قرائت شد.
متن پیام رییس قوه قضاییه به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

أَْحَیاٌء  بَْل  أَْمَواتاً  اهلّل  َسِبیِل  فِی  ُقِتُلوا  الَّذیَن  تَْحَسَبنَّ  َوال 
ِعنَد َربِّهْم یُْرَزُقوَن

شهادت مظلومانه عالم مجاهد آیت اهلل نمر باقر النمر را 
امام زمان)ارواحنا فداه(، مقام معظم  به ساحت مقدس 
رهبری )مدظله العالی( و عموم مسلمین و احرار جهان 

تبریک و تسلیت عرض می کنم.
اعدام این مجاهد وارسته از جانب دولت عربستان که با 
برهم زدن وحدت جهان اسالم صورت پذیرفت،  هدف 

برای امت اسالمی بسیار دردآور و حزن انگیز است.
نقش استکبار جهانی در این جنایت، واضح و آشکار است 
چرا که نظام سلطه همواره مترصد فرصتی بوده تا امت 
اسالم را از یکپارچگی به تشتت کشاند و به اهداف شوم 

خود در منطقه دست یابد.
حاکمان سعودی با این اقدام سعی کردند تا شکست های 
خون  اینکه  از  دریغ  سازند،  پنهان  را  منطقه  در  خود 
عزیزمان  شهید  خون  آن  راس  در  و  عربستان  شهدای 
آیت اهلل نمر، سراج منیری خواهد شد برای نشان دادن 
پلیدی آل سعود بر جهانیان و سرآغاز اضمحالل دولت 

ظالم سعودی را رقم خواهد زد.

همچون  را  بزرگی  شخصیت  وجود  تلخ  طعم  دهه هاست  ریاض 
سیدحسن نصراهلل در کام خود احساس می کند. برای عربستان، 
ظهور شیخ نمر به مثابه نصراللهی دیگر به هیچ عنوان پذیرفتنی 
نیست. آنچه در نیجریه رخ داد و برخورد سختی که با شیخ ابراهیم 
زاکزاکی انجام شد و ریاض از آن اعالم پشتیبانی کرد نیز، در همین 

راستا بود.
به گزارش کیمیای وطن، برادر شیخ نمر »محمد النمر« در گفت وگو 
این  برادرش  اعدام  تایید خبر  با شبکه خبری »المیادین«، ضمن 
اقدام آل سعود را محکوم کرد و آن را )شنیع( توصیف کرد. وی 
افزود با وجود این که انتظار عقالنیت بیشتری از مقامات سعودی 
داشتیم، در اعتراض به این اقدام به سازمان های بین المللی مراجعه 
نخواهیم کرد؛ زیرا می دانیم از دست این سازمان ها کاری بر نمی آید. 
وی همچنین خواستار شد اعتراضات مردمی در شأن جایگاه رهبر 

شیعیان عربستان و به صورت مسالمت آمیز برگزار شود.
اعدام شیخ نمر به دست آل سعود از ابعاد مختلفی قابل تحلیل و 

بررسی است. برخی از این ابعاد عبارتند از:
1- آل سعود حذف شیخ نمر را حرکتی در شطرنج گسترده، طوالنی 
قابل  عامل  تنها  منظر  این  از  بیند.  می  ایران  با  رقابت  پیچیده  و 
تمسک ریاض، موضوع فرقه ای و مذهبی است. هرچقدر تهران به 
کاهش تنش و اختالفات مذهبی میان شیعه و سنی تمایل دارد، 
ریاض ترجیح می دهد در این آتش دمیده و آن را شعله ور سازد. 
آل سعود معتقد است به دلیل برتری جمعیتی سنی ها نسبت به 
شیعیان و اینکه غالب حکومت های اسالمی در دست سنی هاست، 

این اختالف به نفع عربستان خواهد بود. از منظر آل سعود، این قضیه 
باعث اتحاد کشورهای سنی علیه جمهوری اسالمی ایران می شود و 
رهبری چنین اتحادی نیز به طور طبیعی در دست عربستان خواهد 

بود.
از نظر سعودی ها این قضیه باعث می شود سایر کشورهای اسالمی 
نسبت به شخصیت ها، علما و جریان های هم سو و همراه با ایران 
نیز حساس شدوند، آن ها را محدود کنند و درصدد برخورد برآیند. 
ریاض به اعدام شیخ نمر و واکنش ایران از دریچه این معادله می نگرد.

2- ریاض دهه هاست طعم تلخ وجود شخصیت بزرگی را همچون 
سیدحسن نصراهلل در کام خود احساس می کند؛ مردی که بسیاری 
کرده  خنثی  منطقه  در  را  عربستان  های  توطئه  و  ها  سیاست  از 
است. برای عربستان، ظهور نصراللهی دیگر به هیچ عنوان پذیرفتنی 
نیست. آنچه در نیجریه رخ داد و برخورد سختی که با شیخ ابراهیم 
زاکزاکی انجام شد و ریاض از آن اعالم پشتیبانی کرد نیز، در همین 
راستا بود. اعدام شیخ نمر نیز خارج از این چارچوب نیست. واهمه 
شدید آل سعود از ظهور شخصیتی همچون سیدحسن نصراهلل، این 
بار در خاک عربستان از اصلی ترین عوامل اجرای حکم اعدام شیخ 

نمر می تواند باشد.
3- ریاض از بابت واکنش های جهانی به این اقدام جنون آمیز خود 
نگرانی ندارد. اواخر شهریور سال جاری بود که عربستان سعودی 
به عنوان رییس یکی از پنل های شورای حقوق بشر سازمان ملل 
درباره  بشر  دیده بان حقوق  اجرایی  مدیر  نویر،  هیلل  انتخاب شد. 
این انتخاب گفته بود: این شرم آور است که سازمان ملل کشوری 

را به عنوان رییس پنل حقوق بشر انتخاب کرده که بیش تر از 
گروه داعش گردن افراد را زده است. دالرهای نفتی و سیاسی کاری، 

حقوق بشر را شکل می دهد.
در موضوع اعدام شیخ نمر نیز دالرهای نفتی آل سعود کار خود را 
خواهند کرد و دهان رسانه های بین المللی و منطقه ای، نهادهای 
ناظر جهانی، سازمان های بین المللی و اسالمی و سیاستمداران را 

خواهند بست.
4- ریاض در اقدامی کثیف نام شیخ نمر را در میان عده ای جانی، 
جهت  در  اقدامی  یعنی  است؛  کرده  منتشر  تروریست  و  خرابکار 
وی  دادن  قرار  همردیف  و  نمر  شهید  شخصیت  کردن  لکه دار 
آل  خود  پرورده  دست  قضا  از  که  النصره  جبهه  تروریست های  با 
سعود هستند. آل سعود سعی دارد شهید نمر را به عنوان فردی 
برهم زننده امنیت کشور و مخل ثبات و مرتبط با تروریسم جلوه 
دهد. عربستان به عنوان اصلی ترین منبع پرورش، حمایت و صدور 
تروریسم در منطقه، می کوشد در اقدامی کامال خالف واقع، خود را 
ائتالف ضدتروریسم در منطقه جا بزند. اعدام شیخ نمر نیز  رهبر 

جزیی از این پازل پوشالی و کذایی است.
5- در پایان می توان گفت اقدام احمقانه ریاض در اعدام شیخ نمر، 
واکنشی عصبی به شکست های سنگین و پی در پی آل سعود در 
منطقه است. ریاض در یمن وارد باتالق شده است، در سوریه به 
اهداف خود نرسیده، حضور و نفوذ معنوی ایران را در کشورهای 
نیست.  از دستش ساخته  و عمال کاری  بیند  مختلف منطقه می 
ابلهانه ترین  البته  به شهادت رساندن شیخ نمر شاید آسان ترین و 
واکنش ریاض به این شکست ها می توانست باشد. هاشم مجتهدی 

پایگاه بصیرت

رییس قوه قضاییه:
خون شهدای عربستان، سراج منیری برای نشان دادن پلیدی 

آل سعود خواهد شد

رهبر معظم انقالب اسالمی با محکومیت شدید قتل عاِلم مومن و مظلوم شیخ نمر؛

بدون تردید دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت

طالب حوزه اصفهان: خون شهید عالمه نمر )ره( پایه های حکومت سعودی را فرو خواهد ریخت

رییس جمهوری در پیامی به مناسبت شهادت شیخ نمر باقر النمر، 
این اقدام غیر اسالمی و غیر انسانی دولت عربستان را محکوم و 
و  تروریسم  به  زدن  دامن  و  فرقه گرایانه  سیاست های  راستای  در 

افراط دانست.
المسلمین  و  االسالم  پیام حجت  متن  کیمیای وطن،  گزارش  به 

دکتر حسن روحانی به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

خبر اعدام عالم مجاهد شیخ نمر باقر الّنمر موجی از اندوه و تأسف 

در بین جوامع اسالمی به وجود آورد. اینجانب ضمن محکوم کردن 
این اقدام غیرانسانی که در تعارض آشکار با حقوق بشر و ارزش های 
اعالم و عموم  نمر، علمای  به خانواده شهید شیخ  اسالمی است، 

مسلمانان تسلیت عرض می کنم.
 تردیدی ندارم که دولت عربستان با این اقدام غیر اسالمی، وجهه 
خود را در بین کشورهای جهان، به ویژه کشورهای اسالمی بیش از 
پیش مخدوش نموده است. چنین اقدامی در راستای سیاست های 
فرقه گرایانه و دامن زدن به تروریسم و افراط در منطقه و جهان بوده 

که در سال های اخیر منجر به بی ثبات کردن منطقه و ایجاد جنگ 
و درگیری گردیده است.

 مردم مسلمان ایران اگرچه در کنار همه مسلمانان جهان این اقدام 
غیراسالمی را به شدت محکوم می کنند، اما اجازه نمی دهند که این 
جنایت، دست مایه افراد و گروه های خودسر در کشور برای انجام 
اعمال غیرقانونی و هتک حیثیت نظام مقدس جمهوری اسالمی 

گردد.
تهران  در  گذشته  افراطی شب  افراد  جمعی  توسط  که  حرکتی   
و  سفارت  به  خسارت  آمدن  وارد  به  و  گرفت  صورت  مشهد  و 
کنسولگری کشور عربستان که شرعا و قانونا باید در پناه جمهوری 
ایران در امنیت باشد، منجر گردید، به هیچ عنوان قابل  اسالمی 
توجیه نیست و قبل از هر چیزی توهین به نظام و لطمه به آبروی 

نظام، عزم  تلقی می شود. همه مسئوالن  ایران  اسالمی  جمهوری 
 قاطع دارند که با این خودسری ها و اعمال مجرمانه برخورد جدی

 شود.
محترم  قوه  همکاری  با  که  می خواهم  کشور  وزیر  از  رو،  این  از   
قضاییه و وزارت محترم اطالعات و با قاطعیت کامل، عامالن این 
تهاجم را شناسایی و برای اجرای عدالت به دستگاه قضایی معرفی 
و  داده شود  پایان  اعمال زشت  اینگونه  به  برای همیشه  تا  کنند 
امنیت کامل نمایندگی های سیاسی دولت ها در جمهوری اسالمی 

ایران تضمین گردد.
 خداوند روح شهید شیخ نمر را با شهدای کربال محشور نماید و 

اسالم و مسلمانان را عّزت عنایت فرماید. حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران

واکنش رییس جمهور به اعدام شیخ النمر و تجمعات سفارت عربستان؛

اقدام عربستان در راستای دامن زدن به تروریسم است

پنج هدف آل سعود از اعدام آیت اهلل نمر
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«« مخابرات

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به مفهوم 
بودجه، درباره متمم بودجه گفت: متمم بودجه، یکی 
اصل  است؛  بودجه  وحدت  اصل  بر  استثنا  موارد  از 
جامعیت بودجه از مهم ترین اصول بودجه است و این 
و  تنظیم  در  دقت  و  صراحت  تامین  منظور  به  اصل 
باید به  اجراي بودجه است؛ بر پایه این اصل، بودجه 
صورت کامل و براي تمام بخش های اجرایی به صورت 

یکجا تهیه و به دستگاه  قانون گذاري تقدیم شود.
رضا امینی در ادامه افزود: در ایران و در بودجه دولت 
از زمان انتقال بودجه از وزارت دارایی در سال 1343 
به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، اصل جامعیت 
پارلمان وقت  یافت و بودجه کل کشور تقدیم  تحقق 

شد.  
سریع  پیشرفت  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  امینی 
عملیات یا تحصیل حداکثر استفاده از نیروي انسانی 
و منابع دیگر و نقش بودجه در مدیریت اهمیت دارد 
و با توجه به این موضوع نباید شکل قانون بودجه به 

صورت مواد هزینه و مانند آن از تحرك مدیر بکاهد.
داشته  کسر  نه  باید  بودجه  که  این  بر  تاکید  با  وی 
باشد و نه اضافه گفت: منظور از کسري بودجه، فزونی 
فزونی  بیان گر  بودجه  مازاد  و  درآمدها  بر  هزینه ها 

درآمدها بر هزینه هاست.
برنامه ریزی  ابزار  عنوان  به  بودجه  کرد:  تصریح  وی 
است؛ استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری 
یا برنامه ریزی به منظور تنظیم سیاست های مالی برای 
مقاصد اقتصادی صورت گرفت تا به وسیله آن درآمدها 
و هزینه های بودجه ای چند هدف ویژه را برای حفظ 
تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تامین کند.

هدف  درباره  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
بودجه ریزي  نهایی  بودجه ریزی گفت: هدف  از  نهایی 
درباره  عقالنی  تصمیمات  اتخاذ  به  کمک  عملیاتی، 
تخصیص و تعهد منابع دولتی براساس پیامدهاي قابل 
سنجش است که نتایج قابل انتظار )عملکرد( دستگاه 

را در طول زمان منعکس می کند.
  سهم اندک منابع دولتی

عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
به  اشاره  با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  اطالعات 
کرد:  بیان  شهر  توسعه  در  دولتی  منابع  اندك  سهم 
انجام شده توسط  مدتي است که طي مصاحبه های 

آستانه  در  که  اخیر  مصاحبه هاي  به ویژه  مسئولین، 
یا  شده  انجام  اقدامات  گرفته،  صورت  انتخابات 
به  شهري،  مدیریت  توسط  انجام  حال  در  پروژه هاي 

نوعي مصادره مي شود.
تمام مسئوالن استان، استحضار دارند که نام پروژه هاي 
شهري در شهر اصفهان با پول مردم شهر که بیشتر آن 
ناشي از شهرفروشي است، انجام گرفته و پول دولتي 

و منابع ملي در آن نبوده یا سهم اندکي داشته است.
نیز  مترو  پروژه  در  تاکید کرد: حتي  قربانی  ابوالفضل 
سهم دولت طبق مصوبه در هزینه هاي تمام شده، هنوز 
به میزان 50 درصد نبوده است. در صورتی که در بدنه 
نمایندگان مجلس،  از  زیادي  تعداد  تفکر  در  و  دولت 
اصفهان یک شهر برخوردار تلقي مي شود و بر همین 
مبنا نیز در اختصاص بودجه و امکانات عمل مي شود؛ 
به صورتی که میزان سرانه مردم اصفهان در بودجه ها 
شهرها،  از  بسیاري  به  نسبت  شده  واگذار  امکانات  و 
پایین تر است. البته باید پذیرفت که اصفهان از بعضی 
بیماري هاي  از  برخی  و  هوا  آلودگي  مانند  موضوع ها 
صعب العالج، مهاجرت، آب و تعداد مهاجرت، پیشروي 
کویر و موارد دیگري از این قبیل واقعا برخوردار است؛ 
اما از جهت امکانات شهري مانند حمل و نقل روان، 
ناهنجاري هاي  و  مشکالت  و  مناسب  زیست  محیط 
با  استاندارد  شهر  یک  با  دیگر،  مسایل  و  اجتماعي 

جمعیت دو میلیون نفري فاصله زیادي داریم.
زبان  به ویژه  از  مصاحبه ها،  اینگونه  گفت:  قربانی 
استاني  مقام  عالي ترین  به ویژه  و  دولتي  مسئولین 
مستندي خواهد شد تا در واگذاري بودجه و امکانات 
به اصفهان، به تصور اینکه اقدامات انجام گرفته با پول 
دولتي است، حقوق مردم و شهر و استان تضییع شود.

وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع، بهترین اقدام 
توسعه حمل و نقل عمومي است که در این میان مترو 
مي تواند نقش مهم تري را ایفا کند، اگر بخواهیم طبق 
قولي که مسئولین داده اند در پنج سال آینده اصفهان 
داراي سه خط مترو باشد، با توجه به برآورد هزینه آن 
باید  دولت  است،  تومان  میلیارد  هزار  پنج  معادل  که 
طبق سهم مصوب هر سال 500 میلیارد تومان براي 
بدهد؛ در صورتی که دولت در  اختصاص  این منظور 
سال قبل از مبلغ 110میلیارد تومان، فقط 80 میلیارد 
تومان را پرداخت کرده و در سال جاري نیز از سهم 
110 میلیارد تومان، فقط 50 میلیارد تومان پرداخته 

است.
در  تاریخي  منطقه  شهرداري  ایجاد  پیشنهاد  قربانی 

هسته مرکزی شهر را داد و گفت:
یک  ایجاد  )ره(  امام  میدان  اوضاع  بهبود  برای  باید 
مدیریت واحد به صورتی که دغدغه تمام دستگاه هاي 
مربوط در آن لحاظ شده باشد و همان گونه که در شهر 
براي محدوده و حریم مرقد مطهر ثامن الحجج)ع( یک 
شهرداري با نام شهرداري ثامن ایجاد شده است، باید 
یک منطقه شهرداري در هسته مرکز شهر در داخل 
خیابان هاي عبدالرزاق، هاتف، نشاط، آمادگاه، چهار باغ 
عباسي، خیابان سپاه با نام شهرداري منطقه تاریخي 
ایجاد شود تا بتوان وضعیت بهتري را براي این منطقه 

رقم زد.
  نیاز به تحول در سازمان طراحی

 رییس کمیسیون عمران، معماری و شهر سازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: مدتي پیش در کمیسیون 
عمران، در خدمت مسئوالن سازمان طراحي شهرداري 
ساختاري  تحول  یک  به  نیاز  طراحي  سازمان  بودیم؛ 

دارد و قرار شد مسئوالن پیشنهادات خود را در این 
زمینه ارایه کنند.

این سازمان باید در طرح هاي خود از ارایه طرح هاي 
و  خالقیت  به  و  کند  خودداري  یکنواخت  و  تکراري 
نوآوري در پروژه ها توجه ویژه داشته باشد؛ همچنین 
به استفاده از مصالح و تکنولوژي هاي جدید با تاکید 

بر معماري ایران اسالمي عنایت خاص داشته باشد.
پروژه ها  متاسفانه  کرد:  تاکید  جان نثاری  عبدالرسول 
با  بهره برداري  هنگام  در  همچنین  و  اجرا  هنگام  در 
تغییر در طرح ها و نقشه هاي ارایه شده اولیه، مواجه 
و  کامل  مطالعات  نبود  به  مشکل  این  شاید  هستند؛ 
جامع اولیه، تعامل با حوزه کارفرما و خواسته هاي آن 
در زمان طراحي اولیه  وابسته است. براي جلوگیري 
از  برخی  برون سپاری  با  باید  پروژه ها  در  تاخیرات  از 
طراحي پروژه ها به مشاوران صاحب صالحیت و چابک 

کردن سیستم موجود، این مشکل برطرف شود.
در  که  آنچه  با  زیبا سازي  سازمان  افزود:  جان نثاری 
بسیار  فاصله  است،  شده  پیش بیني  آن  اساسنامه 
دارد؛ این در حالی است که وظیفه اصلي این سازمان 
فرآیند  بر  نظارت  و  برنامه ریزي  و  سیاست گذاري 
و  خرد  صورت  به  شهرداري  بدنه  کل  در  زیبا سازي 
وجه  هیچ  به  امر  این  فعال  متاسفانه  که  است  کالن 

تحقق پیدا نکرده است.
 بررسی بودجه اصفهان 95

گردشگری  و  اقتصادی  امور  کمیسیون  رییس  نایب 
شورای اسالمی، با تاکید بر این که بررسی و تصویب 
و  فعلی  درآمد  وضعیت  به  توجه  با   95 سال  بودجه 
پروژه های موجود صورت گیرد، گفت: در حال حاضر، 
به  موسوم  اصفهان  پنج ساله  برنامه  تدوین  حال  در 
تجزیه  مستلزم  آینده  به  نگاه  اصفهان 1400هستیم. 
و تحلیل برنامه های گذشته است تا براساس اطالعات 
جامع  برنامه  بتوان  علمی  اصول  به کارگیری  و  قبلی 
و اجرایی ارایه کرد. اصفهان 22 از جمله برنامه هایی 
بود که در نخستین برنامه، 22 پروژه مهم برای شهر 
پیش بینی شد و با تالش شهرداران و مدیران به نتیجه 

رسید.
برنامه ها،  از  ادامه داد: یکی دیگر  سید کریم داوودی 
برنامه اصفهان 90 بود که در سال 83 و84 بررسی و 
تدوین شد؛ بنده به عنوان نماینده شهرداران مناطق 

معاونت  و  کارشناسی شرکت می کردم  در جلسه های 
ماه ها  و  بود  برنامه  تدوین  مسئول  وقت،  اداری-مالی 
در  راهبرد ها  کالن  اهداف  چشم انداز،  تا  کشید  طول 
با  آخر  لحظات  در  شود؛  تعریف  مختلف  بخش های 
ارایه پروژه عمرانی مناطق و معاونت ها، پروژه ها سریعا 
مشخص و ارایه و تصویب شد.داوودی گفت: در برنامه 
اصفهان 95 که از تجارب قبلی بود، شورای شهر ارایه 
شاخص های کمی کنار اهداف و راهبرد ها را درخواست 
کرد؛ دلیل این امر این بود که در طول اجرای برنامه، 
بتوانیم وضعیت پیشرفت راهبرد ها یا عدم آن را رصد 
کنیم. در این برنامه 8 هدف کالن تعریف شد: احیا و 
افزایش کیفیت زیست محیطی، توسعه زیرساخت های 
اصفهان،  شهر  فرهنگی  جایگاه  ارتفاع  گردشگری، 
مشارکت  و  توسعه  شهری،  مرور  و  عبور  روان سازی 
مردم در مدیریت امور، ارتقای هویت سیمای شهر و 
معماری اسالمی، ایجاد تعادل در توسعه شهری و شهر 
الکترونیکی.همچنین در این برنامه برای هر هدف یک 
سری شاخص کّمی ارایه شده است؛ پیاده رو سازی از 
800 کیلومتر مربع در سال 89 به 900 کیلومتر در 
سال 95، طول شبکه معابر از 888 کیلومتر  به  940 
مربع  متر  از  24  فضای سبز  ارتقای سرانه  کیلومتر، 
ازای هر نفر و کاهش میزان دفن  به29 متر مربع به 
پسماند زباله از  45 درصد کاهش به 12.5 درصد از 

جمله این شاخص ها بوده است.
افزایش سهم مکانیزه خدمات شهری از 23 درصد به 
افزایش  شهر،  جاری  هزینه های  کاهش  و  درصد   48
ایستگاه دوچرخه از 15عدد به 40 عدد، افزایش تعداد 
دوربین نظارت تصویری شهری از 41 عدد به 90 عدد 
به  12دستگاه  از  آلودگی  سنجش  ایستگاه  افزایش  و 
18 دستگاه نیز، از دیگر شاخص های این برنامه است.

به  10کیلومتر  از  یک  خط  مترو  مسیر  طول  اجرای 
از  عمومی  پارکینگ  تعداد  افزایش  کیلومتر،   20/2
12 هزار و 800 عدد به 19 هزار عدد، افزایش تعداد 
اتوبوس از یک هزار و 250 دستگاه به 2 هزار دستگاه، 
مرکز،   25 به  مرکز   14 از  تفریحی  مراکز  افزایش 
به طول 155   از طول 110 کیلومتر  انهار  ساماندهی 
به  از 3/8 دهم درصد  بافت فرسوده  احیای  کیلومتر، 
19/5 درصد و مکانیزه کردن شهر سازی از 40 درصد 

به 80 درصد از دیگر شاخص های این برنامه بود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، در حال تدوین برنامه 
نکاتی توجه  به  این زمینه  باید در  5 ساله هستیم که 
شود؛ اول باید شاخص های کّمی قبلی بررسی و علت 
طرح  مطالعات  شود؛  مشخص  تحقق  عدم  و  تحقق 
توسط  پروژه های ضروری  و  تهیه  نقل  و  جامع حمل 

معاونت حمل و نقل ارایه شده است.
با توجه به راهبرد های فرهنگی و کاهش تصدی گری 
برنامه های  شهروندی ،  فرهنگ  ارتقای  محوریت  با 
فرهنگی پیش بینی و ارایه شود؛ ارایه پروژه ها به دور از 
عناوین کلی با توجه به اولویت های خاص متناسب با 
توان اقتصادی در آمد پنج ساله شهر پیش بینی شود 
برنامه  به عنوان محور  نقل عمومی  و  توسعه حمل  و 
پنج ساله منظور شود.  عالوه بر آن، تالش در جهت 
حذف پروژه غیرضروری یا غیر اولویت و کاهش تعداد 
در  ضروریست.  غیر مرتبط  مسئولیت های  و  برنامه ها 
ارایه شاخص ها، فرآیند تحول اداری  و IT و تغییرات 
کیفی شهر سازی و خدمات شهری به صورت شاخص 
کامل تر،  باید   1400 اصفهان  شود.برنامه  ارایه  کّمی 
اجرایی تر و علمی تر  باشد؛ در زمان محدود در پایان 
سال جاری نمی توان هم زمان بودجه سال 95 و برنامه 
صالح دید،  صورت  در  باید  کرد؛  بررسی  را  ساله  پنج 
و  فعلی  درآمد  وضعیت  به  توجه  با   95 سال  بودجه 
پروژه های موجود بررسی و تصویب شود و بعد در سه 
ماهه اول سال آینده، برنامه اصفهان 1400 بررسی و 

تصویب شود.

اختصاص جلسه شورا به اقدامات شهرداری

رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر اصفهان درخواست کرد تا یکی از 
جلسه های تلفیق شورا به بررسی اقدامات شهرداری در 
راستای »پروژه های زباله سوز و هاضم« اختصاص یابد. 
پروژه هایي  جمله  از  افزود:  صادقیان   غالمحسین 
بوده،  شهر  اسالمي  شوراي  تاکید  مورد  همواره  که 
بوده  پسماند  حوزه  در  زباله سوز  و  هاضم  پروژه هاي 
نباشد،  بیشتر  مترو  از  اگر  پروژه ها  این  اهمیت  است؛ 
 93 سال  بودجه  در  گفت:  نیست.صادقیان  هم  کمتر 
میلیارد   5 جاری  در سال  و  تومان  میلیارد  مبلغ 30 
اما  شد؛  گرفته  نظر  در  زباله سوز  پروژه  براي  تومان 
ویژه،  تاکیدات  و  بودجه  تخصیص  وجود  با  متاسفانه 
اقدام ملموسي توسط شهرداري در این زمینه صورت 
رییسه  از هیئت  این موضوع  به  توجه  است.با  نگرفته 
از جلسه های  درخواست مي کنم در سال جاري یکي 
تلفیق را به بررسي اقدامات شهرداري در خصوص این 
دو پروژه اختصاص بدهد.خانواده شهرداري بزرگ ترین 
و  است  شهر  خدمت رساني  مجموعه  گسترده ترین  و 
است؛  انساني  نیروي  مجموعه  این  سرمایه  مهم ترین 
با توجه به اینکه برنامه 1400 و بودجه سال آینده در 
برنامه ها  این  بررسي است، پیشنهاد می شود در  حال 
توجه ویژه اي به توانمندسازي و ایجاد تعلق سازماني 
در کارکنان و کارمندان داشته باشند.وی گفت: یکي 
تعلق سازي  موثر است،  ایجاد  از شاخص هایي که در 
توجه ویژه به سالمت کارکنان در چهار بعد جسمي، 
افزایش  سبب  که  است  معنوي  و  اجتماعي   رواني، 
به  دسترسي  در  تسهیل  نهایتا  و  اثربخشي  و  کارایي 
که  مدارس  سرویس  می شود.هزینه  مجموعه  اهداف 
توسط شوراي اسالمي تصویب شده، بر اساس تجزیه 
تاکسیراني  ارایه شده توسط سازمان  و تحلیل قیمت 
است؛ پرداخت این هزینه در قبال ارایه خدمت است 
و مراجعاتي توسط شهروندان داشتیم که قراردادهایي 
به خانواده هاي ما توسط شرکت هایي داده شده که در 
پایاني  ماه هاي  براي  هزینه  درخواست  قراردادها  این 
به  خدمت  ارایه  عدم  وجود  با  جاري  تحصیلي  سال 
دانش آموزان است؛ با توجه به این موضوع از سازمان 
تاکسیراني تقاضا داریم، موضوع را بررسي و نتیجه را 

به شوراي اسالمي شهر اعالم کنند.
بازسازی سالن های سینما

 رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: شهرداری باید زمینه 
تفاهم نامه  انعقاد  با  بازسازی سالن های سینما  تسریع 

درباره  آذربایجانی   کند.اصغر  فراهم  مشارکتی 
به  سینما  گفت:  هفتم  هنر  عنوان  به  سینما  اهمیت 
عنوان هنر هفتم، جایگاه و ظرفیت مهمی در جهت 
هنر،  جمله  از  مختلف  حوزه های  توسعه  و  ارتقا 
موضوع های اجتماعی، اقتصاد هنر و نشاط اجتماعی را 
دارد؛ اما متاسفانه از مجموعه 18 سالن فعال سینمایی 
در قبل از پیروزی انقالب اسالمی، در حال حاضر سه 
در  که  است  اصفهان  شهر  در  فعال  سینمایی  سالن 
داعیه دار حوزه  عنوان  به  اصفهان  در شأن شهر  واقع 
نوسازی  داد:  ادامه  نیست.آذربایجانی  هنر  و  فرهنگ 
مدیریت  توسط  مجموعه سالن های سینمایی موجود 
امور سینمایی حوزه هنری که با استفاده از مشارکت 
در  داخلی  ظرفیت های  بر  تکیه  -با  خصوصی  بخش 
امکانات فنی- در حال  حوزه های طراحی، مهندسی، 
چنین  در  که  دارد  تشکر  و  تقدیر  جای  است،  انجام 
حال  در  شهر  در  ظرفیتی  چنین  بودجه ای،  شرایط 
اجراست.وی تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی 
ارایه شده قرار شده تعداد مجموعه سالن های موجود 
سینمایی تا اوایل سال آینده، به هشت سالن در قالب 
پردیس های سینمایی اضافه شود؛ این سالن ها عالوه 
بر نمایش فیلم به صورت حرفه ای و دیجیتال ظرفیت 
سالن نمایش تئاتر و همچنین اجرای موسیقی را دارا 
بار  اولین  برای  سینما  کافه  ایجاد  همچنین  هستند؛ 
نیز از جمله مزیت های این بازسازی و نوسازی است. 
با توجه به بند 16 منشور دوره چهارم شورا در حوزه 
فرهنگی که تاکید بر حمایت از ایجاد زیرساخت های 
با  را  سینما  جمله  از  هنری  های  فعالیت  برای  الزم 
با  که  شود  می  تاکید  دارد،  خصوصی  بخش  رویکرد 
مدیریت  فرهنگی  توسعه  سیاست های  به  عنایت 
شهری و زمینه های مختلف حوزه سینما در امر توسعه 
فرهنگی، اقتصاد هنر، تفریح، نشاط اجتماعی با حضور 
بازسازی  امر  در  شهرداری  و  شهری  مدیریت  جدی 
توسعه  شاهد  سینمایی،  پردیس های  این  نوسازی  و 

زیرساخت های عرصه هنر در اصفهان خواهیم بود.
تفاهم نامه مشارکتی  انعقاد  با  باید  اصفهان  شهرداری 
مجموعه  نوسازی  و  بازسازی  امر  تسریع  زمینه 
سالن های سینما و ارتقا کیفی این بازسازی و نوسازی 
زمینه  اینکه  بر  عالوه  نیز  کند.شهرداری  فراهم  را 
فراهم  را  هنر  حوزه  و  اجتماعی  نشاط  بسترسازی 
می کند، در تالش است که از ظرفیت اکران فیلم در 
انتقال پیام های فرهنگی خصوصا پیام های شهروندی 
نیز استفاده کند و بتواند زمینه پخش و اکران اکثریت 
فیلم های تولید شده روز در کشور و فیلم های روز 

جهان را نیز فراهم کند.
تفریحی  سازمان  کارکنان  به  حقوق  پرداخت   

شهرداری

اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  باقربیگی  مهدی 
تفریحی  فرهنگی،  سازمان  نیرو های  حقوق  گفت: 

شهرداری باید پرداخت شود. 
باقربیگی بیان کرد: امروز  12  دی ماه است و هنوز 
پرداخت  تفریحی  فرهنگی،  سازمان  نیروهای  حقوق 
نداشته  حقوق  روز  یک  کارمندان  اگر  است.  نشده 
باشند، زندگی آنها فلج می شود. از مسئوالن شهرداری 
توجه  موضوع  این  به  تا  می کنم  درخواست  اصفهان 

کنند تا این مشکل برطرف شود.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان: 

بودجه ریزی عملیاتی، سبب بهبود مدیریت عملکرد می شود

و  آب  شرکت  عامل  مدیر  اولین  حجازی  مهندس 
فاضالب استان که از سال 44 تا 56 مدیریت شرکت 
به عهده داشت، در گرامیداشت پنجاهمین  را  آبفا 
سالگرد تاسیس این شرکت گفت: زمانی که به من 
پیشنهاد شد که به اصفهان بیایم تا مدیریت شرکت 
بگیرم،  عهده  بر  را  تاسیسشده  تازه  فاضالب  و  آب 
قدرتی  و  استعداد  که  بودم  واقف  امر  این  به  چون 
خاص در مردم این منطقه نهفته است، این مسئولیت 
مردم  ویژه  توانایی  با  و  خدا  لطف  به  پذیرفتم.  را 
 این منطقه توانستم راه حل بسیاری از مشکالت را 

بیابم.
آبفای  مدیریت  دوران  در  که  موفقیتی  افزود:  وی 
ارتباط  آن  دالیل  از  یکی  داشتم،  اصفهان  استان 
تنگاتنگ با مردم بوده است و ارتباط با مردم نقش 

بسیار مهمی در غلبه بر تنگناها داشت.
از تاسیس  تا پیش  اینکه  بیان  با  مهندس حجازی 
میان  مرگ ومیر  آمار  فاضالب،  و  آب  شرکت 
بود،  باال  بسیار  ساله   8 تا   5 سنی  گروه  بچه های 
پیش  تا  ارومیه  و  اصفهان  در  نشان ساخت:  خاطر 
بسیار  کودکان  مرگ ومیر  آبفا،  شرکت  تاسیس  از 
باال بود که خوشبختانه با ایجاد و گسترش صنعت 
آب و فاضالب که توسعه بهداشت و سالمت مردم 
یافت؛  کاهش  بسیار  آمار  این  داشت،  همراه  به  را 
شاخص  مولفه های  از  یکی  که  است  درحالی  این 

مرگ ومیر  آمار  چگونگی  بهداشت،  از  برخورداری 
کودکان است.

مدیر عامل سابق شرکت آبفای استان اصفهان، به 

صمیمیت و حمّیتی که میان کارکنان در سال های 
اظهار  و  کرد  اشاره  بود،  شرکت  تاسیس  ابتدایی 
داشت: در آن زمان میان کارکنان صمیمیت ویژه ای 

وجود داشت؛ به طوری که کارکنان اعم از زن و مرد 
با عشق و عالقه به کار ادامه می پرداختند؛ همچنین 
مددکاری  گروه  تشکیل  با  اداری،  وظایف  کنار  در 
برطرف را  شرکت  کارگران  مشکالت  از   برخی 

 می کردند.
لطف  را  خلق  به  خدمت  توفیق  حجازی  مهندس 
الهی برشمرد و تصریح کرد: مدیران باید بدانند لطف 
خداوند شامل حال آن ها شده که توفیق خدمت به 
خلق را داشته اند؛ بنابراین باید از این فرصت نهایت 
خرج به  مردم  رضایت  جلب  جهت  در  را   تالش 

 دهند.
واقع  به  که  کارکنانی  از  باید  مدیران  افزود:  وی 
تقدیر و تشکر کنند و  را  شایسته تشویق هستند، 
عالوه بر پاداش مادی با ارج نهادن به تالش آن ها 
تا  نمایند  حفظ  را  نخبه  کارمندان  شأن  و  پایگاه 
اجتماعی هم  پایگاه  نظر  از  مادی  پاداش  بر  عالوه 
فراهم نیز  افراد  این  شغلی  رضایت  و  یابند   ارتقا 

 شود.
پنجاهمین  پایان مهندس حجازی گرامیداشت  در 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  تاسیس  سالگرد 
استان  آبفای  عامل  مدیران  حضور  با  اصفهان 
شایان  ابتکاری  را  تاکنون  تاسیس  بدو  از  اصفهان 
توجه دانست و از دست اندرکاران این مراسم، به ویژه 

مهندس امینی تشکر کرد. 

مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغ تخم گذار 
استان اصفهان گفت: قیمت دار کردن تخم مرغ و پرینت قیمت بر 
روی هر عدد تخم مرغ، می تواند تعادل قیمت را به بازار بازگرداند؛ 
تا پایان سال جاری پرینت قیمت بر روی هر عدد تخم مرغ را در 

استان اصفهان خواهیم داشت.
سید شهاب الدین افضل با بیان اینکه کیفیت تخم مرغ با توجه 
به محیط پرورش و جیره غذایی مرغ متفاوت است، به خبرنگار 
تخم مرغ ها،  قیمت دارکردن  طرح  در  گفت:  وطن  کیمیای 
می گیرد؛  صورت  تخم مرغ ها  کیفیت  به  توجه  با  قیمت گذاری 
تخم مرغ درشت از کیفیت و ارزش غذایی پایین تری برخوردار 

است و برای مصارف صنعتی مناسب تر است.
مردم  استقبال  به  استان،  تخم گذار  مرغ  اتحادیه  عامل  مدیر 
اصفهان از تخم مرغ های بزرگ اشاره کرد و افزود: تخم مرغ  ریز در 
استان اصفهان مصرف نمی شود و به دلیل دانه فروشی استان های 

دیگر، این تخم مرغ ها پس از تولید از استان خارج و به استان های 
هم جوار صادر می شوند.

افضل در ادامه گفت: فروش تخم مرغ به صورت کیلویی یا شانه ای 
هم به مصرف کننده و هم به تولیدکننده ضرر می رساند و با توجه 
به اینکه تخم مرغ های کوچک داخل شانه ها جا نمی گیرند، این 

تخم مرغ ها آسیب می بینند.
وی با اشاره به تخم مرغ دو زرده در بازار گفت: قیمت تخم مرغ 
دوزرده دو برابر تخم مرغ های دیگر است و این تخم مرغ ها از مزیت 
باالیی برخوردار نیستند؛ ولی با افزایش تبلیغات، مردم استقبال 

بیشتری از این نوع تخم مرغ ها می کنند.
مدیر عامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان در ادامه بیان کرد: تاریخ 
انقضای تخم مرغ در شرایط مناسب و دمای زیر 25 درجه، یک 
ماه در نظر گرفته شده است؛ اما در صورتی که تخم مرغ در شرایط 
و دمای مناسب قرار نگیرد، پس از یک هفته قابل استفاده نیست.                                                                                                                       

افضل با بیان اینکه تخم مرغ در دوره قاجار و پیش از آن مبادله ای 
بوده است، اما اکنون در سبد کاالی عمومی عرضه می شود، گفت: 
اتحادیه صنعت تخم مرغ در کشور60 ساله شد و اولین تعاونی 

استان اصفهان نیز، 30 سال از فعالیتش می گذرد.
وی از مشکالت اتحادیه، از جمله نبود یکپارچگی تولید و عرضه 
سخن گفت و افزود: شبکه توزیع رسمی وجود ندارد و اتحادیه 

سعی دارد شبکه توزیع رسمی ایجاد کند.
مدیر عامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان اظهار داشت: با توجه 
است،  برخوردار  بیشتری  کیفیت  از  اصفهان  تخم مرغ  اینکه  به 

صادرات تخم مرغ در اصفهان از کل کشور بیشتر است.
دو  یا  سه  کشور  در  تخم مرغ  مصرف  سرانه  کرد:  تاکید  افضل 
تخم مرغ در هفته است؛ تخم مرغ اولین منبع تامین پروتئین و 
انرژی است که آلودگی را به حداقل می رساند ودر فصل سرما با 

توجه به آلودگی هوا مصرف تخم مرغ بیشتر می شود..

وی بیان کرد: دو هزار مرغ تخم گذار در سطح کشور وجود دارد 
که از این تعداد هزار و 500 تا فعالیت اقتصادی دارند؛ استان 

اصفهان بیش از ده درصد تولید کشور را دارد.
مدیر عامل اتحادیه مرغ تخم گذاراستان در ادامه افزود : با وجود 
خشکسالی و مشکالت کم آبی در استان اصفهان، این استان از 

نظر تولید گوشت مرغ و شیر درسطح کشور، رتبه اول را دارد.
افضل در پایان گفت: استان اصفهان در سال های گذشته  از نظر 
تولید تخم مرغ، رتبه سه تا پنج تولید را در سطح کشور داشته 
است و با تشکیل اتحادیه و به روزرسانی آمار در سال 94، رتبه 

یک تولید را خواهیم داشت.

 مهندس حجازی اولین مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان:

سامانه پاسخ گویی 5000تاسیس شرکت آب و فاضالب نقش موثری در کاهش مرگ ومیر کودکان داشت

 )صدای مشتری(                                                                                   

قسمت دوم
کلیه  به  پاسخ گویی  سامانه  مشتری،  صدای 
)امور  اصلی  شاخه   3 در  گرامی،   مشترکین 

مشتریان، روابط عمومی، بازرسی( می باشد. 
1-امور مشتریان: جهت ثبت درخواست های مربوط 
و   ADSL ثابت،  تلفن  سرویس های  خدمات،  به 
افزوده،  ارزش  سرویس های  مرتبط،  طرح های 
سرویس های  سایر  و   دیتا   خاص،  سرویس های 

مخابراتی 
2-روابط عمومی: راهنمایی واطالع رسانی سرویس 
نظرات،  دریافت  عامل،  مدیر  با  ارتباط  خدمات،  و 

ایده ها، پیشنهادات و انتقادات 
ثبت  به  مربوط  شکایات  ثبت  جهت  بازرسی:   -3
سرویس  قبوض،  توزیع  همراه،  تلفن  ثابت،  تلفن 

ADSL  و....
                                     ادامه دارد .....

 مدیر عامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان اصفهان خبر داد:

پرینت قیمت بر روی هر عدد تخم مرغ تا پایان سال جاری 



رییس واحد آموزش در صنایع اداره فنی 
و حرفه ای استان اصفهان از ارایه بیش از 
600 هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی 
در نه ماهه سال جاری خبر داد. به گزارش 
و  فنی  آموزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
حرفه ای استان اصفهان، ایرج توکلی اظهار 
کرد: در 9 ماهه سال جاری بالغ بر 600 
هزار نفر ساعت آموزش در قالب 9 هزار و 
34 نفر دوره اجرا شده که بیش از 100 
آموزش های  قالب  در  آن  نفر ساعت  هزار 
مراکز جوار کارگاهی و اصناف و بقیه آن 
در قالب آموزش های ضمن کار ارایه شده 

است.
«34 رشته آموزشی 

آموزشی  عملکرد  بیشترین  افزود:   وی 
ساعت  نفر  هزار   142 از  بیش  با  استان 
به  منجر  که  بوده  حوزه  این  به  مربوط 

شرکت  تاییدیه  هزار  دو  از  بیش  صدور 
در دوره برای فراگیران شده است. رییس 
و  فنی  آموزش  صنایع  در  آموزش  واحد 
این  داشت:  بیان   اصفهان  استان  حرفه ای 
آموزش ها در بخش های خدمات، صنعت، 
همچنین  و  کشاورزی  و  هنر  و  فرهنگ 
کارگاهی  جوار  کار،  ضمن  حوزه  سه  در 
رشته   34 از  که  شد  برگزار  اصناف  و 
به رشته های  ارایه شده می توان  آموزشی 
امور  بازرگانی،  و  مالی  امور  الکترونیک، 
اداری، برق، بهداشت و ایمنی، تاسیسات، 
جوشکاری و بازرسی جوش، حمل و نقل 
حرفه  نوع   213 قالب  در  که  کرد  اشاره 
آموزشی به شاغلین شرکت ها و کارخانه ها 

و اصناف متقاضی ارایه شده است.
«افزایش دو واحد دیگر

به گفته توکلی در حال حاضر پنج مرکز 
جوار و بین کارگاهی فعال در سطح استان 
وجود دارد و موافقت اصولی دو مرکز دیگر 
نیز صادر شده است. رییس واحد آموزش 
در صنایع اداره کل فنی و حرفه ای استان 
از  ناشی  درآمدهای  از  پایان  در  اصفهان 
 2 بر  بالغ  که  آموزشی  قراردادهای  انعقاد 
میلیارد و 500 میلیون ریال بوده و بیش 
از یک میلیارد ریال آن وصول شده است، 

خبر داد.

اصفهان  استان  پزشکی  نظام  سازمان  رییس 
اشتباه  گفت: در صورتی که پزشکی تشخیص 
بدهد، مشمول جریمه می شود؛ اما تعلیق از کار 
خود،  وظیفه  انجام  از  پزشک  که  است  زمانی 
طی  داشت:  اظهار  جوادی  عباس  زند.  سرباز 
سزارین،  آمار  افزایش  دلیل  به  اخیر  سال های 
به  بهداشت  وزارت  سوی  از  دستورالعملی 
ابالغ شد که نرخ زایمان طبیعی  بیمارستان ها 

را افزایش دهند.
اینکه  برای  راستا،  بیان داشت: در همین   وی 
انجام زایمان طبیعی  برای  انگیزه کادر درمانی 
باالترین  که  بیمارستان هایی  به  شود،  بیشتر 
امتیاز  باشند،  داشته  را  طبیعی  زایمان  میزان 

داده می شود. 
اشاره  با  اصفهان  پزشکی  نظام  سازمان  رییس 
به اینکه هم اکنون زایمان طبیعی برندی برای 
حال  در  کرد:  اعالم  است،  شده  بیمارستان ها 
دستورالعمل  براساس  درمان  معاونت  حاضر 
بر  پزشک  اعالم کرده که یک  بهداشت  وزارت 
اساس چه اصول و شرایط علمی چه کسانی را 
را  زایمان طبیعی کند و چه کسانی  می توانند 
نمی توانند؛ بسیاری از متخصصان زنان و زایمان 
به دلیل اینکه طبق این شرایط محدود می شوند، 

اعتراض و گالیه دارند.
 وی بیان داشت: اگر پزشکی زایمان طبیعی را 
مجبور  کادر  بدهد،  تشخیص  خود  بیمار  برای 
به  تشخیص  این  اگر  اما  هستند؛  آن  انجام  به 
اشتباه باشد، تنها دیه آن نوزاد به عنوان جریمه 
از پزشک خطاکار دریافت می شود. جوادی اعالم 
برای  را  تعلیق  حکم  شرایطی  در  قانون  کرد: 
پزشک خطاکار صادر می کند که به عمد از انجام 
وظیفه و کاری که به وی محول شده سرباز زند. 
این  درباره  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
موضوع که زایمان طبیعی شامل چه نوع مادران 
و شرایط زایمانی می شوند، ابهامات زیادی وجود 
جلساتی  برگزاری  دنبال  به  کرد:  اعالم  دارد، 
هستیم که بازنگری بر طرح زایمان طبیعی برای 
مادران باردار مشمول، صورت گیرد و برای نوع 

زایمان این افراد دقت نظری بیشتری شود.

رییس اتحادیه دفاتر فروش آجر اصفهان گفت: 
قیمت آجر نسبت به سال های گذشته، نه تنها 
افزایش نیافته بلکه با کاهش نیز مواجه شده 
و خراب  بحرانی  با  مریخی پور  علیرضا  است. 
خواندن وضعیت بازار فروش آجر، اظهار کرد: 
در  و  پیش  سال  دو  از  بحرانی  وضعیت  این 
پایان دولت گذشته، آغاز شد. وی افزود: حدود 
40 درصد از کارخانه های تولید آجر در استان 
اصفهان، خاموش هستند و کارخانه های فعال 
به  مشغول  ظرفیت  درصد   30 تا   20 با  نیز 
فعالیت هستند. 80 درصد کارخانه های اطراف 

جاده نایین نیز تعطیل شده اند.
اصفهان  آجر  فروش  دفاتر  اتحادیه  رییس 
دلیل رکود در بازار فروش آجر را نپرداختن 
و  کرد  ذکر  پیمانکاران  به  دولت  بدهی های 
باعث  پیمانکاران  به  دولت  بدهی  داد:  ادامه 
شده که ساخت وساز  و پروژه های عمرانی نیز 
کاهش یابد و به تبع آن بازار فروش آجر نیز، 

با مشکل مواجه شود. مریخی پور به وضعیت 
قیمت ها  کرد:  اضافه  و  اشاره  آجر  قیمت 
افزایش  تنها  نه  گذشته  سال های  به  نسبت 
است.  مواجه شده  نیز  با کاهش  بلکه  نیافته 
15درجه  سفالی  بلوک  یک  نمونه  عنوان  به 
ساخته  بسیار  مشقت  با  سال 1392  در  که 
می شد، 210 تومان قیمت گذاری شد؛ اما در 
حال حاضر همین بلوک با قیمت 180 تومان 
به فروش می رود. وی خاطرنشان کرد: به نظر 
می رسد بازار آجر با برداشته شدن تحریم ها از 
رکود خارج خواهد شد؛ در غیر این صورت، 
بر  روز  به  روز  و  نمی شود  برطرف  مشکالت 
اتحادیه  رییس  شد.  خواهد  اضافه  مشکالت 
دفاتر فروش آجر اصفهان با بیان اینکه دولت 
هیچ کمکی به تولیدکنندگان آجر نمی کند، 
فعلی  رکود  در  دولت  متاسفانه  کرد:  تصریح 
تورم،  نرخ  کردن  رقمی  تک  هدف  با  بازار 
حدود 40 درصد بر دارایی افزوده است. کجای 
دنیا برای تک رقمی کردن نرخ تورم، مالیات 
را افزایش می دهند؟ مریخی پور ادامه داد: در 
شرایط کنونی، هر روز قصد می کنم که روند 
فعالیت  ادامه  که  چرا  کنم؛  متوقف  را  تولید 
ادامه  روند  این  اگر  ندارد.  برایم  هیچ سودی 
پیدا کند، بسیاری از کارخانه های تولید آجر 
 تعطیل و به تعداد بیکاران جامعه نیز اضافه

 خواهد شد.

امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
اقلیت  خانوار  گفت:101  اصفهان  استان 
از خدمات کمیته  استان  این  مسیحی در 

امداد استفاده می کنند.
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
فرا  تبریک  ضمن  زارع  کریم  اصفهان، 
هموطنان  به  میالدی  نو  سال  رسیدن 
مسیحی و با اشاره به اینکه تعدادی از افراد 
حمایت  تحت  دینی  اقلیت های  نیازمند 
و  هستند  اصفهان  استان  امداد  کمیته 
استفاده  کمیته  این  حمایتی  خدمات   از 
از  یکی  اصفهان،  کرد:  اظهار  می کنند، 
بافت  لحاظ  به  که  است  استان هایی 
مسلمان،  مددجوی  بر  عالوه  جغرافیایی 
مددجوی سایر ادیان را نیز تحت پوشش 

دارد.
دینی  مذاهب  همه  اینکه  بیان  با  وی 
زرتشتی،  مسیحی،  سنی،  شیعه،  همچون 
چتر  زیر  ادیان  سایر  و  ارمنی  کلیمی، 

افزود:  دارند،  قرار  امداد  کمیته  حمایتی 
اقلیت  خانوار   101 قالب  در  نفر   179
از خدمات کمیته  استان  این  مسیحی در 

امداد استفاده می کنند.
امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون   
استان اصفهان تصریح کرد: این خانواده های 
تحت حمایت در شهرستان های اصفهان ، 
شاهین شهر، فریدون شهر، فریدن و بویین 
خدمات  از  و  هستند  ساکن  میاندشت 

حمایتی کمیته امداد استفاده می کنند.

برند شهری اصفهان در اردیبهشت 
95 رونمایی می شود

سوم  تا  است  امید  گفت:  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رییس 
اردیبهشت 95، برند شهری اصفهان به جهان معرفی شود؛ 
مطمئنا این برند نشان از صلح و همزیستی ادیان الهی دارد. 
الوهاب سهل آبادی در کنفرانس بین المللی برند  سید عبد 
دیگر  اصفهان  گفت:  اصفهان  بازرگانی  اتاق  در  گردشگری 
نفسی برای چرخاندن چرخ های صنعت ندارد؛ نه آبی برای 
کشاورزی و نه رمقی برای بازرگانی؛ بلکه قوی ترین مزیت 
نسبی اصفهان در رقابت جهانی و هنری است که عاشقانه 
وی  می شود.  تبدیل  بدیع  صنایع  به  مردمش  سرپنجه  از 
ادامه داد: اتاق بازرگانی اصفهان بر تقویت نقش و تاثیر هنر 
اقتصادی متمرکز شده است.  و صنایع دستی در مبادالت 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه انتخاب اصفهان 
بر  یونسکو،  سوی  از  دستی  صنایع  جهانی  شهر  عنوان  به 
تشخیص  برای  اعتباری  بلکه  نیفزود  شهر  این  ارزش های 
یونسکو است، اذعان داشت:  گردشگری ابزاری برای تبیین 
و تقویت اقتصاد هنر و بازرگانی صنایع هنری اصفهان است؛ 
دعوت  هنرمندانمان  هنر   از  بردن  لذت  برای  را  ما جهان 

می کنیم.

استشمام هوای پاک در نجف آباد
را  باد شدید در دو روز قبل وضعیت هوای اصفهان  وزش 
بهبود بخشید؛ البته این بهبود هوا در حالی اتفاق افتاد که 
به خود  سالم  اصفهان وضعیت  هوای  پیش  هفته  اواخر  از 

دیده بود. 
را  باد شدید در دو روز قبل وضعیت هوای اصفهان  وزش 
افتاد  اتفاق  در حالی  هوا  بهبود  این  البته  و  بخشید  بهبود 
که از اواخر هفته پیش هوای اصفهان وضعیت سالم به خود 
دیده بود. بر اساس اعالم مرکز پایش هوای سازمان محیط 
زیست استان، میانگین شاخص آلودگی برای امروز به 64 
فاصله  پاک  هوای  با  واحد   14 تنها  تا  یافت  تقلیل  واحد 
داشته باشد. در بین نقاط مختلف شهر نیز، بزرگراه خرازی 
با 70 واحد سالم ترین هوا را داشت. در بین شهرستان های 
استان نیز گزارش  ها حاکی از تثبیت وضعیت سالم و بهبود 
شاخص  ها است؛ نجف آبادی ها به دلیل ثبت عدد 45، هوای 
استان  را استشمام کردند. سازمان هواشناسی  پاکی  کامال 
نیز وضعیت هوا را اینگونه پیش بینی کرد: تحلیل نقشه های 
ناپایدار بر روی استان  بیانگر حاکمیت سامانه  هواشناسی، 
است. بر این اساس در نواحی غربی و جنوبی بارش  پراکنده 
برف، وزش باد شدید و در مناطق شمالی و شرق و شمال 
باد و احتمال بارش پراکنده طی  شرق وزش نسبتا شدید 
روز  سامانه  این  عبور  با  می شود.  پیش بینی  فردا  و  امروز 

دوشنبه کاهش محسوس دما را خواهیم داشت.

 لزوم مشارکت خیرین 

برای توسعه کتابخوانی
 فرماندار نطنز بر لزوم مشارکت خیرین برای توسعه کّمی 
کرد.  تاکید  شهرستان  این  عمومی  کتابخانه های  کیفی  و 
شهرستان  عمومی  کتابخانه های  انجمن  جلسه  نخستین 
و  نطنز  فرهنگی  اوضاع  و  تشکیل شد  فرمانداری  در  نطنز 
زیرساخت های موجود در جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی 
انجمن  رییس  گرفت.  قرار  تبادل نظر  و  بررسی  مورد 
اهمیت  به  اشاره  با  نطنز  شهرستان  عمومی  کتابخانه های 
کتاب  قرآن  به  اسالم  مبین  دین  در  کتابخوانی  و  کتاب 
آسمانی و معجزه بزرگ الهی اشاره  کرد و گفت: در قرآن 
برخوردار  از جایگاهی عظیم  و اسالم کتاب و کتاب خوانی 
نازل  )ص(  پیامبر  بر  که  سوره ای  نخستین  حتی  و  است 
اِقراء یعنی )بخوان( آغاز   شد، سوره علق است که با کلمه 
می شود و این امر خود نشانگر اهمیت کتاب و کتاب خوانی 
و لزوم توجه بیش  از پیش به این مقوله است. یوسف حسنی 
افزود: وجود کتابخانه ها، از جمله عوامل موثر در رشد فکری 
آسیب های  از  جلوگیری  برای  و  است  جوامع  عقلی  و 
اجتماعی و لزوم ارتقا و گسترش مولفه های فرهنگی در این 
منطقه، باید به کتاب خوانی بیشتر توجه شود. این مسئول 
با اشاره به لزوم وجود منابع مطالعاتی مفید و بر پایه های 
آموزه های دینی و مبانی نظام جمهوری اسالمی تاکید کرد 
برای  خیرین  ظرفیت های  از  تا  هستیم  تالش  در  افزود:  و 
رشد و اعتالی سطح فرهنگی جامعه استفاده کنیم. حسنی 
اضافه کرد: حضور خیرین در عرصه کتابخانه سازی و تجهیز 
کتابخانه ها فرصتی طالیی برای توسعه فضاهای کتابخانه ای 
در نقاط مختلف این شهرستان است؛ همه ارگان ها باید با 
این  از  پشتیبانی  برای  را  الزم  کمک  اداری،  امور  تسهیل 
حرکت نیکوکارانه داشته باشند. وی با تبیین وظایف انجمن 
کتابخانه های عمومی، عالوه بر ضرورت برنامه ریزی مناسب 
درآمدهای  درصد  نیم  مالی  ظرفیت های  از  استفاده  برای 
شهرداری ها که طبق قانون باید صرف توسعه کتابخانه های 
خیرین  مشارکت  منظور  به  را  اعضا  تالش  گردد،  عمومی 
این  عمومی  کتابخانه های  کیفی  و  کمی  توسعه  برای 

شهرستان خواستار شد.

دستگیری شکارچی غیرمجاز 
درلنجان

موفق  لنجان،  محیط زیست شهرستان  از  ماموران حفاظت 
را  زاینده رود  حاشیه  پرندگان  غیرمجاز  شکارچی  شدند 
غیرمجاز  شکار  گزارش  چندین  دنبال  به  کنند.  دستگیر 
از  حفاظت  مسئوالن  زاینده رود،  حاشیه  در  پرندگان 
این شکارچی  موفق شدند  لنجان  محیط زیست شهرستان 
را دستگیر کنند. خبرها حاکی از آن است که از شکارچی 
مدنظر یک قبضه سالح غیرمجاز، الشه یک مرغابی و تعدادی 
از  اداره حفاظت  است. مسئول  و ضبط شده  فشنگ کشف 
محیط زیست شهرستان لنجان ضمن تایید این خبر اعالم 
کرد: باوجود تذکرات مکرر به شهروندان در خصوص عدم 
باز هم شاهد چنین صحنه های دلخراشی  شکار غیرمجاز، 
هستیم. محمدی در پایان تاکید کرد: همه دستگاه ها باید 
در جهت فرهنگ سازی در خصوص حفاظت از محیط زیست 

وارد عمل شوند تا دیگر شاهد چنین برنامه هایی نباشیم.

 مسئول واحد خدمات شهری شهرداری شهرضا
 عنوان کرد:

تولید گاز متان از زباله های شهری
گفت:  شهرضا  شهرداری  شهری  خدمات  واحد  مسئول 
شهرداری شهرضا، با استفاده از تکنولوژی های مربوطه اقدام 
از زباله های شهری به منظور مهار  به استحصال گاز متان 
از زباله های دفن شده، کرده است.  گاز خارج شده حاصل 
حسن علی انصاری در جلسه کمیته تغذیه و امنیت غذایی 
بهداشت  عمومی،  بهداشت  کرد:  اظهار  شهرضا  شهرستان 
صورت  به  شهرداری ها  که  مواردی  سایر  و  شهری  محیط 
مستقیم و یا غیر مستقیم با آنها در ارتباط هستند، در تامین 
امنیت غذایی نقش کلیدی دارد. وی اضافه کرد: گاهی غفلت 
به خطر  را  جامعه  مرتبط، سالمت  ماموریت های  برخی  از 
خواهد  دنبال  به  را  دیگری  متعدد  چالش های  و  می اندازد 
شهرضا،  شهرداری  شهری  خدمات  واحد  مسئول  داشت. 
جمع آوری و حمل زباله های شهری را یکی از وظایف رایج 
شهرداری  برشمرد و تصریح کرد: امروزه از زباله های شهری 
به عنوان "طالی کثیف" یاد می شود و مدیریت آن به عهده 
مدیران شهری است؛ این دورریزهای بی ارزش با تغییر نگاهی 
ساده، می توانند به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار شهری 
تبدیل و منشأ بخشی از توسعه یافتگی شهری شوند. انصاری 
عنوان کرد: دفن اصولی و مدیریت تفکیک از مبدا زباله ها، 
می تواند تهدیدهای متعددی را از حوزه سالمت شهروندان 
برطرف کند؛ از آن جمله می توان به نفوذ شیرابه زباله های 
بقایای  پراکندگی  و  زیرزمینی  آب  سفره های  به  شهری 
زباله های اصولی دفن نشده در محیط زیست اشاره کرد. وی 
گفت: شهرداری شهرضا، در این راستا با تالشی مجدانه اقدام 
به احداث سایت دفن زباله بر اساس استانداردهای موجود و 
نظارت مداوم و پیشگیرانه کرده است؛ در کنار آن با استفاده 
از  متان  گاز  استحصال  به  اقدام  مربوطه،  تکنولوژی های  از 
از  به منظور مهار گاز خارج شده حاصل  زباله های شهری 
خدمات  واحد  مسئول  است.  کرده  شده،  دفن  زباله های 
شهری شهرداری شهرضا تصریح کرد: استحصال گاز متان 
باعث هدایت این گاز به صورت اصولی و در نهایت اشتعال 
آنها می شود که این امر مانع ورود این گاز خطرناک به جو 
می شود؛ از این جهت، خارج کردن این گاز به صورت اصولی 
نقش به سزایی در تامین سالمت شهروندان دارد.  انصاری 
انجام اقداماتی در کشتارگاه دام شهرداری شهرضا از جمله 
دیگر اقدامات در زمینه تامین سالمت شهروندان برشمرد و 
افزود: ایجاد تصفیه خانه خونابه های کشتارگاه برای جلوگیری 
از نفوذ این مواد به خاک و سفره های زیر زمینی، مهم ترین 

اقدام در این زمینه بوده است.

رد شهر و استانها 4

و  محال  چهار  مرکز  سیماي  و  مدیران صدا  و  معاونان  کل،  مدیر 
بختیاري در نشستي با مدیر عامل، معاونان و مدیران شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، بر لزوم همراهي و همکاري رسانه ملي با صنعت 

فوالد در استان چهار محال و بختیاري تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار فوالد در ادامه این نشست که با بازدید از خطوط 
تولید فوالد مبارکه نیز همراه بود، دکتر بهرام سبحاني مدیر عامل 
فوالد مبارکه با اشاره به اقدامات جدیدي که در توسعه صنعت فوالد 
در استان چهار محال و بختیاري توسط فوالد مبارکه انجام شده، 
گفت: استان چهار محال و بختیاري به عنوان استان هم جوار اصفهان 
و نزدیک به فوالد مبارکه، یکي از بهترین مکان ها براي سرمایه گذاري 
در توسعه صنعت فوالد است؛ چرا که پشتیباني بهتر و راحت تري هم 
در بحث تخصصي و هم در بحث لجستیکي مي تواند از طریق فوالد 

مبارکه اصفهان صورت گیرد.
استان  دشت  سپید  منطقه  در  مبارکه  فوالد  افزود:  دکترسبحاني 
سرمایه گذاري  فوالدي  مجموعه  دو  در  بختیاري،  و  محال  چهار 
گالوانیزه  ورق هاي  که  خودرو  ورق  مجموعه  یکي  است.  کرده 
مخصوص مصرف در صنعت خودرو را تولید مي کند و دیگري فوالد 
سپیددشت که در فازهاي مختلفي در حال ساخت است؛ فاز اول 
یعني تولید آهن اسفنجي با ظرفیت یک میلیون تن در حال حاضر 
به زودي مشعل هاي آن روشن مي شود و مي  اندازي شده و  راه 
رود تا مراحل راه اندازي براي تولید آهن اسفنجي به پایان برسد. 
انجام  حال  در  ساختماني  مراحل  هم  فوالدسازي  بخش  در  البته 
با طرح هایي که پیش بیني شده و قراردادهاي آن هم  است که 
 منعقد شده تا حداکثر دو سال دیگر، یک میلیون تن محصول تولید

 مي شود.

سبحاني با اشاره به لزوم ایجاد واحدهاي تکمیلي در زنجیره تولید 
فوالد تصریح کرد: همان طور که فازهاي اول مجموعه هاي ذکر شده 
رو به تکمیل هستند، باید به این نکته هم توجه کرد که واحدهاي 
پایین دستي براي تبدیل ورق نورد گرم به خوراک ورق گالوانیزه و 
توسعه هاي افقي براي افزایش ظرفیت به دو میلیون تن نیز، نباید از 
برنامه ریزي ها جدا شود؛ به همین دلیل هم، کار ساخت فوالد گالوانیزه 
تاراز در همان منطقه تمام شده است و ما در برنامه ریزي هاي خود 
به عنوان یک قطب صنعتي فوالد روي آن منطقه حساب مي کنیم. 

مدیر عامل فوالد مبارکه توجه به حفظ پنجاه درصدي سهم فوالد 
کشور توسط فوالد مبارکه را ضروري خواند و گفت: در افق 4041 
که سند چشم انداز پیش بیني کرده تا تولید فوالد به 55 میلیون تن 
برسد؛ فوالد مبارکه با سهم پنجاه درصدي تولید فوالد کشور، برنامه 
دارد این سهم را حفظ کند. پس توسعه براي رسیدن به این مهم، 
در جا هایي انجام مي شود که پتانسیل توسعه اي وجود داشته باشد 
و زیرساخت ها و زیربناها فراهم باشد؛ استان چهار محال و بختیاري 
مي تواند با توجه به نزدیکي به اصفهان و فوالد مبارکه یکي از این 
نقاط باشد؛ بر اساس برنامه ریزي هاي صورت گرفته مقرر شده، سهم 

چهار محال و بختیاري نیز به 3 میلیون تن برسد.
در  را  ملي  رسانه  با  مشارکتي  برنامه هاي  تولید  سبحاني،  دکتر 
براي  استان ها  مسئولین  و  مردم  مشارکت  جلب  و  فرهنگ سازي 
تحقق برنامه هاي مدیریتي و توسعه اي فوالد مبارکه مهم دانست و 
افزود: به یقین چون فوالد صنعت مادر است، از نخستین روزي که 
مي خواهد احداث شود تا به بهره برداري برسد، ارتباط بسیار نزدیک 
و گسترده اي با همه اقشار جامعه دارد که بدون پشتیباني محلي، 
مردمي، استاني، دولتي و غیر دولتي شکل نمي گیرد؛ به دلیل همین 

ارتباط تنگاتنگ و گسترده اي که با اقشار مختلف دارد، رسانه ها به 
خصوص صدا و سیما مي تواند در ایجاد فرهنگ مثمر ثمر باشد. به 
هرحال ساخت و بهره برداري از یک مجموعه بزرگ فوالدي نیازمند 
رشد و توسعه فرهنگ صنعتي در آن جامعه است و تبیین این رشد 
و توسعه قطعا بر دوش رسانه هاست؛ هرچقدر ما ارتباط بیشتري با 
اصحاب رسانه فراهم کنیم تا از نزدیک شاهد فعالیت ها و مشکالت 
صنعت و از همه مهم تر دستاوردهاي صنعت فوالد باشند، مي توانند 
در آماده سازي و بسترسازي براي توفیق آن مجموعه موثرتر عمل 

کنند.
بنا براین گزارش مهندس مهرداد عظیمي مدیر کل صدا و سیماي 
مرکز چهار محال و بختیاري نیز در پاسخ به این سوال که چقدر این 
بستر فراهم است تا صنعت فوالد در استان چهار محال و بختیاري 

همراه با فرهنگ سازي رسانه اي رشد کند، گفت: رسانه استاني مکلف 
است به ظرفیت هاي هر استان بپردازد؛ یکي از این ظرفیت ها قطعا 
صنایعي است که در هر استان مشغول به کار هستند و شکر خدا 
در استان چهار محال و بختیاري صنعت فوالد شروع به کار کرده و 
از ظرفیت بسیار خوبي برخوردار است؛ یک ظرفیت اسمي بسیار 
خوبي هم طراحي شده که انشاءاهلل با همکاري رسانه ملي به آن 
جایگاه برسند. در حقیقت حضور ما در این مجتمع عظیم صنعتي 
بیشتر به این دلیل بوده که در نشستي، در کنار مدیران این مجموعه 
هم اندیشي کنیم تا از ظرفیت بالقوه و بسیار خوبي که رسانه استاني 
دارد، بتوانیم استفاده کنیم و همراه با دوستان یاري رسان صنعت 
فوالد باشیم و در توسعه صنعت فوالد استان چهار محال و بختیاري 

سهم داشته باشیم.

رسانه ملی، یاری رسان صنعت فوالد در استان چهار محال و بختیاری است

 درآمد 2 میلیارد و 500 میلیون ریالی فنی حرفه ای 
از آموزش

رییس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان:
پزشکی که از انجام وظیفه سرباز زند، تعلیق می شود

رییس اتحادیه دفاتر فروش آجر:
40 درصد کارخانه های آجر اصفهان، خاموش هستند

بهره مندی 101 خانوار مسیحی و ارمنی از خدمات کمیته 
امداد در استان اصفهان
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 « گشتی در اخبار
مدیر عامل چادرملو خبر داد

 بهره برداری از فوالد ثامن اردکان
 تا پایان سال جاری

مجتمع  از  بهره برداری  و  احداث  از  چادرملو،  صنعتی  و  معدنی  مجتمع  عامل  مدیر 
فوالدسازی ثامن در شهرستان اردکان تا پایان سال جاری خبر داد. محمود نوریان اظهار 
داشت: شرکت چادرملو، طرح های گوناگونی را در دست اجرا دارد که از جمله فوالد ثامن 
است. وی ادامه داد: در دو پروژه فوالدی در شهرستان اردکان به صورت شراکتی در حال 
کار هستیم؛ اما پروژه فوالد ثامن را مستقیم و بدون عامل، در اختیار شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو است که تا پایان سال، شاهد بهره برداری آن خواهیم بود. وی از احداث 
یک نیروگاه گندله سازی در شهرستان اردکان خبر داد و افزود: همچنین یک پروژه فوالد 
نیز در شهرستان ابرکوه ایجاد می کنیم که در آینده نزدیک شاهد بهره برداری و تولید در 
این شهرستان نیز خواهیم بود. وی ظرفیت مجتمع فوالدسازی شهرستان ابرکوه را 500 
هزار تن در سال اعالم کرد و بیان داشت: در حال حاضر، فاز ذوب آهن این مجتمع در 
حال احداث است. مدیر مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو، با بیان اینکه این شرکت یکی 
از بزرگ ترین تولید کنندگان سنگ آهن است، اظهار داشت: با توجه به ذخایری که در 
سایر نقاط وجود دارد، این امکان هست که کرمان از یزد در این زمینه پیشی بگیرد؛ اما 

فعال چادرملو با ظرفیت تولیدی 10.5 تن پیشتاز این عرصه است.

مدیر کل فرودگاه های کرمان تشریح کرد:

اعالم جزییات طرح توسعه 
فرودگاه بین المللی کرمان

مدیر کل فرودگاه های استان کرمان در پاسخ به جزییات و طرح های جدید پروازی در فرودگاه 
بین المللی کرمان بیان کرد: در حال حاضر از فرودگاه بین المللی کرمان به 7 مقصد داخلی 
پرواز  اهواز، شیراز، اصفهان، مشهد، کیش و دو مقصد خارجی عتبات و دبی  تبریز،  تهران، 
صورت می گیرد. به طور میانگین روزانه 8 نشست و برخاست از این فرودگاه انجام می شود. 
نخعی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، بیشتر به دنبال افزایش تعداد پروازهای 
موجود هستیم. نخعی با اشاره به پروژه های عمرانی گفت: قرارداد ساخت ترمینال خارجی این 
فرودگاه به مساحت 20 هزار متر مربع و 15 هزار متر مربع محوطه سازی در آبان ماه امسال، با 
شرکت هواپیمایی ماهان -به عنوان پیمانکار ساخت این پروژه- منعقد شده است؛ این پروژه 
انعقاد قرارداد در مدت 30 ماه باید به بهره برداری برسد. وی اظهار کرد: همچنین  از زمان 
به  هواپیما(  پارک  )محل  فعلی  اپرون  فضای  به  مربع  متر  هزار  قرارداد 40  همین  قالب  در 
سمت جنوب فرودگاه  بین المللی کرمان اضافه می شود. وی از بهسازی و ترمیم باند فرودگاه 
در  نوسازی  و  بهسازی  پروژه   50 اجرای  این  بر  عالوه  گفت:  و  خبرداد  کرمان  بین المللی 

فرودگاه های بم، سیرجان، جیرفت، سیرجان و رفسنحان نیز در دستور کار است.

مدیر کل کمیته امداد چهار محال و بختیاری خبر داد: 

 کمک 105 میلیارد ریالی مردم
 به نیازمندان

نیمه نخست  بختیاری گفت: در  و  امام خمینی چهار محال  مدیر کل کمیته  امداد 
است.  شده  استان جمع آوری  این  نیازمندان  برای  کمک  ریال  میلیارد   105 امسال 
ابوالقاسم رستگار اظهار کرد: کمک های جمع آوری شده، در نیمه نخست امسال نسبت 
بیان کرد: میزان  به مدت مشابه در سال گذشته 35 درصد رشد داشته است. وی 
کمک های جمع آوری شده در نیمه نخست امسال، 105 میلیارد ریال بوده است؛ این 
کمک ها به صورت نقدی و غیرنقدی بوده است و بین نیازمندان استان چهار محال 
و بختیاری توزیع شد. رستگار بیان داشت: در سال جاری 100 میلیون ریال کمک 
به 159 نفر مددجو و نیازمند در شهرستان شهرکرد طی یک ماه گذشته توزیع شده 
است. وی افزود: در حال حاضر در شهرستان شهرکرد، 5 هزار و 132 خانواده مددجو 
از خدمات دریافت مستمری از کمیته  امداد امام خمینی برخوردار هستند. رستگار 
گفت: در سال جاری 40 نفر از مددجویان کمیته  امداد امام خمینی در استان چهار 
محال و بختیاری که زنان سرپرست خانوار بودند، به منظور زیارت قبور ائمه اطهار 
در کربال و نجف به عتبات عالیات اعزام شدند. این مسئول عنوان کرد: سفر به عتبات 
عالیات، طی 6 روز انجام شد و اعتباری بالغ  بر 11 میلیون ریال به این سفر از سوی 

یکی از شرکت های وابسته به سازمان حج و زیارت اختصاص داده شد.



 کنگره شعر مدافعان حرم

 فراخوان داد
شعر  کنگره  نخستین  وطن:  کیمیای 
فرهنگسرای  همت  به  حرم  مدافعان 
کانون  و  رسانه  فرهنگسرای  اندیشه، 
برگزار  کشور  آیینی  شاعران  و  مداحان 
مدافعان  شعر  کنگره  نخستین  می شود. 
منظور  به  کالسیک  شعر  قالب  در  حرم 

و  رشادت  ها  پاسداشت  مقاومت،  ادبیات  بسط  و  تثبیت 
دالوری  های غیورمردان مدافع حرم و تولید هر چه بیشتر آثار 
و  حرم،  مدافع  سربازان  حرم،  مدافع  شهدای  موضوع  با  فاخر 
ماهیت دفاع از حرم آل  اهلل )صلوات  اهلل علیهم اجمعین( برگزار 
کنگره  این  در  شرکت  برای  می توانند  عالقه مندان  می شود. 
 ۱۳۹۴ ماه  دی   ۳۰ تا  کالسیک  شعر  قالب  در  را  خود  اشعار 
modafeaneharam۶۹@yahoo. الکترونیکی  پست  به 

عاطفه  و  حماسه  عنصر  به  داوران  هیئت  کنند.  ارسال   com
دیگر  کنگره های  به  که  را  آثاری  و  داشته  ویژه  نگاه  اشعار  در 
فرستاده شده است، داوری نمی کند. به ۱۴ نفر از برگزیدگان 
اهدا  آزادی  بهار  تمام  سکه  یک  و  سپاس  لوح  کنگره   این 

می شود.

 برگزاری کارگاه »خودشناسی«
 در فرهنگسرای خانواده

آموزشی  کارگاه  وطن:  کیمیای 
فرهنگسرای خانواده  از سوی  خودشناسی 
این است  نیازمند  فرد  برگزار می شود. هر 
دنیای  با  مواجهه ای  هرگونه  از  پیش  که 
ذهنیات  افکار،  خود،  به  نسبت  اطرافش 
درک  و  شناخت  خود  عالقه مندی های  و 
باشد.  داشته  کاملی  نسبتا  و  صحیح 
آن  بر  و  بیان  وضوح  به  نیز  مذهبی  آموزه های  در  مسأله  این 
ربه«  عرف  فقد  نفسه  عرف  »من  معروف  جمله  و  شده  تاکید 
آموزشی  کارگاه  است.  موضوع  همین  از  بارز  مصداقی  نیز 
اصول  آموزش  هدف  با  نیز  خانواده  فرهنگسرای  خودشناسی 
این  نقش  و  اهمیت  بر  تاکید  و  خودشناسی  مبحث  به  ورود 
قالب  در  سطح  هر  که  می شود  برگزار  سطح  سه  در  موضوع 
روانشناسی  حوزه  کارشناس  »بی باک«،  حضور  با  جلسه   ۶
برگزار می شود. این کارگاه روزهای سه شنبه هر هفته در محل 
فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان جی، خیابان الهور، خیابان 

 مفتح شرقی،  جنب  ورزشگاه  پیروزی برگزار می شود.

 ساخت دومین سریال
 100 قسمتی ایران

است  مدتی  گفت:   تراب نژاد«  »حسین 
را  آرام«   »اقیانوس  نام  به  سریالی  طرح 
ببینیم  تا  هستیم  منتظر  و  دادیم  ارایه 
داد:  ادامه  وی  رسید.  خواهد  کجا  به 
»اقیانوس آرام« سریالی بلند مدت و صد 
»هفت  سریال  نویسنده  است.  قسمتی 
سنگ« همچنین بیان داشت:  تهیه کننده 

این سریال محمود رضوی است و قطعا کارگردان و سایر عوامل 
»پرده نشین«  سریال  نویسنده  است.  نشده  مشخص  هنوز  آن 
اثر افزود:  قصه این سریال اجتماعی و به روز  درباره قصه این 

است و قصه خانواده ای را روایت می کند.

پخش یک سریال در رادیو
قدم  »یک  رادیویی  جدید  سریال  پخش 
اصول  رعایت  محوریت  با  قهرمانی«  تا 
پورایمان  رامین  کارگردانی  به  جوانمردی 
نمایش  رادیو  در  دی ماه   ۱۴ دوشنبه  از 
نوشته  رادیویی  سریال  این  می شود.  آغاز 
قهرمان  یک  داستان  زندی  محمدرضا 
بوکس است که برای رسیدن به مسابقات 
المپیک خود را آماده می کند  تا اینکه با پیرمردی آشنا می 
در  است.  شنیدنی  که  افتد  می  اتفاقاتی  بین  این  در  شود؛ 
محسن  حمزه،  مجید  چون  هنرمندانی  رادیویی  نمایش  این 
بهرامی، سیما خوش چشم، بیوک میرزایی، احمد گنجی، عباس 
شادروان، میرطاهر مظلومی، سینا نیکوکار، مجتبی طباطبایی 
و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو 
تهیه  به  قهرمانی«  تا  قدم  »یک  پرداخته اند.  نقش  ایفای  به 
کنندگی: شهناز دهکردی، صدابرداری: پیروز صدرایی و افکت: 
محمدرضا قبادی فر از امروز، ساعت ۱۰:۴5 دقیقه به روی آنتن 

می رود.

 بازنگری نقوش کهن ایرانی

 توسط »یاتو«
نمایشگاه  نخستین  »یاتو«  هنری  گروه 
ایرانی  کهن  نقوش  بانگری  با  را  خود 
طلوعی فرد  حمید  است.  کرده  برپا 
»یادگارها«  نمایشگاه  برپایی  درباره  
 ۱۹ آثار  نمایشگاه،  این  در  کرد:  اظهار 
تا  یک  کدام  هر  -از  گرافیست  هنرمند 
دو اثر- ارایه می شود. این آثار، بازنگری 

نقوش کهن ایرانی است. او ادامه داد: این بازنگری گاه با نگاهی 
مدرن انجام می شود و گاه با همان نقشه قبلی پیاده شده است. 
اندازه همه  آثار ۴۰*۴۰ سانتی متر و تکنیک آن ها میکس مدیا 
)ترکیب مواد( است. این هنرمند گفت: حدود دو سال از آغاز 
فعالیت این گروه می گذرد. اعضای این گروه بیشتر دانشجویان 
گروه  این  در  را  خود  نمایشگاه  نخستین  و  هستند  گرافیک 
است.  »جادو«  معنای  به  اوستا  زبان  در  »یاتو«  کرده اند.  برپا 
زرجویان،  محمدصادق  طلوعی فرد،  حمید  طلوع کیان،  محیا 
فاطمه  بالل،  مینو  زرگر،  سمانه  بامدادنیا،  الدن  بهرامی،  زهرا 
خلجی،  سمانه  حیدری،  فاطمه  قشقایی،  پری ناز  بختیاری، 
عزیز  نسرین  گنجی،  نگار  خانقاهی،  سولماز  جبارزاده،  میثم 
صالح آبادی  عصمت  کشاورز،  مریم  کریمیان فر،  زهرا  بیرنگی، 
نمایشگاه این  در  حاضر  هنرمندان  فیروزآبادی  آزاده   و 

 هستند.
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

و  فرهنگ  کل  اداره  رسانه های  آرشیو  و  اسناد  مرکز 
بی نظیر آرشیوهای  از مراکز  به عنوان یکی  ارشاد اسالمی 
استان  نفیس کشور در  پنج گنجینه  از  و یکی  مطبوعاتی 
اصفهان است. قدمت مطبوعات این مرکز از دوران قاجار تا 
زمان معاصر و تنوع موضوعی آن در بخش روزنامه، حدود 
چهارصد عنوان و در بخش مجله، بیش از دو هزار عنوان 
است. این مرکز که در کنار آرامگاه صائب تبریزی قرار دارد، 
بسیار مهجور و گمنام است؛ به طوری که حتی بر در ورودی  
ساختمان آن تابلویی که از وجود این مجموعه بی نظیر خبر 

دهد، نمی توان مشاهده کرد.
««جمع آوری آرشیو

کتابخانه  دوم  طبقه  در  پیش  سال   2۰ حدود  آرشیو  این 
بیشتر  نداشت؛  متولی  البته  و  شد  جمع آوری  صادق  امام 
امیرقلی  نام  به  که شخصی  بودند  قدیمی  نشریه های  آنها 
امیری )پدر روزنامه نگاری اصفهان( وقف کرده بود، اما بعد 
از مدت ها شخصی به نام فروغ الزمان نوری کمر همت بست 
و این مجموعه بسیار نفیس را سر و سامان داد؛ سپس به 
کتابخانه ابن مسکویه که جای مناسبی برای نگهداری آنها 
و  فرهنگ  اداره کل  این مدت  در طی  یافت.  انتقال  نبود، 
ارشاد اسالمی و نهاد کتابخانه ها از هم تفکیک شدند و در 
سال ۱۳87 اسناد یاد شده به مرکز اسناد و آرشیو رسانه های 

اداراه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی )البته در آن زمان اسم و یا 
رسمی نداشت و ساختمانی در حال تعمیر بود( منتقل شد.

و  اسناد  مرکز  در  گرانبها  و  بی بدیل  ««مجموعه ای 
آرشیو رسانه ها

پس از انتقال منابع به مرکز اسناد و آرشیو رسانه های اداره 
روزنامه های  و  نشریه ها  از  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
که  نحوی  به  یافتند؛  سامان  و  فهرست برداری شد  موجود 
چهارصد  مجله،  عنوان  هزار  دو  به  قریب  حاضر  حال  در 
عنوان روزنامه و ده هزار جلد نشریه در مخازن مرکز قابل 
کل  اداره  رسانه های  آرشیو  و  اسناد  است.مرکز  مشاهده 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در نوع خود مجموعه ای بی بدیل  و 
گرانبهاست که تورق هر صفحه از روزنامه های آن می تواند 
مخاطب را به صدها سال پیش ببرد و نظاره گر تاریخ کند؛ 
تاریخی که نگرش عمیق ایرانیان به فرهنگ را نشان می دهد 
و روزنامه های موجود در آن که بعضا قدمتش به یکصد سال 

می رسد. 
آرشیو  و  اسناد  مرکز  به  مسئوالن  ««بی توجهی 

رسانه ها!
یک دانشجوی رشته تاریخ که به نظر می رسد پای ثابت 
حضور در این مرکز است، به خبرنگار ایمنا می گوید: وضعیت 
ارشاد  و  اداره کل فرهنگ  اسناد و آرشیو رسانه های  مرکز 

اسالمی در حال حاضر بسیار خوب است. من از سال 87 به 
این مکان می آیم. در ابتدای امر فضایی بسیار آشفته و نامنظم 
بر این مکان حکمفرما بود، اما انتخاب یک مدیر کاردان و 
فرهیخته سبب شد کم کم اوضاع مجموعه بهبود پیدا کند 
و  روزنامه ها  الفبایی  فهرست  شوند.  دسته بندی  منابع  و 
مجالت در حوزه های مختلف تفکیک و قابل دسترسی است. 
اکنون روزنامه های بسیاری در این مرکز وجود دارد که برای 
پژوهشگران می تواند، منابع ارزشمندی باشد. این تاریخ دان 
در ادامه افزود: اگر برای این مکان یک سایت طراحی شود، 
فراهم می شود.  برای مراجعه کنندگان  بسیار خوبی  شرایط 
وی در خاتمه با انتقاد از عملکرد اداره ارشاد پیرامون مرکز 
قرار  بی توجهی  و  کم لطفی  مورد  اینجا  کرد:  اذعان  اسناد 

گرفته است.
««مرجع بسیاری از تحقیقات پزشکی، در مرکز اسناد 

و آرشیو رسانه هاست
آن  از  دارد؛  وجود  مرکز  این  در  الظفر«  »مفتاح  روزنامه 
نشریاتی  آن  در  که  مرکزی  نخستین  عنوان  به  می توان 
وجود دارد که به طور مشخص در زمان پهلوی اول و دوم 
از  اکنون مرجع بسیاری  و  به مباحث پزشکی می پرداخت 
تحقیقات پزشکی است، نام برد. مجله ادبی »دانشکده« که 
در زمان پهلوی اول در اصفهان نشر یافت و توانست در ایران 

مورد نظر ادیبان قرار گیرد، یکی دیگر از آثار ارزشمند در 
این مجموعه است. مجله ادبی »نمکدان« از دیگر نشریه های 
موجود در این مرکز است که حاوی نکات اخالقی و فکاهی 
که  وکیلی  علی  کوشش  به  نمایش ها«  و  »سینما  یا  است 
از زمره نخستین های سینما و تئاتر ایران به شمار می رود. 
نکار«  در  ورزش  »آیین  »یغما«،  »هوخت«،  مردم«،  »هنر 
مصور«،  »تهران  »چهره نما«،  همچون  دیگر  نشریاتی  یا 
»اکونومیست«، »خواندنی ها«، »ادبیات داستانی«، »فصلنامه 
هنر« و »فصلنامه تئاتر«، گستره  پهناوری از دیروز تا امروز 

نشریه های ایران را در برابر پژوهشگران قرار می دهد.
 به گفته کارشناسان بزرگ ترین هدف این مجموعه حفظ و 
نگهداری از این گنجینه نفیس است. برخی از این آثار باید 
به موزه فرستاده شوند؛ البته تا به حال موزه ای که صالحیت 
نگهداری از اسناد موجود در این مکان را داشته باشد، یافت 

نشده است. 
گسترش و توسعه تعامالت با مرکز کتابخانه ملی ایران نیز 
این  اما  این میان  این مرکز است. در  از اهداف  یکی دیگر 
فضا  بودن   نامناسب  از جمله  عدیده ای  با مشکالت  مرکز 
برای نگهداری آرشیو مواجه است که همین موضوع موجب 
این مرکز  از مطبوعات موجود در قفسه های  آسیب برخی 

شده است.

مرکز اسناد و آرشیو رسانه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان؛

گنجینه ای در مهجوریت

 مسابقه داستان کوتاه
 »فرشته« برگزار می شود

مسابقه داستان کوتاه و عکس » فرشته« با داوری 
و  کالری  محمود  مستور،  مصطفی  گلستان،  لیلی 

فاطمه معتمدآریا برگزار می شود. 
شهر کتاب فرشته با هدف ترویج داستان نویسی و 
فرهنگ کتاب خوانی و عکاسی، دومین دوره مسابقه 
با موضوع محله کودکی  را  و عکس  داستان کوتاه 

برگزار می کند.
 اعضای هیئت انتخاب، متشکل از فرهاد توحیدی، 
عالمی،  پوریا  حقیقی،  ابراهیم  چرمشیر،  محمد 
سیامک گلشیری، مهسا محب علی و  فاطمه معتمد 
آغاز  ماه  دی   ۱2 از  را  خود  فعالیت  که  آریاست 

می کنند.
مستور  مصطفی  و  گلستان  لیلی  پوری،  احمد   
داوران جایزه داستانی و داوری بخش عکس جایزه 
فرشته برعهده ناصر تقوایی، مریم زندی و محمود 

کالری است. 
جایزه  عمومی  روابط  مدیر  حیدری  محمدعلی 
از  بعد  گفت:  مسابقه  این  دوم  دوره  درباره  فرشته 
برگزاری اولین دوره جایزه فرشته و حضور جوانان 
دوره  دومین  کوتاه،  داستان  و  کتاب  به  عالقه مند 
جایزه فرشته با موضوع محله کودکی در دو بخش 
معرفی  و  کشف  هدف  با  کوتاه  داستان  و  عکس 
استعدادهای درخشان و ترویج فرهنگ کتاب خوانی 

از پنج دی ماه آغاز شد. 
جلسه  چندین  از  بعد  برگزاری  هیئت  افزود:  وی   
مطرح  موضوع های  میان  از  هم فکری  و  مشورت 
نزدیک ترین  کرد؛  انتخاب  را  کودکی  محله  شده، 
متصل  و  فرشته  جایزه  سیاست های  به  موضوع 
فضای  نظر  از   ،)۶۰ )دهه  قبل  دوره  موضوع  با 
بهمن  متولدین  برای  اجتماعی  زمینه  و  نوستالژی 

۱۳57 به بعد که نسل با استعداد انقالب هستند؛ 
محله هایی که شاید امروز دیگر به آن شکل دیروز 
معماری شان  و  خوانواده ها  و  همسایه ها  نباشند. 
جالبی  تضاد  خود  نیز  این  که  باشد  کرده  تغییر 
است. اما یاد و خاطره و تصاویر زیادی برای همه ما 

به همراه دارند. 
حیدری درباره قوانین این دوره گفت: داستان های 
 doc کوتاه باید به صورت تایپ شده در فرمت های
rtf در سامانه وب سایت جایزه فرشته  و   ،docx
و  شود  ثبت   jayezehfereshteh.ir نشانی  به 

تکمیل فرم ثبت نام آنالین، الزامی است. 

بانوسراي  مادران  کانون  دبیرخانه 
با  مشاوره  جلسه های  برگزاري  به  آفتاب 
مادران  ویژه  مادري  نقش  بیان  محوریت 
در فرهنگسراها و مراکز محله محور اقدام 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی 
رییس  اصفهان،  شهرداری  تفریحی 
بانوسرای آفتاب با اعالم این مطلب گفت: 
دبیرخانه کانون مادران این مرکز با هدف 
در  زن  عزت  و  کرامت  جایگاه  تقویت 
جامعه، به منظور بیان ایفاي نقش مادري 
فعالیت  و  خانه  مدیریت  شغلي،  حوزه  در 
اسالمي،  نظام  افق  با  مرتبط  اجتماعي 

برگزار  مادران  ویژه  مشاوره اي  جلسه های 
مي کند.

براساس   دبیرخانه  این  افزود:  لَندي  لیال 
سوي  از  گرفته  صورت  مطالعات 
حوزه  در  فعال  محققان  و  صاحب نظران 
روي  بر  کیفي  نظرسنجي  بر  مبني  بانوان 
عوامل  بُعد  دو  در  مادرانه  نقش  پذیرش 
کرده  کار  به  آغاز  اجتماعي،  و   فردي 

است.
مادران  کانون  دبیرخانه  داد:  ادامه  وي 
جلسه  برگزاري شش  به  آفتاب  بانوسراي 
مادر،  مِن  من،  مادِر  عناوین  با  مشاوره 
مادر  زندگي،  رشته  در  مادري  دانشگاه 

معنوي، مادر ور ژن اِیت)8( و مادر ققنوس 
زندگي اقدام کرده است.

جلسه ها  این  موضوعات  به  اشاره  با  وي 
قدیم،  خاطرات  بازسازي  کرد:  اظهار 
ارایه  و  مادران  آگاهي  سطح  افزایش 
به  مشاور  سوي  از  موثر  هاي  تمرین 
روز  به  همچنین  و  تسهیل گر  عنوان 
رفتارهاي  با  مقابله  براي  مادران  کردن 
 کودکانشان و ... از موارد ارایه شدنی در این 

جلسه هاست.
ادامه  در  آفتاب  بانوسراي  رییس 
قالب  در  که  مراکزي  کل  تعداد  گفت: 
کالس هاي  برگزاري  به  مادران  کانون 

که  است  مرکز   28 مي پردازند  مشاروه 
اعزام  و  مشاوره  کالس هاي  برنامه ریزي 
از  یک  هر  در  کانون ها  این  به  اساتید 
سوي  از  محور،  محله  و  فرهنگي  مراکز 
 دبیرخانه کانون مادران  این مرکز صورت 

مي گیرد.
کسب  براي  عالقه مندان  شد:  یادآور  وي 
بیشتر در خصوص نحوه شرکت  اطالعات 
به  مي توانند  مشاوره،  جلسه های  این  در 
میدان  در  واقع  آفتاب  بانوسراي  محل 
آفتاب  کوچه  سروش،  قدس،  خیابان 
تماس   ۳۴۴۶8۱۱2 شماره  با  یا  مراجعه 

حاصل کنند. 

برگزاري جلسه های مشاوره با محوریت »نقش مادري« 

«« مشاوره

پرویز پرستویی در پی درگذشت محمدعلی 
اینانلو، در یادداشتی که آن را بر روی صفحه 
شخصی اش در اینستاگرام قرار داده  است، 

مرگ  مرگ.  پیام آور  »شده ایم  نوشت: 
عزیزان تکرارناپذیر. حاال هم این مرِد 

مردستان، این باالبلند پرصالبت با 
تناسب  در  که  بی نظیر  آن صدای 
کامل با آن هیبت و اندام بود؛ مرد 
ورزش و شکار و مستند و طبیعت؛ 

ورد  طبیعت؛  و  شکار  از  مستند 
زبانش این بود که ایران، جهانی درون 

یک مرز است که همواره در هر مقطعی از 
سال، چهار فصل را می شود درون این مرز 
سراغ گرفت. مستندهایش هم مدام تالشی 
سفر  در  مدام  بود.  ادعا  همین  اثبات  برای 
سرزمین،  این  گوشه  گوشه  ثبت  برای  بود 
با دوربین و تفنگ. هیبتش جان می داد بر 
اینکه تفنگ را اریب روی شانه بگذارد و در 
قدم  غروب  روشنای  تاریِک  در  افق،  خط 
اسطوره ای  مردان  شمایل  تجسم  و  بردارد 

شود. محمدعلی اینانلو را از ۴۰ سال پیش 
رها  را  ورزش  دیگر  که  زمانی  می شناختم، 
و  ملی(  تا سطح  )والیبال  بودم  کرده 
در روزنامه ای که کار می کردم 
یکی از ستون های سرویس 
همچنان  و  بود  ورزشی 
رسانه ای اش  حضور  به 
محور  دو  با  داد،  ادامه 
گفت  طبیعت.  و  ورزش 
ماشینت را همین جا بگذار 
می روم  دارم  که  بیا  من  با  و 
به کوه و دشت. نپرس کجا. پشیمان 
مثل  نرفتم.  که  پشیمانم  حاال  نمی شوی. 
و  کرده  کارهای  از  خیلی  بابت  پشیمانی 
به  و  رسید  ما  نسل  به  مرگ  قافله  نکرده. 
تعبیر آیدین آغداشلو، آشنایان دور و نزدیک 
به  طوفان  با  تبر  که  تنومند  درختی  مثل 
تنه اش زده، درست بیخ گوش ما با صدایی 
مهیب، گرومبی بر زمین می افتند و هر بار 

پشتمان می لرزد.«

سینمایی  انیمیشن  کارگردان  همدانی  محمد 
اصالح  و  فنی  مراحل  آخرین  انجام  از  »بازگشت« 
فجر  فیلم  جشنواره  در  رقابت  برای  فیلم  این  رنگ 
خبر داد. محمد همدانی کارگردان انیمیشن سینمایی 

»بازگشت« که این اثر را به تهیه کنندگی 
است، گفت: پس  اوج ساخته  سازمان 

فیلم  این  موسیقی  ساخت  پایان  از 
انیمیشن  این  عبدی،  بهزاد  توسط 
رنگ  اصالح  مرحله  به  سینمایی 

جشنواره  در  حضور  برای  و  رسیده 
با  وی  است.  شده  آماده  فجر  فیلم 

خواهد  تغییر  فیلم  نام  اینکه  به  اشاره 
کرد، بیان کرد: این انیمیشن سینمایی یک روایت 

ماجراجویانه دارد و در نظر داریم نامی برای آن انتخاب 
کنیم که حس ماجراجویانه را به خوبی منتقل کند. 

همدانی درباره داستان انیمیشن سینمایی »بازگشت« 
دراماتیک،  روایتی  سینمایی  انیمیشن  این  گفت: 
سفر  اساس  بر  داستان  و  دارد  تراژیک  و  رمانتیک 
انیمیشن  سوژه  است.  گرفته  شکل  فیلم  قهرمان 
از  که  دارد  تاریخی  روایتی  »بازگشت« 
اتفاق های  با  متناسب  مختلف  جهات 
درباره  فیلم  اصلی  محور  است؛  روز 
یکی از بزرگ ترین آفت های جوامع 
بشری یعنی پدیده صهیونیسم است. 
با  انیمیشن  این کارگردان سینمای 
انیمیشن  ویژه  بخش  ایجاد  به  اشاره 
فجر  فیلم  جشنواره  چهارمین  و  سی  در 
گفت: اختصاص بخش ویژه به سینمای انیمیشن 
در جشنواره فیلم فجر نشان دهنده برداشتن یک گام 
بلند به سمت حرفه ای شدن این هنر - صنعت است. 

شبکه های  است:  معتقد  ارتباطات  استاد  یک 
اجتماعی فرصتی برای تعالی افکار عمومی هستند. 
محقق کردن این فرصت ها، پیش شرط ها و الزاماتی 

دارد که متاسفانه به دلیل آمادگی نداشتن 
پیشین جامعه ما و عدم تجربه اندوزی 

بهینه و صحیح در نحوه بهره برداری 
فرصت ها  این  تکنولوژی ها،  از 
تهدید  به  و  خود  به ضد  کمابیش 
مهدی  دکتر  است.  شده  تبدیل 

علمی  هیئت  -عضو  منتظرالقائم 
افکارسازی  نشست  در  تهران-  دانشگاه 

مجازی  اجتماعی  شبکه های  افکارسوزی  و 
با  متاسفانه  کرد:   اظهار  تهدید  این  یادآوری  با 
کامپیوتری  و  موبایلی  اجتماعی،  شبکه های  وجود 
عرصه های  ما،  گفت وگوهای  عرصه  اصلی  میدان 

روزنامه ها  و  کتاب فروشی ها  همان  یعنی  کالسیک 
جریان  و  است  شده  دارند،  که  محدودیت هایی  با 
فضای  در  هیچ گاه  اجتماعی  گفت وگوهای  اصلی 
مجازی شکل نگرفته است؛ به دلیل اینکه 
مالی  تامین  و  امنیت  نتوانسته ایم  ما 
شناختن  رسمیت  به  طریق  از  را 
در  آوریم؛  دست  به  کپی رایت 
تبدیل  ما  اجتماعی  فضای  نتیجه 
به مطالب کوتاه، بریده، کامنت های 
لحظه ای یا همان خاطره نویسی شده 
است که حاال هم توده های ما وارد این 
منتظرالقائم  نخبگانمان.  هم  و  شده اند  فضا 
برای  شبکه ها  پایین  ظرفیت  کرد:  بیان  همچنین 
گفت وگویی دوطرفه، باعث شده به ویژه شبکه هایی 

مثل فیسبوک مرکزیت بیشتری پیدا کنند. 

گفت:  »ویال«  تلویزیونی  مجموعه  تهیه کننده 
متاسفانه آقای سیامک انصاری باعث شد سریال 
شود.  متوقف  و  نرسد  تولید  مرحله  به  »ویال« 

بازیگرساالری،  گفت:  مهام«  »مهران 
نوروزی  سریال  که  شد  منجر 

قید  فعال  و  شود  متوقف  »ویال« 
تولید آن را بزنیم. ما االن چوب 
بازیگر ساالری را می خوریم. وی 
نقش  ایفای  برای  ما  داد:  ادامه 

انصاری  سیامک  با  سریال  اول 
مدام  ایشان  ولی  بودیم؛  صحبت کرده 

به بهانه سریال درحاشیه امروز و فردا می کرد 
تا اینکه ۱۹ روز گذشت و زمانی که ما لوکیشن 
را آماده کردیم و قرار بود به مازندران سفر کنیم، 
با بهانه های واهی اعالم کرد که نمی تواند در این 
سریال حضور داشته باشد.  مهام در پاسخ به این 
سوال که نمی توانید با بازیگر دیگری کار را ادامه 
برای  را  انصاری  ما  وقتی  داشت:  عنوان  بدهید؟ 
نقش اول انتخاب کردیم، بازیگران روبه رو و خانواده 
او را هم مطابق این بازیگر انتخاب می کنیم. دیگر 

نمی شود کاری کرد. ضمن اینکه با دو بازیگر دیگر 
هم صحبت کردیم؛ یکی از آنها فکر کرد ما خیلی 
االن به او احتیاج داریم و یک رقم نجومی برای 
دستمزد اعالم کرد و دیگری هم گفت: 
من ۱۰ روز سر کاری هستم و بعد 
بشوم؛  ملحق  شما  به  می توانم 
درحالی که با ۱۹ روز تلف شده 
ماه  یک  نمی توانستیم  ما  قبلی، 
کنیم. وی  را شروع  کار  تاخیر  با 
زمان  در  سریال  ساخت  درباره 
دیگری نیز توضیح داد: قطعا سریال با 
گروه دیگری و در یک فرصت مناسب تر ساخته 
خواهد شد؛ ولی من به دنبال شکایت از سیامک 
را  آن  رسانه ای  و  اداری  نظر  از  و  انصاری هستم 
پیگیری می کنم. با ساخت این سریال حداقل برای 
نانی  عید  برای  و  می شد  ایجاد  اشتغال  نفر   ۶۰
نان  این  بریده شدن  که  می بردند  سفره شان  سر 
به گروه سازنده  ایشان  کم ترین آسیبی است که 
کارگردانی  به  بود  قرار  »ویال«  سریال  زدند.  ویال 

مرضیه برومند در ایام نوروز پخش شود.

»سیامک انصاری« ویال را به تعطیلی کشاند

معضالت شبکه های اجتماعی در ایران

دل نوشته پرویز پرستویی برای اینانلو

»بازگشت« به اصالح رنگ رسید
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 اصغر باقریان مدیر عامل سپاهان درخصوص بسیاری از 
مسایل حرف می زند. او در این مصاحبه حضور نویدکیا 
درخصوص  ادامه  در  و  دانسته  منتفی  را  استقالل  در 
مطرح  را  جالبی  حرف های  هم  حاج صفی  و  استیماچ 

می کند.
علیرضا  با  نویدکیا  رسول  جابه جایي  بحث  روزها  این   

رمضاني از استقالل است.
قبال  در  ما  که  بود  داده  پیشنهاد  استقالل  باشگاه 
این  هم  ما  بدهیم،  آنها  به  را  نویدکیا  رسول  رمضاني، 

موضوع را با خود نویدکیا مطرح کردیم.
 نظر نويدكيا چه بود؟

نظر خودش راجع به حضور در استقالل منفي بود و بعد 
از این صحبت، ما هم به نویدکیا اعالم کردیم که باشگاه 

به او نیاز دارد.
 خیلي ها از کار باشگاه سپاهان انتقاد کردند.

نداشت  نویدکیا  دادن  دست  از  براي  تمایلي  ما  باشگاه 
یعني  کرد؛  برخورد  حرفه اي  خیلي  خصوص  این  در  و 
وقتي پیشنهادي از سوي باشگاه استقالل رسید، ما آن 
پیشنهاد را با خود بازیكن مطرح کردیم که پاسخ او هم 
منفي بود؛ به همین جهت پرونده حضور نویدکیا از دید 

ما بسته شده است.
نظر  در  تعطيالت  براي  خارجي  اردوي  برنامه   

نداريد؟
تیم ما تا چهارشنبه تعطیل خواهد بود و از آن به بعد 

یك اردوي خارجي در ترکیه برگزار خواهیم کرد.
 مشكل ITC پريرا و پادواني حل شد؟

به در  توجه  با  اما  بازیكن هستیم؛  این دو   ITC منتظر 
دو  این   ITC فراوان  احتمال  به  تعطیالت  بودن  پیش 
با  بازي  از  ان شاءاهلل  آن ها  و  رسید  خواهد  هم  بازیكن 
قادر  سرمربي مان-  صالح دید  صورت  -در  پرسپولیس 

خواهند بود سپاهان را همراهي کنند.
 چه مشكالتي در اين مدت سپاهان را اذيت كرد؟

رابطه  این  در  و  برخوردیم  مشكالتی  به  ما  متاسفانه 
هم  حدودي  تا  که  شد  احساس  کم کم  بازیكن  کمبود 

اذیتمان کرد.
 قطعا منظورتان حاج صفي است، چرا با جدايي او 

موافقت كرديد؟
چون  اما  بودم؛  حاج صفي  جدایي  مخالف  اول  از  من 
حاج صفي در قرارداد ابتداي فصلش قید کرده بود که اگر 
پیشنهاد خارجي برسد، قادر به ترك سپاهان خواهد بود، 
جدا شد؛ موضوعي که البته قبل از آمدن و حضور من 
در باشگاه سپاهان منعقد شده بود، پس از آن هم دست 
اینكه از سوي دیگر نخواستیم  باشگاه بسته بود، ضمن 
اما واقعا بهتر بود  جلوي پیشرفت حاج صفي را بگیریم؛ 
موضوعي  مي رفت؛  قوي تر  و  بهتر  تیم  یك  به  احسان 
که انتظار داریم این امر مهیا شود. چون احسان لیاقت 

حضور در بهترین تیم هاي اروپایي را دارد.
نتوانسته خوب  تاكنون  استيماچ  كه  داريد  قبول   

نتيجه بگيرد؟
به لحاظ فني  تغییرات خوبي در تیم سپاهان  استیماچ 
ایجاد کرد؛ اما باید بپذیریم که چون در فشار مسابقات 
اضافه شد، فرصت چنداني براي انجام تغییرات و کارهاي 
بلندمدت نداشت و فقط موفق شد کارهاي کوتاه مدتش 
را در تیم ما عملي سازد. خود ما هم مي دانستیم که تا به 
تعطیالت نرویم، استیماچ نمي تواند همه موارد خواسته 

شده و نتایج الزم را کسب کند.
 با اضافه شدن دو برزيلي، پرونده نقل  و انتقاالت 

تيم تان بسته خواهد شد؟
ما در پست هاي هافبك و فوروارد، یكي، دو بازیكن جدید 

دیگر را به جمع بازیكنان فعلي مان اضافه خواهیم کرد.

جدول  صدر  با  امتيازتان  اختالف  امتياز   10  
جبران شدني است؟

با  سپاهان  براي  امتیازي   10 اختالف  درصد  صد 
امسال  لیگ  چون  است،  جبران شدني  جدول  صدر 
براي  جنگیدن  شرایط  اول  تیم   10 که  است  طوري 
پایین  تیم   6 و  دارند  را  باالنشیني  و  صدرنشیني 
تالش حال  در  نكنند،  سقوط  اینكه  براي  هم   جدول 

 هستند.
 انتظارتان از استيماچ در نيم فصل دوم چيست؟

مربي  از  انتظارمان  اما  نیستیم؛  استیماچ  نتایج  نگران 
نیم فصل  در  را  نتیجه اي  هیچ  که  است  این  کروات مان 

دوم به راحتي از دست ندهیم.

از  آینده  روزهای  پرسپولیسی ها، ظرف  به ویژه  و  فوتبال  محبوب  مرد 
آمریكا به تهران بازمی گردد.

ابتدای  از  نیوز« احمدرضا عابدزاده  به گزارش سرویس ورزشی »جام 
فصل تاکید می کرد پرسپولیس روزهای خوبی در پیش دارد، آن هم 
در روزهایی که این تیم در اوج ناکامی به  سرمی برد. در همین خصوص 
سر صحبت را با احمدرضا بازکردیم که گفت: شیوه فوتبال پرسپولیس 
نشان می داد این تیم شرایط خوبی پیدا می کند. پرسپولیس به دلیل 
جوانی، امتیاز از دست داد و به خاطر همین جوانی هم توانست بازی های 
خوبی انجام بدهد و کم کم وارد کورس شود. ادامه این روند می تواند در 
هفته های پایانی لیگ برتر، معادالت را به هم بزند؛ یعنی اگر تیم دچار 
بحران یا افت نشود، یكی از مدعیان کامال جدی قهرمانی خواهد شد. 
عابدزاده ادامه داد: پرسپولیس خوب و بابرنامه حمله می کند و به حریف 
اجازه نمی دهد روی دروازه تیم خیمه بزند. استقالل خوزستان که در 
پرسپولیس  هجومی  قدرت  برابر  داشت،  خیره کننده ای  عملكرد  لیگ 
تسلیم شد و این بازی می توانست با گل های بیشتری به نفع سرخ پوشان 

خاتمه یابد. این پرسپولیس هجومی، حریف ندارد. 
مربی اسبق دروازه بان های پرسپولیس و تیم ملی امید در آستانه آغاز 
مرحله نهایی انتخابی المپیك اظهار داشت: خواست عموم اهالی فوتبال 
و مردم، رفتن تیم امید به المپیك است. برای فوتبال ما خوب نیست 

بیش از 40 سال نتوانسته باشیم حتی یك بار به المپیك صعود کنیم. 
تیم امید در ماه های گذشته به خوبی مدیریت شده و به فعالیت پرداخته 
المپیك صعود  به  از 4 دهه  نشوند، پس  بدشانسی  اگر دچار  و  است 
خواهیم کرد. عابدزاده همچنین از رییس فدراسیون فوتبال درخواست 
کرد به فرد و تفكر جدیدی اجازه مدیریت در فوتبال داده شود و گفت: 
اما در سال های  ندارم؛  و  نداشته  با کفاشیان  هیچ مشكل شخصی ای 
فوتبال دیده شده  و آشكاری در فدراسیون  بزرگ  گذشته ضعف های 
که به تیم ملی ایران ضرر زده است. شما ببینید معمولی ترین کار در 
همه فدراسیون ها امكانات اولیه برای تیم ملی است؛ ولی ما حتی برای 
تهیه لباس مشكل داشته ایم. اگر قرار باشد همه مخارج را وزارت ورزش 
بدهد، پس فدراسیون را می خواهیم چه کار؟ آیا فدراسیون فوتبال نباید 
درآمدزایی کند؟ اگر مدیران کاربلد در راس کار باشند، بهترین امكانات 
را برای تیم های ملی تهیه می کنند و آخر سال هم، چند میلیارد در 
حساب فدراسیون دست نخورده به عنوان سود باقی می ماند؛ ولی این 
بازسازی چمن کمپ تیم های ملی عاجز مانده، حقوق  فدراسیون در 
کارمندان و داوران عقب می افتد و بازیكنان تیم ملی برای همراهی تیم 
ملی در مسافرت خارج از کشور گرفتاری دارند. به نظرم اگر کفاشیان 
می خواهد خدمت خوبی به فوتبال بكند، در انتخابات فدراسیون شرکت 

نكند.

نیم فصل  تعطیالت  در  نداشتند  قصد  پرسپولیس  مربیان 
تغییراتی در تیم شان داشته باشند، اما هنوز دو روز از تعطیالت 
لیگ سپری نشده این تیم یكی از دروازه بان های خود را از 
دست داد و دیگری هم در بازداشت به سر می برد. در چنین 
شرایطی طبیعی است که پرسپولیسی ها در تكاپو برای جذب 

دروازه بان جدید باشند.
نه چندان  عملكرد  خاطر  به  پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن   
مطمئن سوشا مكانی و همچنین ایمان صادقی در نیم فصل 
را  جدید  دروازه بان  گرفتن  خدمت  به  قصد  شده  سپری 
داشتند، اما برانكو ایوانكوویچ خیلی با این مسئله موافق نبود و 
در صورتی راضی به جذب بازیكنی در این پست می شد که او 
از هر نظر بهتر از دروازه بان های فعلی اش باشد. با توجه به این 
قضیه مسئوالن باشگاه پرسپولیس برانكو را راضی کردند تا به 
جای ایمان صادقی یك دروازه بان مطمئن تر از وی بیاورند، اما 
این معادالت  امروز )یكشنبه( سوشا مكانی تمامی  بازداشت 

را بر هم زد.
باعث  پرسپولیس  اول  دروازه بان  برای  آمده  پیش   شرایط   
صادقی  رضایت نامه  صدور  بابت  باشگاه  این  مسئوالن  شده 
برای باشگاه خونه به خونه دچار تردید شوند و از طرفی به 

آن  از  باشند،  تیم شان  برای  مطمئن  دروازه بان  یك  دنبال 
جهت که آنها احتمال می دهند مكانی با محرومیت سنگین 
به میدان تیم شان  برای  لیگ  ادامه  نتواند در  و   مواجه شده 

 برود.
با  که  است  پرسپولیس  داخلی  گزینه  جدی ترین  بیرانوند   
توجه به مخالفت باشگاه نفت تهران با جدایی این دروازه بان 
بعید به نظر می رسد او بتواند به جمع سرخپوشان بپیوندد. به 
غیر از بیرانوند دروازه بان مطمئن داخلی دیگری نمی ماند که 
شرایط پیوستن به پرسپولیس را در تعطیالت نیم فصل داشته 
چاره ای  پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن  شرایط  این  در  باشد. 
باشند که  اینكه به فكر جذب دروازه بان خارجی  ندارند جز 
جدا  باید  تیم  این  خارجی  بازیكنان  از  یكی  این صورت   در 

شود.
 جری بنسون، مایكل اومانیا و لوکا ماریچ؛ هیچ کدام عملكرد 
در  را  آنها  بخواهد  برانكو  تا  نداشته اند  پرسپولیس  در  بدی 
لیست فروش باشگاه قرار دهد، اما اگر قرار باشد این باشگاه 
دروازه بان مطمئن خارجی جذب کند قطعاً باید یكی از سه 
بازیكن خارجی مذکور قراردادش را در نیم فصل با این باشگاه 

فسخ کند.

ورزش و جواانن 

سوشا مکانی معادالت نقل و انتقاالتی برانکو را به هم زدعابدزاده: این پرسپولیس حریــف ندارد

باقریان اعالم کرد؛

تکلیف حضور هافبک سپاهان در استقالل مشخص شد

جـــوان 5
ويژگی های جوانان :

آنچه در روزهای گذشته تحت عنوان جوان بیان شد، سخنان امام 
و رهبر جامعه اسالمی است که با جوانان بزرگوار بیان داشته اند؛ در 
این شماره نیز قسمتی دیگر از بیانات معظم له را می آوریم و با هم 

مرور می کنیم:
««گره گشا

 نسل جوان، گره گشای دوره های سخت و محنت های بزرگ است؛ 
وقتی وارد میدان می شود - که الحمدهلل امروز هم در میدان است - 
گره های ریز و سخت گشوده خواهد شد. جوانان ما، مومن و متدین 
و عالقه مند به کشورشان و عالقه مند به اسالمند و با سلطه  آمریكا و 
با سلطه  بیگانه مخالفند. همین کارساز خواهد بود. این توطئه هایی 
هم که می کنند و ترفندهایی هم که می شود، اثری ان شاءاهلل نخواهد 
بخشید. ان شاءاهلل که خداوند هم کمك خواهد کرد. حضرت بقیه اهلل 
)ارواحنافداه( هم ان شاءاهلل پشتیبان این راه و این کار و این جوانان 

خواهد بود.
 گفت و شنود در دیدار جمعی از جوانان به مناسبت هفته  جوان 

 1377/02/07
««مسئوليت عظيم نسل جوان

  باید کشور را به آن پایه ای که الزم است، برسانید. این، مسئولیت 
شما  و  است  کشور  این  تحصیلكرده   روشنفكر  جوان  نسل  عظیم 
برادران و خواهرانی که در این دانشگاه تحصیل کرده اید، تصور من 

این است که در این زمینه بار سنگین تری بر دوش دارید.
 بیانات در مراسم فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت 

مدرس 1377/06/12 
««زيباترين و مبارک ترين فصول دوران جوانی

 جوانان عزیز!حضور در صحنه  پرشور دانش اندوزی که از زیباترین و 
مبارك ترین فصول دوران جوانی است، هنگامی که با مجاهدت های 
اسالمی و تالش در راه گسترش فهم و معرفت درست دینی و سیاسی 
همراه باشد، یكی از برترین آمیزه های معنوی برای نسل جوان کشور 
را پدید می آورد. اکنون شما این امتیاز بزرگ را دارید که در حال 
تحصیل علم، به آن فعالیت ایمانی نیز اشتغال جسته اید و مجموعه  
شما یكی از تشكل هایی است که به دانشگاه کشور، جلوه  مضاعفی 
از بروز توانایی های معنوی و فكری جوانان بخشیده است. این را قدر 
بدانید و این موجودی ارزشمند را هرچه می توانید عمق و کیفیت 

بخشید.
 پیام به مناسبت برگزاری دومین کنگره جامعه اسالمی دانشجویان 

 1377/07/08
««وظيفه  بزرگ و تاريخی

 امروز رسالت اول دانشگاهیان، حفظ این جهت گیری و تالش برای 
شكوفا شدن استعداد علمی و فكری نسل جوان بالنده  کشور است. 
نظام اسالمی نشان داده است که ملت ایران، دارای ظرفیت عظیمی 
برای پیشرفت در همه  عرصه های زندگیست. گام بلند انقالب، در این 

راه طوالنی، قطع وابستگی و تبعیت است. 
تاکید مكرر امام راحل بر اسالمی شدن دانشگاه، برای این بود که 
نسل جوان تحصیلكرده  کشور از این احساس ناتوانی و نیاز نجات 
یابد و به نجات کشور از تبعات وابستگی دوران گذشته همت گمارد.

امروز  مدیران،  و  استاد  و  دانشجو  از  اعم  دانشگاهی کشور   جامعه  
وظیفه  بزرگی بر دوش دارند. انقالب توانسته است اعتماد به نفس را 
در نسل جوان زنده کند. حفظ و تقویت این احساس مبارك، همان 

وظیفه  بزرگ و تاریخی است.
از  تجلیل  در  دانشجویان  و  دانشگاهیان  ویژه   گردهمایی  به  پیام   

حضرت امام خمینی 1378/03/12 
««مراقب باشيد!

 حرف من به دانشجویان این است که مراقب دشمن باشید؛ دشمن را 
خوب بشناسید؛ مبادا از شناسایی دشمن غفلت کنید. غریبه هایی را 
که در لباس خودی خودشان را در همه جا داخل می کنند، بشناسید؛ 
دست های پنهان را ببینید. هیچ کس به خاطر غفلت ستایش نمی شود. 
هیچ کس به خاطر چشم ها را بر هم گذاشتن، مدح نمی شود. اگر بر 
آدم غافل ضربه ای وارد شد، اول کسی که مسئول و مذموم است، 
است.  باارزشی  و  فاخر  قشر  دانشجو،  باشید.  مراقب  اوست؛  خود 

دشمن، دانشجو را هدف گرفته است. 
چند سال است سعی می کنند، بلكه بتوانند دانشجویان را در مقابل 
نخواهند  موفق  هم  این  از  بعد  نشدند؛  موفق  اما  دهند؛  قرار  نظام 
شد. اگر یك عده نفوذی خواستند از فرصتی استفاده کنند و از آب 
گل آلودی ماهی بگیرند، وارد اجتماع دانشجویان شدند و شعارهایی 
درست کردند و حرف هایی زدند، خیال نكنند که ما اشتباه خواهیم 

کرد؛ نه، ما اشتباه نخواهیم کرد.
 ما مخاطب و طرف خودمان را می شناسیم. دانشجو، فرزند ماست؛ 
متعلق به ماست؛ متعلق به این کشور است. دشمن است که می خواهد 
با نام دانشجو یا با نام نفوذ در میان دانشجویان، فساد و تباهی کند؛ 

خود دانشجویان باید هوشیارانه متوجه باشند.
«« شما اميدهای انقالب و اسالم هستيد

 جوانان عزیز! شما امیدهای انقالب و اسالم هستید. رفتار شما می تواند 
این مملكت را در جهت شكوفایی، با سرعت به پیش ببرد. وقتی جوان 
مملكت هوشیارانه، با تدبیر، با حلم و با توجه به موقعیت ها، حرف 
بزند و تصمیم بگیرد و عمل کند، کشور گلستان خواهد شد. وقتی 
هیجانات کور، پا وسط بگذارند، دشمن فورا استفاده خواهد کرد. بارها 
گفته ام، باز هم تكرار می کنم؛ من معتقدم که جوان مملكت باید در 

همه  میدان ها حضور و آمادگی داشته باشد؛ منتها با انضباط.
 بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان به همراه اقشار مختلف مردم 

 1378/04/21
««تصميم گيری و نوع استنتاج از يک حادثه

 جوانی را فرض کنید که در خانواده  مرفهی زندگی می کند و هیچ 
مشكلی برایش نیست؛ برای خوابیدنش تخت دارد، برای مطالعه اش 
میز دارد، برای رفت و آمدش اتومبیل دارد، برای وقت گرمایش کولر و 
برای وقت سرمایش چه و چه دارد؛ وقت ناهار، برایش غذا را می آورند. 
اگر این شرایط در این جوان، این تاثیر را بگذارد که او را تنبل، بیكاره 
و بی همت کند و بدون اینكه بتواند توانایی های خودش را شناسایی 
کند، بار بیاید، این زندگی راحت، برای او یك بالست؛ چون اگر این 
وضعیت را در آینده  زندگیش اصالح نكند، دچار بدبختی خواهد شد 
و زندگی بدی خواهد داشت. پس تصمیم گیری بعدی و نوع استنتاج 

از یك حادثه، می تواند برای انسان، تعیین کننده باشد.
دانشگاه  کوی  در  مجروح  دانشجویان  از  جمعی  دیدار  در  بیانات   

 1378/05/04
««چشم ايران عزيز به تالش جوانان

انقالب  به برکت  بزرگی که  به هدف های  برای رسیدن  عزیز  ایران   
عرصه   در  جوانان  تالش  به  شد، چشم  ترسیم  او  برابر  در  اسالمی 
و  خودباوری  فروغ  آن،  بدون  و  است،  دوخته  معرفت  و  علم 
راهگشای  همواره  انقالب  از  دهه  دو  طول  در  که  ملی  استقالل 
 ملت و دولت ما در گذرگاه های دشوار بوده است، به ضعف خواهد

 گرایید. پیام به مناسبت بازگشایی دانشگاه ها 1378/07/06 

باشگاه  انتقاالت  و   نقل   شایعات  و  گمانه زنی ها 
مطرح  دروازه بانی  پست  در  روزها  این  پرسپولیس 

می شود.
به گزارش سرویس ورزشی »جام نیوز«، در حالی که 

برانكو هنوز لیست بازیكنان مدنظرش را به باشگاه 
نداده است، اما گمانه زنی هایی در خط دروازه 

سرخ پوشان مطرح شده است.
تیم  با  صادقی  ایمان  می شود  گفته   
امضا کرده است؛  قرارداد  به خونه  خونه 
اما وی به خاطر دریافت رضایت نامه اش 
انكار  را  انتقال  این  پرسپولیس  باشگاه  از 

ایمان  انتقال  اگر  حال  هر  به  است.  کرده 
باشد،  درست  خونه  به  خونه  تیم  به  صادقی 

دروازه بان  یك  به جذب  نیاز  پرسپولیس  وقت  آن 
دارد؛ چرا که برانكو، قدیمی پور را به عنوان دروازه بان 

دوم قبول ندارد.
 همچنین با توجه به محرومیت احتمالی سوشا مكانی 
یك  به  نیاز  پرسپولیس  انتشار عكس هایش،  علت  به 

دروازه بان دارد.
 گزینه هایی همچون محسن فروزان، علیرضا بیرانوند، 
درون  در  حضور  برای  طهماسبی  مهرداد  و  پاشنكو 

سوشا  معاوضه  می شود.  مطرح  پرسپولیس  دروازه 
با بیرانوند در روزهای اخیر  زیاد مطرح شده  مكانی 
است؛ اما مسئوالن نفت بیان کردند که درخواستی از 

باشگاه پرسپولیس در این زمینه دریافت نكردند.
نفت  باشگاه  با  بیرانوند  حال  هر  به   
تهران قرارداد دارد و برای حضور 
دریافت  و  پرسپولیس  در 

رضایت نامه مشكل دارد.
است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
برای  تهران  نفت  باشگاه  که 
بیرانوند  رضایت نامه  صدور 
اعالم  را  توجهی  شایان  مبلغ 

کرده است.
می شود  گفته  موضوع،  این  بر  عالوه   
خارجی  دروازه بان  یك  جذب  دنبال  به  پرسپولیس 

است تا جایگزین سوشا مكانی کند.
 به هر حال مسئوالن باشگاه پرسپولیس، هنوز بابت 
این موضوع واکنشی نشان ندادند؛ این احتمال وجود 
دارد که خبرهای نقل  و  انتقاالت امروز از جلسه هیئت 
مدیره پرسپولیس به بیرون درز کند تا تكلیف خیلی 

از مسایل مشخص شود.

تند  و  تیز  نظرهای  اظهار  بدون  داد  ترجیح  بیرانوند  علیرضا 
معمول این گفت وگو را تمام کند؛ درحالی که تمایل او به جدایی 

از نفت مشخص است.
مصاحبه دروازه بان نفتی ها با »ورزش سه« را بخوانيد: 

هیچ کس از طرف باشگاه پرسپولیس با من تماس نگرفته است؛
اگر قرار باشد به پرسپولیس یا هر تیم دیگری بپیوندم، باشگاهی 
که خواهان من است، باید با مسئوالن باشگاه نفت مذاکره کند. 
من با شنیدن بحث پیوستنم به پرسپولیس شوکه شدم و خیلی 

ناگهانی همه این موضوع را جدی کردند و چنین چیزی نباید 
و  برای من  پارسال  اتفاق  اتفاق می افتاد؛ دقیقا همین 

باشگاه استقالل هم افتاد. در حالی که هیچ کس از 
باشگاه پرسپولیس با من تماس نگرفته است؛ زیرا 
من قرارداد دارم و اگر هم من را می خواهند، باید 

با مدیریت باشگاه نفت به توافق برسند. 
پرسپوليس  با  من  كه  خواندم  رسانه ها  در 

تمام كردم!
مجازی  صفحات  و  رسانه ها  طریق  از  خودم  من 

می شنوم که بیرانوند با پرسپولیسی ها تمام کرد؛ ولی 
امیدوارم  ندارد؛ فقط  باور کنید چنین موضوعی صحت 

هر اتفاقی که قرار است بیفتد، برای من خیر باشد. 
دوست ندارم گلر يک ساله باشم

به  اگر  اینكه  از  منظورش  شد  سوال  بازیكن  این  از  وقتی 
بیمه  را  تیم  این  دروازه  سال   10 می تواند  بیاید،  پرسپولیس 
بیایم  پرسپولیس  به  اگر  نگفتم  من  داد:  پاسخ  چیست،  کند، 
زدن  از  من  منظور  می کنم؛  بیمه  را  تیم  این  دروازه  سال   10
این  از  و  بروم  جایی  به  ندارم  دوست  که  است  این  حرف  آن 

دارم  دوست  شوم.  جابجا  هم  سریع  و  باشم  ساله  یك  گلرهای 
سال   10 بروم،  پایتخت  تیم های  از  یكی  به  است  قرار  اگر 
در  که  همانطور  زدم.  را  حرف  این  من  واقع  در  و  کنم  گلری 
نفت تهران این کار را کردم و 10، 11 سال است اینجا هستم. 
 باز هم اشاره می کنم من منظورم تیم های پایتخت است نه جای

 دیگر.
اتفاقی كه برای سوشا افتاده، ناراحت كننده است

وقتی  بازداشت شد؛  مكانی  نداشتم سوشا  اصال خبر  من 
می شوم.  ناراحت  می رسد،  من  به  خبرها  این 
اتفاقی که برای سوشا افتاده ناراحت کننده 
و خوشی ختم  به خیر  امیدوارم   است. 

شود. 
با هيچ تيمی مذاكره نكرده ام

امیدوارم هر اتفاقی برای من می افتد، 
به صالحم باشد. باز هم می گویم، با 
باشگاه نفت تهران قرارداد دارم و هنوز 
هم  االن  و  نكرده ام  جا صحبت  هیچ  با 
کمی  تا  آمده ام  مسافرت  به  خانواده ام  با 

آرامش داشته باشم و استراحت کنم.
من  خواهان  نيز  ديگری  تيم های  پرسپوليس  از  غير  به 

هستند
چه  و  ایران  در  چه  نیز  دیگری  تیم های  پرسپولیس  از  غیر  به 
که  آنجایی  از  ولی  هستند؛  من  خواهان  اروپایی  تیم های  در 
توافق به  یكدیگر  با  باشگاه  دو  مسئوالن  باید  دارم،   قرارداد 

 برسند.

است  گروهی  ورزش  یك   )Water polo( واترپلو 
که با استفاده از توپ در آب انجام می شود. در آن دو 
تیم با 6 بازیكن و یك دروازه بان در هر تیم، به همراه 
محوطه ای  در  و  می کنند  شرکت  ذخیره  بازیكن   6
درون استخر به ابعاد 20 در 30 متر بازی می کنند. 
بازیكنان باید با شنا کردن، حرکت کنند. این بازی در 
4 زمان 8 دقیقه ای برگزار می شود. برنده تیمی است 
که در این 4 زمان توپ های بیشتری را وارد دروازه  

حریف کند.
و  شد  اختراع  بریتانیا  در   1870 دهه  در  واترپلو 
ایجاد  انگلیس  و  اسكاتلند  در  آن  قواعد  نخستین 
تیم های  بین  واترپلو  بین المللی  بازی  شد،.اولین 
برگزار  لندن  در  سال 18۹0  در  کشور  دو  این  ملی 
ترجمه  رسید.  پایان  به  اسكاتلند  پیروزی  با  و  شد 
تحت اللحفظی واترپلو به معنای »چوگان آبی« است. 
سال  در  که  بود  گروهی  ورزش  نخستین  رشته  این 
1۹00 وارد المپیك شد که با قهرمانی بریتانیا همراه 

بود.
 حاکمیت بریتانیایی ها بر رشته واترپلو، بعدها از میان 
و  هلند  ایتالیا،  مجارستان،  چون  کشورهایی  و  رفت 
کشور های اروپای شرقی به قدرت های اول این رشته 
بدل شدند. ورود واترپلوی زنان به بازی های المپیك 
این  اداره  گرفت.  سیدنی صورت  المپیك 2000  در 
فدراسیون  عهده  بر  بین المللی  سطح  در  ورزش 
است. طول  »فینا«  اختصاری  نام  با  شنا،  بین المللی 
عرض  و   30 بین المللی  مسابقات  در  واترپلو  استخر 
آن 20 متر است. دروازه ها 3 متر عرض دارند و ۹0 
هم  توپ  وزن  دارند.  ارتفاع  آب  سطح  از  سانتی متر 
400 تا 450 گرم است. در مسابقات زنان از استخر 
استفاده  متر   17 عرض  و   25 طول  به  کوچكتری 

می شود.
««تاريخچه رشته واترپلو در ايران

شنا  کمیته  عنوان  تحت  کمیته اي   1318 سال  از   
امیرعالیي  اهلل  فتح  را  آن  ریاست  که  شد  تشكیل 
را  کشور  شناي  ورزش  تشكیالت  و  داشت  عهده  بر 
پابرجا   1325 سال  تا  کمیته  این  کرد.  سرپرستي 
تاسیس  کشور  شناي  فدراسیون  سپس  و  مي ماند 
تفكیك  داراي 3 کمیته  ابتدا  از همان  مي شود که 
 134۹ سال  در  بود.  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  شده 
بازي هاي  بار در  براي نخستین  ایران،  واترپلوي  تیم 
آسیایي بانكوك شرکت کرد و مقام چهارم را به دست 

آورد.
 ««مهارت های اوليه در ورزش واترپلو

بعضی  در  باید  ورزشكار  واترپلو،  ورزش  انجام  برای   
برای  الزم  فاکتور  اولین  باشد.  داشته  مهارت  کارها 
شروع این ورزش، مهارت در شناست. در این ورزش، 
بازیكنان باید بتوانند طول 30 متری استخر را بارها 
و بارها شنا کنند. نوع شنا کردن بازیكنان واترپلو با 
شنای کالسیك متفاوت است. در این روش، بازیكنان 
که  طوری  به  می کنند؛  استفاده  آزاد  استیل  یك  از 
بیرون  آب  از  آن ها  سر  همیشه  کردن،  شنا  هنگام 

خواهد بود تا بتوانند بر بازی مسلط باشند.
آورند،  دست  به  باید  بازیكنان  که  دومی  مهارت   
شیوه کنترل توپ با یك دست است. همچنین این 
ورزشكاران باید بتوانند توپ را با هر دو دست خود 
رشته  ورزشكاران  که  دیگری  مهارت  کنند.  کنترل 
دوچرخه است  پا  نوعی  باشند،  داشته  باید  واترپلو 
انجام  وار  دایره  صورت  به  پا  حرکات  آن  در  که 
برای  آن  از  ورزشكاران  که  حرکت  این  در  می شود. 
می کنند،  استفاده  آب  سطح  روی  خود  نگه داشتن 
ورزشكاران  می شود.  مصرف  کم  بسیار  انرژی 
زیادی  عمل  سرعت  و  تمرکز  از  باید  واترپلو  ورزش 
غلبه  حریف  تیم  بر  بتوانند  تا  باشند   برخوردار 

کنند.

بیرانوند: امیدوارم سوشا به خیروخوشی برگردد

گمانه زنی ها در اطراف دروازه سرخ پوشان
اطالعاتی کامل درباره رشته ورزشی واترپلو

««يادداشت ويژه



رییس اداره میراث فرهنگی کاشان

آموزش فرهنگ شهروندی الزمه 
توسعه پایدار در زمینه گردشگری است

فرهنگی  میراث  اداره  رییس 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
اهمیت  به  اشاره  با  کاشان 
تخصصی  و  عمومی  آموزش های 
زمینه  در  فرهنگ سازی  و 
از  یکی  عنوان  -به  گردشگری 
جهت  اساسی  زیرساخت های 

توسعه پایدار گردشگری منطقه- پرداختن به جزییات آموزش ها 
در شهر گردشگری و تاریخی کاشان را بسیار ضروری دانست. 
به گزارش کیمیای وطن از اصفهان، محسن جاوری در دومین 
بررسی  اینکه   بر  تاکید  با  اداره   این  جلسه شورای مشاوران 
نشان  آموزشی،  برنامه های  اثربخشی  درباره  مطالعات مختلف 
می دهد که عموم این برنامه ها در افزایش سطح دانش مردم 
تاثیرگذار بوده  است،  در مورد مسایل فرهنگی و گردشگری، 
گفت: کاشان دارای ظرفیت های گردشگری بسیاری است که 
جاذبه های این شهرستان تاریخی همه ساله پذیرای گردشگران 
تا گروه های  نیاز داریم  نقاط مختلف کشور است؛  از  بسیاری 
مردم نهاد فعال در حوزه گردشگری با تبیین نقش و اهمیت 
گردشگری و افزایش آگاهی های مردم، آنان را در کنار استفاده 
از جاذبه های گردشگری نسبت به صیانت از این جاذبه ها به 

ویژه رفتار صحیح با گردشگر آموزش دهند و حساس کنند.
 دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان اضافه کرد: عموم 
کارشناسان موافقند که آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ 
شهروندی در تمام زمینه ها به خصوص گردشگری موثر است؛ 
سعی بر این داریم با کمک بخش خصوصی و مدیریت آموزش 
و پرورش کاشان، دوره های آموزشی در حیطه کودک و نوجوان 
با موضوع گردشگری برگزار کنیم. وی ادامه داد: در دولت تدبیر 
و امید سیاست ها در استفاده از ظرفیت های مردمی است؛ ما 
هم در حوزه وظایف خود تالش داریم تا زمینه های بهتر حضور 
مردم و مشارکت آنان در توسعه گردشگری شهرستان را فراهم 

کنیم.

اعطای گواهی نامه عضویت رسمی در 
سازمان جهانی جهانگردی به بانک 

گردشگری
اصفهان:  وطن-  کیمیای 
گواهی نامه عضویت رسمی بانک 
سازمان  در  ایران  گردشگری 
جهانی جهانگردی توسط معاون 
جهانی  )سازمان   UNWTO
این  عامل  مدیر  به  گردشگری( 

بانک اعطا شد. 
فرهنگی  میراث  سرمایه گذاری  شرکت  و  ایران  گردشگری  بانک 
کنفرانس  نخستین  برگزاری  جریان  در  یکشنبه  روز  گردشگری  و 
حال  در  اصفهان  شهر  در  که  ایران  در  گردشگری  برند  بین المللی 
برگزاری است، به عضویت UNWTO درآمدند. در خواست عضویت 
جهانی  سازمان  اولیه  موافقت  مورد   2014 سال  بهار  در  بانک  این 
و در مجمع عمومی سال 2015 که در  بود  قرار گرفته  گردشگری 
بررسی  مورد  بانک  این  رسمی  عضویت  شد،  برگزار  کلمبیا  مدلین 
قرار گرفته بود. در گواهی نامه اعطایی سازمان جهانی گردشگری به 
بانک گردشگری ایران که به امضای طالب الرفاعی رییس این سازمان 
گردشگری  بانک  دایم  عضویت  با  سازمان  این  است:  آمده  رسیده، 
موافقت نموده است و بانک گردشگری اولین بانک ایرانی است که به 

عضویت سازمان جهانی، جهانگردی درآمده است. 
کنفرانس بین المللی برند گردشگری کشور به مدت دو روز در روزهای 
عالی  مقامات  و  از 12 کشور  مهمانانی  با حضور  ماه  و 14 دی   13

سازمان جهانی گردشگری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. 

 توسعه گردشگری در شهر خالق
 از زبان شهردار اصفهان

اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار 
اصفهان  خالق  شهر  در  گردشگری 
باید بتواند به خوبی توسعه یابد، گفت: 
را  خود  ارزشمند  اهداف  خالق  شهر 
در راستای پیشرفت و توسعه نهادینه 
ادامه داد:  می کند. مهدی جمالی نژاد 
و  با دیگر شهرهای خالق  آماده ایم  ما 

مطرح جهان در عرصه گردشگری به تبادل تجارب و نتایج پژوهش ها 
با  دیپلماسی  توسعه  و  همکاری  تداوم  کرد:  اضافه  وی  بپردازیم. 
به عنوان عامل راهبردی در نظر  شهرهای دارای گفتمان خالقیت، 
گرفته شده و این امر از اولویت های اصفهان محسوب می شود. شهردار 
اصفهان افزود: این شهربه عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم برای 
سال 2006 انتخاب شده و این می طلبد که با ایجاد شبکه های تبادل 
این  در  را  نوآورانه ای  برنامه  گردشگری،  و  هنر  زمینه  در  ای  حرفه 
راستا داشته باشیم.اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری ایران 
با حضور مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، روز یکشنبه در 
با  اصفهان آغاز به کار کرد. در این کنفرانس که به مدت دو روز و 
جمله  از  جهان  مختلف  کشورهای  گردشگری  کارشناسان  حضور 
اسپانیا، آمریکا، چین، کرواسی، بلژیک، پرتقال، کره جنوبی، دانمارک، 
ژاپن، آلمان، استرالیا برپاشده، شاخصه های برند گردشگری جمهوری 
گردشگری  های  ظرفیت  بررسی  می شود.  تدوین  و  بررسی  اسالمی 
ایران در حوزه های میراث فرهنگی و تاریخی، هنری، اجتماعی و خرده 
فرهنگ ها از دیگر برنامه های این همایش فرهنگی عنوان شده است. 
در حاشیه این کنفرانس با حضور کارشناسان گردشگری کشور و 12 
پنج  جهان،  مختلف  کشورهای  گردشگری  حوزه  کارشناسان  از  نفر 
کارگاه تخصصی مشترک برگزار و پنج مقاله علمی درباره گردشگری 
ایران ارایه می شود. صنعت گردشگری ایران در سال های اخیر روندی 
روبه رشد را آغاز کرده است؛ به گونه ای که طی دو سال گذشته میزان 

جذب گردشگر به طور میانگین سه برابر افزایش یافته است.

لطیفه قرآنی
نماز جماعت

اعرابی به مسجد رفت و در نماز جماعت 
را  بقره  سور  جماعت  امام  کرد.  شرکت 
خواند. اعرابی بر اثر ایستادن زیاد، بسیار 
خسته شد. بدین جهت نماز را رها کرد 
و رفت. بعد از چند روز، در مسجدی به 
جماعت  امام  کرد.  اقتدا  جماعت  نماز 
اعرابی  کرد.  شروع  را  فیل  سوره  قرائت 
فرار  به  پا  و  شکست  را  نمازش  فورا 
می کنی؟  چنین  چرا  گفتند:  گذاشت. 
گفت: آن امام سوره بقره را خواند، ما از 
امام  این  ما که  به حال  افتادیم؛ وای  پا 

می خواهد سوره فیل را بخواند!
لطیفه جبهه ای

ذکر  برویم:  خط  یک  بده  را  تسبیحت 
گفتن با تسبیح و بعضا عادت به گرداندن 
آن بسیار معمول بود. اصطالحا بچه ها به 
یک دور تسبیح گرداندن مي گفتند:»یک 
خط رفتن«. روزي یکي از بچه ها رو به 
دوستش کرد و گفت:»اخوي، تسبیحت 
جواب  او  و  برویم«  خط  یک  بده  را 
داد:»اگر رفتي خط و بر نگشتي چه؟ اگر 
تمام کردي  بنزین  راه  رفتي خط وسط 

و تسبیح بر نگشت، کي را باید ببینم؟«

لطـــــیفه

معارف و رگدشگری 

 رییس سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری:

برند ملی گردشگری، برندی توام با 
ایجاد احساس خوب خواهد بود

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
گفت: توافق هسته ای چهره صلح طلب ایران را بیش از پیش 
طنین انداز کرده است و ذهنیت بسیار مناسبی برای مردم سایر 

کشورها از ایران به ثبت رسانده است.
در  سلطانی فر  مسعود  وطن-اصفهان:  کیمیای  روزنامه 
افتتاحیه همایش بین المللی برند ملی گردشگری با اشاره به 
از  بعد  داشت:  اظهار  آمریکا  نمایندگان  مجلس  اخیر  مصوبه 
مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا، تایید دولت آمریکا و ایجاد 
محدودیت برای اتباع 38 کشور دنیا برای ورود به ایران، حضور 
این تعداد مهمان از کشورهای خارجی مویّد بی اثر بودن این 
مصوبه دولت آمریکا در ایجاد محدودیت برای بخش اقتصادی 

و توسعه گردشگری ایران است.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
در ادامه با اشاره به اهمیت برندسازی تصریح کرد: امروز تنها 
کاالها براساس قیمت، کارکرد و کیفیت در رقابت با یکدیگر  
نیستند؛ بلکه هویت و اصالت یک کاال عامل تعیین کننده در 
بازار برای آن کاالست. با توجه به اهمیت بسیار مدیریت برند 
در هسته صنعت و توسعه ملی و اهداف دولت در حمایت از 
تولید کار و سرمایه ایرانی، نیاز به تبیین و تثبیت این مفهوم 

برند بسیار محسوس است.
سلطانی فر اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست این صنعت 
نوین چه جایگاهی در اقتصاد بین المللی دارد؛ اما مسأله مهم تر 
این است که ما چه سهمی از این اقتصاد را از آن خود کرده ایم؛ 
چه قدم هایی در این عرصه برداشته ایم و چه گام هایی باید در 

جهت کسب سهم موثر برای خود در بازار برداریم.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
دریابیم  که  است  این  مباحث  این  از  هدف  کرد:  خاطرنشان 
برای کسب سهمی از این اقتصاد بزرگ با چه ابزار ، ساز و کار و 
نمادی، نظر بیش از یک  و دو دهم میلیارد گردشگر جهان را به 
سمت ایران جلب کنیم و با چه شعاری آن ها را به سمت ایران 
روانه کنیم؛ چه خدماتی ارایه دهیم تا خاطره خوشی از سفر به 
ایران در اذهان آنها باقی بماند تا شروعی برای رشد گردشگری 
کشورمان باشد. با این امید که در ادامه راه، این همایش بتواند 

پاسخ های الزم به سوال ها را داشته باشد.
وی ادامه داد: برندینگ پیش از آنکه به عنوان بحثی آکادمیک 
مورد مطالعه قرار گیرد، از چندین قرن قبل وجود داشته است. 
گزارش های موجود تاریخی بر وجود عالیم مشخص بر روی 
سفال های چین، اروپا و هند حتی در 1300سال پیش از میالد 
مسیح بر این موضوع تاکید دارد. همچنین در تاریخ روم باستان 
به  را   خود  محصوالت  صنعتگران،  که  است  شده  اشاره  نیز 
گونه ای ابداع می کردند تا هم نامی از خود به جای بگذارند و 

هم محصوالت خود را از طریق تبلیغات سینه به سینه و زبان 
به زبان یعنی از طریق خریدان، به سایرین به فروش برسانند.  

سلطانی فر با بیان اینکه برند در گردشگری موضوعی نوپا است، 
تشریح کرد: هدف از مطرح شدن برند در این صنعت به این 
دلیل است که گردشگران امروزی دارای قدرت انتخاب بیشتر 

و زمان تصمیم گیری کمتر هستند.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
اظهارداشت: گردشگران امروز بسیار آگاه هستند و از سویی 
دیگر رقابت در این عرصه بسیار زیاد است. از آنجا که 70 درصد 
از گردشگران بین المللی تنها از 15 کشور دنیا دیدن می کنند 
برای جذب  رقابت  از 100 سازمان و کشور در حال  و بیش 
گردشگر برای جذب 30 درصد دیگر هستند، این روند رقابتی، 

تفاوت میان مقاصد شناخته شده می باشد. 
رقابتی که  این صنعت  برند در  اینکه یک  بیان  با  سلطانی فر 
دارای  کند،  تصمیم گیری کمک  فرایند  ساده سازی  به  بتواند 
تصویری  برند،  یک  نباید  کرد:  تاکید  است،  بسیاری  ارزش 
نامناسب و اغراق آمیز از مقصد خود ارایه کند. در بسیاری از 
به صورت علمی ساخته شده،  برند گردشگری  ها که  کشور 
اولین قدم را خود شناسی اعالم می کنند ؛ یعنی یک برند باید 

باور کردنی و شایان اعتماد باشد.
وی بیان داشت: صاحب نظران بازاریابی، آینده بازاریابی را نبرد 
هسته  در  برندینگ  کلی  دیدگاه  و  می کنند  توصیف  برندها 

مرکزی استراتژی های بازاریابی قرار دارد.
کاالی  و  خدمات  گردشگری  محصول  اغلب  افزود:  وی 
رقابت قابل  ذهنی  تصویر  طریق  از  و  بوده   ناملموسی 

 هستند.
مسافران  به  توجه  با  ایران  در  اینکه  به  اشاره  با  سلطانی فر 
آگاه امروزی، نیازمند برندی هستیم که قابل درک و نشانگر 
ارزش ها و دارایی های کشور عزیزمان باشد، بیان داشت: برند 
هنگام  خوب  احساس  ایجاد  با  توام  برندی  گردشگری  ملی 

انتخاب است.
لوگو و شعار  برند گردشگری تنها یک  ادامه داد: مفهوم  وی 
نیست؛ بلکه مفهومی است که پشتوانه آن تاریخ و فرهنگ و 

میراث یک کشور است.

وی ادامه داد: ایران را می توان مامنی امن در خاورمیانه ناامن 
دانست که ذهنیت بسیار مناسبی برای مردم سایر کشورها از 

ایران به ثبت رسانده است.
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گروه »راه دوستی« جمع چند طلبه خوش فکر اصفهانی 
است که برای تبلیغ دین در اماکن تاریخی اصفهان، دور 
مهمانان  شکالت  یک  و  لبخند  با  و  می شوند  جمع  هم 

خارجی را به شناخت اسالم دعوت می کنند.
داستان از محرم امسال آغاز می شود. از چند طلبه جوان 
استقبال  به  خندان،  لبی  و  شکالت  ظرف  یک  با  که 
را  اسالم  خودشان  زبان  به  و  می روند  خارجی  مهمانان 
تبلیغ می کنند. گروه »راه دوستی« چند طلبه خوش ذوق 
اصفهانی هستند که با هدف           تبلیغ اسالم، به اماکن تاریخی 
شهر خود می روند و با روی خوش از توریست های خارجی 
استقبال می کنند تا آن ها را بی واسطه با اسالم آشنا کنند. 
حجت االسالم »سیدمهدی میر« یکی از اعضای جوان راه 
دوستی است که از او می خواهیم به نمایندگی از دوستانش 
از این گروه برایمان بگوید و او هم با لهجه شیرین اصفهانی 
زبان دان  طالب  از  جمعی  با  »کار  می گوید:  گروه  این  از 
تبلیغ  تجربه  غالبا  که  شد  شروع  اصفهان  علمیه  حوزه 
خارج از کشور هم داشتند. از اول ماه محرم امسال، اولین 
گروه تبلیغ بین الملل حوزه علمیه در اصفهان به اسم گروه 
تبلیغ بین الملل راه دوستی راه اندازی شد. این کار ما تبلیغ 
به شمار  بین الملل  تبلیغ  شاخه های  از  که  است  توریست 
می آید. یعنی یکی از رسالت های ما تبلیغ اسالم در خارج 
از کشور برای غیرفارسی زبان ها و غیرمسلمان هاست. خب 
قبال هر طلبه ای که به زبانی مسلط بود، او را به آن کشور 
مربوطه برای تبلیغ می فرستادند. در چند سال اخیر کار 
دارد به سمتی می رود که ما به جای  تبلیغ خارج از کشور 
از پتانسیلی که آن ها به کشور ما می آیند، استفاده کنیم. 
گروه »راه دوستی« هم مبتنی بر همین هدف راه اندازی 
شد. خب اصفهان هم یکی از شهرهای توریست پذیر ایران 
است و طبیعتا ظرفیت این کار در این شهر بیشتر است.«

کریسمس را به توریست ها تبریک می گوییم
»گروه  می کند.  آغاز  کارگروه  چهار  با  کارش  دوستی  راه 
ما چهار رکن اصلی دارد. کارگروه تبلیغ چهره به چهره، 
کارگروه  و  مکتوب  کارگروه  مجازی،  تبلیغ  کارگروه 
مجازی،  فضای  در  فعالیت هایم  خاطر  به  من  پژوهش. 
از  یکی  گروه هستم.  این  مجازی  تبلیغ  کارگروه  مسئول 
کشور  از  توریست ها  این  وقتی  که  است  این  ما  کارهای 
می روند، رابطه مان را با آن ها تداوم بدهیم. معموال ایمیل 
و آدرس هر شبکه ای را که در آن عضو هستند می گیریم. 
غالبا هم دفترچه ای به آن ها می دهیم که برای ما یادگاری 
بنویسند و در ضمن نوشتن یادگاری، به آن ها می گوییم 
از  بنویسید؛  ما  برای  را  ارتباطی  راه  خوشحال می شویم 
ایامی  مثال  و  کنیم  می  حفظ  را  خود  ارتباط  طریق  این 
اولین  از  تبریک می گوییم.«  به آن ها  را  مثل کریسمس 

برخورد این مهمانان خارجی با مبلغان که می پرسم، جواب 
با ما بسیار محترمانه است  می دهد: »برخورد توریست ها 
و تصورشان از ما تصور یک کشیش مسیحی است. البته 
شاید یک ترس اولیه هم داشته باشند؛ با توجه به چیزی 
که از یک آخوند یا مال شنیده اند! اما کم کم با احوالپرسی  

و خوش وبش ما یخشان آب می شود.«
از ما درباره داعش می پرسند

از نظر این طلبه جوان سوال ها و دغدغه های توریست ها 
این  تقسیم می شود. کسانی که صرفا ظاهر  به دو دسته 
سوال های  نتیجه  در  و  است  جذاب  برایشان  روحانیون 
آن ها  سراغ  پر  دست  که  کسانی  و  می پرسند  سطحی 
سطحی  سوال های  افراد،  این  از  »تعدادی  می آیند. 
آن  است؛  مشکی  عمامه ات  شما  اینکه  مثل  می پرسند؛ 
باالتر  شما  رتبه  یعنی  این  چیست؟  دلیلش  سفید،  یکی 
خود  های  کشیش  از  که  تصوری  به  توجه  با  یا  است؟ 
ازدواج  می کنید؟  زندگی  کجا  شما  می پرسند  دارند، 
شده  فکر  که  هستند  کسانی  دوم  دسته  اما  و  می کنید؟ 
اسراییل،  ایران و  رابطه  از  این مسافرها  سوال می پرسند. 
وحدت شیعه و سنی، رابطه اسالم با دیگر ادیان و حقوق 
زنان می پرسند. سوال غالبی هم که مطرح می شود، درباره 
سوال  است؛  داعش  ویژه  به  و  تروریسم  و  اسالم  ارتباط 
می کنند شما مسلمان هستید یا نه؟ که می گوییم بله و 
دوباره می گویند اینها هم که مسلمانند و اینجا برای آن ها 
توضیح می دهیم که در هر آیینی تندروها وجود دارد. در 
مسیحیت و یهود هم چنین تندروی هایی وجود دارد که 

البته در آخر هم از ما قبول می کنند.« 
ایرانی ها برایمان کف می زنند!

بر  عالوه  اصفهانی،  طالب  چهره  به  چهره  تبلیغ  این 
آمده  ایرانی ها هم خوش  مذاق  به  توریست های خارجی، 
خود  به  را  تبلیغ  این  حاشیه های  شیرین ترین  از  یکی  و 
حوزه  به  سنتی  نگاه  یک  »هنوز  است.  داده  اختصاص 
علمیه حاکم است تا جایی که برای رفقای طلبه خودمان 
هم کار ما جالب است؛ مردم عادی که بماند. مورد داشتیم 
و  هستیم  ها  توریست  با  علمی  و  فلسفی  بحث  حال  در 
ایرانی ها هم دور ما جمع شده اند؛ وقتی سوالی یا شبهه ای 
پرسیده اند و ما جواب داده ایم، شروع کرده اند به سوت و 
کف زدن. یکی از حاشیه های جالب کار ما موقعی است که 
ایرانی هایی که متوجه موضوع بحث ما می شوند،حمایتمان 
می کنند و می گویند ماشاءاهلل حاج آقا، خوب جوابشان را 
دادی یا بارها اتفاق افتاده که آمده اند و پیشانی طلبه ها را 

بوسیده اند و گفتند روسفیدمان کردید.«
خوشحال  رهبری  نامه  خواندن  با  توریست ها 

می شوند

و  رهبری  نامه  انتشار  دوستی  راه  اصلی  کارهای  از  یکی 
ارایه آن به مهمانان خارجی است. »»ما نامه حضرت آقا 
را عالوه بر اینکه به هفت هشت زبان ترجمه کرده ایم به 
صورت تایپوگرافی یا پوستر هم درآوردیم. وقتی به جوانان 
اروپایی  جوانان  برای  ما  رهبر  که  را  نامه ای  می گوییم 
نوشته اند خوانده اید، اول کمی جا می خورند و بعد از کمی 
آن ها  برای  را  رهبری  نامه  جوهرهای  نه.  می گویند  فکر 
که می خوانیم و می گوییم پیام این نامه فقط حقیقت یابی 
است. خوشحال می شوند و کمترین واکنش این است که 
طرح  آن  یا  نامه  ما  وقتی  است؟  نوشته  چه  ببینیم  بده 
گرافیکی را به آن ها می دهیم، نگاهی می کنند و می خوانند 
و به زبان خودمان ایولی می گویند و نامه را می گیرند و با 

خود می برند.«
به زبان انگلیسی پرده خوانی عاشورا می کنیم

می شود  آغاز  عاشورا  و  محرم  با  دوستی  راه  کار  شروع 
تا  بیفتند  فکر  به  ها  طلبه  که  می شود  باعث  همین  و 
بگیرند.  نظر  در  روزها  این  برای  موثر  و  جدید  برنامه ای 
»»در ایام محرم هم برنامه ویژه داشتیم. با توجه به اینکه 
اکثر توریست های اصفهان از یزد می آیند و عزاداری های 
باشکوه این شهر را دیده اند، برایشان جالب بود که بدانند 
قضیه امام حسین چیست؟ برای همین یکی از کارهای ما 
در ایام محرم پرده خوانی به زبان های انگلیسی، اسپانیایی 
به  و  می گفتیم  )ع(  امام حسین  از  مثال  بود.  فرانسوی  و 
)ع(  علی  می پرسیدند  آن ها  می رسیدیم؛  )ع(  علی  امام 
کیست و ما به عقب برمی گشتیم و به دنبال آن از پیامبر 
از  کلی  تاریخ  یک  ما  پس  می کردند؛  سوال  )ص(  اسالم 
ابتدای اسالم تا عاشورا را می گفتیم؛ اما آن تاثیر احساسی، 
نوع  خاطر  به  است؛  پرده خوانی  در  شورانگیز  و  عاطفی 
نمایش و بیان موثرتر است. و توریست های زیادی بوده اند 
که شاید اصال الئیک یا سکوالر بودند؛ اما مثال با شنیدن 
مصیبت حضرت ابوالفضل گریه کردند. البته ما به این حد 
کفایت نمی کنیم و قصه عاشورا را به مظلومیت شیعه در 
موضوع  درباره  خصوص  به  و  می کنیم  وصل  اخیر  زمان 
صحبت  آن ها  با  فلسطین  مردم  مظلومیت  و   اسراییل 

می کنیم.« 

اسالم را در ایران می شناسند
بیشتر این مسافران هنگام ورود به ایران تصورات عجیبی 
اما  دارند؛  شیعه  خصوص  به  و  مسلمان  و  ایرانی  درباره 
و  مردم  نزدیک  از  و  می شود  باز  کشور  به  آن ها  پای  تا 
عوض  کلی  به  نظرشان  می بینند،  را  شیعه  روحانیون 
پرده خوانی  در   لهستانی  گروهی  دفعه  »یک  می شود. 
سمت  مراسم،  این  پایان  از  پس  داشتند.  حضور  عاشورا 
من آمدند و گفتند ما پزشک هستیم و از شما سوال هایی 
از  از پیشرفته ترین کشورهای جهان  داریم. لهستان یکی 
از من سوال کردند؛  درباره مسایلی  است.  پزشکی  لحاظ 
مثال درباره نظر اسالم درخصوص پیوند کلیه پرسیدند و 
اینکه آدم زنده می تواند کلیه اش هدیه کند یا نه؟ وقتی 
من گفتم این کار به نوعی مستحب است، به من گفتند 
مترقی ترین کشورهاست چرا که در خیلی  از  یکی  ایران 
از کشورهای جهان ممنوعیت قانونی برای این کار وجود 

دارد.«
»یکی  رفته اند.  پیش  مسلمان شدن  پای  تا  هم  خیلی ها 
از توریست های مشتاق، یک خانم اسپانیایی بودند. با این 
خانم هم یک روز تمام درباره اسالم حرف زدیم و موقع 
خداحافظی به ما گفت: من یقینا من تمام حقوق امسالم 
بتوانم  با خانواده  بعد همراه  تا سال  انداز می کنم  را پس 
بیشتر مطالعه  ایران و تشیع  یقینا درباره  بیایم؛  ایران  به 
خواهم کرد. ما هم به او منابعی برای مطالعه بیشتر هدیه 
دادیم. اصال  همیشه کتاب ها و جزوه هایی تهیه می کنیم 
امان  به  را  آنها  که  نیست  اینگونه  می دهیم؛  آن ها  به  و 
االن  خانم  این  مطالعه  شاید  بسا  چه  کنیم.  واگذار  خدا 
شده  مسلمان  بعد  سال  تا  که  باشد  رسیده  حدی   به 

باشد!«

حوزه  مدیر  اصفهان:  وطن-  کیمیای 
اینکه  بیان  با  شهرضا  مدینهالعلم  علمیه 
عربستان از قدرت و نفوذ شیعیان عربستان 
و عالِمی مانند شیخ نمر هراس دارد، گفت: 
در  که  می ترسد  این  از  عربستان،  دولت 
مانند  برجسته ای  شخصیت  کشورش 

سیدحسن نصراهلل به  پا خیزد.
امروز  صالح  نعمت اهلل  سید  حجت االسالم 
فارس در شهرضا  با خبرنگار  در گفت وگو 
گفت: خبر شهادت مظلومانه عالم و مجاهد 
و باتقوا شیخ محمد باقرالنمر به دست رژیم 
خو ن آشام و سرسپرده عربستان، موجی از 
غم  و اندوه و خشم را در کشورهای اسالمی 

به راه انداخته  است.
حوزه های  ناراحتی  و  تاثر  به  اشاره  با  وی 
علمیه نسبت به این عمل، اظهار کرد: در 
حوزه علمیه مدینهالعلم صاحب الزمان)ع( 
حوزه های  همه  با  هم صدا  امروز  شهرضا 
این  به  نسبت  اعتراض  به  کشور  علمیه 
عمل تجمع و مراسمی برگزار خواهد شد.

شهرضا  مدینهالعلم  علمیه  حوزه  مدیر 
مراجع  علمی  دروس  تعطیلی  به  اشاره  با 
بزرگوار در اعتراض به این اقدام آل سعود، 
آن  به  باید  که  مسأله ای  کرد:  تصریح  
این  از شهادت  اهداف آل سعود  توجه کرد، 
عالم بزرگ شیعی عربستان دارد؛ البته به 

لطف الهی این اهداف محقق نخواهد  شد.
صالح با برشمردن این اهداف، خاطر نشان  
کرد: اولین هدفی که این رژیم به دنبال آن 
ایران در سطح  با  است، مخالفت و رقابت 

اقدام  این  با  آل سعود  رژیم  است؛  منطقه 
قصد دارد قدرت و برتری خود را نسبت به 
به کشور های مسلمان منطقه نشان   ایران 
با  بخواهد  آن ها  از  طریق  این  از  و  دهد 
ایران همکاری نکنند و به جمع کشور های 

هم پیمان با آل سعود ملحق  شوند.
وی افزود: این عمل وحشیانه نه تنها این 
نمی کند،  نزدیک  عربستان  به  را  کشورها 
بلکه موجب تنفر آن ها از این رژیم می شود.

شهرضا  مدینهالعلم  علمیه  حوزه  مدیر 
نفوذ  و  قدرت  از  عربستان  اینکه  بیان  با 
شیعیان عربستان و عالمی مانند شیخ نمر 
هراس دارد، گفت: عربستان از این می ترسد 
که در کشور او شخصیت برجسته ای مانند 
اینها  زیرا  خیزد؛  پا  به   سیدحسن نصراهلل 
در این چند ساله به مشاهده تاثیرگذاری 
نفوذ  و  لبنان  در  نصراهلل  حسن   سید 
و  پی برده اند  شیعه  روحانیون  قدرت  و 

نیز  آن ها  منطقه   در  روزی  می ترسند 
پیدا سیدحسن نصراهلل  مانند   شخصیتی 

 شود.
صالح افزود: عربستان با شناسایی و اعدام 
افراد تاثیرگذار به دنبال جلوگیری از نفوذ 
آن ها و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم 
را  اما خداوند دوستان خود  است؛  منطقه 
زمینه ای  شهد  این  خون  و  می کند  یاری 
حرکت  و  عربستان  شیعیان  بیداری  برای 
کشورهای  سایر  در  مردم  تمام  جنبش  و 

اسالمی می شود.
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  افزود:  وی 
به عنوان مدافع حقوق شیعیان وظیفه دارد 
بین المللی  مجامع  و  دیپلماسی  طریق  از 
کشور و مسئوالن عربستان را به دادگاه های 
بین المللی معرفی کند و خواستار محاکمه 

آن ها بشود.

راه دوستی، گردشگران را با اسالم آشنا می کند

تالش طالب در گروه راه دوستی برای شناساندن ارزش های اسالم

مدیر حوزه علمیه مدینه العلم شهرضا:
آل سعود از ظهور شخصیتی مانند سیدحسن  نصراهلل در کشورش می ترسد
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ضرب المثل های ایرانی 
به اشتهای مردم نمی شود نان خورد.

به جای شمع كافوری، چراغ نفت می سوزد.
بچه سر پیری، زنگوله پای تابوته.

بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه.
بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد    یا طاق فرود آید، یا قبله كج آید

بدهكار رو كه رو بدی طلبكار می شه.
برادران جنگ كنند، ابلهان باوركنند.

برادری به جا، بزغاله یكی هفت صنار.
برای كسی بمیر كه برات تب كنه.
برای همه مادره، برای ما زن بابا.

برای یك بی نماز، در مسجدو نمی بندند.
برای یه دستمال قیصریه رو آتیش می زنه.

بر عكس نهند نام زنگی، كافور.
به روباهه گفتند: شاهدت كیه؟ گفت: دمبم.

به زبون خوش، مار از سوراخ در میاد.
بزك نمیر بهار میاد   كمبزه با خیار میاد

بلبل هفت تا بچه می ذاره، شیش تاش سوسكه، یكیش بلبل.
به مالت نناز كه به یك شب بنده، به حسنت نناز كه به یك 

تب بنده.
به ماه میگه تو در نیا، من در میام.

بِز گر از سرچشمه آب می خوره.
به یكی گفتند: سركه هفت ساله داری؟ گفت: دارم و نمیدم، 

گفتند: چرا؟ گفت: اگر می دادم هفت ساله نمی شد.
گفت:  بپر.  گفتند:  مرغم.  گفت:  ببر،  بار  گفتند:  شترمرغ  به 

شترم.
بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم كرده.

به گاو و گوسفند كسی كاری نداره.
بیله دیگ، بیله چغندر. 

به قاطر گفتند: بابات كیه؟ گفت: آقاداییم اسبه.
به كیشی آمدند، به فیشی رفتند.

به گربه گفتند: گهت درمونه، خاك پاشید روش.
این  از  من  گفت:  نمیذاری؟  زلف  چرا  گفتند:  كچله  به 

قرتی گیری ها خوشم نمیاد.
به كك بنده كه رقاص خداست.

گوشمو  در  نشنو  بگو  می گذارم،  هم  چشممو  نبین،  بگو 
می گیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمی تونم.

بگیر و ببند بده دست پهلوون.
بمرغشان كیش نمیشه گفت

بهر كجا كه روی آسمان همین رنگه
داشت  : گفت   . مرد  گرسنگی  از  بابات   : گفتند  یكی   به 

 و نخورد 

تلفن های همراه امروزه به بخش جدایی ناپذیری 
نیز  كودكان  بلكه  بالغ،  افراد  تنها  نه  زندگی  از 
تبدیل شده است. بر اساس آمار موجود چیزی 
نزدیك به 22 درصد كودكان 6 تا 9 سال ، 60 
درصد   84 و  ساله   14 تا   10 كودكان  درصد 
كودكان 15 تا 18 ساله، در آمریكا دارای تلفن 
همراه هستند. بر همین اساس، آمار كودكان 8 
تا 12 ساله كه از تلفن همراه استفاده می كنند 

نیز، افزایش پیدا خواهد كرد.
با توجه به استفاده روز افزون از تلفن های همراه 
در بین كودكان و نوجوانان، بر آن شدیم تا شما 
آشنا  ارتباطی  وسیله  این  درباره  مسایلی  با  را 

كنیم:
استفاده از تلفن همراه در شرایط اضطراری

همراه  تلفن  فواید  بهترین  از  یكی  شك  بدون 
برای كودكان و نوجوانان، قابلیت استفاده از تلفن 
شرایطی  در  است.  اضطراری  شرایط  در  همراه 
مثل دور بودن از خانه برای مدتی طوالنی، بیرون 
رفتن به همراه دوستان یا سایر شرایط می توان 

از تلفن همراه استفاده كرد.
مشکالت حاصل از استفاده تلفن همراه:

مشکالت روحی:
بر اساس مطالعات جدید انجام شده، استفاده از 
باشد. همچین  آور  اعتیاد  تلفن همراه می تواند 
تلفن  از  استفاده  میزان  بین  مستقیم  ارتباطی 
همراه و احساس افسردگی وجود دارد. بیشتر 

دچار  حال  زمان  در  كه  نوجوانانی  و  كودكان 
استفاده  زیاد  تلفن همراه  از  افسردگی هستند، 

می كنند.
««ضعف بینایی:

همانند كاربران كامپیوتر ، كاربران تلفن همراه 
پیامك  فرستادن  صرف  را  زیادی  زمان  كه 
می كنند و مجبورند برای دیدن عبارت بر روی 
صفحه یا صفحه كلید به چشم خود فشار بیاورند؛ 
این امر به ضعیف شدن چشم ها منجر می شود.

پخش باکتری ها:
با توجه به اینكه ما برای صحبت با تلفن همراه 
آن را به دهان خود نزدیك می كنیم و بسیاری از 
اوقات در زمانی كه تلفن همراه در نزدیكی ماست 
عطسه یا سرفه می كنیم، این مسأله موجب می 
شود تا تلفن همراه به نوعی وسیله آلوده تبدیل 
انتقال  را  آلودگی  تواند  می  راحتی  به  كه  شود 

بدهد.
تومور مغزی و کاهش اسپرم:

بر اساس برخی تحقیقات انجام شده اشعه های 
همراه،  تلفن های  در  موجود  الكترومغناطیسی 
كاهش  و  مغزی  تومورهای  تشكیل  باعث 
تمامی  در  البته  می شود.  مردان  در  اسپرم 
نشده  تایید  نظریه  این  شده  انجام   تحقیقات 

است.
کم خوابی:

بسیاری از كاربران نوجوان تلفن های همراه در 

میانه شب به خاطر دریافت كردن یك پیامك 
یا پاسخ به تماس از خواب بر می خیزند و اغلب 
دچار كم خوابی می شوند و در روز بعد خسته 

هستند.
وابستگی به تلفن همراه:

 37  ، آمریكا  در  شده  انجام  تحقیق  یك  در 
اند  گفته  همراه  تلفن  كاربر  نوجوان  درصد 
زندگی ادامه  به  قادر  همراه  تلفن  بدون   كه 

است  شده  مشخص  همچنین  نیستند.   
دهند  می  ترجیح  نوجوانان  از  بسیاری  كه 
رابطه  تلفن  طریق  از  خود  دوستان  با 
مالقات  را  همدیگر  كمتر  و  باشند   داشته 

كنند.
دروغگویی:

چیزی  كه  است  شده  مشخص  همچنین 
تا   18 بین  كاربران  از  درصد   39 به  نزدیك 
استفاده  تلفن همراه  از  كه  زمانی  در  29 ساله 
دروغ  خود  حضور  مكان  مورد  در  كنند،   می 

می گویند.
هزینه ها:

حساب  صورت  كه  زمانی  در  والدین  بسیاری 
بینند، شوكه  می  را  فرزندان خود  همراه  تلفن 
می شوند. استفاده از سرویس های مختلف ، مثل 
پیام های صوتی و تصویری و همچنین اینترنت 
تحمیل خانواده  بر  را  سنگینی  هزینه   می تواند 

 كند.

نحوه نگهداری دوغ
دوغ به عنوان یكی از فرآورده های جانبی ماست و یك نوشیدنی 
ارزشمند است. حتما می دانید كه برای تهیه ماست، شیر باید حتما 

جوشانده شود. 
روش های نگهداری دوغ، نحوه درست کردن ماست ترش

pH ماست اسیدی است و اسید الكتیك باالیی دارد و به همین 
دلیل، اجازه رشد به خیلی از میكروب ها را نمی دهد.

مساله ای كه با دوغ داریم این است كه دوغ های سنتی از نظر آب 
و مواد معطر مثل سبزیجات و عرقیاتی كه به آن اضافه می شود، 
از نظر بهداشتی مشكوك هستند و موارد متعددی از آلودگی های 
میكروبی در این نوع از نوشیدنی ها در آزمایشگاه ها به اثبات رسیده 
است. درباره دوغ های صنعتی نیز، اگر وقتی دوغ تولید می شود، 
زنجیره حمل و نقلش، در شرایط سرمایی مناسبی باشد، یعنی از 
كامیون های یخچالدار با دمای معموال بین 4 تا 8 درجه سانتی گراد 
باالی صفر استفاده شود، اغلب مشكل خاصی ایجاد نمی شود؛ البته 

به شرطی كه در مغازه هم در یخچال نگهداری شود.
متاسفانه برخی مغازه داران، دوغ را در بیرون از یخچال می گذارند. 
این مساله به ویژه در فصل گرما باعث می شود كه هم گاز زیادی 
در دوغ تولید شود و هم مزه اش بیش از حد ترش شود و حتی به 
تلخی بزند. یعنی آنزیم های تجزیه كننده پروتئین فعال شده و در 
نهایت مزه نامناسبی ایجاد كنند و تاریخ انقضا سریع تر از آنچه روی 
بطری نوشته شده است، فرا می رسد؛ زیرا تاریخ انقضای درج شده 

را به شرط نگهداری دوغ در یخچال تخمین زده اند .
برخی خانم های خانه دار، ماست را خارج از یخچال نگهداری می 
كنند تا ترش شود و بعد، از آن دوغ می گیرند یا به شیر نجوشیده 
ماست می زنند تا تبدیل به دوغ شود. با این كه ترش شدن ماست به 
معنی فساد آن نیست؛ زیرا میزان ترشی آن بستگی به میزان اسید 
و حتی ماست  ازبین برنده میكروب هاست  دارد كه خود  الكتیك 
كلسیمش  زیرا جذب  باشد؛  ترش  كمی  كه  است  ماستی  خوب، 
بیشتر است. اما توصیه می شود خانم ها ماست را در پایین یخچال 
قرار دهند تا به تدریج ترش شود. به عالوه، اضافه كردن ماست به 

شیر نجوشیده هم برای تهیه دوغ اصال توصیه نمی شود. 

 بی حسی موضعی جایگزین قطع 
دردناک عصب می شود

استاد و محقق ایرانی دانشگاه »رایرسون« كانادا پس از موفقیت در مراحل 
آزمایشگاهی و نمونه    سازی دستگاه هدایت، تقویت و تمركز امواج فراصوت 
برای مقاصد درمانی از جمله سوزاندن عصب های دردناك و تسكین دردهای 

مزمن، به دنبال استفاده از این سامانه در بی حسی موضعی است.
دكتر توكلی كه با همكاری اساتید و جمعی از دانشجویان دكتری، در حال 
توسعه و تكمیل این فناوری هستند تا از امواج بی خطر و پركاربرد فراصوت 
در  ایسنا  خبرنگار  با  گفت وگویی  در  كنند،  استفاده  درمانی  مقاصد  برای 
می شود.  شناخته   )HIFU( هایفو  نام  با  فناوری  این  گفت:  كانادا  تورنتوی 
فناوری »هایفو« در قالب طرح های مشترك با مراكز علمی و پژوهشی داخل 
كشور و هم به صورت تحقیق در مرزهای دانش در دانشگاه رایرسون كانادا در 
حال توسعه و كاربردی سازی قرار دارد. وی با اشاره به یكی از طرح های موفق 
و جدید »هایفو« برای سوزاندن عصب های دردناك، از جمله نقاط قوت این 
طرح را تبدیل دستگاه های تصویربرداری سونوگرافی موجود در بیمارستان ها و 
مراكز درمانی به سامانه »هایفو« ذكر كرد و گفت: با این روش سامانه ای ارزان، 
بی خطر و در دسترس برای تشخیص و درمان گروهی از بیماری ها در اختیار 
اینكه در  بیان  با  مراكز درمانی قرار خواهد گرفت. استاد دانشگاه رایرسون 
برخی بیماری های ناشی از اختالل عصبی مانند گرفتگی عضالت یا دردهای 
موضعی مزمن، تنها راه درمانی قطع عصب است، گفت: در این پژوهش ما به 
روشی برای غیرفعال كردن )بالك( اعصاب دست پیدا كرده ایم كه با كمك آن 
می توان به جای جراحی های معمول قطع عصب یا دیگر درمان های تهاجمی 
مانند سوزاندن با وارد كردن سوزن های حرارت دهنده یا منجمد كردن ریشه 
عصب، از روی پوست و با تاباندن امواج فراصوت این گونه عصب های دردناك 
را بدون عوارض جانبی غیرفعال كنیم. وی با اشاره به حساسیت شبكه عصبی 
و اهمیت دقت در مداخله برای درمان عصب، تعیین دقیق محل عصب، دمای 
این طرح  پیچیدگی های  از جمله  را  فراصوت  امواج  اثر  میزان  و  نیاز  مورد 
برشمرد و افزود: ما با موفقیت این سامانه را در مدل های حیوانی آزمایش 
كردیم و می توانیم با تامین پشتیبانی های مورد نیاز، آن را تا سال آینده به 
مرحله تولید صنعتی و كاربرد بالینی برسانیم. دكتر توكلی به همكاری با مراكز 
تحقیقاتی و علمی ایران اشاره كرد و گفت: نمونه های نیمه صنعتی از دستگاه 
جراحی های  و  پوستی  درمان های  در  بیشتر  كه  فراصوت  امواج  با  درمانی 
عمومی سطحی كاربرد دارد، با همكاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران تولید شده كه آن دستگاه هم در صورت تامین مالی می تواند به صورت 
صنعتی در كشور تولید شود. وی افزود: هم اكنون ما در پی آن هستیم كه با 
استفاده از دستگاه »هایفو« بتوانیم عصب را به صورت موقت غیرفعال كنیم. 
بیهوشی  به  نیاز  گاهی  یا  بی حسی  داروهای  تزریق  به جای  حالت  این  در 
عمومی در جراحی، امكان عمل بدون تزریق دارو به وجود خواهد آمد. استاد 
دانشگاه رایرسون كانادا تصریح كرد: دانشجویان ایرانی با مهارت های علمی 
خوبی كه دارند، در آزمایشگاه های اینجا می توانند مراحل عملی تحقیقات 
خود را كامل كنند و هم اكنون هم گروهی از آنان به عنوان هیئت عملی در 

ایران یا در صنایع كشور مشغول به خدمت شده اند.
دكتر توكلی، یكی از محققان برجسته و شناخته شده در زمینه كاربردهای 
درمانی امواج فراصوت )هایفو( به شمار می رود و هم اكنون چند پژوهش در 
و كارایی دستگاه سوزاندن عصب  توانمندی ها  تكمیل  برای  مقطع دكتری 
توسط دانشجویان ایرانی در آزمایشگاه تحقیقاتی وی در دانشگاه »رایرسون« 

در حال انجام است.

رضب املثل  «« علمی«« ارسار خانه داری
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شهردار اصفهان با اشاره به اینكه پروژه هاي شهرداري بسیار زیاد است، 
گفت: برخي از این پروژه ها به سرعت احداث و در اختیار همشهریان قرار 

می گیرد اما پس از چندین ماه رسما افتتاح می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، مهدي جمالي ن ژاد 
در حاشیه افتتاح پروژه های شهرداري منطقه 9 اصفهان كه در قالب طرح 
»هر هفته با چند افتتاح« برگزار شد، به تدوین برنامه اصفهان 1400 اشاره 
و اظهار كرد: در طول 108 سال كه اصفهان شهرداري داشته، همیشه به 
صورت هدفمند توسعه پیدا كرده است؛ امروز نیز برنامه اصفهان 1400 را 

به عنوان برنامه میان مدت تقدیم شوراي اسالمي شهر كرد.
این  افزود:  آكواریوم  تفریحي  گردشگري  پروژه  ساخت  به  اشاره  با  وي 
از كشور  بخش خصوصي  مشاركت  و  پیمانكار خارجي  توسط  آكواریوم 
تركیه در حال انجام است كه با سرعت مشاركت كننده تا پیش از عید 
آماده و نخستین آكواریوم كشور همراه باغ خزندگان در ایام نوروز براي 

بازدید عموم آماده مي شود.
شهرداري اصفهان همچنین از احداث جایگاه هاي كوچك سوخت رسان 
كه  است  نخستین شهري  اصفهان  كرد:  تصریح  و  داد  اصفهان خبر  در 
جایگاه های كوچك سوخت رسان را به صورت متوازن و متعادل در تمام 

مناطق و محله ها احداث مي كند.
مورد  بسیار  سوخت رسان  جایگاه های  روش  این  اینكه  بر  تاكید  با  وي 
استقبال سایر شهرهاي كشور از جمله تهران قرار گرفته است، تصریح 
كرد: این پروژه در راستاي كاهش آلودگي هواي اصفهان با مشاركت  بخش 

خصوصي عملیاتي و اجرایي شده است.
جمالي ن ژاد با اشاره به افتتاح پروژه هاي هفتگي شهرداري گفت: پروژه هاي 
شهرداري بسیار زیاد است و برخي از این پروژه ها همچون خیابان شهید 
حجازي به سرعت انجام و به بهره برداري عموم رسیده؛ اما پس از چندین 

ماه رسما افتتاح شده است.
وی در ادامه با بیان اینكه در كنار پروژه هاي كالبدي به برنامه هاي نرم افزاري 
نیز توجه داریم، اضافه كرد: فردا كنفرانس برند گردشگري ملي با حضور 
12 مدعو خارجي و صاحب نظران گردشگري برگزار مي شود،؛همچنین در 
روز 23 و 24 ماه جاري همایش سرمایه گذاري بخش خصوصي در دوران 

پساتحریم در اصفهان برگزار خواهد شد.
شهرداري  نگاه  بر  مبنی  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  اصفهان  شهردار 
اصفهان به مناطق محروم بیان كرد: در برنامه های میان مدت اصفهان براي 
نقاط محروم، بودجه متناظر در نظر گرفته شده، به نحوي كه مناطق كم تر 

برخوردار توزیع عادالنه خدمات پیدا كنند. 
با  ورزش  و  آموزش  همچون  سرانه ها  برخي  چند  هر  كرد:  تاكید  وی 
شهرداري ارتباطي ندارد، اما شهرداري در راستای سرانه متوازن در این 

زمینه با سایر سازمان ها همكاري مي كند.
جمالی نژاد با اشاره به اینكه شهرداري صدها پروژه در دست افتتاح دارد كه 

بهره برداری از بخشي از آنها به سال بعد موكول مي شود، تصریح كرد: هدف 
از افتتاح پروژه ها، ارتباط رو در رو و بهانه اي براي ارتباط با مردم مناطق و 

محله ها و درك عمق نیاز آنها است.
وي در پایان با اشاره به اینكه تاكنون 60 درصد از بودجه شهرداري اصفهان 
محقق شده است كه در سطح كالن شهرها رقم بسیار خوبي است، اضافه 
سیاست  شهرداري  و  است  خاص  بسیار  كشور  اقتصادي  وضعیت  كرد: 

متعادل را در پیش گرفته است.
بهره برداری از سه پروژه فرهنگي، تجاري و شهري در شهرداري 

منطقه 9 اصفهان
ظهر امروز سه پروژه فرهنگي ورزشي، تجاري اداري و شهري، در شهرداري 

منطقه 9 اصفهان به بهره برداري رسید.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، ظهر امروز در نهمین 
برنامه از طرح »هر هفته با چند افتتاح« در منطقه 9 شهرداري اصفهان، 
سه پروژه شامل یك خیابان، یك مجموعه فرهنگي و ورزشي و نیز یك 

ساختمان تجاري به بهره برداری رسید.
خیابان شهید احمد حجازي كه حدفاصل خیابان های آتشگاه و اشرفی 
اصفهانی به طول یك هزار و 360 متر با هزینه كلي 85 میلیارد و 760 
هاشمی  محمد  شهید  پدر  دست  به  امروز  شده،  احداث  ریال  میلیون 

روبان چینی شد.
همچنین مجموعه فرهنگي ورزشي محله سودان واقع در خیابان آتشگاه، 
خیابان بهشت با هزینه كلي 13 میلیارد و 500 میلیون ریال با حضور 

همسر شهید بهشتی نژاد به بهره برداری رسید.
ساختمان تجاري اداري قدس واقع در خیابان آتشگاه، خیابان قدس نیز با 
هزینه كلي 25 میلیارد و 800 میلیون ریال از دیگر پروژه هاي منطقه 9 

بود كه امروز توسط پدر شهید مانیان افتتاح شد.
گفتني است، در آیین افتتاح این سه پروژه شهردار اصفهان، اعضاي شوراي 
اسالمي شهر، خانواده شهدا و اهالي محله های مختلف منطقه 9 حضور 

داشتند.
««رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان:

»هر هفته با چند افتتاح« ارتباط بین مردم و مسئوالن را نزدیک تر 
کرده است

رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: برگزاري آیین افتتاحیه با عنوان 
طرح »هر هفته با چند افتتاح« ارتباط بین مردم و مسئوالن را نزدیك تر 

كرده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، رضا امیني در حاشیه 
بهره برداري از سه پروژه فرهنگي، تجاري و شهري در شهرداري منطقه 9 
اصفهان كه به دنبال اجراي طرح »هر هفته با چند افتتاح« برگزار شد،  با 
اشاره به اینكه بهره برداري از خیابان شهید احمد حجازي مي تواند نقش به 
سزایي در كاهش حجم ترافیك منطقه غرب اصفهان داشته باشد، اظهار 
كرد: هزینه آزادسازي این پروژه از محل معوض با امالك شهرداري در 

منطقه تامین شده است.
وي همچنین با اشاره به بهره برداري از مجموعه فرهنگي ورزشي محله 
سودان واقع در خیابان آتشگاه بیان كرد: برخي نسبت به بهره برداري از 
پروژه ها قبل از افتتاح انتقاد دارند و این در حالي است كه باید توجه داشته 
باشیم كه تا زمان افتتاح با توجه به برنامه ریزي هاي انجام شده، این پروژه  ها 

بالاستفاده مي ماند و بهتر است كه در اختیار شهروندان قرار گیرد.
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان برگزاري آیین افتتاحیه با عنوان طرح 
»هر هفته با چند افتتاح« براي پروژه هاي شهري در محله های مختلف را 
ایجاد ارتباط چهره به چهره مسئوالن با شهروندان اعالم كرد و گفت: با این 
ارتباط به شهروندان این امكان داده مي شود تا به صورت مستقیم با بخشي 
از بدنه حاكمیت ارتباط داشته باشند و مشكالت شخصي و محله اي خود 
را بیان كنند. وي با بیان اینكه نیازهاي شهروندان در برنامه ریزي بودجه 
شهرداري اصفهان در سال 95 به خوبي دیده می شود،  ادامه داد: در این 
راستا براي كاهش فاصله در محله های مختلف شهر و سرعت دهي به پروژه 

محرومیت زدایي اقدامات خوبي انجام شده است.
بودجه محرومیت زدایي در دوره چهارم شوراي  اینكه  به  اشاره  با  امیني 
اسالمي شهر اصفهان نسبت به دوره  هاي قبل افزایش چشمگیري داشته 
توسط  كه  شورا  فعالیت  نخست  سال  در  بودجه  این  كرد:  اضافه  است،  
شوراي سوم نیز تصویب شده بود، 14.7 میلیارد تومان بوده است و این 

در حالي است كه در سال 94 به 90 میلیارد تومان افزایش یافته است.
و در عین حال  زیبا  اصفهان  اینكه ظاهر شهر  به  اشاره  با  ادامه  وي در 
فریبنده است، گفت: این در حالي است كه شهروندان در محله های این 

شهر با فرسودگي ها و چالش هاي زیادي دست و پنجه نرم مي كنند.
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان با بیان اینكه مسجدمحوري و استفاده 
از مشاركت زنان،  نوجوانان و جوانان در برنامه اصفهان 1400 شهرداري 
مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: در این راستا از شهرداري اصفهان 
خواسته ایم در برنامه هاي اصفهان 1400 و برنامه بودجه اي  95 شهرداري 

راستا  این  را در  پروژه  هایي  و  باشد  این مهم توجه داشته  به  اصفهان 
تعریف كند.

وي در خصوص معیار تعیین بودجه سال 95 شهرداري اصفهان نیز گفت: 
بر این اساس معیار شوراي شهر براي تصویب بودجه 95 شهرداري، بودجه 
سال  شهرداري طي 5  بودجه  میانگین  همچنین  و  شهرداري  سال 94 

گذشته بوده است.
امیني در ادامه با اشاره به اینكه بودجه سند قابل اتكا درآمد و هزینه ها 
است،  افزود: در این راستا بودجه شهرداري اصفهان به سمت شفاف سازي 
با اعتبارات موجود و درآمدهاي به دست آمده، سرعت  تا بتوان  مي رود 

بهره برداري از پروژه ها و توسعه شهر اصفهان را افزایش داد.
پروژه هاي  راه اندازي  با  داریم  نظر  در  راستا  این  در  كرد:  اضافه  وی 
محله محور، منطقه اي و استفاده از منابع ملي بیشترین تحقق پذیري بودجه 

براي اصفهان را داشته باشیم.
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان در ادامه با بیان اینكه این شورا بر 
را  برنامه اصفهان 1400  قانوني یك ماه فرصت دارد  اساس مدت زمان 
در كمیسیون هاي تخصصي بررسي و به تصویب برساند،  گفت: از آنجایي 
كه تدوین بودجه 95 شهرداري اصفهان نیز همزمان در دستور كار است، 
سعي مي كنیم كمتر از مهلت قانوني برنامه 1400 را بررسي و به تصویب 

برسانیم.
مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خبر داد

احداث مجموعه فرهنگی ورزشی سودان با همیاری مردم منطقه
مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان گفت: مجموعه فرهنگي ورزشي بانوان 

سودان با همیاری و كمك اهالی منطقه سودان ساخته شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، سید عباس روحاني 
در حاشیه افتتاح پروژه های شهرداري منطقه 9 اصفهان كه در قالب طرح 
»هر هفته با چند افتتاح« برگزار شد، اظهار كرد: نخستین پروژه احداث 
خیابان شهید  و  آتشگاه  خیابان  احمد حجازي حدفاصل  خیابان شهید 
اشرفي اصفهاني است كه جهت تسهیل رفت و آمد شهروندان از خیابان 
آتشگاه به سمت بزرگراه ها و سرریز را به سمت خیابان امام خمیني )ره( 
و اشرفي اصفهان هدایت مي كند. وي افزود: پروژه تجاري و اداري قدس 
واقع در خیابان قدس دیگر پروژه اي است كه در زمیني بالغ بر 400 متر و 
با یك هزار و 700 متر زیربنا با سرمایه گذاری شهرداری احداث شده است.

در  سودان  بانوان  ورزشگاه  احداث  اصفهان  شهرداري   9 منطقه  مدیر 
تصریح  و  دانست  محله  مردم  خود  مشاركت  با  را  سودان  محله  مركز 
به  توجه  با  بررسي  از  بود كه پس  متركه  این ورزشگاه یك حمام  كرد: 
اینكه مكان ورزشي خاص خواهران نداشت، براي بانوان احداث شد. وي 
اضافه كرد: این مجموعه دارای دو سالن است كه پس از احداث و تجهیز، 
 برنامه ریزي و مدیریت آن توسط معاون فرهنگي و تفریحي شهرداري انجام

 مي شود.

شهردار اصفهان در حاشیه طرح »هر هفته با چند افتتاح«:

برخی از پروژه های شهری، ماه ها پیش از افتتاح رسمی در اختیار مردم قرار گرفته است

 استفاده کودکان از تلفن همراه، خوب یا بد؟


