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 اصفهانی ها امسال 
186 روز هوای سالم تنفس 

کرده اند

امسال بیش از 11 هزار 

کارگر در اصفهان  بیکار 

شدند

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان خبر داد:

40 درصد از عوامل طالق، ناشی 
از اعتیاد است

نویدکیا؛

 رفتنم به استقالل دست 
باشگاه است

 برند گردشگری، تضمین کننده آینده
 اقتصاد ایران

عربستان جز تروریسم، چیزی برای جهان 
ندارد

 مدیر کل نمایش خانگی سازمان 
سینمایی:

 اختیار تولید فیلم های بلند
  غیر سینمایی

 به 15 استان کشور داده شد

 عمده ترین دالیل رکود

 د ر اقتصاد ایران
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استاندار اصفهان  مدیر کل اداره کار و رفاه اجتامعی استان اصفهان: 

گردشگری

سیاست

در شهر و استان 

ورزش

اقتصاد

«« توجه به نخبگان و استفاده ازفناوری نوینآمریکایی ها  به انتخابات چشم طمع دوخته اند
تا به اینجا 3 شماره پیرامون اقتصاد مقامتی بیان شد که در آن 
پس از بررسی شرایط و تعریف اقتصاد مقاومتی، به محورهای 
آن ورود کرده و یک محور با عنوان حمایت از تولید ملی را 
اجماال مطرح کردیم؛ در سومین شماره به سیاست های اصل 
به  اکنون در چهارمین شماره  و  پرداختیم  اساسی  قانون   44
نکته مهمی با عنوان توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین 

اشاره می کنیم.
نخبه کیست؟

 نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطالق می شود که اثرگذاری 
وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، 
خالقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی، در راستای تولید دانش 
و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و 
مشمول  نوین  های  فناوری  که  زمانی  شود.  کشور  متوازن 
تحریم قرار می گیرند و کشورهای دشمن اجازه نمی دهند این 
فناوری ها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت شود، می توان 
این فناوری ها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد. میدان دادن به 
نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی، از ویژگی های 
باشد که  به گونه ای  باید شرایط  نیز  اقتصاد مقاومتی است و 

نخبگان بدون مانع...

 کودکان 
نیز 

افسرده 
می شوند

2

اقتصاد مقاومتی  4 

مسئولدمرییادداشت

«« مردم با توجه به طمع ورزی آمریکایی ها به این انتخابات، موضوع نفوذ را مورد توجه کامل قرار دهند
«« دمیدن در کوس نامطمنئ بودن انتخابات، مرض بدی است 

«« حق نامزد انتخابات جزو حق الناس است
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مردم شرق عربستان خواستار 
سرنگونی »آل سعود« شدند 

قطع رابطه ریاض با تهران 
اقدامی »آشکارا بد« بود

با شعار »مرگ  عربستان  در شرق  مردم  از  نفر  صدها 
در  سعود  آل  نظام  سرنگونی  خواستار  سعود«،  آل  بر 
کشورشان شدند و به حکم اعدام »شیخ نمر« اعتراض 
شهر  در  نفر  صدها  وطن،  کیمیای  گزارش  به  کردند. 
»العوامیه« از توابع »استان القطیف« در شرق عربستان 
علیه »آل سعود« و نظام حاکم بر این کشور تظاهرات 
کردند. مردم خشمگین العوامیه در این تظاهرات علیه 
آل سعود شعار دادند و با فریاد »مرگ بر آل سعود«، 
نظام  این  سرنگونی  خواستار  مردم  که  کردند  اعالم 

هستند )الشعب یرید اسقاط النظام(. 
شد.  کشته  نیز  العوامیه  در  نفر  یک  گذشته  شب 
سخنگوی پلیس منطقه شرقیه شب گذشته اعالم کرد 
به  تیراندازی  به  اقدام  ناشناسی شب گذشته  افراد  که 
نام  به  شهروند  یک  و  کردند  امنیتی  نیروهای  سمت 
»علی عمران الداود« کشته شد. همچنین یک کودک 
به  نیز  ساله(  )هشت  التحیفه«  جعفر  »محمد  نام  به 
منتقل شد.  بیمارستان  به  و  مجروح شد  گلوله  ضرب 
اوضاع در شرق عربستان پس از اعدام »شیخ نمر باقر 
است.  شده  متشنج  عربستانی،  مبارز  روحانی  النمر« 
گذشته  روز  حزب اهلل  کل  دبیر  نصراهلل  حسن  سید 
»آل  نمر،  شیخ  اعدام  در  عربستان  از  شدید  انتقاد  با 
سعود« را پدر و مادر تروریسم خواند و خواستار مقابله 

امت اسالمی با این خاندان شد.

اقدام  سوئد،  سابق  خارجه  امور  وزیر  بیلدت«  »کارل 
عربستان مبنی بر قطع رابطه یک جانبه دیپلماتیک با 
ایران را اقدامی »آشکارا بد« خواند که به افزایش تنش ها 
آمریکایی  نشریه  تارنمای  می شود.  منجر  منطقه  در 
»فارن پالیسی« در تحلیل اعدام آیت اهلل »نمر باقر نمر 
عربستان،  دولت  منتقد  و  شیعه  مبارز  روحانی  النمر« 
با تشریح مواضع انتقادآمیز مقامات بلندپایه اروپایی از 
عربستان و قطع رابطه یک جانبه ریاض با تهران به نقل 
از توییتر بیلدت نوشت: تصمیم عربستان سعودی برای 
قطع روابط دیپلماتیک با ایران، اقدامی آشکارا بد است 

که تنش ها را در منطقه افزایش خواهد داد.
لزوم  بر  تاکید  با  ادامه  در  اروپایی  بلندپایه  مقام  این 
عربستان  است:  افزوده  دیپلماتیک،  اماکن  از  حفاظت 
اکنون درصدد است سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و منطقه را وادار کند که سطح روابط خود را با ایران 
النمر یکی از برجسته ترین  کاهش دهند. نمر باقر نمر 
به   1393 مهر   23 که  بود  عربستان  سیاسی  زندانیان 
اتهام انتقاد از حکومت عربستان به اعدام محکوم شد. 
چندی  عربستان  عالی  دیوان  و  نظر  تجدید  دادگاه 
کردند  تایید  را  النمر  باقر  نمر  شیخ  اعدام  حکم  پیش 
که اعتراض علما، اندیشمندان و سازمان های اسالمی و 
بین المللی را در پی داشت و برخی مقامات عالی رتبه 

اروپایی نیز از آن انتقاد کردند. ایرنا

 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، روز دوشنبه در 
نماز  واالی  بسیار  جایگاه  به  اشاره  با  کشور،  ائمه جمعه سراسر  دیدار 
وظیفه   مهم ترین  و  اخالق«  و  بصیرت  و  ایمان  »قرارگاه  را  آن  جمعه، 
و سیاسی«  فرهنگی  هدایت گری  و  »تبیین حقایق  نیز  را  ائمه  جمعه 
برشمردند. ایشان همچنین انتخابات را مسأله ای بسیار مهم و نعمتی 
حقیقتا بزرگ دانستند و با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات 
»اجرا،  زمینه های  در  حق الناس،  عمیق  مفهوم  افزودند:  اسفندماه 
نظارت، حقوق داوطلبان، لیست های انتخاباتی، صیانت از آرای مردم و 
پذیرش نتایج انتخابات«، ابعاد مکمل و پرمعنایی دارد؛ مردم با توجه به 
طمع ورزی آمریکایی ها به این انتخابات، موضوع نفوذ را مورد توجه کامل 
قرار دهند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشان گفتند: به کار 
بردن تعبیر قرارگاه برای نماز جمعه، به این علت است که ما در حال 
یک مقابله معنوی، اعتقادی و ایمانی و سیاسی هستیم که همانند دوران 
دفاع مقدس، به ما تحمیل شده است؛ بنابراین دفاع الزم و ضروری است. 
ایشان با اشاره به توانایی ملت ایران در دفاع از خود افزودند: در این جهاد، 
ایمان، بصیرت، تقوا و اخالق مردم، هدف حمله قرار داده شده است و 

ویروس های خطرناکی در میان جامعه پراکنده می شود.
حقایق  تبیین  را  جمعه  ائمه  وظیفه  مهم ترین  اسالمی  انقالب  رهبر 
برشمردند و گفتند: ائمه جمعه به عنوان علمای شهرها و میراث داران 
انبیا، باید با استفاده از فرصت اجتماع نماز جمعه، حقایق را تبیین و 
روشن کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، صحبت رو در رو و چهره به چهره 
در نماز جمعه را بسیار تاثیرگذارتر و مهم تر از ارتباط های غیرحضوری و 
از طریق وسایل ارتباطی جدید دانستند و تاکید کردند: ائمه جمعه، باید 
با استفاده از این فرصت مغتنم، در نماز جمعه که قلب فرهنگی هر شهر 

است، هدایت گری سیاسی و فرهنگی انجام دهند.
از هدایت گری  بنیانی تر  فرهنگی  اینکه هدایت گری  بر  تاکید  با  ایشان 
سیاسی است، خاطر نشان کردند: یکی از اهداف اصلی دشمنان اسالم و 
ملت ایران، تغییر فرهنگ و اخالق مردم به ویژه سبک زندگی آنان است.

اسالمی  زندگی  سبک  مختلف  ابعاد  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
افزودند: »ادب« و دوری از هتاکی، حتی در صحبت با مخالفان یکی از 
مسایل مهم در سبک زندگی اسالمی است و تالش زیادی برای مقید 
نبودن مردم به ادب انجام می گیرد که متاسفانه در برخی موارد هم موفق 
بوده اند. ایشان، عادات و روش های خوب زندگی همچون کتابخوانی را 
یکی دیگر از ابعاد بسیار مهم سبک زندگی اسالمی دانستند و گفتند: 
باید مردم و جوان ها را تشویق به کتابخوانی و نخبگان را تشویق به تولید 
کتاب کرد؛ شاید بتوان در محل های نماز جمعه در هر شهر، مرکز ارایه و 

نمایش کتاب های خوب و به روز و مطلوب ایجاد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه یکی از مسایل مهم در موضوع 
نمازجمعه، جذب جامعه  جوان کشور است، خاطر نشان کردند: جذب 
جوانان، فقط با گفتار امکان پذیر نیست؛ بلکه جوانان باید از طریق دل و 
فهم، جذب نماز جمعه شوند. ایشان »سخن متقن و مستدل« در مسایل 
سیاسی و فرهنگی و »سخن نو« را زمینه ساز جذب جوانان به نماز جمعه 
دانستند و تاکید کردند: سخن نو، به معنای حرف های بدعت آمیز نیست؛ 
بلکه سخن نو را باید با فکر و تامل و کاوش در مطالب به دست آورد. 
رهبر انقالب اسالمی صمیمت و مهربانی ائمه جمعه، دوری از غرور و 
تظاهر، رفتار طلبگی و پدرانه و دوری از رفتار اداری و رییس مآبانه را 
در  افزودند:  و  برشمردند  نماز جمعه  به  جوانان  عوامل جذب  دیگر  از 
مذاق  به  اگر  حتی  است،  را صحیح  آنچه  باید  جمعه  نماز  خطبه های 
مخاطب خوش نیاید، با زبان استدالل و منطق و با بیانی گرم، مطرح کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر لزوم حفظ جایگاه و شأن امام جمعه 
از طرف ائمه جمعه، ستاد مرکزی و همچنین مردم، خاطر نشان کردند: 
اقامه نماز جمعه در جمهوری اسالمی ایران، توفیق بزرگی است که باید 
قدر آن دانسته شود؛ بر همین اساس مطالب خطبه های نماز جمعه باید 

براساس نیازهای روز جامعه باشد.
رهبر انقالب اسالمی، در بخش دیگری از سخنانشان انتخابات را مسأله ای 
بسیار مهم و نعمتی واقعا بزرگ خواندند و افزودند: این برکت حقیقی، 
ناشی از نگاه عمیق و روش امام خمینی )ره( است که بر خالف برخی 
نظرها، انتخابات را در حکومت اسالمی الزم و مردم را صاحب مملکت 

می دانستند و معتقد بودند تصمیم و انتخاب مردم باید منشأ اثر باشد.
و  نگاه  این  پرتو  در  کردند:  نشان  خاطر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تصمیم راهبردِی امام، مردم همیشه در کنار انقالب مانده اند؛ چرا که 
تصمیمات خودشان را در کشور تاثیرگذار می دانند. رهبر انقالب اسالمی 
همچنین انتخابات را در بُعد داخلی، موجب احساس استقالل و هویت و 
تاثیرگذاری ملت و در بُعد منطقه ای و جهانی، مایه آبرو و اعتبار کشور و 
نظام خواندند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر حضور حداکثری ملت 
در انتخابات پیش رو گفتند: هرچه حضور مردم بیشتر باشد، استحکام 
و اعتبار نظام و کشور بیشتر می شود؛ به همین دلیل همیشه بر حضور 
هرچه بیشتر مردم تاکید کرده ایم و این بار نیز بر این مسأله اصرار می 

ورزیم؛ چرا که نظام متکی بر عواطف، خواست ها و انتخاب مردم است.
ایشان با انتقاد از مدعیان نامطمئن بودن انتخابات خاطر نشان کردند: 
نزدیکی  به عادت و مرض بدی مبتال شده اند که دایم در  انگار  برخی 
بزرگ  نعمت  و  می دمند  آرا  نتایج  بودن  نامطمئن  در کوس  انتخابات، 

انتخابات را با این حرف ها خراب می کنند.
و کنار  البته ممکن است در گوشه  افزودند:  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
تخلفاتی باشد، اما تخلفات سازمان یافته که نتایج را تغییر دهد، مطلقاًوجود 
دست اندرکاران  همه  مراقبت  قوانین،  چارچوب  انقالب  رهبر  ندارد. 
انتخابات و رعایت مسئوالن دولتی و غیردولتی در همه دوره ها را از جمله 
علل سالمت انتخابات دانستند و افزودند: برخی دولت ها 180 درجه با هم 
تفاوت داشته اند؛ اما رفتار همه آن ها در عرصه انتخابات درست و انتخابات 
سالم بوده است و انشاءاهلل این دوره نیز چنین خواهد بود. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای سپس به تبیین ابعاد مختلف مفهوم پرمعنای »حق الناس« در 
عرصه انتخابات پرداختند.رهبر انقالب در تشریح ابعاد مختلف حق الناس 
به »حق داوطلب« پرداختند و افزودند: از جمله عرصه های رعایت حق 
مردم در انتخابات این است که اگر کسی صالحیت داشت او را رد نکنیم 
و به او میدان بدهیم؛ برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه 
مجلس شورای اسالمی، صالحیت قانونی نداشت، با اغماض و بی دقتی 

او را وارد عرصه نکنیم؛ بی توجهی به این دو نکته، ضد حق الناس است.
امانت  این  افزودند: حفظ  و  امانت خواندند  را  آرای ملت  انقالب،  رهبر 
اجرا،  افزودند: همه کسانی که در  ابعاد حق الناس است.ایشان  از دیگر 
مراقبت، شمارش، جمع بندی آرا و اعالم نتایج دخیلند، باید در حفظ 
آرای ملت کمال امانت را رعایت کنند و اندک تخلفی در این مسأله، 

خیانت در امانت است.
رعایت  ابعاد  دیگر  از  را  انتخابات  قانونی  نتایج  پذیرش  انقالب  رهبر 
را  انتخابات  نتایج  قانونی،  افزودند: وقتی مراکز  و  حق الناس برشمردند 

اعالم و تایید کردند، مخالفت با این نتایج، ضد حق الناس است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور پرشکوه 40 میلیونی ملت 
در انتخابات سال 88 یادآوری کردند: در آن سال، برخی با حرف های 
منَکر و ناپسند، ادعای تقلب را مطرح کردند و خواستار بر هم خوردن 

نتایج آرا شدند.
ایشان افزودند: ما با آن ها خیلی مماشات کردیم که جزییات آن طوالنی 
است؛ گفتیم بیایید هر تعداد صندوق که می خواهید بازشماری شود، 

اما به توصیه ها اعتنایی نکردند؛ چون بنا نبود که حرف حق را بپذیرند.
رهبر انقالب یادآور شدند آن کار و آن ادعا، خسارت های زیادی بر ملت 
و کشور وارد آورد که تاکنون جبران نشده و نمی دانیم قرار است کی 

جبران شود!
انتخاباتی«  لیست های  »ارایه  در  حق الناس  رعایت  به  ادامه  در  ایشان 
در  حق الناس  رعایت  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  پرداختند. 
پیشنهاد فهرست ها به معنای این است که مسأله رفیق بازی و جناح بازی 
حقیقی،  شایستگی  معیار  با  و  ندهند  دخالت  خود  لیست های  در  را 

لیست ها را تهیه کنند.
و  کسانی  به  نامزدها  انتخاب  برای  کردند  توصیه  نیز  مردم  به  ایشان 
مجموعه هایی اعتماد کنید که از سر صفا و صداقت و عالقه مندی به 

انقالب لیست داده اند، نه از روی مقاصد خاص و گاه فاسد.
درباره  کشور  سراسر  جمعه  ائمه  جمع  در  خود  سخنان  انقالب  رهبر 
انتخابات را با پرداختن به موضوع بسیار مهم و پیچیده »نفوذ« ادامه 
دادند. ایشان خاطر نشان کردند: کسانی که به اطالعات دسترسی دارند 
می دانند که چه دام هایی برای کشور گسترده شده یا در حال گسترده 

شدن است تا در حصار اراده و تصمیمات ملت نفوذ کنند.
تاکید  مردم،  هوشیاری  ضرورت  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
کردند: اگر بر فرض، عنصری نفوذی در مجلس خبرگان یا مجلس شورای 
اسالمی یا دیگر ارکان نظام وارد شود، مانند موریانه از داخل پایه ها را 
می جود و سست می کند. رهبر انقالب افزودند: در زمینه نفوذ باید بدون 

تهمت زدن و ذکر مصادیق ُمعین، در افکار عمومی روشنگری کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای روزگار فوق العاده حساس کنونی را یادآور شدند 
و افزودند: جبهه فراگیر دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران، با انواع 
توطئه ها، مدام در حال تالش است؛ چرا که از گسترش ایده ها و افکار 

اسالم ناب در مناطق مختلف، احساس خطر جدی کرده است.
رهبر انقالب افزودند: تفکر اسالم ناب همچون نسیم لطیف و عطر گل 
منتشر شده و انسان هایی قوی و کارآمد در مناطق مختلف جهان پرورش 
جمهوری  واقعیت،  این  با  مقابله  برای  اسالم  مخالفان  لذا  است؛  داده 

اسالمی را هدف بمباران سیاسی تبلیغاتی قرار داده اند.
بمباران  داخلی،  تحریک  از  بیگانگان  استفاده  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
اقسام  انواع و  تبلیغاتی و سیاسی، هزینه های مالی، دام های اخالقی و 

روش های دیگر افزودند: همه باید در مقابل »نفوذ« هوشیار باشیم.
طمع ورزی  سخنانشان  پایانی  بخش  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
افزودند:  و  دادند  قرار  اشاره  مورد  را  رو  پیش  انتخابات  به  آمریکایی ها 
آمریکایی ها مثل ما دنبال تحولند؛ اما ما تحولی را می خواهیم که فاصله 
کشور و جامعه با اهداف اسالم و انقالب را کاهش دهد و آنها دقیقا در 
نقطه مقابل تحول مدنظر ملت ایران، دنبال دور کردن جامعه از اهداف 

انقالب و نزدیک کردن ایران به اهداف خودشان هستند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: آمریکایی ها برای تحقق این هدف  
به انتخابات چشم طمع دوخته اند؛ اما ملت بزرگ و هوشیار ایران چه 
در انتخابات و چه در مسایل دیگر، مخالف خواست های دشمنان عمل 

می کنند و همچون گذشته به دهان آن ها می کوبند.

اقتصاد مقاومتی 4  
 توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین

تا به اینجا 3 شماره پیرامون اقتصاد مقامتی بیان شد که در آن 
پس از بررسی شرایط و تعریف اقتصاد مقاومتی، به محورهای 
آن ورود کرده و یک محور با عنوان حمایت از تولید ملی را 
اجماال مطرح کردیم؛ در سومین شماره به سیاست های اصل 
به  اکنون در چهارمین شماره  پرداختیم؛  اساسی   قانون   44
فناوری  از  استفاده  و  نخبگان  به  توجه  عنوان  با  مهمی  نکته 

نوین اشاره می کنیم.
نخبه کیست؟

 نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطالق می شود که اثرگذاری 
وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، 
خالقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش 
و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و 

متوازن کشور شود. 
می گیرند  قرار  تحریم  مشمول  نوین  فناوری های  که  زمانی 
ایران  به  فناوری ها  این  نمی دهند  اجازه  دشمن  کشورهای  و 
برسند، اگر از نخبگان حمایت شود، می توان این فناوری ها را 

تبدیل به فعالیت تجاری کرد. 
میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی، 
به  شرایط  باید  نیز  و  است  مقاومتی  اقتصاد  ویژگی های  از 
گونه ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. 
آنچه جای نگرانی است، تحریم خارجی نیست؛ بلکه نگرانی در 
خصوص موانع تولید و تجارت در داخل کشور است که گاهی 

شدیدتر از تحریم ها عمل می کند.
اقتصاد مقاومتی چه اهدافی را دنبال می کند؟
مهم ترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

1 - مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار
منظور از سوداگری، فعالیت های غیرمولدی است که از تالطمات 
را  بهره مندی هایی  و  می کند  سوء استفاده  بازار  نوسان های  و 

نصیب برخی افراد می گرداند. 
در اقتصاد مبتنی بر داللی و سوداگری، بخش مولد بیشترین 
حباب های  سمت  به  اقتصاد  کار  و  ساز  و  می بیند  را  آسیب 
قیمتی و نوسان های شدید سوق پیدا می کند. چنین اقتصادی 
در مواجهه با فشار خارجی، کمترین پایداری و مقاومت را دارد 

و به سرعت متالشی می شود.
برخی سیاست های اجرایی مناسب ذیل این اصل، عبارتند از: 
سیاست های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات 
دسترسی  منظور  به  اطالعاتی  فضای  ساماندهی  غیرقانونی، 

یکسان آحاد جامعه به اطالعات اقتصادی و...
برابر  در  اقتصادی  مقاومت  ارتقای  اقتصاد،  مردمی سازی   -2

تحریم ها
برای اینکار، در گام اول می باید توانمندسازی آحاد مردم در 
دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در 

فعالیت های مولد اقتصادی فراهم شود. 
وحدت و همکاری میان فعاالن می تواند به اشکال گوناگون 
کار  دستور  در  و...  تامین  زنجیره  خوشه سازی،  شبکه سازی، 
قرار گیرد. لیکن با محوریت نظم های جمعی میان فعالیت ها، 
سطح  و  می شود  محقق  اقتصادی  مردم سازی  آرمان های 
پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها و فشارها ارتقا 

می یابد.
3 - خالصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خوداتکایی

بازبینی  مورد  گونه ای  به  باید  اقتصادی،  حوزه  سازوکارهای 
قرارگیرند که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال 
نمایند.  تصمیم گیری  آن  درخصوص  و  کند  شناسایی  دارد، 
و  متنوع  را  حوزه ها  این  می توان  کم اهمیت تر  موارد  در 
موارد  در  یابد.  کاهش  وابستگی کشور  میزان  تا  نمود  متکثر 
قرار مدنظر  کامل  جایگزین سازی  است  ممکن  نیز   خاصی 

 گیرد.
طرح  قابل  خصوص  این  در  که  سیاست هایی  از  برخی 
جای  به  جاری  درآمدهای  جایگزینی  از:  عبارتند  هستند، 
نفت، مانند: مالیات و درآمدهای ترانزیتی و... و نیز گسترش 
شریک چندین  به  عمده  شریک  یک  از  تجاری   شرکای 

 کوچکتر.
4 - اولویت بندی شرکای تجاری ایران

ایدیولوژیک  همسویی  با  کشورهایی  نیز  و  منطقه  کشورهای 
با  کشورهایی  سویی  از  شوند.  داده  ترجیح  دیگران  بر  باید 
همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی 
بر علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر، منطقه به سبب مواجهه 
با تهدیدات و فرصت های مشترک، امنیتشان به هم گره خورده 
است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ 
جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگ تر، پایداری بیشتر 

خواهد داشت.
 اگر کشور در زمینه های صنایع و رشته فعالیت های اولویت دار 
مبدل  عمده  صادر کننده  به  کند  پیشرفت  دارو،  و  غذا  مثل 
این  در  بسیاری  صنعتی  و  فنی  پیشرفت های  به  و  می شود 
و  تضمین شده  بقای کشور  لذا  نایل شود؛  می تواند  زمینه ها 
امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می یابد. حوزه انرژی و 
صنایع نظامی نیز دو زمینه مهم دیگری هستند که باید مورد 

توجه ویژه قرار بگیرند.
 اولویت بعدی هم صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب 
رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقالب اسالمی می توان با تحرک 
و پویایی مناسب، مبانی فرهنگی و تربیتی واالی اسالمی را به 
 جهان صادر کرد و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی

 قرارداد.
5 - فرهنگ سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کاالی داخلی

مقاومت  فرهنگ  حوزه  عام  مفاهیم  تبلیغ  و  ترویج  بر  عالوه 
مفاهیم  باید  نیز  اقتصادی  در حوزه  مبارزه،  و  همچون جهاد 
فرهنگی مناسبی بسط و توسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و 
خرید کاالی داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با 
موانع فرهنگی روبروست. نفی تکاثر در عین تبلیغ کار و تولید 
باید  نیز  و...  میانه  ترویج مصرف  عین  در  اسراف  نفی  ثروت، 
محور توجه قرار گیرند. باید به لحاظ فرهنگی چنان مساله ای 
مدنظر  نظامی  جهاد  همانند  اقتصادی  جهاد  که  شود  مطرح 
راه خدا  در  امر مجاهدت  اقتصادی  مفید  فعالیت  و  قرارگیرد 

را داشته باشد.
با  تنها  که  است  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  از  گوشه ای  اینها 
شرایطی  ایجاد  شد.  خواهد  میسر  اقتصادی  جهاد  راه  امتداد 
نسبتا پایدار، اقتصادی ایمن و مقاوم و خودکفایی که آرزوی 

هر ملتی است.

شهادت شیخ مجاهد نمر باقرالنمر    
سرآغاز سقوط آل سعود

یکی از اخبار تکان دهنده و شکننده اعالم خبر اعدام شیخ نمر 
و چند ده نفر دیگر در عربستان سعودی است که خبرش را 
وزارت کشور عربستان منتشر کرد و دنیا را در بهت و شگفتی 
برجسته   روحانی  النمر«  باقر  »نمر  آیت اهلل  داد؛ شهید  قرار 
شیعه عربستان پس از محکومیت در دادگاه نمایشی  و در 
بیدادگاه سعودی محکوم به اعدام و حکم او اجرا و روز شنبه  

به دست آل سعود به شهادت رسید.
گرچه اعدام این روحانی برجسته شیعه بازتاب های جهانی به 
خصوص در جهان تشیع و در کشورهای اسالمی داشته است، 
دروغین حقوق  مدعیان  مرگبار  متاسفانه شاهد سکوت  اما 
بشر هستیم که به فرمایش رهبر معظم انقالب خفه خون 
گرفته اند؛ چراکه آن ها حقوق بشر را فقط با خط کش خود 
اندازه گیری می کنند؛ آن دروغگویان، هرجا اعتراض  به نقض 
حقوق بشر به سودشان باشد، اعتراض می کنند و گوش فلک 
از اعتراض پر می کنند و هر جا به ضررشان باشد، واقعا خفه 

خون می گیرند و حتی توجیه هم می کنند.
امروز سوال مردم دنیا این است که سازمان ملل، اتحادیه اروپا 
و رهبران غربی که خود را مدافع  حقوق بشر می دانند، کجا 
هستند؟ چرا چشم خود را به جنایات آل سعود بسته اند؟ 
چرا زمانی که »آل سعود«  ابتدایی ترین حقوق بشر را  زیر 
پا می گذارند،  سکوت می کنند؟ چرا چشم خود را بر جنایات 
این رژیم سفاک در قتل عام مردم بی دفاع یمن بسته اند؟ مگر 
مردم یمن بشر نیستند؟ جرم شیخ نمر چه بود؟ مگر شیخ 
نمر چه گفته بود که باید اعدام می شد؟ آیا جرم کسی که در 
سرزمین وحی امر به معروف کند و ظلم را زیر سوال ببرد، 
این حکم  و مذهبی  و دین  قانون  براساس چه  است؟  قتل 

صادر و اجرا می شود؟
آیا جز این است که آیت اهلل »نمر باقر النمر«، در این سال ها 
صدای اصلی اعتراض به ظلم حکومت آل سعود علیه شیعه 

و سنی بود؟
اعمال  به  متهم  را  وی  عربستان،  کشور  وزارت  اعالمیه  در 
تروریستی کردند؛ این درحالی است کوچک ترین سندی در 

این باره منتشر نکرده اند.
 بدون شک با توجه به اوضاع پر تنش منطقه، اعدام شیخ 
النمر با هماهنگی متحدان رژیم سعودی یعنی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی انجام شده است. با نگاهی به تحوالت میدانی 
در یمن و سوریه و عراق خواهیم دید سعودی ها، علی رغم 
هزینه های میلیاردی و کمک به تروریست های مورد حمایت 

خود، توفیق چندانی کسب نکرده اند.
 سعودی ها در یمن علی رغم گذشت ده ماه از تهاجم نابرابر 
در مقابل انصاراهلل و کمیته های مردمی درمانده شده اند و هر 
روز خبرهایی از تلفات سنگین نظامیان سعودی و ائتالف به 

رهبری آن ها  مخابره می شود.
در سوریه با ورود روسیه به جنگ علیه تروریسم معادالت 
مردمی  نیروهای  و  سوریه  ارتش  شد؛  تغییر  دچار  میدانی 
بسیاری  توانستند  و  یافتند  دست  زیادی  موفقیت های  به 
از  باز پس گیرند و سعودی ها را  از مناطق از دست رفته را 
بود،  اسد  بشار  برکناری  که  خواسته هایشان  به  دست یابی 
سوریه  در  درگیر  فرمانده  مهم ترین  اخیرا  کرده اند؛  ناکام 
که  شد  کشته  علوش(-  )ظهران  عربستان  حمایت  -مورد 

ضربه سنگینی به عربستان بود.
در عراق نیز داعش  متحمل شکست سنگین از ارتش عراق 
و نیروهای مردمی شده است. با این اوضاع می توان نتیجه 
دولت  و  است  پیشرفت  حال  در  مقاومت  محور  که  گرفت 

سعودی از این امر احساس خطر می کند.
اما هدف سعودی ها از اعدام  شیخ نمر چه بود؟

با   می خواهند  اول  مرحله   در  سعودی ها  می رسد  نظر  به 
اجرای این اعدام ضرب شستی نشان داده و قدرت خود را 
به رخ مخالفان داخلی بکشانند و همه اعتراض ها را در نطفه 

خفه کنند. 
به یاد داشته  باشیم دو سوم ذخایر نفتی عربستان، در  استان 
تشکیل  شیعیان  را  آن  جمعیت  بیشتر  که  است  الشرقیه 
تاثیرات  این استان می تواند  اعتراض در  می دهند.  هرگونه 
گسترده بر تحوالت منطقه  و جهان داشته باشد که کمترین 

آن تاثیر بر بازار انرژی جهان است.
پتانسیل   زدن  محک  توان  می  را  سعودی ها  دوم  هدف 
هم  چندان  عربستان  دانست.  منطقه  در  شیعی  نیروهای 
بی رغبت نیست که با ایجاد یک درگیری محدود با ایران 
البته  کارزار کند؛  وارد  را  و  منطقه ای خود  متحدان غربی 
این سیاست را در »بی تجربگی حاکمان جدید سعودی« باید 
خالصه کرد؛ چرا که این »جوانان خام و کم تجربه« برآوردی 
از توان نظامی کشوری همچون ایران ندارند. آنها باید این 
سخن متحد خود »کالین پاول« وزیر خارجه اسبق آمریکا 
را که در مصاحبه با فاکس بیان کرد نصب العین خود قرار 

دهند:
»ما کمک های نظامی و لوجستیکی بسیاری به سعودی ها 
کرده ایم، اما اشتباه کردیم که به ارتش ضعیف عربستان تکیه 
کردیم؛ وزیر دفاع آن ها حتی نمی داند که واژه جنگ به چه 
معناست. من به دوستان سعودی توصیه می کنم که دست 
از مشاجره با ایران بردارند؛ چراکه دستشان برای تهران رو 
شده است و این کشور می تواند عربستان را در ظرف چندین 
ساعت به دوران پیش از عصر صنعتی بازگرداند. در آن زمان، 
توسط  سعودی ها  تاسیسات  نابودی  از  که  نیستیم  قادر  ما 
ایران جلوگیری کنیم و سعودی ها نیز حتی یک خط تلفنی 

پیدا نخواهند کرد که ما با ما تماس بگیرند.«
این روحانی برجسته  اعدام  با  بدون شک حاکمان سعودی 
شیعه خطای فاحشی مرتکب شده اند؛ چرا که اعدام آیت اهلل 
نمر خشم گسترده مردمي را در قطیف و االحسا که بیشتر 
مناطق  به  احتماال  برمي انگیزد؛  شیعه هستند،  آن  ساکنان 
دیگر عربستان از جمله مدینه منوره که هزاران شیعه در آن 
این خشم مردمي  و  یافت  ساکن هستند، گسترش خواهد 
عملیات  اجراي  و  شیعه  مسلح  تشکل هاي  ظهور  به  منجر 
خواهد الشرقیه  منطقه  در  نفتي  تاسیسات  علیه   مسلحانه 

 شد.
سعودی ها بدون شک باید خود را برای نبرد با یک حزب اهلل 
دیگر در شرق این کشور آماده کنند. بدون شک آن ها با این 
جنایت درهای جهنم را به روی خود باز خواهند کرد و این 

سر آغاز سقوط است.

وزیر خارجه عربستان سعودی:

کلیه روابط عربستان با ایران 
قطع شد

وزیر خارجه عربستان سعودی، از تصمیم این کشور به 
قطع کلیه روابط با جمهوری اسالمی ایران خبر داد و از 
دیپلمات های ایرانی خواست تا ظرف 48 ساعت خاک 
کیمیای  گزارش  به  کنند.  ترک  را  سعودی  عربستان 
وطن، به نقل از شبکه العربیه،عادل الجبیر، گفت: کلیه 
دیپلمات های این کشور ایران را ترک کرده اند، و هم اکنون 
عادل  شوند.  ریاض  راهی  تا  می برند  سر  به  دوبی  در 
ادامه داد: حمله به سفارت، نقض آشکار قوانین  جبیر 
بین المللی است و این موضوع به شورای امنیت گزارش 
شده است. وزیر خارجه عربستان مدعی شد: حکومت 
ایران کارنامه طوالنی در تجاوز به هیات های دیپلماتیک 
دارد. وی همچنین اعالم کرد روابط دیپلماتیک خود با 
ایران را قطع کرده و از هیات دیپلماسی ایرانی خواسته 
است تا ظرف 48 ساعت خاک این کشور را ترک کنند 
و این تصمیم در راستای منافع کشور اتخاذ شده است. 
جبیر با بیان اینکه آماده مقابله با ایران به هنگام تهدید 
قضایی  سیستم  به  ریاض  افزود:  هستیم،  خود  امنیت 
را  احترام می گذارد و هیچ گونه دخالتی  دیگر کشورها 
نیز در سیستم قضایی خود نمی پذیرد. این اعالم کمتر 
از یک روز پس از حمله معترضان به دلیل اعدام شیخ 
سفارت  به  عربستان  در  شیعه  سرشناس  روحانی  نمر 
عربستان سعودی در تهران صورت می گیرد. مقام های 
قضایی  کشورمان همچنین از بازداشت 40 تن از عامالن 

حمله به سفارت عربستان خبر دادند. 
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«« یادداشت  مدیر مسئول «« یادداشت  رس دبیر

سیاست

مقام معظم رهبری دردیداربا ائمه جمعه سراسر کشور

مردم با توجه به طمع ورزی آمریکایی ها به این انتخابات، موضوع نفوذ را مورد توجه کامل قرار دهند

»بیلد« پرتیراژترین روزنامه آلمان، در تیتر صفحه اول خود 
نوشت: »عربستان سعودی جز نفت، خرما و تروریسم چیز 
اقدام های  ادامه  برای  و  ندارد  به جهان  برای عرضه  دیگری 

خود به ما هم رشوه می دهد.«
این  نویسنده  رایشلت«  »یولیان  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
سعودی ها  نوشت:  یافت،  انتشار  دوشنبه  روز  که  گزارش 
دوستان قاتل ما هستند. با اعدام دسته جمعی 47 نفر که به 
دست متحد وحشتناک ما انجام گرفت، از واشنگتن تا برلین 

در قبال این اقدام سعودی ها سکوت اختیار کرده اند.
بیلد افزوده است: در حالی که واشنگتن از موج اعدام ها ابراز 
نگرانی کرده است، دولت آلمان سکوت اختیار کرده و اتفاق 
نظر ندارد که آیا باید به این رژیم آخرین فناروی تسلیحاتی 

مدرن رابفروشد یا خیر؟
در ادامه گزارش آمده است: در سازمان ملل و اتحادیه اروپا 
نیز ظاهرا کسی از این مسأله که عربستان سعودی ریاست 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را در دست دارد، ناراحت 
نیست. نویسنده ادامه داده است: دوستان سعودی ما چند 
پیشرفت  موجب  که  نداشته اند  اختراعی  هیچ  است،  قرن 
جهان شود و فقط نفت، خرما و یک ایدئولوژی افراط گرایانه 

را صادر کرده اند.
این روزنامه آلمانی با اشاره به اینکه ماه سپتامبر 2015 صدها 

افزود: سعودی ها  مکه کشته شدند،  در  مراسم حج  در  نفر 
به  قادر  حتی  خویشاوندساالری  اقتصاد  و  فساد  خاطر  به 

سازماندهی مناسب برگزاری مراسم زیارتی حج نیز نیستند.
بیلد ادامه داده است: اگر بخواهیم یک جمع بندی از عربستان 
سیلیکون  دره  که  می شویم  متوجه  دهیم،  انجام  سعودی 
در  است؛  نوآوری  و  فناوری  نمادی  جهان  برای  کالیفرنیا 
حالی که دره سلفی های عربستان سعودی نمادی از ترور و 
ارتجاع گرایی است؛ تروری که با درآمد چند میلیارد دالری 
آدمکشی  و  رادیکال  های  ایده  از  و  می شود  حمایت  نفتی 

حمایت می کند.
روزنامه آلمانی با طرح این پرسش که چرا سعودی همچنان 
دوست ما هستند؟ نوشته است: برای اینکه خاندان آل سعود 
چند دهه است به ما رشوه می دهد. پولی را هم که در غرب 
خرج نمی کند، برای صادرکردن کابوس افراطی گرایی صرف 
می کند. عربستان سعودی در سراسر جهان به انجمن های 
و  روزنامه ها  خود،  حمایت  تحت  دینی  مراکز  افراطی، 
سایت های مجازی کمک مالی می کند تا آن نوع از ایدئولوژی 

را که در سوریه علیه آن مبارزه می کنیم، تقویت کند.
عربستان  برای  است:  آمده  روزنامه  این  گزارش  پایان  در 
سعودی بازگشت به صحرای بربریت، خیلی وقت است که 

شروع شده است.

 اطالعیه هیئت مرکزی نظارت
  بر انتخابات دهمین دوره مجلس

 شورای اسالمی 
هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شوراي 
داوطلبان  شکایات  دریافت  زمان  اطالعیه اي،  طي  اسالمي، 
معترض به نظر هیئت هاي اجرایي حوزه هاي انتخابیه را اعالم 
کرد. به گزارش کیمیای وطن، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
زمان  اطالعیه ای،  طی  اسالمی،  شورای  مجلس  دوره  دهمین 
به نظر هیئت های اجرایی  دریافت شکایات داوطلبان معترض 

حوزه های انتخابیه را اعالم کرد. 
در این بیانیه آمده است:

دهمین  نمایندگی  داوطلبان  از  دسته  آن  می رساند  اطالع  به 
دوره مجلس شورای اسالمی که براساس نظر هیئت های اجرایی 
حوزه های انتخابیه تایید صالحیت نگردیده اند، »به استناد تبصره 
ماده 51 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی« می توانند از 
انتخابیه،  حوزه های  مراکز  بخشداران  و  فرمانداران  ابالغ  تاریخ 
لغایت   94/10/16 تاریخ  از  روز  چهار  مدت  ظرف  حداکثر 
نظارت  دفاتر  به   16 ساعت  تا  صبح   8 ساعت  از   94/10/19
تهران،  به آدرس:  تهران  استان ها و در  انتخابات در  بازرسی  و 
خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، محل فرمانداری تهران 
مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و پس از 

تحویل، رسید دریافت نمایند.

بیلد: عربستان جز تروریسم، نفت و خرما چیزی برای جهان ندارد
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وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص 2000 میلیارد 
توسعه  زمینه  در  کشاورزی  بانک  منابع  از  تومان 
گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس خبر داد و گفت: 
توسعه گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس، برنامه 
حجتی  محمود  است.  کشاورزی  وزارت  جدید 
معرفی  و  انتخاب  دوره  مراسم سی امین  در  امروز 
برنامه ریزی  از  کشاورزی  بخش  ملی  نمونه های 
سال  هر  در  گلخانه  هکتاری  توسعه 3000  برای 
نمونه  به کمک کشاورزان  اظهار کرد:  و  داد  خبر 
در مصرف  و صرفه جویی  بهره وری  افزایش  ضمن 
آب می توانیم تراز بازرگانی بخش کشاورزی را که 
دالر  میلیارد  هشت  منفی  کنونی  دولت  از  پیش 

بود، به صفر برسانیم.
برابر  چندین  ایرانی  نمونه  ««کشاورزان 

متوسط ملی و جهانی تولید می کنند
وی افزود: ظرفیت و پتانسیل های باالیی در تولید 

که  به گونه ای  دارد؛  وجود  کشاورزی  محصوالت 
و  ملی  متوسط  برابر  چندین  ما  نمونه  کشاورزان 
جهانی تولید می کنند. وزیر جهاد کشاورزی ادامه 
زمینه  در  نمونه  کشاورزان  مثال  عنوان  به  داد: 
تولید گندم 12 تن در هر هکتار برداشت می کنند؛ 
در حالی که متوسط تولید ملی آن 3.2 تن است 
و درصددیم تا متوسط برداشت گندم را در برنامه 

اقتصاد مقاومتی به 4.5 تن در هکتار برسانیم.
«« افزایش 200 هزار تنی تولید شکر

به گفته حجتی، متوسط تولید چغندر قند 48 تن 
در هر هکتار در کشور است که البته در دو سال 
قبل حدود 32 تن در هر هکتار بود و توانستیم با 
افزایش متوسط برداشت چغندر قند، یک میلیون 
را داشته  تولید محصول  افزایش  و 300 هزار تن 
باشیم که باعث افزایش 200 هزار تنی تولید شکر 

در سال جاری شد. 

نمونه  تولیدکننده  که  است  حالی  در  این 
تن   153 هکتار  هر  در  است  توانسته  چغندرقند 
متوسط  همچنین  وی  کند.  برداشته  قند  چغندر 
 4354 را  کشور  شالیزارهای  از  شلتوک  برداشت 
کیلوگرم   4500 را  جهانی  میانگین  کیلوگرم، 
 4600 آسیایی  کشورهای  در  را  آن  میانگین  و 
کیلوگرم عنوان کرد و گفت: شالی کار نمونه ملی 
توانسته  تقدیر می شود،  از وی  این مراسم  که در 
است 13 تن و 278 کیلوگرم شلتوک در هر هکتار 
از  استفاده  با  می دهد  نشان  این  کند؛  برداشت 
ظرفیت ها و پتانسیل های کشاورزان نمونه می توان 
از طریق انتقال تجربیات و دانش فنی به کار گرفته 
شده، ضمن صرفه جویی در مصرف آب و افزایش 
بهره وری، تراز بازرگانی بخش کشاورزی و صنایع 
هشت  منفی  کنونی  دولت  از  پیش  که  را  غذایی 

میلیارد دالر بود، به صفر برسانیم.

وزیر ارتباطات خبر داد
 اولویت های اقتصاد مقاومتی

 در وزارت ارتباطات

اقتصاد  مسیر  در  وزارت  این  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
مقاومتی، با استفاده از پتانسیل پژوهشگاه ICT و فضایی در موضوعات 
خدمات ابری، اینترنت اشیا، نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری های 
فضایی تحقیق کرده است. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، محمود واعظی در همایش سراسری 
الزامات اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش بنیان که در مرکز همایش های 
بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: از زمان ابالغ سیاست های اقتصاد 
نظر  به عنوان مهمترین موضوع خود در  را  این موضوع  مقاومتی، دولت 
گرفت و به همه دستگاه ها ابالغ کرد تا کلیه برنامه ها و سیاستگذاری ها را 
بر مبنای آن صورت دهند. واعظی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی تنها 
افزودن پسوند مقاومتی به کارهای پیشین نیست، افزود: اقتصاد مقاومتی 
دارای 24 بند است که بر پنج پایه استوار است. وی ادامه داد: تمام 24 
بند و پنج پایه عدالت، مردمی بودن، دانش بنیان، درون زایی و برون گرایی 
محورهای  بسیار مهمی هستند؛ اما دانش بنیان بودن اصلی کلیدی است 
که رسیدن به موفقیت بدون آن دشوار می شود. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات افزود: موضوع دانش بنیان بودن در برنامه ریزی ما و شرکت های 
که  رفت  پیش  گونه ای  به  باید  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  نوپا 
توسعه  پیشران   IT اینکه  بر  تاکید  با  وی  باشد.  بنیان  دانش  ما  اقتصاد 
کشورها است و بسیاری از کشورهای پیشرفته عمال از سال ها پیش از آن 
را در نظر گرفته و تمام خدمات خود را بر پایه آن برنامه ریزی کرده اند، 
اظهار داشت: ICT به عنوان توانمندساز بخش های مختلف مطرح است 
و با توجه به تجربیات موفق جهانی می توان از این دستاوردها در اقتصاد 
خود بهره برد و با سرعت بیشتر اقتصاد مقاومتی را محقق کرد. واعظی 
از نیاز به ارتقا مدیریت، افزایش مهارت انتقال دانش های جدید و تشویق 
فارغ التحصیالن  ما  مزیت  افزود:  و  گفت  گذاری سخن  سرمایه  به جذب 
توانمند حوزه ICT است که باید از آن بهره جست. همچنین، پساتحریم 
فرصت خلق  از  درست  برنامه ریزی  با  باید  که  است  مناسبی  فرصت  هم 
شده برای کشور بهره درست برد. واعظی، در بخش دیگر سخنان خود، 
تا  افزود:  و  کرد  اشاره   ICT وزارت  در  گری  تصدی  کاهش  پیگیری  به 
زمانی که دولت بزرگ و گسترده باشد و همه امور را خود به عهده گیرد، 
به اهداف اقتصاد مقاومتی نمی رسیم. واعظی همچنین در تعامل خارجی 
آنچه  است  الزم  گفت:  و  دانست  اهمیت  حایز  را   نکته  چند  به  توجه 
تعامل می کنیم جلب سرمایه برای کشور و فناوری پیشرفته همراه دانش 
باشد و به دنبال بازار برای صادرات محصوالت خود باشیم. وزیر ارتباطات 
توسعه  و  تحقیق  بدون  را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  اطالعات،  فناوری  و 
غیرممکن عنوان کرد و گفت: این مبنایی است که می تواند ما را به سمت 

اقتصاد دانش بنیان رهنمون سازد.

مشارکت کننده چینی نمایشگاه اصفهان:

 دوربین های مدار بسته تقلبی در ایران 
زیاد است

آخرین  حاشیه  در  ایران،  در  داهوا  برند  محصوالت  فروش  نماینده   
حفاظتی،  صنایع  نوین  فناوری های  نمایشگاه  ششمین  برگزاری  روز 
این  محصوالت  کرد:  اظهار  اصفهان  آتش نشانی  و  امنیتی  ایمنی، 
شرکت در ایران با 25 برند مختلف عرضه می شود که برند اصلی آن 
المللی  بین  نمایشگاه های  واحد رسانه شرکت  به گزارش  داهواست.  
 2015 سال  در  شرکت  این  اینکه  بیان  با  تو«  »لی  اصفهان،  استان 
بیش از یک میلیارد و 145 میلیون دالر فروش داشته است، افزود: می 
توان گفت در ایران برندهای تقلبی بدون کیفیت در زمینه کاری ما، 
از جمله دوربین های مدار بسته  HDCVI و IP زیاد است و به نظر 
نگرفته است.  این شرایط صورت  بر ساماندهی  می رسد نظارت کافی 
این مشارکت کننده چینی تأکید کرد: بنا به تجربیاتی که از بازار ایران 
به دست آوردیم، بیشتر مشتریان به دنبال جنس ارزان هستند و به 
کیفیت محصول توجه کافی ندارند. »لی تو« خاطر نشان کرد: بسیاری 
مداربسته  دوربین های  زمینه  در  قیمت،  ارزان  کیفیت  بی  اجناس  از 
به ویژه اجناس متفرقه و جانبی این دوربین ها از چین وارد می شود.  
مدیر فروش محصوالت داهوا در ایران گفت: هدف شرکت عرضه کننده 
محصوالت این شرکت از حضور در نمایشگاه فناوری های نوین صنایع 
حفاظتی اصفهان، حضور در کنار سایر رقبا و فروش بوده که این هدف 

در این چهار روز تا حدودی محقق شد. 
دوربین  صنعت  در  پیشرو  برند  یک  داهوا  کرد:  نشان  خاطر  تو  لی   
یعنی  خود  هدف  به  توانسته  که  است  جهانی  عرصه  در  بسته  مدار 
دوربین  تصویربرداری  تکنولوژی های  جدیدترین  به  دست یابی 
و  جدید  مشتری های  جذب  جهت  کیفیت  با  تولید  مداربسته، 
فقط  داهوا  برند  وی  گفته  به  یابد.   دست  خود  مشتریان  حفظ 
این  تولیدی  تجهیزات  تنوع  از  و  نیست  مداربسته  دوربین  شامل 
و  افزار  سخت  پیشرفته،  ویدیویی  ایمنی  تجهیزات  از  می توان  برند 
 نرم افزار کنترل دسترسی و سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان 

نام برد.

پیاز و گوجه فرنگی ارزان شد
 رییس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش قیمت پیاز و گوجه فرنگی و 
افزایش نرخ نارنگی در بازار خبر داد. سید حسین مهاجران در گفت وگو 
با مهر، از کاهش قیمت گوجه فرنگی و پیاز خبر داد و اظهارداشت: 
در روزهای اخیر، قیمت گوجه فرنگی حدود 1000 تومان و نرخ پیاز 
وقتی  اینکه  بیان  با  وی  است.  یافته  کاهش  تومان   300 به  نزدیک 
وارد  و  برداشت  کامل  طور  به  بندرعباس  و  بوشهر  چابهار،  محصول 
بود،  خواهد  همراه  بیشتری  افت  با  گوجه فرنگی  قیمت  شود،  بازار 
نیست.  منطقی  بازار،  در  محصول  این  قیمت  حاضر  حال  در  افزود: 
نارنگی  قیمت  تومانی   500 حدود  افزایش  از  همچنین  مهاجران 
تدریج  به  و  است  پایان  به  رو  نارنگی  فصل  کرد:  اضافه  و  داد  خبر 
از  نارنگی  نوع  این  که  شد  خواهیم  وابسته  بندرعباس  محصول  به 
چراکه  دارد؛  هم  باالیی  قیمت  و  است  برخوردار  نظیری  بی  کیفیت 
اتحادیه میوه و سبزی، هم  به گفته  رییس  تولید آن محدود است. 
 1500 از  بار  تره  و  میوه  میدان های  در  فرنگی  گوجه  قیمت  اکنون 
از  انشو  نارنگی  و  تومان   1800 تا   1500 از  پیاز  تومان،   3500 تا 
تومان  8000 تا   6000 از  بندری  نارنگی  و  تومان   4000 تا   2000 

 است.  

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

وام 2000 میلیاردی برای توسعه گلخانه ها و پرورش ماهی

برگزاری طرح
 »کارآفرینی، ابزاری برای رشد و خود شکوفایی« 

در خانه جوان
جوانان عالقمند به راه اندازی کسب و کار- برگزار مي کند.

شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  جامع  صورت  به  طرح  این  کرد:  بیان  جوان  خانه  رییس  اصفهان، 
ویژه  بیکاری  بحران  از  خروج  و  موفقیت  کسب  برای  کاربردی  و  وسیع 
و  خود  توانمندی های  شناسایی  عملی  راه های  آموزش  به  جوانان، 
وکار اندازی کسب  راه  عملی  راه های  و   کار   بازار  فرصت های   شناخت 

 می پردازد.
محمدرضا رهبری افزود: تعداد 300 نفر در مرحله اول این طرح ثبت نام 
تست  جلسه  یک  قالب  در  نفره،   40 گروه های  صورت  به  که  کرده اند 

رغبت سنجی از آنها صورت می گیرد. 
برنامه  رغبت سنجی،  تست  جلسه  ادامه  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
پس  و  می شود  انجام  شرکت کنندگان  ویژه  مختلف  مشاغل  از  بازدید 
این  مراحل  تمامی  در  که  شده  برنامه ریزی  آموزشی  ساعت   40 آن  از 
خواهد  حضور  شرکت کنندگان  هدایت  منظور  به  مشاور،  یک   دوره 

داشت. 
وی اظهار کرد: این دوره آموزشی شامل سرفصل هاي خالقیت و ایده یابی، 
کسب رزق و روزی حالل، کار گروهی، تکنیک های گزارش نویسی و مدل 
تحلیلی، طرح کسب وکار، بازاریابی و فروش، فن بیان و زبان بدن، تعریف 
در  موجود  اشکاالت  کردن  برطرف  هدف گذاری،  تکنیک های  موفقیت، 
این  جلسه های  کرد:  اظهار  وی  است.  ثروت آفرینی  و  کار  و  کسب  راه 
تاریخ های 14، 15، 17، 20، 23 و 24 دی ماه در محل خانه  طرح در 
 جوان واقع در میدان قدس، خیابان الله، جنب پارک باغ قوشخانه برگزار 

می شود.
 وی یادآور شد: این طرح در بخش های مختلفی برنامه ریزی شده که ثبت نام 
 مراحل بعدی آن متعاقبا از طریق سایت esfahanfarhang.ir اعالم

 می شود.

«« اقتصاد

بهای نفت در بازار های جهانی در اولین روز معامالت 
ایران و  سال 2016، در پی تنش در روابط بین 
عربستان افزایش یافت. در پی تنش در روابط بین 
ایران و عربستان که نگرانی ها را درباره اختالالت 
احتمالی در عرضه نفت افزایش داده است، قیمت 
معامالت  در  جهانی  بازار های  در  سیاه  طالی 
دیروز )دوشنبه( افزایش یافت. اگرچه آمار ضعیف 
قیمت ها شدید  افزایش  از  مانع  آسیا  در   تولید 

 شد. 
در پی اعدام شیخ نمر، روحانی برجسته شیعه در 
به  واکنش  در  یکشنبه  روز  کشور  این  عربستان، 
دیپماتیک  روابط  تهران  اتفاقات سفارت خود در 
با ایران را قطع کرد. قیمت جهانی نفت برنت در 
معامالت دیروز با بیش از یک دالر افزایش به 38 
دالر و 50 سنت رسید و نفت سبک آمریکا با 77 
سنت افزایش 37 دالر و 81 سنت در هر بشکه 

داد وستد شد.
است  شرایطی  در  عربستان  و  ایران  بین  تنش   
اثبات  ذخایر  بزرگ ترین  از  بخشی  که  ایران  که 
شده نفت جهان را در اختیار دارد، امیدوار است تا 
صادرات نفت خود را پس از لغو تحریم ها افزایش 

دهد. 
موسسه واسطه نفتی فیلیپ فیوچرز اعالم کرد: با 
توجه به افزایش تنش های ژئوپلتیک بین ایران و 
عربستان، قیمت ها در بازار در اولین روز معامالت 
افزایش یافت. به رغم جهش قیمت  سال 2016 
نفت در معامالت امروز، قیمت ها همچنان نسبت 
به اواسط سال 2014 دو سوم کمتر هستند؛ چرا 
کشورهای  سازمان  جمله  از  تولید کنندگان  که 

آمریکا  و  روسیه  )اوپک(،  نفت  صادر کننده 
باالتر  بشکه  میلیون  دو  تا  هزار  بین 500  روزانه 
برنشتین  آلیانس  دارند.  تولید  جهانی  تقاضای  از 
تحلیلگر نفتی می گوید: اوپک، روسیه و آمریکا از 
انتظارات اولیه ما در خصوص عرضه فراتر رفته اند 
از  ناشی  موجود  کاهشی  فشارهای  بر  امر  این  و 
پرشدن ذخایر افزوده  است. ما سال 2016 را سال 
تعادل مجدد بازار می دانیم؛ اما این اتفاق صرفا از 

نیمه دوم سال رخ خواهد داد. 
نفت  قیمت  متوسط  دارد  انتظار  افزود:  برنشتین 
برنت از بشکه ای 53 دالر در سال گذشته به 50 
دالر در سال 2016 تنزل پیدا کند، اما در سال 
2017 به 70 دالر در هر بشکه و در سال 2018 
برسد. موسسه مورگان  به 80 دالر در هر بشکه 
استنلی اعالم کرد: احتمال رسیدن رشد تقاضای 
جهانی نفت و به سطح رشد عرضه جهانی تا پایان 
 سال 2016 و تحریک متعادل شدن اولیه بازار وجود

 دارد.
رخ  اتفاق  این  اینکه  از  قبل  افزود:  بانک  این   
دهد، ممکن است قیمت ها بدون توجه به کاهش 
حاشیه سود تولید کنندگان کاهش بیشتری یابد. 
بازار اشباع  این موسسه خاطرنشان کرد: در یک 
شده هیچگونه ارزش ذاتی برای نفت خام وجود 
ندارد و سطح قیمت طبق اشتهای سرمایه گذاران 
تعیین  خرید  برای  مصرف کنندگان   و 

می شود. 
لغو  از  پس  را  خود  نفت  عرضه  دارد  قصد  ایران 
تحریم ها روزانه 500 هزار تا یک میلیون بشکه در 
روز افزایش دهد؛ اگرچه مقامات ایرانی می گویند 

اگر تقاضایی وجود نداشته باشد، قصد ندارند بازار 
ایران به حدود  با نفت پر کنند. صادرات نفت  را 
دوران  از  که  رسیده  روز  در  بشکه  میلیون  یک 
 2011 سال  در  بشکه ای  میلیون  سه  تقریبا  اوج 
بسیار کمتر است. در روسیه تولید نفت این کشور 
و  میلیون  روزانه 10  متوسط  به  در سال 2015 
پس  سطح  باالترین  که  رسید  بشکه  هزار   730
تقاضا،  زمینه  در  است.  سابق  شوروی  دوران  از 
افزایش  آسیا  اقتصاد های  رکود  درباره   نگرانی ها 
یافته است؛ چرا که فعالیت کارخانه های چین در 
ماه دسامبر برای دهمین ماه متوالی کاهش یافت 
چرا که بررسی ها در آسیا نشان  می دهد صنایع با 

مشکل کمبود تقاضا مواجه اند.

دعوای ایران و عربستان، نفت را گران کرد

را  بازار  گریبان  که  شدیدی  رکود  از  امروز  معه  جا 
روز  به  روز  رکود  این  متاسفانه  است؛  رنج  در  گرفته، 
جزیی ای  اشتغال  و حتی  می کند  پیدا  بیشتری  عمق 
را هم که وجود دارد، نشانه رفته و سیل آسا دارد آن 
اشتغال ضعیف را نیز با خود می برد؛ کارگاه ها یکی پس 
از دیگری به تعطیلی کشیده می شود؛ به همین سبب 
نکاتی را که عضو مجمع تشخیص مصلحت به عنوان 

دالیل این رکود بیان کرده اند، یادآور می شویم: 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بی ثباتی ارزی و 
فعلی  رکود  بروز  دالیل  از  برخی  را  نفت محور  اقتصاد 
اقتصاد دانست و گفت: برای ارتقای وضع اقتصادی و 
از  که  اعتباری  کارت  دربرگیری  باید  مردم،  معیشتی 

سوی دولت پیشنهاد شده است، افزایش یابد.
احمدی عضو مجمع  به گزارش کیمیای وطن، علی   
اقتصادی  تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: رشد 
کشور در نیمه نخست امسال منفی بود و موجب شد تا 

رکود  بسیار سخت در اقتصاد کشور حاکم شود.
اینکه   در 30 سال گذشته چنین رکودی  بیان  با  وی 
در کشور سابقه نداشته است،  تاکید کرد:  اگر به صورت 
ضرب االجل  در این باره تصمیم گیری قاطع نشود، رکود 

فعلی به بحران تبدیل خواهد شد.
* عوامل اصلی بروز رکود در اقتصاد کشور

کشور  اقتصاد  در  رکود  بروز  اصلی  عوامل  به   احمدی 
بودجه  های  تخصیص  گفت:   کاهش  و  کرد  اشاره 
تسهیالت دهی  اعطای  توان  کاهش  دولت،  عمرانی 
بانک ها ، افزایش اختالف نرخ سود بانکی و نرخ تورم ، 
کاهش قیمت نفت  و متعاقبا نبود تقاضا به دلیل رکود 
کشور  اقتصاد  فعلی  رکود  اصلی  دالیل  از  اقتصادی، 

است.
مصلحت  تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  رییس 
بر  اقتصاد  باید  تکیه  این حوزه  نظام اظهار داشت: در 
در  صادرات  توسعه  نظیر  عواملی  و  یابد  کاهش  نفت 

دستور کار قرار گیرد.
افزایش   از  جلوگیری  و  ارزی   ثبات  *حفظ 

هزینه های تولید از راه کار های خروج از رکود
 وی جهش نرخ ارز و بی ثباتی ارزی را از دیگر دالیل 
با وجود  و گفت:  دانست  اقتصاد کشور  در  رکود  بروز 
رقابتی  قدرت  افزایش  منظر  ارز  از  نرخ  جهش  آنکه 
در  خارجی  رقبای  برابر  در  داخلی  تولیدکنندگان 
بازارهای داخلی و خارجی، می تواند به افزایش تولید و 
بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما در مقابل با افزایش 
شدید هزینه های تولید، اثرات رکودی قوی در بردارد.

مصلحت  تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  رییس 
افزایش  از  ناشی  منفی  اثرات  کرد:  بیان  نظام 
را  اقتصاد  قدرت  با  و  سرعت  به  تولید،  هزینه های 
ناشی  مثبت  اثرات  بروز  اما  می دهد ؛  قرار  تاثیر  تحت  

 از افزایش قدرت رقابتی، زمان بر است و به تدریج بروز 
می  کند.

از  نیز  ارزی  بی ثباتی  همچنین  کرد:  اضافه  احمدی 
رکودی  اثرات  گسترده،  نااطمینانی های  ایجاد  مسیر 

داشته است.
وی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز راهکار ی مثبت 
کشور  اقتصاد  و  مردم  نفع  به  و  رکود  از  خروج  برای 
است،  یادآور شد: جهش ها و بی ثباتی ارزی، در نهایت 
اثرات رکودی سریع و قوی را در اقتصاد کشور بر جای 

گذارده است.
مصلحت  تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  رییس 
کاهش  مسیر  از  ارزی  ثبات  حفظ  کرد:   تاکید  نظام 
نااطمینانی ها و جلوگیری از افزایش  هزینه های تولید، 
می تواند کمک بزرگی به خروج از رکود اقتصادی باشد.
اعتباری خرید  کارت  دربرگیری  افزایش  لزوم   *

بین اقشار جامعه
احمدی با انتقاد از اینکه در این شرایط رکود اقتصادی 
است،  یافته  سزایی  به  کارگران   کاهش  خرید  قدرت 
با  را  اقتصادی  بنگاه های  اغلب  رکود  این  کرد:  بیان 

کمبود نقدینگی مواجه کرده است.
مصلحت  تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  رییس 
اقتصادی  وضعیت  ارتقای  برای  داشت:  اظهار  نظام 
اعتباری  کارت  دربرگیری  باید  مردم،  معیشتی  و 
افزایش است،  شده  پیشنهاد  دولت  سوی  از   که 

 یابد.
مشمول  باید  اعتباری  کارت  های  این  داد:  ادامه  وی 
مشمول  باید  به ویژه  شود؛  جامعه  از  مختلفی  اقشار 
افزایش  این  قطعا  که  شود  هم  کارگری  اقشار 
افزایش  تحریک  به  اعتباری،  کارت  های  دربرگیری 
اقتصاد رشد  به  تقاضا  تحریک  و  می  انجامد   تقاضا 

 می رسد.
بیشتر  رکود  به  بود،  تورم زا  تسهیالت خودرو   *

اقتصادی صنعت کشور دامن  زد
مصلحت  تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  رییس 
عملکرد  به  باید  این حوزه،  در  البته  کرد:  تاکید  نظام 
تسهیالت 25  ارایه  در  دولت  غیرکارشناسی  و  اشتباه 
هیچ  به  که  کرد  انتقاد  خودرو  خرید  تومانی  میلیون 
وجه در جهت رشد اقتصادی و ارتقای شرایط معیشتی 

مردم نبود.
احمدی با انتقاد از طرح خرید خودرو از محل تسهیالت 
25 میلیون تومانی گفت: استدالل این طرح بر سه پایه 
استوار بود؛ یکی افزایش تولید ملی، دوم اشتغال و سوم 
تحریک بازار؛  اما همگان می دانند این سه هدف فقط 
در صنعت خودرو خالصه نشده است و کاالهای دیگری 
نظیر لوازم خانگی، فرش، تلویزیون و از این قبیل نیز 

در زمره   تولید ملی قرار دارند.

تاکید  افزود:  نظام   مصلحت  تشخیص  مجمع   عضو 
در  خودرو،  خرید  میلیونی   25 تسهیالت  در  دولت  
شخصی  نقل  و  حمل  توسعه  فرهنگ  اشاعه  واقع 
بوده  عمومی  نقل  و  حمل  گسترش  برخالف   و 
همواره  که  زیستی  محیط  ضرورت های  با  و  است 
منافات است،  نیز   رهبری  معظم  مقام  تاکید   مورد 

 دارد.
ارشد  مسئوالن  سوی  از  بارها  کرد:   اضافه  احمدی 
جوانان  برای  خانواده  تشکیل  تسهیل  لزوم  بر  نظام، 
تسهیالت  به  که  منابع  میزان  این  است؛  شده    تاکید 
راستای  در  فقط  و  یافت  اختصاص  خودرو  خرید 
مردم  منافع  نه  و  پارکینگ خودروسازان  کردن   خالی 
هزینه شد،  می توانست در اختیار تولید کنندگان لوازم 
قرار  آسان  ازدواج  و  خانواده  تشکیل  برا ی  خانوادگی 
 گیرد و بسیاری از بخش های صنعتی را از رکود خارج

 کند.
از  ناشی  تورم  نباید  حوزه  این  در  البته  افزود:  وی 
خلق اعتبار 2500 میلیارد تومانی برای خرید خودرو 
به  تنها  نه  دولت  عمل  این  کرد؛  فراموش  را  شخصی 
بروز  به  بلکه  نینجامید،  کشور  صنعت  اقتصادی  رشد 

تورم هم می انجامد.
میان  در  ما  خودروسازان  البته   کرد:  احمدی  اضافه 
تصمیم گیرندگان کشور نفوذ بسیاری دارند؛ همچنین 
 برخی تصمیم گیرندگان در میان خودرو سازان منافعی

 دارند.
مصلحت  تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  رییس 
نظام اظهار داشت: برای کنترل رکود صنعت، تصمیم 

تنها  داخل،  نه  خودرو  خرید  تسهیالت  پرداخت  به 
مشکالت تولیدکنندگان را حل نمی کند، بلکه با دعوت 
مردم برای دریافت تسهیالت بانکی آن ها را به باتالق 

پرداخت ماهانه اقساط فرو می برد.
وی بیان کرد: در صورتی که همین تسهیالت، اگر برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری نظیر 
راه آهن اختصاص می یافت، کاهش استفاده از حمل و 
به دنبال داشت  و قطعا توسعه حمل  را  نقل شخصی 
به کاهش مصرف سوخت،  راه آ هن  نظیر  نقلی سبز  و 
کاهش  و  زیست محیطی  تولید  آالینده های  کاهش 

سوانح رانندگی  می انجامد.
رکود  از  برای خروج  حال  هر  به  کرد:  تاکید  احمدی  
در  باید  دولت  و  نیست  جدید  قانون گذاری  به  نیازی 
برای  اقتصاددانان،  با  تبادل نظر  و  قوی  اقتصادی  نگاه 

خروج از رکود گام بردارد.
 * عوامل بروز فساد اقتصادی  و راهکار مقابله با 

 آن  
وی همچنین به عوامل بروز فساد اقتصادی در کشور 
و  راهکار مقابله با آن  اشاره کرد و گفت:  شفاف سازی 
صاحب  افراد  با  برخورد  و  مزایده ها  مناقصه ها، 
جلوگیری مالی  فساد  بروز  از  اطالعاتی   رانت های 

 می کند.
مصلحت  تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  رییس 
نظام تاکید  کرد: کنترل قانونمند بر اموال و دارایی های 
و  مالی  فسادهای  بروز  از  مانع  مسئوالن  و  مدیران 

رانت خواری می شود. فارس

عمده ترین دالیل رکود د ر اقتصاد ایران



 خبرهای روزهای اخیر در اصفهان و دیگر شهرها 
ازدواج ها،  که  می کند  تایید  را  مطلب  این  نیز 
زنگ  این  است؛  داشته  افزایش  طالق  و  کاهش 
و  مسئولین  گوش  به  باید  که  است  خطری 
باید  خیران  می رسد  نظر  به  برسد.  دلسوزان 
این  از  تا شرایط  بیایند و کمک کنند  به میدان 
طالق  افزایش  و  ازدواج  کاهش  زیرا  نشود؛  بدتر 
به  را  زیادی  نگرانی  و  نیست  خوبی  نشانه های 
را  جامعه  آن،  زاییده  معضالت  که  دارد  همراه 
به  را  زیادی  تنگناهای  و  انداخت  رنج خواهد  به 
میان  نشستی  منظور  همین  به  آورد.  خواهد  بار 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام نور 
استان چهار محال  و جوانان  ورزش  مدیر کل  و 
نمایندگی  نهاد  مسئول  شد.  برگزار  بختیاری  و 
ولی فقیه در دانشگاه پیام نور استان چهار محال 
دانشجویی  ازدواج های  تعداد  گفت:  بختیاری  و 
در سال جاری نسبت به مدت مشابه، 30 درصد 
وطن  کیمیای  گزارش  به  است.   داشته  کاهش 
از چهار محال و بختیاری، حجت االسالم سعید 

و  ورزش  مدیر کل  با  نشست مشترک  در  صفی 
مرحله  نوزدهمین  کرد:  اظهار  استان،  جوانان 
تا   93 سال  ماه  مهر  از  دانشجو  زوجین  ثبت نام 
مهرماه سال 94 در دانشگاه های استان آغاز شد؛ 
متاسفانه کاهش تعداد زوجین از نکات قابل توجه 
در این دوره بود. وی تعداد زوجین در این مرحله 
از ازدواج های دانشجویی را 604 نفر عنوان کرد و 
افزود: این آمار در مقایسه با سال های قبل کاهش 
لزوم  بر  صفی  می دهد.  نشان  را  درصدی   30
بررسی علل کاهش ازدواج های دانشجویی تاکید 
و تصریح کرد: بر اساس پژوهش ها و با توجه به 
امکان شناخت بهتر در محیط فرهنگی دانشگاه، 
درک شرایط، حضور در دوره ها آموزشی، کمترین 
ازدواج های  در  درصد   2 میزان  به  طالق  میزان 

دانشجویی بوده است. 
مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز در این جلسه 
گفت: امیدواریم با طرح این موضوع در جلسه های 
اعضا،  همکاری  و  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد 
برسیم.  مسیر  این  ادامه  در  عملی  راهکار  به 
قبلی  جلسه های  در  افزود:  قاسمی  عبدالرحمن 
ستاد ساماندهی امور جوانان، مصوبات بسیار خوبی 
در حوزه ازدواج و ارایه خدمات تشویقی به زوجین 
کار  دستور  در  را  موضوع  این  و  داشته ایم  جوان 
جلسه بعدی این ستاد قرار خواهیم داد. قاسمی 
از  زیبایی  نمونه های  را  دانشجویی  ازدواج های 
تحقق شعار ازدواج آگاهانه، آسان و پایدار دانست 
و بر لزوم ادامه این مسیر با مشارکت دستگاه های 

متولی امور جوانان تاکید کرد.

شهردار اصفهان گفت: در راستاي کاهش آلودگي 
هوا جایگاه هاي کوچک بنزین با ایده هاي نو به 
اشاره  با  جمالي نژاد  مهدي  دکتر  آمد.  اصفهان 
به خدمات شهرداری و بهره برداری از طرح های 
اصفهانی  شهروندان  رفاه  برای  شهری  مختلف 
گفت: احداث جایگاه هاي کوچک سوخت رسان 
براي نخستین بار در کشور، به تعداد 50 جایگاه 
با حمایت شهرداري اصفهان و در راستای بهبود 
است.   وي  انجام  در حال  کیفیت هوای شهر 
از  ناشي  اصفهاني  شهروندان  رنج  کرد:  اظهار 
آلودگي هوا و محیط زیست، ما را بر آن داشت 
که  جدا از پیگیري حقوق شهروندان اصفهاني 
از دستگاه هاي مربوطه، اقداماتي سریع در جهت 
انجام  اصفهان  زیست  محیط  کیفیت  بهبود 
دهیم. وي با بیان اینکه نتایج پژوهش ها نشان 
مي دهد بخشی از آلودگي کالن شهرها ناشي از 
داد:  ادامه  است،  شهر  در سطح  خودروها  تردد 
سطح  در  مردم  تردد  کاهش  راه هاي  از  یکي 
شهر، کاهش مسیر براي سوخت گیري خودروها 
شهردار  است.  سوخت  جایگاه هاي  افزایش  یا 
اصفهان افزود: چناچه میزان سوخت گیري هر 

خودرو را به طور میانگین 20 لیتر فرض کنیم، 
جایگاه هاي  به  روزانه  خودرو  هزار   100 حدود 
سوخت گیري مراجعه مي کنند. وي خاطر نشان 
کرد: با توجه به پراکندگي جایگاه هاي سوخت و 
میزان توقف در ترافیک جایگاه ها هر فرد براي 
سوخت گیري به اجبار مسافتي اضافي مي پیماید 
مي شود.  هوا  آلودگي  و  ترافیک  باعث  خود  که 
جمالي ن  ژاد با اشاره به  قدیمي بودن جایگاه هاي 
نوآوري هاي  از  بهره گیري  عدم  کنوني،  سوخت 
این صنعت و نیاز روزافزون شهر به جایگاه هاي 
جایگاه هاي  احداث  هدف  کرد:  اظهار  سوخت 
کوچک سوخت رسان در شهر، ایجاد تعادل بین 
نیاز شهروندان به جایگاه هاي سوخت و همچنین 

افزایش کیفیت هوا است.

کل  اداره  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
از  حمایت  جشن  اصفهان،  استان  زندان های 
با  آنان  خانواده های  و  شده  آزاد  مددجویان 
استان  زندان های  مسئوالن  و  خیران  حضور 

برگزار شد. 
مهرداد داودی رییس مرکز خدمات اجتماعی 
-بعد از خروج زندانی های استان- در این مراسم 
با قدردانی از حضور مسئوالن و خیران در طی 
سخنانی گفت: برنامه ریزی و اجرای مراسم های 
مختلف مذهبی و تجمع خانواده ها و مددجویان 
آزاد شده از زندان، با هدف مشاوره و آگاه سازی 
از عدم ورود افراد به خالف و سرپیچی از قانون، 

از وظایف مهم این مرکز به شمار می آید. 
وی در ادامه افزود: با وجود خیران و خیریه های 
از  پیشگیری  و  آگاه سازی  امروز  استان،  فعال 
ورود افراد به آسیب های اجتماعی با برگزاری 
برنامه های  و  جلس ها  آموزشی،  کارگاه های 

مهیا  زمینه  این  اجتماعی،  و  مذهبی  مختلف 
شده است؛ این مرکز آمادگی دارد در راستای 
را  آسیب  زمینه  مختلف  مشاوره های  انجام 
کاهش دهد. داودی در پایان سخنانش با اشاره 
به فعالیت های انجام گرفته در سال جاری نیز 
فرهنگی،  فعالیت های  بر  عالوه  اظهارداشت: 
نیز،  اشتغال  زمینه  در  اجتماعی  آموزشی، 
حرکت های خوبی صورت گرفت که با تفاهم نامه 
و ارتباط و تعامل با کمیته امداد خمینی )ره( 
در طی ده ماهه گذشته در سال جاری بیش از 
1۷ میلیارد ریال وام خوداشتغالی به مددجویان 

آزاد شده پرداخت شده است.
 در ادامه این مراسم نیز حجت االسالم پرورش 
راستای  در  دینی  مبلغان  و  حوزه  اساتید  از 
در  شادی  و  نشاط  واثرات  خانواده  تکریم 
زندگی، سخنانی بیان کرد. کجانی مدیر عامل 
خیریه حضرت امام محمد باقر )ع( نیز در این 
اصفهانی  نیکوکاران  و  خیران  حضور  مراسم 
خانواده های  و  مددجویان  به  کمک  امر  در  را 
از آزادی را  آنان در زمان مدت حبس و پس 
از جمله گام های شیرین در فعالیت ها دانست و 
برحمایت هر چه بیشتر و دستگیری از افراد در 
زمینه های آموزشی و فرهنگی و درمانی اعالم 

آمادگی کرد.

فرماندار شهرضا گفت: شهرداری باید با ایجاد فضای 
ورزشی، نصب وسایل در پارک ها و برگزاری مسابقات 
به ورزش همگانی تشویق  کند  را  در محله ها مردم 
و سهم خود را در این زمینه انجام  دهد. به گزارش 
جلسه  در  گالبی  محسن  شهرضا،  از  وطن  کیمیای 
کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی این شهرستان 
که  کارهایی  تمام  شهرداری  دنیا،  در  اینکه  بیان  با 
مربوط به اداره های دیگر است را انجام می دهد، اظهار 
نصب  ورزشی،  فضای  ایجاد  با  باید  شهرداری  کرد: 
محله ها  در  مسابقات  برگزاری  و  پارک ها  در  وسایل 
مردم را به ورزش همگانی تشویق  کند و سهم خود را 
در این زمینه انجام  دهد. فرماندار شهرضا شهرداری 
را یک موسسه خدماتی و غیرانتفاعی خواند و اظهار  
کرد: با آغاز خصوصی سازی، پیمان کاران مزایده ها را 
با پایین ترین قیمت پیشنهاد می کنند؛ بنابراین ارایه 
خدمات با این قیمت ها مقرون به  صرفه  نیست. فرماندار 
شهرضا با اشاره به مشکالت ورزش و ورزشکاران در 
شهرضا تصریح کرد: با واگذاری سالن های ورزشی به 
بخش خصوصی، مدارسی که مشکل فضای ورزشی 
قیمت های  با  سالن ها  این  اجاره  به  مجبور  داشتند 
ورزش  نابودی  موجب  نکته  همین  و  شدند  زیاد 
تنها  ورزش  ادامه  داد:  شهرستان  شده  است. گالبی 
و  روان  بهداشت  و  نیست  فیزیکی محدود  به جنبه 

پرورش فکر نیز جزیی از ورزش است؛ اما متاسفانه 
تقدیری در خور شأن ورزشکاران ملی و بین المللی در 
شهرستان انجام نشده است. وی با بیان اینکه جسم 
دین  گفت:  می رود،  ورزش  به سمت  شاداب  روح  و 
اسالم تاکید ویژه ای به ورزش به ویژه شنا، تیراندازی 
و اسب سواری دارد که باید قدر پتانسیل های موجود 
در شهرستان در این زمینه به ویژه باشگاه اسب سواری 
را دانست و از آن بیشترین استفاده  را کرد. فرماندار 
زمینه  در  اداره ها  لزوم همکاری  به  اشاره  با  شهرضا 
اداره   هر  داشت:  بیان  کارمندان  بین  ورزش  ترویج 
را  زمانی  روز  طول  در  دارد،  ورزشی  امکانات  که 
قرار  صبحگاهی  ورزش  برای  خود،  کارمندان  برای 
دهد و اگر اداره ای فضای ورزشی ندارد، اداره ورزش 
با همکاری شهرداری وسایل ورزشی را در آن اداره 

نصب کند تا همه از آن استفاده کنند. 

اصفهانی ها امسال 186 روز هوای 
سالم تنفس کرده اند

 ،92 سال  ابتدایی  ماهه   9 در  گفت:  اصفهان  استاندار 
که  صورتی  در  شد؛  گزارش  سالم  هوای  روز   ۷2 تعداد 
سالم  هوای  روز   186 به  جاری  سال  مشابه  مدت  در 
در  زرگرپور  رسول  وطن،  کیمیای  گزارش  به  رسیدیم. 
شهرداری  و  شهر  شورای  با  استاندار  هم اندیشی  نشست 
در جلسه های  برای حضور  آمادگی  اعالم  اصفهان،  ضمن 
از  پس  شهر  شورای  از  جلسه  دو  در  گفت:  شهر  شورای 
پیدا  قبلی حضور  اطالع  بدون  از موضوع جلس ها،  اطالع 
افزود: یکی از جلس هایی که به دلیل اهمیت  کردم. وی 
موضوع بحث، بدون اطالع قبلی در جمع اعضای شورای 
شهر آمدم در رابطه با تنظیم بودجه برای آلودگی هوا بود، 
که تاکنون چندین جلسه نیز به میزبانی استانداری برگزار 
مسئوالنی  به  انتقاد  ضمن  اصفهان  استاندار  است.  شده 
که پیش از اطالع از برنامه های دولت در موضوع آلودگی 
اظهار نظر کردند، ادامه داد: به مسئولین گفته ام اگر نظر یا 
انتقادی دارند، پیش از رسانه ها به خودم بگویند تا توضیح 
شهر  در  سیاسی  مسایل  از  دوری  بر  تاکید  با  وی  دهم. 
اظهار داشت: زمانی که برای رأی اعتماد به تهران رفتم، 
مسایل  من  و  کردند  سؤال  شهر  اولویت  از  رییس جمهور 
دوم  اولویت  روحانی  دکتر  کردم؛  بیان  را  زیست محیطی 
زیست محیطی  مشکل  بر  باز  و  پرسیدند  را  شهر  سوم  و 
تاکید کردم. زرگرپور توضیح داد: وقتی به اصفهان آمدم 
مطالبه جدی مردم و مسئولین در این بخش را مشاهده 
مشکالت  پیگیر  ابتدا  همان  از  جهت  همین  به  کردم؛ 
وی  بودم.  آلودگی  و  خاک  آب،  همچون  زیست محیطی 
حل مشارکت شهری را متضمن یک روند علمی دانست 
که پس از تصویب باید به اجرای آن متعهد بود و گفت: 
طرح 9 ماده ای آب به سرعت و طی 3 ماه آماده، بررسی و 
تصویب شد؛  طرح بعدی، طرح جامع مربوط به هوا بود که 
از ابتدای سال 93 شروع به کار کردیم. استاندار اصفهان 
در  افزود:  و  کرد  توصیف  موثر  را  هوا  جامع  طرح  نتایج 
سالم  هوای  روز  تعداد ۷2  به  ابتدایی سال 92   ماهه   9
جاری  سال  مشابه  مدت  در  که  صورتی  در  شد؛  گزارش 
به 186 روز هوای سالم رسیدیم. وی به نقل از معصومه 
در  آلودگی  کاهش  طرح  موفق ترین  را  طرح  این  ابتکار 
کشور اعالم کرد و ادامه داد: البته این طرح ایده آل نیست، 
ما  است؛ هدف  مانده  مغفول  که  داشته  موفقیت هایی  اما 
برای  پاک  هوایی  داشتن  سالم،  هوای  به  رسیدن  از  پس 
شهروندان است. زرگرپور در پایان حضور یک نماینده از 
شورای شهر را در جلس های دستگاه های تولیدی فرصتی 
کرد:  تصریح  و  مردم خواند  نمایندگان  نظرات  ارایه  برای 
باید ایده های اعضای شورای شهر و نمایندگان شهرداری 
شنیده شود تا به کمک هم بتوانیم مشکالت را به صورت 

سیستمی و منطقی حل کنیم.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان:

 اتصال خیابان فروردین به بعثت 
در حال بررسی است

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: به منظور بررسی 
مباحث ترافیکی بزرگراه چمران حدفاصل زیرگذر الله تا 
پل چمران، طرحی برای اتصال خیابان فروردین به بعثت 
در دست بررسی است. علی اصغر شاطوری افزود: مباحث 
و  نقل  و  حمل  معاونت  در  قبل  چندی  از  بزرگراه  طرح 
ترافیک  مطرح شد و توسط معاون به مشاور ارجاع گردید 
که با انجام بررسی ها توسط مشاور ، طرحی ارایه شد. وی 
یادآور شد: این طرح در جلس های معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان در حال بررسی و پیگیری است 
نتیجه برسد، اجرایی  به  و چنانچه در کمیسیون تصویب 
خواهد شد. مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
در این بزرگراه عالوه بر اتصال خیابان فروردین به بعثت، 
باید  نیز مطرح است که  اشراق  اتصال خیابان های  طرح 
دسترسی های آن در بزرگراه چمران انجام شود. وی تاکید 
کرد: چنانچه این طرح ها ابالغ شود، منطقه ۷ برای اجرای 

آن ها آمادگی کامل دارد.

در اصفهان اتفاق افتاد؛

فارغ التحصیلی نخستین دانشجوی 
پژوهش محور

اولین دانشجوی پژوهش محور کشور در رشته آینده پژوهی 
پژوهشگاه  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تایید  با 
دانشجوی  اولین  شد.  فارغ التحصیل  شاخص پژوه 
در  آینده پژوهی  مهندسی  رشته  در  کشور  پژوهش محور 
و  کرد  دفاع  خود  پایان نامه  از  ارشد  کارشناسی  مقطع 
شد.  شاخص پژوه  پژوهشگاه  از  مدرک  گرفتن  به  موفق 
دانشجوی  عنوان  به  حجازی  حسین زاده  مریم السادات 
دفاع  به  پژوهشگاه،  این  آینده پژوهی  ارشد  کارشناسی 
صنعت  در  لجستیک  »آینده  عنوان  با  خود  پایان نامه  از 
خودروسازی ایران با محوریت برون سپاری به شرکت های 
لجستیک طرف سوم )3PLs(« زیر نظر اساتید مشاور و 
راهنمای این پایان نامه، مهران سپهری و پرستو محمدی 

پرداخت و موفق به دریافت نمره عالی شد.
آینده  چالش های  و  فرصت ها  شناخت  به  پایان نامه  این   
لجستیک و 3PL ها در ایران و همچنین شناسایی الزامات 
ایجاد 3PL ها و اولویت ها از دید خبرگان پرداخته و پنج 
مورد  را  خودروسازی  تامین  زنجیره  برای  اصلی  چالش 
بررسی قرار داده است؛  شفافیت، ریسک، مهار هزینه ها، 
خصوصیات مشتری و جهانی سازی از جمله این چالش ها 

به شمار می روند.
اساس  بر  ایران  آینده لجستیک  پایان نامه،  این  ادامه   در 
فرهنگی،  منظر  از  جهانی  سناریوهای  و  روندها  مطالعه 
و  زیرساخت  نوسازی  و  بهبود  محیط زیست،  تکنولوژی، 
و  بررسی  مورد  قانون گذاری  و  اقتصادی  تامین  زنجیره 
این  دانش نامه  است  گفتنی  است.  گرفته  قرار  موشکافی 
دانشجو در تاریخ 13 دی ماه 94 به تایید اداره کل امور 
فناوری رسیده  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانش آموختگان 

است.

مدیر کل  اداره کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

11 هزار کارگر در استان اصفهان 
بیکار شدند

مدیر کل  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
داریم  را  اقتصادی شکننده ترین حالت  گفت: در وضعیت 
و در سال جاری بیش از 11 هزار تعدیل نیرو در استان 
روی داده و معضل بازنشستگان صندوق فوالد نیز نیازی 

به تشریح بیشتر ندارد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز 
برای  کردیم  تالش  سال  ها  این  در  گفت:  نشست  این  در 
طور  به  را  جانبه گرایی  سه  کارگر،  و  کار  وضعیت  بهبود 
باالترین  امر  این  در  اصفهان  استان  و  کنیم  دنبال  جدی 
کرده ایجاد  مثلث  این  ضلع  سه  بین  را  تعامل   سطح 

 است.
کارگری  تشکل های  حق  را  مطالبه گری  قادری  غالمعلی 
همین  اساس  بر  کرد:  تصریح  و  دانست  کارفرمایی  و 
شورای  در  توانسته ایم  استان  در  کارفرمایان  مطالبه گری 
مهمی  قدم های  خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  و  گفت 
برداریم و اصفهان رتبه یک عملکرد در این حوزه را از آن 

خود کرده است.
اصفهان  اقتصادی  مشکالت  تشریح  به  ادامه  در  وی 
اقتصادی  وضعیت  در  گفت:  و  پرداخت  کار  حوزه  در 
بیش  جاری  سال  در  و  داریم  را  حالت  شکننده ترین 
معضل  و  داده  روی  استان  در  نیرو  تعدیل  هزار   11 از 
بیشتر تشریح  به  نیازی  نیز  فوالد  صندوق   بازنشستگان 

 ندارد.

««جمعیت 3.3 میلیون نفری مستمری بگیران 
تامین اجتماعی

نیز  اصفهان  استان  اجتماعی  تامین  سازمان  رئیس 
آمارهای  تشریح  به  که  بود  نشست  این  سخنران  دیگر 
اصفهان  گفت:  و  پرداخت  استان  در  متبوع خود  سازمان 
درصدی   65 سهم  و  جمعیت  نفر  میلیون   5 با  استانی 
نفر( میلیون   3.3( اجتماعی  تامین  پوشش  تحت   افراد 

 است.
در  کارفرما  هزار   110 دادخواه،  اصغر  علی  گفته  به 
هستند  ارتباط  در  اجتماعی  تامین  با  اصفهان  استان 
هزار   3 عدد  با  استان  در  سازمان  این  مالی  گردش  و 
کشور سطح  در  مالی  گردش  بیشترین  تومان   میلیارد 

 است.
تامین  سازمان  شده  انجام  اقدامات  ادامه  در  وی 
خاطرنشان  و  برشمرد  را  اخیر  سال  دو  در  اجتماعی 
کلیه  امید  و  تدبیر  دولت  در  سال   60 از  پس  کرد: 
اجتماعی،  تامین  با  رابطه  در  کارفرمایان  کارهای 
 اینترنتی شده و همه کارفرمایان از این خدمات بهره مند

 شده اند.
خاصی  مشکل  اگر  کرد:  اعالم  همچنین  دادخواه 
نیز  جاری  سال  پایان  تا  باشد  نداشته  وجود 
خواهند الکترونیکی  درمانی  دفترچه های   کلیه 

 شد.

رد شهر و استانها 4

اینکه  بیان  با  کرمان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای  دبیر 
دست  حلقه های  جزو  قاچاقچیان،  مالی  چرخه  حوزه  متاسفانه 
است، تصریح کرد: جریان  موادمخدر در کشور  با  مبارزه  نخورده 
مالی و اقتصادی قاچاقچیان نگاه ویژه ای به جریان پول شویی دارد؛ 
لذا باید دستگاه های اقتصادی و مالی در کنار دستگاه های امنیتی 
و انتظامی مشارکت همه جانبه ای را در این راستا داشته باشند. 
این شورا  از عملکرد  آخرین وضعیت  تشریح  با  حسین چناریان، 
در سال جاری و در حوزه مقابله با موادمخدر با بیان اینکه بیش از 
6500 تن موادمخدر در کل کشور کشف می شود، گفت: بیش از 
60 درصد از مواد مخدری که وارد مرزهای شرقی کشور می شود 
از استان کرمان عبور می کند و می توان به جرئت گفت که کرمان 
جزو استان هایی است که به دلیل این موضوع، تبعات، خسارات و 
هزینه زیادی به آن تحمیل شده است. وی با اینکه متاسفانه استان 
کرمان در حوزه کشفیات جزو استان های مطرح بوده و در یک بازده 
10 ساله رتبه اول یا دوم کشور را در حوزه مبارزه با موادمخدر به 
خود اختصاص داده است، بیان کرد: طی سال گذشته در استان 
کرمان، بیش از 10۷ تن انواع مواد مخدر کشف شده بود؛ این در 
حالی است که تا پایان 9 ماهه سال جاری، ۷9 تن و 296 کیلوگرم 
انواع موادمخدر در استان کشف و ضبط شدند که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با ۷ درصد افزایش کشف روبه رو بوده ایم. دبیر 
شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، با بیان اینکه افزایش 
کشف در سال جاری به جهت برخورد با چند باند اصلی قاچاق 
مواد مخدر بوده است، تصریح کرد: بیشترین نوع ماده مخدر کشف 
شده در سال جاری در استان کرمان، مربوط مواد مخدر سنگین 

و پرخطر مانند هرویین و مرفین بوده است به طوری که در کشف 
هرویین نسبت به سال گذشته با ۷9 درصد افزایش روبرو بوده ایم؛ 
به گونه ای که در سال 93 مقدار یک تن و 151 کیلوگرم کشف 
شده بود، اما در 9 ماهه سال جاری 2 تن و 65 کیلوگرم هرویین در 

استان کشف شده است.
««افزایش 118 درصدی کشف شیشه

 18۷ حشیش،  کشف  درصدی   1۷ افزایش  به  اشاره  با  چناریان 
درصدی مرفین و 118 درصدی شیشه نسبت به مدت مشابه سال 
انتظامی  نیروی  استان کرمان گفت: در حوزه کشف،  گذشته در 
داشته  را  مخدر  مواد  کشف  گذشته  سال  همانند  کرمان  استان 
مواد  کشف  در  درصدی  صد  افزایش  با  اطالعات  اداره  اما  است؛ 
مخدر نسبت به سال گذشته روبه رو بوده است. چناریان در ادامه 
با اشاره به کشف 54 کیلوگرمی شیشه در استان کرمان طی سال 
جاری تصریح کرد: کشف اخیر در استان کرمان نشان می دهد که 
قاچاقچیان رو به سمت مواد صنعتی و همچنین پر خطر آورده اند؛ 
به طوری که در سال جاری  2 تن و 50 کیلوگرم ترکیب قاچاق 
از نوع مواد پر خطر بوده است. دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر 
استان کرمان با بیان اینکه در گذشته موادمخدر صنعتی، تنها از 
مرزهای غربی وارد کشور می شد، بیان کرد: در سال جاری بیش 
از 2 محموله مخدر صنعتی از شرق کشور وارد استان کرمان شد 
ایران، دیگر تنها تولیدکننده  که نشان می دهد کشورهای شرقی 
مواد مخدر سنتی نیستند؛ آنها نیز به سمت مواد مخدر صنعتی و 
پرخطر روی آورده اند. وی با بیان اینکه متاسفانه حوزه چرخه مالی 
قاچاقچیان، جزو حلقه های دست نخورده مبارزه با مواد مخدر در 

کشور است،؛ تصریح کرد: جریان مالی و اقتصادی قاچاقچیان نگاه 
ویژه ای به جریان پول شویی دارد، لذا باید دستگاه های اقتصادی و 
مالی در کنار دستگاه های امنیتی و انتظامی مشارکت همه جانبه ای 

را در این راستا داشته باشند.
««استفاده راحت قاچاقچیان از سیستم پولی و مالی کشور

اینکه  بیان  با  کرمان،  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای  دبیر   
در  می تواند  ناظر  و  مسئول  دستگاه  عنوان  به  قضایی  دستگاه 
کنار دستگاه های امنیتی و اقتصادی وارد حوزه مالی و اقتصادی 
قاچاقچیان مواد مخدر شود، تصریح کرد: می توان با همکاری همه 
دستگاه های ذیربط، در عرصه مالی، ضربه سنگینی را به قاچاقچیان 
نگرفته  اقدامی صورت  زمینه  این  تاکنون در  متاسفانه  وارد کرد؛ 

است.
««بازنگری در حوزه مجازات ها

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان خواستار بازنگری در 
حوزه مجازات ها شد و با اشاره به الیحه حذف مجازات اعدام برای 
قاچاقچیان صریح کرد: اینکه بگوییم اعدام صرفا در کنار سایر عوامل 
موثر در مبارزه با مواد مخدر  از ورود مواد مخدر به کشور جلوگیری 
می کند، صحیح نیست؛ اما باید کارکردهای حوزه مواد مخدر را در 
هر مقطعی از زمان بازنگری کنیم. چناریان با بیان اینکه حوزه مواد 
مخدر یک حوزه ام الفسادی بر تمامی جرایم اجتماعی است، تصریح 
کرد: تحقیقات و آمارها نشان  می دهد که ۷0 درصد از سرقت های 

خرد و 40 درصد از عوامل طالق، ناشی از اعتیاد است.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان خبر داد:

40 درصد از عوامل طالق، ناشی از اعتیاد است
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 « گشتی در اخبار
مدیر عامل شرکت گاز اصفهان عنوان کرد: 

افزایش 66 درصدی مصرف گاز در استان اصفهان
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان از افزایش 66 درصدی مصرف گاز در بخش خانگی و 
تجاری این استان در فصل پاییز امسال خبر داد. به گزارش کیمیای وطن از اصفهان، سعید 
مومنی گفت: در شش ماه نخست امسال در بخش خانگی و تجاری، حدود یک میلیارد و 
8۷0 میلیون متر مکعب گاز مصرف شد که در فصل پاییز )سه ماه سوم( این رقم به بیش 
از یک میلیارد و 530 میلیون رسید. وی با اشاره به جایگزینی گاز طبیعی با سوخت های 
با هدف کاهش آالینده های زیست محیطی بیان کرد: به  فسیلی در صنایع عمده استان 
دلیل شدت برودت هوا، مصرف گاز توسط مشترکان در 9 ماه نخست امسال، 14 میلیارد و 
433 میلیون متر مکعب بود. مومنی تصریح کرد: این میزان مصرف در بخش های مختلف 
از جمله صنعتی، تجاری، نیروگاهی، خانگی و سایر بخش ها حاصل شده است که در این 
میان، صنایع و نیروگاه های استان بیشترین سهم مصرف را به خود اختصاص داده اند. وی 
با اشاره به ظرفیت زیاد استان در بخش توسعه زیرساخت های صنعتی گفت: بی شک با 
افزایش گازرسانی در این بخش، بستر مناسبی برای پیشرفت و توسعه استان و نیز ایجاد 
اشتغال هرچه بیشتر نیروهای جوان مهیا می شود.  مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان 
اظهار کرد: در 9 ماه نخست امسال، صنایع استان، حدود پنج میلیارد و 100 میلیون و 
نیروگاه ها، حدود پنج میلیارد و 560 میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند که این رقم 

معادل 82 درصد از گاز مصرفی استان در بازه زمانی یاد شده است. 

رشد سه برابری اعتبارات مسکن مددجویان 
در اصفهان

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان اصفهان از رشد سه 
برابری اعتبارات مسکن مددجویی در سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی و 
اطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان، علیرضا رجایی با بیان اینکه 
از مهم ترین دغدغه هاي کمیته امداد و خانواده هاي مددجوی تحت پوشش، رشد  یکي 
روزافزون هزینه هاي اجاره مسکن و معضالت و مشکالت پیش رو بوده است، اظهار کرد: 
با اجراي طرح بهسازي و نوسازي مسکن شهری و روستایی به کمک منابع مالي از طریق 
تسهیالت بانکي، دولتی و نیز کمک خیران، مشکالت مسکن مددجویان در بخش مسکن 
تا حدودی رفع شده است. وی افزود: 128 مورد ارایه خدمات در 9 ماه گذشته در زمینه 
تامین مسکن شهری صورت گرفته است که جمعا 4۷ میلیارد و 3۷8 میلیون ریال هزینه 
استان  امداد  کمیته  ساختمان  مهندسی  امور  و  مسکن  تامین  مدیر  است.  داشته  دربر 
اصفهان تصریح کرد: مبلغ 3 میلیارد و 66۷ میلیون ریال از محل درآمدها و 5 میلیارد و 
621 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی در این زمینه برای مسکن مددجویی هزینه 
شده است. وی با تاکید به نقش کمک خیران در بهبود وضعیت مسکن مددجویان گفت: 
38 میلیارد و 90 میلیون ریال  از سوی  خیران و نیز بخشی هم از طریق آورده خود 

مددجویان برای خدمات مسکن هزینه شده است.

اختصاص 6 میلیارد ریال به طرح های عمرانی 
روستاهای بهاباد یزد

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان یزد، از اختصاص 6 میلیارد ریال به طرح های عمرانی 
روستاهای شهرستان بهاباد خبر داد. به گزارش کیمیای وطن، علیرضا قربانیان در آیین معارفه 
رییس جدید بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بهاباد افزود: با توجه به اهمیت توسعه در 
روستاها، بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام داده است. وی با 
اشاره به واگذاری 20 واحد مسکونی در شهرک ولیعصر بهاباد به متقاضیان اظهار کرد: کار اجرایی 
این واحدهای مسکونی در سال گذشته آغاز و هم اکنون با پیشرفت 90 درصد در حال انجام 
است؛ به زودی به متقاضیان فاقد مسکن بهاباد واگذار می شود. مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان یزد خاطر نشان کرد: بودجه های عمرانی روستاها که به بنیاد مسکن اختصاص 
یافته، امسال بالغ بر 80 میلیارد ریال است که امیدواریم با تخصیص آن شاهد توسعه روستاها در 
بخش های عمرانی باشیم. قربانیان از پایان تهیه طرح هادی در روستاهای باالی 20 خانوار خبر 
داد و گفت: تاکنون در بیش از 200 روستای باالی 20 خانوار استان یزد، این طرح اجرایی شده 
است.  این مسئول اضافه کرد: در بحث مقاوم سازی روستایی با اعتباراتی که از طریق تسهیالت 
به متقاضیان واحدهای روستایی داده می شود، امیدواریم در شهرهای زیر 12 هزار نفر به ویژه در 
شهرستان بهاباد، بتوانیم ساختمان های مقاوم داشته باشیم. در این آیین از خدمات مسلم فتاحی 
بهابادی قدردانی و مجتبی رفعییان بهابادی به عنوان رییس جدید بنیاد مسکن شهرستان بهاباد 

معرفی شد.  شهرستان بهاباد با 30 هزار نفر جمعیت در 200 کیلومتری شرق یزد واقع است.

رییس مرکز خدمات اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

اعطای بیش از 17 میلیارد وام خوداشتغالی 

فرماندار شهرضا:

شهرداری مردم را به ورزش همگانی تشویق  کند
 جایگاه هاي کوچك بنزین با ایده هاي

 نو به اصفهان آمد

 کاهش 30 درصدی ازدواج های دانشجویی
 در چهار محال و بختیاری



پوستر جشنواره فیلم فجر دردسرساز شد
کیمیای وطن: پوستر جشنواره فیلم فجر و نقش 
در  آن،  روی  بر  از خسرو شکیبایی  بستن طرحی 
کانال های تلگرامی با انتقادهایی روبرو شده است؛ 
ولی اشتباهات درج شده روی این پوستر موضوع 
تازه ای است که درباره آن بحث می شود. بر روی این 
پوستر به طور اشتباه تاریخ میالدی به جای سال 
۲۰۱۶، سال ۲۰۱۵ درج شده و تاریخ شمسی نیز، 

به طور نادرست ثبت شده است.  این پوستر در نخستین نشست مطبوعاتی 
محمد حیدری دبیر جشنواره با خبرنگاران رونمایی شد. استفاده از ملحفه و 
پتوی سفید نیز به جای شال در گردن خسرو شکیبایی از انتقادهای مطرح 
شده به طراحی این پوستر است. همچنین لباسی که بر تن خسرو شکیبایی 
است، با انتقاد های بسیاری مواجه شده است. مجید برزگر طراحی، بزرگمهر 

حسین پور نقاشی و امیر عابدی عکاسی این پوستر را بر عهده داشته اند.

»آدینه های شاد« به پارک های اصفهان رسید
کیمیای وطن: برنامه خانوادگی »آدینه های شاد« 
ویژه عموم شهروندان از سوی جزیره بازی برگزار 
می شود. این ویژه برنامه، از روز جمعه ۱8 دی ماه 
به مدت 7 هفته در 7 پارک شهر اصفهان، همراه 
بازی،  انجام  می شود.   برگزار  متنوع  برنامه های  با 
با  مسابقه  برگزاری  سالم،  تفریحات  و  سرگرمی 
بازی های  آموزش  همچنین  و  خانواده ها  حضور 

 خانوادگی، از جمله بخش های ویژه برنامه »آدینه های شاد« است.  این برنامه 
در قالب اجرای برنامه های مختلف با توجه به امکانات هر منطقه و متنوع و 
متناسب با آن برنامه ریزی شده است.   اولین اجرای این برنامه روز جمعه ۱8 
دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در محل پارک آیینه  خانه در منطقه ۶ 
شهرداری اصفهان، ویژه عموم شهروندان برگزار می شود.  این برنامه به ترتیب 
در روزهای ۲۵ دی ماه، ۲، 9، ۱۶، ۲3 و 3۰ بهمن ماه نیز در محل پارک 
رنگ ها، پارک  ناژوان، پارک قلمستان، پارک الله، پارک شهید رجایی و پارک 

آبشار برگزار خواهد شد. 

 برگزاری کالس برای عالقمندان
 به دوبله در اصفهان

دوره جامع فن بیان و گویندگی با حضور صدر الدین 
شجره در اصفهان برگزار می شود. مدیر آموزشگاه 
و  بیان  فن  مهارت  گفت:  باره  این  در  فرنگ  شهر 
گویندگی، از جمله مهارت هایی است که می تواند 
شود  کسب  اکتسابی  صورت  به  آموزش  طریق  از 
افزود:  موسوی  یابد.  پرورش  و  رشد  فرد  در  و 
دارد  که  جذابیت هایی  دلیل  به  گویندگی  مهارت 

داد:  ادامه  است. وی  برخوردار  میان جوانان  در  به ویژه  زیادی  از طرفداران 
این دوره آموزشی در قالب کالس های پایه جهت عالقمندان به گویندگی 
و بازیگری، در آموزشگاه شهر فرنگ برگزار می شود. مدت زمان این دوره 4 
هفته است که در روزهای جمعه هر هفته برگزار می شود. وی از  برپایی این 
کارگاه، با تدریس یکی از دوبلورها و گویندگان برجسته در کشور خبر داد و 
عنوان کرد: صدرالدین شجره، گوینده شاخص و استاد دانشگاه صدا و سیما 
که جایگاه ویژه ای در این رشته دارد، تدریس این کارگاه را بر عهده خواهد 
داشت. وی ادامه داد: این دوره آموزشی  از ۲۵ دی ماه آغاز می شود و با توجه 
به ظرفیت محدود کال س ها، عالقمندان می باید آمادگی خود را جهت شرکت 
در کالس ها اعالم دارند. ضمن اینکه این آموزشگاه برای دانشجویان تخفیف 
ویژه ای را در نظر گرفته است. عالقمندان می توانند جهت ثبت نام در این 
کارگاه به این آموزشگاه واقع در خیابان حکیم نظامی، حد فاصل چهار راه 

شریعتی و کوی سنگ تراش ها مراجعه نمایند.

برگزاری نشست هم اندیشی برای شهر خالق
دومین هم اندیشی ایده پردازی اصفهان شهر جهانی 
خالق، از سوی مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری 
و  خالقیت  مرکز  مدیر  می شود.  برگزار  اصفهان 
نوآوری شهرداری اصفهان، در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، ضمن اعالم این خبر گفت: نخستین نشست 
هم اندیشی اصفهان شهر جهانی خالق با رویکرد 
حکمت  و  اندیشه  عرصه  در  خالق  تخیل  بررسی 

ایجاد  و  ایده پردازی  با موضوع  اینک دومین نشست  و  برگزار شد  اسالمی، 
خالقیت در شهر برگزار می شود. ایزدخواستی افزود: این نشست با حضور و 
سخنرانی ضرابی، مختاری، پرهیز و خاتون آبادی، چهار تن از اساتید دانشگاه 
نشان  خاطر  وی  می شود.  برگزار  مدنظر  موضوع  با  مرتبط  رشته های  در 
کرد: همچنین متقاضیان دریافت گواهی حضور در این نشست، می توانند 
جهت ثبت نام از ساعت 8 تا 9:3۰ روز برگزاری نشست در محل برگزاری 
اقدام نمایند. این نشست در تاریخ ۱7 دی ماه از ساعت 9 صبح در سالن 
برگزار  باغ گلدسته  واقع در خیابان  اصفهان  همایش های کتابخانه مرکزی 

می شود.

مدیر کل نمایش خانگی سازمان سینمایی:
 اختیار تولید فیلم های بلند غیر سینمایی

 به 15 استان کشور داده شد
همایش یک روزه سازمان سینمایی با هدف تفویض وظایف اداره کل نمایش 
خانگی در حوزه تولید فیلم های بلند غیر سینمایی اختیار تولید فیلم های 

بلند غیر سینمایی به ۱۵ استان کشور داده شد.
به گزارش کیمیای وطن،همایش یک روزه سازمان سینمایی با هدف تفویض 
وظایف اداره کل نمایش خانگی در حوزه تولید فیلم های بلند غیر سینمایی ) 
9۰ دقیقه ای( به ۱۵ استان کشور،سه شنبه هفته جاری- ۱۵دی-  در تهران 
با حضور رییس سازمان سینمایی،معاون نظارت و ارزشیابی و مدیران کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی ۱۵ استان کشور برگزار خواهد شد.
کوتاه ضمن  فیلم  و  نمایش خانگی مستند  مدیر کل  پارسایی«   »حسین 
اعالم این خبر، فرآینداجرایی این تفویض را بر اساس آیین نامه های تولید 
آیین  این  )در  خانگی  نمایش  کل  اداره  در  ویدیویی  های  برنامه  وتامین 
نامه ها بخشی از وظایف اداره کل نمایش خانگی مستند و فیلم کوتاه به 
است( شده  واگذار  هستند  الزم  شرایط  واجد  که  هایی  استان  کل   ادارات 

دانست .
«« ویژ گی های بومی و فرهنگی استان ها در ساخت آثار

در  شرایط  واجد  و  عالقمند  های  استان  تردید  کرد:بی  اشاره  پارسایی 
از طرح  بلند غیر سینمایی استقبال شایسته ای  آثار  حوزه تولید و عرضه 
های  گی  ویژه  با  متناسب  میتوانند  پس  این  از  و  داشت  خواهند  مذکور 
جدید تولیدات  راستای  در  ریزی  برنامه  به  خود  استان  فرهنگی  و   بومی 

 بپردازند.
«« اراده جدی مقام عالی وزارت وریاست محترم سازمان سینمایی

مدیر کل نمایش خانگی ضمن اشاره به سابقه تولیدات آثار غیر سینمایی 
کوتاه دراستان های متقاضی ،اساس فرآیند تفویض را خواست واراده مقام 
عالی وزارت وریاست محترم سازمان سینمایی دانست. وی با امید به این که 
تولید فیلم های ویدیویی)غیر سینمایی( تا سقف زمانی 9۰ دقیقه بتواند در 
آینده چشم انداز جدید ومتفاوتی را با هدف جایگاه و نقش مستقل شبکه ی 
نمایش خانگی در استان ها ترسیم نماید ، تولید آثار بلند غیر سینمایی با 

اختیارات تفویضی به استانها را موثر ومفید دانست.
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«« سیری در فرهنگ و هرن

رفهنگ و هنر

کیمیای وطن - دامون رشیدزاده: 
این روزها آخرین فیلم کارگردان نام آشنای سینمای ایران 
در سینما سوره اصفهان بر روی پرده است. فیلم »جزیره 
جشنواره  و  لهستان  پوزنان  شهر  زامک  کاخ  در  رنگین« 
غیررقابتی ون کوور کانادا حضور داشته است. در جشنواره 
غیررقابتی ون کوور)کانادا ۲۰۱۵( که حداکثر شماره رای 
مثبت تماشاگران ۵ بود، »جزیره رنگین« به میانگین 3.9۲ 
آرای مخاطبان رسید که امتیاز خوبی به حساب می آِید و 
فضای  با  است  توانسته  ایرانی  غیر  نشان می دهد مخاطب 

فیلم ارتباط برقرار کند.
خالصه فیلم 

««خالصه فیلم »جزیره رنگین«:
داستان فیلم »جزیره رنگین«، اقتباسی آزاد است از فعالیت 
–هنرمند  یک  او  هرمز.  جزیره  در  نادعلیان  احمد  دکتر 
محیطی- است؛ چند سال پیش به آن جزیره رفت، بیغوله ای 
ویران را خرید و آن را به موزه ای برای نمایش آثار هنری 
بومی مردم جزیره تبدیل کرد. عالوه بر این طی کارگاهی 
با  آموخت که چگونه می توانند  اهالی عالقه مند جزیره  به 
بهره گیری از خاک های رنگارنگ جزیره نقاشی کنند و آثار 
ارایه  خارجی  و  ایرانی  گردشگران  به  فروش  برای  را  خود 
دهند. حاصل این فعالیت آن است که امروز کسانی که از 

به  آثارشان  فروش  با  برده اند، می توانند  بهره  کارگاه ها  این 
و  برای خود  را  بهتری  اقتصادی بسیار  گردشگران، شرایط 
از  فعالیت  این  که  است  بدیهی  کنند.  فراهم  خانواده شان 
جزیره  بومی  اهالی  از  که  )فردی  -سرحدی-  یک  طرف 
نیست(، در ابتدا با سوءظن و مخالفت کسانی از اهالی بومی 
مواجه شد و برخوردهایی را به وجود آورد؛ اما پس از حدود 
ده سال، نقاشی روی شیشه با خاک های رنگین جزیره، به 
یک هنر اجتماعی تبدیل شده است که گردشگران بسیاری 
را از ایران و کشورهای دوردست برای دیدار از جزیره هرمز 

جلب می کند.
««فیلم از نگاه خسرو سینایی

خود خسرو سینایی درباره »جزیره رنگین« می گوید: فیلم 
»جزیره رنگین« برای من با این نگاه شکل گرفت:

۱- هر یک از ما می توانیم در حد امکاناتمان برای ساختن 
سرزمینی زیباتر و زندگی بهتر برای مردم آن کوشا باشیم.

۲- حتما در این کوشش موانعی بر سر راه خواهیم داشت؛ 
آمد؛  فایق  موانع  این  بر  می توان  پیگیری  و  مداومت  با  اما 
حتی با شکیبایی و پرهیز از دشمنی، از آن موانع عواملی 

سازنده ساخت.
3- همیشه باور کرده ام که در سراسر کشورمان استعدادهایی 
بسیار جوشان و باطراوت وجود دارند که متاسفانه کمتر مورد 

توجه فیلم سازان قرار می گیرند. معتقدم در فیلم هایی که به 
فضاهای واقعی و زندگی روزمره مردم می پردازند، همکاری 
با بازیگران محلی نتیجه ای بسیار اصیل تر و باورپذیرتر دارد.

بتواند  تا  داستانی مستند ساخته شده  به شکلی  فیلم   -4
مخاطب جویای داستان را نیز به خود جلب کند؛ در عین 
حال با سرزمینمان، مردم آن و آداب و رسوم آن ها آشناتر 

کند.
««روایت کم رنگ در جزیره رنگین

آن ها که فیلم عروس آتش سینایی با بازی درخشان و به یاد 
ماندنی حمید فرخ نژاد را به خاطر دارند، شاید نتوانند با فیلم 
جدید سینایی آن چنان که باید ارتباط برقرار کنند. اگرچه 
بعضی معتقدند که وقتی سراغ فیلم های سینایی می رویم باید 
به دنبال دیدن مستند- داستانی باشیم که صرفا قرار است 
اطالعات ما را درباره موضوعی خاص افزایش دهد، اما حتی 
اگر با دانستن این موضوع و توقع دیدن یک مستند به سینما 
برآورده  را  ما  انتظار  رنگین«  »جزیره  بازهم  باشیم،   رفته 
نمی کند. فیلمی که نه تنها از سینایی، بلکه از مجموعه بنیاد 
سینمایی فارابی بعید بود که این  همه برای تولیدش هزینه 
کند. سؤال اینجاست که چه بر سر سازنده عروس آتش آمده 
که پس از چندین سال دوری از فیلم سازی، دست به ساخت 
چنین فیلمی می زند!؟ »جزیره رنگین« فیلمی بسیار ساده 

است؛ درباره استاد دانشگاهی که عاشق طبیعت و ثروت های 
بسیار  شغلی  موقعیت های  تهران  در  اینکه  با  و  است  ملی 
خوبی دارد، تصمیم گرفته در جزیره هرمز ساکن شود؛ به 
مردم منطقه درباره موقعیت و ثروت خدادادی شان آموزش 
...کمک کند.  و  به توسعه جزیره و جذب گردشگر  دهد و 
اصلی  تنها شخصیت  کالسیک،  فرمتی  با  هم  فیلم  شروع 
باوجود  که  دانشگاهی  استاد  می کند؛  معرفی  را  داستان 
همه مشکالت برای احیای هنر به جزیره زیبای هرمز رفته 
است؛ تا اینجا شاید بتوان از کاستی های فیلم و فیلم نامه و 
انتخاب  به خاطر  بازیگران  و مصنوعی  دیالوگ های رسمی 
سوژه ناشناخته و توجه به موضوع مهم هنر بومی در جزیره 
پایه گذاری  جزیره  این  در  نادعلیان  دکتر  توسط  که  هرمز 
شده، با اغماض گذشت؛ اما مسأله این است که این انتقال 
کشیده  تصویر  به  پیش پاافتاده  و  دم دستی  به قدری  پیام 
می شود که به نظر می رسد اگر کارگردان به جای صرف هزینه 
و زمان برای تولید این فیلم، تنها به موزه دکتر نادعلیان در 
کارآفرینانی  و  از هنرجویان  آن  و در ضمن  هرمز می رفت 
تهیه  مستندی  فیلم  می کردند،  فعالیت  زمینه  این  در  که 
می کرد و تنها نقش ها و مکالمات روزمره مردم بومی منطقه 
ارایه این  از  بهتر  کاری  به مراتب  می کرد،  کارگردانی   را 

 می داد. 

نگاهی به فیلم »جزیره رنگین« خسرو سینایی

کارآفرینان رنگین در داستانی کم رنگ

زندگی شهید ستاری نمایش 
رادیویی شد

۱۵ دی ماه، نمایش جدید رادیویی »نقشی از یک فرمانده«، 
بر اساس زندگی شهید سرلشکر ستاری به کارگردانی بهرام 
نمایش  این  می شود.  پخش  نمایش  رادیو  از  سروری نژاد 
نوشته و در خالصه داستان آن  نقدعلی  را فرهاد  رادیویی 
آمده است: دختر یکی از فرماندهان نیروی هوایی که همراه 
سرلشکر بوده و در سانحه  هوایی شهید شده است، خاطرات 
مرور  را  ستاری  سرلشکر  خاطرات  آن،  همراه  به  و  پدرش 
می کند. سعیده فرضی، شیما جان قربان و عرفان ابراهیمی 
ژاله محمدعلی  و  رادیویی هستند  نمایش  این  بازیگران  از 
تهیه کننده آن است. »نقشی از یک فرمانده« به صدابرداری: 
علی حاجی نوروزی و افکت: نازنین حسن پور، روز سه شنبه 

ساعت ۶:۲۵ به روی آنتن رادیو نمایش می رود.
««کارگردان جایگزین بازیگرش شد

نمایش  در  خود  بازیگران  از  یکی  جای  به  آقاخانی  ایوب 
»سه گانه پاریسی« بازی می کند. نمایش »سه گانه پاریسی« 
که  است  مدتی  آقاخانی  ایوب  کارگردانی  و  نویسندگی  به 
 ۱۵ روز  در  آن  اجرای  اما  می شود؛  اجرا  شمس  تاالر  در 
دی ماه با تغییر یکی از بازیگران، همراه خواهد بود. آقاخانی 
به ضرورت مجبور  بنا  فریدون محرابی،  باره گفت:  این  در 
است برای فیلمبرداری فیلم بهروز شعیبی سر صحنه حضور 
داشته باشد؛ به همین دلیل مجبورم خودم به جای او بازی 
همسرش  پدر  درگذشت  دلیل  به  تازگی  به  که  وی  کنم. 
برای  الزم  هماهنگی  تاکنون  افزود:  است،  شده  عزادار 
اما  انجام می شد،  اجرای نمایش با حضور فریدون محرابی 
انجام  امکان  و  شود  انجام  شب  در  باید  فیلمبرداری  فردا 

هماهنگی بهتر فراهم نشد. 
در  ندارد  عالقه ای  کلی  به طور  اینکه  به  اشاره  با  آقاخانی 
عده ای  هرحال  به  گفت:  کند،  بازی  خودش  نمایش های 
و  بود  اعالم شده  این  از  بازیگران اصلی که پیش  براساس 
هرشب حضور داشتند، بلیت خریده اند و از این طریق اعالم 
بهنام  بازی  با  پاریسی«  »سه گانه  دی ماه   ۱4 که  می کنم 

تشکر و من روی صحنه خواهد رفت.
««سیگنال رسانی صدا و سیما به نقاط دورافتاده

طرحی  از  ملی  رسانه  استان های  سیمای  مرکز  رییس 
پوشش  منظور  به  جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  برای 
سخن  کشور  نقاط  همه  به  سیگنال رسانی  و  صددرصدی 
گفت. عبدالکریم خیامی در پاسخ به پرسشی درباره پوشش 
نقاط دورافتاده و مرزی کشور  شبکه های صدا و سیما در 
ما  نیست؛  صددرصدی  کشور  در  ما  پوشش  کرد:  اظهار 
و  به شبکه های صدا  دسترسی  هیچ  که  داریم  روستاهایی 
کنید،  نگاه  اخیر  دهه  آمارهای  به  اگر  البته  ندارند.  سیما 
ما پیش از این نقاط کمتری را می توانستیم پوشش دهیم 
که شاید در یک استان در حدود ۵۰ درصد بوده است؛ اما 
امروز پوشش استان ها از 9۰ درصد بیشتر شده است و حتی 
رسیده اند؛  پوشش  درصد   97 و   9۵ به  استان ها  از  بعضی 
صعب العبور  فوق العاده  مناطق  است،  مانده  باقی  که  آنچه 

هستند که بعضی از آن ها نیاز به نصب تجهیزات دارند. 
وی در پایان با اشاره به تدابیری که برای این امر صورت 
از  تدبیری داشته ایم که یکی  ما  داد:  گرفته است، توضیح 
بخش های خصوصی با همکاری بخش های فنی سازمان صدا 
و سیما طرح اولیه ای را پیش بینی کرده است و جلسه ای هم 
برگزار شد تا از یک تکنولوژی جدید در این راستا استفاده 
سیستم  از  استفاده  به  نیازی  دیگر  صورت  این  در  شود؛ 
سنتی سیگنال رسانی نداریم؛ امیدوارم سیگنال رسانی را در 

کشور به صددرصد برسانیم.

تهاجم  و  ایرانی  »نئولیبرالیسم  کتاب 
سوی  از  زرشناس،  شهریار  اثر  فرهنگی« 
کتاب  شد.  منتشر  معارف  نشر  دفتر 
فرهنگی«  تهاجم  و  ایرانی  »نئولیبرالیسم 
هیئت  عضو  زرشناس،  شهریار  نوشته 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
از سوی دفتر نشر معارف و مرکز مطالعات 

راهبردی ـ فرهنگی ژرفا منتشر شد.
است  پژوهشگرانی  از  زرشناس،  شهریار   
فرهنگی  و  فکری  جریان های  رصد  با  که 
ره یافت  های  به  سلطه،  نظام  و  کشور 
فرهنگی  تهاجم  زمینه  مناسبی در  نظری 
دهه  سه  در  دشمنان  نفوذ  راهکارهای  و 

هنری  آموزشی،  فرهنگی،  مراکز  در  اخیر 
یافته است.  و حتی سیاسی کشور، دست 
این کتاب در سه بخش تدوین و نگاشته 
شده است: انقالب اسالمی طلیعه دار گذار 
نئولیبرالیسم  مدرن،  شبه  غرب زدگی  از 
ایرانی خطری همواره در کمین،  التقاطی 
عرصه  در  کنونی  قوای  توازن  تغییر  برای 

جنگ نرم چه باید کرد؟ 
زرشناس در بخشی از این کتاب می نویسد: 
از  تقلید  پایه  بر  ایرانی«  »نئولیبرالیسم 
ایدئولوژی  بنیادین  مولفه های  و  اصول 
به  تدریجی  گونه ای  به  نئولیبرالیسم، 
تقلیدی  ایدئولوژیک  منظومه  یک  صورت 

و شبه  مدرنیستی مدون شده و پدید آمده 
است تا دستاویز و محور ایدئولوژیکی باشد 
غرب زدگی  ُفرماسیون  بازسازی  جهت  در 
بر  آن  مجّدد  سیطره  احیای  و  شبه  مدرن 

ایران. 
یک  عنوان  به  ایرانی«  »نئولیبرالیسم 
ایدئولوژی دارای بنیادهای معرفت  شناختی 
نسبی  انگاری  ُمروج  و  است  نسبی  انگارانه 
جوهر  تبع  به  است؛  معرفت  شناختی 
با  )مدرنیستی(اش  اومانیستی  ـ  سکوالر 
حکومت اسالمی و هر نوع حکومت دینی 

مخالف است. 
تهاجم  و  ایرانی  »نئولیبرالیسم  اول  چاپ 
رقعی،  قطع  صفحه،   ۱۲8 در  فرهنگی« 
از  نسخه   ۱۵۰۰ تیراژ  و  تومان   ۵۰۰۰
مطالعات  مرکز  و  معارف  نشر  دفتر  سوی 

راهبردی ـ فرهنگی ژرفا منتشر شد.

کتاب تازه شهریار زرشناس درباره تهاجم فرهنگی منتشر شد

«« معرفی کتاب

هنرمند  شهید   ۲۰۰۰ ملی  کنگره  دبیر 
کنگره های  برگزاری  قطعی  تاریخ های 
کرد.  اعالم  را  هنرمند  شهدای  تخصصی 

این پنج کنگره  محمد خزاعی خبر داد: 
روزهای ۲3  ترتیب طی  به  تخصصی 

تا ۲9 دی ماه جاری در نقاط مختلف 
اجالسیه  می شود؛  برگزار  تهران 
شهید   ۲۰۰۰ ملی  کنگره  اصلی 
برگزار  ماه  بهمن  یکم  نیز  هنرمند 

عناوین  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهد 
تاریخ های قطعی  و  کنگره های تخصصی 

کنگره  است:  ترتیب  این  به  آن ها  برگزاری 
با عنوان  تخصصی موسیقی شهدای هنرمند، 
»نغمه های عاشقی« به دبیری علیرضا پاشایی، 
کنگره  هنری.  حوزه  سوره  سالن  در  دی   ۲3
تخصصی شعر و ادبیات با عنوان »ترنم پرواز«، 
در  ماه  دی   ۲4 روز  قزوه  علیرضا  دبیری  به 
سالن سوره حوزه هنری. کنگره تخصصی تئاتر 
امیر  دبیری  به  صحنه«  »ملکوتیان  عنوان  با 
عبدالحسینی روز ۲۶ دی ماه در سالن اصلی 

و  فیلم  تخصصی  کنگره  شهر.  تئاتر  مجموعه 
سینما با عنوان »جاودانه های نور و تصویر« به 
دبیری حجت االسالم علیرضا رستگاران 
کوثر  سالن  در  دی ماه   ۲8 روز 
سازمان صدا و سیما. کنگره 
تخصصی هنرهای تجسمی 
عناوین  هنرمند  شهدای 
»یک  و  شیدایی«  »مشق 
دبیری  به  آسمان«  پلک 
 ۲9 روز  رجبی معمار  مجید 
هنرمندان  خانه  در  دی ماه 
دبیر کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید  ایران. 
این کنگره های تخصصی  اشاره کرد:  هنرمند 
با مشارکت مرکز بسیج سازمان صدا و سیما، 
تهران،  شهرداری  هنری  و  فرهنگی  سازمان 
سازمان  هنری  حوزه  ایران،  هنرمندان  خانه 
تبلیغات اسالمی و سازمان بسیج هنرمندان، 
سازمان  مشارکت  با  روایت  فرهنگی  بنیاد 
بسیج مستضعفین و دبیرخانه کنگره سراسری 

۲۰۰۰ شهید هنرمند برگزار می شود.

احمد رمضان زاده گفت: بازیگر اصلی من ) بهرام رادان( 
که برای بازی در این فیلم، چند صد میلیون تومان 
دستمزد گرفته است، حتی یکبار هم در مراسم مختلف 
فیلم حضور نیافت. »احمد رمضان زاده« کارگردان فیلم 

پیش از ورود به موضوع فیلم، از » وضعیت بد 
اکران« این فیلم گالیه کرد و افزود: این 

سینماهای  در  و  سرگروه  بدون  فیلم 
محدود و به صورت چرخشی اکران 
شده است؛ حتی سینما فرهنگ را 
که ما انتظار داشتیم در اختیار فیلم 

قرار بگیرد، متاسفانه هنوز قرار نگرفته 
با  همزمان  می باید  اینکه  ضمن  است. 

اکران فیلم در تهران، این فیلم در کرمانشاه و 
سنندج هم به دلیل موضوع و بازیگران ُکرد زبانی که 
در فیلم حضور دارند، اکران می شد؛ این اتفاق هم رخ 
نداد و این نشان می دهد که ما برای فیلم ها، حتی 

مخاطب شناسی هم نمی کنیم و هیچ احترامی برای 
فیلمی که برای یک منطقه خاصی ساخته می شود، 
قایل نیستیم. وی ادامه داد: در همه جای دنیا، هنگامی 
که فیلمی ساخته می شود همه عوامل و بازیگران از 
من  هستند.  همراه  فیلم  با  آخر،  تا  اول  لحظه 
بهمن  آقایان  و  رحمانی  شیالن  خانم  از 
پرتوان  که  عطوف  شوان  و  زرین پور 
کنم.  می  تشکر  بودند،  فیلم  همراه 
رادان(  )بهرام  من  اصلی  بازیگر  اما 
چند  فیلم،  این  در  بازی  برای  که 
گرفته  دستمزد  تومان  میلیون  صد 
است، حتی یکبار هم در مراسم مختلف 
فیلم حضور نیافت؛ در حالی که می توانست 
فیلم هم که شده، چند  به خاطر موضوع  دست کم 
منطقه این  مردم  مظلومیت  در  یادداشت   خط 

 بنویسد.

کمدی  یک  را   »۲ حاشیه  »در  ژوله  مهدی  امیر 
شده  نوشته  دقت  و  وسواس  با  که  می داند  متفاوت 
است. سرپرست نویسندگان این سریال درباره جنس 
کمدی در این سریال گفت: »اگر جنس کمدی »در 

حاشیه ۱« را به »شب های برره« یا »قهوه 
به  »درحاشیه۲«  بدانیم،  شبیه  تلخ« 

مرد هزار چهره شبیه تر است.« ژوله 
و  سریال  این  ویژگی  های  درباره 
شوخی های آن توضیح داد: در این 

سریال، خط داستانی قوی و پررنگ 
داریم؛ برخالف آثار 9۰ شبی، هر شب 

یک اتفاق نمی افتد؛ بلکه ماجراها در امتداد 
نفری  چهار  همان  اصلی  شخصیت های  است.  هم 

هستند که در سریال »در حاشیه۱« آن ها را دیدیم 
و یک نفر دیگر به این جمع اضافه شده که نقش آن 
را نیما فالح بازی می کند. بقیه افراد به فراخور قصه 

و  شرایط  ژوله،  گفته  می شود.به  پررنگ  حضورشان 
جنس کمدی سریال »در حاشیه ۲«، کمتر این امکان 
را ایجاد کرده که به موضوع ها و مسایل روز جامعه 
توجه شود و در عوض جنس متفاوتی از کمدی در 
آن پیاده شده که متاثر از موقعیت مکانی 
سریال، یعنی اردوگاه است. وی درباره 
شوخی های این سریال گفت: »برای 
زندان  چند  از  فیلمنامه  نگارش 
بازدید کردیم؛ فیلم ها و سریال های 
در  که  دنیا ساخته شده  در  زیادی 
زندان  از  کلی  فضای  یک  آن  نتیجه 
ذهن ها  در  آن  در  موجود  مناسبات  و 
نگارش  مبنای  ذهنیت  است. همین  گرفته  شکل 
شوخی ها بوده است؛ ضمن اینکه موقعیت های کمدی 
موقعیت  همین  در  انسانی  ارتباطات  و  مناسبات  بر 

مکانی، پایه گذاری شده است.

-پیشکسوت  داوری  محمدعلی  خاطرات 
عکاسی اراک- به قلم یوسف نیک فام منتشر 

تاریخ  مجموعه  از  کتاب  دومین  شد. 
نام  با  اراک  در  عکاسی  شفاهی 

)خاطرات  همایونی  »عکاس 
شفاهی محمدعلی داوری(«  به 
کوشش یوسف نیک  فام منتشر 
شد. محمدعلی داوری با بیش 

از ۶۰ سال سابقه عکاسی، یکی 
عکاسی  پیشکسوت  استادان  از 

به  سالگی  از حدود ۱3  که  است  اراک  در 
عنوان شاگرد در عکاسی امید اراک مشغول به 
کار شد؛ عکاسخانه او با نام همایون همچنان 
فصل های  شامل  کتاب  است.  فعال  اراک  در 
مقدمه، گفت وگو با محمدعلی داوری، سالشمار 
)عکاس  پیوست ها  داوری،  محمدعلی  زندگی 
منابع  و  اسناد  خاطرات(،  اشعار،  قطعه  پرداز، 
از کتاب می خوانیم: »استاد  است. در بخشی 

محمدعلی داوری، سال هاست عکاسی می  کند 
و یکی از عکاسان شناخته شده، زبده و ماهر 
شهر اراک است. او از نوجوانی به این هنر 
و  استعداد  با  و  عالقه  مند می  شود 
خالق  ذهنی  با  سرشارش  هنر 
این  در  عکاسی  ارتقای  به 
شهر کمک موثری کرده است. 
داوری  محمدعلی  عکس های 
اهمیت فراوانی در تاریخ عکاسی 
عکاسی  اولین  او  دارند.  اراک  شهر 
استفاده  فالش  از  عکاسخانه  در  که  است 
می کند و نیز اولین عکاس حوادث، اتفاقات و 
تصادفات شهر است. عکاسی بر روی پارچه، فلز 
و اجسام دیگر نیز نشانگر خالقیت و هنر او در 
ایجاد جلوه های نوآورانه بصری در عکس است... 
او استاد پرتره است«. این کتاب در شمارگان 
۱۰۰۰ نسخه با قیمت 9۰۰۰ تومان در ۱3۰ 

صفحه در کتابفروشی ها عرضه شده است.

»عکاس همایونی« با کتابش آمد

»در حاشیه 2« متفاوت خواهد بود

زمان  برگزاری کنگره  شهدای هنرمند اعالم شد

اعتراض کارگردان حکایت عاشقی به بهرام رادان
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داربی اصفهان با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا به قول 
هواداران اصفهانی دو امتیاز از استان خارج شود. اما سپاهان 
نیز  فرکی  رفتن حسین  و  نمی گیرد  نتیجه  که  مدت هاست 
دردی را دوا نکرد و مشخص نیست بعد از تعطیالت با چه 

شرایطی وارد مسابقات شود.
که  بخوانید  را  نویدکیا  رسول  حرف های  راستا  این  در   

زمزمه هایی مبنی بر رفتنش به استقالل به گوش می رسد: 
*داستانپیوستنتبهاستقاللچقدرصحتدارد؟

استقالل  که  شنیدم  هم  من  و  ندارم  خبری  هیچ  خودم   -
چنین پیشنهادی داده است.

*ظاهرابحثمعاوضهتوبارمضانیمطرحشدهاست؟
- باور کنید من چیز زیادی نمی دانم و فقط بعد از بازی با 
ذوب آهن استیماچ آمد به من گفت که به تو نیاز دارم و اجازه 
آینده چه پیش خواهد  در  اینکه  نمی دهم جدا شوی. حال 

آمد، معلوم نیست.
*نظرخودتچیست؟

- من بازیکن سپاهان هستم و هر تصمیمی که باشگاه بگیرد 
و به نفع تیم باشد، تابع هستم.

*دوستنداریبازیدراستقاللراهمتجربهکنی؟
- استقالل هم تیم بزرگی است و کسی هم نیست که بگوید 
دوست ندارم در این تیم بازی کنم؛ ولی گفتم که فعال بازیکن 
سپاهان هستم و این تیم هم تیم کوچکی نیست که بخواهم 

بحث رفتن را مطرح کنم.
*چراسپاهاننتیجهنمیگیرد؟

بازی هم  نمی گیریم؛ هر  نتیجه  متاسفانه مدت هاست که   -
یک بدشانسی می آوریم. همین بازی با ذوب آهن خیلی خوب 

کار کردیم، اما برنده نشدیم.
*مشکلسپاهاندرخطحملهنیست؛چوندرغیاب

پریرازهرگذشتهراندارد؟

- پریرا خیلی می توانست به تیم کمک کند و مشکلی برایش 
پیش آمد و هفده بازی را از دست داد. اگر خط حمله ما در 
بگوییم  می توانیم  بدهد،  از دست  را  موقعیت  چند  بازی  هر 
و  نمی کنیم  موقعیت سازی  اصال  ولی  است؛  آن  از  مشکل 

مشکل کلی داریم.
*قبولداریجداییحاجصفینیزخیلیبهضررتیم

شد؟
پست  که  از جدایی حاج صفی  بعد  و  است  اینطور  کامال   -
عوض کرده بود و خوب گل می زد، تیم ما تنها یک برد مقابل 
راه آهن  مقابل  جام حذفی  در  هم  پیروزی  یک  و  آورد  نفت 
کسب کردیم. به نظرم اگر حاج صفی می ماند، شرایط بهتر 

بود.
*باجداییحسینفرکیتیمتغییرکردهاست؟

تیم  نگرفتیم.  نتیجه  و  نکرده  تغییری  هیچ  انصافا   -
فنی کادر  ماندن  و  رفتن  بحث  و  دارد  کلی   مشکل 

 نیست.
*سپاهانشانسقهرمانیدارد؟

فصل  ما  گرچه  نداریم.  قهرمانی  شانس  فعلی  شرایط  با   -
امسال  بردیم و قهرمان شدیم؛ ولی  را  بازی آخر  نُه  گذشته 

این شانس را نداریم.
*حتیاگرهمهبازیهاراببرید؟

و  امتیازی می شویم  ببریم 54  نیز  را  بازی ها  اگر همه  ما   -
تیمی که می خواهد قهرمان شود، حداقل 57 امتیاز می خواهد.

*پسبایدبرایسهمیهتالشکنید؟
- برای سهمیه و رقابت های آسیایی که مهم ترین بازی های 

فصل است.
قهرمانی شانس یا قهرمانی شایسته را تیم *کدام  

میدانی؟
- االن شرایط استقالل تهران خوب است و اگر همینطور ادامه 

دهد، احتمال قهرمانی اش زیاد است.
*استقاللخوزستانوپرسپولیسچطور؟

- استقالل خوزستان خوب بازی می کند، ولی تجربه قهرمانی 
ندارد و سخت است که برای قهرمانی مبارزه کند. پرسپولیس 
هم همان روزهایی که می باخت نیز، خوب بازی می  کرد و این 

تیم هم شانس قهرمانی دارد.
*هفتهنوزدهمهمباهمینتیمبازیدارید؟

- تعطیالت خوب شد و می توانیم با یک استراحت درست و 
حسابی و اضافه شدن پادوانی و شینبا و چند خرید حداقل 

برای رسیدن به آسیا تالش کنیم.
*بازیرفترا4بر2بردیدوتوهمیکیازبهترین
نتیجه این میکنی، فکر دادی؛ انجام را بازیهایت

تکرارشود؟
مقابل  آزادی،  در  همیشه  سپاهان  ولی  می دانم؛  بعید   -
استقالل و پرسپولیس خوب بازی کرده و مطمئن باشید برای 

برد بازی خواهیم کرد.
نویدکیا محرم موتور زمانیکه تا میگویند *اینکه 
راچقدرقبول نمیگیرد نتیجه روشننشود،سپاهان

داری؟
کنم  فکر  و  است  تاثیرگذاری  بازیکن  محرم  حال  هر  به   -
راه افتاده است؛ چون بازی با ذوب آهن نیز خوب بود و یک 

مصدومیت کوچک باعث شد تعویض شود.
گل پاس خلعتبری به خوب نیز نویدکیا *برادران 

میدهند،داستانچیست؟
- محمدرضا همیشه جاگیری خوبی دارد و به همین دلیل 

خوب هم از پاس ها استفاده می کند.
*شریفیهمکهرفتنیشد؟

ولی  بماند؛  که  کرد  تالش  خیلی  و  بود  سرباز  او   -
ماندن شرایط  که  دارم  خبر  من   . نمی داد  اجازه   قانون 

 را نداشت. جام نیوز 

گروهورزش:
استان  کارگران  ورزش  امور  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصفهان،  استان  کارگران  باستانی  و  پهلوانی  تیم  اصفهان، 
پیدا دست  قهرمانی  مقام  به  کشور،  قهرمانی  مسابقات   در 

کردند.
تیم پهلوانی و باستانی استان اصفهان متشکل از، ولی اهلل یاری، 
مربی گری  با  مانیان،  عباس  و  بهرامیان  حمید  گل پیرا،  مجید 
ورزش های -پیشکسوت  ابراهیمی  سلطان  کمال   سید 

رشته  این  خوب  مربیان  جمله  از  و  استان  زورخانه ای 
بین  در  است-  برخوردار  فراوانی  تجربه های  از  که  ورزشی 
با  و   درخشیدند  خوش  کشور  سراسر  شرکت کنندگان 
کشوری مسابقات  از  دوره  این  منازع  بال  قهرمان   اقتدار، 

 شدند. 
زحمت کش  کارگران  قهرمانی  مقام  کسب  وطن  کیمیای 
باستانی کار را در مسابقات قهرمانی کشور تبریک می گوید و آرزوی 
 پیشرفت روز افزون  برای ورزش کارگری در تمام مراحل ورزشی

دارد. 

ورزش و جواانن 

در مسابقات قهرمانی کشور اتفاق افتاد:

  قهرمانی پهلوانان باستانی کار باشگاه 
کارگران اصفهان

نویدکیا؛

رفتنم به استقالل دست باشگاه است  جـــوان )6 (
توصیهبهجوانان:

دلیل  به  و  پرداختیم  آن  به  پیشین  شماره های  در  که  مهمی  مباحث  از  یکی 
همین اهمیتش یک ستون ویژه به آن اختصاص داده شد، مباحث جوانان بود که 
تاثیرگذارترین اقشار جامعه در حفظ، توسعه و رشد جامعه هستند؛ در این شماره 

موضوع را ادامه می دهیم:
««یکسینهحرف،موجزنددردهانما

 - دانشجو  جوان  نسل  یعنی   - هم شما  ما  بیشترین حرف های  اصلی  مخاطب   
هستید. »ما« که می گویم، نه من به عنوان یک مسئول در نظام جمهوری اسالمی، 
نه؛ من به عنوان »علی خامنه ای« به عنوان یک طلبه و یک روحانی و به عنوان کسی 
در  تاریخی،  زمینه های  در  اسالمی،  زمینه های  در  فکری  و  علمی  مسایل  به  که 
زمینه های سیاسی  عالقه مند است. البته مسئولیت هم خودش یک داستان دیگر 
و ماجرای دیگری است. مخاطب اصلی من قشر جوان است و در میان قشر جوان، 
فرزانگان، نخبگان، اهل دانش و فرهنگ و علم و معرفت و کتاب و نوشتن و گفتن 
و فهمیدن و پیش رفتن. البته حجاب مسئولیت های مملکتی، جلو بسیاری از اینها 
را می گیرد؛ یعنی خود ما هم نمی توانیم این حجاب را بدریم و به آن نقطه  مرکزی 
سخن دل برسیم. بنابراین حرف های زیادی وجود دارد و به قول شاعر مشهدی ما: 

»یک سینه حرف، موج زند در دهان ما«.
 بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، 1378/09/01 

««نیازاینلحظهتاریخرابشناسید
 بنده همیشه این جمله را برای دوستانم تکرار می کردم؛ االن هم به شما می گویم 
که هر انسانی باید تالش کند، نیاز لحظه را بشناسد و آن را برآورده کند. اگر نیاز 
این لحظه  تاریخ را نشناختید و آن را برآورده نکردید و فردا فهمیدید، کار گذشته 
و دیر شده است؛ مثل یک خط تولید که همین طور حرکت می کند و تکنسین ها و 
کارگران و مهندسان و متخصصان در جای خودشان قرار گرفته اند. وقتی این ابزار 
به شما می رسد، اگر کاری را که باید انجام دهید، انجام ندادید، دیگر از دست رفته 
است؛ ابزار بعدی یک چیز دیگر است. تاریخ و زمان و نیازهای جامعه؛ این آن چیزی 
است که جوان - به خصوص دانشجو - از عهده  آن برمی آید؛ می تواند آن را بداند و 
می تواند عمل کند؛ چون انرژی دارد؛ فعال است؛ چشمش باز است؛ ذهنش باز است؛ 
آینده هم متعلق به اوست؛ برای خودش هم کار می کند. آینده متعلق به شماست.

 بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، 1378/09/01 
««بعضیهاحوصلهحرکتندارند

من غالبا به بیشتر مجموعه های دانشجویی که پیشم می آیند، گفته ام که عشق 
دانشجوست.  صداقت  و  صفا  از  ناشی  عمده اش  بخش  دانشجو،  به  من  عالقه   و 
کنیم  فرض  اگر  اما  دانشجویان حفظ شود؛  یکایک  در  باید  و صفا،  این صداقت 
این هم عملی نیست که در یکایک دانشجویان این صفا و صداقت و صمیمیت و 
حالت خلوص و پاکی روحی و قلبی محفوظ بماند، دست کم در مجموعه  جنبش 
دانشجویی این باید محفوظ بماند. این حرکت دانشجویی و بیداری دانشجویی، نه در 
گذشته و نه در امروز، هرگز فراگیر همه  دانشجویان نبوده است. باالخره در محیط 
بگذار  ندارند؛ می گویند  نیستند؛ بعضی ها حوصله  حرکت  دانشگاه، همه یک طور 
کارمان را بکنیم، درسمان را بخوانیم؛ زودتر این ورق پاره را بگیریم و مثال دنبال 
کاری برویم! این مشمول حرف من نیست. ممکن است اینها هم بسیار جوانان خوبی 
باشند - اصال نمی خواهم رد کنم - ولی می خواهم بگویم اینها مشمول این حرفی 
که می زنم -این بیداری، این خیزش، این جنبش، این حرکتی که عنوان دانشجویی 
دارد- نیستند. بعضی ها هم در محیط دانشجویی هستند که بیش از آنکه دانشجویی 
کنند، جوانی می کنند و به عنوان یک کار رایج، دنبال کارهای جوانی اند؛ آن هم نه 

به عنوان »اال اللمم«.
 بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، 1378/09/01

«« راهمعنویتوصفا،کوچهبنبستنیست!
 شما جوانان -پسران و دختران- در آغاز راهید؛ هم توان دارید، هم قدرت انتخاب 
دارید و می توانید این راه را طی کنید؛ و این راه در جمهوری اسالمی و در هر نظام 
اسالمی و الهی، پیش پای انسان ها باز است. راه معنویت و صفا، کوچه  بن بست 

نیست. 
««امروزکشوربهشدتنیازمندشماست

 عزیزان من! امروز کشور به نشاط شما، به نیروی شما، به ابتکار شما، به ایمان شما 
و به صفای شما به شدت نیازمند است. امروز جوان ها باید خردمندی خودشان را، 
معرفت و دانش خودشان را، ایمان خودشان را، همبستگی و یکپارچگی خودشان 
را هرچه ممکن است، تقویت کنند؛ درست همان مناطقی که دشمن می خواهد 
تقویت نشود. دشمن می خواهد دانش ما پیشرفت نکند؛ دانشگاه های ما به جای 
درس خواندن، به کارهای دیگر بپردازند؛ ایمان نسل جوان تقویت نشود و جوان 
مومن تبدیل شود به جوان هوس ران. دشمن می خواهد وحدت بین نیروهای ما 
نباشد و برادران تبدیل شوند به دشمنان. دشمن می خواهد ما صفا و نورانیت و 
معنویت نداشته باشیم و جوان ما به یک عنصر مادی و بی عاطفه تبدیل شود؛ این 
چیزی است که دشمن می خواهد. امروز همه وظیفه دارند در مقابل این حرکت 

کنند.
 بیانات در دیدار گروه کثیری از جوانان استان اردبیل، 1379/05/05
««اینملتوایننظامبرایآیندهخودنیازبهاینجواناندارد

 دانشجویان و دانش آموزان که جوانان فعال در عرصه  علم و دانش و معرفت و 
آگاهی اند و خود را برای آینده  اداره  کشور در الیه های مختلف آماده می کنند، در 
واقع امیدهای آینده  ملت و جامعه اند. یعنی این کشور و این ملت و این نظام برای 
آینده  خود نیاز به این جوانان دارد. پس یکی از عناصر اصلی برای عزت هر کشور و 
تامین آینده  هر کشور، جوانانی هستند که امروز مشغول تحصیلند. هرچه تحصیل 
اینها، کارکرد اینها، پرورش فکری و اخالقی و دینی اینها بهتر و بیشتر باشد، آینده  
کشور از همه نظر بیشتر تامین است؛ عالوه بر این که در هر برهه ای از زمان هم، 
دانشجویان و دانش آموزان می توانند به تناسب آن برهه و نیازی که کشور در آن 

برهه و مقطع زمانی دارد، نقش ایفا کنند.
 بیانات در دیدار گروه کثیری از پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانش آموزان، 

1379/08/11

جدایی  وضعیت  آخرین  خصوص  در  ایرانیان  رحیم 
پیوستن  و  نفت  تیم  از  بیرانوند  علیرضا  احتمالی 
بگویم  باید  چیزی  هر  از  »قبل  گفت:  پرسپولیس  به 
باشگاه  از سوی  درخواست رسمی  و  نامه  هیچ  ما  که 
بیرانوند  نکرده ایم.  دریافت  باره  این  در  پرسپولیس 
سرمایه باشگاه نفت است و باشگاه به هیچ وجه موافق 
این  کند.  منتقل  دیگری  تیم  به  را  او  که  نیست  این 

موضوع درباره دیگر بازیکنان تیم هم صدق می کند.«
پرسپولیس  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی   
درخواست رسمی ارایه کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد، 
گفت: »به هیچ وجه این اتفاق رخ نخواهد داد. درباره 
در  باشگاه  ولی  است؛  زیاد  شایعات  هم  امیری  وحید 
برای همین  و  دارد  مناسب  رفتار  بازیکنانش  با  رابطه 
نیم  و  یک  بیرانوند  شد.  نخواهند  جدا  بازیکنان  این 
فصل دیگر قرارداد دارد و باید تا پایان فصل آینده در 

تیم نفت بماند.«
 سرپرست تیم نفت تهران در واکنش به این پرسش 
که آیا این باشگاه به دنبال افزیش قیمت بیرانوند است، 
اختیارش  می داند  هم  خودش  »بیرانوند  کرد:  عنوان 
دست خودش نیست و باشگاه اختیار وی را دارد. نفر 
و  کشید  زحمت  خیلی  که  بود  ویسی  شیخ  تیم  دوم 
از نفت  توانست فیکس شود. او هم زحمت کشیده و 
به تیم ملی رسیده است؛ بنابراین باشگاه اینطور فکر 

نمی کند که بازارگرمی کند؛ برای همین با احترام رفتار 
می کند.«

 ایرانیان در خصوص اینکه بیرانوند با نیمکت نشینی در 
تیم  از نفت اصرار دارد، گفت: »در  برای جدایی  نفت 
نفت سیدجالل حسینی و وحید امیری هم ملی پوش 
هستند. بیرانوند از نفت به تیم ملی رسید و همه ما را 
خوشحال کرد؛ بنابراین باید تالش خود را بیشتر کند. 
در هر صورت ایشان قرارداد دارد و ما هم به دنبال این 
هستیم که اگر او از نفت جدا شود به یک تیم خارجی 

بپیوندند.«
صادقیان  پیام  وضعیت  درباره  نفت  تیم  سرپرست   
باز  حساب  خیلی  بازیکنانش  روی  »باشگاه  گفت: 
در  صادقیان  پیش  روز  چند  متاسفانه  ولی  می کند؛ 
صفحه شخصی خود نوشت که می خواهد از نفت جدا 
 شود. اگر او می خواهد برود اشکال ندارد؛ اما این راهش

 نیست.«
ناراحت  نفت  در  ماندن  از  صادقیان  »اگر  افزود:  وی   
است، بهتر بود اول با سرمربی تیم در این باره صحبت 
احترام  آن  به  باید  و  دارد  اصولی  باشگاه  می کرد. 
گرفته  پیش  در  صادقیان  که  رویه ای  این  با  گذاشت. 
از نفت  به احتمال فراوان  و حرف هایی که زده است، 
می رود؛ اما تصمیم نهایی را باشگاه در چارچوب قانون 

می گیرد.«

به گزارش کیمیای وطن، با اتفاقی که روز گذشته برای سوشا مکانی 
دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس رخ داد و این دروازه بان درگیر مسایل 
حاشیه ای شد، مسئوالن باشگاه پرسپولیس به تکاپو افتادند تا هر چه 
سریع تر یک دروازه بان تراز اول را جذب این تیم کنند؛ به همین دلیل 

از روز گذشته این موضوع شدت بیشتری به خود گرفته است.
دروازه،  درون  در  حضور  برای  پرسپولیس  فوتبال  تیم  اول  گزینه   
اول  فصل  نیم  که  است  نفت  تیم  دروازه بان  بیرانوند  علیرضا 
قبل  مدت ها  از  شرایط  این  با  و  نداشت  تیمش  در  موفقیتی 
شده شنیده  تیمش  از  بازیکن  این  جدایی  بر  مبنی   زمزمه هایی 

 است.
عدیده ای  مالی  مشکالت  درگیر  امسال  تهران،  نفت  باشگاه  طرفی  از   
است؛ به گونه ای که منصور قنبرزاده مدیر عامل این باشگاه روز گذشته 
اعالم کرده بود به دلیل همین مشکالت مالی، مجبور است با برخی از 
ستاره های این تیم خداحافظی کند؛ این طور که به نظر می رسد یکی 

از این ستاره ها بیرانوند است.
وحید  تا  تالش هستند  در  پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن  که  هر چند   
با توجه  اتفاقی است که  این  امیری را هم جذب تیم خودشان کنند، 
اظهارات  برخالف  و  مالی  مشکالت  به حل  تهران  نفت  باشگاه  نیاز  به 
قنبرزاده که گفته بود این دو بازیکن را از دست نمی دهد، شاید رخ دهد.

پرسپولیس  باشگاه  سرپرست  طاهری  علی اکبر  خصوص  این  در   

کند  برقرار  ارتباط  قنبرزاده  با  تا  کرد  زیادی  تالش  گذشته  روز 
برگزار  امروز  جلسه ها  ادامه  است  قرار  و  نشد  میسر  امر  این   که 

شود.
در  رقمی  پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن  که  است  حالی  در  این   
پیشنهاد  دروازه بان  این  رضایت نامه  برای  تومان  میلیون   200 حدود 
بود خواهد  نفت  مسئوالن  نظر  مورد  رقم  این  دید  باید  و   کردند 

 یا نه.
بازیکن  ریزش  با  دوم  نیم فصل  در  نفتی ها  است  مشخص  که  چیزی   
از  سهمی  هم  پرسپولیس  شاید  میان  این  در  شد؛  خواهند  مواجه 

ستاره های این تیم داشته باشد.
زیادی  تالش  پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن  آمده،  وجود  به  شرایط  با   
خواهند کرد تا این بازیکن را جذب کنند؛ اما اگر به هر دلیلی این اتفاق 
مهرداد  دروازه بان ذوب آهن،  مانند محمدباقر صادقی  بازیکنانی  نیفتد، 
گزینه های  خارجی  دروازه بان  یا  و  تراکتورسازی  دروازه بان  طهماسبی 

بعدی پرسپولیسی ها خواهند بود.
امروزشان  جلسه های  در  پرسپولیس  باشگاه  مدیران  دید  باید   
خواهند دست  نتیجه ای  چه  به  نفت  باشگاه  مسئوالن   با 

 یافت.جام  نیوز 

هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال با ٦ دیدار به پایان 
پیروزی  به  موفق  جدول  باالی  تیم های  و  رسید 
مقابل رقیبان خود شدند. پیکان با لشکری از غایب 
راهی اردکان شده بود و در حین بازی فرهاد قائمی 
را هم از دست داد تا بازی بیش از پیش برای آنها 

سخت و سخت تر شود. پیکان در حالی 
3 بر 1 برنده بازی بود که در ست 

آخر دو تیم امتیاز به امتیاز پیش 
تجربه  نهایت  در  اما  می رفتند؛ 

به داد آنها رسید.
بانک سرمایه هم به مشهد رفت 
تا مقابل ثامن الحجج بازی کند. 

بانکی ها 2 ست اول را به حریف 
هم  چهارم  ست  و  کردند  واگذار 

اما  نداشتند؛  چندانی  فاصله  باخت  با 
را  میزبان  بر 2  نتیجه 3  با  نهایت موفق شدند  در 
باقی صدرنشنیان  کورس  در  تا  دهند   شکست 

 بمانند.
از  که  بود  مدعی  تیم  تنها  ارومیه  شهرداری 
هم  سایپایی ها  و  می کرد  میزبانی  خود  حریف 
پشت   0 بر   3 پیروزی های  با  را  گذشته  هفته های 

نفع  به  را  بازی  ارومیه  نماینده  بودند.  گذاشته  سر 
آذربایجانی  تیم  دیگر  مثل  آسان  نه  اما  کرد؛  خود 
بازی  متین  با  هم  تیم  این  تبریز.  شهرداری  لیگ، 
بسیار سختی را در خانه حریف داشت؛ اما در نهایت 
را شکست دادند  بر 2 میزبان  نتیجه 3  با  آنها هم 
دست جدولی  باالی  تیم   4 ترتیب  به   تا 

 نخورده باقی بماند.
بازی های هفته چهاردهم:

بازرگانی جواهری گنبد 3 )25-20، 
 )25-20 ،25 - 1٦

شهرداری ارومیه 3 - سایپا 0)25-
 )14-25 ،14-25  ،25-21 ،17

آلومینیوم المهدی هرمزگان 1 - کاله 
مازندران 3 )28-2٦، 25-21، 25-22، 

 )25-23
ثامن الحجج خراسان 2 - بانک سرمایه 3 )17-25، 

 )15-13 ،28-2٦ ،25-19 ،18-25
آرمان ورزش اردکان 1 - پیکان تهران 3 )25-23، 

 )29-27 ،25-19  ،23-25
متین صالحین ورامین 2 - شهرداری تبریز 3 )25-

) 15-11 ،1٦-25 ،25-21 ،25-23 ،23

مبلغ پیشنهادی پرسپولیس برای جذب بیرانوند مشخص شد

قدرت های والیبال در مرز شکستبه هیچ وجه بیرانوند پرسپولیسی نخواهد شد

««یادداشتویژه

علیرضا منصوریان که در فصل نقل و انتقاالت، تعدادی 
دیگر  باشگاه های  درخواست  مورد  تیمش  بازیکنان  از 
هستند، می گوید: اخبار مربوط به عالقه باشگاه های دیگر 
به بازیکنانم مخصوصا بیرانوند و امیری را خوانده ام؛ ولی 

از همین جا و از تریبون ورزش سه 
باشگاهی  هیچ  که  می کنم  اعالم 
امیری  گرفتن  خدمت  به  برای 
باشد؛  نداشته  امیدی  بیرانوند  و 
آنها به هیچ وجه فروشی  چرا که 

نیستند.
این  اسم  روی  می دهد:  ادامه  او 
قرمز  رفتن، خط  برای  بازیکن  دو 
اعالم  هم  باشگاه  به  کشیده ام؛ 
شرایطی  هیچ  تحت  که  کرده ام 

هم  اینکه  نمی دهیم. ضمن  دست  از  را  بازیکن  دو  این 
امیری و هم بیرانوند پیشنهاد خارجی دارند و اگر قرار بر 
جدایی آنها باشد، این اتفاق باید در انتهای فصل رخ دهد.

نفت  قدیمی  بازیکنان  امیری  و  بیرانوند  افزود:  وی 
را  سختی  بازی های  دوم  فصل  نیم  در  ما  و  هستند 

باشگاه ها  جام  در  است  قرار  می گذاریم؛  سر  پشت 
برای  داریم.  نیاز  آنها  حضور  به  و  شویم  حاضر  هم 
می کنم  خواهش  محترم  باشگاه های  از  هم  همین 
منفی ما  پاسخ  چون  نزنند؛  هم  نامه  ما  به  حتی   که 

 است.
مورد  در  تهران  نفت  سرمربی 
و  نقل  بازار  در  نفت  سیاست های 
نیم  در  ما  می گوید:  هم  انتقاالت 
جایی  تا  نداریم؛  ورودی  هیچ  فصل 
که امکان داشته باشد هیچ بازیکنی 

را هم از دست نخواهیم داد. 
طاقت  به  مساله  به  این  البته 
دارد.  بستگی  هم  بازیکنان  مالی 
نیست  حساب  بد  نفت  باشگاه 
این  اما  می شود؛  تزریق  پول  باشگاه  به  مرور  به  و 
بتوانند  که  دارد  بستگی  بازیکنان  از  بعضی  صبر  به 
سیاست  حال  هر  به  نه؟  یا  بیایند  کنار  شرایط  این  با 
دست از  را  بازیکنی  که  است  این  حاضر  حال  در   ما 

 ندهیم.

در آستانه سال نو میالدی، جمعی از مدیران ورزشی استان 
اصفهان با حضور در منزل شهید وارتان آبراهامیان، سال نو 

میالدی را به خانواده وی تبریک گفتند.
به گزارش کیمیای وطن، وارتان آبراهامیان که بازیکن فوتبال 
در  و   1358 سال  در  داشت؛  فعالیت  رشته  این  در  و  بود 

درگیری با منافقان در منطقه کردستان 
به درجه رفیع شهادت نایل شد.

هم زمان با فرارسیدن سال نو میالدی، 
جوانان  و  ورزش  معاون  و  مدیرکل 
استان اصفهان و رییس سازمان بسیج 
ورزشکاران استان اصفهان، در منزل این 
شهید ارمنی حضور یافتند و سال جدید 

را به خانواده وی تبریک گفتند.
این  منزل  در  سلطان حسینی  محمد 
وارتان  شهید  روح  گفت:  ارمنی  شهید 

ایران  آب وخاک  آزادی  برای  که  همه شهدایی  و  آبراهامیان 
از جان خود گذشتند، قرین رحمت الهی قرار گرفته است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان تاکید کرد: اگر امروز 
ما در کشورمان امنیتی را احساس می کنیم، در درجه نخست 
مرهون زحمات مادرانی است که فرزندان برومندی را تربیت 

جان فشانی  عزیزمان  میهن  آب وخاک  حفظ  برای  تا  کردند 
نیز  اصفهان  استان  ورزشکاران  بسیج  سازمان  رییس  کنند. 
گفت: رهبر کبیر انقالب، همه شهدا اعم از مسلمان، مسیحی 
و کلیمی را ولی نعمتان ما دانسته اند؛ زیرا آن ها سهم ویژه ای 

در انقالب اسالمی ایران دارند.
مهدی اسدی اظهار کرد: همان گونه 
که رهبر معظم انقالب با حضور در 
سال  این  مسیحی  شهدای  منزل 
عرض  تبریک  را  جدید  میالدی 
اقتدا  ایشان  به  نیز  ما  می نماید، 
کردیم و برای تبریک و عرض ادب 
خدمت این خانواده مسیحی رفتیم.

بسیج  سازمان  سوی  از  پایان  در 
به  تقدیری  لوح های  ورزشکاران 
وارتان  شهید  برادر  و  خواهر  مادر، 
آبراهامیان تقدیم شد. سورن هاکوپیان داماد این خانواده نیز 
اسارت  دوران  خاطرات  که  است  تحمیلی  آزادگان جنگ  از 
خود را در کتابی گردآوری کرده و سه جلد از کتاب خود را به 
سلطان حسینی، اسدی و امین  آزاده هدیه کرد؛ همچنین در 

پایان هدیه ویژه ای نیز به وی داده شد. فارس

مدیران ورزشی اصفهان با خانواده شهید وارتان آبراهامیان دیدار کردندمنصوریان: بیرانوند و امیری به هیچ وجه فروشی نیستند



آشنایی با انواع گردشگری

ملی  کمیته  بین  همکاری  توافق نامه    1999 اکتبر   25 در 
امضا   Law Sanneدر توریسم  جهانی  سازمان  و  المپیک 
شد. علی رغم حوزه محدود و کوچک دو بنگاه فوق، این دو 
بنگاه در سطح کالن بسیار قابل اهمیت هستند؛ این حاکی 
دو  این  و  بزرگ تر  سطح  در  دو  این  بین  نزدیک  ارتباط  از 
قرن 21  ابتدای  در  نیروی محرکه جامعه جهانی  عنوان  به 

می باشد.
ورزش و گردشگری دو نیروی قوی برای جذب مردم و ابزار 

بسیار مناسبی در فرآیند جهانی شدن هستند. 
از وقایع هستند  المپیک، مولدی  ورزش و به ویژه بازی های 
که در حال حاضر از درخشش باالیی در رسانه های گروهی 
مکان ها  در  را  مردم  اشتیاق  پیوستگی  و  هستند  برخوردار 
مثل  شخصی  وقتی  می دهند.  نشان  مختلف  بخش های  و 
cathy Freeman مدال هایی را در سطح جهانی به خود 
احساس  که  نیست  استرالیا  فقط  این  می دهد،  اختصاص 

سرفرازی می کند؛ بلکه تمام ایاالت احساس غرور می کنند.
المپیک(  بین WTO و IOC )کمیته ملی  همکاری ای که 
شروع شده، نتایج را منعکس می کند که در آن ورزش یکی 
از مفیدترین و ارزشمندترین راه ها برای پرکردن اوقات فراغت 
است؛  آرامش  ایجاد  و  بدن  فیزیکی  از حافظان  و همچنین 
اصلی  انگیزه های  از  حاضر  حال  در  ورزش  خاطر  همین  به 

سفرهای توریستی چه در داخل و چه در خارج است.
این دو بنگاه عقیده دارند که سفر کردن و پرداختن به ورزش 
و همکاری های بین المللی، به تشویق فرهنگ ها در اغماض 
کمک  دیگران  به  احترام  و  کثرت گرایی  همدیگر،  تحمل  و 
می کند و از این رو صلح و آرامش را برای فرهنگ ها به ارمغان 
می آورد و به سمت ایده آل های المپیک و نظام نامه جهانی 
درباره لحظه حیات جهانگرد پیش می رود. همچنین معتقدند 
که اگر ورزش و توریسم به طور صحیح اداره شود و به آن 
پرداخته شود، این دو سازمان می توانند روش منطقی توسعه 
در  پایدار  توسعه  درباره  کنفرانس  این  کنند.  طی  را  پایدار 
1992 توسط سازمان ملل متحد شروع شده و این کنفرانس 
درسال  اکوتوریسم  شکل گیری  آن  و  بین المللی  هدف  یک 

2002 بوده است.
وقایع ورزشی مهم را برای سفر برمی انگیزد و این انگیزه درآمد 
نسبتا باالیی را برای کشور میزبان تولید می کند. )بزرگترین 
اثری که هنوز به طور صحیح ارزیابی نشده و بنابراین کمتر به 

آن بها داده شده است(
در حال حاضر کمپانی  های مسافرتی زیادی در سازمان هایشان 
در زمینه توریسم ورزشی تخصصی شده اند و در حال رشد 
و ترویج فرهنگ  ورزشی برای پرکردن اوقات فراغت هستند.

تا طی یک  مهم کمک می کنند  ورزشی  وقایع  همین طور 
بین المللی  گردشگری  مهم  و  بزرگ  مقاصد  جریان طوالنی 
به هم بپیوندند و همچنین باعث عوض شدن تصویر ذهنی 
توریست از کشور میزبان می شوند. موفقیت المپیک سیدنی 

این واقعیت را نشان می دهد.
دادن اجازه ساخت و خلق تسهیالت برای روی صحنه آوردن 
وقایع ورزشی، بسیار مطلوب است؛ به ویژه برای مردم ساکن، 
یا  ملی  توریست های  وحتی  دانشجویان   و  آموزان  دانش 
خارجی مفید خواهد بود. امیدواریم که تعمق زیادی در این 

مساله اعمال شود.
در  ورزش  از  جریان هایی  و  رویه ها  و  رقابتی  روحیه   
استانداردهای باال به طور فزاینده، نقش چشمگیری در توسعه 
ورزش های فراغتی برای مردم عادی بازی می کند و این مهم 
به مردمی   سازی و متنوع سازی ورزش کمک می کند و بخش 

مهمی از کامیابی فردی و جمعی است.
اقتصادی در  افزونگر عظیم  نیروگاه  ورزش و گردشگری دو 
بزرگ ترین  توریسم  حاضر  عصر  در  هستند؛  جدید  قرون 
که  بدی  وضع  رغم  علی  است.  جهانی  یافته  رشد  صنعت 
توریسم بین المللی در جنگ جهانی دوم پیدا کرد، در سال 

2001 تعداد توریست به 689 میلیون رسید.
مقیاس ها و شاخص ها نشان می دهد که این صنعت استعداد 
خوبی برای بهبود و جبران خسارات است؛ در این صورت ابزار 
از  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  مناسبی خصوصا  بسیار 

جمله آسیا و اقیانویسه است. 
که درصد رشد  است  منطقه جهانی  تنها  اقیانوسیه  و  آسیا 
 %3/1( داشته  بین الملل  توریست  ورود  زمینه  در  مثبتی 
در سال 2001( و این نشان می دهد که این منطقه جذب 
بیش از یک میلیارد توریست در سال 2010 و 1/5 میلیون 
توریست بین الملل در این سال را در برنامه های خود جای 
اقیانوسیه  و  آسیا  انتظار می رود در سال 2020  است.  داده 
این منطقه دومین  و  پیشی گیرند  زمینه  این  در  آمریکا  از 
منطقه از نظر باال بودن سطح بازدید کننده در جهان بعد از 

اروپا تبدیل شود. 
بعد از انجام بازی های المپیک در سیدنی، جام جهانی کره 
و ژاپن به یک یک چنین تغییراتی برجسته ای کمک کردند.

همانطور که قبال اشاره شد مهم ترین رویدادهای ورزشی مثل 
بازی های المپیک یا جام جهانی باعث شده که در بسیاری از 
مردم انگیزه سفر ایجاد شود. این رویدادها قدرت تغییر شکل 
دادن تسهیالت توریستی و به تصویر کشیدن کشور میزبان را 
دارند و غالبا تماشاچیان را برای تجربه این تمرینات ترغیب 
می کند. اهمیتی که این دو فاکتور اساسی )توریست و ورزش( 
دارند، از لحاظ زیادی حایز اهمیت است. اثر اقتصادی این دو 
راهی  جدید،  زیربنایی  سرمایه گذاری  برای  محرکی  فاکتور، 
برای افزایش آگاهی مذهبی و حفاظت از محیط زیست و در 
نهایت کمک شایانی که این دو فاکتور به ایجاد صلح و تفاهم 

بین المللی می کنند.

میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  جعفری  جعفر  اصفهان،  استان  فرهنگی 
اعالم این خبر افزود: این همایش از دو بخش 
برون مرزی و درون مرزی تشکیل شده است که 
در بخش درون مرزی برندهای تهران و اصفهان 
داشته اند؛  فعالیت  این همایش  برگزاری  جهت 
کشور  از  خارج  و  تهران  در  برون مرزی  بخش 
گردشگری  فرهیختگان  با  هماهنگی  جهت 
می رساند؛  انجام  سر  به  را  خود  فعالیت  جهان 
فرهیختگان  میزبان  که  مفتخریم  امروز  لذا 
باشیم.  جهان  کشور  دوازده  از  گردشگری 

دوستانی که در دومین روز کریسمس رنج سفر 
را بر خود هموار نموده و به ایران سفر کرده اند. 
دبیر علمی برند گردشگری در ادامه سخنانش 
اشاره  گردشگری  در  رقابت  شدن  پیچیده  به 
کرد و افزود: برندسازی به معنای تعریف هویت 
و گویا شدن یک مقصد برای گردشگران است. 
می کنید  مالحظه  گردشگری  توسعه  با  امروزه 
لذا  شود؛  می  پیچیده تر  روز  به  روز  رقابت  که 
در برندسازی به دنبال تعریف هویت جدید از 
گردشگران  بهتر  فهم  برای  گردشگری  مقاصد 
به  ادامه  در  وی  است.  گردشگری  مقاصد  از 
کارگاه های تخصصی همایش اشاره ای نیز داشت 
و اظهار کرد: در کارگاه های تخصصی همایش، 
سخنرانان داخلی و خارجی از کشورهای آلمان، 
کرواسی  عمان،  چین،  ژاپن،  ایران،  اسپانیا، 
حضور خواهند داشت که درباره زیرساخت های 
گردشگری و لزوم سمبل سازی جهت رسیدن به 
ایران  گردشگری  ملی  برند  از  تعریف مشخص 

سخنرانی خواهند کرد.
وی تصریح کرد: پایان این همایش، آغازی است 

بر فرآیند تعریف برند گردشگری ایران.
«« مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان
به دنبال ره یافت های جدید در تعریف برند 

ملی گردشگری ایران هستیم
آیین  در  استان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
افتتاحیه همایش بین الملللی برند گردشگری 
با  این همایش و  برگزاری  با  ایران عنوان کرد: 
حضور نمایندگان سازمان های گردشگری از 12 
کشور دنیا به دنبال ره یافت های جدید در تعریف 

برند ملی گردشگری ایران هستیم.
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  اله یاری  فریدون  اصفهان؛  استان  فرهنگی 
امروز مفتخریم که در  افزود:  این مطلب  اعالم 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی در شهر 
جهانی صنایع دستی میزبان شما فرهیختگان 
این همایش گرد  در  امروز  افزود:  هستیم. وی 
هم آمده ایم تا با هم اندیشی یکدیگر برند ملی 
کل  مدیر  کنیم.  طراحی  را  ایران  گردشگری 
میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: در 
این بخش به دنبال تبیین استاندارهای اصولی 

و روش تعیین برند گردشگری ایران با تکیه بر 
ایرانی هستیم.  اصیل  و  غنی  تمدن  و  فرهنگ 
وی در پایان ضمن سپاسگزاری از حمایت های 
بی شائبه رییس سازمان میراث فرهنگی کشور 
بین  همایش  کرد:  تصریح  اصفهان  استاندار  و 
المللی برند گردشگری ایران به مدت 2 روز در 
اصفهان و با تشکیل 5 کارگاه تخصصی با حضور 
خارجی  و  ایرانی  اندیشمندان  و  فرهیختگان 
و  ایرانی  صاحب نظران  حضور  با  و  دارد  ادامه 
خارجی به دنبال ره یافت جدید در تعریف برند 

گردشگری هستیم.

استاندار اصفهان در آیین افتتاح همایش بین المللی برند گردشگری تاکید کرد: محور اصلی 
توسعه استان، بر محور گردشگری بر مبنای حفظ میراث فرهنگی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان رسول زرگرپور ضمن 
و علم و شهر  ایثار و شهادت  این همایش در شهر  میهمانان عنوان کرد:  به  خیر مقدم 

گنبد های فیروزه ای برگزار می شود.
پایتخت  عنوان  به   2017 سال  در  که  شهری 
است  شده  انتخاب  اسالمی  کشورهای  گردشگری 
دستی  صنایع  جهانی  شهر  عنوان  به  نیز  اکنون  و 

خوانده شده است.
کرد:  تاکید  سخنانش  ادامه  در  اصفهان  استاندار 
از اهمیت فراوانی  برگزاری چنین همایشی برای ما 
استان  توسعه  محور  معتقدیم  زیرا  است؛  برخوردار 
بلکه  نیست؛  کشاورزی  و  صنعت  آینده  در  اصفهان 
گردشگری   و  فرهنگی  میراث  هنر،  تکنولوژی،  علم، 

است.

دبیر علمی همایش بین المللی برند گردشگری ایران

برند گردشگری، تضمین کننده آینده اقتصاد ایران

معارف و رگدشگری 

رییس مرکز پژوهشی کاشان شناسی خبر داد:

برگزاری"نخستین همایش باغ ها و مناظر 
 تاریخی منطقه کاشان" 

در دانشگاه کاشان

از  کاشان  دانشگاه  کاشان شناسی  پژوهشی  مرکز  رییس 
منطقه  تاریخی  مناظر  و  باغ ها  همایش  نخستین  برگزاری 

کاشان در این دانشگاه خبر داد.
مشهدی  محمد  اصفهان،  از  وطن  کیمیای  گزارش  به 
نوش آبادی هدف از برگزاری این همایش را معرفی و شناخت 
هر چه بیشتر از باغ ها و آثار تاریخی کاشان بیان کرد و گفت: 
این همایش با هم یاری دانشکده هنر و معماری، آبان ماه سال 

آینده برگزار می شود.
وی همچنین از برگزاری همایش ملی “عبدالرزاق و عزالدین 
محمود کاشانی” در اسفند سال آینده در این دانشگاه خبر داد 
و اظهار داشت: مقدمات برگزاری همایش عبدالرزاق و عزالدین 
با همیاری  نیز  ایران زمین  بزرگ  از عارفان  محمود کاشانی، 

دانشکده ادبیات به انجام رسیده است.
مرکز  اینکه  بیان  با  کاشان شناسی  پژوهشی  مرکز  رییس 
برای همایش بزرگ “نقش  نیز  را  رایزنی هایی  کاشان شناسی 
کاشانیان در تاریخ تشیع” با مراکز علمی قم و شیعه پژوهان 
کاشانی آغاز کرده است، افزود: برگزاری این همایش برای سال 

1396 پیش بینی شده است. 
مرکز  برای  اساسی  و  مهم  اقدامات  از  یکی  مشهدی 
کاشان شناسی  تخصصی  کتابخانه  تاسیس  را  کاشان شناسی 
پروفسور  ارجمند  واقف  با هم یاری  اظهار داشت:  و  بیان کرد 
جلد   2500 ظرفیت  با  اکنون  کتابخانه  این  عرفانی  شروین 
کتاب، آماده افتتاح است که قرار است واقف این تعداد کتاب 

را به 5000 عنوان افزایش دهد.
وی چاپ و انتشار مجله کاشان شناسی )پژوهش نامه کاشان( 
را از دیگر اقدامات این مرکز عنوان کرد و افزود: این مجله طی 
مدت یک سال گذشته، دو شماره منتشر کرده و یک شماره 

دیگر آن نیز، زیر چاپ است.
بسیار  اقدامات  از  یکی  کاشان شناسی  پژوهشی  مرکز  رییس 
کاشان پژوهان  و  کاشانی  پژوهشگران  با  تعامل  را  مرکز  مهم 
بیان کرد و گفت: در این راستا بانک اطالعاتی فرهیختگان و 

پژوهشگران کاشانی در دست تهیه است.
اداری  و  علمی  مراکز  با  تعامل  کرد:  نشان  خاطر  مشهدی 
از  کاشان پژوهان  شبکه  تشکیل  همچنین  و  کاشان  منطقه 
کاشان پژوهان  تاکنون  که  است  مرکز  مهم  بسیار  اقدامات 
برای  زیادی  فرصت های  امر  این  شده اند.  شناسایی  زیادی 

اقدامات موثر و جامع علمی و پژوهشی مرکز فراهم می کند.
وی به برگزاری سمینار علمی نظام وفای آرانی در اردیبهشت 
امسال اشاره کرد و افزود: در 27 مهرماه امسال نیز، نخستین 
همایش ملی کاوش های باستان شناسی منطقه کاشان برگزار 
شد و باستان شناسان برجسته ایرانی و خارجی به ارایه مقاالت 
باستان شناسی در شهرستان های  خود که حاصل کاوش های 

کاشان، آران و بیدگل و نطنز بود، پرداختند.
از  یکی  داشت:  اظهار  کاشان شناسی  پژوهشی  مرکز  رییس 
اقدامات منحصر به فرد مرکز، تعامل با میراث فرهنگی استان و 
آماده سازی 5 پرونده از آیین های منطقه برای ثبت ملی است.

 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
توسعه گردشگری تقویت اقتصاد هنر را 

دربردارد
صنعت  گفت:  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رییس  اصفهان- 
گردشگری ابزاری برای تقویت اقتصاد هنر است؛ باید با فراهم 
به  را  دنیا  ملی گردشگری  برند  از جمله  زیرساخت ها  آوردن 

تماشای این ظرفیت های بی بدیل دعوت کنیم.
ظهر  سهل آبادی  عبدالوهاب  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
یک شنبه در کنفرانس ملی برند گردشگری ایران اظهار داشت: 
ظرفیت اصفهان برای صنایع مختلف و امور تجاری و بازرگانی 
به پایان رسیده است و نیازمند استفاده از روش های دیگر برای 

اقتصاد این استان هستیم.
است،  بی بدیل  هنرمندان  شهر  اصفهان  اینکه  بیان  با  وی    
می آفریند  سرزمین  این  هنرمندان  سرپنجه های  آنچه  افزود: 
اصفهان  مزیت  مهم ترین  و  است  جهانی  بازار  در  بی رقیب 

محسوب می شود.
کنیم  تصور  اینکه  کرد:  تاکید  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رییس 
انتخاب اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی بر ارزش 
این شهر افزوده صحیح نیست؛ بلکه این انتخاب نشان از دقت 

تشخیص یونسکو در ارزش هنر این شهر دارد.
بی بدیل  جاذبه های  دارای  اصفهان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای  ابزاری  گردشگری  داشت:  بیان  هست،  نیز  گردشگری 
آوردن  فراهم  با  باید  و  است  هنر  اقتصاد  تقویت  و  تبیین 
به  را  دنیا  برند ملی گردشگری  از جمله  زیرساخت های الزم 

تماشای این هنر و ظرفیت های بی بدیل دعوت کنیم.
قرار  ویژه  توجه  مورد  گردشگری  حوزه  ظرفیت های 

گیرد
اصفهان  استاندار  زرگرپور  رسول  کنفرانس  این  ادامه  در   
اظهار داشت: در برنامه توسعه استان اصفهان سه محور علم و 

تکنولوژی، ارتقای هنر و گردشگری مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اصفهان، کریدور علم و فناوری ایران است، 
اضافه کرد: اصفهان در سال آینده پایتخت جهانی گردشگری 
اسالمی  معرفی خواهد شد و با توجه به شاخصه های مهم و 
ظرفیت ویژه این استان گردشگری این حوزه باید مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
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پیش  مدتی  وطن:  عطریان-کیمیای  اصفهان-آذین 
از  یکی  در  اصفهان،  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
آموزش  گفت:  خبرنگاران  به  خود  خبری  نشست های 
به  تومان  میلیارد   50 از  بیش  اصفهان،  استان  پرورش  و 
ارگان ها و نهادهای مختلف بدهی دارد؛ وی همچنین بیان 
بهای  اجاره  برای  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  که  کرد 
پرورش  و  آموزش  بزرگ  طلبکاران  از  یکی  اوقافی  اماکن 
است. با توجه به اینکه جریان بدهی های آموزش و پرورش 
به ارگان های مختلف تازگی ندارد، اکنون سوال اینجاست 
که این بدهی ها که مقدار قابل توجهی است، به چه صورت 

وصول می شود؟
تنظیم سند میان آموزش و پرورش و اوقاف

خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  اوقافی  و  حقوقی  معاون 
چیزی  اصفهان،  استان  سطح  در  گفت:  اصفهان  استان 
حدود 602 مورد مراکز آموزشی وقفی در اختیار اداره های 
آموزش و پرورش استان قرار گرفته است. بیشترین تعداد 
مراکز آموزشی اوقافی در شهرستان اصفهان قرار دارد که 
دیگر  در  اوقافی  مدارس  بقیه  و  است  مورد   140 حدود 

شهرستان های استان هستند.

ادامه بیان کرد: مراکز آموزشی  مجید معمار منتظرین در 
و  آموزش  اداره های  اختیار  در  اجازه ای  صورت  به  وقفی، 
آن ها  قرارداد  یکبار  سال   3 هر  و  می گیرد  قرار  پرورش 
تجدید می شود؛ ضمن اینکه مبلغ  اجاره بها توسط اداره کل 
مال االجاره  پرداخت  و  می شود  تعیین  خیره  امور  و  اوقاف 

موقوفات بر عهده اداره آموزش و پرورش است.
این  از  تعدادی  که  است  مدتی  افزود:  منتظرین  معمار 
به  را پرداخت کنند؛  اجاره مراکز خود  نتوانستند  مدارس، 
همین دلیل به تازگی اداره اوقاف، تدبیری اندیشیده است 
که مال الجاره ها را به طور مستقیم دریافت کنند. به این 
صورت که سندی را در قالب فرمی با اداره کل آموزش و 

پرورش در اصفهان تنظیم می کنند.
وی گفت:  در جلسه ای که با معاون آموزشی اداره آموزش 
و پرورش داشتیم، همه از اداره های آموزش و پرورش استان 
به اداره کل اوقاف آمدند و با همکاری آن ها فرم مربوط به 
را  آموزشی  مراکز  اجاره  سند  و  تکمیل  را  موقوفات  اجاره 
به سازمان  پایان فرم ها را جمع بندی و  تنظیم کردیم. در 
طریق  از  آنجا  در  می کنیم.  ارسال  خیریه  امور  و  اوقاف 
سازمان برنامه و بودجه پیگیری و مبالغ اجاره بهای مراکز 

آموزشی موقوفه را وصول می کنند.
معاون حقوقی و اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
را  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  بدهی  کل  اصفهان، 
حدود  موقوفه،  آموزشی  مراکز  اجاره  بابت  اوقاف  اداره  به 
4 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: مشکلی که اکنون به 
وجود آمده است درباره مراکز موقوفه، انتفاع و منفعت است 

که هر کدام از این دو مورد شرایط خاص خودش را دارد.
مجید معمار منتظرین گفت: در وقف امتناع، ملک به طور 
مستقیم برای یک نیت خاص، مثال برای انجام امور آموزشی 
را دارد و دیگر الزم  این شرایط خودش  وقف می شود که 
ابتدا  در  که  نیتی  برای  چون  شود؛  داده  اجاره  که  نیست 
خواسته شده بود، به مصرف رسیده است. اما زمانی واقفی 
یک مدرسه و یا مکانی را وقف می کند و می گوید از محل 
مسجد  یا  و  درمانی  مرکز  یک  مکان  این  منافع  و  اجاره 
ساخته شود یا روضه خوانی انجام شود که اداره اوقاف مامور 

می شود این نیت واقف را اجرا کند.
معاون حقوقی و اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان بیان کرد: متاسفانه در بعضی موارد، مکانی که به 
تغییر کاربری  اداره آموزش و پرورش داده می شود، دچار 
می شود و مثال برای این اداره به صورت اداری مصرف یا 
تبدیل به مرکز درمانی برای آموزش و پرورش می شود؛ در 
اینجا اشکال در استفاده آن ها نیست؛ اما نیت واقف در آن 
رعایت نشده و مشکالتی را میان اداره آموزش و پرورش و 

اداره اوقاف ایجاد کرده است.
تامین اعتبارات در وزارت آموزش و پرورش

معاون توسعه، منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
در این باره بیان کرد: مدارس اوقافی هر کدام وقف نامه هایی 
دارند و اداره آموزش و پرورش طبق آن قراردادی با اداره 
اداره  حقوقی  امور  در  قراردادها  این  است؛  بسته  اوقاف 
آموزش و پرورش بر اساس نرخ هایی که اداره اوقاف اعالم 

می کند و به صورت توافقی انجام می شود.
که  گفت  باید  کلی  صورت  به  افزود:  میرپور  محمد  سید 
دولت و مجلس برای مساله اجاره بها و بدهی های آموزش و 

پرورش به اداره اوقاف تامین اعتبار می کنند.
اداره  به  بدهی ها  این  اعتبار  تامین  مراحل  بیان  با  میرپور 
انجام  اعتبارات  به  مربوط  رایزنی های  کرد:  تصریح  اوقاف 
شده است و اکنون اطالعات مربوط به استان ها در اختیار 
اوقاف  وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.اداره کل 
هم این اطالعات را از مجموعه آموزش و پرورش دریافت 
کرده است و در اختیار مجموعه کشوری خود قرار می دهد 

و در آنجا اعتبارات انتقال داده می شود.

نشست خانواده های آسمانی برگزار شد
سلسله نشست های خانواده آسمانی با حضور معاون سیاسی سپاه صاحب الزمان )عج(، در جوار امامزاده سید الکریم )ع( دولت آباد برگزار شد.   
مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار گفت: سلسله نشست های خانواده های آسمانی با حضور معاون سیاسی سپاه صاحب الزمان 

)عج(، در جوار امامزاده سید الکریم )ع( دولت آباد برگزار شد.
به گزارش کیمیای وطن و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حجت االسالم و المسلمین سید حسن 
فاضلی اظهار داشت: سلسله نشست هاي خانواده های آسماني این هفته، همزمان با ایام اهلل حماسه 9دی، روز بصیرت و میثاق امت با والیت، 
 با حضور بهرامی معاون سیاسی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در روز جمعه 11 دی ماه، در جوار این امامزاده واجب التعظیم برگزار

 شد.
وی در ادامه تصریح کرد: این نشست با موضوع فتنه، نفوذ و وحدت جهان اسالم و باحضور پرشور زائران و مجاورین آستان، برگزار شد.

هفته،  هر  آسماني،  خانواده های  نشست هاي  سلسله  است  ذکر  شایان  افزود:  ادامه  در  برخوار  خیریه شهرستان  امور  و  اوقاف  نمایندگی  مسئول 
جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشا و با حضور کارشناسان برگزار مي شود.

وصول بدهی های آموزش و پرورش به اوقاف در آینده نزدیک  « گردشگری « گردشگری
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آبگوشت شیشه ای
شلمچه بودیم!

بي سیم زدیم به حاجي که: پس این غذا چي شد؟ خندید وگفت: کم کم آبگوشت 
مي رسه! دلمون رو آب نمک زدیم، براي یه آبگوشت چرب و چیلي که یکي از بچه ها 
داد زد: اومد! تویوتاي قاسم اومد! خودش بود. تویوتا درب و داغون اومد و روبه رومون 
 ایستاد. قاسم زخم و زیلي پیاده شد. ریختیم دورش  و پرسیدیم: چي شد؟ گفت تصادف

 کرده ام! غذا کو؟ گفت: »جلو ماشینه«
در تویوتا رو به زور باز کردیم و قابلمه آبگوشتو برداشتیم. نصف آبگوشت ها ریخته 
بود کف ماشین و دور قابلمه. با خوشحالي مي رفتیم که قاسم از کنار تانکر آب، 
داد زد : نخورید! نخورید! داخلش خورده شیشه است. با خوش فکري مصطفي 
رفتیم یه چفیه و یه قابلمه دیگه آوردیم  و آبگوشت ها رو صاف کردیم.خوشحال 
گفتیم:  نخورید!  نبرید!  نبرید!  گفت:  دوباره  که  سنگر  طرف  مي رفتیم  و  بودیم 
صافشون کردیم. گفت: خواستم شیشه ها رو در بیارم، دستم خوني بود، چکید 

داخلش...
همه با هم گفتیم : آ ه ه ه!! مرده شورت رو ببرند! قاسم! و بعد ولو شدیم روي 
پیش  نون ها مشکلي  براي  تا  وگفت:  آورد  با سرعت  رو  نون  بسته  احمد  زمین. 

نیومده بخورید! بچه ها هم مثل جنگ زده ها حمله کردند به نون ها!

لطـــــیفه جبهه ای 
استاندار اصفهان

محور اصلی توسعه استان، گردشگری بر پایه حفظ 
میراث فرهنگی است



گریبان گیر  تنها  افسردگی  می کنند  تصور  افراد  از  بسیاری 
افسردگی  دچار  نیز  کودکان  که  حالی  در  می شود؛  بزرگساالن 
می شوند. بر اساس آمارها 10 درصد از کودکان انگلیسی که در 
سنین 5 تا 16 سال قرار دارند، از مشکالت روانی رنج می برند و 
4 درصد از این کودکان نیز، مشکالتی مانند استرس و افسردگی 

دارند.
راه های متعددی برای تشخیص مشکالت روانی در کودکان وجود 
دارد که مهم ترین آنها ناراحتی مداوم و نگرانی های بی دلیل کودک 

است و به موضوع خاصی مربوط نمی شود.
همچنین والدین می توانند واکنش کودکشان را هنگامی که مساله 
ناراحت کننده ای رخ می دهد، ببینند؛ برای مثال زمانی که کسی 
می میرد، طبیعی است که اقوام و اطرافیان او ناراحت شوند؛ اما 
اگر احساس کردید واکنش کودکتان به این اتفاق بسیار شدید و 
افراطی است و یا مدت زیادی طول کشیده است، این موضوع یکی 

از نشانه های افسردگی است.
موسسه  یک  در  نوجوانان  مشاور  کینگسلی«  »دیوید  دکتر 
انگلیسی، معتقد است در صورتی که عواطف کودک بر عملکرد 
روزانه او تاثیر بگذارد، نشانه ای از بیماری و مشکالت روانی اوست 

که باید پیگیری و درمان شود.
همچنین به اعتقاد وی اگر نوجوانی قادر به انجام تکالیفش در 
مدرسه نبود و عالقه اش را به فعالیت هایی که در گذشته به آنها 
عالقه داشت، از دست داده بود، این تغییر نیز یکی از عالیم اصلی 
ابتال به افسردگی عنوان می شود. بنابراین با شناسایی این عالیم 

می توانید افسردگی را در کودکتان تشخیص دهید.
اگر احساس کردید کودکتان از افسردگی رنج می برد، شاید اندکی 
مقابله با آن سخت باشد، اما در این زمینه اولین راه صحبت کردن 
با اوست. تالش کنید تا مشکالتش را شناسایی کنید و اینکه چه 

چیزی علت بروز این مشکل است را بیابید.
نسبت به مشکالت کودکتان بی توجه نباشید،؛ چرا که شاید برای 
شما موضوع بی اهمیتی باشد، اما احتماال برای فرزندتان مشکل 

بزرگی است.
از مشاوران  نبود،  باال کارساز  یادشده در  راه های  در صورتی که 
خانواده، از اقوام و نیز از روش رفتار درمانی شناختی -که نوعی از 

گفتار درمانی است- زیر نظر یک متخصص کمک بگیرید.
در صورت مراجعه به پزشک اگر این افسردگی حاد باشد، داروهای 

شیمیایی و مناسب اطفال یا نوجوانان تجویز می شود.
همه کودکان و نوجوانان نیازمند دریافت حس احترام، ارزشمندی 
و دوست داشته شدن از سوی دیگران هستند و نیاز شدیدی به 

برقراری ارتباط با والدینشان دارند.
آنها  والدین  از  یکی  که  کودکانی  در  افسردگی  به  ابتال  احتمال 
افسرده است، دو برابر و در کودکانی که هر دو والد آنها افسردگی 
را در زندگی تجربه کرده اند، چهار برابر بیشتر از سایر کودکان است

با دکتر خوشابی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان به 
گفت وگو نشستیم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.

افسردگی  به  آن ها  ابتالی  عالیم  از  کودکان  لجبازی  آیا 
است؟

تشخیص افسردگی کودکان به خصوص در سنین زیر 3 سال، 
کمی مشکل است؛ زیرا با دوره های بدقلقی و لجبازی آنان اشتباه 
گرفته می شود. به طور طبیعی کودک از 15 ماهگی تا 3.5 سالگی 
رفتارهای لجبازانه و قشقرق هایی برای رسیدن به خواسته هایش 

دارد که شامل پا کوبیدن، سر کوبیدن، جیغ و داد کردن و... است. 
بروز این رفتارها در این سن، کامال طبیعی است، نه نشان دهنده 
از  افسردگی. به همین دلیل تشخیص عالیم افسردگی معموال 

حدود 3 سالگی به بعد راحت تر است.
روانی  نظر  از  که  کرد  رفتار  باید  لجبازی کودک چطور  با 

لطمه ای به او وارد نشود؟
مهم ترین کار، مطالعه و افزایش آگاهی والدین از خصوصیات و 
ویژگی های روانشناختی کودکان در دوره های مختلف سنی است 
که می تواند در کنترل رفتارهای آنها موثر باشد؛ مثال پرت کردن 
حواس کودک از خواسته هایی که می تواند او را به سمت لجبازی 

سوق دهد،  یکی از راه های کنترل لجبازی اوست.
و  لجبازی  بروز  از  پیشگیری  فکر  در  باید همواره  مادر  واقع  در 
قشقرق  فاز  در  وقتی  کودک  رفتار  مدیریت  زیرا  باشد؛  قشقرق 

می افتد، بسیار دشوارتر است.
گاهی هم الزم است به خواسته کودک »نه« گفته شود. در این 
صورت والدین باید جدیت الزم را در رفتار خود داشته باشند و 
با مشاهده لجبازی کودک مستاصل نشوند، کوتاه نیایند و نگران 
افسرده شدن او نباشند؛ زیرا همانطور که اشاره شد، این رفتارها 

در سنین نوپایی کامال طبیعی است.
البته مشابه این رفتار را در دوره نوجوانی هم تا حدی طبیعی 
می دانیم؛ چون طبق تعریف کنوانسیون کودک، دوره کودکی تا 

سن 18 سالگی است.
آیا عصبانیت کودک هم می تواند نشانه افسردگی باشد؟

بله، اما اگر این عالیم از حدود 3.5 تا 4 سالگی به بعد مداوم و 
حداقل 2 تا 3 هفته در کودک وجود داشته باشد، به افسردگی اش 

شک می کنیم.
یکی از عالیم مهم افسردگی کودکان، تحریک پذیری و عصبانیت 
آنهاست؛ مثال می بینید کودکی که تا چندی قبل خوش اخالق 
بوده و مشکلی نداشته است، حاال عالوه بر اینکه غمگین است، 

خیلی زود عصبانی می شود و واکنش نشان می دهد.
بسیاری از کودکان بی دلیل گریه می کنند. آیا این 

عالمت هم نشانه افسردگی است؟
کودک در طول دوره افسردگی حساس تر و زودرنجتر 
می شود؛ سریع تر بغض می کند و گریه کردن هایش 
افزایش می یابد؛ اما هر گریه  ای نشانه افسردگی 
برای  افسردگی گاهی حتی کودک  نیست. در 
ساعت  دو  یکی  تا  بی اهمیت  بسیار  موارد 
گریه می کند و این در کنار سایر عالمت های 
افسردگی می تواند خانواده را به افسرده بودن 

فرزند مشکوک کند.
افسردگی، کودک دچار  به عبارتی در دوران 

افت کیفی در زندگی می شود، کمتر سراغ 
گروهی  بازی های  در  می رود،  دوستانش 

شرکت نمی کند و از زندگی اش لذت نمی برد. 
افسردگی  به  را  بچه ها  کردن  گریه  نباید  والدین 

ارتباط دهند، چون در بیشتر موارد اینطور نیست.
رفتاری  مشکالت  نمی توان  راحتی  به  پس 

کودک را از افسردگی او تشخیص داد؟
رفتاری  مشکالت  چون  نیست؛  سخت  هم  خیلی 
کودک معموال کیفیت زندگی او را مختل نمی کند. 

کودک بازی می کند، می خندد، با دوستانش ارتباط برقرار می کند 
زندگی  و  کیفیت  روی  که  است  اختاللی  افسردگی  ولی  ؛  و...  
طبیعی کودک اثر چشم گیری می گذارد. در این زمان است که 
والدین باید به ابتالی فرزندشان به افسردگی شک کنند و او را 

نزد روانپزشک ببرند.
نقش  کودکشان  افسردگی  بروز  در  اندازه  چه  تا  والدین 

دارند؟
بی توجهی  مورد  خانواده  محیط  در  کودک  که  صورتی  در 
قرار  و...  سخت  تنبیه  جسمی،  کودک آزاری  غفلت،  و 
خواهد قرار  افسردگی  به  ابتال  معرض  در  قطعا   بگیرد، 

 گرفت.
آنها  والدین  از  یکی  افسردگی در کودکانی که  به  ابتال  احتمال 
افسرده است، دو برابر و در کودکانی که هر دو والد آنها افسردگی را 
در زندگی تجربه کرده اند، چهار برابر بیشتر از سایر کودکان است.

زندگی،  روزمره  استرس های  هورمونی،  عوامل  ژنتیک،  بر  عالوه 
فشار والدین و... هم می تواند در ایجاد و بروز افسردگی کودک 

نقش داشته باشد.

ریشه تاریخی ضرب المثل ستون 
پنجم دشمن

دیگر  نقلی  به  یا  دشمن«  پنجم  »ستون  ضرب المثل 
»مگر تو ستون پنجم دشمنی؟«

کاربرد ضرب المثل: به معنای کنایی به افرادی اطالق می شود 
که خواسته و ناخواسته کاری می کنند که به ضرر گروه خودی 
و نزدیکانشان تمام می شود. در مورد ریشه این ضرب المثل 

آورده اند که:
امروز یک  البته   در ضرب المثل »ستون پنجم دشمن« که 
ادبیات سیاسی محسوب می شود، »ستون  رایج در  اصطالح 
پنجم« به معنای  جاسوس است. البته شاید بتوان در تعبیری 
درست تر گفت، اگرچه جاسوس در معنای اصلی خود کسی 
است که مصلحت کشور را ولو به قیمت جان خود از نظر دور 
می دارد و از روی خودآگاهی به سود دشمن کاری می کند، اما 
در این مثل اشاره به افرادی است که دانسته و ندانسته و گاه 
از روی جهل کاری می کنند که به ضرر گروه خودی است؛ به 
قولی گل به خودی محسوب می شود و ضرر بزرگی را بر روند 

کار گروهی وارد می کند.
حال باید دید ریشه این عبارت از کی و کجا ناشی می شود.

در جنگ های سه ساله اسپانیا )1936-1939( موال یکی از 
سرکردگان سپاه ژنرال فرانکو با ارتش خود به سمت مادرید 
در حرکت بود. او برای کمونیست های حاکم بر شهر پیغامی 
با چهار ستون سرباز از شرق،  با این مضمون: »من  فرستاد 
ولی شما روی  مادرید پیش می آیم؛  به سوی  غرب، جنوب 
ستون دیگری هم حساب باز کنید که آن »ستون پنجم« در 
جمع خود شماست.کسانی که با ما و عقاید ما هر چند مخالف 
کاری  نهایتا  و  نیستند  هم  عملکرد شما  موافق  اما  هستند، 
بترسید  این ستون  از  تمام می شود.  ما  نفع  به  می کنند که 
که به تمامی امور شما واقف هستند و در شما نفوذ دارند و با 
عملکردشان راه ورود چهار ستون مرا همواره می کنند. ژنرال 
فرانکو نهایتا با کمک همین ستون پنجم، توانست پایتخت 

اسپانیا را تصرف کند.
ادبیات  وارد  پنجم«  »ستون  اصطالح  که  بود  زمان  آن  از 
سیاسی شد و امروز نه تنها در سیاست که در زندگی عامه 
مردم هم گاهی به کار می رود و اطالق آن به کسانی است 
که در خفا و پنهانی اعمالی انجام می دهند که به ضرر خودی 
تمام می شود؛ در ظاهر در لباس دوست هستند و در باطن از 

دشمن، دشمن ترند.

تخم مرغ را بشوییم یا نه؟
شستن پوسته تخم مرغ از آنجا که باعث باز شدن منافذ آن می شود و 
احتمال انتقال آلودگی را به درون تخم مرغ افزایش می دهد مناسب 

مصرف  هنگام  باید  و  شسته شود.نیست 
پوسته  آلودگی  احتمال 

و  است  زیاد  تخم مرغ 
نباید در محفظه هایی 
جا  عنوان  به  که 
در  تخم مرغی 
یخچال ها تعبیه شده 

بلکه  شود؛  قرارداده 
در  باید 

از 10  پایین تر  در درجه حرارت  و  یخچال  در  دربسته،  ظروف 
درجه سانتیگراد نگهداری شود.

آلود  خون  یا  آغشته  مدفوع  به  تخم مرغ  که  صورتی  در 
مصرف  بالفاصله  و  شسته  است  بهتر  داشت،  ترک  یا  و  بود 
غذایی  مواد  سایر  کنار  در  تخم مرغ  قراردادن  از  باید  شود. 
باید  را  دستها  تخم مرغ،  با  تماس  از  پس  و  کرد   خودداری 

شست.
در گذشته برخی عقیده ها رایج بود که اگر تخم مرغ به صورت خام یا 
نیم پز مصرف شود، مقوی تر است؛ تخم مرغ برای خوردن باید کامال 
پخته شود و حرارت 70 درجه سانتیگراد به کلیه قسمت های آن 

برسد و زرده و سفیده کامال سفت شود.
برای آب پز کردن تخم مرغ باید آن را بعد از جوش آمدن آب به مدت 
5 تا 7 دقیقه در حال جوش قرار داد تا زرده آن کامال سفت شود و 
نیز در پختن مواد غذایی دارای تخم مرغ دقت شود 
تا حرارت به تمام قسمت های آن برسد، به 
طوری که قسمت های مختلف آن سفت 

شود و به صورت شل نباشد.
با توجه به اینکه نیمرو کردن با روغن 
می شود،  غذا  کالری  افزایش  باعث 
و  قلبی  بیماران  به ویژه  افراد  همه 
باید  زیاد  خون  چربی  دارای  بیماران 
از روش های دیگر برای خوردن تخم مرغ 

استفاده کنند.

 کودکان نیز افسرده می شوند

11خاصیت برتر لیمو شیرین

اینکه فصل زمستان آرام آرام رخ می نماید، تنها دلیل مصرف لیمو 
شیرین، این میوه  تر و تازه و شاداب نیست؛ در این مقاله به یازده 
و  محکم  دالیل  که  می پردازیم  زردپوش  میوه  این  برتر  خاصیت 

متنوعی برای مصرف آن است.
 اینکه فصل زمستان آرام آرام رخ می نماید تنها دلیل مصرف لیمو 
شیرین، این میوه  تر و تازه و شاداب نیست؛ در این مقاله به یازده 
و  محکم  دالیل  که  می پردازیم  زردپوش  میوه  این  برتر  خاصیت 
متنوعی برای مصرف آن است. لیمو شیرین ترکیب پرآب و شیرینی 
از طعم لیمو و قند دارد که از آن برای زمستان، میوه پرخاصیتی 
پالپ های زرد و خوشمزه یک  از  ساخته است. وقتی می خواهید 
میوه لذت ببرید یا آن را به آرامی بجوید یا می خواهید یک لیوان 
پیشنهاد  شما  به  را  شیرین  لیمو  کنید،  مصرف  تازه  میوه  آب 
می کنیم. این میوه عالوه بر تامین آب مورد نیاز بدن می تواند حس 
تازگی را به شما تقدیم کند. در ادامه به خواص اعجاب انگیز این 

میوه اشاره می شود:
««جلوگیری از کم آبی بدن

با وجودی که ممکن است در زمستان کمتر بدنمان دچار کم آبی 
شود، اما به جای استفاده از آبمیوه های صنعتی که چیزی جز قند 
نصیب بدن نمی کنند، توصیه می کنیم در هنگام تشنگی و کم آبی 
از آب لیمو شیرین استفاده کنید؛ به این ترتیب عالوه بر ویتامین ها 
و مواد معدنی ضروری برای بدن، احتمال ابتال به عوارض کم آبی و 

بی آبی بدن را به حداقل خواهید رساند.
««پیشگیری از سرماخوردگی

لیموشیرین متعلق به خانواده مرکبات است. ویتامین سی موجود 
در این میوه، آن را تبدیل به میوه ای ایمنی بخش در برابر ابتال به 

سرماخوردگی و زکام کرده است.
««ایمنی از آرتریت

ثابت شده است که ویتامین ث یک حالت دفاعی در برابر آسیب 
التهاب بافت ها دارد؛ بنابراین می تواند به شرایطی مانند  از  ناشی 
به ویژه  استئوآرتریت )آرتریت استخوان( و روماتیسم کمک کند؛ 
در زمانی که سلول های ایمنی بخش بدن، سبب ایجاد التهاب در 
بافت ها شده اند. همچنین لیمو شیرین منبع نسبتا غنی از فولیک 

اسید است که در حمایت از استخوان ها و مفاصل نقش دارد.
««کمک به کاهش وزن

وزن  کاهش  به  مایل  دالیلی  به  که  افرادی  نیستند  کم  امروزه 
برنامه  در  لیموشیرین  از  که  می کنیم  توصیه  بنابراین  هستند؛ 
غذایی شان استفاده کنند. در واقع لیموشیرین میان وعده مناسبی 
است که می تواند گرسنگی شما را کاهش دهد و انرژی مورد نیاز 
بدنتان را تامین و سیرتان کند. یک لیموشیرین متوسط در حدود 
86 کالری انرژی دارد. به عالوه اینکه حس شادابی و طراوت را با 

آب و طبیعت پالپی اش برایتان به ارمغان می آورد.
««درمان زردی

را  آن  مصرف  همواره  پزشکان  که  است  میوه ای  لیموشیرین 
حالت  در  علت  می کنند.  توصیه  )یرقان(  زردی  به  مبتالیان  به 
به  و  می کند  ایجاد  بدن  در  لیموشیرین  که  است  خنک کنندگی 
می کاهد.  مبتال  فرد  تهوع  و  تب  همچون  عالیمی  از  شکل  این 
هضم  هم  راحت  و  می شود  محسوب  سبکی  غذای  لیموشیرین 

می شود و بر عملکرد کبد اثر مثبت دارد.
««جلوگیری از ابتال به اسکوربوت

همه ما می دانیم که کمبود ویتامین C می تواند منجر به بیماری 
از  بالینی همچون خونریزی  عالیم  بیماری  این  اسکوربوت شود؛ 
لثه ها، ترک لب ها و تب را به همراه دارد. لیموشیرین منبع غنی از 

ویتامین سی است که از درصد ابتال به این بیماری می کاهد.
««محافظت در برابر مشکالت گوارشی

سوء هاضمه و یبوست دو مشکل رایج در میان مشکالت دستگاه 
گوارش هستند که با مصرف لیموشیرین تازه از بین می روند. طعم 
منحصر به فرد لیموشیرین، باعث تحریک غدد ترشح کننده بزاق 
رها  هاضمه  و  گوارش  عمل  تسهیل کننده  آنزیم های  و  می شود 
می شوند. به عالوه، لیموشیرین ترکیبی به نام فالوونویید دارد که 
بر میزان سطح صفرا و اسیدهای گوارشی را می افزاید؛ در نهایت به 

همراه هم، به عمل هضم کمک می کنند.
«« بهبود زخم های گوارشی

در  آنها می توانند  بسیار دردناکند.  مواردی  زخم های گوارشی در 
سراسر معده پراکنده باشند؛ دوازدهه و مری را هم درگیر کنند. 
را  معده  و  روده  محیط  و  دارد  اسیدی  حالت  کمتر  لیموشیرین 

قلیایی می کند؛ بنابراین مانع اسیدیته باالی معده می شود.
««مبارزه با سرطان

در این میوه ترکیبی به نام لیمونویید وجود دارد که گفته می شود 
برای بهبود سرطان های مختلف موثر است.

««اختالالت ادراری
لیموشیرین حاوی پتاسیم است که کلیه و مثانه را از سموم پاک 

می کند و توانایی از بین بردن عفونت های مثانه را داراست.
««سالمت بخشی به پوست و مو

عصاره  است.  پرکاربرد  هم  آرایشی  صنایع  در  لیموشیرین 
برای  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت  از  بسیاری  در  لیموشیرین 
 C تقویت مو، درمان موخوره و شوره سر به کار می رود. ویتامین
موجود در لیموشیرین، یکی از دالیلی است که پرکاربرد بودن آن 
را برای درخشان کردن پوست، روشن کردن پوست، کاهش آکنه و 

لک و آب رسانی به پوست توجیه می کند.

در همایش بزرگ ام اس مطرح شد؛

کمبود ویتامین D عاملی در بروز بیماری 

ام اس است
یک متخصص مغز و اعصاب در حاشیه گردهمایی ام اس گفت: علت 
بیماری ام اس هنوز به طور دقیق مشخص نیست؛ اما مطالعات متعدد 
ام اس  به  ابتال  با  را  بدن  ماده در  این  و کمبود  ویتامین دی  نقش 

مرتبط دانسته  اند.
در حاشیه گردهمایی  اعصاب  و  مغز  قربانی متخصص  عباس  دکتر 
بزرگ انجمن ام اس استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا گفت: 
شناخته  اسکلروز  عنوان  با  پیش  سال  چهل  حدود  اس  ام  بیماری 
می شد و تعداد کمی از افراد جامعه را درگیر کرده بود، اما به تدریج از 

سال 65 به بعد شیوع بیماری رو به گسترش نهاد.
تاکید کرد:  ایران  ام اس  به تاسیس بزرگ ترین مرکز  اشاره  با   وی 
اصفهان به عنوان قطب درمان ام اس در کشور مطرح است و امید 

است این مرکز همه نیازهای بیماران را برآورده سازد.
این پزشک متخصص مغز و اعصاب در ادامه تصریح کرد: علت بیماری 
ام اس هنوز به طور دقیق مشخص نیست، ولی فاکتورهای محیطی 
و ابتال به بعضی از ویروس ها یا چاقی، سیگار و همین طور کمبود 

ویتامین دی از عوامل دخیل در ابتال به این بیماری است.
 قربانی با تاکید بر اینکه عوامل ژنتیکی و محیطی در ابتال به ام اس 
نقش اساسی دارند، عنوان کرد: عالوه بر دو فاکتور ذکر شده، مطالعات 
به ابتال  با  را  بدن  ماده در  این  و کمبود  ویتامین دی  نقش   متعدد 

 ام اس مرتبط دانسته اند.
نروژ  ام اس در کشورهایی همچوم  بیماری  اظهار کرد: شیوع   وی 
و سوئد که در آن به لحاظ شرایط آب و هوایی میزان آفتاب کمتر 
مشخص  موضوع  همین  است؛  بیشتر  بسیار  است،  عادی  لحاظ  از 
دارد.  موثری  نقش  بیماری  شیوع  در  دی  ویتامین  کمبود  که  کرد 
در آزمایشا های مختلف مشخص شد که در بدن مبتالیان به ام اس 

ویتامین دی بسیار کم است.
 قربانی ادامه داد: ویتامین دی در مکانیسم های مختلف در واکنش های 
متفاوت در بدن نقش ایفا می کند و یکی از نقش های آن ساختمان 
ماده سفید مغز است که کمبود ویتامین دی باعث می شود پروتئینی 
آن  استحکام  باعث  و  می گیرد  شکل  سفید  ماده  ساختمان  در  که 
می شود، در ناقص شدن ماده سفید تاثیر گذارد و زمینه را برای ابتال 

به بیماری ام اس فراهم کند.
به طور طبیعی  تصریح کرد:  اعصاب  و  مغز  پزشک متخصص  این   
افراد ویتامین دی کمی از نور خورشید می گیرند و به عالوه یک فرد 
بالغ 1500 نانوگرم ویتامین دی روزانه از تغذیه دریافت می کند که 

کم است.
 وی با شاره به اینکه منبع اصلی دریافت این ویتامین نور خورشید 
است، گفت: اگر افرادی میزان کافی ویتامین دی را از تغذیه روزانه 
و تابش خورشید به دست نمی آورند، باید از مکمل های ویتامین دی 

استفاده کنند. 
 قربانی منابع اصلی ویتامین دی را در درجه اول نور خورشید و سپس 
خوراکی هایی مانند شیر غنی شده با ویتامین دی، حبوبات، جگر، زرده 

تخم مرغ، ماهی و روغن کبد ماهی عنوان کرد.
 وی میزان توصیه شده ویتامین دی در روز را حداقل 600 واحد و 

حداکثر 4000 واحد برای افراد عادی بیان کرد.
 وی همچنین تاکید کرد: عوامل عصبی تشدید کننده بیماری است.

 کاله جدید بر سر موتورسواران

مهندسان شرکتی در استرالیا از محصولی جدید رونمایی کرده اند که 
باید آن را تعریفی دوباره و تحولی بزرگ در صنعت ساخت کاله ایمنی 

ویژه موتورسواران به شمار آورد.
کاله ایمنی جدیدی ویژه موتورسیکلت سواران ساخته شده که می توان 

آن را اوج نبوغ مهندسان در این عرصه دانست.
روند طراحی و ساخت کاله ایمنی ویژه موتورسیکلت سواران طی یک 
قرن گذشته، تقریبا تغییری نکرده است؛ اما اکنون مهندسان شرکتی 
در استرالیا از محصولی جدید رونمایی کرده اند که باید آن را تعریفی 
دوباره و تحولی بزرگ در صنعت ساخت کاله ایمنی ویژه موتورسواران 

به شمار آورد.
ارایه شده است و   Vozz Helmets این فناوری جدید در شرکت
بدون شک ایمنی و سالمت موتورسوار را در باالترین حد خود نگاه 

می دارد.
کار بر روی ساخت این کاله ایمنی جدید از سال 2005 آغاز شده و حاال 

به مرحله نهایی و تولید اصلی خود رسیده است.
انبوه  به تولید   Vozz RS 1.0 نام تجاری با  ایمنی جدید  این کاله 
خواهد رسید و پس از کسب تاییدیه های الزم در کشورهای مختلفی از 

سراسر جهان به فروش خواهد رسید.
مهم ترین نوآوری که در این فناوری جدید دیده می شود، مربوط به باز 
و بسته کردن آن می شود. این کاله ایمنی جدید از طریق دو شکاف 
کناری باز می شود و بدین ترتیب خارج کردن سر به خصوص در مواقعی 

که حادثه ای برای موتورسوار روی داده، به راحتی صورت می گیرد.
مکانیسم قفل این کاله ایمنی به شیوه ای ساده اما موثر طراحی شده 

است تا استفاده از آن به راحتی صورت گیرد.
با  حتی  قفل  این  کردن  بسته  و  باز  که  کرده  اعالم  سازنده  شرکت 
دستکش و در حالی که موتورسوار از عینک استفاده می کند نیز، راحت 

است.

رضب املثل ««ام اس «« سالمت 

«« علمی

از لنز دوربین 
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